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درتمامزندگیمانیروهاحضوردارند.ماآنهارانمیبینیمامامیتوانیماثرآنهارابررویاجسامیاخودمانمشاهده
)حس(کنیم.بهعبارتدیگرمیتوانیمبگوییمنیروسببانجامچهچیزیمیشود.

وقتیباضربهزدنیاپرتابتوپ،یکبازیراشروعمیکنیم،وقتیدرحالدوچرخهسواریهستیمویادرحالدویدن،
درهمهیموارددرحالواردکردننیروهستیم.
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جدولزیرشاملتعدادیازفّعالّیتهایروزانهاست.درکدامموردجسمتحتکششیاُهلدادن)فشار(ویاهردو
قرارگرفتهاست.ردیفاّولجدولبهعنواننمونهپرشدهاست.شمامیتوانیدموارددیگریرابهجدولاضافهویاجایگزین

کنید.

هل یا فشار دادنکشیدن توصیف فّعالّیتشماره

بستندربکشویمیز١

بازکردندرباتاق٢

قراردادنیککتاببررویمیز٣

شوتکردنتوپ٤

بلندکردنکیفازرویزمین٥

٦


آیادراینفّعالّیتحالتیوجودداردکهجسمتحتکششیاهلدادنقرارنگرفتهباشد؟

آیامیتوانیمازاینفّعالّیتنتیجهبگیریم:برایحرکتدادنیکجسمبایدآنرابکشیمویاهلدهیم؟
درعلومهلدادنویاکشیدنمعادلواردکردنیاِاعمالنیرواست.

 گفت وگو کنید

بهتصویرهایمختلفصفحهیقبلنگاهکنید.
الف(درهریکازتصویرهاچهفّعالّیتیدرحالانجاماست؟

ب(نتیجهیاینفّعالّیتبررویجسم)توپ،تیرو...(چیست؟

 کار در کالس
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اثر نیرو
درگروهخود،فّعالّیتهایورزشیراطّراحیکنیدکهدرآنهاازنیروبرای تغییر جهت حرکت،تغییر شکل جسم،
حرکت جسم،توّقف جسموکند شدنیاتند شدنحرکتاستفادهمیشود.سپسبههمراهمعّلمخودبهحیاطمدرسهبروید

وآنهاراانجامدهید.پسازبازگشتبهکالس،هرگروهنتیجهیفّعالّیتخودرابهکالسگزارشدهد.
همانطورکهمشاهدهکردیم،وقتیحرکتجسمیمانندتوپتغییرمیکند،مثاًلوقتیتوپیمتوّقفمیشودیاشروعبهحرکت
میکند،حتمًانیروییسبباینتغییرحرکتشدهاست.بنابراینمیتوانیمبگوییم؛وقتی حرکت جسم تغییر می کند که به آن 

نیروییوارد شود.

 گفت وگو کنید
درشکلهایزیرباتوّجهبهاثرنیروبرجسمموردنظر،جاهایخالیراپرکنید.

الف(واردکردننیروبهجسمممکناستسببشروع.............آنشود.
ب(واردکردننیروبهجسمسبب...............شدنحرکتآنمیشود.
پ(واردکردننیروبهجسمسبب................شدنحرکتآنمیشود.
ت(واردکردننیروبهجسمممکناستباعث.............حرکتآنشود.
ث(واردکردننیروبهجسممیتواندسببتغییر................آنشود.

الف

پ

ث

ب

ت
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نیرو ناشی از اثر متقابل بین دو جسم است
شخصیرادرنظربگیریدکهدرپشتیکاتومبیلکوچکایستادهاست)شکلالف(.

آیااتومبیلبهعّلتایستادنشخصدرپشتآنحرکتمیکند؟
شخصشروعبههلدادناتومبیلمیکند،یعنیاوبهاتومبیلنیروواردمیکندواتومبیلممکناستدرجهتنیروی

 واردشدهشروعبهحرکتکند)شکلب(.
پستوّجهکنیدشخصبایداتومبیلراهلدهدتااتومبیلشروعبهحرکتکندوتازمانیکهاواتومبیلراهلندهد،

اتومبیلحرکتنخواهدکرد.

بالف

علم و زندگی

باانجامفّعالّیتهایزیرمیتوانیدنیرورابهترحسکنید.
١(مسابقهیمچاندازیدرکالس

٢(مسابقهیطنابکشیبینگروههایمختلفکالس
٣(واردکردنتوپباضربهیسربهدروازه

........................................)٤
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الف

پ

ب

پپ
درشکلهایالفوبدخترهابهیکدیگرنیروواردمیکنند.آیابهنظرشمامردوگاونیزبههمنیروواردمیکنند؟ 

شکلهایاینصفحهسهوضعیترانشانمیدهدکهممکناستبرایشماآشناباشد.
آیامیتوانیددرهرحالتتشخیصدهیدچهکسیهلمیدهدوچهکسیمیِکشد؟

درشکلالفبهنظرمیرسدکهدخترهاهمدیگرراهلمیدهند،درحالیکهدرشکلبهمدیگررامیِکشند.
بههمینترتیبدرشکلپمردکشاورزوگاوهمدیگررامیِکشند.
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  ایستگاه فکر  
الف(حّداقلچندجسمبایدبرهماثرکنندتانیروظاهرشود؟

ب(اگردوجسمبرهماثرنگذارند،مانندحالتیکهشخصدرنزدیکیاتومبیلایستادهاستواتومبیلراهلنمیدهد.
آیادوجسمبههمنیروواردمیکنند؟

علم و زندگی
درسالدومبابازیطنابکشیآشناشدهاید.دراینبازیدوتیممثاًلسهنفره،دردوجهتمختلفطنابرامیکشند.
اعضایهردوتیمتالشزیادیمیکنندتاطنابرابهطرفخودشانبکشند.گاهیاوقاتطناببهسادگیحرکتنمیکند.

الف(بهنظرشمادرچهحالتیباوجوداینکهبرطنابنیروواردمیشود،اّماطنابحرکتنمیکند؟
ب(درچهحالتییکیازگروههابرندهمیشود؟

 شگفتی های آفرینش
آیامیدانیدَککمیتواندارابهایکهجرمآنچندینهزاربرابرجرم

خودشاسترابِکشدوبهحرکتدرآورد!
آیامیدانیدَککمیتواندارابهایکهجرمآنچندینهزاربرابرجرم
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 آزمایش کنید
یکجسمسنگینمانندیکجعبهراانتخابکنیدکهبهراحتیباهلدادنحرکتنکند.تالشکنیدآنرابهحرکت

درآورید.

حالازیکیازدوستانتانبخواهیدتااونیزبهجعبهدرهمانجهتهلدادنشمانیروواردکند.آیادراینحالتجعبه
راحتترحرکتمیکند؟توضیحدهیدچراراحتترحرکتکردهاست؟

حالازدوستتانبخواهیدازطرفمقابلبهجعبهنیروواردکند.آیاجعبهحرکتمیکند؟توضیحدهید.

درکدامحالتنیروهااثرهمدیگرراخنثیکردهاندوجسمحرکتنمیکند؟
درکدامحالتنیرویخالصبیشتریبهجسمواردشدهوجسمسریعترشروعبهحرکتمیکند؟
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نیروهای غیرتماسی
درمسابقهیمچاندازی،هلدادنماشین،طنابکشیو...،
آیا میکنند. وارد نیرو هم به یکدیگر با تماس اثر در جسم دو
موقعیتهاییرامیشناسیدکهدوجسمبدونتماسباهمبهیکدیگر

نیروواردکنند؟
وقتیتوپیامدادیازدستشمارهاشود،بهطرفزمین
سقوطمیکند.میوههاوبرگهانیزوقتیازدرختجدامیشوند،
بهطرفزمینسقوطمیکنند.آیاتاکنونفکرکردهایدکهچرااجسام

بهطرفزمینسقوطمیکنند؟

چراوقتیشیرآبرابازمیکنیم،آببالفاصلهبهسمتزمینجریانپیدامیکند؟
 گفت وگو کنید

وقتیتوپدردستشماقراردارد،ساکناست.با
رهاشدنازدست،شروعبهحرکتبهطرفپایینمیکندویک
تغییرحرکتاّتفاقمیافتدومیدانیمعاملتغییرحرکت،نیرو
است.بنابرایننتیجهمیگیریمزمینبههمهیاجسامنزدیک
خودنیروواردمیکندوآنهارابهطرفخودمیکشد.این
نیرو،نیروی جاذبه زمیننامیدهمیشود.نیرویجاذبهزمین
که جاذبهای نیروی میکند. عمل همهکس و همهچیز روی
زمینبهیکجسمواردمیکند،وزنجسمنامیدهمیشود.

بهطرفزمینسقوطمیکنند؟
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  ایستگاه فکر  
فرضکنیددرزمینمسابقهیفوتبال،جاذبهیزمینبرتوپواردنشود.بهنظرشماچهاّتفاقهاییممکناستبیفتد؟

علم و زندگی
شمادرکتابهایقبلیعلومبامفهومجرمآشناشدیدودیدیدکهجرمیکجسمبهمقدارماّدهیتشکیلدهندهیآن
بستگیداردوواحداندازهگیریآنکیلوگرماست.برایاندازهگیریجرممعمواًلازترازواستفادهمیشود،اّمابیشترمردم
بهجایکلمهیجرم،ازکلمهیوزناستفادهمیکنند؛مثاًلمیگویندوزناینهندوانه٣/٥کیلوگرماست،درحالیکهاینگفته

ازنظرعلمیصحیحنیست.درستایناستکهبگوییمجرماینهندوانه٣/٥کیلوگرماست.

شگفتی های آفرینش
آیامیدانیدزمینوهفتسّیارهیدیگرمنظومهیشمسیبابیشاز١٦٠قمردراثرنیرویگرانشیبهدورخورشیدمیچرخند

وفاصلهیهرسّیارهازخورشیدحینحرکتدرمدارشتغییرمیکند،اّماهیچگاهبایکدیگربرخوردنمیکنند.
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دوقطعهآهنربایمشابهتهّیهکنید.یکیازآهنرباهارارویچندعددمداداستوانهایقراردهید.آهنربایدیگررا
بدونآنکهباآهنربایاّولتماسپیداکند،یکبارازطرفقطبهمناموباردیگرازطرفقطبغیرهمنامبهآننزدیککنید.

چهاّتفاقیمیافتد؟اینآهنرباباعثهلدادنمیشودیاکشیدن؟
نیروییکهیکآهنربابهآهنربایدیگرواردمیکند،نیروی مغناطیسینامیدهمیشود.

 آزمایش کنید

پژوهش کنید  
درموردبازیافتزبالههایآهنییامواّدیکهجذبآهنربامیشوند،پژوهشکنیدوبهکالسگزارشدهید.
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 آزمایش کنید

همینآزمایشراباخردههایکاغذانجامدهید،یعنیمیلهیاشانهیپالستیکیمالشدادهشدهرابهخردههایکاغذ
نزدیککنید.چهاّتفاقیمیافتد؟

میلهیاشانهپسازمالشدارایخاصّیتیشدهاستکهمیتواندبعضیازاجسامرابهخودجذبکند.نیروییکهباعث
جذبخردههایکاغذبهمیلهیاشانهمیشود،نیروی الکتریکینامیدهمیشود.شماهمتجربهیدیگریازنمایشایننیرو

 رادرکالسبیانکنید.

دومیلهیپالستیکی)مثاًلدوعددخودکارپالستیکی(تهّیهکنیدویکیراتوسطنخیهمانندشکلازمیزیآویزانکنید.
دوسرهردومیلهرابهپارچهیپشمیویاموهایسرکهتمیزوخشکباشند،مالشدهید.مطابقشکلسرهردومیلهرابههم

نزدیککنید.چهاّتفاقیمیافتد؟
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اصطکاک
دردوچرخهسواریوقتیمیخواهیمسرعتخودراکمویادوچرخهرامتوّقفکنیم،ازترمزاستفادهمیکنیم.

آیاتاکنونفکرکردهایدترمزکردنچگونهسببکُندشدنوتوّقفسریعوسیلهینقلیهمیشود؟نهتنهادوچرخهبلکههر
جسمیکهرویسطحیدرحالحرکتاست،پسازمّدتیحرکتشکُندمیشود.وقتیتوپیدرحالحرکتاستچراپس

ازطیمسیرکوتاهیازحرکتبازمیایستد؟وچراراهرفتنبرسطحیخوبرفدشواراست؟و....

تختهایصافبهطولتقریبی۴۰سانتیمترتهّیهکنیدودرسطحیصافمانندیکسطحسرامیکی،رویچندکتاب
قراردهید.جسمیمانندیکباتریقلمیراازباالیتختهرهاکنید،جسمپسازطّیچهمسافتیرویسطحصافمیایستد؟
باردیگراینآزمایشرارویسطحپرزداریمانندموکتتکرارکنید.اینبارجسمپسازطّیچهمسافتیمیایستد؟

اگرآزمایشرارویسطحناهموارخاکیانجامدهیم،چهاّتفاقیمیافتد؟اگرروییخانجامشودچهاّتفاقیمیافتد؟
ــبهنظرشمابایدچهشرایطیفراهمباشدتاجسممسافتبیشتریراطیکند؟

ــدرکدامحالتجسمسریعترمتوّقفمیشود؟
ــبهنظرشماچرادرهمهیحالتها،جسمپسازمّدتیباالخرهمیایستد؟

 آزمایش کنید

آزمایش روی سطح صاف

آزمایش روی سطح ُپرزدار
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  ایستگاه فکر  
درشکلصفحهیقبلکدامنیروسببکندشدنحرکتوتوّقفجسمشدهاست؟ایننیرودرکدامجهتبرجسم

واردشدهاست؟

نیروییکهسببکندشدنحرکتمیشود،نیروی اصطکاکنامیدهمیشود.نیرویاصطکاکهموارهخالفجهت
حرکتبرجسماثرمیگذارد.

شگفتی های آفرینش
 آیامیدانیداگرنیرویاصطکاکنبودچهاّتفاقیمیافتاد؟!آیازندگیبدوناصطکاکبرایشماقابلتصوراست؟



  ایستگاه فکر  
درآزمایشکنیدصفحهیقبلنیرویاصطکاکدرکدامحالتبیشتراست؟آیابهنظرشماسطحیوجودداردکهجسم

رهاشدهبررویآنمتوّقفنشود؟درگروهخودبحثکنید.

١ــدرهریکازفّعالّیتهایزیر،نیرویاصطکاکبیشترباشدبهتراستیاکمتر؟چرا؟
ب(باالرفتنازکوه الف(هنگامترمزکردناتومبیل
ت(گرهزدنطناب پ(اسکیروییخیابرف

ث(اصطکاکبیناجزایدوچرخه،مثاًلزنجیروچرخدندهج(هنگامُهلدادنیکجسمسنگین
٢ــچهراههاییبرایآسانکردنحرکتدرراههایبرفیویخیپیشنهادمیکنید؟

 گفت وگو کنید

پژوهش کنید  
تحقیقکنیدبرایافزایشاصطکاکدرروزهایبرفیوسرنخوردناتومبیلهاچهاقداماتیصورتمیگیرد؟نتیجهی

   تحقیقرابهکالسارائهکنید.
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يک کتاب بزرگ را روی ميز قرار دهيد و سعی کنيد به کمک يک ِکش آن را به حرکت درآوريد. اين آزمايش را می توانيد با 
قرار دادن چند کتاب روی هم، نيز انجام دهيد. حال چند مداد استوانه ای شکل را زير کتاب  قرار دهيد و دوباره سعی کنيد کتاب را 
به کمک همان ِکش به حرکت درآوريد. در کدام حالت حرکت دادن کتاب راحت تر است و ِکش کمتر کشيده می شود؟ توضيح دهيد.

 آزمايش کنيد

  ايستگاه فکر  
وقتی اتومبيل در جاّده ای در حال حرکت است، نيروی اصطکاک  بر آن اثر 
کرده و سبب کاهش سرعت آن می شود. به نظر شما آيا نيروی اصطکاک بر کشتی يا 

هواپيمای در حال پرواز نيز اثر می کند؟

و  بسيار سنگين  اجسام  جابه جايی  برای  قديم  زمان های  در 
کاهش اصطکاک از روشی شبيه اين آزمايش استفاده می کردند . آن ها 

به جای مداد از تنه ی درختان کمک می گرفتند.
به نظر شما امروزه برای کم کردن اصطکاک از چه راه هايی 

استفاده می کنند؟
توضيح دهيد چگونه يک دانش  آموز می تواند يک چمدان 

مسافرتی سنگين را به راحتی جابه جا کند؟
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  ایستگاه فکر  
چه دهید. حرکت زیاد سرعت با برداشته، را کاغذ برگهی یک شکل، همانند

اّتفاقیمیافتد؟چهنیروییسببخمشدنکاغذمیشود؟
نیروی  بهآن نیرویمقاومیواردمیشودکهاصطالحا برآن وقتیجسمیدرهواحرکتمیکند،
مقاومت هوامیگویند.بنابراینبرایآنکهاجسامبتوانندبهراحتیدرهواحرکتکنند،بایدشکلآنهارا

بهگونهایطراحیکنیمتانیرویمقاومتهوایواردبرآنهابهکمترینمقدارممکنبرسد.

پژوهش کنید  
نیرویمقاومتهوابرچهنوعخودروهاییاثرکمتریدارد؟

 آزمایش کنید
دوبادکنکراهمانندشکلازیکخطکشبیاویزیدوبهطورمستقیمویابایکلولهیخودکاربهوسطبادکنکها

فوتکنید.چهاّتفاقیمیافتد؟اگرسریعترازدفعهیقبلفوتکنید،چهاّتفاقیمیافتد؟

پرواز

یکنوارکاغذیبهعرضتقریبی٤سانتیمترراازورقکاغذببریدوهمانندشکل
یکطرفآنرامیانکتابقراردادهوفوتکنید.چهاّتفاقیمیافتد؟اگرسریعتراز
دفعهیقبلفوتکنیدوهواباسرعتبیشتریازرویکاغذبگذرد،چهاّتفاقیمیافتد؟

بادمیدنهوابررویکاغذ،ازفشارهوایباالیکاغذ،کاستهمیشود.در

نیروی  بهآن میشودکهاصطالحًا
حرکتکنند،بایدشکلآنهارا

نتیجهفشارهوادرپایینکاغذبیشترازفشارآندرباالشدهودراثرایناختالففشارنیروییرو
بهباالبرکاغذواردمیشودوآنراباالمیبرد.



  ایستگاه فکر  
درروزهایطوفانیامکاناینکهسقفشیروانیخانههایقدیمیکندهشود،زیاداست.

آیامیتوانیدایناّتفاقرابراساسآزمایشهایانجامشدهتوضیحدهید.

بالهایهواپیمارابهگونهایطراحیمیکنندکهوقتیهواپیمادرحالحرکتاست،هوایباالیبالدارایسرعت
بیشترینسبتبههوایپایینبالبشودوهمینامرمانندآزمایشنوارکاغذی،سبباختالففشاردرباالوپایینبالوایجاد
یکنیرویخالصبهطرفباالمیشود.ایننیرومیتواندحّتیازنیرویجاذبهیواردبرهواپیماهمبیشترباشدوآنرابه
طرفباالحرکتدهد.پسبههواپیمایدرحالحرکتعالوهبرنیرویجاذبهیزمینومقاومتهوا،نیرویروبهباالیینیز

واردمیشودکهاصطالحًابهآننیروی باالبریگفتهمیشود.

  کار در کالس
بانظرمعّلمخودبهچندگروهتقسیمشوید.هرگروهیکهواپیمایکاغذیدرستکندوهواپیمایخودراآزمایش
كند.سپسیکمسابقهبینهواپیماهایساختهشدهبرگزارکنید.هواپیمایکدامگروهمّدتزمانبیشتریدرهواباقیمیماند

ومسافتبیشتریراطیمیکند؟

نیرویمقاومتهوا
نیرویباالبری

وزن
نیرویرانش
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هرگروهباساختنوبهحرکتدرآوردنکاردستیخودروشهایپیشنهادیرادرعملنشاندهد.

نمایشگاهیازنمونههایساختهشدهبرپاکنیدوروشهایبهحرکتدرآوردنکاردستیهاراباهممقایسهکنید.

طراحی كنیم و بسازیم درس ٨

 گفت وگو کنید

 کار در کالس

چهروشهاییبرایبهحرکتدرآوردنهرکاردستیپیشنهادمیکنید؟

درشکلهایزیرتصویرچندکاردستیرامیبینید.
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آیاتابهحالازموتورالکتریکیاستفادهکردهاید؟
حرکتموتورالکتریکیبهوسیلهیباتری،بهیكیازصورتهایزیرمیباشد.

  ایستگاه فکر  
اگرموتورالکتریکینداشتهباشید،برایبهحرکتدرآوردنوسیلههایخودازچهچیزهاییمیتوانیداستفادهکنید؟

شمابااستفادهازیکموتورالکتریکیویکباتریکاردستیهایحرکتکنندهبسازید.
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درس 9
سفر انرژی

شکل،كنترلانرژیرهاشدهازسدرانشانمیدهدكهبهتوربینرسیدهومورداستفادهقرارمیگیرد.
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مادرزندگیروزمره،کلمهیانرژیرادرگفتههاونوشتههایخودبهکارمیبریم:
شماچهمواقعیکلمهیانرژیرابهکارمیبرید؟برایانجامچهکارهاییبهانرژینیازدارید؟

فّعالّیتهایزیرراانجامدهیدوبگوییددرهرموردانرژیچهتغییریمیکند:
١ــدستهایخودرابههممالشدهیدتااحساسگرماکنید.

٢ــفرفرهیکاغذیراباالیمنبعگرما)بخاری(قراردهیدتابهچرخشدرآید.
٣ــبامدادبرلبهیلیوانضربهبزنیدتاصداتولیدشود.

٤ــتوپیرامطابقشکلپرتابکنیدتابااسباببازیهابرخوردکندوآنهارابهحرکتدرآورد.

 آزمایش کنید

٥ــبررویطبلپالستیکیچنددانهبرنجبریزیدوسپسدرنزدیکیپوستهیطبلصدایمحکمیایجادکنید.

مشاهدهکردیدکهانرژیبهشکلهایگوناگونمانندانرژیحرکتی،گرمایی،نورانیوصوتیدیدهمیشودومیتواند
ازشکلیبهشکلدیگرتبدیلشود،شماچهشکلهایدیگریازانرژیرامیشناسید؟درزندگیروزمرهازکدامشکلهای

انرژیبیشتراستفادهمیکنید؟

هشدار:فرفرهرارویشعلهیمستقیمقرارندهید.
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انرژی در چه موادی ذخیره می شود؟
حتمًاتابهحالتجربهکردهایدوقتیکهگرسنههستید،خوردنمقداریمواّدخوراکیمانندکشمشیاخرمامیتواندبه

بدنشماانرژیبرساند،انرژیمواّدخوراکیازکجابهدستمیآید؟آیادراینموادانرژیذخیرهشدهاست؟
انرژینورانیخورشیددرغذاهاییکهگیاهانمیسازند،بهصورتانرژی شیمیاییذخیرهمیشود.

اغلبانرژیالزمبرایگرمکردنخانههاوبهحرکتدرآوردنماشینهاونیروگاههابهوسیلهیسوختتأمینمیشود.
سوختهاییمانندزغالسنگ،نفت،گازطبیعیوچوبنیزانرژیشیمیاییدارند.اینانرژیهاهنگامسوختنبهشکلهای

موردنیازمانندگرماوحرکتتبدیلمیشوند.

بسیاریازدانشمندانمعتقدندمنبعاصلیبیشترانرژیهاییکهمادرزندگیمصرفمیکنیم،نورخورشیداست.شما
 دراینموردچهفکرمیکنید؟دالیلخودرادرگروهبیانکنید.

 گفت وگو کنید
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دربعضیموادمانندمواّدغذاییوسوختها،انرژیبهطورطبیعیذخیرهشدهاستودربعضیازوسایلمانندباتریها
میتوانانرژیراذخیرهکرد.آیاتاکنونمواردیمشاهدهکردهایدکهدرجسمیانرژیذخیرهکنند؟چگونه؟

آیاوسیلههاییمیشناسیدکهبهکمکباتریکارکنند؟آیادرباتریهمانرژی
ذخیرهشدهاست؟وقتیچراغقوهیااسباببازیمتحرکرابهکارمیاندازید،شكل

انرژیذخیرهشدهچهتغییریمیکند؟

  ایستگاه فکر  

ظرفآبیتهّیهکنیدوسنگکوچکیراابتداازارتفاع٢٠سانتیمتریوسپسازارتفاع٤٠سانتیمتریوبارسوم
ازارتفاع٦٠سانتیمتریداخلظرفرهاکنید.چهمشاهدهمیکنید؟درکدامارتفاعآببیشتریبهاطرافپاشیدهمیشود؟

 آزمایش کنید

آیامیتوانگفتکهباالبردنسنگباعثذخیرهشدنانرژیدرآنمیشود؟درچهنوعفّعالّیتهاوورزشهایی،باالرفتن
باعثذخیرهشدنانرژیمیشود؟

یکاسباببازیکوکی)فنردار(تهّیهکنیدوآنراکمیکوککردهورهاکنید.باردیگرآنرابیشترکوککردهورها
کنید.چهمشاهدهمیکنید؟

 آزمایش کنید

  ایستگاه فکر  
هنگامیکهماشیناسباببازییاعروسکیراکوکمیکنید،چهانرژیهاییبهیکدیگرتبدیلمیشوند؟
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در گروه خود، سفر انرژی را برای هريک از موارد زير بيان کنيد:
 ورزشکاری که تير و کمان را می کشد و سپس آن را رها می کند.

 کوهنوردی که از کوه باال می رود و سپس با چتر نجات پايين می آيد.
 آبی که پشت سد جمع می شود و سپس توربين برق  آبی را می چرخاند 

و انرژی الکتريکی توليد می شود.

 گفت وگو کنيد

وسيله يا پديده ای را شناسايی کنيد که يک تبديل انرژی را نشان دهد. آن را به کالس بياوريد و به دوستانتان معّرفی کنيد. 
آيا می توانيد خودتان وسيله ای با اين ويژگی طراحی کنيد؟

 شگفتی های آفرينش
باعث  می تواند  زنده  موجودات  از  بعضی  بدن  در  انرژی  تبديل 
توليد نور يا الکتريسيته شود. کرم شب تاب در شب از خود نور می دهد. 
مارماهی و سفره ماهی می توانند از خود برق توليد کنند و به اين وسيله 

دشمن را از خود دور کنند.

انرژی دائمًا از شکلی به شکل ديگر تبديل می شود
انرژی دائمًا در سفر است. وقتی آب از باالی آبشار سرازير 
می شود، انرژی که به عّلت قرار گرفتن آب در ارتفاع در آن ذخيره 
تبديل  حرکتی  انرژی  به  تدريج  به  آب  شدن  ير  سراز با  است  شده 
می شود. وقتی اين آب روی توربين می ريزد، انرژی ذخيره شده در 
با چرخش  به انرژی حرکتی توربين تبديل می شود. توربين  هم  آن 
خود دستگاه مولد برق را به حرکت در می آورد و انرژی الکتريکی 
صوتی،  انرژی های  به  می تواند  الکتريکی  انرژی  می شود.   توليد 
حرکتی، گرمايی و ساير انرژی های مورد نياز ما تبديل شود و اين 

تغييرات انرژی دائمًا ادامه پيدا می کند.

علم و زندگی
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اندازه گیری انرژی 
شمابرایهرفّعالّیتیکهانجاممیدهید،انرژیصرفمیکنید.انرژیباواحدی
بهنامژول)J(اندازهگیریمیشود.مثاًلمابرایدویدندریکساعت٢٨٠٠کیلوژول
وبرایراهرفتنآرام٦٥٠کیلوژولانرژینیازداریم.رویبستهبندیمواّدغذایی،
لوازمبرقیخانگیوالمپهایروشناییبرچسبهاییدیدهمیشودکهمیزانانرژی

موجوددرماّدهیغذایییاانرژیمصرفیدستگاهرابهمانشانمیدهد.

بااستفادهازاطالعاتیکهرویبستههایموادغذایینوشتهشدهاست،انرژیتولیدیآنموادرابایکدیگرمقایسه
کنیدوآنرابهکالسگزارشدهید.

توّجه:واحدانرژیرویموادغذاییبرحسبكیلوکالرینوشتهمیشودوهركیلوکالریبهطورتقریبیمعادل
٤٠٠٠ژولاست.

  ایستگاه فکر  
آیامیتوانیدوسیلهیاپدیدهایمعّرفیکنیدکهدرآندوتبدیلانرژیانجامپذیرباشد؟

تصورکنیدکهانرژینتواندازیکشکلبهشکلدیگرتغییریابد.دراینصورتچهمشکالتیدرزندگیماپیشمیآید؟

پژوهش کنید  
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درس 10
خیلی کوچک، خیلی بزرگ 

70



 شگفتی های آفرینش
دربدنانسان٥٠تا٧٥میلیونمیلیونسلولوجوددارد؛اّماشایدباورنکنیدکهبیشترجاندارانفقطیکسلولدارند.

مشاهدهیسلولوجاندارانکوچکدرزیرمیکروسکوپبسیارجالبوشگفتانگیزاست.قبلازکاربامیکروسکوپ
بهتراستبااجزایآنآشناشویم.

درمورداستفادهونقشمیکروسکوپهادردنیایامروز،اطاّلعاتیراجمعآوریودرموردآنهادرکالسگفتوگوکنید.

آیاتابهحالسلولهاراازنزدیکمشاهدهکردهاید؟برایدیدنآنهاازچهوسیلهایاستفادهمیکنیم؟
برایمشاهدهیبیشترسلولهاوجاندارانتکسلولیازمیکروسکوپاستفادهمیشود.

عدسی چشمی

تغییردهنده ی فاصله ی عدسی ها

پیچ نگهدارنده

عدسی های شیئی
صفحه ی چرخان

گیره

صفحه ی میکروسکوپ

کندانسور

المپ

پایه

کلید

تنظیم میزان نور

پیچ جابه جا کننده الم

تنظیم کند

تنظیم تند

دسته

 جمع آوری اّطالعات 
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کار با میکروسکوپ
برایاستفادهیصحیحازمیکروسکوپمراحلزیرراباکمکمعّلمخودانجامدهید.

١ــپسازتمیزکردنعدسیها،صفحه ی میکروسکوپ را در پایین ترین وضعیتخودقراردهید.
٢ــعدسیشیئیبابزرگ نمایی کمرادرمسیرنورقراردهید.

بین روی صفحه )تیغهیشیشهای(را الم برداشتهو آمادهیموجوددرآزمایشگاهرا نمونههای از ٣ــیکی
گیرهیمیکروسکوپطوریقراردهیدکهالمل)تیغکشیشهای(بهسمتباالباشدونورازآنعبورکند.

٤ــدرونعدسیچشمینگاهکنیدوباپیچتنظیم،صفحهیمیکروسکوپراآهستهبهسمت باالبیاورید.
٥ــبامشاهدهیتصویرباپیچجابهجاکننده،المرابهاندازهایحرکتدهیدکهتصویردروسط میداندیدقرار

گیرد.سپستصویرراتنظیمکنیدتاواضحدیدهشود.
٦ــعدسیبابزرگ نمایی متوسطرادرمسیرنورقراردهیدوتصویررابهآهستگیتنظیمکنید.

٧ــعدسیبابزرگ نمایی زیادرادرمسیرنورقراردهیدومجّددًاتصویرراتنظیمکنید.

باکمکوالدینخودچندشیشهکوچکدربدارتهّیهوازآبمکانهایمختلفمثلحوض،برکه،نهر،رودخانهکه
ظاهرسبزرنگدارند،نمونهبرداریکنیدوبهکالسبیاورید.

باکمکمعّلمقطرهایازنمونههایآبرارویتیغهیشیشهایبریزیدوتیغکرارویآنقراردهید.میکروسکوپ
راتنظیمکردهوآنرامشاهدهنمایید.شکلآنچهرامیبینیددردفترخودبکشیدوباشکلهایصفحهیبعدمقایسهکنید.
شماممکناستدرقطرهیآب،رشتههایسبزرنگیراببینیدکهازکنارهمقرارگرفتنسلولهایمثلهمتشکیل

نمونههاییمانند:بالوپایمگسوحشراتدیگروگردههایگیاهانمختلفمحیطزندگیخودرازیرمیکروسکوپ
قراردهیدوشکلآنچهرامشاهدهمیکنید،رسمکنید.

 آزمایش کنید
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شدهاند.اینموجوداتزندهپرسلولیهایسادههستندوجلبکهایرشتهاینامدارند.

بقّیهیذراتریزیکهدربیناینرشتههامیبینید،ممکناستجاندارانتکسلولییاپرسلولیسادهباشند.

مقداریمخمرازنانواییمحّلهیخودتهّیهکنید.مخمرنانواییرادرآببریزیدوکمیصبرکنید.یکقطرهازمحلولتهّیه
شدهرارویالمبریزیدورویآنالملقراردهید.موجوداتتکسلولیگردیابیضیشکلیکهمیبینید،همانمخمرهاهستند.

اگربادّقتبیشترنگاهکنید،بعضیازآنهارادرحالجوانهزدنخواهیددید.مخمرهاازقارچهایتکسلولیهستند.

مخمر را می توان به صورت ذّرات خشک جامد از فروشگاه ها یا به صورت مایه ی خمیر از نانوایی ها تهّیه کرد.

علم و زندگی

جلبک های رشته ای با 
بزرگنمایی متفاوت

انواعی از تک سلولی ها در قطره آب

73



بیشتر ریز برایدیدناجسام درگذشته تاریخی:  نکته ی   
بزرگ برابر تا٢٠ بیناجسامرا١٠ ذّره استفادهمیشد. ذّرهبین از
میکند.اّولینمیکروسکوپهاباقراردادنذّرهبینهادرکنارهمدیگر

ساختهشدند.
را میکروسکوپ اّولین پیش سال ٤٠٠ حدود هوک رابرت
ساختوباآنتوانستقطعهایازچوبپنبهرابادّقتببیندوتصویر
نیزاو اتاقکوچک(را بهمعنای ( آنرارسمکند.اصطالحسلول
برایحفرههایچوبپنبهبهکاربرد.پسازآنمیکروسکوپدیگری

ساختهشدکهباآنتوانستندموجوداتریزدرونآبراببینند.

جدیدترینوپیشرفتهترینمیکروسکوپهاینوریمیتوانندنمونهراتا٢٠٠٠برابربزرگترنشاندهند.پژوهشگراندر
آزمایشگاههاازایننوعمیکروسکوپاستفادهمیکنند.)بههمراهمعلمخودازآزمایشگاهنزدیکدبستاندیدنکنیدوباکاربرد

میکروسکوپدرآنجاآشناشوید.(

میکروسکوپ های امروزی
عدسی چندین گرفتن قرار هم کنار از قدیمی میکروسکوپهای همان مثل امروزی میکروسکوپهای همهی تقریبًا
ساختهشدهاند.دراینمیکروسکوپهانورازیکمنبعنوریبهنمونهتابیدهمیشود.نورازنمونهوعدسیهاعبورمیکندو

مامیتوانیمتصویرنمونهرابهصورتروشنوبزرگترازخودآنببینیم.

میکروسکوپهایقدیمیوامروزیرابایکدیگرمقایسهکنید.ازاینمقایسهچهنتیجهایمیگیرید؟

تصویری که رابرت هوک 
از چوب پنبه رسم کرد

میکروسکوپ رابرت هوک

 گفت وگو کنید

علم و زندگی

مامیتوانیمتصویرنمونهرابهصورتروشنوبزرگترازخودآنببینیم.
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مشاهده ی سلول های گیاهی و جانوری
برایدیدنسلولهاینگهبانروزنهمیتوانازبرگتازهیگیاهترهیاگیاهانگلخانهایاستفادهکرد.برگراتابزنیدتا
بشکندسپسباحرکتموّربیکنیمهروینیمهیدیگربخششفافیراکهسطوحباالییوپایینیبرگراپوشاندهاند،جدا

کنید.تّکهیکوچکیازآنرارویالمبگذارید،پسازاضافهکردنیکقطرهآب،
الملرارویآنقراردهیدوبامیکروسکوپمشاهدهنمایید.

شکلآنچهرادرزیرمیکروسکوپمیبینید،دردفترخودبکشید.
آیاتصویریکهمیبینیدباشکلمقابلشباهتیدارد؟

دفتر در میبینید، میکروسکوپ زیر در را آنچه شکل
خودبکشیدوباشکلزیرمقایسهکنید.

مطابقشکلمقابلتعدادیازسلولهایسطحیکندهشدهی
دهانرابههمراهمقداریبزاقدهانبهرویالممنتقلکنید.پساز
گسترشآنالملرارویآنقراردهیدوزیرمیکروسکوپمشاهده
كنید. تنظیم  را میكروسكوپ نور  نمونه بهتر برایمشاهدهی کنید.
)قبلوبعدازآزمایشدستهایخودراباآبوصابونبشویید.(

 آزمایش کنید
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درس 11
 شگفتی های برگ
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برگ،رنگیزههایسبزیبهنامسبزینه)کلروفیل(دارد.سبزینهانرژینورخورشیدراجذبمیکند.گیاهانازانرژی
نورخورشیدبرایساختنغذااستفادهمیکنند.

برایاینعملروزنههایبرگ،کربندیاکسیدراازهوامیگیرند.ریشههانیزآبومواّدمحلولدرآنراازخاک
گرفتهوبهوسیلهیآوندهابهبرگمیرسانند.

غذاسازیگیاهانبهوسیلهیانرژینورخورشید،فتوسنتزنامدارد.فتویعنینوروسنتزیعنیساختن.

برروییکقاشقنشاسته،قطرهقطرهمحلولیدبریزید.مشاهداتخودرایادداشتکنیدودرکالسگزارشدهید.

 آزمایش کنید

را آن روی تا بریزید آن روی الکل آنقدر و بگذارید کوچک آزمایشگاهی( شیشهای ِبشر)ظرف یک در را برگی
بپوشاند.حالاینِبشررادریکِبشربزرگترکهتانیمهازآبپرشدهاست،بگذارید.آنقدراینِبشرراحرارتدهیدکه
تمامرنگسبزازبرگخارجشودوشماآنرادربشرکوچکببینید.برگرابااحتیاطازِبشرخارجکنیدوآنراباآب

بشویید.سپسبرگرادریکبشقاببگذاریدومحلولیدرارویآنبریزید.چهمشاهدهمیکنید؟

 

این است. گیر آتش بسیار الکل زیرا کنید. مستقیمرویحرارتخودداری بهطور الکل دادن قرار از  هشدار: 
آزمایشراباکمکمعلّمخودانجامدهید.

محلولید

١

٢
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  ایستگاه فکر  
نتایجدوآزمایشقبلراکهانجامدادهاید،بایکدیگرمقایسهکنید.چهنتیجهایمیگیرید؟

شگفتی های آفرینش
برگ شکارچی:برگهاراانداماصلیفتوسنتزکنندهدرگیاهانمیدانند،عالوهبراینگیاهانرابهعنوانتولیدکننده

نیزمیشناسند،ولیبعضیگیاهان،همهیمواّدموردنیازخودرانمیتوانندبسازند.
بههمیندلیل،برگبعضیازگیاهانبهشکلتلهدرآمدهاستکهمیتواندحشراتوحّتیجانورانکوچکراشکار

کند.اینگیاهانموادبدنشکارخودرامصرفمیکنند.

برگگیاهانانرژینورخورشیدرادرمواّدغذاییساختهشده)مانندنشاسته(ذخیرهمیکنند.
همهیموجوداتزندهازغذاییکهگیاهانمیسازند،تغذیهمیکنند.گیاهانخودنیزازاینغذااستفادهمیکنند.

ساقههایسبزرنگگیاهانمانندساقهیلوبیاکهکلروفیلدارندنیزغذاسازیمیکنند.اّمامحّلاصلیغذاسازیبرگ
است.
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 جمع آوری اّطالعات 
آيا می دانيد در قسمت های مختلف گياهان چه مواّد غذايی وجود دارد؟

در اين مورد اطّالعات جمع آوری و جدول زير را کامل کنيد:

ميوه ی روغن دارميوه ی نشاسته دارساقه ی نشاسته داردانه ی  روغن داردانه ی  نشاسته دار

نارگيلموزسيب زمينیتخمه ی آفتابگردانگندممثال ١

ـــــــــــــمثال ٢

به تصاوير زير به دّقت نگاه کنيد و درباره ی آن ها با يک ديگر گفت وگو و نتيجه گيری کنيد.

  ايستگاه فکر  
گياهان چگونه به کم کردن آلودگی هوا کمک می کنند؟

زمين را بدون فتوسنتز تصور کنيد! 
نبودن فتوسنتز چه اثری بر زندگی گياهان، جانوران و انسان ها دارد؟

در فتوسنتز عالوه بر غذا، اکسيژن نيز توليد می شود. اين اکسيژن از روزنه های برگ وارد هوای اطراف می شود.
موجودات زنده برای تنفس به اکسيژن نياز دارند. اکسيژن توليد شده به وسيله ی فتوسنتز در تنفس موجودات زنده 

مورد استفاده قرار می گيرد.فتوسنتز با توليد اکسيژن به کاهش آلودگی هوا نيز کمک می کنند.

 گفت وگو کنيد

 گفت وگو کنيد
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درس 12
جنگل برای کیست؟
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درکالسپنجمبازنجیرهیغذاییآشناشدید.

الف(یکزنجیرهیغذاییبرایجاندارانشکلروبهرو
بنویسید.

دراینزنجیرهکدامتولیدکنندهوکداممصرفکنندهاند؟
اّولومصرفکنندهیدومرادرزنجیرهایکه مصرفکنندهی

نوشتهاید،مشّخصکنید.
بلوط درخت به چگونه روباه زندگی زنجیره این در

وابستهاست؟


ب(زنجیرههایغذاییرادرشکلزیرپیداوآنهارارسمکنید.

آیادرزنجیرههاییکهرسمکردهاید،گیاهانوجانورانمشترکیوجوددارند؟آنهارامشّخصکنید.

  ایستگاه فکر  
دانشمندانبرایبررسیارتباطغذاییجانداراندریکمحیط،شبکهیغذاییرسممیکنند.اکنونشمانیزبااستفاده

ازجانورانوگیاهانمشترِکاینزنجیرهها،یکشبکهیغذاییرسمکنید.

می خورد و خورده می شود
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چیزی هدر نمی رود
بااستفادهازیکذّرهبینقویمیوههایکپکزدهرامشاهدهکنید.چهمیبینید؟

آیامیدانیدقارچهادرچهجاهایدیگریرشدمیکنند؟آنهاموادموردنیازخودراچگونهبهدستمیآورند؟قارچها
درچهجاییاززنجیرهیغذاییقرارمیگیرند؟

قارچهاراتجزیه کنندهمینامند،زیرابقایایموجوداتزندهراتجزیهمیکنندوسببمیشوندکهمواّدتشکیلدهندهی
آنهادوبارهبهطبیعتبرگردد.مثاًلکارتجزیهیقارچهاییکهرویبقایایگیاهانوجانوراندرجنگلرشدمیکنند،بهبهبود

وتقوّیتخاککمکمیکند.

 گفت وگو کنید

اکنونیکقطرهآبرویتیغهبگذارید.بااستفادهازچیزیمانندچوبکبریتمقداریازکپکرویمیوهرابردارید
وآنرابهآرامیدرآبرویتیغهپخشکنیدورویآنراباتیغکبپوشانید.بااستفادهازمیکروسکوپآنرامشاهدهکنید.

مشاهداتخودرابارسمشکلنشاندهید.
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ته مانده ی شکار  با  را  غذای مجانی: کرکس خود 
جانوران ديگر سير می کند. مثالً وقتی شيرها الشه ی شکار 
خود را رها می کنند، کرکس هايی که در آن نزديکی در انتظار 
دورشدن شيرها هستند، به محّل الشه می روند و بقايای آن 

را می خورند.

باهم زندگی می کنند
ابتدا به هر تصوير نگاه کنيد و سپس متن مربوط به آن را بخوانيد.

دوستی مورچه و شته: شته هايی که روی اين گياه قرار دارند، 
درحال مکيدن شهد شيرين گياه هستند. مورچه ها، شته ها را با خود به 
النه شان می برند تا ماّده ی شيرينی را که شته ها دفع می کنند، بخورند. 

شته ها نيز در النه ی مورچه ها از شکارچی ها در امان می مانند.

مگس های مزاحم: اسب ها با تکان دادن دم خود سعی 
می کنند تا مگس ها و پشه ها را از خود دور کنند. اين حشرات 
را  آن  خون  و  می برند  فرو  اسب  بدن  درون  به  را  خود  نيش 

می مکند.

اکنون در مورد هر مثال به اين پرسش ها پاسخ دهيد: کدام جانور سود می برد؟ کدام جانور سود نمی برد؟ 

 گفت وگو کنيد

شگفتی های آفرينش
کروکوديل هايی که در اطراف رود نيل زندگی می کنند، بعضی 
وقت ها بدون حرکت و با دهان باز استراحت می کنند. در اين هنگام 
نوعی پرنده ی کوچک وارد دهان کروکوديل می شود و انگل های 

درون دهان کروکوديل را می خورد.   
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تصویرهایزیربرخیمحیطهارانشانمیدهند.کداممحیطراانسانساختهاست؟کدامبهطورطبیعیوجوددارد؟
اینمحیطهاچهتفاوتیباهمدارند؟

پژوهش کنید  
محیطهایطبیعی،زیستگاهانواعزیادیازجانوران،گیاهانوموجوداتزندهیدیگرهستند.آیادرزمانهایگذشته
دراطرافمحّلزندگیشمامحیططبیعیبودهاستکهاالنوجودنداردویااینکهوسعتآنکمشدهاست؟چراآنمحیط

طبیعیازبینرفتهویاکوچکشدهاست؟

طبیعت را حفظ کنیم
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وقتی شرایط تغییر می کند
مثالهایی بارهچه این در ندارند. دیگروجود اکنون که اند داشته گیاهانیوجود و جانوران زمین، تاریخ درطول

میشناسید؟
بهنظرشماچهعواملیسببازبینرفتنهمهیافرادیکنوع)جانوریاگیاه(میشود؟

بهتدریجکم باشرایطجدیدسازگارکنندو وقتیزیستگاهجاندارانتغییرمیکند،بعضیازآنهانمیتوانندخودرا
میشوند،وحتیممکناستسرانجامهمهیآنهاازبینبروند.

سال هفتاد حدود ایرانی شیر تاریخی: نکته ی   
بهدالیلی اّما ایرانوجودداشت. از پیشدربخشهایی
زیستگاهش دادن دست از و انسان توسط شکار مثاًل
ازبینرفت.بهطوریکهاینشیردیگردرایرانوجود

ندارد.
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چه درختی می کارید؟
درختکاریرسمیپسندیدهدرفرهنگایرانیاسالمیاست.بههمینعلّتدرکشورمایکروزازسالراروز
درختکارینامیدهاند.آیامیدانیداینروزچهروزیاست؟زیستشناسانمیگوینددرهرمنطقهدرختهاییرابایدکاشت
کهبهطورطبیعیشرایطرشدآنهادرهمانمنطقهوجوددارد.بهایندرختهادرختهایبومیمیگویند.بنابراینبایددر
انتخابنوعدرختدّقتکرد.مثالًدرختکاجموادیازریشهیخوددرخاکترشحمیکندکهمانعازرشدبسیاریاز

انواعگیاهانمیشود.بههمینعلّتتنوعگیاهاندرجنگلهایکاجکماست.

درمحّلزندگیشماروزدرختکاریچهدرختهاییمیکارند؟آیاایندرختهابومیمنطقهیشماهستند؟
 پژوهش کنید
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بهانتخابخودیکیازمواردزیرراانجامودرکالسارائهدهید.
١ــجنگلبرایکیست؟درپاسخبهاینپرسشباتوّجهبهآنچهآموختهاید،یکداستانکوتاهبنویسید.

٢ــمقالهایدربارهیوضعیتیکمحیططبیعیکهمیشناسیدودرخطرازبینرفتناست،بنویسید.دراینمقالهبه
اهمّیتحفظاینمحیطاشارهکنیدوراههاییبرایحفظآنپیشنهاددهید.

٣ــمجموعهایازتصاویربعضیگیاهانیاجانورانبومیمحّلزندگیخودتهّیهکنید.میتوانیدشکلآنهارانّقاشی
کنیدیااینکهازآنهاعکسبگیرید.

باکمکمعلّمخودنمایشگاهیازکارهاییکهبرایاینفّعالّیتانجامدادهاید،برگزارکنید.

پژوهش کنید  
مسئولیتحفظمحیطهایطبیعیدرکشورمابرعهدهیچهسازمانهاییاست؟چهشغلهاییدرارتباطبامعّرفیو

حفظمحیطهایطبیعیوجوددارد؟

اگر قطع درخت های جنگل ها به همین سرعت ادامه یابد حدود نیمی از جنگل های کره ی زمین حداکثر تا
 2۰ سال دیگر از بین می روند.

 جمع آوری اّطالعات 

الله واژگون
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درس 13
سالم بمانیم
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از فردی به فرد دیگر 
پزشکبهفردیکهسرماخوردهاست،میگویدازدستدادنیاروبوسیکردنبادیگرانپرهیزکند،اّمابهفردیکه

دیابت)بیماریقند(داردچنینتوصیهاینمیکند.چرا؟
بیماریهاییکهمیتوانندازفردیبهفرددیگرمنتقلشوند،بیماریهایواگیرنامیدهمیشوند.عاملایجادبیماریهای
واگیرجاندارانیبهناممیکروبهستند.دیدناکثرعواملبیماریزافقطبامیکروسکوپامکانپذیراستبهاینعلّتبهآنها

میکروبمیگویند.درشکلزیربرخیمیکروبهارامیبینید.

میکروبسرماخوردگیازچهراهیواردبدنمامیشود؟
 گفت وگو کنید

بامراجعهبهخانهیبهداشتمحلّهیخوددربارهیبیماریوبااطاّلعات
جمعآوریکنیدوبهکالسگزارشدهید.

  ایستگاه فکر  
آیااینمحیطمیتواند بهنظرشما بهتصویرنگاهکنید.
بیماریهایواگیرشود؟اگرجوابشمامثبت سببگسترش

است،چگونه؟

بعضیمیکروبهادربدنجانورانزندگیمیکنند.بهاینجانوران،ناقل بیماریمیگویند.مثاًلموشناقلبیماری
طاعونوسگناقلبیماریهاریاست.چهجانوراندیگریمیشناسیدکهناقلبیماریهستند؟

ویروس آنفلوآنزاباکتری سلعامل بیماری سالک

میکروب وبا

 جمع آوری اّطالعات 
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مبارزه با همه ی وجود 
آیامیتوانجاییپیداکردکهآنجامیکروبنباشد؟پسچرافقطبعضیمواقعبیمارمیشویم؟

میکروبهابرایاینکهمارابیمارکنندبایدازدوسّددفاعیبدنعبورکنند.
سّد اّول:پوستبدنازورودمیکروبهاجلوگیریمیکنداّمااگرزخمیاخراشیدرپوستایجادشود،چهاتّفاقی
میافتد؟وقتینفسمیکشیم،میکروبهاواردبینیمیشونداّماچرانمیتوانندبهراحتیپایینتربروندوواردششهاشوند؟

مخاطبینیوراههایتنفسیچهنقشیدرگیرانداختنمیکروبهاوخارجکردنآنهادارند؟
سّد دوم: اگرمیکروبهاازسّداّولعبورکنندباسّددومدفاعیبدن،یعنیگلبولهایسفیدمواجهمیشوند.بعضی
گلبولهایسفیدبهمیکروبهاحملهمیکنندوآنهارامیخورند!بهاینگلبولهایسفیدبیگانه خوارنیزمیگویند.بعضی
گلبولهایسفیدموادیبهنامپادتنترشحمیکنند.پادتنمیکروبهاراغیرفّعالمیکند.گلبولهایسفیدبیگانهخواراین

میکروبهایغیرفّعالراراحتترمیخورند.اّمااگرمیکروبهاازاینسدنیزعبورکنند،چهاتّفاقیمیافتد؟

 شگفتی های آفرینش
آیامیدانیددررودهیماباکتریهاییوجوددارندکهویتامینتولیدمیکنندوبعضیباکتریهاکهدرپوستمازندگی

میکنند،باکتریهایزیانآورراازبینمیبرند؟!

باکتری مفید رودهباکتری مفید پوست

گلبول سفید در حال  بیگانه خواری انواع گلبول های سفید

در بعضی جاها فاضالب را با باکتری های خاصی تصفیه و بی ضرر می کنند و از آن برای آبیاری درختان
 و فضاهای سبز استفاده می کنند.
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وقتی میکروب ها پیروز می شوند
میکروبهاییکهموّفقشدهاندازسدهایدفاعیبدنعبورکنند،درجاهایمتفاوتبدنساکنمیشوند؛مثاًلمیکروبسل

درُششهاقرارمیگیردوسببتخریبششهامیشود.بعضیمیکروبهاباترشحسم
بهبدنآسیبمیرسانند؛مثاًلمیکروبگلودردچرکیکهدرگلوقرارمیگیرد،سّمی

ترشحمیکندکهباجریانخونبهقلبمیرودوبهآنآسیبمیرساند.

بیماریها،نشانههاوعالمتهاییدارند.بویبددهان،دردماهیچههاوسوزشادرارنشانههایبعضیازبیماریها
هستند.شماچهنشانههایدیگریازبیماریهامیشناسید؟فردبیماردرصورتداشتنچنیننشانههاییچهکارهاییراباید

انجامدهدوچهکارهاییرانبایدانجامدهد؟

باال بردن مقاومت بدن:چرابعضیافرادبیشترسرمامیخورندویااینکهزودبهزودبیمارمیشوند؟هرچهبدنمقاومتر
باشد،میکروبهاراسریعترازبینمیبرد.ورزشکردنوخوردنغذایکافیومتنوعمقاومتبدنرادربرابرمیکروبهاافزایش

میدهد.شماچهکارهاییبرایافزایشمقاومتبدنتانانجاممیدهید؟

واکسن: تابهحالبرایچهبیماریهاییواکسینهشدهاید؟
وقتیواکسنواردبدنمیشود،گلبولهایسفیدعلیهآنپادتنمیسازند.هر
بیماریواکسنمخصوصبهخودرادارد.بعضیواکسنهافردرابرایهمهیعمر
نسبتبهآنبیماریمقاوممیکنند،اّمابرایمقاومتدربرابربعضیبیماریهابایددر

چندنوبتواکسندریافتکرد.

هشدار:اگرپزشکبرایبهبودبیماریشماآنتیبیوتیکتجویزکردهاست،آنرا
به درهمانساعتهاییکهدکترگفتهاستوبههمانتعدادبخورید.اگراینکاررانکنید
میکروبهافرصتمیدهیدتاخودرادربرابرآنتیبیوتیکمقاومکنندودرنتیجهدارونتواند

آنهاراازبینببرد.

 سرماخوردگی با آنفلوآنزا فرق می کند. ویروس سرماخوردگی در سلول های 
بینی قرار می گیرد، در حالی که ویروس آنفلوآنزا در سلول های ُشش ها ساکن 

می شود. آنفلوآنزا معموًال همراه با تب، بدن درد و سرفه است.

باکتری روماتیسم قلبی  گفت وگو کنید
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ورزش کردن سبب تقویت ماهیچه ها و قلب و احساس نشاط در بدن می شود.

قدردان سالمت خود باشیم
بیماری های غیرواگیر:بیماریهایغیرواگیردراثرمیکروبهابهوجودنمیآیند.اینبیماریهابهسبباختالل
درکاردستگاههایبدنایجادمیشوند.نوعتغذیهدرایجادبعضیازبیماریهایغیرواگیرنقشدارد.مثاًلدرصورتیکه
بهاندازهیالزمغذاهایکلسیمدارمصرفنکنید،ممکناستاستخوانهایتاننرمبمانندوباکمترینضربهشکستهشوند.

افرادیکهغذاهایپرنمکوسرخشدهباروغنفراوانمیخورنددرمعرضخطربیماریفشارخونقراردارند.

باراهنماییمعلّمتانبهصورتگروهیفهرستیازچندبیماریغیرواگیروعلتآنهاتهّیهودرکالسگزارشکنید.

رفتارهای سالم:عواملمتعددیمارابیمارمیکننداّمااینرفتارهایماهستندکهدرحفظسالمتیویاازدست
بادندان،خوردن باکارهایسادهایمانندمسواکزدن،نشکستنچیزهایسخت دادنسالمتینقشزیادیدارند؛مثالً
غذاهایکلسیمداروپروتئیندارمیتوانیمدندانهایسالمیداشتهباشیم.همچنیندرستنشستن،درستراهرفتنوانجام
نرمشهایمناسبازآسیبرسیدنبهستونمهرههاجلوگیریمیکند.شماچهرفتارهایدیگریمیشناسیدکهسالمتیمارا

بهخطرمیاندازد؟بهخطرمیاندازد؟

بیشتر شبیه کدام یک رفتار می کنید؟

پژوهش کنید  
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بی دّقتی در عبور از خيابان و بی توّجهی به عالئم رانندگی، بازی ها و شوخی های خطرناک و آتش بازی از عواملی است 
که سالمت کودکان و نوجوانان را تهديد می کند. از دست دادن سالمت در چنين حوادثی معموالً جبران ناپذير است. آيا شما 

کسی را می شناسيد که در اثر چنين حوادثی دچار مشکل شده باشد؟

گفته می شود که پيشگيری بهتر از درمان است. نظر شما چيست؟ نظر خود را با استدالل بيان کنيد. چه راه هايی برای 
پيشگيری از بيماری های واگير می شناسيد؟

کمک کردن به ديگران، مهربانی، خوش رويی و رفتار درست و محترمانه با اطرافيان به سالمت روح و 
روان ما کمک می کند.

بيشتر شبيه کدام يک رفتار می کنيد؟

 گفت وگو کنيد
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از گذشته تا آینده

ازبزرگترهادربارهیوسایلارتباطیزمانخودشانبپرسیدواطاّلعاتبهدستآمدهرابهكالسگزارشدهید.

دربارهیاینوسایلارتباطشخصیبایکدیگرگفتوگوكنید.ازمعلّمخودبخواهیددراینگفتوگوشركتكند.

وسایلارتباطانسانهابایکدیگرازگذشتهتاامروزخیلیتغییركردهاند.تصویرهایزیربرخیوسایلارتباطیدر
گذشتهرانشانمیدهند.

درس14

وسایل ارتباط شخصی

علم و زندگی
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  ایستگاه فکر  
چراوسایلارتباطشخصیباگذشتزمانتغییركردهاند؟پیشبینیكنیددرآیندهوسایلارتباطشخصیچگونهخواهندبود.

درتصویرهایزیربرخیوسایلبرقراریارتباطامروزیآمدهاست.

دربارهینقاطقّوتوضعفاینوسایلباهمكالسیهایخودگفتوگوكنید.

درباره ی مضّرات برخی وسایل ارتباط شخصی با دانش آموزان گفت وگو كنید.
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