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  مسایل زندگی روزانه و حل آنها/ زنگ علوم علوم ششم ابتدایی ،  : درس اول

  

  مقدمه 

ما شاهد این هستیم که هر روز مطلب تازه اي  دانشمندان همواره در جست و جوي مطالب علمی جدید هستند و

کسانی که در باره مسائل علوم تجربی کار می کنند  از . در گوشه اي از جهان کشف می شود و به ثبت می رسد 

یعنی در واقع براي . یک روش متداول براي  کار و تحقیق خود پیروي می کنند که به آن روش علمی می گویند 

که در حوزه علم و دانش برایشان پیش می آید پاسخ صحیح بدهند باید این مراحل را اینکه به پرسش هایی 

از شما عزیزان و . در زیر مراحل تحقیق روش علمی ذکر شده است . بگذرانند وگرنه تحقیق آنها ارزشی ندارد 

  .بگیرند دانشمندان کوچک ولی با روحیه ي بزرگ خواهشمندیم که این مطالب را با دقت بخوانند و یاد 

 آن از خود، هاي پرسش براي پاسخ یافتن و مسائل حل براي محققان معموالً که منطقی، است روشی علمی، روش

  .است شده تشکیل باشند، می هم سر پشت نردبان هاي پله مانند که مرحله، چند از روش این. کنند می استفاده

  

  
  

  مراحل روش علمی

 پژوهشگران و کلیه کسانی که در حیطه علوم تجربیمی می باشد که مراحل زیر چگونگی حل مسئله به روش عل

  .آن را انجام می دهند  فعالیت دارند ،

  .یعنی ما با استفاده از حواس پنجگانه خودمان اتفاقاتی را که می افتد حس کنیم :  مشاهده ) 1

  .ر یافت کردیم ، یادداشت کنیم یعنی اینکه ما اطالعاتی را که با استفاده از حواس د:  جمع آوري اطالعات)  2

در این مرحله به مسئله و سوالی که برایمان پیش آمده پاسخ و یا پاسخ هاي ) :  فرضیه سازي( پیشنهاد یا راه حل )  3

  .احتمالی می دهیم 

  .با انجام آزمایش ،  فرضیه ما پذیرفته یا رد می شود :  آزمایش فرضیه ها)  4

پس باید چندین بار آزمایش کنیم تا . آزمایش ها در شرایطی درست جواب نمی دهند بعضی از :  تکرار آزمایش)  5

  .مطمئن شویم 

  .شود  می  نظریه علمیوقتی فرضیه ما با انجام چند آزمایش ثابت شد و به نتیجه رسید ، فرضیه ما تبدیل به  )  6
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  پرسش هاي درس اول  علوم ششم ابتدایی
  

  .ت ضربدر مشخص کنید گزینه درست را با عالم) الف 
  

    .داده ایم ......... وقتی به مسئله و سوالی که برایمان پیش آمده پاسخ و یا پاسخ هاي احتمالی می دهیم در واقع )  1

    □   آزمایش ) د  □ نتیجه گیري )ج   □   فرضیه )ب   □ه   نظری )الف 
............. .................. ....... .................. ................ ...................  

    اولین مرحله که دانشمندان در روش علمی انجام می دهند چیست ؟)  2

    □   نتیجه گیري  ) د  □ جمع آوري اطالعات )ج   □  ارائه فرضیه )ب  □  مشاهده )الف 
.. ................................ .................. ....... .................. ..............  

    ؟ کسانی می توانند از روش علمی استفاده کنند چه)  3

    □همه محققان      ) د  □استادان    )ج   □مهندسان    )ب   □  پزشکان )الف 
............. ................................ .................. ....... .................. ...  

    از تمام حواس در روش علمی چه می گویند ؟به بررسی دقیق با استفاده )  4

    □مشاهده    ) د  □ ارائه فرضیه )ج   □   نتیجه گیري )ب   □ آزمایش  )الف 
............. ................................ .................. ....... .................. ...  

    د چیست ؟آخرین مرحله که دانشمندان در روش علمی انجام می دهن)  5

    □ جمع آوري اطالعات ) د  □ نتیجه گیري )ج   □آزمایش   )ب   □  فرضیه )الف 
................................ .................. ....... .................. ...  

 گمان و حدس و جادوگري خرافات، به انسان به جاي استفاده از علم و دانش و تحقیق و بررسی  گاهی علت چه به)  6

         آورد؟ می روي
  

    □ مفیدبودن این روش) د  □     فقر) ج   □     اجبار )ب   □دانش    کمبود )الف 

  

  

  

  
...............................................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  
  الف  ج  د  د  الف  ب

.................................................................................................................................................................................  
  

  

  .کلمه هاي مناسب قرار دهید  در جاهاي خالی) ب 

به : علی مقداري شکر را در آب دو لیوان که یکی سرد و دیگري داغ بود حل کرد و در گزارش خود چنین نوشت )  1

  .است ................. این گفته او یک . نظر من وقتی شکر با آب داغ حل می کنیم زودتر حل می شود 

وش غذاي مادر را حس کرد و گفت این بو به نظر من در اثر جنبش مولکولی محمد وقتی وارد خانه شد بوي خ)   2

  .است  ...............................این گفته او یک . است 
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  داده ایم ......................وقتی به مسئله و سوالی که برایمان پیش آمده پاسخ و یا پاسخ هاي احتمالی می دهیم در واقع )  3

  .باشند   ...............................ها باید منطقی و قابل  فرضیه )  4

  .انجام  شود     ...............................براي درستی یا نادرستی فرضیه ها باید )  5

  .کنند  می منتشر را خود تحقیق   ............................... علمی روش آخر ي مرحله در محققان)  6

  

  
...............................................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  
  نتایج  تکرار آزمایش  آزمایش  فرضیه  جمع آوري  فرضیه

.................................................................................................................................................................................  
  

  .نشان دهید » غ«جمله نادرست را با » ص«جمله درست را با ) ج 

  .از قبل حدث بزنیم یا پیش بینی کنیم  بیشتر اتفاقات و حوادث علمی را می توانیم)  1

  .باید چندین بار آزمایش کنیم تا مطمئن شویم که فرضیه ما درست است یا خیر )  2

  .نتیجه گیري از یک مسئله علمی قبل از انجام آزمایش صورت می گیرید )  3

  .آزمایش ها براي درستی یا نادرستی فرضیه ها انجام می شود )  4

  . ما با استفاده از حواس پنجگانه خودمان اتفاقاتی را که می افتاد حس کنیم مشاهده یعنی )  5

  .فرضیه ها بر اساس مشاهده و اطالعات جمع آوري شده مطرح می شود )  6

  .فرضیه سازي می گویند ، به بیان نظر یا نظرات خود در باره یک مسئله علمی )  7

علت یا چگونگی به وجود آمدن آن پی می بریم نظریه پردازي وقتی که چیزي را مشاهده می کنیم و سپس به )  8

  .کرده ایم 

  
............................................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  7  8  
  فرضیه سازي  نتیجه گیري  ص  ص  ص  غ  ص  غ

............................................................................................................................................................................  
  

  . دهید کوتاه  به سوال هاي زیر پاسخ ) د 
  

  .م از کارهاي دانش آموزان  چه مرحله اي از روش حل مسئله را ثابت می کند ؟ در جلوي آن بنویسید هر کدا

  .دانش آموزان براي برپایی جشن مدرسه آماده می شوند و دقیق فضاي مدرسه و کالس را تماشا می کنند )  1

  .دهند یادداشت برداري می کنند آنها هر چه را که الزم دارند و هر چه را که می خواهند در کالس قرار )  2

دانش آموزان براي آنکه بادکنک ها را به دیوار بچسبانند طوري که دیوار آسیب نبیند پیشنهاد دادند که بادکنک )  3

  .ها را به موهایشان بمالند 
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  .دانش آموزان چند تا از بادکنک ها را با مالش به موهایشان باردار کرده و به دیوار می چسبانند )  4

  .بعد از چسباندن چند بادکنک مشاهده می کنند که دو الی سه تا از بادکنک ها به دیوار نمی چسبد )  5

دانش آموزان علت را متوجه می شوند و بقیه بادکنک ها را نیز می چسبانند و می فهمند که با مالش بادکنک به )  6

  .پیدا می کنند ) بار الکتریکی ( موي سر آنها خاصیت چسبندگی

  
..................................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  
  نتیجه گیري  تکرار آزمایش  آزمایش فرضیه  ارائه فرضیه  جمع آوري اطالعات  مشاهده

...................................................................................................................................................................  
  

  . به پرسش هاي زیر پاسخ کامل دهید )  ه
  

  هر کدام از واژه ها را تعریف کنید )  1

  دانش و آگاهی در مورد پدیده هاي جهان اطراف ما.  است دانش و معرفت, یقین معنی به لغت در لمع  :علم 

دانشمند به کسی می گویند که همواره در راه تالش و جستجو براي اثبات یا فهمیدن مسایل علمی  :عالم یا دانشمند 

  .مطالعه و تحقیق می کند 

  .مراحل روش علمی را بنویسید )  2

  ، نتیجه گیري آزمایشتکرار ،  اطالعات ، ارائه فرضیه ، آزمایش فرضیهمشاهده ، جمع آوري 

   مشاهده در روش علمی یعنی چه ؟)  3

  .یعنی ما با استفاده از حواس پنجگانه خودمان اتفاقاتی را که می افتاد حس کنیم 

  

   ؟ کار باید کردمشاهده در روش علمی چبعد از )  4

  .اطالعاتی را که با استفاده از حواس در یافت کردیم ، یادداشت کنیم یعنی اینکه ما : جمع آوري اطالعات 

  چه زمانی یک محقق یا دانمشند فرضیه می دهد ؟)  5

  .در این مرحله به مسئله و سوالی که براي محقق یا دانشمند پیش آمده پاسخ و یا پاسخ هاي احتمالی می دهد 

  

  دهیم و آزمایش را چند بار تکرار کنیم ؟چرا بعد از فرضیه سازي باید آزمایش انجام )  6

پس . بعضی از آزمایش ها در شرایطی درست جواب نمی دهند  .با انجام آزمایش ،  فرضیه ما پذیرفته یا رد می شود 

  .باید چندین بار آزمایش کنیم تا مطمئن شویم 

  چه زمانی دانشمند یا محقق می تواند نتیجه گیري کند و نظریه بدهد ؟ )  7

  .می شود   نظریه علمیی فرضیه محقق  با انجام چند آزمایش ثابت شد و به نتیجه رسید ، فرضیه  تبدیل به  وقت

  .د چندین بار آزمایش کنیم تا مطمئن شویم 
  اولپایان درس 
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  من دفتر سرگذشتعلوم ششم ابتدایی ،  : درس دوم
  

  

  .گزینه درست را با عالمت ضربدر مشخص کنید ) الف 
  

    کرد؟ تهیه کاغذ توان نمی درخت قسمت مکدا از)  1

    □ تنومند درختان تنه )د   □   پهن هاي برگ) ج   □  چوبی هاي شاخه )ب   □  محکم هاي ساقه )الف 
........ ................................ .................. ....... .................. ...  

    .است ................. آب اکسیژنه یک ماده )  2

    □خوردنی     ) د  □سمی     )ج   □ر    ب بو  )ب   □  رنگ بر) الف 
........ ................................ .................. ....... .................. ...  

    .حجم زیادي از اطالعات را روي آن ذخیره کرد به کمک آن می توان )  3

    □کتاب     ) د  □فلش     ) ج  □کاغذ      )ب   □   چوب) الف 
........ ................................ .................. ....... .................. ...  

    .کدام ماده پس از مصرف و تبدیل شدن به زباله ، سالیان خیلی زیادي در طبیعت می ماند و دیر تجزیه می شود )  4

    □کتاب    ) د  □آهن    ) ج  □  ظروف پالستیک  )ب   □  چوب) الف 
........ ................................ .................. ....... .................. ...  

    کدام مواد زیر خاصیت رنگبري دارند ؟)  5

    □   وایتکس  - کلر  ) د  □ جوهرنمک - الکل  )ج   □   بتادین - الکل   )ب   □ ساولن -نفتالین ) الف 
....... ........... ................................ .................. ....... ...........  

    ؟ کرد تهیه را کاغذها از مختلفی انواع توان می کاغذ، خمیر بهي  موادچه  افزودن با)  6

    □اسیدي    ) د  □آب ژاول و کلر     )ج   □شیمیایی    )ب   □   نشاسته و گچ) الف 

  
........................................................................................................................................................  
1  2  3  4  5  6  
  ب  د  ب  ج  الف  ج

.........................................................................................................................................................  
  

  

  
  

  

  .در جاهاي خالی کلمه هاي مناسب قرار دهید ) ب 
  

  .است ............................... کاغذ تهیه در اولیه و اصلی ي ماده)  1

  .است ............................... طبیعی منابع حفظ مناسب هاي راه از یکی )  2

  .واکنش شیمیایی نشان می دهد و تجزیه می شود   ...............................ژنه در برابر نور و یآب اکس)  3

  می نامند .....................عمل گرفتن کربن دي اکسید هوا توسط درختان و تولید اکسیژن با استفاده از نور خورشید را )  4
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  می گویند .....................داد را  قرار استفاده مورد دوباره و نمود حفظ را شده مصرف مواد بتوان آن کبه کم که روشهایی ) 5

  .به خمیر کاغذ ، می توان انواع مختلفی از کاغذ را تهیه کرد   ...............................با افزودن مواد )  6

  
........................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  
  شیمیایی  بازیافت  فتوسنتز  حرارت  بازیافت  چوب

........................................................................................................................................................  
  

  .نشان دهید » غ«جمله نادرست را با » ص«جمله درست را با ) ج 

  . اند مصنوعی دیگر برخی و طبیعی کاغذها از برخی) 1

  . هستند مصنوعی مواد جزو داروها) 2

  . شود می محسوب شیمیایی تغییري کارخانه به آن نتقالا و درخت بریدن) 3

  . در حال حاضر براي ذخیره حجم زیادي از اطالعات از هارد و فلش استفاده می شود )  4

  .سال پیش از میالد مسیح به دانش ساخت کاغذ دست یافتند  700مسلمانان در سمرقند در حدود )  5

  .ی هستند بیشتر موادي که در اطراف ما هستند و ما از آن ها  اسنفاده می کنیم طبیع)  6

  
..............................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  
  مصنوعی اند  ص  ص  فیزیکی  ص  همه مصنوعی اند

..............................................................................................................................................................  
  

  

  . دهید کامل به سوال هاي زیر پاسخ ) د 
  

  بنویسید؟ قدیم هاي زمان در را اطالعات ثبت هاي روش از مورد سه)  1

  ها ، دیوار غارها ، چوب درختان کنده کاري و نقاشی روي سنگ

  بنویسید؟ قدیم هاي زمان در را اطالعات ثبت هاي روشمعایب و مزایاي استفاده از  از مورد سه)  2

محیط زیست گیاهان و جانوران سالم باقی می ) جلوگیري از قطع درختان براي تولید کاغذ ب ) الف : مزایاي استفاده 

موادي مثل چوب و ) به دلیل عدم تماس با مواد شیمیایی بیماري ها کمتر می شوند د   )ج . ماند و هوا پاکیزه می شود 

  )در دسترس هستند . ( سنگ به سادگی یافت می شوند 

فضاي زیادي را اشغال می ) ب . به دلیل حجم و وزن زیاد تقریبا جابجایی آنها ممکن نیست ) الف : معایب استفاده 

  .زمان زیادي براي نوشتن صرف می شود ) د .  توان روي آنها نوشت اطالعات کمی را می ) کنند ج 

  ساقه و تنه ي محکم و شاخه هاي درختان تنومند   کرد؟ تهیه کاغذ توان می درخت قسمت کدام از)  3

  شاخه هاي کوچک و برگ و ریشه درخت کرد؟ تهیه کاغذ توان نمی درخت قسمت کدام از
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  چرا؟ کرد؟ بازیافت توان می را کاغذي دستمال هاي جعبه و ها کارتن مرغ، تخم شانه نظیر کاغذهایی آیا)  4

  .چون قبال بازیافت شده اند دیگر نمی توان آن ها را بازیافت کرد . خیر
  

  کنند؟ می کاغذ از استفاده چه زیر مشاغل از یک هر)  5

        ........................................................ : بانک ) ب     .............................................................. :  خیاط) الف

        ......................................................:  عکاس ) د       ..........................................................  :  داروخانه) ج

      ......................................................: پزشک ) و       ......................................................  : دانش آموز ) ه 

  

  براي رسید بانکی ، اوراق بهادار و چاپ پول  بانک  براي طرح الگوي لباس  خیاط

  چاپ عکس و فتوکپی براي  عکاس  براي قراردادن دارو درون پاکت و جعبه  داروخانه

  براي نوشتن نسخه داروي بیماران  پزشک  براي کتاب و دفتر  دانش آموز

    

   چه کاغذهایی را نمی توان بازیافت کرد ؟)  6

کاغذهاي آغشته به مواد غذایی و مواد شیمیایی ، کاغذهاي کاربن دار ، کاغذهاي روغنی ، کاغذهاي با پوشش مومی 

  . .. مثل لیوان کاغذي ، عکس و 

  

  )چهار مورد ( انواع کاغذ را نام ببرید )  7

پشت )  7کاغذ خودکپی )  6کاغذ مات و براق )  5کاغذ کاهی )  4کاغذ اسکناس )  3کاغذ رنگی )  2کاغذ تحریر)  1

  کاغذ کادو)  9کاغذ انجیلی )  8چسبدار 

  )چهار مورد ( کاربردهاي کاغذ را نام ببرید )  8

کتاب ، دفتر ، روزنامه ، چاپ عکس ، چاپ اسکناس ، تولید . ن به موارد زیر اشاره کرد از کاربردهاي کاغذ می توا

  نقشه ، تولید مقوا ، کاغذ دیواري ، اشتنباخ جهت طراحی ، کاغذ انجیلی براي کارهاي خیلی حساس و با ارزش

  .مراحل تولید کاغذ در کارخانه را به اختصار شرح دهید )  9

مخلوط کردن  خرده هاي )  3خردکردن چوب ها و تبدیل آنها به چیپس  )  2پوست آنها  قطع درختان و کندن )  1

عبور از )  5اضافه کردن آب اکسیژنه و یا محلول هاي سفید کننده دیگر  )   4با آب و تولید خمیر  ) چیپس ( چوب 

  مورد نیاز بازار  برش کاغذ به اندازه هاي)  6غلتک ها براي گرفتن آب کاغذ و نازك و صاف کردن آن  

  کدام مرحله ساخت کاغذ شیمیایی است ؟ چرا)  10

مرحله خمیر کردن چون در این مرحله موادي درون چوب از آن جدا می شود و با افزودن آب اکسیژنه و یا کلر رنگ 

  .خمیر سفید می شود و تمام این مراحل شیمیایی است 
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  .را بنویسید بازیافت چیست ؟ سه مورد از فواید بازیافت )  11

داد  قرار استفاده مورد دوباره و نمود حفظ را شده مصرف مواد می توان آن به کمک که روشهایی بردن بکار یعنی بازیافت

پول کمتري خرج می شود براي تولید : کم شدن هزینه ها )  2. صرفه جویی در مصرف مواد طبیعی و خام )  1: مزایا . 

  .پسماندها از طبیعت جمع می شوند و مورد استفاده ي مجدد قرار می گیرند : ت حفظ محیط زیس)  3. کاالي جدید 

  

  کنید؟ می پیشنهاد مدرسه و خانه در کاغذ بازیافت براي را کارهایی چه)  12

)  3. در موقع نوشتن دقت کنیم که برگه هاي کاغذ از بین نروند )  2. در مواقع ضروري از کاغذ استفاده کنیم )  1

  .باطله را جداگانه در کسیه زباله بگذاریم و براي بازیافت تحویل مامورین شهرداري دهیم  برگه هاي

مردم کاغذها را درون ظرف هاي مخصوص قرار داده و تحویل مراکز )  1 .مراحل بازیافت کاغذ را بنویسید )  13

ن مواد و تولید خمیر و استفاده از مخلوط کردن آب با ای)  3خردکردن این کاغذها در کارخانه  )  2. بازیافت دهند 

  برش و بسته بندي کاغذها)  5عبور از غلتک ها ي آهنی )  4محلول ها و مواد شیمیایی 

  .در دو سطر شرح دهید . چگونه می شود با کاغذهاي باطله مقوا درست کرد )  14

با یک وسیله ي . خمیر درآید هاي باطله را خرد می کنیم و داخل یک ظرف با آب مخلوط می کنیم تا به شکل کاغذ

  .در مرحله آخر جلوي نور خورشید می گذاریم تا خشک شود . چوبی یا فلزي شبیه وردنه آن را مسطّح می کنیم 

  دهید؟ توضیح مثالدو   ذکر با را طبیعی و مصنوعی  مواد)  15

ن نداشته است را مواد طبیعی به موادي که به صورت خداداي در طبیعت وجود دارند و انسان هیچ نقشی در تولید آ

  . شوند می یافت طبیعت در که هستند موادي چوب و چرم پوست، سنگ،. می نامند 

 مواد از را ها آن بلکه شوند، نمی یافت طبیعی طور به کنیم، می استفاده ها آن از ما امروزه که وسایلی و مواد تر بیش

کیف و کفش ، کاغذ ، لباس ، . و ساخته دست بشر هستند  شوند می نامیده مصنوعی مواد مواد، این. سازند می طبیعی

  . . .لوازم خانگی ، دوچرخه و اتومبیل و 

. شود تولید کاغذ تن ها میلیون باید هرسال که طوري به .است یافته افزایش دنیا سراسر در کاغذ مصرف)  16

  است؟ پذیر کانام دستی و سنتی هاي روش به کاغذ مقدار این تولید شما نظر به آیا

ثانیا هر کشوري براي پیشرفت در علم و صرفه . اوال با توجه به پیشرفت علم بایستی کمتر از کاغذ استفاده کرد . خیر 

ثالثا با  .براي تولید محصوالت خود از جدیدترین روش ها و دستگاهها استفاده کند باید تولید و سرمایه  امر جویی در

اي سنتی دیگر جوابگوي تقاضاي مردم نیست و باید از روش هاي جدید براي تولید توجه به افزایش جمعیت روش ه

  . کاغذ استفاده شود که در مدت زمان کم تولید کاغذ بیشتري انجام شود 

  رساند؟ می آسیب ها آن به...  و مزارع ها، رودخانه به کارخانه فاضالب ورود چرا)  17

  .نهایت باعث نابودي تمام جانداران می شود سبب آلودگی آب ، خاك و هوا می شود و در 
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 راه چه زندگی جانداران در جنگلها تخریب و درختان بی رویه ي قطع اثرات کاهش یا جلوگیري براي)  18

  می کنید؟ پیشنهاد را هایی

مان نظارت شدید ساز)  3جلوگیري از ساخت و ساز د ر اطراف جنگل ها )  2جلوگیري از چراي بی رویه دام ها )  1

دستگیري و جریمه سنگین براي کسانی که دزدانه درختان جنگل را )  4حفاظت محیط زیست از جنگل هاي کشور 

دولت براي تولید کاغذ درختان را قطع نکند و ماده دیگري را جایگزین چوب براي تولید کاغذ )  5. قطع می کنند 

  .رت کشاورزي هرساله اقدام به کاشت نهال کند وزا)  6فرهنگ درختکاري بین مردم توسعه پیدا کند )  6بکند 

  .استفاده می شود را نام ببرید  ها گبري از آنسه ماده اي که در صنعت رن)   19

لر)  وایتکس ( آب اکسیژنه  ،  آب ژاول    ،  کُ

  زد؟ خواهد محیط زندگی چرخه به آسیبی چه جنگل، درختان حد از بیش قطعمصرف منابع طبیعی مثل )  20

رختان کربن دي اکسید هوا را می گیرند و اکسیژن تولید می کنند که اگر درختان نابود شوند هوا آلوده می شود د)  1

درختان در )  3. بعضی از درختان غذا و پناهگاه موجودات هستند که اگر نباشند باعث نابودي جانداران می شود )  2

  . می گیرند  بعضی نواحی جلوي سیل و طوفان و بسیاري از اتفاقات را

  باید درفضاي باز باشیم و ماسک بزنیم ؟و مواد مشابه این ها  نمکهنگام استفاده  از وایتکس و جوهرچرا )  21

  .چون این مواد سمی هستند  و حتی استنشاق این مواد باعث صدمه به دستگاه تنفسی بدن می شود 

  داران و محیط زیست می گذارد ؟تولید بیش از حد مواد مصنوعی چه تاثیري روي زندگی جان)  22

مواد مصنوعی از مواد طبیعی ساخته می شوند و اگر زیاد تولید شوند اولین تاثیر آن این است که ذخایر منابع طبیعی 

تمام می شود و دوم اینکه باعث بروز بیماري هاي مختلف در جانداران و بخصوص در انسان می شود و سوم اینکه پس 

  .پسماند این مواد در طبیعت باعث آلودگی محیط زیست می شود از مصرف و رها کردن 

  

  براي حفظ منابع طبیعی زیر چه پیشنهادهایی دارید ؟)  23
  

  ، آب. . . ) طال ، آلومینیم ، آهن و ( منابع معدنی ، . . . ) نفت و گاز و ( درختان و گیاهان  ، هوا ،  منابع سوختی 

................................................................................................................................................................  

از قطع بی مورد درختان جلوگبري شود ، فرهنگ استفاده از منابع طبیعی و تفریح در طبیعت به  :درختان و گیاهان ) الف 

، وزارت کشاورزي براي کشاورزانی که به کاشت نهال همت می گمارند هزینه اي در نظر بگیرد و به آنها  مردم آموزش داده شود

کسانی که دزدانه درختان جنگل را قطع می کنند . کمک کند ، و مردمی که درخت و نهال می کارند مورد تشویق قرار گیرند 

روز با هفته ي درختکاري نباشد بلکه هر موقع که شرایط فراهم برنامه درختکاري فقط احتصاص به . دستگیر شو جریمه شوند 

  .بود این کار انجام شود 

................................................................................................................................................................  
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سوخت هاي فسیلی کمتر استفاده شود ، دولت کارخانه ها را به بیرون از شهرها ببرد ، از وسایل نقلیه عمومی از  :هوا ) ب 

براي رفت و آمد استفاده شود ، اتومبیل ها هر ساله به مراکز معاینه و نقص فنی مراجعه کنند ، در شهرهاي شلوغ طرح ترافیک 

کسانی که به هر دلیل و به هر . ه شدن هوا اقدام به کاشت درخت و نهال کنند دولت و مردم براي پاکیز. زوج و فرد اجرا شود 

دولت هموطنانی که نکات ایمنی را رعایت کرده و . شکل باعث آلودگی هوا و محیط زیست می شوند دستگیر و محاکمه شوند 

  .تشویق کند  هرساله با اراده خود به مراکز معاینه نقص فنی براي اتومبیل خودشان مراجعه می کنند

................................................................................................................................................................  

  . . . ) :  نفت و گاز و ( منابع سوختی ) ج 

ي گرم کردن منزل بخاري را کم کنیم و لباس بیشتري بپوشیم ، در ساختمان برا کمتر استفاده شود ، از سوخت هاي فسیلی

سازي شهرداري ها نظارت کنند که تمام نکات ایمنی رعایت شود مخصوصا از نظر زلزله و عایق بودن در و پنجره در برابر ورود 

چون در حال تمام شده هستند  ، ما  و خروج هواي سرد و گرم ، دولت باید انرژي دیگري را جایگزین سوخت هاي فسیلی بکند

نیز وظیفه داریم که زیادتر از نیاز مصرف نکنیم و به فکر آیندگان و فرزندانمان باشیم ، صاحبان وسایل نقلیه در مصرف بنزین و 

  گاز دقت کنند که اسراف نکنند 

قسمت هایی از منزل و محل کار را  در ساعات اوج مصرف از وسایل پرمصرف استفاده نکنیم ، المپ براي صرفه جویی در برق

که رفت و آمد نداریم خاموش کنیم ، در خرید لوازم خانگی به آرم مصرف انرژي آن دقت کنیم که مدلی را بخریم که بهترین 

از وسایل خانگی که انرژي زیادي مصرف می کند کمتر . از المپ هاي کم مصرف استفاده کنیم . بازده انرژي را داشته باشد 

  . . .اده کنیم مثل اتو ، سماور برقی ، پلوپز ، بخاري برقی و استف

................................................................................................................................................................  

معادنی که از دل زمین استخراج می شوند باالخره روزي تمام می شوند :  . . . )هن و طال ، آلومینیم ، آ( منابع معدنی ) د 

بیشتر لوازم خانگی ، بدنه اتومبیل ها . بنابرین ما باید در مصرف کلیه ي وسایلی که از آنها استفاده می کنیم صرفه جویی کنیم 

و ابزار کار بسیاري از مشاغل از فلزاتی مثل آهن و آلومنیم ،  در و پنجره منازل و ستون هاي ساختمان ها و لوازم ادارت و لوازم

پس با توجه به رشد جمعیت و نیاز بیشتر انسان ها به این مواد باید صرفه جویی کنیم که مواد خام این منابع . است . . . مس و 

  .تمام نشوند 

................................................................................................................................................................  

پس ما در . بدون آب هیچ جانداري نمی تواند به زندگی خود ادامه دهد . آب یکی از نعمت هاي بزرگ خداوند است  :آب ) ه 

ده آن را هدر ندهیم هنگام پخت و پز و هنگام نظافت منزل و این زمینه وظیفه داریم که آب را درست مصرف کنیم و بیهو

محیط کار و هنگام استحمام آب را هدر ندهیم ، هنگام استفاده از آب در طبیعت آن را آلوده نکنیم ، دولت وظیفه دارد که بر 

ابودي این زباله ها و فاضالب دفع زباله هاي صنعتی کارخانه ها و حتی دفع زباله ها و فاضالب منازل هم نظارت کند و هم در ن

ها به شیوه علمی و بهداشتی اقدامات خود را انجام دهد اگر این کار درست انجام نشود باعث آلوده شدن آب ها و محیط زندگی 

  . در دریا نیز دولت مراقب باشد که نفت کش ها و کشتی ها آب را آلوده نکنند . می شود 
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علت استفاده این مواد را در . د که در تهیه ي کاغذ به کار می روند جدول زیر موادي را نشان می ده)  24

  .تولید کاغذ در ستون دوم بنویسید 

  علت استفاده  ماده ي به کار رفته در تولید کاغذ

ت - یه ي کاغذهاي مقاوم ته  پالستیک فس   چاپ اُ

  یه ي کاغذهاي رنگیته  رنگ

  براي استحکام بیشتر کاغذ  نشاسته

  کردن کاغذ براي سفید  کلر

  شفافیت در کاغذ  گچ

  براي سفید کردن کاغذ  آب اکسیژنه

  

  سوال هاي مربوط به آزمایشات علوم

 سرکه خوري چاي قاشق یک و پرمنگنات پتاسیم بلور دانه 6 یا 5 .می ریزیم  آب لیتر میلی 100 یا بشر یک در)  1

  .می ریزیم  بشر داخل آرامی به را نهاکسیژ آب لیتر میلی 8 یا 6. می کنیم  اضافه بشر داخل مواد به

  )در دو سطر توضیح دهید (  ؟ دفته می شوگر اي نتیجه چه  آزمایش این از)  الف 

  .در محیط اسیدي رنگ آن صورتی می شود ) آب اکسیژنه ( پتاسیم پرمنگنات رنگ بنفش دارد که در اثر تماس با ماده رنگ بر 

  شیمیایی ؟ چرا ؟  این آزمایش ، تغییر فیزیکی است یا) ب 

  .شیمیایی چون به یک ماده دیگر تبدیل شده است 

  

 اکسیژنه آب لیتر میلی 10 .می کنیم  مخلوط آب لیتر میلی 50 با شده را خرد رنگی کاعذ مقداري بشر یک در)  2

  )در دو سطر توضیح دهید ( گرفته می شود ؟ اي نتیجه چه  آزمایش این از. می کنیم  اضافه بشر داخل

  .نتیجه این که آب اکسیژنه یک ماده ي رنگ بر است . عد از مدتی رنگ کاغذهاي از بین می رود و سفید می شوند ب

  

  

  

  

  

  پایان درس دوم

  طالعهبراي م

 ارزشمند و قطور هاي کتاب چاپ براي معموال که نازك بسیار کاغذي:Bible Paper  انجیلی کاغذ

 هندي کاغذ همچنین و انجیلی کاغذ به انجیل چاپ در استفاده دلیل به کاغد نوع این. شود می استفاده

India Paper است معروف نیز.  
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  کاغذسازي ي کارخانهعلوم ششم ابتدایی ،  : درس سوم

  

  .گزینه درست را با عالمت ضربدر مشخص کنید ) الف 
  

    کدام عنصر فلز نیست ؟ ) 1

    □آلومینیم    ) د  □ مس   )ج   □    هیدرژن )ب   □  آهن) الف 
.. ................................ .................. ....... .................. ...  

    براي تهیه آهن زنگ نزن ، آهن را با چه عنصري مخلوط می کنند ؟ ) 2

    □جیوه    ) د  □آلومینیم   )ج   □    کربن )ب   □ کروم   ) الف 
... ................................ .................. ....... .................. ..  

    شتر از چه فلزي استفاده می شود ؟یدر کارخانه هاي صنعتی ب)  3

    □آهن     ) د  □ سرب    )ج   □مس    )ب   □  آلومینیم) الف 
............ .................. ....... .................. ..... ....................  

    کدام فلز سمی است و هنگام کار با آن باید احتیاط کرد ؟)  4

    □آلومینیم      )د   □   مس )ج   □    نیکل )ب   □جیوه   ) الف 
.. ................................ .................. ....... .................. ...  

    بقیه سخت تر است ؟ جنس کدام یک از عناصر زیر از)  5

    □مس     ) د  □   آهن )ج   □    نقره )ب   □طال    ) الف 
.. ................................ .................. ....... .................. ...  

    کدام یک از اسید هاي زیر خوراکی نیست ؟)  6

    □جوهرانگور      ) د  □ جوهرسرکه     )ج   □    جوهرلیمو )ب   □ جوهرنمک) الف 
  

  

  

  
........................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  
  الف  ج  الف  د  الف  ب

........................................................................................................................................................  
  

  

  

  .در جاهاي خالی کلمه هاي مناسب قرار دهید ) ب 
  

  .استفاده می شود  ...............................براي تهیه فوالد از کربن و فلز دیگري به نام  )  1

  . تهیه می شود  ...............................سیم ها و کابل هاي برق از فلز )  2

  .است  ...............................ورق آلومینیم  از  است و جرم کاغذ  ...............................سختی آهن از پالستیک )  3

  .کرد پرهیز آن با نیطوال تماس از باید و است..................  سرب فلز)  4
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  . است ...............................وسیله ي شناسایی اسیدها )  5

  . شود می استفاده ها قرص روکش براي سازي دارو در ............................... فلز از)  6

  
.........................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  
ی  کمتر -بیشتر   مس  آهن کاغذ   سمPH آلومینیم  

..........................................................................................................................................................  
  

  

  .نشان دهید » غ«جمله نادرست را با » ص«جمله درست را با ) ج 
  

  .بنابراین براي شناسایی فقط کافی است مقداري از آن را بچشیم . اسیدها موادي ترش مزه هستند )  1

  .مصرف مواد شیمیایی در کارخانه ها ،  باعث نابودي محیط زیست می شود )  2

  )ظروف پالستیکی مناسب تر است . ( براي نگهداري اسیدها نباید از ظروف فلزي استفاده کرد  ) 3

  . براي تمیز کردن سرویس دستشویی ها و حمام ، اگر جوهرنمک را با وایتکس مخلوط کنیم بهتر است )  4

  .ی شود می توان در فضاي بسته استفاده نمود ولی از جوهر نمک نم) وایتکس ( از آب ژاول )  5

  
.........................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  
  ص  غ  کنیم نباید مخلوط  ص  ص  غ

........................................................................................................................................................  
  

  . دهید کامل به سوال هاي زیر پاسخ ) د 
  

کنند؟  می استفاده آهنی بزرگ هاي غلتک از کاغذ نازك هاي ورقه به آن تبدیل و کاغذ خمیر کردن خشک براي چرا)  1

مقاوم )  4نازك کردن کاغذ )  3استحکام بیشتر در کاغذ )  2براي اینکه آب کاغذ گرفته شود )  1 .ریدبیاو دلیل 2

  نمودن کاغذ

 صنایع اغلب و سازي کاغذ صنعت در وسیع طور به فلز این تا است شده سبب آهن هاي ویژگی از یک کدام)  2

به )  3قیمت آن ارزان تر است  )  2یافت می شود  بیشتر از فلزات دیگر در طبیعت )  1 باشد؟ داشته کاربرد بزرگ

  رساناي خوبی است)  5مقاوم در برابر گرما است  )  4.آسانی بازیافت می شود 

  شود؟ می استفاده آهن از کاغذسازي کارخانه از هایی قسمت چه در)  3

  . . .غلتک هاي بزرگ ، دستگاه خردکن چوب ، دیگ هاي بخار ، سرند و  

  دو دسته هستند .ه چند دسته تقسیم می شوند نام برده و براي هریک مثالی بزنید اسیدها ب)  4

  )جوهر گوگرد ( ، اسید سولفوریک ) جوهرنمک ( اسیدکلریدریک : اسیدهاي صنعتی )  1

  . . . سرکه ، لیمو ترش ، ترشیجات ، انگور ، غوره  و : اسیدهاي خوراکی )  2
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رساناي خوبی براي جریان برق و گرما هستند ، بیشترشان جذب آهن .  یدبنویس را فلزها هاي عمومی ویژگی)  5

ربا می شوند و می توان از آن ها آهن ربا ساخت ، برخی از آن ها با اکسیژن که ترکیب می شوند تولید اکسید می 

  .کنند ، به غیره از جیوه بقیه فلزات جامد هستند ، برخی از آن ها سخت و محکم هستند 

؟  بیشتر از فلزات دیگر در طبیعت است ، به صورت سنگ آهن استخراج و پس از تصفیه  چیست آهنویژگی )  6

مقاوم و محکم است ، رساناي خوبی براي گرما است ، در برابر . در کارخانه هاي ذوب آهن به مصرف می رسد 

در ساختمان سازي وجاده و پل .  اکسیژن زنگ می زند ، مهندسین با تغییراتی در آهن آن را تبدیل به فوالد می کنند

  بیشتر دستگاههاي کارخانه ها از آهن ساخته شده است. سازي از آن استفاده می شود 

  .منظور ار آهن زنگ نزن چیست ؟ توضیح دهید )  7

آهن می کشند و باعث می شود که آهن  به رويیا عنصر  کرومدر بعضی از کارخانه هاي صنعتی یک روکش از عنصر 

  .زنگ نزند . . . و در مکانهایی که باران می بارد مثل بام شیروانی ، دکل ها و  آزاد و در تماس با اکسیژن  در هواي

  کرد؟ رعایت را نکاتی چه باید خانه در، کلر و یا واکتس  نمک جوهر از استفاده هنگام)  8

)  4. دور از دسترس اطفال بگذاریم )  3. هنگام استفاده دستکش و ماسک بزنیم )  2. در فضاي باز استفاده شود )  1

  .همیشه و همه وقت از این مواد استفاده نکنیم )  5. در صورت تماس بدن با این مواد سریع با آب شسته شود 

نام چند تا از صنایع را که در شهر شما وجود دارد و در آنجا براي تولید محصوالتشان از آهن استفاده می )  9

خانه اتومبیل سازي ، کارخانه دوچرخه سازي ، کارخانه تولید لوازم خانگی ، کارخانه تولید لوازم کار. کنند را بنویسید 

  . . .و مصالح ساختمانی و ابزار و 

شما  نام فلز و علت . جدول زیر محصوالتی را نشان می دهد که در تهیه ي آنها فلزاتی به کار رفته است )  10

  .ت زیر بنویسید استفاده این فلز را در تولید محصوال

    دلیل ساخته شدن از این فلز  از چه فلزي درست شده  نام محصول

    استحکام و مقاومت باال  آهن  اتومبیل

    وزن کم و انعطاف پذیري باال  آلومینیم  قرص روکش دار

    استحکام و مقاومت باال  آهن  دوچرخه

    رساناي خیلی خوب جریان برق  مس  سیم برق

    ارزش اقتصادي زیادزیبایی و   طال  انگشتر

    استحکام و مقاومت باال  آهن  فرغون
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  سوال هاي مربوط به آزمایشات علوم

  

می  اضافه آن روي مایع روغن استکان نصف حدود در سپس ،می ریزیم  آب آن نصف نا و می داریمبر لیوان یک)  1

شما چه اتفاقی می افتد ؟ دلیل آن را به نظر . می اندازیم  لیوان داخل آهن قطعه یک و چوب قطعه یک حال. کنیم 

  )در دو سطر توضیح دهید . ( بنویسید 

قطعه ي آهنی چون جرم بیشتري دارد به ته لیوان سقوط می کنئ ولی قطعه چوب چون جرم کمتري نسبت به آب دارد روي 

  .آب می ایستد 

  

 یک روي را چوبی هاي قطعه حال. ریم برمی دا یکسان ي اندازه و شکل با فلزي و پالستیکی چوبی، ي قطعه چند)  2

به نظر شما چه اتفاقی می افتد ؟ دلیل آن را نیز . می دهیم  قرار دیگر ي کفه روي را فلزي هاي قطعه و ترازو ي کفه

  )در دو سطر توضیح دهید (  .بنویسید 

چون باالتر قرار می گیرد چوب  اتکفه قطعد ولی نچون جرم بیشتري داردارد پایین تر قرار می گیرد آهنی  کفه اي که قطعات

  . نددار نسبت به آهنجرم کمتري 

  

   .داریم  شکل هم آهنی و پالستیکی چوبی، ي میله و قاشق سه )  3

 می مشاهده چیزي چه .می کنیم  وارد یکسانی هاي ضربه میله سه هر سر بر چکش مثل سنگین جسم یک با) الف

  )در دو سطر توضیح دهید ( ؟ دشو

و پالستیک می شکنند چون زیاد مقاوم نیستند ولی قطعات اهن نمی شکنند چون مقاومت زیادتري نسبت به  قطعات چوب

  .چوب و پالستیک دارند 

  

 محکم و برداشته را چوبی قاشق سپس ،می کشیم  پالستیکی و چوبی قاشق روي محکم را آهنی قاشق نوك ابتدا) ب

  )در دو سطر توضیح دهید ( ؟ دشو می مشاهده چیزي چه. می کشیم  پالستیکی و آهنی قاشق روي

ک چون قدرت سایشی کمی دارند خراشیده می شوند ولی قاشق و یا هر وسیله ي آهنی چون قدرت قطعات چوب و پالستی

  .سایشی باالیی دارد خراشیده نمی شوند 

  

 آماده اچ پی کاغذ و نمک وهرج رقیق محلول ترشی، ي سرکه ،... و کیوي پرتقال، لیموترش، مانند میوه عدد چند)  4

ه. می کنیم    د؟فته می شوگر اي نتیجه چه  آزمایش این از. می کنیم  آغشته مواد از یک هر به را اچ پی کاغذ از اي تکّ

  )در دو سطر توضیح دهید ( 

  .قرمز می شود  در مجاورت با اسید PH  کاغذ. را قرمز می کنند  PHهمه خاصیت اسیدي دارند رنگ کاغذ میوه ها  چون این 
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ه یک کدام هر داخل. می کنیم  گذاري شماره را ها آن و داریم لیوان سه)  5 می  مرمر سنگ از شده خرد ي تکّ

 نمک جوهر لیتر میلی 10 سومی به و سرکه لیتر میلی 10 دومی به آب، لیتر میلی 10 اولی لیوان به سپس ،اندازیم 

  در دو سطر توضیح دهید چه اتفاقی می افتد  .می کنیم  یادداشت را خود مشاهدات ساعت نیم از پس. می کنیم  اضافه

ردگی می شود وس از مدتی واکنش شیمیایی نشان می دهد و به مرور سنگ مرمر دچار خپنمک است  لیوانی که حاوي جوهر

مر تجزیه شود ت اسیدي آن کم است براي این که سنگ مردر لیوان حاوي سرکه چون غلظ. شود حل می  جوهرنمکو در 

اما در لیوانی که حاوي آب هست هیچ تغییري در سنگ مرمر ایجاد نمی کند چون آب خاصیت . زمان بیشتري الزم است 

  .اسیدي ندارد 

  

 نمک جوهر به را آن هاي برگ از یکی پنبه و پنس کمک به و می آوریم کالس به را...) و رز گل مانند( گیاه یک)  6

  در دو سطر توضیح دهید چه اتفاقی می افتد .می کنیم  یادداشت را خود مشاهدات ساعت نیم از پس. می کنیم  آغشته

  .این کار باعث نابودي و از بین رفتن سلول هاي زنده برگ می شود و برگ از بین می رود 

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پایان درس سوم

  

  جهت مطالعه

 در جویی صرفه درصد 50  هوا آلودگی کاهش درصد 75 موجب کاغذ بازیافت است ذکر به الزم

  .شود می آب مصرف در جویی صرفه درصد 90  و انرژي

 

  عهبراي مطال

 هیته يکاغذها برا نیاز ا. شود یپنبه، کتان، و کنف ساخته م رینظ یاهیگ افیال یاز کاغذ از برخ یانواع خاص

 يو بازساز ریتعم يشوند، و برا يمحافظت و نگهدار دیکه با ياعال، آثار یچاپ يکارها ،يهنر ياسکناس، کارها

 .شود یاستفاده م دهید بیآس سینف یمیقد يها کتاب
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  سفر به اعماق زمینعلوم ششم ابتدایی ،  : چهارمدرس 

  

  .ه درست را با عالمت ضربدر مشخص کنید گزین) الف 
  

    زمین حالت جامد نیست ؟ قسمت کدام)  1

    □ پوسته   )د   □    هسته داخلی) ج   □ خمیرکره    )ب   □  سنگ کره )الف 
........ ................................ .................. ....... .................. ...  

    ر از بقیه الیه ها است ؟حجم  کدام الیه بیشت)  2

    □گوشته    ) د  □سنگ کره     )ج   □   هسته خارجی  )ب   □   هسته داخلی) الف 
........ ................................ .................. ....... .................. ...  

    کدام الیه از بقیه متراکم تر است ؟)  3

    □   هسته داخلی ) د  □گوشته زیرین     )ج   □    سنگ کره  )ب   □ خمیرکره ) الف 
........ ................................ .................. ....... .................. ...  

    بعد از سنگ کره چه الیه اي قرار دارد ؟)  4

    □گوشته زیرین    ) د  □   هسته خارجی )ج   □ خمیرکره   )ب   □   هسته داخلی) الف 
........ ................................ .................. ....... .................. ...  

    الیه نقش مهمی در ایجاد زلزله دارد ؟کدام )  5

    □ پوسته  )د   □   هسته داخلی) ج   □ خمیرکره   )ب   □  سنگ کره )الف 
........ .................. ....... .................. ........... ........................  

    سرعت امواج لرزه اي در کدام الیه کمتر است ؟)  6

    □   هسته داخلی ) د  □گوشته زیرین    )ج   □سنگ کره      )ب   □ خمیرکره ) الف 

  

  

  
.........................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  
  د  ب  ب  د  د  ب

........................................................................................................................................................  
  

  

  

  .لی کلمه هاي مناسب قرار دهید در جاهاي خا) ب 

  .است ........................  ط به  الیه ي  ومواد مذابی که از مخروط آتشفشان فوران می کند مرب)  1

  . دهند انجام توانند می را زمین درون به واقعی سفر که هستند اي وسیله...................... دانشمندان معتقدند )  2

  .کنند می عبور .................. متراکم، و سخت هاي سنگ از زمین، درون يا لرزه امواج)  3

  . حرکت دارد ........................  الیه سنگ کره روي الیه )  4
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  .کیلومتر است ................ عمیق ترین چاهی که تا کنون دانشمندان حفر کرده اند )  5

  . کنند می عبور ....................... تراکم، کم و نرم هاي سنگ از  زمین، درون اي لرزه امواج)  6

  
.........................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  
  کندتر  سیزده  خمیرکره  رسریع ت  امواج لرزه اي  خمیرکره

.........................................................................................................................................................  
  

  

  .نشان دهید » غ«جمله نادرست را با » ص«جمله درست را با ) ج 

 مختلف هاي سنگ از و دهند انجام توانند می را زمین درون به واقعی سفر که هستند اي وسیله اي، لرزه امواج)  1

  . کنند عبور

  .به دلیل گرم بودن بیش از حد مرکز زمین سفر به درون آن غیرممکن است )  2

  .خمیرکره بر روي سنگ کره حرکت می کند )  3

  .ر است کیلومت  4600فاصله سطح زمین تا مرکز زمین حدود )  4

العاتبیشترین  به وسیله امواج لرزه اي دانشمندان)  5   .آورند  می دست به زمین درون ي دربارهرا  اطّ

   .است مایع و هسته ي خارجی جامد هسته ي داخلی )  6

  
.........................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  
  غ  ص  غ  غ  ص  ص

.........................................................................................................................................................  
  

  .دهید کامل به سوال هاي زیر پاسخ ) د 
   

 لرزه زمین اثر زمین در درون هاي سنگ ناگهانی شکستن اثر در که امواجی به.  اي را تعریف کنید لرزه امواج ) 1

  .اي می گویند  لرزه شوند امواج می ایجاد

    شوند چه می گویند ؟ می ایجاد لرزه زمین اثر زمین در درون سنگهاي ناگهانی شکستن اثر در که امواجی به ) 2

  . گویند می اي لرزه امواج

  

  برند ؟ می پی درونی زمین هاي الیه هاي ویژگی به با استفاده از چه امکاناتی ، دانشمندان ) 3

 هاي الیه هاي ویژگی به زمین، درون مختلف هاي بخش در اي لرزه امواج سرعت تغییرات از استفاده با دانشمندان

  .اند شده تشکیل تراکم کم مواد از بعضی و متراکم مواد از نزمی هاي الیه بعضی. برند می پی آن درونی

  تشکیل دهنده به چند الیه تقسیم می شود ؟  مواد جنس و شیمیایی ترکیب براساس زمین، درونی ساختمان ) 4

   هسته و گوشته پوسته،  الیه سه به 
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به چند )  خمیري. مایع . جامد ( تشکیل دهنده  فیزیکی حالت مواد ترکیب براساس زمین، درونی ساختمان ) 5

  داخلی و هسته خارجی هسته ، گوشته زیرین ، خمیرکره ،سنگ کره   الیه پنج بهالیه تقسیم می شود ؟ 

   

و این الیه تا چه عمقی از زمین  باشد می کدام الیه به مربوط ها لرزه زمین و ها فشان آتش تر بیش منشأ ) 6

  .کیلومتري ادامه دارد  350این الیه تا عمق حدود .  باشد می کره  الیه خمیره به مربوط  قرار دارد ؟

 ابتداي تا خمیرکره زیر از دارد، جامد حالت که بخش این  کجا قرار دارد و چه حالتی دارد ؟ زیرین ي گوشته ) 7

  .دارد ادامه خارجی ي هسته

  هسته تا زیرین ي گوشته از و دارد یعما حالت بخش این  هسته ي خارجی کجا قرار دارد و چه حالتی دارد ؟ ) 8

  .دارد ادامه داخلی

 زمین مرکز و دارد جامد حالت قسمت از کره ي زمین این  هسته ي داخلی کجا قرار دارد و چه حالتی دارد ؟ ) 9

   . دهد می تشکیل را

  ارد ؟دانشمندان چطور دریافتند که هسته ي داخلی زمین جامد و هسته ي خارجی ، حالت مایع د ) 10

 دانشمندانچون سرعت امواج لرزه اي در سنگ هاي جامد زمین سریعتر و در سنگ هاي نرم و خمیري کندتر است 

 دریافتند ، زمین ي هسته ي دهنده تشکیل مواد مختلف هاي حالت در اي لرزه امواج سرعت اختالفاین  از  استفاده با

  . دارد جامد حالت ، لیداخ ي هسته و دارد مایع حالت زمین خارجی ي هسته که

  

چرا در مواد  متراکم مثل آهن امواج سریعتر عبور می کند ولی در موادي مثل پالستیک یا چوب که تراکم  ) 11

  کمتري دارند امواج دیرتر عبور می کنند ؟ 

اند بنابراین  در مواد متراکم مولکول هاي سازنده این مواد به صورت متراکم و متوازن و همگن در کنار هم قرار گرفته

در مواد کم تراکم مثل چوب و یا پالستیک مولکول ها از هم فاصله داشته و ذرات . امواج به راحتی منتقل می شوند 

  .ماده نامتوازن و ناهمگن هستند بنابراین انتقال امواج کندتر صورت می گیرد 

  

  می شوند ؟ حرکات قطعات سنگ کره بر روي خمیرکره باعث پیدایش کدام پدیده ها ) 12

اگر قطعات سنگ کره به هم نزدیک شود سبب پیدایش کوه و آتشفشان می شود و زلزله پدیده اي است که هم در 

  .اثر دورشدن و هم نزدیک شدن قطعات سنگ کره به وجد می آید 

  

  . تراکم مواد در مرکز زمین بیشتر است یا در سطح آن ؟ دلیل بیاورید  ) 13

مق زمین پیش می رویم به دلیل فشار و سنگینی الیه هاي باالیی ، تراکم مواد در مرکز زمین هر چه از سطح زمین به ع

  .بیشتر است 
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العات دانشمندان ) 14 با توجه به اینکه   آورند؟ می دست به زمین درون ي را درباره با چه ابزاري بیشترین اطّ

یلومتر می باشد پس مناسب ترین روش ک 6400کیلومتر است و عمق زمین  13عمیق ترین چاهی که حفر شده 

  .مطالعه درون زمین استفاده از ثبت امواج لرزه اي است 

  

  جنس هسته از چیست و سبب چه خاصیتی در زمین شده است ؟ ) 15

  .جنس هسته از آهن و نیکل است و خاصیت مغناطیسی سطح زمین نیز به همین علت است 

  .ه ، جند نمونه از لرزش اجسام را در محیط اطرافتان نام ببرید به غیر از لرزش موبایل در حالت ویبر ) 16

کندن زمین توسط . عبور کامیون هاي سنگین در شهر . رعد و برق شدید . عبور هواپیما از ارتفاع پایین . انجار بمب 

  . دلرهاي بزرگ 

  

  سوال هاي مربوط به آزمایشات علوم
  

 هاي لرزش خود دست با میز دیگر طرف در شما کالسی هم و یممی زن اي ضربه آن به آهنی میز سر یک از)  1

 هم با را نتیجه و می کنیم تکرار نیز پالستیکی و چوبی میزهاي رويآزمایش را بعد  .می کند  را حس شده ایجاد

  )کره زمین با توجه به موضوع امواج  لرزه اي ( چه نتیجه اي می گیریم ؟  ها از این آزمایش .می کنیم  مقایسه

همانطوري که در این آزمایش امواج از میزهاي آهنی سریعتر از میزهاي چوبی و پالستیکی عبور کرد پس نتیجه می 

 کندتر تراکم، کم و نرم هاي سنگ از و تندتر متراکم، و سخت هاي سنگ از زمین، درون اي لرزه امواجگیریم که 

  .کنند   می عبور

  

 ها چوب آیا  .می دهیم  انجام مرطوب چوب با را کار همین .کنیم می ش دست دو با را خشک چوب قطعه یک ) 2

  ) .الیه هاي کره زمین  موضوعبا توجه به ( از این آزمایش چه نتیجه اي می گیریم ؟  .مثل هم می شکند 

نتیجه می گیریم همانطوري که چوب خشک در اثر فشار می شکند  سنگ کره هم در اثر جابجایی و فشار می شکند 

  .قسمت هاي خمیري کره زمین  نمی شکنند چون مثل چوب آزمایش ما نرم  هستند ولی 

  

 ي ورقه ي اندازه به یونولیت قطعه و دوو روي گاز روشن قرار دادیم کردیم  پر آب از را بزرگ ظرف یک)  3

 روي بر کره سنگ قطعات حرکت با آب روي بر را یونولیت قطعات حرکت .دادیم قرار آب روي را  کاغذ

) موضوع الیه هاي کره زمین با توجه به ( از این آزمایش چه نتیجه اي می گیریم ؟  .کنید مقایسه خمیرکره

به هم نزدیک شده و باهم برخورد می ) ب . از هم دور می شوند ) الف . یونولیت ها به سه جهت حرکت می کنند 

قرار )  الیه داغ زمین ( ره که روي خمیرکره درست همین حرکات براي سنگ ک. در کنار هم می لغزند ) ج . کنند 

  .دارد ممکن است اتفاق بیفتد 

  

  پایان درس چهارم
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  زمین پویا علوم ششم ابتدایی ، : درس پنجم 
  

  .گزینه درست را با عالمت ضربدر مشخص کنید ) الف 
  

    ؟ مواد مذابی که از دهانه آتشفشان خارج می شوند مربوط به کدام الیه ي زمین هستند)  1

    □هسته داخلی   ) د  □ هسته خارجی )ج   □   کره نرم )ب   □  سنگ کره )الف 
.......... ................................ .................. ....... .................. ...  

    .گفته می شود  شود می خارج آن ي دهانه از گاز فقط که هایی فشان آتش به)  2

    □خاموش      ) د  □نیمه فعال     )ج   □غیرفعال     )ب   □  فعال) الف 
.......... ................................ .................. ....... .................. ...  

    می شکند ، چه اتفاقی می افتد ؟ زمین درون از حاصل نیروهاي اثر در زمین کره ي وقتی سنگ)  3

  □  نو می شودسنگ کره  ) د  □  تشکیل کوه )ج   □    نآتشفشا )ب  □زمین لرزه  ) الف 
.......... ................................ .................. ....... .................. ...  

    د ؟رس می آن سطح به زمین داخل از  صورتچه  به زمین ي کره سنگ شکستن از حاصل انرژي)  4

    □هاي نفت    گاز چاه ) د  □ امواج لرزهاي )ج   □ی  چشمه زیرزمین )ب   □ آتشفشان) الف 
.......... ................................ .................. ....... .................. ...  

    مهمترین گازهاي تولید شده از دهانه آتشفشان ها چه می باشد ؟ )  5

    □ازت       کربن دي اکسید و )ب   □ بخارآب و کربن دي اکسید  ) الف 

    □بخار آب  و نیتروژن         ) د  □کربن و ئیدرژن    منواکسید ) ج
.......... ................................ .................. ....... .................. ...  

    ؟وقوع زمین لرزه هاي خفیف چه مزیتی دارد )  6

    □  یري از وقوع زمین لرزه هاي بزرگترجلوگ )ب   □  هشدار به مردم و مسئولین ) الف 

    □  مشخص شدن مناطق خراب زمین   )د   □آب سرد     چشمه هاي نمایان شدن) ج 

  

  

  
.........................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  
  ب  الف  ج  الف  ج  ب

.........................................................................................................................................................  
  

  .در جاهاي خالی کلمه هاي مناسب قرار دهید ) ب 
  

  .زمین می شود   .......................................لرزه باعث آزاد شدن  وقوع زمین )  1

  .بیشتر است   ....................................... احتمال است، شکستگی داراي زمین ي پوسته که جاهایی در معموالً)  2

ال، نیمه هاي فشان آتش در)  3 شود می خارج آن ي دهانه از  ....................................  فقط فع .  
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  .دو آتشفشان خاموش هستند  ....................................سبالن و )  4

  . از مهمترین گازهاي تولید شده از دهانه آتشفشان ها می باشد   ....................................بخار آب و )  5

  

  
.........................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  
  سیزده  کربن دي اکسید  سهند  گاز  زمین لرزه  انرژي درونی

.........................................................................................................................................................  
  

  .نشان دهید » غ«جمله نادرست را با » ص«جمله درست را با ) ج 
  

  .زمین لرزه ي خفیف در کشور رخ می دهد که مردم آن را حس نمی کنند  10000ساالنه حدود )  1

  .شان نیمه فعال کشور ما  است تفتان و بزمان دو آتشف)  2

ال، غیر هاي فشان آتش در)  3 شود می خارج آن ي دهانه از گاز فقط فع .  

  .حاصلخیز است  کشاورزي هاي زمین ایجادیکی از فواید آتشفشان ها )   4

  شوند می گفته خاموش فشان آتش ندارند، فعالیتی گونه هیچ که هایی فشان آتش به)  5

  

  
.........................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  
  غ  ص  ص  غ  ص  ص

.........................................................................................................................................................  
  

  

  . به سوال هاي زیر پاسخ کامل دهید ) د 
  

اق چه زمانی لرزه زمین)  1   می افتد ؟ اتفّ

اق وقتی لرزه زمین   . شکند می زمین درون از حاصل نیروهاي اثر در زمین ي ه کر سنگ که افتد می اتفّ

اق می شکند چه) سنگ کره ( اي سطح زمین زمانی که سنک ه)  2   می افتد ؟ یاتفّ

 باعث و رسند می آن سطح به زمین داخل از اي لرزه امواج صورت به زمین ي ه کر سنگ شکستن از حاصل انرژي

  .  شوند می زمین سطح در تغییراتی

  چرا؟ شوند؟ می زمین سطح در خرابی باعث ها لرزه زمین ي همه آیا)  3

ي از زمین لرزه ها خفیف هستند و نه تنها خرابی به بار نمی آورند بلکه باعث آزاد شدن انرژي درون بسیار. خیر 

  .زمین می شوند و از زمین لرزه هاي بزرگتر جلوگیري می کنند 
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 شما نظر به. گردد برمی فوتبال بازي به درمان، از پس شکند، می پایش ساق مسابقه در فوتبالیستها، از یکی)  4

  است؟ تر بیش قسمت کدام در او پاي شکستگی ببیند، احتمال آسیب دوباره بازیکن، این پاي همان اگر

  .چون آن قسمت ضعیف تر است و  مقاومت آن ناحیه کمتر شده است . در همان قسمتی که قبال شکسته است 

  

ال نیمه فشان آتش دو)  5 ببرید نام را کشورمان خاموش فشان آتش دو و فع.  

  .سبالن و سهند  خاموش هستند . تفتان و بزمان نیمه فعال هستند البرز و 

  

  دارند؟ کاربردي چه زیر فشانی آتش هاي سنگ از یک هر)  6

در جاده سازي و نوعی . از خاکستر مواد آتشفشانی که روي هم متراکم شده درست شده است :   فشانی آتش توف

  .سیمان ساختمان به کار می رود 

در در صنایع عایق . در مصالح ساختمانی به عنوان عایق در برابر صدا ، گرما و سرما به کار می رود :    معدنی پوکه

  .سازي نیز کاربرد دارد 

  .همانطوري که از اسمش پیدا است براي استحمام و براي ساییدن چوب به کار می رود :     پا سنگ

فاق چه زمانی فشان آتش)  7   افتد ؟ می اتّ

فاق زمانی فشان آتش  آتش هاي سنگ و کنند می پیدا راه آن سطح به زمین داخل از فشانی آتش مواد که افتد می اتّ

  .آورند می وجود به را فشانی

  

8  (دسته تقسیم می شوند ؟ نام ببرید  چند به ها فشان آتش ي دهانه از شده خارج مواد.  

شوند می تقسیم گاز و مایع جامد، ي دسته سه به ها فشان آتش ي دهانه از شده خارج مواد.  

الیت به نظر از ها فشان آتش)  9 دسته تقسیم می شوند ؟ نام ببرید  چند فع.  

  .باشند خاموش یا و فعال نیمه فعال، است ممکن فعالیت نظر از ها فشان آتش

  

  دو نمونه مثال بزنید هایی فعال گفته می شود ؟ فشان آتش به چه)  10

 ها آن ي دهانه از)  وگاز مایع جامد، ( فشانی آتش مواد اخیر هاي سال در یا حاضر حال در که هایی فشان آتش به

  کشور فیلیپین وژاپن هاي فشان آتشمثل  .شود می گفته فعال فشان آتش است، شده خارج

ه از هرکدام دو نمون گفته می شود ؟ خاموشهایی  فشان آتش فعال و به چهنیمه هایی  فشان آتش به چه)  11

  .مثال بزنید 

 هایی فشان آتش به ومثل البرز و تفتان و بزمان  شود می خارج آن ي دهانه از گاز فقط فعال، نیمه هاي فشان آتش در

  .مثل سبالن و سهند  شوند می گفته خاموش فشان آتش ندارند، فعالیتی گونه هیچ که
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  .ام ببرید را ن ها فشان آتش ي دهانه از شده خارج گازهاي ترین مهم)  12

   غیره و اکسید دي کربن آب، بخار: از اند عبارت

  

  ؟ کنند رعایت باید را ایمنی موارد چه فشانی آتش مناطق ساکنان)  13

  .قبل از ساخت و ساز مناطق پرخطر را شناسایی کنند )  1

  .کنند زمان فوران آتشفشان و به خواب رفتن آن را  از ایستگاههاي مخصوص امداد اطالع رسانی )  2

  .آماده سازند . . . خود را براي مقابله با فوران مواد مذاب و گازهاي سمی ، سونامی  و )  3

  .وسایل الزم براي هرگونه اتفاق را تهیه کنند ودر منزل و محل هاي کار بگذارند )  4

  .ایجاد ایستگاه هاي مراقبت توسط دولت در مناطق آتشفشان )  5

  

  

  .ن را روي شکل نشان دهید قسمت هاي یک آتشفشا)  14

  

  

  مواد جامد آتشفشانی                    دهانه                                                      
                                                       

  جریان گدازه                                                     

  

  
                                                                                 

  مخروط اتشفشان                                                                                
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  . کنید تکمیل را زیر ید؟ جدولده انجام باید را کارهایی چه لرزه زمین وقوع از بعد دانید می آیا) 15

  

ت الی ایمنی نکات رعایت دوستانه انسان هاي فع 

  بستن فلکه اصلی گاز  مصدومین به کمک

  خونسرد باشیم  کودکان و افراد مسن به کمک

  بدون عجله اما زود از محل ناامن دور شویم  به نیروهاي امدادگر کمک

  انساختم آب جریان قطع  رساندن غذا و آب به مردم

  ساختمان برق جریان قطع  صحبت با افراد جهت دادن روحیه به آنها
........................................................................  ......................................................................  

  

  

  .کنید تکمیل را زیر جدولآتشفشان چه فواید و چه ضررهایی دارد ؟ ) 16
  

 ها فشان آتش ضررهاي ها فشان آتش فواید

 سمی گازهاي انتشار 1 تشکیل کوه 1
 از بین رفتن گیاهان  2 تشکیل چشمه هاي آب گرم  2

 از بین رفتن انسان ها  3 دریاچه تشکیل 3
 اسیدي هاي باران ریزش 4 گردشگري ي توسعه 4

 . . .و پل ها و  خرابی ساختمان ها  5 تشکیل معادن  5

 نامیسو ایجاد 6 حاصلخیز کشاورزي هاي زمین ایجاد 6
  

  

ه با)  17 زیر جدول شوند، می زندگی محیط در هایی خسارت باعث که هایی لرزه زمین از حاصل اثرات به توج 

  .کنید تکمیل را

  اجتماعی  ساختمانی  بهداشتی

  نعزیزا دادن دست از  تخریب منازل مسکونی  ها آب آلودگی

  اضطراب و نگرانی  تخریب جاده ها  هوا آلودگی

  دزدي و ناامنی  آوار ریزش  افزایش حشرات موزي در محیط

  مهاجرت مردم  آتش سوزي در اثر انفجارگاز منازل  کمبود دارو

  بیکاري  قطع آب و برق و گاز  واگیر هاي بیماري شیوع

  نابودي اقتصاد شهر  سد شکستن  کمبود پزشک

  بی سرپرست شدن بعضی خانواده ها  تخریب مدارس  ..............................................
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در جدول زیر  وارده هاي خسارت و وقوع محلّ نظر از را ایران اخیر سال 50 هاي لرزه زمین ترین مهم ) 18

  .بنویسید 
  

  خسارت هاي وارد آمده  سال وقوع  ریشتر  محل وقوع زلزله

  کشته 10000  1341  7.2  بوئین زهرا

  روستا تخریب شد 61کشته  10500  1347  7.4  دشت بیاض

  کشته 4000  1351  6.9  منطقه قیر

  کشته 128  1356  7  خورگو

  روستا تخریب شد 16کشته و  19600  1357  7.7  طبس

  کشته 130  1358  7.1  قائن

  کشته و تخریب بیش از نیمی از شهر 1300  1360  7.4  سیرچ

  کشته 35000  1369  7.4  رودبار و منجیل

  کشته 1500  1376  7.3  بیرجند

  خسارت در شهر و روستاها  1381  6.6  آوج

  نفر کشته و شهر کال از بین رفت 41000  1382  6.5  بم

  خسارت و ریزش کوه  1383  6.3  فیروزآباد

  روستا 10کشته و تخریب  612  1383  6.4  زرند

  نفر کشته 300  1391  6.3  اهر ، هریس ، ورزقان

  واحد تخریب 3100مجروح و  850کشته و 37  1392  6.1  راستان بوشه

  -   1392  7.8  سراوان

  

  

  ها آزمایش
  

زمانی که پوست روي آن را کند ه اید تا میل . شما تا به حال تخم مرغ آب پز را از روي پوست لمس کرده اید )  1

 نظر سختی و نرمی می بینید ؟ چه شباهتی بین این دو و الیه هاي زمین از. کنید باز هم آن را لمس کرده اید 

  .بنویسید  توضیحات خودتان را دو سطر

که پوست تخم مرغ را دست  وقتی. پوست روي تخم مرغ شبیه پوسته زمین یا سنگ کره است . تقریبا شبیه کره زمین است 

  .پوسته هم در مقیاس با گوشته سفت تر است .می آید سفت  به نظرمی زنیم

شما  با انگشتان  اگر. است  تقریبا شبیه گوشته ي زمین. ست می کنیم به قسمت سفیده آن می رسیم زمانی که تخم مرغ را پو

  .گوشته هم نرم ترین قسمت زمین است . نرم به نظر می آید  به سفیده فشار دهید
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تی بین سفیده چه شباه. حتما تخم مرغ آب پز را از وسط به دو قسمت تقسیم کرده اید و الیه هاي آن را دیده اید )  2

  .بنویسید  توضیحات خودتان را دو سطر زرده و پوسته تخم مرغ و الیه هاي زمین وجود دارد ؟. 

تخم مرغ نیز به سه قسمت زرده ، سفیده و . زمین از نظر شیمیایی به سه قسمت هسته ، گوشته و پو سته تقسیم می شود 
  .دارند  پوست تخم مرغ تقسیم می شود این دو شباهت فیزیکی به هم

  

  

بچه ها  .شکنندمی  خود دست دو با را چوب قطعه یک کدام هر دو تا از بچه ها داریم  خشک چوب قطعه ندچ)  3

این آزمایش را با شکسته شدن سنگهاي زمین مقایسه  .شد  آزاددرون آن  انرژي چوب شکستنحس می کنند که با 

  .بنویسید  هر دو را  در دو سطر ي نتیجهکرده و 

که به دو سر چوب ها فشار آورده می شود نیروي حاصل از این فشار به وسط چوب متمرکز می شود و چوب از وسط  انیزم
زمانی که سنگ هاي سطح کره ي . تقریبا همین اتفاق براي پوسته و یا سنگ کره می افتد . ترك بر می دارد و می شکند 

می شکند امواج لرزه اي زیادي را تولید می کند که باعث زمین لرزه می زمین در اثر فشارهاي داخلی زمین و یا در اثر جابجایی 
  .شود 

  

زمانی که جوش شیرین را داخل ظرفی می ریزیم و روي آن مقداري سرکه می ریزیم چه اتفاقی می افتد ؟ چه )  4

  .بنویسید  توضیحات خودتان را دو سطر گازي از ظرف خارج می شود ؟

 هم با را ها آن  دوي هر شما وقتی. است اسید) استیک  اسید ( سرکه که درحالی است باز) م سدی کربنات بی ( شیرین جوش
 آتشفشان و شود می خارج کربن اکسید شروع به کف کردن می کند ، دي و دهد، می مخلوط می کنید واکنش شیمیایی نشان

ابه بریزیم در اینجا هم واکنش شیمیایی نشان می اگر جوش شیرین را داخل شیشه ي نوش.  آورد می وجود به برایتان را زیبایی
  .دهد و محتویات نوشابه بیرون می ریزد و گاز دي اکسید کربن متساعد می شود 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پایان درس پنجم

  جهت مطالعه

  دانشمندان به چند روش به مطالعه ي درون زمین می پردازند ؟

  حفر چاه ، مطالعه مواد مذاب ، عکس برداري و فیلم برداري: روش مستقیم ) الف 

آب گرم ، شهاب سنگ هایی که روي زمین می  هاي استفاده از ثبت امواج لرزه اي ، چشمه: روش غیر مستقیم ) ب 

  افتند و با ضربه اي که وارد می کنند در زمین گودال ایجاد می کنند
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  ) 1( ورزش و نیرو علوم ششم ابتدایی ،  : ششمدرس 

  

  .گزینه درست را با عالمت ضربدر مشخص کنید ) الف 
  

    کت به توپ تنیس ضربه می زنیم کدام قسمت از نیرو انجام شده است ؟وقتی با را)  1

    □ کشیدن وفشار دادن) د   □ هل دادن و کشیدن )ج   □   هل و فشار دادن )ب   □ کشیدن ) الف 
...........................................................................................  

فوتبال ، توپی را که به طرفش می آید با سر به درون دروازه می زند که با سرعت بیشتري وارد  وقتی بازیکن)  2

  .جسم شده است  .......................دروازه شود باعث 
  

    □تغییر سرعت      ) د  □تغییر مسیر     ) ج  □تغییر اندازه    )ب   □ حرکت   ) الف 
...........................................................................................  

    .جسم شده اید  .......................وقتی که توپی را به طرف شما پاس می دهند و شما با کنار پا نگه میدارید ، باعث )  3

    □حرکت     ) د  □تغییر شکل      ) ج  □توقف      )ب   □تغییر مسیر   )الف 
...........................................................................................  

    جسم شده اید  ...................وقتی که توپی را طرف شما می اندازند و شما با کنار پا به دیگري پاس می دهید ، باعث  ) 4

    □تغییر شکل      ) د  □توقف     ) ج  □حرکت    )ب   □تغییر مسیر   ) الف 
...........................................................................................  

    جسم شده اید  .....................وقتی که توپی را که کم باد است را باد می کنید، باعث )  5

    □توقف      ) د  □  تغییر اندازه   ) ج  □حرکت     )ب   □تغییر مسیر    ) الف 
...........................................................................................  

    جسم شده اید  .....................وقتی که توپی را با شدت به طرف دروازه می زنید و تور پاره می شود ، باعث )  6

    □تغییر شکل     ) د  □      حرکت     ) ج  □دازه   تغییر ان )ب   □تغییر مسیر  ) الف 
...................... ......................... ....... .................. ......................... ......................... ....  

    می شود ؟جسم  تغییر جهت حرکتدر کدام حالت نیرو سبب )  7

    □    رها شدن تیر از تفنگ )ب   □  بردن جسم توسط قرقرهکشیدن طناب و باال) الف 

    □    گرفتن توپ توسط دروازه بان  ) د  □به طرف جلو     حرکت اتومبیل ) ج
...................... ......................... ....... .................. ......................... ......................... ....  

    می شود ؟جسم  تغییر شکلدر کدام حالت نیرو سبب )  8

    □و حرکت به سمت عقب     هل دادن ماشین )ب   □جابجایی لوازم منزل براي پاکیزگی خانه    ) الف 

    □    ضربه به توپ و شکستن شیشه  ) د  □وقتی اتومبیلی سرعتش زیاد شود     ) ج
............... ......................... .......................... ......................... ....... .................. ..........  

    می شود ؟جسم  تغییر اندازه ي سرعتدر کدام حالت نیرو سبب )  9

    □)    ورزشی(رکاب زدن روي دوچرخه ثابت  )ب   □   حرکت فشار روي پدال گاز اتومبیل در حال) الف 

    □کیلومتر ثابت    80حرکت ماشین با سرعت   ) د  □ ایستاده    اتومبیل رمزتفشار روي پدال  ) ج
...................... ......................... ....... .................. ......................... ......................... ....  
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    از موارد زیر ، نیرویی صورت نگرفته است ؟در کدام حالت )  10

    □  وقتی دونفر از دو جهت مخالف و با نیروي یکسان  جسمی را هل می دهند) الف 

    □ وقتی دو گروه  با نیروي یکسان طنابی را از دو جهت مخالف می کشند  )ب 

    □وقتی یک نفر در کنار ماشین ایستاده و می خواهد آن را هل دهد       ) ج

    □است و ترمز می گیرد و می ایستد     وقتی یک نفر با ماشین در حال حرکت  ) د
..............................................................................................................................  

  

  
..........................................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  ج  الف  د  الف  د  ج  الف  ب  د  ب
..........................................................................................................................................................................  

  

  

  .در جاهاي خالی کلمه هاي مناسب قرار دهید ) ب 
  

  .است ................................. عمالا یا کردن وارد معادل کشیدن یا و دادن هل علوم در)  1

  .بر آن نیرو وارد کرده و آن را  کشیده ایم   ...............................................وقتی درب کشویی را )  2

  .داده یم هل بر آن نیرو وارد کرده و آن را   .............................................. وقتی درب گاوصندوق را)  3

    ...........................وقتی وزنه را از روي زمین بلند می کنیم و باالي سر خود می بریم بر آن نیرو وارد کرده وآن را )  4

ل ( وقتی جسمی را می کشیم و یا فشار )  5 می کند  ......................................می دهیم جسم  ) ه.  

  .می کنند   ......................................وقتی دو نیروي مساوي در دو جهت مخالف وارد شوند اثر یکدیگر را  )  6

  

  
....................................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  

  خنثیحرکت               کشیده ایممی بندیم      باز می کنیم                نیرو
...................................................................................................................................................................  

  

  

  

  .نشان دهید » غ«جمله نادرست را با » ص«جمله درست را با ) ج 
  

  بینیم ولی اثر آنها را بر روي اجسام یا خودمان مشاهده می کنیم دارند و ما آنها را نمی روها وجوددر تمام زندگی ما نی)  1

  چند جسمنیرو عبارت است از اثر یک جسم بر )  2

  .براي تولید نیرو باید حداقل دوجسم وجود داشته باشد و حتما باید آن دو جسم برهم اثر و کنش داشته باشند )  3
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را که با سرعت به طرفش می آید و او با مشت هایش توپ را به خارج از زمین می فرستد  وقتی دروازه بان توپی)  4

  .باعث تغییر جهت جسم شده است 

  .جسم شده اید شکلتغییر باعث رود وقتی طناب پرجمی را که به میله وصل شده می کشید و پرچم باال می )  5

  .کند می  تغییر اندازهوقتی جسمی را هل می دهیم آن جسم )  6

 وارد اول جسم به که دوم جسم نیروي بنامیم، کنش نیروي کند می وارد دوم جسم به اول جسم که را نیرویی اگر)  7

  .بود  خواهد عمل نیروي شود می

  .پرتاب موشک به طرف فضا  از نظر تعریف نیرو ، نوعی هل دادن محسوب می شود )  8

  .است جسم شده  شکلتغییر باعث از آن یک مجسمه زیبا بسازد، وقتی یک هنرمند تکه سنگی را می تراشد تا )  9

وارد کرده است  کمتريوقتی دو نفر از دو جهت مخالف جسمی را می کشند جسم به طرف کسی که نیرو ي )  10

  .حرکت می کند 

  
...............................................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  بیشتري  ص  ص  واکنش  حرکت  تغییر جهت  ص  ص  یک جسم  ص
................................................................................................................................................................................  

  

  

  . به سوال هاي زیر پاسخ کامل دهید ) د 
  

نیرو چیست ؟ سه مورد از کارهاي روزانه را که نشان می دهد ما در طول روز دائم در حال وارد کردن نیرو هستیم را )  1

  .نیز مثال بزنید 

ل داده شود و . ( رانش و حرکت اجسام است  نیرو عامل کشش ، نیرو باعث می شود که یک جسم کشیده شود و یا ه

  )جسم حرکت کند 

 در یا و هستیم سواري دوچرخه حال در وقتی کنیم، می شروع را بازي یک توپ، پرتاب یا زدن ضربه با وقتی: مثال 

  .هستیم نیرو کردن وارد حال در موارد ي همه در دویدن، حال

  اثرات نیرو به چه شکل هایی نمایان می شود ؟  )  2

تغییر اندازه جسم     )  4تغییر جهت حرکت جسم    )  3تغییر شکل جسم     )  2توقف جسم     )  2حرکت جسم    )  1

  کاهش سرعت جسم)  6افزایش سرعت جسم     )  5

  .منابع نیرو را مشخص کنید )  3

  . باشد عضالنی تالش صرفاً یا مغناطیسی، کتریکی،ال گرانشی، تواند می نیرو بعامن
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  :در یک مسابقه ي طناب کشی )  4

  کند؟ نمی حرکت طناب اما شود، می وارد نیرو طناب بر که این وجود با حالتی چه در شما نظر به) الف

  .کنند در این حالت نیروها  اثر همدیگر را خنثی می . هنگامی که نیرو هاي دو گروه هم اندازه باشد 

  شود؟ می برنده ها گروه از یکی حالتی چه در) ب

  .هنگامی که یکی از گروه ها نیرو ي بیشتري وارد کند و موفق بشود که گروه دیگر را به طرف خود بکشد 

  

  .این موضوع را با ذکر مثال شرح دهید . »   است جسم دو بین متقابل اثر از ناشی نیرو« : دانشمندان می گویند )  5

و توپ در اثر ) کنش ( مثل شخصی که به توپ ضربه می زند . قل باید دو جسم بر هم اثر کنند تا نیرو ظاهر شود حدا

اما زمانی که دو جسم برهم اثر نکنند هیچ نیرویی ظاهر نمی شود مثل ).  واکنش ( وارد شدن نیرو حرکت می کند 

  .نمی کند در این حالت اتومبیل هم حرکت نمی کند  زمانی که یک شخص کنار یک اتومبیل ایستاده است و هیچ کاري

  

وقتی به جسم در حال حرکت نیرو وارد می کنیم آن جسم شتاب می گیرد این موضوع را با : دانشمندان می گویند )  6

   .ذکر مثال شرح دهید 

رکت آن  بیشتر یعنی هرچه جرم جسم سنگین تر باشد تغییر حرکت آن کمتر و هرچه جرم آن کمتر باشد ، تغییر ح

آن را بیشتر می کنیم و وارد ) شتاب(سرعت ، پا   یا  سر  مثال وقتی که توپی را به ما پاس می دهند و ما با. خواهد بود 

در این جا چون جرم توپ سبک تر از جرم بدن ما است راحت شتاب می گیرد ولی اگر بخواهیم با . دروازه می کنیم 

  .چون جرم آن سنگین تر از توپ فوتبال است کمتر شتاب می گیرد توپ بسکتبال این کار را بکنیم 

  

 همان به نیرویی نیز دوم جسم طرف از شود وارد نیرویی دیگر جسم به جسمی طرف از هرگاه: دانشمندان می گویند )  7

   .این موضوع را با ذکر مثال شرح دهید . شود می وارد اول جسم بر جهت خالف در و اندازه

)  . عمل(که شما به توپ ضربه می زنید نیروي پاي شما به توپ وارد می شود و باعث حرکت توپ می شود  مثال زمانی

که احتماال در ) عکس العمل ( از طرف مقابل توپ نیز به پاي شما نیرویی وارد می کند که با نیروي شما برابر است 

  .مین می خورید پاي شما درد می گیردیا مثال زمانی ز .احساس درد در پا می کنید کمی این موقع شما 

  

  چرا زمانی که به دیوار تکیه می دهیم نمی افتیم ؟)  8

دیوار هم نیروي مساوي ما ، اما در خالف جهت  به طرف ما نیرو ) تکیه می دهیم ( وقتی ما به دیوار نیرو وارد می کنیم 

  . وارد می کند و باعث می شود که ما نیفتیم 
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ت کنیدبه حالت هاي )  9 عمال نیرو در شکل هاي زیر دقّ ا  

      

 )3 (   )2 (   )1 (  

. علی با کمک دوستش جعبه را هل می دهند »  دوم « در حالت . علی یک جعبه را دارد هل می دهد »  اول « در حالت 

  .علی از یک طرف و دوستش از طرف مقابل جعبه را هل می دهند »  سوم « در حالت 
  

  جسم سریعتر حرکت می کند ؟ چرا ؟ التح کدام در) الف 

 شروع تر سریع جسم و شده وارد جسم به تري بیش خالص نیروها با هم ترکیب می شوند و نیرويحالت دوم چون 

  .کند  می حرکت به

  جسم حرکت نمی کند ؟ چرا ؟ حالت کدام در) ب 

  .ند ک نمی حرکت جسم و اند کرده خنثی را همدیگر اثر  نیروهاحالت سوم  چون 
  

  .پرکنید را خالی جاهاي نظر، مورد جسم بر نیرو اثر به توجه با زیر هاي شکل در)  10

      

  
  .شود آن  ............................  شروع سبب است ممکن جسم به نیرو کردن وارد) الف

  .شود می آن حرکت شدن  ............................ سبب جسم به نیرو کردن وارد) ب

  .شود می آن حرکت شدن  ............................ سبب جسم به نیرو کردن وارد) پ

  .شود آن حرکت  ............................ باعث است ممکن جسم به نیرو کردن وارد) ت

  .شود آن  ............................ تغییر سبب تواند می جسم به نیرو کردن وارد) ث
...............................................................................................................................................  

  ث  ت  پ  ب  الف

ند  حرکت   جهت  توقف  سریع تر  کُ
................................................................................................................................................  

  پایان درس ششم
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  ) 2(ورزش و نیرو علوم ششم ابتدایی ، :  هفتمدرس 

  

  .گزینه درست را با عالمت ضربدر مشخص کنید ) الف 
  

    نیرویی که سبب  فرود  قطره هاي باران روي زمین می شود ، چه نیروي است ؟)  1

    □ مغناطیسی زمین  ) د   □ تکیه گاه    )ج   □ اصطکاك   )ب   □ گرانش زمین  ) الف 
...........................................................................................  

    وقتی جسمی از روي سطح شیبدار پایین می آید چه نیرویی سبب این کار می شود ؟)  2

    □نیروي مقاومت هوا  ) د  □ نیروي تکیه گاه     ) ج  □نیروي  وزن    )ب   □صطکاك نیروي ا )الف
...........................................................................................  

    کدام یک از نیروهاي زیر جزء  نیروهاي تماسی است ؟ )  3

    □ مقاومت هوا     ) د  □ مغناطیسی     ) ج  □ ین   گرانش زم )ب   □ الکتریکی   ) الف 
...........................................................................................  

    وقتی که ما  ترمز  دوچرخه را می گیریم چه نیرویی سبب می شود که ما بایستیم ؟)  4

    □ گرانش زمین     ) د  □مغناطیسی      ) ج  □ تکیه گاه    )ب   □ اصطکاك   ) الف 
...........................................................................................  

    .نام دارد     ......................................نیرویی که در آهن ربا  باعث حرکت اجسام می شود نیروي )  5

    □ نیروي هسته اي    ) د  □  مغناطیسی  ) ج  □ الکتریکی    )ب   □ ش   گران) الف 
...........................................................................................  

    نیروي جاذبه اي که زمین به یک جسم وارد می کند چه نامیده می شود ؟ )  6

    □مغناطیسی     ) د  □ جرم     ) ج  □    وزن  )ب   □ اصطکاك   ) الف 
...........................................................................................  

    کدام یک از نیروهاي زیر برخالف حرکت جسم بر آن نیرو وارد می کند ؟)  7

    □مغناطیسی     ) د  □  مقاومت هوا    ) ج  □ گرانش زمین    )ب   □ وزن   ) الف 
...........................................................................................  

    در کدام یک از موارد زیر نیروي تماسی بر جسم وارد شده است ؟)  8

    □ فتی با آهنربا  جمع کردن آهن زباله هاي بازیا )ب   □ ریزش برف و باران از آسمان روي زمین   ) الف 

    □ باز کردن درب کمد     ) د  □ کشیدن شانه به موها و جذب خرده کاغذ     ) ج
........ ......................... ....... .................. ......................... ......................... ...  

    د ؟قبله نما و  قطب نماها توسط چه نیرویی کارمی کنن)  9

    □مغناطیسی    ) د  □  الکتریکی   ) ج  □ هسته اي   )ب   □ گرانش زمین  ) الف 
............ ....... .................. ......................... ......................... ...  
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    .غلبه می کند و می تواند پرواز کند    .............................بر نیروي   .............................هواپیما توسط نیروي  )  10

    □نیروي مقاومت هوا       - گرانش زمین  )ب   □گرانش زمین       - باال برنده ) الف 

    □نیروي اصطکاك       - نیروي وزن   ) د  □وزن       - نیروي تکیه گاه   ) ج

  

  
..........................................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  الف  د  د  ج  ب  ج  الف  د  ب  الف
..........................................................................................................................................................................  

  

  .در جاهاي خالی کلمه هاي مناسب قرار دهید ) ب 

  .به کمک ما می آید   .....................................هنگامی که ما می خواهیم با اتومبیل ترمز بگیریم و بایستیم ، نیروي )   1

  افزایش می یابد و در نتیجه شتاب و سرعت سقوط چترباز کاهش می یابد  .............................با بازشدن چتر، نیروي )   2

  .   است   ......................................بلند شدن هواپیما از روي زمین ، نتیجه غلبه ي هواپیما بر نیروي )  3

  .می کنند   ................................یکدیگر  را )    S - S( و )   N - N( ربا دو قطب  همنام آهن )   4

  .می کنند   ...............................یکدیگر را )  S - N( و )  N - S( دو قطب غیر همنام آهن ربا )  5

  .آن  از زمین بستگی دارد ماده و همچنین فاصله ي   .........................نیروي وزن به  )   6

  .در بسته شدن درب یخچال به ما کمک می کند    ...............................نیروي )  7

الستیک هاي خود را مجهز به زنجیر      ...............................رانندگان در روزهاي برفی و یخبندان براي افزایش نیروي  )  8

  .چرخ می کنند 

  

  
..........................................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  7  8  

  اصطکاك  مغناطیسی  جرم  جذب  دفع  جاذبه  مقاومت هوا  اصطکاك
..........................................................................................................................................................................  

  

  .نشان دهید » غ«جمله نادرست را با » ص«جمله درست را با ) ج 

  .می دهد  کاهشدو چرخه ماشینی است که مقدار نیرو را )   1

  .نیروهاي کنش و واکنش هم اندازه و در جهت مخالف هستند )   2

  از نیرویی است که جسم به زمین وارد می کند  بیشترمقدار نیروي اصطکاکی که زمین به جسم وارد می کند  )  3
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  .وزن یعنی نیروي است که از طرف زمین به ما و همه ي اجسام وارد می شود )   4

  .است   زیادبرف و زمینی که یخ زده به این دلیل دشوار است که اصطکاك  راه رفتن روي)  5

  .باشد ، نیروي مغناطیسی آن قویترخواهد بود  ضعیف ترهرچه آهن ربا )  6

  . کند وارد مینیرو ن بر خالف جهت حرکت جسم ، بر آمقاوت هوا  نیروي)  7

  .مقاومت می کند  کمترر شتاب یافتن طبق قانون دوم نیوتن هرچه جسم سنگین تر باشد در براب)  8

  . کنند کارمی الکتریکینیروي  توسط نماها قبله  و نما قطب)  9

  .به کمک ترازو جرم و با نیروسنج ، وزن اجسام را اندازه گیري می کنند )  10

  
..........................................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  ص  مغناطیسی  بیشتر  ص  قویتر  کم  ص  مساویند  ص  افزایش
..........................................................................................................................................................................  

  

  .به پرسش هاي زیر پاسخ کوتاه دهید 

  ؟ چرخند می خورشید دور به بر اثر چه نیرویی شمسی ي منظومه دیگر ي سیاره هفت و زمین)  1

  . چرخند می خورشید دور به گرانشی نیروي اثر بر 

  به دلیل وجود اصطکاك  ایستد؟ می باالخره یمدت از پس جسم ها، حالت ي ههم در چرا شما نظر به)  2

  زمانی که سطح زمین صاف نباشد و داراي ناهمواري باشد  شود؟ می متوقف تر سریع جسم حالت کدام در)  3

  .نیروي اصطکاك همه جا است . خیر   آیا سطحی وجود دارد که جسم رها شده بر روي آن متوقف نشود ؟)  4

  نیروي معناطیسی   نیرویی که براي بستن درب یخچال به کار می رود چه نام دارد ؟)  5

  شتابچه چیزي  شده است ؟  وقتی سرعت یک جسم تغییر کند دانشمندان معتقدند جسم داراي )  6

  ك کم استاصطکا این که به دلیلچرا راه رفتن روي زمین برفی و یخ زده مشکل است ؟ )  7

  

  . اي زیر پاسخ کامل دهید به سوال ه) د 
  

  نیروهاي تماسی چیست دو نمونه مثال بزنید)  1

  . یمگوی می تماسی نیروي آن به  باشد جسم دو تماس از ناشی جسم دو بین متقابل اثرهرگاه 

  نیروي اصطکاك ، نیروي مقاومت هوا: مثل 

  نیروهاي غیرتماسی چیست دو نمونه مثال بزنید)  2

  . یمگوی می تماسی غیر نیروي آن به باشد یکدیگر بر دور راه از جسم دو بین متقابل اثر هرگاه

  نیروي گرانش زمین ، نیروي مغاطیسی ، نیروي الکتریکی : مثل 
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  چرا وقتی شیر آب را باز می کنیم ، آب بالفاصله به سمت زمین جریان پیدا می کند ؟)  3

  .کشد چون نیروي گرانشی زمین قطره هاي آب را به طرف خود می 

  .نیروي گرانشی زمین چیست ؟ مثال بزنید )  4

این نیرو ، نیروي گرانشی یا . زمین به تمام اجسام نزدیک خودش نیرو وارد می کند و آن ها را به طرف خود می کشد 

  .نیروي جاذبه ي زمین نام دارد 

ي اجسام تحت نیروي جاذبه روي به طور کلی هیچ جسمی نمی تواند به خودي خود در هوا معلق بماند و همه : مثال 

  .حتی نیروي گرانشی زمین قطرات باران و برف  را به طرف خود می کشد . زمین قرار دارند 

  بیفتد؟ است ممکن هایی اتّفاق چه شما نظر به .نشود وارد زمین ي جاذبه ، فوتبال ي مسابقه زمین در اگر)  5

اگر یکی از بازیکنان به توپ ضربه بزند ، توپ حرکت می کند و . تمام بازکنان و وسایل بازي در هوا معلق می شوند 

  .متوقف نمی شود 

  .و واحد اندازه گیري آن را بیان کنید جرم را بنویسید  تعریف)  6

 وسیله . (اندازه گیري می شود . . . گرم و کیلوگرم و  واحدمقدار ماده تشکیل دهنده ي یک جسم است و با  : جرم 

  ) .ترازو است «  اندازه گیري جرم

  .و واحد اندازه گیري آن را بیان کنید وزن را بنویسید  تعریف)  7

اندازه   واحدوزن چون از جنس نیرو است   .نیروي است که از طرف زمین به ما و همه ي اجسام وارد می شود : وزن 

  ) .است » روسنج نی« اندازه گیري وزن  وسیله. ( است » نیوتن « گیري آن هم مانند نیروهاي دیگر 

  .نیروي مغناطیسی را تعریف کنید )  8

  .نیرویی که یک آهن ربا به یک آهن رباي دیگر وارد می کند نیروي مغناطیسی نام دارد 

  از آهن ربا چطور در بازیافت زباله هاي فلزي استفاده می شود ؟)  9

چون وقتی با جرثقیل آهن رباي قوي . ی کنند توسط آهن رباهاي بزرگ و قوي اشیاء فلزي را از داخل زباله ها جدا م

را به زباله ها نزدیک می کنند ، هرچه خرده آهن در بین زباله ها باشد به آهن ربا می چسبد و مجددا در کوره ها آن 

  .را ذوب می کنند و به آهن قابل استفاده تبدیل می کنند و بدین وسیله در مصرف آهن صرفه جویی می شود 

  در کجا استفاده می شود ؟) آهن ربا ها ( مغناطیسی  از نیروي)  10

 دائم رباهاي آهنکاربرد عمده . هستند الکترومکانیکی و الکترونیکی وسایل از بسیاري مهم اجزاي از یکی رباها آهن

 رد همچنین) . ژنراتورها و الکتریکی موتورهاي مانند( است بالعکس و الکتریکی انرژي به مکانیکی انرژي تبدیل در

  . دارند کاربرد) حافظه پالستیکی هاي کارت و ها دیسک فالپی و دیسک هارد صفحات( مغناطیسی هاي حافظه

  کدام یک از فلزات جذب آهن ربا می شوند ؟)  11

 نقره ، برنج ، ،طال آلومینیوم ، مس مثل زیادي هاي فلزي اما شوند می ربا آهن جذب فوالد انواع و کبالت ، نیکل ، آهن

  . کرد درست ربا آهن توان می شوند می ربا آهن جذب که مواردي از.  شود نمی  ربا آهن جذب سرب و
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  .الکتریکی را تعریف کنید و مثال بزنید  بار نیروي)  12

مثال  نیرویی که بر اثر مالش اجسام به یکدیگر داراي بار الکتریکی شده و  باعث جذب یا دفع اجسام نسبت به هم می شود

  .یک شانه پالستیکی به موهایمان می کشیم ، شانه داراي بار الکتریکی شده و خرده هاي کاغذ را جمع می کند  زمانی که با

  ؟ استفاده می شودالکتریکی در کجا  بار نیروياز )  13

 پاشی مرکب گیري، دود گردنشانی، ، افشانی رنگ به توان می جمله آن از که دارند، زیادي کاربردهاي صنعت در

  .کرد اشاره فتوکپی و اچاپگره

  نیروي اصطکاك چیست ؟ )  14

بر  خالف جهت حرکتهمواره  نیروي اصطکاك . نیرویی که سبب کند شدن حرکت می شود نیروي اصطکاك نام دارد 

  .جسم اثر می گذارد 

  .راه هاي کم کردن اصطکاك را بیان کنید )  15

  . سطح دو هاي یبرجستگ و فرورفتگی بردن بین از:   سطوح کردن صاف)  1

  سطوح کاري روغن)  3   ساچمه ، غلتک ، چرخ از استفاده ) 2

 می باعث کار این اندازد می فاصله ریل و قطار بین هوا از اي فشرده ي توده قطارها انواع از بعضی در:  هوا تخت از استفاده)  4

  . یابد افزایش قطار سرعت و یافته کاهش قطار و ریل بین اصطکاك شود،

 مسابقه هاي اتومبیل در . است کمتر هوا با آن تماس سطح باشد، تر کشیده جسمی سطح چه هر:  سطوح کردن تیز نوك ) 5

  . سازند می تر کشیده را ها اتومبیل اطراف، هواي با اتومبیل اصطکاك شدن کم براي

  نیروي اصطکاك در کجا مضر است و جلوي سرعت کار ما را می گیرد ؟)  16

)  2خانگی که قطعات آن ها متحرك است موجب کارکرد کند دستگاه و فرسایش زود قطعات می شود  در لوازم)  1

وقتی می خواهیم چیزي را روي زمین بکشیم یا هل دهیم )  3اصطکاك بین لوال هاي در که بعد از مدتی صدا می دهند 

مانع حرکت روان او در آب می کس که داخل استخر شنا می کند نیروي اصطکاك )  4نیروي اصطکاك مزاحم است 

هواپیما و یا پرنده ایی که در هوا پرواز می کند یکی از نیروهایی که مانع حرکت آنها می شود نیروي )  5شود 

  . . .اصطکاك است و 

  نیروي اصطکاك در کجا مفید است و به کمک ما می آید ؟)  17

الستیک ماشین )  2تن مانع از لیز خوردن ما می شود کف کفشی که برجسته باشد با سطح زمین که هنگام راه رف)  1

هنگام ترمز کردن که اصطکاك بین لنت ها و چرخ ها باعث توقف به موقع وسایل ) 3مخصوصا اگر عاج داشته باشد 

روشن کردن کبریت که اصطکاك گوگرد چوب با قسمت زبر جلد کبریت باعث روشن شدن )  4نقلیه می شود  

رخوردن ماشین ها ری)  5کبریت می شود  ختن شن روي جاده هاي برفی و یخ زده اصطکاك را بیشتر می کند و مانع س

)  7. هنگامی که چیزي را با انبردست می گیریم اصطکاك باعث نگه داشتن اجسام می شود )  6. و افراد می شود 

  هنگام باالرفتن از کوه)  8هنگام گره زدن طناب 
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  و کسانی که داخل آب شنا می کنند اثر می کند ؟ آیا نیروي اصطکاك بر کشتی)  18

 از. برود پیش و بزند کنار را مایع) مولکول( ذرات باید کند، می حرکت مایعی درون جسم یک وقتی. بله اثر دارد 

  .کنند می ایجاد مقاومت نتیجه در و شوند آن حرکت مانع تا کنند می وارد نیرو جسم آن بر نیز مایع ذرات دیگر، طرف

  آیا نیروي اصطکاك بر  هواپیما و پرندگانی که در هوا پرواز می کنند نیز اثر می کند ؟)  19

 کنار کنند می ایفا را مانع یک نقش که را هوا )مولکول( ذرات باید کند می حرکت هوا در جسم یک وقتی. بله اثر دارد 

  .نع حرکت آن می شوند مولکول هاي هوا نیز برجسم نیرو وارد می کنند و ما .برود پیش و بزند

  اگر نیروي اصطکاك وجود نداشت چه اتفاقی می افتاد ؟)  20

ر . احتماال هیچ چیزي ثابت نمی ماند چون سطح همه جا ، حالت لغزنده پیدا می کرد    مثال ما هنگام راه رفتن دایم س

  . دف می کردند ماشین ها نمی توانستند بایستند چون ترمز آنها کار نمی کرد و تصا. می خوردیم 

  

ت از هریک دربه طور اختصار بنویسید  )  21 الیچرا؟ ؟ تر کم یا است بهتر باشد تر بیش اصطکاك نیروي زیر، هاي فع  

  .بیشتر باشد بهتر است چون باعث توقف اتومبیل می شود و جلوي تصادف را می گیرد: اتومبیل کردن ترمز هنگام )الف

  باشد بهتر است چون بین دست و طناب و صخره ها باید اصطکاك باشد که کوهنورد لیز نخوردبیشتر :   کوه از رفتن باال) ب

  کمتر باشد بهتر است چون بهتر سر می خوریم و لذت بیشتري می بریم:  برف یا یخ روي اسکی) پ

  .بیشتر باشد بهتر است چون باعث محکم شدن طناب می شود :   طناب زدن گره) ت

کمتر باشد بهتر است چون چرخ دنده و زنجیر روان تر :   دنده چرخ و زنجیر مثالً دوچرخه، ياجزا بین اصطکاك) ث

  .می چرخد و در نتیجه دوچرخه سریعتر حرکت می کند 

ل هنگام) ج کمتر باشد بهتر است چون جسم راحت تر حرکت می کند :   سنگین جسم یک دادن ه.  

  

  

  کند؟ طی را تري بیش روي زمین مسافت بازمثال یک اسکیت   تا دباش فراهم شرایطی چه باید شما نظر به)  22

  .وجود سطح صاف و صیقلی و با ناهمواري بسیار کم 

  

  وقتی جسمی را روي سطحی می کشیم چه نیروهایی بر جسم وارد می شود ؟ با ذکر دلیل)  23

ی کند  چون جسم را روي سطح و سپس نیروي اصطکاك در مقابل حرکت جسم مقاومت م) جاذبه ( ابتدا نیروي وزن 

  .می کشیم 

  .را تعریف کنید » پسا « نیروي مقاومت هوا )  24

  .شود می نامیده پسا نیروي یا هوا مقاومت اصطالحاً نیرو این و کند می وارد نیرو و فشار متحرك چیز هر بر همیشه هوا

  . دارد جسم آن سرعتشکل و  به بستگی حرکت حال در اجسام روي بر هوا مقاومت میزان
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  نیروي مقاومت هوا بر چه وسایلی اثر کمتري دارد ؟)  25

 جسم یک. و اجسامی که در جریان عبور از مولکولهاي هوا عرض کمتري دارند  آئرودینامیکبر اجسام 

 یعنی. کند می عبور آن سطوح از آسانی به هوا نتیجه در و دارد دراز و کشیده شکل که است جسمی آئرودینامیک،

 گرد و صاف شکل هستند، آئرودینامیک که اجسامی. بود خواهد حداقل و ناچیز آن روي بر هوا مقاومت تأثیر آنکه

 دم و صاف اي بدنه و گرد اي دماغه جت، هواپیماي یک مثالً. است تیز نوك و کشیده نیز ها آن عقب قسمت و دارند

  . ساخته اند  آئرودینامیکنه آن ها را مدل همچنین براي سرعت بیشتر اتومبیل ها بد .دارد تیز نوك و کشیده

  آیا نیروي مقاومت هوا در همه نوع آب و هوا یکی است ؟)  26

  .خیر نیروي مقاومت هوا در هواي مرطوب بیشتر از هواي خشک است 

فاق این توانید می آیا .است زیاد شود، کنده قدیمی خانه هاي شیروانی سقف که این امکان طوفانی روزهاي در)  27  اتّ

  .دهید توضیح شده انجام هاي آزمایش براساس را

 فشار و شده کم سقف باالي در هوا فشار نتیجه در کند، می عبور سقف باالي از زیاد سرعت با هوا طوفانی، روزهاي در

 ممکن نباشد، برخوردار الزم استحکام از سقف اگر و شود می سقف به باالیی روبه نیروي سبب ساختمان داخل هواي

  .شود کنده است

  هواپیماها در اثر چه نیروهایی می توانند در آسمان ثابت بمانند و به حرکت خود ادامه بدهند ؟)  28

ها براي بلند شدن از زمین ، مسیر باند فرودگاه را با سرعت زیاد طی می کنند و سرعت زیاد باعث جریان اـپیماوـه

بال هاي هواپیما را طوري ساختند که جریان هوا از روي . می شود هواي زیادي از طرف نوك هواپیما به طرف بال ها 

این اختالف مسیر باعث فشار هوا در زیر بال ها می . بال ها مسیر کمتر و از زیر بال ها مسیر بیشتري را طی می کند 

اذبه زمین و صعود و همین اتفاق باعث غلبه بر ج) نیروي باال برنده ( شود و هواپیما را به سمت باال حرکت می دهد 

  . هواپیما در آسمان نیز می شود 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

...............................................................................................................................................................................................................................................................................  
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  سوال هاي مربوط به آزمایش ها

  55آزمایش کنید صفحه 

 بدون را دیگر رباي آهن. دهید قرار اي استوانه مداد عدد چند روي را رباها آهن از یکی. کنید تهیه مشابه رباي آهن قطعه دو

  .کنید  نزدیک آن به غیرهمنام قطب طرف از دیگر بار و همنام قطب طرف از بار یک کند، پیدا تماس ولا رباي آهن با که آن

  افتد ؟ می اتّفاقی چه

همدیگر را دفع می کنند و در نتیجه آهن ربایی که روي مدادها قرار دارد به سمت  اگر از طرف قطب هاي همنام نزدیک کنیم

ب غیرهمنام را به یکدیگر نزدیک کنیم همدیگر را جذب می کنند و در نتیجه آهن ربایی اما اگر دو قط. عقب حرکت می کند 

  .که روي مدادها قرار دارد به سمت جلو حرکت می کند 

  کشیدن؟ یا شود می دادن هل باعث ربا آهن این 

ل دادن می شوند قطب هاي همنام باعث کشیدن و قطب هاي غیر همنام باعث ه  

  56آزمایش کنید صفحه 

 که سر موهاي یا و پشمی ي پارچه به را میله دو هر سر کنید تهیه) پالستیکی خودکار عدد دو مثالً( پالستیکی ي میله دو

 میله سر به را شده داده مالش که دیگر ي میله سر .کنید آویزان میزي از  را دار نخ ي میله. دهید مالش باشند، خشک و تمیز

  افتد؟ می تّفاقیا چه. کنید نزدیک شده، آویزان ي

چون هر دو میله پالستیکی است و با مالش به موي سر هردو بار ) همدیگر را می رانند ( میله ها همدیگر را دفع می کنند 

  . الکتریکی منفی می گیرند 
  

  57آزمایش کنید صفحه 

 کتاب قرار چند روي ی،سرامیک سطح یک مانند صاف سطحی در و کنید تهیه متر سانتی 40 تقریبی طول به صاف اي تخته

  ایستد؟ می صاف سطح روي مسافتی چه طی از پس جسم کنید، رها تخته باالي از را قلمی باتري یک مانند جسمی. دهید

  .اگر شیب تخته زیاد باشد مسافت بیشتر و اگر شیب کم باشد مسافت کمی را طی می کند و می ایستد  

  ایستد؟ می مسافتی چه طی از پس جسم بار این. کنید تکرار موکت نندما پرزداري سطح روي را آزمایش این دیگر بار

  .مثل مورد باال می باشد با این تفاوت که چون سطح شیبدار ما مثل قبل صاف نیست باطري زودتر می ایستد  

  افتد؟  می قیاتّفا چه شود انجام یخ روي اگر افتد؟ می اتّفاقی چه دهیم، انجام خاکی ناهموار سطح روي را آزمایش اگر

  .اگر روي سطح خاکی انجام دهیم زودتر می ایستد و اگر روي یخ انجام دهیم مسافت بیشتري را طی می کند و می ایستد 

  کند؟  طی را تري بیش مسافت جسم تا باشد فراهم شرایطی چه باید شما نظر به

  وجود سطح صاف و صیقلی و بدون ناهمواري

  سطح ناهموار خاکی  شود؟ می فمتوقّ تر سریع جسم حالت کدام در

  چون اصطکاك در همه ي جا وجود دارد ایستد؟ می باالخره مدتی از پس جسم ها، حالت ي همه در چرا شما نظر به
  

  59آزمایش کنید صفحه 

 قرار با می توانید را آزمایش این. وادارید حرکت به را آن کش یک کمک به کنید سعی و دهید قرار میز روي را بزرگ کتاب یک

 سعی کنید دوباره و دهید قرار کتاب زیر را شکل اي استوانه مداد چند حال. دهید انجام نیز هم، روي کوچک کتاب چند دادن
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 کشیده می تر کم کش و است تر راحت کتاب دادن حرکت حالت کدام در. درآورید حرکت به کش همان کمک به را کتاب

  شود؟

م حرکت دادن آن ها با کش راحت تر انجام گرفت چون مدادها مثل چرخ عمل کردند و وقتی چند مداد زیر کتاب قرار دادی

  .اصطکاك را کم کردند 

  کند؟ جا جابه را سنگین مسافرتی چمدان یک تواند می آموز دانش یک چگونه دهید توضیح

طکاك تا حد خیلی زیادي با این کار تماس چمدان با زمین کمتر شده و نیروي اص. با قرار دادن چمدان روي چرخ دستی 

  .برطرف می شود و چمدان سریعتر جابجا می شود 

  

  

  60آزمایش کنید صفحه 

 چه اتّفاقی. دهید حرکت زیاد سرعت با برداشته، را کاغذ ي برگه یک شکل، همانند

  شود؟ می کاغذ شدن خم و حرکت کندشدن سبب نیرویی چه افتد؟ می

  .کاغذ می شود  نیروي مقاومت هوا باعث کند شدن و خم شدن
  

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 لوله ي یک با یا و مستقیم طور به و بیاویزید کش خط یک از شکل همانند را بادکنک دو

  ؟ افتد می اتّفاقی چه. کنید ها فوت بادکنک وسط به خودکار

  بادکنک ها به طرف چپ و راست متمایل می شوند

  افتد؟ می اتّفاقی چه کنید، فوت قبل ي دفعه از تر سریع اگر

    بادکنک ها بیشتر به سمت چپ و راست متمایل می شوند

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  

  

 یک شکل همانند و ببرید کاغذ ورق از را متر سانتی 4 تقریبی عرض به کاغذي نوار یک

   می افتد؟ اتّفاقی چه. کنید فوت داده و قرار کتاب میان را آن طرف

  .نوار کاغذي به طرف باال حرکت می کند 

 چه بگذرد، کاغذ روي از تري بیش سرعت با هوا و کنید فوت قبل دفعه ي از سریعتر اگر

  تّفاقی می افتد؟ا

  .حرکت نوار کاغذي نسبت به قبل سریع تر می شود 

 هوا فشار نتیجه در. شود می کاسته کاغذ، باالي هواي فشار از کاغذ، روي بر هوا دمیدن با

 باال به رو نیرویی فشار اختالف این اثر در و شده باال در آن فشار از تر بیش کاغذ در پایین

  .برد می باال را آن و شود وارد می کاغذ بر

  

  

  
  پایان درس هفتم
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  می خواهم بسازم علوم ششم ابتدایی ، : هشتمدرس 

  

  

  .در شکل هاي زیر تصویر چند کاردستی را می بینید 

...........................................................................................................................................................................................................................................  

  

  کنید؟ پیشنهاد کاردستی هر درآوردن حرکت به براي هایی روش

ر پاهاي ربات و استفاده از چرخ و موتور الکتریکی براي به حرکت درآوردن  ماشین  و گذاشتن چرخ یا بلبرینگ زی

قراردادن بادبان بادي روي سه چرخه و قراردادن آهن ربا به بدن پروانه و حرکت دادن آن با یک وسیله آهنی و 

  .باالخره حرکت دادن توسط بادکنک 

  

  

  کار در کالس

  .دهد نشان کاردستی هر درآوردن حرکت به براي را خود پیشنهادي هاي روش هایی، نمونه ساختن با گروه هر

  کنید وگو گفت

  .کنید مقایسه هم با را ها کاردستی درآوردن حرکت به هاي روش و کنید برپا شده ساخته هاي نمونه از نمایشگاهی
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    اید؟ کرده استفاده الکتریکی موتور از حال به تا آیا

  

  

  .است شکل این به باتري ي وسیله به الکتریکی موتور حرکت

  
.......................................................................................................................................................................................................................................  

  

  .بسازید کننده حرکت هاي کاردستی باتري یک و الکتریکی موتور یک از استفاده با شما

  

  فکر ایستگاه

  کنید؟ استفاده توانید می چیزهایی چه از خود هاي وسیله درآوردن حرکت به براي باشید، نداشته الکتریکی موتور اگر

  با استفاده از آهن ربا ، نخ ، فنر ، نیروي باد و آب 

هاي اسباب بازي خراب شده ، فنر ، کش هاي باید از وسایلی استفاده کنیم که زیاد پرخرج نباشد مثل چرخ ماشین 

  الستیکی ، قرقره ، جعبه هاي خالی نوشابه ، بلبرینگ ، چرخ دنده و مقداري چسب و پیج 
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  علوم ششم ابتدایی پرسش هاي درس هشتم

  

  .گزینه درست را با عالمت ضربدر مشخص کنید ) الف 
  

    رکتی شده است ؟ در کدام وسیله زیر انرژي الکتریکی تبدیل به انرژي ح)  1

    □ پلوپز    ) د  □ چرخ گوشت     ) ج  □ رادیو    )ب   □ اتوي برقی   ) الف 
.................. ..................................................................................................................................  

    زیر موتور الکتریکی به کار رفته است ؟ در کدام وسیله)  2

    □ چاي ساز     ) د  □ آرام پز    ) ج  □ ماکروفر    )ب   □ سشوار   ) الف 
.................. ..................................................................................................................................  

    در کدام وسیله زیر انرژي الکتریکی تبدیل به انرژي گرمایی  شده است ؟)  3

    □ ماکروفر ) د  □ رادیو     ) ج  □ یخچال    )ب   □ کامپیوتر   ) الف 
....................................................................................................................................................  

    در کدام وسیله زیر انرژي الکتریکی  تبدیل به انرژي نورانی  شده است ؟)  4

    □ المپ     ) د  □ سشوار     ) ج  □ سماوربرقی   )ب   □ رادیو   ) الف 
....................................................................................................................................................  

    است؟ شده تبدیل........................  انرژي به .......................... انرژي ، میکنیم روشن را المپی باتري یک با که هنگامی)  5

    □   نورانیانرژي  ایی بهشیمیانرژي  )ب   □    نورانیانرژي  به گرماییانرژي ) الف

    □   الکتریکیانرژي شیمیایی به انرژي   ) د  □ شمیایی انرژي الکتریکی به انرژي   ) ج
.................. ..................................................................................................................................  

    .تبدیل کرده اید   ..........................براي ساختن رادیو به عتوان  یک کاردستی شما انرزي الکتریکی را به انرژي )  6

    □ مکانیکی    ) د  □ حرکتی    ) ج  □ صوتی    )ب   □   گرمایی) الف 
....................................................................................................................................................  

7  (    

    □              ) د  □                 ) ج  □                   )ب   □             ) الف 
....................................................................................................................................................  

8  (    

    □              ) د  □                 ) ج  □                   )ب   □             ) الف 

  
.........................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  7  8  

      ب  ب  د  د  الف  ج
..........................................................................................................................................  
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  .دهید  در جاهاي خالی کلمه هاي مناسب قرار) ب 

  .نام دارد   ......................................نیکی تبدیل می کند انرژي الکتریکی را به انرژي مکا وسیله اي که)  1

  . استفاده می شود  ...................................... براي انتقال حرکت از موتور الکتریکی به چرخ دنده یا پروانه از )  2

  . استفاده می کنم  ......................................ز کردن و بستن پیچ از  براي با)  3

  .نام دارد     ......................................وسیله اي که برق شهري را به برق باطري تبدیل می کند )  4

5  (  

6  (  

  

  
............................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  

      آداپتور  پیچ گوشتی  تسمه  موتورالکتریکی
..............................................................................................................................................  

  

 دار نگه دور ابزار گردنده هاي قسمت و تیز لبه از را خود البسه و سر موي ، دستها   . نکنید استفاده کار این براي دست انگشتان از هرگز و کنید استفاده

  . به سوال هاي زیر پاسخ کامل دهید ) د 
  

  ید که موتور الکتریکی داشته باشدموتور الکتریکی چیست ؟ دو وسیله در منزل نام ببر)  1

  .وسیله اي که انرژي الکتریکی را به انرژي مکا نیکی تبدیل می کند موتور الکتریکی نام دارد 

  ماشین لباسشویی ، چرخ گوشت ، آبمیوه گیري

  آیا می توان در ساخت کاردستی از آن استفاده کرد چیست ؟ آرمیچر)  2

  .چرخاند می  پروانه کوچکی را وصل کنیم ،باطري  که اگر آن را به ساده استموتور الکتریکی آرمیچر یک 

  آرمیچر در ساخت کاردستی و اسباب بازي هاي متحرك خیلی استفاده می شود

  دانش آموزان هنگام استفاده از ابزار براي ساخت کاردستی باید چه نکاتی را رعایت کنند ؟)  3

  . دنمایی تعویض یا و تعمیر را دیده صدمه ابزار

  . باشید دیده وکافی الزم آموزش ، ابزار از استفاده براي

  . ببرید بکار است شده طراحی که کاري انجام براي فقط را ابزار

  .کنید استفاده است کار با مناسب آنها اندازه که ابزاري از کار انجام براي

 کار این براي دست انگشتان از هرگز و کنید استفاده چوب قطعه یک از ، برنده و تیز ابزار بودن تیز آزمایش براي

   نکنید استفاده
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  . دارید نگه دور ابزار گردنده هاي قسمت و تیز لبه از را خود البسه و سر موي ، دستها

  کنید بازرسی ترك و سائیدگی ، پریدگی عدم از اطمینان رابراي آچار دهانه

  . بخورد شما دست روي و تهرف در آچار است ممکن ، نکنید استفاده چکش عنوان به آچار از

  . کنید تمیز آنرا ، ابزار از استفاده از بعد

  

 روي و رفته در آچار است ممکن ، نکنید استفاده چکش عنوان به آچار از کنید بازرسی ترك و سائیدگی ، پریدگی عدم از اطمینان رابراي آچار دهانه . ید

  . کنید یزتم آنرا ، ابزار از استفاده از بعد . بخورد شما دست

  . جلوي آن بنویسید  کاربرد هریک از وسایل زیر را 
  

  کاربرد  وسیله

    انبردست )  1

    انبر قفلی )  2

    فازمتر )  3

    سیم چین )  4

    دم باریک )  5

    پیچ گوشتی )  6

    چکش )  7

    میخ کش )  8

    اره )  9

    پیچ گوشتی)  10

    دستگاه پرچ)  11

    دلر)  12

    چیقی)  13

    دستگاه لحیم کاري ) 14

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  پایان درس هشتم
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  سفر انرژي:  علوم ششم نهمدرس 

  

  برید؟ می کار به را انرژي ي واژه مواقعی چه شما

ایـن بچـه   . انرژي زیـادي دارد   خرما. دیگر توان کارکردن را ندارم ، دیگر نمی توانم بازي کنم انرژیم تمام شد : مثال می گوییم 

 سـرحال  امـروز  کنـد ،  مـی  مصـرف  کمی انرژي ام، خریده که ، یخچالی شده است انرژي بحران دچار جهان .رژي است چقدر پران

  .هستند موارد این ي جمله از  . . .و  ندارم انرژي خیلی نیستم،

  دارید؟ نیاز انرژي به کارهایی چه انجام براي

  . . . ، دویدن ، بازي کردن ، درس خواندن ، عبادت ، تفریح و گردش و  به انرژي نباز داریم مثال راه رفتن هر کاريما براي انجام 

  

  

  کنید آزمایش

ت الی کند می تغییري چه انرژي مورد هر در بگویید و دهید انجام را زیر هاي فع:  

  

  .کنید گرما احساس تا دهید مالش هم به را خود هاي دست)  1

  انرژي حرکتی به انرژي گرمایی تبدیل می شود

  .درآید چرخش به تا دهید قرار) بخاري( گرما منبع باالي را کاغذي ي فرفره)  2

  انرژي گرمایی به انرژي حرکتی تبدیل می شود

  .شود تولید صدا تا بزنید ضربه لیوان ي لبه بر مداد با)  3

  انرژي حرکتی به انرژي صوتی تبدیل می شود

  .آورد در حرکت به را ها آن و کند برخورد ها بازي اسباب با تا کرده پرتاب )بازي دومینو (  شکل مطابق را توپی)  4

  انرژي حرکتی به انرژي حرکتی تبدیل می شود

  .کنید ایجاد محکمی صداي طبل ي پوسته نزدیکی در سپس و بریزید برنج دانه چند پالستیکی طبل روي بر)  5

  انرژي صوتی به انرژي حرکتی تبدیل می شود

 دائمـاً  و شـود  مـی  دیده صوتی و نورانی گرمایی، حرکتی، انرژي مانند گوناگون هاي شکل به انرژي که کردید مشاهده

  کند می تغییر دیگر شکل به شکلی از

  

 مـی  اسـتفاده  تر بیش هاي انرژي شکل کدام از روزمره زندگی در شناسید؟ می را انرژي از دیگري هاي شکل چه شما 

  کنید؟

بیشـترین اسـتفاده را از   . نرژي ذخیرشده در مـوادي کـه در ارتفـاع قـرار دارنـد      انرژي شیمیایی ، نورانی ، هسته اي و ا

  .انرژي الکتریکی داریم 
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  شود؟ می ذخیره موادي چه در انرژي

 توانـد  مـی  خرما یا کشمش مانند خوراکی مواد مقداري خوردن هستید، گرسنه که وقتی اید کرده تجربه حال به تا حتماً

  .برساند انرژي شما بدن به

  است؟ شده ذخیره انرژي مواد این در آیا آید؟ می دست به کجا از خوراکی مواد انرژي 

  .شود می ذخیره شیمیایی انرژي صورت به سازند، می ی که عمل غذاگیاهان در خورشید نورانی انرژي

  ؟شود می ینتأم ي وسیلهچه  به ها نیروگاه و ها ماشین درآوردن حرکت به و ها خانه کردن گرم براي الزم انرژي

 مـی  تأمین سوخت ي وسیله به ها نیروگاه و ها ماشین درآوردن حرکت به و ها خانه کردن گرم براي الزم انرژي اغلب

 سـوختن  هنگام ها انرژي این. دارند شیمیایی انرژي نیز چوب و طبیعی گاز نفت، سنگ، زغال مانند هایی سوخت .شود

  .شوند می دیلتب حرکت و گرما مانند هاي موردنیاز شکل به

  

  گفت و گو کنید

چـه   مـورد  این در شما. است خورشید نور از کنیم می مصرف ما که انرژي ي عمده بخش معتقدند دانشمندان از بسیاري

  .کنید بیان گروه در را خود دالیل کنید؟ می فکر

 بـه . کننـد  مـی  ذخیـره  خود در انرژي ترتیب، این به و کنند می تهیه غذایی مواد خورشید، نور کمک به سبز گیاهان که دانیم می

 شـیمیایی  انـرژي  بـه  انسـان  و جـانوران  گیاهـان،  از اعـم  زنـده،  موجـودات  ي همه زندگی. گوییم می شیمیایی انرژي انرژي، این

 امـا  کننـد  مـی  اسـتفاده  انسـان  و جـانوران  و خودشـان  غذاها این از و هستند غذاساز گیاهان. دارد بستگی غذاها در شده ذخیره

 بـه  غـذایی  ي زنجیـره  بگـوییم  توانیم می. کنند می تأمین گیاهخوار جانوران خوردن با را خود موردنیاز انرژي گوشتخوار، رانجانو

  .است انرژي ي زنجیره همان نوعی

  

 اسباب یا قوه چراغ وقتی کند؟ می را ذخیره انرژي هم باتري آیا کنند؟ کار باتري کمک به که شناسید می هایی وسیله آیا

  کند؟ می تغییر چگونه اندازید، انرژي می کار به را متحرك يباز

انـرژي شـیمیایی ذخیـره شـده     . بیشتر وسایل صوتی و تصویري و اسباب بازي ها و بعضی از وسایل برقی با باتري کار می کند 

انرژي شیمیاي ذخیره شده  مثال. درون باتري ها در هنگام استفاده از وسیله ي مورد نظر ،  به انرژي هاي دیگر تبدیل می شود 

در باتري هایی کـه قابـل شـارژ هسـتند در هنگـام شـارژ کـردن انـرژي          .باتري چراغ قوه ،  به انرژي نورانی تبدیل می شود  در

  .الکتریکی به انرژي شیمیایی درون باتري تبدیل و ذخیره می شود 

  

  ایستگاه فکر

  ها باتري مانند هم وسایل از بعضی و کنند می ذخیره انرژي یطبیع طور به ها سوخت و غذایی مواد مانند مواد بعضی

  . کنند ذخیره انرژي توانند می
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  چگونه؟ کرد؟ ذخیره انرژي جسمی در بتوان که اید کرده مشاهده مواردي تاکنون آیا

ما فنر را می کشیم و زمانی که  .بله اجسامی مانند فنر و کش که حالت کشسانی دارند می توانند انرژي را در خود ذخیره کنند 

اجسامی که در ارتفاع قرار دارند نیز انرژي . یا فشرده می کنیم ، تا زمانی که آن را رها نکرده ایم در فنر انرژي ذخیره شده است 

  ذخیره شده دارند که در هنگام سقوط یا رها شدن از ارتفاع به پایین ، انرژي ذخیره اي آنها به انرژي حرکتی تبدیل می شود

  

  زمایش کنیدآ

  سوم بار و متري سانتی 40 ارتفاع از سپس و متري سانتی 20 ارتفاع از ابتدا را کوچکی سنگ و کنید تهیه آبی ظرف

 اطـراف  بـه  تـري  بـیش  آب ارتفـاع  کـدام  در کنیـد؟  مـی  مشـاهده  چه. کنید رها ظرف داخل متري سانتی 60 ارتفاع از

  شود؟ می پاشیده

  .سانتی متري درون ظرف آب می افتد ، آب بیشتري به اطراف می پاشد  60 سنگی که از ارتفاع باالتر یعنی

ـت  نـوع  چـه  در شود؟ می آن در انرژي شدن ذخیره باعث سنگ باالبردن آیا الیباعـث  بـاالرفتن  هـایی  ورزش و هـا  فع 

  شود؟ می انرژي شدن ذخیره

  ر ورزش هایی مثل شیرجه درون آب ، چتربازيد. بله هر چقدر ارتفاع بیشتر باشد انرژي بیشتري در خود ذخیره می کند 
  

  آزمایش کنید

  چه. کنید کوك تر بیش را آن دیگر بار. کنید رها و کرده کوك را آن و کنید تهیه) فنردار( کوکی بازي اسباب یک

  است؟ تر بیش شدن رها از پس جسم انرژي حالت کدام در کنید؟ می مشاهده

م بیشتر حرکت می کند چون هر چقدر بیشتر کوك شـود ، انـرژي بیشـتري در خـود     اسباب بازي را هر چقدر بیشتر کوك کنی

  .ذخیره می کند 
  

  ایستگاه فکر

  شوند؟ می تبدیل دیگر یک به هایی انرژي چه کنید، می کوك را خود عروسک یا بازي اسباب ماشین که هنگامی

یچه اي بـه انـرژي ذخیـره اي تبـدیل مـی شـود و       چون اسباب بازي به دست ما کوك می شود ، می توان گفت که ، انرژي ماه

  .هنگام حرکت اسباب بازي ، انرژي ذخیره اي به انرژي حرکتی تبدیل می شود 
  

  توضیح دهید که آب پشت سدها چگونه به انرژي الکتریکی تبدیل می شود ؟: سوال 

  کند می تغییر دائماً انرژي

ت به که انرژي شود، می سرازیر آبشار باالي از آب وقتی. است سفر در دائماً انرژي  شـده  ذخیـره  آب در ارتفاع در گرفتن قرار علّ

 بـه انـرژي   انـرژي  ایـن  ریـزد،  مـی  تـوربین  روي آب وقتی سپس. شود می تبدیل حرکتی انرژي به تدریج به آب سقوط با است

 الکتریکـی تولیـد   انرژي و وردآ می در حرکت به را برق مولد دستگاه خود چرخش با هم توربین. شود می تبدیل توربین حرکتی

 و ایـن  شـود  تبـدیل  مـا  نیـاز  مورد هاي انرژي سایر و گرمایی حرکتی، صوتی، هاي انرژي به تواند می الکتریکی انرژي. شود می

  .کند می پیدا ادامه دائماً انرژي تغییرات
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  گفت و گو کنید

  :کنید بیان زیر موارد از هریک براي را انرژي سفر خود، گروه در

  

  .کند می رها را آن سپس و کشد می را کمان و تیر که شکاريورز

  و با رها کردن تیر تبدیل به انرژي حرکتی می شود می شود با کشیدن کمان توسط ورزشکار انرژي ذخیره اي در آن ایجاد

  

  .آید می پایین نجات چتر با سپس و رود می باال کوه از که کوهنوردي

  اي تبدیل می شود و سپس هنگام پایین آمدن با چتر به انرژي حرکتی تبدیل می شودانرژي ماهیچه اي به انرژي ذخیره 

  

  .شود می تولید انرژي الکتریکی و چرخاند می را آبی برق توربین سپس و شود می جمع سد پشت که آبی

د بـه انـرژي حرکتـی    زمانی که آب پشت سد قرار می گیرد انرژي ذخیره اي در آن بوجود می آید که با بازکردن دریچه هاي س

تبدیل می شود و هنگامی که آب به سمت پایین سد در حرکت است با توربین برخورد می کند و آن را می چرخانـد و حرکـت   

  . برق یا الکتریسیته ایجاد می کند باعث حرکت دستگاه مولد برق شده و این دستگاه  توربین

  یتهانرژي الکتریس �  نرژي حرکتیا �انرژي ذخیره اي      

  

  علم و زندگی

فـی  دوستانتان به و بیاورید کالس به را آن. دهد نشان را انرژي تبدیل یک که کنید شناسایی را اي پدیده یا وسیله  معرّ

  کنید؟ طراحی ویژگی این با اي وسیله خودتان توانید می آیا .کنید

  .وزان در نظر گرفت با راهنمایی معلمان عزیز این قسمت را می توان به عنوان کار عملی دانش آم

  

  

  آفرینش هاي شگفتی

 از شـب  در تـاب  شـب  کرم. شود الکتریسیته یا نور تولید باعث تواند می زنده موجودات از بعضی بدن در انرژي تبدیل

  .کنند دور خود از را دشمن وسیله این به و کنند تولید برق خود از توانند می ماهی سفره و مارماهی. دهد می نور خود

  

  فکر هایستگا

فی اي پدیده یا وسیله توانید می آیا   باشد؟ پذیر انجام انرژي تبدیل دو آن در که کنید معرّ

همچنین زمانی که . زمانی که المپ هاي معمولی را روشن می کنیم انرژي الکتریکی به انرژي نورانی و گرمایی تبدیل می شود 

وعـالوه بـر آن مـا  از    . در چوب به انرژي گرمایی تبدیل می شود چوب را آتش می زنیم در این جا انرژي شیمیایی ذخیره شده 

  .انرژي نورانی آن هم مخصوصا هنگام شب استفاده می کنیم  
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 صورت چه این در بچرخاند؛ را فرفره نتواند گرم هواي مثالً. یابد تغییر دیگر شکل به شکل یک از نتواند انرژي کنید تصور

  آید؟ می پیش مشکالتی

وجودات زنده ي روي زمین دچار مشکل می شد مثال گیاهان نمی توانستند عمل غذاسازي را انجام دهند و بـاد و  زندگی تمام م

  .و در نهایت  همه موجودات پس از مدت کوتاهی از بین می رفتند . . . باران و برف تشکیل نمی شد و 

  

  ژي  اندازه گیري انر

 واحـد  این چون. شود می گیري اندازه واحدي با انرژي. کنید می صرف انرژي دهید، می انجام که فعالیتی هر براي شما

 یـک  در دویـدن  بـراي  ما مثالً. شود می استفاده کیلوژول واحد از است ژول نام به) J( کوچک روزانه، انرژي مصرف در

 لـوازم  ذایی،غـ  مـواد  بنـدي  بسـته  روي. داریـم  نیاز انرژي کیلوژول 650 آرام رفتن راه براي و کیلوژول 2800 ساعت

 انـرژي  یـا  غـذایی  ي مـاده  در موجـود  انرژي میزان که شود می دیده هایی برچسب روشنایی هاي المپ و خانگی برقی

  .دهد می نشان ما به را دستگاه مصرفی

  

  پژوهش کنید

 قایسـه م دیگـر  یـک  بـا  را مختلـف  مـواد  تولیدي انرژي است، شده نوشته غذایی مواد روي که هایی نوشته از استفاده با

  .دهید گزارش کالس به را آن و کنید

  .با راهنمایی معلمان عزیز این قسمت را می توان به عنوان کار عملی دانش آموزان در نظر گرفت 

  

  4000 معادل تقریبی طور به غذایی مواد کالري هر و است کالري حسب بر غذایی مواد روي انرژي واحد کنید توجه

  .است ژول
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  علوم ششم   درس نهم پرسش هاي

  

  .گزینه درست را با عالمت ضربدر مشخص کنید ) الف 
  

    پرکاربردترین صورت هاي انرژي در زندگی ما کدام است ؟)  1

    □هسته اي     ) د  □گرمایی      ) ج  □الکتریکی    )ب   □ صوتی   ) الف 
............................................................................................................... ..............................................  

    .می گویند   ................................انرژي ذخیره شده در مولکول هاي جسم را انرژي )  2

    □جنبشی     ) د  □الکتریکی     ) ج  □فیزیکی    )ب   □ شیمیایی  ) الف 
...........................................................................................  

    انرژي را با چه واحدي اندازه گیري می کنند ؟)  3

    □کیلو وات      ) د  □ژول     ) ج  □جرم     )ب   □نیوتون      )) الف 
...........................................................................................  

    .داریم نیاز انرژي کیلوژول  ................. آرام رفتن راه براي و کیلوژول   ................. ساعت یک در دویدن براي ما ) 4

    □   1500  -  3000  ) د  □   850  - 2600  ) ج  □   750  -  3800 )ب   □   650  -  2800) الف 
.................. ................................................................................................................... ................. ................................  

    ره می شود ؟انرژي نورانی خورشید در غذاهایی که گیاهان می سازند به چه صورت ذخی )  5

    □انرژي جنبشی    ) د  □انرژي حرکتی     ) ج  □انرژي شیمیایی   )ب   □   انرژي گرمایی) الف 
.................. .................................................................................................................................................................... ................. ..  

    .شود می تبدیل   ..................... انرژي به  حرکتی انرژي دینام در)  6

    □شیمیایی      ) د  □ الکتریکی  ) ج  □ گرمایی  )ب   □جنبشی  ) الف 
........................................................................................ ......................................  

    تبدیل می شود    ......................به انرژي    .....................،  انرژي  دهیدمی  مالش هم به را خود هاي دستزمانی که )  7

    □    گرمایی به حرکتی )ب   □ حرکتی به گرمایی  ) الف 

    □شیمیایی به حرکتی      ) د  □  کتریکی حرکتی به ال ) ج
.................. ............................................................................................................  

     شده است ؟انرژي تبدیل   کدامزمانی که هواپیما دیوار صوتی را می شکند و شیشه ها ي منازل می لرزد ، )  8

    □ذخیره اي  به صوتی    )ب   □ذخیره اي  به حرکتی    ) الف 

    □  به حرکتی   صوتی  ) د  □ حرکتی به صوتی    ) ج
..............................................................................................................................  

    انرژي الکتریکی به صوتی تبدیل می شود   .....................انرژي صوتی به انرژي الکتریکی ودر     .....................در )  9

    □ بلندگو      -میکروفن  )ب   □میکروفن     -بلندگو  ) الف 

    □ زنگ اخبار    - بلندگو    ) د  □ بلندگو     -رادیو  ) ج
......................................... .....................................................................................  
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    ؟ نشده استدر چه حالتی انرژي ذخیره اي به انرژي حرکتی تبدیل )  10

    □  وقتی آب پشت سد به توربین برخورد می کند و آن را می چرخاند )الف 

    □ فرود می آید) روي زمین ( از باالي کوه با چتر به پایین  وقتی  کوهنورد )ب 

    □  وقتی  اسباب بازي را کوك می کنید و بعد حرکت می کند ) ج

    □  وقتی نوازنده سنتور با مضراب بر روي تارهاي سنتور می زند  ) د

..............................................................................................................................  

  
..........................................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  د  ب  د  الف  ج  ب  الف  ج  الف  ب
..........................................................................................................................................................................  

  

  .در جاهاي خالی کلمه هاي مناسب قرار دهید ) ب 

   انجام کار  ................................انرژي یعنی )  1

  .به جنبش مولکول هاي جسم مربوط می شود   ................................انرژي )  2

بـه     ............................انـرژي  . وقتی فرفره اي را باالي بخاري روشن نگه می دارید و فرفره شروع به حرکت می کند )  3

  تبدیل شده است   ............................انرژي 

  می گویند   ....................................................تغییر یک صورت انرژي به انرژي دیگر را  )  4

  .آن بیشتر خواهد بود     ............................هر چقدر ارتفاع یک جسم از سطح زمین بیشتر باشد ، انرژي )  5

در مسابقه دومینو وقتی با توپ به اولین اسباب بازي ضربه می زنیم به ترتیب بقیه ي اسباب بـازي هـا حرکـت مـی     )  6

  .تبدیل شده است      ............................به انرژي      ............................در اینجا انرژي .  کنند

  
..........................................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  

  حرکتی به حرکتی  ذخیره اي  تبدیل انرژي  گرمایی به حرکتی  گرمایی  توانایی
..........................................................................................................................................................................  

  

  .  نشان دهید » غ«جمله نادرست را با » ص«جمله درست را با ) ج 

ی بیشتري دارد که ارتفاع آن از سطح جسمی انرژي گرانش. دو جسم هم وزن که در ارتفاع متفاوتی قرار دارند )  1

  .زمین بیشتر است 

  .است   حرکتیداراي انرژي ) فشرده می شود ( وقتی فنري کشیده می شود و یا جمع می شود )  2

  .انرژي حرکتی به صوتی تبدیل می شود  .شود تولید صدا تا زنیدمی  ضربه لیوان ي لبه بر مداد  باوقتی )  3
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  .نیاز داریم  کمتريي انجام دهیم به انرژي هر چقدر کار بیشتر)  4

  .شود می تبدیل) مکانیکی( جنبشی انرژي به اي ماهیچه انرژي فوتبال توپ کردن شوت هنگام)  5

  طبق نظر دانشمندان انرژي نه بوجود می آید و نه تمام می شود بلکه از صورتی به صورت دیگر تبدیل می شود)  6

  
........................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  

  ص  ص  غ  ص  ذخیره اي  ص
.......................................................................................................................................................  

  

  به عبارت درست آن متصل کنیدبا عالمت پیکان هر جمله را 
  

      

  انرژي الکتریکی) الف     انرژي که گیاهان با آن عمل غذاسازي انجام می دهند )  1

  انرژي نورانی) ب     انرژي ذخیره شده در اتم هاي مواد است)  2

  انرژي شیمیاي) ج     ذرات و مولکول هاي جسم است جنبش)  3

  انرژي هسته اي) د     در هنگام آزاد شدن این انرژي لرزش ایجاد می شود )  4

  انرژي گرمایی) ه     انرژي ذخیره شده در غذاها و سوخت ماشین ها)  5

  انرژي صوتی) و     انرژي که در اثر کشیدن کش یا فنر به وجود می آید ) 6

  انرژي ذخیره اي) ز     صرف ترین صورت انرژي است پرم)  7
      

  

  

  .دهید به پرسش هاي زیر پاسخ کامل ب) د 

  .انرژي را تعریف کنید )  1

  .انرژي یعنی توانایی انجام کار ، یعنی چیزي که موجب انجام کار می شود 

  انرژي با کار و حرکت چه ارتباطی دارد ؟)  2

  .ه انرژي بیشتري نیاز داریم هرچقدر کار بیشتري انجام دهیم ب

  نمونه ذکر کنید 4انرژي که ما از آن استفاده می کنیم به چه شکل هایی وجود دارد ؟ )  3

  انرژي گرمایی ، انرژي الکتریکی ، انرژي نورانی ، انرژي صوتی ، انرژي حرکتی ، انرژي شیمیایی ، انرژي هسته اي 

  ها چیست ؟ انرژيمنشأ تمام )  4

تمام انرژي ها با یـک یـا چنـد واسـطه بـه انـرژي خورشـید        . نرژي ها بر روي زمین به نوعی خورشید است منشأ تمام ا

  مربوط می شوند به جز انرژي هسته اي
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  شیمیایی چیست ؟ در کجا یافت می شود و چگونه آزاد می شود ؟ انرژي)  5

بـراي   .دن انسـان ، انـرژي شـیمیایی اسـت     منبع اصلی تأمین انرژي ب. انرژي ذخیره شده در غذاها و سوخت ماشین ها 

مثال از سوختن گاز در بخاري ، هوا گرم می شود و یا از سوختن . آزاد شدن انرژي شیمیایی ، تغییر شیمیایی الزم است 

   .بنزین در موتور اتومبیل ، حرکت می کند 

  .نورانی چیست ؟ مثال بزنید  انرژي)  6

نور خورشـید و سـتارگان   . )  د عالوه بر انرژي نورانی ، انرژي گرمایی هم دارد خورشی. ( خورشید انرژي نورانی دارد  

البته انرژي نورانی در مواد مصنوعی هم یافت می شود  مثال هنگام سوختن شـمع و  . و نور کرم شب تاب طبیعی هستند 

انرژي نورانی تبدیل مـی شـود   انرژي شیمیایی ذخیره شده دراین مواد  به . . .  یا سوختن چوب و روشن کردن المپ و  

  .و محیط اطراف را روشن می کند 

  )مثال  3با ذکر ( گرمایی چیست و در کجا از آن استفاده می کنیم ؟  انرژي)  7

مثال براي پخت و پز و یا گرم کردن خانـه  . صورتی از انرژي که در منزل و بعضی از کارخانه ها از آن استفاده می شود 

  . . .یا در کارخانه ها براي ذوب فلزات ، ذوب شیشه و یا ذوب مواد پالستیکی و و . . . و آبگرمن و 

  چیست و به چه انرژي هاي دیگري تبدیل می شود ؟ انرژي الکتریکی)  د

ایـن  . اسـتفاده مـی کنـیم    . . . ما از این انرژي در منازل و مـدارس و محـل کـار و    . پرمصرف ترین صورت انرژي است 

  .تبدیل می شود . . . ع انرژي دیگر مثل صوتی ، تصویري ، گرمایی ، نورانی و انرژي خود به انوا

  انرژي هسته اي و چگونه از آن استفاده می کنند ؟)  8

براي استفاده از انـرژي هسـته اي   . منشأ انرژي خورشید نیز هسته اي است . انرژي ذخیره شده در اتم هاي مواد است 

از انرژي هسـته اي امـروزه در پزشـکی ، کشـاورزي ،     . واکنش شیمیایی صورت گیرد باید  اتم هاي آن شکافته شده و 

  .استفاده می شود . . . صنعت و 

   .صوتی چیست ؟ مثال بزنید  انرژي)  9

البتـه بعضـی از   . انسان ، حیوانات و دستگاه هاي صوتی می توانند بعضی از انرژي ها را بـه انـرژي صـوتی تبـدیل کننـد      

در انسان ، لرزش تارهـاي صـوتی حنجـره باعـث تولیـد      . و دستگا ها براي انسان قابل شنیدن نیست  صداهاي حیوانات

  صدا می شود

   ذخیره اي چیست و بر چند نوع است ؟ انرژي)  10

بـه صـورت   ) الـف  . انرژي ذخیـره اي بـر سـه نـوع اسـت      . انرژي ذخیره شده در اجسام را انرژي ذخیره اي می گویند 

ذخیـره ي  ) ب . ه در مولکول هاي مواد ذخیر شده و با یک تغییر شیمیایی مثل سوختن آزاد می شود انرژي شیمیایی ک

) ج . گرانشی که بر اثر نیروي جاذبه زمین در اجسامی که در ارتفاع هسـتند و از زمـین فاصـله دارنـد ایجـاد مـی شـود        

که اگر کش یا فنر رها شـود انـرژي موجـود    انرژي که در اثر کشیدن کش یا فنر به وجود می آید : ذخیره ي کشسانی 

  . در آن نیز آزاد می شود مثل رها کردن تیر از کمان 
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   ذخیره اي چه ارتباطی با جاذبه زمین دارد ؟ انرژي)  11

انرژي ذخیره ي گرانشی که بر اثر نیروي جاذبه زمین در اجسامی که در ارتفاع هستند و از زمـین فاصـله دارنـد ایجـاد     

متـري قـرار    5آن سـنگی کـه در ارتفـاع    . متري قـرار دارد   5متري و   3ال دو سنگ هم وزن که در ارتفاع مث. می شود 

  .دارد انرژي ذخیره اي آن بیشتر است 

  .واحد انرژي چیست ؟ مثال بزنید )  12

 واحـد  از اسـت  کوچـک  روزانـه،  انرژي مصرف در واحد این چون. کنند می گیري اندازهبه نام ژول  واحدي بارا  انرژي

 کیلـوژول  650 آرام رفـتن  راه بـراي  و کیلـوژول  2800 ساعت یک در دویدن براي ما مثالً. شود می استفاده کیلوژول

  .داریم نیاز انرژي

   دارد ؟) ژول ( چه ارتباطی با واحد انرژي )  کالري است ( مواد غذایی  انرژي)  13

  است ژول 4000 معادل تقریبی طور به غذایی مواد الريک هر و است کالري حسب بر غذایی مواد روي انرژي واحد 

  .دو موجود طبیعی نام ببرید که انرژي نورانی و الکتریسیته تولید می کنند )  14

 وسـیله  ایـن  بـه  و کننـد  تولید برق خود از توانند می ماهی سفره و مارماهی. دهد می نور خود از شب در تاب شب کرم

  .کنند دور خود از را دشمن

  د مصرف هر یک ازتغییرات انرژي را در ستون مقابل آن بنویسیدموار
  

  موارد مصرف  تبدیل انرژي

  . . . و برقی سماور ، برقی هویه ، برقی اتوي ، برقی بخاري   گرمایی به الکتریکی انرژي
  ) المپ(    ونورانی گرمایی انرژي به الکتریکی انرژي
  . . . ) و گوشت چرخ لباسشویی، ماشین ، سشوار  ، پنکه(    حرکتی به الکتریکی انرژي

  بلندگو ، رادیو  صوتی انرژي به الکتریکی انرژي
   موبایل گوشی مانند شارژي هاي باتري کردن شارژ  شیمیایی انرژي به الکتریکی انرژي

  اخبار زنگ  صوتی به وسپس حرکتی به الکتریکی انرژي
  سبز درگیاهان غذاسازي  شیمیایی انرژي به نورانی  انرژي

  خورشیدي باتري  الکتریکی انرژي به نورانی انرژي
 خورشیدي آبگرمکن  گرمایی به نورانی انرژي

  میکروفون  الکتریکی به صوتی انرژي
  اتومبیل یا دوچرخه دینام ، ژنراتور  الکتریکی به حرکتی انرژي
  اصطکاك      گرمایی انرژي به حرکتی  انرژي

  ها سوخت وانواع چوب سوختن  گرمایی و نورانی انرژي به شیمیایی انرژي
  باتري  الکتریکی انرژي به شیمیایی انرژي
  تاب شب کرم    نورانی انرژي به شیمیایی  انرژي
  پارویی قایق  حرکتی    انرژي به اي ماهیچه  انرژي

  . . .  و بخار توربین ، اتومبیل در گرمایی موتورهاي  حرکتی    انرژي به گرمایی انرژي
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  عزیز العه همکارانبراي مط

  نور درباره جالب دانستنیهاي
  

  ... است انرژي حامل نور

 نـور  خـود  از توانند نمی و نیستند نورانی اجسام اغلب اما. نامند می) منیر(  نورانی اجسام را میکنند گسیل نور خود از که اجسامی

  .ببینیم توانیم می نور بازتابانیدن دلیل به را نورانی غیر ماجسا ما. نامند می)  مستنیر(  نورانی غیر را اجسام نوع این. کنند گسیل

 مــانند  را انــرژي  و شـود می دور آنـها از)  Km/s 300000(  زیـادي خیلی سرعت با کنند، مـی گسیل نورانـی اجسام که نوري

 فیلمهـاي  در. کننـد  تبـدیل  دیگـر  اعانـو  به را نوري انرژي توانند می مواد از برخی. کند می مـنتقل خود با الکترومغـناطیسی موج

  .شود می استفاده نوري انرژي از تصویر ثبت براي عکاسی

  .تواند نمی صوت ولی کند حرکت) تهی فضاي( خال در تواند می نور

  .کند می حرکت ثانیه در کیلومتر 300000 سرعت با نور

  .کند می طی ثانیه هفتم یک در فقط است کیلومتر 40000 آن قطر راکه زمین کره نور

 گیـري  اندازه که را هایی ثانیه تعداد. کنید گیري اندازه را زمان شنوید می را صدایش وقتی تا کردید مشاهده را اي صاعقه وقتی

 خواهد شما از صاعقه ایجاد محل فاصله حاصلضرب) .  است ثانیه بر متر 345 صوت سرعت(  کنید ضرب متر 345 در اید کرده

  .آورید دست به متر کیلو حسب بر را فاصله این.  بود

  

  :انرژي شیمیایییک نکته در مورد 

  .در هر گرم از غذایی که ما می خوریم و یا سوختی که در ماشین می ریزیم، مقداري انرژي شیمیایی ذخیره شده است

در هـر گـرم از    .ایی الزم استاین صورت انرژي را نمی توان از روي ظاهر آن تشخیص داد و براي آزاد کردن این انرژي ، یک تغییر شیمی

ین انرژي را با واحد کیلـوژول بـر   ا.  اري انرژي شیمیایی ذخیره شده استغذایی که ما می خوریم و یا سوختی که در ماشین می ریزیم، مقد

 47900(ژول کیلـو  9/47کیلوژول بر گرم است یعنی در هر گرم نفـت مقـدار    9/47به طور مثال انرژي شیمیایی نفت . گرم بیان می کنند

  .انرژي شیمیایی ذخیره شده است) ژول

  

  انرژي انواع
  

  : پتانسیل انرژي) 1

  .گویند می پتانسیل انرژي را اجسام در شده ذخیره انرژي

  .است شده ذخیره انرژي داراي شود می آویزان سقف از اي وزنه یا و شود می فشرده یا کشیده فنري وقتی

  :گرانشی پتانسیل انرژي) الف

  .دارد قرار کوه باالي که سنگی. دارد قرار طاقچه روي بر که جسمی. است ایستاده نردبانی پله روي هک شخصی

  .هستند شده ذخیره انرژي داراي همه

  .دارد نام گرانشی پتانسیل انرژي دارد، زمین سطح از ارتفاعش علت به فقط جسم که انرژي نوع این

  .باشد می) j( ژول ، ) U( گرانشی پتانسیل انرژي گیري اندازه یکاي

  :گرانشی پتانسیل انرژي بر موثر عوامل

  )m(جسم جرم) 1
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  )kg(کیلوگرم: گیري اندازه یکاي

  .شود می ذخیره جسم در تري بیش انرژي باشد، تر بیش جسم جرم هرچه

  )h(زمین سطح از جسم ارتفاع) 2

  )m(متر: گیري اندازه یکاي

  .بود خواهد بیشتر نیز گرانشی پتانسیل نرژيا باشد، بیشتر زمین سطح از جسم ارتفاع هرچه

  )g( زمین گرانش شتاب) 3

  ( ) ثانیه مجذوز بر متر: گیري اندازه یکاي

  .است 10 معادل زمین سطح روي بر گرانشی شتاب

  :کشسانی پتانسیل انرژي)ب

  .شود می ذخیره فنر در انرژي مقداري کنیم فشرده یا کشیده را فنري اگر

  .است بیشتر آن در شده ذخیره انرژي ، شود فشرده یا دهکشی بیشتر فنر چه هر

  .گویند می کشسانی پتانسیل انرژي را فنر در شده ذخیره انرژي

  :الکتریکی پتانسیل انرژي) ج

  .گویند می را الکتریکی بارهاي در شده ذخیره انرژي

  

  :جنبشی انرژي) 2

  .ودش می گفته جنبشی انرژي دارد، خود حرکت علت به جسم که انرژي

  .هستند جنبشی انرژي داراي...  و پرواز حال در ي پرنده حرکت، حال در اتومبیل جاري، آب باد،

  :جنبشی انرژي بر موثر عوامل

  )m(جسم جرم) الف

  )kg(گرم کیلو:  گیري اندازه یکاي

  .است بیشتر نیز آن جنبشی انرژي باشد، بیشتر متحرك جسم جرم هرچه

  سرعت مجذور) ب

  )ثانیه بر متر: (يگیر اندازه یکاي

  .بود خواهد بیشتر آن جنبشی انرژي کند، حرکت بیشتري سرعت با جسم هرچه

  

  : انرژي پایستگی

 به صورتی از بلکه شود، می نابود خود به خود نه و آید می وجود به خود به خود نه انرژي که کند می بیان انرژي پایستگی قانون

 تبدیل دیگر صورت به را انرژي صورت یک خواهیم می وقتی معموالً. شود می تبدیل دیگر نوع به نوعی از یا دیگر صورت

  .شود می تبدیل نیست ما نظر مورد که دیگري هاي صورت به اولیه انرژي از مقداري کنیم،

  :مثال

 آزاد آن نیکشسا پتانسیل انرژي. کنید رها ا آنر اگر است شده کوك کامل طور به که بگیرید نظر در را بازي اسباب ماشین یک

 بخشی یعنی. است شده گرم نیز آن هاي چرخ بازي اسباب توقف از بعد ولی شود می تبدیل مکانیکی جنبشی انرژي به و شده

  .است شده تبدیل نیز گرمایی انرژي به پتانسیل انرژي از

  . است آمده بوجود زيبا اسباب بدنه با هوا هاي مولکول اصطکاك و زمین با ها چرخ اصطکاك اثر در گرمایی انرژي این
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  1 مسئله

  دارند؟ تفاوتی چه دارند؟ شباهتهایی چه هم با انرژي تبدیل نظر از برقی بخاري و المپ

  .شود می تبدیل نورانی و گرمایی انرژي به الکتریکی انرژي دو هر در : شباهت

 انرژي المپ در و رود می هدر به شده تولید نورانی انرژي و گیرد می قرار استفاده مورد گرمایی انرژي برقی بخاري در  : تفاوت

  .  رود می هدر به گرمایی انرژي و گیرد می قرار استفاده مورد شده تولید نورانی

  

  2 مسئله

  ایستد؟ می باز حرکت از مدتی از پس نوسان حال در آونگ یک چرا

 بـار  چنـد  از بعـد . آورد درمی حرکت به را ها آن و شود، می منتقل هوا هاي مولکول به آونگ انرژي از مقداري نوسان هنگام در

  .  ایستد می حرکت از آونگ و شود، می منتقل هوا هاي مولکول به آونگ انرژي تمام نوسان

  

  3 مسئله

  )مصرفی توان( انرژي مصرف آهنگ

 آهنـگ . شـود  مـی  مصـرف  انـرژي  مقـدار  چـه ) دقیقـه  یک مثالً( معین زمان یک در که است این انرژي مصرف آهنگ از منظور

  .گویند مصرفی توان را انرژي صرفم

  .دهیم می نشان  min  /kj  نماد با که باشد می دقیقه بر ژول کیلو) مصرفی توان( انرژي مصرف آهنگ یکاي:  نکته

  ؟ برویم راه آرامی به باید دقیقه چند آن مصرف براي و کند می تولید انرژي مقدار چه مرغ کیلو نیم: مثال

  ) گرم بر ژول کیلو 16=  رفتن ه را آرامی به(  )  گرم بر ژول کیلو 6.7= مرغ(  :  داریمکالري غذاها  لجدو از استفاده با 

  : داشت خواهیم لذا ، است گرم500=مرغ کیلو نیم اینکه به توجه با 

 500*6.7=3350 kj                            3350/16 =209.37 min  
  

  

  :منابع 

http://daneshnameh.roshd.ir/  
http://fa.wikipedia.org/ 
www.olympiadelmi.ir/  

  

  

  

  

  

  

  

  علوم  نهمپایان درس 
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  بزرگ یکوچک، خیل یخیل:  علوم ششم دهمدرس 

  

  کنیم؟ یاستفاده م يدیدن آن ها از چه وسیله ا يآیا تا به حال سلول ها را از نزدیک مشاهده کرده اید؟ برا

  .شودی از میکروسکوپ استفاده م یان تک سلولبیش تر سلول ها و جاندار يمشاهده  يبرا

  

  آفرینش يها یشگفت

ا شاید باور نکنید که بیش تـر جانـداران فقـط یـک سـلول      75تا  50بدن انسان  در میلیون میلیون سلول وجود دارد؛ ام 

  .دارند

بــا  قبــل از کــار. انگیــز اســت ســلول و جانــداران کوچــک در زیــر میکروســکوپ بســیار جالــب و شــگفت  ي مشــاهده

  .آن آشنا شویم يبا اجزا است میکروسکوپ بهتر
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العات يجمع آور   اطّ

العات يها در دنیا در مورد استفاده و نقش میکروسکوپ  و در مـورد آن هـا در کـالس گفـت     يآور را جمـع  یامروز، اطّ

  .وگو کنید

را کـه بـا    یبشر توانست ذرات, ياین ابزار قو يبا به کارگیر. بوجود آورد یدر علم زیست شناس یاختراع میکروسکوپ تحول بزرگ
بار 50سلول  نیاست ا 20تا10را در نظر بگیرید که قطر متوسط آن بین  يیک سلول جانور: شوند مشاهده کند یچشم دیده نم

ت توانسـ  یبـود کـه آدمـ    ينور کروسوپیتنها با اختراع م نیمسلح است بنابرا ریغ چشمبا  تیجسم قابل روئ نیزتریکوچکتر ازر
  .ندیسلول را بب

اخیـر تحـوالت    يکنـد و در سـالها   یایفا م یزیست يدر پژوهش ها یمیکروسکوپ همچنان نقش مهم, از گذشت چند قرن بعد
ـ , از عمده ترین پیشرفتها در ساخت میکروسکوپ ییک. در بهبود کیفیت آن صورت گرفته است یشگرف آن  یاختراع نوع الکترون

امروزه میکروسکوپ نه تنهـا  . را بهتر از گذشته فراهم کرد یدرون سلول ياده ذرات و اندامکهبود که امکان مشاه 1940در دهه 
تشـکیل   يبلکه براي تعیین ارتباط بین سـاختارها , گیرد یمورد استفاده قرار م یزیست يشکل و ساختار نمونه ها یجهت بررس

  .دکن یم فاای یگوناگون آنها نیز نقش به سزای يدهنده سلول و فعالیتها
  
  

  کار با میکروسکوپ

م خود انجام دهید ياستفاده  يبرا   .صحیح از میکروسکوپ مراحل زیر را با کمک معلّ

  

  

  .میکروسکوپ را در پایین ترین وضعیت خود قرار دهید يها ، صفحه  یپس از تمیز کردن عدس 1

  .کم را در مسیر نور قرار دهید یبا بزرگ نمای یشیئ یعدس 2

 ي گیـره  صفحه بـین  يرا رو) يشیشه ا يتیغه (موجود در آزمایشگاه را برداشته و الم  يآماده  ياز نمونه ها ییک 3

  .به سمت باال باشد و نور از آن عبور کند) يتیغک شیشه ا(قرار دهید که المل  يمیکروسکوپ طور

  .اوریدمیکروسکوپ را آهسته به سمت باال بی ينگاه کنید و با پیچ تنظیم، صفحه  یچشم یدرون عدس  4

 حرکت دهید که تصویر در وسـط میـدان دیـد قـرار     يتصویر با پیچ جابه جا کننده، الم را به اندازه ا يبا مشاهده   5

  .سپس تصویر را تنظیم کنید تا واضح دیده شود. گیرد

  .تنظیم کنید یمتوسط را در مسیر نور قرار دهید و تصویر را به آهستگ یبا بزرگ نمای یعدس 6

داً تصویر را تنظیم کنید یرگ نمایبا بز یعدس 7 زیاد را در مسیر نور قرار دهید و مجد.   

  

  

  

خــود را زیــر  یگیاهــان مختلــف محــیط زنــدگ يمگــس و حشــرات دیگــر و گـرده هــا  يبــال و پــا: ماننــد ینمونـه هــای 

  .کنید، رسم کنید یدهید و شکل آنچه را مشاهده م قرار میکروسکوپ
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  آزمایش کنید

ه و از آب مکان ها کمک والدین خود با مختلف مثل حوض، برکه، نهر، رودخانـه کـه   يچند شیشه کوچک درب دار تهی 

  .کنید و به کالس بیاورید يسبز رنگ دارند، نمونه بردار ظاهر

م قطره ا با  تیغک قرار دهید و بـا میکروسـکوپ   يبریزید و رو يشیشه ا يتیغه  يآب را رو ياز نمونه ها يکمک معلّ

  .بعد مقایسه کنید يصفحه  يبینید در دفتر خود بکشید و با شکل ها یشکل آنچه را م .نمایید مشاهده

این جانداران تک سـلولی بـوده و سـاختمان سـاده اي دارنـد مثـل       . در آب برکه موجوداتی هستند که جانداران ساده نام دارند 
سال پنجم خواندیـد کـه جلبـک هـا غـذاي اصـلی       در . در آب برکه جلبک ها هم وجود دارد . باکتري ها و قارچ هاي ذره بینی 

  جانداران آبزي هستند و به رنگ هاي قرمز ، سبز و قهوه اي دیده می شوند 
  

 .را ببینید که از کنار هم قرار گرفتن سلول ها تشکیل شـده انـد   یسبز رنگ يآب، رشته ها يشما ممکن است در قطره 

  .نام دارند يارشته  يساده هستند و جلبک ها يها یها پرسلول این

  
  

  

ه  ساده باشند ییا پرسلول یبینید، ممکن است جانداران تک سلول یکه در بین این رشته ها م يذرات ریز يبقی.  

  
  

  علم و زندگی

ه شـده را رو .صبر کنید یرا در آب بریزید و کم یمخمر نانوای يمقدار آن يالم بریزیـد و رو  يیک قطره از محلول تهی 

اگـر بـا دّقـت بـیش تـر      . بینید، همان مخمرها هستند یکه م یشکل یگرد یا بیض یجودات تک سلولمو. قرار دهید المل

  .هستند یتک سلول يمخمرها از قارچ ها.از آن ها را در حال جوانه زدن خواهید دید یبعض نگاه کنید،

ات خشک جامد از فروشگاه ها یا به صورت مایه یرا م مخمر ه کرد یوایخمیر از نان ي توان به صورت ذر ها تهی.  
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ذره  از دیدن اجسام ریز بیش تـر  يدر گذشته برا: یتاریخ ينکته 

 یمـ  برابر بـزرگ  20تا  10ذره بین اجسام را . شد یبین استفاده م

اولـین میکروسـکوپ هـا بـا قـرار دادن ذره بـین هـا در کنـار         .کند

  .شدند ساخته همدیگر

و  سـاخت  کوپ راسال پیش اولین میکروس 400هوك حدود  رابرت

را  آن از چوب پنبه را با دقّت ببیند و تصـویر  يبا آن توانست قطعه ا

 يبـرا  را نیـز او ) اتـاق کوچـک   يبـه معنـا  ( اصطالح سلول . رسم کند

ي پـس از آن میکروسـکوپ دیگـر   .چوب پنبه به کار بـرد  يحفره ها

  .شد که با آن توانستند موجودات ریز درون آب را ببینند ساخته

  

  

  
  

  يامروز يکروسکوپ هامی
 یاز کنار هم قرار گرفتن چنـدین عدسـ   یقدیم يمثل همان میکروسکوپ ها يامروز يمیکروسکوپ ها يهمه  تقریباً

هـا عبـور    ینور از نمونه و عدس. شود یبه نمونه تابیده م يدر این میکروسکوپ ها نور از یک منبع نور. شده اند ساخته

  .را به صورت روشن و بزرگ تر از خود آن ببینیم توانیم تصویر نمونه یم ما کند و یم

  

  
  

  

  یو زندگ علم
. برابـر بـزرگ تـر نشـان دهنـد      2000تواننـد نمونـه را تـا     یمـ  ينـور  يجدیدترین و پیشرفته ترین میکروسکوپ هـا 

  .کنند یهها از این نوع میکروسکوپ استفاده م آزمایشگا پژوهشگران در

  

  وگو کنید گفت

  گیرید؟ یم ياز این مقایسه چه نتیجه ا. را با یکدیگر مقایسه کنید يامروز و یقدیم يها میکروسکوپ

و در آنها به جاي المپ آینه اي وجود داشت که نور را به سمت نمونه منعکس می  بودند میکروسکوب هاي قدیمی بسیار ساده 
استفاده می شود و بـزرگ نمـایی آن نیـز     کرد و بزرگ نمایی آنها نیز کم بود ولی در میکروسکوپ هاي امروزي از نور الکتریکی

کامـل  دقـت  کوچکترین اجزاي درون هسته سـلول هـا را بـا    اتم ها و مولکول ها و در حال حاضر میکروسکوپ ها . بیشتر است 
  .دهند می نشان 
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  يو جانور یگیاه يسلول ها ي مشاهده
بـرگ را  . اسـتفاده کـرد   يیا گیاهان گلخانه اگیاه تره  يتوان از برگ تازه  ینگهدارنده روزنه م يدیدن سلول ها يبرا

بـرگ   یو پـایین  یرا که سطوح بـاالی  یدیگر بخش شفاف ينیمه  يبشکند سپس با حرکت مورب یک نیمه رو تا تا بزنید

ه . کنید جدا را پوشانده اند،  يالم بگذارید، پس از اضافه کردن یـک قطـره آب، المـل را رو    ياز آن را رو یکوچک يتکّ

  .مشاهده نمایید میکروسکوپ ید و باآن قرار ده

  

  .بینید، در دفتر خود بکشید یآنچه را در زیر میکروسکوپ م شکل

  

  دارد؟ یبینید با شکل مقابل شباهت یکه م يتصویر آیا

بله چون سه قسمت اصلی سـلول یعنـی غشـا ، سیتوپالسـم و هسـته قابـل       
  .رویت است 

  

  
  

.................................................................  

دهـان را   يکنده شده  یسطح ياز سلول ها يمطابق شکل مقابل تعداد

پـس از گسـترش   . الم منتقل کنید يبزاق دهان به رو يمقدار به همراه

  .و زیر میکروسکوپ مشاهده کنید دهید آن قرار يآن المل را رو

  

  

  

  

  

  

تر خود بکشید و با بینید، در دف یشکل آنچه را در زیر میکروسکوپ م

  .مقایسه کنید زیر شکل

  

      

  
  

  



  عباس بابایی: تهیه وتنظیم   -جزوه علوم ششم ابتدایی   -تهران   11آموزش و پرورش منطقه 

66 

  پرسش هاي درس دهم  علوم ششم ابتدایی

  

  .گزینه درست را با عالمت ضربدر مشخص کنید ) الف 
  

    به کوچکترین واحد ساختمانی بدن موجودات زنده که حیات دارند  چه می گویند ؟)  1

    □ هورمون     ) د  □   سلول   ) ج  □ گلبول    )ب   □ مولکول   ) الف 
.................. ...........................................................................................................................................  

    .برابر بزرگ تر نشان دهند  ...................... توانند نمونه را تا یم ينور يپیشرفته ترین میکروسکوپ ها)  2

    □    600  ) د  □    400  ) ج  □    2000 )ب   □    1000) الف 
...........................................................................................  

    ؟ کار برد سی براي اولین بار بهچه کچوب پنبه  يحفره ها يبرا را ) اتاق کوچک يبه معنا( اصطالح سلول )  3

    □ رابرت هوك     ) د  □ لویی پاستور    ) ج  □ فلمینگ   )ب   □  بوعلی سینا  ) الف 
...........................................................................................  

    مخمرها جز کدام دسته از موجودات زیر هستند ؟)  4

    □ ویروس ها     ) د  □ باکتري ها     ) ج  □ قارچ ها    )ب   □ جلبک ها   ) ف ال
...........................................................................................  

    رشته هاي باریک و بلند و سبزرنگی که در آب برکه ها و دریاها دیده می شود چه نام دارد ؟)  5

    □ قارچ     ) د  □ باکتري     ) ج  □ مخمر    )ب   □ جلبک   ) الف 
...........................................................................................  

    جانداران ساده شامل کدام دسته از موجودات هستند ؟)  6

    □ رها ، قارچ هاي ذره بینی ، کپک ها   مخم )ب   □ جلبک ها ، قارچ ها ، کپک ها   ) الف 

    □ جلبک ها ، قارچ ها ، باکتري ها     ) د  □ باکتري ها ، میکروب ها ، ویروس ها     ) ج

  

  
.........................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  

  د  الف  ب  د  ب  ج
........................................................................................................................................  

  

  .در جاهاي خالی کلمه هاي مناسب قرار دهید ) ب 

  استفاده می کردند   ..................................از  در گذشته دور براي دیدن اجسام ریز)  1

  .کند یم برابر بزرگ .................تا  .................ذره بین اجسام را )  2

  .وجود دارد    ..................................و عدسی    ..................................در میکروسکوپ دو نوع عدسی به نام هاي عدسی )  3
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    ..............................می توان از بـرگ تـازه ي تـره یـا     ) سلول هاي نگهدارنده روزنه ( براي مشاهده سلول هاي گیاهی )  4

  .استفاده کرد 

  .تشکیل شده است  و هسته   ..................................،   پالسم تویسهر سلول از )  5

کـم را در مسـیر    یبـا بـزرگ نمـای    یشـیئ  یعدسموارد مهم کار با میکروسکوپ  این است که باید همیشه ،  یکی از)  6

  .قرار دهید..................  ..........

  
..........................................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  

  نور  غشا  گیاهان گلخانه اي  شیئی -چشمی   20تا  10  ذره بین
..........................................................................................................................................................................  

  

  .  نشان دهید » غ«جمله نادرست را با » ص«جمله درست را با ) ج 
  

  . میلیون میلیون سلول وجود دارد 75تا  50بدن انسان  در)  1

  .دارند فقط یک سلول روي کره ي زمین  بیش تر جانداران)  2

  .کنار همدیگر ساخته شدند در  آینهاولین میکروسکوپ ها با قرار دادن چندین )   3

  . کنیم یاستفاده م عدسی دیدن سلول ها از يبرا)  4

ات خشک جامد از فروشگاه ها یا به صورت مایه یرا م مخمر)  5 ه کرد یخمیر از نانوای ي توان به صورت ذر ها تهی.  

  .از میکروسکوپ هاي الکترونی است  قوي ترمیکروسکوپ هاي نوري )  6

  
...................................................................................................................................................................  
1  2  3  4  5  6  

  غ  ص  میکروسکوپ  ذره بین  ص  ص
....................................................................................................................................................................  

  

  

  

  .دهید به پرسش هاي زیر پاسخ کامل ب) د 
  

  ؟ و چه کاري انجام می دهد ستیچ کروسکوپیم ) 1
بنـابراین  . گرفتـه شـده اسـت    ،یـدن د یبه معنـ  »  سکوپ« کوچک و  یبه معن »میکرو«   یمیکروسکوپ از دو واژه یونان

  .کوچک يدیدن چیزها یمیکروسکوپ یعن

  .شود یاز میکروسکوپ استفاده م یبیش تر سلول ها و جانداران تک سلول يمشاهده  يبرا

  .سلول را تعریف کنید )  2

  )واحد ساختمان بدن (  .مییگو یزنده را سلول م اتموجود زنده بدنواحد  نیکوچکتر

 يدهنده  لیتشک يآجرها يریسلول ها به تعب میکن هیساختمان تشب کیچه بدن موجودات را به توان گفت چنان یم

  .بنا هستند
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  سلول از چه قسمت هایی تشکیل شده است ؟)  3
  .و هسته هستند یتوپالسمیس يپالسم، غشا تویشده است که به طور عمده س لیتشک یمختلف يسلول از اجزا هر

  

  دن جلبک ها را مشاهده کرد ؟ چطور می توان ساختمان ب) 4
کـه از کنـار هـم قـرار      می بینیـد را  یسبز رنگ ي، رشته های را از برکه برداشته و زیر میکروسکوپ بگذاریدآب يقطره 

  .نام دارند يرشته ا يساده هستند و جلبک ها يها یها پرسلول این .گرفتن سلول ها تشکیل شده اند

  

  مخمرها را در حال جوانه زدن در زیر میکروسکوپ دید؟ توان با طرح آزمایشی شرح دهید چطور می) 5
ه شـده را رو .صبر کنید یرا در آب بریزید و کم یمخمر نانوای يمقدار آن يالم بریزیـد و رو  يیک قطره از محلول تهی 

ش تـر  اگـر بـا دّقـت بـی    . بینید، همان مخمرها هستند یکه م یشکل یگرد یا بیض یموجودات تک سلول. قرار دهید المل

  .هستند یتک سلول يقارچ ها جزءمخمرها  .از آن ها را در حال جوانه زدن خواهید دید یبعض نگاه کنید،

  

  اولین میکروسکوپ را چه کسی و در چه سالی ساخت  و با آن چه چیزي را مشاهده و ثبت کرد؟) 6
از چـوب پنبـه را بـا دّقـت      ياو با آن توانست قطعـه   ساخت سال پیش اولین میکروسکوپ را 400هوك حدود  رابرت

  .را رسم کند آن ببیند و تصویر

  

  سلول هاي نگهدارنده روزنه را در زیر میکروسکوپ دید؟ با طرح آزمایشی شرح دهید چطور می توان) 7
بـرگ را  . اسـتفاده کـرد   يگیاه تره یا گیاهان گلخانه ا يتوان از برگ تازه  ینگهدارنده روزنه م يدیدن سلول ها يبرا

بـرگ   یو پـایین  یرا که سطوح بـاالی  یدیگر بخش شفاف ينیمه  يبشکند سپس با حرکت مورب یک نیمه رو تا زنیدتا ب

ه . کنید جدا را پوشانده اند،  يالم بگذارید، پس از اضافه کردن یـک قطـره آب، المـل را رو    ياز آن را رو یکوچک يتکّ

  .مشاهده نمایید میکروسکوپ آن قرار دهید و با

  را در زیر میکروسکوپ دید؟) سلول جانوري(سلول هاي مخاط دهان  زمایشی شرح دهید چطور می توانبا طرح آ) 8
قاشقی تمیز را به داخل دهان برده و به آرامی روي سطح داخلی لپ خود بکشید و سپس ماده جمع شده تـوي قاشـق را   

و در زیـر میکروسـکوپ بگذاریـد و     روي الم گذاشته و یک قطـره آب روي آن بریزیـد و المـل را روي آن قـرار داده    

  مشاهده کنید

  چرا به بعضی از موجودات زنده ، موجودات ذره بینی می گویند ؟) 9
بینیم موجوداتی زیادي نیز وجود دارند کـه بـا چشـم     کنیم عالوه بر موجوداتی که با چشم می در دنیایی که ما زندگی می

گـردد، بـه همـین دلیـل بـه آنهـا        بین یـا میکروسـکوپ اسـتفاده مـی     شوند و براي دیدن آنها از ذره غیرمسلح دیده نمی

  .شود بینی یا میکروسکوپی گفته می موجودات ذره
  

  شوند ؟ یم ادیو چگونه ز کدام گروه از جانداران هستند جزءمخمر ها  )  10

  شوند یم ادیهستندو با جوانه زدن ز یتک سلول ياز قارچ ها مخمرها
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  .و جانوري را نام ببرید  تفاوت سلول هاي گیاهی)  11

 يجانور ٔاختهی کی .ترند کوچک اهانیبه گ نسبتو دیواره ي سلولی ندارند و  اند بدون شکل منظم يجانور سلول هاي

  قطر دارد کرونیم 20تا  10 نیب

  

  چرا به برخی از میکروسکوپ ها ،  میکروسکوپ هاي نوري می گویند ؟) 12

 یمـ  مـا  کنـد و  یها عبور م ینور از نمونه و عدس. شود یبه نمونه تابیده م يع نوردر این میکروسکوپ ها نور از یک منب

  .توانیم تصویر نمونه را به صورت روشن و بزرگ تر از خود آن ببینیم

  

  را باید رعایت کرد ؟ نکات ایمنیدر هنگام استفاده از میکروسکوپ چه ) 13

  .نماییدها را تمیز  قبل و بعد از کار با میکروسکوپ عدسی  -1

ي بدون پرز نـرم   در غیر اینصورت از پارچه. در اختیار دارید از آن استفاده نمایید) Lens Paper(اگر کاغذ مخصوص 

  .استفاده نمایید) Xylole(توانید آن را با آب مقطر یا بخار نمدار نمایید یا از گزیلول  می. استفاده نمایید

  .ها صحیح نیست ردن عدسیاستفاده از الکل معمولی و صنعتی براي پاك ک

  .احتمال سوختن المپ میکروسکوپ زیاد است. در مواقع عدم استفاده از میکروسکوپ، آن را خاموش نمایید  -2

  .در ابتدا و انتهاي کار با میکروسکوپ، عدسی با بزرگنمایی کم را در مسیر نور قرار دهید  -3

استفاده کردیـد بعـد از کـار آن را از روي الم و عدسـی     ) 100x  (Immersion Oilاگر از روغن مخصوص عدسی   -4

  .پاك کنید

ي بـرق آن را از پریـز خـارج کـرده و روکـش       پس از کار با میکروسکوپ، حتمـاً آن را خـاموش نمـوده، دوشـاخه      -5

  .میکروسکوپ را روي آن قرار دهید

  

  . قطعات میکروسکوپ را نام برده و کار هریک را به طور مختصر شرح دهید)  14

  :عبارتند از يمهم یک میکروسکوپ نور يقسمتها: زمینه روشن ينور میکروسکوپ

  .مطالعه و مشاهده تصویر است يبرا یاین عدس: یچشم یعدس -1

  :باشد یم یاست و شامل چهار عدس یبزرگنمای يبرا یاین عدس: یشیئ یعدس -2

  )کوچک یعدس( 4شماره  یعدس) الف

  )خشک یعدس( 10شماره  یعدس) ب

  )خشک یعدس( 40شماره  یعدس) ج

  )یروغن یعدس( 100شماره  یعدس) د

  .کند ینمونه هدایت م يکندانسور نور را جمع کرده و آن را بطور مستقیم رو: کندانسور -3

  .کند یرا کم و زیاد م يمقدار نور ورود: دیافراگم -4

  .رود یکردن تصویر نمونه بکار م پیدا يماکرومتر صفحه میکروسکوپ را باال و پایین برده و برا:ماکرومتر -5

  .کند یمشاده مشخص تر م يتصویر تنظیم شده را واضحتر کرده و آن را برا: میکرومتر -6
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اجزاي نوري عمدتاً مشتمل بر منبع تغذیه نور و قطعات مرتبط با آن میباشـد ، از قبیـل المـپ بـا     : اجزاي نوري  -1       

انسور که کندانسور مشمل بر پنج قطعه است که نور را تصحیح کرده و بـر روي  وات ، فیلتر تصحیح نور و کند 20ولتاژ 

  :نمونه یا شیء مورد بررسی متمرکز میکند

  دیافراگم که حجم نور را تنظیم میکند – 2)                     تصحیح نور ( فیلتر رنگی  – 1

  پیچ تنظیم دیافراگم - 5پیچ نگهدارنده کندانسور        – 4دو عدد عدسی محدب         – 3

  

  :اجزاي مکانیکی  – 2       

در برخی از مـدلهاي میکروسـکوپ نـوري    . کلیه قطعات میکروسکوپ بر روي پایه مستقر میباشد ) :  Base( پایه  – 1

  .منبع نور ، فیوز و کابل برق در پایه تعبیه میگردد 

نکتـه قابـل توجـه آنکـه بـه هنگـام       . اسـتفاده میشـود   جهت حمل و نقل میکروسکوپ از دسته ) :  Handle( دسته  – 2

  .جابجایی میکروسکوپ آن را روي میز کار نمی کشیم 

کـه  ) Objective lens(و عدسی چشمی )  Ocular lens( مشتمل بر عدسی شیئی ):  Barrel( لوله میکروسکوپ   – 3

و  X100و  X4  ،X10 ،X40  ،X60ائی هـاي  عــدسی شیـئی داراي بزرگنم. با بزرگنــمائی هاي مختلف طراحی می شوند

عدسـی  . میباشد که بسته به نوع میکروسـکوپ متفـاوت اسـت    X10  ،X15  ،X18عدسی چشمی داراي بزرگنمائی هاي 

  .شیئی معموالً از چندین عدسی محدب که در آن تعبیه شده است تشکیل میگردد

روي ایـن صـفحه قـرار میگیرنـد و بـا چرخانـدن آن        عدسیهاي شیئی بر) :  Revolver( صفحه گردان یا متحرك   - 4

  .موقعیت عدسیهاي شیئی تغییر میکند

این پیچ بر روي دسـته تعبیـه شـده اسـت و باعـث میگـردد کـه صـفحه         ) :  Macrometrique( پیچ حرکات تند   - 5

  .پالتین با سرعت بیشتري در جهت عمودي جابجا شود

ین پیچ بر روي پیچ حرکات تند قـرار داد و صـفحه پالتـین را در جهـت     ا) :  Micrometrique( پیچ حرکات کند  – 6

  .عمودي و درحد میکرون جابجا میکند 

صفحه اي است که نمونه مورد نظر روي آن قـرار میگیـرد و در جهـت طـول و     )  :  Platine plate( صفحه پالتین  – 7

  .نمونه خاص بکار میرود عرض داراي دو خط کش مدرج میباشد که جهت ثبت و یادداشت مکان یک 

  .این پیچ زیر صفحه پالتین قرار دارد که آن را در جهت طول و عرض جابجا میکند : پیچ طول و عرض  – 8
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  براي مطالعه همکاران  پرتالش و عزیز

بنـابراین  . گرفتـه شـده اسـت   , دیـدن  یبـه معنـ  , کوچـک و سـکوپ   یبـه معنـ  , میکـرو  یمیکروسکوپ از دو واژه یونـان 

  .کوچک يدیدن چیزها ییکروسکوپ یعنم

 419هـم توانسـت    يهـوك بـر رو   لیـوون  .را سـاخت   میکروسـکوپ  1665بـار در سـال    یناولـ  بـراي  روبرت هـوك 

توانســت میکــرو  یمــ, ســاخت یمــ يیــا میکروســکوپ بهتــر یاو هــر بــار کــه عدســ. بســازد یمیکروســکوپ و عدســ

  .دیببین يکوچکتر يارگانیسمها

میلـه کوچـک    یبـه معنـ   ییونان ياز واژه ا يباکتر. نامیدند يرا که او نخستین بار دید باکترکوچک  ياین چیزها بعدها

از عمـده تـرین    ییکـ .  .بوجـود آورد  یدر علـم زیسـت شناسـ    یمیکروسکوپ تحول بزرگـ  اختراع.  .گرفته شده است

 ياهده ذرات و انـدامکه بود که امکان مشـا  1940آن در دهه  یاختراع نوع الکترون, پیشرفتها در ساخت میکروسکوپ

 یدر ضمن باید تاکید شود که امـروزه میکروسـکوپ نـه تنهـا جهـت بررسـ      . را بهتر از گذشته فراهم کرد یدرون سلول

تشکیل دهنـده   يبلکه براي تعیین ارتباط بین ساختارها, گیرد یمورد استفاده قرار م یزیست يشکل و ساختار نمونه ها

  کند یم فاای ییز نقش به سزایگوناگون آنها ن يسلول و فعالیتها

  کروسکوپیع مانوا

  که خود شامل دو نوع است  ينور کروسکوپیم) 1

چشمی یـا دوچشـمی وجـود     ها به صورت یک این نوع میکروسکوپ ):Compound(میکروسکوپ نوري مرکب  ) الف 

ها معکوس است و نمونه بایـد   گیرد و تصویر این میکروسکوپ المپ آنها در قسمت پایین در زیر نمونه قرار می. دارند

  .یا نازك باشد یا برش داده شود تا نور از آن عبور نماید

ها وجـود   ها که در بعضی آزمایشگاه این میکروسکوپ ):Loop-Stereo) (لوپ یا استریو(میکروسکوپ تشریحی  ) ب 

، کامـل و بـدون بـرش در آن     نمونهشوند و چون  دارند با داشتن تصویر مستقیم ولی بزرگنمایی کمتر، از بقیه متمایز می

  .آموزان بسیار جالب است گیرد، براي دانش قرار می

  یالکترون کروسکوپیم )  2

از سـطوح بـا    يبـردار  عکـس  تیـ اسـت کـه قابل   یالکترونـ  کروسکوپیم ینوع SEM ای یروبش یالکترون کروسکوپیم

  .را دارد) بسته به نوع نمونه(متر نانو 100تا  3در حد  یکیبرابر با قدرت تفک 100000تا  10 ییبزرگنما

 001/0 کرومتـر یم کیـ . اسـت  )  کرومتریم(    کرونیآن م يسلول و اجزا يریواحد اندازه گواحد اندازه گیري سلول 

  .متر است  یلیم

بـه بعـد    ینـ یهم وجـود دارنـد کـه از دوران جن    ییسلولها باشند اما یشدن و رشد م میعمر در حال تقس انیسلولها تا پا

  یعصب ينشده اند مانند سلولها میتقس رگید

شـود و   یبه دو هسته م لیتبد یعنیشود  یبلکه سلول ابتدا دو برابر م ستینصف شدن آن ن يمثل سلولها به معنا دیتول

و دوسـلول   ابـد ی یمـ  یپوسته رو به داخل فرو رفتگ ردیگ یپالسم قرار م تویس يمقدار دیجد يسپس اطراف هر هسته 

  .ودش یساخته م دیجد

  :سلولها در شکل و اندازه و نوع کار آنها است تفاوت

  :دهدیروده که کار جذب غذا را انجام م وارهیسلول د

  :دهدیرا انجام م امیکه کار انتقال پ یسلول عصب
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  :اش استحکام بدن است  فهیسلول استخوان که  وظ

  :دهد یبدن را انجام م يکه کار حرکت ادامها چهیسلول ماه

  .آنها  است  میو رشد و تقس یدر داشتن  سه بخش اصلشباهت سلولها 

  .شود یاستفاده م کروسکوپیبه نام م یسلولها از دستگاه دنید يبرا

http://www.m-shahabadi.blogfa.com/post/58  

  

  میکروسکوپ

  یالکترون کروسکوپیم

اسـتفاده   يرسـاز یتصو يبـرا  ینـ که از اشعه الکترو شود یگفته م ها کروسکوپیاز م يا به دسته یالکترون کروسکوپیم

  .کنند یم

  خچهیتار

،  1931حـال در سـال    نیـ بـا ا . اختـراع و ثبـت شـد    الردیـ لئـو ز  یمجارستان دان کیزیتوسط ف یالکترون کروسکوپیم

ـ  کروسـکوپ یو ماکس نول مهنـدس بـرق نمونـه م    یآلمان دان کیزیارنست رسکا ف برابـر   400را بـا قـدرت    یالکترون

 1933دو سـال بعـد ، در   . بود  یالکترون کروسکوپیاصول م هیبر پا یکاربرد عمل يستگاه داراد. ساختند  یینما بزرگ

 ينـور  کروسـکوپ یم کیـ قابـل حصـول از   یینما از بزرگ شیب یینما با قدرت بزرگ یالکترون کروسکوپیم کیرسکا 

ـ  کروسـکوپ یشوکرت ورك بود ، که اختراع م-منسیز یعلم ریرودنبرگ مد نولدیر نیبه عالوه ا. ساخت  را  یالکترون

او  رایـ کـرد ، ز  یکیالکتروستات کروسکوپیم کیخانواده مهندس برق را مجبور به ساخت  يماریب. ثبت کرد 1931در 

 ییو هلسک آن را ساخت و عکس هـا  منسیارنست البک از ز 1932در سال .  ندیفلج اطفال را بب روسیخواست و یم

شده رادنبـرگ بـه دسـت     بتث يشرح داده شده دربرنامه ها میتفاده از مفاهبا اس یالکترون کروسکوپیم هیاز نمونه اول

بـرادر  (، و استخدام هلموت روسکا  سیکار ارنست رسکا و بودو بور یمال نیشرکت تام) 1937در (سال بعد  5. آورد 

 نیهمچن. شد سیتاس یستیز ي، خصوصا با نمونه ها کروسکوپیم يبرا يکاربرد يبه منظور توسعه برنامه ها) ارنست

سـاخت   يبـرا  یتـالش عملـ   نینخسـت . شـد   یاسکن الکترونـ  کروسکوپیم ختسا شگامیمانفرد ون آردن پ 1937در 

 مـز ی، ج لیسـ یس انیبورتون ودانشجو نیفرانکل ی،در دانشگاه تورنتو ، بدست ال 1938در سال  یالکترون کروسکوپیم

ـ   روسـکوپ کیم يتجار يسر نیو آلبرت پرباس انجام گرفت و نخست لر،یه محصـول   1939در سـال   یانتقـال الکترون

 ی، به عنوان ابـزار علمـ   ییقدرت بزرگنما ونیلیدو م يدارا یالکترون يها کروسکوپیاگرچه همزمان با م. منس بود یز

  .ماندند  یرسکا باق يهم چنان آن ها بر اساس نمونه 

  

  یالکترون کروسکوپیم نیتر يقو

آخـن در آلمـان سـاخته شـده و      یفنـ  یدر مدرسه عال 2009در سال  کویبا نام پ ایدن یالکترون کروسکوپیم نیتر يقو

 نیـ ا. هـا را دارد  اتـم و حرکـت اتـم    ياز اجـزا  يریو تصاو) پنج صدم نانومتر( کومتریپ 50به اندازه  یذرات شیتوان نما

  ].1[ودساخته شده ب یکه سال قبل در دانشگاه برکل ست یکروسکوپیاز م تر قیدو برابر دق کروسکوپیم

  یالکترون کروسکوپیم انواع

  يعبور یالکترون کروسکوپیم) ب                     یروبش یالکترون کروسکوپیم) الف     
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  یروبش یالکترون کروسکوپیم
از سـطوح بـا    يبـردار  عکـس  تیـ اسـت کـه قابل   یالکترونـ  کروسکوپیم ینوع SEM ای یروبش یالکترون کروسکوپیم

  .را دارد) بسته به نوع نمونه(نانومتر  100تا  3در حد  یکیرابر با قدرت تفکب 100000تا  10 ییبزرگنما

  

  خچهیتار

و همکـارانش در  ] 1*[کـه نـول   گـردد  یبازم 1935به سال  یروبش یالکترون کروسکوپمی ٔها در توسعه تالش نینخست

ن . انجـام دادنـد   ينـور  کیالکترون يها دهیپد ٔنهیدر زم ییها آلمان پژوهش د بـا اضـافه کـردن     1938در سـال  ] 2*[آر

  .بسازد یروبش-يعبور یالکترون کروسکوپیم نستتوا يعبور یالکترون کروسکوپیم کیکننده به  جاروب يها چهیپ

ـ  میضـخ  هـاي  نمونه ٔمطالعه يبرا SEM کروسکوپیاز م استفاده کـ    نیاول رِ و همکـارانش در سـال   ] 3*[نیبـار توسـط زو

 کروسـکوپ یم. نـانومتر بـود   50در حدود  هیاول يها کروسکوپیم کیت تفکقدر. متحده گزارش شد االتیدر ا 1942

 Thermoionicو  Field Emissionدر آن بـه دو نـوع    یالکترونـ  کـه یبار دیـ بـر اسـاس نحـوه تول    یروبشـ  یالکترونـ 

Emission که نوع  شود یم يبند میتقسFe-SEM بـا  يریبـوده و تصـاو   يبـاالتر  اریبس کیو حد تفک ییبزرگنما يدارا 

  .توان به دست آورد  یهزار برابر را با آن م 700 ییبزرگنما

  

  يعبور یالکترون کروسکوپیم
 زسـاختار یاز ر يبـردار  عکـس  تیـ است کـه قابل  یالکترون کروسکوپیم ینوع TEM ای يعبور یالکترون کروسکوپیم

ــا بزرگنمــا  ــواد ب ــا  1،000 ییم ــدرت تفک  1،000،000ت ــا ق ــر ب ــر از  در حــد کوچــک یکــیبراب ــا 1ت . نومتر را داردن

 یبـه کـوچک   یـی اجزا یسـتال یساختار و جهت کر نییتع ،يعنصر زیآنال ییتوانا نیهمچن يعبور یالکترون کروسکوپیم

  .دارد یو کم یفینانومتر را به صورت ک 30

  

  خچهیتار

ـ  کمتر از نور یالکترونها که طول موج یموج اتیخصوص يبار تئور نیاول يبرا 1925در سال  یدو بروگل سیلوئ  یمرئ

 کیکالسـ  شـات یبطـور مسـتقل آزما   دیـ تامپسـون و ر  نیو گرمر و همچنـ  سونیوید 1927در سال . دارند را ارائه کرد

بـار   نیروسـکا و نـول اولـ    1932در سـال  . بـود  ها ترونالک یموج عتطبی ٔدهنده را انجام دادند که نشان یتفرق الکترون

ـ  1936در سـال  . را مطرح کردند یالکترون کروسکوپیم ٔدهیا توسـط شـرکت    يعبـور  یالکترونـ  کروسـکوپ یم نیاول

Metropolitian-Vickers انتقــال  کروســکوپی، م یالکترونــ کروســکوپیم یشــکل اصــل. در انگلســتان ســاخته شــد

تفنـگ   کیـ  لهیالکتـرون هـا بوسـ   . کنـد  یمـ  راسـتفاده یتصو کیـ ساخت  يولتاژ باال برا یونپرتو الکتر کیاز  یالکترون

منبع الکترون پـر شـده    کیبه عنوان  يکاتد ساخته شده از تنگستن رشته ا کی، که معموال با  ابندی یانتشار م یالکترون

با توجه به نوع کاتـد ،   ردیگ یم ابشت)  400kVتا kV100+ (40با ولتاژ  یآند معمول کی لهیبوس یپرتو الکترون. است 

نمونـه کـه در بخـش شـفاف بـه       قیـ ، و از طر افتـه یتمرکـز   یسـ یو الکترومغناط یکیالکترواستات يها یعدس ي لهیبوس

شـود ،   یکه از نمونه ظاهر م یهنگام. شود  یخارج از پرتو آن ها پراکنده م ي، و در نقطه  ابدی یالکترون است انتقال م

شـده   ییبزرگنمـا  کروسکوپیم ستمیهدف س يها یعدس ي لهیدر مورد ساختار نمونه که بوس یطالعاتا یپرتو الکترون

بزرگ شـده بـر    یالکترون ریطرح تصو ي لهیممکن است بوس) ریتصاو(اطالعات  نیدر ا ییتنوع فضا.  دیمان یرا حمل م
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ـ  يماده  ایفلور سنت پوشش داده شده با فسفر  شیصفحه نما کی يرو . مشـاهده شـود    يرو دیسـولف  لمثـ  یجرقه زن

فسـفر   کیـ  ایـ ،  یرو بـه پرتـو الکترونـ    امیمستق يصفحه ا ای یعکس لمیف کی شینما ي لهیبوس تواندیم ریمتناوبا ، تصو

ـ  کیـ حسـگر   يبـرا  ییچراغ راهنمـا  ينور بریف کی ای ينور یعدس ستمیس ي لهیوضوح باال همراه شده و بوس  نیدورب

CCD )ي لهیبوس ریتصو.  شود یثبت عکس) دستگاه باردار CCD دهـد   شینما وتریکامپ ای توریتواند آن را در مان یکه م

 میتنظـ  دیـ شـود ، امـا نسـل جد    یمحـدود مـ   يانحراف کرو ي لهیاول بوس يدر درجه  TEMوح وض. شود  یم ییشناسا

اصـالح انحـراف    ارسخت افز. وضوح هستند  شیافزا يبرا ياز انحراف کرو یانحراف قادر به غلبه بر بخش يکننده ها

 يبـا وضـوح بـاال    يریاجـازه داده اسـت تصـاو   ) HRTEM(بـا وضـوح بـاال     یانتقـال الکترونـ   کروسـکوپ یم يبـرا  يکرو

اتـم هـا در داخـل     تیـ موقع نیـی تع ییتوانا. شود دیبار تول ونیلیم 50 يباال ییو بزرگنما) کومتریپ 50(آنگستروم 5/0

 TEMحالـت اسـتفاده مهـم     کیـ . سـاخته اسـت    ينانو تکنولـوژ  قیقتوسعه و تح يابزار مهم برا کیرا  HRTEMمواد 

تک بلـور   کی ازمندیاست که نمونه ن نیا یدر بلور شناس Xياشعه  يور یپراش الکترون يایمزا. پراش الکترون است 

 خر یکـ یزیبـزرگ شـده بطـور ف    ئیساختار ش يبازساز هیفور لیکه تبد نیا نینبوده ، و هم چن يپودر چند بلور یحت ای

پـودر   ایـ تـک بلـور    کیآن ها بصورت  Xپراش اشعه  يالگوها يبلور ریبعد از بدست آوردن تصو جهیدهد و در نت یم

انتقـال   کروسکوپیم بیعمده معا. شود  یاجتناب م Xاشعه ي لهیبه حل مشکل فاز مواجه شده بوس ازی، از ن يچند بلور

 یسـت یز ينمونه هـا . باشد  یم nm 100، معموالً حدود  نمونهاز  کیبار اریبس يبخش ها ازمندیاست که ن نیا یالکترون

ثبـات در   جـاد یا يبـرا  يمـر یپل نیرز کیشده در  يز دست داده و جاسازهستند ، آب ا ییایمیثبوت ش ازمندیمعموالً ن

ـ آ يهـا  مـر ی، پل یسـت یز ياز نمونه هـا  یبخش. دهد  ینازك م یبه اندازه کاف یبرش لیآن ها ، به آن ها اجازه تشک و  یل

مـورد   ریتصـو بـه کنتراسـت    یابیبه منظور دست نیبا برچسب اتم سنگ يزیبه رنگ آم ژهیو ازیمواد مشابه ممکن است ن

  .داشته باشند  ازین

  
fa.wikipedia.org/wik  

  

  

  یاهیو گ يجانور يسلول ها سهیمقا شیآزما

  :مقدمه 

گیاهی نسبت به سلول جانوري داراي اشکال متنوعتري است و عالوه بر آن سـلولهاي گیـاهی در غشـاء اسـکلتی      سلول

یـک  , همـه سـلولهاي داراي یـک انـدازه     , افـت  در یک توده سلول همگن سازنده یـک ب . نسبتا سختی محصور هستند 

  .شکل و معموال چند وجهی هستند 

  ، محلول لوگول ، آب پاش کروسکوپیم ح،یتشر يچاقو غیالم ،المل،ت:  ازیمورد ن لیوسا

  :یو گوجه فرنگ جیو کروموپالست در هو ینیزم بیپالست در س لویمشاهده آم:شیآزما شرح

  .میکنیم هیته جیو هو یفرنگ ،گوجهینیزم بیاز غده س یبرش نازک  زیت حیتشر يبه کمک چاقو: اول مرحله

برش  ها  را در قطره آب وسـط هـر الم قـرار    . میزیریقطره آب م کیبه کمک قطره چکان در وسط الم ها :دوم مرحله

  .میکنیم یمختلف آن را بررس يها ییبا درشت نما کروسکوپیم ریو در ز میگذاریآن ها م يالمل را رو. میدهیم

  :داخل گونه یپوشش يسلول ها مشاهده
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و سـپس   میشـوئ یم  یرا بـه خـوب   مانیابتـدا دسـتها  .  باشـد یداخل گونـه م  یپوشش يمشاهده سلولها يبرا شیآزما نیا

 يدو قطـره لوگـول بـر رو    ایـ  کیـ .   میکشـ یالم م يو سپس انگشت خود را بر رو میکشیگونه خود م يانگشتمان را رو

ابتـدا بـا   .  میدهیقرار م کروسکوپیم ریحاصل را در ز هنمون.  میشوئیالم م يرا از رو یول اضاف، محل.   میزیریمحلول م

  . میکنیمونه را مشاهده م شتریب يهاییکمتر و سپس با بزرگنما ییبزرگنما

  :مشاهدات جهینت

هسـته هـم    میکـرد  یبررسـ  100 یرا بـا عدسـ   یکه بافت پوشش یمشکل بود، وقت بایتقر جیمشاهده کروموپالست هو 

  .مشاهده شد

  

  :يو جانور یاهیسلول گ يها تفاوت

  :کرد یرا بررس ریز يتفاوتها توان یم يو جانور یاهیگ يها اختهی زیتما يبرا

  یمیتقس ي، تفاوتها يساختار ي، تفاوتها یسمیمتابول يتفاوتها 

  .سلول هاي گیاهی اغلب چند وجهی هستند ولی سلول هاي جانوري کروي هستند -1 

  .مصرف کننده اند يجانور يکننده و سلول ها دیتول یاهیگ يول هاسل -2

  . هستند سلولی سلول هاي گیاهی داراي دیواره سلولی از جنس سلولز هستند ولی سلول هاي جانوري فاقد دیواره-3

مرکـزي   واکوئـل  سلول هاي گیاهی داراي اندامک واکوئل مرکزي و درشت هستند ولی سلول هاي جانوري اندامک-4

  .ندارند

سـلول هـاي    هسـتند ولـی  ) غـذا  دیاندامک تول= نهیسبز= کلروپالست(سلول هاي گیاهی داراي اندامک هاي پالست -5

  .جانوري اندامک پالست را ندارند

میدهند ولی سلول هـاي    سلول هاي گیاهی عالی سانتریول ندارند ولی هنگام تقسیم سلولی رشته هاي دوك تشکیل-6

  .دجانوري سانتریول دارن

  وجود دارد   سلول هم ي وارهیعالوه بر غشاء  ، د یاهیغشاء وجود دارد و در سلول گ يسطح سلول جانور يرو - 7

  شود ینم افتی يجانور ينشاسته وجود دارد که در سلول ها يدانه ها یاهیگ يدر اغلب سلول ها - 8

  .سلول قرار دارد يدر کنار جداره ها   يجانور يدر سلولها یدر مرکز قرار دارد ول یاهیگ يهسته در سلولها -9

هسـتند،به جـز    فاقـد تـاژك   یاهیـ گ يها چند تاژك داشته باشند اما، سلول ای کیممکن است  يجانور يها سلول - 10

  . یاهیگ يها از گونه ینر بعض یجنس يها سلول

هـا   پالسـت . شـود  ینمـ  فـت ای يجـانور  يهـا  به نام پالست وجود دارد کـه در سـلول   یاندامک یاهیگ يها در سلول - 11

 میکروموپالسـت و لوکوپالسـت تقسـ     و آنها را به سه گـروه کلروپالسـت ،   باشند یم یاهیمختلف گ يها زهیمسئول رنگ

  .کنند یم

  .است  ياشکال متنوع تر يدارا ينسبت به سلول جانور یاهیسلول گ -12

  |  ثمیتوسط م  12:37ساعت 1391مهر 28نوشته شده در  جمعه + 

http://biology-rpnu.blogfa.com/post-125.aspx  
  

  پایان درس دهم علوم 
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  برگ هاي شگفتی:  علوم ششم درس یازدهم

  

 از گیاهـان . کنـد  مـی  جـذب  را خورشـید  نـور  انـرژي  سـبزینه . دارد) کلروفیل( سبزینه نام به سبزي هاي رنگیزه برگ،

  .کنند می استفاده غذا ساختن براي خورشید نور انرژي

 از را آن در محلـول  مـواد  و آب نیـز  هـا  ریشـه . گیرنـد  مـی  هوا از را اکسید دي کربن برگ، هاي روزنه ملع این براي

  .رسانند می برگ به آوندها ي وسیله به و گرفته خاك

  .ساختن یعنی سنتز و نور یعنی فتو. دارد نام فتوسنتز خورشید، نور انرژي ي وسیله به گیاهان غذاسازي

  

  کنید آزمایش

 کـالس  در و کنیـد  یادداشـت  را خـود  مشاهدات. بریزید ید محلول قطره قطره نشاسته، قاشق یک وير بر)  1

  .دهید گزارش

  .در این آزمایش رنگ نشاسته تغییر می کند و به رنگ  آبی تیره  یا بنفش درمی آید 
  

شر یک در را برگی)  2  آن روي تـا  بریزیـد  آن روي الکل قدر آن و بگذارید کوچک)  آزمایشگاهی اي شیشه ظرف( بِ

 را بشـر  ایـن  قـدر  آن. بگذاریـد  اسـت،  شـده  پـر  آب از نیمـه  تـا  کـه  تر بزرگ بشر یک در را بشر این حال. بپوشاند را

 بشـر  از احتیـاط  بـا  را بـرگ . ببینیـد  کوچـک  بشـر  در را آن شـما  و شود خارج برگ از سبز رنگ تمام که دهید حرارت

 مشـاهده  چه. بریزید آن روي را ید محلول و بگذارید بشقاب یک در را گبر سپس. بشویید آب با را آن و کنید خارج

  کنید؟ می

  . چون درون برگ نشاسته وجود دارد. در این آزمایش نیز رنگ برگ تغییر می کند و به رنگ  آبی تیره  یا بنفش درمی آید 
هاي برگ بمیرند چون با وجـود   ود و سلولکه کلروفیل برگ ازبین برجوشاندن برگ و قرار دادن آن در الکل به این جهت است 
  .کلروفیل نمی توان وجود نشاسته در برگ را مشخص کرد 

  

 آزمـایش  این. است گیر آتش بسیار الکل زیرا. کنید خودداري حرارت روي مستقیم طور به الکل دادن قرار از: هشدار

م کمک با را   .دهید انجام خود معلّ

  

  

  فکر ایستگاه

  

  گیرید؟ می اي نتیجه چه. کنید مقایسه دیگر یک با اید، داده انجام که را لقب آزمایش دو نتایج

هردو آزمایش نشان داد که در برگ عمل غذاسازي انجام می شود و ماده اولیه آن گلوکز است که در اثر تغییـرات شـیمیایی در   

ن آاطر وجـود نشاسـته در بـرگ رنـگ     بعضی گیاهان تبدیل به نشاسته می شود و زمانی که محلول ید را به برگ می زنیم بخـ 

  .بنفش می شود 
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  .کنند می ذخیره) نشاسته مانند( شده ساخته غذایی مواد در را خورشید نور انرژي گیاهان برگ

  .کنند می استفاده غذا این از نیز خود گیاهان. کنند می تغذیه سازند، می گیاهان که غذایی از زنده موجودات ي همه

ـا . کننـد  مـی  غذاسازي نیز دارند کلروفیل که لوبیا ي ساقه مانند اهانگی رنگ سبز هاي ساقه غذاسـازي  اصـلی  محـلّ  ام 

  .است برگ

  

  

  آفرینش هاي شگفتی

 تولیدکننـده  عنوان به را گیاهان این بر عالوه دانند، می گیاهان در فتوسنتزکننده اصلی اندام را ها برگ: شکارچی برگ

  .بسازند توانند نمی را خود نیاز مورد مواد ي ههم گیاهان، بعضی ولی شناسند، می نیز

ی و حشرات تواند می که است درآمده تله شکل به گیاهان از بعضی برگ دلیل، همین به  شـکار  را کوچـک  جانوران حتّ

  .کنند می مصرف را خود شکار بدن مواد گیاهان این. کند

  

  

العات آوري جمع   اطّ

  دارد؟ وجود غذایی مواد چه گیاهان مختلف هاي قسمت در دانید می آیا

  

العات مورد این در   :کنید کامل را زیر جدول و آوري جمع اطّ
  

  دار روغن ي میوه  دار نشاسته ي میوه  دار نشاسته ي ساقه  دار روغن ي دانه  دار نشاسته ي دانه  

  نارگیل  موز  زمینی سیب  آفتابگردان  تخمه  گندم  1مثال 

  جو ، ذرت ، برنج  2مثال 
سویا ،  دانه کتان ،

  بادام زمینی
  زیتون  انبه  زنبق

  

  کنید وگو گفت

ت به زیر تصاویر به   .کنید گیري نتیجه و وگو گفت دیگر یک با ها آن ي درباره و کنید نگاه دقّ
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چون براي سوختن احتیاج به اکسـیژن دارد و زمـانی کـه    . این شمع پس مدت کوتاهی خاموش می شود : تصویر شمع تنها  در

  بپوشانیم و اکسیژن به آن نرسد خاموش می شودروي آن را 

گیاه به خاطر نرسیدن دي اکسید کربن پس از مدتی پژمرده شده و از بین می رود چـون گیاهـان بـه دي    : در تصویر گیاه تنها 

  اکسید کربن نیاز دارند

یاه زنده می مانـد و از طرفـی   دراینجا چون شمع هنگام سوختن دي اکسید کربن تولید می کند گ: در تصویر سوم گیاه و شمع 

  .گیاه هم اکسیژن تولید می کند و شمع تا مدتی که تمام نشده روشن می ماند 

  

  .شود می اطراف هواي وارد برگ هاي روزنه از اکسیژن این. شود می تولید نیز اکسیژن غذا، بر عالوه فتوسنتز در

 زنـده  موجـودات  تـنفس  در فتوسنتز ي وسیله به شده دتولی اکسیژن. دارند نیاز اکسیژن به تنفس براي زنده موجودات

  .کنند می کمک نیز هوا آلودگی کاهش به اکسیژن تولید با فتوسنتز .گیرد می قرار استفاده مورد

  

  فکر ایستگاه

  کنند؟ می کمک هوا آلودگی کردن کم به چگونه گیاهان

یکـی گـرفتن دي   . د دو کار مهم دیگر نیز انجام می دهنـد  گیاهان عالوه بر اینکه تولید کننده مواد غذایی موجودات زنده هستن

  .اکسید موجود در هوا و دیگري تولید اکسیژن که تاثیري زیادي در پاکیزگی هوا دارد 

  

  کنید وگو گفت

  !کنید تصور فتوسنتز بدون را زمین

  دارد؟ ها انسان و جانوران گیاهان، زندگی بر اثري چه فتوسنتز نبودن

غذایی توسط گیاهان تولید نمی شود و تمام موجودات گیاهخوار از بین می روند و به دنبـال آن   نجام نشود ،اگر عمل فتوسنتز ا

اکسیژنی تولید نمی شود که موجودات زنده بـه وسـیله    موجوداتی که از حیوانات گیاهخوار تغذیه می کنند نیز از بین می روند 

  .دتر می شود و پس از مدتی تمام موجودات زنده از بین می روند آن تنفس کنند از طرفی دي اکسید کربن هوا نیز زیا
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  پرسش هاي درس یازدهم  علوم ششم ابتدایی

  

  .گزینه درست را با عالمت ضربدر مشخص کنید ) الف 
  

    کدام قسمت گیاه  بیشترین مقدار سبزینه را ذخیره می کند ؟)  1

    □آوندها     ) د  □   برگ   ) ج  □ساقه     )ب   □میوه    ) الف 
.................. ...........................................................................................................................................  

    .کنند می استفاده   ..................................... تولید براي خورشید نور انرژي از گیاهان)  2

    □همه موارد     ) د  □ذخیره انرژي      ) ج  □غذاسازي     )ب   □فتوسنتز    ) الف 
...........................................................................................  

    .احتیاج دارند    .....................................گیاهان براي غذاسازي در روز به گاز )  3

    □هیدرژن     ) د  □دي اکسید کربن    ) ج  □نیترژن     )ب   □ژن     اکسی) الف 
.................. ...........................................................................................................................................  

    کدام قسمت گیاه دي اکسید کربن را می گیرد و اکسیژن آزاد می کند ؟)  4

    □ساقه ها     ) د  □رگبرگ ها      ) ج  □آوندها     )ب   □روزنه ها   ) الف 
...........................................................................................  

    . کند می جذب را خورشید نور که دارد     .....................................  نام به سبزي هاي رنگیزه ، برگ)  5

    □کلروفیل     ) د  □آوند      ) ج  □رگبرگ     )ب   □گلبرگ   ) الف 
......................................................................................................................................... ....................  

    .کنند می ذخیره) .................. ......... مانند ( شده ساخته غذایی مواد در را خورشید نور انرژي گیاهان برگ)  6

    □چربی     ) د  □پروتئین     ) ج  □نشاسته    )ب   □ویتامین   ) الف 
.............................................................................................................................................................  

    چه ماده اي می شود ؟ به تبدیل گلوکز  زیتون گیاه اندام در)  7

    □چربی     ) د  □ین   پروتئ  ) ج  □قند    )ب   □نشاسته    ) الف 
.................. ...........................................................................................................................................  

    گیاهان غذاي خودشان را چطور تامین می کنند ؟)  8

    □باکتري ها و قارچ هاي ذره بینی را می خورند    )ب   □ید کردند   از همان غذایی که تول) الف 

    □فقط آب باران براي آنها کافی است       ) د  □نیاز به غذا ندارند و فقط تولید کننده هستند    ) ج
................................................................................................................................................. ............  

    .می شود   ................................و در دانه ي آفتابگردان قند تبدیل به   .............................در گیاه گندم قند ساده به  )  9

    □   پروتئین - گلوکز  ) د  □ پروتئین -استه نش  )ج   □روغن   -نشاسته  )ب   □گلوکز    - روغن ) الف 
.................. ...........................................................................................................................................  

    ؟ کجاست گیاهان سازي غذا اصلی محل)  10

    □   ساقه ) د  □برگ   ) ج  □ریشه     ) ب  □   تنه )الف 
  

..........................................................................................................................................................................  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  ج  ب  الف  د  ب  د  الف  ج  د  ج

..........................................................................................................................................................................  
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  .در جاهاي خالی کلمه هاي مناسب قرار دهید ) ب 

  .نیز تولید می شود که براي پاکیزگی هوا مفید است     .....................................در فتوسنتز عالوه بر غذا ،  )  1

د رنگ آن تغییر کرده و )  2 می شود      .....................................در اثر ترکیب نشاسته با محلول ی.  

  .می شود    .....................................در اندام گیاه سیب زمینی  گلوکز تبدیل به )  3

  .رسانند می برگ به   ..................................... ي وسیله به و گرفته خاك از را آن در محلول مواد و آب ها ریشه)  4

     ............................ یعنی سنتز و   ............................ یعنی فتو)  5

ـا . کننـد  مـی  غذاسازي نیز دارند کلروفیل که لوبیااهان مثل بعضی گی ي ساقه)  6 در گیاهـان  غذاسـازي  اصـلی  محـلّ  ام 

  .است   ............................

  
..........................................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  
  برگ  ساختن  -نور   آوندها  نشاسته  بنفش  اکسیژن

..........................................................................................................................................................................  
  

  

  .  نشان دهید » غ«جمله نادرست را با » ص«جمله درست را با ) ج 
  

  .دارد نام فتوسنتز خورشید، نور انرژي ي وسیله به گیاهان غذاسازي)  1

  .اکسیژن آزاد می کنند  شبگیاهان در )  2

دماده اي که براي شناسایی نشاسته استفاده می شود )  3 نام دارد  ی.  

  .گیاه زیتون  گلوکز تبدیل به چربی می شود در اندام )  4

  . برگ درختان گرفته می شود   آوند هايتوسط  هوا  اکسید دي کربن)  5

  .وقتی گیاهان از نور خورشید غذاسازي می کنند در واقع انرژي نورانی را تبدیل به انرژي شیمیایی کرده اند )  6

  

  
..........................................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  
  ص  روزنه هاي  ص  ص  روز  ص

..........................................................................................................................................................................  
  

  

  .دهید به پرسش هاي زیر پاسخ کامل ب) د 
  

  فتوسنتز یعنی چه ؟)  1

  .ساختن یعنی سنتز و نور یعنی فتو. دارد نام فتوسنتز خورشید، نور انرژي ي وسیله به گیاهان غذاسازي
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عمـل فتوسـنتز را   (  خاك به چه صورت توسط گیاه گرفته می شود و به کجا فرستاده می شود ؟ در محلول مواد و آب)  2

  . جواب این سه سوال یکی است) گیاهان چگونه غذاسازي می کنند ؟ ) ( شرح دهید 

کـربن   و برگ ها نیز دي اکسید رسانند می برگ به آوندها ي وسیله به و گرفتهرا  خاك در محلول مواد و آب ها ریشه

را از هوا می گیرند و با استفاده از کلروفیل موجود در خود ، نور خورشید را جذب و عمل غذاسازي را  انجام مـی دهنـد   

خـود گیاهـان نیـز از    . غدایی که گیاهان می سازند به مصرف موجودات گیاهخوار مـی رسـد   . ژن آزاد می کنند  و اکسی

  .همین غذا استفاده می کنند 

  

  کنند؟ می کمک هوا آلودگی کردن کم به گونهچ گیاهان)  3

گیاهان هنگام غذاسازي دي اکسید کربن هوا را می گیرند و اکسـیژن  . در روز عمل فتوسنتز را انجام می دهند  گیاهان

گیاهان عالوه بر اکسیژن مقداري رطوبـت نیـز وارد هـوا مـی کننـد کـه       . پس می دهند و موجب پاکیزگی هوا می شوند 

  .و تازگی هوا می شود باعث لطافت 

  

  ؟  است آمده در تله شکل به گیاهان از بعضی برگ چرا؟ شکارچی یعنی چه  برگ)  4

 شناسـند،  می نیز تولیدکننده عنوان به را گیاهان این بر عالوه دانند، می گیاهان در فتوسنتزکننده اصلی اندام را ها رگب

 تلـه  شکل به گیاهان از بعضی برگ دلیل، همین به .بسازند توانند ینم را خود نیاز مورد مواد ي همه گیاهان، بعضی ولی

ی و حشرات تواند می که است درآمده  مصـرف  را خـود  شـکار  بـدن  مواد گیاهان این. کند شکار را کوچک جانوران حتّ

  .کنند می

  

به چه مواد دیگري تبـدیل  اولین ماده اي که در اثر عمل فتوسنتز در گیاهان ساخته می شود چه نام دارد ؟ این ماده  ) 5

  می شود ؟ 

این ماده بعداً در اثر تغییرات شیمیایی بـه  . است ) گلوکز ( اولین ماد هاي که در اثر فتوسنتز ساخته می شود قند ساده 

  .مواد دیگري مثل چربی ، پروتئین ، نشاسته تبدیل می شود 

  

  درختان خوابید ؟ چرا گفته می شود که در شب نباید در جنگل و یا زیر انبوه)  6

بنـابراین در  . یعنی اکسیژن هوا را می گیرند و دي اکسید کربن پس می دهنـد  . چون در ختان در شب تنفس می کنند 

  .شب اکسیژن در زیر انبوه درختان کم می شود و احتمال خفگی انسان زیاد است 

  

  گیاهان براي رشد به چه چیزهایی نیاز دارند ؟ )  7

  فی ، نور خورشید ، دي اکسید کربنخاك مناسب ، آب کا

  چرا گیاهان را تولید کننده و بقیه موجودات زنده را مصرف کننده نامیده اند ؟)  8

 مـی  اسـتفاده  غـذا  ایـن  از نیـز  خود گیاهان. کنند می تغذیه سازند، می گیاهان که غذایی از زنده موجودات ي زیرا همه

ودشان را تامین کنند و به هیچ موجود زنده اي وابسته نباشند ، بلکه غـذاي  در واقع گیاهان قادرند نه تنها غذاي خ .کنند

  .بقیه موجودات زنده را نیز تامین می کنند 
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  جهت مطالعه همکاران عزیز

  

  نشاسته
 بافنـدگی  صـنایع  در و کاغـذ  و چسـب  تولیـد  بـراي  آن از. اسـت  آب در نامحلول و ها کربوهیدرات از اي پیچیده ترکیب نشاسته

 تشـکیل ) هـا  چندقندي( آمیلوپکتین و آمیلوز نام به کربوهیدرات بسپار نوع دو از نشاسته شیمی زیست لحاظ از. کنند می دهاستفا

 پیونـدهاي  تشـکیل  و شده وصل یکدیگر به دم به سر روش به که هستند گلوکز واحدهاي ها چندقندي این تکپارهاي. است شده

 واحد دو چندقندي این در. نیست چندقندي زنجیرهاي سایر سادگی به آمیلوپکتین ارساخت رفته هم روي. دهند می را 4 و 1 آلفا

  .دهند می را فرعی هاي شاخه تشکیل و شده متصل یکدیگر به آلفا 6 و 1 پیوندهاي طریق از گلوکز

  نشاسته منابع

 ذرت،: از اند عبارت نشاسته عمده منبع 4. شود می یافت) زمینی سیب( گیاهی، هاي غده و غالت ها، دانه ها، میوه بیشتر در نشاسته

  .برنج و گندم زمینی، سیب

  کاربرد

 از برخـی  تهیـه  بـراي  و آشپزي در همچنین. شود می استفاده ها پارچه برخی زدن آهار براي و کاغذ و چسب تولید براي نشاسته

 مخلـوط  از کـه ) آهـار ( رختشـویی  نشاسـته  از بیسـتم  سـده  اوایـل  و 19 سـده  در. گیرد می قرار استفاده مورد ها شیرینی و غذاها

  .کردند می استفاده اتوکشی موقع مردانه هاي پیراهن سرآستین و یقه کردن صاف براي شد می تشکیل آب و نشاسته

  حیوانی نشاسته

  .دارد نام گلیکوژن حیوانی نشاسته

  نشاسته آزمون

 وجـود  صورت در کنند می اضافه) آب در پتاسیم یدید( دی محلول مقداري آن به است نشاسته حاوي اي نمونه اینکه دانستن براي

  .کند می تغییر تیره آبی به ید محلول زرد رنگ ترکیب، در نشاسته

  

         آید؟ می دست به نشاسته کجا از

 از پـس . کند می بازي نقش بشر غذاي تأمین در بیشتر دیگر  ماده هر از نشاسته. شود می تأمین نشاسته از بیشتر انسان خوراك

  .رود می شمار به جهان در  ماده ترین مهم نشاسـته چرا که برد پی باید راز این به جا این

  .دارد هم دیگري بسیار هاي مصرف بلکه آورد، می فراهم را انسان خوراك فقط نه نشاسته

  .ستا برخوردار خاصی اهمیت از نشاسته جا همه در بهداشت و آرایش شویی، رخت مواد تا گرفته چسب  تهیه از

  .شود می یافت خردي بسیار هاي دانه صورت به و است گیاهی فرآورده یک نشاسته

 گونـه  بدین و کنند، ترکیب هوا گازکربنیک با کرده جذب زمین خاك از را آب توانند می خود  سبزینه و آفتاب کمک به گیاهان

  .کنند می تبدیل نشاسته به را قند همین سپس. بسازند قند

  نشاسـته  زمینـی  سـیب  مثـال،  براي. شود می ذخیره درختان تخم و میوه برگ، ساقه، ریشه، در خرد هاي انهد صورت به نشاسته

  .دارند ذخیره خود در نشاسته زیادي مقدار نیز گندم و برنج ذرت، همچون غالتی. دارد بر در فراوانی

  کنند؟ می ذخیره نشاسته همه این گیاهان چرا دانید می آیا

 مـی  حـدي  به و کنند می رشد ها آن نشاسته کمک به. است الزم روییده، تازه هاي جوانه و نهال تغذیه براي هنشاست این که زیرا

  .شوند می شان تغذیه براي الزم مواد تهیه به قادر خود که رسند
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 زیـر  عنصـر  سـه  از قند مانند نیز نشاسته. باشد می زا انرژي خوراکی نیز دیگر حیوانات و انسان براي نشاسته گیاهان، از گذشته

  :شود می ساخته

  کربن - 1

  ئیدروژن - 2

  اکسیژن - 3

  

 درونشـان  از نشاسـته  کـه  فشـرند  مـی  چنـان  را شان نشاسته حاوي هاي بافت که گونه بدین: کنند می تهیه گیاهان از را نشاسته

 جمـع  را آن. شـود  مـی  نشین ته نشاسته جا آن در. دهند می شستـشو بزرگی ي خمـره در چالنده را آن سپس. تراود می بیرون

  .شود گرفته آبش تا چالنند می خوب و کنند می

  

  .آورند می در گرد صورت به و کنند می آسیابش بعد خشکانند، می آمده دست به شیوه بدین که را اي نشاسته توده

  

 در گیـاهی ( ارروت بـات، حبو شیرین، زمینی سیب معمولی، زمینی سیب:هستندعبارتنداز نشاسته منبع که گیاهانی ترین معروف

  ).   روید می امریکا گرمسیر مناطق در که درختی( مانیوك یا کاساوا ،) هندي نخل(  ساگو ،)جنوبی آمریکاي

  

  آید؟ می ور نان چگونه

 بودنـد  مردمـی  نخستین مصریان، پس. کردند کشف پیش سال هزار در مصریان را راز این. است نان آمدن ور سبب مایه خمـیر

  .پختند می اي ورآمده و سبک نان»  مایه خمیر«  از تفادهاس با که

  

  .است مخمر حاوي مایه خمیر کند؟ می خوشمزه و سبک را نان چگونه و چیست؟ مایه خمیر

  .کنیم می تعریف برایتان را آن اآلن خوب بسیار. چیست مخمر که بدانید خواهید می البد

  

 دیـدن  بـراي . کـرد  تماشـا  عادي چشم با را آن توان نمی که است ریز حدي به که سلولی یک قارچ یعنی است، گیاه نوعی مخمر

  .برد کار به را میکروسکوپ باید حتماً گیاهی چنین

 بـدون  تـوان  مـی  صـورت  آن در کـه  داد خواهنـد  تشـکیل  اي تـوده  بروینــد؛  هـم  کنـار  قـارچ،  نـوع  ایـن  از بسـیاري  تعـداد اگر

  .دید را ها آن نیز میکروسکوپ

  

 هرگـز  کـه  اسـت  قـارچ  نـوعی  مخمر. ندارد کلروفیل یا»  سبزینه«  ولی است گیاه نوعی که چند هر است، رنگ بیً  تقریبا مخـمر

  .بیاورد فراهم خود براي را الزم غذایی مواد خودش نیست قادر

  :آورد می وجود به آنزیم گونه دو مثل، تولید و رشد ضمن»  مخمر «

  .کند می تبدیل) گلوکز(  انگور قند و)  لوولز( میوه قند به را نیشکر قند که آنزیمی یعنی انورتاز - 1

  

 گـاز  و الکل به را آن اکسیژن، نبودن صورت در و کربنیک، گاز و آب به اکسیژن مجاورت در را قند که آنزیمی یعنی زیماز - 2

  .کند می تبدیل کربنیک،
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 مـی  مبـدل  انـرژي،  و گازکربنیـک  و الکـل  بـه  هم را قند و قند به را نان ي نشاسته که است آنزیم دو این اثر بر مایه خمـیر پس

  .نامند می»  تخمیر عمل«  را جریان این. گرداند

. اسـت  نـانوایی  هـم  موارد این از یکی. کند می استفاده بسیاري موارد در آن از انسان که است سودمند بسیار گازي کربنیک گاز

  .گردد می خوشمزهو سبک و آید می ور که است گازکربنیک اثر بر نان پس

  

 مـی  عمـل  به کرده، پف و سبک طبخ هنگام بدارند نگه مدتی طبخ، از پیش را خمیر اگر که بودند برده پی نانوایان پیش، ها سال

 و رشـد  بـه  شـروع  شـده،  آن وارد هـوا  از تـدریج  به هایی قارچ بماند جایی در مدتی خمیر چون که بود آن پدیده این علت. آید

  .کنند می تکثیر

 هـاي  قـارچ  خوراك دارد وجود نان خمیر در که قندي و نشاسته تا افزایند می شکر و مایه خمیر خود، خمیر بر نانوایان اکنون ماا

 تنـور  حـرارت  دیگـر،  سوي از. کنند می خمیر درون در گازکربنـیک مقداري تولید مخمـرها همین. بشوند مایه خمیر در موجود

 اثـر  بـر  هـم  بـاز  گـاه  آن. گـردد  مـی  آن برآمدگی و نان کردن پف باعث بیشتر شده، کگازکربنی حجم افزایش باعث خود نیز

 می ما تحویل آمده بر و سبک خشک، نانی نتیجه در و شود می خارج نان خمیر از گازکربنـیک بیشتري مقدار باز بیشتر حرارت

  .دهد

مره در مخمرها کشت از مایه خمیر  بـه  شـکر  افـزودن  از پـس  چالنـده،  را هـا  آن موقـع  به گاه آن. شوند می تهیه بزرگی هاي خُ

  .فروشند می نانوایان به و آورند می در قالب صورت

  .ماند می باقی محلول آن در همچنان الکل ولی شود می خارج آن از گازکربنیک دهند، کشت قند محلول یک در را مخمر اگر

   

  h p://www2.irib.ir:  منبع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  علوم  زدهمیاپایان درس 
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 ؟ کیست براي جنگل : علوم ششم دوازدهمدرس 

  

  شود می خورده و خورد می

  .شدید آشنا غذایی ي زنجیره با پنجم کالس در

  .بنویسید رو روبه شکل جانداران براي غذایی ي زنجیره یک) الف

 مصـرف  انـد؟  کننـده  مصـرف  کـدام  و تولیدکننـده  کدام زنجیره این در

ل کننده ایـد،  نوشـته  کـه  اي زنجیـره  در را دوم ي دهکننـ  مصرف و ي او 

  .کنید مشخّص

    است؟ وابسته بلوط درخت به چگونه روباه زندگی زنجیره این در

  

  

........................................................................................................................................................................................................................................  

  بلوط  �  سنجاب  �  روباه

  تولید کننده    مصرف کننده اول    مصرف کننده دوم

  .سته است به درخت بلوط واب) به صورت غیر مستقیم ( روباه سنجاب را می خورد و سنجاب از درخت بلوط می خورد پس روباه

  

  .کنید رسم را ها آن و پیدا زیر شکل در را غذایی هاي زنجیره) ب
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  .کنید مشخّص را ها آن دارند؟ وجود مشترکی جانوران و گیاهان اید، کرده رسم که هایی زنجیره در آیا

  گیاه ، خرگوش ، موش ، سنجاب ، گنجشک ، مار : بله وجود دارند شامل 

  

  گیاه  �  موش  �  مار  5مثال     گیاه  �  خرگوش  �  روباه  1مثال 

  گیاه  �  سنجاب  �  عقاب  6مثال     گیاه  �  خرگوش  �  عقاب  2مثال 

  گیاه  �  سنجاب  �  جغد  7مثال     گیاه  �  موش �  جغد  3مثال 

  گیاه  �  سنجاب  �  روباه  8مثال     گیاه  �  موش  �  عقاب  4مثال 

  

  فکر ایستگاه

 بـا  نیـز  شـما  اکنـون . کننـد  مـی  رسـم  غـذایی  ي شـبکه  محـیط،  یک در جانداران غذایی ارتباط بررسی براي دانشمندان

  .کنید رسم غذایی ي شبکه یک ها، زنجیره این مشترك گیاهان و جانوران از استفاده

  

  

  

  رود نمی هدر چیزي

  بینید؟ می چه. کنید مشاهده را زده کپک هاي میوه قوي بین ذره یک از استفاده با

  . کپک زده هستند يها وهیاز م هیمشغول تغذ که را مشاهده می کنیم ینیموجودات ذره ب

 را میـوه  روي کپـک  از مقـداري  کبریـت  چـوب  ماننـد  چیـزي  از اسـتفاده  بـا . بگذاریـد  تیغـه  روي آب قطره یک اکنون

 آن میکروسـکوپ  از اسـتفاده  با. بپوشانید تیغک با را آن روي و کنید پخش تیغه روي درآب آرامی به را آن برداریدو

  .یدکن مشاهده را
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  .دهید نشان شکل رسم با را خود مشاهدات

  

  کنید وگو گفت

   آورند؟ می دست به چگونه را خود نیاز مورد مواد ها آن کنند؟ می رشد دیگري جاهاي چه در ها قارچ دانید می آیا

 نظـر  از را چهـا قار. قارچ ها هر جا که شرایط رشد وجود داشته باشد مثل غذا ، رطوبت و دماي مناسب رشد مـی کننـد   : پاسخ 

  : کنند می تقسیم گروه سه به زیست محل

  .برند یبه سر م واناتیح ي، رو) لیزئوف(جانور دوست  يقارچها

  .کنند یم يماریب دیتول اهیبوده و در گ زبانیبه سر برده، اغلب انگل م اهانیگ يکه رو) لیتوفیف(دوست  اهیگ يقارچها

  ) لیژئوف. (هستند تیست و ساپروفکه در سطح خاك به سر برده، خاك دو ییقارچها

  گیرند؟ می قرار غذایی ي زنجیره از جایی چه در ها قارچ

  . در آخرین گروه زنجیره غذایی هستند که مواد باقیمانده در طبیعت و موجودات مرده را تجزیه می کنند: پاسخ 

 دهنـده ي آن  تشـکیل  مواد که شوند می سبب و دکنن می تجزیه را زنده موجودات بقایاي زیرا نامند می کننده تجزیه را ها قارچ

و  بهبـود  بـه  کننـد،  مـی  رشـد  جنگل در جانوران و گیاهان بقایاي روي که هایی قارچ ي تجزیه مثالً. برگردد طبیعت به دوباره ها

  .کند می کمک خاك تقویت

  کنند می زندگی باهم

  )صفحه کتاب (  .یدبخوان را آن به مربوط متن سپس و کنید نگاه تصویر هر به ابتدا

 هـا،  مورچـه . هسـتند  گیـاه  شـیرین  شهد مکیدن درحال دارند، قرار گیاه این روي که هایی شته: شته و مورچه دوستی

 ي النـه  در نیـز  هـا  شـته  .بخورنـد  کننـد،  مـی  دفع ها شته که را شیرینی ي ماده تا برند می شان النه به خود با را ها شته

  .مانند می ناما در ها شکارچی از ها مورچه

مـی   رهـا  را شکار خود الشه ي شیرها وقتی مثالً. می کند سیر دیگر شکار جانوران ته مانده ي با را خود کرکس : مجانی غذاي

  .می خورند آن را بقایاي و می روند الشه محلّ به هستند، شیرها انتظار دورشدن در نزدیکی آن در که کرکس هایی کنند،

 نـیش  حشرات این. کنند دور خود از را ها پشه و ها تا مگس کنند می سعی خود دم دادن تکان اب ها اسب:  مزاحم هاي مگس

  .مکند می را آن خون و برند می فرو بدن اسب درون به را خود

  کنید وگو گفت

  دنسود می برهر دو شته و مورچه  برد؟ می سود جانور کدام: دهید پاسخ ها پرسش این به مثال هر مورد در اکنون

  اسب  برد؟ می زیان جانور کدام               شیر    ؟ می برد و نه زیان ودنه س جانور امکد
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  آفرینش هاي شگفتی

 ایـن  در. کننـد  مـی  استراحت باز دهان با و حرکت بدون ها بعضی وقت کنند، می زندگی نیل رود اطراف در که هایی کروکودیل

  .خورد می را کروکودیل دهان هاي درون انگل و شود می کروکودیل دهان وارد کوچک ي پرنده هنگام نوعی

  دنسود می برهر دو موجود 

  کنیم حفظ را طبیعت

 دارد؟ وجـود  طبیعـی  طور به کدام است؟ ساخته انسان را محیط کدام. دهند می نشان را ها محیط برخی زیر تصویرهاي

  دارند؟ هم با تفاوتی چه ها محیط این

  قیه محیط ها ساخت انسان و مصنوعی استمحیط شماره یک طبیعی و ب: پاسخ 

در محیط هاي طبیعی میزان مرگ و میر و آسیب پذیري موجودات . در محیط هاي طبیعی تنوع گیاهان و جانوران بیشتر است 

در محیط هاي مصنوعی به دلیل دخالت انسان ممکن اسـت نسـل یـک یـا چنـد گونـه ي       . کمتر از محیط هاي مصنوعی است 

  .وري از بین برود ولی در محیط هاي طبیعی ، تولید مثل و مرگ و میر موجودات حالت تعادل دارد گیاهی و یا جان

  

  محیط طبیعی                                                                                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کنید پژوهش

 شـما  محلّ زنـدگی  اطراف در آیا. هستند دیگر زنده ي موجودات و هانگیا جانوران، از زیادي انواع زیستگاه طبیعی، هاي محیط

 یـا  و بـین رفتـه   طبیعـی از  محـیط  آن چـرا  اسـت؟  شـده  کـم  آن وسعت که این یا و ندارد وجود االن که است بوده طبیعی محیط

  است؟ شده کوچک

  منطقه دماوند و منطقه شمال تهران: پاسخ 

رزي بیشتري نسبت به حاال بود و انواع میوه ها در این شهر کشت می شـد همینطـور   در شهرستان دماوند قبال زمین هاي کشاو

زیستگاه حیواناتی چون بز ، میش ، پلنگ و پرندگانی مثا شاهین ، کبک ، تیهو و عقاب طالیی بـود ولـی بـه دلیـل راهسـازي و      

  .نابودي کامل است ساخت و ساز هاي غیر قانونی و احداث معادن محیط زیست طبیعی این منطقه در حال 
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  کند می تغییر شرایط وقتی

  شناسید؟ هایی می مثال چه باره این در. ندارند وجود دیگر اکنون که اند داشته وجود گیاهانی و جانوران زمین تاریخ طول در

  سیاه گوش)  5گوزن زرد ایرانی   )  4پلنگ ایرانی  )  3     یرانیا ریش -2    ببر مازندران -1
  

   

  
  

  پلنگ ایرانی                       ببر ایرانی                                                                                 
  
  شود؟ می جانور نوع یک افراد ي همه رفتن بین از سبب عواملی چه شما نظر به

  آنها زیست محیط آلودگی و رویه بی شکار همچنین و جانداران این زیست محیط رفتن بین از: پاسخ 

 کـم مـی   تـدریج  بـه  و کننـد  سـازگار  جدیـد  شرایط با را خود توانند نمی جانداران بعضی کند، می تغییر جانداران زیستگاه وقتی

  .بروند بین از ها آن ي همه سرانجام است ممکن که طوري به شوند،

  

  سال هفتاد حدود ایرانی شیر: تاریخی ي نکته

ـا . داشـت  وجـود  ایـران  از یهای بخش در پیش دادن دسـت  از و انسـان  توسـط  شـکار  مـثالً  متفـاوت،  هـاي  عّلـت  بـه  ام 

  .ندارد وجود ایران در دیگر شیر این که طوري به. رفت بین از زیستگاهش
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  کارید؟ می درختی چه

 روز را لسـا  از روز یـک  مـا  کشـور  در عّلـت  همـین  بـه . اسـت  اسالمی ایرانی فرهنگ در پسندیده رسمی کاري درخت

   است؟ روزي چه روز این دانید می آیا. اند نامیده کاري درخت

  اسفند 15 بله : پاسخ 

 بـه . کنند می رشد منطقه همان در طبیعی طور به که کاشت باید را هایی درخت منطقه هر در گویند می شناسان زیست

ت تدرخ نوع انتخاب در ایدب بنابراین. گویند می بومی هاي درخت ها درخت این  از مـوادي  کـاج  درخـت  مثالً. کرد دقّ

 در گیاهـان  تنـوع  عّلـت  همـین  بـه . شـود  مـی  گیاهـان  از سیاريب رشد از مانع که کند می ترشح خاك در خود ي ریشه

  .است کم کاج هاي جنگل

  

  کنید وگو گفت

  هستند؟ شما ي منطقه بومی ها درخت این آیا کارند؟ می هایی درخت چه کاري درخت روز شما زندگی محلّ در

  به عهده ي دانش آموزان: پاسخ 

  

العات آوري جمع   اطّ

  .دهید ارائه کالس در و انجام را زیر موارد از یکی خود انتخاب به

  .بنویسید کوتاه داستان یک اید، آموخته آنچه به توجه با پرسش این به پاسخ در کیست؟ براي جنگل 1

 بـه  مقالـه  این در. بنویسید است، رفتن بین از خطر در و شناسید می که طبیعی محیط یک وضعیت ي درباره اي مقاله 2

  .دهید پیشنهاد آن حفظ براي هایی راه و کنید اشاره محیط این حفظ اهمیت

اشـی  را هـا  آن شـکل  توانید می.کنید تهیه خود زندگی محلّ بومی جانوران یا گیاهان بعضی تصاویر از اي مجموعه 3  نقّ

  .بگیرید عکس ها آن از که این یا نیدک

م کمک با   .کنید برگزار اید، داده انجام فعالیت این براي که کارهایی از نمایشگاهی خود معلّ

  کنید پژوهش

   ؟ است هایی سازمان چه ي عهده بر ما کشور در طبیعی هاي محیط حفظ مسئولیت

   سازمان محیط زیست: پاسخ 

فی با ارتباط در هایی شغل چه    دارد؟ وجود عیطبی هاي محیط حفظ و معرّ

  شغل هایی مثل جنگل بانان ، محیط بانان: پاسخ 

 سـال  20 تـا  حـداکثر  زمین ي کره هاي جنگل از نیمی حدود یابد ادامه سرعت همین به ها جنگل هاي درخت قطع اگر

  .روند می بین از دیگر
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  پرسش هاي درس دوازدهم علوم ششم ابتدایی

  

  .خص کنید گزینه درست را با عالمت ضربدر مش) الف 
  

    هر زنجیره ي غذایی حداقل از چند موجود زنده تشکیل شده است ؟)  1

    □پنج     ) د  □چهار     ) ج  □سه     )ب   □دو    ) الف 
.................. ...........................................................................................................................................  

    می گویند .................قارچ ها چون سبب می شوند که بقایاي اجساد گیاهان و جانوران به طبیعت باز گردد به آنها )  2

    □ جاندار  ) د  □جاندار پرسلولی     ) ج  □ تولیدکننده )ب   □تجزیه کننده   ) الف 
...........................................................................................  

    کدام یک از موارد زیر محیط طبیعی و خدادادي است ؟ ) 3

    □   بیشه - جنگل   ) د  □باغ    -جنگل    ) ج  □ جنگل   -باغ   )ب   □بوستان    - باغ ) الف 
...................................................................................................... .......................................................  

    در کشور عزیزمان ایران چه روزي را ، روز درخت کاري نامیده اند ؟ ) 4

    □اسفند      29 ) د  □فروردین    13  ) ج  □اول بهار   )ب   □اسفند     15) الف 
.............................................................................................................................................................  

    است ؟  سازمانی چه ي عهده بر ما کشور در طبیعی هاي محیط اصلی حفظ مسئولیت ) 5

    □بهداشت     ) د  □جنگلداري     ) ج  □محیط زیست    )ب   □آب و فاضالب   ) الف 
...................................................................... ..................................................................................................... ........................................................  

    قرار دارند ؟) تولید کننده ( کدام گروه از موجودات زیر در حلقه ي اول زنجیره ي غذایی  ) 6

    □ماهی ها     ) د  □جلبک ها      ) ج  □باکتري ها    )ب   □قارچ ها    ) الف 
...................................................................... ..................................................................................................... ........................................................  

    ؟است کدام  ییغذا ي رهیموجود زنده در هر زنج نیمهم تر ) 7

    □مصرف کننده  دوم   ) د  □تولید کننده    ) ج  □  مصرف کننده اول )ب  □تجزیه کننده   ) الف 
...................................................................... ..................................................................................................... ........................................................  

    باکتري ها و قارچ هاي ذره بینی در کدام قسمت از زنجیره ي غذایی هستند ) 8

    □      بعد از تولید کننده ها )ب  □در اولین حلقه زنجیره غذایی    ) الف

    □در آخرین حلقه زنجیره غذایی     ) د  □مصرف کننده اول     بعد از  )ب

  
...........................................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

      د  ج  ج  ب  الف  د  الف  ب
...........................................................................................................................................................................  
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  .در جاهاي خالی کلمه هاي مناسب قرار دهید ) ب 

  .می گویند  ..........................................روابط غذایی بین موجودات زنده را )  1

 .دهد  یم لیتشک  ............................. کیموجود اول را  ییغذا ي رهیهر زنجدر )  2

  .شده است  لیموجود زنده تشک ..........................................دست کم از  ییغذا ي رهیهر زنج)  3

  . هستند .......................................... اول مصرف کننده )  4

    . ندسته .......................................... ییغذا ي رهیموجود زنده در هر زنج دومین ) 5

  .گفته می شود  ..........................................به موجوداتی که می تواند غذاي مورد نیاز خودشان را بسازند  )  6

 .آب ها می شوند  ..........................................ث شدن فاضالب خانه ها به درون آب ها باع ریسراز)  7

  .شوند  یم دهینام ..........................................کنند  یم هیتغذ اهانیکه از گ يموجودات زنده ا يهمه )  8

  .می گویند .. .............به درختانی که به طور طبیعی در هر منطفه اي رشد می کنند ، درخت هاي )  9

  . می شود .......................................... دوم شامل  مصرف کننده ) 10

  
.................................................................................................................................................................  

  مصرف کننده ها  5  جانوران گیاهخوار  4  سه  3  تولید کننده  2  زنجیره غذایی  1
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  جانوران گوشتخوار  10  بومی  9  مصرف کننده  8  آلودگی  7  تولید کننده  6
..................................................................................................................................................................  

  

  .  نشان دهید » غ«نادرست را با  جمله» ص«جمله درست را با ) ج 

  .است  گوشتخواردر زنجیره ي غذایی موجود دوم یک جاندار )  1

  . کنند می تجزیه را زنده موجودات بقایاي زیرا نامند می کننده تجزیه را ها قارچ)  2

  .در همزیستی مورچه و شته ،  هر دو موجود سود می برند )  3

  .است  بیشتریط هاي مصنوعی تنوع گیاهان و جانوران در مح)  4

  .آنها  درختان و گیاهان زیادي رشد می کنند  قوي بودن ریشهدر جنگل هاي کاج  به دلیل )  5

  سازمان محیط زیست است ي عهده بر ما کشور در طبیعی هاي محیط حفظ مسئولیت)  6

  .آسیب پذیري محیط هاي مصنوعی بیشتر است )  7

  .هستند  دوموم زنجیره غذایی و جزء مصرف کننده سنجاب و خرگوش در حلقه ي س)  8

  

  
....................................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  7  8  
  غلط  درست  درست  غلط  غلط  درست  درست  غلط

...................................................................................................................................................................  
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  .دهید به پرسش هاي زیر پاسخ کامل ب) د 
  

  . نیدزنجیره ي غذایی را تعریف کنید و مثال بز)   1

به روابط غذایی بین یک تولید کننده و چند مصرف کننده زنجیره ي غذایی مـی گوینـد در یـک زنجیـره غـذایی هـر       

   .که ارتباط غذایی سایر موجودات را برقرار می کننداست موجود مانند حلقه زنجیري 

  
..................................................................................................................................................................................  

  . شبکه ي غذایی را تعریف کنید و مثال بزنید)  2

که یک یا چند موجود زنده در آنهـا مشـترك اسـت یعنـی بـین       بینیمکنیم می  مشاهدهاگر چند زنجیره ي غذایی را  

  .زنجیره هاي غذایی شبکه ي غذایی می گویند چندبه مجموعه . هاي غذایی رابطه اي وجود دارد زنجیره
  

  
..................................................................................................................................................................................  

  .هر زنجیره ي غذایی حداقل از چند موجود زنده تشکیل شده است ؟ آن ها را به ترتیب نام ببرید )  3

  در یک زنجیره غذایی حداقل سه جاندار باید وجود داشته باشند

  .اولین حلقه از زنجیره ي غذایی تولیده کننده گان هستند که شامل گیاهان می شوند ) ف ال

  .باشد ) علفخوار ( دومین حلقه از زنجیره ي غذایی بایستی یک موجود گیاهخوار ) ب 

  .و باالخره حلقه ي سوم یک موجود گوشتخوار است که از جاندار گیاهخوار تغذیه می کند ) ج 

  

..................................................................................................................................................................................  

  . به چه جاندارانی تولید کننده می گویند ؟ مثال بزنید)  4

خودشـان مـی   . (مورد نیازشان را با استفاده از خاك و آب و نور خورشـید بسـازند   به موجوداتی که می توانند مواد آلی 

  .مثل گیاهان )  توانند غذاسازي کنند 

  

..................................................................................................................................................................................  
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  . به چه موجوداتی مصرف کننده می گویند ؟  مثال بزنید)  5

خودشـان نمـی تواننـد    . ( به موجوداتی که مواد غذایی مورد نیازشان را به صورت آماده از جانداران دیگـر مـی گیرنـد    

  .مثل جانوران . ) غذاسازي کنند 

  

..................................................................................................................................................................................  

  .جانداران زیر را به صورت یک زنجیره ي غذایی بنویسید )  6

  )جغد    - گیاه    - مار    - موش  (  

    جاندار اول    جاندار دوم    ار سومجاند    جاندار چهارم  

    �    �    �      

  

..................................................................................................................................................................................  

  غییري در طبیعت به وجود می آید ؟اگر گیاهان نابود شوند چه ت)  7

 بـراي  شرایط و دشو می منقرض جانورانی که از گیاهان مصرف می کنند از بین می روند و بعد از مدتی نسل آنها) الف 

   .شد خواهد کمتر کردند می تامین ،گیاهخوار جانوران از خود نیاز مورد غذایی مواد که موجودات سایر زندگی

ن تولید می کنند و دي اکسید کربن را می گیرند ، اگر نابود شوند هوا آلوده می شود و بعـد از  چون گیاهان اکسیژ) ب 

  .مدتی اکسیژن براي تنفس موجودات نخواهد بود 

  .اگر گیاهان از بین بروند شرایط آب و هوایی آن منطقه نیز عوض می شود و خاك آنجا دچار فرسایش می شود ) ج 

  .بر آن منطقه بیشتر خواهد بود . . .  ند تاثیر حوادث طبیعی مثل سیل و طوفان و اگر گیاهان از بین برو) د 

  

..................................................................................................................................................................................  

  .محیط زیست را تعریف کنید )   8

خورشـید ،  : مثـل  . ما را تشکیل مـی دهـد    زیست محیطهرچه که در اطراف ما وجود دارد و بر زندگی ما اثر می گذارد 

  . . . هوا ، گیاهان ، جانوران ، خانه ، مدرسه ، آب و غذا ، خاك ، افرداي که با ما در ارتباطند و 

..................................................................................................................................................................................  

  چگونه محیط زیست آلوده می شود ؟)  9

یـل هـاي فرسـوده ، اسـتفاده ي زیـاد و      عدم معاینه نقص فنی اتومبیـل هـا ، عـدم تعـویض اتومب    ( دود اتومبیل ها ) الف 

  . . .  )نادرست وبی هدف از وسایل نقلیه ي شخصی و 

دولت ها وظیفه دارند که کارخانه هـایی کـه تولیـد آلـودگی در محـیط مـی کننـد را بـه خـارج از          ( دود کارخانه ها ) ب 

    )شهرها و محل سکونت مردم و حتی به خارج از محیط زیست طبیعی مثل جنگل ببرند 

  سرازیر شدن فاضالب شهرها به آب ها ي زیرزمینی و رودخانه ها) ج 

  سرازیر شدن مواد سمی و زائد کارخانه ها به آب ها و مزارع و کشتزارها  ) د 

  وقتی که دولت ها به طور استاندارد زباله هاي شهري و زباله هاي کارخانه ها را دفع نمی کنند  ) ه 

  و شخصی توسط بعضی افراد جامعهعدم رعایت بهداشت عمومی ) و 
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  قطع بی رویه درختان و نابودي جنگل ها   ) ز 

  عدم رسیدگی به رشد پوشش گیاهی محیط زیست و کاشت نهال و درخت  ) ح 

  مصرف بی رویه و غیر اصولی از منابع طبیعی  ) ط 

  مصرف بی رویه وناقص مواد سوختی در منازل و کارخانه ها   ) ي 

  )آلودگی صوتی ( ي ناهنجار و شدید در محیط زندگی توسط برخی افرادایجاد صداها) ك 

  استعمال دخانیات در محیط زندگی ) ل 

  

..................................................................................................................................................................................  

  .سه راه جلوگیري از آلوده شدن محیط زیست را بنویسید )  10

  توسط ماموران دولت) زبال هاي شهري و زباله هاي سمی کارخانه ها ( دفع به موقع و استاندارد مواد زائد ) الف 

شوند و معاینه و تست فنی آنها کنترل دولت ها بر ساخت اتومبیل هایی که در کشور ساخته می شوند ویا وارد می ) ب 

  و در صورت سالم بودن تولید شوند

  خروج تمام کارخانه هایی که ایجاد هر گونه آلودگی می کنند به دور از شهر ها و محیط هاي طبیعی) ج 

مثـل وسـایل   . کنترل دولت ها بر ساخت استاندارد کلیه وسایلی که انرژي تولید مـی کننـد و یـا مصـرف مـی کننـد       ) د 

بـه خـاطر سـالم بـودن و عـدم تولیـد       ... زسوز ، وسایلی که با نفت و گازوییل و بنزین کار می کننـد ، وسـایل برقـی و    گا

  آلودگی

  

..................................................................................................................................................................................  

  اگر محیط زیست آلوده شود چه تغییري در وضعیت زندگی ما و دیگر جانداران به وجود می آید ؟)  11

  نابودي گیاهان  ) الف 

  نابودي جانوران آبزي و گیاهخوار و به دنبال آن  نابودي جانوران گوشتخوار) ب 

  فسیآلوده شدن هوا و بروز بیمارهاي تن) ج 

  شیوع بیماري ) د 

  آلوده شدن مواد غذایی) ه 

  

..................................................................................................................................................................................  

  طبیعی مثل جنگل و گیاهان چیست ؟ دالیل ازبین رفتن محیط هاي ) 12

، اسـتفاده نادرسـت از   هاي انسانی مانند کشاورزي ، ساختن کارخانه ، جـاده سـازي و گسـترش حـریم شـهرها       فعالیت

  . ازبین برده و یا این که در حال ازبین بردن است زیادي را طبیعی هاي محیط. . . جنگل ها و 

بیعی به خاطر حوادث طبیعی مثل سیل ، زلزله ، آتشفشـان ، رعـد و بـرق ،    درصد کمی از علل از بین رفتن محیط هاي ط

  .است . . . طوفان شدید ، بارندگی زیاد ، خشکسالی ، تغییرات ناگهانی آب و هوا و 
  

..................................................................................................................................................................................  
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  دالیل ازبین رفتن بعضی از گونه هاي جانوران چیست ؟ مثال بزنید)  13

وقتی انسان جنگل هاي طبیعی و زیستگاه جانوران را از بین می برد بعضی از این جانوران نمی توانند خود را بـا شـرایط   

  دهند و به تدریج از بین می روند  محیط جدید سازگاري

  دلیل دوم شکار بی رویه و غیر قانونی این جانوران به دست انسان است

  دلیل سوم  عدم رسیدگی سازمان محیط زیست به زیستگاه این جانوران و تولید مثل آنها

  ودودر نهایت آلودگی محیط زیست نیز می تواند باعث انقراض نسل بعضی از گونه هاي جانوري ش

  شیر ایرانی و ببر مازندران 

..................................................................................................................................................................................  

  ی شود ؟طبیعت چیست و منابع طبیعی شامل چه چیزهایی م)  14

  آنها می شود بر حاکم قوانینما و  پیرامون اجسام تمام و مادي موجودات همه  شامل طبیعت

همه چیزهایی که در طبیعت وجود دارد و مورد استفاده ما قرار می گیرد مثل گیاهان ، جـانوران ، خـاك ،   : منابع طبیعی 

  . . . آب ، اکسیژن ، نور خورشید ، کوه ، دریا ، باد و 

..................................................................................................................................................................................  

   آورند؟ می دست به چگونه را خود نیاز مورد مواد کنند؟آنها می رشد جاهایی چه در ها قارچ دانید می آیا) 15

 نظـر  از را قارچهـا . قارچ ها هر جا که شرایط رشد وجود داشته باشد مثل غذا ، رطوبت و دماي مناسب رشـد مـی کننـد    

  :کنند  می تقسیم گروه سه به زیست محل

  .برند یبه سر م واناتیح يجانور دوست رو يقارچها

  .کنند یم يماریب دیتول اهیبوده و در گ زبانیل مبه سر برده، اغلب انگ اهانیگ يدوست که رو اهیگ يقارچها

  که در سطح خاك به سر برده، خاك دوست  ییقارچها

  

  

..................................................................................................................................................................................  

  گیرند؟ می قرار غذایی ي زنجیره از جایی چه ها در قارچ) 16

  . در آخرین گروه زنجیره غذایی هستند که مواد باقیمانده در طبیعت و موجودات مرده را تجزیه می کنند
  

..................................................................................................................................................................................  

  ؟ نامند می کننده تجزیه را ها چرا قارچ)  17

 طبیعـت  بـه  دوبـاره  هـا  آن ي هددهنـ  تشـکیل  مـواد  که شوند می سبب و کنند می تجزیه را زنده موجودات بقایاي زیرا

ـت  و بهبـود  به کنند، می رشد جنگل در جانوران و گیاهان بقایاي روي که هایی قارچ ي تجزیه مثالً. برگردد خـاك  تقوی 

  .کند می کمک

  
..................................................................................................................................................................................  
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   شته به چه شکلی با هم زندگی می کنند ؟ کدام جانور سود می برد ؟ و مورچه) 18

 مـی  شـان  النـه  بـه  خود با را ها شته ها، مورچه. ان را می مکند گیاه شیرین شهد دارند، قرار انگیاه روي که هایی شته

 مـی  امـان  در ها شکارچی از ها مورچه ي النه در نیز ها شته .بخورند کنند، می دفع ها شته که را شیرینی ي ماده تا برند

  .در این نوع رابطه که همیاري نام دارد هردو جانور سود می برند   . مانند

..................................................................................................................................................................................  

  می کند در این رابطه کدام جانور سود می برد ؟ سیر دیگر شکار جانوران ته مانده ي با را خود کرکس) 19

 بـه  هسـتند،  شیرها دورشدن انتظار در نزدیکی آن در که هایی کرکس کنند، می رها را خود شکار ي الشه شیرها وقتی

در این نوع رابطه که همسفرگی نام دارد شیر نه سود می برد و نه زیـان    .خورند می را آن بقایاي و روند می الشه محلّ

  .ولی کرکس سود می برد 

..................................................................................................................................................................................  

  ها به چه صورت است ؟ کدام جانور سود می برد ؟ اسب مزاحم و هاي رابطه مگس) 20

 بـه  را خـود  نـیش  حشـرات  ایـن . کنند دور خود از را ها پشه و ها مگس تا کنند می سعی خود دم دادن تکان با ها اسب

در این نوع رابطه که زندگی انگلی نام دارد مگـس هـا سـود مـی       . مکند می ار آن خون و برند می فرو اسب بدن درون

  .برند و اسب زیان می برد 

..................................................................................................................................................................................  

  کنند ؟ می استراحت باز دهان با و حرکت بدون ها بعضی وقت هایی چرا کروکودیل) 21

. کننـد  می استراحت باز دهان با و حرکت بدون ها وقت بعضی کنند، می زندگی نیل رود اطراف در که هایی کروکودیل

  .خورد می را کروکودیل دهان درون هاي لانگ و شود می کروکودیل دهان وارد کوچک ي پرنده نوعی هنگام این در

..................................................................................................................................................................................  

  دارند؟ هم با تفاوتی طبیعی و مصنوعی چه هاي محیط) 22

انسان هیچ دخالتی در به وجود آمدن آن نداشـته اسـت و پروردگـار یکتـا آن را خلـق کـرده اسـت مثـل         محیط طبیعی 

  مثل بوستان ، باغ ، باغ وحش استمصنوعی ساخت انسان محیط  لیوجنگل هاي بکر و طبیعی ، بیشه زار ، تاالب  

..................................................................................................................................................................................  

  دارند؟ هم با تفاوتی طبیعی و مصنوعی چه هاي محیط) 23

مـرگ و میـر و آسـیب پـذیري      در محیط هاي طبیعی میزان. در محیط هاي طبیعی تنوع گیاهان و جانوران بیشتر است 

در محیط هاي مصنوعی به دلیل دخالت انسان ممکن است نسـل یـک یـا    . موجودات کمتر از محیط هاي مصنوعی است 

چند گونه ي گیاهی و یا جانوري از بین برود ولی در محیط هاي طبیعـی ، تولیـد مثـل و مـرگ و میـر موجـودات حالـت        

  .تعادل دارد 

..................................................................................................................................................................................  

  در کشور عزیزمان ایران مردم چه روزي را ، روز درختکاري نامیده اند ؟ چرا ؟) 24

ت همین به. است اسالمی ایرانی فرهنگ در یدهپسند رسمی کاري درختزیرا   روز را سـال  از روز یـک  ما کشور در علّ

  .اسفند روز درختکاري است  15   اند نامیده کاري درخت
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  کنند ؟ می رشد منطقه آن در طبیعی طور به کاشت که را باید درختهایی منطقه درهر معتقدند شناسان چرا زیست)  25

بنابراین بایـد گیاهـان و درختـانی را در منطقـه اي کاشـت کـه بـا        . ه اي نمی تواند رشد کند زیرا هر گیاهی در هر منطق

  . آن منطقه سازگاري داشته باشد و به اصطالح بومی آن منطقه باشد . . . شرایط آب و هوایی و نوع خاك و مقدار آب و 

..................................................................................................................................................................................  

  است ؟ کم کاج هاي جنگل در گیاهان چرا تنوع) 26

 تعّلـ  همـین  به. شود می گیاهان از سیاريب رشد از مانع که کند می ترشح خاك در خود ي ریشه از موادي کاج درخت

  .است کم کاج هاي جنگل در گیاهان تنوع

  

..................................................................................................................................................................................  

   ؟ است هایی سازمان چه ي عهده بر ما رکشو در طبیعی هاي محیط حفظ مسئولیت) 27

  سازمان محیط زیست 

فی با ارتباط در هایی شغل چه   دارد؟  وجود طبیعی هاي محیط و حفظ معرّ

  ،  شغل هایی مثل جنگل بانان ، محیط بانان

  

..................................................................................................................................................................................  

  چیست ؟»  چیزي هدر نمی رود« منظور از جمله ي کتاب ) 28

در طبیعت هر جانداري یا توسط جاندار دیگر خورده می شود و یا اینکه می میرد و بدن او توسط تجزیه کنـدگان مثـل   

  ها تجزیه می شود و به خاك برمی گردد باکتري ها و قارچ

..................................................................................................................................................................................  

  چیست ؟» ز می گردد همه چیز به طبیعت با« منظور از جمله ي ) 29

  هر جانداري که می میرد بدن او توسط تجزیه کندگان مثل باکتري ها و قارچ ها تجزیه می شود و به خاك برمی گردد

  .و این کار باعث تقویت خاك و رشد گیاهان جدید می شود و این چرخه طبیعت  همیشه ادامه دارد 

  

..................................................................................................................................................................................  

  .جایگاه هر موجود زیر را در زنجیره ي غذایی ذکر کنید ) 30

  

  پلنگ  درخت بلوط  مار  گنجشک  روباه  گوزن

            

 
  

.....................................................................................................................................................................................................................................  
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  محترم براي مطالعه همکاران
  

  زیست محیط

  

  ام معظم رهبريپیام مق

و یکی از عوامل تضـییع حقـوق    طبیعت تخریب محیط زیست معلول نابرابري هاي اجتماعی و استفاده غلط از

مرفه و ثروتمند از همه ي امکانات و مواهب طبیعی و سالم بهره  متأسفانه در جهان امروز اقلیتی. انسان ها است

تن دادن به  در شرایط محیطی آلوده و غیر بهداشتی وولی اکثریت ملت ها محکوم به زندگی  برداري می کنند

  .میرند و انواع بیماري ها و پذیرفتن بال، مصیبت و مرگ وعوارض سوء 

............................................................................................  

  

  

  

  

  

  محیط زیست

 یخـارج  یکـ یزیاز عوامل ف يا مجموعه. شود یدارد گفته م انیجر یها زندگ آن که در ییها  طیبه همه مح ستیز طیمح

 ریو بر رشد و نمو و رفتـار موجـودات تـأث    دهند یم لیرا تشک ستیز طیو موجودات زنده که با هم در کنش هستند مح

  .گذارند یم

، )دروسـفر یه(کـره   ، آب)سـفر تویل(کـره   اند از سـنگ  که عبارت شود یم میبخش تقس 4به  یبه طور کل نیسطح کره زم

هـا   بخـش  نیـ هـر کـدام ا  . دانند یم يبند میتقس نیجزء ا زیرا ن کره خیاز دانشمندان  یبعض. وسفریو ب) اتمسفر(هواکره 

  . دهند یم لیرا تشک ستیط زیمح یگوناگون هستند که به طور کل ییستمهایشامل اکوس

  

  آلودگی محیط زیست

اد یا انرژي به محیط زیسـت ، بـه طـوري کـه در نتیجـه ي آن ، منـابع حیـاتی یـا         آلودگی عبارت است از  واردکردن مو

  سالمتی انسان در معرض خطر قرار می گیرد

     اساسی قانون پنجاهم اصل

 تلقی عمومی وظیفه ، باشند داشته رشدي به رو حیات آن در باید بعد هاي نسل و امروز نسل که زیست محیط حفاظت

 پیدا مالزمه آن جبران قابل غیر تخریب یا زیست محیط آلودگی با که آن غیر و اقتصادي هاي فعالیت رو این از.گردد می

  .است ممنوع کند
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  چه هستند؟ ها یعوامل مهم آلودگ

  آب یآلودگ -1

سـخن   هر وقت. آب را به همراه دارد یپارامترها آلودگ نیاز ا کیدر هر رییتغ. آب سالم بدون بو، طعم و رنگ است یکل بطور

 کیـ ولوژیب یآب چه بـه صـورت آلـودگ    یآلودگ. ابدی یبه ذهن راه م زین يماریبه دنبال آن کلمه ب د،یآ یم انیاز آب آلوده به م

 ایـ ، و)ییایمیشـ  آور انیـ ز بـات یبه همراه داشتن عناصـر و ترک ( ییایمیش ی، چه به صورت آلودگ) زا يماریب يها کروبیوجود م(

و اخـتالالت   هـا  يمـار یب جـاد یسبب ا گرید يها و چه به صورت یلوله کش ریو مس هیتصف ندیر فرآد یشکل و ساختار ملکول رییتغ

  .گردد یدر انسان م يمتعدد

  هوا یآلودگ -2

 اتمسفر سـامانه  ایجو . است یشناخت ستیز يها عامل ای يغبار ،ییایمیجو بر اثر مواد ش یعیطب يها یژگیدر و رییهوا تغ یآلودگ

اوزونِ استروسفر به خاطر  هیرفتن ال لیتحل. بسته است به آن باز نیزم ارهیدر س یاست که زندگان يا دهیچیپو  ایپو یعیطب گازي

  .شود یشناخته م نیزم يها بوم ستیو سالمت انسان و ز یتندرست يبرا يکه خطر است یزمان ریهوا، د یآلودگ

  یصوت یآلودگ -3

 يهـا  تیـ خـاص، بـر فعال   یو زمـان  یمکان طیاست که تحت شرا يا استهوناخسر و صدا، امواج  ای یصوت یساده، آلودگ فیتعر در

او را سـلب   یآرامش و راحت ،یو روح یعوارض متعدد جسم جادیگذاشته و ممکن است ا رثیانسان تا ژهیزنده به و يها سمیارگان

  .دینما

  غذاء یآلودگ -4

بـه   یطـ یدو عامل مح نیموجود در ا يها ياز باکتر يلذا تعدادغذا با خاك و آب در ارتباط است  هیکه منشاء مواد اول نیبه ا نظر

به طور خـاص   نیعالوه بر ا. حذف گردند ها يباکتر نیغذا، ا هیکه در مراحل ته نیمگر ا مانند یم یو باق ابندی یراه م ییمواد غذا

سرچشـمه   ییده و جابجـا کننـده مـواد غـذا    کننـ  هیاز افراد ته زیو ن یوانیمنابع آلوده ح قیمثالً از طر یسانان يها از پاتوژن یبعض

  .اشاره کرد توانیم يو دامپرور يکشاورز داتیبر تول یهورمون يها یتیو تقو ییایمیش يها کود ریعوامل تاث گریو از د. رندیگ یم

  

  یسیامواج الکترو مغناط یآلودگ -5

سعه باعث شـده تـا اسـتفاده کننـدگان آن در     در حال تو يو واردات آن به کشورها شرفتهیپ يدر کشورها ياز تکنولوژ استفاده

در  سیامـواج الکترومغنـاط   يریبـه کـارگ   ،ياز محصـوالت تکنولـوژ   یکـ ی. رنـد یاز آن قـرار گ  یمعرض آثار سوء و عوارض ناش

 ياست که دارا یتشعشع ياز انرژ يگونه ا سیامواج الکترومغناط. است یگو لوازم خان یپزشک ،یعلم ،یمختلف صنعت يبخشها

  .است يگسترده ا اریبس فیط
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ث -6   بر بدن انسان نیزم یسیمغناط دانیم ریکم شدن تاَ

او در  یو عـاطف  یذهنـ , یحاالت روحـ  یعنیانسان  یدرون تیماه. شده است لیتشک سیوجود ما هم از مغناط نیبر کره زم عالوه

 یاتیـ تعـادل ح  نیرفتن ا نیو از ب مذکور یسیمغناط يها رویدر صورت بر هم خوردن ن. شود یم انیبدنش نما یسیمغناط دانیم

را در وجـود   یو ناخالصـ  دهیـ چیپ يروهاین نیچن زیکه انسان ن ییاز آن جا یاز طرف. گردد یم يو نابود یکل جهان دچار فروپاش

بـه   نیکره زم. شود یبدن انسان م ياجزا نیتعادل ب جادیباعث ا یسیمغناط تیخاص میتصور کن نیاست که چن یخود دارد منطق

  .کند یم جادیاز بدن انسان تعادل الزم را در بدن ما ا اش یسیمغناط دانیبر اثر عبور م یعیطبطور 

  

  :جهینت

 ییها يماریآمدن ب دیبدن انسان، و باعث پد سمیدر ارگان یو تعادل یعوامل ذکر شده بر انسان، باعث اختالالت کل یکل راتیتاث 

 يامـروز  يها يو عوارض تکنولوژ راتیو در تماس با تاث يشهر يها طیدر محکه  يهر فرد يکه برا ده،یبا عوامل ناشناخته گرد

  .قرار دارد کامالً قابل لمس است

 جیبرداشته و نتـا  يدیمف يسالم انسان گامها یبر زندگ یعوامل آلودگ راتیبر طرف نمودن تاث يو محققان در راستا دانشمندان

  .اند را بدست آورده یقابل توجه

http://www.tacmlm.com/Aludegyha/Avamel.aspx  

  

  

.................................................................................................................................................................................................  

  طبیعت

  

 مـادي  جهان و ماده سجیه، غریزه، خوي، سرشت، نهاد، معناي به طبع ماده از طبیعت. است ختلفیم معانی داراي لغت در طبیعت

 بـر  حـاکم  قـوانین  عالوه به مادي موجودات همه طبیعت. نامیدند می اربعه طبایع را آتش و باد خاك، آب، گذشتگان. است آمده

  .شود می ما پیرامون اجسام تمام نیز و دارد قرار ما سر باالي در که آسمانی در شناور اجزاء شامل و آنهاست

کـه   شـود  یمـ  یستیز ریو غ یستیز ،یعیشامل مجموعه عوامل طب عتیطب فیاست که تعر نیدر ا عتیبا طب ستیز طیتفاوت مح

 دگاهیـ و از د عـت یانسـان و طب  انیم يها کنش با توجه به برهم ستیز طیکه عبارت مح یدر حال شوند، یمنحصراً در نظر گرفته م

  .است شده فیتوص يو

.................................................................................................................................................................................................  
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  (Forest)  جنگل

 یاتیـ اشـتراك ح  ینوع یاست که همراه با جانوران وحش یعلف يرختان ، درختچه ها و گونه هااز د دهیپوش یعیجنگل منطقه وس

      .خود را حفظ کند یعیقادر است تعادل طب یو خاک یمیعوامل اقل ریداده و تحت تاث لیرا تشک يو جانور یاهیگ

. کند یم رییتغ رهیو غ یطیمح  طی، شرا یتالزم است بسته به نوع گونه درخ یجنگل از نظر علم لیتشک يکه برا یحداقل سطح  

است و بـه اکثـر    تیاز زبان سنسکر» جنگل « واژه . است) هزار متر مربع  3( هکتار  3/0حداقل  یمعمول طیمساحت در شرا نیا

 اتیآن و خصوصـ  شیدایـ جنگـل بسـته بـه نـوع پ    . دهـد  یو بکر را م یعیجنگل طب يو معنا توارده شده اس زین ییاروپا يزبانها

  .شود یم يجنگل دست کاشت طبقه بند ای ی، جنگل مصنوع یعیبه جنگل بکر ، جنگل طب يساختار

  

  و آثار بی توجهی به آن ها جنگل اهمیت

اي  کنند و عـده  درصد از اکسیژن مورد نیاز موجودات زنده را گیاهان تأمین می 40هاي زمین هستند و بیش از  ها شش جنگل

کننـد و بـا نـابودي هـر هکتـار       هاي زمـین را مجـروح مـی    نفعت شخصی، با قطع درختان، ششبسیار محدود و به خاطر کسب م

  .شود میلیون تن اکسیژن محروم می 5/2جنگل، زمین ساالنه از 

مقدار توزیع آب به اوضاع آب و هوایی، جغرافیـایی و اکولـوژیکی محـیط    . آب در سطح جهان به طور مساوي تقسیم نشده است

گردد، قابـل مقایسـه بـا     شود و مجدداً به هوا بازمی اي جنگلی و معتدله تبخیر می ر برف و بارانی که در نقطهمقدا.  بستگی دارد

هاي فاقد جنگل، مقدار زیادي از باران به دلیل گرما و کمـی رطوبـت    اي گرمسیر و یا غیرجنگلی نیست، چرا که در زمین منطقه

  . گردد ها، تبخیر شده و به هوا بازمی سوي رودخانه قبل از فرو رفتن در زمین یا جاري شدن به هوا، 

  

میـزان  . هاي جنگلی، به دلیل خنکی هوا و باال بودن میزان رطوبت بسـیار کمتـر از منـاطق غیرجنگلـی اسـت      درصد تبخیر زمین 

، نـور آفتـاب   وزد در جنگل باد شدیدي نمـی . هاي فاقد جنگل، سه برابر بیشتر از مناطق جنگلی پهن برگ است تبخیر در زمین

تابد و از همه مهمتر میزان رطوبت هوا بیشتر از مناطق غیرجنگلی است با ایـن همـه مـا هـیچ ابـایی از قطـع        کمتري به زمین می

  . دهیم درختان به خود راه نمی

شـود و   یاگر مناطق آبخیز حوزه سدي پوشیده از جنگل باشد، عالوه بر این که مانع فرسایش و حمل مواد معدنی به داخل سد م

شود که آب داخل سد در تمام فصول سال یکسان بوده و تغییر محسوسی  کند، باعث می از غیراقتصادي شدن آن جلوگیري می

خصـوص در کشـور    ها در حفظ و نگهداري آب نقش غیرقابل انکاري دارند و از این جهـت بـه   نداشته باشد، ضمن آن که جنگل

  .تندآبی مثل ایران، بسیار حائز اهمیت هس کم

شود ساالنه بیش از دو میلیون مترمکعب چوب  آمار دقیقی درزمینه قطع درختان و قاچاق چوب در دسترس نیست، اما گفته می 

جنگـل از بسـیاري جهـات دیگـر     . این در حالی است که ارزش جنگل تنها به چـوب نیسـت  . شود هاي کشور قاچاق می از جنگل

عالوه بر تأمین مواد غـذایی گیـاهخواران،    -ها و گیاهان بزرگترین نقش جنگل. اردها و محیط زیست آنها اهمیت د براي انسان

هاي آبی، بـادي، ایجـاد    هاي مادي و معنوي نظیر تولید چوب و کاغذ، مبارزه با آلودگی محیط و فرسایش ها و نیز ارزش انسان

گیـري و تبـدیل آن بـه انـرژي      گـام کـربن  دریافت انرژي حرارتـی خورشـید بـه هن    -...هاي تفریحی، تعدیل آب و هوا و محیط

اي سـودجو همـه ایـن     هاست که متأسفانه عـده  اصوالً اگر حیاتی در کره زمین وجود دارد ناشی از همین واکنش. شیمیایی است

  . دهند مواهب را براي کسب منافع شخصی با قطع درختان در معرض نابودي قرار می



  عباس بابایی: تهیه وتنظیم   -جزوه علوم ششم ابتدایی   -تهران   11آموزش و پرورش منطقه 

103 

                               (Grove)    شهیب

 يرا معمـوالً بـرا   شـه یمـا ب . شود یهم استفاده م»  شهیب« آن ذکر شد در کشور ما از اصطالح  فیکه تعار یعالوه بر سه نوع جنگل

واژه بـه تجمـع    نیـ ا. شـوند  یدره ها در منـاطق خشـک ظـاهر مـ     اریکه اطراف رودخانه و ش میبر یبه کار م یاهیگ يپوشش ها

  .دشو یماطالق  زین زارهایدرختچه ها در ن

.................................................................................................................................................................................................  

  Wetlands(  -  (Pond)(ها   تاالب

 یـا  باشـند  آب داراي همـواره  اسـت  ممکن ها تاالب. است آب و خشکی میان چیزي مشخصاتشان که ندهست هایی محیط ها تاالب

  .دهند می وضعیت تغییر مد و جزر با دریا نزدیک هاي تاالب برخی. باشند دار آب گاه و خشک گاه اینکه

  

  .شیرین یا دباش شور است ممکن ها تاالب آب. است آنها در آب نسبی ماندگاري ها تاالب اصلی مشخصه

  

.................................................................................................................................................................................................  

Gr( مرتع as s l and ( -     چراگاه(Pasture)   

  :تعاریف

 و جنگلهـا  قـانون  در مرتـع  تعریـف .(باشـد  خـودرو  مرتعـی  گیاهـان  از پوششی داراي سال از مدتی حداقل که است زمینی مرتع،

  .)مراتع

 کـم  نسـبتاً  منطقـه  آن بارنـدگی  میـزان  کـرده  رشد طبیعی حالت به آن در رستنیها که شود می اطالق بایر یا دایر اراضی به مرتع

ــیله بــه و باشــد ــ حیوانــات ي وس ــی و یاهل ــورد وحش ــیچ و گــردد واقــع چــرا م  هــادي.(ننمایــد محــدود را آن عــاملی ه

  .)1369 تهران دانشگاه کریمی،مرتعداري،انتشارات

 انجـام  طبیعی بطور آن حیات تجدید و شود می حاصل آن از دام خوراك که نحوي به طبیعی پوشش داراي اراضی ي همه: مرتع 

 و اسـت  نمـوده  دخالت بشر  آن طبیعی گیاهی پوشش حیات تجدید به کمک براي که اراضی از قسمت آن همچنین و پذیرد می

ــس ــن از پ ــت ای ــد را آن دخال ــع ســایر همانن ــی اداره مرات ــد م ــف.(نمای  Society for Rang  ، مرتعــداران ي جامعــه تعری

management(.  

  )1968 گري، .(شود می استفاده علوفه تولید براي عمدتاً آن از که کشت غیرقابل است زمینی: مرتع
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  ارتباط بیت موجودات زنده

  مقدمه

موجـودات زنـده بـا هـم و بـا      . به همراه جانداران وجود دارنـد  رهیزنده مانند خاك ، آب ، گازها و غ ریعوامل غ یستیز طیدر مح

 طیکارشناسـان محـ  . الزمنـد  اریبسـ  سـت یز طیمح يبقا يها برا ارتباط نیا. سازند یمتقابل برقرار م یزنده خود ارتباط ریغ طیمح

 ریـ عوامـل غ  ژهیـ شامل موجـودات زنـده و   یستیهر منطقه ز. دهند یرا مورد مطالعه قرار م یستی، مناطق ز یهنگام بررس ستیز

  .شود یم دهینام ياکولوژ. پردازد یم ها ستمیاکوس یکه به بررس ینام دارد و دانش ستمیزنده است اکوس

  

  ستمیعوامل زنده اکوس

  .شوند یم میتقس ریز يها دارند به دسته طیکه در مح ینقشرا براساس  جانداران

  )سبز اهانیگ(کننده  دیموجودات تول

  )جانوران(موجودات مصرف کننده 

  ) ها و قارچ ها يباکتر(کننده  هیموجودات تجز

  

  گریموجودات زنده با هم د ارتباط
  

جانـداران   انیـ م یعالوه بر ارتباط کلـ . است انیجر در ییو شبکه غذا ییغذا رهیاست که به صورت زنج ییارتباط غذا نیتر مهم

 ییآنها وجود دارد که در آن الزامـا ارتبـاط غـذا    انیم زیاز ارتباط ن يگریانواع د. شود ینشان داده م ییغذا رهیکه به صورت زنج

  .دهند یدر کنار هم ادامه م ستنینوع ارتباط جانداران به ز نیبلکه در ا شود ینم نیرفتن طرف نیمنجر به از ب

  

  ییغذا ارتباط

  

  ییغذا رهیزنج) الف 

 Aاست که موجود زنـده   یمعن نیبد میده شینما A→Bبه صورت  گریموجود زنده را با موجود زنده د کی ییغذا یوابستگ اگر

نـد  چ نیرا کـه بـ   ریـ ز ییروابـط غـذا   میتـوان  یمـ  بیترت نیبد. کند یم هیتغذ Aاز  B گریاست و به عبارت د Bموجود زنده  يغذا

 گـر یبـا موجـود زنـده د    ریـ زنج کیاز  يا روابط هر موجود زنده به صورت حلقه نیادر . مینشان ده شود یموجود زنده برقرار م

سـبز   اهیـ گ کیـ حلقـه اول   ییغـذا  يها رهیزنج نیدر تمام ا. نامند یم ییغذا رهیزنج کیروابط را  نیاز ا کیهر . شود یمربوط م

  .شوند یم لیشکرا موجودات گوشتخوار ت يبعد يها است و حلقه اهخواریجاندار گ کیاست حلقه دوم 

  

  ییغذا شبکه) ب 

  .آورند یرا بوجود م ییشبکه غذا کیارتباط داشته باشند  گریکدیکه با  ییغذا رهیزنج چند

  

  اتیح شبکه) ج 

 لیبـزرگ را تشـک   ییاشـبکه غـذ   کیـ  نیکه همه موجودات زنده کـره زمـ   يارتباط دارند بطور گریکدیبا  ییغذا يها شبکه همه

  .نام دارد اتیبزرگ ، شبکه ح ییشبکه غذا نیا دهد یم
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  ارتباط جانداران با هم گرید نوع

  

  رقابت)  1

غـذا و   افتنیـ  نیمثال جانوران بـ . کند یم دایپ اجیهست احت زین گریموجود زنده د ازیکه مورد ن ییزهایموجود به چ کیرقابت  در

 انیـ هـا م  از رقابـت  یبعضـ . سـتند یبـا خبـر ن   گریکـد یبـا   بیـ دو رق یدر عمل رقابت گاه. کنند یبا هم رقابت م رهیو غ يالنه ساز

موضـوع مـورد رقابـت اغلـب     . ردیگ یمتفاوت است صورت م يها که از گونه یجانداران نیب رد گرید یگونه و برخ کیجانداران 

بـا هـم بـه رقابـت      هـا  یوردن نـور ، آب و کـان  بدسـت آ  يبـرا  زیـ ن اهـان یگ. رقابت تختصاص به جانوران ندارد. جانوران غذاست

  .پردازند یم

  یستیز هم)  2
دو  انیـ م کیـ هر نـوع ارتبـاط نزد   یستیمنظور از هم ز ياما در اکولوژ ستنیو با هم ز گریکدیکردن با  یزندگ یعنی یستیز هم

  :عبارتند از یستیاز هم ز ییها نوع موجود زنده است صورت

  

  یسفرگ هم)  2 – 1
دار ،  بـادکش  یمـاه  دنیمانند رابطه چسـب . برد یسود م يگریو د انیو نه ز برند یاز افراد ، نه سود م یکی یستیهم زنوع  نیا در

  .برد یرابطه سود م نیبادکش دار در ا ی، که ماه یبدن کوسه ماه

  

  ياریهم)  2 – 2
. باشـد  ياجبـار  ایـ اسـت داوطلبانـه و   ممکـن   ياریـ هم -برنـد  یبهره مـ  گریکدیدو موجود زنده هر دو از  یستینوع هم ز نیا در

 انیـ اسـت م  اتیـ که در ساختمان گلسنگ بکار رفته بدون جلبک سبز قادر بـه ادامـه ح   یاست و قارچ يسنگها اجبار گل ياریهم

  .دارد يشته و مورچه حالت اجبار s اریهم - ستا ياریهم زینخود ن رهیت اهانیو گ ها يباکتر

  

  یانگل یزندگ)  2 – 3
  .انیز) زبانیم( گریو موجود د برند یسود م) انگل(موجود  کی یستیمزنوع ه نیا در

  

  يادیص یزندگ)  3
را بکشـد و   گـر ید يکـه جانـدار   يا هـر مصـرف کننـده   . را بخورد گریوجود دارد که جاندار د یهنگام ییرابطه غذا نیتر میمستق

  .نام دارد دیکه خورده شود ص ياست و جاندار ادیص کیبخورد 

  

  ستمینده اکوسز ریغ عوامل

  گرما

بـه صـورت گرمـا     يانرژ زیموجودات زنده ن يها تیو در فعال دیآ یبه دست م دیاز نور خورش یاز اشعه مادون قرمز بخش شتریب

  .شود یآزاد م

  دما

انـد   کـرده  دایـ سـازش پ  راتییـ تغ نیـ با ا يجانداران به نحو هیدارد و کل يادیز راتییاست و تغ یطیزنده مح ریاز عوامل غ یکی

  .شود یجانوران م يسازش باعث بقا
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  نور

  .کننده دارد دیتول ينقش مهم در غذاساز نور

  گازها

کـربن   دیدر تـنفس و در اکسـ   ژنیکه اکس. کربن دیاکس يو د ژنیاکس: که در اتمسفر وجود دارند عبارتند از  ییگازها نیتر مهم

  .در فتوسنتز نقش دارد

  آب

  .گردد یبرم نیو به صورت برف و باران به زم دشو یشده وارد اتمسفر م ریبه صورت تبخ آب

  ییایمیش مواد

مختلـف مـورد    يستمهایموجودات زنده ، در اکوس هیاز تجز یناش یوجود دارد مواد آل ستمهایدر اکوس یو آل یدو صورت کان به

مهـم   یآدمـ  يکـه در غـذا   میدسـد یکلر ای یمختلف مثل نمک خوراک باتیبه ترک زین یمواد کان. ردیگ یاستفاده جانداران قرار م

  .دارد تیخاك اهم يزیکه در حاصل خ ییایمیش يکودها ایاست و 

http://danesh.roshd.ir  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پایان درس دوازدهم
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  بمانیم سالم:  علوم ششم درس سیزدهم

  

  دیگر فرد به فردي از

 دیابـت  که فردي به اما پرهیزکند، دیگران با یروبوس یا دادن دست از گوید می است، سرماخورده که فردي به پزشک

  چرا؟. کند نمی اي توصیه چنین دارد) قند بیماري(

  .زیرا سرماخوردگی یک بیماري واگیر است اما دیابت یک نوع بیماري است که مسري نیست : پاسخ 

 بیمـاري  ایجـاد  عامل. شوند می نامیده واگیر هاي بیماري شوند، منتقل دیگر فرد به فردي از توانند می که هایی بیماري

 بـه  اسـت  پـذیر  امکـان  میکروسـکوپ  با فقط زا بیماري عوامل اکثر دیدن. هستند میکروب نام به جاندارانی واگیر هاي

ت این   .بینید می را ها میکروب برخی زیر شکل در. گویند می میکروب ها آن به علّ

  

.........................................................................................................................  

    کنید وگو گفت

    شود؟ می ما بدن وارد راهی چه از سرماخوردگی میکروب

  و چشم ینیب -از راه دهان : پاسخ 

  

العات آوري جمع   اطّ

ه بهداشت ي خانه به مراجعه با ال وبـا  بیماري ي درباره خود ي محلّ عـات  اطّ

  .دهید گزارش کالس به و کنید آوري جمع

  

  فکر ایستگاه

  شود؟ می واگیر هاي بیماري گسترش سبب چگونه محیط این. کنید نگاه تصویر به
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در محیط هایی که زباله وجود دارد  انواع و اقسام میکروب هم وجود دارد و جانوران و حشراتی که از این زباله ها تغذیـه  : پاسخ 
قل بیماري هاي مختلفی هستند و اگر این حشرات و جانوران وارد محیط زندگی ما انسانها شوند ، این بیماري هـا را   می کنند نا

بعضی از زباله ها حتی به گیاهان و جانوران هم صدمه می زند و باعث نـابودي محـیط زیسـت مـی     . به انسان منتقل می کنند 
  شوند

  

  بیماري ناقل موش مثالً. گویند می بیماري ناقل جانوران، این به. کنند یم زندگی جانوران بدن در ها میکروب بعضی

  هستند؟ بیماري ناقل که شناسید می دیگري جانوران چه. است هاري بیماري ناقل سگ و طاعون

قل بیمـاري  نا : پشه خاکی - هاي انگلی ناقل بعضی از کرم : خوك، گاو و حلزون -ناقل بیماري ماالریا است : پشه آنوفل : پاسخ 
  سالک

  

  وجود ي همه با مبارزه

  شویم؟ می بیمار مواقع بعضی فقط چرا پس نباشد؟ میکروب کردکه پیدا جایی توان می آیا

. . .  در مواردي که بهداشت را رعایت کنیم و غذاهاي سالم بخوریم و ورزش کنـیم و  . خیر ، میکروب ها همه جا هستند : پاسخ 
هاي دفاعی بدن عبور کنند و وارد بدن ما شوند و اگر هم وارد بدن ما شوند گلبول هاي سفید آنها  میکروب ها نمی توانند از سد

زمانی ما بیمار می شویم که میکروب ها از تمام سدهاي دفاعی بدن ما بگذرند و وارد خون ما شوند و گلبـول  . را نابود می کنند 
  .بدن ، نتوانند آنها را شکست دهند هاي سفید به دالیل مختلف مثال ضعیف شدن سسیتم دفاعی 

  

  .کنند عبور بدن دفاعی سد دو از باید کنند بیمار را ما که این براي ها میکروب
ل سد ا کند می جلوگیري ها میکروب ورود از بدن پوست: اوفاقی چه شود، ایجاد پوست در خراشی یا زخم اگر ام   اتّ

 هـا  شـش  وارد و برونـد  تـر  پـایین  راحتـی  بـه  توانند نمی چرا اما شوند می بینی وارد ها میکروب کشیم، می نفس وقتی افتد؟ می

  شوند؟

  دارند؟ ها آن کردن خارج و ها میکروب گیرانداختن در نقشی چه تنفسی هاي راه و بینی مخاط

  . اگر قسمتی از بدن ما زخم شود میکروب ها از طریق خون وارد بدن ما می شوند: پاسخ 

مخـاط  ز راه هاي تنفسی بخواهند وارد بدن ما شوند مثال از بینی با مخاط بینی برخورد می کننـد و چـون   چنانچه میکروب ها ا
حالت چسبندگی دارد میکروب ها به آن می چسبند و درون خود موادي دارند که میکروب ها را می کشد و همینطـور در  بینی 

  .ا را از بین می برد دهان اگر وارد شوند بزاق دهان ماده ي میکروب کش دارد و آنه

  

از ها میکروب اگر :دوم سد ل سد با کنند عبور او بعضـی . شوند می مواجه سفید هاي گلبول یعنی بدن، دفاعی دوم سد 

 مـی  نیـز  خـوار  بیگانـه  سـفید  هـاي  گلبـول  این به! خورند می را ها آن و کنند می حمله ها میکروب به سفید هاي گلبول

 هـاي  گلبول. کند می غیرفعال را ها میکروب پادتن. کنند می ترشح پادتن نام به موادي یدسف هاي گلبول بعضی. گویند

  .خورند می تر راحت را غیرفعال هاي میکروب این خوار بیگانه سفید
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فاقی چه کنند، عبور نیز سد این از ها میکروب اگر اما    افتد؟ می اتّ

، میکروب ها درون بدن ما رشد کرده و زیاد می شوند میکروب ها را بکشند اگر هیچ کدام از سدهاي دفاعی بدن نتوانند : پاسخ 
  .ما بیمار می شویم و باید به پزشک مراجعه کنیم و 

  
  

  آفرینش هاي شگفتی

 مـا  پوسـت  در کـه  هـا  بـاکتري  بعضی و کنند می تولید ویتامین که دارند وجود هایی باکتري ما ي روده در دانید می آیا

  برند؟ می بین از را آور زیان هاي اکتريب کنند، می زندگی

  در قسمت پرسش هاي تشریحی پاسخ داده شده است :پاسخ 

  
  فضاهاي و درختان آبیاري براي آن از و کنند می ضرر بی و تصفیه خاصی هاي باکتري با را فاضالب جاها بعضی در

  .کنند می استفاده سبز

  

  شوند می پیروز ها میکروب وقتی

ق که بهایی میکرو  مـثالً  مـی شـوند؛   سـاکن  بـدن  متفـاوت  جاهـاي  در کننـد،  عبـور  بـدن  دفـاعی  سدهاي از شده اند موفّ

شها سل در میکروب  آسـیب  بـدن  سـم بـه   ترشح با بها میکرو بعضی.می شود شش ها تخریب سبب و می گیرد قرار شُ

مـی   قلـب  بـه  خون جریان با که می کند سمی ترشح می گیرد، قرار گلو در که چرکی گلودرد میکروب مثالً می رسانند؛

  .می رساند آسیب آن به و رود
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  کنید وگو گفت

  ها بیماري بعضی هاي نشانه ادرار سوزش و ها ماهیچه درد دهان، بد بوي. دارند هایی عالمت و ها نشانه ها، بیماري

 چـه  هـایی  نشـانه  ینچنـ  داشـتن  صـورت  در بیمـار  فـرد  شناسـید؟  می ها بیماري از دیگري هاي نشانه چه شما. هستند

  دهد؟ انجام نباید را کارهایی چه و دهد انجام باید را کارهایی

  . . . پریدگی ، افت فشار ، تاري دید و  ، رنگ  تهوع ، حالت  ، سرگیجه  تب و لرز ، درد: پاسخ 

ید به پزشک متخصـص  در چنین شرایطی از خوددرمانی و خوردن داروها بدون تجویز پزشک خودداري باید کرد و  خیلی زود با

  .مراجعه کرد 

  

  

 اسـت،  کرده تجویز بیوتیک آنتی شما بیماري بهبود براي پزشک اگر :هشدار

 اگـر . بخورید تعداد همان به و است گفته دکتر که هایی ساعت همان را در آن

 آنتـی  برابـر  در را خـود  تـا  دهیـد  مـی  فرصـت  هـا  به بـاکتري  نکنید را کار این

  .ببرد بین از را ها نتواند آن دارو نتیجه در و کنند مقاوم بیوتیک

  
  

  

 بـدن  هرچه شوند؟ می بیمار زود به زود که این یا و خورند می سرما تر بیش افراد بعضی چرا :بدن مقاومت بردن باال

 را بـدن  مقاومـت  متنـوع  و کـافی  غـذاي  خـوردن  و کـردن  ورزش. بـرد  مـی  بین از سریعتر را بها میکرو باشد، متر مقاو

  دهید؟ می انجام بدنتان مقاومت افزایش براي کارهایی چه شما. دهد می افزایش بها میکرو بردربرا

و  غـذاي سـالم  کافی و منظم ،  رعایت بهداشت ، دوري از استرس ، زندگی در محیط هاي سالم و دور از آلودگی ، خواب: پاسخ 

و محبـت آمیـز بـا اطرافیـان و خصوصـا خـانواده ،       روابـط عـاطفی    داشتن یک برنامه خوب در زنـدگی ، مقوي ، ورزش منظم ، 

  . . . و ) براي بهبودي کامل و جلوگیري از مزمن شدن بیماري ( استراحت و عمل به دستورات پزشک در زمان بیماري 

  

  اید؟ شده واکسینه هایی بیماري چه براي حال به تا: واکسن

  کزاز  -اوریون  .سرخچه.سرخک  -فلج اطفال    -)  سیاه سرفه.زکزا.دیفتري( سه گانه   -هپاتیت ب     -)  سل(ز.ث.ب: پاسخ 

. مـی سـازند   پـادتن  آن علیـه  سفید لهاي گلبو می شود، بدن وارد واکسن وقتی

 بـراي  را فـرد  واکسـن هـا   بعضـی . دارد را خود به واکسن مخصوص بیماري هر

ـا   مقاوم بیماري آن به نسبت عمر همه ي ربرابـ  در مقاومـت  بـراي  می کننـد، ام 

  .کرد دریافت واکسن نوبت چند در باید یها بیمار بعضی

  
  

..................................................................................................................................................................................................................  
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 هـاي  سلول در سرماخوردگی ویروس. کند می فرق آنفلوآنزا با سرماخوردگی

 هـا  ُشـش  هـاي  سـلول  در آنفلـوآنزا  ویـروس  که حالی در گیرد، قرار می بینی

  .است سرفه و درد بدن تب، با معموالً همراه آنفلوآنزا. شود می ساکن

  

  
  

  باشیم خود سالمت قدردان

 در اختالل سبب به ها بیماري این. آیند نمی وجود به ها میکروب اثر در غیرواگیر هاي ماريبی :غیرواگیر هاي بیماري

 صورتی در مثالً. دارد نقش غیرواگیر هاي ري بیما از بعضی ایجاد در تغذیه نوع. شوند می ایجاد بدن هاي دستگاه کار

 ضربه ترین کم با و بمانند نرم یتان ها استخوان است ممکن نکنید، مصرف دار کلسیم غذاهاي الزم ي اندازه به که

 خون فشار بیماري خطر معرض در خورند می فراوان روغن با شده سرخ و نمک پر غذاهاي که افرادي .شوند شکسته

  .دارند قرار

  
  

  کنید پژوهش

متان راهنمایی با   .کنید زارشگ کالس در و تهیه ها آن علت و غیرواگیر بیماري چند از فهرستی گروهی صورت به معلّ
  

  علت  غیرواگیر بیماري

  ،  هواي آلوده و استعمال دخانیات هاي چربغذاخوردن استرس ،   بیماري هاي قلبی و عروقی

  ، اختالل غدد  ، استرس و ناراحتی  آئورت  سرخرگ  شدگی  تنگ  خون فشار

  هاي چربغذاخوردن استرس و فشارهاي روحی ، لخته شدن خون در مغز ،   مغزي سکته

  ، دخانیات ، مصرف مواد شیمیایی و داروها (X) فتاب و اشعھ ایکسآاشعھ   ها رطانس

  عدم برنامه صحیح غذایی ، خوردن نوشابه هاي گازدار ، مصرف بعضی از داروها  زخم معده

   م تحرك، عد عفونت ادراري،  هاي گوارشی یماريرژیم غذایی ناسالم ، ب  سنگ کلیه

  نگرانی ها، افسردگی ها ها، سترسا  بیماري هاي روانی

  اغلب ارثی است  دیابت

  ضایعه مغزي  صرع

  مصرف غذا و یا مواد فاسد  مسمومیت
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 دادن دسـت  از یـا  و سـالمتی  حفـظ  در که هستند ما رفتارهاي این اما کنند می بیمار را ما متعددي عوامل: سالم رفتارهاي

 خـوردن  دنـدان،  بـا  سـخت  چیزهـاي  نشکسـتن  زدن، مسواك مانند اي ساده کارهاي با مثالً دارند؛ زیادي نقش سالمتی

 راه درسـت  نشسـتن،  درسـت  همچنـین . باشـیم  داشـته  سـالمی  هاي دندان توانیم می دار پروتئین و دار کلسیم غذاهاي

 مـی  دیگـري  رفتارهاي چه شما. کند می جلوگیري ها مهره ستون به رسیدن آسیب از مناسب هاي نرمش انجام و رفتن

  اندازد؟ می خطر به را ما متیسال که شناسید

داد زدن در گوشی کسی و یا استفاده از ضبط صوت با صـداي  اشیاء نوك تیز در گوش کردن ، مالیدن چشمها با دست ، : پاسخ 
زیاد ، خوردن مواد غذایی که ارزش غذایی ندارند و بهداشتی نیستند مثل چیپس و پفک و بسـیاري از تـنقالت مضـر ، خـوردن     

بیرون از ) تابستانی(ا غذاي داغ ، بعد از ورزش سنگین مستقیم جلوي باد کولر بایستیم ، در هواي سرد با لباس کم چاي داغ و ی
، هنگام تماشاي فیلم فاصله استاندارد را با تلویزیون رعایت نکنیم و همچنین هنگام مطالعه چشـم خـود را نزدیـک     خانه برویم

  ز کامپیوتر بیشتر از نیم ساعت استفاده کنیمکتاب ببریم ، هنگام بازي و یا استفاده ا

  

  

  .شود می بدن در نشاط احساس و قلب و ها ماهیچه تقویت سبب کردن ورزش
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 عـواملی  از بـازي  آتـش  و خطرنـاك  هـاي  شـوخی  و ها بازي رانندگی، عالئم به توجهی بی و خیابان از عبور در دقّتی بی

 ناپـذیر  جبـران  معمـوالً  حـوادثی  چنین در سالمت دادن دست از. کند می تهدید را نوجوانان و کودکان سالمت که است

  باشد؟ شده مشکل دچار حوادثی چنین اثر در که شناسید می را کسی شما آیا. است

  .به عهده ي دانش آموز است : پاسخ 
  

  کنید وگو گفت

  . کنید بیان لاستدال با را خود نظر چیست؟ شما نظر. است درمان از بهتر پیشگیري که شود می گفته

مثال گفته شده که غذاهاي مقـوي بخوریـد و از خـوردن    . شما براي انجام راه هاي پیشگیري هزینه کمی می پردازید  :پاسخ    
. هر روز ورزش کنیـد  . نخورید . . . غذاهاي فست فود خودداري کنید ، سیکار نکشید ،  تنقالتی مثل چیپس و پفک و نوشابه و 

شـبها بـه موقـع    . سبزي و میـوه تـازه بخوریـد    . ید ، از چهار گروه غذایی به مقدار الزم در روز مصرف کنید آب میوه سالم بخور
بخوابید ، محیط زندگیتان را سالم و تمیز نگه دارید ، حداقل هفته اي دوبار دوش بگیرید ، در صورت احساس بیماري سریعا بـه  

و خشونت آمیز نگاه نکنیـد   فیلم هاي ترسناك. را کنترل کنید  خودتان خشمپزشک مراجعه کنید تا بیماري شما مزمن نشود ، 
با همه روابـط صـمیمی    با پدر و مادر ، کودکان ، فامیل و حتی دوستان و همسایگان مهربان باشید و به یکدیگر کمک کنید و. 

راي انجام این موارد پول زیادي خرج این ها هم نکاتی بهداشتی هستند براي سالمتی جسم و روح شما که ب. . .  داشته باشید و
  . نمی کنید

. . . چنانچه نکات پیشگیري عمل نشود شما بیمار می شوید و آن وقت براي درمان بیماري و تهیـه دارو و جراحـی و عمـل و      
و باید هزینه هاي خیلی سنگینی را متحمل شوید مثال کسی که مرتبط غذاهاي شور و پرچرب مـی خـورد و ورزش نمـی کنـد     

و براي عمل قلب و یـا تهیـه   شود می سیگار هم می کشد در آینده نزدیک به بیماري قلبی و فشار خون و شاید هم سکته دچار 
 ؟  حاال خودتان قضاوت کنید که پیشگیري بهتر است یا درمان .دارو باید چندین برابر پول خرج کند 

  ؟شناسید می واگیر یهاي بیمار از پیشگیري براي ههایی را چه

 ارتقاء بهداشتی، و تمیز محیط داشتن بهداشتی، و کافی مقوي، غذاي از استفاده:   خود سالمتی از مستمر مراقبت. 1 :پاسخ 
 رعایت دخانیات، از دوري واکسیناسیون، انجام کردن، ورزش کافی، استراحت و خواب داشتن بهداشتی، دانش و سواد سطح

   سالم تفریحات از استفاده و فردي بهداشت

 خواب وسایل. گردد جدا دیگران از بیمار و شود داده تشخیص زود باید بیماري:  بیماري موقع به تشخیص و یمعاینات پزشک. 2
 تا شود انجام کامل بطور و موقع به درمان و دارو مصرف و تهیه. شود عفونی ضد لزوم صورت در و باشد جدا باید بیمار غذاي و

  .گردد حاصل کامل بهبودي

 و شده تصفیه آب( سالم آشامیدنی آب از استفاده. باشد تمیز و سالم کامال باید انسان زندگی محیط:  محیط بهداشت مینتأ. 3
 از برخورداري موذي، جوندگان و پایان بند ـ حشرات بردن بین از فاضالب، و زباله صحیح دفع و آوري جمع ،)میکروب از عاري
 و تأمین سبب که است مواردي از بخش فرح و سالم فضاي داشتن و تمیز و پاك هواي از برخورداري مناسب، و سالم مسکن
   .شود می انسان سالمتی تقویت

 کمک ما روان و روح سالمت به اطرافیان با محترمانه و درست رفتار و شرویی خو مهربانی، دیگران، به کردن کمک   

  .کند می
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  پرسش هاي درس سیزده علوم ششم ابتدایی

  

  .ه درست را با عالمت ضربدر مشخص کنید گزین) الف 
  

    کدام یک از موارد زیر جزء سدهاي دفاعی بدن محسوب نمی شوند ؟ ) 1

    □مخاط بینی      ) د  □پالکت      ) ج  □گلبول سفید    )ب   □پوست    ) الف 
................................................................................................................................... ..........................  

    است ؟) مسري ( کدام یک از بیماري هاي زیر واگیردار )  2

    □رماتیسم      ) د  □فشارخون باال     ) ج  □دیابت     )ب   □سرخک   ) الف 
...........................................................................................  

    عامل ایجاد بیماري هاي واگیردار چیست ؟)  3

    □میکروب ها      ) د  □کپک ها      ) ج  □باکتري ها     )ب   □قارچ ها    ) الف 
................................................................................................................................................ .............  

    ؟ نیست) مسري ( کدام یک از بیماري هاي زیر واگیردار )  4

    □وبا      ) د  □آنفلوانزا      ) ج  □سل     )ب   □زخم معده    ) الف 
..................................................................................................................... ........................................  

    .است     ....................................و پشه خاکی عامل بیماري    ....................................پشه آنوفل عامل بیماري )  5

    □کزاز     - اگزما  ) د  □سالک     -سل  ) ج  □سالک    -االریا م )ب   □ماالریا   -سالک ) الف 
.................. ...........................................................................................................................................  

    می گویند......................  به این گلبول ها  . ه می کنند و آنها را می خورند بعضی از گلبول ها به میکروب ها حمل)  6

    □گلبول بیگانه خوار    ) د  □گلبول مدافع     ) ج  □گلبول قرمز    )ب   □گلبول فعال   ) الف 
...................................................................................................................................... .......................  

    . قرار می گیرد و سبب تخریب آن می شود........................   میکروب سل در )  7

    □کلیه ها      ) د  □شش ها    ) ج  □معده    )ب   □روده   ) الف 
....................................................................................... ......................................................................  

    کدام میکروب با ترشح سم به بدن و قلب آسیب می رساند ؟)  8

    □سرخک  بیماري   ) د  □بیماري میگرن     ) ج  □گلودرد چرکی    )ب   □بیماري یرقان   ) الف 
.................. ...........................................................................................................................................  

    به موادي که گلبول هاي سفید براي کشتن میکروب ها از خود ترشح می کنند چه می گویند ؟)  9

    □پادزهر   ) د  □پادتن    ) ج  □واکسن     )ب   □آنتی ژن   ) لف ا
.................. ...........................................................................................................................................  

    قرار می گیرد ....................  و ویروس آنفلوانزادر سلول هاي  ................. ...ویروس سرماخوردگی در سلول هاي ) 10

    □مري     - صورت   ) د  □قلب     -بینی   ) ج  □ریه     - شش ها  )ب   □شش ها    - بینی ) الف 
.................................................................................................................................... .........................  
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    .مصرف نمی کنند ممکن است استخوان هایشان نرم بماند و زود بشکند  ...................... افرادي که غذاهاي  )  11

د دار   )الف  با ویتامین   ) ج  □کلسیم دار    )ب   □ یB   □  امین با ویت  ) دA   □    
.................. ...........................................................................................................................................  

    قرار دارند؟ افرادي که غذاهاي پرنمک و سرخ شده با روغن فراوان می خورند در معرض خطر کدام بیماري)  12

    □  فشارخون  ) د  □ عفونت کلیه  ) ج  □دیابت    )ب   □ تنگی نفس   )الف 
.................. ...........................................................................................................................................  

    .بیماري در شش ها قرار می گیرد و معموال همراه با تب ، بدن درد و سرفه است  ویروس این)  13

    □  سرخک    ) د  □ سرماخوردگی    ) ج  □آنفلوانزا    )ب   □ سل   )الف 
.............................................................................................................................................................  

    ؟ کدام بیماري را اگر انسان یک بار در عمر بگیرد وخوب شود تا آخر عمر دیگر این بیماري را نخواهد گرفت)  14

    □تب مالت     - وبا   ) د  □ آبله     - آنفلونزا   ) ج  □اسهال    - سرخک  )ب   □  سرخک   -آبله  )الف 
.............................................................................................................................................................   

  
.....................................................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

      الف  ب  د  ب  الف  ج  ب  ج  د  ب  الف  د  الف  ج
.....................................................................................................................................................................................  

  

  .در جاهاي خالی کلمه هاي مناسب قرار دهید ) ب 

  . هستند  ....................................................  نام به جاندارانی واگیر هاي عامل بیماري)  1

  . شوند می نامیده  ........................................ هاي بیماري شوند، منتقل دیگر فرد به فردي از توانند می که هایی بیماري)  2

ت این به است پذیر امکان   .................................... با فقط زا بیماري عوامل اکثر دیدن)  3   گویند می میکروب ها آن به علّ

  . است   ..........................................و سگ ناقل بیماري    .......................................... يموش ناقل بیمار)  4

  . دهد می افزایش    .......................................... دربرابر را بدن مقاومت،  متنوع و کافی غذاي خوردن و کردن ورزش)  5

 و   .......................................... بـراي  آن از و کننـد  می ضرر بی و تصفیه خاصی هاي باکتري با را فاضالب اجاه بعضی در)  6

  .کنند می استفاده فضاي سبز

  . می سازند    ..........................................وقتی واکسن وارد بدن می شود ، گلبول هاي سفید علیه آن )  7

  .است      .......................و  .....  ..................بیشترین مرگ و میر در حال حاضر مربوط به بیماري هاي   ) 8

  

  
........................................................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  7  8  

  قلبی و سرطان  پادتن  آبیاري درختان   میکروب ها  هاري -طاعون   میکروسکوپ  واگیر  میکروب
........................................................................................................................................................................................  
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  .  نشان دهید » غ«جمله نادرست را با » ص«جمله درست را با ) ج 

  .وارد بدن می شود  خونمیکروب سرماخوردگی از طریق  ) 1

  . گویند می ماريبی ناقل جانوران، این به. کنند می زندگی جانوران بدن در ها میکروب بعضی)  2

  .و مخاط بینی و دهان است  پوستسد اول بدن براي مقابله با میکروب ها ، )  3

  .تا میکروب ها را بکشند  کنند می ترشح  واکسن نام به موادي سفید هاي گلبول بعضی)  4

  .بزنیم تا آخر عمر نسبت به آن بیماري مقاوم هستیم  فقط یکباراگر واکسن هر بیماري را )  5

  کنند مقاوم بیوتیک آنتی برابر در را خود تا دهید می فرصت ها باکتري بهاگر آنتی بیوتیک را سر ساعت نخورید )  6

  .نقش دارد  تغذیهدر ایجادبعضی از بیماري هاي غیرواگیر نوع )  7

  .شوند  می ساکن بینی هاي سلول در آنفلوآنزا ویروس و  شش ها هاي سلول در سرماخوردگی ویروس)  8

  .به وجود می آیند  میکروب هابیماري هاي غیرواگیر در اثر )  9

  .دیگر سرخک نمی گیرد  آخر عمرکودکی که یک بار سرخک گرفته و خوب شده تا )  10

  
.................................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  ص  اختالل دستگاه هاي بدن  غ  ص  ص  غ  پادتن  ص  ص  دهان و بینی
.................................................................................................................................................................  

  

  

  

  .دهید به پرسش هاي زیر پاسخ کامل ب) د 
  

  واگیر را تعریف کنید و مثال بزنید هاي بیماري ) 1

 بیمـاري  ایجـاد  عامل. شوند می نامیده واگیر هاي بیماري شوند، منتقل دیگر فرد به فردي از توانند می که هایی بیماري

مثل سرماخوردگی ، آنفلوانزا ، سل ، وبا ، حصبه ، کچلی ، بیماري قـارچی ،   .ستنده میکروب نام به جاندارانی واگیر هاي

  سرخک ، آبله ، فلج اطفال ، هاري ، کزاز

.....................................................................................................................................................................................................................................  

  شود ؟ یگفته م کروبیمواگیر  هاي بیماريچرا به عامل )  2

ت به آن ها میکروب م يدیدن اکثر عوامل بیمار   .گویند یزا فقط با میکروسکوپ امکان پذیر است به این علّ

  

.....................................................................................................................................................................................................................................  

  شود؟ یم وارد بدن ما یاز چه راه یمیکروب سرماخوردگ)  3

  و چشم ینیب ،  از راه دهان

.....................................................................................................................................................................................................................................  
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  .آن ها را نام ببرید . میکروب ها براي اینکه ما را بیمار کنند باید از دو سد دفاعی بدن بگذرند  )  4

  پوست بدن و مخاط بینی و بزاق دهان است: سد اول 

  گلبول هاي سفید خون: سد دوم 

  

.....................................................................................................................................................................................................................................  

 پوست بدن به چه صورت جلوي ورود میکروب ها به بدن را می گیرد ؟ اگر جایی از بدن زخم شود چطور ؟)  5

پنجره هاي یک ساختمان از ورود میکروب ها به بدن جلوگیري می کنند و اگـر مـا پوسـت    دیوارها و دن مانند پوست ب

  میکروب ها از راه پوست نمی توانند وارد بدن ما شوند ، سالمی داشته باشیم و به نظافت و پاکیزگی خود اهمیت بدهیم 

پـس بـال فاصـله بعـد از زخـم شـدن       . د بدن ما می شوند اگر قسمتی از بدن ما زخم شود میکروب ها از طریق خون وار

چنانچـه زخـم عمیـق بـود     ( جایی از بدن باید محل زخم را ضد عفونی کنیم و با گاز استریل و باند روي آن را بپوشانیم 

  .  و اگر واکسن نزده ایم سریعا اقدام کنیم) باید به پزشک مراجعه کنیم 
  

.....................................................................................................................................................................................................................................  

  بدن دارند ؟ مخاط بینی و دهان چه نقشی در جلوگیري از ورود میکروب ها به)  6

چنانچه میکروب ها از راه هاي تنفسی بخواهند وارد بدن ما شوند مثال از بینی با مخاط بینی برخـورد مـی کننـد و چـون     

دارنـد کـه میکـروب هـا را      حالت چسبندگی دارد میکروب ها به آن می چسبند و درون خود مواديو دهان مخاط بینی 

  .ه میکروب ها را می کشد شیره ي معده نیز موادي دارد ک. می کشند 

.....................................................................................................................................................................................................................................  

  گلبول هاي سفید کجا قرار دارند و از چه راه هایی با میکروب ها مبارزه می کنند ؟)  7

 بـه  سـفید  هـاي  گلبـول  بعضی. وقتی میکروب ها از طریق خون وارد بدن ما شوند با گلبول هاي سفید  مواجه می شوند 

 گلبـول  بعضـی . گوینـد  مـی  نیـز  ارخـو  بیگانه سفید هاي گلبول این به! خورند می را ها آن و کنند می حمله ها میکروب

 خـوار  بیگانـه  سـفید  هـاي  گلبول. کند می غیرفعال را ها میکروب پادتن. کنند می ترشح پادتن نام به موادي سفید هاي

  .خورند می تر راحت را غیرفعال هاي میکروب این
  

.....................................................................................................................................................................................................................................  

  اگر گلبول هاي سفید نتوانند میکروب ها را شکست دهند چه اتفاقی می افتد ؟)  8

میکروب ها را بکشند ، میکروب ها درون بدن مـا   ین سد دفاعی بدن هستند نتوانندگلبول هاي سفید خون که آخراگر 

  .رشد کرده و زیاد می شوند و ما بیمار می شویم و باید به پزشک مراجعه کنیم 
  

.....................................................................................................................................................................................................................................  

آیا هر میکروبی که وارد بدن می شود به قسمت مخصوصی از بدن حمله می کند و یا اینکه تمام بدن را در بر میگیرد )  9

  .؟ توضیح دهید 

ق هک بهایی میکرو میکروب آنفلوانزا  مثالً می شوند؛ ساکن بدن متفاوت جاهاي در کنند، عبور بدن دفاعی سدهاي از شده اند موفّ

  به دستگاه تنفس و میکروب فلج اطفال به دستگاه اعصاب و میکروب سل به شش ها حمله می کند
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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  سل و میکروب گلودرد چرکی هرکدام چگونه به بدن آسیب می رسانند ؟میکروب )  10

شها در سل میکروب  آسـیب  بـدن  بـه  سـم  ترشح با بها میکرو بعضی.شود می ها شش تخریب سبب و گیرد می قرار شُ

 مـی  قلـب  بـه  خون جریان با که کند می ترشح سمی گیرد، می قرار گلو در که چرکی گلودرد میکروب مثالً رسانند؛ می

  میکروب فلج اطفال به دستگاه اعصاب و میکروب آنفلوانزا به دستگاه تنفس می رود .رساند می آسیب آن به و رود

.....................................................................................................................................................................................................................................  

  عالیم و نشانه هاي بیماري چیست ؟ فرد در صورت داشتن چنین نشانه هایی چکار باید بکند ؟ ) 11

،   اسـخوان  درد تـب و لـرز ،   ادرار سـوزش  و هـا  ماهیچـه  درد دهـان،  بد بوي. دارند هایی عالمت و ها نشانه ها، بیماري

  .ها هستند بیماري بعضی هاي نشانه. . . پریدگی ، افت فشار ، تاري دید و  ، رنگ  تهوع ، حالت  سرگیجه

در چنین شرایطی از خوددرمانی و خوردن داروها بدون تجویز پزشک خودداري باید کرد و  خیلی زود باید به پزشـک  

  .متخصص مراجعه کرد 

.....................................................................................................................................................................................................................................  

است چکار باید بکنید و اگر طبق دسـتور دکتـر عمـل     کرده یزتجو بیوتیک آنتی شما بیماري بهبود براي پزشک اگر ) 12

  نکنید چه می شود ؟

 هـا  باکتري به نکنید را کار این اگر. بخورید تعداد همان به و است گفته دکتر که هایی ساعت همان در را بیوتیک آنتی

  .ببرد بین از را ها آن نتواند دارو نتیجه در و کنند مقاوم بیوتیک آنتی برابر در را خود تا دهید می فرصت

.....................................................................................................................................................................................................................................  

  ؟ واکسن چیست ؟ توضیح دهید وقتی واکسن وارد بدن می شود چه اتفاقی می افتد)  13

 لهـاي  گلبـو  شـود،  مـی  بـدن  وارد واکسن وقتی. واکسن میکروب ضعیف شده و یا کشته شده بعضی از بیماري ها است 

 ي همـه  بـراي  را فـرد  هـا  واکسـن  بعضی. دارد را خود به مخصوص واکسن بیماري هر. سازند می پادتن آن علیه سفید

 دریافـت  واکسـن  نوبت چند در باید یها بیمار بعضی برابر در مقاومت براي اما کنند، می مقاوم بیماري آن به نسبت عمر

  .کرد

.....................................................................................................................................................................................................................................  

  .را بنویسید  آنفلوآنزا با تفاوت سرماخوردگی)  14

 کـه  حـالی  در گیـرد،  مـی  قـرار  بینـی  هـاي  سـلول  در سـرماخوردگی  ویـروس . کند می فرق آنفلوآنزا با سرماخوردگی

ش هاي سلول در نزاآنفلوآ ویروس   .است سرفه و درد بدن تب، با همراه معموالً آنفلوآنزا. شود می ساکن ها شُ
  

.....................................................................................................................................................................................................................................  

  چگونه بوجود می آیند ؟ مثال بزنید غیرواگیر هاي بیماري)  15

 بـدن  هـاي  دسـتگاه  کار در اختالل سبب به ها بیماري این. آیند نمی وجود به ها میکروب اثر در غیرواگیر هاي بیماري

 الزم ي انـدازه  بـه  کـه  صـورتی  در مثالً. دارد نقش غیرواگیر هاي ري بیما از بعضی ادایج در تغذیه نوع. شوند می ایجاد

 افـرادي  .شـوند  شکسته ضربه ترین کم با و بمانند نرم یتان ها استخوان است ممکن نکنید، مصرف دار کلسیم غذاهاي

  .دارند قرار نخو فشار بیماري خطر معرض در خورند می فراوان روغن با شده سرخ و نمک پر غذاهاي که
  

.....................................................................................................................................................................................................................................  
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  تهدید واقع شود ؟ مورد نوجوانان و کودکان رها و عواملی باعث می شود که سالمتچه کا)  16

 عـواملی  از بـازي  آتـش  و خطرنـاك  هـاي  شـوخی  و ها بازي رانندگی، عالئم به توجهی بی و خیابان از عبور در دقّتی بی

 ناپـذیر  جبـران  معمـوالً  ثیحـواد  چنین در سالمت دادن دست از. کند می تهدید را نوجوانان و کودکان سالمت که است

  . است

.....................................................................................................................................................................................................................................  

  پادتن چیست و چه استفاده اي براي بدن دارد ؟)  17

 سـفید  هـاي  گلبول. کند می غیرفعال را ها میکروب پادتن. کنند می ترشح پادتن نام به موادي سفید هاي گلبول بعضی

  خورند می تر راحت را غیرفعال هاي میکروب این خوار بیگانه

  

.....................................................................................................................................................................................................................................  

  .ند ؟ توضیح دهید به نظر شما باکتري ها همه مضرند ؟ آیا باکتري هاي مفید هم وجود دار)  18

 معـروف  پروبیوتیـک  هـاي  بـاکتري  به که باکتریها این از اي دسته. مفیدند غذا بهینه گوارش براي ها باکتري از بسیاري

 را مختلـف  بیوتیـک هـاي   آنتـی  و ویتـامین هـا   ماننـد  ترکیباتی پیچیده، مولکول هاي گوارش به کمک بر عالوه هستند،

 دسـتگاه  عالوه بـر ایـن کمـک بـه بهبـود بیمـاري هـاي روده و عفونـت هـاي          .باشد می مفید بدن براي که کنند می تولید

  .زا را شامل می شوند  اسهال بیماریهاي درمان و تناسلی و پیشگیري و ادراري

 و کـرده  تقویـت  را ایمنـی  سیستم توانند می کنند می زندگی ما بدن پوست روي که باکتري متخصصین معتقدند میلیونها

  نمایند محافظت مختلف هاي عفونت ابربر در بدن از

.....................................................................................................................................................................................................................................  

  مورد 3دارند ؟  زیادي نقش دندان ها سالمتی حفظ در چه رفتارهاي)  19

 دار پـروتئین  و دار کلسـیم  غـذاهاي  خوردن دندان، با سخت چیزهاي نشکستن زدن، مسواك مانند اي ساده کارهاي با

  باشیم داشته سالمی هاي دندان توانیم می

  

.....................................................................................................................................................................................................................................  

  مورد 3 دارند ؟ زیادي نقش ستون مهره هاي بدن ما  سالمتی حفظ در چه رفتارهاي)  20

  کند می جلوگیري ها مهره ستون به رسیدن آسیب از مناسب هاي نرمش انجام و رفتن راه درست نشستن، درست
  

  

.....................................................................................................................................................................................................................................  

  مورد 3ورزش کردن چه فوایدي دارد ؟)  21

تقویت ماهیچه ها ، احساس نشاط ، تقویت قلب ، آرامش روحی و روانـی ، جلـوگیري از بـروز بسـیاري از بیمـاري هـا ،       

  تقویت دستگاه تنفس و گردش خون ، 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................  
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  .کنید بیان استدالل با را خود نظر چیست؟ شما نظر. است درمان از بهتر پیشگیري که می شود گفته)  22

براي عمل به دستورات بهداشتی احتیاجی نیست پول زیادي خرج کنیم و اگر هم خرج کنیم براي تقویت جسـم و روح  

اما اگر مریض شویم بایـد   . . .کردن  و رعایت بهداشت و  خود این کار را کرده ایم مثل خوردن غذاهاي سالم ، ورزش

پول بیشتري خرج کنیم تا سالمتی خودمان را به دست آوریم و گاهی متاسفانه بیماري آنقدر شدید می شود که تا آخـر  

  .عمر در بدن افراد می ماند و باید مرتب دارو مصرف کند 

  غذاي سالم وبه اندازه. یعنی هر غذایی رانخوریم . ایی است نکته خیلی مهم در پیشگیري از بیماري ها پرهیز غذ

  .است  یو تندرست یفرمودند کم خوردن موجب کرامت نفس و تداوم سالمت) ع( یعل حضرت

بدن سالم به تـو نـدادم  چـرا     ایاست که آ نیشود ا یاز بنده سوال م امتیکه روز ق يزیچ نیاول: فرمود ) ص(رسول اکرم       
  ؟ ينکردمراعات صحت 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................  

  به نظر شما چه رفتارهایی باعث تقویت سالمت روح و روان افراد می شود)  23

 بـه  کـردن  کمـک تشکیل کانون گرم خانوادگی توسط والدین ، احترام متقابل بین اعضاي خانواده و کمک به یکـدیگر ،  

 بـا  محترمانـه  و درسـت  رفتـار  ، همـدلی ،  ، صـداقت ، صبروحوصـله در برابـر مشـکالت     شـرویی  خـو  مهربانی، دیگران،

مثل غیبت ، تهمت ، ناسزاگویی و دعوا ، حسـادت ، بخـل ،   ( ، راضی بودن از زندگی ، دوري از رفتارهاي زشت  اطرافیان

  .کند می کمک ما روان و روح سالمت به. . . )  کینه ، عداوت ، دروغگویی ، فریب ، نیرنگ و 

.....................................................................................................................................................................................................................................  

  گویند ؟ مثال بزنید می بیماري ناقل به چه جانورانی)  24

  بیماري ناقل موش مثالً. گویند می بیماري ناقل جانوران، این به. کنند می زندگی جانوران بدن در ها میکروب عضیب

  . است هاري بیماري ناقل سگ و طاعون

  

متان راهنمایی با   .کنید گزارش کالس در و تهیه ها آن علت و غیرواگیر بیماري چند از فهرستی گروهی صورت به معلّ
  

  علت  اگیرغیرو بیماري

  ،  هواي آلوده و استعمال دخانیات هاي چربغذاخوردن استرس ،   بیماري هاي قلبی و عروقی

  ، اختالل غدد  ، استرس و ناراحتی  آئورت  سرخرگ  شدگی  تنگ  خون فشار

  هاي چربغذاخوردن استرس و فشارهاي روحی ، لخته شدن خون در مغز ،   مغزي سکته

  ، دخانیات ، مصرف مواد شیمیایی و داروها (X) عھ ایکسفتاب و اشآاشعھ   ها سرطان

  عدم برنامه صحیح غذایی ، خوردن نوشابه هاي گازدار ، مصرف بعضی از داروها  زخم معده

   م تحرك، عد عفونت ادراري،  هاي گوارشی یماريرژیم غذایی ناسالم ، ب  سنگ کلیه

  ها، نگرانی ها، افسردگی ها سترسا  بیماري هاي روانی

  اغلب ارثی است  دیابت

  ضایعه مغزي  صرع

  مصرف غذا و یا مواد فاسد  مسمومیت
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  عزیز جهت مطالعه همکاران

  

  توصیه هاي پزشکی

بـیش از دیگـران    -قد کوتاه و اندام بسیار الغر دارند به علـت وجـود تـوده اسـتخوانی کمتـر       -ظریف  استخوان بنديزنانی که 

  از این رو این زنان باید بیش از دیگران به رژیم غذایی و فعالیت بدنی خود توجه کنند مستعد ابتال به پوکی استخوان هستند 

 -خانمهاي یائسه یـا بـا بارداریهـاي مکـرر     -آیا میدانید چه کسانی بیشتر در معرض خطر پوکی استخوان قرار دارند افراد مسن 

  بنیات و مواد غذایی کلسیم دار کم است کم تحرك و باالخره کسانی که در غذاي روزانه آنها ل, افراد سیگاري 

افزودن پودر کاکائو به شیر به دلیل دارا بودن اگزاالت فراوان مانع جذب کافی کلسیم شیر میشود از این رو تا حد امکان شیر را 

  به تنهایی و بدون افزودن کاکائو مصرف کنید 

راي پیشگیري از ابتال به پوکی استخوان در هر سنی که هسـتید  از آنجا که شیر و لبنیات بهترین منبع تامین کلسیم بدن هستند ب

  ماست و کشک استفاده کنید -روزانه دست کم دو لیوان شیر یا به مقدار معادل از جانشین هاي آن مانند پنیر 

شـیر کـم    مصرف شیر و فراورده هاي لبنی در تمامی سنین ضروریست با این تفاوت که در دوران کودکی و نوجوانی اسـتفاده از 

  چربی یا بدون چربی توصیه نمیشود

  

هاي قابل پیشگیري است از اینـرو در افـراد سـیگاري اولـین قـدم در راه مبـارزه بـا         سرطاندرصد از  30مسئول  سیگارمصرف 

   .سرطان ترك سیگار است 

درصـد بـیش از سـایرین     30برپایه نتایج تحقیقات مختلف خطر سکته هاي قلبی در غیرسیگاریهاي همنشین با افـراد سـیگاري   

   .است 

  کودك کم وزن پیشگیري می شود 1300اگر شیوع سیگار کشیدن قبل یا طی سه ماهه اول بارداري متوقف شود از تولد ساالنه 

  افرادي که سیگارمی کشند دو برابر بیش ازسایرین به سرطان مثانه و هشت برابربیش از بقیه به سرطان ریه دچار می شوند

  

پس در تحویل پول بـه   -است  میکروبسکه پولی که بدست می گیرید یکی آلوده به  5و از هر  اسکناسد از هر ده آیا می دانی

  فرزندانتان به این نکته توجه کامل داشته باشید

در آوردن کودکتان نسبت ندهید و همیشه با پزشکتان مشورت  دندانرا به  تب یا گوش درد -اسهال هیچگاه بیماریهایی مثل 

  د کنی

فشار یا درد در ناحیه وسـط قفسـه سـینه     -پري  -احساس سنگینی: به طور معمول عبارتند از  حمله قلبینشانه هاي شایع بروز 

قسمت باالي شکم و دستها انتشار می یابد و در بیشتر موارد با سرگیجه تهـوع اسـتفراغ    -پشت  -فک پایینی  -که گاه به گردن 

  و تعریق همراه است 

هندوانـه و   -گوجـه فرنگـی    -در دوران سالمندي توصیه میشود انـواع مرکبـات    ویتامین ثمیلی گرم  60ه حدود مصرف روزان

  فلفل دلمه اي از منابع غذایی غنی از این ویتامین به شمار میروند 

تامین در شکل گیري و اند این وی اسید فولیکال منابع غنی از قهندوانه و پرت، سبزي با برگ سبز تیره و میوه هایی نظیر خربزه 

  موثر است  دستگاه عصبی جنینتکامل 
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درمان اولیه و پایه براي تمام بیماریهاي لثه است از این رو در صورت جرم گرفتن دندانها در اولـین فرصـت    جرم گیري دندانها

  به دندانپزشک مراجعه کنید 

ـ عروقی شایعترین علت مرگ و میر در کشور  یکـی از راههـاي    روغن ها و چربی هـا مصـرف  است کاهش  بیماریهاي قلبی 

  موثر پیشگیري از اینگونه بیماریهاست 

مراقـب افـت قنـد خـون خـود       مناطق خیلی گرممبتالیید و انسولین تزریق میکنید در صورت مسافرت به  دیابتاگر به بیماري 

  باشید در آب و هواي خیلی گرم انسولین از محل تزریق سریعتر جذب میشود 

  بروز صدها نوع بیماري شناخته شده در انسان است  أ که در آن زیست می کنیم منش هوا و خاکی آلودگی آب

 محـیط زیسـت  به نظر شما هر یک از ما چقدر می توانیم در پیشگیري از بروز و همه گیري بیماري هاي ناشی از : هموطن من 

  آلوده موثر باشیم ؟ 

روز بعـد از شـروع تـورم     9 کودك مبتال به اوریون باید حداقل تا, ه دیگر کودکانب اوریونبه منظور جلوگیري از انتقال بیماري 

  غدد بناگوشی از حضور در مدرسه خودداري کند 

در صورتی که کودك شـیرخوار اسـت تعـداد دفعـات شـیردهی را افـزایش دهیـد و در کودکـان          اسهالهنگام ابتالي کودك به 

آبکی مانند سوپ و آش در رژیم غذایی وي استفاده کنید براي جبران آب از دسـت  بزرگترافزون بر غذاهاي روزانه از غذاهاي 

لعاب برنج دوغ و اوآراس بدهید و از دادن نوشیدنی هاي صـنعتی ماننـد نوشـابه و    ,رفته کودك به او مایعاتی مانند چاي کمرنگ 

  آب میوه هاي صنعتی به کودك مبتال به اسهال خودداري کنید 

بیشتري نسبت به غذاهاي ظاهرا شور دارند و گاه بیشتر نمک و سدیمی که وارد بدن  سدیمند رب پنیر و نان بعضی از غذاها مان

  میشود از این طریق است

 6تـا   4باید از پوشیدن کفشهاي تنگ خودداري کـرد هرگـز بـدون جـوراب راه نرویـد و هـر         دیابتدر صورت ابتال به بیماري 

کنید به یاد داشته باشید از ته گرفتن ناخنها گاه سبب بروز زخم و عوارض حاصل از دیابت  ساعت  کفش هاي خود را از پا خارج

  در پا می شود 

با استفاده از مواد شیار بند یکی از موثرترین روشهاي پیشگیري از پوسیدگی دنـدانهاي کودکـان    دندانها مهرو موم کردن شیار

  اي پاك کردن دندانهاي کودکان استفاده از خالل دندان را توصیه نمی کنند به شمار می رود توجه داشته باشید دندانپزشکان بر

هفته در طول یک سـال خطـر بـروز کـم خـونی       20تا  16موسوم به سولفات فرو به مدت  قرص آهنمصرف هفته اي یک عدد 

  فقرآهن و افت تحصیلی ناشی از آن را در دختران سنین بلوغ کاهش میدهد 

مبتالییـد حتـی اگـر هیچگونـه عالیـم کلیـوي نداریـد مراجعـه دوره اي بـه پزشـک            فشار خونا افزایش ی دیابتاگر به بیماري 

  متخصص بیماري هاي کلیه و مجاري ادراري را فراموش نکنید 

کنیـد سـاده تـرین و عملـی تـرین       ورزشخود حداقل به مدت هفته اي سه بار به مـدت سـی دقیقـه     قلب و عروقبراي سالمت 

  سریع است ورزش پیاده روي 

برقراري ارتبـاط بـا محـیط     اختاللچی و چرا شروع به پرسیدن نکند دچار -با استفاده از کلمات کجا  سی ماهگیاگر کودك تا 

  خارج است و در این گونه موارد باید با پزشک مشورت شود 

ذاشتن زیر پایی در حالی که زانوهـا در  در هنگام خوابیدن از گذاشتن پاها در سطح باال و یا گ کمر دردبراي پیشگیري از ابتال به 

  وضعیت کشیده است خودداري کنید 

قرار دارید بدون مشورت وي از مصرف هر نـوع داروي بـدون نسـخه     درمان داروییاگر بنابه تجویز پزشک معالج خود تحت 

  خودداري کنید 
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  کبد را افزایش میدهد  دودي و کنسرو شده خطر ابتال به سرطان -شور  -تند  غذاهايزیاده روي در مصرف 

به ویژه هنگام شب احساس نیاز فوري به ادرار کردن دشواري در آغاز ادرار کاهش فشار ادرار و احساس پر بـودن   ادرارتکرر 

به شمار می رود از ایـن رو در صـورت بـروز هـر یـک از ایـن نشـانه هـا بـا           پروستاتمثانه از نشانه هاي بزرگی خوش خیم غده 

  کنید پزشک خود مشورت 

برپایه شناخت صحیح نقش مهمی در سالمت روان و پیشگیري از انحرافات دارد انسان با ایمان روحی مطمئن تر  باورهاي دینی

  اعصابی آرامتر و قلبی سالمتر دارد

هزار نوزاد نارس جلـوگیري   700میالدي می توان از مرگ و میر  2020در محیط زیست تا سال  آالیندهاي شیمیاییبا کاهش 

  کرد

فقط در غذاهایی که منشائ گیاهی دارند یافـت میشـود و غیـر از جگـر هیچکـدام از غـذاهاي        ویتامین ثبه یاد داشته باشید که 

  حیوانی ویتامین ث کافی ندارند

آنـان  در صورتی که بدانند چگونه بیماري خود را کنترل کنند می توانند زندگی طبیعی و فعالی داشته باشند  آسمبیماران مبتال به 

  به مدرسه بروند بازي کنند و شبها راحت بخوابند,می توانند کار کنند 

  دارید از مصرف داروهاي گیاهی بدون تجویز پزشک خودداري کنید کلیه پیوندياگر 

  رنج میبرید از مصرف تنقالت بویژه تخمه ، چیپس و آجیل در هنگام شب بپرهیزید اختالل خواباگر از 

کنید به یاد داشته باشید افراد با روحیه کمتر به بیماریها دچار می شـوند و بهتـر از سـایرین از عهـده      خود را حفظ نشاطهمواره 

  مقابله با مشکالت زندگی بر می آیند

ها خاصـیت درمـانی هـم     زیتون عالوه بر اینکه مصرف زیادي در تغذیه دارد ده. شود باعث کاهش فشارخون می خوردن زیتون

. کند هاي مزمن را درمان می این ماده سنگهاي صفراوي را دفع و یبوست. کنندگی، ملین، صفرا بر است نرمزیتون داراي اثر. دارد

زدگـی و   ها، درمان آفتاب هاي ناشی از ورم کلیه را درمان می کند و باعث تسکین درد و سوزش سوختگی  زیتون همچنین قولنج

اده در التیـام زخـم و جراحـات و رفـع سـوزش و درد اثـر دارد و       الزم به ذکر است ایـن مـ  . شود سرمازدگی و گزش حشرات می

  .کند خارش چشم و اشک ریزش را رفع می

هاي حاوي  باعث کاهش مدت سرماخوردگی افراد شده و مصرف غذا و نوشیدنی Cویتامین یا بیشتر از  mg 500مصرف روزانه 

هاي تازه و سوپ جـو در درمـان    گرم، سبزیجات و میوههمچنین مصرف آب مخصوصا آب . شود این ویتامین به افراد توصیه می

شـوند و جلـوگیري از    ویروسهاي فراوانی باعـث سـرماخوردگی مـی   . سرماخوردگی و کاهش زمان ابتال به این بیماري مؤثر است

  .تواند اثرگذار باشد ابتال به این بیماري کار سختی است اما با رژیم غذایی خوب در کاهش زمان سرماخوردگی می

نگهداري شده پس از خروج از انجمـاد آمـادگی فسـاد بیشـتري از مـواد غـذایی تـازه دارنـد و          منجمدمواد غذایی که به صورت 

  بایستی ترتیبی داده شود که سریعاً مصرف شوند

 زده هسـتند را مجـدداً بـو داده و یـا مخلـوط نماینـد در هنگـام        محصوالتی که کهنه یـا آفـت   آجیلممکن است در مراکز عرضه 

  .خریداري به این موضوع توجه شود

جـان خـود را از دسـت     میوه و سبزیجاتمیلیون نفر در سراسر جهان به دلیل عدم دریافت مقادیر کافی  7/2آیا میدانید ساالنه 

ه فاکتور خطـر ایجـاد کننـد    10 با اعتقاد بر اینکه رژیم بد غذایی یکی از )  WHO( کارشناسان سازمان بهداشت جهانی . دهند می

  .کنند گرم میوه و سبزیجات را توصیه می 400 اي چون بیماریهاي قلبی و سرطان است، مصرف روزانه حداقل  بیماریهاي کشنده

ساله دارید بـراي سـنجش    6تا  4سالگی است از این رو اگر کودك  5زیر  تنبلی چشمبهترین سن براي درمان : والدین گرامی 

  مراجعه کنید بینایی او به پایگاههاي سنجش بینایی
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فرصتهاي شغلی بیشتري براي فرزندان خود فراهم  تنظیم خانوادهساله کشور بیکارند ، با رعایت  20 - 40دوازده درصد افراد 

  کنید

هپاتیـت ب و ث   انتقال ویـروس خالکوبی ، حجامت و جراحی هاي سرپایی که افراد غیرمسؤول انجام می دهند از راههاي مهم 

  درصد کاهش در مرگ و میر کودکان میشود 10تا  5ر در مدرسه رفتن دختران موجب هستند هر یکسال بیشت

جوانان با شرکت در کالسهاي مشاوره قبل از ازدواج و تنظیم خانواده می توانند زندگی سالم و مناسبی براي فرزنـدان و خـانواده   

  خود فراهم کنند

  بمیرند بارداري و زایماندر اثر ممکن است  20 - 40برابر دختران  5ساله  14تا  10دختران 

  هستند دیابتچاقی ، تغذیه نامناسب و عدم فعالیت جسمی از مهمترین عوامل طبیعی مؤثر در ایجاد 

را بـه   دیابـت تحقیقات علمی ثابت کرده اند که با حفظ قند خون بیمار در حدود میزان طبیعی در تمام عمر مـی تـوان عـوارض    

  ا آهسته کردتأخیر انداخت و پیشرفت آنها ر

  درصد می رسد 40از ناقلین به افراد سالم در تماسهاي خونی و جنسی تا  هپاتیتاحتمال انتقال بیماري 

  :منابع 

  رانیا يانجمن پرستار تیسا

 سایت بوعلی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سیزدهپایان درس 
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  آینده تا گذشته از  ،علوم ششم ابتدایی  :چهاردهم درس 

  

  شخصی ارتباط سایلو
  

  

  

 در ارتبـاطی  وسایل برخی زیر تصویرهاي. اند کرده تغییر خیلی امروز تا گذشته از دیگر یک با ها انسان ارتباط وسایل

  .دهند می نشان را گذشته

  

  

م از. کنید وگو گفت دیگر یک با شخصی ارتباط وسایل این ي درباره   .کند شرکت وگو گفت این در بخواهید خود معلّ

  کار در کالس
  

  

  و زندگی علم

العات و بپرسید خودشان زمان ارتباطی وسایل ي درباره ترها بزرگ از   .دهید گزارش کالس به را آمده دست به اطّ

  کار در منزل و پرسش از والدین و بزرگترها: پاسخ 
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  .در تصویرهاي زبر برخی وسایل برقراري ارتباط امروزي آمده است 

  

  .با همکالسی هاي خود گقت و گو کنید  در باره ي نقاط قوت و ضعف این وسایل

  .در متن پایانی آمده است به طور مفصل پاسخ 

  

  ایستگاه فکر

چرا وسایل ارتباط شخصی با گذشت زمان تغییر کرده اند ؟ پیش بینی کنید در آینـده وسـایل ارتبـاط شخصـی چگونـه      

  .خواهند بود 

 .د احسـاس شـ   یارتبـاط  دیـ جد يه هـا  ویبه ش ازین ، دیجد یرتباطا يها ازین بوجود آمدنو  يبا توجه به رشد فن آور: پاسخ 

انتقال دهد تـا   و مطمئن تر عتریاطالعات را سر نیارتباط برقرار کند و همچن گرانیداشت که بتواند راحت و بهتر با د ازیانسان ن

  . انجام دهد  عتریخود را سر یتیو امن يو هنر یو فرهنگ يو اقتصاد يتجار يکار ها

ه نیز چون علم و تکنولوژي پیشرفت می کند وسایل ارتباطی نیز مدرن تر و کارآمدتر شده و سریعتر و بهتـر پاسـخگوي   ددر آین

هـم   میعالوه بر فکر کردن، تصـم  ي بسازند کهمثال پیش بینی شده که در آینده کامپیوترهاي جدید. نیازهاي انسان خواهد بود 

   .بگیرند یعنی چیزي شبیه مغز انسان 

ات برخی وسایل ارتباط شخصی با دانش آموزان گفت و گو کنید در ب   . اره ي مضرّ
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  توضیحاتی پیرامون درس چهارده جهت استفاده همکاران محترم

  

  تعریف ارتباط

 شـخص  بـه  شـخص  یک از انسانی هاي رفتار و افکار ، اطالعات انتقال فن از است عبارت ارتباط: از نظر جامعه شناسان 

 او نظـر  بـه  را خـود  مقصـود  این وسیله با ، نویسد می نامه دیگري به انسان که موقعی. مختلف ازوسایل هدیگر با استفاد

  .سازد می برقرار ارتباط وي با و رساند می

 و کالمـی  هـاي  پیام طریق از را خود احساسات و اطالعات آن وسیله به که است فرآینديارتباط : از نظر روان شناسان 

  .گذاریم می میان در ندیگرا با  غیرکالمی

  

  گذري بر سیر تحولی وسایل ارتباطی در جوامع بشري

و  طبـل رودر رو استفاده می کرده و از طریـق   و چهره به چهرهانسان اعصار گذشته ، در زمان هایی دور، از ارتباطات 

اي بیرون جامعـه کوچـک   بشر این دوره ، از دنی. پیام هایش را براي دیگران ارسال می کرده است  بانگ و صداو  دود

  .و محدود خود بی خبر بوده و تمام دنیا را در گروه محدود و کوچک خود می دیده است 

مانند پلی ، گفتار و نوشتار را به یک دیگر نزدیک کرد و آن دو را با یک دیگر آشـتی داد، فاصـله    حروف الفبا،اختراع 

  . ارسال آن براي دیگران فکر کندها از میان رفت و انسان توانست ، به انتقال افکار و 

پـی بردنـد و بعـد از آن مسـلمانان      سـاخت کاغـذ  به فن  میالدي 105در حدود سال چینی ها اولین کسانی بودند که 

در ضـمن چـون قـبال    . وسپس اروپائیان و این باعث شد که علوم و فنون آن زمان روي کاغذ نوشته شود و از بین نـرود  

ند و این خیلی پرهزینه بود از این به بعد ارتباطات اجتمـاعی نیـز بیشـترو بهتـر صـورت      روي پوست حیوانات می نوشت

  .گرفت و مطالب خود را روي کاغد می نوشتند و براي یکدیگر می فرستادند 

 شـرفت ینـو و پ  يهـا  شـه یدر انتشـار اند و این مسئله  کرد شرفتی، به سرعت پچاپدوم قرن پانزدهم صنعت  مهیدر ن

  داشت اریبس ریتاثعلوم و فنون، 

 يانسـان کـه بـرا   . دیـ گرد شـتر یبه اطالعات و تبـادل آن ب  ازین یآنان در سطح کره خاک یو پراکندگ تیجمع شیافزا با

از  گـر، ید یکرد و زمـان  یبر استفاده م کبوتران نامهو  تندرو ياسب هااز دوندگان مقاوم،  یخود، زمان يها امیارسال پ

 يا لهیاطالعات بود، بـر طـرف سـازد؛ او بـه وسـ      عیاش را که تبادل سر یاصل ازیانست نها، اما نتو روزنامهو  مطبوعات

توسـط   1832درسـال   تلگـراف  شیدایـ و سـپس پ  بـرق اختـراع  . تر منتقل کنـد  عیخود را سر يها امیداشت تا پ ازین

سـاده   يهارمز قیز طربار اطالعات را با سرعت باال و ا نینخست يموجب شد، انسان بتواند برا یسیساموئل مورس انگل

  .انتقال دهد یطوالن يبه مسافت ها
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عـالوه بـر    رایبود، ز یتحول بزرگ ،ییکایتوسط الکساندر گراهام بل و توماس واتسون آمر 1876در سال  تلفناختراع 

 اختـراع تلفـن  . از آنان فاصـله داشـت بشـنود    لومترهایرا که ک يگریانسان د يشد که صدا باعثغلبه بر زمان و مکان، 

فرسنگ ها دورتر از خود گفت و گو کند؛ هر چند تلفـن در بـاال رفـتن     يدبا افرا میس قیانسان را قادر ساخت که از طر

در ارتبـاط همچنـان وجـود داشـت و      تیمحـدود  م،یاسـتفاده از سـ   لیـ داشت اما به دل ییبه سزا ریسرعت ارتباطات تاث

 نیـ ا ویـ و راد ذرد،اطالعات را در فضا انتقال دهـد و از موانـع بگـ   و با سرعت نور،  میبود، تا بدون س ازیمورد ن يا لهیوس

  .کرد سریهمگان م يامکان را برا

  .در اروپا متولد شد 1889تا  1880 يمتحرك در حدود سال ها ریو سپس ساخت تصاو یبا اختراع عکاس نمایس

  میالدي رخ داد 1895یی مارکونی در سالتوسط دانشمند ایتالیا رادیواختراع 

البته تلویزیون را یک نفـر اختـراع نکـرد و    . را اختراع کرد  تلویزیون 1925جالی بیرد دانشمند انگلیسی در سال جان 

  .افراد زیادي در این زمینه نقش داشتند و کمک کردند تا در طول زمان این وسیله کامل شود

  .فرستاده شد نیه مدار زمبرا ،  کاسپوتنی، با نام ماهوارهبا  یقمر مصنوع نیروس ها نخست 1957سال  در

  تکمیل و روانه بازار شد 1920را اختراع کرد که در سال  دستگاه فاکس 1902آرتور کورن از آلمان در سال 

با نام انقالب اطالعـات رخ   میعظ ید و انقالببه وجود آوربشر  یدر زندگ بزرگ یتحول نترنت،یشبکه ا جادیا و وتریکامپ

  .شروع و تا به امروز ادامه دارد  1971ساخت آنها از سال )  ل چهارم نس( کامپیوترهاي امروزي  .داد

  فوت کرد 2010مخترع کامپیوترهاي خانگی است که درسال  ادوارد رابرتز يدکتر هنر

  را ساخت و توانست اولین تماس تلفنی را با موبایل انجام دهد مو بایلگوشی  مارتین کوپر 1973در سال 

شمسی وارد ایران شد و اولین کسی که خط داشت و تماس برقرار کـرد وزیـر وقـت آن     هجري 1372موبایل در سال 

  .موقع بود 

بـه   1986را سـاخت و از سـال   )  لب تـاپ ( اولین طرح کامپیوترهاي قابل حمل  1979انگلیسی در سال  جیموگار لیب

  .مرور وارد بازار شد 

د کـرده و باعـث پیشـرفت زنـدگی انسـانها و ارتباطـات       وسایل ارتباط جمعی در طول زندگی بشر به وجود آمده و رشـ 

اما بـا وجـود تمـام مزیـت هـایی کـه       . اجتماعی آنها و همچنین باعث پیشرفت علم و دانش در همه رشته ها شده است 

وسایل ارتباط جمعی دارند اثرات منفی بعضی ازآنها را نمی توان نادیده گرفـت و هرکـدام بـه نوبـه خـود اگـر درسـت        

  .شوند اثرات مخربی خواهد داشت ده نااستف
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  هر یک وسایل ارتباط جمعی داراي نقاط قوت و ضعف هستند که در ذیل به برخی از آنها می پردازیم

  نقاط قوت و ضعف برخی از وسایل ارتباط جمعی

  :کات مثبت استفاده از رادیو ن

  ارسال پیام در حداقل زمان. 1

  ارسال پیام به دورترین نقاط جهان. 2

  سادگی استقرار فرستنده. 3

  سادگی حمل و ارزان بودن قیمت گیرنده ها. 4

  ستفاده از آن نیاز به سواد نداردا. 5

  انجام فعالیت هاي جانبی نمی شود مانع. 6

  

  

  :معایب استفاده از رادیو 

  در نشان دادن جزئیات وسیله ارتباطی مناسبی نیست. 1

  زمان خبر فشرده است. 2

  دقت بها داده می شودعت بیشتر از به سر. 3

  تنها از حس شنوایی استفاده می شود. 4

  و امکان تغییر پیام ها وجود داردپیام ها فرار هستند . 5

  

  

  تلویزیون مزایاي

  امکان استفاده از سه عامل تاثیرگذار صدا، تصویر و حرکت. 1

  از جاذبه زیاد براي مخاطبین برخورداري .2

  دور هم جمع هستند و صمیمیت برقرار می شوددر هنگام تماشا اعضاي خانواده . 3

  باعث همفکري ، هم حسی و صحبت  پیرامون برنامه هاي تلویزیونی می شود.  4

  

  

  

  تلویزیون  معایب

  به دلیل جذابیت برنامه هاي کودك و فیلم ها ، بچه ها به درس و تکلیف خود نمی رسند .1

  تاثیر برخی از برنامه هاي مخرب روي کودکان .2

  هزینه باالي مدل هاي جدید .3

  عدم دسترسی به تکرار برنامه هایی که الزم داریم. 4
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  ؟ ستیچ نترنتیاستفاده از ا يایمزا. 5

 نکـه یا نیتوانـد در عـ   یداشته باشد م یکه به آن دسترس ایدن يهر کس در هر جا. است  یتعامل يرسانه ا نترنتیا -1

  .هم منتشر کند کند مطالب خود را یاز مطالب موجود استفاده م

  منتشر شده اند نترنتیاز کتاب ها و مقاالت در سطح ا یمیحجم عظ -2

  شده است دیجد يباعث بوجود آمدن حرفه ها -3

  . ..  و فروش و دیخر،  یبانک اتیاز کارها شده مثل عمل یلیخ یباعث راحت -4

  جذاب و سرگرم کننده است -5

 يمقالـه بـه جـا    کینرم افزار و گرفتن  کی دیخر يبرا ستیالزم ن. ردیگ یانجام م يادیانتقال اطالعات با سرعت ز -6

  دیاست دانلودشان کن یهستند کاف یارتباط انیدر شر نهایا يهمه  دیریاز پست کمک بگ ستیالزم ن دیسفر کن يدور

  

  

  ؟ ستیچ نترنتیاستفاده از ا بیمعا
بـر محتـوا    یتـوان براحتـ   یر هم وجود داشته باشـد نمـ  بر انتشار مطالب وجود ندارد و اگ ینظارت نترنتیا يایدر دن -1

  .مضر خواهند بود)کودکان و نوجوانان(مختلف  نیسن يهستند که برا نترنتیاز مطالب در ا یلینظارت داشت پس خ

 یآنتـ  هیـ ها نسبتا گران هسـتند بخصـوص ته   نهیپرداخت کرد و هز نهیهز دیو با ستین گانیرا نترنتیاستفاده از ا -2

  ها روسیو

  لو رفته یخانوادگ …عکس ها و یشود حت یم زیهمه چ عیباعث منتشر شدن سر نترنتیا -3

  شوند یهکرها م یقربان ینترنتیا يدر پرداخت ها تیامن تیبه جهت عدم رعا یبعض -4

بـه   یدگیرسـ  يبـرا  یشـود زمـان   یباعث مـ  نترنتیاز حد اندازه با ا شیکار کردن ب. شوند  یم نترنتیمعتاد ا یبعض -5

ورزش کردن و بودن بـا خـانوده و    يبرا یکند فرصت یکار م نترنتیاز حد اندازه با ا شیکه ب يفرد. کارها نباشد  ریسا

  نخواهد داشت …دوستان و

  

  

  همراه از تلفن استفادهفواید 

  ياضطرار طیاز تلفن همراه در شرا استفاده

 طیاسـتفاده از تلفـن همـراه در شـرا     تیـ قابلکودکـان و نوجـوان    يتلفـن همـراه بـرا    دیفوا نیاز بهتر یکیشک  بدون 

 ریسـا  ایـ رفـتن بـه همـراه دوسـتان و      رونیـ ، ب یطـوالن  یمـدت  يمثل دور بودن از خانه برا یطیدر شرا. است ياضطرار

  .توان از تلفن همراه استفاده کرد یم طیشرا

  .آشناتر کند تالیجید يتواند کودکان را با فضا یم نیهمچن
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  همراه از تلفن فادهاستو مضرات  مشکالت

  : یروح مشکالت 

 نیبـ  میمسـتق  یارتبـاط  نیهمچـ  .آور باشـد  ادیتواند اعت یانجام شده استفاده از تلفن همراه م دیاساس مطالعات جد بر 

کـه در زمـان حـال دچـار      یکودکـان و نوجوانـان   شـتر یب. وجـود دارد  یاستفاده از تلفن همراه و احساس افسردگ زانیم

  .کنند یاستفاده م يادیتلفن همراه به مقدار زهستند از  یافسردگ

  :یینایضعف ب 

 يکـرده و مجبورنـد بـرا    امـک یرا صـرف فرسـتادن پ   يادیـ ، کاربران تلفن همراه که زمـان ز  وتریکاربران کامپ همانند 

 یشدن چشم هـا منجـر مـ    فیامر به ضع نیو ا اورندیبه چشم خود فشار ب دیصفحه کل ایصفحه و  يعبارت بر رو دنید

  .شود

  :ها يباکتر پخش 

کـه   یاز اوقات در زمان ياریو بس میکن یم کیصحبت با تلفن همراه آن را به دهان خود نزد يکه ما برا نیتوجه به ا با 

آلوده  لهیوس یشود تا تلفن همراه به نوع یمسئله موجب م نیا. میکن یسرفه م ایماست عطسه  یکیتلفن همراه در نزد

  .بدهد الرا انتق یتواند آلودگ یم یشود که به راحت لیتبد

  :و کاهش اسپرم يمغز تومور 

 يتومورهـا  لیهمراه باعث تشک يموجود در تلفن ها یسیالکترومغناط يانجام شده اشعه ها قاتیتحق یاساس برخ بر 

  .نشده است دییتا هینظر نیانجام شده ا قاتیتحق یالبته در تمام. شود یو کاهش اسپرم در مردان م يمغز

پاسـخ بـه    ایـ  امـک یپ کیکردن  افتیشب به خاطر در انهیهمراه در م ياز کاربران نوجوان تلفن ها ياریبس: یابخو کم

  .شده و در روز بعد خسته هستند یو اغلب دچار کم خواب زندیخ یتماس از خواب بر م

  :به تلفن همراه یوابستگ 

همراه گفته اند کـه بـدون تلفـن همـراه قـادر بـه        درصد نوجوان کاربر تلفن 37،  کایانجام شده در آمر قیتحق کی در 

 قیـ دهنـد بـا دوسـتان خـود از طر     یم حیاز نوجوانان ترج ياریمشخص شده است که بس نیهمچن. ستندین یادامه زندگ

  .را مالقات کنند گریتلفن رابطه داشته و کمتر همد

  :ییدروغگو 

کـه از تلفـن    یسـاله در زمـان   29تـا   18 نیبـ درصـد از کـاربران    39به  کینزد يزیمشخص شده است که چ نیهمچن 

  .ندیگو یکنند در مورد مکان حضور خود دروغ م یهمراه استفاده م

  :ها نهیهز 

اسـتفاده از  . شـوند  یشـوکه مـ   ننـد یب یکه صورت حسـاب تلفـن همـراه فرزنـدان خـود را مـ       یدر زمان نیوالد ياریبس 

را بـر خـانواده    ینیسـنگ  نـه یتوانـد هز  یمـ  نترنـت یا نیو همچنـ  يریو تصو یصوت يامهایمختلف ، مثل پ يها سیسرو

  .کند لیتحم

  

  
  چهاردهمپایان درس 
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   نکته مهم

وه من سـعی کـردم از تمـام درس هـا     براي تهیه این جزهمکاران محترم و دوستانی که از این جزوه استفاده می کنید ، 

و  براي این منظور وقت زیادي را گذاشتم و از کتاب هاي مختلف درس مقاطع راهنمـایی و دبیرسـتان  .  سوال در بیاورم

  . در بعضی از قسمت ها جاي خالی گذاشتم که اگر خواستید سوال اضافه کنید . منابع اینترنتی استفاده کردم 

  .خدمت هرچند ناچیزي به شما همکاران محترم و دانش آموزان عزیز کرده باشم م امیدوارم که توانسته باش

پس خواهشم ایـن اسـت کـه اگـر همکـاران و یـا افـراد         در نظر دارم که این جزوه را به صورت کتاب در بیاورم من

فا جهـت امتحـان   استفاده کنند صر)  کل قسمت هاي دروس یک تا چهارده ( دیگر می خواهند از محتواي این جزوه ها 

  .گرفتن از بچه ها و کسب اطالعات باشد 

  امیدوارم که در تمامی مراحل زندگی موفق و موید باشید

چنانچه در طرح پرسش هاي  و یا مطالب پایان هر فصل نکته اي به نظرتان می رسـد خوشـحال مـی شـوم کـه نظـرات       

  خودتان را برایم بفرستید

  التماس دعا. آرزوي توفیق روزافزون براي یکایک شما عزیزان و خانواده هاي محترمتان 
  

  . دیگو میمتوسط  مِمعلّ

  دهد یم حیتوض،خوب  مِمعلّ     

  . دهد یبرتر نشان م مِمعلّ                              

  بخشدیبزرگ الهام م مِمعلّ                                            
  

  امیر کلهر: شاعر       معلم : نام شعر
  

  حامل و سردار عشق است معلم      از انوار عشق است ينور معلم

  یزندگان يخوش برا یطریق  ی       جاودان يآیه ها معلم

  یدر تباه يدستگیر معلم  ید مهتاب جان اندر سیاهبو

  جانان ياز سو يد او هدیه ابو  وجود و مهر و عرفان سرآغاز

  یدر سیاه يچون سپید معلم  یپناه یسر پناه ب معلم

  د او دین و دانش را نگهبانبو  عشق جانان يآیه ها معلم

ید است یزندگان معلم ستسپید ا يسیاه جهل را نور...   را ام  
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