پاسخ توام سواالت و فعالیت های علوم تجربی ششن | درس :1زنگ علوم

نام ونام خانوادگی:

آهوزشگاه :گاها

نوع آزهوى:

کالس:

طراح سوال :گروه علوم تجربی 6

زهاى آزهوى:

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪درس 1زنگ علوم ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
مسئله صفحه8
چگًَِ ثبدکٌک را ثِ دیَار ثچسجبًین کِ دیَار آسیت ًجیٌد.
ثبید ثبدکٌک را ثِ یک چیش ًزم (هبًٌد :لجبس پشوی یب هَی سز ٍ  )...هبلش دّین .پس اس اًجبم ایي کبر هشبّدُ
هی کٌید کِ ثبد کٌک ثِ دیَار هی چسجد.
ایستگبه تفکر صفحه9
دٍتب اس ثبدکٌک ّب پس اس هبلش ثِ هَّب ثِ دیَار ًوی چسجٌد .داًش آهَساى ثب هسئلِ تبسُای رٍثِ رٍ شدُاًد .در
کالس گفتٍگَ کٌید .چِ راُ حل ّبیی پیشٌْبد هی کٌید؟ راُ حل ّبی پیشٌْبدی خَد را آسهبیش کزدُ ٍ ًتیجِ
گیزی کٌید.
اگز ثبدکٌک ثِ دیَار ًویچسجد هی تَاًد ثِ دالیل سیز ثبشد:
 -1ثبدکٌک ّب را خَة ثِ هَ یب جسن ًزم هبلش ًدادُ این
 -2هَّب یب جسن ًزم تویش ًجَدُ اًد
 -3رطَثت سیبد ثَدُ است(در اتبق یب جبّبی هزطجت ثب آسهبیش)
 -4جزیبى سزیع َّا در اتبق ٍجَد داشتِ است.
ثب حذف یب کبّش اثز ّز یک اس هَارد گفتِ شدُ هی تَاًین ثبدکٌک را ثِ دیَار ثچسجبًین.
فعبلیت صفحه9
یک هسئلِ اس سًدگی رٍساًِ را در گزٍُ خَد هطزح کٌید ٍ ثزای حل آى راُ حل پیشٌْبد دّید.

هسئلِ :آیب دهبی هقدار هعیي آة در هقدار شکزی کِ در آى حل هیشَد ،تبثیز دارد؟
پیشٌْبد راُ حل (فزضیِ) :شکز را در آة گزم ثزیشید ٍ آى را حل کٌید ٍ ثبر دیگز ّوبى هقدار شکز را در ّوبى
هقدار آة سزد ثزیشید ٍ حل کٌید ثبّن هقبیسِ کٌید
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪درس 2سزگذضت دفتز من₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال متن صفحهی11
ؿٕا چ ٝسٚؽ ٞای دیٍشی سا ٔی ؿٙاػیذ؟ دستاس ٜایٗ سٚؽ ٞا تا ٌ ٓٞفت ٌٛٚوٙیذ.
ایجاد ٘مؾ ٍ٘ ٚاس  ٚپیاْ ٞای تصٛیشی  ٚوالٔی تش سٚی ظشٚف وتیثٞ ٝا  ٚػایش ٔٛاد عثیؼی ٔـات.ٝ
ایستگاه فکز صفحه11
دس ٌزؿتٞ ٝای دٚس تشای حثت  ٚرخیشٜی اعالػات اص ٘ٛؿتٗ سٚی ػ ،ًٙچٛب دسختاٖ ٘ ٚماؿی سٚی دیٛاس غاسٞا ٚ
ػ ًٙاػتفادٔ ٜی وشد٘ذٔ .ضایا ٔ ٚؼایة ایٗ سٚؽ سا تٛٙیؼیذ.

معایة

مشایا
 -1ػِٟٛت دػتشػی ت ٝدِیُ فشاٚا٘ی دس عثیؼت

 -1دٚاْ ٘ؼثتا وٓ

 -2تٟی ٝآػاٖ

 -2پٛػیذ ٜؿذٖ  ٚاص تیٗ سفتٗ دس احش ػٛأُ عثیؼی

 -3ػادٌی سٚؽ اػتفادٜ

 -3صیادی حجٓ  ٚا٘ذاصٜ
 -4صٔاٖ تش تٛدٖ حثت اعالػات
ٔ -5ـىُ یا غیش ٕٔىٗ تٛدٖ جاتٝجایی

جمع آوری اطالعات صفحهی12
اص ٔٛاد عثیؼی ٔ ٚصٛٙػی ٔحیظ ص٘ذٌی خٛد فٟشػت تٟی ٝوٙیذ  ٚت ٝوالع ٌضاسؽ دٞیذ.
مواد مصنوعی

مواد طبیعی
٘ -1فت خاْ ٔ -2اػ -3 ٝػٞ ًٙای ٔؼذ٘ی ٛٞ -4ا

 -1واغز ِ -2ثاع  -3ظشٚف وشیؼتاِی  -4پالػتیه

ٙٔ -5اتغ ٔؼذ٘ی  -6پٙث -7 ٝچٛب  -8آب ... ٚ

 -5داس -6 ٚؿیـ -7 ٝپاػتیُ  -8ػیٓ تشق ... ٚ

سوال متن صفحه12
دستاسٜی ٔٙـا ٔٛاد عثیؼی ٔ ٚصٛٙػی ٔحیظ اعشاف خٛد تا دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٌفت ٌٛٚوٙیذ.
ٔٛاد عثیؼی ت ٝساحتی دس عثیؼت یافت ٔی ؿ٘ٛذِٚ ،ی ٔٛاد ٔصٛٙػی ت ٝعٛس عثیؼی یافت ٕ٘ی ؿ٘ٛذ تّى ٝآٟ٘ا سا اص
ٔٛاد ٔٛجٛد دس عثیؼت تٟیٔ ٝی وٙٙذ .یؼٙی تا ایجاد تغیشاتی و ٝدس واسخا٘ ٝتش سٚی ٔٛاد عثیؼی صٛست ٔی ٌیشد،
ٔٛاد ٔصٛٙػی تِٛیذ ٔی ؿٛد.
سوال متن صفحه13
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2

چ ٝواس تشد ٞای دیٍشی اص واغز دس ص٘ذٌی سٚص ٔش ٜخٛد ػشاؽ داسیذ؟
تٟی ٝوتاب  ٚجضٚات ،تٟی ٝتشٚؿٛس٘ ،مـ ،ٝتّیظ ،اػالٔی ،ٝواغز واد ،ٚواغز ٞای تضئیٙی ،سٚص٘أ ،ٝواغز دیٛاسی ،واغز
اؿتٙثاخ جٟت عشاحی ،تٟیٝی ٔمٛا ،واغز ػىاػی ،چاج ،اػىٙاع ... ٚ
گشارش تهیه کنید صفحهی13
دس یه فؼاِیت ٌشٞٚی ،تحمیك وٙیذ ٞش یه اص افشاد ٔ ٚشاوض صیش چ ٝاػتفادٞ ٜایی اص واغز ٔی وٙٙذ٘ .تایج سا تٝ
صٛست سٚص٘أٝی دیٛاسی ت ٝوالع ٌضاسؽ وٙیذ.
اِف) ػىاع :واغز ػىاػی  ٚچاج ػىغ ب) تا٘ه :اػىٙاع ،سػیذ ٞای تا٘ىی
ت)خیاط :تشای ػاخت اٍِٛ

ث)ٔشغذاسی :جؼثٝی تخٓٔشؽ

ج) دا٘ؾ آٔٛص :وتاب ،دفتش
ج) لٙاد :جؼث ٝؿیشیٙی

سوال متن13
آیا ٔیدا٘یذ چٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ چٛب سا ت ٝواغز تثذیُ وشد؟
تّ ،ٝدس ایٗ ٔٛسد تحمیك وشدْ ٔ ٚشاحُ تثذیُ چٛب ت ٝواغز سا پیذا وشدْ.
گفتوگو کنید صفحهی 13
تا تٛج ٝتٌ ٝضاسؽ  ٚاعالػاتی و ٝجٕغ آٚسی وشد ٜایذ .دس تاس ٜچٍٍ٘ٛی تثذیُ چٛب ت ٝواغز تحج ٌ ٚفتٌٛٚ
وٙیذ.
تا تٛج ٝت ٝاعالػاتی و ٝجٕغ آٚسی وشدیٓ ٔیتٛاٖ ٔشاحُ تثذیُ چٛب ت ٝواغز سا ایٗ ٌ ٝ٘ٛتیاٖ وشد.
 -1لغغ دسختاٖ  ٚوٙذٖ پٛػت آٖٞا  -2خشد وشدٖ چٛب ٞا  ٚتثذیُ آٖٞا ت ٝچیپغ ٔ -3خّٛط وشدٖ خشدٞ ٜای
چٛب  ٚتِٛیذ خٕیش  -4افضٚدٖ ٔٛاد سً٘ تش یا ػفیذ وٙٙذٔ ٜا٘ٙذ آب اوؼیظ٘ ٝت ٝخٕیش  -5آب ٌیشی  ٚصاف ٚ
٘اصن ٕ٘ٛدٖ تٛػظ غّته  -6تشؽ واغز ت ٝا٘ذاصٞ ٜای ٔٛسد ٘یاص تاصاس
اس درخت تا کاغذ صفحهی14
 -1تغییشات ا٘جاْ ؿذ ٜدس ٞش یه اص ٔشحّٞ ٝای ( )6( ٚ )4فیضیىی اػت یا ؿیٕیایی؟
ٔشاحُ

4

6

٘ٛع تغییش

تغییش فیضیىی

تغییش فیضیىی

ػّت

ػذْ ایجاد ٔاد ٜجذیذ

ػذْ ایجاد ٔاد ٜجذیذ

 -2خٛاف ظاٞشی چیپغ چٛب تِٛیذ ؿذ ٜدس ٔشحّٝی چٟاس سا تا خٕیش تِٛیذ ؿذ ٜدس ٔشحّ ٝپٙج ٔمایؼ ٝوٙیذ.
دس ٔشحّ 4ٝچٛب تٚ ٝػیّ ٝدػتٍأ ٜخصٛصی ت ٝلغؼات خیّی وٛچه ت٘ ٝاْ «چیپغ» تثذیُ ٔیؿٛد و ٝجأذ اػت ٚ
فمظ ظاٞش آٖ تغییش وشد ٚ ٜدچاس تغییش فیضیىی ؿذ ٜاػت؛ ِٚی دس ٔشحّ ،5ٝلغؼات سیض ؿذٜی چٛب تا آب ٛٔ ٚاد
سٍ٘ثش ٔخّٛط ؿذ ٚ ٜپغ اص حُ ؿذٖ ت ٝصٛست خٕیش دسٔیآیذ و ٝخاِت ا٘ؼغاف پزیش داؿت ٚ ٝؿىُ پزیش ٘یض
ٔیتاؿذ ٛ٘ ٚػی تغییش ؿیٕیایی سخ داد ٜاػت.
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آسمایص کنید صفحهی15
یىی اص ٔشاحُ تثذیُ دسخت ت ٝواغز ،اص تیٗ تشدٖ سً٘ صسد چٛب اػت .تشای آؿٙایی تا چٌٍٝ٘ٛی ا٘جاْ ایٗ واس
آصٔایؾ ٞای  2 ٚ 1سا ا٘جاْ دٞیذ.
آصٔایؾ1
 -1دس یه تـش (ظشف ؿیـ ٝای آصٔایؾ ٌا )ٜتا ِیٛاٖ پالػتیىی ٔ 111یّی ِیتش آب تشیضیذ 5 -2 .یا  6دا٘ ٝتّٛس
پتاػیٓ پش ٍٔٙٙات تٛٔ ٝاد داخُ تـش اضاف ٝوٙیذ -3 .یه لاؿك چای خٛسی ػشو ٝتٛٔ ٝاد داخُ تـش اضاف ٝوٙیذ.
 6 -4یا ٔ 8یّی ِیتش آب اوؼیظ٘ ٝسا ت ٝآسأی داخُ تـش تشیضیذٔ .ـاٞذات خٛد سا یاداؿت وٙیذ.
پتاػیٓ پشٍٔٙٙات یه جأذ تٙفؾ سً٘ اػت و ٝدس احش ٚاوٙؾ تا آب اوؼیظ٘ ٝدس ٔحیظ داسای ػشو ٝت ٝسً٘
صٛستی تثذیُ ٔیؿٛد.
آصٔایؾ2
 -1دس یه تـش ٔمذاسی واغز سٍ٘ی خشد ؿذ ٜسا تا ٔ 51یّی ِیتش آب ٔخّٛط وٙیذٔ 11 -2 .یّی ِیتش آب اوؼیظ٘ٝ
داخُ تـش اضاف ٝوٙیذ ،پغ اص  11دلیمٔ ٝـاٞذات خٛد سا تٛٙیؼیذ.
ٔـاٞذٔ ٜی وٙیٓ و ٝآب اوؼیظ٘ ٝتاػج سً٘ تشی واغز ٞای سٍ٘ی ؿذ ٚ ٜدس ٘تیج ٝواغز ٞا سً٘ خٛد سا اص دػت
ٔیدٙٞذ.
اص ایٗ آصٔایؾ ٞا چ٘ ٝتیج ٝای ٔیٌیشیذ؟
ٔتٛجٔ ٝیؿٛیٓ ،آب اوؼیظ٘ ٝػفیذ وٙٙذ ٚ ٜسً٘ تش ٔیتاؿذ  ٚاصآٖ ٔی تٛاٖ تشای ػفیذ وشدٖ ٔٛاد ٔختّف اػتفادٜ
وشدٕٞ .چٙیٗ ایٗ ٔادٔ ٜی تٛا٘ذ تا ٔٛاد ؿیٕیایی دیٍش ٚاوٙؾ دٞذ  ٚسً٘ آٖٞا سا تغییش دٞذ .تٕٞ ٝیٗ دِیُ دس
واسخا٘ٞ ٝای تٟی ٝواغز تشای اص تیٗ تشدٖ سً٘ چٛب اص ٔٛاد سٍ٘ثش ٔا٘ٙذ آب اوؼیظ٘ ،ٝوّش  ٚآب طا َٚاػتفادٜ
ٔیوٙٙذ.
چه نوع کاغذی می خواهید؟ صفحهی11
چٙذ ٘ٛع واغز ٔیؿٙاػیذ آٖٞا سا ٘اْ تثشیذ.
واغز اؿتٙثاخ ،واغز سٚص٘أ ،ٝواغز ٌالػٝای ٔات  ٚتشاق ،واغز خٛدوپی ،ا٘جیّی ،واغز فا٘تضی ،واغز پالػتیىی ،واغز
پـتچؼةداس ،واغز واٞی ... ٚ

3

پاسخ توام سواالت و فعالیت های علوم تجزبی ششن | درس :2سز گذشت دفتز هي

ًام وًام خاًوادگی:

آهوسشگاه :گاها

ًوع آسهوى:

کالس:

طزاح سوال :گزوه علوم تجزبی 6

سهاى آسهوى:

گفتوگو کنید صفحهی11
جذ َٚصیش ٔٛادی سا ٘ـاٖ ٔیدٞذ و ٝدس تٟیٝی واغز ت ٝواس ٔیس٘ٚذ .دستاس ٜػّت اػتفاد ٜاص ایٗ ٔٛاد دس تِٛیذ واغز
تحج ٌ ٚفت ٌٛ ٚوٙیذ.
ٔاد ٜت ٝواس سفت ٝدس واغز

ػّت اػتفادٜ

پالػتیه

تٟی ٝواغز پالػتیىی جٟت ایجاد ٔمأٚت  ٚچاج اٌفؼت ٚتٟی ٝواغز ٞای ضذ آب ٌالػٝ

سً٘

تشای ػاختٗ واغز ٞای سٍ٘ی  ٚایجاد تٛٙع  ٚصیثایی

٘ـاػتٝ

تشای اػتحىاْ ٔ ٚمأٚت دس تشاتش تا ؿذٖ ،پاسٌی ٘ ٚ ... ٚشْ ؿذٖ خٕیش واغز جٟت ؿىُ پزیشی

وّش

تشای ػفیذ وشدٖ  ٚسً٘ تشی واغز

ٌچ

ایجاد ؿفافیت دس واغز

حساب کنید صفحهی11
تشای تٟیٝی  211جّذ وتاب یا دفتش  511تشٌی ت ٝعٛس تمشیثی تایذ ػ ٝاصّ ٝدسخت لغغ ؿٛد .تخٕیٗ تض٘یذ :چٙذ
دسخت الصْ اػت تا تتٛاٖ ٔصشف ػاال٘ٝی واغز دا٘ؾ آٔٛصاٖ والع ؿٕا سا تِٛیذ وشد؟
تشای تٟی 111111 ٝتشي 3 ،اصّ ٝدسخت لغغ ٔیؿٛد.
تٙاتشایٗ تمشیثا تشای تِٛیذ  33111تشي واغز یه اصّ ٝدسخت تایذ لغغ ؿٛد.
حاَ اٌش ٔصشف ػاال٘ٝی واغز یه دا٘ؾآٔٛص سا دس ٘ظش تٍیشیٓ دس یه ػاَ یه اصّ ٝدسخت تایذ لغغ ؿٛد پغ
ػاال٘ ٝتشای یه والع ٘ 31فشی  31اصّ ٝدسخت تایذ لغغ ؿٛد.
ایستگاه فکز صفحهی 11
لغغ تیؾ اص حذ دسختاٖ ج ٍُٙچ ٝآػیثی ت ٝچشخ ٝسٚت ٝس ٚخٛاٞذ صد؟
وشتٗ دیاوؼیذ ٛٞا افضایؾ  ٚاوؼیظٖ ٛٞا واٞؾ ٔی یاتذ  ٚتاػج آِٛدٌی  ٚایجاد پذیذٜای ٔٛػ ْٛت ٝاحش ٌّخا٘ٝای
ٌ ٚشْ ؿذٖ ٛٞا ٔی ٌشددٕٞ ،چٙیٗ ٛٞای ػآِ وٕتشی تشای تٙفغ ٔٛجٛدات ص٘ذٚ ٜجٛد خٛاٞذ داؿت.
تشای جٌّٛیشی یا واٞؾ احشات لغغ تیسٚیٝی دسختاٖ  ٚتخشیة جٞ ٍُٙا دس ص٘ذٌی جا٘ذاساٖ چ ٝساٞ ٜایی پیـٟٙاد
ٔی وٙیذ؟
 -1فش ًٙٞػاصی تیٗ ٔشدْ جٟت لغغ ٘ىشدٖ دسختاٖ
 -2جٌّٛیشی اص چشای تیشٚیٝی داْ ٞا  ٚاػتفاد ٜاص سٚؽ داْ داسی ایؼتا
 -3حفاظت تیـتش اص ٔحیظ صیؼت تٛػظ ػاصٔاٖ ٔحیظ صیؼت
 -4جٌّٛیشی اص ػاختٚػاص ٞایٔ ،ا٘ٙذ ػاختٕاٖ ػاصی  ٚجاد ٜػاصی دس ٔحٛعٝی جٍُٙ
 -5تشخٛسد ٔ ٚماتّٝی ؿذیذ تا افشاد خاعی تٛػظ لٜٛی لضائیٝ
 -6ج ٍُٙواسی  ٚدسخت واسی
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ًام وًام خاًوادگی:

آهوسشگاه :گاها

ًوع آسهوى:

کالس:

طزاح سوال :گزوه علوم تجزبی 6

سهاى آسهوى:

گفتوگو کنید صفحهی11
ت ٝوٕه آ٘چ ٝو ٝیاد ٌشفت ٝایذ ،چ ٝواس ٞایی سا تشای تاصیافت واغز دس خا٘ٔ ٚ ٝذسػ ٝپیـٟٙاد ٔیوٙیذ؟
اِف) آٔٛصؽ افشاد  ٚآٌا ٜػاصی ٔشدْ اص ٘حٜٛی تاصیافت ب) تفىیه صتاِٞٝا  ٚجذا ػاصی  ٚتؼثیٝی ػغُ ٔخصٛف
تشای واغز دس خا٘ٔ ٚ ٝذسػ ٝج) ٞذایت صتاِٞ ٝا ت ٝواسخا٘ٞ ٝای تاص یافت.
پژوهص کنید صفحهی11
آیا واغز ٞای صیش سا ٔیتٛاٖ تاصیافت وشد؟ چشا؟
خیش ،صیشا یا خٛدؿاٖ واغز ٞای تاصیافتی ٞؼتٙذ  ٚلثال تاصیافت ؿذ ٜا٘ذ  ٚیا دس آٖٞا اص سً٘ ٞای ؿیٕیایی ٚ
صٙؼتی اػتفاد ٜؿذ ٚ ٜداسای آِٛدٌی ٔیىشٚتی ٔیتاؿٙذ .

اطالعات جمع آوری کنید صفحهی11
دستاس ٜفؼاِیت ٞای خا٘ٝی ػالٔتٔ ،یذاٖ تشٜتاس  ... ٚدس ٔحّ ٚ ٝؿٟش خٛد دس ٔٛسد تاصیافت واغز اعالػاتی سا جٕغ
آٚسی وٙیذ.
 -1آٔٛصؽ ؿٟش٘ٚذاٖ تٛػظ آٔٛصؽٌشاٖ ؿٟشداسی جٟت چٍٍ٘ٛی تفىیه صتاِٞ ٝا
 -2تٛضیغ ویؼٞ ٝای صتاِ ٚ ٝتشٚؿٛس ٞای آٔٛصؿی دس ٔیاٖ ؿٟش٘ٚذاٖ
 -3تفىیه صتاِٞ ٝا  ٚپؼٕا٘ذ ٞای خـه اص ٔثذا تا ایجاد ایؼتٍا ٜتاصیافت
 -4اسئٝی ٔٛاد ؿٛیٙذ ٚ ٜتٗ تاصیافت جٟت تـٛیك ؿٟش٘ٚذاٖ اسائ ٝوٙٙذٜی پؼٕا٘ذ ٞای خـه
کار در منشل صفحهی11
تا واغز ٞای تاعّٔ ٝمٛا تؼاصیذ  ٚاص آٖٞا دس واس ٞای سٚصا٘ ٝاػتفاد ٜوٙیذ.
واغز تاعّ ٝسا خٛسد وشد ٚ ٜآٖ سا تا خٕیش واغز  ٚآب ٔخّٛط ٕ٘ٛد ٚ ٜػپغ ٔخّٛط یاد ؿذ ٜسا تٛػظ یه ٚسد٘ٝی
فّضی یا چٛتی ٔؼغح ٔی ٕ٘اییٓ .دس پایاٖ تا لشاس دادٖ ٔخّٛط ٔؼغح دس ٔحیظ آصاد یا ٔماتُ ٘ٛس خٛسؿیذ آٖ سا
خـه ٕ٘ٛدٔ ٚ ٜمٛا ت ٝایٗ ؿىُ ،آٔادٜی اػتفادٔ ٜیٌشدد.
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نوع آسهوى:

کالس:

طزاح سوال :گزوه علوم تجزبی 6

سهاى آسهوى:

درس 3کارخانه کاغذ ساسی
سوال متن صفحهی12
آیا ت٘ ٝظز ؽٕا تِٛیذ ایٗ ٔمذار واغذ ت ٝرٚػ ٞای عٙتی  ٚدعتی أىاٖ پذیز اعت؟
خیز ،تا تٛج ٝت ٝافشایؼ جٕؼیت ٔقزف عاال٘ ٝواغذ در عزاعز جٟاٖ افشایؼ یافتٕٞ ٚ ٝچٙیٗ رٚػ عٙتی ت٘ ٝیزٚی
ا٘غا٘ی ٚ ٚلت سیادی ٘یاس دارد ،تٙاتزایٗ واغذ را جش ت ٝرٚػ ٞای فٙؼتی ٕ٘یتٛاٖ تٟی ٝوزد.
سوال متن صفحهی12
چٛ٘ ٝع ٔٛاد ٚ ٚعایّی در ایٗ وارخا٘ ٝت ٝوار رفت ٝاعت؟ جٙظ ٚعایُ ت ٝوار رفت ٝچیغت؟
ٔخشٖ آٙٞی تزای تِٛیذ خٕیز واغذ ،غّته آٙٞی تزای فاف وزدٖ خٕیز واغذٙٔ ،ثغ عٛخت – آ ٗٞجٙظ افّی
تیؾتز ليؼات اعت.
جمع آوری اطالعات صفحهی11
فٟزعتی اس فٙایغ در اعتاٖ ،ؽٟز یا رٚعتای خٛد تٟی ٚ ٝوار تزدٞای آ ٗٞرا در ٞز ٔٛرد ت ٝىٛر جذاٌا٘ٔ ٝؾخـ
وٙیذ.
اغّة وارتزد ٞای فّش آ ٗٞدر فٙؼت فٛالد عاسی ٔیتاؽذٔ .حق َٛآ ٗٞدر تغیاری اس وارتزد ٞای فٙؼتی ٔا٘ٙذ:
ا٘ٛاع دعتٍاٞ ٜا ،پُ ٞا ،عاختٕاٖ ٞأ ،خاسٖ ،اتٛتاٖ ٞا ،خٛدر ٚعاسی ،اتشار عاسی ،عاخت عیٓٚ ،ِِٝٛ ،رق فٛالد،
عاخت ریُ ،دیً تخار ،ليؼات عاختٕا٘ی ،فٙز ،وارد  ٚچٍٙإَٞ ،چٙیٗ تِٛیذ آِیاص چذٖ ت ٝوار ٔی رٚدٕٞ .چٙیٗ
آ ٗٞلزامٔ ٚ ٝغتؼُٕ ٔا٘ٙذ تذ٘ ٝخٛدرٞ ٚای فزعٛد ٜرا ٔیتٛاٖ تاسیافت وزد  ٚدٚتارٛٔ ٜرد اعتفاد ٜلزار داد وٝ
تغیار ٔمز ٖٚت ٝفزف ٝاعت.
ایستگاه فکز صفحهی11
چزا تزای خؾه وزدٖ خٕیز واغذ  ٚتثذیُ آٖ تٚ ٝرلٞ ٝای ٘اسن واغذ اس غّته ٞای تشري آٙٞی اعتفادٜ
ٔیوٙٙذ؟  2دِیُ تیاٚریذ.
خارج وزدٖ آب واغذ ،ایجاد اعتحىاْ در ٚرل ،ٝواٞؼ حجٓ ٘ ٚاسن وزدٖ واغذٔ ،مإٛ٘ ْٚدٖ واغذ
سبک یا سنگین سخت یا نزم؟ صفحهی11
در عاَ ٞای ٌذؽت ٝتا تزخی اس ٚیضٌی ٞای آ ٗٞآؽٙا ؽذیذ  .آیا ٔیتٛا٘یذ آٖٞا را ٘اْ تثزیذ؟
آ ٗٞجأذ اعت ،رعا٘ای تزق ٌ ٚزٔا اعت ،در ٔؼزك اوغیضٖ  ٚرىٛتت اوغیذٔ ٜیؽٛد ،در تزاتز ٌزٔا  ٚحزارت
ٔمأٚت تاالیی اس خٛد ٘ؾاٖ ٔیدٞذ ،آٔ ٗٞمأٚت عایؾی تاالیی دارد ،چىؼ خٛار اعت یؼٙی تٔ ٝیّٚ ،ٝرل ٚ ٝچیش
ٞای دیٍز تثذیُ ٔیؽٛد.
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 -1یه ِیٛاٖ تزداریذ  ٚتا ٘قف آٖ آب تزیشیذ ،عپظ حذٚد ٘قف اعتىاٖ رٚغٗ ٔایغ رٚی آٖ اماف ٝوٙیذ .حاَ
یه ليؼ ٝچٛب  ٚیه ليؼ ٝآ ٗٞداخُ ِیٛاٖ تیٙذاسیذ .چ ٝجیشی ٔؾاٞذٔ ٜیوٙیذ؟ ٘تیجٔ ٝؾاٞذ ٜخٛد را تٛٙیغیذ.
ليؼ ٝآ ٗٞت ٝدِیُ سیاد تٛدٖ( ٘غثت ٚسٖ ت ٝحجٓ) چٍاِی ت ٝسیز ٔخّٛه ٔیرٚد أا ليؼ ٝچٛب ت ٝدِیُ پاییٗ تٛدٖ
چٍاِیؼ تز رٚی ٔخّٛه ؽٙاٚر ٔی ٔا٘ذ.
 -2چٙذ ليؼ ٝچٛتی ،پالعتیىی  ٚفّشی تا ؽىُ  ٚا٘ذاس ٜیىغاٖ تزداریذ .حاَ ليؼٞ ٝای چٛتی را رٚی یه وفٝی
تزاس ٚ ٚليؼٞ ٝای فّشی را رٚی وفٝی دیٍز لزار دٞیذ .چ ٝچیشی ٔؾاٞذٔ ٜی وٙیذ؟ ایٗ ػُٕ را تزای ليؼٝ
پالعتیىی ٘یش ا٘جاْ دٞیذ ٘ ٚتیجٔ ٝؾاٞذ ٜخٛد را تٛٙیغیذ.
وفٝای و ٝليؼ ٝآٙٞی در آٖ ٔٛجٛد اعت ،پاییٗ تز اس وفٝی دیٍز و ٝحاٚی ليؼٝی چٛب اعت لزار ٔیٌیزد ،یؼٙی
در ایٗ آسٔایؼ جزْ آ٘ ٗٞغثت ت ٝجزْ چٛب تیؾتز اعت .در ٔٛرد پالعتیه ٘یش ٔا٘ٙذ ليؼ ٝچٛب ،وفٝای وٝ
حاٚی آ ٗٞاعت پاییٗ تز لزار ٔیٌیزد .در ٘تیج ٝجزْ آ٘ ٗٞغثت ت ٝچٛب  ٚپالعتیه تیؾتز اعت.
 -3ع ٝلاؽك ٔ ٚیّ ٝچٛتی ،پالعتیىی  ٚآٙٞی  ٓٞؽىُ تزداریذ.
اِف) تا یه جغٓ عٍٙیٗ ٔثُ چىؼ تز عز ٞز عٔ ٝیّ ٝمزتٞ ٝای یىغا٘ی ٚارد وٙیذ .چ ٝچیشی ٔؾاٞذٔ ٜیوٙیذ؟
ليؼات چٛب  ٚپالعتیه خزد ؽذٔ ٚ ٜیؽىٙٙذ ِٚی ليؼ ٝآ ٗٞدر تزاتز ایٗ مزتٔ ٝمأٚت ٘ؾاٖ ٔیدٞذ ٚ
ٕ٘یؽىٙذ .آ ٗٞفّش اعت و ٝدر تزاتز مزتٔ ٝمأٚت تاالیی اس خٛد ٘ؾاٖ ٔیدٞذ
ب) اتتذا ٘ٛن لاؽك آٙٞی را ٔحىٓ رٚی لاؽك چٛتی  ٚپالعتیىی تىؾیذ ،عپظ لاؽك چٛتی را تزداؽتٔ ٚ ٝحىٓ
رٚی لاؽك آٙٞی  ٚپالعتیىی تىؾیذ .چ ٝچیشی ٔؾاٞذٔ ٜی وٙیذ؟
ٔؾاٞذٔ ٜیوٙیٓ و ٝلاؽك چٛتی  ٚپالعتیىی داری ٔمأٚت عایؾی وٕی تٛد ٚ ٜعاییذٔ ٜیؽ٘ٛذ  ٚرٚی آٖٞا خزاػ
ایجاد ٔیؽٛدِٚ ،ی لاؽك آٙٞی ت ٝػّت ٔمأٚت عایؾی خٛب ،اس خٛد ،عاییذٌی ٘ؾاٖ ٕ٘یدٞذ.
سوال متن صفحهی12
تا تٛج ٝت ٝآسٔایؼ ٞایی و ٝا٘جاْ دادیذ  ٚؽىُ ٞای تاالٚ ،یضٌی ٞای ػٕٔٛی فّشٞا را تٛٙیغیذ(.یىی اس ٚیضٌی ٞا
در سیز ٘ٛؽت ٝؽذ ٜاعت).
 -1فّشٞا رعا٘ا ٞای خٛتی تزای جزیاٖ تزق ٞغتٙذ.
 -2غیز اس جی ٜٛتٕاْ فّشات در دٔای اتاق جأذ ٞغتٙذ.
 -3تٕاْ فّش ٞا جال پذیز٘ذ.
 -4فّشٞا ت ٝىٛر ٔؼِٕٛی ٘مز ٜای یا ل ٜٟٛای ٞغتٙذ.
 -5فّش ٞا رعا٘ای خٛتی تزای ٌزٔا ٞغتٙذ.
 -6تزخی فّشٞا جذب آ ٗٞرتا ٔیؽ٘ٛذ.
 -7تزخی فّش ٞا در ٛٞای تا اوغیضٖ تزویة ؽذ ٚ ٜاوغیذ ٞا را تٚ ٝجٛد ٔیآٚر٘ذ.
 -8فّش ٞا تا ٔٛادی ت٘ ٝاْ اعیذ ٚاوٙؼ دادٌ ٚ ٜاس ٞیذرٚصٖ آساد ٔیوٙٙذ.
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 -9تغیاری اس فّشات تغیار عخت ٔ ٚحىٓ ٞغتٙذ.
 -11چىؼ خٛار٘ذ یؼٙی ت ٝراحتی سیز سرت ٝچىؼ ٕ٘یؽىٙٙذ  ٚفمو ت ٝؽىُ ٞای ٔختّف در ٔی آیٙذ ٔا٘ٙذ ٔیّ،ٝ
ٚرل... ٚ ٝ
جمع آوری اطالعات صفحهی12
تا وٕه تشري تز ٞا  ٚتا اعتفاد ٜاس ایٙتز٘ت  ... ٚدرتارٜی «آ ٗٞسً٘ ٘شٖ» اىالػاتی جٕغ آٚری وٙیذ  ٚت ٝفٛرت
رٚس٘أ ٝدیٛاری ت ٝوالط ٌذارػ دٞیذ.
اٌز رٚوؾی اس ػٙقز «وز »ْٚیا ػٙقز«رٚی» یا «ٍٔٙٙش» ت ٝرٚی فّش آ ٗٞوؾیذ ٜؽٛد ،آ ٗٞسً٘ ٘شٖ تِٛیذ ٔیؽٛد.
ت ٝآ ٗٞسً٘ ٘شٖ «آٌ ٗٞاِٛا٘یش »ٜیا «آ ٗٞعفیذ» ٔ ٓٞیٌٛیٙذ و ٝدر آٖ فّش آ ٗٞتٛعو وزْ یا رٚی  ٚیا ٍٔٙٙش در
تزاتز سً٘ سدٖ  ٚخٛردٌی ٔحافظت ٔیؽٛد  ٚاس آٖ در تاْ ٞای ؽیزٚا٘ی یا دوُ ٞا  ... ٚتٟزٔ ٜیٌیز٘ذ .در حمیمت
ایٗ فّشات ت ٝاوغیضٖ اجاسٕ٘ ٜیدٙٞذ تا تا فّش آ ٗٞتزویة ؽذ ٚ ٜاوغیذآ ٗٞیا سً٘ آ ٗٞرا و ٝسیاٖ ٞای
التقادی سیادی دارد تِٛیذ وٙذ .تؼٛیل عاال٘ٝی آ ٗٞآالت سً٘ سد ٜدر جٟاٖ ٔمادیز سیادی ٞشی ٝٙرا ت ٝخٛد
اختقاؿ ٔیدٞذ.
ایستگاه فکز صفحهی12
تزای عاختٗ ٞزیه اس ٚعایُ سیز اس وذاْ یه اس فّشٞای آٔ ،ٗٞظ ،آِٔٛیٙی ،ْٛىال اعتفادٔ ٜی وٙٙذ؟ ت ٝچ ٝدِیُ؟
ٚعیّٝ

٘ٛع فّش اعتفاد ٜؽذٜ

ػّت

تذ٘ ٝخٛدرٚ

آٗٞ

اعتحىاْ ٔ ٚمأٚت تاالٔ ،مز ٖٚت ٝفزف ٝتٛدٖ

سیٛر آالت  ٚتشییٗ اٍ٘ؾتز

ىال

ارسػ تاالی التقادی ،سیثایی٘ ،زْ  ٚا٘ؼياف پذیز

آِٔٛیٙیْٛ

ا٘ؼياف پذیزیٔ ،مأٚت در تزاتز رىٛتت  ٚعایز ػٛأُ فاعذ

ٚرلٞ ٝای ٘اسن پٛؽؼ دارٚ

وٙٙذ ٜدارٚ
رؽتٞ ٝای عیٓ تزق

ٔظ

رعا٘ایی تاال ،فزف ٝالتقادی

فزغٖٛ

آٗٞ

اعتحىاْ ٔ ٚمأٚت تاال ،فزف ٝالتقادی

تذ٘ ٝدٚچزخٝ

آِٔٛیٙیْٛ

عثه ٔ ٚماْٚ

آسمایش کنیذ صفحهی12
چٙذ ػذد ٔیٔ ٜٛا٘ٙذ ِیٕٛتزػ ،پزتماَ ،ویٛی  ، ... ٚعزو ٝتزؽیٔ ،حّ َٛرلیك جٞٛزٕ٘ه  ٚواغذ پی اچ آٔاد ٜوٙیذ.
تى ٝای اس واغذ پی اچ را تٞ ٝز یه اس ٔٛاد آغؾت ٝوٙیذٔ .ؾاٞذات خٛد را تٛٙیغیذ(.واغذ پی اچ ٚعیّٝی ؽٙاعایی
اعیذٞا اعت).
ٔٛاد فٛق ،اعیذی ٞغتٙذ .اعیذٞا ،رً٘ واغذ پی اچ(تٛر٘غُ) را لزٔش ٔیوٙٙذٞ ،ز چ ٝتغییز رً٘ واغذ پی اچ تٝ
رً٘ لزٔش ٘شدیه تز تاؽذ اعیذ لٛی تز اعت ،تا ا٘جاْ آسٔایؼ ٔٛارد سیز را ٔؾاٞذٔ ٜیوٙیٓ:
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کالس:
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سهاى آسهوى:

٘اْ ٔادٜ

تغییز رً٘ واغذ پی اچ

پزتماَ  ٚویٛی

٘ار٘جی وٓ رً٘

عزو ٝتزؽی

٘ار٘جی

ِیٕٛتزػ

لزٔش وٓ رً٘

جٞٛزٕ٘ه

لزٔش پزرً٘

اس ایٗ آسٔایؼ ٘تیجٔ ٝیٌیزیٓ و ٝجٞٛز ٕ٘ه ،اعیذی لٛی اعت.
جمع آوری اطالعات صفحهی 12
 -1در س٘ذٌی رٚسا٘ ٝتزای ا٘جاْ چ ٝوار ٞایی اس جٞٛز ٕ٘ه اعتفادٔ ٜیوٙیذ.
اغّة تزای ٘ظافت حٕاْ  ٚدعتؾٛیی اس ایٗ ٔحّ َٛاعتفادٔ ٜیؽٛدٕٞ .چٙیٗ تزخی ِىٞ ٝای رٍ٘ی را ٘یش ٔیتٛاٖ تا
جٞٛز ٕ٘ه اس تیٗ تزد.
ٍٙٞ -2اْ اعتفاد ٜاس جٞٛز ٕ٘ه در خا٘ ٝچ٘ ٝىاتی را تایذ رػایت وزد؟
ٔی دا٘یٓ اس جٞٛزٕ٘ه تزای ٌزفتٗ جزْ واؽی ٞا ٘ ٚیش اس تیٗ تزدٖ تزخی ِىٞ ٝای اعتفادٔ ٜیؽٛد ،تٙاتز ایٗ-1 :
در فنای تاس اعتفاد ٜوٙیٓ ٍٙٞ -2اْ اعتفاد ٜاس جٞٛز ٕ٘ه اس دعت وؼ ٔ ٚاعه اعتفاد ٜوٙیٓ -3 .دٚر اس
دعتزط وٛدواٖ ٍٟ٘ذاری ؽٛد -4 .اس تٕاط جٞٛز ٕ٘ه تا پٛعت اجتٙاب وٙیٓ  -5اس تٙفظ ٌاس ٞای ٔتقاػذ ؽذٜ
دٚری وٙیٓ -6 .آٖ را تا ٔایغ عفیذ وٙٙذٔ ٜخّٛه ٘ىٙیٓ.
آسمایش کنیذ صفحهی12
 -1عِ ٝیٛاٖ آب تزداریذ  ٚآٖٞا را ؽٕارٌ ٜذاری وٙیذ .داخُ ٞز وذاْ یه تىٝی خزد ؽذ ٜاس عٔ ًٙزٔز
تیٙذاسیذ .عپظ تِ ٝیٛاٖ اِٚی ٔ 11یّی ِیتز آب ،ت ٝدٔٚی ٔ 11یّی ِیتز عزو ٚ ٝت ٝعٔٛی ٔ11یّی ِیتز جٞٛزٕ٘ه
اماف ٝوٙیذ .پظ اس ٘یٓ عاػت ٔؾاٞذات خٛد را یاداؽت وٙیذ.
ٔؾاٞذٔ ٜی ؽٛد و ٝدر اثز ٚاوٙؼ ٔیاٖ جٞٛز ٕ٘ه و ٝیه اعیذ لٛی اعت عٔ ًٙزٔز و ٝیه ع ًٙوّغیٓ دار
اعت ،حثاب ٞای ٌاس وزتٗ دی اوغیذ تِٛیذ ؽذ ٚ ٜع ًٙوٓ وٓ در اعیذ حُ ٔیؽٛد .آب ٞیچ تاثیزی تز عًٙ
ٔزٔز ٘ذارد  ٚتزای اثز ٌذاری عزو( ٝاعیذ مؼیف) تز رٚی عٔ ًٙزٔز ت ٝسٔاٖ تیؾتزی ٘یاس داریٓ  ٚفمو خزٚجی
حثاب ٞا را ٔی تیٙیٓ و٘ ٝؾاٖ ٔیدٞذ ٚاوٙؼ تیٗ عٔ ًٙزٔز  ٚعزو ٝدر حاَ ا٘جاْ اعت.
 -2یه ٌیأ(ٜا٘ٙذ ٌُ رس  )... ٚرا ت ٝوالط تیاٚریذ  ٚت ٝوٕه پٙظ  ٚپٙث ٝیىی اس تزيٞای آٖ را ت ٝجٞٛز ٕ٘ه
آغؾت ٝوٙیذ .پظ اس ٘یٓ عاػت ٔؾاٞذات خٛد را یاداؽت وٙیذ.
تا ٌذؽت سٔاٖ رً٘ عثش تزي وٓ رً٘ تز ؽذ ٚ ٜتٔ ٝزٚر رً٘ عثش آٖ ت ٝىٛر وّی اس تیٗ ٔیرٚد  ٚتا ادأ ٝایٗ
ٚمؼیت تافت تزي ت ٝوّی اس تیٗ ٔیرٚد.
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سهاى آسهوى:

ایستگاه فکز صفحهی12
چزا ٚرٚد فامالب وارخا٘ ٝت ٝرٚدخا٘ٞ ٝأ ،شارع  ... ٚت ٝآٖٞا آعیة ٔیرعا٘ذ؟
ٚرٚد فامالب وارخا٘ٞ ٝای تٔ ٝحیو سیغت عثة آِٛدٌی خان ،آب ٛٞ ٚا ٔ ٚزي جا٘ذاراٖ ٔفیذ ٔی ٌزدد ،سیزا
ٔیشاٖ ٔیشاٖ (پی اچ)  ٚلذرت اعیذی آب تغییز یافت ٚ ٝآب ت ٝؽذت اعیذی ٔیؽٛد .ػال ٜٚتز ایٗ تزخی اس عٕ ْٛتا
ٚرٚد ت ٝس٘جیز ٜغذایی عثة آعیة رعا٘ذٖ ٔ ٚزي جا٘ذاراٖ ٔیؽ٘ٛذ.
گفتوگو کنیذ صفحهی12
در ؽىُ سیز ٔیشاٖ تزق ٔقزفی تزای تٟیٝی واغذ اس ٔادٜی اِٚی(ٝت ٝٙدرخت)  ٚتاسیافت واغذ تاىّ٘ ٝؾاٖ داد ٜؽذٜ
اعت .ایٗ رٚػ ٞا را اس جٙثٞ ٝای سیز تا ٔ ٓٞمایغ ٝوٙیذ:
آ) ٔمذار ٔقزف تزق

ب) آِٛدٌی ٛٞا

ج) لیٕت تٕاْ ؽذٜ

ت) ٔمذار ٔقزف آب

تا ٔؾاٞذٜی ؽىُ ٔتٛجٔ ٝیؽٛیٓ و ٝػُٕ تاسیافت واغذ ٘غثت ت ٝرٚػ تٟیٝی واغذ اس ت ٝٙدرختٛٔ ،جة واٞؼ
لاتُ تٛجٔ ٝقزف ا٘زصی اِىتزیىی ٔ ٚقزف تزق ٘ ٚیش واٞؼ ٔمذار ٔقزف آب ٔیؽٛد .در ٘تیج ٝلیٕت تٕاْ ؽذٜ
ٔحق ،َٛدر رٚػ تاسیافت وٕتز خٛاٞذ تٛد .اس ىزفی ػُٕ تاسیافت واغذ ،آِٛدٌی ٞای سیغت ٔحیيی وٕتزی را
ٔٛجة ٔیؽٛد ،سیزا ليغ درختاٖ تاػث ٘اتٛدی جٞ ٍُٙا ؽذ ٚ ٜآِٛدٌی ٛٞا را افشایؼ ٔیدٞذ.
جمع آوری اطالعات صفحهی12
درتارٜی یه وارخا٘ ٝدر ٔحُ س٘ذٌی خٚٛد اىالػاتی جٕغ آٚری وٙیذ ٚ .ت ٝفٛرت رٚس٘أ ٝدیٛاری ت ٝوالط ارائٝ
دٞیذ.
وارخا٘ ٝتِٛیذ تغتٙی:
تِٛیذ تغتٙی در یه وارخا٘ ،ٝتا فٗآٚری تاال ا٘جاْ ٔی ٌیزد .خو تِٛیذ تغتٙی ت ٝفٛرت سیز اعت:
ٚ -1سٖ وزدٖ ٔٛاد ٔ ٚخّٛه وزدٖ ٔٛاد :اتتذا ٔٛاد خؾه ٔ ٚایغ را ٚسٖ  ٚحجٓ عٙجی ٔی وٙٙذ .ایٗ ٔٛاد در
داخُ یه ٔخشٖ حزارت داد ٜؽذٔ ٚ ٜخّٛه ٔیؽ٘ٛذ  ٚحاِت یىغاٖ پیذا ٔیوٙٙذ .ایٗ وار ت ٝفٛرت خٛدوار
فٛرت ٔیٌیزد.
 -2پاعتٛریشٕٛٞ ٚ ٜص٘یش ٜوزدٖ :عپظ ٔخّٛه را پاعتٛریشٔ ٜیوٙٙذ ،یؼٙی اتتذا حزارت سیادی تٔ ٝخّٛه
ٔیدٙٞذ ،آٍ٘ا ٜآٖ را ت ٝعزػت عزد ٔیوٙٙذ تا ٔیىزٚب ٞای آٖ وؾت ٝؽ٘ٛذ.
 -3ػُٕ رعا٘یذٖٔ :خّٛه پاعتٛریش ٜؽذ ٜتزای ػُٕ آٚری  ٚرعیذٖ ،تٔ ٝذت  4عاػت در دٔای  2اِی 5درجٝ
عا٘تی ٌزاد ٕٞزا ٜتا  ٓٞسرٖ ٔالیٓ ٍٟ٘ذاری ٔی ؽٛد.
 -4ا٘جٕادٔ :خّٛه پظ اس رعیذٖ در دٔای  -3تا  -6درج ٝعا٘تی ٌزاد ،عزد ٙٔ ٚجٕذ ٔیؽٛد.
 -5افشٚدٖ ٔٛادٛٔ :اد ٔختّفی تٕٞ ٝزا ٜتزػ ٔی ،ٜٛاجشای خؾه ٔا٘ٙذ ٔغش  ٚتىٞ ٝای ٔی ٚ ٜٛؽىالت ت ٝتغتٙی
امافٔ ٝیؽٛد.

5

پاسخ توام سواالت و فعالیت های علوم تجزبی ششن | درس :3کارخانه کاغذ ساسی

نام ونام خانوادگی:

آهوسشگاه :گاها

نوع آسهوى:

کالس:

طزاح سوال :گزوه علوم تجزبی 6

سهاى آسهوى:

 -6تغت ٝتٙذی  ٚلاِة ٌیزی :تغتٙی در ظزٚف ِیٛا٘ی ،لیفی یا ظزٚف ِیتزی جاٌذاری ٔی ؽٛد.
 -7عفت وزدٖ  ٚعزد خاٌ٘ ٝذاری :تغتٙی را تزای ایٙى ٝوأال عفت ٌزدد در تٔ ُ٘ٛخقٛفی تا درجٝی -21
عا٘تی ٌزاد ػثٛر ٔیدٙٞذ  ٚوأال عفت ٔیوٙٙذ ،عپظ آٖ را ت ٝعزد خا٘ٙٔ ٝتمُ ٔیوٙٙذ  ٚآٖ را رٚی ىثمٞ ٝا یا
لفغٞ ٝایی در دٔای  -25درج ٝعا٘تی ٌزاد ٍٟ٘ذاری ٔی وٙٙذ.
 -8پٛؽؼ دادٖ  ٚتغت ٝتٙذیِ :یٛاٖ ٞا  ٚظزٚف را پظ اس پٛؽؼ دادٖ در ٖٚوارت ٖٛتغت ٝتٙذی ٔی وٙٙذ  ٚتٝ
تاسار ٔقزف ارعاَ ٔیوٙٙذ.
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زهاى آزهوى:

درس 4سفر به اعماق زمین
سوال متن صفحهی29
تِ ًظش ضوا داًطوٌذاى چگًَِ دستاسُی اػواق صهیي اطالػات تِ دست هیآٍسًذ؟
آًْا تِ ٍسیلِ هطالؼِی اهَاج لشصُای ،هَاد هزاب خاسج ضذُ اص دّاًِ آتص فطاى ّا ٍ تشکیة ّای هَجَد دس چطوِ
ّای آب گشم اطالػاتی اص دسٍى صهیي تِ دست هیآٍسًذ.
گفتوگو کنید صفحهی29
اص هؼلن خَد تخَاّیذ کِ تلفي ّوشاُ خَد سا دس حالت لشصضی (ٍیثشُ) سٍی هیض قشاس دّذ ٍ اص تلفي دیگشی تا آى
تواس تگیشد .پس اص ضواسُ گیشی چِ اتفاقی هیافتذ؟ دس ایي تاسُ گفتٍگَ کٌیذ.
تلفي ّوشاُ ضشٍع تِ لشصیذى ٍ حشکت هیکٌذ ٍ تاػث لشصش هیض هیضَد.
آیا ضوا هَاسد دیگشی اص لشصش اجسام سا هیضٌاسیذ؟ ًام تثشیذ.
لشصش دستگاُ آتویَُگیشی ،لشصش دستگاُ چشخگَضت ،لشصش دستگاُجاسٍتشقی ،لشصش فٌش
سوال متن صفحهی03
اهَاج لشصُای هیتَاًٌذ اص سٌگ ّای هختلف دسٍى صهیي ػثَس کٌٌذ ٍ سفش ٍاقؼی خَد سا اًجام دٌّذ .آیا هیداًیذ
چگًَِ؟
اهَاج لشصُای دسًٍی هاًٌذ اهَاج ًَسی هوکي است ضوي اًتطاس ،هٌؼکس ّن ضًَذ اهَاج لشصُای دس اثش تشخَسد تا
سطَح تسیاسی دس دسٍى صهیي هثل سطح تیي ّستِ ٍ گَضتِ یا گَضتِ ٍ پَستِ هیتَاًٌذ هٌؼکس ضًَذ.
آزمایش کنید صفحهی03
اص سش هیض آٌّی تِ آى ضشتِ تضًیذ ٍ ّنکالسی ضوا دس طشف دیگش هیض تا دست خَد لشصش ّای ایجاد ضذُ سا حس
کٌذّ .ویي آصهایص سا تشای هیض ّای چَتی ٍ پالستیکی ًیض تکشاس کٌیذ ٍ ًتیجِ حاصل سا تاّن هقایسِ کٌیذ.
تا تَجِ تِ ایي کِ تشاکن آّي ،پالستیک ٍ چَب تا ّن فشق هیکٌذ ،لزا هَج حاصل اص ایجاد لشصش ،دس هادُای کِ
هتشاکن تش است یؼٌی آّي ،سشیغ تش هٌتقل هیضَد .تشتیة تشاکن ٍ اًتقال هَج حاصل اص لشصش دس ایي سِ هیض تِ
صَست صیش است.
هیض آٌّی > میز پالستیکی > میز چوبی
آزمایش کنید صفحهی03
 -1چٌذ قطؼِ چَب خطک ٍ هشطَب سا تِ کالس تیاٍسیذ.
ّ -2شکذام اص اػضای گشٍُ یک قطؼِ چَب خطک سا تا دٍ دست خَد تطکٌذ.
ّ -3ویي کاس سا تا چَب هشطَب اًجام دّیذ.
 -4ػکس الؼول چَب خطک ٍ هشطَب سا تا ّن هقایسِ کٌیذ.
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ًام وًام خاًوادگی:

آهوزشگاه :گاها

ًوع آزهوى:

کالس:

طراح سوال :گروه علوم تجربی 6

زهاى آزهوى:

چَب خطک تش اثش ٍاسد آهذى ًیشٍ تِ ساحتی هیضکٌذ ٍلی چَب هشطَب پس اص ٍاسد ضذى ًیشٍ خن ضذُ ٍ دس
تشاتش ًیشٍی ٍاسد ضذُ اص خَد هقاٍهت صیادی ًطاى هیدّذ ٍ ًیشٍی تسیاس صیادی الصم است تا چَب هشطَب دچاس
ضکستگی ضَد.
گفتوگو کنید صفحهی03
دس تاسُ سشػت اهَاج لشصُای دس اجسام هتشاکن ٍ کن تشاکن گفتٍگَ کٌیذ.
دس اجسام هتشاکن ،هلکَل ّا فاصلِی کوی اص ّن داسًذ ٍ رسات تطکیل دٌّذُی جسن هٌظن ٍ هتَاصى است تِ ّویي
خاطش دس جسن هتشاکن سشػت ػثَس اهَاج سشیغ تش استٍ .لی دس اجسام کن تشاکن ،هلکَل ّا ٍ رسات تطکیل
دٌّذُی هادُ اص ّن فاصلِ داضتِ ٍ رساتً ،ا ّواٌّگ ٍ ًاهتَاصى ّستٌذ ،تٌاتشایي اًتقال اهَاج لشصُای کٌذ تش اًجام
هیگیشد.
آزمایش کنید صفحهی04
 -1یک ظشف تضسگ سا اص آب پش کٌیذ
 -2دٍ قطؼِ یًََلیت تِ اًذاصُ ٍسقِی کاغز تْیِ کٌیذ ٍ آى سا سٍی آب قشاس دّیذ.
 -3حشکت ّای هختلفی کِ قطؼات یًََلیت ًسثت تِ ّن هیتَاًٌذ داضتِ تاضٌذ سا ًطاى دّیذ.
 -4حشکت قطؼات یًََلیت سا تش سٍی آب تا حشکت قطؼات سٌگ کشُ تش سٍی خویشکشُ هقایسِ کٌیذ.
تِ طَس کلی ،حشکت قطؼات یًََلیت هاًٌذ حشکت ٍسقِّای سٌگ کشُ تِ  3حالت دیذُ هیضَد:
الف) قطؼات اص ّن دٍس ضًَذ ب) قطؼات تِ ّن تشخَسد کشدُ ٍ ًضدیک ضًَذ .ج) قطؼات کٌاس ّن تلغضًذ.
پژوهش کنید صفحهی04
حشکت قطؼات سٌگ کشُ تش سٍی خویش کشُ تاػث پیذایص کذام پذیذُ هیضَد؟
 -1ایجاد پَستِ جذیذ ٍ افضٍدُ ضذى تش ٍسؼت اقیاًَس ّا
 -2ایجاد گَدال ّای اقیاًَسی
 -3ایجاد کَُ ّای آتص فطاًی
 -4ایجاد صلضلِ
 -5ایجاد جضایش قَسی
 -6ایجاد کَُ(کَُ صایی)
 -7افضٍدى تش استفاع کَُ ّا
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درس 5زمین پویا
آزمایش کنید صفحهی73
ٞش یه اص ٌشٞ ٜٚای والس ،یه ػذد تخٓ ٔشؽ آبپض ضذٕٞ( ٜشا ٜتا پپٛست) سا ت ٝوالس تیاٚس٘ذ.
 تا اٍ٘طت خٛد ت ٝپٛست ٝتخٓ ٔشؽ فطاس ٚاسد وٙیذ .حاال تخٓ ٔشؽ سا پٛست تىٙیذ .تا اٍ٘طت خٛد ت ٝسفیذٜ
تخٓ ٔشؽ فطاس ٚاسد وٙیذ.
 چٍٍ٘ٛی ػىس اِؼُٕ پٛست ٚ ٝسفیذٜی تخٓ ٔشؽ سا تا ٔ ٓٞمایس ٝوٙیذ ٘ ٚتیج ٝسا ت ٝوالس ٌزاسش دٞیذ.
پٛستٝی تخٓ ٔشؽ ٔی ضىٙذ  ٚسفیذ ٜتخٓ ٔشؽ ت ٝػّت ٘شْ تٛدٖ تا فطاس دست ِٔ ٝیضٛد  ٚیا اٍ٘طت دس آٖ فشٚ
ٔی سٚد.
 سپس تخٓ ٔشؽ سا تٚ ٝسیّ ٝچال ٛاص ٚسػ ٘صف وٙیذ ٚالیٞ ٝای آٖ سا تا الی ٝصٔیٗ ٔمایس ٝوٙیذ.
ٔطاٞذٔ ٜیضٛد و ٝتخٓ ٔشؽ ٔ ٓٞا٘ٙذ صٔیٗ اص س ٝلسٕت پٛستٌٛ ،ٝضت( ٝسفیذٞ ٚ )ٜست( ٝصسد )ٜساختٝ
ضذ ٜاست.
کار در کالس صفحهی73
 -1چٙذ لؽؼ ٝچٛب خطه سا ت ٝسش والس تیاٚسیذ.
 -2اػعای ٌشٞ ٜٚش وذاْ یه لؽؼ ٝچٛب سا تا د ٚدست خٛد تطىٙٙذ.
ٔ -3طاٞذ ٜی خٛد سا ٍٙٞاْ ضىستٗ چٛب  ٚآصاد ضذٖ ا٘شطی دس ٌش ٜٚتیاٖ وٙیذ ٘ ٚتیج ٝتحث سا ت ٝوالس ٌزاسش
دٞیذ.
تا فطاسی و ٝت ٝچٛب آٚسدٔ ٜیضٛد تخص ٔیا٘ی چٛب ضىاف تشداضتٔ ٚ ٝیضىٙذ  ٚا٘شطی حاصُ اص ٘یشٚیی وٝ
دست ٞای ٔا ت ٝچٛب ٚاسد ٔیوٙٙذ آصاد ضذ ٚ ٜت ٝاؼشاف چٛب ،ایٗ ا٘شطی ٔٙتطش ٔیضٛد.
ایستگاه فکر صفحهی73
آیا تٕاْ صٔیٗ ِشصٞ ٜا تاػث خشاتی دسسؽح صٔیٗ ٔیض٘ٛذ؟ چشا؟
خیش ،تیطتش صٔیٗ ِشصٞ ٜا خفیف ٞستٙذ  ٚدس صیش الیا٘ٛس ٞا سخ ٔیدٙٞذ  ٚا٘شطی آصاد ضذ ٜدس آٖٞا ٔیضاٖ ا٘ذوی
است ِٚی ٕٞیٗ ػأُ اص رخیش ٜا٘شطی دس ٖٚصٔیٗ ٚ ٚلٛع صٔیٗ ِشص ٜتضسي جٌّ ٛیشی ٔیوٙذ .اص ؼشفی ،دس ٔیضاٖ
خشاتی ٞا  ٚخساست ٞای حاصُ اص صِضِ ،ٝػال ٜٚتش ضذت  ٚلذست صِضِ ،ٝاستحىاْ صٔیٗ  ٚساختٕاٖ ٞا ٘یض تاثیش
داس٘ذ.
علم و زندگی صفحهی73
تا تٛج ٝت ٝاثشات حاصُ اص صٔیٗ ِشصٞ ٜایی و ٝتاػث خساست ٞایی دس ٔحیػ ص٘ذٌی ٔیض٘ٛذ ،جذ َٚصیش سا وأُ
وٙیذ.
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اثشات حاصُ اص صٔیٗ ِشصٜ
تٟذاضت

ساختٕاٖ

اجتٕاػی

آِٛدٌی آب

تخشیة ٔذاسس

اص دست دادٖ ػضیضاٖ

وٕثٛد آب سآِ  ٚتٟذاضتی

تخشیة جادٞ ٜا

اظؽشاب  ٚاستشس

وٕثٛد داسٚ

سیضش آٚاس

تی سشپشست ضذٖ ص٘اٖ  ٚوٛدواٖ

آسیة ت ٝتیٕاسستاٖ ٞا

اص تیٗ سفتٗ آثاس تاستا٘ی

تشٚص ٔطىالت اجتٕاػی ٔا٘ٙذ دصدی ٘ ٚاأٙی

ضیٛع تیٕاسی ٞای ٚاٌیش

تخشیة ٔٙاصَ ٔسى٘ٛی

تیىاسی

واٞص وادس پضضىی  ٚپشستاسی

ضىستٗ سذ

سوٛد التصادی

تجٕغ صتاِٞ ٝا  ٚجا٘ذاساٖ ٔشدٜ

آتص سٛصی  ٚتشق ٌشفتٍی

فمش ٔ ٚحاجشت ٘اخٛاستٝ

ایستگاه فکر صفحهی04
یىی اص تاصیىٙاٖ فٛتثاَ ،دس یه ٔساتم ٝتش اثش تشخٛسد تا تاصیىٗ حشیف ،دچاس ضىستٍی ساق پا ضذ ،پس اص چٙذ ٔاٜ
استشاحت  ٚدسٔأٖ،جذدا تٔ ٝیذاٖ تاصی تشٌطت .ت٘ ٝظش ضٕا اٌش ٕٞاٖ پای ایٗ تاصیىٗ ،دٚتاس ٜآسیة تثیٙذ .احتٕاَ
ضىستٍی پای ا ٚدس وذاْ لسٕت تیطتش است؟
ت ٝاحتٕاَ صیاد ساق پای ٚی ،چ ٖٛایٗ تخص ت ٝػّت ضىستٍی لثّی داسای ٔمأٚت وٕتشی استٔ ،جذدا دچاس
آسیة خٛاٞذ ضذ.
ٔؼٕٛال دس جا ٞایی و ٝپٛستٝی صٔیٗ داسای ضىستٍی است ،احتٕاَ ٚلٛع سٔیٗ ِشص ٜتیطتش است.
علم و زندگی صفحهی04
آیا ٔیدا٘یذ تؼذ اص ٚلٛع صٔیٗ ِشص ٜچ ٝواسٞایی تایذ ا٘جاْ دٞیذ؟
جذ َٚصیش سا تىٕیُ وٙیذ.
فؼاِیت ٞای ا٘ساٖ دٚستا٘ٝ

سػایت ٘ىات ایٕٙی

وٕه تٔ ٝصذٔٚیٗ

استفاد٘ ٜىشدٖ اص آسا٘سٛس

وٕه ت٘ ٝیشٞ ٚای أذادی

لؽغ جشیاٖ ٌاص ساختٕاٖ

سٚحی ٝدادٖ ت ٝافشاد داؽ دیذٜ

حفظ خ٘ٛسشدی

سسا٘ذٖ آب  ٚغزا تٔ ٝشدْ

ٔا٘ذٖ دس ٔىاٖ ٞای أٗ

وٕه  ٚحٕایت اص وٛدواٖ

لؽغ جشیاٖ تشق ساختٕاٖ

جٕغ آٚسی وٕه (غزاِ ،ثاس )... ٚ

ػجّ٘ ٝىشدٖ ٍٙٞاْ خشٚج اص ساختٕاٖ
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پژوهش کنید صفحهی04
ٔ ٟٓتشیٗ صٔیٗ ِشصٞ ٜای  50ساَ اخیش ایشاٖ سا اص ٘ظش ٔحُ ٚلٛع  ٚخساست ٞای ٚاسدٔ ٜؽاِؼ ٝوٙیذ  ٚپس اص
تشسی دس ٌش ٜٚت ٝوالس ٌزاسش دٞیذ.
صٔیٗ ِشصٜی تٛئیٗ صٞشا تا ضذت  7/2سیطتش ٘ 10000 ٚفش وطت ٝدسساَ  1341تٚ ٝلٛع پیٛست.
ٔىاٖ صِضِٝ

ساَ ٚلٛع

ضذت صٔیٗ ِشصٜ

خساست

(سیطتش)
تٛئیٗ صٞشا

1341

7.2

٘ 10000فش وطتٝ

دضت تیاض

1347

7.4

٘ 10500فش وطت -ٝتخشیة  61سٚستا

لیش

1351

6.9

٘ 4000فش وطتٝ

خٛسٌٛ

1356

7

٘ 128فش وطتٝ

ؼثس

1357

7.7

٘ 19600فش وطت – ٝتخشیة  16سٚستا

لائٗ

1358

7.1

٘ 130فش وطتٝ

سیشچ

1360

7.4

٘ 1300فش وطت – ٝتخشیة  85دسصذ ضٟش

سٚدتاس ٙٔ ٚجیُ

1369

7.4

٘ 35000فش وطتٝ

تیشجٙذ

1376

7.3

٘ 1500فش وطتٝ

آٚج

1381

6.6

خساست صیاد دس ضٟش  ٚسٚستا

تٓ

1382

6.5

٘ 41000فش وطتٝ

فیشٚص آتاد

1383

6.3

ٔٙجش ت ٝسیضش وٜٛ

صس٘ذ

1383

6.4

٘ 612فش وطت – ٝتخشیة  10سٚستا

آرستاییجاٖ ضشلی

1391

6.3

٘ 300فش وطتٝ

اٞش – ٞشیس ٚ -سصلاٖ

کار در منسل صفحهی04
ٍٙٞاْ پختٗ تش٘ج دس وٙاس ٔادس خٛد تایستیذ  ٚدس صٔاٖ جٛضیذٖ ،آٖ سا ت ٝدلت ٔطاٞذ ٜوٙیذٔ .طاٞذات خٛد سا
تٛٙیسیذ .اٌش ضؼّ ٝحشاست صیش ظشف تش٘ج سا واٞص یا افضایص دٞیٓ ،چ ٝاتفالی ٔی افتذ؟ جٛضیذٖ آب تش٘ج سا تا
جٛضیذٖ ٔٛاد ٔزاب دس ٖٚصٔیٗ ٔمایس ٝوٙیذ.
صؼٛد ٚخشٚج تخاس آب  ٚتطىیُ حثاب ٞای آب و ٝتالفاصّ ٝپس اص تطىیُ ٔیتشوٙذ سا ٔطاٞذٔ ٜی وٙیٓ .دس
حمیمت ٚلتی و ٝفطاس تخاس ٔایغ تا فطاس ج ٛتشاتش ٔیضٛدٔ،ایغ ضشٚع ت ٝجٛضیذٖ ٔیوٙذ .دس ایٗ دٔا ،تخاس حاصُ دس
دسٔ ٖٚایغ سثة ایجاد حثاب  ٚجٛضص ٔی ضٛد .تطىیُ حثاب دس دٔای پاییٗ تش اص ٘مؽ ٝجٛش غیش ٕٔىٗ است،
صیشا فطاس ٛٞا تش سؽح ٔایغ و ٝتیص اص فطاس داخُ آٖ استٔ ،ا٘غ اص تطىیُ حثاب ٔیضٛد .افضایص ضؼّٛٔ ٝجة
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افضایص حثاب ٞا خٛاٞذ ضذ  ٚتاِؼىس واٞص ضؼّٝی حشاست صیش ظشف تش٘ج ٔٛجة وٓ ضذٖ سشػت تطىیُ
حثاب ٞا خٛاٞذ ضذٕٞ .یٗ اتفاق دس ٔٛسد جٛضص ٔٛاد ٔزاب  ٓٞسخ ٔیدٞذ تا ایٗ تفاٚت وٌ ٝاص ٞای خشٚجی
ػال ٜٚتش تخاس آب ضأُ ٌاص ٞای دیٍشی ٘یض ٔیضٛد.
کار در کالس صفحهی04
دس ٌش ٜٚخٛدٔ ،مذاسی خان سس سا تا آب ٔخّٛغ وشد ٌُ ٚ ٜسس تٟی ٝوٙیذ .سپس آٖ سا ت ٝضىُ ٔخشٚغ آتص
فطا٘ی و ٝدٞا٘ٝی آٖ فش ٚسفت ٝاست ،دس آٚسیذ .پس اص خطه ضذٖٔ ،مذاسی ٔادٜی ضیٕیایی آٔ٘ٛی ْٛدی وشٔٚات
دس دٞا٘ٝی آٖ تشیضیذ  ٚتا ٘ظاست ٔؼّٓ خٛد ،آٖ سا تا ضؼّ ٝوثشیت سٚضٗ وٙیذ آٖ سا تا دلت ٔطاٞذ ٜوٙیذ.
آٔ٘ٛیٓ دی وشٔٚات یه ٔاد ٜجأذ تمشیثا ٘اس٘جی سً٘ است تؼذ اص سٛختٗ ایٗ ٔادٌ ٜاص ٘یتشٚطٖ  ٚتخاس آب ٚ
ٔادٜی جأذ دیٍشی ت ٝسً٘ سثض تیش ٜتِٛیذ ٔیضٛد ایٗ ٚاوٙص ٌشٔای صیادی تِٛیذ ٔیوٙذ  ٚتسیاس سشیغ سخ
ٔیدٞذ.
پژوهش کنید صفحهی 04
-

د ٚآتصفطاٖ ٘یٕ ٝفؼاَ  ٚد ٚآتص فطاٖ خأٛش وطٛسٔاٖ سا ٘اْ تثشیذ.
آتصفطاٖ ٘یٕ ٝفؼاَ

آتصفطاٖ خأٛش

دٔا٘ٚذ

سثالٖ

تفتاٖ

سٟٙذ

 ٞش یه اص سٞ ًٙای آتصفطا٘ی صیش چ ٝواستشدی داس٘ذ؟س ًٙپا :س ًٙپا ٘ٛػی س ًٙآرسیٗ است و ٝاص سشد ضذٖ ٌذاصٜٞای آتصفطا٘ی ضىُ ٔیٌیشد .س ًٙپا
تٙا ت ٝتاالی سایٙذٌیاش تشای صدٚدٖ الیٞ ٝای سفت ٔ ٚشد ٜپٛست دس پاضٝٙی پا استفادٔ ٜیضٛدٕٞ .چٙیٗ
اص س ًٙپا ت ٝػٛٙاٖ سایٙذ ٜدس صٙؼت چٛب تشی استفادٔ ٜیضٛد.
پٛوٝی ٔؼذ٘ی :پٛؤ ٝؼذ٘ی اص ٌذاصٞ ٜای آتصفطاٖ تٚ ٝجٛد ٔیآیذ ٚ ٚصٖ ٔخصٛظ آٖ وٕتش اص یه
است ،سٚی آب ضٙاٚس ٔیٔا٘ذ ،تا استفاد ٜاص پٛوٝی ٔؼذ٘ی ٚصٖ ساختٕاٖ ،تا یه س ْٛوٓ  ٚدس تشاتش صِضِٝ
ٔما ْٚتش ٔیضٛد .ایٗ ٔٛاد ٕٞچٙیٗ دس صٙایغ ػایك ساصی واستشد داس٘ذ  ٚتشای ٔتخّخُ وشدٖ خان ٘یض آٖ
سا ت ٝخان ٔیافضایٙذ.
تٛف آتصفطا٘ی :تٛف ،سٍٙی است اص تحىیٓ  ٚسیٕاٖ ضذٌی خاوستش ٞای آتصفطاٖ ایجاد
ٔیضٛد،واستشد س ًٙتٛف دس جاد ٜساصی ،ساختٗ سپشٞای ٔحافظ اؼشاف جاد ٚ ٜساختٗ سیٕاٖ «پٛصٚالٖ»
ت ٝػٛٙاٖ ٔصاِح ساختٕا٘ی  ٚدس دیٛاسساصی پاسن ٞا واستشد داسد.
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آزمایش کنید صفحهی07
آیا ٔیخٛاٞیذ یىی اص ٌاص ٞای آتص فطا٘ی سا تِٛیذ وٙیذ؟
 -1تشای ایٗ واس ٔمذاسی جٛش ضیشیٗ سا دس یه ِیٛاٖ تشیضیذ  ٚسپس ت ٝآٖ ٔمذاسی سشو ٝاظاف ٝوٙیذ.
ٔ -2طاٞذات خٛد سا یادداضت وٙیذ  ٚت ٝوٕه ٔؼّٓ خٛد ٘ٛع ٌاص حاصُ سا تؼییٗ وٙیذ.
ٔطاٞذٔ ٜیضٛد تٔ ٝحط سیخت ٝضذٖ سشو ٝدس جٛش ضیشیٗ یه تغییش ضیٕیایی سخ داد ٜتا تِٛیذ ٌاص وشتٗ دی
اوسیذ ٔحتٛای داخُ ِیٛاٖ ت ٝتیش ٖٚفٛساٖ ٔیوٙذ.
دستاس ٜآتطفطاٖ تا ٌ ٓٞفت ٌٛٚوٙیذ  ٚجذ َٚصیش سا تىٕیُ وٙیذ.
ظشس ٞای آتص فطاٖ ٞا

فٛایذ آتص فطاٖ ٞا
تطىیُ ٔؼادٖ آٔ ٚ ٗٞس

ا٘تطاس ٌاص سٕی

تطىیُ چطٕٞ ٝای آب ٌشْ

صیاٖ ٞای ٔاِی

تطىیُ دسیاچٝ

وطتاس ا٘ساٖ ٞا  ٚسایش جا٘ذاساٖ

تٛسؼٝی ٌشدضٍشی

سیضش تاساٖ ٞای اسیذی

وٜٛصایی

اص تیٗ سفتٗ ٔضاسع  ٚپٛضص ٌیاٞی

ایجاد صٔیٗ ٞای وطاٚسصی حاصّخیض

ایجاد س٘ٛأی

پژوهش کنید صفحهی07
ساوٙاٖ ٔٙاؼك آتص فطا٘ی چٛٔ ٝاسدی سا تایذ سػایت وٙٙذ؟
 -1آٔادٌی تشای تخّیٝی فٛسی
 -2داضتٗ اؼالػات  ٚاخثاس صٔیٗ ضٙاسی تشای اؼالع اص صٔاٖ دلیك فٛساٖ
 -3داضتٗ ٚسایُ وٕه ٞای اِٚیٝ
 -4پٙا ٜتشدٖ تٔ ٝىاٖ ٞای أٗ
 -5استفاد ٜاص ٔاسه دس ٍٙٞاْ فٛساٖ ،جٟت دٚسی اص رسات ٌشد  ٚغثاس
 -6آٔادٌی ٔماتّ ٝتا خؽش أٛاج تسیاس تّٙذ (س٘ٛأی) و ٝدس اثش فٛساٖ دس اػٕاق دسیا صٛست ٔیٌیشد
 -7آٔادٌی ٔماتّ ٝتا خؽش تاساٖ ٞایی ٘اضی اص فٛساٖ
 -8ایجاد ایستٍأ ٜشالثت دس ٔٙاؼك آتصفطا٘ی
 -9تشسی ساختٕاٖ صٔیٗ ضٙاسی آتص فطاٖ :یؼٙی اص لثُ تایذ ٔٙاؼك ٌسّی ٘ ٚح ٜٛجشیاٖ آب دس اؼشاف
آتصفطاٖ تؼییٗ ضٛد.
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1

درس 6ورزش و نیرو ()1
کار در کالس صفحهی66
تِ تصَیط ّای هرتلف صفحِی قثل ًگاُ کٌیس.
الف) زض ّط یک اظ تصَیطّا چِ فؼالیتی زض حال اًجام است؟ زض ّوِی تصاٍیطً ،یطٍیی تط یک جسن ٍاضز هی ضَز.
ب) ًتیجِی ایي فؼالیت تط ضٍی جسن (تَج ،تیط ٍ  ) ...چیست؟ ٍاضز کطزى ًیطٍ تِ اجسام هرتلف
 ٍظًِ تطزاضی :حطکت جسن تِ سوت تاال تِ ػلت ٍاضز کطزى ًیطٍ تَسط ٍضظضکاض تیطاًساظی :خطتاب تیط تِ سوت جلَ تِ ػلت ٍاضز کطزى ًیطٍ تَسط ٍضظضکاض خیٌگ خًَگ :تغییط جْت حطکت تَج تَسط ضاکت تازتازک َّا کطزىً :یطٍی تاز تط تازتازک ٍاضز ضسُ ٍ هَجة حطکت ایي جسن زض َّا هیضَز. خطتاب هَضک تِ فضا :غلثِ تط ًیطٍی جاشتِی ظهیي تَسط هَضک ٍ حطکت هَضک زض َّا تغییط جْت تَج :تغییط جْت تَج تَسط زضٍاظُ تاىگفتوگو کنید صفحهی66
جسٍل ظیط ضاهل تؼسازی اظ فؼالیت ّای ضٍظاًِ است .زض کسام هَضز جسن تحت کطص یا ّل زازى (فطاض) ٍ یا ّط
زٍ قطاض گطفتِ است .ضزیف اٍل جسٍل تِ ػٌَاى ًوًَِ خط ضسُ است .ضوا هی تَاًیس هَضز زیگطی ضا تِ جسٍل اضافِ ٍ
یا جایگعیي کٌیس.
کطیسى

ّل یا فطاض زازى

ضواضُ

تَصیف فؼالیت

1

تستي زضب کطَی هیع

2

تاظ کطزى زضب اتاق

3

قطاض زازى یک کتاب تط ضٍی هیع



4

ضَت کطزى تَج



5

تلٌس کطزى کیف اظ ضٍی ظهیي



6

جصب یک قطؼِ آٌّی تَسط آٌّطتا








آیا زض ایي فؼالیت حالتی ٍجَز زاضز کِ جسن تحت کطص یا ّل زازى قطاض ًگطفتِ تاضس؟ ذیط
آیا هیتَاًین اظ ایي فؼالیت ًتیجِ تگطین :تطای حطکت زازى یک جسن تایس آى ضا تکطین ٍ یا ّل زّین؟ تلِ
ایستگاه فکر صفحهی64
زض ضکل ّای ظیط تا تَجِ تِ احط ًیطٍ تط جسن هَضز ًظط ،جاّای ذالی ضا خط کٌیس.
الف) ٍاضز کطزى ًیطٍ تِ جسن هوکي است سثة ضطٍع حطکت آى ضَز.
ب) ٍاضز کطزى ًیطٍ تِ جسن سثة کٌس ضسى حطکت آى هی ضَز.
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ج) ٍاضز کطزى ًیطٍ تِ جسن سثة سطیغ تط ضسى حطکت آى هیضَز.
ت) ٍاضز کطزى ًیطٍ تِ جسن هوکي است تاػج تَقف حطکت آى ضَز.
ث) ٍاضز کطزى ًیطٍ تِ جسن هیتَاًس سثة تغییط جْت (یا سطػت) آى ضَز.

علم و زندگی صفحهی64
تا اًجام فؼالیت ّای ظیط هی تَاًیس ًیطٍ ضا تْتط حس کٌیس:
 -1هساتقِی هچ اًساظی زض کالس
 -2هساتقِی طٌاب کطی تیي گطٍُ ّای هرتلف کالس
ٍ -3اضز کطزى تَج تا ضطتِی سط تِ زضٍاظُ
 -4ضطتِ ظزى تا چکص تِ هید ضٍی زیَاض
سوال متن صفحهی64
آیا اتَهثیل تِ ػلت ایستازى ضرص زض خطت آى حطکت هیکٌس؟
ذیط ،ایستازى ضرص تاػج حطکت ًویضَز ّل زازى تاػج حطکت آى هیضَز.
سوال متن صفحهی64
زض ضکل ّای (الف) ٍ (ب) زذتطّا تِ یک زیگط ًیطٍ ٍاضز هی کٌٌس .آیا تِ ًظط ضوا هطز ٍ گاٍ ًیع تِ ّن ًیطٍ ٍاضز
هی کٌٌس؟
تلِ ،تط اساس قاًَى ػول ٍ ػکس الؼول ،اگط تِ جسوی ًیطٍ ٍاضز کٌین آى جسن ًیع تِ ها ًیطٍ ٍاضز ذَاّس کطز .زض

2

پاسخ توام سواالت و فعالیت های علوم تجربی ششن | درس :6ورزش و نیرو ()1

نام ونام خانوادگی:

آهوزشگاه :گاها

نوع آزهوى:

کالس:

طراح سوال :گروه علوم تجربی 6

زهاى آزهوى:

ایي تصَیط سِ حالت هوکي است ضخ زّس -1 :اگط ًیطٍی ٍاضز ضسُ تَسط هطز تیطتط اظ ًیطٍی ٍاضز ضسُ تَسط گاٍ
تاضس ،گاٍ حطکت ذَاّس کطز -2 .اگط ًیطٍی ٍاضز ضسُ تَسط گاٍ تیطتط اظ ًیطٍی ٍاضز ضسُ تَسط هطز تاضس ،هطز
حطکت ذَاّس کطز -3 .اگط ًیطٍی ٍاضز ضسُ تَسط هطز ٍ گاٍ هساٍی تاضٌس حطکتی هطاّسُ ًرَاّس ضس.
ایستگاه فکر صفحهی05
الف) حساقل چٌس جسن تایس تط ّن احط کٌٌس تا ًیطٍ ظاّط ضَز؟
 2جسن
ب) اگط زٍ جسن تط ّن احط ًگصضاًس .هاًٌس حالتی کِ ضرص زض ًعزیکی اتَهثیل ایستازُ است ٍ اتَهثیل ضا ّل
ًویزّس .آیا زٍ جسن تِ ّن ًیطٍ ٍاضز هیکٌٌس؟
ذیط
علم و زندگی صفحهی05
زض سال زٍم تا تاظی طٌاب کطی آضٌا ضسُایس .زض ایي تاظی زٍ تین هخال سِ ًفطُ ،زض زٍ جْت هرتلف طٌاب ضا
هیکطٌس .اػضای ّط زٍ تین تالش ظیازی هیکٌٌس تا طٌاب ضا تِ ططف ذَزضاى تکطٌس .گاّی اٍقات طٌاب تِ سازگی
حطکت ًویکٌس.
الف) تِ ًظط ضوا زض چِ حالتی تا ٍجَز ایٌکِ تط طٌاب ًیطٍ ٍاضز هیضَز ،اها طٌاب حطکت ًویکٌس؟
ظهاًی کِ زٍ گطٍُ ًیطٍی ّن اًساظُ تِ ططفیي ٍاضز کطزُ ٍ ًیطٍّا احط ّوسیگط ضا ذٌخی هیکٌٌس.
ب) زض چِ حالتی یک اظ گطٍُ ّا تطًسُ هیضَز؟
گطٍّی کِ ًیطٍی تیطتطی ٍاضز کطزُ ،گطٍُ زیگط ضا تِ ططف ذَز هیکطس ٍ تطًسُی هساتقِ ذَاّس ضس.
آزمایص کنید صفحهی01
یک جسن سٌگیي هاًٌس یک جؼثِ ضا اًتراب کٌیس کِ تِ ضاحتی تا حل زازى حطکت ًکٌس .تالش کٌیس آى ضا تِ حطکت
زض آٍضیس .حال اظ یکی اظ زٍستاًتاى ترَاّیس تا اٍ ًیع تِ جؼثِ زض ّواى جْت ّل زازى ضوا ًیطٍ ٍاضز کٌس .آیا زض
ایي حالت جؼثِ ضاحت تط حطکت هی کٌس؟ تَضیح زّیس چطا ضاحت تط حطکت کطزُ است؟
تلِ ،ظیطا ًیطٍّا تا ّن تطکیة هیضًَس ٍ ًیطٍی ذالص تیطتطی تَلیس هیکٌٌس.
حاال اظ زٍستتاى ترَاّیس اظ ططف هقاتل تِ جؼثِ ًیطٍ ٍاضز کٌس .آیا جؼثِ حطکت هیکٌس؟ تَضیح زّیس.
ذیط ،ظیطا ًیطٍّا احط ّوسیگط ضا ذٌخی هی کٌٌس ٍ زض ًتیجِ جسن حطکت ًویکٌس.
زض کسام حالت ًیطٍّا احط ّوسیگط ضا ذٌخی کطزُاًس ٍ جسن حطکت ًویکٌس؟
حالتی کِ تِ جسن هَضز ًظط اظ زٍ جْت ضاست ٍ چح آى ًیطٍ ٍاضز هیضَز(.حالت سَم)
زض کسام حالت ًیطٍی حالص تیطتطی تِ جسن ٍاضز ضسُ ٍ جسن سطیغتط ضطٍع تِ حطکت هیکٌس؟
حالتی کِ زٍ ًفط ،جسن ضا اظ یک جْت ّل هی زٌّس(.حالت زٍم)
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درس 7ورزش و نیرو ()2
گفتوگو کنید صفحهی35
چطا ٚلتی قیط آب ضا تاظ ٔیوٙیٓ ،آب تالفاصّ ٝت ٝؾٕت ظٔیٗ جطیاٖ پیسا ٔیوٙس؟
٘یطٚی جاشتٝی یا ٌطا٘ف ظٔیٗ ت ٝآب ٘یطٚ ٚاضز وطز ٚ ٜآٖ ضا ت ٝعطف ذٛز ٔیوكس.
ایستگاه فکر صفحهی35
فطض وٙیس زض ظٔیٗ ٔؿاتم ٝفٛتثاَ ،جاشت ٝظٔیٗ تط تٛج ٚاضز ٘كٛز .ت٘ ٝظط قٕا چ ٝاتفاق ٞایی ٕٔىٗ اؾت تیفتس؟
زض آٖ صٛضت تٛج زیٍط ضٚی ظٔیٗ ٘یؿت و ٝتتٛاٖ قٛت وطز ،ظیطا تٛج زض ٛٞا ؾطٌطزاٖ ٔ ٚؼّك ذٛاٞس تٛز.
تاظیىٗ ٞا  ٓٞقایس ٔؼّك تاقٙس یا ٚلتی تاظیىٗ قٛت ٔیوٙس ،تٛج ت ٝػّت ٘ثٛزٖ جاشتٝی ظٔیٗ ،تٛٞ ٝا ضفتٚ ٝ
زیٍط ت ٝظٔیٗ تاظ ٍ٘طزز.
آزمایص کنید صفحهی33
ز ٚلغؼ ٝآ ٗٞضتای ٔكات ٝتٟی ٝوٙیس .یىی اظ آ ٗٞضتا ٞا ضا ضٚی چٙس ػسز ٔساز اؾتٛا٘ٝای لطاض زٞیس .آ ٗٞضتای
زیٍط ضا تس ٖٚآٖ و ٝتا آ ٗٞضتای ا َٚتٕاؼ پیسا وٙس ،یه تاض اظ عطف لغة ٕٙٞاْ  ٚتاض زیٍط اظ عطف لغة
غیطٕٙٞاْ ت ٝآٖ ٘عزیه وٙیس .چ ٝاتفالی ٔی افتس؟ ایٗ آ ٗٞضتا تاػج  ُٞزازٖ ٔیقٛز یا وكیسٖ؟
اٌط لغة ٞای ٕٙٞاْ ز ٚآ ٗٞضتا ت ٝیىسیٍط ٘عزیه ق٘ٛس ٘یطٚی زافؼ ٝتیٗ آٖ ٞا تٚ ٝجٛز ٔیآیس ٕٞ ٚسیٍط ضا زفغ
ٔی وٙٙس ،زض ٘تیج ٝآ ٗٞضتایی و ٝتط ضٚی ٔساز ٞا لطاض ٌطفت ٝت ٝؾٕت ػمة ا٘حطاف پیسا ٔیوٙسِٚ ،ی زض صٛضتی وٝ
لغة ٞای ٘إٙٞاْ زض آٗٞضتا ضا ت ٝیىسیٍط ٘عزیه وٙیٓ تیٗ ز ٚآٗٞضتا ٘یطٚی جاشت ٝایجاز قسٕٞ ٚ ٜسیٍط ضا
ٔیضتایٙس  ٚجصب ٔی وٙٙس .اٌط اظ عطف لغة ٞای ٕٙٞاْ تاقس ُٞ ،زازٖ  ٚاٌط اظ عطف لغة ٞای ٘إٙٞاْ تاقس،
وكیسٖ ضخ ٔیزٞس.
پژوهص کنید صفحهی33
زض ٔٛضز تاظیافت ظتاِٞ ٝای اٙٞی یا ٔٛازی و ٝجصب آٗٞضتا ٔیق٘ٛس ،پػٞٚف وٙیس  ٚت ٝوالؼ ٌصاضـ زٞیس.
فّعات و ٚ ٟٝٙلاتُ تاظیافت ت ٝز ٚزؾت ٝتعضي تمؿیٓ ٔیق٘ٛس -1 :فّعات تا تطویة آٙٞی  -2فّعات تس ٖٚتطویة
آٙٞیٌ .ط ٜٚا :َٚایٗ ٌط ٜٚقأُ فّعاتی ٔیقٛز و ٝزض تطویة اصّی آٖٞا ،آ ٗٞت ٝواض ضفت ٝتاقسٔ ،ا٘ٙس آٚ ٗٞ
فٛالز .ایٗ ٌط ٜٚزض جاٞایی ٔا٘ٙس :تس٘ٔ ٝاقیٗ ٞای و ،ٟٝٙاتعاض ٞای ذاٍ٘ی ،فّعاتی و ٝزض ؾاذتاض اؾىّت ؾاذتٕاٖ ٞا
ت ٝواض ٔیض٘ٚس ،ضیُ ٞای ضا ٜآ ... ٚ ٗٞت ٝواض ٔیض٘ٚسٌ .ط ٜٚز :ْٚفّعاتی ضا قأُ ٔیقٛز و ٝزض تطویة اصّی آٖٞا
آٚ ٗٞجٛز ٘ساضز ٔا٘ٙس زٚچطذٞ ٝای فطؾٛزٔ .ٜاقیٗ ٞای فطؾٛز ٚ ٜلغؼات آٙٞی پیاز ٜقس ٜاظ ؾاذتٕاٖٞا اظ
عطیك حُٕ جازٜای یا تٚ ٝؾیّٝی ضاٜآ ٗٞزض ٔحُ تاظیافت ترّیٔ ٝیقٛزٔ .ؼٕٛال پؽ اظ جٕغ آٚضی ٔمازیط ظیازی
ضایؼات وٛچه ،آٖ ٞا ضا زض ٖٚظطف ٞا  ٚجؼثٞ ٝایی لطاض ٔی زٙٞس .جساؾاظی تا زؾت ا٘جاْ  ٚلغؼات تعضي تا
لیچی یا ٔكؼُ تطـ ،تطیس ٜقس ٚ ٜت ٝوٛض ٜشٚب فطؾتازٔ ٜیق٘ٛس .ضایؼات فّعی وٛچه تا زؾتٍا ٜپطؼ ،تؿتٝ
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تٙسی ٔی ٌطز٘س .ضایؼات تطـ ذٛضز ٚ ٜتؿت ٝتٙسی قس ٜشذیط ٜیا ایٙى ٝتط حؿة ٘یاظ تاظاض تٚ ٝاٌٗ ٞای ضا ٜآٗٞ
ٔٙتمُ ٔی ق٘ٛس .لغؼات چس٘ی غاِثا تا ٔحٕٞ ِٝٛایی لطاضٞ ٝای آ ٗٞتحٛیُ زازٔ ٜیق٘ٛس ،تط حؿة قىُ ٚ
اتؼازقاٖ تا پته یا ٚؾایُ ٔىا٘یىی قىؿتٔ ٝیق٘ٛس .ضٚـ ٔىا٘یىی قىؿتٗ لغؼات چس٘ی تٚ ٝؾیّٞ ٌِّٝٛ ٝای
فٛالزی تٚ ٝظٖ  088تا  2888ویٌّ ٛطْ اؾت و ٝتا جطحمیُ ت ٝاضتفاع  5تا ٔ 6تط تاال ٔیتط٘س  ٚؾپؽ تط ضٚی لغؼات
چس٘ی ضٞا ٔیوٙٙس تا قىؿت ٝق٘ٛس.
آزمایص کنید صفحهی35
ز ٚػسز ٔیّ ٝپالؾتیىی (ٔخال ز ٚػسز ذٛزواض پالؾتیىی) تٟی ٝوٙیس  ٚیىی ضا تٛؾظ ٘ری ٕٞا٘ٙس قىُ اظ ٔیعی آٚیعاٖ
وٙیس .ز ٚؾط ٞط زٔ ٚیّ ٝضا ت ٝپاضچٝی پكٕی یا ٔٞ ٛای ؾط ،و ٝتٕیع  ٚذكه تاقٙسٔ ،اِف زٞیسٔ .غاتك قىُ ؾط
ٞط زٔ ٚیّ ٝضا ت٘ ٓٞ ٝعزیه وٙیس .چ ٝاتفالی ٔیافتس؟
ػُٕ ضا٘ف  ٚزفغ ضا ٔكاٞسٔ ٜیوٙیٓ ،یؼٙی زٔ ٚیّ ٝاظ  ٓٞزٚض ٔیق٘ٛس.
ٕٞیٗ اظٔایف ضا تا ذطزٞ ٜای واغص ا٘جاْ زٞیس ،یؼٙی ٔیّ ٝیا قا٘ٝی پالؾتیىی ٔاِف زاز ٜقس ٜضا ت ٝذطزٞ ٜای
واغص ٘عزیه وٙیس .چ ٝاتفالی ٔیافتس؟
ذطزٞ ٜای واغص تٛؾظ ٔیّ ٝیا قا٘ٝی پالؾتیىی جصب ٔیق٘ٛس.
سوال متن صفحهی37
آیا تاو ٖٛٙفىط وطزٜایس تطٔع وطزٖ چٍ ٝ٘ٛؾثة وٙس قسٖ  ٚتٛلف ؾطیغ ٚؾیّ٘ ٝمّی ٔیقٛز؟
تطٔع وطزٖ ؾثة افعایف ٘یطٚی اصغىان  ٚزض ٘تیج ٝتٛلف ذٛزضٔ ٚیقٛز.
ٚلتی تٛپی زض حاَ حطوت اؾت چطا پؽ اظ عی ٔؿیط وٛتاٞی اظ حطوت تاظ ٔیایؿتس؟
ت ٝػّت ٚجٛز ٘یطٚی اصغىان تیٗ تٛج  ٚظٔیٗ و ٝزض ذالف جٟت حطوت تٛج ٚاضز ٔیقٛز  ٚحطوت آٖ ضا وٙس
ٔیوٙس.
چطا ضا ضفتٗ تط ضٚی ؾغح ید  ٚتطف زقٛاض اؾت؟
ظیطا ید  ٚتطف ؾغٛحی صاف  ٚصیمّی ٞؿتٙس ٔ ٚیعاٖ ٘یطٚی اصغىان تط ضٚی آٖٞا تؿیاض وٓ اؾت.
آزمایص کنید صفحهی37
ترت ٝای صاف ت ٝع َٛتمطیثی  48ؾا٘تیٔتط تٟی ٝوٙیس  ٚؾغحی صاف ٔا٘ٙس ؾغح ؾطأیه ،ضٚی چٙس وتاب لطاض
زٞیس .جؿٕی ٔا٘ٙس یه تاتطی لّٕی ضا اظ تاالی ترت ٝضٞا وٙیس ،جؿٓ پؽ اظ عی چٔ ٝؿافتی ضٚی ؾغح صاف
ٔیایؿتس؟
تؿتٍی ت ٝظاٚیٝی ؾغح قیة زاض زاضزٞ .طچ ٝظاٚی ٝوٕتط تاقس جؿٓ ٔؿافت وٕتطی ضا عی ذٛاٞس وطز  ٚتط ػىؽ
اضتفاع ضا تیكتط وٙیٓ ت ٝػّت افعایف ظاٚیٝی ؾغح قیة زاض ،تاعطی ٔؿافت تیكتطی ضا عی ذٛاٞس وطز.
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تاض زیٍط ایٗ آظٔایف ضا ضٚی ؾغح پطظ زاضی ٔا٘ٙس ٔٛوت تىطاض وٙیس .ایٗ تاض جؿٓ پؽ اظ عی چٔ ٝؿافتی
ٔیایؿتس؟
ٔؿافت عی قس ٜزض ؾغح ٔٛوت ٘ؿثت ت ٝؾغح ؾطأیه وٕتط اؾت.
اٌط آظٔایف ضا ضٚی ؾغح ٘ا ٕٛٞاض ذان ا٘جاْ زٞیٓ ،چ ٝاتفالی ٔیافتس؟
جؿٓ تا عی ٔؿافت تؿیاض وٓ ٔیایؿتس.
اٌط ضٚی ید ا٘جاْ قٛز چ ٝاتفالی ٔیافتس؟
جؿٓ ٔؿافت تٛال٘ی تطی عی ٔیوٙس.
 ت٘ ٝظط قٕا چ ٝقطایغی ضا تایس فطا ٓٞوٙیٓ تا جؿٓ ٔؿافت تیكتطی عی وٙس؟ٚجٛز ؾغح صاف  ٚصیمّی  ٚتا ٘إٛٞاضی تؿیاض وٓ  ٚافعایف اضتفاع  ٚقیة ترتٝ
 زض وساْ حاِت جؿٓ ؾطیغ تط ٔتٛلف ٔیقٛز؟ؾغح ٘إٛٞاض ذان  ٚقیة وٓ ترتٝ
 ت٘ ٝظط قٕا چطا زض تٕاْ حاِتٞا ،جؿٓ پؽ اظ ٔستی تاالذطٔ ٜی ایؿتس؟ت ٝػّت ٚجٛز ٘یطٚی اصغىان و ٝذالف جٟت حطوت جؿٓ ٚاضز ٔیقٛز  ٚتا ٚاضز وطزٖ ٘یط ٚؾثة وٙس قسٖ
حطوت ٔی ٌطزز.
ایستگاه فکر صفحهی35
زض قىُ صفح ٝی لثُ وساْ ٘یط ٚؾثة وٙس قسٖ حطوت  ٚتٛلف جؿٓ قس ٜاؾت؟ ایٗ ٘یط ٚزض وساْ جٟت تط جؿٓ
ٚاضز قس ٜاؾت؟
اصغىان ،ذالف جٟت حطوت تط جؿٓ احط ٌصاقت ٝاؾت.
ضگفتی های آفرینص صفحهی35
آیا ٔیزا٘یس اٌط ٘یطٚی اصغىان ٘ثٛز چ ٝاتفالی ٔیافتاز؟ آیا ظ٘سٌی تس ٖٚاصغىان تطای قٕا لاتُ تصٛض اؾت؟
٘یطٚی اصغىان زض ا٘جاْ واض ٞا  ٚزض ظ٘سٌی ٔا زض تطذی ٔٛاضز ٔفیس اؾت  ٚزض تطذی ٔٛضز ٔضط .ت ٝعٛض ٔخاَ زض
ٍٙٞاْ حطوت ٘یطٚی لغؼٞ ٝای ٔاقیٗ تاػج ٌطْ قسٖ لغؼات قسٔ ٚ ٜمساضی ا٘طغی تٞ ٝسض ٔیضٚز  ٚت ٝعٛض وّی
تركی اظ ا٘طغی ٔاقیٗٞا صطف غّث ٝتط اصغىان ٔیقٛز .حاَ اٌط ضٚظی اصغىان ٘ثاقس ت ٝا٘ؿاٖ  ٓٞضطض ٚ
آؾیة  ٓٞ ٚفایس ٚ ٜؾٛز ٔیضؾس.
ایستگاه فکر صفحهی 35
زض «آظٔایف وٙیس» صفحٝی لثُ٘ ،یطٚی اصغىان زض وساْ حاِت تیكتط اؾت؟ آیا ت٘ ٝظط قٕا ؾغحی ٚجٛز زاضز وٝ
جؿٓ ضٞا قس ٜتط ضٚی آٖ ٔتٛلف ٘كٛز؟ زض ٌط ٜٚذٛز تحج وٙیس.
ؾغح ٘إٛٞاض ذان ٘ؿثت ت ٝؾغٛح زیٍط زاضای ٘یطٚی اصغىان تیكتطی اؾت .تٕاْ ؾغٛح ٔٛجٛز زض وط ٜذاوی
زاضای ٘یطٚی اصغىان ٞؿتٙس تٕٞ ٝیٗ ذاعط اؾت و ٝاجؿاْ ٔتحطن (ٔا٘ٙس تٛج قٛت قس ٜتٛؾظ یه
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فٛتثاِیؿت) پؽ اظ عی یه ٔؿافت ٔكرص ٔتٛلف ٔی ق٘ٛس أا ؾغٛح ٔرتّف زاضای ٘یطٚی اصغىان ٔرتّف ٚ
ٔتفاٚت تا یىسیٍط ٔیتاقٙسٞ .طچ ٝؾغحی زاضای ٘إٛٞای  ٚپؿتی  ٚتّٙسی وٕتطی تاقس ٘یطٚی اصغىان ،زض آٖ
ؾغح وٕتط اؾت .تٙاتطایٗ زض تٕاْ ؾغٛح ،تاالذط ٜجؿٓ ضٞا قس ٜپؽ اظ ٔستی ٔتٛلف ذٛاٞس قسٞ ،طچٙس قایس
ظٔاٖ عٛال٘ی تطی ٘یاظ تاقس.
گفتوگو کنید صفحهی35
 -1زض ٞط یه اظ فؼاِیت ٞای ظیط ٘یطٚی اصغىان تیكتط تاقس تٟتط اؾت یا وٕتط؟ چطا؟
اِف) ٍٙٞاْ تطٔع وطزٖ اتٔٛثیُ
تیكتط ،تا ٔاقیٗ ؾطیغ تط ٔتٛلف قٛز.
ب) تاال ضفتٗ اظ وٜٛ
تیكتط ،تا وٙتطَ تیكتطی زاقت ٝتاقیٓ  ٚاظ تاال ت ٝپاییٗ و٘ ٜٛیفتیٓ.
ج) اؾىیت ضٚی ید یا تطف
وٕتط ،تا ضاحت تط  ٚتا ؾطػت تیكتطی ؾط ترٛضیٓ.
ت) ٌط ٜظزٖ عٙاب
تیكتط ،ا٘جاْ واض آؾاٖ تط ٔیقٛز.
ث) اصغىان تیٗ اجعای زٚچطذٔ ،ٝخال ظ٘جیط  ٚچطخ ز٘سٜ
وٕتط ،حطوت ضٚاٖ تط زٚچطذ.ٝ
د) ٍٙٞاْ  ُٞزازٖ یه جؿٓ ؾٍٙیٗ
وٕتط ُٞ ،زازٖ جؿٓ ضاحت تط ٔیقٛز.
 -2چ ٝضاٞ ٜایی تطای آؾاٖ وطزٖ حطوت زض ضاٞ ٜای تطفی  ٚیری پیكٟٙاز ٔیوٙیس.
اؾتفاز ٜاظ وفف ٞای ػاد زاض ٍٙٞاْ پیاز ٜضٚی ،ضیرتٗ قٗ ٔ ٚاؾ ٝتط ضٚی ؾغح تطفی  ٚیری ،اؾتفاز ٜاظ چٛب
زؾتی یا ٔیّٝی فّعی ٘ٛن تیع جٟت فط ٚوطزٖ زض تطف  ٚید ت ٝػٛٙاٖ تىیٌ ٝا.ٜ
پژوهص کنید صفحهی35
تحمیك وٙیس تطای افعایف اصغىان زض ضٚظٞای تطفی  ٚؾط ٘رٛضزٖ اتٔٛثیُ ٞا چ ٝالسأاتی صٛضت ٔیٌیطز؟ ٘تیجٝ
تحمیك ضا ت ٝوالؼ اضائ ٝزٞیس.
 -1اؾتفاز ٜاظ ظ٘جیط چطخ.
 -2ضیرتٗ ٔرّٛط قٗ ٕ٘ ٚه تط ضٚی ؾغح جاز ٜید ظزٜ
 -3اؾتفاز ٜاظ الؾتیه ػاد زاض
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آزمایص کنید صفحهی35
یه وتاب تعضي ضٚی ٔیع لطاض زٞیس  ٚؾؼی وٙیس ت ٝوٕه یه وف آٖ ضا ت ٝحطوت زض آٚضیس .ایٗ آظٔایف ضا
ٔیتٛا٘یس تا لطاض زازٖ چٙس وتاب ضٚی ٘ ،ٓٞیع ا٘جاْ زٞیس .حاال چٙس ٔساز اؾتٛا٘ٝای قىُ ظیط وتاب لطاض زٞیس ٚ
زٚتاض ٜؾؼی وٙیس وتاب ضا ت ٝوٕه ٕٞاٖ وف ت ٝحطوت زض آٚضیس زض وساْ حاِت حطوت زازٖ وتاب ضاحت تط
اؾت  ٚوف وٕتط وكیسٔ ٜیقٛز؟ ػّت ضا تٛضیح زٞیس.
زض حاِتی و ٝچٙس ٔساز اؾتٛا٘ٝای ظیط وتاب لطاض ٔی زٞیٓ وف وٕتط وكیسٔ ٜیقٛز ظیطا ٘یطٚی اصغىان تیٗ ؾغح
 ٚوتاب واٞف ٔییاتس
ت٘ ٝظط قٕا أطٚظ ٜتطای وٓ وطزٖ اصغىان اظ چ ٝضٚـ ٞای اؾتفازٔ ٜیوٙٙس؟
اظ ٔٛاز ضٚاٖ ؾاظ اؾتفازٔ ٜیقٛز .ضٚاٖ ؾاظٞا ٔٛازی ٔا٘ٙس ا٘ٛاع ضٚغٗٞاٌ ،طیؽ ٛٔ ٚاز ٔكاتٞ ٝؿتٙس و ٝفطٚضفتٍی
ٞای ؾغح یه جؿٓ ضا پط ٔی وٙٙس  ٚزض ٘تیج ٝؾغٛح تٕاؼ ،حاِت صاف ٕٛٞ ٚاض پیسا وطز ٚ ٜتا یىسیٍط اصغىان
پیسا ٕ٘ی وٙٙسٕٞ .چٙیٗ اظ چطخ ،ؾاچٕ ،ٝتّثطیٙ٘ ... ٚ ًٙیع اؾتفازٔ ٜیقٛز.
تٛضیح زٞیس چٍ ٝ٘ٛیه زا٘ف آٔٛظ ٔیتٛا٘س یه چٕساٖ ٔؿافطتی ؾٍٙیٗ ضا ت ٝضاحتی جاتٝجا وٙس؟
اٌط زا٘ف آٔٛظ ایٗ چٕساٖ ؾٍٙیٗ ضا تط ضٚی یه چطخ زؾتی لطاض زٞس ،حطوت زازٖ آٖ ذیّی آؾاٖ ذٛاٞس تٛز.
ػّت ایٗ أط آٖ اؾت و ٝچطخ ٞای چطخ زؾتی ٔیعاٖ اؾتىان ضا تٔ ٝطاتة واٞف ٔیزٞس .زض حمیمت تا ایٗ واض تٝ
جای ایٗ و ٝت  ٝجؼث ٝتا ؾغح ظٔیٗ تٕاؼ زاقت ٝتاقس ،چطخ ٞای ضٚاٖ  ٚصاف چطخ زؾتی اؾت و ٝتط ضٚی ظٔیٗ
ٔی چطذس  ٚحطوت ٔی وٙسٕٞ ،چٙیٗ تطذی چٕساٖ ٞای تعضي زاضای چطخ ٞؿتٙس ؤ ٝیعاٖ اصغىان  ٚظٔیٗ ضا وٓ
ٔیوٙس  ٚا٘تماَ چٕساٖ ضا آؾاٖ تط ٔیٕ٘ایس.
ایستگاه فکر صفحهی35
ٚلتی اتٔٛثیُ زض جازٜای زض حاَ حطوت اؾت٘ ،یطٚی اصغىان تط آٖ احط وطز ٚ ٜتاػج واٞف ؾطػت آٖ ٔیقٛز.
ت٘ ٝظط قٕا آیا ٘یطٚی اصغىان تط وكتی یا ٛٞاپیٕای زض حاَ پطٚاظ ٘یع احط ٔی وٙس؟
تّٔ ،ٝایؼات ٛٞ ٚا اظ شضات تؿیاض ضیعی ت٘ ٝاْ ّٔى َٛتكىیُ قسٜا٘سٚ ،لتی یه جؿٓ زضٔ ٖٚایغ حطوت ٔیوٙس ،تایس
ایٗ شضات ضا وٙاض تع٘س  ٚپیف تطٚز .اظ عطف زیٍط ،شضات ٔایغ ٘یع تط آٖ جؿٓ ٘یطٚ ٚاضز ٔیوٙٙس تا ٔا٘غ حطوت آٖ
ق٘ٛس  ٚزض٘تیجٔ ٝمأٚت ایجاز ٔیوٙٙسٕٞ .چٙیٗ ٚلتی یه جؿٓ زض ٛٞا حطوت ٔیوٙس تایس ّٔىٞ َٛای ٛٞا ضا وٝ
٘مف یه ٔا٘غ ضا ایفا ٔیوٙٙس وٙاض تع٘س  ٚپیف تطٚزٛٞ .ا ٕٞیك ٝتط ٞط چیع ٔتحطن فكا ٘ ٚیطٚ ٚاضز ٔیوٙس  ٚایٗ
٘یطٔ( ٚمأٚت ٛٞا) یا (٘یطٚی پؿا) ٘أیسٔ ٜیقٛز .تٟتط اؾت تسا٘یٓ ٔیعاٖ ٔمأٚت آب ذیّی تیكتط اظ ٛٞا اؾت.
ایستگاه فکر صفحهی56
ٕٞا٘ٙس قىُ ،یه تطٌ ٝواغص ضا تطزاقت ،ٝتا ؾطػت ظیاز حطوت زٞیس .چ ٝاعفالی ٔی افتس؟ چ٘ ٝیطٚیی ؾثة ذٓ
قسٖ واغص ٔیقٛز؟
واغص ذٓ ٔیقٛز٘ .یطٚی ٔمأٚت ٛٞا وٛ٘ ٝػی ٘یطٚی اصغىان اؾت ٔٛجة وٙس قسٖ حطوت ٔیٌطزز.
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پژوهص کنید صفحهی56
٘یطٚی ٔمأٚت ٛٞا تط چٛ٘ ٝع ذٛزضٞ ٚایی احط وٕتطی زاضز؟
اتٔٛثیُ ٞایی و ٝقىُ وكیس ٚ ٜزضاظ زاض٘س  ٚزض٘تیجٛٞ ٝا ت ٝآؾا٘ی اظ ؾغٛح آٖ ػثٛض ٔیوٙٙس .تطذٛضزاضی اظ
چٙیٗ قىّی ،یؼٙی آ٘ى ٝتاحیط ٔمأٚت ٛٞا تط ضٚی آٖ ٘اچیع  ٚحسالُ ذٛاٞس تٛز .ت ٝایٗ ٘ٛع اجؿاْ ،اجؿاْ
(آیطٚزیٙأیه) ٔی ٌٛیٙس و ٝزاضای قىُ صاف ٌ ٚطز تٛز ٚ ٜلؿٕت ػمة آٖٞا ٘یع وكیسٛ٘ ٚ ٜن تیع اؾت.
آزمایص کنید صفحهی56
ز ٚتاز وٙه ضا ٕٞا٘ٙس قىُ اظ یه ذظوف تیاٚیعیس  ٚت ٝعٛض ٔؿتمیٓ  ٚیا تا یه ِِٝٛی ذٛزواض تٚ ٝؾظ تازوٙه ٞا
فٛت وٙیس .چ ٝاتفالی ٔی افتس؟
تاز وٙه ٞا زض جٟت اػٕاَ ٘یط ،ٚت ٝعطفیٗ  ٚض ٚت ٝتاال ا٘حطاف ٔؿیط پیسا وطز ٚ ٜضا٘سٔ ٜیق٘ٛس.
اٌط ؾطیغ تط اظ زفؼٝی لثُ فٛت وٙیس چ ٝاتفالی ٔیافتس؟
تازوٙه ٘ؿثت تٛٔ ٝلؼیت لثّی ػمة تط ٔیضٚز  ٚا٘حطاف تیكتطی پیسا ٔیوٙس.
یه ٘ٛاض واغصی ت ٝػطض تمطیثی  4ؾا٘تی ٔتط ضا اظ ٚضل ٝواغصی تثطیس ٕٞ ٚا٘ٙس قىُ یه عطف آٖ ضا ٔیاٖ وتاب
لطاض زاز ٚ ٜفٛت وٙیس .چ ٝاتفالی ٔیافتس؟
٘ٛاض واغصی ت ٝؾٕت تاال حطوت ٔیوٙس.
اٌط ؾطیغ تط اظ زفؼ ٝلثُ فٛت وٙیس ٛٞ ٚا تا ؾطػت تیكتطی اظ ضٚی واغص تٍصضز ،چ ٝاتفالی ٔیافتس؟
حطوت ٘ٛاض واغصی ٘ؿثت ت ٝلثُ ؾطیغ تط ٔیٌطزز .تا زٔیسٖ ٛٞا تط ضٚی واغص اظ فكاض ٛٞای تاالی واغص ،واؾتٝ
ٔی قٛز ،زض ٘تیج ٝفكاض ٛٞا زض پاییٗ واغص تیكتط اظ فكاض آٖ زض تاال قس ٚ ٜزض احط ایت اذتالف فكاض٘ ،یطٚیی ض ٚتٝ
تاال تط واغص ٚاضز ٔیقٛز  ٚآٖ ضا تاال ٔیتطز.
ایستگاه فکر صفحهی56
زض ضٚظ ٞای عٛفا٘ی أىاٖ ایٗ و ٝؾمف قیطٚا٘ی ذا٘ٞ ٝای لسیٕی وٙس ٜقٛز ،ظیاز اؾت.آیا ٔیتٛا٘یس ایٗ اتفاق ضا
تط اؾاؼ آظٔایف ٞای ا٘جاْ قس ٜتٛضیح زٞیس.
زض ضٚظ ٞای عٛفا٘یٛٞ ،ا تا ؾطػت ظیاز اظ تاالی ؾمف ػثٛض ٔیوٙس ،زض ٘تیج ٝفكاض ٛٞا زض تاالی ؾمف وٓ قسٚ ٜ
فكاض ٛٞای زاذُ ؾاذتٕاٖ ؾثة ایجاز ٘یطٚی ض ٚت ٝتاالیی ت ٝؾمف ٔیقٛز  ٚاٌط ؾمف اظ اؾتحىاْ الظْ تطذٛضزاض
٘ثاقس ،وٙسٔ ٜیقٛز.
کار در کالس صفحهی56
تا ٘ظط ٔؼّٓ ذٛز ت ٝچٙس ٌط ٜٚتمؿیٓ قٛیسٞ .ط ٌط ٜٚیه ٛٞاپیٕای واغصی زضؾت وٙس ٛٞ ٚاپیٕا ذٛز ضا آظٔایف
وٙس .ؾپؽ یه ٔؿاتم ٝتیٗ ٛٞا پیٕا ٞای ؾاذت ٝقس ٜتطٌعاض وٙیسٛٞ .اپیٕا وساْ ٌطٔ ٜٚست ظٔاٖ تیكتطی زض ٛٞا
تالی ٔیٔا٘س ٔ ٚؿافت تیكتطی عی ٔی وٙس؟
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ٛٞاپیٕایی و ٝزاضای ٚظٖ وٕتط ٘ ٚیطٚی تاالتط تیكتطی ٔیتاقس ٘ ٚیع ٔمأٚت وٕتطی زض تطاتط ٛٞا اظ ذٛز ٘كاٖ
زٙٞس ،اضتفاع تاالتط  ٚتطز تیكتطی ذٛاٙٞس زاقت.
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درس 8طراحی کنیم و بسازیم
سوال متن صفحهی26
چِ رٍش ّایی ترای تِ حرکت در آٍردى ّر کاردستی پیطٌْاد هیکٌید؟
پرٍاًِ

اتَهثیل هقَایی

رتات

سِ چرخِ

ًصة هیلِ یا هفتَل فلسی زیر

قرار دادى چرخ یا

قرار دادى یک قطعِ آٌّی در زیر آى ٍ

استفادُ از هتَر الکتریکی یا

تال ّای پرٍاًِ

تلثریٌگ در پا ّای رتات

حرکت دادى آى تِ ٍسیلِ آّي رتا

آرهیچر

کار در کالس صفحهی26
ّر گرٍُ تا ساختي ٍ تِ حرکت در آٍردى کاردستی خَد رٍش ّای پیطٌْادی را در عول ًطاى دّد.
هیتَاًین از چرخ دًدُ ،تسوِ ،هتَرالکتریکی ،آّي رتا ٍ  ..ترای ایجاد حرکت در کاردستی ّا استفادُ ًوایین.
گفتوگو کنید صفحهی26
ًوایطگاّی از ًوًَِ ّای ساختِ ضدُ تر پا کٌید ٍ رٍش ّای تِ حرکت در آٍردى کاردستی ّا را تا ّن هقایسِ کٌید.
تعضی از کاردستی ّا تا هَتَر الکتریکی حرکت هیکردًد تعدادی از آىّا تا اّرم ٍ یک کاردستی تا پیچاًدى کص
هتصل تِ پرٍاًِ حرکت هیکرد.
سوال متن صفحهی26
آیا تا تِ حال از هَتَر الکتریکی استفادُ کردُاید؟
تلِ ،از هَتَر الکتریکی ٍ یا آرهیچر ترای ساختي اسثاب تازی ّایی هثل هاضیي ٍ قایق ٍ ّوچٌیي پٌکِ دستی
استفادُ کردُاین.
ایستگاه فکر صفحهی26
اگر هَتَر الکتریکی ًداضتِ تاضید ،ترای تِ حرکت درآٍردى ٍسیلِ ّای خَد از چِ چیسّایی هیتَاى استفادُ کٌید؟
هیتَاًین تِ جای اًرشی الکتریکی از اًرشی تاد ،اًرشی خَرضید یا اًرشی هاّیچِای استفادُ ًوایینّ .وچٌیي
هیتَاى از فٌر ،چرخ ،تلثریٌگ ،ساچوِ ،هیلِ ّای ًازک استَاًِای ضکل ،آٌّرتا ٍ  ...ترای ایجاد حرکت استفادُ
ًوَدُ .ترای اًتقال ًیرٍ ّن هیتَاى از ٍسایلی هاًٌد قرقرُّایی خالی ،قَطی ًَضاتِ ّای پالستیکی ،چرخ ،هاضیي
ّای اسثاب تازی کِ غیر قاتل استفادُ ّستٌد یا کص الستیکی ،چرخ دًدُ ّای اسثاب تازیّای خراب ٍ تسوِ
استفادُ ًوَد.
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درس 8سفر انرژی
سوال متن صفحهی56
ؿٕا چٛٔ ٝلؼی وّٕ ٝا٘شطی سا ت ٝواس ٔیتشیذ؟ تشای ا٘داْ چ ٝواسٞایی ت ٝا٘شطی ٘یاص داسیذ؟
ٔیدا٘یٓ ا٘شطی یؼٙی زٛا٘ایی ا٘داْ واس ،تٙاتشایٗ ٞشٌا ٜتخٛاٞیٓ واس یا ػّٕی سا ا٘داْ دٞیٓ اص وّٕ ٝا٘شطی اػسفادٜ
ٔیوٙیٓ .دس حمیمر ا٘داْ واسٞا ٔحساج صشف ا٘شطی اػر ،تشای ا٘داْ زٕاْ واسٞا ت ٝا٘شطی ٘یاص داسیٓ ،اص واسٞای
تؼیاس وٛچه  ٚساحر ٔثُ تشداؿسٗ یه ِیٛاٖ زا واس ٞای تؼیاس تضسي ٔثُ  ُٞدادٖ یه ٚػیّ ٝػٍٙیٗ.
آزمایش کنید صفحهی56
فؼاِیر ٞای صیش سا ا٘داْ دٞیذ  ٚتٍٛییذ دس ٞش ٔٛسد ا٘شطی چ ٝزغییشی ٔیوٙذ:
 -1دػر ٞای خٛد سا تٔ ٓٞ ٝاِؾ دٞیذ زا احؼاع ٌشٔا وٙیذ.
ا٘شطی حشوسی ٔاٞیچٝای دػر ،دس اثش اصطىان ،ت ٝا٘شطی ٌشٔایی زثذیُ ٔیؿٛد.
 -2فشفشٜی واغزی سا تاالی ٔٙثغ ٌشٔا (تخاسی) لشاس دٞیذ زا ت ٝچشخؾ دس آیذ.
ا٘شطی ٌشٔایی ت ٝا٘شطی حشوسی زثذیُ ٔیؿٛد.
 -3تا ٔذاد تش ِثٝی ِیٛاٖ ضشت ٝتض٘یذ زا صذا زِٛیذ ؿٛد.
ا٘شطی حشوسی ت ٝا٘شطی صٛزی ٌ ٚشٔایی زثذیُ ٔیؿٛد.
 -4زٛخی سا ٔطاتك ؿىُ خشزاب وٙیذ زا تا اػثاب تاصیٞا تشخٛسد وٙذ  ٚآٖٞا سا ت ٝحشور دس آٚسد.
زثذیُ ا٘شطی ٔـاٞذٕ٘ ٜیؿٛد ،تّى ٝا٘سماَ ا٘شطی دیذٔ ٜیؿٛد .یؼٙی ا٘شطی حشوسی زٛج اص لطؼٝای ت ٝلطؼ ٝدیٍش
ٔٙسمُ ٔیؿٛد.

 -5تش سٚی طثُ خالػسیىی چٙذ دا٘ ٝتش٘ح تشیضیذ  ٚػدغ دس ٘ضدیىی خٛػس ٝزثُ صذای ٔحىٕی ایداد وٙیذ.
ا٘شطی صٛزی ت ٝا٘شطی حشوسی زثذیُ ٔیؿٛد  ٚدا٘ٞ ٝای تش٘ح ؿشٚع ت ٝحشور ت ٝػٕر تاال  ٚخاییٗ ٔیوٙٙذ.
سوال متن صفحهی56
ؿٕا چ ٝؿىُ ٞای دیٍشی اص ا٘شطی سا ٔیؿٙاػیذ؟ دس ص٘ذٌی سٚصٔش ٜاص وذاْ ؿىُ ا٘شطی تیـسش اػسفادٔ ٜیوٙیذ؟
ا٘شطی اِىسشیىی ،ا٘شطی ٔاٞیچٝای  ٚحشوسی ،ا٘شطی ؿیٕیایی ،ا٘شطی ٌشٔایی.
گفتوگو کنید صفحهی55
تؼیاسی اص دا٘ـٕٙذاٖ ٔؼسمذ٘ذ ٔٙثغ اصّی تیـسش ا٘شطی ٞایی ؤ ٝا دس ص٘ذٌی ٔصشف ٔیوٙیٓٛ٘ .س خٛسؿیذ اػر.
ؿٕا دس ایٗ ٔٛسد چ ٝفىش ٔیوٙیذ؟ دِیُ خٛد سا دس ٌش ٜٚتیاٖ وٙیذ.
ٌیاٞاٖ ػثض ت ٝوٕه ٘ٛس خٛسؿیذ ٔٛاد غزایی زٟیٔ ٝیوٙٙذ  ٚت ٝایٗ زشزیة ا٘شطی ٘ٛس خٛسؿیذ سا دس ٔحصٛالذ
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خٛد رخیشٔ ٜیوٙٙذ .ت ٝایٗ ا٘شطی ،ا٘شطی ؿیٕیایی ٔیٌٛییٓ .ص٘ذٌی ٛٔ ٕٝٞخٛداذ ص٘ذ ٜاػٓ اص ٌیاٞاٖ ،خا٘ٛساٖ ٚ
ا٘ؼاٖ ٞا ت ٝا٘شطی ؿیٕیایی رخیش ٜؿذ ٜدس غزا ٞا تؼسٍی داسدٌ .یاٞاٖ غزا ػاص  ٚزِٛیذ وٙٙذٞ ٜؼسٙذ  ٚاص ایٗ
غزاٞا ،خٛد ٌیا ٚ ٜخا٘ٛساٖ  ٚا٘ؼاٖ اػسفادٔ ٜیوٙٙذ .خا٘ٛساٖ ٌٛؿر خٛاس ٘یض ا٘شطی ٔٛسد ٘یاص خٛد سا تا خٛسدٖ
خا٘ٛساٖ ٌیا ٜخٛاس زأیٗ ٔیوٙٙذ .دس حمیمر ص٘دیش ٜغزایی ٕٞاٖ ص٘دیش ٜا٘شطی اػر و ٝا٘شطی اِٚی ٝاؽ اص
خٛسؿیذ زأیٗ ٔیٌشدد.
سوال متن صفحهی56
دس تؼضی ٔٛاد ٔا٘ٙذ ٔٛاد غزایی  ٚػٛخر ٞا ،ا٘شطی ت ٝطٛس طثیؼی رخیش ٜؿذ ٜاػر  ٚدس تؼضی اص ٚػایُ ٔا٘ٙذ
تازشیٞا ٔیزٛاٖ ا٘شطی سا رخیش ٜوشد .آیا زا وٛٔ ٖٛٙاسدی ٔـاٞذ ٜوشد ٜایذ و ٝدس خؼٓ ا٘شطی رخیشٜ
وٙٙذٜ؟چٍٝ٘ٛ؟
تّ ،ٝاخؼأی و ٝحاِر وـؼا٘ی داس٘ذٔ ،ا٘ٙذ فٙش یا وؾ ٔیزٛا٘ٙذ ا٘شطی سا دس خٛد رخیش ٜوٙٙذ.
ایستگاه فکر صفحهی56
آیا ٚػیّٞ ٝایی ٔیؿٙاػیذ و ٝت ٝوٕه تازشی واس وٙٙذ؟
تّٚ ،ٝػایّی و ٝتشای حشور  ٚیا واس وشدٖ ت ٝا٘شطی اِىسشیىی ٚاتؼس ٝا٘ذ اغّة تا تازشی  ٓٞواس ٔیوٙٙذ ،اِثس ٝتازش
ا٘ٛاع ٔخسّفی داسد ٞ ٚش ٘ٛع تازشی ٔٙاػة واسی ػاخس ٝؿذ ٜاػر؛ ٚػایّی و ٝتا تازشی واس ٔیوٙٙذ ػثاسزٙذ اص :زّفٗ
ٕٞشا ،ٜسادیِ،ٛحزاب ،زثّر ،چشاؽ ل... ٚ ٜٛ
آیا دس تازشی  ٓٞا٘شطی رخیش ٜؿذ ٜاػر؟
تّ ،ٝتازشی ٞا ا٘شطی رخیش ٜؿذٜای داس٘ذ و ٝایٗ ا٘شطی حاصُ یه فؼاِیر ص٘دیشٜای  ٚزثذیُ ا٘شطی ؿیٕیایی تٝ
اِىسشیىی اػر.
ٚلسی چشاؽ ل ٜٛیا اػثاب تاصی ٔسحشن سا ت ٝواس ٔیا٘ذاصیذ ،ؿىُ ا٘شطی رخیش ٜؿذ ٜچ ٝزغییشی ٔیوٙذ؟
ٚلسی چشاؽ ل ٜٛیا اػثاب تاصی سا ت ٝواس ٔیا٘ذاصیٓ ،ا٘شطی رخیش ٜؿذ ٜدس تازشی ت ٝزشزیة ت ٝا٘شطی (٘ٛسا٘ی ٚ
ٌشٔایی) ( ٚحشوسی ٌ ٚشٔایی) زثذیُ ٔیؿٛد.
آزمایش کنید صفحهی56
ظشف آتی زٟی ٝوٙیذ  ٚػ ًٙوٛچىی سا اتسذا اص اسزفاع  20ػا٘سی ٔسشی  ٚػدغ اص اسزفاع  40ػا٘سی ٔسشی  ٚتاس ػْٛ
اص اسزفاع  60ػا٘سی ٔسشی داخُ ظشف سٞا وٙیذ .چٔ ٝـاٞذٔ ٜیوٙیذ؟
ٔـاٞذٔ ٜیؿٛد صٔا٘ی و ٝػ ًٙت ٝداخُ ظشف سٞا ٔیؿٛد آب ت ٝاطشاف خخؾ ٔیؿٛدٞ ،شچ ٝاسزفاع ػ ًٙسا
تیـسش وٙیٓ آب تیـسشی خخؾ ٔیؿٛد.
دس وذاْ اسزفاع آب تیـسش ت ٝاطشاف خاؿیذٔ ٜیؿٛد؟
دس اسزفاع  60ػا٘سی ٔسشی
آیا ٔیزٛاٖ ٌفر تاال تشدٖ ػ ًٙتاػث رخیش ٜؿذٖ ا٘شطی دس آٖ ٔیؿٛد؟تّٝ
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دس چٛ٘ ٝع فؼاِیر ٞا ٚ ٚسصؽ ٞایی ،تاال سفسٗ تاػث رخیش ٜا٘شطی ٔیؿٛد؟
چسش تاصی ،ؿیشخ ،ٝوٛ٘ ٜٛسدی ... ٚ
آزمایش کنید صفحهی56
یه اػثاب تاصی وٛوی (فٙشی) زٟی ٝوٙیذ  ٚآٖ سا وٕی وٛن وشد ٚ ٜسٞا وٙیذ .تاس دیٍش آٖ سا تیـسش وٛن وشدٚ ٜ
سٞا وٙیذ .چٔ ٝـاٞذٔ ٜیوٙیذ؟
ٔـاٞذٔ ٜیؿٛد ٞشچ ٝػُٕ وٛن وشدٖ تیـسش ا٘داْ ٌیشد (فٙش اػثاب تاصی تیـسش فـشد ٜؿٛد) اػثاب تاصی ٔذذ
صٔاٖ تیـسشی حشور ٔیوٙذٕٞ ،چٙیٗ ػشػر حشور اػثاب تاصی ٘یض تیـسش ٔیؿٛد.

ایستگاه فکر صفحهی56
ٍٙٞأی ؤ ٝاؿیٗ اػثاب تاصی یا ػشٚػه سا وٛن ٔیوٙیذ ،چ ٝا٘شطی ٞایی ت ٝیىذیٍش زثذیُ ٔیؿ٘ٛذ؟
ا٘شطی ٔاٞیچٝای دػر ٞای ٔا ت ٝا٘شطی رخیشٜای زثذیُ ٔیؿٛد  ٚخغ اص سٞا ػاصی اػثاب تاصی  ٚلطغ ٕ٘ٛدٖ ػُٕ
وٛن ،ا٘شطی رخیشٜای ت ٝا٘شطی حشوسی زثذیُ ٔیٌشدد.
گفتوگو کنید صفحهی 57
دس ٌش ٜٚخٛد ػفش ا٘شطی سا تشای ٞش یه اص ٔٛاسد صیش تیاٖ وٙیذ:
ٚ سصؿىاسی و ٝزیش  ٚوٕاٖ سا ٔیوـذ  ٚػدغ آٖ سا سٞا ٔیوٙذ.
ٍٙٞاْ وـیذٖ زیش  ٚوٕاٖ ،ا٘شطی ٔاٞیچٝای دس آٖ رخیشٔ ٜیؿٛد  ٚتا سٞا وشدٖ ،ا٘شطی رخیش ٜؿذ ٜت ٝا٘شطی
حشوسی زثذیُ ٔیؿٛد .ایٗ حشور ٔی زٛا٘ذ ا٘شطی صٛزی ٘یض زِٛیذ وٙذ.
 وٛ٘ ٜٛسدی و ٝاص و ٜٛتاال ٔیسٚد  ٚػدغ تا چسش٘داذ خاییٗ ٔیآیذ.
ٍٙٞاْ تاال سفسٗ ا٘شطی حشوسی ٔ ٚاٞیچٝای ت ٝا٘شطی رخیشٜای زثذیُ ٔیؿٛد ٍٙٞ ٚاْ خاییٗ آٔذٖ تا چسش ا٘شطی
رخیشٜای ت ٝحشوسی زثذیُ ٔیؿٛد.
 آتی و ٝخـر ػذ خٕغ ٔیؿٛد  ٚػدغ زٛستیٗ تشق آتی سا ٔیچشخا٘ذ  ٚا٘شطی اِىسشیىی زِٛیذ ٔیؿٛد.
آب خـر ػذ داسای ا٘شطی رخیشٜای ٔیتاؿذ ٍٙٞ ٚاْ سٞا ؿذٖ اص ػذ ت ٝا٘شطی حشوسی زغییش ٔییاتذ  ٚزٛستیٗ
سا ٔیچشخا٘ذ  ٚایٗ ا٘شطی حشوسی زٛستیٗ ت ٝا٘شطی اِىسشیىی زثذیُ ٔیؿٛد.
علم و زندگی صفحهی57
ٚػیّ ٝیا خذیذٜای سا ؿٙاػایی وٙیذ و ٝیه زثذیُ ا٘شطی سا ٘ـاٖ دٞذ .آٖ سا ت ٝوالع تیاٚسیذ  ٚت ٝدٚػسا٘ساٖ
ٔؼشفی وٙیذ .آیا ٔیزٛا٘یذ خٛدزاٖ ٚػیّ ٝای تا ایٗ ٚیظٌی طشاحی وٙیذ؟
خذیذٞ ٜای طثیؼی ٔا٘ٙذ خٛسؿیذ ،آب ،یا ػٙاصش سادی ٛاوسیٞ ،ٛشوذاْ ٔظٟش ٘ ٚـا٘ٝی یه ا٘شطی خاف ٞؼسٙذ ،تٝ
طٛس ٔثاَ خٛسؿیذ ٔظٟش ٘ ٚـا٘ٝی ا٘شطی ٘ٛسا٘ی ٌ ٚشٔایی صٔیٗ اػر  ٚػٙاصش سادیٛاوسی٘ ٛـاٖ دٙٞذٜی ا٘شطی
ٞؼسٝای  ٚازٕیٞؼسٙذ.
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4

ٕٞچٙیٗ ٚػایُ صیادی و ٝدس اطشاف ٔا ٚخٛد داس٘ذ یه ا٘شطی سا ٘ـاٖ ٔیدٙٞذٔ .ثال الٔح ٘ـاٖ دٙٞذٜی ا٘شطی
٘ٛسا٘ی تخاسی ٘ـاٖ دٙٞذ ا٘شطی ٌشٔایی ،سادی٘ ٛـاٖ دٙٞذ ا٘شطی صٛزی ،ازٔٛثیُ ٘ـاٖ دٙٞذٜی ا٘شطی حشوسی ٚ
زٕاْ ٚػایُ تشلی ٘ـاٖ دٙٞذٜی ا٘شطی اِىسشیىی ٞؼسٙذ.
تّ ،ٝت ٝطٛس ٔثاَ تا اػسفاد ٜاص یه ػیٓ ٔؼی ،تازشی ،الٔح  ٚطشاحی یه ٔذاس ػادٔ ٜیزٛا٘یٓ ا٘شطی اِىسشیىی ٚ
ا٘شطی ٘ٛسا٘ی سا ٘ـاٖ دٞیٓ.
ایستگاه فکر صفحهی58
آیا ٔیزٛا٘یذ ٚػیّ ٝیا خذیذٜای سا ٔؼشفی وٙیذ و ٝدس آٖ د ٚزثذیُ ا٘شطی ا٘داْ خزیشد؟
تّ ،ٝت ٝطٛس وّی دس زٕاْ ٚػایّی و ٝزثذیُ ا٘شطی ٔی وٙٙذ حذالُ د ٚفشاٚسد ٜداسیٓ ،تشای ٔثاَ دس دس ٖٚالٔح و ٝتٝ
ٔمصٛد زِٛیذ ٘ٛس ػاخس ٝؿذ ٜػال ٜٚتش ٘ٛس ٌشٔا ٘یض زِٛیذ ٔیؿٛد؛ ایٗ خذیذٔ ٜشتٛط ت ٝزٕاْ زثذیُ ا٘شطی ٞای خٟاٖ
ٔیؿٛدٔ ،ا زثذیُ ا٘شطی ٞای غیش دِخٛا ٜصٛسذ ٌشفس ٝدس زثذیُ ا٘شطی سا ٞذس سفر ا٘شطی ٔی دا٘یٓ دس ٚالغ ٞش
ٔمذاس ا٘شطیی و ٝت ٝصٛسذ ا٘شطی دِخٛأ ٜا دس ٘یایذ ت ٝصٛسذ دیٍشی اص ا٘شطی زثذیُ ٔیؿٛد ( ٚاصتیٗ ٕ٘یسٚد)،
ٔمذاس ا٘شطیی و ٝت ٝصٛسذ دِخٛأ ٜا زثذیُ ٔیؿٛد سا واس وشد ٔفیذ دػسٍا ٜیا خذیذٔ ٜی٘أیٓ.
چٙذ دػسٍا ٜیا خذیذ ٜو ٝدس آٖ د ٚیا چٙذ زثذیُ ا٘شطی صٛسذ ٔیٌیشد :الٔح ،خٙى ،ٝػٛخسٗ چٛب ... ٚ
زصٛس وٙیذ و ٝا٘شطی ٘سٛا٘ذ اص یه ؿىُ ت ٝؿىُ دیٍش زغییش یاتذ .دس ایٗ صٛسذ چٔ ٝـىّی دس ص٘ذٌی ٔا خیؾ
ٔیآیذ؟
زٕاْ فؼاِیر ٞایی و٘ ٝیاص ت ٝزثذیُ ا٘شطی داس٘ذ ،دیٍش لاتُ ا٘داْ ٘خٛاٙٞذ تٛد .دس ایٗ صٛسذ ص٘ذٌی ا٘ؼاٖ  ٚدیٍش
خا٘ذاساٖ دچاس اخسالَ ٔیؿٛد  ٚادأ ٝحیاذ ٔـىُ یا حسی غیش ٕٔىٗ ٔیٌشدد .زٕاْ زٛا٘ایی ٞای خٛد سا اصدػر
ٔیدٞیٓ  ٚزٕاْ دػسٍاٞ ٜای ػاخر تـش تذ ٖٚواستشد ٔیٔا٘ٙذ.
پژوهش کنید صفحهی58
تا اػسفاد ٜاص اطالػازی و ٝسٚی تؼسٞ ٝای ٔٛاد غزایی ٘ٛؿس ٝؿذ ٜاػر ،ا٘شطی زِٛیذی آٖ ٔٛاد سا تا ٔ ٓٞمایؼ ٝوٙیذ
 ٚت ٝوالع ٌزاسؽ دٞیذ.

٘اْ ٔاد ٜغزایی

ٔمذاس

ویّ ٛواِشی

آدأغ

یه ػذد

2

آخیُ دسٓٞ

ٌ 100شْ

650

تؼسٙی

ٌ 100شْ

190

تؼسٙی ػشٚػىی

ٌ 100شْ

260

تؼسٙی ػاالس

ٌ 100شْ

200

تؼسٙی ٔٛصی

ٌ 100شْ

300

تیؼىٛییر تذ ٖٚوشْ

ٌ 100شْ

350
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5

تیؼىٛییر ٚیفش وشْ داس

ٌ 100شْ

550

تیؼىٛییر وشْ داس

ٌ 100شْ

500

تش٘ح خخسٝ

یه وف ٌیش

250

تش٘ح خخسٝ

ٌ 100شْ

120

خیسضا

یه ػذد

700

تالّٛا

ٌ 100شْ

550

وثاب تشي (ٚصٖ خاْ ٌ 100شْ)

ٌ 100شْ

200

ؿیشیٙی تأیٝ

ٌ 100شْ

420

خؼسٝی ٔغض ؿذٜ

ٌ 100شْ

670

خٙیش خاػسٛسیضٜ

ٌ 100شْ

210

خٙییش ٔحّی

ٌ 100شْ

210

خٙیش خأٝای

ٌ 100شْ

380

خٙیش خیسضا

ٌ 100شْ

450

خفه

ٌ 100شْ

100

خٛس ٜػیة صٔیٙی

یه ِیٛاٖ

180

زخٓ ٔشؽ ٘یٕشٚ

یه ػذد

130

زخٕٝی آفساتٍشداٖ

ٌ 100شْ

580

زٗ ٔاٞی

ٌ 100شْ

560

چیدغ ػیة صٔیٙی

ٌ 100شْ

520

خأٝ

ٌ 100شْ

300

دٚؽ

ٌ 100شْ

15

رسذ تٛداد ٜتا سٚغٗ

ٌ 100شْ

375

سٚغٗ ٔایغ

یه لاؿك

120

وٕدٛذ صسدآِٛ

یه ِیٛاٖ

250

صیس ٖٛخاْ ػثض

ٌ 100شْ

140

خٛدس طِٝ

یه لاؿك

55

خٛدس طِٝ

ٌ 100شْ

370

ػٛیا

ٌ 100شْ

30

ػٛػیغ

ٌ 100شْ

300

ػا٘ذٚیچ ٕٞثشٌش

یه ػذد

350

ػغ ٔای٘ٛض

ٌ 100شْ

720

ؿیش

یه ِیٛاٖ

110
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ؿیش خـه

ٌ 100شْ

500

ؿىش

ٌ 100شْ

400

ؿىالذ

ٌ 100شْ

500

ػؼُ

ٌ 100شْ

300

واِثاع

ٌ 100شْ

300

وـه

ٌ 100شْ

380

وّٛچٝ

ٌ 100شْ

500

وٛال

ٌ 100شْ

40

ٌٛؿر ٔاٞی

ٌ 100شْ

100

ٌٛؿر ٔشؽ تذ ٖٚخٛػر

ٌ 100شْ

200

ٌٛؿر ٌاٚ

ٌ 100شْ

240

ٌٛؿر ٌا ٚچشب

ٌ 100شْ

350

ٌٛؿر ٌٛػفٙذ

ٌ 100شْ

300

ٌض اصفٟاٖ

ٌ 100شْ

500

ٔاػر وٓ چشب

ٌ 100شْ

55

ٔاػر چىیذٜ

ٌ 100شْ

155

وش٘ ٜثازی ٔاسٌاسیٗ

ٌ 100شْ

800

وش٘ ٜثازی ٔاسٌاسیٗ

یه لاؿك

110

ٔاوش٘ٚی

ٌ 100شْ

360

٘ٛؿات ٝخا٘ٛادٜ

ِ 1/5یسش

600

٘ٛؿات ٝسطیٕی

یه ِیٛاٖ

5
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درس 01خیلی کوچک ،خیلی بسرگ
جمع آوری اطالعات صفحهی10
دس ٔٛسد اػسفاد٘ ٚ ٜمؾ ٔیىشٚػىٛج ٞا دس د٘یای أشٚص ،اعالػازی جٕغ آٚسی  ٚدس ٔٛسد آٖ دس والع ٌفرٌٛٚ
وٙیذ.
اخسشاع ٔیىشػىٛج زح َٛتضسٌی دس ػّٓ صیؼر ؿٙاػی تٚ ٝجٛد آٚسد .تا ت ٝواسٌیشی ایٗ اتضاس لٛی ،تـش زٛا٘ؼر
رسازی سا و ٝتا چـٓ دیذٕ٘ ٜیؿ٘ٛذٔ ،ـاٞذ ٜوٙذ .یه ػّ َٛجا٘ٛسی سا دس٘ظش تٍیشیذ و ٝلغش ٔسٛػظ آٖ تیٗ  01زا
ٔ 01یىش ٖٚاػر ،ایٗ ػّ 01 َٛتاس وٛچه زش اص سیض زشیٗ جؼٓ لاتُ دیذٖ تا چـٓ غیش ٔؼّح اػر .تٙاتشایٗ زٟٙا
تا اخسشاع ٔی ىشٚػىٛج ٘ٛسی تٛد و ٝآدٔی زٛا٘ؼر ػّ َٛسا تثیٙذ .تؼذ اص ٌزؿر چٙذ لشٖٔ ،یىشػىٛج ٛٙٞص ٘مؾ
ٕٟٔی دس خظٞٚؾ ٞای صیؼسی ایفا ٔیوٙذ  ٚدسػاَ ٞای اخیش زحٛالذ ؿٍشفی دس تٟثٛد ویفیر آٖ صٛسذ ٌشفسٝ
اػر .یىی اص ػٕذ ٜزشیٗ خیـشفر ٞا دس ػاخر ٔیىشػىٛج ،اخسشاع ٘ٛع اِىسش٘ٚی آٖ دس دٝٞی ٔ 0491یالدی تٛد
و ٝأىاٖ ٔـاٞذ ٜرساذ  ٚا٘ذأه ٞای دس ٖٚػِّٛی سا تٟسش اص ٌزؿس ٝفشا ٓٞوشد .أشٚص ٔیىشػىٛج ٘ ٝزٟٙا جٟر
تشػی ؿىُ  ٚػاخساس ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای صیؼسی ٔٛس اػسفاد ٜلشاس ٔیٌیشد ،تّى ٝدس زؼییٗ اسزثاط تیٗ ػاخساس ٞای زـىیُ
دٙٞذٜی ػّ ٚ َٛفؼاِیر ٞای ٌ٘ٛاٌ ٖٛآٖ ٞا ٘یض ٘مؾ ت ٝػضایی ایفا ٔیوٙذٕٞ .چٙیٗ دس ػّٓ فیضیه تشای
ٔـاٞذٜی ػاخساس دس٘ٚی ّٔىٞ َٛا ،دس ؿیٕی تشای ٔـاٞذ ٚ ٜتشػی زشویثاذ ؿیٕیایی  ٚخی٘ٛذٞای ازٕی ّٔىِٛی
ٔٛسد اػسفاد ٜلشاس ٔیٌیشد.
کار با میکرسکوپ صفحهی17
ٕ٘ٞ ٝ٘ٛایی ٔا٘ٙذ :تاَ  ٚخای ٍٔغ  ٚحـشاذ دیٍش ٌ ٚشدٞ ٜای ٌیاٞاٖ ٔخسّف ٔحیظ ص٘ذٌی خٛد سا صیش
ٔیىشػىٛج لشاس دٞیذ ٚؿىُ آ٘چ ٝسا ٔـاٞذٔ ٜیوٙیذ سػٓ وٙیذ.
ت ٝػٟذ ٜدا٘ؾ آٔٛص
آزمایش کنید صفحهی17
تا وٕه ٚاِذیٗ خٛد چٙذ ؿیـ ٝوٛچه دسب داس زٟی ٚ ٝاص آب ٔىاٖ ٞای ٔخسّف ٔثُ حٛض ،تشوٟ٘ ،ٝش ،سٚدخا٘ٝ
و ٝظاٞش ػثض سً٘ داسد ٕٝ٘ٛ٘ ،تشداسی وٙیذ  ٚت ٝوالع تیاٚسیذ.
تا وٕه ٔؼّٓ لغشٜای اص ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای آب سا سٚی زیغٝی ؿیـٝای تشیضیذ  ٚزیغه سا سٚی آٖ لشاس دٞیذ.
ٔیىشٚػىٛج سا زٙظیٓ وشد ٚ ٜآٖ سا ٔـاٞذٕ٘ ٜاییذ .ؿىُ آ٘چ ٝسا ٔیتیٙیذ دس دفسش خٛد تىـیذ  ٚتا ؿىُ ٞای
صفحٝی تؼذ ٔمایؼ ٝوٙیذ.
آ٘چ ٝو ٝدس آب تشؤ ٝـاٞذٔ ٜـاٞذٔ ٜیؿٛد ٔٛجٛدازی ٞؼسٙذ و ٝجا٘ذاساٖ ػاد ٜیا آغاصیاٖ ٘اْ داس٘ذ .ایٗ ٌشٜٚ
اص جا٘ذاساٖ اغّة زه ػِّٛی تٛد٘ ٚ ٜؼثر ت ٝجا٘ٛساٖ ٌ ٚیاٞاٖ ،ػاخسٕاٖ ػادٜزشی داس٘ذ.
جّثه ٞای زه ػِّٛی و ٝت ٝػّر داؿسٗ ػثضی( ٝٙوّشٚفیُ) زٛا٘ایی غزا ػاصی داس٘ذ ،تٚ ٝفٛس دس آب تشؤ ٝـاٞذٜ
ٔیؿ٘ٛذ .جّثه ٞای زه ػِّٛی  ٓٞدس آب ؿٛس  ٓٞ ٚدس آب ؿیشیٗ ص٘ذٌی ٔیوٙٙذ ٚ ٚجٛدؿاٖ تشای جا٘ذاساٖ
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آتضی إٞیر فشاٚاٖ داسد ،صیشا  ٓٞاوؼیظٖ آب سا افضایؾ ٔیدٙٞذ ٙٔ ٓٞ ٚثغ زغزیٝای آتضیاٖ ت ٝؿٕاس ٔیس٘ٚذ.
جّثه ٞا سا ت ٝسً٘ ٞای ػثض  ٚلشٔض  ٚلٜٟٛای ٔیزٛا٘یٓ ٔـاٞذٕ٘ ٜاییٓ و ٝتشخی اص آٖٞا داسای صاػذٞ ٜایی ت٘ ٝاْ
زاطن ٔ ٚظن ٞؼسٙذ.
اص جّثه ٞایی ؤ ٝیزٛا٘یٓ دس آب تشؤ ٝـاٞذٕ٘ ٜاییٓ دیازٞ ْٛؼسٙذ و ٝخٛػس ٝػیّیؼی داس٘ذٕٞ ،چٙیٗ دس آب
تشؤ ٝیزٛا٘یٓ ٌٞٝ٘ٛایی اص جا٘ذاساٖ ػاد ٜت٘ ٝاْ تاوسشی ٞا  ٚلاسچ ٞای زه ػِّٛی سا ٔـاٞذٕ٘ ٜاییٓ.
گفتوگو کنید صفحهی17
ٔیىشػىٛج ٞای لذیٕی  ٚأشٚصی سا تا یه دیٍش ٔمایؼ ٝوٙیذ .اص ایٗ ٔمایؼ ٝچ٘ ٝسیجٝای ٔیٌیشیذ؟
ٔیىشػىٛج ٞای لذیٕی ػاخساس تؼیاس ػادٜای داؿسٙذ  ٚدس آٖٞا ت ٝجای الٔح ،آیٝٙای ٚجٛد داؿس ٝوٛ٘ ٝس سا تٝ
ػٕر ٕ٘ٙٔ ٝ٘ٛؼىغ ٔی وشدٕٞ .چٙیٗ تضسي ٕ٘ایی ٔیىشػىٛج ٞای لذیٕی وٓ تٛدِٚ ٜی تا خیـشفر ػّٓ ،اص ا٘شطی
اِىسشیىی ٘ ٚیض ػذػی ٞایی تا تضسي ٕ٘ایی تیـسش دس ػاخسٕاٖ ٔیىشػىٛج ٞا اػسفادٌ ٜشدیذ ت ٝعٛسی و ٝاوٖٛٙ
ا٘ؼاٖ ٔیزٛا٘ذ حسی ّٔىٞ َٛا  ٚازٓ ٞا ٘ ٚیض وٛچه زشیٗ اجضای دسٞ ٖٚؼس ٝػّٞ َٛا سا تا ٚضٛح ٔٙاػة ؿٙاػایی
وٙذٕٞ .چٙیٗ ٔیىشػىٛج ٞای خیـشفس ٝأشٚصی زٛا٘ایی ػىغ تشداسی  ٚفیّٓ تشداسی ٘یض داس٘ذٛ٘ .ػی اص
ٔیىشٚػىٛج أشٚصی ت٘ ٝاْ ٔیىشٚػىٛج اِىسش٘ٚی اػر ؤ ٝیزٛا٘ذ زصاٚیش ػ ٝتؼذی اص ػّٞ َٛا  ٚػایش اجؼاْ
زٟی ٝوٙذ٘ .سیجٔ ٝی ٌیشیٓ ػاخسٕاٖ ٔیىشٚػىٛج تٔ ٝشٚس صٔاٖ وأُ زش  ٚخیـشفس ٝزش ؿذ ٜا٘ذ  ٚلاتّیر ٞای آٖٞا
٘یض افضایؾ یافس ٝاػر.
مشاهده سلول های گیاهی و جانوری صفحهی17
تشای دیذٖ ػّٞ َٛای ٍٟ٘ثاٖ سٚص٘ٔ ٝیزٛاٖ اص تشي زاصٜی ٌیا ٜزش ٜیا ٌیاٞاٖ ٌّخا٘ٝای اػسفاد ٜوشد .تشي سا زا
تض٘یذ زا تـىٙذ .ػدغ تا حشور ٔٛسب یه ٘یٕ ٝسٚی ٘یٕٝی دیٍش تخؾ ؿفافی سا دس ػغٛح تاالیی  ٚخاییٙی تشي سا
خٛؿا٘ذٜا٘ذ ،جذا وٙیذ .زىٝی وٛچىی اص آٖ سا سٚی الْ تٍزاسیذ ،خغ اص اضاف ٝوشدٖ یه لغش ٜآب ،الُٔ سا سٚی آٖ
لشاس دٞیذ  ٚتا ٔیىشػىٛج ٔـاٞذٕ٘ ٜاییذ.
ؿىُ آ٘چ ٝسا صیش ٔیىشػىٛج ٔیتیٙیذ ،دس دفسش خٛد تىـیذ.
آیا زصٛیشی ؤ ٝیتیٙیذ تا ؿىُ ٔماتُ ؿثاٞسی داسد؟
تّ ،ٝچ ٖٛدس ٞش د ٚزصٛیش 3 ،تخؾ غـا یا خٛػسٞ ،ٝؼس ٚ ٝػیسٛخالػٓ لاتُ ٔـاٞذ ٜاػرٕٞ .چٙیٗ ػّٞ َٛایی تٝ
٘اْ ػّٞ َٛای ٍٟ٘ثاٖ سٚص٘ ٝسا ٔیزٛا٘یٓ ٔـاٞذ ٜوٙیٓٞ .ش سٚص٘ ٝسا یه جفر ػِّٛ َٛتیایی ؿىُ ت٘ ٝاْ ػَّٛ
ٍٟ٘ذاس٘ذٜی سٚص٘ ٝیا ٍٟ٘ثاٖ سٚص٘ ٝاحاع ٝوشد ٜاػر .ایٗ ػّٞ َٛا تاػث تاص یا تؼس ٝؿذٖ سٚص٘ٞ ٝا ٔیؿ٘ٛذ.
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آزمایش کنید صفحهی17
ٔغاتك ؿىُ ٔماتُ زؼذادی اص ػّٞ َٛای ػغحی وٙذ ٜؿذٜی دٞاٖ سا تٕٞ ٝشأ ٜمذاسی تضاق دٞاٖ ت ٝسٚی الْ ٔٙسمُ
وٙیذ .خغ اص ٌؼسشؽ آٖ الُٔ سا سٚی آٖ لشاس دٞیذ  ٚصیش ٔیىشػىٛج ٔـاٞذ ٜوٙیذ.
ؿىُ آ٘چ ٝسا صیش ٔیىشػىٛج ٔیتیٙیذ ،دس دفسش خٛد تىـیذ  ٚتا ؿىُ صیش ٔمایؼ ٝوٙیذ.
تا ٔمایؼ ٝایٗ د ٚؿىُ ٔسٛجٔ ٝیؿٛیٓ و ٝػَّٞٛا اص ػ ٝتخؾ غـا یا خٛػس ،ٝػیس ٛخالػٓ ٞ ٚؼس ٝزـىیُ ؿذ ٜا٘ذ.
ٕٞچٙیٗ ٔـاٞذٔ ٜیوٙیٓ و ٝػّٞ َٛای ایٗ تافر تؼیاس ٘ضدیه ٞ ٓٞؼسٙذ  ٚفضای تیٗ ػِّٛی وٕی داس٘ذٕٞ .چٙیٗ
چٙذ الیٝای ٞؼسٙذ  ٚؿىّی ٕٞا٘ٙذ ػٍٙفشؽ داس٘ذ.
وـیذٖ ؿىُ ت ٝػٟذ ٜدا٘ؾ آٔٛص
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درس 11شگفتی های برگ
آزمایش کنید صفحهی77
 -1تش سٍی یک قاضق ًطاستِ ،قطشُ قطشُ هحلَل یذ تشیضیذ .هطاّذات خَد سا یاداضت کٌیذ ٍ دس کالس گضاسش
دّیذ.
سًگ ًطاستِ تغییش هیکٌذ ٍ تِ سًگ آتی تیشُ یا تٌفص تثذیل هیضَد.
 -2تشگی سا دس یک تطش (ظشف ضیطِای آصهایص گاّی) کَچک تگزاسیذ ٍ آى قذس الکل سٍی آى تشیضیذ تا سٍی
آى سا تپَضاًذ .حال ایي تطش سا دس یک تطش تضسگتش کِ تا ًیوِ اص آب پش ضذُ است ،تگزاسیذ .ایي تطش سا آًقذس
حشاست دّیذ کِ توام سًگ سثض تشگ خاسج ضَد ٍ ضوا آى سا دس تطش کَچک تثیٌیذ تشگ سا تا احتیات اص تطش خاسج
کٌیذ ٍ آى سا تا آب تطَییذ .سپس تشگ سا دس یک تطقاب تگزاسیذ ٍ هحلَل یذ سا سٍی آى تشیضیذ .چِ هطاّذُ
هیکٌیذ؟
تشگ آتی هیضَد ٍایي ًطاى دٌّذ آى است کِ دس تشگ ًطاستِ ٍخَد داسد.
ایستگاه فکر صفحهی77
ًتایح دٍ آصهایص قثل سا کِ اًدام دادُایذ ،تا یک دیگش هقایسِ کٌیذ چِ ًتیدِای هیگیشیذ؟
چَى دس دٍ آصهایص تا افضٍدى هحلَل یذ تِ ًطاستِ ٍ تشگ ،سًگ آتی تیشُ ظاّش هیضَد ،هیتَاى ًتیدِ گشفت کِ
تشای تطخیص ٍخَد ًطاستِ دس یک هادُ ،تایذ اص هحلَل یذ استفادُ کٌینّ .وچٌیي تشگ گیاّاى کِ هحل غزا ساصی
گیاُ است داسای هادُ ًطاستِ است یعٌی گیاّاى تا استفادُ اص کشتي دیاکسیذ ٍ ًَس خَسضیذ اًَاع قٌذ ،هاًٌذ:
ًطاستِ ،گلَکَص ٍ ً ٍ ...یض اکسیژى تَلیذ هیکٌٌذ.
جمع آوری اطالعات صفحهی77
آیا هیداًیذ دس قسوت ّای هختلف گیاُ چِ هَاد غزایی ٍخَد داسد؟
دس ایي هَسد اطالعات خوع آٍسی ٍ خذٍل صیش سا کاهل کٌیذ:
داًِ ًطاستِ داس

داًِ سٍغي داس

ساقِ ًطاستِ داس هیَُ ًطاستِ داس

هیَُ سٍغي داس

هثال 1

گٌذم  -خَ

تخوِی آفتاب گشداى

سیة صهیٌی

هَص

ًاسگیل

هثال2

حثَتات

سَیا – تادام صهیٌی

-

خشتضُ  -اًثِ

صیتَى

گفتوگو کنید صفحهی77
تِ تصاٍیش صیش تِ دقت ًگاُ کٌیذ ٍ دس تاسُ آىّا تا یکذیگش گفتٍگَ کٌیذ ٍ ًتیدِ گیشی کٌیذ.
 ضوع صیش ظشف ضیطِای خاهَش ضذُ است:تِ علت عذم سسیذى اکسیژى کافی ،خاهَش ضذُ است .صیشا دس اثش عول سَختي ضوع ،کشتيدیاکسیذ هحیط
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افضایص یافتِ ٍ اکسیژى تشای سَختي کاّص یافتِ است.
 گیاُ صیش یک ظشف ضیطِای دس حالی کِ پژهشُ ضذُ:تِ علت عذم ٍخَد کشتيدیاکسیذ دس صیش ظشف ضیطِای ،عول فتَ سٌتض هتَقف گشدیذُ ٍ دس
صیش ظشف ضیطِای تدوع اکسیژى سا ضاّذ ّستین .تا تَخِ تِ ًیاص گیاُ تِ کشتيدیاکسیذ ٍ
عذم ٍخَد ایي گاص تِ اًذاصُ کافی دس صیش ظشف ضیطِای ایي گیاُ پژهشدُ ضذُ است.
 ضوع سٍضي تا یک گیاُ دس صیش ظشف ضیطِای:دس ایي تصَیش چشخِ اکسیژى ٍ کشتيدیاکسیذ سا ضاّذ ّستین .ضوع تا هصشف اکسیژى
حاصل اص عول فتَسٌتض کِ تَسط گیاُ تَلیذ هیضَد ،سٍضي هیهاًذ دس عَض تا تَلیذ
کشتيدیاکسیذ تَسط ضوع ،گیاُ هیتَاًذ عول فتَسٌتض سا تِ خَتی اًدام دّذ .لزا ضاّذ
خاهَضی ضوع یا پژهشدگی گیاُ ًخَاّین تَد(.الثتِ تا صهاًی کِ ضوع ّوچٌاى سٍضي تاقی تواًذ
ٍ الصم تِ رکش است هصشف اکسیژى یک ضوع خیلی تیطتش اص تَلیذی اکسیژى یک گیاُ است پس ایي آصهایص تا
یک گیاُ اهکاى پزیش ًیست ٍ تایذ چٌذیي گیاُ ٍ خَد داضتِ تاضذ).
ایستگاه فکر صفحهی77
گیاّاى چگًَِ تِ کن کشدى آلَدگی َّا کوک هیکٌٌذ؟
گیاّاى سثض دس عول فتَسٌتض ،تا گشفتي کشتيدیاکسیذ َّا ٍ تَلیذ اکسیژى تاعث پاکیضگی َّا ٍ کاّص آلَدگی
هی ضًَذ.
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درس 21جنگل برای کیست؟
میخورد و خوردهمیشود صفحهی82
اِف) یه ق٘دیف ٜغؿایی ثفای خب٘ؽاـاٖ ضىُ ـٚث ٝـ ٚثٛٙیسیؽ .ؼـ ایٗ ق٘دیفٜ
وؽاْ تِٛیؽ وٙٙؽ ٚ ٜوؽاْ ٔػفف وٙٙؽٜا٘ؽ؟ ٔػفف وٙٙؽٜی أ ٚ َٚػفف
وٙٙؽٜی ؼ ْٚـا ؼـ ق٘دیفٜای وٛ٘ ٝضتٝایؽ ٔطػع وٙیؽ.

ؼـغت ثّٛط 

سٙدبة



ـٚثبٜ

(تِٛیؽ وٙٙؽٔ( )ٜػفف وٙٙؽ ٜاٌ َٚیب ٜغٛاـ)ٔ(ػفف وٙٙؽ ٜؼٌٛ ْٚضت غٛاـ)
ؼـ ایٗ ق٘دیف ٜق٘ؽٌی ـٚثب ٜزٍ ٝ٘ٛث ٝؼـغت ثّٛط ٚاثست ٝاست؟
ث ٝغٛـت غیف ٔستمیٓ ،یقٙی سٙدبة اق ثّٛط ث ٝفٛٙاٖ غؿا استفبؼٔ ٜیوٙؽ  ٚـٚثب ٜثب غٛـؼٖ سٙدبة ا٘فلی ٔٛخٛؼ
ؼـ ثّٛط ـا ث ٝثؽٖ غٛؼ ٔٙتمُ ٔیوٙؽ.
ة) ق٘دیفٞ ٜبی غؿایی ـا ؼـ ضىُ قیف پیؽا  ٚآٖٞب ـا ـسٓ وٙیؽ.
 -1سبلٌٙ ٝؽْ ٛٔ ش  فمبة
 -2سبلٌٙ ٝؽْ ٛٔ ش ٔ بـ
 -3سبلٌٙ ٝؽْ ٌٙ دطً  خغؽ
ٛٞ -4یح  غفٌٛش  ـٚثبٜ
ٛٞ -5یح  غفٌٛش  فمبة
 -6ثّٛط  سٙدبة  ـٚثبٜ
 -7ثّٛط  سٙدبة  خغؽ
آیب ؼـ ق٘دیفٜای و ٝـسٓ وفؼٜایؽٌ ،یبٞبٖ  ٚخب٘ٛـاٖ ٔطتفوی ٚخٛؼ ؼاـ٘ؽ؟ آٖٞب ـا ٔطػع وٙیؽ.
ثّ ،ٝؼـ ق٘دیفٜی ٛٔ 2ٚ1ش  ٚؼـ ق٘دیفٜی  3ٚ2ٚ1سبلٌٙ ٝؽْ  ٚؼـ ق٘دیفٜی  5ٚ4غفٌٛش ٛٞ ٚیح  ٚؼـ ق٘دیفٜی
 7ٚ6سٙدبة  ٚثّٛط
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ایستگاه فکر صفحهی82
ؼا٘طٕٙؽاٖ ثفای ثفسی اـتجبط غؿایی خب٘ؽاـاٖ ؼـ یه ٔطیظ ،ضجى ٝغؿایی ـسٓ ٔیوٙٙؽ .او ٖٛٙضٕب ٘یك ثب استفبؼ ٜاق
خب٘ٛـاٖ ٌ ٚیبٞبٖ ٔطتفن ایٗ ق٘دیفٜٞب ،یه ضجى ٝغؿایی ـسٓ وٙیؽ.

مار

موش

جغد

گنجشک

عقاب

موش

ساقه گندم

چیزی هدر نمیرود صفحهی81
ثب استفبؼ ٜاق یه ؾـ ٜثیٗ لٛی ٔیٞ ٜٛبی وپه قؼ ٜـا ٔطبٞؽ ٜوٙیؽ .زٔ ٝی ثیٙیؽ؟
ؾـات وپه ـا ٔطبٞؽٔ ٜیوٙیٓ و ٝثب تفضص ٔٛاؼی ث٘ ٝبْ آ٘كیٓ ثبفت ٔی ٜٛـا تػفیت وفؼٛٔ ٚ ٜخت ایدبؼ ِى ٝؼـ
پٛست ٔی ٜٛضؽ ٜا٘ؽ  ٚؼـ ضبَ تدؿی ٝآٖ ٞستٙؽ .وپه ٞب ٘ٛفی لبـذ ؾـ ٜثیٙی ٞستٙؽ و ٝق٘ؽٌی اٍّ٘ی ؼاـ٘ؽ ٛٔ ٚاؼ
غؿایی ٔٛـؼ ٘یبق غٛؼ ـا ثب تدؿی ٝوفؼٖ ٔٛاؼ غؿایی ؼیٍف ث ٝؼست ٔیآٚـ٘ؽ.
او ٖٛٙیه لغف ٜآة ـٚی تیغ ٝثٍؿاـیؽ .ثب استفبؼ ٜاق زیكی ٔب٘ٙؽ زٛة وجفیت
ٔمؽاـی اق وپه ـٚی ٔی ٜٛـا ثفؼاـیؽ  ٚآٖ ـا ث ٝآـأی ؼـ آة ـٚی تیغ ٝپػص
وٙیؽ  ٚـٚی آٖ ـا ثب تیغه ثپٛضب٘یؽ .ثب استفبؼ ٜاق ٔیىفسىٛح آٖ ـا ٔطبٞؽ ٜوٙیؽ.
ٔطبٞؽات غٛؼ ـا ثب ـسٓ ضىُ ٘طبٖ ؼٞیؽ.

گفتوگو کنید صفحهی81
آیب ٔیؼا٘یؽ لبـذ ٞب ؼـ ز ٝخبٞبی ؼیٍفی ق٘ؽٌی ٔیوٙٙؽ؟ آٖٞب ٔٛاؼ ٔٛـؼ ٘یبق غٛؼ ـا زٍ ٝ٘ٛث ٝؼست ٔیآٚـ٘ؽ؟
اٌف ثػٛاٞیٓ لبـذ ٞب ـا ؼـ ق٘دیف ٜلفاـ ؼٞیٓ ،ؼـ ز ٝخبیی اق ق٘دیف ٜلفاـ ٔیٌیف٘ؽ؟
لبـذ ٞب ؼـ ٞف ٔىب٘ی و ٝغؿای ٔٙبست ثفای ـضؽ  ٚتِٛیؽ ٔثُ آٖٞب ٛ٘ ٚـ ٌ ٚفٔبی ٔٙبست ٚخٛؼ ؼاضت ٝثبضؽ،
ٔطبٞؽٔ ٜیض٘ٛؽ .تٝٙی ؼـغتبٖ ،ؼـ ٖٚثبغسٞٝب ،ـٚی ٔیٜٞٛب  ... ٚلبـذٞبی تدكی ٝوٙٙؽٛٔ ،ٜاؼ  ٚا٘فلی ٔٛـؼ ٘یبق
غٛؼ ـا اق تدكی ٝالض ٝخب٘ٛـاٖ  ٚثمبیبی ٌیبٞبٖ  ٚخب٘ٛـاٖ ث ٝؼست ٔیآٚـ٘ؽ .ؼـ ٘تید ٝتفویجبت پیسیؽٜی ثؽٖ
خب٘ؽاـاٖ ث ٝتفویجبت سبؼٜای ٔب٘ٙؽ :آة ،وفثٗؼیاوسیؽ  ٚتفویجبت ٌبقی ؼیٍف تجؽیُ ٔیضٛؼ و ٝثفغی اق آٖٞب ثؽ
ثٞ ٛستٙؽ .لبـذ ٞب  ٚتدكی ٝوٙٙؽٌبٖ ث ٝفٛٙاٖ آغفیٗ ضّمٝی یه ق٘دیفٜی غؿایی لفاـ ٔیٌیف٘ؽ.
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گفتوگو کنید صفحهی88
او ٖٛٙؼـ ٔٛـؼ ٞف یه اق ٔثبَ ٞبی ثبال ث ٝایٗ پفسص ٞب پبسع ؼٞیؽ:
وؽاْ خب٘ٛـ سٛؼ ٔیثفؼ؟
ضتٛٔ ،ٝـزٍٔ ،ٝس  ٚوفوس
ٍٔس  ٚاستٍٔ :س سٛؼ ٔیثفؼ ِٚی است قیبٖ ٔیثیٙؽ(.ق٘ؽٌی اٍّ٘ی)
ٔٛـز ٚ ٝضتٞ :ٝف ؼ ٚسٛؼ ٔیثف٘ؽٕٞ(.یبـی)
وفوس  ٚضیف :وفوس سٛؼ ٔیثفؼ ِٚی ضیف ٘ ٝسٛؼ ٔیثفؼ  ٝ٘ ٚقیبٖ ٓٞ(.سففٌی)
وؽاْ خب٘ٛـ سٛؼ ٕ٘یثفؼ؟
است  ٚضیف
طبیعت را حفظ کنیم صفحهی88
تػٛیف ٞبی قیف ثفغی ٔطیظ ٞب ـا ٘طبٖ ٔیؼٙٞؽ .وؽاْ ٔطیظ ـا ا٘سبٖ سبغت ٝاست؟ وؽاْ ث ٝعٛـ عجیقی ٚخٛؼ
ؼاـؼ؟ ایٗ ٔطیظ ٞب ز ٝتفبٚت ٞبیی ثب  ٓٞؼاـ٘ؽ؟
خٔ ٚ ٍُٙفتـٔ :طیظ عجیقی

ثبكٔ :طیظ ٔػٛٙفی

پبـنٔ :طیظ ٔػٛٙفی

ٔطیظ ٞبی ٔػٛٙفی تٛسظ ا٘سبٖ ثٚ ٝخٛؼ آٔؽ ٜاست ،أب ؼـ ایدبؼ ٔطیظ عجیقی ا٘سبٖ ٘مص ٘ؽاضت ٝاست.
پژوهش کنید صفحهی88
آیب ؼـ قٔبٖٞبی ٌؿضطت ٝؼـ اعفاف ضٕب ٔطیظ عجیقی ثٛؼ ٜاست و ٝاآلٖ ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ  ٚیب ٚسقت آٖ وٓ ضؽ ٜاست؟
ثّٙٔ ،ٝغمٝی ؼٔب٘ٚؽ ،ففضكاؼ ،زطٕ ٝفّی  ... ٚوٙٔ ٝبعك اعفاف تٟفاٖ ٞستٙؽ.
ث٘ ٝؾف ضٕب زفا آٖ ٔطیظ عجیقی اق ثیٗ ـفت ٚ ٝیب وٛزه ضؽ ٜاست؟
ثفای ٔثبَ ،ؼـ ٌؿضت ٝ٘ ٝزٙؽاٖ ؼٚـ ضٟفستبٖ ؼٔب٘ٚؽ یىی اق ٔطٛـ ٞبی وطبٚـقی  ٚؼأؽاـی ثٛؼ ٜاست ثب تِٛیؽاتی
ٕٞس ٖٛسیتٌ ،یالس ،آِجبٌِ ،ٛفؼ ،ٚسیتقٔیٙی ،غیبـ  ٚففاٚـؼٞ ٜبی ؼأی ِٚی ؼـ سبَ ٞبی اغیف ث ٝغبعف
سبغتٚسبق ٌستفؼٜی غیف لب٘٘ٛی ؼـ قٔیٗ ٞبی ایٗ ضٟفستبٖ ،وطبٚـقی ایٗ ٔٙغم ٝؼـ ٔقفؼ غغف لفاـ ٌففتٝ
است.
عجیقت ؼٔب٘ٚؽ ضبُٔ تٛٙؿ ٌٞٝ٘ٛبی وٕیبة ٔی ثبضؽ  ٚؼاـای خب٘ٛـا٘ی ٕٞس ٖٛوُ ،ثكٔ ،یص ،پّ ًٙث ٝفٛٙاٖ فٕؽٜ
تفیٗ ضیٛا٘بت ٔٛخٛؼ ضیبت ٚضص ضٟفستبٖ ٕٞ ٚسٙیٗ پف٘ؽٌبٖ ٌ٘ٛبٌ٘ ٖٛؾیف وجه ،تی ،ٟٛوجه ؼـی ،پف٘ؽٌبٖ
ضىبـی ٔب٘ٙؽ فمبة عالیی ٔی ثبضؽ .ؼـ ضبِی است وٌ ٝؿـٌب ٜلطاللی پف٘ؽٌبٖ ٘بیبة ضىبـی ٕٞس ،ٖٛضبٞیٗ ٘یك
تّمی ٔیضٛؼ.
غغفاتی ٕٞس ٖٛاضؽاث ٔقبؼٖ ؼـ وٙبـ قیستٍبٞ ٜبی عجیقی  ٚتػفیت ا٘سب٘ی ایٗ أبوٗ ٕٞس ٖٛاضؽاث غیف
وبـضٙبسی ـاٞ ٜب ؼـ ایٗ ضٟفستبٖ اق فٕؽ ٜؼالیُ تٟؽیؽٞبی قیست ٔطیغی است.
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سوال متن صفحهی88
ؼـ ع َٛتبـیع قٔیٗ ،خب٘ٛـاٖ ٌ ٚیبٞب٘ی  ٚخٛؼ ؼاضت ٝا٘ؽ و ٝاو ٖٛٙؼیٍف ٚخٛؼ ٘ؽاـ٘ؽ .ؼـ ایٗ ثبـ ٜزٔ ٝثبَ ٞبیی
ٔیضٙبسیؽ؟
ؼایٙبسٛـٞب ٕ٘ ٝ٘ٛثبـق خب٘ٛـا٘ی ٞستٙؽ و ٝأفٚق ؼیٍف ٚخٛؼ ٘ؽاـ٘ؽ ٔ ٚبٔٛت ٞب ٞ ٕٝ٘ٛ٘ -بیی ته سِّٛی ؼـ ٔیبٖ
ٌیبٞبٖ  ٚسفغس ٞبی غ َٛپیىف لؽیٕی ـا ٔیتٛاٖ ٘بْ ثفؼ.

پژوهش کنید صفحهی88
ؼـ ٔطُ ق٘ؽٌی ضٕب ـٚقؼـغت وبـی ز ٝؼـغت ٞبیی ٔیوبـ٘ؽ؟ آیب ایٗ ؼـغت ٞب ثٔٛی ٔٙغم ٝضٕب ٞستٙؽ؟
وبج ،سف ،ٚتٛت  - ... ٚثّٝ
جمع آوری اطالعات صفحهی 88
ث ٝا٘تػبة غٛؼ یىی اق ٔٛاـؼ قیف ـا ا٘دبْ  ٚؼـ والس اـائ ٝؼٞیؽ.
 -1خ ٍُٙثفای ویست؟ ؼـ پبسع ث ٝایٗ پفسص ثب تٛخ ٝث ٝآ٘س ٝآٔٛغتٝایؽ ،یه ؼاستبٖ وٛتب ٜثٛٙیسیؽ.
ٔ -2مبِٝای ؼـ ثبـٚ ٜضقیت یه ٔطیظ عجیقی ؤ ٝیضٙبسیؽ  ٚؼـ غغف اق ثیٗ ـفتٗ است ،ثٛٙیسیؽ .ؼـ ایٗ ٔمبِ ٝثٝ
إٞیت ضفؼ ایٗ ٔطیظ اضبـ ٜوٙیؽ  ٚـاٞ ٜبیی ـا ثفای ضفؼ آٖ پیطٟٙبؼ ثؽٞیؽ.
ٔ -3دٕٛفٝای اق تػبٚیف ثقضی ٌیبٞبٖ یب خب٘ٛـاٖ ثٔٛی ٔطُ ق٘ؽٌی غٛؼ تٟی ٝوٙیؽٔ .یتٛا٘یؽ ضىُ آٟ٘ب ـا ٘مبضی
وٙیؽ یب ایٙى ٝاق آٖٞب فىس ثٍیفیؽ.
ثب وٕه ٔقّٓ غٛؼ ٕ٘بیطٍبٞی اق وبـ ٞبیی و ٝثفای ایٗ فقبِیت ا٘دبْ ؼاؼ ٜایؽ ،ثفٌؿاـ وٙیؽ.
خ ٍُٙثفای ویست؟
٘بضیٝای و ٝاق ؼـغتٟبی ا٘ج ٜٛپٛضیؽ ٜثبضؽ ـا خٔ ٍُٙی٘بٔٙؽ .ؼـ خ ٍُٙعجیقی ٔقٕٛالً ؼـغتبٖ وٛزه  ٚثكـي  ٚتٙٔٛٙؽ ثغٛـ ٘بٔٙؾٓ
ٕٞٚسٙیٗ فّفٟبی غٛؼـ ٚففاٚا٘ٙؽ .خٔ ٍُٙدٕٛفٝای است اق ؼـغتبٖ ،ؼـغتسٞٝب ،پٛضص ٌیبٞی ،خب٘ٛـاٖ ٔ ٚیىفٚاـٌب٘یسٓٞب (لبـزٟب،
ثبوتفیٟب ٚ ٚیف ٚسٟب) و ٝثٕٞ ٝفا ٜفٛأُ عجیقی غیف ضیبتی ٔب٘ٙؽ غبن ،آة ،ؼٔب ،ثبؼ ٔ ...ٚطیظ  ٚـٚیطٍب ٚ ٜقیستٍبٔ ٜطػع ٔ ٚقّٔٛی
ـا ثٚ ٝخٛؼ آٚـؼٜا٘ؽ.
خٍُٞٙب قیستٍبٜٞبی ٔ ٟٓخٟبٖ ٞستٙؽ و ٝضؽٚؼ یه س ْٛسغص غطىیٞبی قٔیٗ ـا اضغبَ ٔیوٙٙؽ.
ؼـ ضؽٚؼ ٔ 420یّی ٖٛسبَ پیص ؼـ عی ؼٚـاٖ س یّٛـیٌٗ ،یبٞبٖ و ٚ ٟٗثٙؽپبیبٖ ثبستب٘ی ضفٚؿ ث ٝا٘تطبـ ؼـ وف ٜقٔیٗ وفؼ٘ؽ  ٚعی
ٔیّیٖٞٛب سبَ ثب قیستٍبٜٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛخٟبٖ سبقٌبـی یبفتٙؽ .ؼـ اِٚیٗ خٍُٞٙب ،ؼْ اسجیبٖ فؾیٓ اِدث ،ٝغكٜٞبی غ َٛپیىف ٚ
سفغسٞبیی ثب اـتفبؿ ثیص اق  40پب غّج ٝیبفت ٝثٛؼ٘ؽ .ضیبت ـٚی وف ٜقٔیٗ ث ٝتىبُٔ غٛؼ اؼأ ٝؼاؼ  ٚؼـ اٚاغف پبِئٛقٚئیه ،ثبقؼاٍ٘بٖ
پؽیؽ آٔؽ٘ؽ .تب ؼٚـ ٜتفیبسیه (ٔ 245-208یّی ٖٛسبَ پیص) ثبقؼاٍ٘بٖ لسٕت افؾٓ خٍُٞٙبی قٔیٗ ـا اضغبَ وفؼ٘ؽ .ؼـ ؼٚـٜ
وفتبسٔ 144-65( ٝیّی ٖٛسبَ پیص) اِٚیٗ ٟ٘ب٘ؽاٍ٘بٖ (ٌیبٞبٖ ٌّؽاـ) ؽبٞف ضؽ٘ؽ .آٟ٘ب ثب ضطفات ،پف٘ؽٌبٖ  ٚپستب٘ؽاـاٖ ،تىبُٔ تٛأْ
یبفتٙؽ  ٚث ٝسففت ا٘تطبـ یبفتٙؽ ،ث ٝعٛـی و ٝتب پبیبٖ ؼٚـ ٜوفتبس ٝثیطتف زطٓ ا٘ؽاقٞبی قٔیٗ ـا پٛضب٘ؽ٘ؽ .زطٓ ا٘ؽاق قٔیٗ عی
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فػفٞبی یػجٙؽاٖ پّسیئتٛسٗ ٔدؽؼاً تغییف یبفت ،سغص وف ٜقٔیٗ عی ٔیّیٖٞٛب سبَ فٕؽتبً تٛسظ خٍُٞٙبی ٌفٔسیفی پٛضیؽ ٜضؽٜ
ثٛؼ تغییف وفؼ  ٚخٍُٞٙبی ٔقتؽِ ٝؼـ ٘یٕىف ٜضٕبِی ٌستفش یبفتٙؽ.
خٍُٞٙب ؼـ آییٗٞب  ٚـس ْٛسٙتی ،تىفیٓ  ٚتمؽیس ٔیضؽ٘ؽ  ٚؼـ اؼیبٖ ثبستب٘ی ٔٛـؼ پفستص لفاـ ٔیٌففتٙؽِٚ ،ی ٔتأسفب٘ ٝأفٚقٜ
فٕؽ ٜتفیٗ لفثب٘یبٖ تٕؽٖ ثطفی  ٚغٙقتی ضؽٖ ،آٖ ٞستٙؽ ٕٞ ٚبٖ عٛـ و ٝخٕقیت ا٘سبٖ عی زٙؽ ٞكاـ سبَ ٌؿضت ٝافكایص
یبفتٝاست خ ٍُٙقؼایی  ٚآِٛؼٌی خٍُٞٙب ثب ـ٘ٚؽی سفیـ پیص ـفتٝاست.
خٞ ٍُٙب ؼـ تٕبْ ٘ٛاضی قٔیٗ و ٝلبثّیت ـضؽ ؼـغت ؼـ آٟ٘ب ٚخٛؼ ؼاـؼ  ٚاق ٘ؾف اـتفبؿ ؼـ قیف غظ ؼـغت لفاـ ؼاـ٘ؽ یبفت ٔیض٘ٛؽ،
ٍٔف ایٙى ٝثبـش ثبـاٖ ؼـ آ٘دب وٓ ثٛؼ ،ٜیب تٙبٚة آتص سٛقیٞبی عجیقی قیبؼ ثبضؽ .خٍّٟٙب فٕؽتبً ضبُٔ تقؽاؼ قیبؼی اق ٌٞٝ٘ٛبی
ؼـغتبٖ ثب اـتفبؿ ٔػتّف ٔیثبضٙؽ ٚ ،ؼـ وٙبـ ایٗٞب ؼـغتسٞٝب  ٚؼـغتبٖ خٛاٖ ـضؽ ٔیوٙٙؽ ،و ٝسجت استفبؼ ٜثٟی ٝٙاق ٘ٛـ آفتبة
ٔیضٛؼ .یه خ ٍُٙث ٝضىُ عجیقی اشٔ ،طُ ق٘ؽٌی ثسیبـی اق خب٘ٛـاٖ ٌٞٝ٘ٛ ٚبی ٌیبٞی ٔیثبضؽ ٚ ،قیست تٛؼ ٜآٖ ؼـ ٞف ٚاضؽ
سغص ،ؼـ ٔمبیس ٝثب ثیطتف قیست ثْٞٛب قیبؼتف ٔیثبضؽ .اق ؼیؽٌب ٜثْٛضٙبغتیٕٔ ،ىٗ است یه خ ٍُٙاق یه ؼـغتقاـ ٔتٕبیك ثبضؽ.
خ ٍُٙوٓ  ٚثیص ،سبیجب٘ی ٔتفاوٓ ؼاـؼ ٚ ،ضبظ  ٚثفي ؼـغتبٖ ثٔ ٓٞ ٝیـسٙؽ یب ایٗ و ٝؼـ  ٓٞتٙیؽٔ ٜیض٘ٛؽ؛ یه ؼـغتقاـ فٕؽتبً
سبیجبٖ ثبقی ؼاـؼ ،ؤ ٝمؽاـی ٘ٛـ غٛـضیؽ اق ثیٗ ؼـغتبٖ ٘فٛؾ ٔیوٙؽ .ثیطتف اق تٕبْ ٔٙبعك ؼ٘یب خٍُٞٙبی ثفي ـیك ٔقتؽَ ثف اثف
فقبِیتٞبی ا٘سبٖ تطت تأثیف لفاـ ٌففتٝا٘ؽ .ؼـ اوثف ٔٙبعك ٔقتؽَٛ٘ ،اضی ٚسیقی اق خٍُٞٙب ثفای اضؽاث ـاٜٞب  ٚوطبٚـقی اق ثیٗ
ـفت ٝا٘ؽ .ایٗ ففآیٙؽ زٙؽیٗ لفٖ پیص ؼـ اـٚپب آغبق ضؽ ٙٔ ٚدف ث ٝثبلی ٔب٘ؽٖ تقؽاؼ وٕی اق خٍُٞٙبی غبِی اق سى ٝٙضؽ .ؼـ ضفق
آٔفیىبی ضٕبِی ،خ ٍُٙقؼایی ثب ٚـٚؼ ٟٔبخفاٖ اـٚپبیی آغبق ضؽ أب ٛٙٞق ثٚ ٝسقت آ٘س ٝؼـ اـٚپب ـظ ؼاؼ٘ ،ٜفسیؽٜاست.
خٞ ،ٍُٙؽی ٝغؽایی ٘ ٚػستیٗ ؼٚست ثطف ث ٝضٕبـ ٔیـٚؼٞ .یر یه اق پؽیؽٜٞبی عجیقت ث ٝا٘ؽاق ٜخ ٍُٙؼـ ق٘ؽٌی آؼٔیبٖ ٘مص
اسبسی  ٚسبق٘ؽ٘ ٜؽاـ٘ؽ .ا٘سبٖ آغبقیٗ تٟٙب ؼـ پٙب ٜخ ٍُٙتٛا٘ست ث ٝضیبت  ٚتِٛیؽ ٘سُ غٛؼ اؼأ ٝؼٞؽ ،ا٘ ٚیبقٔٙؽیٞبی ـٚقا٘ ٝغٛؼ ـا
اق خ ٍُٙثؽست ٔی آٚـؼ .ثؽیٗ سبٖ اضتفاْ ث ٝؼـغتبٖ  ٚاضسبس ؼٚستی ٘سجت ث ٝآٖٞب پؽیؽٜای است وٙٔ ٝطب ثسیبـ ؼیفیٗ ؼـ پٙؽاـ
ا٘سبٖٞب ؼاـؼ  ٚافسب٘ٞ ٝبی و ٟٗالٛاْ ٔ ُّٔ ٚػتّف خٟبٖ ،سفضبـ اق اسبعیف ٌیبٞی است.تقفیف خ ٚ ٍُٙا٘ٛاؿ آٖ خٙٔ ٍُٙغمٚ ٝسیقی
پٛضیؽ ٜاق ؼـغتبٖ ،ؼـغتسٞٝب ٞ ٌٝ٘ٛ ٚبی فّفی است وٕٞ ٝفا ٜثب خب٘ٛـاٖ ٚضطی ٘ٛفی اضتفان ضیبعی ٌیبٞی  ٚخب٘ٛـی ـا تطىیُ
ؼاؼ ٚ ٜتطت تأثیف فٛأُ الّیٕی  ٚغبوی لبؼـ است تقبؼَ عجیقی غٛؼ ـا ضفؼ وٙؽ .ضؽالُ سغطی و ٝثفای تطىیُ خ ٍُٙاق ٘ؾف فّٕی
القْ است ثست ٝثٛ٘ ٝؿ ٌ ٝ٘ٛؼـغتی ،ضفایظ ٔطیغی  ٚغیف ٜتغییف ٔیوٙؽ .ایٗ ٔسبضت ؼـ ضفایظ ٔقِٕٛی ضؽالُ ٞ 0/3ىتبـ (ٞ 3كاـ
ٔتف ٔفثـ) استٚ .ال ٜخ ٍُٙاق قثبٖ سب٘سىفیت است  ٚاق ـا ٜفبـسی ث ٝاوثف قثبٖٞبی اـٚپبئی ٘یك ٚاـؼ ضؽٜاست ٔ ٚقٙبی خ ٍُٙعجیقی
 ٚثىف ـا ٔیؼٞؽ .خ ٍُٙثست ٝثٛ٘ ٝؿ پیؽایص آٖ  ٚغػٛغیبت سبغتبـی ث ٝخ ٍُٙثىف ،خ ٍُٙعجیقی ،خٔ ٍُٙػٛٙفی یب خ ٍُٙؼست
وبضت عجمٝثٙؽی ٔیضٛؼ.
خ ٍُٙثىف یب ؼست٘ػٛـؼ ،ٜخٍّٙی است و ٝثؽ ٖٚؼغبِت ا٘سبٖ ثٚٝخٛؼ آٔؽٜاست  ٚتفویت ٌٞٝ٘ٛبی ؼـغتی  ٚؼـغتسٝای  ٚفّفی آٖ
عٛـی است وٚ ٝضقیت وبٔالً عجیقی ـا ٘طبٖ ٔیؼٞؽ .زٛة  ٚسبیف ففآٚـؼٞ ٜبی آٖ ؼـ ٕٞبٖ سیستٓ عجیقی تدكی ٝضؽ ٚ ٜث ٝغٛؼ
خ ٍُٙثفٔیٌفؼؼ .ث ٝفجبـت ؼیٍف اق خ ٍُٙثىف ٞیسٍٛٔ ٝ٘ٛاؼی (ق٘ؽ ٜیب غیفق٘ؽ )ٜث ٝغبـج اق آٖ ضُٕ ٕ٘یضٛؼ .ـٚیص زٛثی
خٞ ٍُٙبی ثىف و ٝث ٝضبِت تقبؼَ ـسیؽ ٜثبضٙؽ فٕالً غفف است ،یقٙی ٕٞبٖلؽـ و ٝزٛة  ٚسبیف ٔٛاؼآِی تِٛیؽ ٔیضٛؼ ٕٞبٖلؽـ ٓٞ
تدكیٔ ٝیضٛؼ  ٚیب ٔیپٛسؽ ،ثٝفجبـت ؼیٍف زفغ ٝـفت  ٚثفٌطت ٔٛاؼ ؼـ یه خ ٍُٙثىف زفظٞبی ثستٝاست.
خ ٍُٙعجیقی ،خٍّٙی است و ٝثؽ ٖٚؼغبِت ا٘سبٖ ثٚٝخٛؼ آٔؽٜاست ِٚی ا٘سبٖ ثٝعٛـ ٔستمیٓ یب غیفٔستمیٓ ؼـ آٖ ؼغبِت
(ثٟفٜثفؼاـی) وفؼٜاست .خٍُٞٙبی ثىف ،ؼستغٛـؼ ٚ ٜثٟفٜثفؼاـی ضؽ ٜتجؽیُ ث ٝخٍُٞٙبی عجیقی ٔیض٘ٛؽ .ثٝفجبـت ؼیٍف
خٍُٞٙبی عجیقی ،خٍُٞٙبی ثىف ؼست غٛـؼٞ ٜستٙؽ .تفویت ؼـغتبٖ  ٚسٗ آٟ٘ب  ٚتٛٙؿ ٌٞٝ٘ٛبی ٌیبٞی  ٚخب٘ٛـی ؼـ یه خٍُٙ
عجیقی ثب خ ٍُٙثىف ٔتفبٚت است  ٚفٕٔٛبً خ ٍُٙعجیقی اق ٘ؾف قیستٔطیغی فمیفتف اق خ ٍُٙثىف است .ثب ٚخٛؼ ایٗ خٍُٞٙبی عجیقی
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لبؼـ ٞستٙؽ زطٓا٘ؽاقٞبی عجیقی ٞف ٔٙغم ٝـا ضفؼ وفؼ ٚ ٜؼـ اوثف ٔٛاـؼ اق خٍُٞٙبی ٔػٛٙفی یب ؼست وبضت غٙیتف  ٚپبیؽاتف
ثبضٙؽ .خٍُٞٙبی ٔػٛٙفی یب ؼست وبضت یب خ ٍُٙا٘سبٖسبغت خٍّٙی است و ٝث ٝؼست ا٘سبٖ  ٚثب ٞؽف ٔطػػی ایدبؼ ضؽٜاست ٚ
ٞؽف اق ایدبؼ آٖ تِٛیؽ زٛة ،ایدبؼ ٔٙبؽف عجیقی ،ضفؼ آة  ٚغبن ،ایدبؼ ٔٙبعك تففیطی  ٚتففخی  ٚغیفٜاست.
خٔ ٍُٙػٛٙفی ٔقٕٛالً ثٝغٛـت ٟ٘بَ وبـی (ؼـغتىبـی) ثٚٝخٛؼ ٔیآیؽٞ ،ف زٙؽ ایٗ خٍُٞٙب ـا ٔیتٛاٖ ثب وبضت ثؿـ ٘یك ثٚٝخٛؼ
آٚـؼ .تدفث ٝضؽٜاست خٍُٞٙبی ٔػٛٙفی و ٝثب ایٗ ـٚش ثٚٝخٛؼ آٔؽٜا٘ؽ پبیؽاـ ٘ ٚكؼیىتف ث ٝخٍُٞٙبی عجیقی ٞستٙؽ .خٍُٞٙبی
ٔػٛٙفی و ٝثب  ٕٝٞایدبؼ ضؽ ،ٜلّٕستبٖ ٘بٔیؽٔ ٜیضٛؼ (ٔثُ لّٕستبٖٞبی غٛٙثف ؼـ ثسیبـی اق ٘مبط ایفاٖ) .اِجت ٝثبیؽ ٔتؿوف ضؽ وٝ
لّٕستبٖٞب ؼـ اوثف ٘مبط ؼ٘یب اق ٘ؾف ضمٛلی خكء خٍُٞٙب ٔطسٛة ٕ٘یض٘ٛؽ .أفٚق ٜایدبؼ خٍُٞٙبی ٔػٛٙفی ؼـ ؼ٘یب اق إٞیت ثبالیی
ثفغٛـؼاـ است زفا و ٝث ٝافكایص ٘یبق زفثی ؼـ خٟبٖ پبسع ٔیؼٞؽ .زٙب٘س ٝخٍُٞٙبیی ؼـ قٔیٗٞبی قـافی  ٚثبیف ثب ٞؽف تِٛیؽ زٛة
ثب استفبؼ ٜاق ـٚشٞبی پیطففت ٝقـافی اق لجیُ ضػٓ قٔیٗ ،وٛؼ ؼاؼٖ  ٚغیف ٜایدبؼ ضؽ ٜثبضؽ ث ٝآٖ قـافت زٛة اعالق ٔیضٛؼ .ضدٓ
قـافت زٛة ؼـ قٔیٟٙبی غیفخٍّٙی ؼـ تٕبْ ؼ٘یب ؼـ ضبَ افكایص است .فال ٜٚثف سٛ٘ ٝؿ خٍّٙی و ٝتقبـیف آٖ ؾوف ضؽ ؼـ ایفاٖ اق
اغغالش ثیط ٓٞ ٝاستفبؼٔ ٜیضٛؼٔ .ب ثیط ٝـا ٔقٕٛالً ثفای پٛضص ٌیبٞی ثٝوبـ ٔیثفیٓ و ٝاعفاف ـٚؼغب٘ ٚ ٝضیبـ ؼـٜٞب ؼـ ٔٙبعك
غطه ؽبٞف ٔیض٘ٛؽ .ایٗ ٚال ٜث ٝتدٕـ ؼـغتسٞٝب ٘ ٚیكاـٞب ٘یك اعالق ٔیضٛؼ.
ؼـ خٍّٟٙبی عجیقی ضفٚؿ سیىُ تٕبٔی  ٚتطّٕی ؼـ خ ٚ ٍُٙث ٝتجـ آٖ ـ٘ٚؽ تٛسق ٚ ٝپبیؽاـی ؼـ اوٛسیستٓٞبی خٍّٙی ٕٞفا ٜثب
ٔفضّ ٝتطِٛی «تػفیت» ٕٞفا ٜاست .ثٙبثفایٗ یه ؼـغت خٍّٙی پس اق ـسیؽٖ ث ٝسٗ ؼیف قیستی فیكیِٛٛلیه ،یقٙی قٔب٘ی وٝ
ا٘ؽاْ ٞبی ٔػتّف یه ؼـغت خٍّٙی ؼـ ٘تید ٝوِٟٛت سٗ  ٚپیفی ،ؼزبـ ٘بـسبیی ضؽ٘ؽ ،ؼـ ٘تید ٝاغتالالتی و ٝؼـ فقبِیتٟبی ثیِٛٛلیىی
ٌیب ٜضبؼث ٔیضٛؼ ،وٕ٘ ٝبؼ ؽبٞفی آٖ غطه ضؽٖ ضبغٞٝب  ٚا٘ؽاْٞبی لسٕتٞبی ٛٞایی ؼـغت (تبج) ،وٛزه ضؽٖ سغص تبج
پٛضص ؼـغت ،پٛسیؽ ٚ ٜتٛغبِی ضؽٖ ت ٝٙؼـ اثف ضّٕ ٝآفبت  ٚثیٕبـیٟب غٛاٞؽ ثٛؼ .ؼـ زٙیٗ ضفایغی ثب ضؽٚث یه ثبؼ سٍٙیٗ  ٚیب
ثبـش سٍٙیٗ ٘كٚالت خٛی (ثػػٛظ ثفف) ،ایدبؼ قِكِ ،ٝغبفم ،ٝقٔیٗ ِغكش  ٚسبیف فٛأُ تػفیت عجیقی ،ؼـغتبٖ ٔؿوٛـ افتبؼٚ ٜ
ؼـ ٘تید ٝضففٜٞبیی ؼـ تبج پٛضص خ ٍُٙایدبؼ ٔیضٛؼ و ٝؼـ ٚالـ ـ٘ٚؽٞبی تطِٛی ؼـ خٍُٞٙبی ؼست ٘ػٛـؼ( ٜخ ٍُٙثىف) اق ٕٞیٗ
٘مغ ٝآغبق ٔیضٛؼ( .ؼِفبٖ اثبؾـی  .)1381ایٗ ٔفضّ ٝتطٔ َٛیتٛا٘ؽ ث ٝعٛـ ٘سجی عٛال٘ی (ؼـ یه سیىُ عجیقی)  ٚیب وٛتبٔ ٜؽت (ؼـ
٘تید ٝضؽٚث فٛأُ غیف ٔتفلج ٝعجیقی) ثبضؽ ( ٕٞ ٚ Emborgىبـاٖ .)2000
ث ٝؼ٘جبَ ایدبؼ ضفف ٜؼـ تٛؼٞ ٜبی خٍّٙی  ٚتبثص ٘ٛـ ثف ففغ ٝـٚیطٍب ٜثب ٔسبفؽ ثٛؼٖ ضفایظ ـٚیطٍبٞی ٚ ٚخٛؼ ثؿـ ٔٙبست (ثِ ٝطبػ
وٕی  ٚویفی)ٌ ،فٜٞٚبی قاؼآٚـی ث ٝتؽـیح ضففٜٞبی ٔٛخٛؼ ـا پٛضص ٔیؼٙٞؽ و ٝایٗ ٔفضّ ٝاق تط َٛـا تطت فٛٙاٖ «ٔفضّ ٝتطِٛی
تدؽیؽ ضیبت» ٘بٔیؽٔ ٜیضٛؼٌ .فٞ ٜٚبی قاؼآٚـی ثٔ ٝفٚـ قٔبٖ  ٚؼـ ٘تید ٝـلبثت ثیٗ آ٘بٖ ثف ٔیكاٖ ـضؽ لغفی  ٚاـتفبفی غٛؼ
ٔیافكایؽ  ٚؼـ ایٗ ٔفضّ ٝتقؽاؼ لبثُ تٛخٝای اق ٟ٘بَٞب ٔغّٛة ٚالـ ضؽ ٚ ٜث ٝتؽـیح ضؿف ٔیض٘ٛؽِٚ .ی پبیٞٝبی ٔٛخٛؼ ثف ٔیكاٖ ـضؽ
غٛؼ ٕٞسٙبٖ غٛاٙٞؽ افكٚؼ ،ایٗ ٔفضّ ٝـا ؼـ اغغالش «ٔفضّ ٝتطِٛی غقٛؼ  ٚافكایص ـضؽ» یب «ٔفضّ ٝتطِٛی تطىیُ تٛؼ٘ »ٜبٔیؽٜ
ٔیضٛؼ .تٛؼٜٞبی خٛاٖ تطىیُ ضؽ ٜؼـ ضففٜٞب ،ؼـ ٔفاضُ اِٚی ٝث ٝغٛـت یه خ ٍُٙخٛاٖ ٘سجتبً ٓٞسبَ ث٘ ٝؾف ٔیـسٙؽ و ٝؼـ
اغغالش تطت فٛٙاٖ «فبق خ ٍُٙخٛاٖ» ٘بٔیؽٔ ٜیض٘ٛؽ .ؼـ ایٗ تٛؼٜٞب ث ٝتؽـیح ثفغی اق پبیٞٝب و ٝاق ضفایظ ـٚیطٍبٞی ٔغّٛة تفی
ٔب٘ٙؽ ٘ٛـ ،ـعٛثت ،غبن ،خٟت  ...ٚثٟفٙٔ ٜؽ ٞستٙؽ اق ٘ؾف ـضؽ لغفی  ٚاـتفبفی اق سبیف پبیٞٝب پیطی ٌففت ٚ ٝضٕٗ ایدبؼ تفبٚت
آضىٛة ،تفبٚتٞبیی ٘یك اق ٘ؾف لغف ٕ٘بیبٖ ٔی سبق٘ؽ .ؼـ ایٗ ٔفضّ ٝخ ٍُٙؼاـای سبغتبـ پّىب٘ی غٛاٞؽ ثٛؼ  ٚث ٝفجبـت ؼیٍف ؼـغتبٖ
ثب لغف  ٚاـتفبؿ ٔتفبٚتی ؼـ ففغ ٝخ ٍُٙؼیؽٔ ٜیض٘ٛؽ و ٝؼـ اغغالش ایٗ ٚضقیت ـا تطت فٛٙاٖ «فبق ته ٌكیؽٔ »ٜیتٛاٖ ٘بٍٔؿاـی
ٕ٘ٛؼ .ثب فجٛـ اق ایٗ ٔفضّ ٚ ٝث ٝتؽـیح ؼـغتبٖ ٔٛخٛؼ ؼـ تٛؼ ٜخٍّٙی ث ٝیه سبغتبـ ٔطػػی ٔیـسٙؽ و ٝؼـ آٖ ؼـغتبٖ ٔٛخٛؼ
ؼاـای اـتفبؿ ٘سجی ثفاثف (یه آضىٛث ٚ )ٝاق ٘ؾف لغفی ٘یك ٘كؼیه ثٞ ٓٞ ٝستٙؽ .ؼـ ایٗ ٚضقیت خ ٍُٙث ٝؽبٞف ث ٝتٛؼ ٜخٍّٙی ٕٞسبَ
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٘كؼیه است و ٝاق آٖ تطت فٛٙاٖ «خٕٞ ٍُٙسبَ ؼـٚغیٗ» ٘یك اسٓ ثفؼٔ ٜیضٛؼ ،و ٝایٗ ٔفضّ ٝتطت فٛٙاٖ «ٔفضّ ٝتطِٛی اپتیٕبَ»
٘بٍٔؿاـی ٔیضٛؼ .تطٛالت ؼـ خ ٍُٙزٙبٖز ٝتطت ٔؽاغالت ضؽیؽ ا٘سب٘ی لفاـ ٍ٘یفؼ ؼـ خٍّٟٙبی عجیقی ضٕبَ ایفاٖ ؼـ یه سیىُ
عجیقی ضؽٚؼ  200تب  250سبَ ث ٝؼـاقا ٔیوطؽ (ؼِفبٖ اثبؾـی  .)1995 Korpel ٚ 1381أب ؼـ خٍُٞٙبیی و ٝتطت ٔؽیفیت لفاـ
ٔیٌیف٘ؽ ،ؼغبِتٞبی فّٕی سجت آٖ ٔیضٛؼ و ٝعٞ َٛف یه اق ایٗ ٔفاضُ تطِٛی ـا وٛتبٜتف ٕ٘ٛؼ ٚ ٜؼـ ضٕٗ اـقشٞبی تِٛیؽی
ؼـغتبٖ خٍّٙی ـا ٘یك افكایص ٔیؼٙٞؽ

پژوهش کنید صفحهی88
ٔسئِٛیت ضفؼ ٔطیظ ٞبی عجیقی ؼـ وطٛـ ٔب ثف فٟؽ ٜز ٝسبقٔبٖ ٞبیی است؟
سبقٔبٖ خٞ ٍُٙبٔ ،فاتـ  ٚآثػیكؼاـی وطٛـ  ،سبقٔبٖ ضفبؽت ٔطیظ قیست وطٛـ
ز ٝضغُ ٞبیی ؼـ اـتجبط ثب ٔقففی  ٚضفؼ ٔطیظ ٞبی عجیقی ٚخٛؼ ؼاـؼ؟
خ ٍُٙثب٘یٔ ،طیظ ثبٖ ،وبـوٙبٖ سبقٔبٖ ضفبؽت ٔطیظ قیست.
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درس 31سالم بمانیم
سوال متن صفحهی98
پشضه ت ٝفزدی و ٝسزٔا خٛرد ٜاستٔ ،یٌٛیذ اس دست دادٖ یا رٚتٛسی وزدٖ پزٞیش وٙذ ،أا ت ٝفزدی و ٝدیاتت
(تیٕاری لٙذ) دارد چٙیٗ تٛصیٝای ٕ٘یوٙذ .چزا؟
سیزا سزٔا خٛردٌٜی تیٕاری ٚاٌیزدار است ٚ .تیٕاری اس فزدی ت ٝفزد دیٍز ا٘تماَ پیذا ٔیوٙذ .أا تیٕاری دیاتت
ٚاٌیز دار ٘یست  ٚتا رٚتٛسی  ٚدست دادٖ ٔٙتمُ ٕ٘یضٛد.
گفتوگو کنید صفحهی98
ٔیىزٚب سزٔا خٛردٌی اس چ ٝراٞی ٚارد تذٖ ٔا ٔیضٛد؟
ٚیزٚس سزٔا خٛردٌی اس طزیك ،دٞاٖ  ٚتیٙی ٚارد دستٍا ٜتٙفس ا٘ساٖ ٔیضٛدٚ .یزٚس ٞا اس طزیك سزف ،ٝػطسٝ
 ٚحزف سدٖ فزد آِٛد ٜیا تٕاس دستٞای آِٛد ٜفزد تیٕار تا اضیا در ٔحیط اطزاف پخص ٔیضٛد .اٌز فزدی در
ایٗ ٔحیط آِٛد ٜتٚ ٝیزٚس لزار ٌیزد  ٚیا ایٗ ٚیزٚس ٞا ت ٝدستٍا ٜتٙفس ٚیٚارد ض٘ٛذ فزد ت ٝتیٕاری ٔثتال
ٔیضٛد.
جمع آوری اطالعات صفحهی98
تا ٔزاجؼ ٝت ٝخا٘ ٝتٟذاضت ٔحّٝی خٛد در تارٜی تیٕاری ٚتا اطالػات جٕغ آٚری وٙیذ  ٚت ٝوالس ٌذارش دٞیذ.
ٚتا ٘ٛػی تیٕاری ٚاٌیز دار است٘ .طا٘ٞ ٝای ایٗ تیٕاری ػثارتٙذ اس :اسٟاَ ،استفزاقٌ ،زفتٍی  ٚدرد ػضالت ساق پا،
تطٍٙی فزاٚاٖ ،وٓ ضذٖ یا لطغ ادرار.
ایٗ تیٕاری در فصُ تاتستاٖ ضیٛع تیطتزی دارد  ٚاس راٞ ٜای سیز ٔٙتمُ ٔیضٛدٔ :صزف آب آِٛد ٜتٔ ٝذفٛع،
ضست  ٚضٛی سثشی ٞا ٔ ٚیٞ ٜٛا تا آب آِٛد ،ٜاستفاد ٜاس یخ  ٚغذاٞای آِٛد ،ٜغذا ٞای دریایی خاْ ٔا٘ٙذ ٔاٞی ... ٚ
رػایت ٔٛارد سیز اس ا٘تماَ ٌ ٚستزش آٖ جٌّٛیزی ٔیوٙذ:
 -1استفاد ٜاس آب آضأیذ٘ی سآِ

 -2ضستٚضٛی سثشی تا ٔٛاد ضذ ػف٘ٛی وٙٙذٜ

 -3ػذْ استفاد ٜاس آبٞای آِٛد ٚ ٜتصفی٘ ٝطذ -4 ٜضستٗ دست ٞا تا آب  ٚصات ٖٛلثُ اس غذا
 -5خٛد داری اس ٔصزف غذا ٞای غیز تٟذاضتی ٔا٘ٙذ آبٔی ،ٜٛتستٙی ،سا٘ذٚیچ ،ضیزٔٛس  ... ٚو ٝتٛسط دست
فزٚشٞا فزٚختٔ ٝیضٛد
 -6ضٙا ٘ىزدٖ در آب رٚدخا٘ ٚ ٝاستخز ٞای آِٛدٜ
 -7دٚر ٍ٘ ٝداضتٗ ٔٛاد غذایی اس دستزس ٍٔس  ٚآِٛدٌی ٞای دیٍز
 -8ػذْ استفاد ٜاس یخ غیز تٟذاضتی
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ایستگاه فکر صفحهی98
ت ٝتصٛیز ٍ٘ا ٜوٙیذ .ت٘ ٝظز ضٕا آیا ایٗ ٔحیط ٔیتٛا٘ذ سثة ٌستزش تیٕاری ٞای ٚاٌیز ضٛد؟ اٌز جٛاب ٔثثت
است ،چٍٝ٘ٛ؟
تّ ،ٝا٘تطار ستاِٞٝأ ،حیط ٔٙاسثی تزای تىثیز  ٚرضذ  ٕٛ٘ ٚحطزات ،ج٘ٛذٌاٖ ٚ ،ا٘ٛاع ٔیىزٚب ٞای تیٕاری سا تٝ
ٚجٛد ٔیآٚرد و ٝآِٛدٌی ٔحیط سیست  ٚا٘تطار تیٕاری ٞای ٔختّف را در پی دارد.
چ ٝجا٘ٛراٖ دیٍزی را ٔیضٙاسیذ و٘ ٝالُ تیٕار ٞستٙذ؟
٘ٛع تیٕاری

جا٘ٛراٖ ٘الُ
پز٘ذٌاٖ

آ٘فٛال٘شا٘ ،یٛواسُ،سإِّٛ٘ٛس ،تاسیّٛس،والٔیذیٛس

خٛن ٌ ٚاٚ

وزْ وذٚی ٌاٚی  ٚخٛوی

پط ٝآ٘ٛفُ

ٔاالریا

ٔٛش ،وه،ا٘ساٖ آِٛدٜ

طاػٖٛ

سًٌ ،زت ،ٝخفاش

ٞاری

سوال متن صفحهی89
آیا ٔیتٛاٖ جایی پیذا وزد و ٝآٖجا ٔیىزٚب ٘ثاضذ؟ پس چزا تؼضی ٔٛالغ تیٕار ٔیضٛیٓ؟
خیز -1 ،چ ٖٛتیطتز ٔیىزٚب ٞا تیٕاری سا ٘یستٙذ -2 .تؼضی اس ٔیىزٚبٞا تا تذٖ ساسٌار ٞستٙذ  ٚتزای تذٖ ٔا
ٔفیذ٘ذ.
سوال متن صفحهی89
ٌّثٞ َٛایسفیذ تیٍا٘ ٝخٛار ایٗ ٔیىزٚبٞای غیز فؼاَ را راحت تز ٔیخٛر٘ذ .أا اٌز ٔیىزٚبٞا اس ایٗ سذ ٘یش
ػثٛر وٙٙذ ،چ ٝاتفالی ٔیافتذ؟
فزد ت ٝتیٕاری ٔثتال ٔیضٛد.
گفتوگو کنید صفحهی83
تیٕاریٞا٘ ،طا٘ٞٝا  ٚػالٔت ٞایی دار٘ذ .تٛی تذ دٞاٖ ،درد ٔاٞیجٞٝا  ٚسٛسش ادرار ٘طا٘ٞ ٝای تؼضی اس تیٕاریٞا
ٞستٙذ .ضٕا چ٘ ٝطا٘ٞٝای دیٍزی اس تیٕاریٞا ٔیضٙاسیذ؟ فزد تیٕار درصٛرت داضتٗ چٙیٗ ٘طا٘ٞ ٝایی چٝ
وارٞایی را تایذ ا٘جاْ دٞذ  ٚچ ٝوارٞایی را ٘ثایذ ا٘جاْ دٞذ؟
تة  ،تٟٛع  ٚاستفارؽ ،سزٌیج ،ٝػطس ،ٝسزف ،ٝآتزیشش تیٙی ،تغییز در رً٘ پٛست ،تغییز در ٚضؼیت دفغ ،تغییز
در تیٙایی  ٚضٛٙایی ،دفغ خٔ ،ٖٛتٛرْ ضذٖ تؼضی اػضای تذٖ.
فزد تیٕار تایذ تالفاصّ ٝت ٝپشضه ٔزاجؼ ٝوٙذ  ٚاس خٛد درٔا٘ی پزٞیش وٙذ.
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سوال متن صفحهی83
تا ت ٝحاَ تزای چ ٝتیٕاریٞایی ٚاوسی ٝٙضذٜایذ؟
فّج اطفاَ،سزخچ ،ٝسزخه ،سیا ٜسزف ،ٝدیفتزی ،وشاس

سوال متن صفحهی83
ضٕا چ ٝوار ٞایی تزای افشایص ٔمأٚت تذ٘تاٖ ا٘جاْ ٔیدٞیذ؟
رػایت تٟذاضت فزدی  ٚاجتٕاػی ،سدٖ ٚاوسٗ.
پژوهش کنید صفحهی 89
تا رإٙٞایی ٔؼّٕتاٖ ت ٝصٛرت ٌزٞٚی فٟزستی اس چٙذ تیٕاری غیز ٚاٌیز  ٚػّت آٖٞا تٟی ٚ ٝدر والس ٌذارش
وٙیذ.
٘اْ تیٕاری
آسٓ
آِزصی
پٛوی استخٛاٖ
ٕٛٞفیّی
دیاتت
فطار خٖٛ
سزطاٖ

ػّت اتتال  ٚػالئٓ تیٕاری
اِتٟاب دستٍا ٜتٙفس.
ٚاوٙص تیص اس ا٘ذاس ٜدستٍا ٜایٕٙی ٘سثت ػٛأُ ٌ٘ٛاٌ. ٖٛ
واٞص تزاوٓ استخٛاٖ در اثز وٕثٛد وّسیٓ یا ٚیتأیٗ ( )Dدر تذٖ.
تیٕاری ص٘تیىی است  ٚخ٘ٛزیش ت ٝػّت وٕثٛد فاوتٛر ا٘ؼمادی خ ٖٛتٙذ ٕ٘یآیذ.
وٕثٛد ا٘سِٛیٗ در تذٖ یا پیز ضذٖ سّٞ َٛای تذٖ ٘ ٚاتٛا٘ی اس دریافت ا٘سِٛیٗ خ.ٖٛ
افشایص فطار ٚارد ٜاس جزیاٖ خ ٖٛت ٝدیٛار ٜري ٞا ت ٝػُّ ٌ٘ٛأٌ ٖٛا٘ٙذ :سیاد ضذٖ سذیٓ خ.ٖٛ
رضذ سزیغ  ٚتذ ٖٚوٙتزَ سّٞ َٛا ت ٝػُّ ٌ٘ٛأٌ ٖٛثالٚ :رٚد ٔٛاد ضیٕیایی ت ٝتذٖ یا ػثٛر پزتٛیی تا فزوا٘س
تاال اس تذٖ.

سوال متن صفحهی89
ضٕا چ ٝرفتار ٞای دیٍزی را ٔیضٙاسیذ و ٝسالٔت تذٖ را ت ٝخطز ٔیا٘ذاسد؟
 -1لزار ٌزفتٗ در ٔؼزض دٚد ٔٛاد ٔخذر ٔا٘ٙذ لّیاٖ  ٚسیٍار.
 -2پزخٛری
 -3ػذْ تحزن ٚ ٚرسش ٘ىزدٖ
 -4ػذْ رػایت اص َٛایٕٙی در ٔحیط وار یا را٘ٙذٌی
ٔ -5صزف سزخٛد دارٚ
... ٚ
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سوال متن صفحهی89
تیطتز ضثی ٝوذاْ یه رفتار ٔیوٙیذ؟
ضثی ٝتصاٚیز ٓٞ( 1در تصاٚی سٕت چپ  ٓٞ ٚدر تصاٚیز سٕت راست)
سوال متن صفحهی81
تیدلتی در ػثٛر اس خیاتاٖ  ٚتیتٛجٟی ت ٝػالئٓ را٘ٙذٌی ،تاسیٞا  ٚضٛخیٞای خطز٘ان  ٚآتص تاسی اس ػٛأّی است
و ٝسالٔتی وٛدواٖ ٛ٘ ٚجٛا٘اٖ را تٟذیذ ٔیوٙذ .اس دست دادٖ سالٔتی در چٙیٗ حٛادثی ٔؼٕٛال جثزاٖ ٘اپذیز است.
آیا ضٕا وسی را ٔیضٙاسیذ و ٝدر اثز چٙیٗ حٛادثی دچار ٔطىُ ضذ ٜتاضذ؟
تّ ،ٝتزخی اس ٓٞوالسی ٞای ٔا در آٔٛسضٍا ،ٜتا ا٘جاْ تؼضی اس تاسیٞای خطز ٘ان  ٚػذْ تٛج ٝت٘ ٝىات ایٕٙی دچار
آسیة ٞایجذی ضذٜا٘ذ... ٚ .
گفتوگو کنید صفحهی81
ٌفتٔ ٝیضٛد و ٝپیطٍیزی تٟتز اس درٔاٖ است٘ .ظز ضٕا چیست؟ ٘ظز خٛد را تا استذالَ تیاٖ وٙیذ.
پیطٍیزی تٟتز اس درٔاٖ است ،یؼٙی ایٗ و ٝا٘ساٖ تا دٚری  ٚپزٞیش ٕ٘ٛدٖ اس ػٛأُ تیٕاریسا ٘ ٚیش ٔزالثتٞای
خاظ ،اس ٔثتال ضذٖ ت ٝتیٕاریٕٔ ،ا٘ؼت  ٚجٌّ ٛیزی ت ٝػُٕ آٚرد .أز پیص ٌیزی أزی ٔفزح ِ ٚذت تخص است
ِٚی أز درٔاٖ ٔالَ آٚر ٘ ٚاراحت وٙٙذٔ ٜیتاضذ ،اس طزفی ٞشی ٝٙدرٔاٖ تسیار تاالست ِٚی تا پیص ٌیزی ٔ ٚزالثت
 ٚپزٞیش ٔیتٛاٖ جّٛی ایٗ ٞشیٞ ٝٙا را ٌزفت .درٔاٖ سٔاٖ تز است  ٚاس طزفی ٔثتال ضذٖ ا٘ساٖ ت ٝیه تیٕاری
ٔٛجة اتتالی ا٘ساٖ ت ٝتیٕاری ٞا ٔ ٚؼضالت دیٍز جسٕی  ٚرٚحی ٘یش ٔیٌزدد و ٝتا پیص ٌیزی وزدٖ ٔیتٛاٖ اس
ایٗ ِطٕات جٌّ ٛیزی وزد.
چ ٝراٞ ٜایی تزای پیطٍیزی اس تیٕاری ٞای ٚاٌیز ٔیضٙاسیذ؟
راٞ ٜای پیطٍیزی اس تیٕاری ٚاٌیز دارٚ :اوسٗ ،ػذْ تٕاس ٘شدیه تا افزاد ٔثتال ت ٝتیٕاری ٞای ٚاٌیز دار،
ضٙاخت راٞ ٜای اتتال ت ٝتیٕاریٞای ٚاٌیز دار ،تمٛیت تٙی ٚ ٝتٛاٖ تذ٘ی تا استفاد ٜاس تغذیٙٔ ٝاسة ٚ ٚرسش
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علم و زندگی صفحهی41
اس تشرگتزّا در تارُ ٍسایل ارتثاطی سهاى خَدضاى تپزسیذ ٍ اطالعات تِ دست آهذُ را تِ کالس گذارش دّیذ.
در گذضتِ ّای تسیار دٍر کِ ٌَّس علن ٍ داًص ٍ فيآٍری تِ هاًٌذ اهزٍس پیطزفت ًکزدُ تَدٍ ،سایل ارتثاط
ضخصی ضاهل هَارد سیز تَدُ است:
الف) تِ کوک آتص ٍ هطعل در ارتفاعات
ب) اًتقال صذا
ج) استفادُ اس اسة ّای تٌذ رٍ تزای رساًذى پیغام ّا
ت) ًاهِ
تِ هزٍر تا کطف الکتزیسیتِ اس تلگزاف ٍ تلفي تِ عٌَاى ٍسایل ارتثاطی استفادُ ضذ .اکٌَى تا ٍرٍد تِ قزى 12
ٍسایل ارتثاطی هذرى تزی هاًٌذ تلفي ّای ّوزاُ ٍ ایٌتزًت هَجة اًتقال سزیع تز پیام ّای ارتثاطی گزدیذُاست.
در تصَیز ّای سیز تزخی ٍسایل تزقزاری ارتثاط اهزٍسی آهذُ است .در تارُ فَایذ ٍ ضزر ّای استفادُ اس ایي
ٍسایل تا ّن کالسی ّای خَد گفتٍگَ گٌیذ.

فَایذ :اًتقال سزیع اطالعات ،صزفِ جَیی در سهاى ،اطویٌاى اس رسیذى صحیح ٍ کاهل اطالعات هذ ًظز تِ گیزًذُی
پیام ،راحتی ٍ کارتزد آساى ،در دستزس تَدى ٍ ...
هضزات :گزاى تَد ایي ٍسایلً ،یاس داضتي آهَسش تزای استفادًُ ،یاس تِ ًگْذاری اس ایي ٍسایل ،درصَرت ٍجَد
ًذاضتي الکتزیسیتِ کار ًویکٌٌذ ،تعضی اس آىّا اهَاجی تَلیذ هیکٌٌذ کِ هیتَاًذ تِ تذى اًساى آسیة ٍارد کٌذ.
گفتوگو کنید صفحهی49
چزا ٍسایل ارتثاطی ضخصی تا گذضت سهاى تغییز کزدُاًذ؟ پیص تیٌی کٌیذ در آیٌذُ ٍسایل ارتثاطی ضخصی چگًَِ
خَاٌّذ تَد .تِ علت پیطزفت علن ٍ داًص ٍ تغییز ًیاس ٍ خَاستِ ّای اًساى.
ایي فٌاٍری فاصلِ ّا را تِ طَر کاهل اس تیي خَاّذ تزد .در دًیای آیٌذُ هزسّا ٍ فاصلِّا هعٌی ٍ هفَْم ًخَاّذ
داضت ٍ اًتقال پیامّا در کَتاُ تزیي سهاى هوکي ٍ تا تاالتزیي کیفیت ٍ کوتزیي ّشیٌِ اهکاى پذیز خَاّذ ضذ.
ٍسایل ارتثاطی اس قثیل گَضی ّوزاُ اس ًظز اًذاسُ تسیار کَچک تز ضذُ ٍ حول آىّا تسیار سادُ تز خَاّذ ضذ.
ادغام ٍسایل ارتثاطی در یک دستگاُ تسیار کَچک اهکاى پذیز ضذُ ٍ اًتقال پیامّا ٍ اطالعات تا حجن تاال در سهاى
تسیار کوتزی صَرت خَاّذ پذیزفت.
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