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درتمامزندگیمانیروهاحضوردارند.ماآنهارانمیبینیمامامیتوانیماﺛرآنهارابررویاجسامیاخودمانمشاهده
(حس)کنیم.بهعبارتدیگرمیتوانیمبگوییمنیروسببانجامچهچیزیمیشود.
وقتیباﺿربهزدنیاپرتابتوپ،یکبازیراشروعمیکنیم،وقتیدرحالدوچرخهسواریهستیمویادرحالدویدن،
درهمهیموارددرحالواردکردننیروهستیم.
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کار در کالس
بهتصویرهایمختلفصفحهیقبلنگاهکنید.
الیتیدرحالانجاماست؟
الف)درهریکازتصویرهاچهف ّع ّ
الیتبررویجسم(توپ،تیرو)...چیست؟
ب)نتیجهیاینف ّع ّ

گفتوگو کنید
هایروزانهاست.درکدامموردجسمتحتکششیاهلدادن(فشار)ویاهردو
الیت
ُ
جدولزیرشاملتعدادیازف ّع ّ
قرارگرفتهاست.ردیفا ّولجدولبهعنواننمونهپرشدهاست.شمامیتوانیدموارددیگریرابهجدولاﺿافهویاجایگزین
کنید.
شماره

الیت
توصیﻒ ف ّع ّ

١

بستندربکشویمیز

٢

بازکردندرباتاق

٣

قراردادنیککتاببررویمیز

٤

شوتکردنتوپ

٥

بلندکردنکیفازرویزمین

کشیدن

هل یا فشار دادن


٦



46

الیتحالتیوجودداردکهجسمتحتکششیاهلدادنقرارنگرفتهباشد؟
آیادراینف ّع ّ
الیتنتیجهبگیریم:برایحرکتدادنیکجسمبایدآنرابکشیمویاهلدهیم؟
آیامیتوانیمازاینف ّع ّ
ِ
درعلومهلدادنویاکشیدنمعادلواردکردنیااعمالنیرواست.

اﺛر نیرو

هایورزشیراطراحیکنیدکهدرآنهاازنیروبرای تغییر جهت حرکت،تغییر شکل جسم،
الیت
درگروهخود،ف ّع ّ
ّ
حرکت جسم،توقّﻒ جسموکند شدنیاتند شدنحرکتاستفادهمیشود.سپسبههمراهمع ّلمخودبهحیاطمدرسهبروید

الیتخودرابهکالسگزارشدهد.
وآنهاراانجامدهید.پسازبازگشتبهکالس،هرگروهنتیجهیف ّع ّ
همانطورکهمشاهدهکردیم،وقتیحرکتجسمیمانندتوپتغییرمیکند،مث ًالوقتیتوپیمتو ّقفمیشودیاشروعبهحرکت
میکند،حتم ًانیروییسبباینتغییرحرکتشدهاست.بنابراینمیتوانیمبگوییم؛وقتی حرکت جسم تغییر میکند که به آن
نیروییوارد شود.

گفتوگو کنید

هایزیرباتوجهبهاﺛرنیروبرجسمموردنظر،جاهایخالیراپرکنید.
درشکل
ّ
الف)واردکردننیروبهجسمممکناستسببشروع.............آنشود.
ب)واردکردننیروبهجسمسبب...............شدنحرکتآنمیشود.
پ)واردکردننیروبهجسمسبب................شدنحرکتآنمیشود.
ت)واردکردننیروبهجسمممکناستباعﺚ.............حرکتآنشود.
ث)واردکردننیروبهجسممیتواندسببتغییر................آنشود.

الﻒ

ب

پ

ت

ث
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علم و زندگی
الیتهایزیرمیتوانیدنیرورابهترحسکنید.
باانجامف ّع ّ
)١مسابقهیمﭻاندازیدرکالس
)٢مسابقهیطنابکشیبینگروههایمختلفکالس
)٣واردکردنتوپباﺿربهیسربهدروازه
........................................)٤

نیرو ناشی از اﺛر متﻘابل بین دو جسم است

شخصیرادرنظربگیریدکهدرپشتیکاتومبیلکوچکایستادهاست(شکلالف).
آیااتومبیلبهع ّلتایستادنشخصدرپشتآنحرکتمیکند؟
شخصشروعبههلدادناتومبیلمیکند،یعنیاوبهاتومبیلنیروواردمیکندواتومبیلممکناستدرجهتنیروی

واردشدهشروعبهحرکتکند(شکلب).
پستوجهکنیدشخصبایداتومبیلراهلدهدتااتومبیلشروعبهحرکتکندوتازمانیکهاواتومبیلراهلندهد،
ّ
اتومبیلحرکتنخواهدکرد.

الﻒ
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ب

الﻒ

ب

شکلهایاینصفحهسهوﺿعیترانشانمیدهدکهممکناستبرایشماآشناباشد.
آیامیتوانیددرهرحالتتشخیصدهیدچهکسیهلمیدهدوچهکسیمی ِکشد؟
درشکلالفبهنظرمیرسدکهدخترهاهمدیگرراهلمیدهند،درحالیکهدرشکلبهمدیگررامی ِکشند.
بههمینترتیبدرشکلپمردکشاورزوگاوهمدیگررامی ِکشند.

پ
پ

 درشکلهایالفوبدخترهابهیکدیگرنیروواردمیکنند.آیابهنظرشمامردوگاونیزبههمنیروواردمیکنند؟
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ایستگاه فکر

الف)حداقلچندجسمبایدبرهماﺛرکنندتانیروﻇاهرشود؟
ّ
ب)اگردوجسمبرهماﺛرنگذارند،مانندحالتیکهشخصدرنزدیکیاتومبیلایستادهاستواتومبیلراهلنمیدهد.
آیادوجسمبههمنیروواردمیکنند؟

شگفتیهای آفرینش

آیامیدانیدکَکمیتواندارابهایکهجرمآنچندینهزاربرابرجرم
ِ
خودشاسترابکشدوبهحرکتدرآورد!

علم و زندگی

درسالدومبابازیطنابکشیآشناشدهاید.دراینبازیدوتیممث ًالسهنفره،دردوجهتمختلفطنابرامیکشند.
اعضایهردوتیمتالشزیادیمیکنندتاطنابرابهطرفخودشانبکشند.گاهیاوقاتطناببهسادگیحرکتنمیکند.
الف)بهنظرشمادرچهحالتیباوجوداینکهبرطنابنیروواردمیشود،ا ّماطنابحرکتنمیکند؟
ب)درچهحالتییکیازگروههابرندهمیشود؟
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آزمایش کنید

یکجسمسنگینمانندیکجعبهراانتخابکنیدکهبهراحتیباهلدادنحرکتنکند.تالشکنیدآنرابهحرکت
درآورید.

حالازیکیازدوستانتانبخواهیدتااونیزبهجعبهدرهمانجهتهلدادنشمانیروواردکند.آیادراینحالتجعبه
راحتترحرکتمیکند؟توﺿیحدهیدچراراحتترحرکتکردهاست؟

حالازدوستتانبخواهیدازطرفمقابلبهجعبهنیروواردکند.آیاجعبهحرکتمیکند؟توﺿیحدهید.

درکدامحالتنیروهااﺛرهمدیگرراخنثیکردهاندوجسمحرکتنمیکند؟
درکدامحالتنیرویخالصبیشتریبهجسمواردشدهوجسمسریعترشروعبهحرکتمیکند؟

51

درس 7

ورزش و نیرو()2

52

نیروهای ﻏیرتماسی
درمسابقهیمﭻاندازی،هلدادنماشین،طنابکشیو،...
دو جسم در اﺛر تماس با یکدیگر به هم نیرو وارد میکنند .آیا
موقعیتهاییرامیشناسیدکهدوجسمبدونتماسباهمبهیکدیگر
نیروواردکنند؟
وقتیتوپیامدادیازدستشمارهاشود،بهطرفزمین
سقوطمیکند.میوههاوبرگهانیزوقتیازدرختجدامیشوند،
بهطرفزمینسقوطمیکنند.آیاتاکنونفکرکردهایدکهچرااجسام
بهطرفزمینسقوطمیکنند؟

وقتیتوپدردستشماقراردارد،ساکناست.با
رهاشدنازدست،شروعبهحرکتبهطرفپایینمیکندویک
تغییرحرکتا ّتفاقمیافتدومیدانیمعاملتغییرحرکت،نیرو
است.بنابرایننتیجهمیگیریمزمینبههمهیاجسامنزدیک
خودنیروواردمیکندوآنهارابهطرفخودمیکشد.این
نیرو،نیروی جاذبه زمیننامیدهمیشود.نیرویجاذبهزمین
رویهمهچیزوهمهکسعملمیکند.نیرویجاذبهایکه
زمینبهیکجسمواردمیکند،وزنجسمنامیدهمیشود.

گفتوگو کنید

چراوقتیشیرآبرابازمیکنیم،آببالفاصلهبهسمتزمینجریانپیدامیکند؟
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ایستگاه فکر

فرضکنیددرزمینمسابقهیفوتبال،جاذبهیزمینبرتوپواردنشود.بهنظرشماچها ّتفاقهاییممکناستبیفتد؟

علم و زندگی

شمادرکتابهایقبلیعلومبامفهومجرمآشناشدیدودیدیدکهجرمیکجسمبهمقدارما ّدهیتشکیلدهندهیآن
بستگیداردوواحداندازهگیریآنکیلوگرماست.برایاندازهگیریجرممعموالًازترازواستفادهمیشود،ا ّمابیشترمردم
بهجایکلمهیجرم،ازکلمهیوزناستفادهمیکنند؛مث ًالمیگویندوزناینهندوانه٣/٥کیلوگرماست،درحالیکهاینگفته
ازنظرعلمیصحیحنیست.درستایناستکهبگوییمجرماینهندوانه٣/٥کیلوگرماست.

شگفتیهای آفرینش

دانیدزمینوهفتسیارهیدیگرمنظومهیشمسیبابیشاز١٦٠قمردراﺛرنیرویگرانشیبهدورخورشیدمیچرخند
آیامی
ّ
یهرسیارهازخورشیدحینحرکتدرمدارشتغییرمیکند،ا ّماهیﭻگاهبایکدیگربرخوردنمیکنند.
وفاصله
ّ
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آزمایش کنید

ربایمشابهتهیهکنید.یکیازآهنرباهارارویچندعددمداداستوانهایقراردهید.آهنربایدیگررا
دوقطعهآهن
ّ

بدونآنکهباآهنربایا ّولتماسپیداکند،یکبارازطرفقطبهمناموباردیگرازطرفقطبغیرهمنامبهآننزدیککنید.
چها ّتفاقیمیافتد؟اینآهنرباباعﺚهلدادنمیشودیاکشیدن؟

نیروییکهیکآهنربابهآهنربایدیگرواردمیکند،نیروی مغناﻃیسینامیدهمیشود.

پﮋوهش کنید

درموردبازیافتزبالههایآهنییاموا ّدیکهجذبآهنربامیشوند،پﮋوهشکنیدوبهکالسگزارشدهید.
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آزمایش کنید

دوعددخودکارپالستیکی)تهیهکنیدویکیراتوسطنخیهمانندشکلازمیزیآویزانکنید.
دومیلهیپالستیکی(مث ًال
ّ
دوسرهردومیلهرابهپارچهیپشمیویاموهایسرکهتمیزوخشکباشند،مالشدهید.مطابﻖشکلسرهردومیلهرابههم
نزدیککنید.چها ّتفاقیمیافتد؟

همینآزمایشراباخردههایکاغذانجامدهید،یعنیمیلهیاشانهیپالستیکیمالشدادهشدهرابهخردههایکاغذ
نزدیککنید.چها ّتفاقیمیافتد؟
میلهیاشانهپسازمالشدارایخاصیتیشدهاستکهمیتواندبعضیازاجسامرابهخودجذبکند.نیروییکهباعﺚ
ّ
جذبخردههایکاغذبهمیلهیاشانهمیشود،نیروی الکتریکینامیدهمیشود.شماهمتجربهیدیگریازنمایشایننیرو

رادرکالسبیانکنید.
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اصطکاک

دردوچرخهسواریوقتیمیخواهیمسرعتخودراکمویادوچرخهرامتو ّقفکنیم،ازترمزاستفادهمیکنیم.
آیاتاکنونفکرکردهایدترمزکردنچگونهسببکُندشدنوتو ّقفسریعوسیلهینقلیهمیشود؟نهتنهادوچرخهبلکههر
جسمیکهرویسطحیدرحالحرکتاست،پسازمدتیحرکتشکُندمیشود.وقتیتوپیدرحالحرکتاستچراپس
ّ
ازطیمسیرکوتاهیازحرکتبازمیایستد؟وچراراهرفتنبرسطحیخوبرفدشواراست؟و....

آزمایش کنید
مترتهیهکنیدودرسطحیصافمانندیکسطحسرامیکی،رویچندکتاب
تختهایصافبهطولتقریبی۴۰سانتی
ّ
قراردهید.جسمیمانندیکباتریقلمیراازباالیتختهرهاکنید،جسمپسازطیچهمسافتیرویسطحصافمیایستد؟
ّ
باردیگراینآزمایشرارویسطحپرزداریمانندموکتتکرارکنید.اینبارجسمپسازطیچهمسافتیمیایستد؟
ّ
اگرآزمایشرارویسطحناهموارخاکیانجامدهیم،چها ّتفاقیمیافتد؟اگرروییخانجامشودچها ّتفاقیمیافتد؟
ــبهنظرشمابایدچهشرایطیفراهمباشدتاجسممسافتبیشتریراطیکند؟
ــدرکدامحالتجسمسریعترمتو ّقفمیشود؟
ها،جسمپسازمدتیباالخرهمیایستد؟
ــبهنظرشماچرادرهمهیحالت
ّ

آزمایش روی سطﺢ صاف

آزمایش روی سطﺢ ُپرزدار
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ایستگاه فکر

درشکلصفحهیقبلکدامنیروسببکندشدنحرکتوتو ّقفجسمشدهاست؟ایننیرودرکدامجهتبرجسم
واردشدهاست؟
نیروییکهسببکندشدنحرکتمیشود،نیروی اصطکاکنامیدهمیشود.نیرویاصطکاکهموارهخالفجهت
حرکتبرجسماﺛرمیگذارد.

شگفتیهای آفرینش

آیامیدانیداگرنیرویاصطکاکنبودچها ّتفاقیمیافتاد؟!آیازندگیبدوناصطکاکبرایشماقابلتصوراست؟ 



ایستگاه فکر

درآزمایشکنیدصفحهیقبلنیرویاصطکاکدرکدامحالتبیشتراست؟آیابهنظرشماسطحیوجودداردکهجسم
رهاشدهبررویآنمتو ّقفنشود؟درگروهخودبحﺚکنید.

گفتوگو کنید

الیتهایزیر،نیرویاصطکاکبیشترباشدبهتراستیاکمتر؟چرا؟
١ــدرهریکازف ّع ّ
ب)باالرفتنازکوه
الف)هنگامترمزکردناتومبیل
ت)گرهزدنطناب
پ)اسکیروییخیابرف
زنجیروچرخدندهج)هنگامهلدادنیکجسمسنگین
ث)اصطکاکبیناجزایدوچرخه،مث ًال
ُ
٢ــچهراههاییبرایآسانکردنحرکتدرراههایبرفیویخیپیشنهادمیکنید؟

پﮋوهش کنید

تحقیﻖکنیدبرایافزایشاصطکاکدرروزهایبرفیوسرنخوردناتومبیلهاچهاقداماتیصورتمیگیرد؟نتیجهی

 
تحقیﻖرابهکالساراﺋهکنید.
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آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻴﺪ
ﻳﮏ ﮐﺘﺎب ﺑﺰرگ را روی ﻣﻴﺰ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻳﮏ ِﮐﺶ آن را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآورﻳﺪ .اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ
ﻗﺮار دادن ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب روی ﻫﻢ ،ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .ﺣﺎل ﭼﻨﺪ ﻣﺪاد اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺷﮑﻞ را زﻳﺮ ﮐﺘﺎب ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و دوﺑﺎره ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﺘﺎب را
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﺎن ِﮐﺶ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآورﻳﺪ .در ﮐﺪام ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺮﮐﺖ دادن ﮐﺘﺎب راﺣﺖﺗﺮ اﺳﺖ و ِﮐﺶ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺸﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.

در زﻣﺎنﻫﺎی ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﯽ اﺟﺴﺎم ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ و
ﮐﺎﻫﺶ اﺻﻄﮑﺎک از روﺷﯽ ﺷﺒﻴﻪ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ  .آن ﻫﺎ
ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺪاد از ﺗﻨﻪ ی درﺧﺘﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺮدن اﺻﻄﮑﺎک از ﭼﻪ راه ﻫﺎﻳﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻳﮏ ﭼﻤﺪان
ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺳﻨﮕﻴﻦ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﺪ؟

اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮ

وﻗﺘﯽ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ در ﺟﺎ ّده ای در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻴﺮوی اﺻﻄﮑﺎک ﺑﺮ آن اﺛﺮ
ﮐﺮده و ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ آن ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ آﻳﺎ ﻧﻴﺮوی اﺻﻄﮑﺎک ﺑﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﻳﺎ
ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎی در ﺣﺎل ﭘﺮواز ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
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همانندشکل،یکبرگهیکاغذرابرداشته،باسرعتزیادحرکتدهید.چه
ا ّتفاقیمیافتد؟چهنیروییسببخمشدنکاغذمیشود؟

کند،برآننیرویمقاومیواردمیشودکهاصطالح ًابهآننیروی
م
شودکهاصطالحابهآننیروی
وقتیجسمیدرهواحرکتمی
حرکتکنند،بایدشکلآ
کهاجسامبتوانندبهراحتیدرهواحرکتکنند،بایدشکلآنهارا
مﻘاومت هوامیگویند.بنابراینبرایآن
بهگونهایطراحیکنیمتانیرویمقاومتهوایواردبرآنهابهکمترینمقدارممکنبرسد.

پﮋوهش کنید
نیرویمقاومتهوابرچهنوعخودروهاییاﺛرکمتریدارد؟

پرواز
آزمایش کنید

دوبادکنکراهمانندشکلازیکخطکشبیاویزیدوبهطورمستقیمویابایکلولهیخودکاربهوسطبادکنکها
فوتکنید.چها ّتفاقیمیافتد؟اگرسریعترازدفعهیقبلفوتکنید،چها ّتفاقیمیافتد؟

یکنوارکاغذیبهعرضتقریبی٤سانتیمترراازورقکاغذببریدوهمانندشکل
یکطرفآنرامیانکتابقراردادهوفوتکنید.چها ّتفاقیمیافتد؟اگرسریعتراز
دفعهیقبلفوتکنیدوهواباسرعتبیشتریازرویکاغذبگذرد،چها ّتفاقیمیافتد؟
بادمیدنهوابررویکاغذ،ازفشارهوایباالیکاغذ،کاستهمیشود.در
نتیجهفشارهوادرپایینکاغذبیشترازفشارآندرباالشدهودراﺛرایناختالففشارنیروییرو
بهباالبرکاغذواردمیشودوآنراباالمیبرد.

ایستگاه فکر

درروزهایطوفانیامکاناینکهسقفشیروانیخانههایقدیمیکندهشود،زیاداست.
آیامیتوانیداینا ّتفاقرابراساسآزمایشهایانجامشدهتوﺿیحدهید.

بالهایهواپیمارابهگونهایطراحیمیکنندکهوقتیهواپیمادرحالحرکتاست،هوایباالیبالدارایسرعت
بیشترینسبتبههوایپایینبالبشودوهمینامرمانندآزمایشنوارکاغذی،سبباختالففشاردرباالوپایینبالوایجاد
یکنیرویخالصبهطرفباالمیشود.ایننیرومیتواندح ّتیازنیرویجاذبهیواردبرهواپیماهمبیشترباشدوآنرابه
طرفباالحرکتدهد.پسبههواپیمایدرحالحرکتعالوهبرنیرویجاذبهیزمینومقاومتهوا،نیرویروبهباالیینیز
واردمیشودکهاصطالح ًابهآننیروی باﻻبریگفتهمیشود.

نیرویباالبری

نیرویرانش

کار در کالس

نیرویمقاومتهوا

وزن

بانظرمع ّلمخودبهچندگروهتقسیمشوید.هرگروهیکهواپیمایکاغذیدرستکندوهواپیمایخودراآزمایش
كند.سپسیکمسابقهبینهواپیماهایساختهشدهبرگزارکنید.هواپیمایکدامگروهمدتزمانبیشتریدرهواباقیمیماند
ّ
ومسافتبیشتریراطیمیکند؟
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درس ٨

ﻃراحی ﻛنیم و بسازیم

درشکلهایزیرتصویرچندکاردستیرامیبینید.

چهروشهاییبرایبهحرکتدرآوردنهرکاردستیپیشنهادمیکنید؟

کار در کالس

هرگروهباساختنوبهحرکتدرآوردنکاردستیخودروشهایپیشنهادیرادرعملنشاندهد.

گفتوگو کنید
نمایشگاهیازنمونههایساختهشدهبرپاکنیدوروشهایبهحرکتدرآوردنکاردستیهاراباهممقایسهکنید.
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آیا تا به حال از موتور الکتریکی استفاده کردهاید؟
حرکت موتور الکتریکی به وسیلهی باتری ،به يكی از صورتهای زير میباشد.

شما با استفاده از یک موتور الکتریکی و یک باتری کاردستیهای حرکت کننده بسازید.

ایستگاه فکر

اگر موتور الکتریکی نداشته باشید ،برای به حرکت درآوردن وسیلههای خود از چه چیزهایی میتوانید استفاده کنید؟
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درس 9
سفر انرژی

ی رها شده از سد را نشان میدهد كه به توربين رسيده و مورد استفاده قرار میگيرد.
شکل ،كنترل انرژ 
64

مادرزندگیروزمره،کلمهیانرژیرادرگفتههاونوشتههایخودبهکارمیبریم:
شماچهمواقعیکلمهیانرژیرابهکارمیبرید؟برایانجامچهکارهاییبهانرژینیازدارید؟

آزمایش کنید
الیتهایزیرراانجامدهیدوبگوییددرهرموردانرژیچهتغییریمیکند:
ف ّع ّ
١ــدستهایخودرابههممالشدهیدتااحساسگرماکنید.
٢ــفرفرهیکاغذیراباالیمنبعگرما(بخاری)قراردهیدتابهچرخشدرآید.
٣ــبامدادبرلبهیلیوانﺿربهبزنیدتاصداتولیدشود.
٤ــتوپیرامطابﻖشکلپرتابکنیدتابااسباببازیهابرخوردکندوآنهارابهحرکتدرآورد.

٥ــبررویطبلپالستیکیچنددانهبرنجبریزیدوسپسدرنزدیکیپوستهیطبلصدایمحکمیایجادکنید.
هشدار:فرفرهرارویشعلهیمستقیمقرارندهید.
مشاهدهکردیدکهانرژیبهشکلهایگوناگونمانندانرژیحرکتی،گرمایی،نورانیوصوتیدیدهمیشودومیتواند
ازشکلیبهشکلدیگرتبدیلشود،شماچهشکلهایدیگریازانرژیرامیشناسید؟درزندگیروزمرهازکدامشکلهای
انرژیبیشتراستفادهمیکنید؟
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انرژی در چه موادی ذخیره میشود؟

حتم ًاتابهحالتجربهکردهایدوقتیکهگرسنههستید،خوردنمقداریموا ّدخوراکیمانندکشمشیاخرمامیتواندبه
بدنشماانرژیبرساند،انرژیموا ّدخوراکیازکجابهدستمیآید؟آیادراینموادانرژیذخیرهشدهاست؟
انرژینورانیخورشیددرغذاهاییکهگیاهانمیسازند،بهصورتانرژی شیمیاییذخیرهمیشود.

اغلبانرژیالزمبرایگرمکردنخانههاوبهحرکتدرآوردنماشینهاونیروگاههابهوسیلهیسوختتﺄمینمیشود.
سوختهاییمانندزغالسنﮓ،نفت،گازطبیعیوچوبنیزانرژیشیمیاییدارند.اینانرژیهاهنگامسوختنبهشکلهای
موردنیازمانندگرماوحرکتتبدیلمیشوند.

گفتوگو کنید

بسیاریازدانشمندانمعتقدندمنبعاصلیبیشترانرژیهاییکهمادرزندگیمصرفمیکنیم،نورخورشیداست.شما

کنید؟دالیلخودرادرگروهبیانکنید.

دراینموردچهفکرمی
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آیاوسیلههاییمیشناسیدکهبهکمکباتریکارکنند؟آیادرباتریهمانرژی
ذخیرهشدهاست؟وقتیچراغقوهیااسباببازیمتحرکرابهکارمیاندازید،شكل
انرژیذخیرهشدهچهتغییریمیکند؟

ایستگاه فکر

دربعضیموادمانندموا ّدغذاییوسوختها،انرژیبهطورطبیعیذخیرهشدهاستودربعضیازوسایلمانندباتریها
میتوانانرژیراذخیرهکرد.آیاتاکنونمواردیمشاهدهکردهایدکهدرجسمیانرژیذخیرهکنند؟چگونه؟

آزمایش کنید

ﻇرفآبیتهیهکنیدوسنﮓکوچکیراابتداازارتفاع٢٠سانتیمتریوسپسازارتفاع٤٠سانتیمتریوبارسوم
ّ
ازارتفاع٦٠سانتیمتریداخلﻇرفرهاکنید.چهمشاهدهمیکنید؟درکدامارتفاعآببیشتریبهاطرافپاشیدهمیشود؟

الیتهاوورزشهایی،باالرفتن
آیامیتوانگفتکهباالبردنسنﮓباعﺚذخیرهشدنانرژیدرآنمیشود؟درچهنوعف ّع ّ

باعﺚذخیرهشدنانرژیمیشود؟

آزمایش کنید
یکاسباببازیکوکی(فنردار)تهیهکنیدوآنراکمیکوککردهورهاکنید.باردیگرآنرابیشترکوککردهورها
ّ
کنید.چهمشاهدهمیکنید؟

ایستگاه فکر

هنگامیکهماشیناسباببازییاعروسکیراکوکمیکنید،چهانرژیهاییبهیکدیگرتبدیلمیشوند؟
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اﻧﺮژی داﺋﻤ ًﺎ از ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻳﮕﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد

اﻧﺮژی داﺋﻤ ًﺎ در ﺳﻔﺮ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ آب از ﺑﺎﻻی آﺑﺸﺎر ﺳﺮازﻳﺮ

ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﺮژی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋ ّﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آب در ارﺗﻔﺎع در آن ذﺧﻴﺮه
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺮاز ﻳﺮ ﺷﺪن آب ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ اﻳﻦ آب روی ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻣﯽرﻳﺰد ،اﻧﺮژی ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در
آن ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ
ﺧﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽآورد و اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ،
ﺣﺮﮐﺘﯽ ،ﮔﺮﻣﺎﻳﯽ و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺮژیﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد و اﻳﻦ
ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺮژی داﺋﻤ ًﺎ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ
در ﮔﺮوه ﺧﻮد ،ﺳﻔﺮ اﻧﺮژی را ﺑﺮای ﻫﺮﻳﮏ از ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ:
ورزﺷﮑﺎری ﮐﻪ ﺗﻴﺮ و ﮐﻤﺎن را ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺳﭙﺲ آن را رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﮐﻪ از ﮐﻮه ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭼﺘﺮ ﻧﺠﺎت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﯽآﻳﺪ.
آﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺮق آﺑﯽ را ﻣﯽﭼﺮﺧﺎﻧﺪ
و اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻋﻠﻢ و زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
وﺳﻴﻠﻪ ﻳﺎ ﭘﺪﻳﺪهای را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژی را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .آن را ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﻴﺎورﻳﺪ و ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ّ
آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺧﻮدﺗﺎن وﺳﻴﻠﻪای ﺑﺎ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟

ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی آﻓﺮﻳﻨﺶ

ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژی در ﺑﺪن ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻮر ﻳﺎ اﻟﮑﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﺷﻮد .ﮐﺮم ﺷﺐ ﺗﺎب در ﺷﺐ از ﺧﻮد ﻧﻮر ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺎرﻣﺎﻫﯽ و ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﻮد ﺑﺮق ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ
دﺷﻤﻦ را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﻨﺪ.
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ایمعرفیکنیدکهدرآندوتبدیلانرژیانجامپذیرباشد؟
آیامیتوانیدوسیلهیاپدیده
ّ
تصورکنیدکهانرژینتواندازیکشکلبهشکلدیگرتغییریابد.دراینصورتچهمشکالتیدرزندگیماپیشمیآید؟

اندازهگیری انرژی

الیتیکهانجاممیدهید،انرژیصرفمیکنید.انرژیباواحدی
شمابرایهرف ّع ّ
بهنامژول()Jاندازهگیریمیشود.مث ًالمابرایدویدندریکساعت٢٨٠٠کیلوژول
وبرایراهرفتنآرام٦٥٠کیلوژولانرژینیازداریم.رویبستهبندیموا ّدغذایی،
لوازمبرقیخانگیوالمﭗهایروشناییبرچسبهاییدیدهمیشودکهمیزانانرژی
موجوددرما ّدهیغذایییاانرژیمصرفیدستگاهرابهمانشانمیدهد.

پﮋوهش کنید
بااستفادهازاطالعاتیکهرویبستههایموادغذایینوشتهشدهاست،انرژیتولیدیآنموادرابایکدیگرمقایسه
کنیدوآنرابهکالسگزارشدهید.
توجه:واحدانرژیرویموادغذاییبرحسبكیلوکالرینوشتهمیشودوهركیلوکالریبهطورتقریبیمعادل
ّ
٤٠٠٠ژولاست.
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درس 10

خیلی کوچک ،خیلی بزرگ
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آیاتابهحالسلولهاراازنزدیکمشاهدهکردهاید؟برایدیدنآنهاازچهوسیلهایاستفادهمیکنیم؟
برایمشاهدهیبیشترسلولهاوجاندارانتکسلولیازمیکروسکوپاستفادهمیشود.

شگفتیهای آفرینش

دربدنانسان٥٠تا٧٥میلیونمیلیونسلولوجوددارد؛ا ّماشایدباورنکنیدکهبیشترجاندارانفقطیکسلولدارند.

مشاهدهیسلولوجاندارانکوچکدرزیرمیکروسکوپبسیارجالبوشگفتانگیزاست.قبلازکاربامیکروسکوپ
بهتراستبااجزایآنآشناشویم.
عدسی چشمی
تغییردهندهی فاصلهی عدسیها

پیﭻ نگهدارنده
عدسیهای شیﺌی
صفﺤهی چرخان

دسته

گیره

تنﻈیم تند
تنﻈیم کند

صفﺤهی میکروسکوپ
کندانسور

پیﭻ جابهجا کننده ﻻم

ﻻمﭗ

تنﻈیم میزان نور

پایه
کلید

جمﻊآوری ا ّﻃالعات

درمورداستفادهونقشمیکروسکوپهادردنیایامروز،اطّالعاتیراجمعآوریودرموردآنهادرکالسگفتوگوکنید.
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کار با میکروسکوپ

برایاستفادهیصحیحازمیکروسکوپمراحلزیرراباکمکمع ّلمخودانجامدهید.

١ــپسازتمیزکردنعدسیها،صفﺤه ی میکروسکوپ را در پایین ترین وضعیتخودقراردهید.
٢ــعدسیشیﺌیبابزرگنمایی کمرادرمسیرنورقراردهید.
٣ــیکیازنمونههایآمادهیموجوددرآزمایشگاهرابرداشتهوﻻم(تیغهیشیشهای)راروی صفﺤهبین
گیرهیمیکروسکوپطوریقراردهیدکهالمل(تیغکشیشهای)بهسمتباالباشدونورازآنعبورکند.
٤ــدرونعدسیچشمینگاهکنیدوباپیﭻتنظیم،صفحهیمیکروسکوپراآهستهبهسمت باﻻبیاورید.
٥ــبامشاهدهیتصویرباپیﭻجابهجاکننده،المرابهاندازهایحرکتدهیدکهتصویردروسط میداندیدقرار
گیرد.سپستصویرراتنﻈیمکنیدتاواﺿحدیدهشود.
٦ــعدسیبابزرگنمایی متوسطرادرمسیرنورقراردهیدوتصویررابهآهستگیتنظیمکنید.
زیادرادرمسیرنورقراردهیدومجدد ًاتصویرراتنظیمکنید.
٧ــعدسیبابزرگنمایی
ّ

نمونههاییمانند:بالوپایمگسوحشراتدیگروگردههایگیاهانمختلفمحیطزندگیخودرازیرمیکروسکوپ
قراردهیدوشکلآنﭽهرامشاهدهمیکنید،رسمکنید.

آزمایش کنید

دارتهیهوازآبمکانهایمختلفمثلحوض،برکه،نهر،رودخانهکه
باکمکوالدینخودچندشیشهکوچکدرب
ّ
ﻇاهرسبزرنﮓدارند،نمونهبرداریکنیدوبهکالسبیاورید.
باکمکمع ّلمقطرهایازنمونههایآبرارویتیغهیشیشهایبریزیدوتیغکرارویآنقراردهید.میکروسکوپ
راتنظیمکردهوآنرامشاهدهنمایید.شکلآنﭽهرامیبینیددردفترخودبکشیدوباشکلهایصفحهیبعدمقایسهکنید.
شماممکناستدرقطرهیآب،رشتههایسبزرنگیراببینیدکهازکنارهمقرارگرفتنسلولهایمثلهمتشکیل
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شدهاند .این موجودات زنده پرسلولیهای ساده هستند و جلبکهای رشتهای نام دارند.

جلبک های رشته ای با
بزرگنمایی متفاوت

بقیهی ذرات ریزی که در بین این رشتهها می بینید ،ممکن است جانداران تکسلولی یا پرسلولی ساده باشند.
ّ

انواعی از تک سلولی ها در قطره آب

علم و زندگی

تهی ه
تهیه کنید .مخمر نانوایی را در آب بریزید و کمی صبر کنید.یک قطره از محلول ّ
مقداری مخمر از نانوایی مح ّلهی خود ّ
شده را روی الم بریزید و روی آن المل قرار دهید .موجودات تک سلولی گرد یا بیضی شکلی که میبینید ،همان مخمرها هستند.
اگر با د ّقت بیشتر نگاه کنید ،بعضی از آنها را در حال جوانه زدن خواهید دید.مخمرها از قارچهای تکسلولی هستند.

تهیه کرد.
مخمر را میتوان به صورت ّ
ذرات خشک جامد از فروشگاهها یا به صورت مایهی خمیر از نانواییها ّ
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نکتهی تاریخی :درگذشتهبرایدیدناجسامریزبیشتر
ازذ ّرهبیناستفادهمیشد.ذ ّرهبیناجسامرا١٠تا٢٠برابربزرگ
میکند.ا ّولینمیکروسکوپهاباقراردادنذ ّرهبینهادرکنارهمدیگر
ساختهشدند.
رابرت هوک حدود  ٤٠٠سال پیش ا ّولین میکروسکوپ را
ساختوباآنتوانستقطعهایازچوبپنبهراباد ّقتببیندوتصویر
آنرارسمکند.اصطالحسلول(بهمعنایاتاقکوچک)رانیزاو
برایحفرههایچوبپنبهبهکاربرد.پسازآنمیکروسکوپدیگری
ساختهشدکهباآنتوانستندموجوداتریزدرونآبراببینند.

تصویری که رابرت هوک
از چوب پنبه رسم کرد

میکروسکوپ رابرت هوک

میکروسکوپهای امروزی

تقریب ًاهمهیمیکروسکوپهایامروزیمثلهمانمیکروسکوپهایقدیمیازکنارهمقرارگرفتنچندینعدسی
ساختهشدهاند.دراینمیکروسکوپهانورازیکمنبعنوریبهنمونهتابیدهمیشود.نورازنمونهوعدسیهاعبورمیکندو
مامیتوانیمتصویرنمونهرابهصورتروشنوبزرگترازخودآنببینیم.

علم و زندگی
جدیدترینوپیشرفتهترینمیکروسکوپهاینوریمیتوانندنمونهراتا٢٠٠٠برابربزرگترنشاندهند.پﮋوهشگراندر
آزمایشگاههاازایننوعمیکروسکوپاستفادهمیکنند(.بههمراهمعلمخودازآزمایشگاهنزدیکدبستاندیدنکنیدوباکاربرد
میکروسکوپدرآنجاآشناشوید).

گفتوگو کنید

میکروسکوپهایقدیمیوامروزیرابایکدیگرمقایسهکنید.ازاینمقایسهچهنتیجهایمیگیرید؟
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مشاهدهی سلولهای گیاهی و جانوری
برایدیدنسلولهاینگهبانروزنهمیتوانازبرگتازهیگیاهترهیاگیاهانگلخانهایاستفادهکرد.برگراتابزنیدتا
بشکندسپسباحرکتمو ّربیکنیمهروینیمهیدیگربخششفافیراکهسطوحباالییوپایینیبرگراپوشاندهاند،جدا
ّ
کنید.تکهیکوچکیازآنرارویالمبگذارید،پسازاﺿافهکردنیکقطرهآب،

الملرارویآنقراردهیدوبامیکروسکوپمشاهدهنمایید.
شکلآنﭽهرادرزیرمیکروسکوپمیبینید،دردفترخودبکشید.
آیاتصویریکهمیبینیدباشکلمقابلشباهتیدارد؟

آزمایش کنید
مطابﻖشکلمقابلتعدادیازسلولهایسطحیکندهشدهی
دهانرابههمراهمقداریبزاقدهانبهرویالممنتقلکنید.پساز
گسترشآنالملرارویآنقراردهیدوزیرمیکروسکوپمشاهده
کنید.برایمشاهدهیبهترنمونهنورمیكروسكوپراتنظیمكنید.
(قبلوبعدازآزمایشدستهایخودراباآبوصابونبشویید).

شکلآنﭽهرادرزیرمیکروسکوپمیبینید،دردفتر
خودبکشیدوباشکلزیرمقایسهکنید.
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درس 11

شگفتیهای برگ
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برگ،رنگیزههایسبزیبهنامسبزینه(کلروفیل)دارد.سبزینهانرژینورخورشیدراجذبمیکند.گیاهانازانرژی
نورخورشیدبرایساختنغذااستفادهمیکنند.
برایاینعملروزنههایبرگ،کربندیاکسیدراازهوامیگیرند.ریشههانیزآبوموا ّدمحلولدرآنراازخاک
گرفتهوبهوسیلهیآوندهابهبرگمیرسانند.
غذاسازیگیاهانبهوسیلهیانرژینورخورشید،فتوسنتزنامدارد.فتویعنینوروسنتزیعنیساختن.

آزمایش کنید

١

برروییکقاشﻖنشاسته،قطرهقطرهمحلولیدبریزید.مشاهداتخودرایادداشتکنیدودرکالسگزارشدهید.

ِ
برگیرادریکبشر(ﻇرفشیشهایآزمایشگاهی)کوچکبگذاریدوآنقدرالکلرویآنبریزیدتارویآنرا
٢
ِ
ِ
ِ
ترکهتانیمهازآبپرشدهاست،بگذارید.آنقدراینبشرراحرارتدهیدکه
شررادریکبشربزرگ
بپوشاند.حالاینب
ِ
تمامرنﮓسبزازبرگخارجشودوشماآنرادربشرکوچکببینید.برگرابااحتیاطازبشرخارجکنیدوآنراباآب
بشویید.سپسبرگرادریکبشقاببگذاریدومحلولیدرارویآنبریزید.چهمشاهدهمیکنید؟

محلولید

هشدار :ازقراردادنالکلبهطورمستقیمرویحرارتخودداریکنید.زیراالکلبسیارآتشگیراست.این
آزمایشراباکمکمعلّمخودانجامدهید.

77

ایستگاه فکر

نتایجدوآزمایشقبلراکهانجامدادهاید،بایکدیگرمقایسهکنید.چهنتیجهایمیگیرید؟

است.

برگگیاهانانرژینورخورشیدرادرموادغذاییساختهشده(مانندنشاسته)ذخیرهمیکنند.
ّ
همهیموجوداتزندهازغذاییکهگیاهانمیسازند،تغذیهمیکنند.گیاهانخودنیزازاینغذااستفادهمیکنند.
کنند.ام ّ
امحلاصلیغذاسازیبرگ
ساقههایسبزرنﮓگیاهانمانندساقهیلوبیاکهکلروفیلدارندنیزغذاسازیمی
ّ

شگفتیهای آفرینش

برگ شکارچی:برگهاراانداماصلیفتوسنتزکنندهدرگیاهانمیدانند،عالوهبراینگیاهانرابهعنوانتولیدکننده
نیزمیشناسند،ولیبعضیگیاهان،همهیموا ّدموردنیازخودرانمیتوانندبسازند.
بههمیندلیل،برگبعضیازگیاهانبهشکلتلهدرآمدهاستکهمیتواندحشراتوح ّتیجانورانکوچکراشکار
کند.اینگیاهانموادبدنشکارخودرامصرفمیکنند.
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ﺟﻤﻊآوری ا ّﻃﻼﻋﺎت

ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ وﺟﻮد دارد؟
آﻳﺎ ﻣﯽداﻧﻴﺪ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭼﻪ ّ
در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﻃّﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری و ﺟﺪول زﻳﺮ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ:

ﻣﺜﺎل ١

داﻧﻪ ی ﻧﺸﺎﺳﺘﻪدار

داﻧﻪ ی روﻏﻦ دار

ﺳﺎﻗﻪی ﻧﺸﺎﺳﺘﻪدار

ﻣﻴﻮهی ﻧﺸﺎﺳﺘﻪدار

ﻣﻴﻮهی روﻏﻦدار

ﮔﻨﺪم

ﺗﺨﻤﻪ ی آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان

ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﯽ

ﻣﻮز

ﻧﺎرﮔﻴﻞ

ﻣﺜﺎل ٢

ـــــــــــــ

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ

ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ زﻳﺮ ﺑﻪ د ّﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ و درﺑﺎرهی آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺖوﮔﻮ و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﺪ.

در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻏﺬا ،اﮐﺴﻴﮋن ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ اﮐﺴﻴﮋن از روزﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮگ وارد ﻫﻮای اﻃﺮاف ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺮای ﺗﻨﻔﺲ ﺑﻪ اﮐﺴﻴﮋن ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ .اﮐﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد.ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﮐﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻧﻴﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮ

ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻢ ﮐﺮدن آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ

زﻣﻴﻦ را ﺑﺪون ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻴﺪ!
ﻧﺒﻮدن ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﭼﻪ اﺛﺮی ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﺟﺎﻧﻮران و اﻧﺴﺎنﻫﺎ دارد؟
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درس 12

جنگل برای کیست؟
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می خورد و خورده می شود
در کالس پنجم با زنجیرهی غذایی آشنا شدید.
الف) یک زنجیرهی غذایی برای جانداران شکل روبه رو
بنویسید.
در این زنجیره کدام تولیدکننده و کدام مصرفکنندهاند؟
مصرفکنندهی ّاول و مصرفکنندهی دوم را در زنجیرهای که
نوشتهاید ،مشخّص کنید.
در این زنجیره زندگی روباه چگونه به درخت بلوط
وابسته است؟  

ب) زنجیرههای غذایی را در شکل زیر پیدا و آن ها را رسم کنید.

آیا در زنجیره هایی که رسم کرده اید ،گیاهان و جانوران مشترکی وجود دارند؟ آن ها را مشخّص کنید.

ایستگاه فکر

دانشمندان برای بررسی ارتباط غذایی جانداران در یک محیط ،شبکهی غذایی رسم میکنند .اکنون شما نیز  با استفاده
ِ
مشترک این زنجیرهها ،یک شبکهی غذایی رسم کنید.
از جانوران و گیاهان
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چیزی هدر نمیرود
بااستفادهازیکذ ّرهبینقویمیوههایکپکزدهرامشاهدهکنید.چهمیبینید؟

اکنونیکقطرهآبرویتیغهبگذارید.بااستفادهازچیزیمانندچوبکبریتمقداریازکپکرویمیوهرابردارید
وآنرابهآرامیدرآبرویتیغهپخشکنیدورویآنراباتیغکبپوشانید.بااستفادهازمیکروسکوپآنرامشاهدهکنید.
مشاهداتخودرابارسمشکلنشاندهید.

گفتوگو کنید
آیامیدانیدقارچهادرچهجاهایدیگریرشدمیکنند؟آنهاموادموردنیازخودراچگونهبهدستمیآورند؟قارچها
درچهجاییاززنجیرهیغذاییقرارمیگیرند؟
قارچهاراتﺠزیهکنندهمینامند،زیرابقایایموجوداتزندهراتجزیهمیکنندوسببمیشوندکهموا ّدتشکیلدهندهی
آنهادوبارهبهطبیعتبرگردد.مث ًالکارتجزیهیقارچهاییکهرویبقایایگیاهانوجانوراندرجنگلرشدمیکنند،بهبهبود
وتقو ّیتخاککمکمیکند.
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ﺑﺎﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.

دوﺳﺘﯽ ﻣﻮرﭼﻪ و ﺷﺘﻪ :ﺷﺘﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ روی اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻗﺮار دارﻧﺪ،
درﺣﺎل ﻣﮑﻴﺪن ﺷﻬﺪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻮرﭼﻪﻫﺎ ،ﺷﺘﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻻﻧﻪﺷﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ّدهی ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ را ﮐﻪ ﺷﺘﻪﻫﺎ دﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
ﺷﺘﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﻻﻧﻪی ﻣﻮرﭼﻪﻫﺎ از ﺷﮑﺎرﭼﯽﻫﺎ در اﻣﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﻏﺬای ﻣﺠﺎﻧﯽ :ﮐﺮﮐﺲ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻪﻣﺎﻧﺪهی ﺷﮑﺎر
ﺟﺎﻧﻮران دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً وﻗﺘﯽ ﺷﻴﺮﻫﺎ ﻻﺷﻪی ﺷﮑﺎر
ﺧﻮد را رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺮﮐﺲﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﺰدﻳﮑﯽ در اﻧﺘﻈﺎر
دورﺷﺪن ﺷﻴﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ّ
ﻣﺤﻞ ﻻﺷﻪ ﻣﯽروﻧﺪ و ﺑﻘﺎﻳﺎی آن
را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.
ﻣﮕﺲﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ :اﺳﺐﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﺎن دادن دم ﺧﻮد ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﮕﺲﻫﺎ و ﭘﺸﻪﻫﺎ را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺣﺸﺮات
ﻧﻴﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ درون ﺑﺪن اﺳﺐ ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺧﻮن آن را
ﻣﯽﻣﮑﻨﺪ.

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ
اﮐﻨﻮن در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻣﺜﺎل ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ :ﮐﺪام ﺟﺎﻧﻮر ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد؟ ﮐﺪام ﺟﺎﻧﻮر ﺳﻮد ﻧﻤﯽﺑﺮد؟

ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی آﻓﺮﻳﻨﺶ

ﮐﺮوﮐﻮدﻳﻞﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف رود ﻧﻴﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ
وﻗﺖﻫﺎ ﺑﺪون ﺣﺮﮐﺖ و ﺑﺎ دﻫﺎن ﺑﺎز اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم
ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺮﻧﺪه ی ﮐﻮﭼﮏ وارد دﻫﺎن ﮐﺮوﮐﻮدﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻧﮕﻞ ﻫﺎی
درون دﻫﺎن ﮐﺮوﮐﻮدﻳﻞ را ﻣﯽ ﺧﻮرد.
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ﻃبیعت را حفﻆ کنیم

تصویرهایزیربرخیمحیطهارانشانمیدهند.کداممحیطراانسانساختهاست؟کدامبهطورطبیعیوجوددارد؟
اینمحیطهاچهتفاوتیباهمدارند؟

پﮋوهش کنید

محیطهایطبیعی،زیستگاهانواعزیادیازجانوران،گیاهانوموجوداتزندهیدیگرهستند.آیادرزمانهایگذشته
ّ
دراطرافمحلزندگیشمامحیططبیعیبودهاستکهاالنوجودنداردویااینکهوسعتآنکمشدهاست؟چراآنمحیط
طبیعیازبینرفتهویاکوچکشدهاست؟
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وقتی شرایط تغییر میکند

در طول تاریخ زمین ،جانوران و گیاهانی وجود داشتهاند که اکنون دیگر وجود ندارند .در این باره چه مثالهایی
میشناسید؟
به نظر شما چه عواملی سبب از بین رفتن همهی افراد یک نوع (جانور یا گیاه) میشود؟
وقتی زیستگاه جانداران تغییر میکند ،بعضی از آن ها نمیتوانند خود را با شرایط جدید سازگار کنند و بهتدریج کم
میشوند ،و حتی ممکن است سرانجام همهی آن ها از بین بروند.

نکتهی تاریخی :شیر ایرانی حدود هفتاد سال
پیش در بخشهایی از ایران وجود داشت .ا ّما به دالیلی
مث ًال شکار توسط انسان و از دست دادن زیستگاهش
از بین رفت .به طوری که این شیر دیگر در ایران وجود
ندارد.
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چه درختی میکارید؟

درختکاریرسمیپسندیدهدرفرهنﮓایرانیاسالمیاست.بههمینعلّتدرکشورمایکروزازسالراروز
درختکارینامیدهاند.آیامیدانیداینروزچهروزیاست؟زیستشناسانمیگوینددرهرمنطقهدرختهاییرابایدکاشت
کهبهطورطبیعیشرایطرشدآنهادرهمانمنطقهوجوددارد.بهایندرختهادرختهایبومیمیگویند.بنابراینبایددر
انتخابنوعدرختد ّقتکرد.مثالًدرختکاجموادیازریشهیخوددرخاکترشحمیکندکهمانعازرشدبسیاریاز
انواعگیاهانمیشود.بههمینعلّتتنوعگیاهاندرجنگلهایکاجکماست.

پﮋوهش کنید
ّ
درمحلزندگیشماروزدرختکاریچهدرختهاییمیکارند؟آیاایندرختهابومیمنطقهیشماهستند؟
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جمﻊآوری ا ّﻃالعات
بهانتخابخودیکیازمواردزیرراانجامودرکالساراﺋهدهید.
١ــجنگلبرایکیست؟درپاسخبهاینپرسشباتوجهبهآنﭽهآموختهاید،یکداستانکوتاهبنویسید.
ّ
٢ــمقالهایدربارهیوﺿعیتیکمحیططبیعیکهمیشناسیدودرخطرازبینرفتناست،بنویسید.دراینمقالهبه
اهمیتحفﻆاینمحیطاشارهکنیدوراههاییبرایحفﻆآنپیشنهاددهید.
ّ
ّ
زندگیخودتهیهکنید.میتوانیدشکلآنهارانقّاشی
ایازتصاویربعضیگیاهانیاجانورانبومیمحل
٣ــمجموعه
ّ
کنیدیااینکهازآنهاعکسبگیرید.
الیتانجامدادهاید،برگزارکنید.
باکمکمعل
ّ
ّمخودنمایشگاهیازکارهاییکهبرایاینفع ّ

ﻻله واژگون

پﮋوهش کنید

هاییدرارتباطبامعرفیو
مسﺌولیتحفﻆمحیطهایطبیعیدرکشورمابرعهدهیچهسازمانهاییاست؟چهشغل
ّ
حفﻆمحیطهایطبیعیوجوددارد؟
اگر قطﻊ درختهای جنگلها به همین سرعت ادامه یابد حدود نیمی از جنگلهای کرهی زمین حداکﺜر تا
 2۰سال دیگر از بین میروند.
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درس 13
سالم بمانیم

88

از فردی به فرد دیگر

گویدازدستدادنیاروبوسیکردنبادیگرانپرهیزکند،امابهفردیکه
پزشکبهفردیکهسرماخوردهاست،می
ّ
دیابت(بیماریقند)داردچنینتوصیهاینمیکند.چرا؟
بیماریهاییکهمیتوانندازفردیبهفرددیگرمنتقلشوند،بیماریهایواگیرنامیدهمیشوند.عاملایجادبیماریهای
واگیرجاندارانیبهناممیکروبهستند.دیدناکثرعواملبیماریزافقطبامیکروسکوپامکانپذیراستبهاینعلّتبهآنها
میکروبمیگویند.درشکلزیربرخیمیکروبهارامیبینید.

عامل بیماری سالک

باکتری سل

ویروس آنفلوآنزا

گفتوگو کنید

میکروبسرماخوردگیازچهراهیواردبدنمامیشود؟

جمﻊآوری اﻃّالعات

بامراجعهبهخانهیبهداشتمحلّهیخوددربارهیبیماریوبااطّالعات
جمعآوریکنیدوبهکالسگزارشدهید.

میکروب وبا

ایستگاه فکر

بهتصویرنگاهکنید.بهنظرشماآیااینمحیطمیتواند
سببگسترشبیماریهایواگیرشود؟اگرجوابشمامثبت
است،چگونه؟
بعضیمیکروبهادربدنجانورانزندگیمیکنند.بهاینجانوران،ناقل بیماریمیگویند.مث ًالموشناقلبیماری
طاعونوسﮓناقلبیماریهاریاست.چهجانوراندیگریمیشناسیدکهناقلبیماریهستند؟
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مبارزه با همهی وجود

آیا میتوان جایی پیدا کردکه آنجا میکروب نباشد؟ پس چرا فقط بعضی مواقع بیمار میشویم؟
سد دفاعی بدن عبور کنند.
میکروبها برای اینکه ما را بیمار کنند باید از دو ّ
اول :پوست بدن از ورود میکروبها جلوگیری میکند ّاما اگر زخم یا خراشی در پوست ایجاد شود ،چه اتّفاقی
ّ
سد ّ
میافتد؟ وقتی نفس میکشیم ،میکروبها وارد بینی میشوند ّاما چرا نمیتوانند به راحتی پایینتر بروند و وارد ششها شوند؟
مخاط بینی و راههای تنفسی چه نقشی در گیرانداختن میکروبها و خارج کردن آن ها دارند؟  
سد دوم دفاعی بدن ،یعنی گلبولهای سفید مواجه میشوند .بعضی
سد ّاول عبور کنند با ّ
سد دوم :اگر میکروبها از ّ
ّ
گلبولهای سفید به میکروبها حمله میکنند و آن ها را میخورند! به این گلبولهای سفید بیگانهخوار نیز میگویند .بعضی
غیرفعال میکند .گلبولهای سفید بیگانهخوار این
گلبولهای سفید موادی به نام پادتن ترشح میکنند .پادتن میکروبها را
ّ
غیرفعال را راحتتر می خورندّ .اما اگر میکروبها از این سد نیز عبور کنند ،چه اتّفاقی میافتد؟
میکروبهای
ّ

انواع گلبول های سفید

گلبول سفید در حال بیگانه خواری

شگفتیهای آفرینش

آیا میدانید در رودهی ما باکتریهایی وجود دارند که ویتامین تولید میکنند و بعضی باکتریها که در پوست ما زندگی
میکنند ،باکتریهای زیانآور را از بین میبرند؟!

باکتری مفید پوست

باکتری مفید روده

در بعضی جاها فاضالب را با باکتریهای خاصی تصفیه و بیضرر میکنند و از آن برای آبیاری درختان
و فضاهای سبز استفاده میکنند.
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وقتی میکروبها پیروز میشوند

میکروبهاییکهمو ّفﻖشدهاندازسدهایدفاعیبدنعبورکنند،درجاهایمتفاوتبدنساکنمیشوند؛مث ًالمیکروبسل
درششهاقرارمیگیردوسببتخریبششهامیشود.بعضیمیکروبهاباترشحسم
ُ
گیرد،سمی
بهبدنآسیبمیرسانند؛مث ًالمیکروبگلودردچرکیکهدرگلوقرارمی
ّ
ترشحمیکندکهباجریانخونبهقلبمیرودوبهآنآسیبمیرساند.

باکتری روماتیسم قلبی

گفتوگو کنید

بیماریها،نشانههاوعالمتهاییدارند.بویبددهان،دردماهیﭽههاوسوزشادرارنشانههایبعضیازبیماریها
هستند.شماچهنشانههایدیگریازبیماریهامیشناسید؟فردبیماردرصورتداشتنچنیننشانههاییچهکارهاییراباید
انجامدهدوچهکارهاییرانبایدانجامدهد؟
هشدار:اگرپزشکبرایبهبودبیماریشماآنتیبیوتیکتجویزکردهاست،آنرا
درهمانساع تهاییکهدکترگفتهاستوبههمانتعدادبخورید.اگراینکاررانکنیدبه
میکروبهافرصتمیدهیدتاخودرادربرابرآنتیبیوتیکمقاومکنندودرنتیجهدارونتواند
آنهاراازبینببرد.
باﻻ بردن مﻘاومت بدن:چرابعضیافرادبیشترسرمامیخورندویااینکهزودبهزودبیمارمیشوند؟هرچهبدنمقاومتر
باشد،میکروبهاراسریعترازبینمیبرد.ورزشکردنوخوردنغذایکافیومتنوعمقاومتبدنرادربرابرمیکروبهاافزایش
میدهد.شماچهکارهاییبرایافزایشمقاومتبدنتانانجاممیدهید؟
واکسن :تابهحالبرایچهبیماریهاییواکسینهشدهاید؟
وقتیواکسنواردبدنمیشود،گلبولهایسفیدعلیهآنپادتنمیسازند.هر
بیماریواکسنمخصوصبهخودرادارد.بعضیواکسنهافردرابرایهمهیعمر
کنند،امابرایمقاومتدربرابربعضیبیماریهابایددر
نسبتبهآنبیماریمقاوممی
ّ
چندنوبتواکسندریافتکرد.
سرماخوردگی با آنفلوآنزا فرق میکند .ویروس سرماخوردگی در سلولهای
بینی قرار میگیرد ،در حالی که ویروس آنفلوآنزا در سلولهای ُششها ساکن
میشود .آنفلوآنزا معمو ًﻻ همراه با تﺐ ،بدن درد و سرفه است.
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قدردان سالمت خود باشیم

بیماریهای ﻏیرواگیر:بیماریهایغیرواگیردراﺛرمیکروبهابهوجودنمیآیند.اینبیماریهابهسبباختالل
درکاردستگاههایبدنایجادمیشوند.نوعتغذیهدرایجادبعضیازبیماریهایغیرواگیرنقشدارد.مث ًالدرصورتیکه
بهاندازهیالزمغذاهایکلسیمدارمصرفنکنید،ممکناستاستخوانهایتاننرمبمانندوباکمترینﺿربهشکستهشوند.
افرادیکهغذاهایپرنمکوسرخشدهباروغنفراوانمیخورنددرمعرضخطربیماریفشارخونقراردارند.

پﮋوهش کنید

هاتهیهودرکالسگزارشکنید.
باراهنماییمعلّمتانبهصورتگروهیفهرستیازچندبیماریغیرواگیروعلتآن ّ
کنندامااینرفتارهایماهستندکهدرحفﻆسالمتیویاازدست
رفتارهای سالم:عواملمتعددیمارابیمارمی
ّ
دادنسالمتینقشزیادیدارند؛مثالًباکارهایسادهایمانندمسواکزدن،نشکستنچیزهایسختبادندان،خوردن
غذاهایکلسیمداروپروتﺌیندارمیتوانیمدندانهایسالمیداشتهباشیم.همﭽنیندرستنشستن،درستراهرفتنوانجام
نرمشهایمناسبازآسیبرسیدنبهستونمهرههاجلوگیریمیکند.شماچهرفتارهایدیگریمیشناسیدکهسالمتیمارا
بهخطرمیاندازد؟

بیشتر شبیه کدام یک رفتار می کنید؟

ورزش کردن سبﺐ تﻘویت ماهیﭽهها و قلﺐ و احساس نشاط در بدن میشود.
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ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﮐﺪام ﻳﮏ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟

ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﺑﺎزیﻫﺎ و ﺷﻮﺧﯽﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک و آﺗﺶﺑﺎزی از ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ
ﺑﯽ د ّﻗﺘﯽ در ﻋﺒﻮر از ﺧﻴﺎﺑﺎن و ﺑﯽ ّ
ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از دﺳﺖ دادن ﺳﻼﻣﺖ در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻮادﺛﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .آﻳﺎ ﺷﻤﺎ
ﮐﺴﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻴﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻮادﺛﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﺑﻬﺘﺮ از درﻣﺎن اﺳﺖ .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ .ﭼﻪ راهﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی واﮔﻴﺮ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻴﺪ؟
ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺧﻮشروﻳﯽ و رﻓﺘﺎر درﺳﺖ و ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ روح و
روان ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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درس 14از گذشته تا آینده
وسایل ارتباط شخصی

وسایل ارتباط انسانها با یکدیگر از گذشته تا امروز خیلی تغییر كردهاند .تصویرهای زیر برخی وسایل ارتباطی در
گذشته را نشان میدهند.

دربارهی این وسایل ارتباط شخصی با یکدیگر گفتوگو كنید .از معلّم خود بخواهید در این گفتوگو شركت كند.

علم و زندگی
از بزرگ ترها دربارهی وسایل ارتباطی زمان خودشان بپرسید و اطّالعات بهدستآمده را به كالس گزارش دهید.
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درتصویرهایزیربرخیوسایلبرقراریارتباطامروزیآمدهاست.

ینقاطقوتوﺿعفاینوسایلباهمكالسیهایخودگفتوگوكنید.
درباره
ّ

ایستگاه فکر

چراوسایلارتباطشخصیباگذشتزمانتغییركردهاند؟پیشبینیكنیددرآیندهوسایلارتباطشخصیچگونهخواهندبود.
مضرات برخی وسایل ارتباط شخصی با دانشآموزان گفتوگو ﻛنید.
دربارهی ّ
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Email
talif@talif.sch ir

