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دن، درند. از اين نمك	ها، به	جز خورى نمك به	دست مى	آور از آب دريا مقدارفتن نمك	:ــ گر٢
هاى صنعتى هم استفاده مى	شود.كار
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اى آشاميدنى و هم	چنين بر به آبى كه از آن در صنعت و كشاورزدن آب دريا:ــ شيرين كر٣
كم است؛ در ان آب شيرينهاى جنوبى ايرگويند. در بعضى از شهر	كنند، آب شيرين مى	استفاده مى

ند.ها از آب شور دريا آب شيرين به	دست مى	آوراين شهر
توانند مقدار	دن كاال و انسان است. كشتى	ها مىشتى يكى از وسيله	هاى جابه	جا كرِكانى:كشتى	ر ــ٤

ان جابه	جا كنند.ا با قيمت ارززيادى كاال ر
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ا بچشيد؛ى نمك در آب حل كنيد و آن رقدارم
ت دهيد تا بجوشد؛ارا حرفى بريزيد و آن را در ظرب رآ
ف نگه	داريد؛د روى دهانه	ى ظرك بشقاب سري
ه	اىا كه زير بشقاب تشكيل شده	اند، بچشيد؛ چه مزه	هاى آبى رطرق

ند؟دار
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خانه	ها،شود. اين مواد از كار	 گوناگون آلوده مى			ّهاى صنعتى، آب درياها با مواده، در كشورامروز
د اقيانوس	ها مى	شوند.ى و كشتى	ها وارمين	هاى كشاورزها، زفاضالب شهر

خىان، كودها و برسانند. بارخانه	ها به دريا مى	را از خانه	ها و كارها ر	ايد و فاضالب زّرودها، مواد
ّها هم مواد	د. كشتىى مى	شويد و به رودها مى	برهاى كشاورز	مينا از زى آلوده	كننده رّ سمّمواد

 نفتىّش، مقدار زيادى موادِهاى نفت	ك	ابى كشتى خرِند. گاهى بر اثرا به درياها مى	ريزايد خود رز
ند. آيا ازا از بين مى	بران دريايى رشود. بيشتر اين مواد، جاندار	د آب درياها مى	ها وارىاز كشت

د؟ى دارگى ما اثرندان دريايى، بر زفتن جانداربين ر
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كتىر حىاندام	ها كتىر حىاندام	ها



ا هم نمى	توانيد باز و بسته كنيد. استخوان	هاىى پلك چشم خود رّاگر ماهيچه	ها نباشند، شما حت
اى نفس كشيدن،مى	آيند؛ بركت درهمه	ى قسمت	هاى بدن شما هم به كمك ماهيچه	ها به حر

خوانيد، ماهيچه	هاى چشم شما	ا مىكت كنند؛ اكنون كه اين نوشته	ها رماهيچه	هاى سينه بايد حر
كت	اند.در حال حر

كت بدهيد. اين ماهيچه	ها به استخوانا به	دل	خواه، مى	توانيد حرشما بعضى از ماهيچه	هاى بدن خود ر
وصل مى	شوند.

 ماهيچه	هاى قلب، معدهًكنند؛ مثال	كت نمىند كه به دل	خواه شما حردر بدن، ماهيچه	هايى وجود دار
ا انجام مى	دهند.و روده، در خواب هم كار خود ر

كت كنند، بايداى اين	كه آسان	تر و تندتر حركت بدن بر عهده	ى ماهيچه	ها است. ماهيچه	ها برحر
صل باشند.ّبه استخوان مت
ماهيچه	ها

ماهيچه	

١٠١



١٠٢

ا هنگام ساختن ساختمان، ابتدا قسمت	هاى محكم، يعنىچر
ند؟ا مى	ساز آن رِتاسكل

د.در بدن شما هم اسكلت وجود دار
اسكلت بدن از تعداد زيادى استخوان تشكيل شده است؛ اين

استخوان	ها در سر، دست، پا و تنه به هم وصل شده	اند.
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 استخوان	ها
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ه كنيد؛ّى تهيى خمير بازقدارم
ــ با آن، آدمكى مانند شكل پايين بسازيد.

ا ايستاده نگه داريد.ــ سعى كنيد آدمك ر
ى يا چوب كبريت هم يك آدمك بسازيد؛ا سيم فلزب

ا با خمير بپوشانيد.ــ بدن آن ر
ا ايستاده نگه داريد.ــ آدمك ر

ا ؟چركدام آدمك بهتر مى	ايستد؟ 
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ه كنيد.ّى نخ كلفت تهيدو خط	كش و مقدار
ااز دوست خود بخواهيد كه دو خط	كش ر

ـ در دو طر ـ مطابق شكل ـ است ياف دست رـ
هاىچپ شما  ببندد. اكنون سعى كنيد كار

هايىا انجام دهيد؛ چه كارد ر			ى خوهانزرو
دهيد؟ا  نمى	توانيد انجام ر
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         بازو

 استخوان شانه
ه	هاستون مهر استخوان بازو

مفصل

  استخوان	هاى ساعد


