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 دا عـــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی يې قهرمـــــــان دى
ازبـکـــــــو د  بـــــلـوڅــــــو   د 
تـــاجـکـــــو د  تـــرکـمنــــــو   د 
نـورستانيــــــان  پــاميــــريان، 
 هـــــم ايمـــاق، هم پشـه ېان
 لـکـــه لـمــــر پـر شنـــه آسمـان
 لـکـــه زړه وي جـــاويـــــدان
 وايــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

 دا وطــن افغانستـــــان دى
 کور د ســولې کور د تورې
 دا وطــن د ټولو کـــور دى
وو هــــزاره  او  پښتــــون    د 
 ورسره عرب، گوجــــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هېـــــواد بــه تل ځليږي
 په سينــــه کــې د آسيـــــا به
 نــوم د حق مو دى رهبـــــر

سرود ملی
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حق طبع، توزیع و فروش کتاب های درسی برای وزارت معارف جمهوری اسالمی 
افغانستان محفوظ است. خرید و فروش آن در بازار ممنوع بوده و با متخلفان برخورد 

قانونی صورت می گیرد.



ج

پیام وزیر معارف
اقرأ باسم ربک

سپاس و حمد بیکران آفریدگار یکتایی را که بر ما هستی بخشید و ما را از نعمت بزرگ خواندن و 
نوشتن برخوردار ساخت، و درود بی پایان بر رسول خاتم- حضرت محمد مصطفی که نخستین 

پیام الهی بر ایشان »خواندن« است.
چنانچه بر همه گان هویداست، سال 1397 خورشیدی، به نام سال معارف مسمی گردید. بدین ملحوظ 
مختلف  عرصه های  در  بنیادینی  تغییرات  و  تحوالت  شاهد  ما  عزیز  کشور  در  تربیت  و  تعلیم  نظام 
خواهد بود؛ معلم، متعلم، کتاب، مکتب، اداره و شوراهای والدین، از عناصر شش گانه و اساسی نظام 
معارف افغانستان به شمار می روند که در توسعه و انکشاف آموزش و پرورش کشور نقش مهمی را 
ایفا می نمایند. در چنین برهه سرنوشت ساز، رهبری و خانوادۀ بزرگ معارف افغانستان، متعهد به ایجاد 

تحول بنیادی در روند رشد و توسعه نظام معاصر تعلیم و تربیت کشور می باشد.
از همین رو، اصالح و انکشاف نصاب تعلیمی از اولویت های مهم وزارت معارف پنداشته می شود. 
در همین راستا، توجه به کیفیت، محتوا و فرایند توزیع کتاب های درسی در مکاتب، مدارس و سایر 
نهادهای تعلیمی دولتی و خصوصی در صدر برنامه های وزارت معارف قرار دارد. ما باور داریم، 

بدون داشتن کتاب درسی باکیفیت، به اهداف پایدار تعلیمی در کشور دست نخواهیم یافت.
برای دستیابی به اهداف ذکرشده و نیل به یک نظام آموزشی کارآمد، از آموزگاران و مدرسان 
دلسوز و مدیران فرهیخته به عنوان تربیت کننده گان نسل آینده، در سراسر کشور احترامانه تقاضا 
می گردد تا در روند آموزش این کتاب درسی و انتقال محتوای آن به فرزندان عزیز ما، از هر نوع 
تفکر  ارزش های دینی، ملی و  با  فعال و آگاه  نسل  تربیت و پرورش  نورزیده و در  تالشی دریغ 
انتقادی بکوشند. هر روز عالوه بر تجدید تعهد و حس مسؤولیت پذیری، با این نیت تدریس راآغاز 
کنند، که در آیندۀ نزدیک شاگردان عزیز، شهروندان مؤثر، متمدن و معماران افغانستان توسعه یافته 

و شکوفا خواهند شد.
همچنین از دانش آموزان خوب و دوست داشتنی به مثابه ارزشمندترین سرمایه های فردای کشور 
البته کنجکاوی علمی از درس  نبوده و در کمال ادب، احترام و  تا از فرصت ها غافل  می خواهم 

معلمان گرامی استفادۀ بهتر کنند و خوشه چین دانش و علم استادان گرامی خود باشند.
تعلیم و تربیت و همکاران فنی بخش نصاب  از تمام کارشناسان آموزشی، دانشمندان  پایان،   در 
تعلیمی کشور که در تهیه و تدوین این کتاب درسی مجدانه شبانه روز تالش نمودند، ابراز قدردانی 

کرده و از بارگاه الهی برای آن ها در این راه مقدس و انسان ساز موفقیت استدعا دارم.
با آرزوی دستیابی به یک نظام معارف معیاری و توسعه یافته، و نیل به یک افغانستان آباد و مترقی 

دارای شهروندان آزاد، آگاه و مرفه. 
دکتور محمد میرویس بلخی

وزیر معارف 
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فصل اول
اجسام زنده



2

موجودات زنده دارای خواصی اند که بر اساس آن از موجودات غیر زنده فـــرق می شوند 
این خواص عبارت اند از: حرکت، تغذیه، تنفس، تکثر، نمو و عکس العمل.

حرکت

         اهداف 
1- شناختن حرکت به عنوان یکی از خواص اجسام زنده

۲- فرق بین حرکت  زنده جان ها وحرکت اجسام غیر زنده
3- درک اهمیت حرکت در موجودات زنده

فعالیت 
• گروه اول: با توجه به ماحول خود چیز هاي زنده را که حرکت می نمایند با اعضای 

حرکي شان یادداشت نموده با هم بحث نمایید.
• گروه دوم: در مورد حرکت موجودات زنده و حرکت اجسام غیر زنده بحث نموده، 

فرق آن ها را بیان نمایید.

چه فکر می کنید، نباتات حرکت می کنند؟
خداوند متعال به تمام موجودات زنده قدرت و قابلیت حرکت را اعطا فرموده 

خواص اجسام زنده
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و براي هر موجود زنده وسیلة حرکت را خلق نموده است.
حرکت، یکی از خواص عمدۀ موجودات زنده است. حیوانات به خاطر به دست آوردن 

غذا و رفع ضرورت های زنده گی خود از یکجا به جای دیگر حرکت می کنند.
حرکت حیوانات در محیط های مختلف با اعضاي حرکي مختلف صورت می گیرد 
که حرکات شان را به آساني دیده می توانیم؛ مانند: حرکت ماهیان، پرنده گان، 

خزنده گان و دیگر حیوانات.
به جای دیگر حرکت  از یکجا  بوده،گرچه  زنده  از جمله موجودات  نیز  نباتات 

نمی کنند؛ ولی دارای حرکت اند.
به طرف  پرست  آفتاب  می گیرد، طوریکه گل  بطي صورت  نباتات  در  حرکت 

آفتاب تمایل داشته برگ و گل هایش را حرکت می دهد. 
ساقة عشقه پیچان، تاک هاي انگور و غیره به طرف جسمي تمایل پیدا می کندکه 

خود رابه آن اتکا دهد.
اجسام غیر زنده به وسیلة عوامل و قواي خارجي به حرکت می افتند؛ مانند: بیجا 
شدن یک جسم از یکجا به جاي دیگر، حرکت موتر، طیاره، بایسکل، جریان آب 

و غیره.

 سؤال  ها
1- حیوانات به خاطر چه حرکت می کنند؟

۲- حرکت نباتات چطور صورت می گیرد؟
3- حرکت در اجسام زنده و غیر زنده از هم چه فرق دارد؟
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         اهداف
1- دانستن تغذیه به حیث یکی از خواص موجودات زنده

۲- بیان انواع تغذیه در موجودات زنده
3- درک اهمیت تغذیه در موجودات زنده

فعالیت 
گروه اول: با هم بحث نماییدکه حیوانات چگونه تغذیه مي نمایند؟  •

گروه دوم: با هم بحث نماییدکه نباتات چگونه غذاي شان را تهیه مي نمایند؟  •

تغذيه
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به نظر شما موجودات زنده به خاطر چه  تغذیه می کنند؟
تغذیه یکي از خواص موجودات زنده است که در اجسام غیر زنده وجود ندارد.

غذا موادي است که توسط زنده جان ها اخذ می گردد،  انرژي تولید می نماید، بدن 
را نمو می بخشد و قسمت هاي تخریب شدۀ بدن را ترمیم مي کند.

خودشان  را  خود  غذاي  حیوانات  دارند.  ضرورت  غذا  به  زنده  موجودات  تمام 
از  حیوانات  بعضي  و  نباتات  از  حیوانات  بعضي  یعني  نمی توانند.  کرده  آماده 

حیوانات دیگر تغذیه مي نمایند.
معدني  مواد  و  آب  طوري که  مي سازند؛  شان  خود  را  خود  غذایي  مواد  نباتات 
مورد ضرورت را از زمین توسط ریشه جذب و در موجودیت نور آفتاب از آب 
و کاربن داي اکساید هوا، مواد غذایي عضوي را ساخته و از آن استفاده مي نمایند 
و مقدار اضافي مواد غذایی را در خود ذخیره می کنند که بعداً توسط انسان ها و 
حیوانات به مصرف می رسد. به این ترتیب نباتات منبع غذایي انسان ها و حیوانات 

دیگر را تشکیل می دهند.

 سؤال  ها

1- غذا را تعریف نمایید.
۲- طرز تغذیة حیوانات و نباتات از هم چه تفاوت دارد؟
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         اهداف 
1- فهمیدن عملیة تنفس

۲- بیان انواع اعضای تنفسی زنده جان ها
3- درک اهمیت سیستم تنفسی در زنده جان ها

فعالیت 
و  می کنند  تنفس  قسم  و چه  توسط چی  انسان ها  نماییدکه  بحث  با هم  اول:  • گروه 

اعضای تنفسی را لست نمایید.
• گروه دوم: باهم بحث نموده بگوییدکه ماهیان توسط چه تنفس می کنند؟

• گروه سوم: باهم بحث نموده بگوییدکه نباتات چگونه تنفس می نمایند؟

کیسه هوایی

دهن بینی

نل هوایی

شش ها

تنفس
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به نظر شما اگر موجودات زنده تنفس نکنند چه واقع می شود؟
آیا نباتات هم مانند حیوانات تنفس می نمایند؟

زنده  غیر  اجسام  ولي  می نمایند؛  تنفس  شان  حیات  ادامة  براي  زنده  موجودات  تمام 
خاصیت تنفس را ندارند.

گرفتن اکسیجن و آزاد نمودن کاربن داي  اکساید را در موجودات زنده تنفس گویند.
و  انسان ها  چنانچه  مي باشند؛  مختلف  تنفسي  اعضاي  داراي  زنده  مختلف  موجودات 
از  ماهیان  پوست  سوراخ هاي سطح  طریق  از  توسط شش ها، حشرات  عالي  حیوانات 
الروایی  حالت  در  بقه ها  می کند.  تنفس  برانشی ها  وسیلة  به  آب  در  منحل  آکسیجن 
می نمایند.  تنفس  جلد  و  شش ها  توسط  بلوغیت  در  و  برانشی ها  توسط  بقه(  )چوچه 
نباتات به وسیلة منفذ هاي )سوراخ ها( برگ هاي شان اکسیجن هوا را مي گیرند و کاربن 

داي اکساید را آزاد می سازند.
عمل تنفس در حیوانات و نباتات فرق می کند؛ چنانچه حیوانات شب و روز اکسیجن 
هنگام روز  نباتات  برعکس  آزاد می سازند،  را  داي اکساید  و کاربن  را می گیرند  هوا 
در  ولي  می کنند؛  اخذ  را  داي اکساید  کاربن  مقابل  در  می نمایند  آزاد  را  اکسیجن 
موقع شب گاز کاربن داي اکساید را آزاد می کنند و اکسیجن را اخذ می نمایند. تمام 
موجودات زنده برای بقای حیات خود تنفس می کنند؛ ولی موجودات غیر زنده تنفس 

نمی کنند.

 سؤال  ها
1- تنفس را تعریف نمایید

۲- اعضاي تنفسي موجودات زنده را نام بگیرید
3- عملیة تنفس حیوانات از عملیة تنفس نباتات چه تفاوت دارد؟
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         اهداف 
1- دانستن تکثر در موجودات زنده

۲- بیان کردن انواع تکثر
3- درک اهمیت تکثر در موجودات زنده

فعالیت 
گروه اول: نام حیواناتي را بنویسیدکه تخم تولید می نمایند.

گروه دوم: نام  حیواناتي را بنویسیدکه چوچه تولید می نمایند.
گروه سوم: نام نباتاتي را که توسط تخم و دانه تولید مثل می نمایند و نام آن هایي را که 

بدون تخم و دانه تولید مثل می کنند، بنویسید.

به نظر شما موجودات زنده چرا تکثر می کنند؟
تکثر به معناي زیاد شدن نسل است. یکي از خواص مهم موجودات زنده تکثر یا تولید 

مثل می باشدکه اجسام غیر زنده این خاصیت را ندارند.

 تكثر )ازدياد نسل(
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اگر موجودات زنده تکثر ننمایند، در اثر مرگ و میر نسل شان کم شده از بین می روند.
تمام موجودات زنده به دو شکل تکثر می نمایند:  
الف( به شکل زوجي     ب( به شکل غیر زوجي

تمام نباتات گلدار و حیوانات عالي از یکجا شدن جنس مذکر و مؤنث نسل جدید را 
تولید می نمایند، این عملیه را تکثر زوجي گویند.  در تکثر غیر زوجی جنس مذکر و 
مؤنث باهم یکجا نمی شوند؛ بلکه موجود زنده که به حد اعظمی نموی خود می رسد، 
بعد به دو حصه تقسیم شده و دو موجود حیه را به وجود می آورد؛ طور مثال: بکتریا و 

آمیب وغیره. 
تعدادي از نباتات به شکل قلمه کردن و جوانه زدن تکثر می نمایندکه این عملیه را تکثر 

غیر زوجي می گویند.

 سؤال  ها

1- تکثر زوجي از تکثر غیر زوجي چه فرق دارد؟
۲- تکثر در موجود زنده چه اهمیت دارد؟
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         اهداف 
1- دانستن نمو به عنوان یکی از خواص موجودات زنده

۲- بیان مراحل نمو در زنده جان ها
3- درک اهمیت نمو در زنده جان ها

فعالیت 

• گروه اول: در مورد نموي حیوانات با هم بحث نمایند.
• گروه دوم: در مورد نموي نباتات با هم بحث نمایند.

• گروه سوم: در مورد نموي انسان ها )اطفال( با هم بحث نمایند.

نمو )کالن شدن(
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به نظر شما نمو چست؟
نمو یکي از خواص زنده جان ها است که در اجسام غیر زنده دیده نمی شود.

افزایش  مناسب  محیط  در  غذایي  مواد  اثرگرفتن  در  زنده  موجودات  جسامت 
می یابد که عبارت از نمو است.

نموي زنده جان ها از داخل بدن آن ها صورت می گیرد که بعد از نمو دوباره به 
حالت اولی بر نمي گردد .

حیوانات تا حد معین نمو می نمایند؛ ولی نموی نباتات تا اخیر عمر دوام می کند.
نمو در زنده جان ها سبب بلند رفتن قدرت کار می گردد.

در مراحل اول زنده گی انسان، سرعت نمو زیاد می باشد؛ سپس آهسته می شود و 
باآلخره متوقف می گردد.

 سؤال  ها

1- در کدام مرحلة زنده گی نمو بیشتر است؟
۲- نمو در زنده جان ها سبب چه می شود؟
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         اهداف
1- دانستن عکس العمل به حیث یکی از خواص موجودات زنده

۲- بیان کردن عوامل عکس العمل در موجودات زنده
3- پی بردن به ارزش عکس العمل در زنده جان ها

فعالیت 
• به شکل دونفری با هم بحث نماییدکه انسان ها در برابر درد، فشار، گرسنه گي، سردي 

یا گرمي، شنیدن صدا و غیره،  چه عکس العمل ها را از خود نشان مي دهند.
• یک شاگرد میوۀ ترش را در حضور همصنفان خود بخورد و به عکس العمل سایر 

همصنفان خود متوجه شده و آن را بیان نماید.

 عكس العمل
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در مورد عکس العمل موجودات زنده در برابر عوامل خارجي چه فکر مي نمایید؟
عکس العمل در موجودات زنده یک خاصیت طبیعي است که در برابر عوامل خارجي 

و داخلي از خود نشان می دهند.
زنده جان ها عوامل محیطي؛ مانند: نور، حرارت، فشار، سردی و عوامل داخلي؛ مانند: 
درد، گرسنه گي، تشنه گي و غیره را احساس و در برابر آن عکس العمل نشان مي دهند.

عکس العمل براي حفاظت زنده جان ها در مقابل عوامل، یکي از خواص مهم آن ها 
بوده و داراي ارزش حیاتي می باشد. اجسام غیر زنده حس ندارند.

 سؤال  ها

1- اجسام زنده و غیر زنده از لحاظ عکس العمل از هم چه فرق دارند؟
۲- در مقابل عوامل خارجی، احساس و عکس العمل چه ارزش دارد؟
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فصل دوم
ساختمان بدن انسان
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         اهداف
1- دانستن ساختمان بدن انسان

۲- مقایسة ساختمان بدن انسان با دیگر حیوانات 
3- اهمیت ساختمان بدن انسان

فعالیت 

• گروه اول: یک انگشت خود را بر زنخ خود بگذارید و کمي فشار بدهید بار دیگر 
زیادتر فشار بدهید و بعد فکر کنید و بگویید که بدن انسان از چه ساخته شده است؟

• گروه دوم: یک پرنده )مرغ خانه گي( و یک حیوان اهلي )گوسفند( را در نظر بگیرید 
و بگوییدکه بدن آن ها از چه ساخته شده است؟

پوست بدن انسان

اسکلیت و عضالت

ساختمان بدن انسان
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به نظر شما بدن انسان از چه ساخته شده است؟ 
شده  ساخته  مختلف  سیستم های  و  استخوان ها  عضالت،  پوست،  از  انسان  بدن 

است.
پا ها(  و  )دست ها  بدن  اطراف  و  تنه  سر،  مانند:  انسان،  بدن  خارجی  قسمت های 

توسط پوست پوشانیده شده است.
پوست بعضی قسمت های بدن انسان توسط موي پوشیده شده است؛ در حالیکه 
و  بز  مانند:  حیوانات؛  برخي  بدن  و  بزرگ  و  پر هاي کوچک  از  پرنده گان  بدن 
گوسفند توسط پشم و از بعضي دیگر؛ مانند: مار و ماهی توسط فلس ها پوشیده 

شده است.
جسم انسان، مانند حیوانات عالی، داراي اعضا و سیستم  هاي مختلف می باشدکه 

به ترتیب خوانده می شود.

 سؤال  ها

1- بدن انسان از چه ساخته شده است؟
۲- قسمت هاي مختلف بدن انسان را نام بگیرید.
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         اهداف 
1- دانستن اسکلیت بدن انسان

۲- بیان وظیفة اسکلیت بدن انسان
3- درک اهمیت اسکلیت در بدن انسان

فعالیت 

• گروه اول: باهم بحث نموده، وظایف اسکلیت را بیان نمایید.
• گروه دوم: نام آن قسمت های اسکلیت انسان را که می شناسید، بنویسید.

اسكليت
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به نظر شما اگر وجود ما استخوان نمي داشت چه واقع مي شد؟
اسکلیت  را  بدن  استخوان های  تعداد  یک  ساختمان خاص  و  تنظیم  ترتیب، 

می گویند.
اسکلیت انسان به صورت عموم به دو حصه تقسیم می شود:

1- اسکلیت محوري
۲- اسکلیت ضمیمه یي

اسکلیت محوري شامل جمجمه، ستون فقرات و قفس سینه می باشد.
اسکلیت ضمیمه یي شامل استخوان هاي دست ها و پا ها می باشد. 

وظیفة اسکلیت تعیین شکل بدن انسان، استوار نگهداشتن بدن و محافظت اعضاي 
داخلي بدن می باشد.

راه  مانند  گوناگون  به حرکات  قادر  را  انسان  بدن  به کمک عضالت،  اسکلیت 
رفتن، نشستن، بلند کردن اشیا وکار کردن می سازد.

بعضي استخوان هاي بدن دراز و بعضي دیگر کوتاه اند؛ همچنان عده یي از آن ها 
پهن و تعداد دیگر گرد می باشند.

به هر اندازه که بدن انسان بزرگ می شود، استخوان هاي بدن کالن و قوي می گردد.
در بعضي غذا ها؛ مانند: شیر، پنیر، ماست، سبزي ها و میوه ها موادي وجود دارد که 
براي قوي شدن استخوان ها مفید است و شعاع مناسب آفتاب نیز براي استخوان ها 

فایده دارد.

 سؤال  ها

1- وظیفة اسکلیت چیست؟
۲- اسکلیت انسان به صورت عموم به چند حصه تقسیم شده است؟

3- اسکلیت ضمیمه یی شامل کدام استخوان ها است؟
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         اهداف 
1- دانستن ساختمان جمجمة انسان 
۲- بیان کردن وظیفة جمجمة انسان

3- پی بردن به اهمیت جمجمة انسان

فعالیت 

• در گروه ها از روي شکل فوق، جمجمة انسان را در کتابچه هاي خود رسم نموده و 
موقعیت چشم ها، گوش ها، بیني و دهن را در روي شکل نشان دهید.

جمجمه



20

آیا شما جمجمة حیوانات )گوساله، گوسفند و غیره( را از نزدیک دیده اید؟
آیا متوجه شده اید که در داخل آن چه چیز قرار دارد؟

جمجمه از استخوان هاي مختلف الشکل تشکیل شده که در ایام طفولیت داراي 
دندانه  ها بوده و با گذشت زمان با هم پیوست می شوند.

جمجمه از دو قسمت تشکیل شده است:
1- کاسة سر

۲- استخوان هاي روي
استخوان هاي روي،  دارد و در قسمت  مغز جا  استخوان هاي جمجمه،  در داخل 

دهن، بیني، چشم ها و گوش ها قرار گرفته است.
شامل  بیني  و  پایین(، گوش ها  و  باال  )االشه هاي  سفال  و  علیا  استخوان فک هاي 

جمجمه بوده و وظیفة کاسة سر، محافظت مغز از صدمات خارجي می باشد.
ضربة شدید به جمجمه آسیب می رساند و مغز از آن صدمه می بیند که این آسیب 
انواع مختلف اختالل مغزي فلج ها و حتي سبب مرگ شده  به وجود آمدن  باعث 

می تواند.
جمجمه در حفاظت مغز اهمیت زیاد دارد؛ پس در حفاظت آن باید توجه نمود.

 سؤال  ها

1- جمجمة انسان از چند قسمت تشکیل شده است؟
۲- جمجمه چه وظیفه دارد؟ 

3- اگر جمجمه در اثر ضربة شدید، صدمه ببیند چه واقع مي شود؟
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         اهداف 
1- دانستن ساختمان ستون فقرات

۲- تشریح وظایف ستون فقرات
3- درک اهمیت ستون فقرات در بدن انسان

فعالیت 

• گروه اول: دربارۀ ستون فقرات آنچه می دانید باهم شریک سازید.
• گروه دوم: دربارۀ وظایف و اهمیت ستون  فقرات باهم بحث نمایید.

یک مهره از ستون فقرات

ستون فقرات
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به نظر شما  اگر ستون فقرات نمی داشتیم چه واقع می شد؟
ستون فقرات از یک تعداد استخوان هاي جداگانة میان خالي ساخته شده است که 

هرکدام آنرا به نام مهره یا فقره یاد می کنند.
ستون فقرات از جمجمه تا لگن خاصره ادامه دارد.

در خالیگاه داخلی ستون فقرات، حرام مغز )نخاع شوکي( قرار دارد و در استوار 
نگهداشتن بدن اهمیت دارد؛ همچنان ستون فقرات در اجراي حرکات، بدن را 
کمک می نماید؛ مانند: حرکات سر، گردن، کمر و خم و راست شدن بدن و غیره.

چون ستون فقرات موازنه و استقامت بدن را نگهمیدارد؛  لذا براي جلوگیري از 
انحنا و کج شدن ستون فقرات باید همیشه در وقت نشستن و راه رفتن، بدن خود 

را راست نگهداریم .

 سؤال  ها
1- ستون فقرات از چه ساخته شده است؟

۲- در خالیگاه های ستون فقرات چه جاي دارد؟
3- براي جلوگیری ازکج شدن ستون فقرات، کدام نکات را باید مراعات کرد؟

نشستن نادرست باالی چوکی درست ایستادن نادرست ایستادن
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         اهداف
1- آشنایی با شکل، ساختمان و تعداد قبرغه های انسان

۲-  بیان نمودن وظیفة قبرغه های انسان
3- درک اهمیت قبرغه های انسان

فعالیت 
• گروه اول: قبرغه هاي خود را لمس کنید، تعداد آن ها را بشمارید و در وقت تنفس 

حرکات آنرا حس کنید.
با  )قدامي(  پیش روي  از طرف  قبرغه ها  بگوییدکه  فوق  از روي شکل  • گروه دوم: 
کدام قسمت بدن و از طرف عقب )خلفي( با کدام قسمت هاي بدن وصل مي باشد و کدام 

قبرغه ها دراز و کدام آن ها کوتاه مي باشند؟

استخوان سینه

قبرغه ها

ستون فقرات

قبرغه های کوتاه

قبرغه  ها
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به نظر شما قبرغه  ها چگونه شکل و چه وظیفه دارند؟
اگر قبرغه نمی داشتیم چه واقع می شد؟

ستون  استخوان هاي  با  عقب  طرف  از  بوده که  )قوسي(  منحني  شکل  داراي  قبرغه ها 
فقرات و از طرف پیش روي با استخوان سینه وصل اند.

انسان داراي دوازده جوره قبرغه می باشد.
ده جوره قبرغة طویل با ستون فقرات و استخوان سینه وصل است؛ ولي دو جورۀ پاییني 
آن که کوتاه تر است،  تنها با ستون فقرات وصل است و با استخوان سینه وصل نمی باشد.

قبرغه ها و استخوان سینه، قفسي را تشکیل می دهند که به نام قفس سینه یاد می شود و 
در آن شش ها و قلب قرار دارد.

قبرغه ها در حفاظت و نگهداري اعضاي داخلي مانند قلب و شش ها اهمیت خاص دارد.

در میان قبرغه  ها عضالتي قرار دارد که هنگام تنفس، قبرغه  ها را باال و پایین مي کشاند.

 سؤال  ها
1- شکل قبرغه ها چگونه است؟

۲- انسان داراي چند جوره قبرغه مي باشد؟
3- قبرغه ها در بدن انسان چه اهمیت دارند؟
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         اهداف 
1- شناختن استخوان های اطراف بدن انسان
۲- تشریح استخوان های اطراف علیا و سفال

3- درک وظایف و اهمیت استخوان های اطراف بدن

فعالیت 

• گروه اول: با استفاده از شکل فوق استخوان هاي دست هاي خود را لمس کرده و بنویسید 
که از چند استخوان طویل ساخته شده است؟

• گروه دوم: با استفاده از شکل فوق استخوان پا هاي خودرا لمس نموده و بنویسیدکه پا ها 
از کدام استخوان ها تشکیل شده و چه اهمیت دارند؟

 استخوان هاي اطراف 

عليا و سفالی بدن
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به نظر شما استخوان های اطراف بدن از کدام استخوان ها تشکیل شده است؟
اگر دست ها و پا های ما استخوان نمی داشتند چه می شد؟

استخوان هاي اطراف بدن شامل استخوان هاي دست ها )علیا( و استخوان هاي پا ها )سفال( 
می باشد.

هر دست شامل بازو، ساعد، بند دست، کف دست و انگشتان می باشد.
استخوان طویل ساخته شده  از یک  به آرنج ختم می گردد که  و  از شانه شروع  بازو 

است.
ساعد از آرنج شروع شده و به بند دست ختم می گردد که از دو استخوان طویل ساخته 

شده است.
تشکیل  استخوان هاي کوچک  تعداد  از یک  انگشتان دست  و  بند دست، کف دست 

شده است.
استخوان هر پا شامل ران، ساق، بند، کف و انگشتان می باشد.

ران از یک استخوان طویل و بزرگ که در فرو رفته گي لگن خاصره محکم می گردد 
ساخته شده است.

ساق از دو استخوان طویل ساخته شده است که به بند پا وصل می باشد.
بند پا، کف پا و انگشتان پا از یک تعداد استخوان هاي کوچک متشکل می باشد.

وظایف دست ها عبارت از گرفتن و برداشتن اشیا و مواد غذایي هنگام صرف طعام، نوشتن، 
شستن و غیره است و وظیفة پا ها نشستن، برخاستن، راه رفتن و غیره می باشد.

استخوان هاي اطراف بدن نظر به انجام وظایف شان داراي اهمیت می باشد.

 سؤال  ها
1- دست ها از کدام استخوان ها ساخته شده است؟

۲- بازو و ساعد از کدام قسمت شروع و به کدام قسمت ختم مي گردد؟
3- پا ها از کدام استخوان ها ساخته شده است؟

۴- وظایف دست ها و پا ها چیست؟
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         اهداف 
1- شناخت انواع عضالت بدن انسان

۲- تشریح وظایف عضالت.
3- درک اهمیت عضالت بدن انسان.

فعالیت 

• گروه اول: با هم بحث نمایید و بگویید که برای داشتن عضالت قوی چه باید کرد؟
• گروه دوم: بعضي اعضاي بدن از قبیل دست، پا، ابرو و لب های خود را حرکت داده 

و عضالتي را که در حرکات آن ها کمک مي کنند، پیدا نمایید.

عضالت
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به نظر شما  در بدن انسان چند قسم عضالت وجود دارد؟
به نظر شما عضالت در بدن چه وظایف دارد؟

اند. داده  تشکیل  را  بدن  زیاد  قسمت های  اندکه  گوشتي  قطعات  از  عبارت  عضالت 
عضالت به سه نوع است عضلة قلب، عضالت لشم، عضالت اسکلیتی یا ارادی.

حرکات مختلف بدن توسط عضالت صورت می گیرد.
و  انکشاف عضالت  و  نمو  اجراي کار هاي جسماني سبب  و  منظم سپورتي  تمرینات 

اسکلیت بدن می گردد.
عضالت بدن از لحاظ حرکت به دو نوع یعنی ارادی و غیر ارادی تقسیم می گردد.

 سؤال  ها
1- عضالت چیست و چه اهمیت دارند؟

۲- عضالت از لحاظ حرکت به چند نوع است؟
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         اهداف
1- شناخت عضالت ارادی

۲- بیان وظایف عضالت ارادی
3- درک اهمیت عضالت ارادی

فعالیت 
• از گروه اول یک شاگرد در مقابل همصنفان خود قرار بگیرد و چند تمرین ورزشي 
تمرینات ورزشي، عضالت کدام  اجراي  بگویند که در  انجام دهد و شاگردان دیگر  را 

قسمت هاي بدن سهم فعال داشت؟
• از گروه دوم یک شاگرد زبان خود را از دهن خارج و دوباره داخل کند.

شاگردان دیگر با توجه به حرکات لب ها، زبان و االشة وی بگویندکه این عمل به ارادۀ 
شاگرد مذکور صورت گرفته است و یا به صورت خودي؟

عضالت ارادي



30

به نظر شما عضالت کدام قسمت هاي بدن به اراده و خواست انسان فعالیت مي کند؟
عضالتي که به اراده و خواست انسان حرکت و فعالیت مي نمایند، به نام عضالت 
ارادي یاد می شوند. این عضالت بر روي استخوان ها تکیه دارند؛ ازاین لحاظ به 

نام عضالت اسکلیتی نیز یاد می شوند.
عضالت ارادي قسمت هاي زیادي از اسکلیت بدن را پوشانیده اند؛ مانند: عضالت 

دست ها، پا ها، گردن، سینه و غیره.
نقش  جسماني  نوع کار  هر  و  بدن  مختلف  حرکات  اجراي  در  ارادي  عضالت 
اساسي را بازي می کنند؛ مانند: راه رفتن، دویدن، نشستن، برخاستن، برداشتن و 

غیره.

 سؤال  ها

1- عضالت ارادی کدام عضالت اند و چه وظایف دارند؟
۲- نام عضالت ارادی و موقعیت آن ها را بگویید؟
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         اهداف 
1- شناخت عضالت غیر ارادی بدن

۲- تفکیک عضالت ارادی از غیر ارادی
3- درک اهمیت وظایف عضالت غیر ارادی

فعالیت
به سرعت اجرا  از شاگردان در مقابل همصنفان خود چند حرکت ورزشی را  • یکي 

نمایدکه در این حالت ضربان قلب او سریع تر مي گردد.
شاگردان دیگر متوجه باشند که آیا حرکات عضالت قلب مانند عضالت دیگر به ارادۀ 

شخص مذکور متوقف مي شود یا خیر؟

ارادۀ  به خواست و  چه فکر می کنیدکه حرکات عضالت قلب، شش ها و معده 
انسان است یا خیر؟

عضالتي که به اراده و خواست انسان حرکت نمی کنند؛ عضالت غیر ارادي گفته می شوند.
عضالت غیر ارادي با استخوان ها وصل نیستند.

عضالت جدار هاي مري، معده، روده ها، نل هاي تنفسي و رگ هاي خون داراي 
حرکات غیر ارادي می باشند.

عضالت قلب نیز داراي حرکت غیر ارادي اند.
فرق بین عضالت ارادي و غیر ارادي آن است که عضالت ارادي به ارادۀ خود 

انسان حرکت می نمایند و عضالت غیر ارادي بدون ارادۀ انسان حرکت دارند.
 سؤال  ها

1- کدام عضالت اعضاي بدن را عضالت غیر ارادي می گویند؟
۲- عضالت قلب ارادي است و یا غیر ارادي؟

3- آیا عضالت غیر ارادي به حرکت استخوان ها کمک می کند؟

 عضالت غير ارادي

شش ها
قلب معده
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فصل سوم
ماده و خواص آن
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         اهداف 
1- کسب معلومات در مورد ماده

۲- درک مادی بودن  تمامی اجسام محیط ماحول
3- متیقن شدن به دارا بودن کتله، حجم و عمل ماده

فعالیت
1- گروهی از شاگردان، یک گیالس خالي و گروه دیگر گیالس پر از آب، یک توتة 

کوچک سنگ و دو عدد پوقانة خالي را مشاهده نمایند.
گیالس، سنگ، چوب، آب و پوقانه را لمس کنند.

یک پارچه سنگ و یک پارچه چوب را در گیالس پر از آب بیندازند، در این تجربه چه 
مشاهده مي نمایند؟ نتیجه را بیان کنید.

۲-گروه دیگری از شاگردان در ابتدا در وسط سیم، یک تار را طوري بسته کنندکه سیم به 
شکل شاهین ترازو در توازن قرار گیرد، یک پوقانه را توسط دهن خود پر از هوا نمایند و در 
انجام یک سیم باریک فلزي آن را بسته و پوقانة خالي را به انجام دیگر سیم وصل کنند، در این 

صورت مشاهده خواهید نمود که پوقانة پف شده سنگین است یا پوقانه خالي، چرا؟
در بین گیالس مملو از آب یک پارچه سنگ را با تار بسته کنید و در آب فرو ببرید، چه 

مي بینید؛ علت آن چیست؟بگویید.

ماده
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آیا در مورد ماده معلومات دارید؟ اجسام محیط ماحول ما مواد اندیاخیر؟
تمام اشیا؛ مانند: سنگ، چوب، شیشه، سیم فلزي، آب، تیل، هوا، پوقانه، کتاب، قلم، 

تخته، تباشیر، موجودات حیه و غیره به نام ماده یاد می شوند.
تعریف ماده: هر شی که قسمتی از فضا را اشغال نماید، کتله داشته باشد و قابل لمس باشد 

ماده است.
کتله: مقدار ذراتی است که یک جسم را تشکیل می دهد.

حجم: قسمت اشغال شدۀ فضا توسط یک جسم مادی را حجم همان جسم گویند.  
نام اجسام  به  ماده به حاالت مختلف وجود دارد؛ طورمثال: سنگ، چوب، شیشه و غیره را 
)مواد( جامد یاد می کنند که ذرات آن ها با هم نزدیک بوده دارای شکل ثابت می باشد. آب، 
تیل، الکول، سرکه و دیگر موادکه قوۀ جذب بین ذرات)مالیکول( آن ها کم بوده می توانند 
حرکت نمایند از این سبب شکل ثابت ندارند؛ اگر در یک ظرف ریختانده شود شکل همان 

ظرف را می گیرند. 
هوا، بخارات آب، بخار الکول، عطر و بخار مایعات دیگر که فرار می نمایند، به نام گازات 
یاد می گردند. ذرات گازات از همدیگر نسبت به مایعات دور تر واقع شده و داراي حرکت 
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سریع تر می باشند.
موادیکه در آب فرو رفته و تهنشین می گردند؛ مانند: پارچة سنگ، شیشه، آهن و غیره یک 
مقدار آب را به اندازۀ حجم خود از گیالس مملو از آب بیجا می نمایند و این مواد نسبت به 

آب هم حجم خود سنگین تر می باشند.
چوب، کاغذ، پالستیک، پنبه و غیره که در آب فرو نمی روند و به سطح آب شناور می شوند، 

نسبت به آب هم حجم خود سبکتر اند.
چون تمام اشیای طبیعت از ماده تشکیل گردیده اند؛ بنابرآن ماده داراي اهمیت زیاد می باشد.

 سؤال  ها

1- شما در محیط ماحول خود کدام مواد را می بینید ؟ نام بعضی از آن ها را تحریر دارید. 
۲- ماده را  تعریف کنید.

3- در بارۀ حالت های ماده معلومات مختصر دهید.  
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         اهداف
1. آموختن خواص فزیکي )ظاهري( ماده

۲. تمیز نمودن خواص فزیکي یک ماده از مادۀ دیگر
3. درک اهمیت خواص ماده در زنده گی

فعالیت 
• یک گروهی از شاگردان سه مادۀ جامد دارای عین رنگ؛ مانند: بوره، نمک، پودر 
لیمو را در سه بوتل بي رنگ به طور جداگانه بیندازند و مشاهده کنندکه آیا آن ها از همدیگر 
فرق دارند یا خیر؟ در باره باهم بحث نمایند؛ همچنان سه مادۀ مایع بي رنگ؛ مانند: آب، 
الکول و سرکه را در سه بوتل بي رنگ به طور جداگانه بریزند، آیا آن هارا از لحاظ رنگ 

از هم فرق کرده مي توانند؟ در این مورد باهم بحث کنند .
• گروه دیگر سه بوتل حاوي مایعات مذکور را باز و بوي کنند، کدام بو ها را احساس 

مي نمایند؟

خواص ماده

 بوره

نمک آبلیمو الکول
رسکه
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به نظر شما شناخت خواص ماده در زنده گی روزمرۀ ما چه اهمیت دارد؟
مواد  دارای دو خاصیت اند: خواص فزیکی و کیمیاوی. 

را آشکار می سازدکه  ماده  تغییرات ظاهری  ماده،  فزیِکی  خواص  فزیکی:  خواص 
حرارتی،  هدایت  برقی،  هدایت  شدن(،  انحاللیت)حل  کثافت،  کتله،  از:  اند  عبارت 

رنگ، بوی، درجة غلیان، درجة انجماد، ذوبان و غیره می باشد.
مواد در طبیعت به سه حالت یافت می شود: جامد، مایع و گاز.

مواد مایع که داراي رنگ مشابه باشند، از روي بوي و مزۀ آن ها تشخیص شده می توانند؛به 
طورمثال: آب، الکول و سرکه که مایعات بي رنگ اند، به واسطة بو و مزه از یکدیگر 
تفکیک شده می توانند، طوري که آب بي ذایقه است، الکول داراي بوي تیز و زننده و 

سرکه داراي بوي گوارا و ذایقة ترش می باشد.
بوره، نمک و پودر لیمو به واسطة  ذایقه شناخته شده می توانند، طوري که بوره داراي 

ذایقة شیرین، نمک مزۀ شور و پودر لیمو طعم ترش دارد.
شناختن خواص ماده و استعمال آن ها در امور زنده گی روز مرۀ انسان داراي اهمیت می باشد.

خواص کیمیاوی: خواص کیمیاوی مواد تغییرات اصلی مواد را آشکار می کند و در اثر 
این تغییرات، ماده اصلیت  خود را تغییر می دهد؛ مثال: سوختاندن کاغذ.

 سؤال  ها
1- مواد به اساس کدام خواص شان از همدیگر فرق شده مي تواند؟

۲- چرا یک ماده قبل از استعمال باید شناخته شود؟
3- شناخت خواص ماده در زنده گی ما چه اهمیت دارد؟

۴- چطور شما مواد را از روي شکل ظاهري آن تشخیص می نمایید؟
از یکدیگر چطور تشخیص  ۵- شما دو مادۀ هم رنگ و هم شکل؛ مانند: بوره و نمک را 

نموده مي توانید؟
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         اهداف
1- کسب معلومات در مورد کثافت

۲- متیقن شدن به تفکیک مواد  بر اساس کثافت
3-  تعیین کثافت مواد

فعالیت: اشیای مادي را که در اشکال ذیل  نشان داده شده است، تهیه نمایید.
اشیای ذیل را با دست بردارید و بگویید که کدام آن ها سنگین تر و کدام شان سبکتر مي باشد؟

کتلة اشیاي ذیل را به صورت جداگانه اندازه نموده و مقدار یا وزن آن ها را یادداشت کنید، بعد 
هریک از مواد مذکور را در بین بیکر مملو از آب داخل نمایید، مقدار آبي که به واسطة آن  بیجا 
مي شود، در بین سلندر درجه دار انداخته  و حجم آن ها را به دست آورده، یادداشت کنید. در ختم 
کار، کتلة حاصله را تقسیم حجم آن نموده، عددی را به دست خواهید آورد، در مورد عدد به دست 

آمده و مفهوم آن باهم بحث نمایید.

کثافت
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به نظرشما چرا بعضي اجسام در آب غرق و بعضی درآب غرق نمی شوند؟
اکر  کتلة یک جسم بر حجم همان جسم تقسیم گردد، کثافت همان جسم را نشان می دهد:   

= کثافت کتله
حجم

بعضی مواد جامد و یا مایع در آب حل می شوند؛ ولي در اثر حل شدن در آب، مقدار 
قابل مالحظة آب را بیجا نمی کنند؛ مانند: الکول، بوره، نمک و غیره که در آب حل 

شده؛ ولی سبب بیجا شدن آب نمی شوند.
حل  آب  در  غیره  و  شیشه  فلزات،  چوب،  سنگ،  مانند:  دیگر؛  )مواد(  اجسام  بعضي 
نمی شوند؛ ولی هرگاه در آب غرق شوند )طوري که در درس هاي گذشته خوانده اید( 

به اندازۀ حجم خود، آب را بیجا می کنند.
اگر حجم آبي را که به اثر غرق شدن اشیاي مذکور بیجا می گردد اندازه شود و کتلة 
اشیاي مذکور که قباًل اندازه شده است، نیز  باهم مقایسه شوند، قیمت حاصل تقسیم 

کتله و حجم هریک از مواد مذکور به نام کثافت همان شی یاد می شود.
  )10( 3cm مثال: اگر کتلة یک توتة سنگ که در آب غرق شده و ده سانتي متر مکعب

g60  باشد، کثافت آن این طور معلوم می شود:   آب را بیجا کرده است 
 

کثافت مواد از همدیگر فرق دارد که بر اساس آن یک ماده از مادۀ دیگر تشخیص و 
تمیز می گردد؛ بنابران شناختن کثافت اشیا داراي اهمیت خاص می باشد.

 سؤال  ها
1- چطور کثافت را تعریف کرده مي توانید؟

)6(  باشد، کثافت آن چقدر خواهد بود؟ 3cm )12(  و حجم آن  g ۲- اگر کتله )وزن( یک جسم 
3- چرا بعضي اجسام در آب غرق می شوند و بعضي دیگری در آب شنا مي کنند؟

 6 گرام 

 سانتی مترمکعب 

60 گرام 

10  سانتی متر مکعب 
=  کثافت =   کتله 

=  حجم 
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         اهداف 
1- کسب معلومات درمورد مفهوم انحاللیت مواد

۲- فرق مواد منحل و غیر منحل از همدیگر
3- توضیح تاثیر حرارت در انحاللیت مواد منحل

فعالیت
شاگردان صنف به دو گروه تقسم شوند:گروه اول یک مقدار )یک قاشق( نمک و یا بوره 
را در یک گیالس پر از آب بیندازند و توسط قاشق و یا میلة شیشه یي شور بدهند و بعد از 

آن رنگ محلول و نتیجة کار را بنویسند.
گروه دوم یک قاشق نشایسته )آرد( را در یک گیالس دیگر که تا نیمه از آب پر باشد، 
عالوه نمایند و آنرا شور دهند، بعد رنگ محلول را مشاهده و نتیجه را بنویسند، یک نفر به 
نماینده گي هر دو گروه، در محلول های مذکور یک مقدار کم نمک و یا بوره را عالوه 
کند و حرارت دهد. دیگران مشاهده نمایند که آیا در اثر حرارت، مقدار مادۀ منحله زیاد 

تر حل مي شود و یا این که تغییری دیده نمی شود ؟ نتیجه را بنویسند.
به همین ترتیب عین عملیه را باالي ریگ و آب نیز انجام داده و نتیجة عملیه را بنویسند.

انحالليت
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به نظر شما چرا بوره یا نمک در آب ناپدید مي شود؟ 
یاد  نام مواد حل شونده  به  موادي که در مادۀ حل کننده، مانند آب و غیره حل شود، 
می شود؛ طور مثال: در عملیه هاي فوق بوره و نمک به نام مادۀ حل شونده و آب به نام 

مادۀ حل کننده یاد می گردد.
یاد  منحل  غیر  مادۀ  نام  به  نشود،  حل  دیگر  حل کنندۀ  مادۀ  کدام  یا  آب  در  مادۀکه 
می شود؛ طور مثال: سلفر، برادۀ آهن و ریگ در آب حل نمی شوند ؛ ازاین سبب به نام 

مواد غیر منحل یاد می گردند.
بعضي مواد در یک ماده )مایع(، غیر منحل و در مادۀ دیگر منحل می باشند؛ طور مثال: 

رنگ روغني در آب حل نمی شود؛ ولي در تیل خاک حل می شود.
ماده یي که در نتیجة حل شدن مادۀمنحله )حل شونده( در یک محلل)مادۀ حل کننده( تشکیل 
و  در آب  بوره  یا  و  در آب  نمک  محلول   : مثال  می شود؛ طور  یاد  محلول  نام  به  می گردد، 

غیره. 
محلول عبارت است از:

                      مادة حل شونده + مادة حل کننده = محلول 
مقدار مادۀ حل شوندۀ که در یک حجم معین مادۀ حل کننده به درجة حرارت معین 

حل مي شود، به نام درجة انحاللیت همان ماده یاد مي گردد.
انحاللیت اکثریت مواد جامد در مادۀ حل کننده با ازدیاد حرارت زیاد شده؛ یعني با 
زیاد شدن درجة حرارت مقدار بیشتر مادۀ حل شوندۀ جامدات در مادۀ حل کننده حل 
مفر؛  مواد  انحاللیت  فرق می کند.  دیگر  مادۀ  از  ماده  انحاللیت یک  مي گردد. درجة 

مانند: الکول با ازدیاد حرارت  کم شده ؛ اما با ازدیاد فشار زیاد می گردد.

 سؤال  ها
1- مواد منحل و غیر منحل از هم چه فرق دارند؟

۲- انحاللیت را تعریف نمایید.
3- درجة انحاللیت یک مادۀ حل شونده مربوط به کدام عامل ها است؟

۴- چه فکر مي کنید!؟ هرگاه عوض بوره، ریگ در آب انداخته شود، آیا مانند بوره ناپدید 
خواهد شد؟



42

         اهداف 
1- حاصل نمودن معلومات در مورد درجة حرارت ذوبان یا نقطة ذوب مواد   

۲- فرق نقطة ذوبان مواد مختلف از یکدیگر 
3- متیقن شدن به اهمیت نقطة ذوبان در تشخیص مواد

فعالیت: در یک بیکر یا گیالس شیشه یي، مقدار آب را عالوه نموده  و ترمامتر 
)حرارت سنج( را در آن قرار دهید و بعد درجة حرارت ترمامتر را که درجة حرارت آب 
را نشان مي دهد، یادداشت کنید. اکنون در بین آب بیکر مقدار کمی نمک را حل کنید و 
درجة حرارت محلول تشکیل شده را یادداشت نمایید. در بیکر دیگر مقدار یخ را در تماس با 
ترمامتر قرار دهید و درجة حرارت آن را از ترمامتر  یادداشت کنید، بعد یخ را حرارت دهید، 
هنگام ذوب شدن یخ و ثابت ماندن درجة ترمامتر، آن درجة حرارت )نقطة ذوب یخ( را 
نیز یادداشت نمایید. اکنون در بین بیکرحاوی یخ یک مقدارنمک را عالوه نمایید، تغییرات 
درجة حرارت را درآن مشاهده و یادداشت نمایید. مخزن سیماب ترمامتر )قسمت پایین آن( 
را در بین یک شمع که در بیکر قرار دارد، بگذارید و بیکر را حرارت دهید هنگامي که شمع 
نقطة ذوبان یخ  و شمع  ثبت کنید. آیا  به ذوب شدن مي کند؛ درجة حرارت آن را  شروع 

یکسان است؟ مشاهدات خود را بنویسید.

نقطة ذوبان

ذوب

0
o

آب جوش

نقطة غلیان

نقطة ذوبان
آب جامد
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به نظر   شما مقدار یخ در اثر عین حرارت زودتر ذوب مي شود و یا مقدار روغن جامد؟
درجة حرارت ذوبان یا نقطة ذوبان یک ماده عبارت از همان درجة حرارتی است که 
درجة  یخ صفر  ذوبان  نقطة  طورمثال:  می دهد؛  نشان  ذوب  هنگام  در  را  مذکور  مادۀ 

سانتي گرید است.
نقطة ذوبان و انجماد یک مادۀ معین با هم مساوي و ثابت می باشد؛ یعني اگر آب )یخ 
ذوب شده( را دوباره توسط وسیلة سرد کننده سرد نماییم، به صفر درجة سانتي گرید 
منجمد می شود؛ پس نقطة ذوبان و انجماد آب ثابت و مساوي صفر درجة سانتي گرید 

می باشد.
نقطة ذوبان و انجماد مواد  مختلف از همدیگر متفاوت است که به اساس آن یک ماده 

از مادۀ دیگر فرق و شناخته شده می تواند.
پایین  انجماد مایع خالص را  حل شدن یک ماده در یک مایع خالص، نقطة ذوبان و 
از  را  شده  تشکیل  محلول  انجماد  نقطة  درآب  نمک  شدن  حل  طورمثال:  می آورد؛ 
صفر درجة سانتي گرید به تحت صفر تنزیل می دهد، از همین سبب در شیریخ سازي 
استفاده  شیریخ  سازندۀ  مواد  ساختن  جامد  و  براي سردکردن  یخ  و  نمک  مخلوط  از 
مي نمایند. برای تشخیص مواد از همدیگر، نقطة ذوبان آن ها نقش اساسی را دارا است.

 سؤال  ها

1- نقطة ذوبان و انجماد یک ماده را تعریف کنید.
۲- حل شدن یک مادۀ منحله در یک مایع باالی نقطة انجماد آن چه تأثیر دارد؟

3- چرا جهت ذوب شدن یخ و برف روی سرک ها، نمک را پاش می دهند؟
۴- به نظر شما منظور از نقطة ذوب یک ماده چه است؟

نوت: معلم صاحب می تواند از یک شمع برای حرارت دادن یخ غرض  معلوم کردن نقطة 
ذوبان آب استفاده کند و یا هم می تواند آن را غرض دریافت نقطة ذوبان روغن نیز به کار 

ببرد.
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         اهداف 
1- آشنایی با مفهوم نقطة غلیان مواد

۲- درک تأثیر مواد منحله در نقطة غلیان محلول ها 
3- تمیز مواد از همدیگر بر اساس تفاوت نقطة غلیان شان 

فعالیت
1- در یک بیکر مملو از آب خالص یک ترمامتر را قرار داده و بیکر را حرارت دهید.

۲-  زمانی که  آب به جوش آمد، درجة حرارت آن را از ترمامتر یادداشت نمایید.
3- در جریان جوش خوردن و تبخیر آب مشاهده کنیدکه درجة ترمامتر تغییر مي کند 

یا این که ثابت است؟
۴- بعد ازآن در بیکر آب یک مقدار بوره و یا نمک را عالوه کنید و آن  را الی جوش آمدن 

حرارت دهید، در این صورت درجة حرارت نقطة جوش محلول مذکور را یادداشت کنید.
را جمع  بخارات  بیکري که محتویات آن در حال جوش خوردن می باشد،  یا  باالی ظرف   -۵
آوری نموده، باالی آن آب سرد عالوه نموده  و مشاهده کنیدکه چطور بخارات تبخیر شده، دوباره 

متراکم و به مایع مربوطه تبدیل مي شوند.

                                                                                                      مقایسه تفاوت نقطة غلیان،
                                                                                                                             ذوبان - انجماد آب

نقطة غليان)جوش(

آب سرد

 C09 

حرارت

آب

نقطة غلیان
نقطة انجماد 

و ذوبان

100o 
C

0o

ترمامتر بخارات

تیوب رابری
100o 

C
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آیا نقطة جوش تمامی مواد یکسان خواهد بودیا نه؟
از تجارب و مشاهدات فوق به این نتیجه می رسیم که نقطة غلیان یک مایع عبارت از 

همان درجة حرارتي است که مایع مذکور شروع به جوش می نماید.
ثابت   )1( اتموسفیر(  معمولي هوا)یک  فشار  در  نوعیت آن  به  نظر  مادۀ  هر  غلیان  نقطة 
می ماند؛ ولی از یکدیگر فرق دارد؛ طور مثال: تحت فشار معین، نقطة جوش آب خالص 
صد درجة سانتي گرید، از الکول 78 درجة سانتي گرید و از سرکة خالص118 درجة 

سانتي گرید وغیره می باشد. 
هنگام غلیان، مایع به بخار تبدیل می شودکه این عملیه را تبخیر مي نامند. در اثر سرد ساختن، 
بخارات مذکور دوباره به مایع مربوطه تبدیل می شود که این عملیه را تراکم مي گویند. اگر 
یک مادۀ حل شونده در یک مایع )آب( حل گردد، درجة حرارت نقطة جوش آن بلند می رود. 
لحاظ  از ین  مادۀ دیگر فرق شده می تواند؛  از  ماده  غلیان، یک  نقطة  اختالف  اثر  در 

دریافت  نقطة غلیان داراي اهمیت است. 
بنابر اختالف نقطة غلیان مایعات تشکیل کنندۀ محلول که از چند مایع تشکیل شده باشد، 
کرده  جدا  می آید،  جوش  به  مختلف  حرارت هاي  به  که  را  مذکور  مایعات  از  یک  هر 
می توانیم؛ زیرا مایعات مذکور دارای نقطة غلیان مختلف بوده،  اجزاي محلول مایعات به 
درجة غلیان  مربوط خود از هم جدا می شوند؛ مانند: تصفیة پترول خام و جدا نمودن اجزاي 

آن.

 سؤال  ها

1- نقطة غلیان را چطور توضیح می نمایید؟
۲- نقطة غلیان در تشخیص مواد از همدیگر، چه اهمیت دارد؟

3- آیا حل شدن مواد منحل در یک مایع بر نقطة غلیان آن اثر دارد، یاخیر؟
۴- چه فکر می کنید؟ اگر کدام مادۀ حل شونده در مایع خالص؛ مانند: آب،حل گردد، 

باالی نقطة غلیان مایع مذکور تأثیر خواهد کرد؟ 

به  مساوی  سانتی گراد  درجة  صفر  حرارت  به  است که  هوا  فشار  همان  از  عبارت  فشار،  اتموسفیر  یک   .1
760mmHg است. 

1۵
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1۵

                           فصل چهارم 
اقليم )آب وهوا(
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با اصطالح اقلیم آشنا استید؟ 
متمادی  سال های  برای  منطقه  یک  بارنده گی  و  هوا  حرارت  درجة  اوسط  از  عبارت  اقلیم 
می باشد، یعنی اقلیم عبارت از حاالت حاکم هوا در یک  منطقه است، اقلیم در بعضی مناطق 
سرد، در بعضی مناطق  گرم و در بعضی  مناطق دیگر خشک یا معتدل می باشد. در این فصل 

باد، باران، تبخیر و تراکم تحت عنوان اقلیم مطالعه می شوند.

         اهداف 
1- شناخت باد و تشکیل آن

۲- بیان علت تشکیل باد
3- پی بردن به اهمیت باد

فعالیت
• به بیرون صنف نظر انداخته  و بگوییدکه آیا عالیم وزش باد را مشاهده مي کنید؟

• یک شاگرد بیرون از صنف یک تعداد پارچه هاي کوچک کاغذ را به هوا پرتاب نماید. 
متباقي شاگردان مشاهده نمایندکه چی واقع می شود.

اقليم چيست؟
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به نظر شما از باد در زنده گی روزمرۀ خود چه  استفاده کرده می توانیم ؟
باد هواي متحرک است، هنگامي که در درجة حرارت هوای دو منطقة همجوار تفاوت 

به میان آید، باد به وجود می آید.
سمت باد را با مشاهدۀ دود، حرکت ابر، حرکت بیرق 

و خم شدن گیا هان و درختان می توان تعیین نمود.
جهت باد در میدان هاي هوایي به وسیلة بادنما تعیین 
می گردد. ساده ترین باد نما پرتاب خاک به هواست 

که خاک به مسیري که باد می وزد حرکت می کند.
سرعت و سمت باد نظر به نوعیت اقلیم فرق می کند.

باد، سبب سرد شدن محیط، خشک شدن لباس ها، جدا نمودن غله و حبوبات از کاه، 
انتشار تخم هاي نباتات و حرکت ابر ها می گردد.

شدت باد مربوط به تفاوت درجة حرارت هوای دو ساحة همجوار می باشدکه تفاوت 
زیاد  خسارات  سبب  نتیجه  در  می گرددکه  طوفان  تشکیل  باعث  حرارت  درجه  زیاد 
و  هوا  آلوده شدن  راه ها،  برق، شکستن درختان، مسدود شدن  لین هاي  قطع  زراعتي، 

انتقال گرد و غبار و میکروب ها در هوا می گردد.

 سؤال  ها
1- باد چیست وچه اهمیت دارد؟

۲- باد شدید چه ضرر دارد؟
3- سمت باد را چطور تعیین کرده می توانیم؟

۴- وزیدن باد را چطور می فهمیم؟
۵- آیا باد در اقلیم یک منطقه نقش دارد یا خیر؟

هوای گرم

هوای سرد
باد
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         اهداف
1- دانستن عامل باد

۲- بیان اضرار بادهای شدید
3- درک  علت باد شدید و بطی

فعالیت

  عنبر روشن شده را نزدیک سوراخ جانبي قطي قرار بدهید، سمت حرکت دود عنبر 
را مشاهده نمایید، از این تجربه و مشاهده چه نتیجه مي گیرید؟

عامل باد

1- یک قطي از کاغذ مقوي را مطابق به شکل ذیل از 
دو طرف به قطر سه سانتی متر سوراخ نمایید. یک دیوار 
قطی را قطع و عوض آن پالستیک شفاف بچسپانید، شمع 
را روشن کنید و در داخل قطی تحت سوراخ  کوچک 
تا درجة حرارت هوای داخل قطی را  قرار دهید  فوقاني 

تغییر دهد و متباقي سوراخ هاي قطي را ببندید.

عنبر

هوای سردهوای گرم باد
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به نظر شما هوای سرد سنگین است یا هوای گرم؟
طوري که مطالعه نموده اید، در اثر اختالف درجة حرارت، جریان هوا که عبارت از باد 

است به وجود می آید.
به  این اصل هواي سرد  به هواي گرم، سنگین تر است، روي  نسبت  چون هواي سرد 
طرف پایین و هواي گرم به طرف باال حرکت می کند که این حرکت باعث به وجود 

آمدن باد می شود.
علت به وجود آمدن باد شدید آن است که هوا در یک منطقة زمین به طور آنی گرم 
شده و در نتیجه هوا سبک و منبسط شده و به طرف باال می رود. در مقابل هواي سرد به 
مقصد پر کردن جاي هواي گرم به طور سریع جریان نموده و جریان  باد شدید مالحظه 

می گردد.
در صورت گرمي زیاد هوا، انسان ها به خاطر سرد ساختن بدن خود از بادپکه استفاده 

می کنندکه در اثر حرکت سریع پکه، باد به فاصلة کم می وزد.
هوا  پاکی  و  زیست  محیط  سرسبزی  باعث  درختان  نمودن  غرس  شدکه  یادآور  باید 

می شود و از ضرر باد جلوگیری می کند.

 سؤال  ها

1- علت به وجود آمدن باد شدید را واضح کنید؟
۲- چطور مي توانیم در محیط خود از زیان باد جلوگیري نماییم؟

3- در موقع ضرورت چگونه باد را به وجود آورده می توانیم؟
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         اهداف
1-  آشنایی با بارنده گی و تشکیل آن ها                              

۲-  توضیح تشکیل بارنده گی و دوران آب در طبیعت
3- درک اهمیت تشکیل بارنده گی و دوران آب در طبیعت

فعالیت
• در یک چایجوش تا نیمه، آب عالوه نموده، باالي منبع حرارت قرار بدهید تا آب به 
جوش آید. یک گیالس را مطابق شکل ذیل باالي نولة چایجوش طوری قرار دهید که تا 
بخارات آب داخل آن گردد، در داخل گیالس چه را مشاهده می کنید و از آن چه نتیجه 

می گیرید با هم بحث نموده، نتیجه را بیان کنید.

بارندگی و تشكيل آن
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به نظر شما اگر بخارات آب سرد گردد به چه تبدیل خواهد شد؟
در طبیعت آب دریا ها، بحر ها و غیره از اثر حرارت تبخیر شده، بخارات آب در هوا 
باال رفته و حرارت خود را از علت سردی هوا از دست می دهند که  سبب تشکیل ابر ها 

می گردد.
 در اثر جریان هوا )باد( ابر به مناطق مختلف انتقال می کند، بخارات ابر از اثر سردي 
زیاد به باران، برف و یا ژاله تبدیل گردیده و به زمین فرو می ریزند، آب باران و برف 
به روي زمین جریان نموده  و قسمت از آن در زمین جذب و قسمت دیگر آن در اثر 
حرارت آفتاب تبخیر شده و دوباره  به ابر و باران تبدیل می شود، به همین ترتیب دوران 
باعث تصفیة هوا و سرسبزی  این عملیه  ادامه می یابد.  و  آب در طبیعت تشکیل شده 

محیط زیست می گردد.
برف و باران سبب تشکیل ذخایر آب هاي زیر زمیني؛ مانند: چشمه ها، چاه ها، کاریزها 
و غیره شده که در سطح  زمین جاري می شود و به شکل جوي ها و دریا ها جریان پیدا 

می کند. 
از آب هاي باران در آبیاري، احداث بند هاي برق و غیره استفاده می شود.

 سؤال  ها
1- بارنده گی چطور تشکیل می شود؟

۲- بارنده گی چه اهمیت دارد؟
3- قبل از بارنده گی کدام عالیم را در هوا مشاهده می نمایید؟

۴- از آب  باران چه استفاده می شود؟
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         اهداف 
1. داشتن عملیه تبخیر

۲. بیان عملیه تبخیر
3. درک اهمیت تبخیر در تشکیل ابر

فعالیت 
گروه اول: یکي از شاگردان تخته را توسط یک تکة مرطوب پاک کند و شاگردان 
این  نا پدید می شود، در  از یک لحظه یي رطوبت روي تخته  بعد  باشند که  دیگر متوجه 

مورد باهم بحث کنند.
گروه دوم: یک شاگرد یک گیالس آب را به روي صنف پاش دهد، دیگران مشاهده 
نموده و بگویندکه آب بعد از یک مدت زمان چرا ناپدید می شود و به کجا می رود؟ در 

این مورد با هم مباحثه نمایند.
گروه سوم: یک دستمال و یا تکة ململ مرطوب را در آفتاب مقابل پنجرۀ صنف و یا 
باالي یک طناب هموار نمایید. علت  خشک شدن آن  را مشاهده و باهم بحث نموده و 

بگویید که آب در کجا ناپدید شد؟ و علت آن چه بود؟

تبخير
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چه فکر می کنیدکه چرا لباس های مرطوب در باالی طناب خشک می شوند؟
عملیة که آب از حالت مایع در اثر حرارت به بخار تبدیل می شود و یک جزء هوا را 

تشکیل می دهد، به نام عملیة تبخیر یاد می شود.  
اشیاي مرطوب در اثر حرارت محیط، آب خود را به شکل بخار از دست داده و خشک 

می گردند.
آب جوي ها، چشمه ها، دریا ها، بحیره ها و بحر ها به بخار تبدیل شده و باعث تشکیل ابر 

و بارنده گی می گردند.
در عملیه یی تبخیر هر قدر سطح مایع وسیع و تماس آن با هوا و حرارت بیشتر باشد، 
به همان اندازه عملیة تبخیر آن سریع تر می باشد؛ طور مثال: اگر یک مقدار آب معین 
در یک تشت هموار و عین مقدار آب در یک گیالس انداخته شود و هردوی آن در 
به آب  معرض حرارت آفتاب قرار داده شود، دیده خواهد شد که آب تشت نسبت 

گیالس زودتر تبخیر شده و خشک می شود. 
عملیة تبخیر در نوعیت اقلیم و گوارا شدن هوا اهمیت زیاد دارد.

 سؤال  ها
1- تبخیر چیست؟ واضح نمایید.

۲- آیا تبخیر باالی اقلیم تأثیر دارد یا خیر.
3- آیا تبخیر جزء دوران آب بوده می تواند یا خیر واضح نمایید.
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         اهداف
1- آشنایی با عملیة تراکم

۲- توضیح عملیة تراکم در زنده گی روزمره
3- شاگردان متیقن شوندکه به اثر سردی، بخارات آب تراکم نموده به قطرات

 آب تبدیل می شود

فعالیت
به طور کامل خشک شده  المونیمی که سطح خارجي آن  اول: در یک ظرف  گروه 
باشد، پارچه های یخ را بیندازید، بعد از چند دقیقه سطح خارجي ظرف را لمس و مشاهده 

نمایید، چه می بینند؟ در این باره با هم بحث نمایید.
گروه دوم: یک ظرف )چایجوش( نیمه از آب را باالي منبع حرارت بگذارید تا آب 
آن به جوش بیاید و تبخیر سریع را شروع کند،  در این حالت در مسیر بخارات مذکور یک 
ظرف هموار دسته دار حاوي یخ را قرار دهید و در قسمت پایین ظرف یک گیالس را 

بگیرید، تراکم بخارات را مشاهده کنید و علت آن را با هم مورد بحث قرار دهید.

تراکم
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به نظر شما ابر چطور تشکیل می شود و آیا تراکم آب عملیة معکوس تبخیر است؟ 
اثر سردی، تراکم گویند؛ طور مثال: در  از  نزدیک شدن ذرات مایعات و گازات را 
طبیعت مالحظه می نماییم، هوا که دارای بخارات آب است، به اثر وزش باد از یک جا 
به جای دیگر نقل مکان می کند، وقتی که با هوای سرد در تماس می شود، ذرات بخارات 
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مذکور از اثر سردی زیاد باهم نزدیک)متراکم(شده و به آب )باران( تبدیل می شود. هر 
گاه هوا زیادتر سرد شود، ذرات مذکور زیادتر باهم نزدیک شده به جامد)برف یا ژاله( 
تبدیل می شود. طوری که در فعالیت ها دیده شد، بخارات آب جوش به هوا باالشده و 
به اثر تماس با ظرف دارای یخ دوباره به قطرات آب تبدیل گردیده، در گیالس قطره، 
قطره چکیده و جمع می شوند. اگر این قطرات زیادتر سرد شود، متراکم وجامد شده به 

یخ تبدیل می گردند.
 عملیة تبخیر و تراکم باعث طراوت، تازه گي و سرسبزي محیط، رشد و نموی نباتات، 
افزایش محصوالت و تأمین نیازمندي هاي اساسي انساني و حیواني شده و داراي اهمیت 

و ارزش خاص می باشد.

 سؤال  ها
1- تراکم چه است و چطور صورت مي گیرد؟
۲- عملیة تراکم در تشکیل باران چه اثر دارد؟

3- برف و ژاله چطور تشکیل مي گردد؟
۴- عملیة تبخیر و تراکم در طراوت و تازه گي محیط چه اثر دارد؟

۵- آیا تراکم را جزء دوران آب گفته می توانیم یا خیر.
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فصل پنجم
نظام شمسي

نیپتون

مشتری

اورانوس

زمین

زحل

عطاردزهره

مریخ
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         اهداف 
1- دانستن مفهوم نظام)نظام شمسی( 

۲- بیان نظام شمسی
3- درک اهمیت نظام شمسی

فعالیت
1- شکل  هاي ذیل، چه را نشان می دهد؟ نام اجزایي راکه می بینید، بنویسید؟

۲- هرکدام از این اجزا چه وظیفه داشته و باهمدیگر چه ارتباط دارند؟
3- هدف این مجموعه )نظام( چیست؟

نظام چيست؟
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آیا با نظام آشنا هستید؟ نظام شمسی چیست؟ به نظر شما نظام چه را می گویند؟
قبل از این که مفهوم نظام شمسی را بدانیم، باید  بیاموزیم که نظام چیست؟

با هم ارتباط  طوری که در شکل ها دیدید، مکتب یک مجموعة است که اجزاي آن 
پیوسته داشته روی یک هدف مشخص کار می نماید؛ به طور مثال: شاگردان با معلم، 
کتاب، صنف، تخته و غیره ضرورت داشته و هر کدام آن ها جز از نیاز هاي شاگردان 

را رفع می کند.
مجموعه یی که اجزاي آن ها با همدیگر ارتباط منطقي دارند و هر جز آن تکمیل کننده 

اجزای دیگر می باشد، نظام نامیده می شود.
به طور معمول  نظام ها طوری اند که همة آن ها هدف خاصي را برآورده می سازند؛ 
به طور مثال: هدف مکتب به حیث یک نظام آن است که شما عزیزان را بعد از چند 

سال منحیث انسان هاي فهمیده به جامعه تقدیم می کند.
آن  و  می کنیم  زنده گي  آن  در  ما  همة  می کنیم که  مطالعه  را  نظامي  ما  این فصل  در 

نظام شمسي نام دارد.
آفتاب،  سیارات، زمین، مهتاب و غیره شامل نظام شمسی می باشند که درین فصل آن 

را مطالعه می نمائیم.

 سؤال  ها
1- نظام را تعریف کنید.

۲- اجزای نظام صنف خود را بیان نمایید
3- آیا کتاب درسی در نظام صنف شما شامل است یاخیر؟

۴- اجزای  نظام شمسی را نام ببرید.
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         اهداف: 
1- آموختن مفاهیم ستاره، سیاره و کهکشان.

۲- تفکیک ستاره از سیاره.
3- متیقن شدن به نورانی بودن ستاره ها و غیر نورانی بودن سیاره ها.

فعالیت
• گروه اول شاگردان در بارۀ شکل »الف« وگروپ دوم در بارۀ شکل »ب« باهم بحث 

نموده و نام اجسامی را که در شکل می بینند، بگویند.

چرا روز روشن و شب تاریک است؟
اگر در یک شب که هوا صاف باشد به آسمان نظر کنید، اجسام نوراني زیادي را 
می بینید که جلوه وزیبایي خاصي به آسمان بخشیده اند. مردم این اجسام نقطه یی نوراني 

شکل بشکل الف

کهکشان را شیری

 آفتاب و ستاره  ها
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 سؤال  ها

1- فرق بین ستاره و سیاره چیست؟ در مورد معلومات دهید.
۲- چرا آفتاب از دیگر ستاره گان بزرگ تر معلوم می شود؟

3- به نظر شما آیا آفتاب می تواند یک ستاره باشد؟
۴- آیا زمین را سیاره گفته می توانیم چرا.

را ستاره می گویند؛ اما تمام اجسامی که شب در آسمان دیده می شوند، ستاره نیستند.
ستاره گان نیز اجسام نوراني اند؛ زیرا آن ها نور و حرارت دارند.

در آسمان میلیارد ها ستاره وجود دارد، درشب هاي صاف و بدون مهتاب اگر با 
دقت به آسمان نظر کنید، می بینند که در قسمتي از آسمان یک چیزي مثل گرد و 
غبار نوراني کشیده شد ه است، این ها گرد و غبار نبوده؛ بلکه مجموعه یی بزرگي 

از نظام ها اند که به نام کهکشان یاد می شود.
کهکشاني را که در شب می توانیم ببینیم کهکشان راه شیري نام دارد. نظام شمسي 

ما نیز در همین کهکشان قرار دارد.
آفتاب نیز یک ستاره است که نسبت به  ستاره گان دیگر به زمین نزدیک تر است، 
به ستاره گان دیگر می بینیم. در  نسبت  بزرگتر و روشن تر  را  به همین علت آن 

آسمان ستاره هاي زیاد دیگري کوچک تر و بزرگتر از آفتاب وجود دارند.
در اطراف آفتاب به شمول زمین اجسام دیگری میچرخند که در مجموع همراه با 
آفتاب یک نظام را تشکیل داده است که به نام نظام شمسی یاد می شود. در فضاء 
اجسام غیرنورانی نیز وجود دارند؛  مانند: زمین که خودش نور تولید نمي کند و نور 

و حرارت شان را از ستاره های دیگر مثل آفتاب می گیرد، سیاره نامیده می شود.
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         اهداف 
1- شناختن سیاره ها

۲- تفکیک سیاره و ستاره

فعالیت
شاگردان در گروه های خود با توجه به شکل در بارۀ سؤال هاي زیر باهم مباحثه نمایند:

1- تعداد سیاره های منظومة شمسي چند است؟
۲- کوچکترین وبزرگترین سیاره ها کدام ها اند؟

3- نزدیکترین و دورترین سیاره ها از آفتاب کدام ها اند؟
۴- مرکز منظومة شمسي کدام است؟

سياره ها
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ما درکدام سیاره زنده گی می کنیم؟
آفتاب و نه سیاره یي که به دور آن می چرخند، منظومة شمسي را تشکیل داده اند. در این 

اواخر چهار سیارۀ دیگر نیز کشف شده است که در مجموع سیزده سیاره است.
بزرگتر  به دور آن می چرخند  از سیاره های که  قرار داشته و  این منظومه  آفتاب در مرکز 

است.
تمام سیاره های نظام شمس نور و حرارت خود را از آفتاب می گیرند.

هریک از سیاره ها در یک مسیر خاص به دور آفتاب حرکت می کنند. این مسیر را مدار 
همان سیاره می نامند. حرکت سیاره ها به دور آفتاب به نام حرکت انتقالي یاد می شود.

در مدت زماني که یک سیاره، یک دور کامل به دور آفتاب می زند، مدت یک سال  
را دربر می گیرد.

عالوه بر حرکت انتقالي، هر سیاره حرکت دیگر را نیز به دور خودش داردکه به نام  
با دیگر سیاره  به دور خودش  یاد می شود. سرعت گردش هر سیاره  حرکت وضعي 
ها فرق دارد، وقتی که یک سیاره یک دور کامل را به دور خودش می چرخد، یک 
دارد؛   فرق  همدیگر  از  سیاره  هر  روز  شبانه  می شود. یک  گفته  سیاره  شبانه روزهمان 

طورمثال: یک شبانه روز مشتري 9 ساعت و۵۵ دقیقة زمین است.

 سؤال  ها
1- یک شکل سادۀ منظومة شمسی را رسم کنید )شبیه شکل کتاب( و در آن  حرکت  هاي 

وضعي و انتقالي سیارات را مشخص کنید. 
۲- نزدیکترین سیاره و دور ترین سیاره به آفتاب کدام  است؟ نام ببرید.

3- چرا شب ها و روز های سیاره ها از هم فرق دارند؟ توضیح نمایید.
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         اهداف 
1- دانستن شکل و قطب های زمین

۲- بیان حرکت وضعی زمین و به میان آمدن شب و روز

فعالیت: گروه الف: در صنف چهارم راجع به زمین و شکل آن کدام مطالب  
را یاد گرفته اید؟ بیان کنید.

منظومة  در  را  زمین  همسایة  سیاره هاي  ترین  نزدیک  قبلی،  درس  اشکال  روي  از  ب:  گروه 
شمسي پیدا کنید و نام آن ها را بنویسید.

گروه ج: اگر کرۀ جغرافیایي را در اختیار دارید آن را به دقت مشاهده نموده )اگر ندارید به 
شکل کتاب مراجعه کنید( و به سؤال های زیر جواب دهید: 1- قطب هاي زمین را پیدا کنید. ۲- خط 
استوا را پیدا کنید. کرۀ جغرافیایي کمي مایل ساخته شده است؛ آیا علت آنرا می توانید پیدا کنید؟

زمين
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آیا می دانیدکرۀ زمین که ما در آن زنده گی می کنیم دارای کدام خصوصیات است؟
کرۀ زمین که ما در آن زنده گي می کنیم یکي از سیاره های منظومة شمسي است. فاصلة 
آن از آفتاب در حدود 1۴9 میلیون کیلومتر است و شکل آن به طور تقریبی کره یي و 

شبیه یک توپی است که قطبین آن را کمي فشار داده باشیم.
اطراف زمین را مخلوطي از گاز ها که ما آن را هوا می نامیم، احاطه کرده است و به 
همین علت زمین نسبت به سیاره های دیگر، آبي رنگ )فیروزه یي( معلوم می شود؛ زیرا 

انعکاس آب های ابحار سطح زمین است.

مطلب ذکر شدۀ فوق بسیار مهم بوده؛ زیرا طوری که در درس هاي بعدی خواهیم خواند، 
باعث به وجود آمدن فصل هاي مختلف سال در بسیاري از نقاط زمین شده است.

زمین در هر ۲۴ ساعت یک بار به دور خودش می چرخد و در هر 36۵ روز و شش 
ساعت یک بار به دور آفتاب می چرخد که این مدت را یک سال نامیده اند.

نزدیک ترین سیارات به زمین، مریخ و زهره می باشند.
برابر  دو  فاصله  این  اگر  است،  مؤثر  بسیار  زمین  کرۀ  در  حیات  براي  آفتاب  از  زمین  فاصلة 
فاصله نصف  این  اگر  نمی داشت،  زنده گی وجود  امکان  و  می بود  یخبندان  زمین  می بود،کرۀ 

شود درجة حرارت بسیار باال خواهد رفت که براي موجودات زنده مناسب نخواهد بود.

 سؤال  ها
1- چرا فضای زمین آبي رنگ معلوم می شود؟

۲- زمین چند قطب دارد؟ نام بگیرید. 
3- به نظر شما اگر فاصلة زمین از آفتاب نصف یا دو برابر شود، کدام حادثه 

رونما می شود؟

جنوب  و  شمال  را  آن  که  دارد  جغرافیایي  قطب  دو  زمین 
می نامند و محور حرکت وضعي زمین از این قطب ها عبور 
به  زمین  محور چرخش  می بینند(  در شکل  می کند)طوری که 
دور خودش نسبت به آفتاب کمي مایل است و به همین دلیل کرۀ 

جغرافیایي کمي مایل ساخته شده است.

محور فرضی چرخش زمین
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         اهداف
1-  کسب معلومات در مورد قمر

۲- درک مهتاب به حیث یکی از سیاره های نظام شمس

فعالیت 
1- شاگردان مباحثه کنند و بگویند که شکل مقابل در 

بارۀ حرکت زمین و مهتاب چه را توضیح می کند؟
توپ  اندازۀ  به  توپ  یک  ضرورت:  مورد  مواد   -۲

فوتبال و چراغ دستي نسبتاً قوي. 
به عنوان آفتاب چراغ  اول  انجام کار: شاگرد  شیوۀ 
و  شود  ایستاده  جا  دریک  کند،  روشن  را  دستي 

شاگرد دوم در فاصلة مناسبي از او به حیث زمین قرار گیرد، شاگرد سوم توپ را به دست 
بگیرد و به حیث مهتاب روي یک دایره به دور شاگرد دوم )زمین( در حالي که شاگرد 
اول )آفتاب( نور چراغ است، دور  بخورد شاگرد سوم )مهتاب( در جا هاي مختلف توقف 

قمر)مهتاب(
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در مورد مهتاب معلومات دارید؟
مهتاب کرۀ کوچکي است که در فاصلة نسبی کمي از زمین قرار دارد.

مهتاب هم به دور خودش و هم به دور زمین می چرخد؛ بنابراین مانند سیارات حرکت 
وضعي و انتقالي دارد.

طوری که در فعالیت ها دیدید، حرکت زمین و مهتاب به دور همدیگر و به دور آفتاب 
شود؛   دیده  گوناگون  شکل هاي  به  مختلف  شب هاي  در  مهتاب  که  می شود  باعث 

طورمثال: حالت هاي هالل )ماه نو( و بدر )ماه کامل(.
فاصلة یک هالل تا هالل دیگر یا یک بدر تا بدر دیگر ۲9.۵3 روز است که این مدت 

را یک ماه قمري می گویند.
دوازده ماه قمري را یک سال قمري می گویند که 10 روز از سال شمسي کمتر است.

بسیار جالب است تا بدانیدکه زمان حرکت وضعي و انتقالي مهتاب برابر است؛ یعني 
وقتي مهتاب یک دور کامل را به دور زمین می پیماید؛ به دور خودش نیز یک دور  می 
زند. وطوري حرکت می کند که ما همیشه یک طرف مهتاب را می بینیم و طرف دیگر 

کند، در این حالت ها شاگرد دوم)زمین( بگوید که شکل قسمتي از توپ که توسط نور 
چراغ دستي روشن شده است، چگونه است و یکي از شاگردان آن را روي تخته رسم 
کند. این کار ادامه پیدا کند تا زماني که مهتاب )شاگرد سوم( یک دور کامل را به دور 

زمین )شاگرد دوم( طي نماید.
مهتاب که درکتاب  با شکل هاي مختلف  را  تخته  اکنون شکل هاي رسم شدۀ روي 

است مقایسه کنید، آیا با هم شباهت دارند یا خیر؟
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آن را دیده نمي توانیم.
مانند مهتاب ُکره های  دیگري نیز اند که به دور سیارات دیگر مــی چرخند. همة 
آن ها یک نام عمومي دارند. آن ها را قمر می گویند. قمر ُکره یا جسمي است که 

به دور یک سیاره می چرخد.
قمر مصنوعي

گفتیم: جسمي را که به دور یک سیاره می چرخد، قمر می گویند.
در سال هاي اخیر انسان ها وسایلي را ساخته اند که در خارج از جو )اتموسفیر( 
اما  می گویند؛  قمر  نیز  را  آن ها  می چرخند.  زمین  دور  به  و  می گیرند  قرار  زمین 
در  این وسایل  از  است،  را ساخته  آن  بشر  قمري که  یعني  است؛  قمر مصنوعي 
ارتباطات مخابراتي، هواشناسي، تحقیقات علمي و غیره استفاده می نمایند، شکل 

زیر تلسکوپ فضایي هابل را نشان می دهد.

 سؤال  ها
1- قمر چیست؟

۲- مهتاب چند نوع حرکت دارد؟ توضیح نمایید.
3- به نظر شما چرا مهتاب در شب هاي مختلف به شکل هاي گوناگون دیده می شود؟
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         اهداف
1- دانستن حرکات زمین به دور آفتاب

۲- توضیح علت به وجود آمدن شب وروز با  در نظر داشت حرکت وضعي زمین
3- درک  حرکت زمین به ارادۀ خداوند جل جالله

فعالیت
1- یک توپ فوتبال یا ُکرۀ جغرافیایي زمین ویک چراغ دستي را بگیرید و از کاغذ مقواچند 

شکل کوچک آدم را بسازید.

ب: اکنون چندین آدمک را در جا هاي مختلف توپ بچسپانید 
وتوپ را در یک حالت  ساکن بگذارید و نور چراغ دستي را بر روي توپ بتابانید وبگوییدکه 

براي هر آدمک چه وقتي از یک شبانه روز است؟

توپ  یا  کره  روي  رابرتیپ  با  را  آدمک ها  از  یکي  الف: 
بچسپانید. چراغ دستي را روشن کنید و نور آن را بر روي توپ 

بتابانید. حاال توپ را به آهسته گي دور خودش بچرخانید.
 به نظر شما اگر چراغ دستي آفتاب باشد وتوپ زمین، در کدام 
چاشت  حالت  کدام  ودر  می تابد  آفتاب  آدمک  براي  حالت 

می شود؟ در کدام حالت شب براي آدمک شروع می شود؟

 روز و شب
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به نظر شما روز وشب چطور به وجود می آید؟ 
طوری که در درس هاي قبل خواندید، زمین شکل کروي را دارد و به دور خودش 

نیز می چرخد، این حرکت زمین را حرکت وضعي زمین می گویند.
از فعالیت هاي این درس آموختید که نور چراغ دستي در یک وقت نمی تواند به 
تمام قسمت هاي توپ برسد و فقط قسمت هایي که رو به روي چراغ دستي قرار 

دارد، روشن می باشند و دیگر قسمت ها در سایه قرار می گیرند.
موقعیت زمین وآفتاب نیز به همین قسم است. آفتاب که نور و حرارت را براي 
زمین مهیا می سازد، فقط قسمت هایي را که در مقابل آن قرار دارد، روشن می کند 

و دیگر قسمت ها در سایه قرار می گیرند و تاریک می باشند.
شب  تاریک  قسمت هاي  در  و  است  روز  که  می گوییم  روشن،  قسمت هاي  در 

می باشد.
به آفتاب قرار دارند،  به علت حرکت وضعي زمین قسمت هایي از زمین که رو 
تغییر می کند و مناطقي که قباًل در سایه قرار داشتند در روشنایي قرار می گیرند؛ به 

همین دلیل روز به شب و شب به روز تبدیل می شود.
زمین در هر ۲۴ ساعت یک بار به دور خودش می چرخد که به اثر آن یک شبانه روز 

به وجود می آید.
طول روز وشب در مناطق استوایي برابر؛ ولي در مناطقي که از خط استوا فاصله 
دارند برابر نیست، در تابستان روز ها طوالني و شب ها کوتاه است و در زمستان 

شب ها طوالني و روز ها کوتاه است.

 سؤال  ها
1- توضیح دهید که شب و روز چطور به وجود می آید؟
۲- به نظر شما در هنگام شب آفتاب در کجا قرار دارد؟

3- در کدام قسمت های زمین روز و شب برابر و در کدام قسمت ها در فصل های سال مختلف 
اند؟
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         اهداف
1- دانستن حرکت انتقالی زمین به دور آفتاب

۲- درک ایجاد فصل ها در اثر حرکت انتقالی زمین

فعالیت 

1- دو ورق فلزي از پیپ روغن را مطابق شکل "الف" در 
مقابل شعاع آفتاب بگذارید، کدام آن ها بیشتر گرم می شود؟ 
۲- شکل "ب" یک توپ را نشان می دهد که مقابل شعاع 
قسمت هاي  در کدام  آفتاب  شعاع  است  گرفته  قرار  آفتاب 
توپ به صورت عمودي ومستقیم می تابد ودر کدام قسمت ها 

به صورت مایل تابش دارد؟

نیم کرۀ جنوبي تابستان.    نیم کرۀ شمالی زمستان

شکل: الف

شکل: ب

سال و ماه
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آیا تغییرات اقلیمی را در فصل های مختلف سال مشخص کرده می توانید؟
در درس هاي قبلی گفته شد که وقتي زمین یک دور کامل به دور آفتاب بچرخد، یک 
سال به وجود می آید. این سال را به نام سال شمسي یاد می کنند که مدت آن "36۵" 
شبانه روز و 6 ساعت است. یک سال را به 1۲ ماه تقسیم کرده اند که شش ماه اول سال 
"31" روز وپنج ماه دوم "30" روز وماه آخر سال ۲9 روز و گاهی هم 30 روز می باشد.

عمودي  آن ها  بر  آفتاب  نور  که  اجسامي  کردید،  مشاهده  درس  این  فعالیت هاي  در 
می تابد،بیشتر گرم می شوند؛ زیرا در این صورت نور بیشتري به یک سطح کمترزمین  

برخورد می کند.
فصل هاي مختلف سال نیز در اثر حرکت انتقالی به وجود می آید؛طور مثال: در تابستان در 

ساعت 1۲ چاشت آفتاب به طورتقریبی در باالي سر شما است و عمود می تابد، در حالي 
که در زمستان آفتاب در این ساعت به صورت مایل )از سمت جنوب( می تابد و اگر روي 

شما به سمت جنوب باشد، سایه در پشت سرتان تشکیل می شود.
در مناطق استوایي آفتاب در طول سال عمود می تابد؛ بنابراین در این مناطق همیشه 

تابستان است.
و  است  سرد  هوا  همیشه  بنابراین  می تابد؛  مایل  همیشه  آفتاب  قطبي  مناطق  در 

زمستان می باشد.

 سؤال  ها
1- چرا در قطب ها هوا سرد است؟

۲- وقتي در نیم کرۀ شمالي تابستان است در نیم کرۀ جنوبي چه فصلي است؟ چرا؟
3- به نظر شما آیا امکان دارد که در یک جاي همیشه تابستان یا زمستان باشد.

زمستانخزانتابستانبهار
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فصل ششم
صوت و مشخصات آن
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         اهداف 
1- شناختن صوت

۲- تفکیک صوت های مختلف

فعالیت 

صوت )آواز(

نماید.  تقلید  را  پرنده  یک  صداي  شاگردان  از  یکي   •
از  شما  نظر  به  کند.  تمثیل  را  شیر  صداي  دیگر  شاگرد 
از  یکي  کدام  و  )باریک(  زیر  یکي  کدام  فوق  صدا هاي 

آواز ها بم )غور( مي باشد.
• یک شاگرد به یک زنگ طبق شکل مقابل ضربه وارد 

نماید، صداي آنرا دقیق بشنوید.
صدایي  کدام  چرا  مي شود  تمام  زنگ  لرزش  وقتیکه 

شنیده نمي شود؟
وارد  ضربه یي  بایسکل  زنگ  یا  صوتي  پنجه  یک  به   •
کنید؛ سپس آن را نزدیک گوش خود بگیرید، چه می شنوید؟

موج                        زنگ

گوش
پنجه صوتی
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صداي زن و مرد را از هم چطور فرق کرده می توانید؟
اگر شخصي در یک فاصله یي معین از ما سخن بگوید، ما مي شنویم که او چه می گوید.

اگر در یک فاصلة دور از ما آهنگری با چکش باالي آهن بکوبد باز هم صداي 
آن را خواهیم شنید. در اثر ضربه به یک جسم اهتزازات )لرزش های( سریعی که 

در آن به میان می آید، سبب به وجود آمدن صوت می شود.
بین محل تولید اهتزاز و جایي که آواز شنیده می شود یک فاصله وجود داردکه در آن 
اهتزاز از یک محل به محل دیگر به شکل موج صوتی انتقال می یابد. صوت را انسان  
وقتي شنیده می تواند که تعداد اهتزازات آن بین ۲0 و۲0000 اهتزاز در یک ثانیه گردد.

را  ثانیه  در یک  از ۲0000  تر  اضافه  و  از۲0  اهتزازات کمتر  تواند صدای  نمی  انسان 
بشنود. بعضی از این  آواز ها زیر )باریک( اند؛ مانند: آواز پرنده گان، آالت موسیقي، 
صداي اطفال، آواز زنان و غیره و بعضی  دیگر آن  بم )غور( اند؛ مانند:  آواز مرد ها، 

آواز غرش رعد، آواز موتر هاي بزرگ و غیره مي باشد.
در یک حرکت اهتزازي اگرتعداد اهتزازات در ثانیه زیاد باشد آواز زیر نامیده 
می شود. در حرکت اهتزازی اگر تعداد اهتزازت در ثانیه کم باشد، آن آواز ها بم 

نامیده می شود.

 سؤال  ها
1- صوت)صدا( چگونه به میان می آید؟

۲- کدام چیزها صداي زیر و کدام چیزها صداي بم دارند.
3- صداي کدام پرنده گان غور )بم( مي باشد؟

۴- صداي کدام حیوانات زیر و ازکدام آن ها بم مي باشد؟
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         اهداف 
1- دانستن انتشار و انتقال صوت
۲- بیان انتقال دهنده های صوت 

3- استفاده از صوت در زنده گی روزمره

فعالیت ها
1- نصف خط کش را باالي میز محکم بگیرید و نصف دیگر آن را از لبة میز بیرون 

بسازید و به طرف پایین کش کرده و ر ها کنید.

 

                

انتشار و انتقال صوت

• آیا لرزش )اهتزاز(خط کش را می بینید؟ آیا صداي 
آن را می شنوید؟

بیرون است  لبة میز  از  • قسمتي از خط کش را که 
لرزش درآورید. حال  به  را  و دوباره آن  کوتاه تر کنید 

بیشتر مي لرزد یا کمتر و صداي آن چه فرق دارد.
۲- یک انجام میلة فلزي یا خط کش فلزی را نزدیک 
گوش و یک ساعت را در انجام دیگر آن بگذارید، آیا 

صداي ثانیه گرد را می شنوید؟
• اگر میله فلزي را دور کنید آیا صدای ثانیه گرد را 

می شنوید؟

سیم یا تار

ساعت بند دسی                               گوش

میز                              خط کش
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به نظر شما کدام چیز ها باعث انتشار و انتقال صوت شده می تواند؟
انتشار و انتقال صوت در اثر اهتزازات سریع اجسام صورت می گیرد. 

اهتزاز خط کش، ذرات هوا را به هم فشرده می سازد. فشرده گي هوا در نزدیکي 
آن باقي نمی ماند و به ذرات پهلوي آن ها انتقال می نماید.

فشرده گي در ذره هاي هوای مجاور ادامه پیدا می کند. به این ترتیب موج صوتي 
از خط کش در هوا انتشار می یابد. صوت موجي است که اهتزار عامل انتقال آن 

در هوا می باشد. اگر هوا نباشد صوت انتقال و انتشار کرده نمی تواند.
صوت نسبت به هوا در فلز ومایع خوبتر و سریعتر منتشر مي شود.

صوت از طریق سیم هاي فوالدي، لوله ها و تیر هاي چوبي بهتر انتقال می یابد.
صوت در جامدات، مایعات وگازات انتشار می یابد و در خال انتقال نمي کند.

 سؤال  ها
1- انتقال صوت در جامدات خوبتر صورت  می گیرد یا در مایعات و گازات؟

۲- صوت در کدام جاي انتشار و انتقال کرده نمي تواند؟

3- در دو انجام یک تار طویل دو قطي فلزي را ببندید، شاگردي یکي از قطي ها را 

نزدیک گوش خود بگیرد و شاگرد دیگر قطي 
دومي را در مقابل دهن خود گرفته آواز بکشد، 

آیا آواز او شنیده می شود یا خیر؟
۴- پنجه صوتي را گرفته، به آن ضربه وارد 
کنید. بعد یک شاخة آنرا به آب داخل بیکر یا 
ظرف تماس دهید، چه می بینید و چه می شنوید؟ 

شرح مشاهدات خود را بنویسید.

تار یا سیم قوطی 
گوش
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         اهداف 
1- دانستن مفهوم سرعت صوت

۲- تفکیک سرعت انتقال صوت در اجسام مختلف.

فعالیت

• سه میلة فلزي، چوبي و رابري را پهلوي هم 
بگذارید و از یک سمت در انجام هاي آن ها ضربه 

وارد نمایید. 
سریعتر  و  بیشتر  فوق  میله های  از  یکي  • کدام 

اهتزاز می نماید؟
میلة فلزی 

میلة رابری  میلة چوبی 

سرعت صوت
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به نظر شما سرعت صوت در فلزات و مایعات یکسان است یا از هم فرق دارند؟
اگر چوب شکنی را که از ما به فاصلة دور می شکند در نظر بگیریم، می بینیم که تبر 
نخست به چوب می خورد و بعد از چند ثانیه که فاصله بین ما و چوب شکن را طی 
می کند، صداي آنرا می شنویم. از اینجا دیده می شود که صوت داراي سرعت می باشد.

سرعت صوت عبارت از حاصل تقسیم فاصلة طي شده بر زمان رسیدن صدا از منبع به 
گوش شنونده است.

سرعت صوت در اجسام مختلف، متفاوت می باشد. 
سرعت صوت در جامدات نسبت به مایعات و در مایعات نسبت به گازات بیشتر است. 
هر قدر تراکم ذرات هوا بیشتر باشد به همان اندازه سرعت صوت بیشتر می باشد؛ مثال: 

در روز هاي ابر نسبت به روز هاي صاف صدا زودتر شنیده می شود.

 سؤال  ها
1- سرعت صوت چه مفهوم دارد؟

۲- سرعت صوت در کدام اجسام زیادتر است؟
3- در روز هاي ابري صدا زودتر شنیده می شود و یا در روز هاي صاف؟
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فصل هفتم
مقناطيس و خواص آن
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         اهداف 
1- شناخت مقناطیس و قطب های آن

۲- بیان خواص مقناطیس

فعالیت
• مقناطیس را به اشیایي که در شکل فوق نشان داده شداست، نزدیک سازید، بعد مشاهدات 

خود را مورد بحث قرار دهید.
و  بگذارید  میز  روي  کرده  نزدیک  باهم  پي  در  پي  را  سنجاق  دانه  چند  زیر  شکل  مطابق   •
آهن ربایي را به آن ها نزدیک کنید؛ سپس ببینید که آهن ربا چند دانه سنجاق به طور پی دی پی 

نگاه می دارد؟
نمایید،  آزمایش  دیگري  آهن رباي  با  را  تجربه  همین   •
جذب  را  سنجاق ها  اندازه  یک  به  آهن ربا ها  که  کنید  مباحثه 

مي کنند یا خیر؟
بیاویزید،  تار  یک  به  آن  وسط  از  را  مقناطیس  یک   •

مقناطیس چه موقعیت را به خود  اختیار مي کند؟
• یک قطب مقناطیس آزاد را به یک قطب مخالف مقناطیس 

آویخته شده نزدیک نمایید، مشاهدات تان را بنویسید؟

سربرابرمیخ

مقناطیس سنگ مس

پنسیل شیشه سنجاق

مقناطیس سنجاقها

مقناطيس )آهن ربا(
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به نظر شما هر فلز آهن ربا شده می تواند؟
در یونان قدیم در شهر مگنیشیا بعضي سنگ هاي سخت و سیاه یافت شده بودند که 

ذرات آهن را به خود جذب می کردند.
 بعد ها فهمیده شد که این سنگ ها تنها بعضي از فلزات؛ مانند:آهن، فوالد، کروم و غیره 

را به خود جذب می کنند.
مقناطیس داراي دو قطب )شمال و جنوب( می باشد که در انجام هاي آن قرار دارد.

 قوۀ کشش در انجام هاي) قطب ها( مقناطیس بیشتر مي باشد.
قوۀ جذب در وسط مقناطیس وجود ندارد.

قطب هاي هم نوع )شمال به شمال یا جنوب به جنوب( یکدیگر را دفع مي کنند.
قطب هاي مخالف النوع)شمال و جنوب یا جنوب و شمال( یکدیگر را جذب مي نمایند.

یک مقناطیس در فضای اطراف خود 
به  تا حدودی ذرات آهن و فوالد را 
خود جذب کرده می تواند که درآن 

اثر قوۀ مقناطیس موجود باشد.
مقناطیس دو نوع است:

1- مقناطیس طبیعي
۲- مقناطیس مصنوعي

 سؤال  ها
1- آیا مقناطیس هر نوع فلز را به خود جذب کرده می تواند؟

۲- آیا مقناطیس غیر فلزات را جذب می نماید؟
کرده  جذب  را  آهن  ذرات  حدودی  کدام  تا  خود  اطراف  فضای  در  مقناطیس  یک   -3

می تواند؟
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         اهداف 
1. شناخت زمین منحیث مقناطیس طبیعی

۲. تفکیک سنگ های مقناطیسی از سنگ های غیر مقناطیسی
3. متیقن شدن به حفظ خاصیت پارچه های شکسته شدۀ مقناطیس

فعالیت 
• یک مودل پالستیکی کرۀ زمین را تهیه کنید و یک میلة مقناطیسي را داخل آن قرار دهید. 
روي تمام سطح خارجی این کره براده  هاي آهن را بپاشید، چه می بینید؟ چه حادثه رخ خواهد داد؟

با بحث در گروه  خود نظر خویش را بیان کنید.
به کدام سمت کرۀ  نمایید؛ سوزن مقناطیسی  نزدیک  به کرۀ مذکور  را  نما  • اگر یک قطب 

مذکور قرار می گیرد؟

قطب نما

زمین نمونه یي از مقناطیس

مقناطيس طبيعي
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چرامیلة مقناطیس آویخته شده به سمت شمال و جنوب قطب های زمین قرار می گیرد؟
در سال 979 شمسي ویلیم گلبرت کتابي به نام دوماگنت در بارۀ مقناطیس نوشت.وی 

معتقد بود که کرۀ زمین یک مقناطیس بزرگ است.
آهنی  سوزن  و  ساخت  مقناطیس  از  ُکره یی  خود  نظریة  بودن  دقیق  برای  موصوف 

کوچکي را بر سطح این کره قرار داد.
او با تعجب دریافت که همه سوزن ها در شمال و جنوب این کره متمرکز می شوند.

و  شمال  قطب هاي  داراي  و  است  مقناطیس  یک  هم  زمین  که  می شود  معلوم  این  از 
جنوب می باشد.

مقناطیس هر سنگ را جذب کرده نمی تواند، تنها آن سنگ های آهن را جذب می کند 
که داراي اکساید آهن باشد.

هرپارچه  یا ذرۀ از مقناطیس داراي قطب شمال )N( و قطب جنوب )S( می باشد.
اگر یک مقناطیس توته، توته یا ذره، ذره گردد بازهم هر توته یا ذرۀ آن داراي همان 

خاصیت می باشد.
مقناطیس طبیعي آن است که ذرات آهن و فوالد را به خود جذب کند.

 سؤال  ها
1- زمین منحیث یک مقناطیس طبیعي بار اول توسط چه کسی شناخته شد؟

۲- کدام نوع مقناطیس، طبیعي نامیده می شود؟
3- آیا هر توته یا ذرۀ مقناطیس خاصیت مقناطیسی را دارا می باشد؟
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         اهداف
1- فهمیدن خواص و مشخصات مقناطیس مصنوعی

۲- بیان طریقه های ساختن مقناطیس مصنوعی

فعالیت 
• میلة مقناطیس را به میلة آهني فوالدي و مسي مالش 
دهید و بعد به ذرات آهن یا سنجاق نزدیک سازید، چه 

می بینید؟ باهم بحث کنید.
• یک سیم باریک پوشدار را به دور میخ آهني و یا 
فوالدی بپیچید و با بتري وصل کنید، ببینید که باالی  هر 
دوي آن چه تأثیري وارد می گردد؟ وقتي دوباره سیم را 
بتري قطع کنید چه رخ می دهد؟ در مورد مشاهدات  از 

خود با هم بحث کنید.

کوایل یا حلقه هابه دور میخ یا میلة آهني سنجاق ها 

مقناطيس مصنوعي

جریان جریان

آهن
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کدام نوع فلز به مقناطیس تبدیل شده می تواند؟
مقناطیس مصنوعي از آهن یا فوالد توسط مالش و یا به واسطة جریان برق ساخته 

می شود.
فلزي که توسط برق مقناطیس می شود، به نام مقناطیس برقي یاد می گردد.

اگر آهن نرم باشد زود مقناطیس می شود و زود خاصیت مقناطیسی خود را از دست می دهد.
اگر آهن سخت )فوالد( باشد، دیر مقناطیس می شود و به زودي خاصیت مقناطیسی 

خود را از دست نمي دهد.
مقناطیس شدن آهن و فوالد توسط برق یا به اثر مالش یکسان می باشد و کدام 

فرقي ندارد.
مقناطیس به هر شکلی که باشد به اسم همان شکل )میله یي، سوزني، نعل مانند، 

U و غیره( یاد می شود.

 سؤال  ها
1- فرق بین مقناطیس مصنوعي و طبیعي را بیان نمایید.
۲- مقناطیس نظر به شکل به کدام نام ها یاد می گردد؟

مقناطیس یو مانند
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         اهداف 
1- آشنایی با استفاده مقناطیس در ساختن انواع وسایل تخنیکی.

۲- نام بردن وسایلی که در آن ها از مقناطیس استفاده می شود.
3- توانایی ساختن وسایل ساده که در آن ها از مقناطیس استفاده می شود.

فعالیت 
مطابق شکل، سوزن یا سنجاق را با مقناطیس مالش دهید و بعد از مقناطیس شدن در نیچة گندم 
داخل کنید و به روي آب قرار دهید، هنگامي که سوزن مذکور باالي سطح آب حالت سکون را 

اختیار نمود مشاهده نمایید که کدام موقعیت را به خود می گیرد؟ در این باره باهم بحث نمایید.

N S

مقناطیس

سنجاق نیچه گندم

سنگ 
مقناطیسی

مقناطیس دایمی

دوره

عقربه

سپرنگ

کویل متحرک

N S

استعمال مقناطيس
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آیا می دانید از مقناطیس در کدام وسایل استفاده می شود؟
بلندگوی،  نما،  قطب  موبایل،  تلویزیون،  تیلفون ها،  آخذۀ  در  عموم  طور  به  مقناطیس 
داینموي موتر، بایسکل، موتر سایکل، واتر پمپ، زنگ برقي و غیره مورد استفاده قرار 

می گیرد.
در زنگ هاي برقي، مقناطیس جریان را قطع و وصل می کند و باعث تولید صدا می گردد.

اگر مقناطیس نباشد قطع و وصل جریان صورت نمي گیرد؛ در این صورت تمام وسایل 
متذکره از فعالیت باز می مانند.

خیاطان و پینه دوزان براي دریافت سوزن و میخ نیز از مقناطیس استفاده می نمایند.
آزاد  طور  به  که  مقناطیسي  میلة  یا  سوزن  نمودید  مشاهده  فعالیت ها  در  همانطوري که 
ازاین  قرار می گیرد.  بتواند همیشه در جهت قطب شمال و جنوب زمین  حرکت کرده 
خاصیت آن در ساختن قطب نما استفاده می شود. از قطب نما براي تعیین سمت  سفر هاي 

بحري و هوایي، تونل کشي و غیره استفاده می گردد.

 سؤال  ها
1- اگر ذرات آهن )میخ، سنجاق( باخاک مخلوط باشد چگونه جدا کرده می توانیم؟

۲- در کدام وسایل خانه شما از مقناطیس استفاده شده است؟ نام بگیرید.
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فصل هشتم
برق
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         اهداف 
1- فهمیدن اهمیت  برق

۲- نام گرفتن وسایل برقی
3- استفاده از برق در زنده گی روزمره

فعالیت
• گروه اول شاگردان راجع به اهمیت برق در زنده گي روزمره باهم بحث نمایند. 

• گروه دوم شاگردان در مورد مشکالتي که از ناحیة نبود برق در زنده گي به وجود 
می آید، باهم بحث نموده و نظریات خود را به دیگران شریک سازند.

به نظر شما از برق در زنده گي روز مره چه استفاده صورت می گیرد؟
قبل از شناخت و کشف برق انسان ها در مورد آثار و عالیم برق، مانند الماسک )رعد 
و برق(، جرقه  هاي لباس  هاي پشمي و ابریشمي هنگام پوشیدن در شب، جذب ذرات 

کاغذ، پر و غیره تجربه داشتند.
چراغ برق توسط ادیسن در سال 1878 میالدی اختراع و به گونة عملی مورد استفاده 

قرار گرفت.

  برق چيست؟
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است.  یک هادی  الکترون هادر  یعنی  منفي؛  دار  چارج  ذرات  انتقال  از  عبارت  برق 
الکترون ها ذرات اساسی اتوم با چارج منفی اند.

برق در زنده گي پیشرفتة امروزي، نقش مهم و اساسي دارد. زنده گي بدون برق مشکل 
است.

از برق نه تنها برای روشنایی، پختن و گرم ساختن خانه ها کار گرفته می شود؛ بلکه در 
انواع مختلف وسایل خانه؛ از قبیل: تلویزون، کمپیوتر، موبایل، ماشین ها، بخاري برقي، 
ماشین  لباس شویي، جاروب برقي، اتوي برقي و پخت و پز وغیره که کار را آسان می 

نمایند، کار گرفته می شود.
در سال هاي اخیر کوشش می شود که به خاطر جلوگیري از آلوده گي هوا در کارخانه ها 
به جاي سوختن نفت یا زغال سنگ، از برق براي به کار انداختن ماشین ها استفاده شود.

براي این که با مفهوم وماهیت برق آشنا شویم،  انواع برق را که عبارت از برق ساکن و 
جاري می باشد،  مورد مطالعه قرار می دهیم.

 سؤال  ها
قبل از کشف برق انسان ها به چه مشکلي مواجه بودند؟  -1

کدام اسباب و وسایل خانه توسط برق کار می کند؟  -۲
برق در زنده گی امروزی چه نقش مهم و اساسی دارد؟  -3
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         اهداف 
1- دانستن مفهوم برق ساکن

۲- بیان انواع چارج برقی و عمل متقابل بین آن ها
3- طرز جلوگیری از خطرات برق ساکن در زنده گی روزمره

فعالیت

 برق ساکن

برای چارج دار ساختن یک جسم به ترتیب 
زیر عمل کنید:

یک میلة شیشه یي یاپالستیکی، شانه،  پارچة 
پشمي یا ابریشمي را تهیه کنید.شانه را با پارچه 
توته  هاي  به  و  دهید  مالش  ابریشمي  یا  پشمي 
کوچک کاغذ نزدیک سازید. چه واقع خواهد 

شد؟ با هم بحث کنید.

پارچه پشمی پارچه ابریشمی توته های کاغذ

شانهمیلة شیشه یی
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در فعالیت باال دیدید که بعد از مالش دادن شانه و میلة شیشه یی به تکة پشمی، 
شانه و میلة شیشه یی توته های کاغذ را جذب نمودند.

زمانی که دو، شی را به یکدیگر مالش بدهیم هر دو، شی برق دار می شوند. شی 
برق دار ذرات خورد را به خود جذب می کند. برق ساکن در اثر مالش دادن دو، 
شی به یکدیگر به وجود می آید. برق ساکن در اثنای شانه کردن یا دست کشیدن 

بر موهای خشک، پوشیدن لباس های پشمی یا ابریشمی خوبتر دیده می شود.
گاهی هنگام پوشیدن لباس صدای ترق و تروق را شنیده باشید، اگر اتاق تاریک 
باشد ممکن است حتی جرقه های کوچک روشنی را ببینیم. این صدا و جرقه از 

اثر چارجدار بودن اشیا است.

چرا یک شی چارجدار می شود؟
تمامی اشیا از ذرات بسیار کوچک به نام اتم ها ساخته شده اند. هر اتم دارای هسته 
است. در هسته ذره های کوچکتر به نام پروتون و نیوترون وجود دارد. الکترون 
ها در اطراف هسته در حرکت می باشند. پروتون ها دارای چارج مثبت، الکترون 
ها دارای چارج منفی و نیوتران ها بدون چارج اند. در حالت عادی تعداد چارج 
های مثبت و منفی )تعداد پروتون ها و الکترون ها( در اتوم های یک شی مساوی 
است. در این حالت شی خنثی گفته می شود. وقتی دو، شی را به همدیگر مالش 
می دهیم، الکترون از یک شی به شی دیگر انتقال می کند. در این حالت تعداد 

چارج های هر دو شی تغییر کرده و هر دو چارجدار می شوند.
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رعد و برق )الماسک( از اثر برق ساکن به وجود می آید. کتله های ابر در اثر مالش 
به همدیگر  ابرهای چارجدار  این  به یکدیگرشان چارجدار می شوند. وقتی که 
برخورد کنند رعد و برق تولید می کنند. برق تولید شده توسط الماسک، بسیار 
قوی و خطرناک است. در هنگام رعد و برق هیچ قسمتی از بدن تان نباید با یک 

شی فلزی یا زمین نمناک در تماس باشد.

 سؤال  ها
1- دورا دور هستة یک اتوم را چه احاطه نموده است؟

۲- فرق بین الکترون و پروتون از حیث چارج چه می باشد؟
3- برق ساکن، یعني چه؟

۴- آیا الماسک را دیده اید؟ شرح دهید.
۵- چرا وقت شانه کردن، مو ها به شانه جذب می شود؟

الکترون
پروتون
نیوترون
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         اهداف 
1- آشنایی با برق جاری

۲- دانستن روش تولید برق جاری
3- استفاده از برق جاری در زنده گی روزمره

فعالیت
• به ترتیب زیر عمل کنید:

یک تیغة مسي، یک تیغة جستي یا آهني، یک گیالس شیشه یي یا بیکر کوچک، سیم باریک 
پوشدار، "۴" دانه لیمو و یا یک مقدار سرکه به قدر ضرورت، چاقو، گروپ چراغ دستي و گلوانومتر 

را تهیه کنید.
مطابق شکل تیغه ها را داخل لیمو نمایید و انجام هاي سیم ها را به تیغه ها و گلوانو متریاگروپ 

وصل نمایید، نتیجة مشاهدات خود را بیان کنید.

گلوانو متر

برق جاري
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به نظر شما برق جاري چطور به وجود می آید؟
طریقه هاي  به  و  می شود  یاد  جاري  برق  نام  به  دارد  جریان  سیم ها  در  که  برقي 

مختلف به دست می آید.
1- برق بتري ها )پیل ها( به طور عموم در موتر ها و بعضی از رادیو ها مورد استفاده 

قرار می گیرد.
پترول، دیزل، زغال سنگ وغیره  مانند: گاز،  از مواد سوخت؛  برق حرارتی   -۲

استفاده می گردد.
برق  مولد  پره هاي  باالي  ناوه  طریق  از  متر  چندین  ارتفاع  از  آبی، آب  برق   -3

میریزد و آن ها را به حرکت می آورد. 
۴- برق بادی، حرکت پره ها، توربین ها را در داخل یک مقناطیس حرکت دورانی 

داده که  سبب تولید برق می گردد.

تلویزیون،  تیلفون، رادیو،  فابریکه ها، وسایل مخابراتی  برق در موتر ها، طیاره ها، 
روشن کردن خانه ها، منقل برقي، اتوي برقي، یخچال، ماشین کاالشویي، بادپکه و 

غیره مورد استفاده قرار می گیرد.
اکثر لوازم به اساس برق جاري کار می کنند که در زنده گی انسان ها آساني  را 

بار می آورند.

 سؤال  ها
1- آیا توسط گاز و پترول جریان برق به دست آمده می تواند؟

۲- برق در زنده گي انسان ها چه اهمیت و ارزش دارد؟
3- طرق تولید برق جاري را نام ببرید؟

بند برق آبی  برق حرارتی برق آفتابی  برق بادی
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         اهداف 
1- شناخت دوره های مسلسل و موازی برق

۲- توانایی بسته کردن دوره های مسلسل و موازی برق

فعالیت

دوره هاي مسلسل 
و موازي برق 

1. به صورت موازي بسته کنید:
ــه  ــن کار بـ ــراي ایـ ــراي اجـ بـ

ــد: ــل کنیـ ــر عمـ ــب زیـ ترتیـ
سیم  کالن،  بتری  عدد  دو 
دو  اندازۀ  به  پوشدار  باریک 
چراغ  گروپ  دانه  چهار  متر، 

دستي با هولدر و یک دانه سویچ را مطابق شکل بسته نمایید. ببینید، چه واقع می شود؟ 
سپس یکی از گروپ ها را از دوره بکشید و ببینید چه می شود؟

۲. به صورت مسلسل بسته کنید: براي اجراي این کار به ترتیب زیر عمل کنید: دو عدد 
بتری کالن، دو متر سیم باریک پوشدار، چهار دانه گروپ چراغ دستي با هولدر و یک 
دانه سویچ را تهیه و بسته نمایید، در این صورت اگر یکي ازگروپ ها را از دوره بکشید، 

چه می بینید؟
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به نظر شما اگر برق خانه ها به یک سویچ روشن شود بهتر است و یا این که  به 
وسیلة سویچ های جداگانه؟

سرکت یادوره هاي برقي به دو نوع ترتیب وبسته می شوند: یکي آن طور موازي و 
دیگر آن به صورت مسلسل.

به  بلکه  نکرده؛  طي  را  واحد  دورۀ  یک  برق  جریان  است که  آن  موازي  دورۀ 
شاخه ها تقسیم می شود و در این دوره جریان از هر شاخه می گذرد.

اگر جریان برق یکي از شاخه ها یا گروپ ها قطع یا خاموش شود، بازهم درگروپ ها 
یا در شاخه هاي دیگر جریان برق وجود دارد.

در خانه  ها و تعمیرات از این نوع بسته کاري بیشتر استفاده صورت می گیرد.
دورۀ مسلسل یک دورۀ واحدي است که جریان برق تقسیم به شاخه ها نگردیده 

از یک سیم واحد می گذرد.
در دورۀ مسلسل از هر گروپ عین جریان می گذرد.

اگر یکي از گروپ هاي دورۀ مسلسل بسوزد یا برداشته شود، جریان قطع می شود 
و همة گروپ ها خاموش می شوند.

 سؤال  ها
1- دوره هاي برقي به چند نوع اند؟

۲- در کدام صورت یک دورۀ برقي موازي نامیده می شود؟
3- بسته بندي برق در خانه ها مسلسل است یا موازي؟ 

۴- دورۀ مسلسل برق را رسم نمایید؟
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         اهداف 
1- شناخت اجسام هادی و عایق

۲- درک اهمیت و ارزش اجسام هادی و عایق در انتقال انرژي برقی
3- استفاده از اجسام هادی و عایق در زنده گی روزمره

فعالیت

اجسام هادي و عايق برق

دستکش پالستیکی چوب شیشه

مسطال

میله مسی

بطری

گروپ

اجسام هادي و عايق برق

• در شکل زیر دو انجام سیم پوشدار که به قطب هاي مثبت و منفي بتري وصل شده است.  در 
دو انجام دیگر سیم هاي مذکور دو میلة فلزي یا کار بني که در بین گیالس یا بیکر آب خالص قرار 
دارد وصل شده و در امتداد سیم ها یک گروپ برقی نیز وصل مي باشد.شما در این صورت جریان 
برق را از روشن شدن یا خاموش بودن گروپ مشاهده کرده می توانید. اکنون در بین بیکر مذکور 

یک مقدار شکر و بعد نشایسته بیندازید و ببینید چه واقع 
می شود. در صورتي که به عوض آن ها یک مقدار نمک 
و بعد آب خالص بیندازید، مشاهدات خود را بیان نمایید.

اجسام هادي و عايق برق
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آیا رابر، برق را انتقال داده می تواند؟
جریان برق از سیم هاي باریک فلزي داخل گروپ شده و از آن می گذرد.

اجسامي که جریان برق به آساني از بین آن ها عبور می کنند به نام هادي برق یاد 
می شوند.

طال و نقره بهترین هادي برق اند. چون فلزات مذکور قیمتي می باشند؛ لذا به عوض 
آن ها از مس  و المونیم برای جریان  برق استفاده می شود.

بعضی از محلول ها مانند محلول نمک  طعام، محلول سرکه هم هادي برق اند و 
جریان برق می تواند از بین آن ها عبورکند.

موادي که جریان برق را از خود عبور نمي دهند، عایق برق نامیده می شوند؛ مانند: 
رابر، پالستیک، شیشه، قلم پنسل، پر، تباشیر، چوب خشک، تیل خاک و دیزل، 

آب خالص، محلول شکر، و غیره.

 سؤال  ها
اجسامي را که جریان برق به آساني از آن ها می گذرد، نام بگیرید.  -1

اجسامي که جریان برق را عبور نمي دهند، نام ببرید.  -۲
آیا آب خالص جریان برق را از خود عبور می دهد؟  -3

آیا محلول بوره با آب برق را از خود عبور داده می تواند؟ تجربه نمایید.  -۴
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         اهداف 
1- شناخت خطرات برقی

۲- محافظت خود از خطرات برقی
3- شناختن اهمیت فیوز در دوره های برقی

فعالیت: 
• یک گروه از شاگردان در بارۀ خطرات برق، مشاهدات و تجارب خود را بیان نمایند.

• گروه دیگري از شاگردان در مورد فیوز و اهمیت آن در جلوگیري از خطرات برق با هم 
بحث نمایند.

خطرات برق و 
جلوگيري از آن

AB فیوز

گروپ بطری
-+
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اگر کسي را برق بگیرد، چه خواهد شد؟
زیرا  نشود؛  برهنه)لچ( دست زده  به سیم هاي  باید  از سیم ها می گذرد  برق  چون 

جریان برق از سیم داخل بدن انسان شده و سبب مرگ می گردد.
هرگز با منبع اصلي برق به گونة مستقیم به تماس نشوید.

دست زدن به وسایل برقي کهنه و برهنه بسیار خطرناک است. باید براي جلوگیري 
از آن از سامان و لوازم برقي قابل اطمینان استفاده شود.

اگر دست تان تر باشد یا در جاي نمدار ایستاده باشید، باید به سویچ که برق در آن 
جریان داشته باشد تماس نکنید تا برق سبب تکان دادن و مرگ شما نگردد.

اگر شخصی را برق بگیرد باید با وي تماس نکنید؛ بلکه فیوز را قطع کنید؛ زیرا 
جریان برق را قطع نمود و از هالکت شخص جلوگیری می کند.

 فیوز عبارت از سیم باریک مسي است که دوره را وصل می کند و در اثر برق زیاد 
ذوب شده و جریان برق قطع می شود.

براي نجات از خطرات برق باید فیوز در مدار موجود باشد تا در وقت خطر به 
صورت اتوماتیک جریان برق قطع گردد.

اگر سیم برق به زمین افتیده باشد به آن دست نزنید؛ زیرا 
اگر سیم، برق داشته باشد، سبب مرگ تان مي گردد.

آالت برقي؛ مانند: رادیو، تلویزیون، اتو و غیره را به 
ساکتي که شارت باشد وصل نسازید در غیر آن باعث 

سوختن و خراب شدن آن ها خواهد شد.
را  آن ها  باشدنباید  برهنه  برق  لین  دو  صورتي که  در 
باهم تماس بدهیم؛ زیرا جرقه تولید می کنند و باعث 

بروز خطر می گردند.

 سؤال  ها
1- فیوز چیست و چه اهمیت دارد؟

۲- اگر شخصي را برق بگیرد براي نجات آن چه باید کرد؟
3- اگر آالت برقي را به ساکت شارت شده وصل سازیم چه حادثه رخ خواهد داد؟
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فصل نهم
ميكروب ها و پرازيت ها
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         اهداف 
1- شناخت میکروب ها

۲- بیان طرز جلوگیری از زیان میکروب های مضر
3- درک اهمیت میکروب های مفیده

فعالیت 
• گروهی از شما باهم بحث نمایید که اگر گاهي مریض شده باشید علت آن را داکتر 

مربوط چه تشخیص نموده است؟
• گروه دوم: باهم بحث نمایید که چرا غذاي ناپاک سبب مریضي می شود؟

• گروه سوم: در مورد علت گنده شدن و تجزیه شدن اجساد مردۀ حیواني و نباتي در 
محیط، با هم مباحثه نمایید.

به نظر شما میکروب چیست؟ و در زنده گي انسان چه اثراتي دارد؟
میکروب ها موجودات زندۀ کوچک )ذره بیني( اند که به چشم دیده نمي شوند.

میکروب ها با فعالیت هاي حیاتي انسان ها و دیگر موجودات زنده سرو کار دارند.
میکروب هاي مضر در انسان ها سبب تولید امراض از قبیل ریزش، زکام، توبرکلوز)سل(، 

واکیول هسته  ویروسپا های کاذب

آمیب

ميكروب ها
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اسهال، پیچش، گلو دردي وغیره می شوند. به صورت عموم این نوع امراض ساري اند 
و از یک انسان به انسان دیگر سرایت می کنند.

یک تعداد میکروب ها مفید می باشند مانند بعضی انواع بکتریا که در ساختن بعضي از 
دوا ها، سرکه، پنیر، ماست، ساختن الکول و غیره استفاده می گردند. میکروب ها اجساد 

مردۀ موجودات زنده را تجزیه می کنند.
اگر اجساد مردۀ حیوانات و نباتات توسط میکروب ها تجزیه نمی شد در روي زمین هیچ 

جاي بود وباش براي انسان ها و دیگر موجودات زنده باقي نمی ماند.
بنابرآن، میکروب ها عالوه از ضرر رساندن براي انسان ها، حیوانات و نباتات، مفید هم 

مي باشند که داراي اهمیت اند.
را  غذا  و  لباس  بدن،  نظافت  همیشه  باید  مضر  میکروب هاي  زیان  از  جلوگیري  براي 

مراعات نمود.

 سؤال  ها
1- میکروب ها چه نوع اجسام اند؟

۲- از میکروب هاي مفید چه استفاده می شود؟
3- میکروب ها در زنده گي انسان چه نقش دارند؟
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         اهداف 
1- دانستن مفهوم پرازیت یا طفیلی و میزبان

۲- توانایی شناختن پرازیت های بدن انسان
3- پی بردن به اضرار پرازیت های بدن انسان

فعالیت
گروه اول: با استفاده از شکل باال بگوییدکه این پرازیت ها در کدام قسمت هاي بدن 

زنده گي و از کدام مواد بدن تغذیه می کنند؟ در مورد بحث نمایید.
گروه دوم: پرازیت هایی که در شکل باالی می بنید باعث تولید کدام امراض می شوند؟

کرم کخ 

کرم اسکاریس  کرم کدودانه

شپش

پرازيت ها 
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به نظر شما کدام موجودات زنده از وجود انسان ها تغذیه مي کنند؟
پرازیت ها موجودات زنده اند که از وجود میزبان غذای خود را به دست می آورند، این 
موجودات در داخل بدن یا روي جلد انسان ها، حیوان ها و نباتات  زنده گی می نمایند. 

این نوع زنده گی به نام  زنده گی طفیلي)پرازیت(یاد می شود.
میزبان موجود زنده یی است که پرازیت ها از وجود آن تغذیه مي نمایند.

پرازیت ها امراض را در وجود میزبان وارد می نمایند؛ مانند: اسهال، پیچش، تب مالریا 
و غیره.

پرازیت هاي بدن انسان عبارت اند از: کرم کدو دانه، کرم اسکاریس، کرم کخ، آمیب، 
شپش، پرازیت مالریا و غیره.

پرازیت ها دو نوع اند: یکی پرازیت های داخلی و دیگری پرازیت های خارجی.

 سؤال  ها

1- پرازیت چیست؟
۲- میزبان چه معني دارد؟

3- پرازیت ها کدام امراض را به میزبان خود وارد مي نمایند؟
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         اهداف
1- شناخت پرازیت های داخلی

۲- بیان  اضرار پرازیت های داخلی
3- درک اهمیت رعایت حفظ الصحه شخصی و محیطی

فعالیت
• گروه اول:  راجع به کرم کدودانه باهم بحث نمایید.

• گروه دوم: در مورد کرم اسکاریس باهم بحث نمایید.
• گروه سوم: در مورد افراد پرازیت ها باهم بحث نمایید.

پرازيت هاي داخلي

کرم کخ

کرم اسکاریس کرم کدودانه

آمیب
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به نظر شما چرا بعضي اطفال به  درد شکم مبتال مي شوند؟
پرازیت هاي داخلي آن هاي اند که در داخل بدن میزبان؛ مانند: امعا )روده ها(، خون و 
دیگر قسمت هاي داخلي بدن زنده گی مي نمایند. مثل کرم کدو دانه، کرم کخ، کرم 

اسکریس، پرازیت مالریا، آمیب و غیره.
کرم کدو دانه: موجود زندۀ دراز، بند دار و هموار است که در بدن انسان و حیوان به 
صورت پرازیت زنده گی می کند؛ چون کرم مذکور مثل دانة کدو داراي سرکوچک 

و بدن پهن می باشد؛ بنابراین به نام کرم کدو دانه یاد مي شود.
کرم کدو دانه دورۀ ابتدایی حیات خود را در عضالت گاو ویا خوک و مرحله بلوغ 

زنده گی خود را در روده هاي انسان سپري می نماید.
کرم اسکاریس: پرازیتي است که در روده هاي کوچک انسان و دیگر حیوانات زیست 
می نماید. جنس مؤنث این کرم در روده های میزبان تخم گذاری می کند. اگر انسان یا 
حیوان غذا و آب ملوث به این تخم ها را بخورد و یا بنوشد، تخم ها در روده ها بعد از 

طي مراحل به کرم بالغ تبدیل و عوارض خطرناک را بار می آورد.
کرم کخ: کرم کوتاه و دوک مانند است که اطفال نسبت به بزرگ ساالن بیشتر به آن 

مبتال می شوند. علت مبتال شدن به آن عدم رعایت حفظ الصحه می باشد.
این کرم در روده هاي بزرگ انسان زنده گی می نماید و جنس مذکر و مؤنث آن جدا 

است.
جنس مؤنث در ناحیة مقعد آمده تخم گذاري می نماید.

اگر تخم های این کرم از هر طریق که وارد بدن گردد، انسان را به آن مبتال می سازد.

 سؤال  ها

1- پرازیت هاي داخلي چه قسم پرازیت ها اند؟ با مثال واضح سازید.
۲- سه نوع پرازیت داخلي بدن انسان را نام بگیرید.
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         اهداف 
1- شناخت پرازیت های خارجی بدن انسان

۲- بیان اضرار پرازیت های خارجی بدن انسان
3- درک اهمیت جلوگیری از پرازیت های خارجی بدن انسان

فعالیت

 • گروه اول: از روي شکل فوق پرازیت هاي خارجي را شناخته و در بارۀ اضرار آن ها با 
هم بحث نمایید.

• گروه دوم: در مورد رعایت حفظ الصحة شخصي و محیطي با هم مباحثه کنید.

پرازيت هاي خارجي

کیک  شپش 

کنه 
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آیا کیک، خسک و شپش را می شناسید؟ این پرازیت ها در کجا زنده گی می کنند و به 
انسان ها چه ضرر می رسانند؟

پرازیت هاي خارجي آن هایي اند که در جلد بدن انسان یا حیوان زنده گی می کنند و از 
خون آن ها تغذیه می نمایند.

پرازیت خارجی عبارت اند از: پشه، شپش کیک،  خسک و غیره. 
خسک یک موجود طفیلي است که از خون انسان تغذیه می کند و در خانه هاي کهنه 
و بیشتر در جا های مرطوب پیدا می شود. در بدن انسان به اثر مکیدن خون وی سبب 

امراض مختلف می شود.
کیک، حشرۀ کوچک و پرازیت خارجي است. این حشره در جا هاي مرطوب و نمناک 
زنده گي می کند و در جسم انسان و حیوانات از قبیل سگ، پشک، موش و مواشي مثل، 

بز، گوسفند و غیره نیز پیدا می شود.
انسان ها می شود. براي جلوگیري از ضرر این پرازیت  انتقال امراض در  کیک، سبب 
الزم است از تماس با حیواناتی چون سگ، پشک، بز، گوسفند و غیره خود داري شود.

 سؤال  ها

1- پرازیت هاي خارجي را نام بگیرید.
۲- شپش چه نوع پرازیت است و از چه تغذیه می نماید؟

3- خسک ها درکدام جا ها زیادتر پیدا می شوند و از چه تغذیه می کنند؟
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انتقال دهنده گان امراض  زیاد است، یک تعداد آن ها در درس های قبلی مطالعه شد. در 
اینجا مگس، پشه مالریا و شپش طور مختصر مطالعه می نماییم:

مگس

         اهداف
1-  دانستن اضرار مگس به حیث یکی از انتقال دهنده گان امراض

۲- بیان طرز انتقال امراض توسط مگس خانه گی
3- درک اهمیت جلوگیری از انتقال امراض توسط مگس خانه گی

فعالیت
• گروه اول: راجع به انتقال امراض توسط مگس ها باهم بحث نمایید.

• گروه  دوم: در قسمت طرز حفاظت مواد غذایي از تماس مگس ها باهم بحث نمایید.

 

گان  دهنده  انتقال   
امراض 

مگس خانه گیپشة مالریاپشة معمولی
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چطور از تماس مگس ها به مواد غذایي جلوگیري گردد؟
به نظر شما از ورود مگس ها به داخل خانه ها چطور جلوگیري شده می تواند؟

مگس یک حشرۀ مضر است و انتقال دهندۀ میکروب هاي امراض مختلف می باشد و 
نظر به حشرات دیگر بیشتر سبب انتقال امراض در انسان ها می گردد.

مگس باالي مواد فضلة انسان، حیوانات و جاهای کثیف تخم گذاري می کند.
مگس؛ مانند حشرات دیگر قدرت زیاد شدن و تکثیر را دارد؛ مگر دشمنان طبیعي این 
حشره؛ مانند: عنکبوت، بقه ها، پرنده ها و غیره آنقدر زیاد اند که مانع ازدیاد بي حد نسل 

آن می شوند.
مساعد  بسیار  میکروب ها  انتقال  براي  کوچک  مو هاي  داشتن  خاطر  به  مگس  پا های 

می باشد.
می شوند.  غیره  و  کولرا  اسهال،  محرقه،  مانند:  مهلک؛  امراض  انتقال  باعث  مگس  ها 
میکروب این مریضي ها در مواد فضله و کثافات وجود دارد و هنگامي که مگس باالي 
مواد مذکور می نشیند به واسطه بدن و مو هاي پا هاي خود میکروب ها را اخذ می کند و 
به مواد غذایي انتقال می دهد؛ لذا باید از داخل شدن مگس ها در خانه و نشستن آن ها 

باالي مواد غذایی به گونة جدی جلوگیري شود.

 سؤال  ها

1- مگس چه نوع حشره است؟
۲- مگس ها زیاد تر در کجا تخم گذاري مي کنند؟

3- مگس چرا براي انتقال میکروب ها مساعد است؟
۴- مگس سبب انتقال کدام امراض در انسان ها می شود؟

۵- چطور میکروب ها توسط مگس به مواد غذایي انتقال می یابند؟
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         اهداف: 
1- شناختن پشه به حیث یک حشره مضر و دانستن اضرار آن.

۲- فرق کردن پشه معمولی از پشه مالریا.
3- پی بردن به اضرار پشه مالریا.

فعالیت:
• گروپ اول: از روي شکل پشة معمولي و پشة مالریا را باهم مقایسه و در بارۀ تفاوت ها 

و شباهت  هاي آن ها بحث نمایید.
• گروپ دوم: در بارۀ عالیم تب مالریا اگر گاهي در وجود شخصي مشاهده کرده باشید 

باهم بحث نمایید.

پشة مالریاپشة معمولی

پشه
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به نظر شما آیا تمام انواع پشه ها ناقل امراض اند، چرا؟
چه فکر می کنید مالریا چه قسم مرض است؟

پشه از جملة حشرات مضر است که سبب آزار انسان ها و حیوانات می شود و نیز ناقل 
امراض می باشد.

فعالیت پشه ها در هنگام شب زیادتر می شود. انسان در اثر گزیدن بعضي پشه ها مریض 
مي آید.  وجود  به  انسان  در  )انافل(  مؤنث  پشة  گزیدن  وسیلة  به  مالریا  تب  می شود. 
میکروب مرض مالریا دراثر مکیدن خون شخص مریض توسط پشه گرفته می شود و 

در خون انسان سالم تزریق وسبب مریضي آن می گردد.
مرض مالریا یک مرض خطرناک و کشنده است در صورتي که مریض به موقع تحت 

تداوي قرار نگیرد احتمال مرگ را دارد.
طرز نشستن پشة مالریا از پشة معمولي فرق دارد. )شکل فوق را مشاهده کنید.( پشة 
باالی سطح  نشستن  پشة مالریا هنگام  باالی سطح می نشیند ولی  معمولی طور هموار 

یک زاویه ۴8 درجه را تشکیل می دهد.
پشه ها در آب هاي ایستاده و کثیف تخم گذاري می کنند، تخم های آن ها بسیار کوچک 
اند و در روي آب می باشند که بعد از نمو و انکشاف یک سلسله تغییرات در آن رخ 
می دهد و به یک پشة بالغ تبدیل می شود. این پشه ها بعد از روي آب پرواز می کنند و 

به جستجوي غذا می برآیند. انسان ها و حیوانات را می گزند و خون آن ها را می مکند.
چون پشه ها حشرات مضر اند؛لذا باید محل تکثر آن ها، یعني آب هاي ایستاده از بین 
برده شوند ویا دوا پاشي صورت گیرد و براي جلوگیري از ضرر پشه ها باید دروازه ها و 

کلکین  هاي خانه جالي گرفته شود و یا از پشه خانه استفاده گردد.

 سؤال  ها

1- پشه ها چه قسم حشرات استند؟
۲-  پشة مالریا و پشة معمولي از هم چه فرق دارند؟

3- پشه ها در کجا تخم گذاري می کنند؟
۴- کدام جنس پشه سبب تب مالریا می شود؟

۵- پشه ها درکدام  وقت زیاد فعالیت می نمایند؟
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         اهداف: 
1. شناختن شپش به حیث یک پرازیت و انتقال دهنده امراض.

۲. جلوگیری از پیدا شدن شپش در بدن.
3. درک اهمیت رعایت حفظ الصحة شخصی.

فعالیت:
• گروپ اول: راجع به مریضي  هاي که توسط شپش به وجود می آید باهم بحث نمایید.

• گروپ دوم: در بارۀ جلوگیري از پیدا شدن شپش در بدن انسان باهم بحث نمایید.

شپش سر شپش لباس

شپش
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به نظر شما چه چیز سبب پیدا شدن شپش در بدن انسان می شود؟
چه  فکر می کنید؟ شپش در انتقال امراض تأثیر دارد؟

شپش از جملة حشرات کوچک و پرازیت جسم انسان است که بسیار مضر می باشد.
دو قسم شپش وجوددارد، یکي شپش لباس که رنگ آن سفید است و دیگري شپش 

موی سر که داراي رنگ سیاه می باشد.
شپش از خون انسان تغذیه می کند و باعث انتقال امراض می شود.

اگر انسان جسم و لباس خود را پاک نگهداري نکند، شپش ها به سرعت در بدن تکثر 
می کنند در درز هاي لباس یا در سر، جاي می گیرند و تکثر می نمایند.

در اثرگزیدن شپش بعضی امراض خطرناک در انسان به وجود می آید.
با بدن در  با مواد فضلة شپش یکجا خارج می شود. وقتي که  عامل یا میکروب مرض 
تماس شود از طریق جا هاي خارش یافتة جلد و یا زخم ها داخل خون می گردد و باعث 
از  نظافت  رعایت  با  باید  است  خطرناک  پرازیت  یک  شپش  چون  می شود.  مریضي 

انتشار و تکثر آن به گونة جدی جلوگیري شود.

 سؤال  ها

1- شپش چه قسم حشره است؟
۲- شپش چند نوع است ؟

3- براي جلوگیري از پیدا شدن شپش در بدن انسان چه باید کرد؟
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         اهداف
1- شناخت عوامل امراض مختلف

۲- بیان روش های جلوگیری عوامل امراض
3- درک فواید حفظ الصحة شخصی و محیطی

فعالیت
و  کنید  بحث  باهم  ساري  امراض  انتشار  از  جلوگیري  روش های  به  راجع  اول:  گروه   •

نظریات خود را ابراز بدارید.
• گروه دوم: در بارۀ جلوگیري از انتشار امراض که توسط پرازیت هاي خارجي به وجود 

می آید با هم بحث و نظریات خویش را بیان کنید.

 
انتشار  از  جلوگيري  طرق 

امراض
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به نظر شما چه چیز ها سبب انتشار امراض می شوند؟
چه  فکر می کنید؟چگونه از انتشار امراض جلوگیري شده می تواند؟

بعضي امراض میکروبي ساری می باشند که به طور مستقیم از یک شخص به شخص 
دیگر سرایت می کند.

براي جلوگیري از انتشار امراض ساري؛ مثل: ریزش، زکام، توبرکلوز )سل( باید مطالب 
زیر در نظرگرفته شود:

1- مریض استراحت کند و از تماس به اشخاص سالم خود داري نماید.
۲- هنگام سرفه و عطسه زدن، دهن و بیني خود را با دستمال پاک ببندد.

3- باید ظروف نان خوري، قاشق، پنجه و گیالس مریضان توبرکلوز و محرقه جدا 
باشد و همه روزه بعد از صرف هر غذا تعقیم پاک و شسته شود.

۴- بلغم مریض دفن و یا سوختانده شود.
۵- جهت جلوگیري از انتشار امراض نظافت و پاکي بدن، لباس و خانه باید مراعات 

شود.لباس ها شسته شده و اُتو گردد.
باید مواد غذایي؛ مانند: سبزي ها و  6- براي جلوگیري از امراض پیچش و اسها ل 
میوه ها قبل از خوردن در آب جاري و پاک شسته شود و در محلول رقیق نمک طعام 
یا کلورین گذاشته و بعد از شستن درآب پاک خورده شود. اگر آب صحي نوشیدني 

موجود نباشد از آب هاي معمولی بعد از جوش دادن و سرد شدن استفاده شود.
7- گوشت ها باید خوب پخته شود و صرف گردد.

 سؤال  ها

1- چگونه از انتشار امراض ساري جلوگیري به عمل می آید؟
۲- برای جلوگیري از انتشار مرض اسهال و پیچش چه باید کرد؟



121

فصل دهم
مواد مخدر يا نشئه  آور
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         اهداف
1- شناخت مواد مخدر و اضرار آن

۲- بیان اضرار مواد مخدر

فعالیت

• گروه اول: زیان ها و اضرار مواد مخدر را  که در اشخاص معتاد مشاهده کرده یا شنیده اید 
بیان کنید.

• گروه دوم: با هم بحث نمایید که چرا و چگونه اشخاص به مواد مخدر معتاد می شوند؟

 مواد  مخدر
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آیا کسي را دیده اید که به مواد مخدر معتاد باشد؟ دربارۀ زنده گی او چه فکر می کنید؟
نوشیدن زرق  به شکل دود کردن، خوردن،  است که  موادي  نشئه آور  یا  مواد مخدر 
کرختي،  بیحسي،  بیهوشي،  تولید  سبب  و  می شود  انسان  وجود  داخل  غیره  و  کردن 
خواب آلوده گي، بي اشتهایي و دیگر عوارض ناگوار می گردد، این مواد عبارت اند از: 

سگرت، نسوار، چرس، شراب، تریاک، هیرویین و غیره.
استعمال مواد مخدر حجرات بدن را زهري می سازد و فعالیت هاي اعضاي مختلف بدن 
را برهم می زند و باعث سکته گي و اختالالت مغزي وکندی  فعالیت هاي اعضای بدن 

می گردد؛ لذا در دین مبین اسالم حرام قرار داده شده است.
استعمال دوامدار مواد مخدر سبب اعتیاد )عادت گرفتن( می شود که تداوي و عالج 

آن مشکل است.
شخص معتاد به مواد مخدر یا نشئه آور به اثر از دست دادن صحت و سالمتي جسمي و 
روحي خود بار دوش فامیل و جامعه می گردد .از لذایذ زنده گی و مسؤولیت هاي فردي 

در جامعه محروم و در نتیجه یک شخص عاطل و باطل مي گردد.

 سؤال  ها

1- مواد مخدر چیست؟
۲- مواد مخدر باعث کدام عوارض ناگوار جسمي و روحي می شود؟
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         اهداف
1- دانستن اضرار انواع مواد مخدر

۲- خودداری از استعمال مواد مخدر
3- پی بردن به تاثیر ناگوار و نا مطلوب انواع مواد مخدر

فعالیت
راجع به اوضاع صحي، موقف و اعتبار اجتماعي و حالت اقتصادي اشخاص معتاد به مواد 

مخدر بحث و نظریات خود را بیان کنید.

انواع مواد مخدر يا نشئه آور
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به نظر شما چرا مواد مخدر خطرناک است؟
مواد مخدر یا نشئه آور از برگ، ساقه، ریشه، دانه و یا پوست نباتات مختلف حاصل 

می شود که به  اشکال مختلف استعمال می گردد.
مواد مخدر به انواع مختلف وجود دارند؛ مانند: تنباکو، تریاک، چرس، هیرویین، الکول 
وغیره. تمام انواع متذکره به صحت و سالمتی انسان مضر است. ضررهای مواد مخدر 

در درس آینده مطالعه می شود.

 سؤال  ها

1- مواد مخدر یا نشئه آور از کدام منابع حاصل می شود؟
۲- مواد مخدر یا نشئه آور کدام ها اند؟
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         اهداف
1- فهمیدن زیان و ضرر های صحی اقتصادی و اجتماعی مواد مخدر

۲- بیان علت معتاد شدن به مواد مخدر
3- درک اضرار مواد مخدر

فعالیت
•گروه اول: در بارۀ حاالت و وضعیت اشخاص معتاد به مواد مخدر باهم بحث نمایید.

•گروه دوم: در بارۀ علت معتاد شدن به مواد مخدر باهم بحث و نظریات خود  را به دیگران 
بیان کنید.

 ضررهای مواد مخدر
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به نظر شما معتاد شدن به مواد مخدر کدام ضرر هاي صحي، اجتماعي و اقتصادي را 
باعث می شود؟

دوام دادن به مواد مخدر باعث اعتیاد شخص می شود که سبب عواقب ناگوار و زیان هاي 
آتي می گردد:

خون،  شدن  زهري  ضعیفي،  قبضیت،  بي اشتهایي،  مطلوب  نا  اثرات  به  معتاد  شخص 
زردي، صدمات مغزي، سکته گي در فعالیت هاي جسمي و مغزي، از دست دادن نیرو و 

قدرت کار، عدم احساس مسؤولیت هاي فردي و اجتماعي و غیره مبتال می گردد.
شخص معتاد به مواد مخدر براي به دست آوردن پول مواد مذکور، به انحرافات اخالقي 
و اجتماعی؛ مانند: دزدي، گدایي، دروغ و امثال آن دست می زندکه در اثر این عمل به 

کرامت و فضیلت انساني اش خدشه و زیان وارد می گردد.
براي نجات و جلوگیري از معتاد شدن به مواد مخدر باید از رفاقت، گشت و گذار با 
اشخاص معتاد دوري اختیار کنید و به تشویق و ترغیب آن ها فریب نخورید. از تقلید و 

مصرف مواد مخدر پرهیز کنید.

 سؤال  ها

1- عواقب ناگوار اعتیاد به مواد مخدر چه می باشد؟
۲- چطور خود را از مبتال شدن و اعتیاد به مواد مخدر حفاظت نماییم؟
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