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ساينس ،صحت و محيط زيست «صنف پنجم»

وزارت معارف

جدا ً ممنوع است .با متخلفین برخورد قانونی صورت میگیرد.
Moe.curriculum@gmail.com

سال چاپ1396 :

کتابهای درسی متعلق به وزارت معارف بوده خرید و فروش آن
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سرود ملی

دا وطــن افغانستـــــان دى

دا عـــزت د هـــر افـغـان دى

دا وطــن د ټولو کـــور دى

د بـــــلـوڅــــــو د ازبـکـــــــو

کور د ســولې کور د تورې
د پښتــــون او هــــزاره وو

ورسره عرب ،گوجــــر دي

براهوي دي ،قزلباش دي
دا هيـــــواد بــه تل ځليږي
په سينــــه کــې د آسيـــــا به
نــوم د حق مو دى رهبـــــر

هر بچی يې قهرمـــــــان دى
د تـــرکـمنــــــو د تـــاجـکـــــو

پــاميــــريان ،نـورستانيــــــان
هـــــم ايمـــاق ،هم پشـه ېان

لـکـــه لـمــــر پـر شنـــه آسمـان

لـکـــه زړه وي جـــاويـــــدان
وايــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر
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وزارت معارف
معینیت انكشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم
رياست عمومیانكشاف نصاب تعليمی
و تأليف كتب درسی
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ساينس ،صحت و محيط زيست
صنف پنجم

سال چاپ1396 :هـ  .ش.
أ

مؤلفان
 سرمؤلف عبدالکريم روکي عضو علمي و مسلکي و آمر ديپارتمنت کيميا. معاون سرمؤلف غالم نقشبند خالقي عضو علمي و مسلکي ديپارتمنت بيولوژي. معاون سرمؤلف پروين قاريزاده لعلي عضو علمي و مسلکي و آمر ديپارتمنت بيولوژي. مؤلف رابعه منصور عضو علمي و مسلکي و آمر ديپارتمنت فزيک. معاون مؤلف علي اهلل جليل عضو علمي و مسلکي ديپارتمنت بيولوژي. معاون مؤلف صادق حسين موحدي عضو علمي و مسلکي ديپارتمنت فزيک. -عبدالودود فيضي عضو علمي و مسلکي ديپارتمنت فزيک .

KU

کمیته تجدید نظر
 پوهندوی دیپلوم انجینر عبدالمحمد عزیز عضو پروژۀ انکشافی نصاب تعلیمی سید موجودشاه سیدی عضو پروژۀ انکشافی نصاب تعلیمی معاون سرمؤلف عتیق احمد شینواری عضو علمي و مسلکي ديپارتمنت کیمیا معاون سرمؤلف سید عزیز احمدهاشمی عضو علمی دیپارتمنت فزیک سرمؤلف رابعه منصور عضو علمي و مسلکي و آمر ديپارتمنت فزيک مؤلف نسیمه عبدالرحیمزی عضو علمي و مسلکي ديپارتمنت بيولوژي -مؤلف اوربل نورزی عضو علمي و مسلکي ديپارتمنت بيولوژي
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 سرمؤلف علي اهلل جليل رئیس تألیف کتب درسی معاون مؤلف خلیل اهلل الروی عضو علمي و مسلکي ديپارتمنت جیولوجیایدیت علمی
 پوهندوی دیپلوم انجینر عبدالمحمد عزیز عضو پروژۀ انکشافی نصاب تعلیمی سید موجودشاه سیدی عضو پروژۀ انکشافی نصاب تعلیمی -معاون سرمؤلف سید عزیز احمدهاشمی عضو علمی دیپارتمنت فزیک

ایدیت زبانی
 معاون مؤلف هومن فرمند عضو علمی دیپارتمنت دریکمیتۀ دینی ،سیاسی و فرهنگی:
 -دوکتور محمد یوسف نیازی مشاور وزارت معارف در بخش تعلیمات اسالمی.

 -حبیب اهلل راحل مشاور وزارت معارف در ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی

کميتۀ نظارت تحقيق و تدقيق:

 دکتور اسد اهلل محقق معین انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم		
 دکتور شیر علی ظریفی رئیس پروژۀ انکشاف نصاب تعلیمی -دکتور محمد یوسف نیازی سرپرست ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی

طرح و ديزاين :محمدعلی نظری
تنظيم امور چاپ :محمد کبير حقمل رئیس نشرات و اطالعات وزارت معارف.
ب
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
پیام وزیر معارف
سپاس بیکران آفریدگاری را که انسان را در احسن تقویم آفرید و او را قدرت بیان بخشید و
به زیور علم و اندیشه آراست و درود بی پایان بر پیامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی-
صلی اهلل علیه وسلم -که معلم بزرگ انسانیت است و پیامآور رحمت و هدایت و روشنایی.
تعلیم و تربیت نقطة آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است .هدف اصلی
تعلیم و تربیت به فعلیت رساندن نیروهای بالقوة انسان و شگوفا ساختن استعدادهای درونی
وی است.
کتاب درسی یکی از ارکان مهم در فرایند تعلیم و تربیت محسوب میشود که همگام با
تحوالت و پیشرفتهای علمینوین و مطابق با نیازمندیهای جامعه تهیه و تألیف میگردد و
باید دارای ظرفیت و ظرافتی باشد که بتواند آموزههای دینی و اخالقی را توأم با فرآوردههای
علوم جدید با میتودهای نوین به شاگردان منتقل کند.
کتابی که اکنون در اختیار شما قرار دارد ،بر اساس همین ویژهگیها تهیه و تألیف شده است.
سعی وزارت معارف همواره براین بوده که نصاب تعلیمیو کتب درسی معارف کشور ،متکی
بر مبانی تعلیم و تربیت اسالمیو حفظ هویت ملی ،مطابق با معیارهای علمیو روشهای
تربیتی نوین بوده ،استعدادهای دانش آموزان را در همه زمینههای اخالقی و علمیشگوفا
گرداند و قدرت تفکر ،ابتکار و حس جستجوگری را در آنها تقویت بخشد .ترویج فرهنگ
گفتگو و رواداری ،تقویت حس وطن دوستی ،مهربانی ،گذشت و همبستگی از خواستهای
دیگر وزارت معارف است که باید در کتب درسی متبلور باشد.
کتابهای درسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمیتواند اهداف مورد نظر را بر آورده
سازد .معلم یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت و مجری برنامههای آموزشی و تربیتی است .از
معلمان و آموزگاران خوب ،متعهد و دلسوز کشورم که ستیزه با سیاهی و نادانی را پیشة خود
ساخته اند ،صمیمانه آرزومندم که با تطبیق دقیق و مخلصانة نصاب تعلیمی ،کودکان و جوانان
میهن را بسوی فتح قلههای رفیع دانش ،اخالق و معنویت رهنمون گردند.
کامیابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غیر ممکن است .ازین رو از
همه اقشار و افراد ملت شریف افغانستان ،بخصوص از خانوادهها و اولیای محترم شاگردان
خواهشمندم که از هیچگونه همکاری در جهت تحقق اهداف معارف دریغ نورزند .همچنان
از همه نویسندگان ،دانشمندان ،متخصصان تعلیم و تربیت و اولیای محترم شاگردان تقاضا
میشود که با ارایة نظریات و پیشنهادهای سالم و نقدهای سازندة خود وزارت معارف را در
بهبود هر چه بیشتر کتابهای درسی همکاری نمایند.
الزم میدانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهیه،
تألیف ،طبع و توزیع این کتاب زحمت کشیده اند و از همه نهادهای ملی و بین المللی که در
زمینة چاپ و توزیع کتب درسی همکاری نموده اند ،قدردانی و تشکر نمایم.
در اخیر از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بی پایان خود ،ما را در تحقق آرمانهای
مقدس معارف یاری رساند .إنه سمیع قریب مجیب.
دکتور اسداهلل حنیف بلخی
وزیر معارف
ج
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خواص اجسام زنده
موجودات زنده دارای خواص ذیل اند که به اساس آن از موجودات غیر زنده فـــرق میشوند
که عبارت اند از :حرکت ،تغذیه ،تنفس ،تکثر ،نمو و عکس العمل.

حرکت

KU
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اهداف:
 -۱شناختن حرکت به عنوان یکی از خواص اجسام زنده.
 -۲فرق کردن بین حرکت زنده جانها وحرکت اجسام غیر زنده
 -۳درک اهمیت حرکت در موجودات زنده.

فعالیت
• گروپ اول :با توجه به ماحول خود چيزهايي را كه حركت مینمايند با اعضای
حركي شان یادداشت نموده با هم بحث نمایید.
• گروپ دوم :در مورد حركت موجودات زنده و حركت اجسام غير زنده بحث نموده،
فرق آنها را بیان نمایند.

چه فکر میکنید،نباتات حرکت میکنند؟
خداوند متعال به تمام موجودات زنده قدرت و قابليت حركت را اعطا فرموده
2
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و براي هر موجود زنده وسيلة حركت را خلق نموده است.
حرکت یکی از خواص عمدۀ موجودات زنده است .حیوانات به خاطر به دست آوردن
غذا و رفع ضرورهای زندهگی خود از یکجا به جای دیگر حرکت میکنند.
حرکت حيوانات در محيطهای مختلف با اعضاي حرکي مختلف صورت میگيرد
که حرکات شان را به آساني ديده میتوانيم؛ مانند :حرکت ماهيان ،پرندهگان،
خزندهگان و ديگر حيوانات.
نباتات نیز از جمله موجودات زنده بوده ،گرچه از یکجا به جای دیگر حرکت
نمیکنند ،ولی دارای حرکت اند.
حركت در نباتات بطي صورت میگيرد ،طوريكه گل آفتاب پرست به طرف
آفتاب تمايل داشته برگ و گلهايش را حركت میدهد.
ساقة عشقه پيچان ،تاكهاي انگور و غيره به طرف جسمي تمايل پيدا میكند ،که
خود رابه آن اتكا دهد.
اجسام غير زنده به وسيلة عوامل و قواي خارجي به حرکت میافتند؛ مانند :بي جا
شدن يك جسم از يكجا به جاي ديگر ،حركت موتر ،طياره ،بايسكل ،جريان آب
و غيره.

سؤالها:
 -۱حیوانات به خاطر چه حرکت میکنند؟
 -۲حركت نباتات چطور صورت میگيرد؟
 -۳حركت در اجسام زنده و غير زنده از هم چه فرق دارد؟
3

تغذيه
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اهداف:
 -۱دانستن تغذیه به حیث یکی از خواص موجودات زنده.
 -۲بیان کردن اهمیت تغذیه در موجودات زنده.
 -۳درک اهمیت تغذیه در موجودات زنده.

•
•

فعالیت
گروپ اول :با هم بحث نماييد كه حيوانات چگونه تغذيه مينمايند.
گروپ دوم :با هم بحث نماييد كه نباتات چگونه غذاي شان را تهيه مينمايند.
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به نظر شما موجودات زنده به خاطر چه تغذیه میکنند؟
تغذيه يكي از خواص موجودات زنده است كه در اجسام غير زنده وجود ندارد.
غذا موادي است كه توسط زنده جانها اخذ میگردد ،انرژي توليد مینمايد،
بدن را نمو میبخشد و قسمتهاي تخريب شده بدن را ترميم ميكند.
تمام موجودات زنده به غذا ضرورت دارند .حيوانات غذاي خود را خودشان
آماده کرده نمیتوانند .يعني بعضي حيوانات از نباتات و بعضي حيوانات از
حيوانات ديگر تغذيه مينمايند.
نباتات مواد غذايي خودرا خود شان ميسازند .طوريكه آب و مواد معدني مورد
ضرورت را از زمين توسط ريشه جذب و در موجوديت نور آفتاب از آب و
كاربن داياکسايد هوا ،مواد غذايي عضوي را ساخته و از آن استفاده مينمايند
و مقدار اضافي مواد غذایی را در خود ذخيره میکنند كه بعدا ً توسط انسانها و
حيوانات به مصرف میرسد .به اين ترتيب نباتات منبع غذايي انسانها و حيوانات
را تشكيل میدهند.

سؤالها:
 -1غذا را تعريف نماييد.
 -۲طرز تغذيه حيوانات و نباتات از هم چه تفاوت دارد؟
5

تنفس
کیسه هوایی

بینی
دهن
نل هوایی
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ششها
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اهداف:
 -۱فهمیدن عملیۀ تنفس.
 -۲بیان کردن انواع اعضای تنفسی زندهجانها.
 -۳درک اهمیت سیستم تنفسی در زندهجانها.

فعالیت
• گروپ اول :با هم بحث نمایید که انسانها توسط چی و چه قسم تنفس میکنند و
اعضای تنفسی را لست نمایید.
• گروپ دوم :باهم بحث نموده بگویید که ماهیان توسط چه تنفس میکنند؟
• گروپ سوم :باهم بحث نموده بگویند که نباتات چگونه تنفس مینمایند؟
6
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به نظر شما اگر موجودات زنده تنفس نکنند چه واقع میشود؟
آيا نباتات هم مانند حيوانات تنفس مینمايند؟
تمام موجودات زنده براي ادامه حيات شان تنفس مینمايند؛ ولي اجسام غير زنده
خاصيت تنفس را ندارند.
گرفتن اكسيجن و آزاد نمودن كاربن داياكسايد را در موجودات زنده تنفس گويند.
موجودات مختلف زنده داراي اعضاي تنفسي مختلف ميباشند؛ چنانچه انسانها و
حيوانات عالي توسط ششها ،حشرات از طريق سوراخهاي سطح پوست ماهيان به
وسيلة برانشيها و بقهها توسط جلد از اكسيجن منحلة آب وخارج از آب توسط شش
تنفس مينمايند .نباتات به وسيلة منفذهاي (سوراخها) برگهاي شان اكسيجن هوا را
ميگيرند و كاربن داياكسايد را آزاد میسازند.
عمل تنفس در حيوانات و نباتات فرق میكند؛ چنانچه حيوانات شب و روز اكسيجن هوا
را میگيرند و كاربن داياكسايد را آزاد میسازند ،برعكس نباتات هنگام روز اكسيجن
را آزاد مینمايند در مقابل كاربن داياكسايد را اخذ میکنند؛ ولي در موقع شب گاز
كاربن داياکسايد را آزاد میکنند و اكسيجن را اخذ مینمايند .تمام موجودات زنده
برای بقای حیات خود تنفس میکنند ولی موجودات غیر زنده تنفس نمیکنند.
سؤالها:
 -۱تنفس را تعريف نماييد.
 -۲اعضاي تنفسي موجودات زنده را نام بگيريد.
 -۳عملیه تنفس حيوانات از عملیه تنفس نباتات چه تفاوت دارد؟
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تكثر (ازدیاد نسل)
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اهداف:
 .۱دانستن تکثر در موجودات زنده.
 .۲بیان کردن انواع تکثر.
 .۳درک اهمیت تکثر در موجودات زنده.

فعالیت
گروپ اول :نام حيواناتي را بنویسید كه تخم توليد مینمايند.
گروپ دوم :نام حيواناتي را بنويسید كه چوچه توليد مینمايند.
گروپ سوم :نام نباتاتي را كه توسط تخم و دانه توليد مثل مینمايند و نام آنهايي را
كه بدون تخم و دانه توليد مثل میكنند ،بنويسید.

به نظر شما موجودات زنده چرا تکثر میکنند؟
تكثر به معناي زياد شدن نسل است.
يكي از خواص مهم موجودات زنده تكثر يا توليد مثل میباشد كه اجسام غير زنده اين
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خاصيت را ندارند.
اگر موجودات زنده تكثر ننمايند ،در اثر مرگ و مير نسل شان كم شده از بين میروند.
تمام موجودات زنده به دو شكل تكثر مینمايند:
الف :به شكل زوجي .ب :به شكل غير زوجي.
تمام نباتات گلدار و حيوانات عالي از يكجا شدن جنس مذكر و مؤنث نسل جديد را
توليد مینمايند ،اين عمليه را تكثر زوجي گويند .در تکثر غیر زوجی جنس مذکر و
مؤنث باهم یکجا نمیشوند؛ بلکه موجود زنده که به حد اعظمی نموی خود میرسند،
بعد به دو حصه تقسیم شده و دو موجود حیه را به وجود میآورد؛ طور مثال :بکتریا
آمیب وغیره.
تعدادي از نباتات به شكل قلمه كردن و جوانه زدن تكثر مینمايند که اين عمليه را تكثر
غير زوجي میگويند.

سؤالها:
 -۱تكثر زوجي از تكثر غير زوجي چه فرق دارد؟
 -۲تكثر در موجود زنده چه اهميت دارد؟
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نمو (كالن شدن)
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اهداف:
 -۱دانستن نمو به عنوان یکی از خواص موجودات زنده.
 -۲بیان کردن مراحل نمو در زنده جانها
 -۳درک اهمیت نمو در زنده جانها.

فعالیت
• گروپ اول :در مورد نموي حيوانات با هم بحث نمايید.
• گروپ دوم :در مورد نموي نباتات با هم بحث نمايید.
• گروپ سوم :در مورد نموي انسانها (اطفال) با هم بحث نمايید.
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به نظر شما نمو چست؟
نمو يكي از خواص زنده جانها است كه در اجسام غير زنده ديده نمیشود.
جسامت موجودات زنده در اثر گرفتن مواد غذايي در محيط مناسب افزايش
میيابد که عبارت از نمو است.
نموي زنده جانها از داخل بدن آنها صورت میگيرد كه بعد از نمو دوباره به
حالت اولی بر نه ميگردد .
حیوانات تا حد معين نمو مینمايید؛ ولی نموی نباتات تا اخیر عمر دوام میکند.
نمو در زنده جانها سبب بلند رفتن قدرت كار میگردد.
در مراحل اول زندهگی انسان ،سرعت نمو زياد میباشد ،بعدا ً آهسته میشود و
باالخره متوقف میگردد.
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سؤالها:
 -۱در كدام مرحله زندهگی نمو بيشتر است؟
 -۲نمو در زنده جانها سبب چه میشود؟
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عكس العمل
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اهداف:
 .1دانستن عکس العمل به حیث یکی از خواص موجودات زنده.
 .2بیان کردن عوامل عکس العمل در موجودات زنده.
 .3پی بردن به ارزش عکس العمل در زنده جانها

فعالیت
• به شکل دونفری با هم بحث نمايید كه انسانها در برابر درد ،فشار ،گرسنهگي،
سردي يا گرمي ،شنيدن صدا و غيره ،چه عكس العملها را از خود نشان ميدهند.
• يك شاگرد ميوة ترش را در حضور همصنفان خود بخورد و به عكس العمل ساير
همصنفان خود متوجه شده ،بیان نماید.
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در مورد عكس العمل موجودات زنده در برابر عوامل خارجي چه فكر مينماييد؟
عكس العمل در موجودات زنده يك خاصيت طبيعي است كه در برابر عوامل خارجي
و داخلي از خود نشان میدهند.
زنده جانها عوامل محيطي مانند نور ،حرارت ،فشار ،سردی و عوامل داخلي مانند درد،
گرسنهگي و تشنه گي و غيره را احساس و در برابر آن عكس العمل نشان ميدهند.
عکس العمل براي حفاظت زنده جانها در مقابل عوامل ،يكي از خواص مهم و داراي
ارزش حياتي میباشد.
اجسام غير زنده حس ندارند.
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سؤالها:
 -۱اجسام زنده و غیر زنده از لحاظ علکس العمل از هم چه فرق دارند؟
 -۲در مقابل عوامل خارجی احساس و عکس العمل چه ارزش دارد؟

13

فصل دوم

ساختمان بدن انسان
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ساختمان بدن انسان

پوست بدن انسان
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اسکلیت و عضالت
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اهداف:
 .۱دانستن ساختمان بدن انسان.
 .۲مقایسۀ نمودن ساختمان بدن انسان با دیگر حیوانات
 .۳اهمیت ساختمان بدن انسان.

فعالیت
• گروپ اول :يك انگشت خود را بر زنخ خود بگذارید و كمي فشار بدهید بار ديگر
زيادتر فشار بدهید و بعد فكر کنید و بگويید كه بدن انسان از چه ساخته شده است؟
• گروپ دوم :يک پرنده (مرغ خانهگي) و يک حيوان اهلي (گوسفند) را در نظر
بگيرید و بگويید که بدن آنها از چه ساخته شده است؟
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به نظر شما بدن انسان از چه ساخته شده است؟
بدن انسان از پوست ،عضالت ،استخوانها و سیستمهای مختلف ساخته شده
است.
قسمتهای خارجی بدن انسان مانند :سر ،تنه و اطراف بدن (دستها و پاها) توسط
پوست پوشانيده شده است.
پوست بعضی قسمتهای بدن انسان توسط موي پوشيده شده است .در حاليكه
بدن پرنده گان از پرهاي کوچک و بزرگ و بدن برخي حيوانات" مانند :بز و
گوسفند توسط پشم و از بعضي ديگر توسط فلسها؛ مانند :مار و ماهی پوشيده
شده است.
جسم انسان مانند حيوانات عالی ،داراي اعضا و سيستمهاي مختلف میباشد .که
به ترتیب خوانده میشود.

سؤالها:
 -۱بدن انسان از چه ساخته شده است؟
 -۲قسمتهاي مختلف بدن انسان را نام بگيريد.
 -۳پوست بدن با قسمتهای دیگر چه کمک میکند.

16

اسكليت
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اهداف:
 .۱دانستن اسکلیت بدن انسان.
 .۲بیان کردن وظیفه اسکلیت بدن انسان.
 .۳درک اهمیت اسکلیت در بدن انسان.

فعالیت
• گروپ اول :باهم بحث نموده وظایف اسکلیت را بیان نمایید.
• گروپ دوم :نام آن قسمتهای اسکلیت انسان را که میشناسید ،بنویسد.
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به نظر شما اگر وجود ما استخوان نميداشت چه واقع ميشد؟
ترتیب ،تنظیم و ساختمان خاص یک تعداد استخوانهای بدن را اسکلیت
میگویند.
وظيفه اسكليت تعيين شكل بدن انسان ،استوار نگهداشتن بدن و محافظت اعضاي
داخلي بدن میباشد.
اسكليت به كمك عضالت ،بدن انسان را قادر به حركات گوناگون مانند راه
رفتن ،نشستن ،بلند كردن اشيا وكار كردن میسازد.
بعضي استخوانهاي بدن دراز و بعضي ديگر كوتاه اند ،همچنان عدهيي از آنها
پهن و تعداد ديگر گرد میباشد.
به هر اندازۀ كه بدن انسان بزرگ میشود ،استخوانهاي بدن كالن و قوي میگردد.
در بعضي غذاها؛ مانند :شير ،پنير ،ماست ،سبزيها ،و ميوهها موادي وجود دارد كه
براي قوي شدن استخوانها مفيد است و شعاع آفتاب نيز براي استخوانها فايده
دارد.
اسكليت انسان به صورت عموم به دو حصه تقسيم میشود:
 -۱اسكليت محوري
 -۲اسكليت ضميمهيي
اسكليت محوري شامل جمجمه ،ستون فقرات و قفس سينه میباشد.
اسكليت ضميمهيي شامل استخوانهاي دستها و پاها میباشد.
سؤالها:
 -۱وظیفۀ اسکلیت چیست؟
 -۲اسكليت انسان به صورت عموم به چند حصه تقسيم شده است؟
 -۳اسکلیت ضمیمه یی شامل کدام استخوانها است؟
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جمجمه
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اهداف:
 .۱دانستن ساختمان جمجمه انسان .
 .۲بیان کردن وظیفه جمجمه انسان.
 .۳پی بردن به اهمیت جمجمه انسان.

فعالیت
• در گروپها از روي شكل فوق ،جمجمه انسان را در كتابچههاي خود رسم نموده و
موقعيت چشمها ،گوشها ،بيني و دهن را در روي شكل نشان دهید.

19

سؤالها:
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آيا شما جمجمة حيوانات (گوساله ،گوسفند و غيره) را از نزديك ديده ايد؟
آيا متوجه شده ايد كه در داخل آن چه چيز قرار دارد؟
جمجمه از استخوانهاي مختلف الشکل تشكيل شده كه در ايام طفوليت داراي
دندانهها بوده و با گذشت زمان با هم پيوست میشوند.
جمجمه از دو قسمت تشكيل شده است:
 -۱كاسة سر
 -۲استخوانهاي روي
در داخل استخوانهاي جمجمه مغز جا دارد و در قسمت استخوانهاي روي،
دهن ،بيني ،چشمها و گوشها قرار گرفته است.
استخوان فكهاي عليا و سفلي (االشههاي باال و پايين) ،گوشها و بيني شامل
جمجمه بوده و وظيفة كاسة سر ،محافظت مغز از صدمات خارجي میباشد.
ضربة شديد به جمجمه آسيب میرساند و مغز از آن صدمه میبيند که اين آسيب
باعث به وجود آمدن انواع مختلف اختالل مغزي فلجها و حتي سبب مرگ شده
میتواند.
جمجمه در حفاظت مغز داراي اهميت است؛ پس در حفاظت آن بايد توجه نمود.

 -۱جمجمۀ انسان از چند قسمت تشكيل شده است؟
 -۲جمجمه چه وظیفه دارد؟
 -۳اگر جمجمه در اثر ضربة شديد صدمه ببيند چه واقع ميشود؟
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ستون فقرات

يک مهره از ستون فقرات
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اهداف:
 .۱دانستن ستون فقرات.
 .۲تشریح نمودن وظایف ستون فقرات.
 .۳درک اهمیت ستون فقرات در بدن انسان.

فعالیت
• گروپ اول :دربارۀ ستون فقرات آنچه میدانید باهم شریک سازید.
• گروپ دوم :دربارۀ وظایف و اهمیت ستون فقرات باهم بحث نمایید.
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به نظر شما اگر ستون فقرات نمیداشتيم چه واقع میشد؟
ستون فقرات از يك تعداد استخوانهاي جداگانة ميان خالي ساخته شده است ،كه
هر كدام آنرا به نام مهره يا فقره ياد میكنند.
ستون فقرات از جمجمه سر تا لگن خاصره ادامه دارد.
در خاليگاه داخلی ستون فقرات ،حرام مغز (نخاع شوكي) قرار دارد و در استوار
نگهداشتن بدن اهميت دارد.
همچنان ستون فقرات در اجراي حركات ،بدن را كمك مینمايد؛ مانند :حركات
سر ،گردن ،کمر و خم و راست شدن بدن و غيره.
چون ستون فقرات موازنه و استقامت بدن را نگهميدارد؛ لذا براي جلوگيري از
انحنا و كج شدن ستون فقرات بايد هميشه در وقت نشستن و راه رفتن ،بدن خود
را راست نگهداريم .

نادرست ایستادن

درست ایستادن

نشستن نادرست باالی چوکی

سؤالها:
 -۱ستون فقرات از چه ساخته شده است؟
 -۲در خاليگاههای ستون فقرات چه جاي دارد؟
 -۳براي جلوگیری ازکج شدن ستون فقرات ،كدام نكات رابايد مراعات كرد؟
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قبرغهها
استخوان سینه

قبرغهها
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ستون فقرات

قبرغههای کوتاه
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اهداف:
 .۱آشنایی با شکل ،ساختمان و تعداد قبرغههای انسان.
 .۲بیان نمودن وظیفه قبرغههای انسان.
 .۳درک اهمیت قبرغههای انسان.

فعالیت
• گروپ اول :قبرغههاي خود را لمس کنيد ،تعداد آنها را بشماريد و در وقت تنفس
حرکات آنرا حس کنيد.
• گروپ دوم :از روي شكل فوق بگوييد ،كه قبرغهها از طرف پيشروي (قدامي) با
كدام قسمت بدن و از طرف عقب (خلفي) با كدام قسمتهاي بدن وصل ميباشد و كدام
قبرغهها طويل و كدام آنها كوتاه ميباشند؟
23
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به نظر شما قبرغهها چگونه شکل و چه وظیفه دارند؟
اگر قبرغه نمی داشتیم چه واقع میشد؟
قبرغهها داراي شكل منحني (قوسي) میباشد ،كه از طرف عقب با استخوانهاي ستون
فقرات و از طرف پيش روي با استخوان سينه وصل اند.
انسان داراي دوازده جوره قبرغه میباشد.
ده جوره قبرغة طويل با ستون فقرات و استخوان سينه وصل است؛ ولي دو جورة پاييني
آن كه كوتاه تر است،تنها با ستون فقرات وصل است و با استخوان سينه وصل نمیباشد.
قبرغهها و استخوان سينه ،قفسي را تشكيل میدهند كه به نام قفس سينه ياد میشود و
در آن ششها و قلب قرار دارد.
قبرغهها در حفاظت و نگهداري اعضاي داخلي مانند قلب و ششها اهميت خاص دارد.
در میان قبرغهها عضالتي قرار دارد كه هنگام تنفس قبرغهها را باال و پايين ميكشاند.
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سؤالها:
 -۱شكل قبرغهها چگونه است؟
 -۲انسان داراي چند جوره قبرغه ميباشد؟
 -۳قبرغهها در بدن انسان چه اهميت دارند؟
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استخوانهاي اطراف
علیا و سفلی بدن
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اهداف:
 .۱شناختن استخوانهای اطراف بدن انسان.
 .۲تشریح کردن استخوانهای اطراف علیا و سفلی.
 .۳درک وظایف و اهمیت استخوانهای اطراف بدن.

فعالیت
• گروپ اول :با استفاده از شکل فوق استخوانهاي دستهاي خود را لمس کرده و
بنويسید ،كه از چند استخوان طويل ساخته شده است؟
• گروپ دوم :با استفاده از شکل فوق استخوان پاهاي خودرا لمس نموده و بنويسید كه
پاها از كدام استخوانها تشكيل شده و چه اهميت دارند؟
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به نظر شما استخوانهای اطراف بدن از کدام استخوانها تشکیل شده است؟
اگر دستها و پاهای ما استخوان نمیداشتند چه میشد؟
استخوانهاي اطراف بدن شامل استخوانهاي دستها (علیا) و استخوانهاي پاها
(سفلی) میباشد.
هر دست شامل بازو ،ساعد ،بند دست ،كف دست و انگشتان میباشد.
بازو از شانه شروع و به آرنج ختم میگردد كه از يك استخوان طويل ساخته شده
است.
ساعد از آرنج شروع شده و به بند دست ختم میگردد كه از دو استخوان طويل ساخته
شده است.
بند دست ،كف دست و انگشتان دست از يك تعداد استخوانهاي کوچک تشكيل
شده است.
استخوان هر پا شامل ران ،ساق ،بند ،كف و انگشتان میباشد.
ران از يك استخوان طويل و بزرگ كه در فرو رفتهگي لگن خاصره محكم میگردد
ساخته شده است.
ساق از دو استخوان طويل ساخته شده است ،كه به بند پا وصل میباشد.
بند پا ،كف پا و انگشتان پا از يك تعداد استخوانهاي كوچك متشكل میباشد.
وظايف دستها عبارت از گرفتن و برداشتن اشيا و مواد غذايي هنگام صرف طعام ،نوشتن،
شستن ،و غيره است و وظيفة پاها نشستن ،برخاستن ،راه رفتن و غيره میباشد.
استخوانهاي اطراف بدن نظر به انجام وظايف شان داراي اهميت میباشد.
سؤالها:
 -۱دستها از كدام استخوانها ساخته شده است؟
 -۲بازو و ساعد از كدام قسمت شروع و به كدام قسمت ختم ميگردد؟
 -۳پاها از كدام استخوانها ساخته شده است؟
 -۴وظایف دستها و پاها چيست؟
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عضالت
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اهداف:
 .۱شناختن عضالت بدن انسان
 .۲تشریح کردن وظایف عضالت.
 .۳درک اهمیت عضالت بدن انسان.

فعالیت
• گروپ اول :با هم بحث نمایید و بگویید که برای داشتن عضالت قوی چه باید کرد؟
• گروپ دوم :بعضي اعضاي بدن از قبيل دست ،پا ،ابرو و لبهای خود را حرکت داده
و عضالتي را که در حرکات آنها کمک مي کنند ،پيدا نمايید.
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به نظر شما در بدن انسان چند قسم عضالت وجود دارد؟
به نظر شما عضالت در بدن چه وظایف دارد ؟
عضالت عبارت از قطعات گوشتي اند كه قسمتهای زیاد بدن را تشکیل داده اند
که یک تعداد آنها روي استخوانهاي بدن را پوشانيده اند که این عضالت را به
بخشهای زير تقسيم نموده اند:
• عضالت دستها و پاها
• عضالت گردن و تنه
• عضالت جمجمه
عضالت فوق الذکر عضالت ارادی اند.
حرکات مختلف بدن توسط عضالت صورت میگيرد.
عضالت مختلف بدن داراي وظايف مختلف میباشند؛ مث ً
ال :عضالت دست و پا در
اجراي حركات مختلف؛ مانند :راه رفتن ،دويدن ،برداشتن اشيا و اجراي هر نوع كار
جسماني نقش مهم دارند.
عضالت گردن در استوار نگهداشتن سر و عضالت قفس سينه در عملية تنفس كمك میكنند.
عضالت االشه در عملية جويدن غذا و حركات روي اهميت دارد.
عضالت در بدن انسان نظر به اجراي وظايف شان داراي اهميت خاص است.
تمرينات منظم سپورتي و اجراي كارهاي جسماني سبب نمو و انكشاف عضالت و
اسكليت بدن میگردد.
عضالت بدن از لحاظ حرکت به دو نوع یعنی ارادی و غیر ارادی تقسیم می گردد.
عضالت به سه نوع اند عضلة قلب ،عضالت لشم ،عضالت اسکلیتی یا ارادی که به
ترتیب آنرا میخوانیم.
سؤالها:
 -۱عضالت چيست و چه اهميت دارند؟
 -۲عضالت دست و پا كدام حركات را اجرا مي كنند؟
 -۳عضالت گردن و االشه چه وظيفه دارند؟
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عضالت ارادي
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اهداف:
 -۱شناخت عضالت ارادی .
 -۲بیان نمودن وظایف عضالت ارادی.
 -۳درک اهمیت عضالت ارادی.

فعالیت
• از گروپ اول :يك شاگرد در مقابل همصنفان خود قرار بگيرد و چند تمرين ورزشي
را انجام دهد و شاگردان ديگر بگویند كه در اجراي تمرينات ورزشي ،عضالت كدام
قسمتهاي بدن سهم فعال داشت؟
• از گروپ دوم يك شاگرد زبان خودرا از دهن خارج و دوباره داخل كند.
شاگردان ديگر با توجه به حركات لبها ،زبان و االشة وی بگويند ،كه اين عمل به اراده
شاگرد مذكور صورت گرفته است و يا به صورت خودي؟
29

به نظر شما عضالت كدام قسمتهاي بدن به اراده و خواست انسان فعاليت
ميكند؟
عضالتي كه به اراده و خواست انسان حركت و فعاليت مينمايند ،به نام عضالت
ارادي ياد میشوند .اين عضالت بر روي استخوانها تكيه دارند؛ ازاین لحاظ به
نام عضالت اسکلیتی نیز یاد میشوند.
عضالت ارادي قسمتهاي زيادي از اسكليت بدن را پوشانيده اند؛ مانند :عضالت
دستها ،پاها ،گردن ،سينه و غيره.
عضالت ارادي در اجراي حرکات مختلف بدن و هر نوع کار جسماني نقش
اساسي را بازي میکنند؛ مانند :راه رفتن ،دويدن ،نشستن ،برخاستن ،برداشتن و
غيره.

KU

سؤالها:

AC

 -۱عضالت ارادی کدام عضالت اند و چه وظایف دارند؟
 -۲نام عضالت ارادی و موقعیت آنها را بگویید؟
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عضالت غير ارادي

معده

قلب

اهداف:
 .۱شناختن عضالت غیر ارادی بدن.
 .۲تفکیک کردن عضالت ارادی از غیر ارادی.
 .۳درک اهمیت وظایف عضالت غیر ارادی.

شش ها

KU

فعالیت:
• يكي از شاگردان در مقابل همصنفان خود چند حركت ورزشی را به سرعت اجرا
نمايد که در اين حالت ضربان قلب او سريع تر ميگردد.
شاگردان ديگر متوجه باشند كه آيا حركات عضالت قلب مانند عضالت ديگر به ارادة
شخص مذكور متوقف ميشود يا خير؟

AC

چه فکر می کنید که حرکات عضالت قلب ،ششها و معده به خواست و ارادۀ
انسان است یا خیر؟
عضالتي كه به اراده و خواست انسان حركت نمیكنند؛ عضالت غير ارادي گفته میشوند.
عضالت غير ارادي با استخوانها وصل نيستند.
عضالت جدارهاي مري ،معده ،رودهها ،نلهاي تنفسي و رگهاي خون داراي
حركات غير ارادي میباشند.
عضالت قلب نيز داراي حركت غير ارادي اند.
فرق بين عضالت ارادي و غير ارادي آنست ،كه عضالت ارادي به ارادة خود
انسان حركت مینمايند و عضالت غير ارادي بدون ارادة انسان حركت دارند.
سؤالها:
 -۱كدام عضالت اعضاي بدن را عضالت غير ارادي میگويند؟
 -۲عضالت قلب ارادي است و يا غير ارادي؟
 -۳آيا عضالت غير ارادي به حركت استخوانها كمك میكند؟
31
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ماده و خواص آن

KU
AC
32

ماده
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اهداف:
 -۱حاصل نمودن معلومات در مورد ماده.
 -۲درک مادی بودن تمامی اجسام محیط ماحول ما.
 -۳متیقین شدن به دارا بودن کتله ،حجم و عمل ماده.

فعالیت:
 -1گروپی از شاگردان ،يك گيالس خالي و گروپ ديگر گيالس پر از آب ،يك توتة
كوچك سنگ و دو عدد پوقانة خالي را مشاهده نمايند.
گيالس ،سنگ ،چوب ،آب و پوقانه را لمس كنند.
يك پارچه سنگ و يك پارچه چوب را در گيالس پر از آب بيندازند ،در این تجربه چه
مشاهده مينمايند؟ نتيجه را بيان كنيد.
-2گروپ ديگری از شاگردان در ابتدا در وسط سيم يك تار را طوري بسته كنيد كه سيم به
شکل شاهين ترازو در توازن قرار گيرد ،يك پوقانه را توسط دهن خود پر از هوا نمایند و در
انجام يك سيم باريك فلزي آن را بسته و پوقانة خالي را به انجام ديگر سيم وصل كنند ،در
این صورت مشاهده خواهید نمود كه پوقانة پف شده سنگين است يا پوقانه خالي ،چرا؟
در بين گيالس مملو از آب يك پارچه سنگ را با تار بسته کنيد و در آب فرو ببريد ،چه
مي بينيد؛ علت آن چيست؟بگویید.
33
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آیا در مورد ماده معلومات دارید؟ اجسام محیط ماحول ما مواد اندياخیر؟
تمام اشيا؛ مانند :سنگ ،چوب ،شيشه ،سيم فلزي ،آب ،تيل ،هوا ،پوقانه ،كتاب ،قلم،
تخته ،تباشير ،موجودات حیه و غيره به نام ماده ياد میشوند.
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 میدهد.
حجم :قسمت اشغال شدۀ فضا توسط یک جسم مادی را حجم همان جسم گویند.
ماده به حاالت مختلف وجود دارد؛به طورمثال :سنگ ،چوب ،شيشه و غيره را به نام اجسام
(مواد) جامد ياد میكنند كه ذرات آنها با هم نزديك بوده دارای شکل ثابت میباشد آب،
تیل ،الکول ،سرکه و دیگر مواد که قوه جذب بین ذرات(مالیکول) آنها کم بوده میتوانند
حرکت نمایند از این سسبب شکل ثابت ندارند اگر در یک ظرف ریختانده شود شکل همان
ظرف را میگیرند.
هوا ،بخارات آب ،بخار الكول ،عطر و بخار مايعات ديگر كه فرار مینمايند ،به نام گازات
ياد میگردند .ذرات گازات از همديگرنسبت به مایعات دور تر واقع شده و داراي حركت
34

سريعتر میباشند.
مواديكه در آب فرو رفته و تهنشین میگردند ؛ مانند :پارچة سنگ ،شيشه ،آهن و غيره يك
مقدار آب را به اندازة حجم خود از گيالس مملو از آب بيجا مینمايند و اين مواد نسبت به
آب هم حجم خود سنگين تر میباشند.
چوب ،كاغذ ،پالستيك ،پنبه و غيره كه در آب فرو نمیروند و به سطح آب شناور میشوند،

نسبت به آب هم حجم خود سبكتر اند.
چون تمام اشيای طبيعت از ماده تشکيل گرديده اند؛ بنابران ماده داراي اهميت زیاد میباشد.
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سؤالها:
 -۱شما در محیط ماحول خود کدام مواد را میبینید ؟ نام بعضی از آنها را تحریر دارید.
 -۲ماده را تعریف کنید.
 -۳در بارۀ حالتهای ماده معلومات مختصر دهید.

35

خواص ماده

KU

اهداف:
 .۱اموختن خواص فزيكي (ظاهري) ماده.
 .۲تمیز نمودن خواص فزيکي يک ماده از مادة ديگر.
 .3درک اهميت خواص ماده در زندهگی خود.

AC

فعالیت:
• يك گروپی از شاگردان سه مادة جامد دارای عین رنگ ؛مثال :بوره ،نمك ،پودر
ليمو را در سه بوتل بيرنگ به طور جداگانه بيندازند و مشاهده كنند که آيا آنها از
همديگر فرق دارند یاخیر؟ در باره باهم بحث نمايند ،همچنان سه مادة مايع بيرنگ؛ مانند:
آب ،الكول و سركه را در سه بوتل بيرنگ به طور جداگانه بریزید ،آيا آنهارا از لخاظ
رنگ از هم فرق کرده ميتوانند؟ در اين مورد باهم بحث کنید .
• گروپ ديگر سه بوتل حاوي مايعات مذكور را باز و بوي كنند ،کدام بوها را احساس
مينمايند؟
لیمو

نمک

بوره
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به نظر شما شناخت خواص ماده در زندهگی روزمرۀما چه اهميت دارد؟
مواد دارای دو خاصیت اند :خواص فزیکی و کیمیاوی.
ِ
فزیکی ماده تغییرات ظاهری ماده را آشکار میسازد که
خواص فزیکی :خواص
عبارت انداز :کتله ،کثافت ،انحاللیت(حل شدن) ،هدایت برقی ،هدایت حرارتی،
رنگ ،بوی ،درجۀ غلیان ،درجۀ انجماد ،ذوبان و غیره میباشد.
مواد در طبیعت به سه حالت یافت میشود که عبارت از مایع ،جامد وگاز.
مواد مايع كه داراي رنگ مشابه باشند ،از روي بوي و مزة آنها تشخيص شده میتوانند؛به
طورمثل :آب ،الكول و سركه ،كه مایعات بيرنگ اند ،به واسطة بو و مزه از يكديگر
تفکیک شده میتوانند ،طوري كه آب بيذایقه است ،الكول داراي بوي تيز و زننده و
سركه داراي بوي گوارا و ذايقة ترش میباشد.
بوره ،نمك و پودر ليمو به واسطة ذايقه شناخته شده میتوانند ،طوريكه بوره داراي
ذايقة شيرين ،نمك مزة شور و پودر ليمو طعم ترش دارد.
شناختن خواص ماده و استعمال آنها در امور زندهگی روز مرة انسان داراي اهميت میباشد.
خواص کیمیاوی :خواص کیمیاوی مواد تغییرات اصلی مواد را آشکار میکند و در اثر این
تغییرات ماده اصلیت خود را تغییر میدهد .مث ً
ال سوختاندن کاغذ.
سؤالها:
 -۱مواد به اساس كدام خواص شان از هم ديگر فرق شده ميتواند؟
 -۲چرا يك ماده قبل از استعمال بايد شناخته شود؟
 -۳شناخت خواص ماده در زندهگی ما چه اهميت دارد؟
 -۴چطور شما مواد را از روي شكل ظاهري آن تشخیص مینمایید؟
 -۵شما دو مادة هم رنگ و هم شکل (مانند بوره و نمک) را از يکديگر چطور تشخيص
نموده ميتوانيد؟
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خواص فزیکی ماده
كثافت
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اهداف:
 .۱کسب معلومات در مورد كثافت.
 .۲متیقین شدن به تفکيک مواد به اساس كثافت.
 .۳تعین نمودن کثافت مواد.

فعالیت :اشيای مادي را كه در اشكال ذیل نشان داده شده است ،تهيه نمایيد.
اشيای ذیل را با دست برداريد و بگوييد كه كدام آنها سنگين تر و كدام شان سبكتر ميباشد؟
کتلۀ اشياي ذیل را به صورت جداگانه اندازه نموده و مقدار یا وزن آنها را يادداشت كنيد،
بعد هريك از مواد مذكور را در بين بيکر مملو از آب داخل نماييد ،مقدار آبي كه به واسطة آن
بيجا ميشود ،در بين سلندر درجه دار انداخته و حجم آنها را به دست آورده ،یادداشت كنيد .در
ختم کار ،کتله حاصله را تقسيم حجم آن نموده ،عددی را به دست خواهید آورد ،در مورد عدد
به دست آمده و مفهوم آن باهم بحث نماييد.
)( D = 0.26 g / mL
)( D = 0.92 g / mL
)( D = 1.0 g / mL
)( D = 2.70 g / mL
)( D = 11.3 g / mL

کارک
یخ
آب
المونیم
سرب
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به نظرشما چرا بعضي اجسام در آب غرق و بعضی درآب غرق نمیشوند؟
اکر کتلة یک جسم بر حجم همان جسم تقسیم گردد ،کثافت همان جسم را نشان میدهد:
کتله
حجم

= کثافت

کثافت =

کتله
حجم
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بعضی مواد جامد و يا مايع در آب حل میشوند؛ ولي در اثر حل شدن در آب ،مقدار
قابل مالحظة آب را بيجا نمیكنند؛ مانند :الكول ،بوره ،نمك و غيره که در آب حل
شده ولی سبب بيجا شدن آب نمیشوند.
بعضي اجسام (مواد) ديگر؛ مانند :سنگ ،چوب ،فلزات ،شيشه و غيره در آب حل
نمیشوند؛ ولی هرگاه در آب غرق شوند (طوريكه در درسهاي گذشته خوانده ايد)
به اندازۀ حجم خود ،آب را بيجا میكنند.
اگر حجم آبي را كه به اثر غرق شدن اشياي مذكور بيجا میگردد اندازه شود و کتلۀ
اشياي مذكور كه قب ً
ال اندازه شده است ،نیز باهم مقایسه شوند ،قیمت حاصل تقسیم
کتله و حجم هريك از مواد مذكور به نام كثافت همان شی یاد میشود.
مثال :اگر کتلۀ يك توتة سنگ كه در آب غرق شده و ده سانتي متر مكعب ) (10cm3
		
آب را بيجا كرده است  60 gباشد ،كثافت آن اين طور معلوم میشود:
 60گرام
=
 10سانتی متر مکعب

=

 6گرام

سانتی مترمکعب

كثافت مواد از همديگر فرق دارد كه به اساس آن يك ماده از مادة ديگر تشخيص و
تميز میگردد؛ بنابران شناختن كثافت اشيا داراي اهميت خاص میباشد.
سؤالها:
 -۱چطور كثافت را تعريف كرده ميتوانيد؟
3
 -2اگر کتله (وزن) يك جسم )  (12 gو حجم آن )  (6cmباشد ،كثافت آن چقدر خواهد بود؟
 -3چرا بعضي اجسام در آب غرق میشوند و بعضي ديگری در آب شنا ميكنند؟
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انحالليت

KU

اهداف:
 .۱کسب معلومات درمورد مفهوم انحالليت مواد.
 .۲فرق نمودن مواد منحل و غير منحل از همدیگر.
 .۳توضیح تاثير حرارت در انحالليت مواد منحل.

AC

فعالیت:
شاگردان صنف به دو گروپ تقسم شوند:گروپ اول يك مقدار (يك قاشق) نمك و يا
بوره را در يک گيالس پر از آب بيندازند و توسط قاشق و يا ميلة شيشهيي شور بدهند و
بعد از آن رنگ محلول و نتيجه کار را بنويسند.
گروپ دوم يك قاشق نشايسته (آرد) را در يك گيالس ديگر که تا نيمه از آب پر باشد،
عالوه نمایند و آنرا شور دهند ،بعد رنگ محلول را مشاهده و نتيجه را بنويسند ،يک نفر به
نمايندهگي هر دو گروپ ،در محلولهای مذکور یک مقدار کم نمک و يا بوره را عالوه
کند و حرارت دهند .ديگران مشاهده نمايند که آیا در اثر حرارت ،مقدار مادة منحله زياد
تر حل ميشود و يا اینکه تغییری دیده نمیشود ؟ نتيجه را بنويسند.
به همين ترتيب عین عمليه را باالي ريگ و آب نیز انجام داده و نتيجة عمليه را بنويسند.
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به نظر شما چرا بوره يا نمك در آب ناپديد ميشود؟
مواديكه در مادة حل كننده ،مانند آب و غيره حل شود ،بنام مواد حل شونده ياد
میشود؛ به طورمثال :در عمليههاي فوق بوره و نمك به نام مادة حل شونده و آب به
نام مادة حل كننده ياد میگردد.
مادةکه در آب يا كدام مادة حل كنندة دیگر حل نشود ،به نام مادة غير منحل ياد
میشود؛ طور مثال :سلفر ،برادة آهن و ريگ در آب حل نمیشوند ؛ ازاین سبب به نام
مواد غير منحل ياد میگردند.
بعضي مواد در يك ماده (مايع) ،غير منحل و در مادة ديگر منحل میباشند؛ طور مثال:
رنگ روغني در آب حل نمیشود؛ ولي در تيل خاك حل میشود.
مادهيي كه در نتیجة حل شدن مادةمنحله (حل شونده) در يك محلل(مادة حل كننده) تشکیل
میگردد ،به نام محلول ياد میشود؛ طور مثال  :محلول نمك در آب و يا بوره در آب و
غيره.
محلول عبارت است از:
محلول = مادة حل شونده  +مادة حل کننده
مقدار مادة حل شوندۀ که در يک حجم معين مادة حل کننده به درجة حرارت معین
حل ميشود ،به نام درجة انحالليت همان ماده ياد ميگردد.
انحالليت اکثريت مواد جامد در مادة حل کننده با ازدیاد حرارت زياد شده؛ يعني با
زياد شدن درجة حرارت مقدار بيشتر مادة حل شوندة جامدات در مادة حل کننده حل
ميگردد .درجة انحالليت يک ماده از مادة ديگر فرق میکند .انحاللیت مواد مفر؛
مانند :الکول با ازدیاد حرارت کم شده ؛ اما با ازدیاد فشار زیاد میگردد.
سؤالها:
 -۱مواد منحل و غير منحل از هم چه فرق دارند؟
 -۲انحالليت را تعريف نماييد.
 -۳درجة انحالليت يک مادة حل شونده مربوط به کدام عاملها است؟
 -۴چه فكر ميكنيد!؟ هرگاه عوض بوره ،ريگ در آب انداخته شود ،آيا مانند بوره ناپديد

خواهد شد؟
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نقطة ذوبان

KU

اهداف:
 .۱حاصل نمودن معلومات در مورد درجه حرارت ذوبان يا نقطة ذوب مواد.
 .2فرق نمودن نقطة ذوبان مواد مختلف از يکديگر
 .۳متیقین شدن به اهمیت نقطة ذوبان در تشخيص مواد.

AC

فعالیت :در يک بيکر يا گيالس شيشهيي يک مقدار آب را عالوه نموده و
ترمامتر (حرارت سنج) را در آن قرار دهیدو بعد درجة حرارت ترمامتر را که درجة حرارت
آب مذکور را نشان ميدهد ،ياد داشت کنيد .اکنون در بين آب بيکر مذکور يک مقدار
کم نمک را حل کنيد و درجة حرارت محلول تشکيل شده را ياد داشت نماييد .در بيکر
ديگر يک مقدار يخ را در تماس با ترمامتر قرار دهید و درجة حرارت آن را از ترمامتر
يادداشت کنيد ،بعد يخ را حرارت دهيد ،هنگام ذوب شدن يخ و ثابت ماندن درجة ترمامتر،
آن درجة حرارت (نقطة ذوب يخ) را نيز ياد داشت نماييد .اکنون در بين بيکرحاوی يخ يک
مقدارنمک را عالوه نمایيد ،تغييرات درجة حرارت را درآن مشاهده و يادداشت نمایید.
مخزن سیماب ترمامتر (قسمت پايين آن) را در بين يک شمع که در بیکر قرار دارد ،بگذاريد
و بيکر را حرارت دهيد هنگاميکه شمع شروع به ذوب شدن ميکند؛ درجة حرارت آنرا ثبت
کنيد .آيا نقطة ذوبان يخ و شمع يکسان است؟ مشاهدات خود را بنويسيد.
نقطة غلیان

ذوب
o

0

آب جوش نقطه
نقطة ذوبان
آب جامد
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سؤالها:
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به نظر شما يک مقدار يخ در اثر عين حرارت زودتر ذوب ميشود و يا يک مقدار
روغن جامد ،به تیزی ذوب میشود؟
درجة حرارت ذوبان يانقطة ذوبان يک ماده عبارت از همان درجة حرارتی است که
مادة مذکور را در هنگام ذوب نشان میدهد؛ به طورمثال :نقطة ذوبان يخ صفر درجة
سانتيگريد است.
نقطة ذوبان و انجماد يک مادۀ معين با هم مساوي و ثابت میباشد؛ يعني اگر آب (يخ
ذوب شده) را دوباره توسط وسيلة سرد کننده سرد نماييم ،به صفر درجة سانتي گريد
منجمد میشود؛ پس نقطة ذوبان و انجماد آب ثابت و مساوي صفر درجة سانتي گريد
میباشد.
نقطة ذوبان و انجماد مواد مختلف از همديگر متفاوت است که به اساس آن يک ماده
از مادة ديگر فرق و شناخته شده میتواند.
حل شدن يک ماده در يک مايع خالص ،نقطة ذوبان و انجماد مايع خالص را پايين
میآورد؛ طورمثال :حل شدن نمک درآب نقطة انجماد محلول تشکيل شده را از
صفر درجة سانتي گريد به تحت صفر تنزيل میدهد ،از همين سبب در شيريخ سازي
از مخلوط نمک و يخ براي سردکردن و جامد ساختن مواد سازندة شيريخ استفاده
مينمايند .برای تشخيص مواد از همديگر ،نقطة ذوبان آنها رول اساسی را دارا است.

 -۱نقطة ذوبان و انجماد يک ماده را تعریف کنید.
 -۲حل شدن يک مادة منحله در يک مايع باالی نقطة انجماد آن چه تاثير دارد؟
 -۳چرا جهت ذوب شدن يخ و برف روی سرکها ،نمک را پاش می دهند؟
 -۴به نظر شما منظور از نقطة ذوب يک ماده چه است؟
نوت :معلم صاحب میتواند از يک شمع برای حرارت دادن يخ غرض معلوم کردن نقطة
ذوبان آب استفاده کند ویک مقدار آنرا غرض دریافت نقطة ذوبان روغن به کار ببرد.
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نقطة غليان(جوش)

KU

اهداف:
 .۱آشنایی به مفهوم نقطة غليان مواد.
 .۲درک تاثير مواد منحله را در نقطة غليان محلولها.
 .۳تمیز مواد از همدیگر به اساس تفاوت نقطة غليان شان.

AC

فعالیت:
 -۱در يک بيکر مملو از آب خالص يک ترمامتر را قرار داده و بيکر را حرارت دهيد.
 -۲زمانیکه آب به جوش آمد ،درجۀ حرارت آن را از ترمامتر یادداشت نماييد.
 -۳در جريان جوش خوردن و تبخير شدن آب مشاهده کنيد که درجة ترمامتر تغيير
ميکند يا این که ثابت است؟
 -۴بعد ازآن در بيکر آب يک مقدار بوره و يا نمک را عالوه کنید و آنرا الی جوش خوردن
حرارت دهید ،دراین صورت درجة حرارت نقطة جوش محلول مذکور را ياد داشت کنيد.
 -۵باالی ظرف يا بيکريکه محتويات آن در حال جوش خوردن میباشد ،بخارات را جمع آوری
نموده ،باالی آن آب سرد عالوه نموده و مشاهده کنيدکه چطور بخارات تبخير شده دوباره متراکم
وبه مايع مربوطه تبديل ميشوند.
آب سرد

بخارات ترمامتر

نقطة غلیان

C

تیوب رابری
90  C

o

100

نقطة انجماد
و ذوبان

100o C
o

0

آب
حرارت
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سؤالها:
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آیا نقطة جوش تمامی مواد یکسان خواهد بود؟یا یکسان نیست؟
از تجارب و مشاهدات فوق به اين نتيجه میرسيم که نقطة غليان يک مايع عبارت از
همان درجة حرارتي است که مايع مذکور شروع به جوش مینمايد.
نقطة غليان هر ماده نظر به نوعيت آن در فشار معمولي هوا(يک اتموسفير) 1ثابت
میماند؛ ولی از يکديگر فرق دارد؛ طور مثال :تحت فشار معین ،نقطة جوش آب
خالص صد درجۀ سانتي گريد ،از الکول  78درجۀ سانتي گريد و از سرکة خالص118
درجۀ سانتي گريد وغيره میباشد.
هنگام غليان ،مايع به بخار تبديل میشود ،که اين عمليه را تبخير مينامند .در اثر سرد ساختن،
بخارات مذکور دوباره به مايع مربوطه تبديل میشود که اين عمليه را تراکم ميگويند .اگر
يک مادة حل شونده در يک مايع (آب) حل گردد ،درجة حرارت نقطة جوش آن بلند میرود.
در اثر اختالف نقطة غليان ،يک ماده از مادة ديگر فرق شده میتواند؛ از ين لحاظ
دریافت نقطة غليان داراي اهميت است.
بنابر اختالف نقطة غليان مایعات تشکیل کنندۀ محلول که از چند مايع تشکيل شده باشد،
هر يک از مايعات مذکور را که به حرارتهاي مختلف به جوش میآيد ،جدا کرده
میتوانیم زیرا مایعات مذکور دارای نقطۀ غلیان مختلف بوده ،اجزاي محلول مايعات به
درجۀ غلیان مربوط خود از هم جدا میشوند؛ مانند :تصفية پترول خام و جدا نمودن اجزاي
آن.

 -۱نقطة غليان را چطور توضیح مینمایید؟
 -۲نقطة غليان در تشخيص مواد از همديگر ،چه اهميت دارد؟
 -۳آیا حل شدن مواد منحل در يک مايع بر نقطة غليان آن اثر دارد ،یاخیر؟
 -۴چه فکر می کنید؟ اگر کدام مادۀ حل شونده در مایع خالص؛ مانند :آب،حل گردد،
باالی نقطة غلیان مایع مذکور تأثیر خواهد کرد؟
 .1يک اتموسفير فشار عبارت از همان فشار هوا است که به حرارت صفر درجۀ سانتی گراد مساوی به
 760mmHgاست.
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فصل چهارم

15

اقليم (آب وهوا)

KU
AC
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اقلیم چیست؟
با اصطالح اقلیم آشنا هستید؟
اقلیم عبارت از اوسط درجۀ حرارت هوا و بارندهگی یک منطقه برای سالهای متمادی
میباشد ،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 میباشد.

KU
AC

اهداف:
 .۱راجع به باد و تشکیل باد بدانند.
 .۲مفهوم به وجود آمدن باد را بیان کنند.
 .۳به اهمیت باد پی ببرند.

فعالیت:
• به بیرون صنف نظر انداخته و بگوئيد که آيا عالیم از وزش باد را مشاهده مي کنید؟
• يک شاگرد بیرون از صنف يک تعداد پارچههاي کوچک کاغذ را به هوا پرتاب نمايد.
متباقي شاگردان مشاهده نمايند که چی واقع میشود.
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به نظر شما از باد در زندهگی روزمره خود چه نوع استفاده کرده میتوانیم ؟
باد هواي متحرک است ،هنگامي که در درجۀ حرارت هوای دو منطقه همجوار تفاوت
به میان آید ،باد بوجود میآید.
سمت باد را با مشاهدة دود ،حرکت ابر ،حرکت بيرق
و خم شدن گياهان و درختان میتوان تعيين نمود.
هوایگرم
باد
جهت باد در ميدانهاي هوايي به وسيلة بادنما تعين
هوایسرد
میگردد .سادهترين باد نما پرتاب خاک به هواست
که خاک به مسيريکه باد میوزد حرکت میکند.
سرعت و سمت باد نظر به نوعیت اقليم فرق میکند.
باد سبب سرد شدن محيط ،خشک شدن لباسها ،جدا نمودن غله و حبوبات از کاه،
انتشار تخمهاي نباتات و حرکت ابرها میگردد.
شدت باد مربوط به تفاوت درجه حرارت هوای دو ساحه همجوار میباشدکه تفاوت
زیاد درجه حرارت باعث تشکيل طوفان میگردد که در نتیجه سبب خسارات زياد
زراعتي ،قطع لينهاي برق ،شکستن درختان ،مسدود شدن راهها ،آلوده شدن هوا و
انتقال گرد و غبار و ميکروبها در هوا میگردد.

سؤالها:
 -۱باد چيست وچه اهميت دارد؟
 -۲باد شديد چه ضرر دارد؟
 -۳سمت باد را چطور تعيين کرده میتوانیم؟
 -۴وزيدن باد را چطور میفهميم؟
 -5آیا باد در اقلیم یک منطقه رول بازی کرده میتواند؟ یا خیر؟
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عامل باد

هوایگرم

هوایسرد

باد

فعالیت:
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اهداف:
 .۱سبب تشکیل باد را بدانند.
 .۲سبب به وجود آمدن باد را بیان کنند.
 .۳درک علت باد شدید و بطی.

 -۱يك قطي از كاغذ مقوي را مطابق به شكل ذیل از
دو طرف به قطر سه سانتی متر سوراخ نمائيد .يک ديوار
قطی را قطع و عوض آن پالستيک شفاف بچسپانيد ،شمع
عنبر
كوچك را روشن کنيد و در داخل قطی تحت سوراخ
فوقاني قرار دهيد تا درجۀ حرارت هوای داخل قطی را
تغییر دهد و متباقي سوراخهاي قطي را ببنديد.
عنبر روشن شده را نزديك سوراخ جانبي قطي قرار بدهيد ،سمت حركت دود عنبر
را مشاهده نماييد ،از اين تجربه و مشاهده چه نتيجه ميگيريد؟

49

سؤالها:

AC

KU

به نظر شما هوای سرد سنگین است یا هوای گرم؟
طوريكه مطالعه نموده ايد ،در اثر اختالف درجۀ حرارت ،جريان هوا كه عبارت از باد
است به وجود میآيد.
چون هواي سرد نسبت به هواي گرم ،سنگينتر است ،روي اين اصل هواي سرد به
طرف پايين و هواي گرم به طرف باال حركت میكند كه اين حركت باعث به وجود
آمدن باد میشود.
علت به وجود آمدن باد شديد آن است كه هوا در يك منطقة زمين به طور آنی گرم
شده و در نتيجه هوا سبك و منبسط شده و به طرف باال می رود .در مقابل هواي سرد به
مقصد پر كردن جاي هواي گرم به طور سريع جريان نموده و جریان باد شديد مالحظه
میگردد.
در صورت گرمي زياد هوا ،انسانها به خاطر سرد ساختن بدن خود از باد پكه استفاده
میكنند ،كه در اثر حركت سريع پكه ،باد به فاصلة كم میوزد.
غرس نمودن درختان باعث سرسبزی محیط زیست و پاکی هوا میشود و از ضرر باد
جلوگیری به عمل میآید.

 -۱علت به وجود آمدن باد شديد را واضح کنید؟

 -۲چطور ميتوانيم در محيط خود از زيان باد جلوگيري نمائيم؟
 -۳در موقع ضرورت چگونه باد را به وجود آورده میتوانیم؟
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بارندگی و تشکيل آن
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اهداف:
 .۱آشنائی با بارندگی و تشکیل آن.
 .۲توضیح تشکیل بارندگی و دوران آب در طبیعت.
 .۳درک تشکیل بارندگی و دوران آب در طبیعت.

فعالیت:
• در يك چای جوش تا نيمه آب عالوه نموده ،باالي منبع حرارت قرار بدهيد تا آب
به جوش آيد .يك گيالس را مطابق شکل ذیل باالي نولة چایجوش طوری قرار دهید که
تا بخارات آب داخل آن گردد ،در داخل مرتبان چه را مشاهده میکنيد و از آن چه نتيجه
میگيريد با هم بحث نموده ،نتیجه را بیان کنید.
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به نظر شما اگر بخارات آب سرد گردد به چه تبدیل خواهد شد؟
در طبيعت آب درياها ،بحرها و غيره از اثر حرارت تبخير شده ،بخارات آب در هوا
باال رفته و حرارت خود را از علت سردی هوا از دست میدهند که سبب تشكيل ابرها
میگردد.
در اثر جريان هوا (باد) ابر به مناطق مختلف انتقال میکند ،بخارات ابر از اثر سردي
زیاد به باران ،برف و يا ژاله تبديل گردیده و به زمین فرو میریزند ،آب باران و برف
به روي زمين جريان نموده و قسمت از آن در زمين جذب و قسمت ديگر آن در
اثر حرارت آفتاب باز تبخير شده و دوباره به ابر و باران تبدیل می شود ،به همین
ترتیب دوران آب در طبيعت تشکیل شده و ادامه مییابد .این عملیه باعث تصفیة هوا و
سرسبزی محیط زیست میگردد.
برف و باران سبب تشكيل ذخاير آبهاي زير زميني؛ مانند :چشمهها ،چاهها ،کاریزها
و غيره شده كه در سطح زمين جاري میشود و به شكل جويها و درياها جريان پيدا
میكند.
از آبهاي باران در آبياري ،احداث بندهاي برق و غيره استفاده میشود.

سؤالها:
 .۱بارندگی چطور تشکیل میشود؟
 .۲بارندگی چه اهميت دارد؟
 .۳قبل از باريدن بارندگی کدام عاليم را در هوا مشاهده مینماييد؟
 .4ازآب باران چه استفاده شده میتواند؟
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اهداف:
 .۱تخیر را بدانند.
 .2عملیه تبخیر را بیان کنند.
 .۳متیقین شدن بر اینکه آب در طبیعت تبخیر میشود و جز دوران آب را تشکیل میدهد.
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فعالیت:
گروپ اول :يكي از شاگردان تخته را توسط يك تكة مرطوب پاك کند و شاگردان
ديگر متوجه باشند كه بعد از یک لحظهيي رطوبت روي تخته نا پدید میشود ،در این مورد
باهم بحث کنید.
گروپ دوم :یک شاگرد ديگر يك گيالس آب را به روي صنف پاش دهد ،ديگران
مشاهده نموده وبگویند که آب مذكور بعد از یک وقت چرا ناپدید میشود و به كجا
میرود؟ در اين مورد با هم مباحثه نمايند.
گروپ سوم :يك دستمال و يا تكة ململ مرطوب را در آفتاب مقابل پنجرة صنف و يا
باالي يك طناب هموار نمائيد .علت چگونهگي خشك شدن آنرا مشاهده و باهم بحث
نموده و بگوئید که آب مذکور در كجا ناپديد شد؟ و علت آن چه بود؟
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چه فکر می کنید که چرا لباسهای مرطوب در باالی طناب خشک میشوند؟
عملية كه آب از حالت مايع در اثر حرارت به بخار تبديل میشود و جزءاز هوا را
تشكيل میدهد ،به نام عملية تبخير ياد میشود.
تمام اشياي حاوي آب و مرطوب در اثر حرارت محيط ،آب خود را به شكل بخار از
دست داده و خشك میگردند.
آب جويها ،چشمهها ،درياها ،بحيرهها و بحرها به بخار تبديل شده و باعث تشكيل ابر
و بارندگی میگردد.
در عملية تبخير هر قدر سطح مايع وسيع و تماس آن با هوا و حرارت بيشتر باشد ،به
همان اندازه عملية تبخير آن سريعتر میباشد؛ به طور مثال :اگر یک مقدار آب معین در
یک طشت هموار و عین مقدار آب در یک گیالس انداخته شود و هردو آن در معرض
حرارت آفتاب قرار داده شود ،دیده خواهد شد که آب طشت نسبت به آب گیالس
زودتر تبخیر شده و خشک میشود.
عملية تبخير در نوعیت اقليم و گوارا شدن هوا اهميت زیاد دارد.

AC

سؤالها:
 -۱تبخیر چیست؟ واضح نمائید.
 -۲آیا تبخیر در نوعیت اقلیم رول دارد یا خیر؟
 -۳آيا تبخير جز دوران آب بوده میتواند یا خیر واضح نمائید؟
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اهداف:
 .۱آشنائی با عملية تراكم.
 .۲توضیح دادن عملیة تراکم در زندگی روزمره.
 .۳شاگردان متیقین شوند که به اثر سردی بخارات آب تراکم به قطرات آب تبدیل میشود.

فعالیت:
گروپ اول :در يك ظرف المونیمی كه سطح خارجي آن كام ً
ال خشك شده باشد،
پارچههای يخ را بيندازيد ،بعد از چند دقيقه سطح خارجي ظرف مذكور را لمس و مشاهده
نمائيد ،چه میبينند؟ در این باره با هم بحث نمائيد.
گروپ دوم :يك ظرف (چايجوش) نيمه از آب را باالي منبع حرارت بگذاريد تا آب
آن به جوش بيايد و تبخیر سریع را شروع کند ،در این حالت در مسير بخارات مذكور يك
ظرف هموار دسته دار حاوي يخ را قرار دهيد و در قسمت پایین ظرف مذكور يك گيالس
را بگيريد ،تراكم بخارات را مشاهده کنيد و علت آن را با هم مورد بحث قرار دهيد.
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به نظر شما ابر چطور تشکیل میشود؟ به نظر شما ،تراکم آب عملیه معکوس تبخیر
است؟
نزدیک شدن ذرات مایعات و گازات را از اثر سردی ،تراکم گویند؛ طور مثال :در
طبیعت مالحظه مینمائیم ،هوا که دارای بخارات آب است ،به اثر وزش باد از یک جا
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به جای دیگر نقل مکان میکند ،وقتیکه با هوای سرد در تماس میشود ،ذرات بخارات
مذکور از اثر سردی زیاد باهم نزدیک(متراکم)شده و به آب (باران) تبدیل میشود .هر
گاه هوا زیادتر سرد شود ،ذرات مذکور زیادتر باهم نزدیک شده به جامد(برف یا ژاله)
تبدیل میشود .طوریکه در فعالیتها 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 میشوند ،اگر این قطرات زیادتر سرد شود ،متراکم وجامد شده
به یخ تبدیل میگردند.
با در نظر داشت فعاليتهاي فوق ،هنگاميكه بخارات هوا با ظرف حاوي يخ در تماس
میآيد ،در اثر سردي ،بخارات مذكور به قطرات كوچك آب متراكم و به شکل
قطرات باالي سطح ظرف مذكور مشاهده میشوند.
عملية تبخير و تراكم باعث طراوت ،تازهگي و سرسبزي محيط ،نمو و انكشاف نباتات،
افزايش محصوالت آن و تأمين نيازمنديهاي اساسي انساني و حيواني شده و داراي
اهميت و ارزش خاص میباشد.

سؤالها:
 -۱تراكم چه است و چطور صورت ميگيرد؟
 -۲عمليه تراكم در تشكيل باران چه اثر دارد؟
 -۳برف و ژاله چطور تشكيل ميگردد؟
 -۴عملية تبخير و تراكم در طراوت و تازهگي محيط چه اثر دارد؟
 -5آیا تراکم را جز دوران آب گفته میتوانیم؟ یا خیر؟
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فصل پنجم

نظام شمسي
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نیپتون
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مشتری

مریخ

زهره

عطارد

زمین
اورانوس
زحل
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نظام چیست؟
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اهداف:
 -۱دانستن مفهوم نظام(نظام شمسی).
 -۲بیان کردن نظام شمسی.
 -۳درک اهمیت نظام شمسی.

فعالیت:
 -۱شكلهاي ذیل چه را نشان میدهد؟ نام اجزايي راكه میبينند ،بنویسید؟
 -۲هركدام از اين اجزا چه وظيفهداشته و باهمديگر چه ارتباط دارند؟
 -۳هدف اين مجموعه (نظام) چيست؟
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آیا با نظام آشنا هستید؟ نظام شمسی چیست؟ به نظر شما نظام چه را میگویند؟
قبل از اینکه مفهوم نظام شمسی را بدانیم ،باید بیاموزیم که نظام چیست.
طوریکه در شکلها ديديد ،مکتب يک مجموعة است که اجزاي آن با هم ارتباط
پيوسته روی یک هدف مشخص کار مینماید؛ به طور مثال :شاگردان با معلم ،کتاب،
صنف ،تخته و غیره ضرورت داشته و هر کدام آنها جز از نيازهاي شاگردان را رفع
میکند.
مجموعة که اجزاي آنها با همديگر ارتباط منطقي دارند و هر جز آن تکمیل کننده
اجزای ديگر میباشد ،نظام ناميده میشود.
به طور معمول نظامها طوری اند كه همۀ آنها هدف خاصي را برآورده میسازند؛
به طور مثال :هدف مكتب به حیث یک نظام آن است كه شما عزيزان بعد از چند سال
انسانهاي فهميده براي جامعه تقدیم میشويد.
در اين فصل ما نظامي را مطالعه میكنيم كه همة ما در آن زندهگي میكنيم و آن
نظامشمسي نام دارد.
آفتاب ،سیارات ،زمین ،مهتاب و غیره شامل نظام شمسی میباشند که درین فصل آنرا
مطالعه مینمائیم.
سؤالها:
 -1نظام را تعریف کنید.
 -2اجزای نظام صنف خود را بیان نمایید
 -3ایا کتاب درسی در نظام صنف شما شامل است یاخیر؟
 -4چند اجزا نظام شمسی را نام ببرید.
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آفتاب و ستارهها
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اهداف:
 -۱آموختن مفاهيم ستاره ،سياره و كهكشان.
 -۲تفکیک کردن ستاره از سیاره.
 -۳متیقین شدن به نورانی بودن ستارهها و غیر نورانی بودن سیارات.
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فعالیت:
• گروپ اول شاگردان در بارة شكل «الف» وگروپ دوم در بارة شكل «ب» باهم بحث
نموده و نام اجسامی را كه در شكل میبينند ،بگويند.

کهکشان را شیری

شکل الف

شکل ب

چرا روز روشن و شب تاریک است؟
اگر در يك شب كه هوا صاف باشد به آسمان نظر كنيد ،اجسام نوراني زيادي را
میبينید كه جلوه وزيبايي خاصي به آسمان بخشيده اند .مردم اين اجسام نقطهیی نوراني
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را ستاره میگويند؛ اما تمام اجسامی كه شب در آسمان ديده میشوند ،ستاره نيستند.
ستاره گان نيز اجسام نوراني اند؛ زیرا آنها نور و حرارت دارند.
در آسمان ميلياردها ستاره وجود دارد ،درشبهاي صاف و بدون مهتاب اگر با
دقت به آسمان نظر كنيد ،میبينند كه در قسمتي از آسمان يك چيزي مثل گرد و
غبار نوراني كشيده شده است ،اينها گرد و غبار نبوده؛ بلكه مجموعة بزرگي از
نظامها اند که به نام كهكشان ياد میشود.
كهكشاني را كه در شب میتوانيم ببينيم كهكشان راه شيري نام دارد .نظام شمسي
ما نيز در همين كهكشان قرار دارد.
آفتاب نيزيك ستاره است كه نسبت به ستاره گان ديگر به زمین نزديك تر است،
به همين علت آن را بزرگتر و روشنتر نسبت به ستاره گان ديگر میبينيم .در
آسمان ستارههاي زياد ديگري كوچك 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 که بنام نظام شمسی یاد میشود .در فضاء اجسام
غیر نورانی نیز وجود دارد ،مانند :زمين كه خودش نور توليد نميكند و نور و
حرارتشان را از ستارههای دیگر (مثل :آفتاب) میگيرد ،سياره ناميده میشود.

سؤالها:
 -۱فرق بین ستاره و سياره چيست؟ در مورد معلومات دهید.
 -۲چرا آفتاب از ديگر ستاره گان بزرگ تر معلوم میشود؟
 -۳به نظر شما آيا آفتاب میتواند يك ستاره باشد؟
 -4آیا زمین را سیاره گفته میتوانیم؟ چرا؟
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اهداف:
 -۱سیاره را بشناسند.
 -۲فرق سیارات از ستارهها را کرده بتوانند

AC

فعالیت:
گروپ اول  :با توجه به شكل در بارۀ سوالهاي زير باهم مباحثه نمايند:
 -۱تعداد سيارات منظومۀ شمسي چند است؟
 -۲كوچكترين وبزرگترين سيارات كدامها اند؟
 -۳نزديكترين و دورترين سيارات از آفتاب كدامها اند؟
 -۴مركز منظومه شمسي كدام است؟
گروپ دوم شاگردان با توجه به شكل در بارۀ سوالهاي زير باهم مباحثه نمايند:
 -1به اساس خطوطی شکل که مشتری چند نوع حرکت دارد؟
 -2آيا سيارات دیگر هم عین حركت را دارند؟
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ما در کدام سیاره زندهگی میکنیم؟
آفتاب ونهسيارهيي كه به دور آن میچرخند ،منظومۀ شمسي را تشكيل داده اند .در این
اواخر چهار سیارۀ دیگر نیز کشف شده است که در مجموع سیزده سیاره است.
آفتاب در مركز اين منظومه قرار داشته و از سياراتي كه به دور آن میچرخند بزرگتر
است.
تمام سيارات نظام شمس نور و حرارت خود را از آفتاب میگيرند.
هركدام از سيارات در یک مسير خاص به دور آفتاب حركت میكنند .اين مسير را مدار
همان سياره مینامند .حركت سيارات به دور آفتاب به نام حركت انتقالي یاد میشود.
در مدت زماني که يک سياره ،يک دور کامل به دور آفتاب میزند ،مدت يک سالهمان
سياره نام دارد.
عالوه بر حركت انتقالي ،هر سياره حركت ديگر را نیز به دور خودش داردكه به نام
حركت وضعي یاد میشود .سرعت گردش هر سياره به دور خودش با ديگر سيارات
فرق دارد ،وقتیکه يك سياره يک دور كامل را به دور خودش میچرخند ،يك
شبانهروزهمان سياره گفته میشود .یک شبانه روز هر سياره از همديگر فرق دارد؛ به
طورمثال :يك شبانه روز مشتري  9ساعت و 55دقيقة زمين است.
سؤالها:
 -1يک شکل سادة منظومه شمسی را رسم کنيد (شبيه شکل کتاب) و در آن حرکتهاي
وضعي و انتقالي سيارات را مشخص کنيد.
 -2نزدیکترین سیاره و دور ترین سیاره به آفتاب کدام است؟ نام ببرید.
 -3چرا شبها و روزهای سیارات از هم فرق دارد؟ توضیح نمایید.
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زمين

AC

KU

اهداف:
 .۱شکل و قطبهای زمین را بدانند.
 .۲بیان نمودن حرکت وضعی زمین و به میان آمدن شب و روز
باورمند شدن.

فعالیت :گروپ الف :در صنف چهارم راجع به زمين و شکل آن کدام مطالب
را ياد گرفته ايد؟ بيان کنيد.
گروپ ب :از روي اشکال درس قبلی ،نزديک ترين سيارههاي همسايۀ زمين را در منظومة
شمسي پيدا کنيد و نام آنها را بنويسيد.
گروپ ج :اگر کرة جغرافيايي را در اختيار داريد آن را به دقت مشاهده نموده (اگر نداريد به
شکل کتاب مراجعه کنيد) و به سؤاالت زیر جواب دهید -۱ :قطبهاي زمين را پيدا کنيد -۲ .خط
استوا را پيدا کنيد .کرة جغرافيايي کمي مايل ساخته شده است؛ آيا علت آنرا میتوانيد پيدا کنيد؟
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کرۀ زمین که ما در آن زندهگی میکنیم دارای کدام خصوصیات است؟
کرة زمين که ما در آن زندهگي میکنيم يکي از سيارات منظومة شمسي است .فاصلة
آن از آفتاب در حدود  149ميليون کيلومتر است و شکل آن به طور تقریبیکروي و
شبيه يک توپی است که قطبین آنرا کمي فشار داده باشيم.
اطراف زمين را مخلوطي از گازها که ما آنرا هوا میناميم ،احاطه کرده است و به
همين علت زمين نسبت به سیارههای ديگر ،آبي رنگ (فيروزهيي) معلوم میشود؛ زیرا
انعکاس آبهای ابحار سطح زمین است.
زمين دو قطب جغرافيايي دارد که آن را شمال و جنوب
محور فرضی چرخش زمین
مینامند و محور حرکت وضعي زمين از اين قطبها عبور
میکند(طوریکه در شکل میبينند) محور چرخش زمين به
دور خودش نسبت به آفتاب کمي مايل است و به همين دليل کرة
جغرافيايي کمي مايل ساخته شده است.
مطلب ذکر شدة فوق بسيار مهم بوده؛ زيرا طوریکه در درسهاي بعدی خواهيم خواند،
باعث به وجود آمدن فصلهاي مختلف سال در بسياري از نقاط زمين شده است.
زمين در هر  24ساعت يک بار به دور خودش میچرخد و در هر  365روز و شش
ساعت يک بار به دور آفتاب میچرخد که اين مدت را يک سال ناميده اند.
نزديک ترين سيارات به زمين ،مريخ و زهره میباشند.
فاصلة زمين از آفتاب براي حيات در کرة زمين بسيار مؤثر است ،اگر اين فاصله دو برابر
میبود،کرة زمين يخبندان خواهید شد و امکان زندهگی وجود نمیداشت ،اگر اين فاصله نصف
شود درجة حرارت بسيار باال خواهد رفت که براي موجودات زنده مناسب نخواهد بود.
سؤالها:
 -۱چرا فضای زمين آبي رنگ معلوم میشود؟
 -۲زمين چند قطب دارد؟ نام بگيريد.
 -۳به نظر شما اگر فاصلة زمين از آفتاب نصف يا دو برابر شود ،کدام حادثه
رونما میشود؟
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قمر(مهتاب)
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اهداف:
 -۱کسب معلومات در مورد قمر.
 -۳درک کردن مهتاب به حیث یکی از سیارات نظام شمس.
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فعالیت:
 -۱شاگردان مباحثه کنند و بگويند که شکل مقابل در
بارة حرکت زمين و مهتاب چه را توضیح میکند؟
 -۲مواد مورد ضرورت :يک توپ به اندازة توپ
فوتبال و چراغ دستي نسبتاً قوي .شیوة انجام کار:
شاگرد اول به عنوان آفتاب چراغ دستي را روشن
کند ،دريک جا ايستاده شود و شاگرد دوم در فاصلة

مناسبي از او به حیث زمين قرار گيرد ،شاگرد سوم توپ را به دست بگيرد و به حیث مهتاب
روي يک دايره به دور شاگرد دوم (زمين) در حالي که شاگرد اول (آفتاب) نور چراغ
است ،دور بخورد شاگرد سوم (مهتاب) در جاهاي مختلف توقف کند ،در اين حالتها
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شاگرد دوم(زمين) بگويد که شکل قسمتي از توپ که توسط نور چراغ دستي روشن
شده است ،چگونه .است و يکي از شاگردان آنرا روي تخته رسم کند .اين کار ادامه پيدا
کند تا زماني که مهتاب (شاگرد سوم) يک دور کامل را به دور زمين (شاگرد دوم) طي
نمايد.
اکنون شکلهاي رسم شدۀ روي تخته را با شکلهاي مختلف مهتاب که درکتاب
است مقايسه کنيد ،آيا با هم شباهت دارند يا خير.
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در مورد مهتاب معلومات دارید؟
مهتاب كرة كوچکي است که در فاصلة نسبی کمي از زمين قرار دارد.
مهتاب هم به دور خودش و هم به دور زمين میچرخد؛ بنابراين مانند سيارات حرکت
وضعي و انتقالي دارد.
طوریکه در فعاليتها ديديد ،حرکت زمين و مهتاب به دور همديگر و به دور آفتاب
باعث میشود که مهتاب در شبهاي مختلف به شکلهاي گوناگون ديده شود؛ به
طورمثال :حالتهاي هالل (ماه نو) و بدر (ماه کامل).
فاصلۀ يک هالل تا هالل ديگر يا يک بدر تا بدر ديگر  29.53روز است که اين مدت
را يک ماه قمري میگويند.
دوازده ماه قمري را يکسال قمري میگويند که  10روز از سال شمسي کمتر است.
بسيار جالب است تا بدانيد که زمان حرکت وضعي و انتقالي مهتاب برابر است؛ يعني
وقتي مهتاب يک دور کامل را به دور زمين میپیماید؛ به دور خودش نيز يک دور
میزند .وطوري حرکت میکند که ما هميشه يک طرف مهتاب را میبينيم و طرف
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ديگر آنرا ديده نميتوانيم.

AC

KU

مانند مهتاب ُکرههای ديگري نيز اند که به دور سيارات ديگر مــیچرخند .همة
آنها يک نام عمومي دارند .آنها را قمر میگويند .قمر ُکره يا جسمي است که
به دور يک سياره میچرخد.
قمر مصنوعي
گفتيم :جسمي را که به دور يک سياره میچرخد ،قمر میگويند.
در سالهاي اخير انسانها وسايلي را ساخته اند که در خارج از جو (اتموسفير)
زمين قرار میگيرند و به دور زمين میچرخند .آنها را نيز قمر میگويند؛ اما قمر
مصنوعي است؛ يعني قمري که بشر آنرا ساخته است ،از اين وسايل در ارتباطات
مخابراتي ،هواشناسي ،تحقيقات علمي و غيره استفاده مینمایند ،شکل مقابل
تلسکوپ فضاييهابل را نشان میدهد.

سؤالها:
 -۱قمر چيست؟
 -۲مهتاب چند نوع حرکت دارد؟ توضيح نمایيد.
 -۳به نظر شما چرا مهتاب در شبهاي مختلف به شکلهاي گوناگون ديده میشود؟
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روز و شب
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اهداف:
 .۱دانستن مختصر حرکات زمین به دور آفتاب.
 .۲توضیح کردن علت بوجود آمدن شب وروز با در نظر داشت حركت وضعي زمين.
 .۳درک حرکت زمین به ارادة خداوند جل جالله.
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فعالیت:
 -1يك توپ فوتبال يا ُکرة جغرافيايي زمين ويك چراغ دستي را بگيريد واز كاغذ مقواچند
شكل كوچك آدم را بسازید.
الف :يكي از آدمكها را بارابرتيپ روي كره يا توپ بچسپانيد.
چراغ دستي را روشن کنيد و نور آن را بر روي توپ بتابانيد.
حاال توپ را به آهسته گي دور خودش بچرخانيد.
به نظر شما اگر چراغ دستي آفتاب باشد وتوپ زمين ،در كدام
حالت براي آدمك آفتاب میتابد ودر كدام حالت چاشت
میشود؟ در كدام حالت شب براي آدمك شروع میشود؟
ب :اكنون چندين آدمك را در جاهاي مختلف توپ بچسپانيد
وتوپ را در يك حالت ساکن بگذاريد ونور چراغ دستي را بر روي توپ بتابانيد وبگوييد كه
براي هر آدمك چه وقتي از یک شبانه روز است؟
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به نظر شما روز وشب چطور به وجود میآید؟
طوریكه در درسهاي قبل خوانديد ،زمين شكل كروي را دارد و به دور خودش
نيز میچرخد ،اين حركت زمين را حركت وضعي زمين میگويند.
از فعاليتهاي اين درس آموختید كه نور چراغ دستي در يك وقت نمیتواند
به تمام قسمتهاي توپ برسد و فقط قسمتهايي كه روبروي چراغ دستي قرار
دارد ،روشن میباشند و ديگر قسمتها در سايه قرار میگيرند.
موقعيت زمين وآفتاب نيز به همين قسم است .آفتاب كه نور و حرارت را براي
زمين مهيا میسازد ،فقط قسمتهایي را كه در مقابل آن قرار دارد ،روشن میكند
و ديگر قسمتها در سايه قرار میگيرند و تاريك میباشند.
در قسمتهاي روشن ،میگویم که روز است و در قسمتهاي تاريك شب
میباشد.
به علت حركت وضعي زمين قسمتهايي از زمين كه رو به آفتاب قرار دارند،
تغيير میكند و مناطقي كه قب ً
ال در سايه قرار داشتند در روشنايي قرار میگيرند؛ به
همين دليل روز به شب و شب به روز تبديل میشود.

AC

زمين در هر  24ساعت يك بار به دور خودش میچرخد که به اثر آن يك شبانه روز
به وجود میآيد.

طول روز وشب در مناطق استوايي برابر؛ ولي در مناطقي كه از خط استوا فاصله
دارند برابر نيست ،در تابستان روزها طوالني و شبها كوتاه است و در زمستان
شبها طوالني و روزها كوتاه است.
سؤالها:
 -1توضيح دهيد كه شب و روز چطور به وجود میآيد؟
 -2به نظر شما در هنگام شب آفتاب در كجا قرار دارد؟
 -3در کدام قسمتهای زمین روز و شب برابر و در کدام قسمتها در فصلهای سال مختلف
اند؟

71

سال و ماه

فعالیت:
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اهداف:
 -۱حرکت انتقالی زمین را به دور آفتاب بیاموزند.
 -۲درک نمایند که ایجاد فصلها در اثر حركت انتقالي زمين صورت میگیرد.

 -1دو ورق فلزي از پيپ روغن را مطابق شكل (الف) در
مقابل شعاع آفتاب بگذاريد ،كدام آنها بيشتر گرم میشود؟
 -۲شكل (ب) يك توپ را نشان میدهد كه مقابل شعاع
آفتاب قرار گرفته است شعاع آفتاب در كدام قسمتهاي
توپ به صورت عمودي ومستقيم میتابد ودر كدام قسمتها
به صورت مايل تابش دارد؟
نیم کرۀ شمالى زمستان

شکل :الف

نيم كره جنوبي تابستان.

شکل :ب
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آیا تعییرات اقلیمی را در فصلهای مختلف سال مشخص کرده میتوانید؟
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در درسهاي قبلی گفته شد كه وقتي زمين يك دور كامل به دور آفتاب بچرخد ،يك
سال به وجود میآيد .اين سال را به نام سال شمسي یاد میکنند كه مدت آن  365شبانه
روز و  6ساعت است .يك سال را به  12ماه تقسيم كرده اند كه شش ماه اول سال 31
روزه وپنج ماه دوم  30روزه وماه آخر سال  29روزه و گاهی هم سی روز میباشد.
در فعاليتهاي اين درس مشاهده كرديد ،اجسامي كه نور آفتاب بر آنها عمودي
میتابد،بيشتر گرم میشوند؛ زيرا در اين صورت نور بيشتري به یک سطح كمترزمین
برخورد میكند.
فصلهاي مختلف سال نيز در اثر حرکت انتقالی به وجود میآيد؛طور مثال :در تابستان
در ساعت 12بجة چاشت آفتاب به طورتقريبی در باالي سرشما است و عمود میتابد ،در
حاليكه در زمستان آفتاب در اين ساعت به صورت مايل (از سمت جنوب) میتابد و اگر
روي شما به سمت جنوب باشد ،سايه در پشت سرتان تشكيل میشود.

بهار
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در مناطق استوايي آفتاب در طول سال عمود میتابد؛ بنابراين در اين مناطق هميشه
تابستان است.
در مناطق قطبي آفتاب هميشه مايل میتابد؛ بنابراين هميشه هواسرداست و زمستان
میباشد.

تابستان

خزان

زمستان

سؤالها:
 -۱چرا در قطبها هوا سرد است؟
 -۲وقتي در نيم كرة شمالي تابستان است در نيم كرة جنوبي چه فصلي است؟ چرا؟
 -۳به نظر شما آيا امكان دارد كه در يك جاي هميشه تابستان يا زمستان باشد؟ چطور؟
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اهداف:
 .1شناختن صوت
 .2تفکیک کردن صوتهای مختلف

فعالیت:
• يکي از شاگردان صداي يک پرنده را تقليد نمايد.
شاگرد ديگر صداي شير را تمثيل کند .به نظر شما از
صداهاي فوق کدام يکي زير (باريک) و کدام يکي از
آوازها بم (غور) ميباشد.
موج
• يک شاگرد به يک زنگ طبق شکل مقابل ضربه وارد
نمايد ،صداي آنرا دقيق بشنويد.
وقتيکه لرزش زنگ تمام ميشود چرا کدام صدايي
شنيده نميشود؟
• يک پنجه صوتي يا زنگ بايسکل را بگيريد ،به آن گوش
ضربهيي وارد کنيد ،بعدا ً آن را نزديک گوش خود بياوريد،
چه احساس ميکنيد؟
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زنگ

پنجه صوتی

صداي زن و مرد را از هم چطور فرق کرده میتوانيد؟
اگر شخصي در يک فاصلهيي معين از ماسخن بگوید ،ما ميشنويم که او چه میگويد.
اگر آهنگري در يک فاصلة دور از ما با چکش باالي آهن بکوبد باز هم صداي
آنرا خواهيم شنيد .در اثر ضربه به يک جسم اهتزازات سریعی که در آن به ميان
میآيد ،سبب به وجود آمدن صوت میشود.
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بين محل تولید اهتزاز و جاييکه آواز شنيده میشود يک فاصله وجود داردکه در آن
اهتزاز از يک محل به محل ديگر به شکل موج صوتی انتقال مییابد .صوت را انسان
وقتي شنيده میتواند که تعداد اهتزازات آن بين  20و 20۰۰0اهتزاز در يک ثانيه گردد.
انسان نمی تواند اهتزازات کمتر از 20و اضافه تر از  20000را در يک ثانيه بشنود .بعضی
از این آوازها زير (باريک) اند؛ مانند :آواز پرندهگان ،آالت موسيقي ،صداي اطفال،
آواز زنان و غيره و بعضی ديگر آن بم (آواز غور) اند؛ مانند :آواز مردها ،آواز غرش
رعد ،آواز موترهاي بزرگ و غيره ميباشد.

در يک حرکت اهتزازي اگرتعداد اهتزازات در واحد وقت زیاد باشد آواز زير
ناميده میشود .در حرکت اهتزازی اگر تعداد اهتزازت در واحد وقت کم باشد،
آن آوازها بم ناميده میشود.

AC
سؤالها:
 .1صوت(صدا) چگونه به ميان میآيد؟
 .2چند صداي زير و چند صداي بم را نام ببريد.
 .3صداي کدام پرنده گان غور (بم) ميباشد؟
 .4صداي کدام نوع حيوانات زير و ازکدام آنها بم ميباشد؟
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انتشار وانتقال صوت

KU

اهداف:
 .1دانستن انتشار و انتقال صوت.
 .2بیان کردن انتقال دهندههای صوت
 .3استفاده کردن از مشخصات صوت در زندهگی روزمره.

AC

فعالیت:
 .1نيم خط کش را باالي ميز محکم بگيريد و نيم ديگر آن را از لبة ميز بيرون بسازيد
و به طرف پايين فشار داده و رها کنيد.
گوش
ساعت بند دسی
• آيا لرزش (اهتزاز)خط کش را میبينید؟ آيا صداي
آنرا میشنويد؟
سيم يا تار
• قسمتي از خط کش را که از لبة ميز بيرون است
کوتاهتر کنيد و دوباره آنرا به لرزش درآوريد .حال
بيشتر ميلرزد يا کمتر و صداي آن چه فرق دارد؟
 .2يک انجام ميله فلزي يا خط کش را نزدیک گوش
و يک ساعت را در انجام ديگر ميلۀ فلزي بگذاريد ،آيا
خطکش
میز
درين صورت صداي ثانیه گرد ساعت را میشنويد؟
• درصورت نبودن ميله فلزي چه گونه خواهد بود؟
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 .3در دو انجام يک تار طويل دو قطي فلزي را ببنديد شاگردي يکي از قطيها را
نزدیک گوش خود بگيرد و شاگرد ديگر قطي دومي را در مقابل دهن خود گرفته آواز
بکشد ،آيا آواز او شنيده میشود یا خیر؟
گوش
قوطی
تار یا سیم
-4پنجه صوتي را گرفته ،به آن ضربه
وارد کنيد .بعد يک شاخۀ آنرا به آب داخل
بيکر يا ظرف تماس دهيد ،چه میبينید؟ شرح
مشاهدات خود را بنويسيد.

KU

AC

به نظر شما کدام چيزها باعث انتشار و انتقال صوت شده میتواند؟
انتشار و انتقال صوت در اثر اهتزازات سریع اجسام صورت میگيرد.
اهتزازات ،ذرات هوا را به هم فشرده میسازد .فشردهگي هوا در نزديکي خطکش
باقي نمیماند و به ذرات پهلوي آنها انتقال مینمايد.
فشرده گي در ذرههاي مجاور هوا ادامه پيدا میکند .به اين ترتيب موج صوتي
از خط کش در هوا انتشار میيابد .صوت موجي است که عامل انتقال آن هوا
میباشد .بدون موجوديت هوا صوت انتقال و انتشار کرده نمیتواند.
صوت در فلز ومايع خوبتر و سريعتر نسبت به هوا منتشر ميشود.
صوت از طريق سيمهاي فوالدي ،لولهها و تيرهاي چوبي بهتر حرکت ميکند.
صوت در جامدات ،مايعات وگازات انتقال میکند .صوت در خال انتقال نميکند.
سؤالها:
 .1انتقال صوت در جامدات خوبتر صورتمیگیرد یا در مایعات و گازات؟
 .2صوت در کدام جاي انتشار و انتقال کرده نميتواند؟
 .3اگر صوت انتقال نکند چه واقع خواهد شد؟
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سرعت صوت

AC

KU

اهداف:
 .1دانستن مفهوم سرعت
 .2تفکيک کردن سرعت صوت در اجسام مختلف.

فعالیت:

• سه ميله فلزي ،چوبي و رابري را پهلوي هم
بگذاريد و از يک سمت در انجامهاي آنها ضربه
وارد نماييد .درينصورت چه حالت را در اجسام
مذکور مشاهده مینماييد؟
• کدام يکي از میلههای فوق بيشتر و سريعتر
اهتزاز مینمايند؟

میله چوبی
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میله فلزی

میله رابری
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به نظر شما سرعت صوت در فلزات و مايعات يکسان است يا از هم فرق دارند؟
اگر چوب شکنی را که از ما به فاصلۀ دور چوب میشکند در نظر بگيريم ،میبينيم
که تبر نخست به چوب میخورد و بعد از چند ثانيه که فاصله بین ما و چوب شکن
را طی میکند ،صداي آنرا میشنويم .از اينجا ديده میشود که صوت داراي سرعت
میباشد.
سرعت صوت درجامدات نسبت به مايعات و در مايعات نسبت به گازات بيشتر است.
از تشريحات فوق به اين نتيجه میرسيم که:
سرعت صوت عبارت از فاصلة طي شده در يک واحد زمان (ثانيه ،دقيقه ،ساعت)
است.
سرعت صوت در اجسام مختلف متفاوت میباشد.
صوت در يک جسم داراي سرعت معين است.
هر قدر تراکم ذرات هوا بيشتر باشد به همان اندازه سرعت صوت بيشتر میباشد؛ مث ً
ال:
در روزهاي ابر نسبت به روزهاي صاف صدا زود تر شنيده میشود.

سؤالها:
 .1سرعت صوت چه مفهوم دارد؟
 .2سرعت صوت در کدام اجسام زيادتر است؟
 .3در روزهاي ابري صدا زودتر شنيده میشود و يا در روزهاي صاف؟
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فصل هفتم

مقناطیس و خواص آن

KU
AC
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مقناطيس (آهنربا)
میخ
مس

سنجاق

سنگ

مقناطیس

شیشه

پنسیل

KU

اهداف:
 .1شناختن مقناطیس و قطبهای آن.
 .2بیان کردن خواص مقناطیس.

رابر

سرب

AC

فعالیت:
• مقناطيس را به اشيايي که در شکل فوق نشان داده شداست ،نزديک سازيد ،بعد مشاهدات
خود را مورد بحث قرار دهيد.
• مطابق شكل زیر چند دانه سنجاق را پي در پي باهم نزديك روي ميز بگذاريد و آهنربايي
را به آنها نزديك كنيد؛ سپس ببينيد که آهنربا چند دانه سنجاق را ميتوانيد به خود كش کند؟
• همين تجربه را با آهنرباي ديگري آزمايش نماييد ،مباحثه كنيد كه آهنرباها به يك اندازه
سنجاقها را جذب ميكنند یا خیر؟
• يك مقناطيس را از وسط آن به يك تار
بياويزيد ،مقناطيس چه موقعيت را به خود اختيار
ميكند؟
• يك قطب مقناطيس آزاد را به يك قطب
مخالف مقناطيس آويخته شده نزديك نماييد،
مشاهدات تانرا بنويسيد؟

سنجاقها

مقناطيس
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به نظر شما هر فلز آهنربا شده میتواند؟
در يونان قديم در شهر مگنيشيا بعضي سنگهاي سخت و سياه يافت شده بودند كه
ذرات آهن را به خود جذب میكردند.
بعدها فهميده شد كه اين سنگها تنها بعضي از فلزات مانندآهن ،فوالد ،كروم و غيره
را به خود جذب میكنند.
مقناطيس داراي دو قطب (شمال و جنوب) میباشد که در انجامهاي آن قرار دارد.
قوة کشش در انجامهاي( قطبها) مقناطيس بيشتر ميباشد.
قوة جذب در وسط مقناطيس وجود نه دارد.
قطبهاي همنوع (شمال به شمال يا جنوب به جنوب) يكديگر را دفع ميكنند.
قطبهاي مخالف النوع(شمال و جنوب يا جنوب و شمال) يكديگر را جذب مينمايند.
يك مقناطيس در فضای اطراف خود
تا حدودی ذرات آهن و فوالد را به
خود جذب كرده میتواند كه درآن
اثر قوة مقناطيس موجود باشد.
مقناطيس دو نوع است:
 -1مقناطيس طبيعي
 -2مقناطيس مصنوعي

سؤالها:
 -1آيا گاهي مقناطيس را مشاهده كرده ايد ،داراي كدام خواص میباشد؟
 -2آيا مقناطيس هر نوع فلز را به خود جذب كرده میتواند؟
 -3آيا مقناطيس غير فلزات را جذب مینمايد؟
 -4یک مقناطیس در فضای اطراف خود تا کدام حدودی ذرات آهن را جذب کرده
میتواند؟
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مقناطيس طبيعي

KU

اهداف:
 .1شناختن زمین منحیث مقناطیس طبیعی.
 .2تفکیک کردن سنگهای مقناطیسی از سنگهای غیر مقناطیسی.
 .3متیقین شدن به حفظ خاصیت پارچههای شکستهشدۀ مقناطیس.

AC

فعالیت:
• يك مودل پالستیکی کرۀ زمين را تهيه كنيد و يك ميلة مقناطيسي را داخل آن قرار دهيد.
روي تمام سطح خارجی اين کره برادههاي آهن را بپاشيد ،چه میبينید؟ چه حادثه رخ خواهد داد؟
با بحث در گروپ خود نظر خويش را بيان كنيد.
• اگر يک قطب نما را به کره مذکور نزديک نماييد؛ سوزن مقناطيسی به کدام سمت کرة
مذکور قرار میگيرد ،چرا؟

قطب نما
زمين نمونهيي از مقناطيس
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به نظر شما چراميلة مقناطيس آويخته شده به سمت شمال و جنوب قطبهای زمين قرار
میگيرد؟
در سال  979شمسي ويليم گلبرت كتابي به نام دوماگنت در بارة مقناطيس نوشت.وی
معتقد بود كه كرة زمين يك مقناطيس بزرگ است.
موصوف برای دقیق بودن نظریۀ خود ُکرۀ از مقناطیس ساخت و سوزن آهنی كوچكي
را بر سطح اين كره قرار داد.
او با تعجب دريافت كه همه سوزنها در شمال و جنوب اين كره متمركز میشوند.
از اين معلوم میشود كه زمين هم يك مقناطيس است و داراي قطبهاي شمال و
جنوب میباشد.
مقناطیس هر سنگ را جذب کرده نمیتواند ،تنها آن سنگهای آهن را جذب میکند
که داراي اکسايد آهن باشد.
هرپارچه یا ذرۀ از مقناطيس داراي قطب شمال ( )Nو قطب جنوب ( )Sمیباشد.
اگر يك مقناطيس توته ،توته یا ذره ،ذره گردد بازهم هر توته یا ذرۀ آن داراي همان
خاصيت میباشد.
مقناطيس طبيعي آنست كه ذرات آهن و فوالد را به خود جذب كند.

سؤالها:
 -1زمین منحیث یک مقناطيس طبيعي بار اول توسط چه کسی شناخته شده است؟
 -2كدام نوع مقناطيس ،طبيعي ناميده میشود؟
 -3آيا هر توته یا ذرة مقناطيس خاصيت مقناطيسی را دارا بوده میتواند؟
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مقناطيس مصنوعي
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اهداف:
 .۱فهمیدن خواص و مشخصات مقناطیس مصنوعی.
 .۲بیان کردن طریقههای ساختن مقناطیس مصنوعی.
 .۳استفاده کردن از مقناطیس مصنوعی در زندهگی روزمره.

فعالیت:
• ميلة مقناطيس را به ميلة آهني فوالدي و مسي مالش
دهيد و بعد به ذرات آهن يا سنجاق نزديک سازيد ،چه
میبينند؟ چه تاثيری وارد میگردد؟ باهم بحث کنيد.
• یک سيم باريك پوشدار را به دور ميخ آهني و یا
فوالدی بپيچيد و با بتري وصل كنيد ،ببینید که باالی هر
دوي آن چه تأثيري وارد میگردد؟ وقتي دوباره سيم را
از بتري قطع كنيد چه رخ میدهد؟ در مورد مشاهدات
خود با هم بحث کنيد.

كوايل يا حلقه هابه دور ميخ يا ميلة آهني سنجاقها
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کدام نوع فلز به مقناطيس تبديل شده میتواند؟
مقناطيس مصنوعي از آهن يا فوالد توسط مالش و يا به واسطة جريان برق ساخته
میشود.
فلزيكه توسط برق مقناطيس میشود ،به نام مقناطيس برقي (الكترومگنت) ياد
میگردد.
اگر آهن نرم باشد زود مقناطيس میشود و زود خاصیت مقناطیسی خود را از دست میدهد.
اگر آهن سخت (فوالد) باشد ،دير مقناطيس میشود و به زودي خاصیت
مقناطیسی خود را از دست نميدهد.
مقناطيس شدن آهن و فوالد توسط برق يا به اثر مالش يكسان میباشد و كدام
فرقي ندارد.
مقناطيس به هر شكلی كه باشد به اسم همان شكل (ميله يي ،سوزني ،نعل مانند،
یو و غيره) ياد میشود.

سؤالها:
 -1فرق بين مقناطيس مصنوعي و طبيعي را بيان نماييد.
 -2مقناطيس نظر به شكل به كدام نامها ياد میگردد؟
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عقربه
سپرنگ

S

AC

مقناطيس يو مانند

دوره

ک

ویل متحرک

N

مقناطیس دایمی

استعمال مقناطيس
دوره
عقربه
سپرنگ

S

N
مقناطیس دایمی

کویل متحرک
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اهداف:
 .1فهمیدن اهمیت مقناطیس در ساختن انواع وسایل تخنیکی.
 .2بیان کردن وسایلی که در آنها از مقناطیس استفاده میشود.
 .3توانایی ساختن وسایل ساده که در آنها از مقناطیس استفاده میشود.

فعالیت:
مطابق شکل سوزن يا سنجاق را با مقناطيس مالش دهيد و بعد از مقناطيس شدن در نيچة گندم
داخل کنيد و به روي آب قرار دهيد ،هنگاميکه سوزن مذکور باالي سطح آب حالت سکون را
اختيار نمود مشاهده نماييد که کدام موقعيت را به خود میگيرد؟ در ين باره باهم بحث نماييد.

S

N

سنگ
مقناطیسی

نیچهگندم

مقناطیس
سنجاق
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به نظر شما مقناطيس در زندهگي انسانها چه اهميت دارد؟

KU

مقناطيس عموماً در آخذه تيلفونها ،تلويزيون ،موبايل ،قطب نما ،بلند گوی ،داينموي
موتر ،بايسكل ،موتر سايكل ،واتر پمپ ،زنگ برقي و غيره مورد استفاده قرار میگيرد.
در زنگهاي برقي ،مقناطيس جريان را قطع و وصل میکند و باعث توليد صدا میگردد.
اگر مقناطيس نباشد قطع و وصل جريان صورت نميگيرد؛ در اين صورت تمام وسايل
متذكره از فعاليت باز میمانند.
خياطان و پينه دوزان براي دريافت سوزن و ميخ نيز از مقناطیس استفاده مینمايند.
همانطوريکه در فعاليتها مشاهده نموديد سوزن يا ميلة مقناطيسي که به طور آزاد حرکت
کرده بتواند هميشه در جهت قطب شمال و جنوب زمين قرار میگيرد .ازاين خاصيت
آن در ساختن قطب نما استفاده میشود .از قطب نما براي تعيين سمت سفرهاي بحري و
هوايي ،تونل کشي و غيره استفاده میگردد.

AC

سؤالها:
 -1كدام مقناطيس در وسایل روزمرة زندهگي بيشتر استفاده میگردد؟
 -2آيا وسايلي را میشناسيد که در آنها آهنربا به کار رفته باشد؟
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فصل هشتم
برق
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برق چیست؟
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اهداف:
 .1فهمیدن اهمیت برق.
 .2نام گرفتن وسایل برقی.
 .3استفاده از برق در زندهگی روزمره.

فعالیت:
• گروپ اول شاگردان راجع به اهميت برق در زندهگي روزمره باهم بحث و نظريات
خود را به ديگران بيان نمايند.
• گروپ دوم شاگردان در مورد مشکالتي که از ناحية نبود برق در زندهگي به وجود
میآید ،باهم بحث نموده و نظريات خود را به ديگران شریک سازند.

به نظر شما از برق در زندهگي روز مره چه استفاده صورت میگيرد؟
قبل از شناخت و كشف برق انسانها در مورد آثار و عاليم برق مانند الماسك (رعد
و برق) ،جرقههاي لباسهاي پشمي و ابريشمي هنگام پوشيدن در شب ،جذب ذرات
كاغذ ،پر و غيره تجربه داشتند.
چراغ برق توسط اديسن در سال  1878میالدی اختراع و عم ً
ال مورد استفاده قرار گرفت.
برق عبارت از انتقال ذرات چارج دار منفي؛ یعنی الکترونهادر یکهادی است.
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الکترونها ذرات اساسی اتوم با چارج منفی اند.
برق در زندهگي پيشرفتة امروزي ،نقش مهم و اساسي دارد.
زندهگي بدون برق مشكل است.
در اثر پيشرفت علم و تخنيك ،از برق نه تنها بحيث يك وسيلۀ تنوير و تسخین (وسایل
گرم کننده )كار گرفته میشود؛ بلكه منحيث انرژي در فعالیت انواع مختلف وسایل؛
ازقبیل :تلویزون ،کمپیوتر ،آالت اندازه گیری ،ماشينها ،تيلفون ،تلگراف ،پخت و پز
و غيره نیز کار گرفته میشود.
تعداد زيادي از اسباب خانه كه با برق كار میكنند؛ مانند :بخاري برقي ،ماشين لباس
شويي ،جاروب برقي ،اتوي برقي و غيره كار را آسان مينمايند.
در سالهاي اخير كوشش میشود كه به خاطر جلوگيري از آلودهگي هوا در كارخانهها
به جاي سوختن نفت يا زغال سنگ ،از برق براي به كار انداختن ماشينها استفاده
شود.
براي اينكه با مفهوم وماهيت برق آشنا شويم ،انواع برق را كه عبارت از برق ساكن و
جاري میباشد ،مورد مطالعه قرار میدهيم.
سؤالها:
 -1قبل از كشف برق انسانها به چه مشكلي مواجه بودند؟
 -2کدام اسباب و وسایل خانه توسط برق کار میکند؟
 -3برق در زندهگی امروزی چه نقش مهم و اساسی دارد؟
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اهداف:
 .1دانستن مفهوم برق ساکن.
 .2بیان کردن انواع چارج برقی و عمل متقابل بین آنها.
 .3طرز جلوگیری از خطرات برق ساکن در زندهگی روزمره.

فعالیت:
يك جسم را چارج دار بسازيد .براي اجراي
اين كار به ترتيب زير عمل كنيد:
يك ميلۀ شيشهيي ياپالستيکی ،شانه ،پارچة
پشمي يا ابريشمي را تهيه كنيد.شانه را با پارچه
پشمي يا ابريشمي مالش دهيد و به توتههاي
كوچك كاغذ نزديك سازيد .چه واقع خواهد
شد؟ با هم بحث کنيد.
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شانه

اتوم کاربن

n

AC

KU

اگر در تاريكي شب لباسهاي پشمي خود را بکشید چه را میبينید؟
انسانها از زمانهاي بسيار قديم در مورد برق ساكن شناخت و معلومات داشتند.
يونانيها به اثر مالش كهربا ،برق ساكن را كشف كردند.
برق ساكن در اثناي كشيدن دست بر موهاي خشك در وقت شانه كردن موها و یا
پوشيدن لباس پشمي يا ابريشمي خوبتر ديده شده میتواند .طوريکه موها به طرف
شانه کشيده شده و جرقه توليد میکند.
يك جسم متشکل از تعداد زیاد اتومها(کوچک ترين ذرة يك عنصر) میباشد.
هر اتوم داراي هسته و الكترونها است.
الكترونها به دورهسته در مدارهاي مختلف میچرخند و داراي چارج منفي برقي
میباشند.
هسته در مركز اتوم واقع بوده و داراي پروتونها و نيوترونها است.
پروتونها داراي چارج مثبت برقي است و تعدادآن مساوي به تعداد چارجهاي
منفي (الكترونها) برقي میباشد.

اتوم کاربن دارای شش پروتون ( )Pو شش
الکترون ( )eمیباشد.

n

اتوم هیلیوم دارای دو پروتون ( )Pو دو
الکترون ( )eمیباشد.

ذرات ديگر هسته ،نيوترونها است که از نظر برقی خنثی میباشند.
يك جسم درحالت عادي داراي چارجهای مساوي مثبت و منفي و از نقطۀ نظر
چارج برقی خنثي (بي چارج) میباشد.
يك جسم وقتي كه الكترون بدهد مثبت چارج میگردد.
یک جسم وقتي كه الكترون بگيرد منفي چارج میگردد.
چارجهاي همنوع يكديگر را دفع و چارجهاي مختلف النوع يكديگر را جذب
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میكنند.
برق ساكن میتواند در جاهاييكه پترول و گاز موجود باشد آنها را آتش بزند.
امروز تدابير محافظوی از تمام اين مصيبتها (آتش زدن) گرفته شده است.
ساختمانها و عمارات میتوانند توسط يك میلۀ فلزی نوكدار (يك سرسيم به
يك پاية باريك فلزي كه باالي تعمير قرار دارد ،بسته میشود و انجام ديگر آن
به زمين وصل میگردد) كه چارجها را از خود عبور داده میتوانند از خطر برق
ساکن جلو گیری می نماید.
الماسك (رعد و برق) محصول برق ساكن میباشد که به اثر تماس و مالش ذرات
کتلههاي ابر به وجود میآيد.
برقي كه در اثر مالش بعضی از اجسام عایق بین هم به وجود میآيد ،برق ساكن
ناميده میشود.

AC

سؤالها:
 -1دورا دور هستۀ يک اتوم را چه احاطه نموده است؟
 -2فرق بين الكترون و پروتون از حيث چارج چه میباشد؟
 -3برق ساكن يعني چه؟
 -4آيا الماسک را ديده ايد؟ شرح دهيد.

 -5چرا وقت شانه کردن ،موها به شانه جذب میشود؟
 -6چه وقت يك جسم از نقطۀ نظر برق ساكن ،خنثي میباشد؟
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اهداف:
 -1فهمیدن مفهوم و ارزش برق جاری.
 -2بیان کردن طریق تولید برق جاری.
 -3استفاده کردن از برق جاری در زندهگی روزمره.

فعالیت:
• به ترتيب زير عمل كنيد:
يك تيغة مسي ،يك تيغة جستي يا آهني ،يك گيالس شيشهيي يا بيكر كوچك ،سيم باريك
پوشدار 4 ،دانه ليمو ويا یک مقدار سرکه به قدر ضرورت ،چاقو ،گروپ چراغ دستي و گلوانومتر
را تهيه كنيد.
مطابق شکل تيغهها را داخل ليمو نماييد و انجامهاي سيمها را به تیغهها و گلوانو مترياگروپ
وصل نمایید ،چگونهگی نتیجۀ مشاهدات خود را بيان کنيد.

گلوانو متر
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به نظر شما برق جاري چطور به وجود میآيد؟
برقي كه در سيمها جريان دارد به نام برق جاري ياد میشود و به طريقههاي
مختلف به دست میآيد.
ولتا فزيک دان ايتاليايي از دو فلز مختلف و محلول تيزابي (تيزاب گوگرد يا
نمك) جريان برق را در بتري به دست آورد.
برق بتريها ( پيلها) به طور عموم در موترها و بعضی از راديوها مورد استفاده
قرار میگيرد.
برق بتريها بسيار كم است ،خانهها ،جادهها و ماشينها را به قدر کافي روشن و
فعال ساخته نمیتوانند.
برای تولید برق حرارتی از مواد سوخت؛ مانند :گاز ،پترول ،دیزل ،زغال سنگ
وغیره استفاده میگردد.
برای تولید برق آبی ،آب از ارتفاع چندين متر از طريق ناوه باالي پرههاي مولد
برق میریزد و آنها را به حركت میآورد .حركت پرهها ،توربينها را در داخل
یک مقناطیس حركت دورانی داده که سبب توليد برق میگردد.
برق در موترها ،طيارهها ،فابريکهها ،وسایل مخابراتی(تیلفون ،تلگراف)راديو،
تلويزيون ،روشن كردن خانهها ،منقل برقي ،اتوي برقي ،يخچال ،ماشينكاالشويي،
بادپكه و غيره مورد استفاده قرار میگيرد.
اكثر لوازم به اساس برق جاري كار میكنند که در زندهگی انسانها آساني را
بار میآورند.
سؤالها:
 -1ولتا چطور جريان برق را به دست آورد؟
 -2آيا توسط گاز و پترول جريان برق به دست آمده میتواند؟
 -3برق در زندهگي انسانها چه اهميت و ارزش دارد؟
 -4طرق توليد برق جاري را نام ببريد؟
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اهداف:
 .1شناختن دورههای مسلسل و موازی برق.
 .2توانایی بسته کردن دورههای مسلسل و موازی برق.
 .3استفاده کردن از دورههای مسلسل و موازی برق در زندهگی روزمره.

 .1به صورت موازي بسته كنيد:
براي اجراي اين كار به ترتيب زير عمل كنيد:
دو عدد بتری كالن ،سيم باريك پوشدار به اندازة
دو متر ،چهار دانه گروپ چراغ دستي با هولدر و
يكدانه سویچ را مطابق شكل بسته نمایید .ببينيد،
چه واقع میشود؟ بعدا ً یکی از گروپها را از
دوره بکشید و ببینید چه میشود؟
 .2به صورت مسلسل بسته كنيد :براي اجراي اين

كار به ترتيب زير عـــمل كنيد :دو عدد بتری كالن ،دو متر سيم باريك پوشدار ،چهار
دانه گروپ چراغ دستي با هولدر و يك دانه سویچ را تهيه و بسته نماييد ،در اين صورت
اگر يکي ازگروپها را از دوره بکشيد ،چه میبينید؟
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به نظر شما اگر برق خانهها به يک سویچ روشن شود بهتر است و يا اینکه به وسيلة
سویچهای جداگانه؟
سركت يادورههاي برقي به دو نوع ترتيب وبسته میشوند :يكي آن طور موازي و
ديگر آن به صورت مسلسل.
دورة موازي آنست كه جريان برق يك دورة واحد را طي نكرده بلكه به شاخهها
تقسيم میشود و در اين دوره جريان از چندين راه میگذرد.
اگر جريان برق يكي از شاخهها يا گروپها قطع يا خاموش شود ،بازهم درگروپها
يا در شاخههاي ديگر جريان برق ادامه دارد.
در خانهها و تعميرات از اين نوع بسته كاري بیشتر استفاده صورت میگیرد.
بسته كاري موازي به علت استفاده زیاد داراي اهميت خاص میباشد.
دورة مسلسل يك دورة واحدي است كه جريان برق تقسيم به شاخهها نه گردیده
از یک سیم واحد میگذرد.
در دورة مسلسل تا زمانی که راه جریان یکی باشد ،از هر گروپ عين جريان
میگذرد.
اگر يكي از گروپهاي دورة مسلسل قطع و يا از بين برود جريان قطع میشود و
در آن صورت متباقي گروپها نیز خاموش میشود.
سؤالها:
 -1دورههاي برقي به چند نوع اند؟
 -2در كدام صورت يك دورة برقي موازي ناميده میشود؟
 -3بسته بندي برق در خانهها و تعميرات ،دورههای مسلسل است يا موازي؟
 -4دورة مسلسل برق كدام دوره را میگويند؟
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اهداف:
 .1شناختن اجسامهادی و عایق.
 .2درک اهمیت و ارزش اجسامهادی و عایق در انتقال انرژي برقی.
 .3استفاده کردن از اجسامهادی و عایق در زندهگی روزمره.

فعالیت:
• در شكل زیر دو انجام هادیپوشدار كه به قطبهاي مثبت و منفي بتري وصل شده است .در
دو انجام دیگر سيمهاي مذكور دو ميلة فلزي يا كار بني كه در بين گيالس يا بيكر آب خالص قرار
دارد وصل شده و در امتداد سيمها يك گروپ برقی نيز وصل ميباشد.شما در اين صورت جريان
برق را از روشن شدن يا خاموش بودن گروپ مشاهده كرده میتوانيد .اكنون در بين بيكر مذكور
يك مقدار شكر و بعد نشايسته بيندازيد و ببينيد چه واقع
میشود .در صورتيكه به عوض آنها يك مقدار نمك و
بعد آب خالص بیندازید ،مشاهدات خود را بيان نمایید.
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سؤالها:
اجسامي را كه جريان برق به آساني از آنها میگذرد ،نام بگيريد.
اجسامي كه جريان برق را عبور نميدهند ،نام ببريد.
آيا آب خالص جريان برق را از خود عبور میدهد؟
محلولهايي كه جريان برق را عبور نميدهند نام بگيريد.
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به نظر شما رابر برق را انتقال داده میتواند ،چرا؟
جريان برق از سيمهاي باريك فلزي داخل گروپ شده و از آن میگذرد.
اجسامي كه جريان برق به آساني از بين آنها عبور میكنند به نامهادي برق ياد
میشوند.
طال و نقره بهترينهادي برق اند .چون فلزات مذكور قيمتي میباشند؛ لذا به عوض
آنها از مس و المونیم برای جریان برق استفاده صورت میگیرد.
محلول نمكها مثل نمک طعام ،تيزابها مانند سرکه و القليها مانند آب چونه
همهادي برق اند و جريان برق میتواند از بين آنها عبور كند.
مواديكه جريان برق را از خود عبور نميدهند ،عايق برق ناميده میشوند؛ مانند:
رابر ،پالستيك ،شيشه ،قلم پنسل ،پر ،تباشير ،چوب خشك ،تيلها (ديزل و
خاك) ،آب خالص ،محلول شكر ،و غيره.

خطرات برق و

جلوگيري از آن
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اهداف:
 .1شناختن خطرات برقی.
 .2جلوگيری از خطرات برقی.
 .3متیقین شدن به اهميت فيوز در دورههای برقی.

فعالیت:
• يک گروپ از شاگردان در بارة خطرات برق ،مشاهدات و تجارب خود را در ميان گذارند
و باهم بحث نمايند.
• گروپ ديگري از شاگردان در مورد فيوز و اهميت آن در جلوگيري از خطرات برق با هم
بحث نمايند.
گروپ
-بطری +

 Aفیوز B
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اگر کسي را برق بگيرد ،چه خواهد شد؟
چون برق از سيمها میگذرد بايد به سيمهاي برهنه(لچ) دست زده نشود؛ زيرا
جريان برق از سيم داخل بدن انسان شده و سبب مرگ میگردد.
هرگز با منبع اصلي برق مستقيماً به تماس نه شوید.
دست زدن به سامان برقي کهنه و برهنه بسيار خطرناك است .بايد براي جلوگيري
از آن از سامان و لوازم برقي قابل اطمينان استفاده شود.
اگر دست تان تر باشد يا در جاي نمدار ايستاده باشيد ،بايد به سويچ كه برق در آن
جريان داشته باشد تماس نكنيد تا برق سبب تكان دادن و حتي مرگ شما نگردد.
اگر شخصی را برق بگيرد بايد با وي تماس نكنيد؛ بلكه فيوز را قطع کنيد؛ زيرا
جريان برق را قطع نمود و از هالکت شخص جلوگیری میکند.
فيوز عبارت از سيم باريک مسي است که دوره را وصل میکند و در اثر برق زياد
ذوب شده و جريان برق قطع میشود.
براي نجات از خطرات برق بايد فيوز در مدار موجود باشد تا در وقت خطر به
صورت اتوماتيك جريان برق قطع گردد.
اگر سيم برق به زمين افتيده باشد به آن دست نزنيد؛ زيرا
اگر سيم ،برق داشته باشد ،سبب مرگ تان ميگردد.
آالت برقي مانند راديو ،تلويزيون ،اتو و غيره را به
ساكتي كه شارت باشد وصل نسازيد در غير آن باعث
سوختن و خراب شدن آنها خواهد شد.
در صورتيكه دو لين برق برهنه باشدنبايد آنها را باهم
تماس بدهيم؛ زيرا جرقه توليد میکنند و باعث بروز
خطر میگردند.
سؤالها:
 -۱فيوز چيست و چه اهميت دارد؟
 -۲اگر شخصي را برق بگيرد براي نجات آن چه بايد کرد؟
 -۳اگر آالت برقي را به ساكت شارت شده وصل سازيم چه حادثه رخ خواهد داد؟
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فصل نهم

ميكروبها و پرازيتها

KU
AC
104

ميكروبها

آمیب

پاهای کاذب

هسته

واکیول

ویروس

AC

KU

اهداف:
 -1شناختن میکروبها.
 -2بیان کردن طرز جلوگیری از زیان میکروبهای مضر.
 -3درک اهمیت میکروبهای مفیده.

فعالیت:
• گروپی از شما باهم بحث نماييد كه اگر گاهي مريض شده باشيد علت آن را داكتر
مربوط چه تشخيص نموده است؟
• گروپ دوم :باهم بحث نمايید كه چرا غذاي ناپاك سبب مريضي میشود؟
• گروپ سوم :در مورد علت گنده شدن و تجزيه شدن اجساد مردة حيواني و نباتي در
محيط ،با هم مباحثه نمايید.

به نظر شما ميكروب چيست؟ و در زندهگي انسان چه اثراتي دارد؟
ميکروبها موجودات زندة كوچك (ذره بيني) اند كه به چشم ديده نميشوند.
ميکروبها با فعاليتهاي حياتي انسانها و ديگر موجودات زنده سرو كار دارند.
ميکروبهاي مضر در انسانها سبب توليد امراض از قبيل ريزش ،زكام ،توبركلوز(سل)،
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KU

اسهال ،پيچش ،گلون دردي وغيره میشوند .به صورت عموم اين نوع امراض ساري
اند و از يك انسان به انسان ديگر سرايت میكنند.
ميکروبهاي كه در زندهگي ما اهميت زياد دارند عبارت از بكترياي مفيد اند و از
ايـــن بكترياها در ساختن بعضي از دواها ،سركه ،پنير ،ماست ،ساختن الكول و غيره
استفاده مینمايند.ميکروبها اجساد مردة موجودات زنده را تجزیه میکنند.
اگر اجساد مردة حيوانات و نباتات توسط ميکروبها تجزيه نمیشد در روي زمين هيچ
جاي بود وباش براي انسانها و ديگر موجودات زنده باقي نمیماند.
بنابران ميکروبها عالوه از ضرر رساندن براي انسانها ،حيوانات و نباتات ،مفيد هم
ميباشند كه داراي اهميت اند.
براي جلوگيري از زيان ميکروبهاي مضره بايد هميشه نظافت بدن ،لباس و غذا را
مراعات نمود.

AC

سؤالها:
 -1ميکروبها چه نوع اجسام اند؟
 -2از ميکروبهاي مفيد چه استفاده میشود؟
 -3ميکروبها در زندهگي انسان چه نقش دارند؟
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پرازيتها

کرم کدودانه

کرم کخ

کرم اسکاریس

KU
شپش

کیک

AC

اهداف:
 .۱دانستن مفهوم پرازیت یا طفیلی و میزبان.
 .2توانایی شناختن پرازیتهای بدن انسان.
 .3پی بردن به اضرار پرازیتهای بدن انسان

فعالیت:
گروپ اول :با استفاده از شکل باال و تجارب خود بگویید كه اين پرازيتها در كدام
قسمتهاي بدن زندهگي و از كدام مواد بدن تغذيه میكنند؟ در مورد بحث نمايید.
گروپ دوم :كساني كه در بدن شان اين پرازيتها (پرازيتهاي كه در شــكل نشان
داده شده اند) زندهگي میكنند .به كدام امراض مبتال میشوند؟ در اين مورد با هم بحث
نماييد.
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به نظر شما كدام موجودات زنده از وجود انسانها تغذيه ميكنند؟
پرازيتها موجودات زنده اند كه غذای خود را خودشان ساخته نتوانسته و از وجود
میزبان غذای خود را به دست میآورند ،این موجودات در داخل بدن يا روي جلد
انسانها ،حيوانها و نباتات زندهگی مینمايند .اين نوع زندهگی به نام زندهگی
طفيلي(پرازیت )ياد میشود.
ميزبان موجود زنده ايست که پرازيتها از وجود آن تغذيه مينمايند.
پرازيتها امراض را در وجود ميزبان وارد مینمايند؛ مانند :اسهال پيچش ،تب مالريا
و غيره.
پرازيتهاي بدن انسان عبارت اند از :كرم كدو دانه ،كرم اسكاريس ،كرم كخ ،آميب،
شپش ،پشه ،پرازيت مالريا ،كيك ،خسك و غيره.

KU

سؤالها:

AC

 -۱پرازيت چيست؟
 -۲ميزبان چه معني دارد؟
 -۳پرازيتها كدام امراض را به ميزبان خود وارد مينمايند؟
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انواع پرازيتها
پرازيتها دو نوع اند :يكي پرازيتهاي داخلي و ديگري پرازيتهاي خارجي.

پرازيتهاي داخلي

کرم اسکاریس

آمیب

AC

KU

کرم کدودانه

کرم کخ

هسته

سیست آمیب

اهداف:
 .۱شناختن پرازیتهای داخلی.
 .۲بیان اضرار پرازیتهای داخلی.
 .3درک اهمیت رعایت حفظ الصحه محیطی و شخصی.

فعالیت:
• گروپ اول :راجع به کرم کدودانه باهم بحث نمايید.
• گروپ دوم :در مورد کرم اسکاریس باهم بحث نمایید.
• گروپ سوم :در مورد کرم کخ باهم بحث نمایید.
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KU

به نظر شما چرا بعضي اطفال به درد شكم مبتال ميشوند؟
پرازيتهاي داخلي آنهاي اند كه در داخل بدن ميزبان؛ مانند :امعا (رودهها) ،خون و
ديگر قسمتهاي داخلي بدن زندهگی مينمايند .مثل كرم كدو دانه ،كرم كخ ،كرم
اسكريس ،پرازيت مالريا ،آميب و غيره.
كرم كدو دانه :موجود زندة دراز ،بند دار و هموار است که در بدن انسان و حيوان به
صورت پرازيت زندهگی میكند؛ چون كرم مذكور مثل دانه كدو داراي سر كوچك
و بدن میباشد؛ بنابراین به نام كرم كدو دانه ياد ميشود.
كرم كدو دانه دوره اول حيات خود را در عضالت گاو ویا خوک و مرحله دوم (بلوغ)
زندهگی خود را در رودههاي انسان سپري مینمايد.
كرم اسكاريس :پرازيتي است كه در رودههاي انسان و ديگر حيوانات زيست مینمايد.
جنس مؤنث این کرم در رودههای انسان مصاب به آن تخمگذاری میکند .اگر انسان
يا حيوان غذا و آب ملوث به اين تخمها را بخورد و يا بنوشد ،تخمها در رودهها بعد از
طي مراحل به كرم بالغ تبديل و عوارض خطرناك را بار میآورد.
كرم كخ :كرم كوتاه و دوك مانند است كه اطفال نسبت به بزرگ ساالن بيشتر به آن
مبتال میشوند .علت مبتال شدن به آن عدم رعايت حفظ الصحه میباشد.
اين كرم در رودههاي بزرگ انسان زندهگی مینمايد و جنس مذكر و مؤنث آن جدا
است.
جنس مونث در ناحيه مقعد آمده تخمگذاري مینمايد.
اگر تخمهای این کرم از هر طرق وارد بدن گردد ،انسان را به آن مبتال می سازد.

سؤالها:
 -1پرازيتهاي داخلي چه قسم پرازيتها اند؟ با مثال واضح سازيد.
 -2سه نوع پرازيت داخلي بدن انسان را نام بگيريد.
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پرازيتهاي خارجي

شپش

کیک

KU

کنه

AC

اهداف:
 -۱شناختن پرازیتهای خارجی بدن انسان.
 -۲بیان کردن اضرار پرازیتهای خارجی بدن انسان.
 -۳درک اهمیت جلوگیری از شر پرازیتهای خارجی بدن انسان.

فعالیت:
• گروپ اول :از روي شكل فوق پرازيتهاي خارجي را شناخته و در بارة اضرار آنها
با هم بحث نمايید.
• گروپ دوم :در مورد رعايت حفظ الصحه شخصي و محيطي با هم مباحثه کنید.
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سؤالها:

AC

KU

آيا کيک ،خسک و شپش را میشناسيد؟ اين پرازيتها در کجا زندهگی میکنند و به
انسانها چه ضرر میرسانند؟
پرازيتهاي خارجي آنهایي اند كه در جلد بدن انسان یا حیوان زندهگی میکنند و از
خون آن تغذيه مینمايند.
حشراتي كه به حيث پرازيتهاي خارجي عمل مینمايند عبارت اند از :پشه ،شپش
كيك ،خسك و غيره.
شپش حشرة كوچك و طفيلي خارجي جسم انسان است و خون انسان را میمكد و
بسيار مضر میباشد.
خسك يك موجود طفيلي است كه از خون انسان تغذيه میکند و در خانههاي كهنه
و بیشتر در جاهای مرطوب پيدا میشود .در بدن انسان به اثر مكيدن خون انسان سبب
امراض مختلف میشود.
كيك حشرۀ كوچك و پرازيت خارجي است .اين حشره در جاهاي مرطوب و نمناك
زندهگي میکند و در جسم انسان و حيوانات از قبيل سگ ،پشك ،موش و مواشي مثل،
بز ،گوسفند و غيره نيز پيدا میشود.
كيك سبب انتقال امراض در انسانها میشود .براي جلوگيري از ضرر اين پرازيت
الزم ،است از تماس با حيوانات از قبيل سگ ،پشک ،بز ،گوسفند و غيره خود داري
شود.

 -1پرازيتهاي خارجي را نام بگيريد.
 -2شپش چه نوع پرازيت است و از چه تغذيه مینمايد؟
 -3خسكها دركدام جاها زيادتر پيدا میشوند و از چه تغذيه میكنند؟
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انتقال دهنده گان
امراض

انتقال دهنده گان امراض در انسانها زیاد است ،یک تعداد آنها در دروس قبلی مطالعه
شد .در اینجا بعضی از آنها را طور مختصر مطالعه مینماییم:

مگس

KU

پشة معمولی

پشة مالريا

مگس خانهگی

AC

ذره بين دستی

اهداف:
 .۱دانستن اضرار مگس به حیث یکی از انتقال دهندۀ امراض.
 .۲بیان کردن طرز انتقال امراض توسط مگس خانهگی.
 .۳درک اهمیت جلوگیری از انتقال امراض توسط مگس خانهگی.

فعالیت:
• گروپ اول :راجع به انتقال امراض توسط مگسها باهم بحث نمايید.
• گروپ دوم :در قسمت طرز حفاظت مواد غذايي از تماس مگسهاباهم بحث و مناقشه نمايند.
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چطور از تماس مگسها به مواد غذايي جلوگيري گردد؟
به نظر شما از ورود مگسها به داخل خانهها چطور جلوگيري شده میتواند؟
مگس يك حشرة مضر است و انتقال دهندة ميکروبهاي امراض مختلف میباشد و
نظر به حشرات ديگر بيشتر سبب انتقال امراض در انسانها میگردد.
مگس باالي مواد فضلة انسان ،حيوانات و يا مواد غذايي تخمگذاري میكند.
مگس مانند حشرات ديگر قدرت زياد شدن و تكثير را دارد؛ مگر دشمنان طبيعي اين
حشره مانند عنكبوت ،بقهها ،پرندهها و غيره آنقدر زياد اند كه مانع ازدياد بيحد نسل
آن میشوند.
پاهای مگس به خاطر داشتن موهاي کوچک براي انتقال ميکروبها بسيار مساعد
میباشد.
مگسها باعث انتقال امراض مهلك مانند محرقه ،اسهال ،كولرا و غيره میشوند.
ميکروب اين مريضيها در مواد فضله و كثافات وجود دارد و هنگاميكه مگس باالي
مواد مذكور مینشيند به واسطه بدن و موهاي پاهاي خود ميکروبها را اخذ میکند و
به مواد غذايي انتقال میدهد؛ لذا بايد از داخل شدن مگسها در خانه و نشستن آنها
باالي مواد غذایی جدا ً جلوگيري شود.

سؤالها:
 -1مگس چه نوع حشره است؟
 -2مگسها زياد تر در كجا تخمگذاري ميكنند؟
 -3مگس چرا براي انتقال ميکروبها مساعد است؟
 -4مگس سبب انتقال كدام امراض در انسانها میشود؟
 -5چطور ميکروبها توسط مگس به مواد غذايي انتقال میيابند؟
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پشه

KU

پشة معمولی

پشة مالريا

AC

اهداف:
 -۱شناختن پشه به حیث یک حشره مضر و دانستن اضرار آن.
 -۲فرق کردن پشه معمولی از پشه مالریا.
 -3درک اهمیت جلوگیری از گزیدن پشه مالریا.

فعالیت:
• گروپ اول :از روي شكل پشة معمولي و پشة مالريا را باهم مقايسه و در بارة تفاوتها
و شباهتهاي آنها مباحثه نمايید.
• گروپ دوم :در بارة عاليم تب مالريا اگر گاهي در وجود شخصي مشاهده كرده باشید
باهم بحث نمايید.
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به نظر شما آيا تمام انواع پشهها ناقل امراض اند ،چرا؟
به فكر شما مرض مالريا چه قسم مرض است؟
پشه از جملة حشرات مضر است كه سبب آزار انسانها و حيوانات میشود و نيز ناقل
امراض میباشد.
فعاليت پشهها در هنگام شب زيادتر میشود .انسان در اثر گزيدن بعضي پشهها مريض
میشود .تب مالريا به وسيلة گزيدن پشة مونث (انافل) در انسان به وجود ميآيد.
ميكروب مرض مالريا دراثر مكيدن خون شخص مريض توسط پشه گرفته میشود و
در خون انسان سالم تزريق وسبب مريضي آن میگردد.
مرض مالريا يك مرض خطرناك و كشنده است در صورتي كه مريض به موقع تحت
تداوي قرار نگيرد احتمال مرگ را دارد.
طرز نشستن پشة مالريا از پشة معمولي فرق دارد( .شكل فوق را مشاهده كنيد).
پشةها در آبهاي ايستاده و کثیف تخمگذاري میكنند ،تخمهای آنها بسيار كوچك
اند و در روي آب میباشند كه بعد از نمو و انكشاف يك سلسله تغييرات در آن رخ
میدهد و به يك پشة بالغ تبديل میشود .اين پشهها بعدا ً از روي آب پرواز میکنند و
به جستجوي غذا میبرآيند .انسانها و حيوانات را میگزند و خون آنها را میمکند.
چون پشهها حشرات مضر اند؛لذا بايد محل تكثر آنها يعني آبهاي ايستاده از بين
برده شوند ویا دوا پاشي صورت گيرد و براي جلوگيري از ضرر پشهها بايد دروازهها و
كلكينهاي خانه جالي گرفته شود و يا از پشه خانه استفاده گردد.
سؤالها:
 -1پشهها چه قسم حشرات استند؟
 -2پشة مالريا و پشة معمولي از هم چه فرق دارند؟
 -3پشهها در كجا تخمگذاري میكنند؟
 -4كدام جنس پشه سبب تب مالريا میشود؟
 -5پشهها درکدام وقت زیاد فعاليت مینمايند؟
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شپش

KU

شپش لباس

شپش سر

AC

اهداف:
 .۱شناختن شپش به حیث یک پرازیت و انتقال دهنده امراض.
 .۲جلوگیری از پیدا شدن شپش در بدن.
 .۳درک اهمیت جلوگیری از مبتال شدن به امراض.

فعالیت:
• گروپ اول :راجع به مريضيهاي كه توسط شپش به وجود میآيد باهم بحث نمايید.
• گروپ دوم :در بارة جلوگيري از پيدا شدن شپش در بدن انسان باهم بحث نمايید.
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سؤالها:
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به فكر شما چه چيز سبب پيدا شدن شپش در بدن انسان میشود؟
چه فکر میکنید؟ شپش در انتقال امراض تأثیر دارد؟
شپش از جملة حشرات كوچك و پرازيت جسم انسان است كه بسيار مضر میباشد.
دو قسم شپش وجوددارد ،يكي شپش لباس كه رنگ آن سفيد است و ديگري شپش
موی سر ،كه داراي رنگ سياه میباشد.
شپش از خون انسان تغذيه میکند و باعث انتقال امراض میشود.
اگر انسان جسم و لباس خود را پاك نگهداري نكند ،شپشها به سرعت در بدن تكثر
میکنند در درزهاي لباس يا در سر ،جاي میگيرند و تکثر مینمايند.
در اثرگزيدن شپش مريضي به نام حماي لكه دار و امراض ديگردر انسان به وجود
میآيد كه ميکروب اين مريضيها ذريعة شپش درخون انتقال میكند.
عامل يا ميکروب مرض با مواد فضلة شپش يكجا خارج میشود .وقتيكه با بدن در تماس
شود از طريق جاهاي خارشيافته جلد و يا زخمها داخل خون میگردد و باعث مريضي
میشود ،همچنان اگر در بدن انسان شپش توسط فشار تخريب گردد میکروب حمای
لکه دار در اثر تماس با زخمهاي بدن داخل خون میشود و مرض را بار میآورد.
چون شپش يك پرازيت خطرناك است بايد با مراعات نمودن نظافت از انتشار و تكثر
آن جدا ً جلوگيري شود.

 -1شپش چه قسم حشره است؟
 -2شپش چند نوع است ؟
 -3براي جلوگيري از پيدا شدن شپش در بدن انسان چه بايد كرد؟
 -4در اثر گزيدن شپش كدام امراض به وجود میآيد؟
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طرق جلوگيري از انتشار
امراض
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اهداف:
 .۱شناختن عاملین امراض مختلف
 .۲بیان کردن طرق جلوگیری عاملین امراض
 .۳درک فواید حفظ الصحه شخصی و محیطی

فعالیت:
• گروپ اول :راجع به طرق جلوگيري از انتشار امراض ساري باهم بحث کنند و نظريات
خود را ابراز بدارند.
• گروپ دوم :در بارة جلوگيري از انتشار امراض كه توسط پرازيتهاي خارجي به وجود
میآيد با هم بحث و نظريات خويش را بيان كنند.
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به نظر شما چه چيزها سبب انتشار امراض میشوند؟
چه فكر میکنید؟چگونه از انتشار امراض جلوگيري شده میتواند؟
بعضي امراض ميکروبي ساری میباشد که به طور مستقيم از يک شخص به شخص
ديگر سرايت میکند.
براي جلوگيري از انتشار امراض ساري مثل ريزش ،زكام ،توبركلوز (سل) بايد مطالب
زیر در نظرگرفته شود:
 -1مريض استراحت کند و از تماس به اشخاص سالم خود داري نمايد.
 -2هنگام سرفه و عطسه زدن ،دهن و بيني خود را با دستمال پاك ببندد.
 -3از انتشار مرض توبركلوز ،محرقه و ديگر امراض ساري بايد ظروف نان خوري،
قاشق و پنجه و گيالس مريض جدا باشد و همه روزه بعد از صرف هر غذا تعقيم شود.
 -4بلغم مريض دفن و يا سوختانده شود.
 -5جهت جلوگيري از انتشار امراض نظافت و پاكي بدن ،لباس و خانه بايد مراعات
شود.لباسها شسته شده و اُتو شود.
 -6براي جلوگيري از امراض پیچش و اسهال بايد مواد غذايي؛ مانند :سبزيها و
ميوهها قبل از خوردن در آب جاري و پاک شسته شود و در محلول رقيق نمك طعام
يا کلورين گذاشته و بعد از شستن درآب پاك ،خورده شود.اگر آب صحي نوشيدني
موجود نباشد از آبهاي غير صحي بعد از جوش دادن و سرد شدن استفاده شود.
 -7گوشتها بايد خوب پخته شود و صرف گردد.
سؤالها:
 -1چگونه از انتشار امراض ساري جلوگيري به عمل میآيد؟
 -2برای جلوگيري از انتشار مرض اسهال و پیچش چه باید کرد؟
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مواد مخدر

فعالیت:
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اهداف:
 .۱شناخت مواد مخدر واضرار آن.
 .۲بیان کردن اضرار مواد مخدر.
 .۳متیقین شدن به دوری از و اضرار مواد مخدر.

• گروپ اول :زيانها و اضرار مواد مخدر را كه در اشخاص معتاد مشاهده كرده يا شنيدهاید
بيان كنید.
• گروپ دوم :با هم مباحثه نمایید كه چرا و كدام اشخاص به مواد مخدر معتاد میشوند؟
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به نظر شما چه چيزها در محيط ماحول تان به حيث مواد مخدر شناخته میشود؟
آيا کسي را ديده ايد که به مواد مخدر معتاد باشد؟ درباره زندهگی او چه فکر
میکنيد؟
مواد مخدر يا نشئهآور موادي است كه به شكل دود كردن ،خوردن ،نوشيدن زرق
کردن و غيره داخل وجود انسان میشود و سبب توليد بيهوشي ،بيحسي ،كرختي،
خواب آلودگي ،بياشتهايي و ديگر عوارض ناگوار میگردد ،این مواد عبارت اند از:
سگرت ،نسوار ،چرس ،شراب ،ترياک ،هيرويين و غيره.
مواد مخدر يا نشئهآور كه به مقصد آرامش يا بيحس ساختن درد بدن و يا به قسم مواد
خواب آورمصرف میشود در پي اين آرامش موقت عواقب ناگوار جسمي و روحي
را سبب میگردد.
استعمال مواد مخدر حجرات بدن را زهري میسازد و فعاليتهاي اعضاي مختلف بدن
را برهم میزند و باعث سكتهگي و اختالالت مغزي وکندی فعاليتهاي اعضای بدن
میگردد؛ لذا در دين مبين اسالم نيز جدا ً حرام قرار داده شده است.
استعمال دوامدار مواد مخدر سبب اعتیاد (عادت گرفتن) میشود كه تداوي و عالج
آن مشكل است.
شخص معتاد به مواد مخدر يا نشئهآور به اثر از دست دادن صحت و سالمتي جسمي
و روحي خود بار دوش فاميل و جامعه میگردد .از لذايذ زندهگی و مسئووليتهاي
فردي در جامعه محروم و در نتيجه یک شخص عاطل و باطل ميگردد.
سؤالها:
 -1مواد مخدر چيست؟
 -2مواد مخدر باعث كدام عوارض ناگوار جسمي و روحي میشود؟
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اهداف:
 .1دانستن اضرار و انواع مواد مخدر.
 .2خودداری کردن از استعمال مواد مخدر.
 .3پی بردن به تاثیر ناگوار و نا مطلوب انواع مواد مخدر.

فعالیت:
گروپ اول :آن مواد مخدري را كه سبب اعتياد افراد جامعه میشود نام بگيرید و در مورد
باهم بحث نمايید.
گروپ دوم :راجع به اوضاع صحي ،موقف و اعتبار اجتماعي و حالت اقتصادي اشخاص
معتاد به مواد مخدر بحث و نظريات خود را بيان كنید.
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به نظر شما خطرناک ترین مواد مخدر کدام است؟
مواد مخدر يا نشئه آور از برگ ،ساقه ،ريشه ،دانه و يا پوست نباتات مختلف حاصل
میشود كه به اشكال مختلف استعمال میگردد.
مواد مخدر به انواع مختلف وجود دارند.
 -1تنباکو :كه به قسم سگرت ،چلم و نسوار استعمال میگردد ،زیادتر سبب نفس تنگي،
بيماريهاي سرطانی حنجره و ششها میشود و خطر امراض قلبي را زياد ميسازد.
 -2ترياك :كه از بتة کوکنار حاصل ميگردد ،در سابق بدون دانستن ضررهاي آن
به قسم دواي سينه و ضد سرفه استعمال میگرديد؛ مگر امروز از ترياك در ساختن
هيرويين و ديگر مشتقات آن استفاده میشود كه زيان آن برای جهان بشريت تهدید
بزرگ است.
 -3چرس :اين ماده كه از بتة بنگ به دست میاید ،به قسم دود در چلم و سگرت
استعمال میشود كه ضعف حافظه ،فراموشي ،پريشاني و تشوشات روحي و عقلي
راسبب و امراض تنفسي ،جسمي و فكري مختلف را باعث میگردد.
 -4هيرويين :اين ماده نيز از تریاک به شـــکل پودر ساخته می شود كه اثرات نامطلوب
و معتاد شدن را داراست.
 -5الكول :مادة نشئه آوريست كه باعث خرابي و امراض سرطاني جگر و عوارض
ناگوار مغزي و هالکت میشود .و در اصطالح عاميانه به الکول شراب گفته میشود.
استعمال الکول و دیگر مواد مخدر در دین مقدس اسالم حرام دانسته شده است.
سؤالها:
 -1مواد مخدر يا نشئه آور از كدام منابع حاصل میشود؟
 -2كدام نوع مواد مخدر يا نشئه آور در كشور ما عموميت دارد؟ نام بگيريد.
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اضرار مواد مخدر

KU

AC

اهداف:
 .1فهمیدن زیانها و ضررهای صحی اقتصادی و اجتماعی مواد مخدر.
 .2بیان کردن علت معتاد شدن به مواد مخدر.
 .3درک اضرار مواد مخدر.

فعالیت:
•گروپ اول :در بارة حاالت و وضعيت اشخاص معتاد به مواد مخدر باهم بحث آنرا تمثيل
نمايید.
•گروپ دوم :در بارة علت معتاد شدن به مواد مخدر باهم بحث و نظريات خود را به
ديگران بيان کنید.
•گروپ سوم :راجع به اثرات ناگوار قاچاق مواد مخدر و تعقيب پوليس باهم بحث نمايید.
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سؤالها:
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به نظر شما معتاد شدن به مواد مخدر كدام ضررهاي صحي ،اجتماعي و اقتصادي را
باعث میشود؟
دوام دادن به مواد مخدر باعث اعتياد شخص میشود كه سبب عواقب ناگوار و زيانهاي
آتي میگردد:
شخص معتاد به اثرات نا مطلوب بياشتهايي ،قبضيت ،ضعيفي ،زهري شدن خون،
زردي ،صدمات مغزي ،سكتهگي در فعاليتهاي جسمي و مغزي ،از دست دادن نيرو و
قدرت كار ،عدم احساس مسئووليتهاي فردي و اجتماعي و غيره مبتال میگردد.
شخص معتاد به مواد مخدر براي به دست آوردن پول مواد مذكور ،به انحرافات اخالقي
و اجتماعی ؛مانند :دزدي ،گدايي ،دروغ ،خود كشي و امثال آن دست میزند كه در اثر
اين عمل به كرامت و فضيلت انساني آن شديدا ً خدشه و زيان وارد میگردد.
براي نجات و جلوگيري از معتاد شدن به مواد مخدر بايد از رفاقت ،گشت و گذار با
اشخاص معتاد دوري اختيار کنيد و به تشويق و ترغيب آنها فريب نخوريد ،از تقلید
خود نمــايي و بزرگ تراشي و استعمال مواد مخدر پرهیز کنيد و هنگام مواجه شدن به
مشکالت به دعا و عبادت بپردازيد و راه حل منطقي آن را جستجو کنيد.

 -۱چرا انسان به مواد مخدر يا نشئه آور رو میآورد؟
 -۲عواقب ناگوار اعتياد به مواد مخدر چه میباشد؟
 -۳چطور خودرا از مبتال شدن و اعتياد به مواد مخدر حفاظت نماييم؟
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