
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات فصل به فصل علوم تجربی

  ششمپایه 

 آموزشگاه : شهید حسن دهستانی 

 آموزگار : سرکار خانم فاطمه بینش

1399-1400سال تحصیلی   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1درس 

 زنگ علوم

 



 

 در سال گذشته با مراحل کاوشگری آشنا شدید یادتون هست؟

  پیش بینیافتن پاسخ سوال ها، پرسید و برای یسوال کرد،  مشاهدهدر کاوشگری باید به دقت 

ها یا فرضیه هایی ارائه داد. در آخرهم، برای اینکه به درستِی پیش بینی هایی که کرده ایم پی ببریم 

هایی طراحی کنیم و آن ها را در چند نوبت انجام دهیم تا نتایج قابل اطمینانی به دست  آزمایشباید 

 آوریم.

روش علمی تحقیق و مراحل آن 

 جمع آوری اطالعات با حواس پنج گانه ی بینایی، چشایی، المسه، شنوایی و بویایی  مشاهده : -1

 مشخص کردن مسأله یا پرسش، مرحله ی دوم تحقیق علمی است. پرسش )طرح سوال( : -2

به پاسخ احتمالی که برای یک پرسش پیشنهاد می کنیم فرضیه می گوییم. )ممکن است  فرضیه : -3

 نادرست باشد.(پاسخ ما درست یا 

  .شرط اصلی در یک فرضیه چیست؟ فرضیه باید منطقی و قابل آزمایش کردن باشد 

تحقیق، بررسی و انجام آزمایش برای به دست آوردن پاسخ پرسش آزمایش و تکرار آزمایش :  -4

 در این مرحله انجام می شود.

 .چرا باید فرضیه را آزمایش کرد؟ زیرا آزمایش می تواند درستی یا نادرستی فرضیه را ثابت کرد 

  چرا باید یک فرضیه را چند بار آزمایش کرد؟ تا اطمینان پیدا کنیم که فرضیه ی ما درست بوده

 است.

ده باشد را پاسخ اثبات شده و یا فرضیه ای که صحت آن اثبات شنتیجه گیری و بیان نظریه :  -5

 نظریه می گویند.

مؤثر بر گودال ایجاد شده ناشی از برخورد یك گلوله با زمین لمعوا 

بیشتر عمق گودال ایجاد شده  هرچه گلوله از ارتفاع بیشتری رها شود، هارتفاع رها شدن گلول( 1

  د.میشو

 .میشودبیشتر  شدهی گودال ایجاد  هرچه گلوله بزرگتر باشد، قطر دهانه  ی گلوله اندازه( 2

عمق گودال  هرچه سرعت برخورد گلوله با زمین بیشتر باشد،  سرعت برخورد گلوله با زمین (3

 د.میشو بیشترایجاد شده 

 .دزمین بیشتر میشوبرخورد گلوله با ی گلوله از زمین بیشتر باشد، سرعت  هرچه فاصله نکته:

هرچه خاك محل برخورد گلوله سختتر باشد، عمق گودال   جنس خاك محل برخورد گلوله (4

 .میشود کمترایجاد شده 

 



 

 هنگام برخورد شهاب سنگ با زمین چه اتفاقی می افتد؟ 

 در اثر برخورد شهاب سنگ با زمین در روی زمین گودال هایی با قطر و عمق چند متر ایجاد می شود.

 چرا اگر شهاب سنگ در اقیانوس سقوط کند گودالی ایجاد نمی شود؟ 

ود. در ضمن زیرا شهاب سنگ در برخورد با آب اقیانوس سرد می شود و سرعت آن بسیار کم می ش

عث ایجاد ابرخورد شهاب سنگ بسیار بزرگ با اقیانوس می تواند ب عمق اقیانوس بسیار زیاد است.

 شود. سونامی

ای آزمایش مقایسه 

بقیه را ثابت نگه میداریم. یک عامل را تغییر دهیم و  فقط ای، باید برای انجام یک آزمایش مقایسه

  :برای مثال برای بررسی تأثیر ارتفاع بر عمق گودال ما باید

 .گیری کنیم عمق گودال ایجاد شده را اندازه .ارتفاع رها کردن گلوله را تغییر دهیم

 نگه می داریم. دال مانند اندازه گلوله، جنس گلوله و ... را ثابت و یکسانسایر عوامل مؤثر بر عمق گو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2درس 

 سرگذشت دفتر من

 



 

 وش های ثبت و نگهداری اطالعات در گذشته های دور:ر 

  نقاشی روی دیوار غارها 
نوشتن روی سنگ 

نوشتن روی چرم 

 نوشتن روی چوب 

 گِلینوشتن روی لوح 

 چرا ذخیره و ثبت اطالعات با روش های قدیمی کافی نبود؟ 

اطالعات علمی و آثار فرهنگی و اجتماعی  زیرا با گذشت زمان جمعیت کره زمین افزایش پیدا کرد،

 زیادی تولید شد در نتیجه روش های قدیمی برای ثبت و ذخیره اطالعات کافی نبود.

 مزایا و معایب

 

 مهمترین مزایای استفاده از روش های ذخیره و ثبت اطالعات در گذشته های دور: 

 .جلوگیری از قطع درختان برای تولید کاغذ 

 .محیط زیست گیاهان و جانوران سالم باقی می ماند 

 .هوا پاکیزه می ماند 

 :مهمترین معایب استفاده از روش های ذخیره و ثبت اطالعات در گذشته های دور 

 .اطالعات کمی را میتوان روی آنها نوشت 

 .زمان زیادی برای نوشتن صرف می شود 

 .جابجایی اطالعات دشوار بود 

 در قرآن درباره ی قلم چه آمده است؟

 که در طبیعت یافت می شوند و مردم بدون نیاز به تغییر زیاد از آنها موادی  :مواد طبیعی

 مواد طبیعی می گویند.  استفاده میکنند
 و ......... ، شن های بیابانی، پنبهمثل: سنگ، پشم، پوست، چوب، نفت خام، طال، سنگ آهن

 



 

 :کنیم به طور طبیعی بیشتر مواد و وسایلی که ما امروزه از آن ها استفاده می  مواد مصنوعی

یافت نمی شوند بلکه آن ها را از مواد موجود در طبیعت می سازند.این مواد، مواد مصنوعی نامیده می 

 شود.
 مثل: الستیک، شیشه، کیف، کاغذ، انواع داروها، مداد، شمع و ..............

 همه ی ) مواد طبیعی و مصنوعی (، مواد طبیعی می باشند. منشأ  

 نشأ آن ممکن است پنبه، پشم، ابریشم و یا مواد نفتی باشد.م     پارچهمانند: 

 منشأ آن شن های بیابانی است.     شیشه 

 منشأ اصلی آن چوب است.     کاغذ 

 .منشأ آن نفت خام است    پالستیک و الستیک

 کاغذ 

 است که کاربرد بسیار گسترده ای در زندگی ما دارد. مصنوعی موادکاغذ یکی از 

  است.ماده مصنوعی کاغذ یک 

 است. چوباصلی آن  ماده خام و 

  کرد. تهیه و ..... پنبه نیشکر،کاغذ را می توان از 

 به دانش ساخت کاغذ دست یافتند. سمرقندسال پس از میالد مسیح، مسلمانان در  700در حدود 

     تبدیل درخت به کاغذمراحل 

               تغییر فیزیکی قطع کردن درخت و بریدن شاخه های اضافه 

 تغییر فیزیکی                حمل الوار به کارخانه 

 تغییر فیزیکی                 کندن پوست تنه درخت 

 تغییر فیزیکی                 خرد کردن و چیپس کردن چوب 

  تغییر شیمیایی                 چیپس چوب به خمیر و از بین بردن رنگ آنتبدیل 

 تغییر فیزیکی                خشک کردن خمیر و تهیه ی کاغذ 

درختان برای تهیه کاغذ مناسب  تنه ی محکم وساقه از میان اجزای تشکیل دهنده درخت، فقط  

 است.

 :ماده اولیه تغییر نمی کند ولی ممکن است شکل  به تغییراتی که در آن جنس تغییر فیزیکی

 .و اندازه ماده تغییر کند تغییر فیزیکی می گویند

 :به تغییراتی که در اثر آن ماده ی اوایه به مادهی جدیدی تبدیل می شود،  تغییر شیمیایی

 می گویند.تغییر شیمیایی 



 

  خمیر و از بین بردن رنگ آندر مراحل تبدیل درخت به کاغذ در مرحله تبدیل چیپس چوب به ،

گیرد ولی بقیه مراحل مانند بریدن درخت کندن پوست آن تولید چیپس تغییر شیمیایی صورت می

 چوب و خشک کردن خمیر همگی تغییرات فیزیکی هستند.

 رنگبری چوب 

  استفاده می شود.آب اکسیژنه برای بین بردن رنگ زرد چوب از مایعی به نام در کارخانه 

 د.ندار و سفید کنندگی نیز خاصیت رنگ بری ) سفید کننده ( آب ژاول و کلر 

 ژنه می باشد.یآب اکس ،بهترین گزینه برای رنگ بری چوب 

  از مواد را از بین می برد، مانند پرمنگنات بعضیآب اکسیژنه رنگ 

چیست؟ آب اکسیژنه 

کنند. مایعی است که کمی آبی رنگ می باشد و با زحمت زیاد آن را تهیه می 2O2Hآب اکسیژنه خالص 

آب اکسیژنه در بیرنگ کردن پشم، پنبه، کتان، کنف، کاه، چوب، کاغذ، صابون، ابریشم و ..... به کار 

 .رودمی

 آب ژاول چیست؟ 

شود محلولی است برای گند زدایی و بو آب ژاول که به آن مایع سفید کننده و وایتکس نیز گفته می 

 رود.زدایی به کار می

 حواستون باشه! هنگام استفاده از آب اکسیژنه به نکات زیر توجه کنید:  

 در فضای باز استفاده شود. (1

 فتی(هنگام استفاده از دستکش و ماسک استفاده شود. )نگین نگ (2

 دور از دسترس اطفال بگذاریم. (3

 از تماس با پوست خود بپرهیزیم. (4

 در جای تاریکو دور از نور قرار دهید، چون ممکن است خاصیت خود را از دست بدهد. (5

 از ترکیب آب ژاول با سایر شوینده ها بپرهیزید.  (6

 انواع کاغذ 

  ،انواع کاغذ: کاغذ تحریر، کاغذ رنگی، کاغذ اسکناس، کاغذ پشت چسبدار، کاغذ مات، کاغذ براق

 کاغذ کاهی، کاغذ گالسه و ....

 .برای تهیه انواع کاغذ، در مراحل تولید کاغذ به آن مواد شیمیایی مختلفی اضافه می کنند 

 

 



 

 علت استفاده مواد به کار رفته در خمیر کاغذ

 کاغذ مقاوم _ تهیه کاغذ ضد آب )کاغذ گالسه(  پالستیك

 تهیه کاغذهای رنگی رنگ

 استحکام بیشتر کاغذ نشاسته

 سفید کردن خمیر کاغذ گاز کلر

 کردن کاغذ و شفاف مات گچ

 

 قطع بیش ازحد درختان جنگلی چه آسیبی به چرخه ی طبیعت میزند؟؟ 

 افزایش کربن دی اکسید باعث آلودگی ( اکسیژن کمتر و کربن دی اکسید بیشتری تولید می شود.1

 زندگی انسان ها و موجودات زنده به خطر می افتد.( 2

 هوا آلوده می شود.( 3

 بازیافت 

 استفاده ی مجدد از یک کاال برای تولید همان کاال و یا کاالی مشابه را بازیافت می گویند.

:مراحل بازیافت کاغذ 

 جمع آوری کاغذهای باطله از منازل توسط مراکز بازیافت (1

 حمل به کارخانه (2

 جدا کردن کاغذهای مناسب بازیافت از سایر زباله ها (3

 خرد کردن کاغذها در کارخانه (4

 مخلوط کردن کاغذها با آب و مواد شیمیایی و تولید خمیر (5

 عبور از غلطک های سنگین (6

 برش و بسته بندی کاغذها (7

محصوالت تولید شده از بازیافت کاغذ 

از کاغذهای بازیافت شده، کاغذ، مقوا، کارتن های بسته بندی، جعبه های تخم مرغ، جعبه ی میوه، 

 عبه ی کفش و ..... ساخته می شود.ج

 مقاومت محصوالت بازیافتی نسبت به محصوالتی که از مواد اولیه ی اصلی تهیه می هــنکت :

می سازند.  ضخیم تراست. معموأل برای اینکه مقاومت این محصوالت را باال ببرند آن ها را  کم ترشود، 

 از کاغذهای باطله مانند: کیسه های نایلونی و یا جعبه های ساخته شده

 

 



 

گروه مواد کاغذی بازیافت نمی شوند:: پنج 
 ت آن مشکل است. مثل:همه ی کاغذهای دور ریخته شده را نمی توان بازیافت کرد یا بازیاف

 کاغذهایی که به مواد نفتی آغشته اند-1

؛ به علت اینکه از و جعبه ی پیتزا کاغذ زیر شیرینیکاغذهایی که به مواد غذایی و روغنی آغشته اند. مانند:  -2

 بین بردن چربی موجود در این کاغذ هزینه ی زیادی دارد.

 کاغذهای رنگی هزینه زیادی دارد. مانند: کاغذ کادوکاغذهای رنگی، زیرا از بین بردن رنگ  -3

: شانه های تخم مرغ. این کاغذها برای بازیافت مجدد برخی کاغذهایی که خودشان بازیافتی هستند. مانند -4

 مناسب نیست.

 کاغذهای بهداشتی مانند: دستمال کاغذی. این کاغذها آلوده اند و باعث انتقال آلودگی می شوند. -5

:مزایای بازیافت کاغذ 

کاهش حجم زباله ها و کم شدن آلودگی محیط زیست 

                       )حفظ منابع طبیعی )درختان یی در مصرف انرژیصرفه جو 

                                                اشتغال زاییارزان بودن محصول جدید 

  ،است. حفظ محیط زیستمهمترین فایده ی بازیافت کاغذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3درس 

 کارخانه ی کاغذ سازی



 

کاغذ، روش سنتی نیاز به وقت زیاد و انرژی  سالیانهمصرف زیاد و افزایش جمعیت جهان با توجه به 

 .بیشتری دارد

در کارخانه کاغذ سازی جنس چه وسایلی از آهن است؟  

  مخزن های تولید خمیر کاغذ، دستگاه چوب خرد کن، سَرند، غلطک های آهنی برای صاف کردن

 خمیر کاغذ، دیگ های خمیر سازی، الک های بزرگ از جنس آهن و .....

 غلتكدر کارخانه کاغذ سازی برای خشک کردن خمیر کاغذ و تبدیل آن به ورقه های نازك کاغذ از  

د چون آهن فلزی سخت سنگین و مقاوم است و باعث میشود آب استفاده می شو های بزرگ آهنی

 از آنها خارج شود و زودتر خشک شوند.ورقه های کاغذ سریعتر 

 ویژگی های فلز آهن:

مقاوم  -4استحکام باال   -3هزینه استخراج کمتر نسبت به سایر فلزات   -2فراوانی در طبیعت    -1

 -7قابلیت چکش خواری و ورقه شدن و مفتول شدن  -6ق  رسانای خوب گرما و بر -5در برابر گرما  

 نسبتا ارزان است  -9سخت و محکم است   -8چگالی یا سنگینی زیاد  

فلــــــزها 
 کروم و .... - جیوه – سرب - آلومینیوم - مس - انواع فلزات: طال

 و بسیار سمی و خطرناك است. تنها فلز مایع است جیوه

 فلزی سمی است. سرب

 تنها فلزی است که شکننده است. کروم

 از فلزات به عنوان پخت و پز استفاده می شود چون رسانای خوب گرما هستند.

اتویژگی های فلز: 

ضربه پذیر هستند یعنی در اثر ضربه نمی  -3رسانای گرما هستند   -2رسانای جریان برق هستند  

 -5به شکل ورقه یا مفتول در می آیند   -4شکنند ولی تغییر شکل می دهند. در واقع چکش خوارند.  

 چگالی باالیی دارند  -6نقطه ی ذوب و جوش باالیی دارند  

 

 



 

:کاربرد برخی از فلزات 

 علت کاربرد فلز

 مایع بودن و رسانای گرمای خوب ساخت دماسنج جیوه

 درخشندگی و ارزشمندی زیاد ساخت زیورآالت طال

 سیم مسی و کابل های برق مس

 قابلمه های مسی ظوف و

 رسانای خوب الکتریسیته

 رسانای خوب گرما

 بدنه ی هواپیما آلومینیوم

 روکش قرص

 سبکی و استحکام باال

 به راحتی به ورقه های مازك تبدیل می شود

 

آهن زنگ نزن: 

  ،زنگ می زند.وقتی آهن با آب و اکسیژن هوا )هوای مرطوب( تماس پیدا می کند 

  تولید می شود.زنگ آهن در اثر ترکیب آهن با اکسیژن هوا، ماده ی قرمز رنگی به نام 

 می کنند.رنگ برای این که وسایل آهنی زنگ نزنن یا دیرتر زنگ بزنند، آن ها را  نکته:

به آهن نیکل در بعضی از کارخانه های صنعتی یک روکش از عنصر کروم یا عنصر  آهن زنگ نزن:

 می شود که آهن در تماس با اکسیزن و در مکان هایی که باران می باد زنگ نزند.می کشند و باعث 

هم گفته می شود، در تهیه ی ظروف آشپزخانه )چاقو، چنگال، کتری استیل  از آهن زنگ نزن که به آن

 و ...(، بسیاری از لوازم پزشکی، قطعات صنعتی و .... استفاده می شود.

آلیاژ 

 آلیاژلزات، آن ها را با فلزهای دیگر و یا با مواد دیگر ترکیب می کنند، که با آن برای استحکام بیشتر ف

 می گویند. مانند آلیاژ فوالد که از مخلوط آهن و کربن به دست می آید.

اسیـــــدها 
 اسیدها موادی هستند که در زندگی روزانه ما و صنایع مختلف کاربرد دارند.

 ترش است.اسید کلمه ای یونانی به معنی 

 ستند: اسید خوراکی  و اسید صنعتیاسیدها دو دسته ه

 



 

ند: لیموترش، کیوی، در طبیعت هستند و مزه ی ترشی دارند. میوه هایی مان :اسید های خوراکی

 پرتقال و ..

در طبیعت نیستند و توسط دانشمندان ساخته می شوند. مانند: جوهر نمک،  اسیدهای صنعتی:

 اسید سولفوریک و ....

 اسیدهای صنعتی خوراکی نیستند. پس نباید برای شناسایی آن ها را چشید. نکته:

.برای استفاده از اسیدهای صنعتی باید از دستکش، ماسک و عینک استفاده کرد 

 از لمس، بو، مزه کردن اسیدهای صنعتی خوداری کنید.

 دارند. مانند: پوست پرتقال، بازها اغلب تلخ مزه اند و در اثر تماس با پوست حالت لیز و صابونی

 جوش شیرین، شامپو، صابون، لوله بازکن و گاز پاك کن

 .وقتی اسید و باز را با هم مخلوط کنیم خنثی می شوند، یعنی تبدیل به آب و نمک می شود 

خنثی ماده ای است که نه باز است و نه اسید بلکه خنثی است مثل آب 

شناسایی اسیدها 

 )پی اچ ( است. phا و بازها استفاده از شناساگرهای طبیعی آب کلم یا کاغذ راه شناسایی اسیده

کاغذی است که در محیط های اسیدی به رنگ قرمز و در محیط های بازی که ) پی اچ (: PHکاغذ 

 خاصیت ضد اسیدی دارند به رنگ آبی در می آیندو می توانند اسیدها را از مواد دیگر شناسایی کند.

 می باشد. 14اسیدی و بازی از عدد صفر تا میزان قدرت 

Ph  دیک صفر نشان دهنده ی اسید قوی ونزph  نشان دهنده ی باز قوی است. 14نزدیک 

یک اسید قوی است و می تواند سنگ مرمر را در خود حل کند، سرکه نیز می تواند تا  جوهر نمك

 ت.سرکه یک اسید ضعبف اس حدودی سنگ مرمر را در خود حل کند، چون

 برگ یک گیاه را درون جوهر نمک قرار دهیم بعد از حدود نیم ساعت برگ شروع به سفید شدن اگر

 می کند و سبزینه های برگ تجزیه می شود.

  فاضالب کارخانه ها، خانه ها و..... مواد مختلفی دارند، ورود این مواد به رودخانه ها باعث تغییر

 جانداران را به خطر می اندازد.پی اچ آب شده و سالمت محیط زیست و 

استفاده ی مجدد از یک کاال برای تولید همان کاال و یا کاالی مشابه را بازیافت می : بازیافت

 گویند.

 فواید بازیافت کاغذ:

کاهش قطع درختان                      کاهش تولید زباله صرفه جویی در مصرف انرژی 

   صرفه جویی در هزینه  صرفه جویی در مقدار مصرف آبکاهش آلودگی هوا و محیط زیست 

صرفه جویی در مصرف مواد اولیه و خام 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4درس 

 سفر به اعماق زمین



 

 می باشد. مطالعه ی امواج لرزه ای. بهترین راه برای به دست آوردن اطالعات از درون زمین  1

 

 

           *راه های شناسایی درون زمین:

 

 

زش تلفن همراه ، لرزش آب به دلیل انداختن سنگ درون آن ، لر  چند مورد از لرزش اجسام :.  2

لرزش شیشه های خانه بر اثر عبور کامیون از کوچه و خیابان ، لرزش شیشه ها بر اثر رعد و برق ، 

 ایجاد لرزش بر اثر کندن خیابان توسط درل صنعتی و ...

زمین لرزه ایجاد می شوند ،  . به امواجی که در اثر شکستن ناگهانی سنگ های درون زمین در اثر 3

 می گویند  امواج لرزه ای

: امواج لرزه ای حرکت ارتعاشی دارند که  طریقه عبور امواج لرزه ای از سنگ های مختلف.  4

دارای انرژی هست و با توجه به نوع سنگ ها و جنس آن ها با سرعت های مختلف از سنگ های درون 

 زمین عبور می کنند .

امواج لرزه ای درون زمین ، از سنگ  امواج لرزه ای از سنگ های مختلف زمین :سرعت عبور .  5

 عبور می کنند . کند ترو از سنگ های نرم و کم تراکم ،  تند ترهای سخت و متراکم ، 

می گویند که امواج به همه ی جهات منتشر  کانون زمین لرزه. به محل آزاد شدن انرژی زمین  6

 می شوند.

در بخش های مختلف درون زمین به ضخامت،  سرعت امواج لرزه ای. دانشمندان با استفاده از 7

 چگالی، حالت)مایع،جامد وگاز(و حتی جنس الیه های درونی زمین پی می برند.

. مواد تشکیل دهنده ی زمین در برخی از قسمت ها حالت شکننده و در بعضی جاها حالت خمیری  8

 دارند .

 ، گوشته و هسته : پوستهتشکیل دهندهترکیب شیمیایی و جنس مواد  ی زمین بر اساسالیه ها.  9

 روش مستقیم

 روش غیر مستقیم

 حفرچاه،عکس وفیلم برداری،بررسی مواد مذاب:

 آتشفشان ها 

 بررسی خاصیت مغناطیسی زمین، بررسی :  

 تغییرات سرعت امواج لرزه ای زمین، 



 

 زغال سنگ، گاز، الیه ای ما بر روی آن زندگی می کنیم پوسته نام دارد و ذخائر نفت، *پوسته:

 معادن فلزی و غیرفلزی و سفره های آب زیرزمینی همه داخل پوسته هستند.

الیه ی میانی زمین که از پوسته آغاز می شود و تا هسته ادامه دارد و جنس سنگ و موادش  *گوشته:

 با هسته و پوسته تفاوت دارد.

 الیه ای در مرکز زمین که جنس بیشتر مواد آن از آهن و نیکل است. *هسته:

الیه  . تقسیم بندی سه الیه ای زمین بر اساس ترکیب شیمیایی و جنس مواد تشکیل دهنده ی 10

 ها می باشد.

 بخش : پنجبه ) جامد ، مایع و خمیری (حالت مواد تشکیل دهنده . الیه های زمین بر اساس  11

ـ هسته ی داخلی تقسیم  5ـ هسته ی خارجی  4ـ گوشته ی زیرین  3ـ خمیر کره    2ـ سنگ کره  1 

 می شوند.

یی گوشته است . ضخامت این بخش شامل پوسته و قسمت جامد باال ویژگی های سنگ کره:.  12

کیلو متر است و روی قسمت خمیر کره حرکت می کند .این الیه برای موجودات  100این بخش حدود 

 کیلومتر 100زنده و انسان ها خیلی مهم است. عمق سنگ کره: 

این بخش حالت خمیری دارد و از زیر سنگ کره شروع می شود و تا  ویژگی های خمیر کره:.  13

کیلو متری ادامه دارد . منشأ بیش تر آتش فشان ها و زمین لرزه ها مر بوط به این قسمت  350عمق 

 کیلومتر است. 250است .ضخامت این الیه حدود 

ر کره تا ابتدای این بخش که حالت جامد دارد ، از زیر خمی خصوصیات گوشته ی زیرین:.  14

کیلومتر است.ضخیم ترین  2900و عمق حدود  2550هسته ی خارجی ادامه دارد .ضخامت :حدود 

 الیه گوشته زیرین است.

این بخش حالت مایع دارد و از گوشته ی زیرین تا هسته ی  ویژگی های هسته ی خارجی:.  15

 ر است.کیلومت 5100و عمق حدود 2200داخلی ادامه دارد .ضخامت :ضخامت 

رکز زمین را تشکیل می دهد. این بخش حالت جامد دارد و م ویژگی های هسته ی داخلی:.  16

 کیلومتر است. 6400و عمق   1300ضخامت:

 



 

در حالت های مختلف مواد تشکیل  اختالف سرعت امواج لرزه ای. دانشمندان با استفاده از  17

دهنده ی هسته ی زمین  پی بردند که هسته ی خارجی حالت مایع و هسته ی داخلی حالت جامد 

 دارد .

و هسته ی درونی داغتر از هسته ی بیرونی ل زمین می رویم دما بیشتر می شود هرچه به داخ .18

 ونی جامد هستند.ولی به دلیل فشار الیه های باالیی سنگ های هسته در است.

هسته ی داخلی و خارجی وجود دارد ودلیل خاصیت مغناطیسی زمین می  در دو آهن و نیکل. 19

 باشند.

 . سنگ کره در قسمت خشکی ها ضخیم تر از قسمت دریاها  است. 20

 . قاره ها با حرکت سنگ کره ایجاد شده اند. 21

ـ پوسته  3ـ آتش فشان  2ـ زلزله  1ش : . حرکت قطعات سنگ کره بر روی خمیر کره باعث پیدای 22

 می شود.  ـ پیدایش جزیره 6ـ پیدایش دره و گودال  5ـ پیدایش کوه  4ی جدید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5درس 

 زمین پویا

 



 است . طبیعیزمین لرزه یکی از پدیده های 

 لیهم تشک جدا از یصفحه  چند از و ستیتکه ن کیدرفصل قبل اشاره شد سنگ کره  همانطورکه

 شده است.

به قسمت  یادیز فشار ها، صفحه حرکات براثر .کنندی حرکت م رکرهیخم یسنگ کره بررو صفحات

 شکنند . یم ادیز اریسنگ ها بر اثر فشار بس وشود  یوارد م نیزم یدرون یاز سنگ ها ییها

را به  نیتواند زم یم یانرژ نیشود و ا یم یادیز اریبس یانرژ شدن آزاد موجب ها سنگ شکستن

 .شدت بلرزاند

زمین لرزه چه زمانی اتفاق می افتد؟ 

زمین لرزه زمانی اتفاق می افتد که سنگ های کره ی زمین در اثر نیروهای حاصل از درون زمین می 

شکند. انرژی حاصل از شکستن سنگ های کره ی زمین به صورت امواج لرزه ای از داخل زمین به 

 لرزه می شود.سطح آن می رسند و باعث زمین 

 توان گفت : یم پس

 است. نیدرون زم یزاد شدن انرژآلرزه ، نیعلت زم .1

 شکنند . یوارد شده م یروهایافتد که سنگ ها در اثر ن یاتفاق م یلرزه وقت نیزم .2

رسد و  یم آن به سطح نیاز داخل زم یحاصل از شکستن سنگ کره به صورت امواج لرزه ا یانرژ .3

 .شوند یم نیدر سطح زم یراتییباعث تغ

 یعنی زمین لرزه با قدرت کم :زمین لرزه ی خفیف یعنی 

قط توسط چون قدرت آن ها بسیار کم است و ف ،مردم زمین لرزه های خفیف را حس نمی کنند 

 .لرزه نگارها ثبت می شود

 .زمین لرزه رخ می دهد و مردم آن ها را حس نمی کنند 10000ساالنه حدود 

زمین لرزه های خفیف ،چون داشته باشد بهتر است  ی وجودلرزه های خفیف بیشترهرچه زمین 

 باعث آزاد شدن انرژی درونی زمین و جلوگیری از وقوع زمین لرزه های بزرگ تر می شوند .

آن در زلزله: زانیو م یخراب در موثر عوامل 

     زلزله آزاد شده و فاصله از کانون ژی( مقدار انرالف

 ه در ساختمان های منطق( مدت زلزله و نوع مصالح به کار رفته ب

      ( دانش افراد سازنده و طراحج

 ساختمان   یو شکل هندس نی( نوع زمد

 .کانون است نیدر سطح زم یآزاد شدن انرژ محل:  لرزه نیزم کانون ️✔

 .دارند یکمتر خرابی دورترند نیاز سطح زم یعنیاست  شتریآن ها ب یکه عمق کانون ییلرزه ها نیزم

 

 



 

گسل چیست؟ 
 .ندیگو یمگسل  نیزم یدرون یسنگ ها یشکستگ محل به

صفحه  نیها در مرز ب گسلمکان ها است . ریتر از سا شیب اریبس ،وقوع زلزله در گسل ها احتمال

 .ندیآ یسنگ کره به وجود م یها

 اثرات بهداشتی حاصل از زمین لرزه:  

ـ جمع شدن زباله 4ـ شیوع بیماری های واگیردار 3ـ آلودگی برخی مواد غذایی 2ها ـ آلودگی آب 1

 کاهش کادر پزشکی و پرستاران-6ـ زیاد شدن جانوران منتقل کننده ی بیماری5در سطح شهر 

ـ شکستن شیشه 2ـ خراب شدن ساختمان ها )ریزش آوار( 1 :آثار ساختمانی حاصل از زمین لرزه 

 ـ خراب شدن آسانسورها و پله ها5ـ افتادن تیرهای برق 4ـ شکستن سد ها 3ها 

ـ خراب شدن مکان 3ـ بیکاری 2ـ از دست دادن عزیزان 1 :اثرات اجتماعی حاصل از زمین لرزه 

 از بین رفتن نظم -5 ـ تخریب ادارات و بیمارستان ها4 و  های تاریخی

انــــــــــش فشـــــآت 

دما ، متناسب با عمق  زانی، همه جا بر م میتر برو نییپا نیقدر از سطح زم هـــــر آتش فشان:

  رسدیم گرادیدرجه سانت 1200به  یلومتریک 30درعمق  طیمح یکه دما ی. بطور شودیآن افزوده م

 . بصورت مذاب هستند سنگهادما اغلب  نیکه در ا میدانیو م

 یاست ، و به فضا ادیز یلیکه حجمش خ شودیاز آن حاصل م ییجوشد ، گازها یسنگ م یوقت

سوزانند  یسر راهشان است م هو هر چ کنندیفواران م یبیدارد . مواد مذاب با فشار عج ازین یعیوس

 برند. یم نیو از ب

 دودکش دهانه، اتاقک ماگما، مخروط، دارد: یآتشفشان قسمت اصل هر

 مخروط آتش فشان از سرد شدن مواد مذاب تشکیل می شود.  – 1

 .و محل خروج مواد آتش فشانی استدهانه: که نوك آتشفشان -2

 .شودیکه مواد مذاب قبل از فوران آن جا جمع م یاتاقک مواد مذاب و داغ آتش فشان: محل - 3

 اتصال اتاقک به دهان آتشفشان است. : محلدودکش - 4

دودکش فرعی نکته: یک آتش فشان تنها یک مخروط دارد ولی ممکن است چند ماگما، دهانه و 

 داشته باشد.

:سه نوع کوه آتش فشان وجود دارد  

: آتش فشانی است که در حال حاضریا در سالهای اخیر مواد آتش فشانی از دهانه ی آن لف( فعال ا

 خارج شده است.در ایران کوه فعال وجود ندارد اما در فیلیپین و ژاپن و...دیده می شوند.

 آتش فشانی است که از دهانه ی آن فقط گاز خارج می شود مانند دماوند، تفتان ب( نیمه فعال:

 آتش فشانی است که هیچ گونه فعالیتی ندارد.مانند سهند و سبالن پ( خاموش:



 

:مواد خارج شده از کوه آتش فشان  

 شدهسردند: توف، پوکه معدنی و گدازه مانخاکستر و سنگ هایی که هنوز ذوب نشده اند. جامد :-1

 : مواد مذاب یا گدازه روان مایع-2

 گاز دی اکسیدکربن، منوکسیدکربن و بخارآب گاز:-3

چون سبک است برای عایق سازی ساختمان و شیب بندی ساختمان استفاده می  پوکه معدنی

 شود.

نوعی سنگ آذرین است که از سرد شدن گدازه های آتش فشان شکل می گیرد و به خاطر  سنگ پا

باالیی که دارد ،الیه های سفت و مرده ی پوست پاشنه ی پا را بر می دارد ودر صنعت سایندگی 

 چوب بری نیز به عنوان ساینده از آن استفاده می شود.

در بعضی آتش فشان ها مواد مذاب آرام از دهانه بیرون آمده و جاری می شوند و در بعضی دیگر مواد 

 .مذاب حالت انفجاری داشته و فوران می کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6درس 

 (1ورزش و نیرو )



 

تعریف نیرو 

 شود. یوارد م گریشخص د ایشخص بر جسم  ایجسم  کیاست که توسط  یرانش ای، کشش  رونی

 دو جسم است. نیاز اثر متقابل )برهم کنش( ب ی، ناش رونی ��

 ، عامل کشش و رانش اجسام است.  رونی ��

 حرکت در اجسام است.  ریی، عامل تغ رونی ��

:حاصل بر هم کنش دو جسم  رویدو جسم وجود داشته باشد)ن دیحداقل با رویاعمال ن برای نکته

 دهد. یرا هل م ییخودرو یکه شخص یاست( مانند زمان

روین های مشخصه:  

 اندازه و جهت است:  یدو مشخصه  یدارا رویهر ن 

 است. وتنیشود واحد آن ن یم یریسنج اندازه گ رویاست که با ن رویمقدار ن اندازه: 

ن است که جسم به آ یو جهت کنند یآن بر جسم مشخص م ریتاث ی جهیرا از نت رویجهت ن جهت :  

 کند.    یسمت حرکت م

گذاشته  ریاست که بر جسم تاث روهاین ییخالص همان اثر نها یروین (:روهاین ندیخالص )برآ یروین

 ماند.  یم یجسم همان گونه ساکن باق ایآورد و ی و جسم را به حرکت در م

  نیکند ا یخالف جهت ، به ما وارد م یمساو ییروین زیجسم ن میوارد کن روین یجسم هرگاه به 

 یروین زیجسم ن مینوارد ک یشتریب یروین یهرچه به جسم یعنیماست  یروین یکامال مساو  روین

 ردیگ یدرد م زیو دست شما ن دیزن یمشت م واریکه به د یبه ما وارد خواهد کرد.  مانند زمان یشتریب

 کشد. یدست ما را به سمت خود م زین زیم ،میکش یرا م یزیکه م یزمان ای

  کند؟ جادیتواند ا یدرجسم م یراتییچه تغ روی:ن رویاثرات ن  

جسم در  کی ایجسم ساکن را به حرکت در آورد  کیتواند  یم ـروین توقف جسم : ای حرکت - ✅

 .کند متوقّف و بازدارد حرکت از را حرکت حال

همانند   ای،  میدار یتوپ در حال حرکت را نگه م ای میکن یکه توپ ساکن را شوت م هنگامی:  مثال  

 . مین کارها را انجام داده ایا رویبه کمک ن قتیدر حق م،یکن می مهار را توپ ها بان دروازه

به  شتریب ایکمتـر  یتواند جسم در حال حرکت را با سرعت یم روین اندازه سرعت : رییتغ  - ✅ 

 کند.  یکند م ایسرعت آن جسم را تنـد و  یعنی.  کند وادار تحرک

ترمز سرعت را  لهیبه وس ای میده یم شیرا افزا لیدنده سرعت اتومب ضیکه با تعو یهنگام : مثال

، میزن یضربه م میکه در حال حرکت است، به سمت جلو مستق یبه توپ ای.  میده یکاهش م مقداری

 . میاز سرعت آنها کاسته ا ای میبه سرعت آنها اضافه کرده ا روین ی لهیبه وس قتیدر حق



 

عوض کرد و ممکن  زیتوان جهت حرکت اجسام را ن یم رویبه کمک ت جهت حرکت : رییتغ   - ✅   

 انجام شود.  رعتس رییجهت بدون تغ رییتغ نای است

که به توپ  ی. زمان دیزن یم یبه توپ در حال حرکت ضربه ا سیراکت تن کیکه با  یهنگام: مثال  

به هم  اردیلیب یکه توپ ها ی. هنگام دیزن یکه به شما پاس داده شده ، بدون وقفه ضربه م فوتبالی

 . میداده ا ریی، جهت حرکت اجسام را تغ رویما به کمک ن قتیکنند و ... در حق یبرخورد م

 .دهد رییتغ زیجسم را ن کیشکل  کیتواند اندازه  یم روین شکل جسم : ایاندازه  رییتغ  - ✅

و کمان را به سمت خود  ریکه ت ی. هنگام میکن یفشرده م ای میکش یفنر را م کیکه  هنگامی:  مثال

خط کش را  کیکه  یزمان ایو  میرفشا یم یژله را به آهستگ کیکه با انگشت  ی. هنگام میکش می

 . میداده ا رییشکل اجسام راتغ رویبا کمک ن قتی، در حق میکن یخم م

 هل دادن ای دنیکش تیفعال فیتوص   

 هل دادن *شوت کردن توپ 

                                           دنکشی  ن هل داد  زیم روی از کتاب کردن بلند*

 هل دادن  خچالی*بستن درب 

                                         دنیکش   زیم کشوی کردن باز*

 کشیدن  زییدرختان در پا *افتادن برگ

 کشیدن باران از آسمان  ختنری*

 درب رونیاز داخل و ب دنیتواند با هل دادن انجام شود و هم با کش یباز کردن درب اتاق  هم م

  خچالیاست ،همانند درب  دنکشی با حتما کشو درب کردن باز

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7درس 

 ( 2ورزش و نیرو )



 

:انواع نیروها 

 غیر تماسی -2                                           تماسی      -1 

 

نیروی غیرتماسی:  

نیروهایی که از راه دور و بدون تماس دو جسم به یکدیگر وارد می شوند.  مانند: نیروی گرانشی، نیروی 

 مغناطیسی و نیروی الکتریکی

1- )نیروی جاذبه زمین )گرانش 

نیرویی که زمین به همه ی اجسام اطراف خود نیرو وارد می کند و  نیروی گرانش زمین چیست؟

 آنها را به طرف خود می کشد. و باعث سقوط اجسام می شود.

 است.  نوع غیرتماسیو از  نیروی کششیجاذبه ی زمین یک 

 به نیروی جاذبه زمین، نیروی گرانش گفته می شود. این نیرو به همه چیز وارد می شود.

باز میکنیم نیروی گرانشی زمین، آب را به سمت خود میکشد و آب بالفاصله به سمت  وقتی شیرآب را

زمین جریان میابد و یا وقتی اسکی باز از باالی کوه به سمت پایین حرکت میکند به علت نیروی 

 گرانشی زمین، سرعت آن زیاد می شود.

 *** وزن با جرم فرق دارد ***

 .مقدار نیرویی است که از طرف زمین به جسم وارد میشود تعریف وزن:                

 است. (Nاندازگیری میشود. یکای نیرو نیوتن ) نیروسنجبا وسیله ای به نام                 

 

  مقدار ماده تشکیل دهنده ی یک جسم است. تعریف جرم:                

انواع ترازوها است. (kgگرم)اندازه گیری میشود. واحدآن کیلو ترازوبا وسیله ای به نام                 

برای اندازه گیری جرم:ترازو دوکفه ای، ترازوی عقربه ای، ترازوی دیجیتالی. )از نظر دقت ترازوی 

 دیجیتالی از همه دقیق تر است.(

کیلوگرم است  3نباید به جای جرم ازکلمه ی وزن استفاده شود. مثال می گوییم وزن این پرتقال  :نکته

است. اگر نیوتن  10کیلوگرم است و وزن آن  3که کامال اشتباه است و باید گفته شود جرم پرتقال 

 برابرکن. 10میخواهی وزن چیزی را بدانی جرم را 

 

 

 وزن

 جرم

جرم  =  وزن در زمین                               ×شتاب جاذبه ی زمین 
 )نیوتن(

 

 (کیلوگرم)

 

(10  =8/9) 

 

 نیروی اصطکاك

 
 مقاومت هوا  نیروی

 
 نیروی باالبری 

 نیروی جاذبه ی زمین)گرانش(

 
 مغناطیسی  نیروی

 نیروی الکتریکی

 



 

است  8/9برای به دست آوردن وزن در سیاره ی زمین باید جرم ماده در شتاب گرانش زمین که عدد 

 فرض می شود( ضرب شود.  10)برای راحتی آن 

 کیلوگرم است. وزن او در سیاره ی زمین چقدر است؟ 60مثال: جرم شخصی 

 جرم  =  وزن  × 10

11 ×  =  وزن   60 10  

 

قمر در اثر نیروی گرانشی به دور  160دیگر منظومه شمسی با بیش از  ***زمین و هفت سیاره ی

خورشید می چرخد و فاصله ی هر سیاره از خورشید هنگام حرکت در مدارش تغییر می کند؛ اما 

 هیچگاه با یکدیگر برخورد نمی کنند***

2-نیروی مغناطیسی 

وارد می کند نیروی مغناطیسی  نیرویی که یک آهنربا به آهنربای دیگرنیروی مغناطیسی چیست؟ 

 نامیده می شود.

 باشد.  رانشیو هم از نوع  کششیاست و می تواند هم از نوع  غیرتماسیاین نیرو 

گر یک آهن ربا را در براده های آهن بغلطانید، براده ها بیش تر به دو سر آن می چسبند، این قسمت 1

 .با نامیده می شودها که خاصیت مغناطیسی قویتری دارند، قطب های آهن ر

 (Sقطب جنوب ) 2.       (Nقطب شمال ) 1. هر آهن ربا دو قطب دارد. *

 دفع می کنند.( یکدیگر را S,S( یا )N,N) دو قطب همنام آهن ربا

 جذب می کنند. ( یکدیگر راS,N) آهن رباناهمنام دو قطب 

  فلزاتی مانند مس، آلومینیوم، طال، فلزاتی مانند آهن، نیکل، انواع فوالد جذب آهن ربا می شوند و

 برنج، نقره این خاصیت را ندارند.

نکته: نیروی مغناطیسی در زندگی روزمره کاربرد فراوانی دارد از جمله: قطب نما، موتورالکتریکی، در 

 یخچال، زنگ اخبار، بلندگو، بازیافت زباله های آهنی، عروسک های کوچک و .....

با جرثقیل آهن ربای  افت زباله های فلزی استفاده می شود؟از آهن ربا چطور در بازی

قوی را به زباله ها نزدیک می کنن، هرچه خرده آهن در بین زباله ها باشد به آهن می چسبد و از 

 این راه زباله های فلزی را از دیگر زباله ها جدا می کنند.

 3- نیروی الکتریکی 

 نیرویی است که بین دو جسم دارای بار ایجاد می شود. نیروی الکتریکی چیست؟ 

 بین دو جسم ایجاد شود. رانشی یاکششی است و می تواند به صورت  غیرتماسیاین نیرو 

 

 نیوتن = وزن 600

 



 

اگر بارهای موجود در دو جسم ناهمنام باشند آن دو جسم همدیگر را جذب می کند و نیروی کششی 

 به هم وارد می کنند.

جسم همنام باشند آن دو جسم همدیگر را دفع می کند و نیروی رانشی به  اگر بارهای موجود در دو

 هم وارد می کنند.

 

 

 

 

نیروی تماسی : 

: نیروهایی که برای اعمال و اثر نیرو نیاز به تماس جسم مورد نظر دارد.  مانند: نیروی نیروی تماسی

 اصطکاك، نیروی مقاومت هوا و نیروی باالبری هواپیما

1-نیروی اصطکاك 

نیرویی مقاومی که مانع حرکت جسم روی سطح می شود نیروی اصطکاك  نیروی اصطکاك چیست؟

 نام دارد.

حرکت است و جلوی  جهت برخالفاست و جهت نیروی اصطکاك همیشه  نیرویی تماسیاصطکاك 

 حرکت جسم را می گیرد.

مثال: توپی را در نظر بگیرید که روی سطحی )مانند چمن( شوت شود، توپ شروع به حرکت می کند 

پس از مدتی حرکتش کُند و در ادامه متوقف می شود. نیرویی که از یک طرف به توپ وارد می و 

 شود باعث کُند شدن و توقف توپ میشود. این نیرو همان نیروی اصطکاك است.

 

 

 

 

  حرکت یک توپ روی زمین که بعد از مدتی از حرکت باز می ایستد. نیروی اصطکاك باعث

 ی شود.کُند شدن سرعت و توقف جسم م

 کشیدن یک جعبه روی زمین که کاری سخت است، نیروی اصطکاك مانع حرکت آن است 

  .دوچرخه سواری که می خواهد با ترمز کردن سرعت خود را کم و یا دوچرخه را متوقف کند

 از نیروی اصطکاك زمین و الستیک دوچرخه بهره میبرد.

-------- -------- ++++++++ 

 نیروی جاذبه نیروی دافعه

-------- 

---

 



 

خواهد بود. مثال  بیشترجسم وارد میشود  باشد، نیروی اصطکاکی که بهناهموارتر نکته: هرچه سطح 

 روی سطحی مانند آسفالت، نیروی اصطکاك بیشتر است تا سطح شیشه ای.

 در سطح های خیلی صاف هم، ناهمواری های ریزی وجود دارد که با چشم دیده نمیشود.

 

 

 

 

 

 ***نیروی اصطکاك گاهی مفید است و گاهی مضر است.***

نیروی اصطکاك با اینکه مانع حرکت جسم می شود ولی همیشه هم به ضرر ما نیست. و در انجام 

 بسیاری از کارها حتی همین راه رفتن معمولی به ما کمک می کند.

. مثال هنگام اسکی روی برف، نیروی اصطکاك بین گاهی هم کم بودن نیروی اصطکاك به نفع ماست

 ف سُر بخورد و حرکت کند.رسطح برف و کفش اسکی باز کم است و او می تواند به راحتی روی ب

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل موثر بر اصطکاك

 صافی و زبری سطح

 وزن جسم

 جنس سطوح تماس



 

 

  صاف کردن دو سطح 

 .... استفاده از مواد لغزنده بین دو سطح: روغن، گریس، شامپو و 

 های گرد در گذشتهاستفاده از چرخ و غلطك و یا ساچمه و یا استفاده از اَلوار 

نیروی اصطکاك را کم کرده و حرکت اجزای آن را ساده  روغنمثال: در بعضی از وسایل، استفاده از 

تر می کند. مثال برای حرکتِ بهترِ زنجیرچرخ دنده در دوچرخه، آن ها را روغن کاری می کنند.روغن 

 ناهمواری های دو سطح را پر می کند و باعث میشود راحت تر حرکت کنند.

است از چرخ استفاده کرد. چرخ،  مثال: گاهی برای حرکت دادن یک جسم سنگین روی سطح، بهتر

سطح تماس جسم با زمین را کم و حرکت جسم را سریع تر و آسان تر میکند. در حالی که کشیدم و 

 هل دادن جسم سنگین روی سطح، کار آسانی نیست.

 در قدیم برای جابجایی اجسام سنگین و کم کردن اصطکاك، از تنه ی درختان استفاده می کردند.

 

 

 استفاده از زنجیر چرخ در زمستان ها برای الستیك خودروها 

 افزایش فرورفتگی و برآمدگی کف کفش ها)عاج کفش(مانند کفش های کوه 

 ریختن شن و ماسه روی آسفالت خیابان ها هنگام بارش برف 

مثال: وقتی در زمستان با اتومبیل در جاده های برفی حرکت می کنیم، برای اینکه سر نخوریم و بتوانیم 

حرکت آن را کنترل کنیم، از زنجیرچرخ استفاده می کنیم. زنجیر چرخ نیروی اصطکاك بین جاده و 

رکت آن را کند می کند. ) همچنین ریختن شن های ریز روی برف جاده چرخ اتومبیل را بیشتر و ح

 ها اصطکاك چرخ خودرو با زمین را زیاد می کند و از لیز خوردن خودروها جلوگیری می کند.(

 2- نیروی مقاومت هوا یا آب 

 وقتی جسمی در هوا حرکت می کند، از طرف هوا نیروی مقاومی به آن وارد می شود و جلوی حرکت

 آن را می گیرد. به این نیرو نیروی مقاومت هوا می گویند.

 است که مانع حرکت سریع جسم متحرك می شود.  تماسینکته: نیروی مقاومت هوا نیروی 

 روش های کاهش اصطکاک

 روش های افزایش اصطکاک

 



 

جهت حرکت جسم است و مانند نیروی اصطکاك گاهی  برخالفنکته: نیروی مقاومت هوا  همیشه 

 مفید و گاهی مضر است.

یز دقیقا مانند نیروی مقاومت هوا است به طوری که این نیرو در خالف جهت نکته: نیروی مقاومت آب ن

 حرکت جسم متحرك درون آب )مانند کشتی(  به آن وارد می شود.

توجه: برای آن که اجسام بتوانند به راحتی در هوا حرکت کنند، باید شکل آن ها را به گونه ای طراحی 

 به کم ترین مقدار برسد. کنند تا نیروی مقاومت هوای وارد بر آن ها

 

 

 نوك تیز کردن 

 صاف کردن سطح 

 مثال: برای نوك تیز کردن:

( ساختن بدنه ی اتومبیل های امروزی و جدید که جلوی بسیار باریک تر و نوك تیزتر نسبت به 1 

 قبل دارند.

( نوك تیز ساختن بدنه ی کشتی و یا قایق پارویی باعث کاهش مقاومت آب شده و سرعت حرکت 2

 به سمت جلو بیشتر می شود.

 3- نیروی باالبری 

های هواپیما را به گونه ای طراحی می کنند که وقتی هواپیما در حال حرکت است، هوای باالی بال 

بال دارای سرعت بیشتری نسبت به هوای پایین بال بشود و همین امر سبب اختالف فشار در دو سوی 

وارد از نیروی جاذبه ی بال و ایجاد یک نیروی خالص به طرف باال می شود. این نیرو می تواند حتی 

بر هواپیما هم بیشتر باشد و آن را به طرف باال حرکت دهد. به نیرویی که هواپیما را به سمت باال می 

 برد نیروی باالبری گفته می شود.

 چرا در روزهای طوفانی امکان اینکه سقف شیروانی خانه های قدیمی کنده شود زیاد است؟ 

سقف عبور می کند، در نتیجه فشار هوا در باالی سقف در روزهای طوفانی، هوا با سرعت زیاد از باالی 

کم شده و فشار هوای داخل ساختمان سبب نیروی رو به باال به سقف می شود و اگر از استحکام الزم 

 برخوردار نباشد ممکن است کنده شود.

 

 راه های کاهش نیروی مقاومت هوا و یا آب

 



 

 به هواپیمای در حال حرکت چه نیروهایی وارد می شود؟ 

 ، نیروی رانشنیروی باالبریمقاومت هوا، نیروی ، نیروی وزن

 نیروی وزن: نیروی گرانش زمین است و هواپیما را به سمت خود می کشد. (1

نیروی مقاومت هوا: نیرویی است که مانند نیروی اصطکاك باعث کند شدن حرکت جسم   (2

 می شود و خالف جهت حرکت هواپیما به آن وارد می شود.

ف فشار هوای باال و پایین بال ها به وجود می : نیرویی است که در اثر اختالنیروی باالبری  (3

 آید و باعث حرکت رو به باالی هواپیما می شود.

نیروی رانش: نیرویی است که توسط موتور هواپیما به وجود می آید و باعث حرکت رو به  (4

 جلوی هواپیما می شود.

 

چرا هنگام نشستن هواپیمای جنگی، در پشت آن چتری باز می شود؟ 

 باعث می شود که هواپیما زودتر متوقف شود.زیرا چتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9درس 

 سفر انرژی



 

:تعریف انرژی 

 انرژی توانایی انجام کار است.

 شده است. دهیژول ، ژول نام مزیبه افتخار دانشمند به نام ج یانرژ یریاندازه گ یکای

ندارم، نمی  در زندگی روزمره واژه انرژی را به صورت های مختلفی به کار میبریم. مثأل دیگه انرژی

 توانم بازی کنم و یا خرما انرژی زیادی دارد

:شکل های مختلف انرژی 

انرژی به صورت ها یا شکل های مختلفی در اطراف ما وجود دارد. مثل: انرژی حرکتی، انرژی صوتی، 

 نرژی الکتریکی و ........ی، انرژی نورانی، انرژی گرمایی، اانرژی شیمیای

  است. نور خورشیدهایی که استفاده می کنیم منبع اصلی بیشتر انرژی 

 خورشید انرژی الزم برای رشد گیاهان و غذاسازی را به آن ها می دهد؛ هم چنین انرژی :  نکتـــه

گرمایی و نورانی زیادی برای ما فراهم می کند. ما با خوردن مواد غذایی گوناگون، انرژی مورد نیاز 

 بدنمان را به دست می آوریم.

  دیگر  ت. گیاهان با استفاده از نور خورشید، برای خود و موجوداتمواد غذایی ذخیره شده اسانرژی در

 غذا می سازد.

  وقتی غذا می خوریم، انرژی آن آزاد شده و به بدن ما وارد می شود و در بدن ما این انرژی ذخیره می

 انرژی ذخیره شده در بدن ما آزاد می شود.شود. وقتی کاری انجام می دهیم، 

 انرژی نورانی خورشید در غذاهایی که گیاهان می سازند به چه صورت ذخیره می شود؟ 

  ذخیره می شود.انرژی شیمیایی انرژی نورانی در غذاهایی که گیاهان می سازند به صورت 

 انرژی آب، باد و سوخت ها چه ارتباطی با انرژی خورشید دارند؟ 

  شده، بخار می شود و ابر تشکیل می شود. باد ابرها را جابجا نور خورشید به آب دریا می تابد و آب گرم

می کند و به خشکی می آورد و باران می بارد. آب باران و خورشید باعث رشد گیاهان می شود. 

حیوانات از گیاهان و آب تغذیه می کنند. الشه ی حیوانات وقتی زیر خاك مدفون شوند، بعد از گذشت 

ختنی است تبدیل می شود. گیاهان نیز وقتی زیر خاك مدفون می شوند سال ها به نفت که ماده ی سو

 بعد از گذشت سال ها به زغال سنگ که ماده ی سوختنی است تبدیل می شوند.

 

 



 

  یانرژ یصورت ها:  

 یشده است. انرژ رهیاز مواد ذخ یبعض یاست که در مولکول ها یاز انرژ یصورت :ییایمیش یانرژ 

 و ... نیچون نفت و بنز ییسوخت ها یانرژ ،ییموجود در مواد غذا

 ییایمیش یانرژ یمقدار م،یزیر یم نیکه در ماش یسوخت ایو  میخور یکه ما م ییدر هر گرم از غذا

 شده است. رهیذخ

 داد. یاست که به جنبش مولکول ها بستگ یاز انرژ یصورت : ییگرما یانرژ 

آن  ییگرما یانرژ ،باشد شتریآن ب یو جنبش مولکول ها شتریجسم ب کی یتعداد مولکول ها هرچه

 است. شتریب

 شود. یدر پختن غذا، گرم کردن خانه و ... استفاده م یانرژ نیاز ا

 شود. یمنتقل م گرید یبه جا ییاست که از جا یاز انرژ یصورت :ینوران یانرژ 

 استفاده را دارد. نیشتریروزمره ب یاست که در زندگ یانرژ یاز صورتها یکی :یکیالکتر یانرژ 

 شود. یم لیتبد یانرژ گرید یبه صورتها یمنتقل شده و به آسان یبه راحت یانرژ نیا رایز

 و سوزاندن سوختها به دست آورد. یجار یتوان از طرق باد، آبها یرا م یکیالکتر یانرژ

نقطه به  کیاز  یهوا شده و به آسان یباعث حرکت مولکول ها یصورت انرژ نیا :یصوت یانرژ

 شود. یمنتقل م گرینقطه د

 هستند.    یکیمکان یانرژ یاجسام در حال حرکت دارا تمام :یکیمکان یانرژ 

 قابل  یانرژ میو تور ومیمانند اتم اوران نیسنگ یاز اتم ها یهسته بعض در (:ی)اتم یهسته ا یانرژ

 شده است. رهیذخ یمالحظه ا

 کیآزاد کردن آن  یو برا ستین صیظاهر آن قابل تشخ یاز رو ییایمیش یمانند انرژ یانرژ نیا

 الزم است. یواکنش هسته ا

کند.  یم دیبخصوص گرما تول یانرژ یشکافته شود مقدار قابل مالحظه ا نیسنگ یاگر هسته اتم ها

 شود. یبرق استفاده م دیتول یبخار برا یها نیبه کار انداختن تورب یبرا یانرژ نیاز ا

 
  لیپتانس یانرژ : 

 .ندیگو یم لیپتانس یشده در اجسام را انرژ رهیذخ یانرژ

شده  رهیذخ یانرژ یشود دارا یم زانیاز سقف آو یوزنه ا ایشود و  یفشرده م ای دهیکش یفنر یوقت

 است.

 دارد. یانواع گوناگون لیپتانس یانرژ نیشود، بنابرا یم رهیمختلف در مواد ذخ یبه صورتها یانرژ نیا

 



 

 یگرانش لیپتانس ی( انرژالف: 

کوه  یکه باال یطاقچه قرار دارد. سنگ یکه بر رو یاست. جسم ستادهیا یپله نردبان یکه رو یشخص

 شده هستند. رهیذخ یانرژ یدارا همه قرار دارد.

 نام دارد. یگرانش لیپتانس یدارد، انرژ نیکه جسم فقط به علت ارتفاعش از سطح زم ینوع انرژ نیا

 باشد. ی( مj( ، ژول ) U) یگرانش لیپتانس یانرژ یریاندازه گ یکای

 : یگرانش لیپتانس یموثر بر انرژ عوامل

 جرم جسم 

 شود. یم رهیدر جسم ذخ یتر شیب یتر باشد، انرژ شیجرم جسم ب هرچه

 نیارتفاع جسم از سطح زم(h) 

 خواهد بود. شتریب زین یگرانش لیپتانس یباشد، انرژ شتریب نیارتفاع جسم از سطح زم هرچه

 نیشتاب گرانش زم (g) 

 .است 10معادل  نیسطح زم یبر رو یگرانش شتاب

 یکشسان لیپتانس ی(انرژب: 

 شود. یم رهیدر فنر ذخ یانرژ یمقدار میفشرده کن ای دهیرا کش یفنر اگر

 است. شتریشده در آن ب رهیذخ یفشرده شود ، انرژ ای دهیکش شتریچه فنر ب هر

 .ندیگو یم یکشسان لیپتانس یشده در فنر را انرژ رهیذخ یانرژ

:تبدیل انرژی های مهم 

تبدیل انرژی حرکتی به انرژی گرمایی وقتی فرفره کاغذی را باالی گرمای بخاری یا شعله می گیریم، 

 می شود.

 تبدیل می شود.انرژی صوتی به انرژی حرکتی وقتی به طبلی ضربه میزنیم، 

 تصو و ییبه گرما یحرکت یانرژ ⬅دست ها به هم دنیمال 

 یبه حرکت یصوت یانرژ ⬅بلند یطبل در اثر صدا یبرنح بر رو یها دانه لرزش 

  یبه حرکت ییایمیش یانرژ  ⬅بدن یاعضا حرکت

 ییایمیبه ش ینوران یانرژ ⬅اهانیگ یغذاساز 

 یو نوران ییبه گرما یهسته ا یانرژ  ⬅دیخورش

  ییایمیبه ش یکیالکتر یانرژ  ⬅لیاتومب یباطر شارژ 

 ییایمیبه ش ییگرما یانرژ ⬅غذا پختن 

 یحر کت و یکیبه الکتر ییایمیش یانرژ ⬅ یوسفره ماه یماه مار 

 انرژی نورانی   ⬅کرم شب تاب: انرژی شیمیایی 



 

ها: یانرژ لیتبد گرید یبعض 

 یصوت ⇦ یکیالکتر یانرژ :بلندگو

 یکیالکتر ⇦ یصوت یانرژ :کروفونیم

 یکیالکتر ⇦ ینوران ینرژا :یدیخورش یباتر ای یدیخورش سلول

 ییگرما ⇦ ینوران ینرژا :یدیخورش آبگرمکن

 ییگرما ⇦ینوران یانرژ :یدیخورش اجاق

 ییو گرما ینوران ⇦ییایمیش یانرژ شمع: سوختن

 یو نوران ییگرما ⇦یکیالکتر یانرژ :یمعمول المپ

 ییایمیش ⇦ ینوران یانرژ :فتوسنتز

 یصوت یانرژ ⇦یکیالکتر یانرژ :ویراد

 ی،صوتیی،گرماینوران ⇦یکیالکتر یانرژ :ونیزیتلو

 ییگرما ⇦یکی:الکتریبرق یاتو

 ییو گرما یحرکت ⇦یکیالکتر ی:انرژخچالی

 یجنبش ⇦ یگرانش لیپتانس یاجسام:انرژ وطسق   س

 یگرانش لیپتانس ⇦یجنبش یشدن آب پشت سد:انرژ جمع     

:اندازه گیری انرژی 

 می کنند.اندازه گیری  (Jژول ) ی به نام واحدانرژی را با 

 کیلوژول نیاز دارد. 650کیلوژول و برای راه رفتن آرام  2800بدن ما برای دویدن در یک ساعت به 

ژول است و معموأل واحد انرژی  4است. هر کالری حدودأ  کالریواحد دیگر اندازه گیری انرژی، 

 موادغذایی به صورت کالری بیان می شود.

ژول است. 4لری برابر هر کا 

 ژول است. 4000هر کیلوکالری برابر 

 ژول است. 1000هر کیلوژول برابر 

 کیلو کالری انرژی داشته باشد، انرژی آن چند ژول است؟ 80اگر یک فنجان شیر خوراکی،  مثال:

1 𝐾𝑐𝑎𝑙

80 𝑘𝑐𝑎𝑙
=  

4000 𝐽

? 𝐽
 80 × 4000 = 320000 (𝐽)ژول 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10درس 

 خیلی کوچك، خیلی بزرگ 

 



 

  می گویند.  (سلولیاخته )کوچکترین واحد ساختمانی بدن موجودات زنده را 

 استفاده می شود.میکروسکوپ برای مشاهده یاخته های جانداران خیلی کوچک از 

ریز از ذره بین استفاده می کردند. در قدیم برای دیدن اجسام 

 برابر بزرگ می کند ولی با ذره بین اجسام بسیار ریز قابل دیدن نیستند. 20تا  10ذره بین اجسام را 

وجود دارد. در بدن انسان حدود میلیاردها یاخته 

 بیشتر جانداران فقط یک یاخته دارند، یعنی تعداد جانداران تک یاخته ای بیشتر از جانداران پریاخته

 ای است.

 سال پیش او با میکروسکوپی که  400ساخت. در حدود  رابرت هوكاولین میکروسکوپ را آقای

 ساخته بود توانست ساختمان یک قطعه چوب پنبه را ببیند.

ك با قرار دادن الیه نازکی از چوب پنبه ی درخت بلوط به زیر میکروسکوپ، توانست خانه رابرت هو

به سلول های تو خالی بسیار کوچک مانند النه ی زنبور را مشاهده کند. او هریک از این حفره ها را 

 نامید. اتاق کوچكمعنای 

 شدند.اولین میکروسکوپ ها با قرار گرفتن ذره بین ها در کنار هم ساخته 

 میکروسکوپ هوك با قرار گرفتن چندین ذره بین ذر کنار هم ساخته شده بود. کم کم با پیشرفت

 علم میکروسکوپ های گوناگون و پیششرفته ساخته شدند.

 میکروسکوپ های امروزی هم مانند میکروسکوپ های قدیمی از چندین ذره بین )عدسی( ساخته

 شده اند.

و امروزی : تفاوت میکروسکوپ هی قدیمی 
میکروسکوپ های امروزی نسبت به میکروسکوپ های قدیمی، ساختمان پیشرفته تر و عدسی های قوی تری -1

 دارند و می توان نمونه را با بزرگ نمایی های بیشتری دید.

ی امروزی دوربین نضب شده است و با آن می توان از نمونه فیلم و عکس میکروسکوپ هادر بعضی  -2

 تی می توان با بعضی از آن ها تصویر سه بعدی از نمونه گرفت.تهیه کرد و ح

انواع میکروسکوپ ها : 

   . (برابر را دارد 2000) توان بزرگ نمایی تا حداکثر میکروسکوپ نوری   -1

 میلیون برابر را دارد. ( 100) توان بزرگ نمایی تا بیش از میکروسکوپ الکترونی  -2

 میکروسکوپ نوری:چند نمونه از کاربرد های مهم 

 در آزمایشگاه های پزشکی برای تشخیص و بررسی انواع میکروب ها و انگل ها -1

 در مدارس و دانشگاه ها برای دیدن ساختار موجودات زنده -2

 در مراکز تشخیص جرم برای مشاهده ی آثار کوچک به جامانده از مجرم ها -3
 



 
 

در آب برکه مشاهده  های بسیار زیریتك یاخته و  پریاخته ای سادهبا میکروسکوپ، جانداران 

 می شوند.

 بیش از یک یاخته) سلول ( دارد. پریاخته ایبدن موجودات 

، تنها یک یاخته )سلول( دارند که همان یک سلول مسئول انجام همه ی تك یاخته ایجانداران 

 کارهای موجود زنده است.

ب ببینید، جانداران پریاحته ای ) رشته های سبز رنگ بسیار نازکی که ممکن است در یک قطره ی آ

بقیه ذرات ریز که بین رشته ها وجود دارند نامیده می شوند.  جلبك رشته ایپرسلولی ( هستند و 

 جانداران تک یاخته ای یا پریاخته ای ساده هستند.

 زیاد می شوند. جوانه زدنقارچ هایی تک یاخته ای گرد یا بیضی شکل اند. مخمرها از طریق  مخمرها

و آن  دیکن هیاز آن ته یانمونه دیبا ،دینیآنها را بب دیبتوان نکهیا یو برا زندیر اریمخمر بس یها اختهی

را در آب حل کرد و بعد از آن  ییمخمر در نانوا یمقدار دیکار با نیا یبرا .دینیبب کروسکوپیرا با م

 .دینیمخمر ها را بب کروسکوپیکرد و با م هینمونه ته

 :) یاخته ی جانوری (پوشش دهان یها تهخایمشاهده 

به همراه بزاق  انپوشش ده یاز سلولها یکار تعداد نیبا ا دیبا گوش پاکن به سطح داخل دهان بکش 

. در آخر المل را دیسطح الم پخش کن یو آن را رو دیالم بکش یشوند گوش پاکن را به رو یکنده م

 .دینآماده ک دنید یو نمونه را برا دیالم قرار ده یرو

 :نگهبان روزنه ی برگ تره ) یاخته ی جانوری ( یها تهخایمشاهده 

را که  یبخش شفاف ،گرید مهین یرو مهین کیسپس با حرکت مورب  ،تا بشکند دیرا تا بزنتره برگ 

الم قرار  یو را رو كپوسته ناز نیاز ا ای هیتک .دیاند جدا کنبرگ را پوشانده ینییو پا ییسطوح باال

 .دینیآن را بب کروسکوپیو با م دیآن بگذار یرا رو الملو بعد دیآب اضافه کن ای و به آن قطره دیده

 .نگهبان روزنه اند یسلول ها ،سلول ها نیوجود دارد که سبز رنگ هستند ا یشکل ایلوب یهاسلول 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11درس 

 شگفتی های برگ

 



 

سبزینه چیست؟ 

 دینور خورش یانرژ نیسبز ا .است نهیسبز ای لیکلروفبه نام  یرنگ برگها به علت وجود ماده ا یسبز

 کنند یساختن غذا استفاده م یبر رو دینور خورش یاز انرژ اهانیگ کندیرا جذب م

؟ستیفتوسنتز چ 

 ندیگویمفتوسنتز  دینور خورش لهیبه وس اهانیگ یبه عمل غذاساز 

 .است ساختن یو سنتز به معننور  یفوتو به معن

 .است برگ اهانیگ یغذاساز یمحل اصل 

 .دارند ازین دیاکس یکربن دو  دینور خورش ، یمواد معدن ، آببه  یغذاساز یبرا اهانیگ 

شان  یآوندها قیو از طر رندیگ یو از خاك م شهیر یرا از راه تار کشنده ییآب و مواد غذا اهانیگ 

 رسانند. یآنها را به برگها م

 یبه برگ ها م شهیهستند که آب و مواد محلول را از ر یکیبار اریبس یآوندها لوله ها :آوندهاکار 

 رسانند

 (: فتوسنتز )  اهانیگ یغذاساز یبرا ازیمواد مورد ن

   آبدیاکس یکربن د   نور  خاك  (لیکلروف) نهیسبز 

 مواد قندی -2اکسیژن       -1   :یمواد قند ژنیاکس اهانیگ یمحصول غذاساز

 

 مواد قندی + اکسیژن                       آب + کربن دی اکسید                                             

 

:به  شودیکه ابتدا ساخته م ییدر همه آنها غذا کنندیم یاسازغذ ،عمل فتوسنتز با اهانیگ نکته

 وهیخود مانند م گرید یو در اندامها کنندیم لیتبدنشاسته  را به گیاهان قند .است یقند موادصورت 

 .کنند یم رهیذخ شهیدانه برگ ساقه و ر

 وهیمکنند و  لیتبد یچرب ای نیپروتئ را به کنندیم دیرا که تول توانند مواد قندی یم اهانیاز گ یبعض 

 تونیز ،فندق :مثل .کنند رهیخود ذخ دانه ای

 نور خورشید



 

 .کنند یم رهیبعد قند را به صورت نشاسته در خود ذخ ،کنند یم دیتول قندبا انجام فتوسنتز  اهانیگ

 .میکنیاستفاده م دیُمحلول نشاسته از  ییشناسا یبرا 

 .است یابه قهوه لیزرد مابه رنگ  دیمحلول  

 .دیآ یدر م رهیت یرنگ آببه  میزینشاسته بر یرا رو دیمحلول  یوقت 

 شیبا انجام آزما اهیاثبات وجود نشاسته در برگ گ 

 میببر نیرا از ب (لیکلروف)برگ  یسبز دیاول با. 

 برود نیبرگ از ب لیتا کلروف میجوشان یو م میدهیقرار م کلرا در ال برگ. 

 خود  یها نهیسبز رایز ،در آمده دیکه به رنگ سف مینیب یو م مییشو یرا با آب م رگ هاسپس ب

 .را از دست داده است

  در  رهیت یآبو به رنگ  کندیم رییکه رنگ برگ تغ مینیب یو م میزیر یم رگب یرا رو دیمحلول

 .دیآ یم

 

 کنند  یم هیسازند تغذ یم اهانیکه گ ییکننده هستند و همه موجودات زنده از غذا دیتول اهانیگ

 .کنندیغذا استفاده م نیاز ا زیهمان خود ن ای

 تمام مواد  اهانیگ نیا یول شودیانجام م یوجود دارد و غذاساز ینهگوشتخوار سبز اهانیدر گ

از مواد  یتا بعض کنندیجانوران کوچک را شکار م ایحشرات  لیدل نیبه هم .توانند بسازند یخود را نم

 .موجودات به دست آورند نیبدن ا هیخود را از تجز ازیمورد ن

 کنندیتله درآمده و جانوران کوچک را شکار م هیحشره خوار معموالً برگ ها شب اهیدر گ. 

 

و  دیتول ژنیمقدار اکس شودیفتوسنتز انجام م یوقت .است ژنیاکساز محصوالت فتوسنتز  گرید یکی

 .شود یآزاد م

 نیتنفس موجودات زنده و همچن ینقش مهم ژنیاکس دیبا تول ساختن غذاعالوه بر  اهانیپس گ 

 .دارند ستیز طیمح یزگیپاک

  ؟کنندیهوا کمك م یچگونه به کم کردن آلودگ اهانیگ 

هوا  یلودگآدر کم کردن  یو نقش مهم کنندیم دیتول ژنیهوا را گرفته و اکس دیاکس یکربن د اهانیگ

 .دارد

:که  ایلوب یه مانند ساق یاهانیسبز رنگ گ ی ساقه. است برگ اهانیگ یغذاساز یمحل اصل  نکته

 .کنند یم یغذاساز زیدارند ن لیکلروف

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12درس 

 جنگل برای کیست؟



 

زنجیره غذایی  

 ندیگو یم ییغذا رهیزنج ،طیمح کیموجودات زنده در  نیب ییه رابطه غذاب. 

 رسدیم انیکننده به پا هیآغاز و با تجز) گیاهان ( کننده  دیبا تول ییغذا رهیزنج. 

 سبز  اهانیگ        کننده ها  دیتول 

 جانوران         مصرف کننده ها 

 )تجزیه کننده ها جز حلقه ی زنجیره ی غذایی نیستند.( و قارچ ها یباکتر         کننده ها  هیتجز

 و به  اهخواریو دو مصرف کننده که به مصرف کننده اول گ میدار دکنندهیتول کی ییغذا رهیدر زنج

 .شود یمصرف کننده دوم گوشت خوار گفته م

 مثال:                                    روباه             مرغ               گندم 
 )تولید کننده(         )مصرف کننده اول(    )مصرف کننده اول(                                                    

ییشبکه غذا 

  ندیگو یم ییشبکه غذارا  گریکدیبا  ییغذا رهیچند زنج نیارتباط ببه. 

 

 

 

 

 

 

تجزیه کننده ها 

 کننده ها  هیجانداران به نام تجز ،ها و مصرف کننده هاکننده دیعالوه بر تول ییغذا یدر شبکه ها

 .هم وجود دارند

  لیکه مواد تشک شوندیو باعث م کنندیم هیبدن موجودات زنده را تجز ی ماندهیکننده ها باقتجزیه 

 .کند یو جانوران رشد م اهانیگ باقیمانده ی یکه رو ییبرگردد مانند قارچ هابه طبیعت دهنده 

  کنند یرشد م کیمرطوب و تار یجاها ،خاك ،در آبقارچ ها. 

 اینان ، وهیم یکه رو ییها قارچمثل  ،دارند ازیو رطوبت ن یزنده ماندن به مواد قند یبرا قارچ ها 

 .)کپک قارچ های ریز و ذره بینی(هستند که از نوع کپک هستند ییمواد غذا

 کنندیم ترشح خطرناك هستند و از خودشان سم پک هااز پس ک یعضب.  

 جانوران را  یهایژگیتوانند فتوسنتز کنند و و یچون نم ستندیکننده ن دیتول قارچ ها :نکته مهم

خود را با تجزیه ی باقی مانده ی بدن موجودات نه جانور، پس غذای هستند  اهیگ پس نههم ندارند 

 زنده فراهم می کنند.



 

جانداران نیب ییرابطه غذا 

  دارندغذایی موجودات زنده با هم ارتباط  ستیز طیمح کیدر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حیط هاانواع م 

 رود ،اچهیدر ،جنگل :مانند .شده باشد جادیکه بدون دخالت انسان ا ییها طیمح ی:عیطب-1

 یها اچهیدر غ،با ،پارك: مانند .که با دخالت انسان ساخته شده باشند ییها طیمح ی:مصنوع -2

 یمصنوع

 کمتر که  یرانیا ریمانند ش ،اند که اکنون وجود ندارندوجود داشته یاهانیجانوران و گ خیدر طول تار

 رفته نیاز ب ستگاهشیو از دست دادن ز هیرو یشکار ب لیوجود داشت اما به دال شیچند سال پ از

 و با آن آب و  کنند یدر هر منطقه رشد م یعیکه به طور طب ندیگو یم یبه درختان یدرخت بوم

  رانیدرختان نخل در جنوب امانند  هوا سازگار هستند.

  باشد یم یاسفند روز درختکار 15روز. 

 کندیترشح م خاكخود در  شهیاز ر موادی  کاجدرخت مثالً ، کرد دقت دیدر انتخاب نوع درخت با 

کاج کم  یها در جنگل اهانیعلت تنوع گ نیبه هم .شودیم اهانیاز انواع گ یاریرشد بس عکه مان

  .است

 

 رابطه ی غذایی

 به عنوان کندیرا شکار م گرید یجانور کیجانور گوشتخوار  کیرابطه  نیدر ا صیادی:-1

  کندیم لیغذا م 

 و پشه گنجشک – یکوسه و ماه - مارو موش -روباه و خرگوش :مانند  

  یستیهمز -2

 

 .برند یدو موجود از وجود هم سود م :)دوستی(یاریهم

 کیلو پرنده آب چ لیکروکود -تهمورچه و ش: مانند 

ی گریو د بردیسود م یکی جوددو مو ی(:مجان یغذا)یهمسفرگ 

 انیز نه دبریسود م نه

مورچه و انسان  -بادکش دار و کوسه یماه -و کفتار ریش: مانند 

 ضرر  یگریسود کرده و د یکیدو موجود کنار هم : )مزاحم(انگلی

 کنه و گوزن -مگس و اسب :مانند

مثل گیاهان یک جنگل که برای به دست آوردن آب و نور خورشید رقابت  رقابتی:-3 

 می کنند و برزگ تر می شوند.
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  13درس 

 سالم بمانیم



 
 منتقل شوند گریبه فرد د یتوانند از فرد یکه م ییها یماریب  :رداریواگ                              

                  ها یماریواع بان
 می آیند: به بیماری هایی که در اثر اختالل در کار دستگاه ها بدن به وجود رداریرواگیغ                              

بیماری های واگیردار 

 .منتقل شوند گریبه فرد د یتوانند از فرد یکه م ییها یماریببیماری های واگیردار:  -1

 .هستند کروبیمبه نام  یجانداران رداریواگ یها یماریب جادیعامل ا نکته: ��

به  ماریجانوران و حشرات از فرد ب ،زخم ،آلوده یآب و غذا ،تماس ،هوا قیاز طر توانندیها م کروبیم

 .ابندیفرد سالم انتقال 

 سل( -)مثل: وبا ها یباکتر-1                               

 بیماری های پوستی( -)مثل: گچلی قارچ ها-2                               

 (کرونا -سرماخوردگی -آنفلوانزامثل: ) ها روسیو-3                               

 ماالریا( -)مثل: سالکجانور یانآغاز-4                               

 یماریناقل ب 

 .ندیگو یم یماریب قلجانوران نا نیکنند به ا یم یها در بدن جانوران زندگ کروبیم یبعض 

 سالک یماریب قلنا یخاک هپش - یهار یماریل بقسگ نا - ایماالر یماریب : پشه آنوفل ناقلمانند 

  سرماخوردگی با آنفلوانزاتفاوت 

 ختهای آنفوالنزا در روسیو یول رندیگ یقرار م ینیمخاط ب یها اختهیدر  یسرماخوردگ روسیو ️❤

 .بدن درد و سرفه است ،آنفوالنزا معموالً همراه تب .ردیگ یش قرار مش یها

 .ندیگو یم را مخاط ینیداخل دهان و ب  ماده چسبناك و مرطوب نکته: ��

 (دفاع از بدن)مبارزه با همه وجود 

 :بدن عبور کنند یاز دو سد دفاع دیکنند با ماریما را ب نکهیا یها برا کروبیم ️❤

 (سرفه –طسه ع –گوش  –ترشحات چشم )پوست و مخاط  سد اول: -1

 .شوندیبدن مواجه م دفاعی دوم سد با ها از سد اول عبور کنند کروبیاگر م :سد دوم -2

 (بدنسرباز) ها را دارند کروبیمبارزه با م فهیاست که وظ (دیسف یگلبولها) دیسف یها چهیسد شامل گو نیا

 (کروبهایخوردن م ی)خوار گانهیب -1 .برندیم نیها را از ب کروبیبا دو روش م دیسف گویچه های

 (ها کروبیکردن م رفعالیغترشح پادتن )-2

 چهیگو نیبه ا ،خورندیو آنها را م کنندیم هحمل ها بکرویبه م دیسف یها چهیگو یبعض :خوار گانهیب

 .ندیگو یخوار م گانهیب دیسف یها

 

     انواع میکروب ها 



 

را  کروبهایم پادتن .کنند یاز خودشان ترشح م پادتنبه نام  یمواد دیسف یاز گلبولها یبعض :پادتن

تر آنها را خوار آسان گانیب دیسف گلبولهایفعال شدند  ریغ میکروب ها یکند وقت یفعال م ریغ

 .خورندیم

ها کروبیم یروزیپ 
در فرد  یماریب جادیسبب ا، بدن عبور کنند یدفاع یشوند از سد هاموفق زا  یماریب یها کروبیاگر م

 یباکتر یکه نوع سل کروبیمثالً م .رندیمختلف بدن قرار بگ یدر قسمتها توانندیم هاکروبیو م شوندیم

 )روماتیسم قلبی(زند یم بیآس قلبکند به  یسم ترشح م یچرک گلودرد کروبیم -است در شش ها 

باکتری های مفید 

 :مثل ؛ستندیزا ن یماریب یها کروبیهمه م توجه توجه: ��

 کنند یم دیتول نیتامیکنند که و یم یزندگ یمانهاکه در روده  باکتری هایی. 

  برندیم نیآور را از ب انیز یها یباکتر دنکنیم یکه در پوست ما زندگ ییها باکتری.  

 برای آبیاری فضای سبز و درختان استفاده می شود.فاضالب  هیتصفکه در ی خاصیهایباکتراز یبعض 

نشانه های بیماری 

 ، سرفه ،تهوع ،جهیسرگ ،تب و لرز ،بد دهان یهم به همراه دارند مثل بو ییهانشانه هایماریب بعضی از

 ...... و یدگیرنگ پر ،سوزش ادرار

 . میبه پزشک مراجعه کن دیعالئم با نیبا داشتن ا

 .کند یم زیتجو کیوتیب یپزشک آنت هایماریاز ب یبعض یبرا

 .ها اثر کنند کروبیم یمصرف کرد تا بر رو نیدر ساعت مع دیها را با کیوتیب یآنت

 .شوندیرفتن آنها م نیرسانند و باعث از ب یم بیها آس یها به باکتر کیوتیب آنتی 

افزایش مقاومت بدن 

 .بردیم نیاز ب ترعیرا سر هاکروبیبدن مقاوم تر باشد م هرچه

 واکسن قیو متنوع و تزر یکاف یخوردن غذا ،ورزش کردن :مقاومت بدن شیعوامل موثر بر افزا

واکسن چیست؟ 

میکروب ضعیف شده ی بیماری است که وقتی وارد بدن می شود به طور خفیف به آن بیماری مبتال 

می شویم اما زود خوب می شویم و برای مدت طوالنی دیگر به آن بیماری دچار نمی شویم. پس از 

 .سازند یآن پادتن م هیعل دیسف یچه هایکوتزریق واکسن 

 .مخصوص خودش را دارد واکسن یماریهر ب

 یمثل واکسن آبله ول .کندیم مقاوم یماریبه آن ب  تبسعمر نی همه  برای را فردواکسن ها  یبعض 

 شود ینهواکس فرد در چند نوبت دیها مثل آنفوالنزا با یماریاز ب یضبع

 



 

رداریرواگیغ یها یماریب 

 جادیبدن ا یبه علت اختالل در کار دستگاه ها بلکه ندیآیبه وجود نم میکروب ها در اثر هایماریب نیا 

 .شوند یم

 میکلس یغذاها یمثال اگر به اندازه کاف ،نقش دارد ریواگ ریغ یهایماریاز ب یبعض جادیدر ا هینوع تغذ 

هم که  یافراد .ضربه شکسته شوند نیکمتر او ب بماندممکن است استخوان ها نرم  میکنندار مصرف 

 .فشار خون قرار دارند یماریخورند در معرض خطر ب یپرنمک و سرخ شده با روغن فراوان م یغذاها

سالم یفتارهار 

 یاساده یبا کارها .میبه بدن خود کمک کن میتوانیم ،میمختلف دچار نشو یهایماریبه ب نکهیا یبرا 

 یدار م نیدار و پروتئ میکلس یمصرف غذاها ،سخت با دندان یها زینشکستن چ ،مسواك زدن ،مثل

 ظمکردن من زشور  ،درست راه رفتن ،درست نشستن نیهمچن .میداشته باش یسالم یدندان ها میتوان

 .هستند دیسالمت ستون مهره ها مف یبرا

یریشگیپ 

انجام  یتر است و در زمان کوتاه تر نهیآسان تر و کم هز یریشگیپ .بهتر از درمان است یریشگیپ 

 .ناراحت کننده و سخت است ،ریگوقت درمان  یول شودیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14درس 

 تا آیندهاز گذشته 



 

یارتباط شخص لیوسا 

 یمختلف لیبرسانند همواره از وسا گرانیمنظور خود را به د نکهیا یدور انسان ها برا یهااز گذشته

 .ندیگو یم یارتباط شخص لیوسا لیوسا نیکردند به ا یاستفاده م

 یصدا ،نور ،آتش ،داشتند مانند دود اریکه در اخت یساده ا لیوسا و هاها با روشدر گذشته انسان

 .دادندمی انتقال گرانبه دیخود را  یامهایپ رهیتلگراف و غ ل،طب

 .کرده است یریچشمگ راتییتغ گرانیارتباط با د یراه ها علم شرفتیها و پ انسان ازیبا توجه به ن

و ارزان تر می توانیم با سراسر دنیا ارتباط  تر عیسر ر،راحت ت انهیرا ،نترنتیروزها استفاده از ا نیا 

 برقرار کنیم.
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 :مزایا
  امیدر ارسال پ ادیز اریبسسرعت  -1
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 کم اریبس امیرفتن پ نیاز ب ایو  بیاحتمال آس -3
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 :معایب

 آن یافزارهاو نرم نترنتیاستفاده نادرست از ا -1

 برنامه ها نیاز نوجوانان و جوانان به ا یگروه ادیاعت -2

 یچاق شیو افزا یبدن تیکاهش فعال -3
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