
 به نام خدا 
 علوم سوم دبستان 
 

 مواد اطراف ما

 



 به تمام چیزهایی که در اطراف ما وجود دارد، ماده می گوییم

 :شوند می تقسیم دسته 3 به مواد



 ... و  مداد ، صندلی ، میز : مانند . دارد معین حالت و شکل : جامد



 آب : مانند و آید می در ظرف شکل به مقدارش ی اندازه به و ندارد معینی شکل خود از : مایع



 اکسیژن ، هوا : مانند . شود می پخش ظرف جای همه در و ندارد معینی شکل خود از : گاز

 . است هوا آن داخل میشود بزرگ و میکنیم باد را بادکنک وقتی

 .است هوا حباب داخل یا



   باشد گاز و مایع جامد شکل سه به میتواند آب

 جامد شکل به یخ

  مایع شکل به آب

  گاز شکل به آب بخار و



 اگر سه حالت مواد را در یک ظرف بریزیم 
 گاز در همه جای ظرف پراکنده میشود 

 مایع به اندازه ی مقدارش در ظرف پخش میشود و به شکل ظرف در می آید 
 و جامد در هر ظرفی شکل خودش را دارد



 پس
 



 تغییر حالت مواد 

 . شوند می تبدیل هم به و مانند نمی باقی حالت یک به همیشه مواد



 اگر یک تکه یخ را بیرون از یخچال قرار دهیم یخ تبدیل به آب میشود 

 آب یخ

میگویند ذوب به این حالت تغییر جامد به مایع   

 مایع جامد 
 ذوب 



 مثالی از ذوب شدن های اطراف ما

 بستنی 
 شمع کره



 اگر آب را در جا یخی یخچال قرار دهیم آب به یخ تبدیل میشود 

میگویند  انجمادمایع به جامد به این حالت تغییر   

 یخ آب

 جامد مایع
 انجماد 



به آن سر بزنیم بعد از مدتی آب دیگر دیده نمیشود آب هر ساعت اگر در حیاط مدرسه مقداری آب بریزیم و 

 حالت مایع دارد و هنگامی که به اندازه ی کافی گرم شود بخار شده و به حالت گازی تبدیل می شود 

را تبخیر می نامند  گازتبدیل یک ماده از حالت مایع به   



 مثال هایی از تبخیر های اطراف ما 



 میعان

پارچ آب خنک و یخ تشکیل می شود ویا در هوای خارجی یک قطرات آبی که بر روی جداره ی 

خارج می شود ویا در دهان ما از ( ها کردن )زمستان ، ابر کوچکی که به هنگام و مرطوب سرد 

به شبنمی که ی پنجره ها مشاهده می شوند ، ویا قطرات روی شیشه های آبی که قطره  زمستان 

.زود روی برگ درختان دیده اید ویا تشکیل باران ،در اثرعمل میعان ایجاد شده اندصبح هنگام   

.به مایع را میعان میگویند( گاز)تبدیل بخار   

 وقتی که گاز گرمای خودش را از دست می دهد کم کم سرد شده و تبدیل به مایع می شود 

 مایع گاز 

 میعان



زمانی كه شما در یخ ساز یخچال را باز می كنید، برفك هایی را داخل یخچال می بینید این برفك ها از  

به این تغییر حالت ماده كه در آن گاز مستقیما به جامد تبدیل . تغییر حالت گاز به حالت جامد به وجود آمده اند

.می شود چگالش می گوییم  

 چگالش 



 سواالت 

 

.دارد  -----------------حالت هوا ( 1  

.می گویند  ----------هستند ما چیزهایی که در اطراف به (2  

چیست ؟گاز ( 3  

چیست ؟ذوب (4  

کدام حالت ماده باید سرد شود ؟برای (5  

موادی مثل گلدان و میز که شکل ثابتی دارند چه می گویند ؟به (6  



 ملدا منشی طوسی

 دبستان رهنما ، نجمه

 خانم سیدیان


