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  (خیلی کوچک ،خیلی بزرگ– 10)درس علوم:نامهدرس

   خانم اسدیآموزگار:    ششمی: پایه

 
لول هارا ازنزدیک مشاهده کرده اید؟برای دیدن آنهاازچهه سسههله ای اسهدهاده مهی کبهه؟بلهه سآیاتابه حال -1

 ازمهکرسسکوپ

 

 رای اسدهاده صحهح ازمهکرسسکوپ چه مراحلی راانجام می دههد؟ب-2

 عدسی هاتمهزکردن -الف

 ن سضعهتصهحه مهکرسسکوپ درپایهن تری-ب

 دسی شهی بابزرگ نمایی که را درمسهرنور قراردههدع-ج

 کی از نمونه های آماده درآزمایشگاه را رسی الم بگذاریدی-د

 هکرسسکوپ طوری قرار دههد که الم)تهغک شهشه ای(به سمت باال باشد سنور از آن عبور کبد م-ه

 وپ را آهسده به سمت باال بهاسریدکبهد سباپهچ تبظهه صهحه مهکرسسکدرسن عدسی چشمی نگاه -س

ویرباپهچ جابه جاکببده الم را به اندازه ای حرکت دههد که تصویر در سسط مهدان دیدقرار گههرد با مشاهده تص-ز

 سپس تصویر راتبظهه کبهد تا ساضح دیده شود 

 صویر را به آهسدگی تبظهه کبهددسی بابزرگ نمایی مدوسط را درمسهر نور قرار دههد ستع-ح

 ستصویر را تبظهه کبهدی بابزگ نمایی زیاد را درمسهر نور قرار دههدعدس-ط

 

 هکرسسکوپ های قدیمی سامرسزی را با یکدیگر مقایسه کبهد از این مقایسه چه ندهجه ای می گهرید؟م-3

نمونه مبعکس مهی یبه بود که نور را به سمت آ به جای المپ-سهارساده بودندبب-مهکرسسکوپ های قدیمی الف

 نها نهزکه بود بزرگ نمایی آ-کردج

-ن نهز بهشدر اسهت جبزرگ نمایی آ-کی اسدهاده می شودباز نورالکدری-سلی درمهکرسسکوپ های امرسزی:الف

 این مهکرسسکوپ ها اته ها سمولکول ها رابا دقت کامل نشان می دهبد
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 مهکرسسکوپ چهست؟-4

 است که با آن بهشدریاخده هاسجانداران تک یاخده ای را مشاهده می کبهه.سسهله ای 

 

 نام دیگر سلول چهست؟سلول-5

 

 خمرچهست چگونه زیاد می شود؟نوعی قارچ تک یاخده ای است با جوانه زدن زیاد می شود.م-6

 

 ره بهن اجسام ریز را تاچبد برابربزرگ تر نشان می دهد؟ذ-7

 برابر بزرگدر 20تا 10

 

 سلهن مهکرسسکوپ توسط چه کسی ساخده شد؟اسچه چهزی را با آن مشاهده کرد؟ا-8

 اسلهن مهکرسسکوپ را ساخت ستوانست ساخدمان چوب پببه را با آن ببهبد.سال پهش400رابرت هوک حدسد 

 

 صطالح سلول به چه معباست؟به معبای اتاق کوچک استا-9

 

 انبد نمونه راتاچبدبرابر بزرگدذنشان دهبد؟دس هزار برابررسسکوپ های نوری می توپهشرفده ترین مهک-10

 

 ظههه یاخده های نگهبان رسزنه در برگ گهاهان چهست؟س-11
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 بازس بسده نگه داشدن رسزنه های هوایی موجود درسطح برگ ها رابرعهده دارد.

 

 اجزای مهکرسسکوپ:-12

ور نهفهلدهر تصهحهح -سلت 2قبهل المپ با سلداژ جزای نوری:شامل مببع تغذیه نور سقطعات مربوط به آن اسدازا-1

دیافراگه -2هلدر رنگی ف-1سکبدانسور.سظههه کبدانسور مدمرکز کردن نور رسی نمونه است سشامل پبج قطعه است:

 هچ تبظهه دیافراگهپ-5هچ نگهدارنده کبدانسور پ-4س عدد عدسی محدب د-3که مقدار نور را تبظهه می کبد

سنقهل  دسهده:جهت حمهل-2لهه قطعات مهکرسسکوپ بر رسی پایه مسدقر می باشهدایه:کپ-1اجزای مکانهکی:-2

 مهکرسسکوپ از دسده اسدهاده می شود

 وله مهکرسسکوپ:شامل عدسی شهئ سعدسی چشمی که با بزرگ نمایی های مخدلف طراحی می شوندل-3

آن موقعهت عدسهی  هحه گردان یا مدحرک:عدسی های شهئ بر رسی این صهحه قرار می گهرندسبا چرخاندنص-4

 های شهئ تغههر می کبد

د:این پهچ بر رسی دسده تعبهه شده است سباعث می گردد که صهحه مهکرسسکوپ با سهرعت در پهچ تبظهه تب-5

 جهت عمودی جابه جاشود

بد :این پهچ بر رسی پهچ حرکات تبد قرار دارد سصهحه پالتهن را در جهت عمودی س در حهد یهک پهچ تبظهه ک -6

 مدرجابه جا می کبد نههمهلهو

وپ:صهحه ای است که نمونه مورد نطر رسی آن قرار می گهرد س دربعضی مهکرسسکوپ هها در صهحه مهکرسسک-7

 جهت طول سعرض دارای دسخط کش مدرج می باشد که برای ثبت یادداشت مکان یک نمونه خاص به کار می رسد

ر می گهرد که الم را در جهت طول سعرض جابه جا هچ جابه جا کببده الم:این پهچ زیرصهحه مهکرسسکوپ قراپ-8

 می کبد


