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بوده خرید و فروش آن  معارف  به وزارت  متعلق  کتاب های درسی 
جداً ممنوع است. با متخلفین برخورد قانونی صورت می گیرد.

 Moe.curriculum@gmail.com

وزارت معارف

معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم 
ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب  درسی

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

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

سرود ملی
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وزارت معارف 
معینیت انكشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم

رياست عمومی انكشاف نصاب تعلیمی 
و تألیف كتب درسی 

ساینس، صحت و محیط زیست
صنف ششم 

سال چاپ: 1396 هـ . ش.
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کمیته های تألیف، تحقیق و تدقیق کتاب
مؤلفان

- سرمؤلف عبدالكريم روكی آمر ديپارتمنت كیمیا
- سر مؤلف پروين قاری زاده لعلی آمر ديپارتمنت بیولوژی

- معاون سر مؤلف غالم نقشبند خالقی عضو علمی ديپارتمنت بیولوژی
- سرمؤلف رابعه منصور آمر ديپارتمنت فزيک

- سرمؤلف علی اهلل جلیل عضو علمی ديپارتمنت بیولوژی
- مؤلف صادق حسین موحدی عضو علمی ديپارتمنت فزيک

- معاون مؤلف عبدالودود فیضی عضو علمی ديپارتمنت فزيک
ایدیت علمی

- سید موجودشاه سیدی عضو پروژۀ انكشافی نصاب تعلیمی و مسؤول بخش ساينس 
- پوهندوی ديپلوم انجینر عبدالمحمد عزيز عضو پروژۀ انكشافی نصاب تعلیمی

- معاون سرمؤلف سید عزيز احمد هاشمی عضو علمی ديپارتمنت فزيک
کمیته تجدید نظر

- سرمؤلف پروين قاری زاده لعلی عضو علمی ديپارتمنت بیولوژی
- سرمؤلف علی اهلل جلیل ريیس تألیف كتب درسی

- سید موجودشاه سیدی عضو پروژۀ انكشافی نصاب تعلیمی مسؤل 
- معاون سرمؤلف سید عزيز احمد هاشمی عضو علمی ديپارتمنت فزيک

- پوهندوی ديپلوم انجینر عبدالمحمد عزيز عضو پروژۀ انكشافی نصاب تعلیمی
- معاون سرمؤلف ظاهره ناصری ستانكزی عضوعلمی ديپارتمنت فزيک

اید یت زبانی
- معاون مؤلف هومن فرمند عضو علمی ديپارتمنت دری

کمیتة سیاسی و فرهنگی:
- حبیب اهلل راحل مشاور وزارت معارف در رياست عمومی انكشاف نصاب تعلیمی و تألیف كتب درسی

کمیته دینی: مولوی عبدالوكیل عضو علمی تعلیمات اسالمی
کمیتة نظارت و تدقیق:

- دكتور اسد اهلل محقق معین انكشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم 
- دكتور شیر علی ظريفی مسؤول پروژۀ انكشاف نصاب تعلیمی      

- دكتور محمد يوسف نیازی سرپرست رياست عمومی انكشاف نصاب تعلیمی و تألیف كتب درسی
کمپوز: نجیب اهلل

طرح و دیزاین: محمدعلی نظری
تنظیم امور چاپ: محمد كبیر حقمل رئیس نشرات و اطالعات وزارت معارف
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
پیام وزیر معارف

سپاس بیكران آفريدگاری را كه انسان را در احسن تقويم آفريد و او را قدرت بیان بخشید و 
به زيور علم و انديشه آراست و درود بی پايان بر پیامبر مكرم اسالم حضرت محمد مصطفی- 

صلی اهلل علیه وسلم- كه معلم بزرگ انسانیت است و پیامآور رحمت و هدايت و روشنايی. 
تعلیم و تربیت نقطۀ آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است.  هدف اصلی تعلیم 
و تربیت به فعلیت رساندن نیرو  های بالقوۀ انسان و شگوفا ساختن استعداد  های درونی وی است. 
با  تربیت محسوب می شود كه همگام  و  تعلیم  فرايند  در  مهم  اركان  از  يكی  كتاب درسی 
تحوالت و پیشرفت  های علمی نوين و مطابق با نیازمندی  های جامعه تهیه و تألیف می گردد و 
بايد دارای ظرفیت و ظرافتی باشد كه بتواند آموزه  های دينی و اخالقی را توأم با فرآورده  های 

علوم جديد با میتود  های نوين به شاگردان منتقل كند. 
كتابی كه اكنون در اختیار شما قرار دارد، بر اساس همین ويژه گی ها تهیه و تألیف شده است. 
سعی وزارت معارف همواره براين بوده كه نصاب تعلیمی و كتب درسی معارف كشور، متكی 
روش  های  علمی و  معیار  های  با  مطابق  ملی،  هويت  حفظ  اسالمی و  تربیت  و  تعلیم  مبانی  بر 
علمی شگوفا  و  اخالقی  زمینه  های  همه  در  را  آموزان  دانش  استعداد  های  بوده،  نوين  تربیتی 
گرداند و قدرت تفكر، ابتكار و حس جستجوگری را در آن ها تقويت بخشد. ترويج فرهنگ 
گفتگو و رواداری، تقويت حس وطن دوستی، مهربانی، گذشت و همبستگی از خواست  های 

ديگر وزارت معارف است كه بايد در كتب درسی متبلور باشد.
كتاب  های درسی بدون داشتن معلم خوب و مسلكی نمیتواند اهداف مورد نظر را بر آورده 
سازد. معلم يكی از اركان مهم تعلیم و تربیت و مجری برنامه  های آموزشی و تربیتی است. از 
معلمان و آموزگاران خوب، متعهد و دلسوز كشورم كه ستیزه با سیاهی و نادانی را پیشۀ خود 
ساخته اند، صمیمانه آرزومندم كه با تطبیق دقیق و مخلصانۀ نصاب تعلیمی، كودكان و جوانان 

میهن را بسوی فتح قله  های رفیع دانش، اخالق و معنويت رهنمون گردند.
از  رو  ازين  است.  ممكن  غیر  مردم  جدی  همكاری  بدون  كشور  آموزشی  نظام  كامیابی 
همه اقشار و افراد ملت شريف افغانستان، بخصوص از خانواده ها و اولیای محترم شاگردان 
خواهشمندم كه از هیچگونه همكاری در جهت تحقق اهداف معارف دريغ نورزند. همچنان 
اولیای محترم شاگردان تقاضا  تعلیم و تربیت و  نويسندگان، دانشمندان، متخصصان  از همه 
می شود كه با ارايۀ نظريات و پیشنهاد  های سالم و نقد  های سازندۀ خود وزارت معارف را در 

بهبود هر چه بیشتر كتاب  های درسی همكاری نمايند.
تهیه،  فنی وزارت معارف كه در  اداری و  تمام مؤلفان دانشمند و كارمندان  از  میدانم  الزم 
تألیف، طبع و توزيع اين كتاب زحمت كشیده اند و از همه نهاد  های ملی و بین المللی كه در 

زمینۀ چاپ و توزيع كتب درسی همكاری نموده اند، قدردانی و تشكر نمايم. 
در اخیر از خداوند منان استدعا دارم كه به لطف بی پايان خود، ما را در تحقق آرمان  های 

مقدس معارف ياری رساند. إنه سمیع قريب مجیب.
دكتور اسداهلل حنیف بلخی

وزير معارف
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فصل اول
 سیستم هاي داخلي بدن انسان
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بدن انسان برای انجام دادن فعالیت های حیاتی از يک تعداد سیستم ها تشكیل گرديده كه در 
اين جا سیستم های هاضمه، دوران خون، تنفسی، اطراحیه و عصبی را مطالعه می نمايیم:

سیستم هاضمة انسان

الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

جدول نام گذاری سیستم هاضمه

         اهداف: 
1- آشنايی با سیستم هاضمۀ بدن انسان.

2- بیان كردن وظايف اعضاء سیستم هاضمه.
3- درک اهمیت مواظبت از سیستم هاضمه.

سیستم های داخلی 
بدن انسان کدام ها اند؟

زبان
دندان ها

جگر
كیسۀ صفرا

معده

امعای بزرگ

پانكراس

امعای كوچک

حلقوم 

مری 

مخرج 
ACKU
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فعالیت 
• در گروپ ها جدول نام گذاری سیستم هاضمه را در كتابچه های خود ترسیم نموده و از 

روی شكل فوق خانه پری نمايید.

چه فكر می كنید غذايي را كه مي خوريد از دهن به كجا مي رود و در كدام قسمت های بدن 
هضم مي گردد؟

به نظر شما چه چیز ها به سیستم هاضمۀ انسان ضرر مي رسانند؟
سیستم هاضمه، شامل دهن، حلقوم، مري، معده، امعاء )روده ها( و مخرج می باشد و همچنان 

غدوات جگر و پانكراس نیز با سیستم هاضمه در عملیۀ هضم غذا رول مهم دارند.
دهن شامل زبان، دندان ها و غدوات لعابي بوده، در میده نمودن و مرطوب ساختن غذا رول 

مهم دارد.
غذا از دهن توسط حلقوم وارد مري گرديده و از مري داخل معده مي شود.

معده كیسۀ عضالتي است كه غذا را تا حدي هضم و به امعاء انتقال مي دهد.
امعاء، شامل رودۀ كوچک و رودۀ بزرگ مي باشد. روده های كوچک غذا را كاماًل هضم و 
قابل جذب نموده و روده های بزرگ آب اضافی را جذب و غذای هضم ناشدۀ اضافي را از 

بدن خارج مي سازند.
جگر و پانكراس پهلوي معده قرار دارند كه با امعای كوچک ارتباط داشته و در هضم غذا 

كمک مي كنند. در حفاظت سیستم هاضمه بايد توجه جدی صورت گیرد.
غذاي بسیار داغ به دهن، مري و معده ضرر دارد، غذای سخت كه خوب جويده نشده باشد 

هضم آن مشكل گرديده به معده و روده ها صدمه مي رساند.
خوردن غذاي ناپاک انسان را مريض مي سازد.

 سؤال ها:
1. اعضاء سیستم هاضمۀ انسان را به ترتیب نام بگیريد.

2. امعاء چه وظیفه دارد؟
3. جگر و پانكراس دركجا موقعیت داشته و چه وظیفه دارند؟  
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         اهداف: 
1- آشنايی با سیستم دوران خون و اعضاء آن.

2- بیان كردن وظايف سیستم دوران خون.
3- پی بردن به اهمیت سیستم دوران خون در بدن و محافظت از آن.

فعالیت 
• در گروپ ها دست چپ را باالي قلب و شصت دست راست را باالي نبض دست چپ 

تان گذاشته دقت نمايید كه چه احساس مي كنید.
• از هر گروپ يک يا دو شاگرد با اجراء ورزش سريع، نشستن و برخاستن، ضربان قلب 

و نبض خود را با ضربان قلب قبل از ورزش مقايسه نمايید.

سیستم دوران خون انسان

شريان ها
وريد ها

دهلیز چپ
دهلیز راست

بطن راست بطن چپ
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به نظر شما قلب انسان در كدام قسمت بدن موقعیت دارد؟
فكر نموده بگويید كه: خون در بدن انسان چه طور دوران )گردش( مي كند؟

سیستم دوران خون انسان شامل قلب، رگ ها و خون می باشد.
قلب: عضو عضالتی بوده و در قفس سینه به سمت چپ قرار دارد. وظیفۀ آن پمپ كردن 
خون به تمام اعضاء بدن می باشد. قلب انسان چهار جوف دارد كه عبارت از: دهلیز راست، 

دهلیز چپ، بطن راست و بطن چپ اند.
رگ ها: ساختمان های نل مانند دارند و در آن ها خون جريان دارد و به سه شكل اند: شريان ها، 

وريدها و موی رگ ها)عروق شعريه(. 
موی  رسانند؛  می  قلب  به  بدن  از  را  وريدها خون  و  بدن  تمام  به  قلب  از  را  شريان ها خون 

رگ ها، شريان ها و وريد ها را با هم ارتباط می دهند.
خون: مايع سرخ رنگی است كه آكسیجن، مواد غذايی مفید و ديگر مواد مورد ضرورت را 
به قسمت های مختلف بدن می رساند. همچنان مواد اضافی و بیكاره را از حجرات بدن جمع 

كرده و به منظور اطراح به اعضاء مختلف اطراحی می رساند.
خون دارای سه قسمت عمده می باشد: كرويات سرخ، كرويات سفید و صفحات دمويه.

دهلیز  به  بزرگ  وريد  توسط  و  بدن جمع شده  تمام  از  وريدها  واسطۀ  به  دوران خون: خون 
به  راست  بطن  از  رود. سپس  می  راست  بطن  به  بعد  و  راست 
شش ها رفته، در آن جا كاربن دای اكسايد را كه از تمام بدن 
جمع كرده از دست داده و در عوض آكسیجن را از شش ها می 
گیرد. خون از شش ها به دهلیز چپ و بعد به بطن چپ می رود. 
از بطن چپ به واسطۀ شريان بزرگ به تمام بدن تقسیم می شود.

ورزش مناسب، ضامن سالمتی دوران خون است.

 سؤال ها:
1. خون چیست؟

2. رگ های خون را نام بگیريد.
3. شرايین و وريد ها چه وظايفی را در بدن انجام می دهند؟
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         اهداف: 
1- شناختن عمل تنفس.

2- بیان كردن اعضاء سیستم تنفسی.
3- درک اهمیت حفظ الصحۀ سیستم تنفسی.

فعالیت 
• گروپ اول: دست خود را باالي قفس سینه گذاشته و عمیقاً تنفس كنید؛ چه احساس 

مي نمايید؟ باهم بحث كنید.
و  نموده  حل  آب  گیالس  يک  در  را  چونه  خوري  چاي  قاشق  يک  دوم:  گروپ   •
بگذاريد تا چونه ته نشین گردد. بعداً آب صاف آن را در گیالس ديگر انداخته و توسط 
نیچۀ قلم خودكار يا نل شیشه يي در داخل آن پف كنید. در مايع شفاف مذكور چه تغییر 

وارد مي شود؛ درين مورد باهم بحث نمايید.

سیستم تنفسی انسان

قصبة الریه

ACKU
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اگر چند دقیقه تنفس نه كنیم چه واقع مي شود؟
عملیۀ تنفس عبارت از گرفتن آكسیجن و خارج نمودن كاربن داي اكسايد از بدن توسط 

اعضاء تنفسی می باشد.
برانشی ها،  الريه،  بیني، حلقوم، حنجره، قصبۀ  از:  اند  به ترتیب عبارت  تنفسی  اعضاء سیستم 

شش ها و كیسه های هوايي.
هوا از طريق سوراخ های بیني داخل حلقوم می گردد.

بعد از حلقوم حنجره قرار دارد كه هوا از آن عبور كرده داخل قصبة الريه مي شود.
هوا از قصبة الريه وارد برانشی ها مي گردد. برانشی راست هوا را به شش راست و برانشي چپ 

هوا را به شش چپ منتقل مي سازد.
شش ها در بین قفس سینه جا داشته و از بطن توسط حجاب حاجز جدا مي شوند.

به شاخچه های  اين شاخه ها  اند كه  تقسیم شده  به شاخه هاي كوچک  برانشی ها  در شش ها 
اين  در  گاز ها  تبادلۀ  مي گردند.  ختم  هوايي  كیسه های  به  و  گرديده  تقسیم  ديگر  كوچكتر  

كیسه های هوايي صورت مي گیرد.
تنفس از طريق دهن نیز امكان پذيراست؛ اما از راه بیني نسبت به دهن بهتر است؛ زيرا هوا 
در داخل سوراخ های بیني توسط مويک ها و رطوبت داخل بیني فلتر شده از گرد و خاک و 

میكروب ها پاک مي شود و هواي پاک داخل شش ها مي گردد.
هواي خانه يی كه كلكین های آن بسته باشد به صحت مضر است. 

بازي های سپورتي را بايد در فضاء آزاد انجام دهید؛ زيرا در فضاء آزاد هواي تازه و صاف 
وجود دارد كه تنفس آن براي صحت مفید است.

جهت حفظ سالمتي سیستم تنفسي بايد از كشیدن سگرت، چلم و غیره خود داري كنید.

 

 سؤال ها:
1- عملیۀ تنفس چیست؟

2- اعضاء سیستم تنفسي را به ترتیب نام بگیريد.
3- چرا تنفس از راه بینی نسبت به دهن بهتر است؟

ACKU
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         اهداف: 
1- شناختن سیستم اطراحیه و وظايف آن.

2- مواظبت از سیتسم اطراحیه.
3- درک اهمیت سیستم اطراحیه در اطراح ادرار و ساير مواد اضافی از بدن.

فعالیت 
• گروپ اول: از روي شكل فوق سیستم اطراحیۀ انسان را رسم نموده نام گذاري كنید.

• گروپ دوم: از روی شكل فوق گردۀ انسان را با مودل گرده و يا گردۀ حیوان مقايسه 
نموده، باهم بحث نمايید.

سیستم اطراحیة انسان

گرده

حالب

مثانه
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به نظر شما اگر مواد اضافی و بیكاره از بدن خارج نگردند چه واقع خواهد شد؟
آن اعضاء بدن كه به واسطۀ آن ها مواد فاضله و اضافي از بدن خارج مي گردند، به نام سیستم 

اطراحیه و عملیۀ آن ها به نام اطراح ياد می گردد.
اعضاء سیستم اطراحیه عبارت اند از: گرده ها، حالبین، مثانه و مجرای ادرار.

گرده ها شكل لوبیا مانند داشته و به دو طرف ستون فقرات در ناحیۀ كمر موقعیت دارند.
از هر گرده يک نل به نام حالب خارج شده و به مثانه وصل است. 

مثانه شكل كیسه مانند داشته از طريق نل ادرار به خارج از بدن ارتباط دارد.
مثانه بايد در وقت ضرورت تخلیه گردد، در غیر آن انسان مريض مي شود.

وظايف گرده ها اطراح ادرار و ساير مواد اضافي از بدن مي باشد. 
جهت حفاظت و فعال نگه داشتن گرده ها بايد مقداركافي آب نوشیدني و مايعات پاک و 
مفید را نوشید؛ زيرا مواد اضافي در آب حل شده و گرده ها مي توانند آن را به آساني طرح 

نمايند.
از نوشیدن مشروبات الكولي خود داري گردد؛ زيرا گرده ها را تخريب می كنند و در نتیجه 

مواد زهري از وجود خارج نشده، باعث مرگ انسان مي گردد.

 سؤال ها:
1- گرده ها در كدام قسمت بدن موقعیت داشته و چه شكل دارند؟

2- نل هايي كه گرده ها را به مثانه وصل مي كند، چه نام دارند؟
3- گرده ها چه وظیفه دارند؟

 

حالبحالب

ACKUگرده
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         اهداف: 
1- شناختن سیستم عصبی با اعضاء و وظايف آن ها.

2- بیان كردن حفاظت از سیستم عصبی.
3- درک اهمیت سیستم عصبی.

فعالیت 
• گروپ اول: قسمت های مختلف اعضاء سیستم عصبي انسان را از روي شكل فوق در 

كتابچه های خود رسم نمايید.
• گروپ دوم: در مورد اين كه چه چیزها به سیستم عصبي انسان صدمه مي رسانند با هم 

بحث و گفتگو نموده و نتايج مباحثه را بیان كنید.
• گروپ سوم: باهم بحث نمايید كه سیستم عصبي در بدن انسان چه ارزش دارد.

به فكر شما فعالیت های بدن توسط چه كنترول و اداره مي شود؟
سیستم عصبي انسان عوامل محیطي را درک و تمام فعالیت های بدن را كنترول و اداره مي كند.

سیستم عصبي شامل سه قسمت زير است:

سیستم عصبي انسان

دماغ اكبر

دماغ اصغر

نخاع شوكینخاع مستطیل
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1- سیستم عصبي مركزي.

2- سیستم عصبي محیطي.
3- سیستم عصبي خودكار.

سیستم عصبي مركزي شامل دماغ و نخاع شوكي است.
دماغ به سه قسمت؛ يعني دماغ اكبر، دماغ اصغر، و نخاع مستطیل تقسیم شده است.

دماغ اكبر وظايف اعضاء مختلف بدن را كنترول و تنظیم مي نمايد.
دماغ اصغر فعالیت ها و موازنۀ عضالت ارادي بدن را تنظیم مي كند.

نخاع مستطیل تمام وظايف غیر ارادي بدن؛ مانند: هضم، تنفس، ضربان قلب، فعالیت رگ های 
خون، استفراغ، سرفه و عطسه زدن را اداره و كنترول مي كند.

نخاع شوكي در خالیگاه ستون فقرات قرار داشته كه وظیفۀ آن رسانیدن پیغام از بدن  به دماغ 
و از دماغ به اعضاي حسي بدن مي باشد. رشته هايي كه از نخاع شوكي خارج شده و به تمام 
حصص بدن پراگنده مي باشند، به نام سیستم عصبي محیطي ياد مي شوند كه شامل رشته های 
حسي و حركي اند. فعالیت های اعضاء غیر ارادي؛ مانند: معده، امعاء، غدوات داخلي بدن، 

حركات قلب و ديگر اعضاي داخلي را سیستم عصبي خودكار كنترول مي نمايد.
به منظور رفع خسته گي دماغ، خواب بهترين استراحت دماغی است.

اطفال نسبت به كالن ساالن بايد بیشتر خواب كنند، زيرا جسم شان در حالت رشد و نمو بوده 
و به خواب بیشتر ضرورت دارند. 

صدمه رسیدن به دماغ، سبب ديوانه گي و حتي مرگ مي شود.
كشیدن دخانیات و نوشیدن مشروبات الكولي به دماغ ضرر مي رساند و بايد از استعمال آن ها 

خود داري كرد.

 سؤال ها:
1- سیستم عصبي انسان به كدام قسمت ها تقسیم شده است؟

2- وظیفۀ دماغ اصغر و نخاع مستطیل چیست؟
3- نخاع شوكي در كجا موقعیت دارد؟

چه چیزها به دماغ آسیب مي رسانند؟  -4

 

ACKU
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فصل دوم

ماده
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         اهداف: 
1- به دست آوردن معلومات در مورد ماده وحاالت آن .  

2- تفكیک نمودن حاالت مواد محیط و ماحول خود ازهم ديگر.
3- درک تغییر حاالت مواد مختلف.

فعالیت 
• گروپ اول: يک مقدار يخ) آب جامد ( را گرفته حرارت دهند تا ذوب گردد ، همین 
كه ذوب شد، درجۀ حرارت يخ و حالت ذوب شدۀ آنرا توسط ترمامتر تعیین نمايند  نتايج 

حاصله را  يادداشت و در مورد حالت يخ و مذابۀ آن باهم مباحثه نمايند.
قبل  را  آن  ، درجۀ حرارت  نمايند  ، جوش  داده  را حرارت  مايع  دوم: آب  • گروپ 
ازحرارت دادن  و الی جوش خوردن توسط ترمامتر اندازه نموده و در مورد تغییرات درجۀ 

حرارت با هم بحث كنند.
•گروپ سوم: يک مقدار آب  را جوش داده، بخار آن را در يک ظرف سربسته جمع 
آوری نموده كه توسط توته های يخ از بیرون سرد شده باشد و بعد از مدتی آن را به طور 
دقیق مالحظه  نموده و در مورد تغییرات آن  باهم بحث و تبادل نظرنمايند.                                                                          

ماده و حالت آن

جامد مايع گاز

يخ
 0

مايع گاز
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مواد محیط خود را به كدام حالت ها می بینید؟
تعريف ماده: هر شي كه داراي كتله و حجم باشد ، به نام  ماده ياد مي شود كه شما آن ها را 

درمحیط خود می بینید.
موادي كه در طبیعت وجود دارد، به سه حالت »جامد، مايع و گاز « يافت می شوند.

حالت جامد ماده: مواد جامد سخت ومحكم بوده و قوۀ جذب ذرات آن قوی بوده و ذرات 
آن ها خیلي باهم نزديک اند؛ ازين سبب مواد جامد داراي شكل و حجم ثابت و معین اند ، 

مثال آن ها را می توان  سنگ،چوب، آهن، شیشه و غیره گفت.
به ذرات  نسبت  مايع خاصیت جاری شدن را دارا و ذرات آن ها  ماده: مواد دارای حالت  مايع  حالت 
جامدات از هم ديگر به يک فاصلۀ اندک دور تر قرار داشته و قوۀ جاذبه بین ذرات آن ها كمتر بوده، 
اين سبب اجسام مايع داراي  از  تغییر دهند؛  بیشتر مي باشد و مي توانند موقعیت خود را  حركت آن ها 
حجم ثابت و شكل آن ها غیر ثابت است؛ يعنی شكل آن ها مربوط به ظرفی است كه در آن انداخته شده 

است، مثال آن ها را می توان آب، تیل، فلزات مايع و ديگر اجسام مايع ارائه كرد.
حالت گاز ماده: موادي كه به حالت گاز موجود اند، بین ذرات آن ها قوۀ جاذبۀ نهايت كم 
و قابل صرف نظر است و به يک فاصلۀ زياد تر از همديگر قرار داشته و ذرات آن ها حركت  
سريع دارند ؛ ازين سبب گازات داراي شــكل و حجم غیر معین اندكه مثال آن ها را می توان 

هوا، آكسیجن، نايتروجن، كاربن داي اكسايد، بخارات آب وغیره نام برد.
حاالت سه گانۀ مواد در اثر حرارت از يک حالت به حالت  ديگر تغییر مي نمايد.

تبديل  مايع  به  شود،  داده  حرارت  يخ  مثال:  طور  به  ؛  جامد  جسم  يک  به  كه  صورتي  در 
مي گردد. هرگاه به يک مادۀ مايع؛ مانند: آب، تیل، سركه، الكول و غیره حرارت داده شود، 
حالت گاز را اختیار مي كند، برعكس در صورتي كه يک گاز و يا مايع سرد كرده شود؛ يعني 
حرارت آن كم شود، مايع شده و بعدها منجمد می گردد؛ مانند: تبديل بخارات آب به مايع و 

آب مايع به ژاله وبرف وغیره.

 سؤال ها:
ماده به چند حالت موجود است؟ معلومات دهید.  -1
چند مشخصۀ  عمدۀ مادۀ جامد را  تحرير داريد.  -2
چند مشخصۀ  عمدۀ مادۀ مايع را تحرير داريد.   -3

آيا با ازدياد حرارت درحالت مواد كدام تغییری رونما می شود، چرا ؟  -4

ACKU
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         اهداف: 
1- دانستن مشخصات  مواد خالص و ناخالص. 

2- تفكیک نمودن مواد خالص از مواد ناخالص.
3- درک اهمیت مواد خالص و ناخالص در امور حیاتی خود.

فعالیت 
• گروپ اول:  يک گیالس آب نوشیدني و يک مقدار بوره يا نمک را از روي رنگ، 

بوي و ذايقه مالحظه نموده، در بارۀ مشاهدات خود با هم تبادل نظرنمايند.
• گروپ دوم : يک مقدار كم نمک را در يک مقدار آب حل نموده، ذايقه، رنگ و 
بوي آن را مشاهده و در مورد خواص مواد اولی ومحلوط يكجا شدۀ آن ها باهم مذاكره و 

تبادل نظر نمايند.
• گروپ سوم: يک مقدار بوره را در آب حل نموده، درمورد مشخصات آن بحث نمايند.

                                                                       

انواع مواد

نمک  بوره
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اهمیت مواد را در حیات روزمرۀ موجودات حیه  بیان كرده می توانید؟ 
تحت اين عنوان مواد را به اساس نوعیت شان شناخته ، مواد خالص و ناخالص را از هم فرق 

و به اهمیت آن ها پی خواهید برد.
تمام مواد تشكیل دهندۀ طبیعت به هر حالتی )جامد، مايع و يا گاز( كه باشند، از لحاظ نوعیت 

و تركیب يا خالص )هم جنس( و يا ناخالص )غیر همجنس( مي باشند.
و  تركیب، ساختمان  عین  داراي  آن ها  ذرۀ  اند كه كوچكترين  موادي  نوع  مواد خالص: 
خواص می باشد؛ به طور مثال: آب، نمک، بوره، پوتاشیم، المونیم و غیره نوع مواد خالص 
اند كه كوچكترين ذرۀ مواد مذكور داراي عین خواص اند. كوچكترين ذرۀ آهن، طال و نقره 

بازهم خواص آهن، طال و نقره را دارا مي باشد.
نام   به  اند،  شده  ساخته  خالص(  )مواد  مختلف  عناصر  از  كدام  هر  كه  نمک  و  بوره  آب، 
مركبات ياد مي شوند؛ ولي آهن، طال و نقره كه تنها از يک نوع  ذرات  ساخته شده اند، به 

نام  عناصر ياد مي گردند كه در دروس بعدی مطالعه خواهند شد.
آن ها  قسمت های  تمامی  در  آن ها  دهندۀ  تشـكیل  ذرات  كه  اند  موادي  ناخالص:  مواد 
و  برادۀ آهن  مثال: )مخلوط  به طور  را مخلوط ها؛  مثال آن ها  نمي باشد كه  مساويانه موجود 

سلفر( گفت. 
يعني  خالص؛  مواد  از  مخلوطي  بلكه  نبوده؛  خالص  دارد،  وجود  طبیعت  در  مواديكه  اكثر 

مخلوطی از عناصر و مركبات اند.
از ديگر  به طريقه های مختلف، مواد را يكي  نیازمندي های حیاتي خود  انسان ها جهت رفع 
جدا نموده و از آن ها استفاده مي نمايند؛ به طورمثال: نمک ها را از تبخیر آب بحر، استحصال 
نموده، آب گل آلود توسط طريقه فلتر پاک و جدا می نمايد  و آب مقطر توسط عملیۀ تقطیر 

به دست می آورند.
 

 سؤال ها:
در مورد مواد خالص، شكل و نوعیت آن ها معلومات دهید.  -1
به كدام مواد ناخالص گفته می شوند؟ با مثال واضح سازيد.  -2

نمک ، آب و آهن كدام نوع مواد اند؟ در مورد معلومات دهید.  -3
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         اهداف: 
1-كسب معلومات در مورد عناصر و ساختمان مواد .

2- درک اين كه عنصر جزء اساسی ساختمان مواد است.
3- متیقین شدن به خواص يكسان ذرات كوچک مواد.

فعالیت 
• گروپ اول: باالي يک ورق كاغذ، برادۀ آهن، سلفر و سیاهي پنسل را گذاشته، در 

بارۀ رنگ آن ها  باهم بحث و مناقشه نموده و نتیجه را يادداشت كنند.   
• گروپ دوم: يک مقدار پودر سلفر را گرفتــه، باالي صفحۀ كاغذ قرار دهند، ذرات 

آن ها را به دقت مشاهده و در بارۀ مشابهت و يا اختالف آن ها باهم تبادل نظر نمايند.
• گروپ سوم: شاگردان سیاهي پنسل را از بین قلم تراش باالي صفحۀ كاغذ مالیده و 

چگونه گي ذرات مذكور را مشاهده ، با هم تبادل افكار نمايند.

                                                                       

عنصر

برادۀ آهن سیاهی پنسل سلفر

مسكروم
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به اساس معلومات قبلی، تصور شما  در مورد عنصر چی است؟
به نظر شما كوچكترين ذرات يک عنصر، از لحاظ خواص از هم فرق خواهند كرد؟

عنصر عبارت از مادۀ اساسی است كه كوچكترين ذرات آن )اتوم های آن( داراي عین خواص 
و ساختمان می باشند؛ كه ديگر اجسام از آن ساخته شده به طور مثال: طال، نقره، آهن، كاربن، 

سلفر، سرب، آكسیجن، نايتروجن، كلورين، برومین و غیره از جملۀ عناصر طبیعت اند. 
تا امروز 90 عنصر با خواص معین و مشخص مربوط به خودشان شناخته شده كه در طبیعت 

موجود بوده و متباقی عناصر ديگر به صورت مصنوعي ساخته شده اند.       
كوچكترين ذرۀ اساسی عنصر را اتوم نامیده اند كه در تعامالت كیمیاوي و تركیب مركبات 
سهم می گیرد. اتوم ها به نوبۀ خود از ذرات كوچكتري »پروتون ها، نیوترون ها، الكترون ها و 
غیره« تشكیل گرديده اند. عناصر به حالت جامد ؛مانند: آهن، طال، نقره، سرب، آيودين وغیره 
آكسیجن، هايدروجن،  مانند:  گاز؛  حالت  به  برومین،  و  مانند:سیماب  مايع؛  حالت  به   ، بوده 

نايتروجن، فلورين،كلورين، هیلیم ،نیون ،ارگون ،كرپتون ،زينون و رادون  يافت مي شوند.
سمبول: 

سمبول عبارت از نام اختصاری عنصر بوده كه از حرف اول نام انگلیسی يا التینی عناصر كیمیاوی 
نايتروجن  سمبول  طورمثال:  به  گردد؛  می  تحرير  انگلیسی  الفبای  بزرگ   حرف  به  كه  است 
C(Carbon)  است ، اگر حرف  O(Oxigen) ، و كاربن  N(Nitrogen( ، آكسیجن  
اول نام دو و يا چندين عنصر عین حروف الفبا بوده باشد؛  دراين صورت يكی از حروف نام آن عنصر 
 ،Ca )Calcium( با حرف اول به الفبای كوچک تحرير می گردد؛ به طور مثال: سمبول كلسیم

Cl(Chlorin(  نشان داده میشود.   Na(Natrium(  و كلورين سوديم  
ساختمان اتوم

اتوم كوچكترين ذرۀ يک عنصر است كه داراي كلیه خواص همان عنصر بوده و از هسته و 
اقشار )قشرهای الكتروني(تشكیل گرديده است:

)P(1- هسته: در مركز اتوم قرار داشته، كتلۀ اتومي را تشكیل داده و داراي ذرات پروتون ها
باهم تقريباً مساوي است؛   )n( نیوترون نیوترون  )n( مي باشد، طوريكه كتلۀ پروتون )p( و  و 

ولي پروتون )p( داراي چارج  برقي مثبت و نیوترون بدون  چارج برقي است.
تعداد )n( + تعداد  )p( = كتله اتومی

e− ( ذرات كوچک اتوم  اند كه به اطراف هستۀ اتوم  2- قشرهاي الکتروني: الكترونها )
به قشر های معین و سرعت معین در حركت بوده، داراي چارج واحد برقي منفي و كتلۀ آن ها 
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از كتله  مرتبه  الكترون 1840  نیوترون  مي باشد.يعنی كتله  يا  و  پروتون    ( حصۀ كتلۀ 
1840

1 (
پروتون يا نیوترون كوچكتر است.

براي اين كه اتوم يک عنصر در طبیعت به حالت خنثي و بدون چارج برقی باشد، بايد تعداد 
الكترون ها و پروتون های آن با هم مساوي باشد. تعداد پروتون های يک عنصر را به نام نمبر 

اتومي آن نیز ياد مي كنند.
 ساختمان اتوم های بعضی از عناصر را در شكل زير مشاهده كرده مي توانید: 

غیر  و  زنده(  )موجودات  عضوي  مركبات  تمام  تهداب  و  اساس  عناصر،  كه  مي شود  ديده 
عضوي )مواد معدني( را تشكیل مي دهند؛ بنابرآن داراي اهمیت و ارزش خاصی در تشكیل 

طبیعت مي باشند.

 سؤال ها:
1- عنصر را تعريف و اجزأی  اتوم آن  را نام ببريد

2- پروتون و نیوترون از هم چه فرق دارد ؟ الكترون كدام نوع ذره است؟
3- چند عنصر از طبیعت به دست آمده است ؟ پنج آن ها را نام ببريد.

4- سمبول كاربن ،نايتروجن، فاسفورس ،آهن، سوديم و المونیم را تحرير داريد.

ساختمان اتومی هايدروجنساختمان اتومی اكسیجنساختمان اتومی نايتروجنساختمان اتمی كاربن
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         اهداف: 
1- حاصل نمودن معلومات در مورد مركب.

2- درک اهمیت مركبات كیمیاوی در طبیعت.
3- متیقین شدن بر اين كه مركبات كیمیاوی دارای انواع، اشكال و خواص مختلف اند.

فعالیت 
• يک گروپی از شاگردان چند بلور نمک طعام را چشیده و اگر توته فلز سوديم هم 
در دسترس باشد، آن را بدون تماس با دست مشاهده نمايند ، در مورد  چگونه گي آن ها 

باهم بحث كنند.
• گروپ ديگري از شاگردان چند بلور بوره يا شكر را چشیده، ذايقۀ بوره، رنگ و بوي 

زغال يا كاربن را مشاهده و يادداشت نمايند.
• گروپی سوم شاگردان راجع به رنگ، بو و ذايقه نمک طعام و شكر باهم مباحثه نمايند.

مرکب

نمک
نیل توتیا
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مركبات كیمیايی عبارت از مواد خالصی اند كه از اتحاد و تركیب كیمیايی دو يا چند اتوم 
عناصر مختلف به نسبت  های معین و ثابت  كتلوی و يا حجمی تشكیل شده باشد؛ به طور مثال: 
آب مايعی است كه بی رنگ ، بی بو و بی ذايقه بوده ، از دو عنصر هايدروجن و آكسیجن 
2:1   حجمی )يک حجم آكسیجن و دو  حجم  كه گاز های بي رنگ و بي بو  اند، به نسبت 
نمک  است.  ساخته شده   ) )يک هايدروجن وهشت آكسیجن  كتلوی    8:1 و  هايدروجن( 
طعام از عنصر فلزی سوديم نرم و تخريش كننده و گاز كلورين به رنگ زرد مايل به سبز خفه 

كننده تشكیل گرديده است
طوری كه ديده مي شود در تشكیل يک مركب كیمیايی عناصر شاملۀ آن خواص خود را از 

دست داده و مركب را با خاصیت جديد تشكیل می دهند.
مالیکول: كوچكترين ذرۀ يک مركب كه خواص همان مركب را دارد ؛ به نام مالیكول ياد 
مي شود كه از تركیب و اتحاد كیمیايی دو يا چند اتوم های عناصر مختلف تشكیل شده و  

   OH 2 تمامی خواص مركب مربوطه را دارا مي باشد؛ مانند: 
از  افاده مي گردد كه عبارت  به وسیلۀ فورمول  فورمول مالیکول: مالیكول يک مركب 
مجموع سمبولهای عناصر متشكلۀ آن مركب مي باشد؛ به طور مثال: فورمول مالیكول آب كه 

OH  است.  2
متشكل از دو اتوم هايدروجن و يک اتوم آكسیجن است، 

عددی كه در قسمت پايانی پیش روی سمبول اتوم يک عنصر نوشته مي شود، تعداد اتوم های 
همان عنصر را نشان می دهد؛ به طور مثال: فورمول مالیكولی میتان كه يک گاز است، عبارت 

CH   بوده كه در آن چهار اتوم هايدروجن و يک اتوم كاربن شامل میباشد.  4
از 

تمام موادی كه در تركیب موجودات زنده و غیر زنده وجود دارد، از تركیب عناصر مختلف 
متشكل می باشند؛ بنابراين مركبات از  اهمیت خاصی برخوردار است.

به صورت عموم مركبات دونوع اند كه عبارت ازعضوی و غیر عضوی می باشند.

 سؤال ها:
1- آب عنصر است ويا اينكه مركب كیمیاوي؟

2- فرق بین  خواص آب و عناصر متشكلۀ آنرا توضیح نمايید.
42SOH را نام ببريد. 3- مالیكول را تعريف نموده وهم اجزای مركب
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         اهداف: 
1- كسب معلومات درمورد مخلوط ها.   

2- درک غیر متجانس بودن مخلوط ها.
3- استفاده از مخلوط ها در حیات روزمرۀ خود.

فعالیت 
انداخته چگونه گي  بیكر حاوی آب  بین يک  • گروپ اول: يک مقدار خاک را در 
مخلوط متشكله را مشاهده نماينده و بعد توسط يک كاغذ فلتر و قیف، آن را در بین يک 

بیكر ديگر، فلتر نمايند. نتیجۀ مشاهدات خود را باهم بحث كنند .
• گروپ دوم: مخلوط سلفر و برادۀ آهن را تهیه و مقناطیس را به آن نزديک نمايند؛ بعد 

در بارۀ چگونه گي مشاهدات خود باهم بحث نمايند.
انداخته حرارت دهند؛  • گروپ سوم: مخلوط سلفر و برادۀ آهن را در ظرف كاشي 
بعد از تشكیل جسم جامد مقناطیس را به آن نزديک كنند؛ درين صورت نتیجۀ بیان كنند.

مخلوط ها
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آيا اجزای تشكیل كنندۀ مخلوط ها خواص اولی خود را بعد از يكجا نمودن  از دست میدهد 
ويا خیر؟

مخلوط عبارت از يكجا شدن دو يا چند مادۀ خالص )عناصر يا مركبات( به نسبت غیر معین 
است.  

اجزای مخلوط ها به آسانی به طريقه های سادۀ فزيكی؛ از قبیل: مقناطیس، فلتر، تبخیر و غیره 
جدا شده می توانند؛ به طور مثال: از مخلوط برادۀ آهن و سلفر توسط مقناطیس ذرات آهن 
را جذب و جدا نموده و سلفر باقی می ماند، اگر يک مخلوط )محلول( بوره و آب يا نمک و 
آب حرارت داده شود، در اثر حرارت، آب آن تبخیر شده و نمک يا بوره در قسمت پايین 

ظرف مربوط باقی می ماند.
هرگاه به يک مخلوط از قبیل: مخلوط برادۀ آهن و سلفر حرارت داده شود؛ يک جسم جديد 

سلفر  مخلوط 
و برادۀ آهن

سلفايد آهن

ترتیب ساخت  كاغذ فلتر 
غرض فلتريشن  
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سیاه رنگ كه مقناطیس باالی آن اثر ندارد، تشكیل مي شود. اين جسم جديد يک مركب 
FeS ( ياد مي شود. اگرآهن اضافی بدون تعامل  باقی  كیمیايی بوده كه به نام سلفايد آهن )

مانده باشد، به وسیلۀ مقناطیس جدا شده می تواند.
در مخلوط، اجزای شاملۀ آن خاصیت اولی خود را حفظ می نمايند.

 سؤال ها:
1- مخلوط را تعريف نموده ، انواع آن را نام برده و  فرق آن را توضیح كنید.

2- فرق بین مخلوط و مركب چیست ؟ در مورد معلومات بدهید.
3- در يک مخلوط 20 گرام بوره در 100 گرام آب حل شده است، مقدار مخلوط آن 

چقدر خواهد بود؟ مخلوط حاصله كدام نوعی از مخلوط ها است؟
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         اهداف: 
1- دانستن چگونه گی انحاللیت)حل شدن(  مواد در يک ديگر.

2- اندازه كردن  انحاللیت  مواد  در يک ديگرو تشكل  محلول ها.
3- درک  اهمیت  خاص محلول ها در حیات روزه.

فعالیت 
• گروپ اول: يک مقدار نمک را در يک بیكر حاوي آب انداخته، بعد از حل شدن 

دربارۀ رنگ، بو، ذايقه و طرز انتشار ذرات نمک در محلول متشكله باهم بحث نمايند.
• گروپ دوم: يک مقدار بوره را در يک بیكر حاوی آب حل نموده، راجع به رنگ، 

بوي و ذايقه محلول متشكله و انتشار ذرات شكر درآب باهم تبادل افكار  نمايند. 
• گروپ سومی: يک مقدار تیل را در يک بیكر آب دار و يک مقدار پودر تباشیر را در 
بیكر آب دار ديگر انداخته، آن ها را شور داده، بعد در مورد  انحاللیت و يا عدم انحاللیت 

مواد مذكور باهم بحث نمايند.  

محلول

 رنگ شیرين

تیل
آب

مخلوط آب و رنگ

تیل

محلول نمک و آب  محلول آب و رنگ   محلول بوره و آب  

محلول نیل توتیا
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آيا با اصطالح محلول آشنايی داريد؟ كدام نوع مواد)مخلوط( را محلول گويند؟
محلول عبارت از مخلوط متجانس دو يا چندين مواد خالص  است كه  نسبت اجزأی  متشكلۀ 

آن تا سرحد معین قابل تغییر می باشد. محلول از دو قسمت ساخته شده است:
مادۀ حل شونده يا مادۀ منحله؛ از قبیل: بوره، نمک و غیره بوده  و مادۀ حل كننده يا محلل 

عبارت از: آب، الكول و غیره است.
محلول مجموعۀ مادۀ منحله و محلل)حل كننده(  است:   

      
مادۀ حل شونده + حل كننده = محلول

به طور مثال:                               بوره  +   آب = محلول بوره

در تشكیل يک محلول، ذرات و مالیكول های مادۀ حل شونده به صورت يكسان در بین ذرات 
مادۀ حل كننده پخش گرديده؛ ازين سبب هر قسمت محلول دارای عین خواص فزيكی و 

كیمیاوی مي باشد.
غلظت محلول ها: غلظت عبارت از مقدار مادۀ منحله در فی واحد حجم محلول ها است. در 
محلول هايی كه مقدار مادۀ منحله آن نسبت به مادۀ حل كننده كمتر باشد، به نام محلول رقیق 
ياد شده و محلول های كه مقدار مادۀ منحلۀآن در مادۀ حل كننده بیشتر باشد، محلول غلیظ 

است.
هرگاه مقدار مادۀ منحله در بین محلِل )مادۀ حل كننده( به حد اعظمی برسد، طوری كه ديگر 

نتواند مادۀ منحله را در خود حل كند، محلول حاصله را به نام محلول مشبوع ياد می كنند.
همان طوری كه انواع مختلف مواد حل شونده ؛ از قبیل: بوره، نمک، نیل توتیا، گاز كاربن 
دای اكسايد وغیره وجود دارد، انواع مختلف مواد حل كننده؛ از قبیل: آب، بنزين، الكول، 
ايتر و غیره نیز موجود می باشد؛ اما آب كه اكثر مواد را در خود كم و بیش حل می كند، به نام 

محلِل عمومی ياد می شود و محلول مربوطه به نام محلول آبی ياد می گردد.
به  ياد می شود؛  منحل  غیر  مواد  نام  به  می شوند  ،  نشین  ته  و  نشده  در آب حل  موادی كه 

طورمثال: پودر تباشیر در آب حل نمی شوند.
محلول ها در صنعت، طبابت، زراعت و فعالیت های حیاتی زنده جان ها )حیوانات و نباتات( 
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معدنی  مواد  جذب  سیروم ها،  رنگ ها،  ساختن  طورمثال:  به  می باشد؛  خاص  اهمیت  دارای 
توسط ريشۀ نباتات، هضم و جذب مواد غذايی در بدن، تهیۀ شربت ها و غیره به حالت محلول 

صورت می گیرد.

 سؤال ها:
1- فرق بین مخلوط غیر متجانس و متجانس) محلول( را توضیح كنید.

2- اجزأی يک محلول را به صورت مختصر روشن سازيد.
را  آن  است؟  دارا  را  فرق ها  كدام  مشبوع  غیر  محلول های  از  مشبوع  محلول های   -3

توضیح  كنید.
كه  اين  ويا  اند  خالص  آب  چشمه ها  و  ابحار،دريا ها  جوبارها،  معدنی،  آب های   -4

محلول ها می باشند؟ 
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فصل سوم

منابع طبیعی
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به صورت  بقای خويش  انسان ها جهت  و  بوده  اند كه در طبیعت موجود  منابعی  از  عبارت 
مستقیم يا غیرمستقیم از آن ها استفاده می كنند كه در زير مطالعه می گردد.      

جنگالت

         اهداف: 
1- شناخت جنگالت. 

2-  بیان حفاظت و طرز استفادۀ مناسب از جنگالت.
3- درک اهمیت جنگالت.

فعالیت 
بیان نمايند كه موجوديت جنگل در يک  • گروپ اول شاگردان با هم بحث نموده، 

محیط چه اهمیت دارد و در كدام موارد از آن استفاده مي گردد؟
جنگالت  از  میتوان  طور  چه  كه  كنید  توضیح  بحث  از  بعد  شاگردان  دوم  گروپ   •

حفاظت  كرد؟

 منابع طبیعی چیست؟
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به نظر شما جنگل چیست ؟
جنگل عبارت از محیطی است كه در آن انواع مختلف درختان و بته ها می رويند.

در جنگالت درختان مختلف؛ مانند: جلغوزه، پسته، ارچه، سرو، ناجو و غیره پیدا مي شود. 
حیوانات  برای  خوبی  غذايی  مواد  كه  رويد  می  نیز  علفی  نباتات  جنگالت،  از  بعضی  در 

مي باشند.  جنگالت و درختان پناه گاه مناسبی برای پرنده گان و حیوانات و حشی اند.
 اگر درختان جنگل را قطع نمايیم، پرنده گانی كه در آن ها آشیانه دارند، ناپديد می گردند.

در  آيد؛ همچنان  به دست می  منازل  تعمیراتی جهت ساختن  از درختان جنگالت، چوب   
تسخین، پخت و پز، ساختن میز و چوكی، دروازه، الماری،كلكین ، تهیۀ كاغذ و غیره استفاده 

مي شود.
جنگالت، منطقه را سرسبز ساخته، هوای محیط را تصفیه نموده، از تخريب خاک توسط باد 

و باران جلوگیری می نمايند.
 جنگالت از جاری شدن سیالب ها به طور قسمی جلوگیری می نمايند.

 جنگالت نسبت اهمیت محیطی و اقتصادی يی كه دارند، نبايد خود سرانه و بی موجب قطع 
گردند؛ بلكه در حفاظت آن ها بايد توجه نمايیم.

 در صورتیكه به قطع نمودن درختان جنگالت ضرورت باشد، بايد به عوض آن ها نهال های 
ديگر به جايشان  غرس شود.از آتش روشن كردن در جنگل جداً خود داری گردد.

 سؤال ها:
1- جنگالت چه اهمیت اقتصادی دارند؟

2- جنگالت به محیط زيست چه فايده را می رسانند؟
3- از جنگالت چطور حفاظت نمايیم؟
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         اهداف: 
1- شناختن معادن منحیث يكی از منابع طبیعی.

2- تفكیک  ذخاير مواد عضوی از معادن غیر عضوی.
3- درک اهمیت معادن در زنده گی روزمرۀ خود.

فعالیت 
• گروپ اول: باهم بحث نمايند كه كدام يكی از مواد زير، معدنی و كدام يكی هم 

معدنی نیستند؟ دلیل آنرا  بیان كنند:
آب، يخ، نمک، شكر، نفت، شیشه، مرواريد، پنسل، گچ، الماس، طال.

• گروپ دوم شاگردان باهم بحث نمايند كه مواد محروقاتی، تعمیراتی و زينتی از چه 
و چه گونه به دست می آيند؟

معادن
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به نظر شما كدام مواد از معادن به دست می آيند؟
معادن از جملۀ منابع طبیعی و ذخاير زير زمینی است.

مواد معدنی به صورت عموم به دو بخش عضوی و غیر عضوی تقسیم شده اند .
معادن مواد عضوی؛ مانند: زغال سنگ، نفت و گاز بوده  كه نیازمندی ما را از لحاظ تسخین، 

تنوير ، انرژی و وسايل ترانسپورتی رفع می نمايند.
معادن مواد عضوی زيادتر منشأ حیوانی و نباتی داشته كه از تخريب و تجزيۀ اجساد حیوانی و 

نباتی تحت فشار بعد از گذشت  زمان تشكیل مي شوند.
المونیم، پالتین، نكل، آهن و غیره  نقره، مس، جست،  مانند: طال،  معادن مواد غیرعضوی؛ 
مي باشند كه اكثر وسايل مورد ضرورت حیاتی ما؛ از قبیل: وسايل ترانسپورتی، برقی، ظروف 

پخت و پز، تزئینی و غیره از آن ها تهیه می گردند.
همچنان مواد معدنی ديگر؛ مانند: الماس، گچ، چونه، ياقوت، فیروزه، عقیق، الجورد، زمرد، 
سلفر، مرمر، نمک طعام و غیره نیز از جملۀ معادن غیر عضوی بوده كه در موارد مختلف از 

آن ها استفاده به عمل می آيد.

 سؤال ها:
1- معدن چیست و به چند بخش تقسیم شده است؟

2- انسان ها در زنده گی روزمرۀ خود از معادن چه طور استفاده می كنند؟
3- در مورد معادن  معلومات داريد،چند نوع معدن را می شناسید.

4- الماس، گچ، چونه، ياقوت، فیروزه، عقیق و الجورد از جملۀ كدام نوع معادن اند؟ 
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         اهداف: 
1- كسب معلومات در مورد  منرال ها )مواد معدنی(.

2- تمیز  منرال ها  از همديگربادر نظر داشت  خواص ظاهری شان . 
3- درک  ارزش و اهمیت منرال ها در زنده گی روزمرۀ خود.

فعالیت 
• گروپ اول : يک توته بلور نمک طعام را گرفته، در بارۀ رنگ، ذايقه و محل پیدايش 

آن با هم بحث نمايند.
• گروپ دوم شاگردان بعد از بحث و مذاكره، بگويند كه در اشكال زير مواد معدنی 

كدام ها اند و در كجا پیدا می شوند.    

منرال ها )مواد معدنی(

الماس ياقوت زمُرد
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به نظر شما منرال ها چیست و در كجا پیدا می شوند ،  در زنده گی روزمره از آن ها چه استفاده 
شده میتواند؟

منرال ها اجسامی اند كه از عناصر يا مركبات كیمیاوی ساخته شده و در طبیعت در قشر زمین 
پیدا می شوند.

منرال ها مواد جامد اند كه دارای ساختمان مشخص می باشند.
منرال ها؛از قبیل: طال، نقره، مس، الماس، نمک طعام، گچ و غیره، در طبیعت به انواع، اشكال 
و رنگهای مختلف وجود داشته، همراه ريگ ها و سنگ ريزه ها يا در بین احجار مختلف پیدا 

می شوند.
خصوصیات مهم منرال ها، رنگ، ساختمان بلوری و جالی آن ها مي باشد؛به طور مثال: سلفر 

دارای رنگ زرد و ياقوت دارای رنگ سرخ مي باشد.
اين منرال در سوراخ نمودن  الماس است،  از منرال ها بسیار سخت بوده كه مثال آن  بعضی 
زيورات  ساختن  در  كه  بوده  قیمتی  مادۀ  همچنان  رود؛  می  كار  به  شیشه  بريدن  و  سنگ ها 

استفاده می شود.
منرال ها در صنعت مورد استعمال زياد دارد؛ به طورمثال: در ساختن پنسل از گرافیت استفاده 

مي شود و از طال و نقره در ساختن زيورات استفاده مي شود. 
از مس در ساختن سامان آالت برقی و ظروف كار گرفته مي شود.

 سؤال ها:
1-منرال ها را تعريف نموده و چند نوع آن را نام بگیريد.

2-منرال ها در كجا پیدا شده چطور از همديگر تمیز می شوند؟
3-از منرال ها در امور زنده گی در كدام بخش ها استفاده به عمل می آيد؟
4-شما در حیات روزمرۀ تان ازكدام مواد معدنی زياد  استفاده می كنید؟

5-به نظر شما از كدام منرال ها زياد تر به حیث زيورات استفاده می گردد؟
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         اهداف: 
1. شناختن سنگ ها به حیث يكی ازاجزای منابع طبیعی.

2. مشخص نمودن مورد استعمال سنگ ها و استفادۀ الزم آز آن ها. 
3. متیقین شدن به  مخلوط بودن سنگ ها به اشكال مختلف  معدنی. 

فعالیت 
• به يكی از گروپ  ها سنگ های مختلف داده شود تا آن ها را با دقت مشاهده نموده، 

در مورد رنگ و شكل آن ها با هم مباحثه نمايند.
•  گروپ  ديگری در مورد استفادۀ احجار در محیط شان با هم بحث  نمايند.

    

احجار )سنگ ها(
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آيا احجار را به حیث يكی از اجزای منابع طبیعی می شناسید؟
موارداستعمال و طرز استفادۀ مناسب احجار را می دانید؟ 

به نظر شما از سنگ ها در زنده گی روزمره چه استفاده می شود؟
احجار عبارت از مواد سازندۀ قسمت های جامد قشر زمین بوده و از يک يا چند مادۀ معدنی 

يا منرال ها به وجود آمده اند.
سنگ هايی كه دارای مواد معدنی؛ از قبیل: آهن، طال، مس، المونیم، زمرد، الجورد، الماس و 
غیره اند، از جملۀ نوع سنگ های قیمتی می باشند كه به ُطرق مختلف مواد قیمتی و با ارزش 

را از اين سنگ ها جدا كرده، به دست می آورند.
 سنگ ها موارد استعمال و كاربرد زيادی دارند، انسان ها 
از آن ها در ساختن خانه ها، كارخانه ها وغیره موارد ديگر 

استفاده می كنند. 
مرمر يک نوع سنگی است كه بعد از تراش و صیقل در 

تزئین تعمیرات از آن استفاده مي شود. 
زيادتردر شهر ها و دهات، بنا ها، پل ها و جاده ها از احجار 

)سنگ ها( ساخته شده اند. 

 سؤال ها:
1- سنگ چیست؟ تعريف كنید.

2- انسان ها  از سنگ ها چه استفاده می كنند؟
3- آيا بعضی اوقات نام سنگ های قیمتی را شنیده ايد، آن ها را به كدام نام ها ياد می كنند؟

 

 سنگ ناریه

 سنگ متحوله
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         اهداف: 
1. شناختن فوسیل ها.

2. بیان چه گو نگی تشكیل فوسیل ها.
3. درک اهمیت فوسیل ها.

فوسیل ها

فعالیت 
ساختن فوسیل مصنوعی 

    

گروپ اول: قدری موم نرم را بر روی يک سطح، هموار نموده؛ سپس 
يک برگ تازۀ درخت توت را بر روی آن گذاشته، فشار دهند تا نقش 
برگ بر روی موم حک شود. بعداً يک مقدار گچ را با آب مخلوط 
نموده و خمیرۀ آن را بسازند و خمیرۀ گچ را بر روی نقش برگ باالی 
موم بريزند. بعد از سخت شدن آن را برداشته و مشاهده نمايند؛ سپس 

توضیح نمايند  كه از اين تجربه چه به دست آمد.
گروپ دوم: به عوض برگ توت، می توانند  از صدف استفاده نموده و  

فعالیت فوق را اجراء نمايند.
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آيا شما گاهی آثار و يا نقش حیوانات و نباتات را روی سنگ ها ديده ايد؟
به نظر شما اين نقشه ها را به كدام نام ياد می كنند؟

فوسیل ها بقايا و آثار موجودات زنده )نباتات و حیوانات( بسیار قديمی می باشند كه در تحت 
سنگ ها باقی مانده اند.

فوسیل ها به شكل استخوان ، دندان و يا قسمت هايی از بدن موجودات زنده و يا نقش پای 
موجودات قديمی می باشند كه سخت وجامد شده اند.

بايد  به فوسیل تبديل می گردند،  نباتاتی كه  حیوانات و 
اعضاء سخت داشته باشند تا در مقابل تجزيه و تخريب 

مقاومت كرده بتوانند.
و  دريا  رسوبی؛مانند:  محیط های  فوسیل  تشكیل  برای 
بقايای  زيرا  است؛  بهتر  مناطق  ساير  به  نسبت  درياچه ها 
پوشیده  و  مدفون  بهتر  رسوبات  وسیلۀ  به  جانداران 

می شوند.
دانشمندان با مطالعۀ فوسیل ها دربارۀ تاريخ گذشتۀ زمین 
به  آورند؛  می  دست  به  زياد  اطالعات  آن  تغییرات  و 
بلندی فوسیل ماهی يافت  طورمثال: اگر در باالی كوه 
شود، نشانۀ آن است كه در گذشته آن محل دريا بوده 

است.
از فوسیل ها برای تعیین محل بعضی از مواد معدنی استفاده می گردد. 

از فوسیل ها در تشخیص آب و هوای گذشتۀ استفاده شده می تواند.         
 

 سؤال ها:
فوسیل چیست؟  -1

برای تشكیل فوسیل ها كدام شرايط ضروری اند؟  -2
از فوسیل ها در كدام عرصه ها استفاده شده می تواند؟  -3

فوسیل ها به كدام شكل موجود اند؟ توصیح كنید.  -4
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فصل چهارم
انرژی
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         اهداف: 
1. شناختن انرژی و منابع آن.
2. بیان كردن اهمیت انرژی.

3. متیقن شدن به استفاده از انرژی در حیات روزمره.

انرژی چیست؟

فعالیت 
در مورد اين كه چرا آب سرد به اثر سوختن مواد محروقاتی به جوش 
می آيد، با هم بحث و مذاكره نموده، نتیجه را با همصنفان شريک كنید.

مطابق شكل يک فرفرک بسازيد.
فرفرک را پف كنید، چه اتفاقی می افتد؟

چرخش  به  می توان  طريقی  چه  به  را  فرفرک  كردن،  پف  از  غیر 
آورد؟چه چیز سبب چرخیدن فرفرک مي شود؟
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به نظر شما وقتی كه تیل موتر و ديگر وسايل ترانسپورتی خالص می شود؛ چرا حركت آن ها 
متوقف مي شود؟

به محیط اطراف تان به دقت نظر كنید. اشیاء و وسايل زيادی را می بینید كه حركت می كنند. 
در همۀ اين موارد چیزی هست كه باعث حركت اشیاء مي شود؛ مثاًل: در فعالیت ها ديديد كه 
يا وقتی آب سرد را باالی آتش می گذاريم، حرارت  باد باعث حركت فرفرک مي شود و 

آتش سبب جوشیدن و حركت آب مي شود.
عاملی كه می تواند وسايل را به كار اندازد، باعث حركت اشیاء شود يا آن ها را تغییر حالت 

دهد، به نام انرژی ياد مي شود.
انرژی را نمی توان به چشم ديد؛ ولی اثر آن را كه عبارت از به حركت آوردن يا تغییردادن 

حالت اشیاء است می توان احساس يا مشاهده كرد.
انرژی كلمۀ يونانی بوده، به معنای قابلیت اجراء كار مي باشد.

درطبیعت، منابع مختلفی وجود دارد كه انرژی مورد نیاز ما را تأمین می كند، می خواهیم آن ها 
را به طور مختصر بیان نمايیم.

بدن ما برای انجام فعالیت های حیاتی و كار های روزمره به انرژی ضرورت دارد. اين انرژی از 
طريق مواد غذايی كه مصرف می كنیم تأمین مي شود. 

گاز  تیل،  از:   عبارتند  مواد  اين  مي باشد.  )محروقاتی(  مواد سوخت  انرژی  ديگر  مهم  منبع 
طبیعی، نفت، زغال سنگ، چوب و غیره، كه در اثر سوختن، انرژی تولید می كنند.

ماشین های  ترانسپورتی،  وسايل  انداختن  كار  به  خانه ها،  كردن  گرم  برای  مواد  اين  انرژی 
تولیدی در كارخانه ها، تولید برق حرارتی و ديگر موارد استفاده مي شود.

باد و آب نیز منابع تولید انرژی اند. باد می تواند آسیاب های بادی و توربین های بادی تولید 
برق را به حركت آورد. آب هم وقتی كه جريان می يابد، می تواند انرژی الزم برای حركت 

توربین های تولید برق يا پره های آسیاب آبی را تأمین نمايد. 
بنابر اين منابعی كه اين انرژی را در اختیار ما قرار می دهند، بسیار با ارزش اند و بايد كوشش 

كنیم از آن ها به صورت درست و معقول استفاده نمايیم. 

 سؤال ها:
انرژی را تعريف كنید.  -1

منابع انرژی را نام بگیريد.  -2
انرژی در حیات روزمره چه اهمیت دارد؟  -3

چه چیز سبب حركت انسان، آسیاب بادی، وسايل ترانسپورتی »مثل موتر« و غیره   -4
مي شود؟
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         اهداف: 
1. شناختن انواع انرژی.

2. تشخیص و توضیح موارد استفادۀ انواع انرژی.
3. درک كردن اهمیت انرژی ذخیره يی و حركی در حیات روزمره.

انواع انرژی

فعالیت 

    

•  هنگامی كه طیاره يی در ارتفاع كم 
از باالی منازل می گذرد، ديده مي شود كه 
شیشه ها به لرزه در می آيند، با هم بحث 
كنید كه انرژی الزم برای لرزش شیشه ها 

از كجا می آيد.
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به نظر شما همۀ وسايلی را كه در حیات روزمره به كار می بريم از يک نوع انرژی استفاده 
می كنند؟

در فعالیت ها مشاهده كرديد كه ما در حیات روزمره برای انجام كار های مختلف از انرژی های 
متفاوت استفاده می كنیم؛ به طور مثال: هنگامی كه می خواهیم بدويم يا با قلم بر روی كاغذ 
بنويسیم از انرژی عضالت بدن خود استفاده می كنیم. اين نوع انرژی كه در عضالت موجودات 

زنده ذخیره شده است به نام انرژی ذخیروی ياد مي شود.
انرژی انواع مختلف ديگر نیز دارد كه تعدادی از آن ها به صورت مختصر بیان می گردند : 

پترول،  مانند:  اثر سوختن مواد محروقاتی،  انرژی است كه در  از  انرژی حرارتی عبارت    •
ديزل، تیل خاک، گاز طبیعی، ذغال سنگ و غیره به دست می آيد كه برای پخت و پز، گرم 
كردن خانه ها، به كار انداختن موتر ها، جنراتور های برق، ماشین ها و بسیاری موارد ديگر از 

آن كار گر فته مي شود.
•  انرژی كیمیاوی عبارت از انرژی ذخیره شده در ماده است كه در صورت سوختن به انرژی 

حرارتی و در صورت تجزيه شدن مواد به انرژی برقی تبديل می شود.

فعالیت 

    

بكار  انرژی  نوع  فعال ساختن وسايلی كه در اشكال ذيل ديده می شود كدام  برای    •
میرود؟
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•  انرژی برقی عبارت از انرژی است كه از جريان سريع الكترونها در سیم های هادی به وجود 
آمده و به فاصله های دور انتقال می گردد و از اين نوع انرژی در جهان برای روشن ساختن 
بیشتر  استفاده  برقی  وسايل  مختلف  انواع  و  يخچال  تلويزيون،  راديو،  ساختن  فعال  خانه ها، 

می گردد.
•  انرژی نوری نوع از انرژی است كه از آفتاب، سوختن مواد و انواع مختلف چراغهای برقی 
و غیره بدست آمده و به آسانی به انواع ديگری انرژی مانند انرژی حرارتی، برقی و كیمیاوی 

تبديل می شود.
•  انرژی صوتی به شكل اهتزازات در هوا و اجسام ديگر منتشر گرديده، باعث حركت يا 
انرژی  و  انرژی حركی  به دو شكل  انرژی  انواع  تمام  به طور كلی  اجسام می گردد.  لرزش 

ذخیره يی )پوتنشیلی( ظاهر می گردد.
•  انرژی حركی انرژی است كه اجسامی در حال حركت می باشد. مثاًل موتر، آب و غیره 

اجسام در حال حركت انرژی حركی دارند كه می توانند كاری را انجام دهند.
•  انرژی ذخیروی انرژی است كه در اجسام نظر به موقعیت شان ذخیره می شود. مثاًل آب كه 
در كاسۀ بند برق ذخیره می شود، دارای انرژی ذخیروی می باشد، وقتی كه به حركت آغاز 

كند توربین ها رامی چرخانند و كار را انجام میدهند.   

 
 سؤال ها:

انرژی حرارتی از كجا بدست می آيد؟ چند مثال را تذكر دهید.  .1
انرژی برقی چه قسم انرژی است و در كدام موارد از آن كار گرفته می شود؟  .2

انرژی حرارتی و ذخیروی از هم چه تفاوت دارد؟  .3
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         اهداف: 
1. فهمیدن مفهوم تغییرات انرژی.

2. بیان كردن طريقه های تغییرات انرژی.
3. درک و استفاده كردن از انواع مختلف انرژی در حیات روزمره.

آيا در زنده گی روزمره تا حال ديده ايد كه يک نوع انرژی به نوع ديگر تبديل شود؟
همان طوری كه در فعالیت ها آموختید انرژی ها می توانند به يكديگر تبديل شوند؛ به طور 

مثال: در شكل باال آبی كه در كاسۀ بند قرار دارد، دارای انرژی ذخیره يی است. 
اين انرژی فعال نیست؛ ولی وقتی كه اين آب به حركت می آيد و از بند پايین می افتد انرژی 

ذخیره يی آن به انرژی حركی تبديل شده و توربین های تولید برق را می چرخاند.
انرژی حركی توربین ها نیز به انرژی برقی تبديل مي شود. 

اين انرژی وقتی به خانه های ما می رسد توسط وسايل مختلف به انرژی های مختلف تبديل 

تغییرات انرژی 

فعالیت 
•  در شكل باال مراحل مختلف تولید برق آبی تا مصرف آن در خانه نشان داده شده است. به دقت با 

ACKUشكل ها نظر كرده و بگويید كه در هر مرحله يک نوع انرژی به نوع ديگر تغییر كرده است.
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مي شود؛ مثاًل: در گروپ ها، انرژی برقی به نوری، در منقل و اتو به حرارتی و در راديو به 
انرژی صوتی تبديل مي شود.

تبديالت و تغییرات انرژی از يک نوع به نوع ديگر، در زنده گی ما بسیار مهم است؛ زيرا در 
بسیاری از موارد، انرژی يی را كه در اختیار داريم، به طور مستقیم نمی تواند كارهای ما را 
انجام دهد؛ مثاًل: اگر انرژی كیمیاوی)مثل انرژی ذخیره شدۀ پترول در اختیار داشته باشیم به 
طور مستقیم با آن نمی توانیم خانه های خود را در تابستان سرد كنیم. اما وقتیكه در جنراتورها 
مواد نفتي را به كار مي بريم انرژي كیمیاوي آن ها اول به انرژی حرارتی و سپس به انرژی 
برقی تبديل مي گردد و با اين انرژی می توانیم پكه ها يا ديگر وسايل سرد كنندۀ خانه را به كار 

اندازيم و خانه را سرد كنیم. 
در بدن ما نیز در اثر تغییرات انرژی می توانیم فعالیت های حیاتی خويش را انجام دهیم. 

انرژی نوری آفتاب توسط نباتات سبز به شكل انرژی كیمیاوی ذخیره مي شود. 
حیوانات و انسان ها با استفاده از نباتات اين انرژی را به شكل انرژی عضالتی در وجود خويش 
ذخیره می كنند. وقتی ما عضالت خود را به كار می اندازيم، انرژي عضالتی به انرژی حركی 
قلم، و غیره  بايسكل،  مثل:  به حركت در آوردن وسايل مختلف؛  باعث  تبديل مي شود كه 

می گردد. 

 سؤال ها:
1- آب در كاسۀ بند برق دارای كدام نوع انرژی است و وقتی كه باالی پره ها می ريزد 

به چه نوع انرژی تبديل می شود؟ 
2- چند مثال در مورد تغییرات انرژی بیاوريد.

3- در مورد منقل يا بخاری برقی فكر كنید و بگويید كه: چه نوع يک انرژی به نوع 
ديگر آن تبديل مي شود؟
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         اهداف: 
1. دانستن استفادۀ معقول از انرژی.

2. تفكیک استفادۀ معقول و نا معقول از انرژی.
3. درک اهمیت استفادۀ مناسب و صرفه جويی از انرژی.

استفادة معقول از انرژی

فعالیت 
موارد  از  لست  يک  شاگردان  اول  گروپ    •
انرژی برقی را در زنده گی روزمره  از  استفاده 

تهیه كنند و بگويند كه :
استفاده ها درست و در  اين  1- در چه صورت 

چه صورت نادرست اند؟ 
2- استفادۀ نادرست از برق چه ضررهايی دارد. 
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به نظر شما امكان دارد كه روزی منابع انرژی يی كه در اختیار داريم به اتمام رسیده و كاماًل 
خالص شود؟

در درس های قبلی دانستید كه انرژی در زنده گی ما موارد استفادۀ بسیار زياد دارد؛ درصورتی 
كه عموماً به شكل معقول؛ ولی گاهی به شكل نامعقول از آن استفاده می گردد؛ به طور مثال: 
وقتی در شب از وسايل روشنايی استفاده می كنیم به صورت معقول از آن استفاده كرده ايم 
و اگر آن ها را در روز يا در جايی كه ضرورت نیست روشن كنیم، اين استفاده نادرست يا 

نامعقول است. 
در زنده گی روزمره مثال های زياد می توانید پیدا كنید كه در آن به صورت نامعقول از انرژی 
استفاده روشن  بدون  را  تلويزيون  و  راديو  باز گذاشتن،  را  استفاده مي شود. دروازۀ يخچال 
ماندن و يا از مواد سوخت بیشتر از حد مورد نیاز استفاده كردن و غیره استفاده های نامعقول 

اند.
زياد  پول و وقت  انرژی،  فراهم كردن  برای  دارد.  فراوان  اضرار  انرژی  از  نادرست  استفادۀ 
مصرف مي شود. اگر ما انرژی را درست مصرف نكنیم، زيان اقتصادی بر خانواده و جامعۀ ما 

تحمیل خواهد شد.

• گروپ دوم شاگردان يک لست از موارد استفاده از انرژی مواد محروقاتی )سوخت( در زنده گی 
روزمره تهیه كنند و بگويند كه : 

1- در چه صورت اين استفاده ها درست و در 
چه صورت نادرست اند. 

سوخت  مواد  انرژی  از  نادرست  استفادۀ   -2
چه ضررهايی دارد.
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مصرف نادرست مواد سوخت، باعث آلوده گی زياد تر هوا و محیط زيست ما نیز خواهد شد .
منابع انرژی ما محدود اند؛ مثاًل: در كشور ما برق به اندازه يی كه برای همه مردم كفايت كند، 
تولید نمي شود. اگر ما به صورت درست از آن استفاده كرده، در مصرف آن صرفه جويی 
كنیم و از هدر رفتن آن جلوگیري نمايیم، افراد بیشتري از انرژي برقي مستفید شده مي توانند.

صرفه جويی در انرژی به معنای درست و به جا مصرف كردن آن مي باشد. 
با انتخاب منابع مناسب انرژی نیز می توانیم در مصرف آن صرفه جويی كنیم؛  به طور مثال: 
اگر برای گرم كردن خانه ها و تولید برق از انرژی آفتاب، باد يا آب به جای مواد سوخت 
استفاده كنیم، از يک طرف از آلوده گی هوا و از طرف ديگر از تمام شدن منابع مواد سوخت 
در آيندۀ نزديک جلوگیری كرده ايم؛ زيرا منابع مواد سوخت محدود اند و اگر در مصرف 

آن ها زياده روی كنیم به زودی تمام خواهند شد.

 سؤال ها:
درمورد استفاده های درست و نادرست از انرژی مثال بیاوريد.  -1

استفاده از انرژی آفتاب، آب و باد چه خوبی ها دارد؟  -2
صرفه جويی در انرژی چه معنا دارد؟  -3

به فكر شما چه گونه از مصرف بیجای انرژی جلوگیری شده می تواند؟  -4
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فصل پنجم
قوه
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         اهداف: 
1. دانستن مفهوم قوه و اثرات آن.

2. بیان كردن خصوصیات)مقدار و جهت( قوه.
3. استفادۀ درست از خصوصیات قوه در زنده گی.

قوه چیست؟

فعالیت 
الف : اثرات قوه: 

اشكال زير را با دقت ببینید و با همديگر بحث كنید و بگويید: 
1- در كدام شكل ها، قوه )تیله كردن و كش كردن( يک جسم ساكن 

را متحرک می سازد؟ 
2- در كدام شكل، قوه، اجسام متحرک را ساكن می  سازد؟ 

3- در كدام شكل ها، قوه باعث تغییر مسیر حركت اجسام شده است؟ 
4- در كدام شكل ها، قوه باعث تغییر شكل اجسام مي شود؟
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باالی  كردن(  كش  يا  كردن  )تیله  قوه  شما  نظر  به 
اجسام چه اثراتی دارد؟

ما در زنده گی روزمره برای انجام كار های مختلف اجسام را كش يا تیله می كنیم؛  معموالً 
مثاًل: كشیدن آب از چاه توسط ريسمان )كش كردن( يا تیله كردن كراچی و حمل بار توسط 

انتقال دهنده و غیره.
ماشین هايی كه ما به كار می بريم نیز به همین طريق كار را انجام می دهند؛ مثاًل: كرين، اجسام 
سنگین را به طرف باال كش می كند و بلدوزر كتله های خاک و سنگ را به طرف پیش تیله 

می كند. 

ب : خصوصیات قوه: 
1- در مورد قوه هايی كه باالی اجسام مختلف در شكل وارد می گردد با هم بحث كنید و بگويید كه 

به كدام يک، قوۀ بیشتری وارد می گردد.

2- در شكل هر كس حلقه را به كدام طرف كش می كند؟ آن را توسط يک تیر نشان دهید، آيا 
می توان گفت كه جهت هايی را كه تیر ها نشان می دهد 
جهت های قوه ها نیز اند؟ به نظر شما حلقه به كدام طرف 

حركت خواهد كرد؟ بحث كنید.
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وقتی ما جسمی را كش يا تیله می كنیم، باالی آن قوه وارد كرده ايم .
قوه اثرات گوناگونی روی اجسام می گذارد. قوه می تواند يک جسم ساكن را متحرک و 
به عبارت ديگر قوه باعث تغییر سرعت يک جسم   . يا يک جسم متحرک را ساكن سازد 

مي شود .
قوه باعث تغییر مسیر يک جسم متحرک نیز مي شود؛ مثاًل: وقتی كه شما به يک توپ در حال 

حركت ضربه می زنید. 
قوه در بسیاری موارد باعث تغییر شكل اجسام مي شود؛ مثل فشار دادن پوقانه و ديگر حاالتی 

كه در شكل ها نشان داده شده اند .
اثراتی كه قوه باالی اجسام می گذارد به دو عامل بسته گی دارند: 

   الف : مقدار قوه.     ب : جهت قوه. 
قوۀ زياد باعث مي شود كه سرعت جسم بیشتر تغییر كند و يا اين كه تغییر شكل يا تغییر مسیر 

آن زيادتر شود. 
جهت قوه؛ يعنی سمتی كه جسم كشیده يا تیله مي شود نیز در اثر قوه نقش مهمی دارد. به 
همین دلیل بعضی اوقات قوه ها اثر همديگر را خنثی می كنند؛ مثاًل: در مسابقۀ ريسمان كشی 

اگر قوه ها برابر باشند و از فاصله های مساوی عمل كنند، ريسمان حركت نمی كند.

 سؤال ها:
قوه چیست و چه اثراتی دارد؟  -1

اثرات قوه به كدام عوامل بسته گی دارند؟   -2
در كدام حالت ها دو قوه اثر يكديگر را خنثی می كنند؟  -3
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         اهداف: 
1. شناختن انواع قوه.

2. تفكیک قوه های تماسی و غیر تماسی.
3. استفاده معقول از قوه ها در زنده گی روزمره.

انواع قوه

فعالیت 
میز  روی  را  موترک  شكل  مطابق  الف:   

گذاشته، تار را به آن بسته و كش كنید.   
حال بگويید كه چه چیزی باعث حركت موترک شده است و قوه چه گونه به موترک وارد گرديده است؟

ب: يكی از آهنربا ها را مطابق شكل بر روی موترک بچسپانید، آهنربای ديگر را در دست گرفته، 
قطب  ديگر  بار  و  را  آن  شمال  قطب  يكبار 
سازيد.  نزديک  موترک  به  را  آن  مخالف 
)بدون آن كه تماس دهید.( در هر حالت چه 
مشاهده می كنید؟ درين حالت ها قوه چه گونه 

به موترک وارد شده است؟

شکل )الف(

شکل )ب(

ACKU



55

آيا می توانیم به جسمی بدون آن كه دست ما به آن تماس كند، قوه وارد كنیم؟
در فعالیت اول مشاهده نموديد كه موترک به وسیلۀ تار كش مي شود. دست شما تار را كش 
می كند و تار، موترک را به طرف شما كش می كند. به اين ترتیب قوه از دست شما به تار و 
از تار به موترک انتقال می يابد . اگر دست شما به تار تماس نداشته باشد يا تار به موترک بسته 

نباشد، قوۀ دست شما به موترک انتقال پیدا كرده نمی تواند.
بسیاری از قوه هايی را كه ما به كار می بريم به اين طريق اعمال مي شوند؛ مثل: گرفتن و حمل 

كردن يک چیز، كش كردن اشیاء تیله كردن اجسام با دست يا وسايل ديگر وغیره. 
در همۀ اين موارد قوه توسط تماس كردن اجسام از يک جسم به جسم ديگر منتقل مي شود . 

اين نوع قوه ها را قوه های تماسی می گويند.
نوع ديگری از قوه ها هم وجود دارد كه بدون تماس عمل می كنند؛ مثاًل: آهنربا ها در فعالیت 
دوم، بدون آن كه تماس داشته باشند به همديگر قوه وارد می كنند. اين نوع قوه ها را قوه های 

غیر تماسی می گويند.
قوۀ جاذبۀ زمین نیز قوۀ غیر تماسی است؛ زيرا اشیاء را از فواصل دور بدون آن كه با زمین 

تماس داشته باشند جذب می كند.

 سؤال ها:
قوه ها به چند دسته تقسیم شده اند؟  -1

قوۀ تماسی چه نوع قوه يی است؟  -2
قوۀ غیر تماسی را با مثال توضیح دهید.   -3

قوه يی را كه باد وارد می كند، تماسی است يا غیر تماسی؟  -4
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         اهداف: 
1. شناختن قوۀ جاذبۀ زمین.

2. بیان كردن اثرات قوۀ جاذبۀ زمین.
3. درک نمودن اين كه چرا وزن های اجسام از هم فرق دارند.

قوة جاذبة زمین

فعالیت 
•  گروپ اول شاگردان اجسام مختلف را به فضا پرتاب نموده، در بارۀ علت 

برگشت آن ها به زمین باهم بحث نمايند.
•  گروپ دوم شاگردان با هم بحث كنند كه چرا وزن های اجسام مختلف از 

هم ديگر فرق دارند.
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چرا وقتی يک سیب از دست تان رها مي شود به طرف باال حركت نمی كند؟
وقتی جسمی را باال پرتاب می كنید دوباره به طرف زمین بر می گردد. علت آن  است كه زمین 

تمام اجسامی را كه در اطراف آن قرار دارد به طرف خود كش می كند.
اين قوۀ كشش كه از طرف زمین باالی اجسام وارد مي شود، قوۀ جاذبۀ زمین نام دارد.

قوۀ جاذبۀ زمین باعث مي شود كه اجسام بر روی زمین استقرار يابند.
اگر قوۀ جاذبۀ زمین نمی بود اجسام در هوا پراگنده می شدند. كرۀ مهتاب نیز به دلیل قوۀ جاذبه 

به دور زمین حركت می كند.
مدار های  در  می كند  به طرف خود كش  را  آن ها  زمین  اين كه  دلیل  به  قمر های مصنوعی 

مشخصی در اطراف زمین دور می زنند.
ما قوۀ جاذبه را نمی توانیم ببینیم، ولی اثر آن را كه عبارت از وزن اجسام است درک می كنیم.

وزن اجسام در اثر قوۀ جاذبۀ زمین به وجود می آيد. سنگینی و سبكی اجسام در واقع عبارت 
از مقدار قوۀ جاذبۀ زمین می باشد كه باالی اجسام عمل می نمايد؛ يعنی بر جسمی كه سنگین 

تر است، از طرف زمین قوۀ جاذبۀ زياد تر و بر جسم سبک قوۀ جاذبۀ كمتر وارد می گردد.
هر قدر از سطح زمین دور شويم قوۀ جاذبه كم مي شود. بنا بر اين اگر يک جسم به فاصلۀ 

دوری از سطح زمین برده شود، وزن آن كم مي شود.

 سؤال ها:
كدام قوه باعث استقرار اجسام در روی زمین مي گردد؟  -1

قوۀ جاذبه چیست؟  -2
وزن اجسام به چه ارتباط دارد؟  -3
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         اهداف: 
1. دانستن مفهوم و قوۀ اصطكاک.

2. بیان كردن اين كه اصطكاک چه وقت مفید و چه وقت مضر است.
3. استفادۀ عملی از اصطكاک در زنده گی روزمره.

اصطکاک

فعالیت 
يک موترک را به تار بسته نموده ، در بین آن يک وزنه را بگذاريد. 

گذاشته،  شیشه  يا  میز  سطح  باالی  را  موترک  اوالً 
باالی  بعد  به حركت درآوريد.  نمودن  اثر كش  در 
سطح میز يا شیشۀ مذكور يک مقدار خاک يا ريگ 
انداخته موترک را بر روی آن حركت دهید. با هم 
بحث نمايید كه موترک در كدام حالت باالی سطح 
میز به سهولت لغزيده و حركت می كند و علت آن 

چیست.
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آيا وسايط نقلیه و اجسام متحرک در مسیر هموار سريع تر و خوب تر حركت می كنند و يا 
در راه های نا هموار؟ چرا؟

تجربه های ما در زنده گی روزمره نشان می دهد كه به اجسام متحرک اگر قوه وارد نشود، 
يک  اگر  مثاًل:  مي شوند؛  متوقف  سرانجام  و  مي شود  كم  تدريج  به  آن ها  حركت  سرعت 

بايسكل در حال حركت را پايدل نزنید بعد از طی مسافتی متوقف مي شود.
ايستاده  زمین  لول خوردن روی  مقداری  از  بعد  می زنید  را ضربه  توپ  وقتی يک  همچنین 
مي شود. به همین ترتیب به صدها مثال آورده می توانید كه اجسام متحرک بعد از طی فاصله 
يی متوقف می شوند. علت اين است كه در تمام اين موارد قسمت هايی از اجسام متحرک به 

همديگر يا به اجسام غیر متحرک سايیده می شوند.
سايیده شدن اجسام به همديگر باعث كندی حركت آن ها مي شود؛ به طور مثال: در بايسكل، 
تاير ها به زمین تماس و مالش می كنند؛ همین گونه قسمت های متحرک بلبرنگ چرخ ها در 
نیز در مسیر حركت خود به زمین میدان  موقع چرخیدن به همديگر سايیده می شوند. توپ 

بازی سايیده مي شود.
در تمام موارد باال سايیده شدن اجسام به همديگر باعث مي شود كه حركت آن ها بطی )ُكند( 
شود. در حقیقت مالش اجسام به همديگر قوه يی را در مقابل حركت به و جود می آورد كه 

آن را قوۀ اصطكاک می گويند.
اصطكاک به معنای اندازۀ درشتی دو سطحی كه باهم مالیده می شوند است. قوۀ اصطكاک 

همیشه باعث كم شدن سرعت حركت می گردد.
هر جايی كه اصطكاک بیشتر باشد اجسام به سختی و مشكلتر حركت می كنند.

هنگام لغزيدن سطوح ناهموار بر روی يكديگر، اصطكاک بیشتری به وجود می آيد.

 سؤال ها:
اصطكاک را تعريف كنید.  -1

حركت در زمین هموار آسان تر است يا در زمین ناهموار؟ چرا؟  -2
چرا در موسم زمستان به تاير های موتر ها زنجیر بسته می كنند؟  -3  
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         اهداف: 
1. دانستن فوايد و اضرار اصطكاک.

2. بیان كردن اثر اصطكاک در حركت اجسام.
3. استفادۀ عملی از فوايد و اضرار اصطكاک در زنده گی روزمره.

فواید و اضرار اصطکاک

فعالیت 
 • در گروپ های تان در بارۀ هر شكل باال بحث كنید و به سوال های زير پاسخ داده، به هم صنفی های 

تان ارائه كنید.
• در هريک از اشكال فوق اصطكاک در كدام قسمت ايجاد مي شود؟ بگويید كه اين اصطكاک 

فايده دارد يا ضرر.

به نظر شما در كدام موارد موجوديت اصطكاک مفید واقع مي شود؟
در مورد اضرار اصطكاک چه فكر می كنید؟

اصطكاک تقريباً در همۀ موارد زنده گی ما نقش دارد. بیايید با دقت بیشتری به فعالیت های 
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روزمرۀ خود توجه كنیم و نقش اصطكاک را در آن ها پیدا كنیم:
وقتی راه می رويم و قدم می زنیم بین بوت های ما و سطح زمین اصطكاک به وجود می آيد، 
همچنین بین كف پا های ما و سطح داخل بوت نیز اصطكاک تولید مي شود، اين اصطكاک ها 

باعث مي شود كه پای ما نلغزد. 
به سهولت  توانیم  با موجوديت آن می  زيرا  مفید است؛  ما  برای  اصطكاک در چنین مورد 
يخ  سطح  روی  بر  )مثاًل:  باشد  كم  حالت  درين  اصطكاک  كه  صورتی  در  كنیم.  حركت 

حركت كنیم يا پا های ما چرب باشد( می بینیدكه به آسانی حركت كرده نمی توانیم.
بین  اصطكاک  مثل  است  مفید  آن ها  در  اصطكاک  كه  دارد  وجود  نیز  ديگر،  بسیار  موارد 
تاير های موتر و سرک، اصطكاک بین برک ها و َچین بايسكل، اصطكاک بین نوک پنسل 
و كاغذ و يا بین تباشیر و تخته، اصطكاک بین چرخ و تسمه كه باعث انتقال حركت از يک 
چرخ به چرخ ديگر مي شود، اصطكاک بین قوطی و نوک چوب گوگرد در وقت روشن 

نمودن آن و غیره.
اصطكاک در تمام موارد مفید نیست؛ بعضی اوقات اصطكاک در كار های ما مزاحمت ايجاد 
می كند و باعث تلف شدن انرژی مي شود؛ مثاًل: وقتی می خواهیم يک جسم سنگین را بر روی 
سطح زمین كش كنیم، اصطكاک بین سطح زمین و جسم باعث مي شود كه نتوانیم آن را به 

آسانی حركت دهیم.
قطعات مختلف ماشین ها در وقت كار بر روی همديگر حركت كرده و اصطكاک ايجاد می 
كنند. اين اصطكاک باعث كندی حركت و گرم شدن قطعات شده و به مرور زمان باعث 

فرسوده شدن آن ها مي شود.
اصطكاكی كه در چپراس دروازه به وجود می آيد باعث مي شود كه دروازه به آسانی باز و 

بسته نشود.
همان طور كه ديديد اصطكاک در بعضی موارد مفید و در بعضی جا ها مضر هم مي باشد. بنابر 
اين ما بايد اصطكاک را در جا هايی كه مضر است به طريقۀ مناسب كم كرده و در جا هايی 

كه مفید است ا ايجاد كنیم يا افزايش دهیم. 

 سؤال ها:
اصطكاک در زنده گی روزمره چه نقش دارد؟  -1

در كدام موارد اصطكاک ضرر دارد؟  -2
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فصل ششم
حرکت
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         اهداف: 
1. فهمیدن مفهوم و تعريف حركت.

2. بیان كردن ارتباط بین زمان، تغییر مكان و حركت.
3. درک اهمیت حركت در امور روزمره.

حرکت چیست؟

فعالیت 
صرف  با  آن ها  و  است  حركت  زنده  موجودات  خواص  از   • يكی 
انرژی به حركت می آيند، شما بگويید كه توسط حركت كردن كدام 

نیازمندی های آن ها رفع شده می تواند؟
• در شكل موتری را می بینید كه در بین آن مسافران نشسته اند، حال 
بگويید كه مسافران نسبت به كدام اجسام ساكن و نسبت به كدام اجسام 

در حال حركت اند؟
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در صورتی كه حركت موجود نباشد در زنده گی بشر چه حوادثی رخ خواهد داد؟
هر تغییری را كه به دوروبر خود می بینید آثار حركت را در آن می يابید، شب و روز در اثر 
حركت زمین به دور محورش و چهار فصل در نتیجۀ حركت زمین به دور آفتاب به وجود 
می آيد، اگر موتری را در نظر بگیريم كه در كنار سرک است چند دقیقه بعد از سرک دور 
مي شود؛ يعنی با گذشت زمان موتر از يک جا به جای ديگر رسیده است. پس اگر موقعیت 
يک جسم با گذشت زمان تغییر كند گفته می توانیم كه جسم حركت نموده است، و يا به 
عبارۀ ديگر تغییر مكان يک جسم نظر به زمان عبارت از حركت است. پس می بینیم كه در 
بحث حركت دو مفهوم بسیار مهم وجود دارد كه بايد به آن ها توجه كنیم: اول مفهوم زمان 
كه با ثانیه، دقیقه، ساعت، روز يا سال اندازه می شود، دوم مفهوم مكان كه از مقايسۀ فاصلۀ 
يک جسم با جسم ديگر يا يک نقطه با يک نقطۀ ديگر حاصل مي شود و با سانتی متر، متر، 
نظر  به جسم ديگر در  نسبت  را  تغییر موقعیت يک جسم  كیلومتر و غیره می سنجیم. حاال 
می گیريم. فرض می كنیم كه در يک موتر نشسته و به جايی می رويم. موقعیت ما به كسان 
ديگری كه در موتر نشسته اند تغییر نمی كند، ولی موقعیت همۀ ما و موتر به اشیايی كه در 
بیرون قرار دارند تغییر می كند؛ بنا براين اگر ما مسافران ديگر را در نظر بگیريم، می گويیم كه 
ما ساكن هستیم و حركت نداريم. در حالی كه اگر اشیاء بیرون را در نظر بگیريم می گويیم 
كه ما در حال حركت استیم. هر دو جملۀ باال صحیح اند. يعنی ما می توانیم نسبت به يک 
جسم در حركت باشیم و در همان وقت نسبت به جسم ديگری حركت نداشته و ساكن باشیم. 

اين مطلب را به نام نسبی بودن حركت ياد می كنند.

 سؤال ها:
1- حركت چیست؟ با مثال واضح سازيد.

2- نسبی بودن حركت چه معنا دارد؟
3- به نظر شما در طبیعت كدام اجسام حركت ندارند؟  
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         اهداف: 
1. دانستن مفهوم و تعريف سرعت.

2. بیان كردن واحدهای سرعت.
3. استفادۀ عملی از سرعت سنج های موتر.

سرعت و واحدات آن

فعالیت 
 • در گروپ های تان راجع به سوال های زير بحث نموده و نتیجه آن را به همصنفان تان بیان كنید. 

- شاگردی يک روز به مكتب توسط بايسكل می رود 
و روز ديگر پیاده همان فاصله را طی می كند. در مورد 
علت وقت رسیدن و ناوقت رسیدن آن نظريات خود را 

بیان كنید. 
با هم  - سرعت حركت موتر، طیاره، اسپ و انسان را 

مقايسه نمايید.
- شكلی را كه می بینید چه بوده، در كجا و در كدام 

موارد از آن استفاده مي شود؟
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به نظر شما دو موتری كه از يک نقطه به حركت آغاز می كنند، چرا يكی آن زود تر رسیده 
و ديگر آن ديرتر می رسد؟

طوری كه از فعالیت های اين درس نتیجه گرفتید كه تمام اجسام يكسان حركت ندارند. يک 
عدۀ آن ها آهسته حركت می كنند و عدۀ ديگر آن ها به تندی؛ مثاًل: طیاره نسبت به موتر تیز تر 

حركت می كند و كسی كه سوار بر بايسكل است نسبت به شخص پیاده تیزتر حركت دارد. 
يكی از مشخصات اساسی حركت سرعت است. اگر يک جسم فاصلۀ زياد را در وقت كم 
طی كند، گفته مي شود كه سرعت آن زياد است؛ مثاًل: در مسابقۀ دوش، برنده كسی است كه 
فاصلۀ معینه را در كمترين زمان طی كند. پس سرعت عبارت از فاصلۀ طی شده توسط يک 

جسم متحرک در واحد زمان مي باشد. 
نظر به تعريف، بايد فاصله را بر زمان تقسیم كنیم تاسرعت معلوم گردد؛ يعنی:

 
= سرعت

فاصلۀ طی شده
زمان

سرعت در انگلیسی به Velocity( v(، فاصله به d )Distance( و زمان به t )Time( افاده 
مي شود. پس : 

ثانیه  به ساعت )h( و  )m( و سانتی متر )Cm( و زمان  )Km(، متر  به كیلومتر  چون فاصله 
)s( اندازه گیری می گردد؛ پس واحدات اندازه گیری سرعت عبارت از كیلو متر فی ساعت

)(  و غیره مي باشد.  s
cm )(  ، سانتی متر فی ثانیه  s

m )( ، متر فی ثانیه h
km

سرعت متحرک توسط آلۀ اندازه گیری كه سرعت سنج گفته می شود اندازه می گردد.
 سرعت سنج در وسايل نقلیه جهت تعیین سرعت استفاده مي شود. عقربۀ سرعت سنج، كیلومتر 

 ( را نشان می دهد. 
h

km فی ساعت )

 سؤال ها:
1- آيا تا به حال كلمۀ سرعت را شنیده ايد؟ اين كلمه چه چیزی را بیان می كند؟

2- سرعت را تعريف كنید.
3- واحدهای سرعت را نام بگیريد. 

4- سرعت موتر توسط چه اندازه مي شود؟
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         اهداف: 
1. دانستن مبدأ، مسیر و جهت حركت.

2. بیان كردن تفاوت بین مبدأ، مسیر و جهت حركت.
3. استفاده از اين مفاهیم در زنده گی روزمره.

مبدأ، مسیر و جهت حرکت

فعالیت 
 • مطابق شكل يک موترک را گرفته و يک تیر را طوری باالی آن بچسپانید كه طرف پیشروی 

موترک را نشان دهد. 
حال يک منحنی را روی صنف با تباشیر رسم كنید. نقطۀ آغاز را نقطۀ O نامیده و چند نقطۀ دلخواه 

ديگر را نیز روی منحنی انتخاب و نام گذاری كنید.
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به نظر شما مبدأ حركت چه مفهوم دارد؟
در اطراف ما ا جسام زيادی در حال حركت اند. هر متحركی از يک نقطه شروع به حركت 

می كند و در اثنای حركت از جاهای مختلفی عبور می كند. 
در فعالیت ها، شما حركت موترک را از نقطۀ O آغاز كرديد. نقطه يی را كه حركت از آن 
آغاز می شود مبدأ حركت می نامند؛ طور مثال: وقتی شما از خانه به طرف مكتب حركت 
می كنید مبدأ حركت شما خانه است و در موقع برگشت وقتی از مكتب به خانه می رويد، 

مكتب نقطۀ آغاز و مبدأ حركت شما مي باشد. 
خط منحنی يی كه شما در صنف كشیديد و موترک از باالی آن حركت كرد، نقاطی را نشان 
يعنی  را مسیر حركت می نامند؛  اين منحني  از آن ها عبور كرده است.  می دهد كه موترک 

راهی كه يک متحرک طی می كند مسیر حركت نامیده مي شود. 
اگر شما روی برف راه رفته باشید حتماً متوجه شده ايد كه اثر پاهای شما بر روی برف باقي 
می ماند و وقتی پشت سرتان نظر كنید می بینید كه از كدام نقاط عبور كرده ايد. اين جاهای پا، 

موترک را روی   منحنی از نقطۀ O حركت دهید. در نقاطی كه قباًل مشخص كرده ايد موترک را چند 
لحظه متوقف كرده، سمتی را كه تیر نشان می دهد، رسم كنید و به سوال های     زير پاسخ دهید: 

1- حركت از كدام نقطه آغاز شده است؟ 
2- موترک در طول حركت از كدام نقاط عبور كرده 

است؟ 
تیر،  كرده ايد،  گذاری  نام  كه  نقاطی  تمام  در  آيا   -3
فرق  هم  از  سمت ها  يا  می دهد  نشان  را  سمت  يک 

دارند؟ 
4- با هم بحث كنید و بگويید سمتی را كه تیر نمايش 

می دهد نشان دهندۀ چیست؟
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مسیر حركت شما را نشان می دهد. 
مستقیم  خط  روی  متحرک  يک  اگر  مثاًل:  است؛  ساده  بسیار  اوقات  بعضی  حركت  مسیر 

حركت كند، مسیر آن يک خط مستقیم است. 
نیز مهم است. تیری را  به طرف آن حركت می كند  در بحث حركت، سمتی كه متحرک 
كه شما در فعالیت ها روی موتر نصب كرديد در هر نقطه نشان می دهد كه موترک به كدام 

سمت حركت می كند، اين تیر جهت حركت موترک را نشان می دهد. 
جهت حركت، نشان دهندۀ آن است كه متحرک به كدام طرف حركت می كند.

 سؤال ها:
راجع به مسیر حركت يک جسم چه فكر می كنید؟ با مثال تشريح كنید.  -1

جهت حركت يک جسم چه معنا و مفهوم دارد؟ با مثال واضح سازيد.  -2
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         اهداف: 
1. شناخت انواع حركت مستقیم الخط.

2. بیان و تعريف كردن حركت مستقیم الخط منظم و نامنظم.
3. استفاده كردن از حركت مستقیم الخط منظم و نامنظم در زنده گی روزمره.

انواع حرکت
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فعالیت 
         زمان = 60 دقیقه               زمان = 30 دقیقه                   زمان = صفر

• گروپ اول: حركت موتری در شكل)1(، نشان داده شده است، با توجه به شكل، سرعت، 
زمان حركت و فاصلۀ طی شدۀ موتر را تعیین كنید. 

• گروپ دوم: با توجه به شكل )2(، فاصلۀ طی شدۀ موتر، زمان حركت و سرعت آن را 
تعیین كنید. 

    زمان = 45 دقیقه     زمان = 30 دقیقه            زمان = 15 دقیقه       زمان = صفر

60km                 مبدأ    120km 
شکل 1 

شکل 2 

آيا هنگام سوار بودن در موتر متوجه شده ايد كه چه وقت سرعت موتر يكسان مي باشد و چه 
وقت تغییر می كند؟

هنگام سوار بودن در موتر، شايد متوجه شده باشید كه سرعت موتر در طول مسافه يی كه طی 
می كند يكسان نمي باشد در سرک های مزدحم، گاهی سرعت كم و گاهی زياد مي شود؛ اما 

در جاده های خالی و مستقیم سرعت نسبتاً منظم و يكسان مي باشد. 
اگر متحركی؛ مثاًل يک موترک مثل فعالیت اول روی يک مسیر مستقیم طوری حركت كند 
كه فواصل مساوی را در زمان های مساوی طی نمايد؛ يعنی اگر به سرعت سنج موتر مذكور 
نظر كنیم همیشه يک عدد را نشان بدهد، اين چنین حركت را حركت مستقیم الخط منظم می 

گويند. در اين نوع حركت سرعت و جهت متحرک تغییر نمی كند و ثابت می ماند. 
اگر سرعت سنج متحركی كه حركت مستقیم الخط يكنواخت دارد، 120 كیلومترفی ساعت 
را نشان دهد، اين متحرک در هر دقیقه فاصلۀ 2 كیلومتر را طی می كند و می توان گفت كه 
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اين متحرک بعد از 3 ساعت 360 كیلومتر را طی خواهد كرد. رابطۀ زير ارتباط بین فاصله، 
زمان و سرعت را در حركت مستقیم الخط نشان می دهد: 

 
tvd

t
dv ×=⇒=

زمان × سرعت = فاصله
در  را  مساوی  فاصله های  متحرک  يعنی  نباشد؛  ثابت  آن  در  متحرک  سرعت  كه  حركتی 
زمان های مساوی طی نكند؛ اما مسیر متحرک يک خط مستقیم باشد؛ مثل: حركت موتری 
كه در يک سرک مستقیم شروع به حركت می كند وكم كم سرعت آن زياد مي شود و در 
نزديک مقصد سرعت خود را آهسته آهسته كم می كند تا متوقف شود؛ به اين نوع حركت، 

حركت مستقیم الخط نامنظم گفته مي شود. 

 سؤال ها:
1- اگر سنگی را از يک ارتفاع رها كنیم، مسیر حركت آن چه نوع خواهد بود؟ 

2- حركت مستقیم الخط منظم چه نوع حركتی است؟ تشريح كنید. 
3- حركت مستقیم الخط نامنظم چه نوع حركتی است؟  ACKU
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فصل هفتم
 عوامل و انواع امراض ساری 
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         اهداف: 
1. دانستن مفهوم آلوده گی آب و تأثیرات آن باالی صحت انسان.

2. فرق كردن آب صحی از آب آلوده.

3. جلوگیری كردن از آلوده شدن آب.
4. پی بردن به اضرار آب آلوده.

آلوده گی آب

فعالیت 
 • گروپ اول: با هم مشوره نموده، بگويید كه چه طور از آلوده شدن آب جلوگیری كرده 

می توانید.
شده  امراض  كدام  ناقل  و  عامل  آلوده  آب های  كه  نمايید  مباحثه  باهم   : دوم  • گروپ 

می تواند.
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به نظر شما چه چیز ها سبب آلوده گی آب مي گردند؟
به فكر شما آب های دريا، جوی، چاه سر باز، نل و بمبه از هم چه فرق دارند؟

هر چیزی كه در آب برای صحت انسان ها، حیوانات و نباتات مضر باشد سبب آلوده گی آب 
گرديده و چنین آب به نام آب آلوده ياد مي شود.

آب ناپاک دارای رنگ و بو بوده، مزۀ ناخوشايند دارد.
مواد كیمیاوی و زهری يی كه از فابريكات و دستگاه های صنعتی تولید مي شود و كود های 
كیمیاوی و طبیعی يی كه از فارم ها و زمین های زراعتی به آب اضافه می گردند سبب آلوده گی 

آن مي شود.
وقتی انسان از اين آب ها برای نوشیدن، شستن بدن، لباس، سبزی ها و میوه ها، ظروف و غیره 

استفاده كند، به امراض گوناگون؛ مانند: كولرا، محرقه، اسهال، پیچش و غیره مبتال مي شود.
صحی  غیر  و  آلوده  آب های  از  استفاده  كولرا  و  اسهال  امراض  شیوع  عمدۀ  علل  از  يكی 

مي باشد. لذا در صورت عدم موجوديت آب صحی بايد از آب جوش داده استفاده گردد.
جلوگیری از آلوده گی آب 

دريا ها،  آب  در  كثافات  انداختن  از 
جوی ها و چاه ها خودداری گردد.

چاه ها،  نزديک  را  كثیف  آب های 
جوی ها و دريا ها نیندازيد. 

اعمار  دور  آب  منابع  از  را  الخالء  بیت 
نمايید. 

 سؤال ها:
آب آلوده چه قسم آب است؟  -1

آب چه طور آلوده مي شود؟  -2
كدام امراض در اثر نوشیدن آب آلوده به وجود می آيند؟  -3

چه گونه از آلوده گی آب جلوگیری نمايیم؟  -4
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         اهداف: 
1. شناختن عوامل آلوده گی غذا.

2. فرق كردن غذاهای پاک و صحی از غذاهای فاسد.
3. پی بردن به اضرار غذاهای فاسد و شب مانده.

آلوده گی  غذا

فعالیت 
 •  گروپ اول: باهم بحث نمايید كه اگر غذای پخته و آماده شده در فضای آزاد بدون 
سرپوش گذاشته شود، در ماهیت غذا چه تغییری به وجود خواهد آمد؛ اگر چنین غذايی 

خورده شود باالی صحت انسان چه تأثیر خواهد كرد.
 •  گروپ دوم: در بارۀ غذا های آلوده و اثرات نامطلوب آن ها با هم بحث و مذاكره نمايید.

 •  گروپ سوم: با هم بحث نمايید كه غذا چه گونه با میكروب ها ملوث مي شود..
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به فكر شما خوردن سبزی ها و میوه های ناشسته چه اثرات ناگواری باالی صحت خواهند داشت؟
چرا غذای باقی ماندۀ مريض را نبايد خورد؟

غذايی كه با گرد و خاک، میكروب های امراض ساری و مواد زهری آلوده گردد، غذای غیر 
صحی گفته مي شود.

عوامل آلوده گی غذا، گرد و خاک، مگس، مورچه، مادر كیک، موش، پشک و غیره بوده 
كه باعث انتقال میكروب های امراض ساری در غذا می گردند.

غذای دير مانده و باسی آلوده گرديده، رنگ، بو و ذايقۀ آن تغییر می نمايد.
غذای آلوده سبب به وجود آمدن امراض اسهال، كولرا، محرقه، توبركلوز و غیره می گردد.

غذای پاک به صحت مفید است.
غذای پخته و آماده بايد در ظروف پاک با دستان پاک صرف گردد.

غذای اضافی در ظرف پاک و سر بسته در جای سرد و محفوظ گذاشته شود.
سبزی ها و میوه ها بايد با آب حاوی كلورين و يا نمک طعام، پاک شسته شده صرف گردند. 

از غذای باقی ماندۀ اشخاص مريض استفاده نشود.
از خوردن غذای روی بازار خودداری گردد. 

 سؤال ها:
1- عوامل آلوده گی غذا را نام بگیريد.

2- از سبب خوردن غذای آلوده، كدام امراض ساری به وجود می آيند؟
3- چه گونه از آلوده شدن غذا جلوگیری شده می تواند؟    
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آلوده گی هوا

فعالیت 
 •  گروپ اول: با هم بحث نمايید كه هوا در يک شهر پر ازدحام و پر نفوس با تعداد زياد 
عراده ها)وسايط نقلیه و موترها( چه قسم است؛ بعد نظريات خويش را باهم شريک سازيد.

 •   گروپ دوم: هوای ده يا قريه يی را كه از شهر دور است با هوای يک شهر پر نفوس 
مقايسه كرده، نظريات خويش را باهم شريک سازيد و در مقابل صنف بیان نمايید.

         اهداف: 
1. دانستن آلوده گی هوا 

    و عوامل آن.
 2. بیان كردن تفاوت هوای 

     پاک از هوای آلوده.
3. پی بردن به اضرار هوای آلوده.
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به نظر شما چه قسم هوا را هوای آلوده می گويند؟
هوايی كه دارای گرد و غبار، دود، میكروب ها، گازات زهراگین و مضر به صحت انسان و ساير 

موجودات زنده باشد، به نام هوای آلوده ياد مي شود.
هوا به طرق مختلف آلوده می گردد :

1- پراگنده شدن و انتشار گرد و خاک در هوا توسط باد.
2- منتشر شدن دود و گازهای مضره در هوا از اثر سوختاندن مواد سوخت؛ مانند: زغال سنگ، 
تیل، چوب و غیره كه در دستگاه های صنعتی )فابريكه ها(، موتر ها، ماشین  ها، پخت و پز مواد 

غذايی در منازل و غیره به كار میروند.
3- انتشار میكروب ها و پرازيت ها و غیره در هوا.

آلوده گی هوا سبب بروز امراض مختلف ساری در انسان ها، حیوانات و نباتات مي گردد.
طرق جلوگیری از آلوده گی هوا: 

نباتات مختلف جهت سرسبزی  مثمر و غیر مثمر و گل ها و زرع  نمودن درختان  الف - غرس 
محیط.

ب- استفادۀ كمتر از وسايط نقلیۀ ديزلی و كهنه در داخل شهر ها.
ج- كشیدن دودرو ها به ارتفاع بلند از فابريكه ها. 

د- اعمار فابريكه ها و مؤسسات تولیدی دور از شهر.
ه - دود سگرت، چلم، چرس و ترياک هوا را آلوده و كثیف ساخته و تنفس آن ها باعث بروز 

ACKUامراض مي گردد، بناًء از دود كردن سگرت، چلم، چرس و ترياک بايد خودداری گردد.  
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 سؤال ها:
عوامل آلوده گی هوا را نام بگیريد.  -1

از آلوده گی هوا چه طور جلوگیری شده می تواند؟  -2
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         اهداف: 
1. شناختن عوامل و عاليم امراض اسهال و پیچش.

2. رعايت كردن حفظ الصحه به منظور وقايه از مصاب شدن 
    به امراض اسهال و پیچش.

3. درک اهمیت حفظ الصحۀ شخصی و محیطی.

اسهال و پیچش

فعالیت 
 •  گروپ اول: با هم بحث نمايید كه عاليم اسهال و پیچش چیست.

 •  گروپ دوم: با هم مذاكره نمايید كه چه چیز ها سبب به وجود آمدن امراض اسهال و 
پیچش مي گردند.

 •  گروپ سوم: بعد از مشوره با همديگر بیان كنید كه با شخص مصاب به اسهال و پیچش 
چه كمک بايد كرد.
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به نظر شما اسهال و پیچش چه گونه امراض اند؟
چه كنیم تا به اسهال و پیچش مصاب نشويم؟

اسهال و پیچش از جملۀ امراض ساری سیستم هضمی بوده كه باعث ضیاع آب بدن مي گردند.
عامل اين امراض بكتريا و آمیب )موجودات نهايت كوچک میكروسكوپي( اند.

امراض اسهال و پیچش توسط آب و غذای آلوده سرايت می كنند.
عدم موجوديت حفظ الصحۀ شخصی و محیطی باعث به وجود آمدن اسهال و پیچش و امثال آن مي گردد.

به منظور وقايه از امراض اسهال و پیچش
نكات زير را بايد مراعات كرد:

1- قبل از آماده ساختن غذا دست ها و ظروف را خوب با آب و صابون بشويید.
2- بعد از هربار رفع حاجت دستان خود را با آب و صابون بشويید.

3- براي رفع حاجت بايد همیشه از بیت الخالء استفاده شود.
اشخاص مصاب به اسهال و پیچش تحت مراقبت و تداوی داكتران بايد قرار گیرند.

  O.R.S به مريض مصاب به اسهال الی رسیدن آن به شفاخانه و يا داكتر مايعات گرم و محلول
داده شود.

به ترتیب زير می توان  O.R.S  را در خانه  محلول 
تهیه نمود:

قاشق  هشت  و  طعام  نمک  چای خوری  قاشق  يک 
جوش  آب  گیالس  چهار  در  را  بوره  خوری  چای 
بدست   O.R.S محلول  نمايید،  سرد حل  شدۀ  داده 

می آيد.
 

 سؤال ها:
كدام عوامل سبب اسهال و پیچش مي گردند؟  -1

از مصاب شدن به اسهال و پیچش چه گونه جلوگیری شده می تواند؟  -2
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         اهداف: 
1. شناختن عاليم مرض محرقه.

2. حفاظت كردن خود از مصاب شدن به مرض محرقه.
3. پی بردن به اهمیت حفظ الصحه در جلوگیری از مبتال شدن به مرض 

     محرقه.

محرقه

فعالیت 
 • گروپ اول: با هم بحث نموده و بگويید كه آيا كسی از اعضاء خانوادۀ تان گاهی به 

مرض محرقه مبتال شده است؛ جهت صحت يابی وی چه اقدام نموده ايد.
بنويسید كه چه چیز سبب مصاب شدن به مرض   • گروپ دوم: بعد از بحث و مذاكره 

محرقه مي گردد. 
 •گروپ سوم: نظريات خويش را در مورد طرق جلوگیری و وقايه از مرض محرقه بیان كنید.
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آيا نام مرض محرقه را شنیده ايد؟ 
آيا شخصی را ديده ايد كه به مرض محرقه مصاب شده باشد؟ كدام عاليم را در او مشاهده 

نموده ايد؟
محرقه يک مرض ساری است. 

عامل مرض محرقه يک نوع بكتريا مي باشد. 
شخص  غايطۀ  مواد  مرض  اين  میكروب های  منبع 
و  میوه ها  آلوده،  غذايی  مواد  آب،  مريض، 
توسط  میكروب ها  اين  كه  است  ملوث  سبزی های 

مگس به اشخاص سالم انتقال می كند.
دستان  حاجت  رفع  از  بعد  مريض  شخص  هرگاه 
خود را با آب و صابون پاک نشويد و به ظروف و 
بزند، میكروب مرض محرقه را  مواد غذايی دست 
انتشار می دهدكه سبب مصاب شدن ديگران به اين 

مرض مي شود.

عالیم مرض محرقه 
1. تب دوام دار، سر دردی و سرگیچی.

2. بی حالی، احساس تلخی دهن، بی اشتهايی و قبضیت.
3. پیدا شدن لكه های سرخ رنگ روی جلد. 

وقایه از مرض محرقه  
مراعات حفظ الصحۀ شخصی و محیطی.

استفاده از آب آشامیدنی صحی. 
شستن میوه ها و سبزی ها قبل از استفاده با محلول نمک يا كلورين. 

جلوگیری از ورود مگس به داخل اتاق ها و آشپزخانه و نشستن آن باالی غذا.
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شستن دست ها قبل از تهیه و خوردن غذا و بعد از رفع حاجت با آب و صابون. 
مريض مصاب به محرقه را خود سرانه تداوی ننموده؛ بلكه هر چه عاجل تر به شفاخانه انتقال داده 

و دوا های تجويز شده را منظم تطبیق نمايید.

 

 سؤال ها:
1. محرقه چه قسم مرض بوده و عاليم آن چیست؟

2. محرقه چه طور به اشخاص سالم سرايت می كند؟ 
3. كدام نكات را بايد مراعات كنیم تا به مرض محرقه مبتال نشويم؟  ACKU
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         اهداف: 
1. شناختن اعراض و عاليم مرض كولرا.

2. وقايه و جلوگیری كردن از مصاب شدن به مرض كولرا.
3. درک اهمیت رعايت حفظ الصحه در جلوگیری از مبتال شدن به 

     مرض كولرا.

کولرا

فعالیت 
 •  گروپ اول: باهم بحث نموده و نظريات خويش را بیان كنید كه مرض كولرا از چه پیدا 

مي شود.
• گروپ دوم: باهم مذاكره نموده، عاليم و اعراض كولرا و اسهال را با هم مقايسه كرده و 

نظريات خود را بیان كنید.
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به نظر شما كولرا چه قسم مرضی است؟ از اين مرض كه به نام »وبا« نیز ياد مي شود چه گونه خود 
را محافظت كرده می توانیم؟

كولرا يک مرض ساری است و عامل آن يک نوع بكتريا مي باشد.
مرض كولرا در اثر نوشیدن و خوردن آب و مواد غذايی آلوده با میكروب اين مرض به وجود 

می آيد.
اين مرض اكثراً در موسم گرم و خشک بروز می نمايد.

مرض كولرا بعضی اوقات به صورت دسته جمعی شیوع می يابد.

عالیم مرض کولرا:
1. استفراغات شديد در ابتداء مرض.
2. اسهاالت شديد همراه با استفراغ.

3. درد شكم.
4. از دست دادن مقدار زياد آب بدن.

5. تشنه گی شديد همراه با خشكی دهن و كم شدن عرق و ادرار.
6. پايین آمدن فشار خون.

وقایه از مرض کولرا:
استفاده  آشامیدنی  صحی  آب  از 
گردد. در صورت نبودن آب صحی 

از آب جوش داده استفاده شود.
شخصی،  نظافت  به  جدی  توجه 

غذا، منزل و ظروف.
استفاده درست از بیت الخالء. 
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استفاده نكردن از غذای سرباز و ملوث.
شستن میوه ها و سبزی ها به صورت 

صحی قبل از استفاده.
دادن  با  را  كولرا  به  مصاب  مريض 
چه  هر  و  نموده  كمک  مايعات 

عاجل تر، به شفاخانه انتقال دهید.

 

 سؤال ها:
1- كولرا چه قسم مرضی است و چه طور به وجود می آيد؟

2- عاليم مرض كولرا چیست؟
3- چطور از مصاب شدن به مرض كولرا جلوگیری نمايیم؟  

ACKU



89

         اهداف: 
1- شناختن اعراض و عاليم مرض سل.

2- بیان كردن طرق سرايت و جلوگیری از مرض سل.
3- درک اهمیت وقايه از مرض توبركلوز.

سل یا توبرکلوز

فعالیت 
 • گروپ اول: باهم بحث نموده، بیان كنید كه آيا كسی را ديده ايد كه به مرض سل مبتال 

شده باشد؛ چه عاليم را در وی مشاهده نموده ايد.
به  مريض  از شخص  اين مرض  بگويید كه چه طور  نموده،  مذاكره  باهم  دوم:  • گروپ 

اشخاص سالم سرايت می كند.
تدابیری  باشد چه  به مرض سل دچار  اگر شخصی  نمايید كه  باهم بحث  • گروپ سوم: 

گرفته شود تا مرض از وی به ديگران سرايت نكند.

آيا گاهی كسی را ديده ايد كه سرفۀ دوام دار داشته باشد؟ علت آن چیست؟
به نظر شما سرفه سبب انتشار امراض شده می تواند؟

سل يک مرض ساری است كه عامل آن نوعی از بكتريا مي باشد. در اثر داخل شدن اين میكروب 

ACKU



90

در بدن، انسان به مرض سل مبتال مي گردد.
اشخاصی كه به مرض سل گرفتار اند، همیشه توسط عطسه زدن و سرفه كردن میكروب های زياد 

مرض را به هوا پراگنده می سازند كه می تواند هر شخص را مصاب سازد.
سرايت مرض از طريق سیستم تنفسی بیشتر عمومیت داشته كه باعث توبركلوز شش مي گردد.

اكثر اوقات میكروب توبركلوز شش توسط بلغم شخص مريض خارج مي گردد كه بايد بلغم 
چنین اشخاص سوختانده شده يا دفن گردد.

از اثر تماس مستقیم با شخص مريض، اشخاص سالم به اين مرض مبتال می گردند.
طريق ديگر سرايت توبركلوز شش، تنفس كردن هوايی است كه در آن میكروب مرض مذكور 
موجود باشد. اين میكروب ها در خاک بوده می توانند؛ پس گرد و خاک يكی از منابع خطر 

ناک انتشار مرض توبركلوز مي باشد.
عالیم مرض: 

1- احساس خسته گی و ناتوانی همیشه گی.
2- باختن وزن بدن.

3- تب همراه با عرق شبانه. 
4- تغییر فشار خون، سرفه، بلغم، بی اشتهايی و خرابی وضع معده. 

وقایه از مرض توبرکلوز : 
اتاق، بستر خواب و ظروف شخص مريض از ساير اعضاء خانواده جدا گردد.

اتاق مريض آفتاب رخ باشد و بستر وی منظماً آفتاب داده شده، ظروف تعقیم گردند.
شعاع مستقیم آفتاب، میكروب مرض سل را از بین می برد.

شخص مريض ادويۀ تجويز شده را منظم به مدت طوالنی طبق هدايت داكتر تطبیق نمايد.
تطبیق واكسین توبركلوز )B.C.G( خصوصاً در اطفال از مبتال شدن به مرض سل جلوگیری می نمايد.

در صورتی كه مادر مريض باشد، بايد در وقت شیر دادن از ماسک استفاده نمايد تا به طفلش سرايت نكند.
شیر گاو قبل از خوردن خوب جوش داده شود.

 سؤال ها:
سل چه قسم مرض و دارای كدام عاليم است؟   -1

مرض سل چه طور انتشار می كند و چه گونه از آن وقايه شده می تواند؟  -2
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         اهداف: 
1. شناختن اعراض و عاليم مرض زكام يا ريزش.
2. بیان كردن طرق سرايت مرض ريزش يا زكام.

3. پی بردن به اهمیت وقايه از مرض ريزش يا زكام.

زکام یا ریزش

فعالیت 
 • گروپ اول: باهم مذاكره نموده و بگويید كه گاهی يكی از اعضاء خانوادۀ شما به مرض 

ريزش مبتال گرديده و بعد از ان چه طور صحت ياب شد.
• گروپ دوم: بعد از بحث باهم عاليم و اعراض مرض ريزش را بیان كنید.

• گروپ سوم: در بارۀ طرق جلوگیری از انتشار مرض ريزش، باهم مشوره نموده و نظريات 
خويش را شريک سازيد.

ACKU



92

به نظر شما ريزش چه طور از شخص مريض به شخص سالم سرايت می كند؟
ريزش يا زكام مرض ساری بوده كه با افرازات و سوزش بینی و عطسه زدن همراه می باشد. عامل 

آن يک نوع میكروب بسیار كوچک است كه به نام »ويروس زكام« ياد مي شود.
انسان اكثراً در اثر تغییر فوری هوا )از سرد به گرم و از گرم به سرد( به ريزش مصاب مي گردد.

ريزش در اثر صحبت از فاصلۀ  نزديک و نشست و برخاست شخص مريض با اشخاص سالم 
سرايت می كند.

همچنان ريزش از طريق استفادۀ مشترک ظروف، دستمال و بستر مريض نیز سرايت می كند.
عالیم مرض:

1. عطسۀ پی در پی و به تعقیب آن جاری شدن آب چشم و بینی و بندش بینی.
2. در صورت مساعد شدن شرايط فعالیت برای   عامل مرض، تب و سرفه نیز در مريض ديده مي شود.

3. بعضاً مريض تب، سرفه، گلو دردی، سردردی، كسالت و جان دردی می داشته باشد.
وقایه از مرض ریزش:

گرم نگهداشتن بدن در موسم سرما.
استفاده نكردن از ظروف، دستمال و بستر مريض.

پرهیز از خوردن غذای پسماندۀ مريض.
شخص  مرض،  انتشار  از  جلوگیری  منظور  به 
مريض بايد هنگام سرفه و عطسه زدن به دهن و 
بینی خود دستمال بگیرد. همچنین كلكین های 
آن  هوای  تا  شود  باز  فوقتاً  وقتاً  مريض  اتاق 

تبديل شده و هوای تازه به آن داخل گردد.
مريض را با دادن مايعات گرم و استراحت مطلق 

بايد كمک كرد تا زودتر صحت ياب گردد.

 سؤال ها:
1- ريزش چه قسم مرضی است؟

2- انسان چه گونه به مرض ريزش مبتالمی شود؟
3- عاليم مرض كدام ها اند؟

 

سر دردی

گلودردی
سرفه و 

عطسه

ACKU



93

         اهداف: 
1. دانستن شیوه های جلوگیری از سرايت امراض.

2. مراعات حفظ الصحۀ شخصی و محیطی.
3. درک اهمیت رعايت حفظ الصحه.

جلوگیری از سرایت امراض

فعالیت 
او زودتر  تا هم  نمايیم  پرستاری  از مريض چه گونه  باهم بحث كنید كه  اول:   • گروپ 

صحت ياب گردد و هم مرضش به ديگران سرايت نكند.
• گروپ دوم: بعد از بحث با همديگر بگويید كه از انتشار امراض ساری چه گونه جلوگیری 

نمايیم.
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به نظر شما حفظ الصحۀ شخصی و محیطی را چه گونه رعايت كنیم تا مريض نشويم؟
به منظور جلوگیری از سرايت امراض نكات زير را بايد مراعات كرد:

حفظ الصحۀ شخصی و محیطی را جداً مراعات نمايید.
از آب صحی آشامیدنی استفاده كنید.

دهن و دندان های خود را بعد از خوردن هر غذا و قبل از خواب بشويید.
ناخن های خود را همیشه به وقت معین آن بگیريد، زيرا ناخن های رسیده باعث انتقال میكروب های 

امراض مي گردند.
جهت پاک كردن بینی و عرق همیشه از دستمال پاک استفاده نمايید.

بعد از رفع حاجت دستان خود را با آب و صابون بشويید.
كثافات را دور از منزل در جای مناسب آن بیندازيد.

هوای اتاق ها را وقتاً فوقتاً تبديل نموده و از دخول مگس ها و ساير حشرات مضره با گرفتن جالی 
در دروازه ها و كلكین ها جلوگیری نمايید.

هنگام عیادت مريض نبايد اشخاص سالم مدت طوالنی را در كنار وی بگذرانند.
اطفال به عیادت مريض برده نشوند.

 سؤال ها:
1- امراض چه گونه سرايت می كنند؟ 

2- چه گونه از سرايت امراض جلوگیری نمايیم؟
3- رعايت حفظ الصحه چه اهمیت دارد؟
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فصل هشتم
 مواد مخدر و اضرار آن 
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         اهداف: 
1. دانستن تأثیرات ناگوار مواد مخدر.

2. بیان كردن اضرار مواد مخدر.
3. پی بردن به اضرار مواد مخدر.

مواد مخدر

فعالیت 
 • گروپ اول: در بارۀ مواد مخدر با هم بحث و مذاكره نموده، منابع اصلی آن ها را بیان 

نمايید. 
با هم بحث و  • گروپ دوم: راجع به علت معتاد شدن به مواد مخدر نظر به تأثیرات آن 

مذاكره كنید. 
• گروپ سوم: راجع به اثرات شوم، ناگوار و نامطلوب مواد مخدر باهم بحث كرده، نظريات 

خود را بیان نمايید. 
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به نظر شما چرا بعضی انسان ها به مواد مخدر رو می آورند؟ 
در بارۀ اثرات شوم و ناگوار مواد مخدر يا نشۀ آور چه فكر می كنید؟

مواد مخدر به صورت طبیعی از برگ، ساقه، ريشه، پوست، میوه، دانه و شیرۀ نباتات حاصل می 
گردند. 

زرق  خوردن،  كردن،  دود  متنوع  اشكال  به  كه  مصنوعی  و  طبیعی  مخدر  مواد  مختلف  انواع 
كردن، نوشیدن، مخلوط كردن با مواد ديگر و غیره استعمال مي شوند، اثرات ناگوار و نامطلوب 

صحی جسمی و روانی را باالی اشخاص معتاد به جا می گذارند.
 مواد مخدر طوری كه از نام آن ها آشكار است تأثیرات بد باالی اعضاء مختلف بدن انسان وارد 

كرده، سبب بیحسی، سستی، خواب آلوده گی، بیهوشی و ديگر حاالت ناگوار مي گردند. 
مواد مخدر از قديم در طبابت های خودسرانه بدون فهمیدن عواقب و خطرات ناگوار آن ها به 

كار برده شده اند. 
مشروبات الكولی كه از جملۀ مواد نشۀ آور اند بر سیستم عصبی اثر نامطلوب وارد می كند كه 
باعث سكته گی در فعالیت های مختلف دماغ و اعضاء بدن مي شوند. بنابر همین علت، دين مبین 
اسالم كه همۀ اساسات آن بر پايه های علمی بناء يافته است، تمام مواد مخدر و نشۀ آور را با 
ارشادات حكیمانۀ خود حرام قرار داده است. بناًء بر تمام افراد جامعه؛ خصوصاً قشر جوان كه 
اثرات شوم بر صحت  از استعمال مواد مخدر كه  تا  باشد الزم است  نیروی سازندۀ كشور می 

جسمی و روحی وارد می كنند، دوری اختیار نمايد. 

 سؤال ها:
1- مواد مخدر از كدام منابع حاصل می شوند؟ 

2- مواد مخدر چه عواقب ناگوار دارند؟ 
3- به كدام داليل مواد مخدر و نشۀ آور در دين مبین اسالم منع و حرام قرار داده شده اند؟
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         اهداف: 
1. فهمیدن اثرات سوء و نامطلوب مواد مخدر بر فعالیت های مختلف بدن. 

2. خودداری كردن از استعمال مواد مخدر.
3. درک تأثیرات ناگوار مواد مخدر بر صحت جسمی.

تأثیرات ناگوار مواد مخدر 
بر صحت جسمی

فعالیت 
 • گروپ اول: راجع به صحت جسمی معتادين به مواد مخدر با هم بحث نمايید. 

• گروپ دوم: صحت جسمی آن عده كسانی را مورد بحث قرار دهید كه معتاد نیستند.
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به نظر شما كسانی كه به مواد مخدر معتاد می باشند، چه گونه وظايف فردی و اجتماعی خود را 
انجام می دهند؟ 

چون خدای عزوجل انسان را اشرف مخلوقات آفريده عقل و دانش، برايش اعطا كرده است، 
بناًء بايد در برابر آن شكر و سپاس به جا آورد، مسؤولیت های فردی و اجتماعی خود را به درستی 

انجام دهد و مصدر خدمت به جامعه گردد. 
زيرا مواد مخدر و انواع آن بنا بر اثرات نامطلوب و ناگواری كه بر تمام اعضاء بدن انسان به جا 
می گذارد و باعث سكته گی در فعالیت های حیاتی آن ها مي شود، بر اوصاف انسانی او لطمه و 
صدمه وارد نموده، انسان را از مسیر انسانی منحرف می سازد و به اعمال ضد انسانی مثل دروغ، 
دزدی، فريبكاری، قتل، ضرر رسانی، تنبلی و ديگر اعمال ضد كرامت انسانی و نامطلوب سوق 

می دهند. 
كنترول  مسؤولیت  كه  مذكور  سیستم  از  قسمتی  آن  و  مركزی  عصبی  سیستم  بر  مخدر  مواد 
فعالیت های اعضاء مختلف بدن را به عهده دارد، تأثیر نامطلوب وارد كرده كه در نتیجه تمام 
فعالیت های حیاتی بدن به سكته گی مواجه مي شوند؛ طور مثال: استعمال بعضی مواد مخدر باالی 

معده تأثیر ناگوار وارد نموده و قبضیت را بار می آورد. 
مواد مخدری كه به قسم دود كردن در چلم، سگرت و غیره استعمال مي شوند اثرات نامطلوب 

بر سیستم عصبی و دستگاه تنفسی وارد می نمايند. 
با در نظرداشت اثرات ناگوار و نامطلوب مواد مخدر كه بر صحت و سالمتی جسم وارد مي كند، 
بر تمام جوانان و نوجوانان الزم است تا برای داشتن صحت جسمی خوب، خود را در برابر آن 
طوری حفاظت نمايند كه به اضرار آن معتقد بوده، از استعمال مواد مخدر و اشتراک در مجالس 

و گشت و گذار با افراد معتاد جداً خودداری نمايند.
 .

 سؤال ها:
1- مواد مخدر چه اثرات نامطلوب بر صحت و سالمت بدن دارند؟ 

2- مواد مخدر بر عملیۀ هضم چه اثر دارند؟ 
3- كدام نوع مواد مخدر باالی سیستم عصبی و تنفسی تأثیر ناگوار دارد؟
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         اهداف: 
1. فهمیدن اثرات نامطلوب مواد مخدر بر صحت روانی.
2. بیان كردن اثرات ناگوار مواد مخدر بر صحت روانی.

3. درک اثرات ناگوار مواد مخدر بر صحت روانی.

تأثیرات ناگوار مواد مخدر 
بر صحت روانی

فعالیت 
 • گروپ اول: راجع به حركات و رفتار اشخاص معتاد به مواد مخدر با هم بحث و آن را 

تمثیل نمايید. 
نظر خود را در  نموده،  با هم بحث  به صحت روانی اشخاص معتاد  • گروپ دوم: راجع 

ارتباط به اين موضوع بیان نمايید.
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در مورد صحت روانی اشخاص معتاد به مواد مخدر چه نظر داريد؟
طوری كه قباًل تذكر داده شد مواد مخدر يا نشۀ آور دارای خاصیت زهری، بیهوش كننده، بی 
حس كننده، فلج كننده و خواب آور بوده كه باعث سستی و كسالت مي گردند. شخص معتاد، 

آن را به شكل دود، بلعیدن، تزريق و غیره اخذ می نمايد. 
دود مواد مخدر داخل شش ها و به دوران خون جذب گرديده؛ از طريق آن به دماغ رسیده سبب 

بی نظمی های دماغی و سكته گی فعالیت های آن مي گردد. 
مواد مخدر از طريق تزريق در عضالت و رگ ها نیز به سیستم دوران خون داخل گرديده، به 
دماغ می رسد و اثر ناگوار از خود به جا می گذارد كه باعث سكته گی فعالیت های دماغی شده 

و از كنترول آن باالی اعضاء بدن كاسته مي شود. 
به اثر عدم كنترول اعصاب، اعضاء مختلف بدن؛ مثل: زبان، چشم، گوش، قلب، معده و امعاء 
وظايف خود را به درستی اجراء كرده نمی توانند. بناًء حركات اعضاء بدن ناموزون و غیر عادی 

صورت گرفته، به شخص چهرۀ عجیب می بخشد. 
اشخاص معتاد به مواد مخدر و مشروبات الكولی در حالت نشۀ و مستی ابراز دوستی، رفاقت، 
شهامت و وفاداری نموده در پايان اين حالت، هیچ نوع وفا به عهد و پیمان در آنان به مشاهده 

نمی رسد و اين كار باعث عدم اعتماد به آن ها مي گردد. 
با  و  مبتال شده  ناپسند  به تصورات و خیاالت  نظمی دماغی و عصبی  بی  اثر  به  معتاد  اشخاص 
تصورات غلط در بارۀ افراد جامعه و اعضاء خانواده، اسباب نفرت در خانواده، محیط ماحول، 

محل كار و وظیفه را فراهم می نمايند. 
اشخاص معتاد به امراض گوناگون روانی مبتال مي گردند و قدرت تفكر و تعقل را از دست داده، 
خود را در حل مسائل زنده گی ناتوان و ضعیف احساس می نمايند و در نتیجه از زنده گی مأيوس 

و ناامید می گردند كه عواقب خطرناک را در قبال می داشته باشد. 
به جوانان و نوجوانان الزم است تا از اين بالی عظیم، خود و مردم خود را نجات دهند و براي 

حل مسائل و مشكالت، راه معقول و منطقی را جستجو نمايند.  

 سؤال ها:
1- مواد مخدر كدام اثرات ناگوار روانی را در اشخاص معتاد به وجود می آورند؟ 

2- در اشخاص معتاد قدرت تصمیم گیری از چه قرار است؟   
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         اهداف: 
1. دانستن راه های جلوگیری از معتاد شدن به مواد مخدر.

2. خود داری از معتاد شدن به مواد مخدر.
3. درک تأثیر رهنمايی های والدين و مربیان در جلوگیری از معتاد شدن.

جلوگیری از معتاد شدن 
به مواد مخدر

فعالیت 
 • گروپ اول: در بارۀ راه های جلوگیری از معتاد شدن به مواد مخدر با هم بحث نمايید. 

• گروپ دوم: در مورد تأثیر رهنمايی های والدين، معلمان و دوستان در جلوگیری از معتاد 
شدن به مواد مخدر باهم تبادل افكار نمايید.
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در بارۀ جلوگیری از معتاد شدن به مواد مخدر چه نظر داريد؟
از طريق تبلیغ ارشادات دين مبین اسالم از معتاد شدن به مواد مخدر جلوگیری شده می تواند. 

جوانان و ديگر افراد بايد به منظور حس كنجكاوی، مزاح و ساعت تیری از استعمال مواد مخدر 
كه بعداً حالت عادت برای شان ايجاد می كند، جداً خود داری نمايند. 

جوانان با احساس آزادی و خود مختاری از قیودات اجتماعی، نبايد خود را به اثر خودنمايی و 
بزرگ تراشی به مواد مخدر معتاد سازند. 

به  اعتماد  ايجاد  به مشكالت حیاتی، جهت تسكین خاطر و  شاگردان در صورت مواجه شدن 
نفس با والدين، معلمان و رفقاء قابل اعتماد مشوره نمايند. 

جوانان، نوجوانان و ديگر اشخاص بايد از نشست و اشتراک در مجالس با رفقاء معتاد به مواد 
مخدر خودداری كنند. 

والدين و معلمان در تربیۀ سالم و انكشاف شخصیت های دارای اعتماد به نفس سعی ورزند تا 
در برابر مشكالت و ناماليمات زنده گی و عوامل محیطی از خود مقاومت نشان د اده به زودی 
بناًء از رهنمايی های سالم و سازندۀ خود برای اوالد و شاگردان شان  تضعیف و تسلیم نشوند. 

دريغ ننمايند. 
هیچ كس؛ خصوصاً جوانان نبايد بدون هدايت و مشورۀ داكتر هیچ نوع دوا )تابلیت، كپسول و 

غیره( را استعمال كنند. 
والدين و معلمان حتی الوسع كوشش نمايند تا در حضور اطفال و جوانان از استعمال سگرت و 

امثال آن پرهیز كنند. 
آگاهی دادن از اضرار مواد مخدر از طرف مؤسسات تعلیمی و تربیتی برای جوانان و نوجوانان 

مؤثر است.
از تبلیغ شعار های تشويق كننده در مورد سگرت و امثال آن جلوگیری گردد.

 

 سؤال ها:
1- چرا بايد از معتاد شدن به مواد مخدر جلوگیری شود؟ 

2- مسؤولیت والدين و معلمان در جلوگیری از اعتیاد جوانان و نوجوانان به مواد مخدر چه 
مي باشد؟ 
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فصل نهم
ساینس و شعبه های اساسی آن  
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         اهداف: 
1. آشنايی با مفهوم ساينس.

2. بیان كردن شعبه های اساسی ساينس.
3. درک اهمیت ساينس در حیات روزمره.

ساینس
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فعالیت 
طرز  ساختمان،  به  راجع  گرفته،  نظر  در  را  پالستیكی  موترک  دانه  يک  اول:   • گروپ 

حركت و توقف آن بحث و مذاكره نمايید.
• گروپ دوم: موجودات زنده و غیر زنده را با هم مقايسه نموده و در مورد با هم بحث 

نمايید. 
• گروپ سوم: در مورد تغییرات دايمی يک ماده با هم بحث كرده و مثال بیاوريد.

به نظر شما كدام مضامین مربوط به ساينس مي باشند؟ 
ساينس )Science( در لغت به معنای علم است؛ مانند: علوم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، دينی، 
طبیعی و غیره؛ ولی در اصطالح، ساينس عبارت از علمی است كه به اساس تجربه استوار باشد. 

ساينس به صورت عموم به دو بخش عمده تقسیم مي شود :
الف: علوم اجتماعی.   ب: علوم طبیعی. 

علوم اجتماعی: علومی است كه روابط، حقايق، تغییرات و تحوالتی را كه در اجتماع بین 
اجتماعیات،  جغرافیه،  تاريخ،  مانند:  می دهد؛  قرار  تحقیق  و  بحث  مورد  دارد  وجود  بشر  افراد 

اقتصاد، قوانین و غیره. 
علوم طبیعی: علومی است كه حقايق و حوادث طبیعی يی را كه در طبیعت و كائنات به وجود 

می آيند مورد بحث قرار داده و روابط اين حقايق را جستجو و بررسی می نمايد. 
علوم طبیعی به نوبۀ خود به دو بخش عمده تقسیم مي شوند: علوم فزيكی و علوم حیاتی:

1- علوم فزيكی )Physical Science(: عبارت از علومی اند كه حقايق، واقعات و حادثاتی را 
به وقوع می پیوندند، بررسی و تدقیق می نمايد؛ مانند: فزيک،  كه در اجسام غیر زندۀ طبیعت 

كیمیا، جیولوژی، فارمسی، نجوم، مترولوژی، فضانوردی و غیره. 
2- علوم حیاتی )Biological Science(: عبارت از علومی اند كه از حقايق، حوادث، واقعات 
و روابطی كه بین آن ها در اجسام زندۀ طبیعت صورت می گیرد بحث و بررسی می نمايند؛ مانند: 

بیولوژی، طب، زراعت، وترنری و غیره. 
بعضی از شعبه های مهم ساينس به صورت مختصر چنین تعريف مي شوند: 

ACKU



107

فزیک: عبارت از علم مطالعۀ ماده و انرژی و تأثیرات متقابل آن ها مي باشد.
کیمیا: علمی است كه از تغییرات كیفی و اساسی ماده، ساختمان، خواص و تركیب آن بحث 

می نمايد. 
بیولوژی: علمی است كه از ساختمان، خواص و وظايف مختلفۀ موجودات زنده بحث می كند. 
چون علوم طبیعی وسیلۀ تأمین نیازمندی های اساسی زنده گی انسان ها از مواد طبیعی و محیطی 
بوده، باعث رفاه و آسايش افراد بشر مي گردند و عوامل و اسباب ترقی و پیشرفت را در جهان 
معاصر و آينده مهیا مي سازند؛ لذا از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار بوده، از اين جهت سعی 

و تالش جهان بشريت در انكشاف اين علوم بیشتر است. 
 

 سؤال ها:
1- ساينس چه مفهوم دارد؟ 

2- اصطالح ساينس به كدام علوم ارتباط می گیرد؟ 
3- ساينس از كدام بخش های عمده تشكیل گرديده است؟ 

4- ساينس در انكشاف و پیشرفت جهان بشريت چه ارزش دارد؟
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