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ساينس ،صحت و محيط زيست «صنف ششم»

وزارت معارف

سال چاپ1396 :

کتابهای درسی متعلق به وزارت معارف بوده خرید و فروش آن
جدا ً ممنوع است .با متخلفین برخورد قانونی صورت میگیرد.
Moe.curriculum@gmail.com
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سرود ملی
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ساینس ،صحت و محیط زیست
صنف ششم

سال چاپ 1396 :هـ  .ش.
أ

کمیتههای تألیف ،تحقیق و تدقیق کتاب
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مؤلفان
 سرمؤلف عبدالکریم روکی آمر دیپارتمنت کیمیا سر مؤلف پروین قاری زاده لعلی آمر دیپارتمنت بیولوژی معاون سر مؤلف غالم نقشبند خالقی عضو علمی دیپارتمنت بیولوژی سرمؤلف رابعه منصور آمر دیپارتمنت فزیک سرمؤلف علی اهلل جلیل عضو علمی دیپارتمنت بیولوژی مؤلف صادق حسین موحدی عضو علمی دیپارتمنت فزیک معاون مؤلف عبدالودود فیضی عضو علمی دیپارتمنت فزیکایدیت علمی
 سید موجودشاه سیدی عضو پروژۀ انکشافی نصاب تعلیمی و مسؤول بخش ساینس پوهندوی دیپلوم انجینر عبدالمحمد عزیز عضو پروژۀ انکشافی نصاب تعلیمی معاون سرمؤلف سید عزیز احمدهاشمی عضو علمی دیپارتمنت فزیککمیته تجدید نظر
 سرمؤلف پروین قاری زاده لعلی عضو علمی دیپارتمنت بیولوژی سرمؤلف علی اهلل جلیل رییس تألیف کتب درسی سید موجودشاه سیدی عضو پروژۀ انکشافی نصاب تعلیمی مسؤل معاون سرمؤلف سید عزیز احمدهاشمی عضو علمی دیپارتمنت فزیک پوهندوی دیپلوم انجینر عبدالمحمد عزیز عضو پروژۀ انکشافی نصاب تعلیمی معاون سرمؤلف ظاهره ناصری ستانکزی عضوعلمی دیپارتمنت فزیکاید یت زبانی
 معاون مؤلف هومن فرمند عضو علمی دیپارتمنت دریکمیتة سیاسی و فرهنگی:
 حبیب اهلل راحل مشاور وزارت معارف در ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسیکمیته دینی :مولوی عبدالوکیل عضو علمی تعلیمات اسالمی
کميتۀ نظارت و تدقيق:
 دکتور اسد اهلل محقق معین انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم		
 دکتور شیر علی ظریفی مسؤول پروژۀ انکشاف نصاب تعلیمی دکتور محمد یوسف نیازی سرپرست ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسیکمپوز :نجیب اهلل
طرح و دیزاین :محمدعلی نظری
تنظيم امور چاپ :محمد کبير حقمل رئیس نشرات و اطالعات وزارت معارف

ب

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

بدن انسان کدامها اند؟
بدن انسان برای انجام دادن فعالیتهای حیاتی از یک تعداد سیستمها تشکیل گردیده که در
این جا سیستمهایهاضمه ،دوران خون ،تنفسی ،اطراحیه و عصبی را مطالعه می نماییم:

سيستمهاضمة انسان
الف
زبان
دندانها

ب
پ
ث
ج

KU

ت

حلقوم
مری

خ

امعای کوچک

ح
د
ذ

مخرج
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معده
پانکراس

جگر
کیسة صفرا
امعای بزرگ

جدول نام گذاری سیستمهاضمه
اهداف:
 -1آشنایی با سیستمهاضمۀ بدن انسان.
 -2بیان کردن وظایف اعضاء سیستمهاضمه.
 -3درک اهمیت مواظبت از سیستمهاضمه.
2

فعالیت
• در گروپها جدول نام گذاری سیستمهاضمه را در کتابچههای خود ترسیم نموده و از
روی شکل فوق خانه پری نمایید.
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چه فکر می کنید غذایي را که مي خوريد از دهن به کجا مي رود و در کدام قسمتهای بدن
هضم ميگردد؟
به نظر شما چه چيزها به سيستمهاضمة انسان ضرر ميرسانند؟
سيستمهاضمه ،شامل دهن ،حلقوم ،مري ،معده ،امعاء (رودهها) و مخرج می باشد و همچنان
غدوات جگر و پانکراس نيز با سیستمهاضمه در عملية هضم غذا رول مهم دارند.
دهن شامل زبان ،دندانها و غدوات لعابي بوده ،در ميده نمودن و مرطوب ساختن غذا رول
مهم دارد.
غذا از دهن توسط حلقوم وارد مري گرديده و از مري داخل معده ميشود.
معده کيسة عضالتي است که غذا را تا حدي هضم و به امعاء انتقال ميدهد.
امعاء ،شامل رودة کوچک و رودۀ بزرگ ميباشد .رودههای کوچک غذا را کام ً
ال هضم و
قابل جذب نموده و رودههای بزرگ آب اضافی را جذب و غذای هضم ناشدۀ اضافي را از
بدن خارج مي سازند.
جگر و پانکراس پهلوي معده قرار دارند که با امعای کوچک ارتباط داشته و در هضم غذا
کمک ميکنند .در حفاظت سیستمهاضمه باید توجه جدی صورت گیرد.
غذاي بسیار داغ به دهن ،مري و معده ضرر دارد ،غذای سخت که خوب جويده نشده باشد
هضم آن مشکل گرديده به معده و رودهها صدمه ميرساند.
خوردن غذاي ناپاک انسان را مريض ميسازد.
سؤالها:
 .1اعضاء سيستمهاضمة انسان را به ترتيب نام بگيريد.
 .2امعاء چه وظيفه دارد؟
 .3جگر و پانکراس درکجا موقعیت داشته و چه وظیفه دارند؟
3

سيستم دوران خون انسان

وریدها

شریانها

دهلیز چپ

دهلیز راست

بطن چپ

بطن راست
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اهداف:
 -1آشنایی با سیستم دوران خون و اعضاء آن.
 -2بیان کردن وظایف سیستم دوران خون.
 -3پی بردن به اهمیت سیستم دوران خون در بدن و محافظت از آن.

فعالیت
• در گروپها دست چپ را باالي قلب و شصت دست راست را باالي نبض دست چپ
تان گذاشته دقت نمايید كه چه احساس ميکنید.
• از هر گروپ یک یا دو شاگرد با اجراء ورزش سريع ،نشستن و برخاستن ،ضربان قلب
و نبض خود را با ضربان قلب قبل از ورزش مقايسه نماييد.

4
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به نظر شما قلب انسان در کدام قسمت بدن موقعيت دارد؟
فکر نموده بگوييد که :خون در بدن انسان چه طور دوران (گردش) ميکند؟
سیستم دوران خون انسان شامل قلب ،رگها و خون می باشد.
قلب :عضو عضالتی بوده و در قفس سینه به سمت چپ قرار دارد .وظیفۀ آن پمپ کردن
خون به تمام اعضاء بدن می باشد .قلب انسان چهار جوف دارد که عبارت از :دهلیز راست،
دهلیز چپ ،بطن راست و بطن چپ اند.
رگها :ساختمانهای نل مانند دارند و در آنها خون جریان دارد و به سه شکل اند :شریانها،
وریدها و موی رگها(عروق شعریه).
شریانها خون را از قلب به تمام بدن و وریدها خون را از بدن به قلب می رسانند؛ موی
رگها ،شریانها و وریدها را با هم ارتباط می دهند.
خون :مایع سرخ رنگی است که آکسیجن ،مواد غذایی مفید و دیگر مواد مورد ضرورت را
به قسمتهای مختلف بدن می رساند .همچنان مواد اضافی و بیکاره را از حجرات بدن جمع
کرده و به منظور اطراح به اعضاء مختلف اطراحی می رساند.
خون دارای سه قسمت عمده می باشد :کرویات سرخ ،کرویات سفید و صفحات دمویه.
دوران خون :خون به واسطۀ وریدها از تمام بدن جمع شده و توسط ورید بزرگ به دهلیز
راست و بعد به بطن راست می رود .سپس از بطن راست به
ششها رفته ،در آن جا کاربن دای اکساید را که از تمام بدن
جمع کرده از دست داده و در عوض آکسیجن را از ششها می
گیرد .خون از ششها به دهلیز چپ و بعد به بطن چپ می رود.
از بطن چپ به واسطۀ شریان بزرگ به تمام بدن تقسیم می شود.
ورزش مناسب ،ضامن سالمتی دوران خون است.

سؤالها:
 .1خون چیست؟
 .2رگهای خون را نام بگیرید.
 .3شرایین و وریدها چه وظایفی را در بدن انجام می دهند؟
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سيستم تنفسی انسان

قصبة الریه
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اهداف:
 -1شناختن عمل تنفس.
 -2بیان کردن اعضاء سیستم تنفسی.
 -3درک اهمیت حفظ الصحۀ سیستم تنفسی.

فعالیت
• گروپ اول :دست خود را باالي قفس سينه گذاشته و عميقاً تنفس کنيد؛ چه احساس
مينماييد؟ باهم بحث کنید.
• گروپ دوم :يک قاشق چاي خوري چونه را در يک گيالس آب حل نموده و
بگذاريد تا چونه ته نشين گردد .بعدا ً آب صاف آن را در گيالس ديگر انداخته و توسط
نيچة قلم خودکار يا نل شيشه يي در داخل آن پف کنيد .در مايع شفاف مذکور چه تغيير
وارد ميشود؛ درين مورد باهم بحث نماييد.
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اگر چند دقیقه تنفس نه کنیم چه واقع ميشود؟
عملیة تنفس عبارت از گرفتن آکسيجن و خارج نمودن کاربن داي اکسايد از بدن توسط
اعضاء تنفسی می باشد.
اعضاء سيستم تنفسی به ترتيب عبارت اند از :بيني ،حلقوم ،حنجره ،قصبة الريه ،برانشیها،
ششها و کيسههای هوايي.

AC

KU

هوا از طريق سوراخهای بيني داخل حلقوم میگردد.
بعد از حلقوم حنجره قرار دارد که هوا از آن عبور کرده داخل قصبة الريه ميشود.
هوا از قصبة الريه وارد برانشیها ميگردد .برانشی راست هوا را به شش راست و برانشي چپ
هوا را به شش چپ منتقل ميسازد.
ششها در بين قفس سينه جا داشته و از بطن توسط حجاب حاجز جدا ميشوند.
در ششها برانشیها به شاخههاي کوچک تقسيم شده اند که اين شاخهها به شاخچههای
کوچکتر ديگر تقسيم گرديده و به کيسههای هوايي ختم ميگردند .تبادلة گازها در اين
کيسههای هوايي صورت ميگيرد.
تنفس از طريق دهن نيز امکان پذيراست؛ اما از راه بيني نسبت به دهن بهتر است؛ زيرا هوا
در داخل سوراخهای بيني توسط مويكها و رطوبت داخل بيني فلتر شده از گرد و خاک و
ميکروبها پاک ميشود و هواي پاک داخل ششها ميگردد.
هواي خانه یی که کلکينهای آن بسته باشد به صحت مضر است.
بازيهای سپورتي را بايد در فضاء آزاد انجام دهيد؛ زيرا در فضاء آزاد هواي تازه و صاف
وجود دارد که تنفس آن براي صحت مفيد است.
جهت حفظ سالمتي سيستم تنفسي بايد از کشيدن سگرت ،چلم و غيره خود داري کنيد.

سؤالها:
 -1عملیۀ تنفس چيست؟
 -2اعضاء سيستم تنفسي را به ترتيب نام بگيريد.
 -3چرا تنفس از راه بينی نسبت به دهن بهتر است؟
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سيستم اطراحية انسان

گرده
حالب

KU

مثانه

AC

اهداف:
 -1شناختن سیستم اطراحیه و وظایف آن.
 -2مواظبت از سیتسم اطراحیه.
 -3درک اهمیت سیستم اطراحیه در اطراح ادرار و سایر مواد اضافی از بدن.

فعالیت
• گروپ اول :از روي شکل فوق سيستم اطراحية انسان را رسم نموده نام گذاري کنيد.
• گروپ دوم :از روی شکل فوق گردۀ انسان را با مودل گرده و یا گردۀ حیوان مقایسه
نموده ،باهم بحث نمایید.
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به نظر شما اگر مواد اضافی و بیکاره از بدن خارج نگردند چه واقع خواهد شد؟
آن اعضاء بدن که به واسطة آنها مواد فاضله و اضافي از بدن خارج ميگردند ،به نام سيستم
اطراحيه و عملیۀ آنها به نام اطراح یاد می گردد.
اعضاء سیستم اطراحیه عبارت اند از :گردهها ،حالبین ،مثانه و مجرای ادرار.
گردهها شکل لوبيا مانند داشته و به دو طرف ستون فقرات در ناحية کمر موقعيت دارند.
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از هر گرده يک نل به نام حالب خارج شده و به مثانه وصل است.
مثانه شکل کيسه مانند داشته از طريق نل ادرار به خارج از بدن ارتباط دارد.
مثانه بايد در وقت ضرورت تخليه گردد ،در غير آن انسان مريض ميشود.
وظايف گردهها اطراح ادرار و ساير مواد اضافي از بدن ميباشد.
جهت حفاظت و فعال نگه داشتن گردهها بايد مقدارکافي آب نوشيدني و مایعات پاک و
مفيد را نوشيد؛ زيرا مواد اضافي در آب حل شده و گردهها ميتوانند آن را به آساني طرح
نمايند.
از نوشيدن مشروبات الکولي خود داري گردد؛ زيرا گردهها را تخريب می کنند و در نتيجه
مواد زهري از وجود خارج نشده ،باعث مرگ انسان ميگردد.

گرده

حالب

حالب

سؤالها:
 -1گردهها در کدام قسمت بدن موقعيت داشته و چه شکل دارند؟
 -2نلهایي که گردهها را به مثانه وصل مي کند ،چه نام دارند؟
 -3گردهها چه وظيفه دارند؟
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سيستم عصبي انسان
دماغ اکبر
دماغ اصغر
نخاع مستطیل

نخاع شوکی

KU
AC

اهداف:
 -1شناختن سیستم عصبی با اعضاء و وظایف آنها.
 -2بیان کردن حفاظت از سیستم عصبی.
 -3درک اهمیت سیستم عصبی.

فعالیت
• گروپ اول :قسمتهای مختلف اعضاء سيستم عصبي انسان را از روي شکل فوق در
کتابچههای خود رسم نمايید.
• گروپ دوم :در مورد اين که چه چيزها به سيستم عصبي انسان صدمه ميرسانند با هم
بحث و گفتگو نموده و نتايج مباحثه را بیان کنید.
• گروپ سوم :باهم بحث نمایید که سيستم عصبي در بدن انسان چه ارزش دارد.
به فکر شما فعاليتهای بدن توسط چه کنترول و اداره ميشود؟
سيستم عصبي انسان عوامل محيطي را درک و تمام فعاليتهای بدن را کنترول و اداره مي کند.
سيستم عصبي شامل سه قسمت زیر است:
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 -1سيستم عصبي مرکزي.
 -2سيستم عصبي محيطي.
 -3سيستم عصبي خودکار.
سيستم عصبي مرکزي شامل دماغ و نخاع شوکي است.
دماغ به سه قسمت؛ يعني دماغ اکبر ،دماغ اصغر ،و نخاع مستطيل تقسيم شده است.

AC
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دماغ اکبر وظایف اعضاء مختلف بدن را کنترول و تنظيم مينمايد.
دماغ اصغر فعاليتها و موازنة عضالت ارادي بدن را تنظيم ميکند.
نخاع مستطيل تمام وظايف غير ارادي بدن؛ مانند :هضم ،تنفس ،ضربان قلب ،فعالیت رگهای
خون ،استفراغ ،سرفه و عطسه زدن را اداره و کنترول ميکند.
نخاع شوکي در خاليگاه ستون فقرات قرار داشته که وظيفۀ آن رسانيدن پيغام از بدن به دماغ
و از دماغ به اعضاي حسي بدن ميباشد .رشتههایي که از نخاع شوکي خارج شده و به تمام
حصص بدن پراگنده ميباشند ،به نام سيستم عصبي محيطي ياد ميشوند که شامل رشتههای
حسي و حرکي اند .فعاليتهای اعضاء غير ارادي؛ مانند :معده ،امعاء ،غدوات داخلي بدن،
حرکات قلب و ديگر اعضاي داخلي را سيستم عصبي خودکار کنترول مينمايد.
به منظور رفع خسته گي دماغ ،خواب بهترين استراحت دماغی است.
اطفال نسبت به کالن ساالن بايد بيشتر خواب کنند ،زيرا جسم شان در حالت رشد و نمو بوده
و به خواب بیشتر ضرورت دارند.
صدمه رسيدن به دماغ ،سبب ديوانهگي و حتي مرگ ميشود.
کشيدن دخانيات و نوشيدن مشروبات الکولي به دماغ ضرر ميرساند و بايد از استعمال آنها
خود داري کرد.
سؤالها:
 -1سيستم عصبي انسان به کدام قسمتها تقسيم شده است؟
 -2وظيفة دماغ اصغر و نخاع مستطيل چيست؟
 -3نخاع شوکي در کجا موقعيت دارد؟
 -4چه چيزها به دماغ آسيب ميرسانند؟
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فصل دوم
ماده

KU
AC
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ماده و حالت آن

گاز

مایع

جامد

یخ
0

KU

اهداف:
 -1به دست آوردن معلومات در مورد ماده وحاالت آن.
 -2تفکیک نمودن حاالت مواد محیط و ماحول خود ازهم دیگر.
 -3درک تغییر حاالت مواد مختلف.

AC

فعالیت
• گروپ اول :یک مقدار یخ( آب جامد ) را گرفته حرارت دهند تا ذوب گردد  ،همین
که ذوب شد ،درجۀ حرارت یخ و حالت ذوب شدۀ آنرا توسط ترمامتر تعیین نمایند نتایج
حاصله را یادداشت و در مورد حالت یخ و مذابۀ آن باهم مباحثه نمایند.
• گروپ دوم :آب مایع را حرارت داده  ،جوش نمایند  ،درجۀ حرارت آن را قبل
ازحرارت دادن و الی جوش خوردن توسط ترمامتر اندازه نموده و در مورد تغییرات درجۀ
حرارت با هم بحث کنند.
•گروپ سوم :یک مقدار آب را جوش داده ،بخار آن را در یک ظرف سربسته جمع
آوری نموده که توسط توتههای یخ 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.

گاز

13

مایع
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مواد محیط خود را به کدام حالتها می بینید؟
تعریف ماده :هر شي که داراي کتله و حجم باشد  ،به نام ماده ياد ميشود که شما آنها را
درمحیط خود می بینید.
موادي که در طبيعت وجود دارد ،به سه حالت «جامد ،مايع و گاز » یافت می شوند.
حالت جامد ماده :مواد جامد سخت ومحکم بوده و قوة جذب ذرات آن قوی بوده و ذرات
آنها خيلي باهم نزديک اند؛ ازین سبب مواد جامد داراي شکل و حجم ثابت و معین اند ،
مثال آنها را می توان سنگ،چوب ،آهن ،شيشه و غیره گفت.
حالت مایع ماده :مواد دارای حالت مایع خاصیت جاری شدن را دارا و ذرات آنها نسبت به ذرات
جامدات از هم ديگر به يک فاصلة اندک دور تر قرار داشته و قوة جاذبه بین ذرات آنها کمتر بوده،
حرکت آنها بيشتر ميباشد و ميتوانند موقعيت خود را تغیير دهند؛ از اين سبب اجسام مايع داراي
حجم ثابت و شکل آنها غير ثابت است؛ یعنی شکل آنها مربوط به ظرفی است که در آن انداخته شده
است ،مثال آنها را می توان آب ،تيل ،فلزات مايع و ديگر اجسام مايع ارائه کرد.
حالت گاز ماده :موادي که به حالت گاز موجود اند ،بين ذرات آنها قوة جاذبۀ نهايت کم
و قابل صرف نظر است و به يک فاصلة زياد تر از همديگر قرار داشته و ذرات آنها حرکت
سریع دارند ؛ ازين سبب گازات داراي شــکل و حجم غير معین اندکه مثال آنها را می توان
هوا ،آکسيجن ،نايتروجن ،کاربن داي اکسايد ،بخارات آب وغیره نام برد.
حاالت سه گانة مواد در اثر حرارت از يک حالت به حالت ديگر تغییر مي نمايد.
در صورتي که به يک جسم جامد ؛ به طور مثال :يخ حرارت داده شود ،به مايع تبديل
ميگردد .هرگاه به يک مادة مايع؛ مانند :آب ،تيل ،سرکه ،الکول و غيره حرارت داده شود،
حالت گاز را اختیار ميکند ،برعکس در صورتي که يک گاز و يا مايع سرد کرده شود؛ يعني
حرارت آن کم شود ،مایع شده و بعدها منجمد میگردد؛ مانند :تبدیل بخارات آب به مایع و
آب مایع به ژاله وبرف وغیره.

-1
-2
-3
-4

سؤالها:
ماده به چند حالت موجود است؟ معلومات دهید.
چند مشخصۀ عمدۀ مادۀ جامد را تحریر دارید.
چند مشخصۀ عمدۀ مادۀ مایع را تحریر دارید.
آیا با ازدیاد حرارت درحالت مواد کدام تغییری رونما می شود ،چرا ؟
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انواع مواد
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اهداف:
 -1دانستن مشخصات مواد خالص و ناخالص.
 -2تفکیک نمودن مواد خالص از مواد ناخالص.
 -3درک اهمیت مواد خالص و ناخالص در امور حیاتی خود.

فعالیت
• گروپ اول :يک گيالس آب نوشيدني و يک مقدار بوره يا نمک را از روي رنگ،
بوي و ذایقه مالحظه نموده ،در بارة مشاهدات خود با هم تبادل نظرنمايند.
• گروپ دوم  :يک مقدار کم نمک را در يک مقدار آب حل نموده ،ذایقه ،رنگ و
بوي آن را مشاهده و در مورد خواص مواد اولی ومحلوط یکجا شدۀ آنها باهم مذاکره و
تبادل نظر نمايند.
• گروپ سوم :یکمقدار بوره را در آب حل نموده ،درمورد مشخصات آن بحث نمایند.

بوره
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نمک
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اهمیت مواد را در حیات روزمرۀ موجودات حیه بیان کرده می توانید؟
تحت این عنوان مواد را به اساس نوعیت شان شناخته  ،مواد خالص و ناخالص را از هم فرق
و به اهمیت آنها پی خواهید برد.
تمام مواد تشکیل دهندۀ طبيعت به هر حالتی (جامد ،مايع و يا گاز) که باشند ،از لحاظ نوعیت
و ترکيب يا خالص (هم جنس) و يا ناخالص (غير همجنس) ميباشند.
مواد خالص :نوع موادي اند که کوچکترين ذرة آنها داراي عين ترکيب ،ساختمان و
خواص می باشد؛ به طور مثال :آب ،نمک ،بوره ،پوتاشیم ،المونیم و غيره نوع مواد خالص
اند که کوچکترين ذرة مواد مذکور داراي عين خواص اند .کوچکترين ذرة آهن ،طال و نقره
بازهم خواص آهن ،طال و نقره را دارا ميباشد.
آب ،بوره و نمک که هر كدام از عناصر مختلف (مواد خالص) ساخته شده اند ،به نام
مرکبات ياد مي شوند؛ ولي آهن ،طال و نقره که تنها از یک نوع ذرات ساخته شده اند ،به
نام عناصر ياد مي گردند که در دروس بعدی مطالعه خواهند شد.
مواد ناخالص :موادي اند که ذرات تشـکیل دهندۀ آنها در تمامی قسمتهای آنها
مساویانه موجود نميباشد که مثال آنها را مخلوطها؛ به طور مثال( :مخلوط برادة آهن و
سلفر) گفت.
اکثر مواديکه در طبيعت وجود دارد ،خالص نبوده؛ بلکه مخلوطي از مواد خالص؛ يعني
مخلوطی از عناصر و مرکبات اند.
انسانها جهت رفع نيازمنديهای حياتي خود به طريقههای مختلف ،مواد را يکي از ديگر
جدا نموده و از آنها استفاده مي نمايند؛ به طورمثال :نمکها را از تبخير آب بحر ،استحصال
نموده ،آب گل آلود توسط طریقه فلتر پاک و جدا مینماید و آب مقطر توسط عملیة تقطیر
به دست میآورند.
سؤالها:
 -1در مورد مواد خالص ،شکل و نوعیت آنها معلومات دهید.
 -2به کدام مواد ناخالص گفته می شوند؟ با مثال واضح سازید.
 -3نمک  ،آب و آهن کدام نوع مواد اند؟ در مورد معلومات دهید.
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عنصر

KU

اهداف:
-1کسب معلومات در مورد عناصر و ساختمان مواد .
 -2درک اینکه عنصر جزء اساسی ساختمان مواد است.
 -3متیقین شدن به خواص یکسان ذرات کوچک مواد.

AC

فعالیت
• گروپ اول :باالي يک ورق کاغذ ،برادة آهن ،سلفر و سياهي پنسل را گذاشته ،در
بارۀ رنگ آنها باهم بحث و مناقشه نموده و نتيجه را یادداشت کنند.
• گروپ دوم :يک مقدار پودر سلفر را گرفتــه ،باالي صفحة کاغذ قرار دهند ،ذرات
آنها را به دقت مشاهده و در بارة مشابهت و يا اختالف آنها باهم تبادل نظر نمایند.
• گروپ سوم :شاگردان سياهي پنسل را از بين قلم تراش باالي صفحة کاغذ ماليده و
چگونهگي ذرات مذکور را مشاهده  ،با هم تبادل افکار نمايند.

سیاهی پنسل

سلفر

کروم

17

برادة آهن

مس
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به اساس معلومات قبلی ،تصور شما در مورد عنصر چی است؟
به نظر شما کوچکترین ذرات يک عنصر ،از لحاظ خواص از هم فرق خواهند کرد؟
عنصر عبارت از مادۀ اساسی است که کوچکترين ذرات آن (اتومهای آن) داراي عين خواص
و ساختمان می باشند؛ که دیگر اجسام از آن ساخته شده به طور مثال :طال ،نقره ،آهن ،کاربن،
سلفر ،سرب ،آکسيجن ،نايتروجن ،کلورين ،برومين و غيره از جملۀ عناصر طبیعت اند.
تا امروز  90عنصر با خواص معين و مشخص مربوط به خودشان شناخته شده که در طبيعت
موجود بوده و متباقی عناصر ديگر به صورت مصنوعي ساخته شده اند.
كوچكترين ذرۀ اساسی عنصر را اتوم نامیده اند که در تعامالت کيمياوي و ترکيب مرکبات
سهم میگیرد .اتومها به نوبة خود از ذرات کوچکتري «پروتونها ،نيوترونها ،الکترونها و
غيره» تشکیل گردیده اند .عناصر به حالت جامد ؛مانند :آهن ،طال ،نقره ،سرب ،آيودين وغیره
بوده  ،به حالت مايع؛ مانند:سيماب و برومين ،به حالت گاز؛ مانند :آکسيجن،هایدروجن،
نايتروجن ،فلورین،کلورين ،هیلیم ،نیون ،ارگون ،کرپتون ،زینون و رادون يافت ميشوند.
سمبول:
سمبول عبارت از نام اختصاری عنصر بوده که از حرف اول نام انگلیسی یا التینی عناصر کیمیاوی
است كه به حرف بزرگ الفبای انگلیسی تحریر می گردد؛ به طورمثال :سمبول نایتروجن
) ، N(Nitrogenآکسیجن ) ، O(Oxigenو کاربن ) C(Carbonاست  ،اگر حرف
اول نام دو و یا چندین عنصر عین حروف الفبا بوده باشد؛ دراین صورت یکی از حروف نام آن عنصر

با حرف اول به الفبای کوچک تحریر می گردد؛ به طور مثال :سمبول کلسیم (،Ca )Calcium
سوديم ) Na(Natriumو كلورين ) Cl(Chlorinنشان داده ميشود.
ساختمان اتوم
اتوم کوچکترین ذرة يك عنصر است كه داراي کليه خواص همان عنصر بوده و از هسته و
اقشار (قشرهای الکتروني)تشکیل گردیده است:
 -1هسته :در مرکز اتوم قرار داشته ،کتلة اتومي را تشکيل داده و داراي ذرات پروتونها()P
و نيوترو ن ( )nميباشد ،طوريکه کتلة پروتون( )pو نيوترون( )nباهم تقریباً مساوي است؛
ولي پروتون( )pداراي چارج برقي مثبت و نيوترون بدون چارج برقي است.
تعداد ( + )nتعداد( = )pکتله اتومی
 -2قشرهاي الکتروني :الکترونها (  ) e −ذرات کوچک اتوم اند که به اطراف هستة اتوم
به قشرهای معين و سرعت معين در حرکت بوده ،داراي چارج واحد برقي منفي و کتلة آنها
18

(  ) 1حصة کتلة پروتون و يا نيوترون ميباشد.یعنی کتله الکترون  1840مرتبه از کتله
1840
پروتون یا نیوترون کوچکتر است.
براي اين که اتوم يک عنصر در طبيعت به حالت خنثي و بدون چارج برقی باشد ،باید تعداد
الکترونها و پروتونهای آن با هم مساوي باشد .تعداد پروتونهای يك عنصر را به نام نمبر
اتومي آن نیز ياد ميکنند.
ساختمان اتومهای بعضی از عناصر را در شكل زیر مشاهده كرده ميتوانيد:

KU

ساختمان اتمی کاربن

ساختمان اتومی نایتروجن

ساختمان اتومی اکسیجن

ساختمان اتومی هایدروجن
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ديده ميشود که عناصر ،اساس و تهداب تمام مرکبات عضوي (موجودات زنده) و غير
عضوي (مواد معدني) را تشکيل ميدهند؛ بنابرآن داراي اهميت و ارزش خاصی در تشکيل
طبيعت ميباشند.
سؤالها:
 -1عنصر را تعریف و اجزأی اتوم آن را نام ببرید
 -2پروتون و نیوترون از هم چه فرق دارد ؟ الکترون کدام نوع ذره است؟
 -3چند عنصر از طبیعت به دست آمده است ؟ پنج آنها را نام ببرید.
 -4سمبول کاربن ،نایتروجن ،فاسفورس ،آهن ،سودیم و المونیم را تحریر دارید.

19

مرکب

نمک

نیل توتیا
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اهداف:
 -1حاصل نمودن معلومات در مورد مرکب.
 -2درک اهمیت مرکبات کیمیاوی در طبیعت.
 -3متیقین شدن بر اینکه مرکبات کیمیاوی دارای انواع ،اشکال و خواص مختلف اند.

AC

فعالیت
• يک گروپی از شاگردان چند بلور نمک طعام را چشيده و اگر توته فلز سوديم هم
در دسترس باشد ،آن را بدون تماس با دست مشاهده نمايند  ،در مورد چگونه گي آنها
باهم بحث کنند.
• گروپ ديگري از شاگردان چند بلور بوره يا شکر را چشيده ،ذایقة بوره ،رنگ و بوي
زغال يا کاربن را مشاهده و يادداشت نمايند.
• گروپی سوم شاگردان راجع به رنگ ،بو و ذایقه نمک طعام و شکر باهم مباحثه نمايند.
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مرکبات کیمیایی عبارت از مواد خالصی اند که از اتحاد و ترکیب کیمیایی دو یا چند اتوم
عناصر مختلف به نسبتهای معین و ثابت کتلوی و یا حجمی تشکیل شده باشد؛ به طور مثال:
آب مایعی است كه بی رنگ  ،بی بو و بی ذایقه بوده  ،از دو عنصرهایدروجن و آکسیجن
که گازهای بي رنگ و بي بو اند ،به نسبت  1 : 2حجمی (یک حجم آکسیجن و دوحجم
هایدروجن) و  1 : 8کتلوی (یکهایدروجن وهشت آکسیجن ) ساخته شده است .نمک

AC
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طعام از عنصر فلزی سودیم نرم و تخریش کننده و گاز کلورین به رنگ زرد مایل به سبز خفه
کننده تشکیل گردیده است
طوری که دیده ميشود در تشکیل یک مرکب کیمیایی عناصر شاملة آن خواص خود را از
دست داده و مرکب را با خاصیت جدید تشکیل می دهند.
مالیکول :کوچکترین ذرة یک مرکب که خواص همان مرکب را دارد ؛ به نام مالیکول یاد
مي شود که از ترکیب و اتحاد کیمیایی دو یا چند اتومهای عناصر مختلف تشکیل شده و
تمامی خواص مرکب مربوطه را دارا ميباشد؛ مانندH 2O :
فورمول مالیکول :مالیکول یک مرکب به وسیلۀ فورمول افاده مي گردد که عبارت از
مجموع سمبولهای عناصر متشکلة آن مرکب ميباشد؛ به طور مثال :فورمول مالیکول آب که
متشکل از دو اتومهایدروجن و یک اتوم آکسیجن است H 2O ،است.
عددی که در قسمت پایانی پیش روی سمبول اتوم یک عنصر نوشته ميشود ،تعداد اتومهای
همان عنصر را نشان می دهد؛ به طور مثال :فورمول مالیکولی میتان که یک گاز است ،عبارت
از  CH 4بوده که در آن چهار اتومهایدروجن و یک اتوم کاربن شامل میباشد.
تمام موادی که در ترکیب موجودات زنده و غیر زنده وجود دارد ،از ترکیب عناصر مختلف
متشکل میباشند؛ بنابراین مرکبات از اهمیت خاصی برخوردار است.
به صورت عموم مرکبات دونوع اند که عبارت ازعضوی و غیر عضوی می باشند.
سؤالها:
 -1آب عنصر است ویا اینکه مرکب کيمياوي؟
 -2فرق بین خواص آب و عناصر متشکلۀ آنرا توضیح نمایید.
 -3مالیکول را تعریف نموده وهم اجزای مرکب  H 2 SO4را نام ببرید.
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مخلوطها

KU

اهداف:
 -1کسب معلومات درمورد مخلوطها.
 -2درک غیر متجانس بودن مخلوطها.
 -3استفاده از مخلوطها در حیات روزمرۀ خود.

AC

فعالیت
• گروپ اول :يک مقدار خاک را در بين يک بيکر حاوی آب انداخته چگونهگي
مخلوط متشکله را مشاهده نماینده و بعد توسط يک کاغذ فلتر و قيف ،آن را در بين يک
بيکر ديگر ،فلتر نمايند .نتيجة مشاهدات خود را باهم بحث کنند .
• گروپ دوم :مخلوط سلفر و برادة آهن را تهيه و مقناطيس را به آن نزديک نمایند؛ بعد
در بارة چگونه گي مشاهدات خود باهم بحث نمايند.
• گروپ سوم :مخلوط سلفر و برادة آهن را در ظرف کاشي انداخته حرارت دهند؛
بعد از تشکيل جسم جامد مقناطيس را به آن نزديک کنند؛ درين صورت نتيجة بیان کنند.

22

KU

ترتیب ساخت کاغذ فلتر
غرض فلتریشن

AC
سلفاید آهن

مخلوط سلفر
و برادة آهن

آیا اجزای تشکیل کنندۀ مخلوطها خواص اولی خود را بعد از یکجا نمودن از دست میدهد
ویا خیر؟
مخلوط عبارت از یکجا شدن دو یا چند مادة خالص (عناصر یا مرکبات) به نسبت غیر معین
است.
اجزای مخلوطها به آسانی به طریقههای سادة فزیکی؛ از قبیل :مقناطیس ،فلتر ،تبخیر و غیره
جدا شده میتوانند؛ به طور مثال :از مخلوط برادة آهن و سلفر توسط مقناطیس ذرات آهن
را جذب و جدا نموده و سلفر باقی میماند ،اگر یک مخلوط (محلول) بوره و آب یا نمک و
آب حرارت داده شود ،در اثر حرارت ،آب آن تبخیر شده و نمک یا بوره در قسمت پایین
ظرف مربوط باقی میماند.
هرگاه به یک مخلوط از قبیل :مخلوط برادة آهن و سلفر حرارت داده شود؛ یک جسم جدید
23

سیاه رنگ که مقناطیس باالی آن اثر ندارد ،تشکیل ميشود .این جسم جديد یک مرکب
کیمیایی بوده که به نام سلفاید آهن (  ) FeSیاد ميشود .اگرآهن اضافی بدون تعامل باقی
مانده باشد ،به وسیلة مقناطیس جدا شده میتواند.
در مخلوط ،اجزای شاملة آن خاصیت اولی خود را حفظ مینمایند.

AC

KU

سؤالها:
 -1مخلوط را تعریف نموده  ،انواع آن را نام برده و فرق آن را توضیح کنید.
 -2فرق بین مخلوط و مرکب چیست ؟ در مورد معلومات بدهید.
 -3در یک مخلوط  20گرام بوره در  100گرام آب حل شده است ،مقدار مخلوط آن
چقدر خواهد بود؟ مخلوط حاصله کدام نوعی از مخلوطها است؟
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محلول

محلول نیل توتیا

AC
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اهداف:
 -۱دانستن چگونه گی انحاللیت(حل شدن) مواد در یک دیگر.
 -۲اندازه کردن انحاللیت مواد در یک دیگرو تشکل محلولها.
 -۳درک اهمیت خاص محلولها در حيات روزه.

فعالیت
• گروپ اول :يک مقدار نمک را در يک بيکر حاوي آب انداخته ،بعد از حل شدن
دربارة رنگ ،بو ،ذايقه و طرز انتشار ذرات نمک در محلول متشکله باهم بحث نمايند.
• گروپ دوم :يک مقدار بوره را در يک بيکر حاوی آب حل نموده ،راجع به رنگ،
بوي و ذايقه محلول متشکله و انتشار ذرات شکر درآب باهم تبادل افکار نمايند.
• گروپ سومی :یک مقدار تيل را در يک بيکر آب دار و يک مقدار پودر تباشير را در
بيکر آب دار ديگر انداخته ،آنها را شور داده ،بعد در مورد انحالليت و يا عدم انحالليت
رنگ شیرین

مواد مذکور باهم بحث نمايند.

تیل

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

مخلوط آب و رنگ

تیل

آب

آیا با اصطالح محلول آشنایی دارید؟ کدام نوع مواد(مخلوط) را محلول گویند؟
محلول عبارت از مخلوط متجانس دو یا چندین مواد خالص است که نسبت اجزأی متشکلۀ
آن تا سرحد معین قابل تغییر میباشد .محلول از دو قسمت ساخته شده است:
مادة حل شونده یا مادۀ منحله؛ از قبیل :بوره ،نمک و غیره بوده و مادۀ حل کننده یا محلل
عبارت از :آب ،الکول و غیره است.

محلول مجموعۀ مادۀ منحله و محلل(حل کننده) است:
					
مادۀ حل شونده  +حل کننده = محلول
		
به طور مثال:

بوره  +آب = محلول بوره

KU
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در تشکیل یک محلول ،ذرات و مالیکولهای مادة حل شونده به صورت یکسان در بین ذرات
مادة حل کننده پخش گردیده؛ ازین سبب هر قسمت محلول دارای عین خواص فزیکی و
کیمیاوی ميباشد.
غلظت محلولها :غلظت عبارت از مقدار مادۀ منحله در فی واحد حجم محلولها است .در
محلولهایی که مقدار مادة منحله آن نسبت به مادة حل کننده کمتر باشد ،به نام محلول رقیق
یاد شده و محلولهای که مقدار مادة منحلۀآن در مادة حل کننده بیشتر باشد ،محلول غلیظ
است.
هرگاه مقدار مادة منحله در بین محلِل (مادة حل کننده) به حد اعظمی برسد ،طوری که دیگر
نتواند مادة منحله را در خود حل کند ،محلول حاصله را به نام محلول مشبوع یاد می کنند.
همان طوری که انواع مختلف مواد حل شونده ؛ از قبیل :بوره ،نمک ،نیل توتیا ،گاز کاربن
دایاکساید وغیره وجود دارد ،انواع مختلف مواد حل کننده؛ از قبیل :آب ،بنزین ،الکول،
ایتر و غیره نيز موجود میباشد؛ اما آب که اکثر مواد را در خود کم و بیش حل میکند ،به نام
محلِل عمومی یاد میشود و محلول مربوطه به نام محلول آبی یاد میگردد.
موادی که در آب حل نشده و ته نشین می شوند  ،به نام مواد غیر منحل یاد میشود؛ به
طورمثال :پودر تباشیر در آب حل نمیشوند.
محلولها در صنعت ،طبابت ،زراعت و فعالیتهای حیاتی زنده جانها (حیوانات و نباتات)
26

دارای اهمیت خاص میباشد؛ به طورمثال :ساختن رنگها ،سیرومها ،جذب مواد معدنی
توسط ریشة نباتات ،هضم و جذب مواد غذایی در بدن ،تهیة شربتها و غیره به حالت محلول
صورت میگیرد.
سؤالها:
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 -1فرق بین مخلوط غیر متجانس و متجانس( محلول) را توضیح کنید.
 -2اجزأی يک محلول را به صورت مختصر روشن سازید.
 -3محلولهای مشبوع از محلولهای غیر مشبوع کدام فرقها را دارا است؟ آن را
توضیح کنید.
 -4آبهای معدنی ،جوبارها ،ابحار،دریاها و چشمهها آب خالص اند ویا این که
محلولها میباشند؟
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فصل سوم
منابع طبیعی
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منابع طبیعی چیست؟
عبارت از منابعی اند که در طبیعت موجود بوده و انسانها جهت بقای خویش به صورت
مستقیم یا غیرمستقیم از آنها استفاده می کنند که در زیر مطالعه می گردد.

جنگالت
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اهداف:
 -1شناخت جنگالت.
 -2بیان حفاظت و طرز استفادة مناسب از جنگالت.
 -3درک اهمیت جنگالت.

فعالیت
• گروپ اول شاگردان با هم بحث نموده ،بیان نمایند که موجودیت جنگل در یک
محیط چه اهمیت دارد و در کدام موارد از آن استفاده ميگردد؟
• گروپ دوم شاگردان بعد از بحث توضیح کنید که چه طور میتوان از جنگالت
حفاظت کرد؟
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به نظر شما جنگل چیست ؟
جنگل عبارت از محیطی است که در آن انواع مختلف درختان و بتهها می رویند.
در جنگالت درختان مختلف؛ مانند :جلغوزه ،پسته ،ارچه ،سرو ،ناجو و غیره پیدا ميشود.
در بعضی از جنگالت ،نباتات علفی نیز می روید که مواد غذایی خوبی برای حیوانات
ميباشند .جنگالت و درختان پناهگاه مناسبی برای پرنده گان و حیوانات و حشی اند.

سؤالها:
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اگر درختان جنگل را قطع نماییم ،پرندهگانی که در آنها آشیانه دارند ،ناپدید میگردند.
از درختان جنگالت ،چوب تعمیراتی جهت ساختن منازل به دست می آید؛ همچنان در
تسخین ،پخت و پز ،ساختن میز و چوکی ،دروازه ،الماری،کلکین  ،تهیة کاغذ و غیره استفاده
ميشود.
جنگالت ،منطقه را سرسبز ساخته ،هوای محیط را تصفیه نموده ،از تخریب خاک توسط باد
و باران جلوگیری مینمایند.
جنگالت از جاری شدن سیالبها به طور قسمی جلوگیری می نمایند.
جنگالت نسبت اهمیت محیطی و اقتصادی یی که دارند ،نباید خود سرانه و بی موجب قطع
گردند؛ بلکه در حفاظت آنها باید توجه نماییم.
در صورتیکه به قطع نمودن درختان جنگالت ضرورت باشد ،باید به عوض آنها نهالهای
دیگر به جایشان غرس شود.از آتش روشن کردن در جنگل جدا ً خود داری گردد.
 -1جنگالت چه اهمیت اقتصادی دارند؟
 -2جنگالت به محیط زیست چه فایده را می رسانند؟
 -3از جنگالت چطور حفاظت نماییم؟

30

معادن
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اهداف:
 -1شناختن معادن منحیث یکی از منابع طبیعی.
 -2تفکیک ذخایر مواد عضوی از معادن غیر عضوی.
 -3درک اهمیت معادن در زنده گی روزمرۀ خود.

فعالیت
• گروپ اول :باهم بحث نمایند که کدام یکی از مواد زیر ،معدنی و کدام یکی هم
معدنی نیستند؟ دلیل آنرا بیان کنند:
آب ،یخ ،نمک ،شکر ،نفت ،شیشه ،مروارید ،پنسل ،گچ ،الماس ،طال.
• گروپ دوم شاگردان باهم بحث نمایند که مواد محروقاتی ،تعمیراتی و زینتی از چه
و چه گونه به دست می آیند؟
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به نظر شما کدام مواد از معادن به دست می آیند؟
معادن از جملة منابع طبیعی و ذخایر زیر 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 که نیازمندی ما را از لحاظ تسخین،
تنویر  ،انرژی و وسایل ترانسپورتی رفع مینمایند.
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معادن مواد عضوی زیادتر منشأ حیوانی و نباتی داشته که از تخریب و تجزیة اجساد حیوانی و
نباتی تحت فشار بعد از گذشت زمان تشکیل ميشوند.
معادن مواد غیرعضوی؛ مانند :طال ،نقره ،مس ،جست ،المونیم ،پالتین ،نکل ،آهن و غیره
ميباشند که اکثر وسایل مورد ضرورت حیاتی ما؛ از قبیل :وسایل ترانسپورتی ،برقی ،ظروف
پخت و پز ،تزئینی و غیره از آنها تهیه میگردند.
همچنان مواد معدنی دیگر؛ مانند :الماس ،گچ ،چونه ،یاقوت ،فیروزه ،عقیق ،الجورد ،زمرد،
سلفر ،مرمر ،نمک طعام و غیره نیز از جملة معادن غیر عضوی بوده که در موارد مختلف از
آنها استفاده به عمل می آید.

سؤالها:
 -1معدن چیست و به چند بخش تقسیم شده است؟
 -2انسانها در زنده گی روزمرۀ خود از معادن چه طور استفاده می کنند؟
 -3در مورد معادن معلومات دارید،چند نوع معدن را می شناسید.
 -4الماس ،گچ ،چونه ،یاقوت ،فیروزه ،عقیق و الجورد از جملۀ کدام نوع معادن اند؟
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منرالها (مواد معدنی)
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اهداف:
 -1کسب معلومات در مورد منرالها (مواد معدنی).
 -2تمیز منرالها از همدیگربادر نظر داشت خواص ظاهری شان .
 -3درک ارزش و اهمیت منرالها در زنده گی روزمرۀ خود.

فعالیت
• گروپ اول  :یک توته بلور نمک طعام را گرفته ،در بارة رنگ ،ذایقه و محل پیدایش
آن با هم بحث نمایند.
• گروپ دوم شاگردان بعد از بحث و مذاکره ،بگویند که در اشکال زیر مواد معدنی
کدامها اند و در کجا پیدا می شوند.

زمرد
ُ

33

یاقوت

الماس

به نظر شما منرالها چیست و در کجا پیدا می شوند  ،در زنده گی روزمره از آنها چه استفاده
شده میتواند؟
منرالها اجسامی اند که از عناصر یا مرکبات کیمیاوی ساخته شده و در طبیعت در قشر زمین
پیدا میشوند.
منرالها مواد جامد اند که دارای ساختمان مشخص میباشند.
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منرالها؛از قبیل :طال ،نقره ،مس ،الماس ،نمک طعام ،گچ و غیره ،در طبیعت به انواع ،اشکال
و رنگهای مختلف وجود داشته ،همراه ریگها و سنگ ریزهها یا در بین احجار مختلف پیدا
میشوند.
خصوصیات مهم منرالها ،رنگ ،ساختمان بلوری و جالی آنها ميباشد؛به طور مثال :سلفر
دارای رنگ زرد و یاقوت دارای رنگ سرخ ميباشد.
بعضی از منرالها بسیار سخت بوده که مثال آن الماس است ،این منرال در سوراخ نمودن
سنگها و بریدن شیشه به کار می رود؛ همچنان مادۀ قیمتی بوده که در ساختن زیورات
استفاده می شود.
منرالها در صنعت مورد استعمال زیاد دارد؛ به طورمثال :در ساختن پنسل از گرافیت استفاده
ميشود و از طال و نقره در ساختن زیورات استفاده ميشود.
از مس در ساختن سامان آالت برقی و ظروف کار گرفته ميشود.

سؤالها:
-۱منرالها را تعریف نموده و چند نوع آن را نام بگیرید.
-۲منرالها در کجا پیدا شده چطور از همدیگر تمیز میشوند؟
-۳از منرالها در امور زنده گی در کدام بخشها استفاده به عمل میآید؟
-۴شما در حیات روزمرۀ تان ازکدام مواد معدنی زیاد استفاده می کنید؟
-۵به نظر شما از کدام منرالها زیاد تر به حیث زیورات استفاده می گردد؟
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احجار (سنگها)
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اهداف:
 .1شناختن سنگها به حیث یکی ازاجزای منابع طبیعی.
 .2مشخص نمودن مورد استعمال سنگها و استفادۀ الزم آز آنها.
 .3متیقین شدن به مخلوط بودن سنگها به اشکال مختلف معدنی.

فعالیت
• به یکی از گروپها سنگهای مختلف داده شود تا آنها را با دقت مشاهده نموده،
در مورد رنگ و شکل آنها با هم مباحثه نمایند.
• گروپ دیگری در مورد استفادۀ احجار در محیط شان با هم بحث نمایند.

35

آیا احجار را به حیث یکی از اجزای منابع طبیعی می شناسید؟
موارداستعمال و طرز استفادة مناسب احجار را می دانید؟
به نظر شما از سنگها در زنده گی روزمره چه استفاده می شود؟
احجار عبارت از مواد سازندة قسمتهای جامد قشر زمین بوده و از یک یا چند مادة معدنی
یا منرالها به وجود آمده اند.
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سنگهایی که دارای مواد معدنی؛ از قبیل :آهن ،طال ،مس ،المونیم ،زمرد ،الجورد ،الماس و
غیره اند ،از جملة نوع سنگهای قیمتی می باشند که به ُطرق مختلف مواد قیمتی و با ارزش
را از اين سنگها جدا کرده ،به دست میآورند.
سنگها موارد استعمال و کاربرد زیادی دارند ،انسانها
از آنها در ساختن خانهها ،کارخانهها وغیره موارد دیگر
استفاده میکنند.
مرمر یک نوع سنگی است که بعد از تراش و صیقل در
تزئین تعمیرات از آن استفاده ميشود.
زیادتردر شهرها و دهات ،بناها ،پلها و جادهها از احجار
سنگ ناریه
(سنگها) ساخته شده اند.

سنگ متحوله

سؤالها:
 -۱سنگ چیست؟ تعریف کنید.
 -2انسانها از سنگها چه استفاده میکنند؟
 -3آیا بعضی اوقات نام سنگهای قیمتی را شنیده اید ،آنها را به کدام نامها یاد میکنند؟
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فوسیلها

فعالیت
ساختن فوسیل مصنوعی
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اهداف:
 .1شناختن فوسیلها.
 .2بیان چه گو نگی تشکیل فوسیلها.
 .3درک اهمیت فوسیلها.

گروپ اول :قدری موم نرم را بر روی یک سطح ،هموار نموده؛ سپس
یک برگ تازة درخت توت را بر روی آن گذاشته ،فشار دهند تا نقش
برگ بر روی موم حک شود .بعدا ً یک مقدار گچ را با آب مخلوط

نموده و خمیرة آن را بسازند و خمیرة گچ را بر روی نقش برگ باالی
موم بریزند .بعد از سخت شدن آن را برداشته و مشاهده نمایند؛ سپس

توضیح نمایند که از این تجربه چه به دست آمد.

گروپ دوم :به عوض برگ توت ،میتوانند از صدف استفاده نموده و

فعالیت فوق را اجراء نمایند.
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آیا شما گاهی آثار و یا نقش حیوانات و نباتات را روی سنگها دیده اید؟
به نظر شما این نقشهها را به کدام نام یاد می کنند؟
فوسیلها بقایا و آثار موجودات زنده (نباتات و حیوانات) بسیار قدیمی میباشند که در تحت
سنگها باقی مانده اند.
فوسیلها به شکل استخوان  ،دندان و یا قسمتهایی از بدن موجودات زنده و یا نقش پای
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موجودات قدیمی میباشند که سخت وجامد شده اند.
حیوانات و نباتاتی که به فوسیل تبدیل میگردند ،باید
اعضاء سخت داشته باشند تا در مقابل تجزیه و تخریب
مقاومت کرده بتوانند.
برای تشکیل فوسیل محیطهای رسوبی؛مانند :دریا و
دریاچهها نسبت به سایر مناطق بهتر است؛ زيرا بقایای
جانداران به وسیلۀ رسوبات بهتر مدفون و پوشیده
میشوند.
دانشمندان با مطالعة فوسیلها دربارة تاریخ گذشتة زمین
و تغییرات آن اطالعات زیاد به دست می آورند؛ به
طورمثال :اگر در باالی کوه بلندی فوسیل ماهی یافت
شود ،نشانۀ آن است که در گذشته آن محل دریا بوده
است.
از فوسیلها برای تعیین محل بعضی از مواد معدنی استفاده میگردد.
از فوسیلها در تشخیص آب و هوای گذشتة استفاده شده می تواند.

-1
-2
-3
-4

سؤالها:
فوسیل چیست؟
برای تشکیل فوسیلها کدام شرایط ضروری اند؟
از فوسیلها در کدام عرصهها استفاده شده می تواند؟
فوسیلها به کدام شکل موجود اند؟ توصیح کنید.
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فصل چهارم
انرژی

KU
AC
39

انرژی چیست؟
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اهداف:
 .1شناختن انرژی و منابع آن.
 .2بیان کردن اهمیت انرژی.
 .3متیقن شدن به استفاده از انرژی در حیات روزمره.
فعالیت
در مورد این که چرا آب سرد به اثر سوختن مواد محروقاتی به جوش
میآید ،با هم بحث و مذاکره نموده ،نتیجه را با همصنفان شریک کنید.
مطابق شکل یک فرفرک بسازید.
فرفرک را پف کنید ،چه اتفاقی میافتد؟
غیر از پف کردن ،فرفرک را به چه طریقی میتوان به چرخش
آورد؟چه چیز سبب چرخیدن فرفرک ميشود؟
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به نظر شما وقتی که تیل موتر و دیگر وسایل ترانسپورتی خالص میشود؛ چرا حرکت آنها
متوقف ميشود؟
به محیط اطراف تان به دقت نظر کنید .اشیاء و وسایل زیادی را میبینید که حرکت میکنند.
در همۀ این موارد چیزی هست که باعث حرکت اشیاء ميشود؛ مث ً
ال :در فعالیتها دیدید که
باد باعث حرکت فرفرک ميشود و یا وقتی آب سرد را باالی آتش میگذاریم ،حرارت
آتش سبب جوشیدن و حرکت آب ميشود.
عاملی که میتواند وسایل را به کار اندازد ،باعث حرکت اشیاء شود یا آنها را تغییر حالت
دهد ،به نام انرژی یاد ميشود.
انرژی را نمی توان به چشم دید؛ ولی اثر آن را که عبارت از به حرکت آوردن یا تغییردادن
حالت اشیاء است میتوان احساس یا مشاهده کرد.
انرژی کلمة یونانی بوده ،به معنای قابلیت اجراء کار ميباشد.
درطبیعت ،منابع مختلفی وجود دارد که انرژی مورد نیاز ما را تأمین میکند ،میخواهیم آنها
را به طور مختصر بیان نماییم.
بدن ما برای انجام فعالیتهای حیاتی و کارهای روزمره به انرژی ضرورت دارد .این انرژی از
طریق مواد غذایی که مصرف میکنیم تأمین ميشود.
منبع مهم دیگر انرژی مواد سوخت (محروقاتی) ميباشد .این مواد عبارتند از :تیل ،گاز
طبیعی ،نفت ،زغال سنگ ،چوب و غیره ،که در اثر سوختن ،انرژی تولید میکنند.
انرژی این مواد برای گرم کردن خانهها ،به کار انداختن وسایل ترانسپورتی ،ماشینهای
تولیدی در کارخانهها ،تولید برق حرارتی و دیگر موارد استفاده ميشود.
باد و آب نیز منابع تولید انرژی اند .باد میتواند آسیابهای بادی و توربینهای بادی تولید
برق را به حرکت آورد .آب هم وقتی که جریان می یابد ،میتواند انرژی الزم برای حرکت
توربینهای تولید برق یا پرههای آسیاب آبی را تأمین نماید.
بنابر این منابعی که این انرژی را در اختیار ما قرار میدهند ،بسیار با ارزش اند و باید کوشش
کنیم از آنها به صورت درست و معقول استفاده نماییم.
سؤالها:
 -1انرژی را تعریف کنید.
 -2منابع انرژی را نام بگیرید.
 -3انرژی در حیات روزمره چه اهمیت دارد؟
 -4چه چیز سبب حرکت انسان ،آسیاب بادی ،وسایل ترانسپورتی «مثل موتر» و غیره
ميشود؟
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انواع انرژی
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اهداف:
 .1شناختن انواع انرژی.
 .2تشخیص و توضیح موارد استفادۀ انواع انرژی.
 .3درک کردن اهمیت انرژی ذخیره یی و حرکی در حیات روزمره.

فعالیت
• هنگامی که طیاره یی در ارتفاع کم
از باالی منازل میگذرد ،دیده ميشود که
شیشهها به لرزه در می آیند ،با هم بحث
کنید که انرژی الزم برای لرزش شیشهها
از کجا می آید.
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فعالیت
• برای فعال ساختن وسایلی که در اشکال ذیل دیده میشود کدام نوع انرژی بکار
میرود؟
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به نظر شما همۀ وسایلی را که در حیات روزمره به کار میبریم از یک نوع انرژی استفاده
میکنند؟
در فعالیتها مشاهده کردید که ما در حیات روزمره برای انجام کارهای مختلف از انرژیهای
متفاوت استفاده میکنیم؛ به طور مثال :هنگامی که میخواهیم بدویم یا با قلم بر روی کاغذ
بنویسیم از انرژی عضالت بدن خود استفاده میکنیم .این نوع انرژی که در عضالت موجودات
زنده ذخیره شده است به نام انرژی ذخیروی یاد ميشود.
انرژی انواع مختلف دیگر نیز دارد که تعدادی از آنها به صورت مختصر بیان میگردند :
• انرژی حرارتی عبارت از انرژی است که در اثر سوختن مواد محروقاتی ،مانند :پترول،
دیزل ،تیل خاک ،گاز طبیعی ،ذغال سنگ و غیره به دست می آید که برای پخت و پز ،گرم
کردن خانهها ،به کار انداختن موترها ،جنراتورهای برق ،ماشینها و بسیاری موارد دیگر از
آن کار گر فته ميشود.
• انرژی کیمیاوی عبارت از انرژی ذخیره شده در ماده است که در صورت سوختن به انرژی
حرارتی و در صورت تجزیه شدن مواد به انرژی برقی تبدیل می شود.
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• انرژی برقی عبارت از انرژی است که از جریان سریع الکترونها در سیمهایهادی به وجود
آمده و به فاصلههای دور انتقال میگردد و از این نوع انرژی در جهان برای روشن ساختن
خانهها ،فعال ساختن رادیو ،تلویزیون ،یخچال و انواع مختلف وسایل برقی استفاده بیشتر
میگردد.
• انرژی نوری نوع از انرژی است که از آفتاب ،سوختن مواد و انواع مختلف چراغهای برقی
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و غیره بدست آمده و به آسانی به انواع دیگری انرژی مانند انرژی حرارتی ،برقی و کیمیاوی
تبدیل می شود.
• انرژی صوتی به شکل اهتزازات در هوا و اجسام دیگر منتشر گردیده ،باعث حرکت یا
لرزش اجسام میگردد .به طور کلی تمام انواع انرژی به دو شکل انرژی حرکی و انرژی
ذخیره یی (پوتنشیلی) ظاهر میگردد.
• انرژی حرکی انرژی است که اجسامی در حال حرکت می باشد .مث ً
ال موتر ،آب و غیره
اجسام در حال حرکت انرژی حرکی دارند که می توانند کاری را انجام دهند.
• انرژی ذخیروی انرژی است که در اجسام نظر به موقعیت شان ذخیره می شود .مث ً
ال آب که
در کاسۀ بند برق ذخیره می شود ،دارای انرژی ذخیروی می باشد ،وقتی که به حرکت آغاز
کند توربینها رامی چرخانند و کار را انجام میدهند.

سؤالها:
 .1انرژی حرارتی از کجا بدست می آید؟ چند مثال را تذکر دهید.
 .2انرژی برقی چه قسم انرژی است و در کدام موارد از آن کار گرفته می شود؟
 .3انرژی حرارتی و ذخیروی از هم چه تفاوت دارد؟
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تغییرات انرژی
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اهداف:
 .1فهمیدن مفهوم تغییرات انرژی.
 .2بیان کردن طریقههای تغییرات انرژی.
 .3درک و استفاده کردن از انواع مختلف انرژی در حیات روزمره.
فعالیت
• در شکل باال مراحل مختلف تولید برق آبی تا مصرف آن در خانه نشان داده شده است .به دقت با
شکلها نظر کرده و بگویید که در هر مرحله یک نوع انرژی به نوع دیگر تغییر کرده است.
آیا در زنده گی روزمره تا حال دیده اید که یک نوع انرژی به نوع دیگر تبدیل شود؟
همان طوری که در فعالیتها آموختید انرژیها می توانند به یکدیگر تبدیل شوند؛ به طور
مثال :در شکل باال آبی که در کاسة بند قرار دارد ،دارای انرژی ذخیرهیی است.
این انرژی فعال نیست؛ ولی وقتی که این آب به حرکت می آید و از بند پایین میافتد انرژی
ذخیرهیی آن به انرژی حرکی تبدیل شده و توربینهای تولید برق را میچرخاند.
انرژی حرکی توربینها نیز به انرژی برقی تبدیل ميشود.
این انرژی وقتی به خانههای ما میرسد توسط وسایل مختلف به انرژیهای مختلف تبدیل
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ميشود؛ مث ً
ال :در گروپها ،انرژی برقی به نوری ،در منقل و اتو به حرارتی و در رادیو به
انرژی صوتی تبدیل ميشود.
تبدیالت و تغییرات انرژی از یک نوع به نوع دیگر ،در زندهگی ما بسیار مهم است؛ زیرا در
بسیاری از موارد ،انرژی یی را که در اختیار داریم ،به طور مستقیم نمیتواند کارهای ما را
انجام دهد؛ مث ً
ال :اگر انرژی کیمیاوی(مثل انرژی ذخیره شدة پترول در اختیار داشته باشیم به
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طور مستقیم با آن نمیتوانیم خانههای خود را در تابستان سرد کنیم .اما وقتیکه در جنراتورها
مواد نفتي را به كار مي بريم انرژي كيمياوي آنها اول به انرژی حرارتی و سپس به انرژی
برقی تبدیل ميگردد و با این انرژی میتوانیم پکهها یا دیگر وسایل سرد کنندۀ خانه را به کار
اندازیم و خانه را سرد کنیم.
در بدن ما نیز در اثر تغییرات انرژی می توانیم فعالیتهای حیاتی خویش را انجام دهیم.
انرژی نوری آفتاب توسط نباتات سبز به شکل انرژی کیمیاوی ذخیره ميشود.
حیوانات و انسانها با استفاده از نباتات این انرژی را به شکل انرژی عضالتی در وجود خویش
ذخیره میکنند .وقتی ما عضالت خود را به کار می اندازیم ،انرژي عضالتی به انرژی حرکی
تبدیل ميشود که باعث به حرکت در آوردن وسایل مختلف؛ مثل :بایسکل ،قلم ،و غیره
میگردد.

سؤالها:
 -1آب در کاسة بند برق دارای کدام نوع انرژی است و وقتی که باالی پرهها می ریزد
به چه نوع انرژی تبدیل می شود؟
 -2چند مثال در مورد تغییرات انرژی بیاورید.
 -3در مورد منقل یا بخاری برقی فکر کنید و بگویید که :چه نوع یک انرژی به نوع
دیگر آن تبدیل ميشود؟
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استفادة معقول از انرژی

فعالیت
• گروپ اول شاگردان یک لست از موارد
استفاده از انرژی برقی را در زنده گی روزمره
تهیه کنند و بگویند که :
 -1در چه صورت این استفادهها درست و در
چه صورت نادرست اند؟
 -2استفادة نادرست از برق چه ضررهایی دارد.
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اهداف:
 .1دانستن استفادۀ معقول از انرژی.
 .2تفکیک استفادۀ معقول و نا معقول از انرژی.
 .3درک اهمیت استفادۀ مناسب و صرفه جویی از انرژی.

• گروپ دوم شاگردان یک لست از موارد استفاده از انرژی مواد محروقاتی (سوخت) در زندهگی
روزمره تهیه کنند و بگویند که :
 -1در چه صورت این استفادهها درست و در
چه صورت نادرست اند.
 -2استفادة نادرست از انرژی مواد سوخت
چه ضررهایی دارد.
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به نظر شما امکان دارد که روزی منابع انرژی یی که در اختیار داریم به اتمام رسیده و کام ً
ال
خالص شود؟
در درسهای قبلی دانستید که انرژی در زندهگی ما موارد استفادة بسیار زیاد دارد؛ درصورتی
که عموماً به شکل معقول؛ ولی گاهی به شکل نامعقول از آن استفاده می گردد؛ به طور مثال:
وقتی در شب از وسایل روشنایی استفاده میکنیم به صورت معقول از آن استفاده کرده ایم
و اگر آنها را در روز یا در جایی که ضرورت نیست روشن کنیم ،این استفاده نادرست یا
نامعقول است.
در زنده گی روزمره مثالهای زیاد میتوانید پیدا کنید که در آن به صورت نامعقول از انرژی
استفاده ميشود .دروازة یخچال را باز گذاشتن ،رادیو و تلویزیون را بدون استفاده روشن
ماندن و یا از مواد سوخت بیشتر از حد مورد نیاز استفاده کردن و غیره استفادههای نامعقول
اند.
استفادة نادرست از انرژی اضرار فراوان دارد .برای فراهم کردن انرژی ،پول و وقت زیاد
مصرف ميشود .اگر ما انرژی را درست مصرف نکنیم ،زیان اقتصادی بر خانواده و جامعة ما
تحمیل خواهد شد.
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مصرف نادرست مواد سوخت ،باعث آلوده گی زیاد تر هوا و محیط زیست ما نیز خواهد شد .
منابع انرژی ما محدود اند؛ مث ً
ال :در کشور ما برق به اندازه یی که برای همه مردم کفایت کند،
تولید نميشود .اگر ما به صورت درست از آن استفاده کرده ،در مصرف آن صرفه جویی
کنیم و از هدر رفتن آن جلوگيري نماييم ،افراد بيشتري از انرژي برقي مستفيد شده ميتوانند.
صرفه جویی در انرژی به معنای درست و به جا مصرف کردن آن ميباشد.

با انتخاب منابع مناسب انرژی نیز میتوانیم در مصرف آن صرفه جویی کنیم؛ به طور مثال:
اگر برای گرم کردن خانهها و تولید برق از انرژی آفتاب ،باد یا آب به جای مواد سوخت
استفاده کنیم ،از یک طرف از آلودهگی هوا و از طرف دیگر از تمام شدن منابع مواد سوخت
در آیندة نزدیک جلوگیری کرده ایم؛ زیرا منابع مواد سوخت محدود اند و اگر در مصرف
آنها زیاده روی کنیم به زودی تمام خواهند شد.
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-4
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سؤالها:
درمورد استفادههای درست و نادرست از انرژی مثال بیاورید.
استفاده از انرژی آفتاب ،آب و باد چه خوبیها دارد؟
صرفه جویی در انرژی چه معنا دارد؟
به فکر شما چه گونه از مصرف بیجای انرژی جلوگیری شده میتواند؟

فصل پنجم
قوه
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قوه چیست؟
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اهداف:
 .1دانستن مفهوم قوه و اثرات آن.
 .2بیان کردن خصوصیات(مقدار و جهت) قوه.
 .3استفادۀ درست از خصوصیات قوه در زنده گی.

فعالیت
الف  :اثرات قوه:
اشکال زیر را با دقت ببینید و با همدیگر بحث کنید و بگویید:
 -1در کدام شکلها ،قوه (تیله کردن و کش کردن) یک جسم ساکن
را متحرک می سازد؟
 -2در کدام شکل ،قوه ،اجسام متحرک را ساکن می سازد؟
 -3در کدام شکلها ،قوه باعث تغییر مسیر حرکت اجسام شده است؟
 -4در کدام شکلها ،قوه باعث تغییر شکل اجسام ميشود؟
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ب  :خصوصیات قوه:
 -1در مورد قوههایی که باالی اجسام مختلف در شکل وارد می گردد با هم بحث کنید و بگویید که
به کدام یک ،قوة بیشتری وارد می گردد.
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 -2در شکل هر کس حلقه را به کدام طرف کش می کند؟ آن را توسط یک تیر نشان دهید ،آیا
می توان گفت که جهتهایی را که تیرها نشان می دهد
جهتهای قوهها نیز اند؟ به نظر شما حلقه به کدام طرف
حرکت خواهد کرد؟ بحث کنید.

به نظر شما قوه (تیله کردن یا کش کردن) باالی
اجسام چه اثراتی دارد؟
معموالً ما در زندهگی روزمره برای انجام کارهای مختلف اجسام را کش یا تیله میکنیم؛
مث ً
ال :کشیدن آب از چاه توسط ریسمان (کش کردن) یا تیله کردن کراچی و حمل بار توسط
انتقال دهنده و غیره.
ماشینهایی که ما به کار میبریم نیز به همین طریق کار را انجام میدهند؛ مث ً
ال :کرین ،اجسام
سنگین را به طرف باال کش میکند و بلدوزر کتلههای خاک و سنگ را به طرف پیش تیله
میکند.
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وقتی ما جسمی را کش یا تیله میکنیم ،باالی آن قوه وارد کرده ایم .
قوه اثرات گوناگونی روی اجسام می گذارد .قوه میتواند یک جسم ساکن را متحرک و
یا یک جسم متحرک را ساکن سازد  .به عبارت دیگر قوه باعث تغییر سرعت یک جسم
ميشود .
قوه باعث تغییر مسیر یک جسم متحرک نیز ميشود؛ مث ً
ال :وقتی که شما به یک توپ در حال
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حرکت ضربه میزنید.
قوه در بسیاری موارد باعث تغییر شکل اجسام ميشود؛ مثل فشار دادن پوقانه و دیگر حاالتی
که در شکلها نشان داده شده اند .
اثراتی که قوه باالی اجسام میگذارد به دو عامل بسته گی دارند:
الف  :مقدار قوه .ب  :جهت قوه.
قوة زیاد باعث ميشود که سرعت جسم بیشتر تغییر کند و یا این که تغییر شکل یا تغییر مسیر
آن زیادتر شود.
جهت قوه؛ یعنی سمتی که جسم کشیده یا تیله ميشود نیز در اثر قوه نقش مهمی دارد .به
همین دلیل بعضی اوقات قوهها اثر همدیگر را خنثی میکنند؛ مث ً
ال :در مسابقة ریسمان کشی
اگر قوهها برابر باشند و از فاصلههای مساوی عمل کنند ،ریسمان حرکت نمیکند.

سؤالها:
 -1قوه چیست و چه اثراتی دارد؟
 -2اثرات قوه به کدام عوامل بستهگی دارند؟
 -3در کدام حالتها دو قوه اثر یکدیگر را خنثی میکنند؟
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انواع قوه
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اهداف:
 .1شناختن انواع قوه.
 .2تفکیک قوههای تماسی و غیر تماسی.
 .3استفاده معقول از قوهها در زنده گی روزمره.

فعالیت
الف :مطابق شکل موترک را روی میز
گذاشته ،تار را به آن بسته و کش کنید.
شکل (الف)
حال بگویید که چه چیزی باعث حرکت موترک شده است و قوه چه گونه به موترک وارد گردیده است؟
ب :یکی از آهنرباها را مطابق شکل بر روی موترک بچسپانید ،آهنربای دیگر را در دست گرفته،
یکبار قطب شمال آن را و بار دیگر قطب
مخالف آن را به موترک نزدیک سازید.
(بدون آن که تماس دهید ).در هر حالت چه
مشاهده میکنید؟ درین حالتها قوه چه گونه
شکل (ب)
به موترک وارد شده است؟
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آیا میتوانیم به جسمی بدون آن که دست ما به آن تماس کند ،قوه وارد کنیم؟
در فعالیت اول مشاهده نمودید که موترک به وسیلة تار کش ميشود .دست شما تار را کش
میکند و تار ،موترک را به طرف شما کش میکند .به این ترتیب قوه از دست شما به تار و
از تار به موترک انتقال مییابد  .اگر دست شما به تار تماس نداشته باشد یا تار به موترک بسته
نباشد ،قوة دست شما به موترک انتقال پیدا کرده نمیتواند.
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بسیاری از قوههایی را که ما به کار میبریم به این طریق اعمال ميشوند؛ مثل :گرفتن و حمل
کردن یک چیز ،کش کردن اشیاء تیله کردن اجسام با دست یا وسایل دیگر وغیره.
در همة این موارد قوه توسط تماس کردن اجسام از یک جسم به جسم دیگر منتقل ميشود .
این نوع قوهها را قوههای تماسی میگویند.
نوع دیگری از قوهها هم وجود دارد که بدون تماس عمل میکنند؛ مث ً
ال :آهنرباها در فعالیت
دوم ،بدون آن که تماس داشته باشند به همدیگر قوه وارد میکنند .این نوع قوهها را قوههای
غیر تماسی میگویند.
قوة جاذبة زمین نیز قوۀ غیر تماسی است؛ زیرا اشیاء را از فواصل دور بدون آن که با زمین
تماس داشته باشند جذب میکند.

-1
-2
-3
-4
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سؤالها:
قوهها به چند دسته تقسیم شده اند؟
قوة تماسی چه نوع قوه یی است؟
قوۀ غیر تماسی را با مثال توضیح دهید.
قوه یی را که باد وارد میکند ،تماسی است یا غیر تماسی؟

قوة جاذبة زمین
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اهداف:
 .1شناختن قوۀ جاذبۀ زمین.
 .2بیان کردن اثرات قوۀ جاذبۀ زمین.
 .3درک نمودن این که چرا وزنهای اجسام از هم فرق دارند.

فعالیت
• گروپ اول شاگردان اجسام مختلف را به فضا پرتاب نموده ،در بارة علت
برگشت آنها به زمین باهم بحث نمایند.
• گروپ دوم شاگردان با هم بحث کنند که چرا وزنهای اجسام مختلف از
هم دیگر فرق دارند.
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چرا وقتی یک سیب از دست تان رها ميشود به طرف باال حرکت نمیکند؟
وقتی جسمی را باال پرتاب میکنید دوباره به طرف زمین بر میگردد .علت آن است که زمین
تمام اجسامی را که در اطراف آن قرار دارد به طرف خود کش میکند.
این قوة کشش که از طرف زمین باالی اجسام وارد ميشود ،قوة جاذبة زمین نام دارد.
قوة جاذبة زمین باعث ميشود که اجسام بر روی زمین استقرار یابند.
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اگر قوة جاذبة زمین نمیبود اجسام در هوا پراگنده میشدند .کرة مهتاب نیز به دلیل قوة جاذبه
به دور زمین حرکت میکند.
قمرهای مصنوعی به دلیل این که زمین آنها را به طرف خود کش میکند در مدارهای
مشخصی در اطراف زمین دور میزنند.
ما قوة جاذبه را نمی توانیم ببینیم ،ولی اثر آن را که عبارت از وزن اجسام است درک میکنیم.
وزن اجسام در اثر قوة جاذبة زمین به وجود می آید .سنگینی و سبکی اجسام در واقع عبارت
از مقدار قوة جاذبة زمین می باشد که باالی اجسام عمل مینماید؛ یعنی بر جسمی که سنگین
تر است ،از طرف زمین قوة جاذبة زیاد تر و بر جسم سبک قوة جاذبة کمتر وارد میگردد.
هر قدر از سطح زمین دور شویم قوة جاذبه کم ميشود .بنا بر این اگر یک جسم به فاصلة
دوری از سطح زمین برده شود ،وزن آن کم ميشود.
سؤالها:
	-1کدام قوه باعث استقرار اجسام در روی زمین ميگردد؟
 -2قوة جاذبه چیست؟
 -3وزن اجسام به چه ارتباط دارد؟
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اصطکاک
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اهداف:
 .1دانستن مفهوم و قوۀ اصطکاک.
 .2بیان کردن این که اصطکاک چه وقت مفید و چه وقت مضر است.
 .3استفادۀ عملی از اصطکاک در زنده گی روزمره.

فعالیت
یک موترک را به تار بسته نموده  ،در بین آن یک وزنه را بگذارید.
اوالً موترک را باالی سطح میز یا شیشه گذاشته،
در اثر کش نمودن به حرکت درآورید .بعد باالی
سطح میز یا شیشة مذکور یک مقدار خاک یا ریگ
انداخته موترک را بر روی آن حرکت دهید .با هم
بحث نمایید که موترک در کدام حالت باالی سطح
میز به سهولت لغزیده و حرکت میکند و علت آن
چیست.
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آیا وسایط نقلیه و اجسام متحرک در مسیر هموار سریع تر و خوب تر حرکت می کنند و یا
در راههای نا هموار؟ چرا؟
تجربههای ما در زنده گی روزمره نشان میدهد که به اجسام متحرک اگر قوه وارد نشود،
سرعت حرکت آنها به تدریج کم ميشود و سرانجام متوقف ميشوند؛ مث ً
ال :اگر یک
بایسکل در حال حرکت را پایدل نزنید بعد از طی مسافتی متوقف ميشود.
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همچنین وقتی یک توپ را ضربه میزنید بعد از مقداری لول خوردن روی زمین ایستاده
ميشود .به همین ترتیب به صدها مثال آورده می توانید که اجسام متحرک بعد از طی فاصله
یی متوقف می شوند .علت این است که در تمام این موارد قسمتهایی از اجسام متحرک به
همدیگر یا به اجسام غیر متحرک ساییده میشوند.
ساییده شدن اجسام به همدیگر باعث کندی حرکت آنها ميشود؛ به طور مثال :در بایسکل،
تایرها به زمین تماس و مالش می کنند؛ همین گونه قسمتهای متحرک بلبرنگ چرخها در
موقع چرخیدن به همدیگر ساییده میشوند .توپ نیز در مسیر حرکت خود به زمین میدان
بازی ساییده ميشود.
در تمام موارد باال ساییده شدن اجسام به همدیگر باعث ميشود که حرکت آنها بطی ( ُکند)
شود .در حقیقت مالش اجسام به همدیگر قوهیی را در مقابل حرکت به و جود میآورد که
آن را قوة اصطکاک میگویند.
اصطکاک به معنای اندازۀ درشتی دو سطحی که باهم مالیده می شوند است .قوة اصطکاک
همیشه باعث کم شدن سرعت حرکت میگردد.
هر جایی که اصطکاک بیشتر باشد اجسام به سختی و مشکلتر حرکت میکنند.
هنگام لغزیدن سطوح ناهموار بر روی یکدیگر ،اصطکاک بیشتری به وجود میآید.
سؤالها:
 -1اصطکاک را تعریف کنید.
 -2حرکت در زمین هموار آسان تر است یا در زمین ناهموار؟ چرا؟
 -3چرا در موسم زمستان به تایرهای موترها زنجیر بسته میکنند؟
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فواید و اضرار اصطکاک
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اهداف:
 .1دانستن فواید و اضرار اصطکاک.
 .2بیان کردن اثر اصطکاک در حرکت اجسام.
 .3استفادۀ عملی از فواید و اضرار اصطکاک در زنده گی روزمره.

فعالیت
• در گروپهای تان در بارة هر شکل باال بحث کنید و به سوالهای زیر پاسخ داده ،به هم صنفیهای
تان ارائه کنید.
• در هریک از اشکال فوق اصطکاک در کدام قسمت ایجاد ميشود؟ بگویید که این اصطکاک
فایده دارد یا ضرر.
به نظر شما در کدام موارد موجودیت اصطکاک مفید واقع ميشود؟
در مورد اضرار اصطکاک چه فکر میکنید؟
اصطکاک تقریباً در همۀ موارد زنده گی ما نقش دارد .بیایید با دقت بیشتری به فعالیتهای
60

AC

KU

روزمرة خود توجه کنیم و نقش اصطکاک را در آنها پیدا کنیم:
وقتی راه می رویم و قدم میزنیم بین بوتهای ما و سطح زمین اصطکاک به وجود می آید،
همچنین بین کف پاهای ما و سطح داخل بوت نیز اصطکاک تولید ميشود ،این اصطکاکها
باعث ميشود که پای ما نلغزد.
اصطکاک در چنین مورد برای ما مفید است؛ زیرا با موجودیت آن می توانیم به سهولت
حرکت کنیم .در صورتی که اصطکاک درین حالت کم باشد (مث ً
ال :بر روی سطح یخ
حرکت کنیم یا پاهای ما چرب باشد) می بینیدکه به آسانی حرکت کرده نمیتوانیم.
موارد بسیار دیگر ،نیز وجود دارد که اصطکاک در آنها مفید است مثل اصطکاک بین
تایرهای موتر و سرک ،اصطکاک بین برکها و َچین بایسکل ،اصطکاک بین نوک پنسل
و کاغذ و یا بین تباشیر و تخته ،اصطکاک بین چرخ و تسمه که باعث انتقال حرکت از یک
چرخ به چرخ دیگر ميشود ،اصطکاک بین قوطی و نوک چوب گوگرد در وقت روشن
نمودن آن و غیره.
اصطکاک در تمام موارد مفید نیست؛ بعضی اوقات اصطکاک در کارهای ما مزاحمت ایجاد
میکند و باعث تلف شدن انرژی ميشود؛ مث ً
ال :وقتی میخواهیم یک جسم سنگین را بر روی
سطح زمین کش کنیم ،اصطکاک بین سطح زمین و جسم باعث ميشود که نتوانیم آن را به
آسانی حرکت دهیم.
قطعات مختلف ماشینها در وقت کار بر روی همدیگر حرکت کرده و اصطکاک ایجاد می
کنند .این اصطکاک باعث کندی حرکت و گرم شدن قطعات شده و به مرور زمان باعث
فرسوده شدن آنها ميشود.
اصطکاکی که در چپراس دروازه به وجود می آید باعث ميشود که دروازه به آسانی باز و
بسته نشود.
همان طور که دیدید اصطکاک در بعضی موارد مفید و در بعضی جاها مضر هم ميباشد .بنابر
این ما باید اصطکاک را در جاهایی که مضر است به طریقۀ مناسب کم کرده و در جاهایی
که مفید است ا ایجاد کنیم یا افزایش دهیم.
سؤالها:
 -1اصطکاک در زنده گی روزمره چه نقش دارد؟
 -2در کدام موارد اصطکاک ضرر دارد؟
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فصل ششم
حرکت
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حركت چیست؟
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اهداف:
 .1فهمیدن مفهوم و تعریف حرکت.
 .2بیان کردن ارتباط بین زمان ،تغییر مکان و حرکت.
 .3درک اهمیت حرکت در امور روزمره.

فعالیت
• یکی از خواص موجودات زنده حرکت است و آنها با صرف
انرژی به حرکت می آیند ،شما بگویید که توسط حرکت کردن کدام
نیازمندیهای آنها رفع شده میتواند؟
• در شکل موتری را میبینید که در بین آن مسافران نشسته اند ،حال
بگویید که مسافران نسبت به کدام اجسام ساکن و نسبت به کدام اجسام
در حال حرکت اند؟
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در صورتی که حرکت موجود نباشد در زنده گی بشر چه حوادثی رخ خواهد داد؟
هر تغییری را که به دوروبر خود می بینید آثار حرکت را در آن می یابید ،شب و روز در اثر
حرکت زمین به دور محورش و چهار فصل در نتیجة حرکت زمین به دور آفتاب به وجود
می آید ،اگر موتری را در نظر بگیریم که در کنار سرک است چند دقیقه بعد از سرک دور
ميشود؛ یعنی با گذشت زمان موتر از یک جا به جای دیگر رسیده است .پس اگر موقعیت
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یک جسم با گذشت زمان تغییر کند گفته می توانیم که جسم حرکت نموده است ،و یا به
عبارۀ دیگر تغییر مکان یک جسم نظر به زمان عبارت از حرکت است .پس می بینیم که در
بحث حرکت دو مفهوم بسیار مهم وجود دارد که باید به آنها توجه کنیم :اول مفهوم زمان
که با ثانيه ،دقيقه ،ساعت ،روز یا سال اندازه می شود ،دوم مفهوم مکان که از مقایسة فاصلة
یک جسم با جسم دیگر یا یک نقطه با یک نقطة دیگر حاصل ميشود و با سانتی متر ،متر،
کیلومتر و غیره می سنجیم .حاال تغییر موقعیت یک جسم را نسبت به جسم دیگر در نظر
می گیریم .فرض میکنیم که در یک موتر نشسته و به جایی می رویم .موقعیت ما به کسان
دیگری که در موتر نشسته اند تغییر نمی کند ،ولی موقعیت همة ما و موتر به اشیایی که در
بیرون قرار دارند تغییر میکند؛ بنا براین اگر ما مسافران دیگر را در نظر بگیریم ،می گوییم که
ما ساکن هستیم و حرکت نداریم .در حالی که اگر اشیاء بیرون را در نظر بگیریم می گوییم
که ما در حال حرکت استیم .هر دو جملة باال صحیح اند .یعنی ما می توانیم نسبت به یک
جسم در حرکت باشیم و در همان وقت نسبت به جسم دیگری حرکت نداشته و ساکن باشیم.
این مطلب را به نام نسبی بودن حرکت یاد می کنند.

سؤالها:
 -1حرکت چیست؟ با مثال واضح سازید.
 -2نسبی بودن حرکت چه معنا دارد؟
 -3به نظر شما در طبیعت کدام اجسام حرکت ندارند؟
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سرعت و واحدات آن
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اهداف:
 .1دانستن مفهوم و تعریف سرعت.
 .2بیان کردن واحدهای سرعت.
 .3استفادۀ عملی از سرعت سنجهای موتر.

فعالیت
• در گروپهای تان راجع به سوالهای زیر بحث نموده و نتیجه آن را به همصنفان تان بیان کنید.
 شاگردی یک روز به مکتب توسط بایسکل می رودو روز دیگر پیاده همان فاصله را طی می کند .در مورد
علت وقت رسیدن و ناوقت رسیدن آن نظریات خود را
بیان کنید.
 سرعت حرکت موتر ،طیاره ،اسپ و انسان را با هممقایسه نمایید.
 شکلی را که می بینید چه بوده ،در کجا و در کدامموارد از آن استفاده ميشود؟

65

به نظر شما دو موتری که از یک نقطه به حرکت آغاز میکنند ،چرا یکی آن زود تر رسیده
و دیگر آن دیرتر میرسد؟
طوری که از فعالیتهای این درس نتیجه گرفتید که تمام اجسام یکسان حرکت ندارند .یک
عدۀ آنها آهسته حرکت میکنند و عدة دیگر آنها به تندی؛ مث ً
ال :طیاره نسبت به موتر تیز تر
حرکت میکند و کسی که سوار بر بایسکل است نسبت به شخص پیاده تیزتر حرکت دارد.
یکی از مشخصات اساسی حرکت سرعت است .اگر یک جسم فاصلة زیاد را در وقت کم
طی کند ،گفته ميشود که سرعت آن زیاد است؛ مث ً
ال :در مسابقة دوش ،برنده کسی است که
فاصلة معینه را در کمترین زمان طی کند .پس سرعت عبارت از فاصلة طی شده توسط یک
جسم متحرک در واحد زمان ميباشد.
نظر به تعریف ،باید فاصله را بر زمان تقسیم کنیم تاسرعت معلوم گردد؛ یعنی:
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فاصلة طی شده
زمان

= سرعت
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سرعت در انگلیسی به  ،)Velocity( vفاصله به  )Distance( dو زمان به  )Time( tافاده
ميشود .پس :
چون فاصله به کیلومتر ( ،)Kmمتر ( )mو سانتی متر ( )Cmو زمان به ساعت ( )hو ثانیه
( )sاندازه گیری میگردد؛ پس واحدات اندازه گیری سرعت عبارت از کیلو متر فی ساعت
)  ، (kmمتر فی ثانیه )  ، (mسانتی متر فی ثانیه )  (cmو غیره ميباشد.
s
s
h
سرعت متحرک توسط آلة اندازه گیری که سرعت سنج گفته می شود اندازه میگردد.
سرعت سنج در وسایل نقلیه جهت تعیین سرعت استفاده ميشود .عقربة سرعت سنج ،کیلومتر
فی ساعت (  ) kmرا نشان میدهد.
h

سؤالها:
 -1آیا تا به حال کلمة سرعت را شنیده اید؟ این کلمه چه چیزی را بیان می کند؟
 -2سرعت را تعریف کنید.
 -3واحدهای سرعت را نام بگیرید.
 -4سرعت موتر توسط چه اندازه ميشود؟
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مبدأ ،مسیر و جهت حرکت

KU

AC

اهداف:
 .1دانستن مبدأ ،مسیر و جهت حرکت.
 .2بیان کردن تفاوت بین مبدأ ،مسیر و جهت حرکت.
 .3استفاده از این مفاهیم در زنده گی روزمره.

فعالیت
• مطابق شکل یک موترک را گرفته و یک تیر را طوری باالی آن بچسپانید که طرف پیشروی
موترک را نشان دهد.
حال یک منحنی را روی صنف با تباشیر رسم کنید .نقطۀ آغاز را نقطۀ  Oنامیده و چند نقطة دلخواه
دیگر را نیز روی منحنی انتخاب و نام گذاری کنید.
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موترک را روی منحنی از نقطة  Oحرکت دهید .در نقاطی که قب ً
ال مشخص کردهاید موترک را چند
لحظه متوقف کرده ،سمتی را که تیر نشان می دهد ،رسم کنید و به سوالهای زیر پاسخ دهید:
 -1حرکت از کدام نقطه آغاز شده است؟
 -2موترک در طول حرکت از کدام نقاط عبور کرده
است؟
 -3آیا در تمام نقاطی که نام گذاری کردهاید ،تیر،
یک سمت را نشان میدهد یا سمتها از هم فرق
دارند؟
 -4با هم بحث کنید و بگویید سمتی را که تیر نمایش
میدهد نشان دهندة چیست؟

به نظر شما مبدأ حرکت چه مفهوم دارد؟
در اطراف ما ا جسام زیادی در حال حرکت اند .هر متحرکی از یک نقطه شروع به حرکت

می کند و در اثنای حرکت از جاهای مختلفی عبور میکند.
در فعالیتها ،شما حرکت موترک را از نقطة  Oآغاز کردید .نقطه یی را که حرکت از آن
آغاز می شود مبدأ حرکت مینامند؛ طور مثال :وقتی شما از خانه به طرف مکتب حرکت
میکنید مبدأ حرکت شما خانه است و در موقع برگشت وقتی از مکتب به خانه میروید،
مکتب نقطة آغاز و مبدأ حرکت شما ميباشد.
خط منحنییی که شما در صنف کشیدید و موترک از باالی آن حرکت کرد ،نقاطی را نشان
میدهد که موترک از آنها عبور کرده است .این منحني را مسیر حرکت مینامند؛ یعنی
راهی که یک متحرک طی می کند مسیر حرکت نامیده ميشود.
اگر شما روی برف راه رفته باشید حتماً متوجه شده اید که اثر پاهای شما بر روی برف باقي
میماند و وقتی پشت سرتان نظر کنید میبینید که از کدام نقاط عبور کردهاید .این جاهای پا،
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مسیر حرکت شما را نشان میدهد.
مسیر حرکت بعضی اوقات بسیار ساده است؛ مث ً
ال :اگر یک متحرک روی خط مستقیم
حرکت کند ،مسیر آن یک خط مستقیم است.
در بحث حرکت ،سمتی که متحرک به طرف آن حرکت میکند نیز مهم است .تیری را
که شما در فعالیتها روی موتر نصب کردید در هر نقطه نشان می دهد که موترک به کدام
سمت حرکت می کند ،این تیر جهت حرکت موترک را نشان میدهد.
جهت حرکت ،نشان دهندة آن است که متحرک به کدام طرف حرکت می کند.
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سؤالها:
 -1راجع به مسیر حرکت یک جسم چه فکر می کنید؟ با مثال تشریح کنید.
 -2جهت حرکت یک جسم چه معنا و مفهوم دارد؟ با مثال واضح سازید.
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انواع حرکت
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اهداف:
 .1شناخت انواع حرکت مستقیم الخط.
 .2بیان و تعریف کردن حرکت مستقیم الخط منظم و نامنظم.
 .3استفاده کردن از حرکت مستقیم الخط منظم و نامنظم در زنده گی روزمره.
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فعالیت
زمان =  60دقیقه

زمان =  30دقیقه

			
120km

زمان = صفر

مبدأ

		
60km

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

KU

زمان =  45دقیقه

زمان =  30دقیقه

زمان =  15دقیقه

زمان = صفر

AC

شکل 2
• گروپ دوم :با توجه به شکل ،)2(فاصلۀ طی شدۀ موتر ،زمان حرکت و سرعت آن را
تعیین کنید.
آیا هنگام سوار بودن در موتر متوجه شده اید که چه وقت سرعت موتر یکسان ميباشد و چه
وقت تغییر میکند؟
هنگام سوار بودن در موتر ،شاید متوجه شده باشید که سرعت موتر در طول مسافهیی که طی
میکند یکسان نميباشد در سرکهای مزدحم ،گاهی سرعت کم و گاهی زیاد ميشود؛ اما
در جادههای خالی و مستقیم سرعت نسبتاً منظم و یکسان ميباشد.
اگر متحرکی؛ مث ً
ال یک موترک مثل فعالیت اول روی یک مسیر مستقیم طوری حرکت کند
که فواصل مساوی را در زمانهای مساوی طی نماید؛ یعنی اگر به سرعت سنج موتر مذکور
نظر کنیم همیشه یک عدد را نشان بدهد ،این چنین حرکت را حرکت مستقیم الخط منظم می
گویند .در این نوع حرکت سرعت و جهت متحرک تغییر نمیکند و ثابت میماند.
اگر سرعت سنج متحرکی که حرکت مستقیم الخط یکنواخت دارد 120 ،کیلومترفیساعت
را نشان دهد ،این متحرک در هر دقیقه فاصلة  2کیلومتر را طی می کند و میتوان گفت كه
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این متحرک بعد از  3ساعت  360کیلومتر را طی خواهد کرد .رابطة زیر ارتباط بین فاصله،
زمان و سرعت را در حرکت مستقیم الخط نشان میدهد:
d
⇒d =v × t
t

=v

زمان × سرعت = فاصله

حرکتی که سرعت متحرک در آن ثابت نباشد؛ یعنی متحرک فاصلههای مساوی را در
زمانهای مساوی طی نکند؛ اما مسیر متحرک یک خط مستقیم باشد؛ مثل :حرکت موتری
که در یک سرک مستقیم شروع به حرکت میکند وکم کم سرعت آن زیاد ميشود و در
نزدیک مقصد سرعت خود را آهسته آهسته کم میکند تا متوقف شود؛ به این نوع حرکت،
حرکت مستقیم الخط نامنظم گفته ميشود.
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سؤالها:
 -1اگر سنگی را از یک ارتفاع رها کنیم ،مسیر حرکت آن چه نوع خواهد بود؟
 -2حرکت مستقیم الخط منظم چه نوع حرکتی است؟ تشریح کنید.
 -3حرکت مستقیم الخط نامنظم چه نوع حرکتی است؟
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فصل هفتم

عوامل و انواع امراض ساری

KU
AC
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آلودهگی آب
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اهداف:
 .1دانستن مفهوم آلودهگی آب و تأثیرات آن باالی صحت انسان.
 .2فرق کردن آب صحی از آب آلوده.
 .3جلوگیری کردن از آلوده شدن آب.
 .4پی بردن به اضرار آب آلوده.

فعالیت
• گروپ اول :با هم مشوره نموده ،بگویید که چه طور از آلوده شدن آب جلوگیری کرده
می توانید.
• گروپ دوم  :باهم مباحثه نمایید که آبهای آلوده عامل و ناقل کدام امراض شده
میتواند.
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به نظر شما چه چیزها سبب آلوده گی آب ميگردند؟
به فکر شما آبهای دریا ،جوی ،چاه سر باز ،نل و بمبه از هم چه فرق دارند؟
هر چیزی که در آب برای صحت انسانها ،حیوانات و نباتات مضر باشد سبب آلودهگی آب
گردیده و چنین آب به نام آب آلوده یاد ميشود.
آب ناپاک دارای رنگ و بو بوده ،مزة ناخوشایند دارد.
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مواد کیمیاوی و زهری یی که از فابریکات و دستگاههای صنعتی تولید ميشود و کودهای
کیمیاوی و طبیعی یی که از فارمها و زمینهای زراعتی به آب اضافه میگردند سبب آلودهگی
آن ميشود.
وقتی انسان از این آبها برای نوشیدن ،شستن بدن ،لباس ،سبزیها و میوهها ،ظروف و غیره
استفاده کند ،به امراض گوناگون؛ مانند :کولرا ،محرقه ،اسهال ،پیچش و غیره مبتال ميشود.
یکی از علل عمدة شیوع امراض اسهال و کولرا استفاده از آبهای آلوده و غیر صحی
ميباشد .لذا در صورت عدم موجودیت آب صحی باید از آب جوش داده استفاده گردد.
جلوگیری از آلوده گی آب
از انداختن کثافات در آب دریاها،
جویها و چاهها خودداری گردد.
آبهای کثیف را نزدیک چاهها،
جویها و دریاها نیندازید.
بیت الخالء را از منابع آب دور اعمار
نمایید.

سؤالها:
 -1آب آلوده چه قسم آب است؟
 -2آب چه طور آلوده ميشود؟
	-3کدام امراض در اثر نوشیدن آب آلوده به وجود می آیند؟
 -4چه گونه از آلوده گی آب جلوگیری نماییم؟
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آلودهگی غذا
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اهداف:
 .1شناختن عوامل آلوده گی غذا.
 .2فرق کردن غذاهای پاک و صحی از غذاهای فاسد.
 .3پی بردن به اضرار غذاهای فاسد و شب مانده.

فعالیت
• گروپ اول :باهم بحث نمایید که اگر غذای پخته و آماده شده در فضای آزاد بدون

سرپوش گذاشته شود ،در ماهیت غذا چه تغییری به وجود خواهد آمد؛ اگر چنین غذایی
خورده شود باالی صحت انسان چه تأثیر خواهد کرد.
• گروپ دوم :در بارۀ غذاهای آلوده و اثرات نامطلوب آنها با هم بحث و مذاکره نمایید.
• گروپ سوم :با هم بحث نمایید که غذا چه گونه با میکروبها ملوث ميشود..
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به فکر شما خوردن سبزیها و میوههای ناشسته چه اثرات ناگواری باالی صحت خواهند داشت؟
چرا غذای باقی ماندة مریض را نباید خورد؟
غذايی که با گرد و خاک ،میکروبهای امراض ساری و مواد زهری آلوده گردد ،غذای غیر
صحی گفته ميشود.
عوامل آلودهگی غذا ،گرد و خاک ،مگس ،مورچه ،مادر کیک ،موش ،پشک و غیره بوده
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که باعث انتقال میکروبهای امراض ساری در غذا میگردند.
غذای دیر مانده و باسی آلوده گردیده ،رنگ ،بو و ذایقة آن تغییر مینماید.
غذای آلوده سبب به وجود آمدن امراض اسهال ،کولرا ،محرقه ،توبرکلوز و غیره میگردد.
غذای پاک به صحت مفید است.
غذای پخته و آماده باید در ظروف پاک با دستان پاک صرف گردد.
غذای اضافی در ظرف پاک و سر بسته در جای سرد و محفوظ گذاشته شود.
سبزیها و میوهها باید با آب حاوی کلورین و یا نمک طعام ،پاک شسته شده صرف گردند.
از غذای باقی ماندة اشخاص مریض استفاده نشود.
از خوردن غذای روی بازار خودداری گردد.

سؤالها:
 -1عوامل آلودهگی غذا را نام بگیرید.
 -2از سبب خوردن غذای آلوده ،کدام امراض ساری به وجود می آیند؟
 -3چه گونه از آلوده شدن غذا جلوگیری شده می تواند؟
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آلودهگی هوا
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اهداف:
 .1دانستن آلوده گی هوا
و عوامل آن.
 .2بیان کردن تفاوت هوای
پاک از هوای آلوده.
 .3پی بردن به اضرار هوای آلوده.

فعالیت
• گروپ اول :با هم بحث نمایید که هوا در یک شهر پر ازدحام و پر نفوس با تعداد زیاد
عرادهها(وسایط نقلیه و موترها) چه قسم است؛ بعد نظریات خویش را باهم شریک سازید.
• گروپ دوم :هوای ده یا قریه یی را که از شهر دور است با هوای یک شهر پر نفوس
مقایسه کرده ،نظریات خویش را باهم شریک سازید و در مقابل صنف بیان نمایید.
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به نظر شما چه قسم هوا را هوای آلوده میگویند؟
هوایی که دارای گرد و غبار ،دود ،میکروبها ،گازات زهراگین و مضر به صحت انسان و سایر
موجودات زنده باشد ،به نام هوای آلوده یاد ميشود.
هوا به طرق مختلف آلوده میگردد :
 -1پراگنده شدن و انتشار گرد و خاک در هوا توسط باد.
 -2منتشر شدن دود و گازهای مضره در هوا از اثر سوختاندن مواد سوخت؛ مانند :زغال سنگ،
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تیل ،چوب و غیره که در دستگاههای صنعتی (فابریکهها) ،موترها ،ماشین ها ،پخت و پز مواد
غذایی در منازل و غیره به کار میروند.
 -3انتشار میکروبها و پرازیتها و غیره در هوا.
آلودهگی هوا سبب بروز امراض مختلف ساری در انسانها ،حیوانات و نباتات ميگردد.
طرق جلوگیری از آلوده گی هوا:
الف  -غرس نمودن درختان مثمر و غیر مثمر و گلها و زرع نباتات مختلف جهت سرسبزی
محیط.
ب -استفادۀ کمتر از وسایط نقلیة دیزلی و کهنه در داخل شهرها.
ج -کشیدن دودروها به ارتفاع بلند از فابریکهها.
د -اعمار فابریکهها و مؤسسات تولیدی دور از شهر.
ﻫ  -دود سگرت ،چلم ،چرس و تریاک هوا را آلوده و کثیف ساخته و تنفس آنها باعث بروز
امراض ميگردد ،بنا ًء از دود کردن سگرت ،چلم ،چرس و تریاک باید خودداری گردد.
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سؤالها:
 -1عوامل آلودهگی هوا را نام بگیرید.
 -2از آلودهگی هوا چه طور جلوگیری شده میتواند؟
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اسهال و پیچش
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اهداف:
 .1شناختن عوامل و عالیم امراض اسهال و پیچش.
 .2رعایت کردن حفظ الصحه به منظور وقایه از مصاب شدن
به امراض اسهال و پیچش.
 .3درک اهمیت حفظ الصحۀ شخصی و محیطی.

فعالیت
• گروپ اول :با هم بحث نمایید که عالیم اسهال و پیچش چیست.

• گروپ دوم :با هم مذاکره نمایید که چه چیزها سبب به وجود آمدن امراض اسهال و
پیچش ميگردند.
• گروپ سوم :بعد از مشوره با همدیگر بیان کنید که با شخص مصاب به اسهال و پیچش
چه کمک باید کرد.
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به نظر شما اسهال و پیچش چه گونه امراض اند؟
چه کنیم تا به اسهال و پیچش مصاب نشویم؟
اسهال و پیچش از جملۀ امراض ساری سیستم هضمی بوده که باعث ضیاع آب بدن ميگردند.
عامل این امراض بکتریا و آمیب (موجودات نهایت کوچک ميكروسكوپي) اند.
امراض اسهال و پیچش توسط آب و غذای آلوده سرایت میکنند.
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عدم موجودیت حفظ الصحة شخصی و محیطی باعث به وجود آمدن اسهال و پیچش و امثال آن ميگردد.
به منظور وقایه از امراض اسهال و پیچش
نکات زیر را باید مراعات کرد:
 -1قبل از آماده ساختن غذا دستها و ظروف را خوب با آب و صابون بشویید.
 -2بعد از هربار رفع حاجت دستان خود را با آب و صابون بشویید.
 -3براي رفع حاجت بايد همیشه از بیت الخالء استفاده شود.
اشخاص مصاب به اسهال و پیچش تحت مراقبت و تداوی داکتران باید قرار گیرند.
به مریض مصاب به اسهال الی رسیدن آن به شفاخانه و یا داکتر مایعات گرم و محلول O.R.S
داده شود.
محلول  O.R.Sرا در خانه به ترتیب زیر می توان
تهیه نمود:
یک قاشق چای خوری نمک طعام و هشت قاشق
چای خوری بوره را در چهار گیالس آب جوش
داده شدۀ سرد حل نمایید ،محلول  O.R.Sبدست
می آید.

سؤالها:
	-1کدام عوامل سبب اسهال و پیچش ميگردند؟
 -2از مصاب شدن به اسهال و پیچش چه گونه جلوگیری شده میتواند؟
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محرقه
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محرقه.
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اهداف:
 .1شناختن عالیم مرض محرقه.
 .2حفاظت کردن خود از مصاب شدن به مرض محرقه.
 .3پی بردن به اهمیت حفظ الصحه در جلوگیری از مبتال شدن به مرض

فعالیت
• گروپ اول :با هم بحث نموده و بگویید که آیا کسی از اعضاء خانوادة تان گاهی به

مرض محرقه مبتال شده است؛ جهت صحت یابی وی چه اقدام نموده اید.
• گروپ دوم :بعد از بحث و مذاکره بنویسید که چه چیز سبب مصاب شدن به مرض
محرقه ميگردد.
•گروپ سوم :نظریات خویش را در مورد طرق جلوگیری و وقایه از مرض محرقه بیان کنید.
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آیا نام مرض محرقه را شنیده اید؟

آیا شخصی را دیده اید که به مرض محرقه مصاب شده باشد؟ کدام عالیم را در او مشاهده
نموده اید؟

محرقه یک مرض ساری است.

عامل مرض محرقه یک نوع بکتریا ميباشد.

منبع میکروبهای این مرض مواد غایطة شخص
مریض ،آب ،مواد غذایی آلوده ،میوهها و

سبزیهای ملوث است که این میکروبها توسط
مگس به اشخاص سالم انتقال میکند.

KU

هرگاه شخص مریض بعد از رفع حاجت دستان

خود را با آب و صابون پاک نشوید و به ظروف و
مواد غذایی دست بزند ،میکروب مرض محرقه را

انتشار میدهدکه سبب مصاب شدن دیگران به این

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

AC

مرض ميشود.

 .2بی حالی ،احساس تلخی دهن ،بی اشتهایی و قبضیت.
 .3پیدا شدن لکههای سرخ رنگ روی جلد.
وقایه از مرض محرقه
مراعات حفظ الصحة شخصی و محیطی.
استفاده از آب آشامیدنی صحی.

شستن میوهها و سبزیها قبل از استفاده با محلول نمک یا کلورین.

جلوگیری از ورود مگس به داخل اتاقها و آشپزخانه و نشستن آن باالی غذا.
84

شستن دستها قبل از تهیه و خوردن غذا و بعد از رفع حاجت با آب و صابون.

مریض مصاب به محرقه را خود سرانه تداوی ننموده؛ بلکه هر چه عاجل تر به شفاخانه انتقال داده

و دواهای تجویز شده را منظم تطبیق نمایید.
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سؤالها:
 .1محرقه چه قسم مرض بوده و عالیم آن چیست؟
 .2محرقه چه طور به اشخاص سالم سرایت می کند؟
 .3کدام نکات را باید مراعات کنیم تا به مرض محرقه مبتال نشویم؟
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کولرا
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اهداف:
 .1شناختن اعراض و عالیم مرض کولرا.
 .2وقایه و جلوگیری کردن از مصاب شدن به مرض کولرا.
 .3درک اهمیت رعایت حفظ الصحه در جلوگیری از مبتال شدن به
مرض کولرا.

فعالیت
• گروپ اول :باهم بحث نموده و نظریات خویش را بیان کنید که مرض کولرا از چه پیدا

ميشود.
• گروپ دوم :باهم مذاکره نموده ،عالیم و اعراض کولرا و اسهال را با هم مقایسه کرده و
نظریات خود را بیان کنید.
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به نظر شما کولرا چه قسم مرضی است؟ از این مرض که به نام «وبا» نیز یاد ميشود چه گونه خود

را محافظت کرده می توانیم؟

کولرا یک مرض ساری است و عامل آن یک نوع بکتریا ميباشد.

مرض کولرا در اثر نوشیدن و خوردن آب و مواد غذایی آلوده با میکروب این مرض به وجود

میآید.

این مرض اکثرا ً در موسم گرم و خشک بروز مینماید.

مرض کولرا بعضی اوقات به صورت دسته جمعی شیوع مییابد.

عالیم مرض کولرا:

KU

 .1استفراغات شدید در ابتداء مرض.

 .2اسهاالت شدید همراه با استفراغ.

 .3درد شکم.

 .4از دست دادن مقدار زیاد آب بدن.

 .6پایین آمدن فشار خون.
وقایه از مرض کولرا:

از آب صحی آشامیدنی استفاده

گردد .در صورت نبودن آب صحی

از آب جوش داده استفاده شود.

توجه جدی به نظافت شخصی،
غذا ،منزل و ظروف.

استفاده درست از بیت الخالء.
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 .5تشنهگی شدید همراه با خشکی دهن و کم شدن عرق و ادرار.

استفاده نکردن از غذای سرباز و ملوث.

شستن میوهها و سبزیها به صورت
صحی قبل از استفاده.

مریض مصاب به کولرا را با دادن

مایعات کمک نموده و هر چه
عاجل تر ،به شفاخانه انتقال دهید.
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AC
سؤالها:
 -1کولرا چه قسم مرضی است و چه طور به وجود میآید؟
 -2عالیم مرض کولرا چیست؟
 -3چطور از مصاب شدن به مرض کولرا جلوگیری نماییم؟
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سل یا توبرکلوز
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اهداف:
 -1شناختن اعراض و عالیم مرض سل.
 -2بیان کردن طرق سرایت و جلوگیری از مرض سل.
 -3درک اهمیت وقایه از مرض توبرکلوز.

فعالیت
• گروپ اول :باهم بحث نموده ،بیان کنید که آیا کسی را دیده اید که به مرض سل مبتال
شده باشد؛ چه عالیم را در وی مشاهده نموده اید.
• گروپ دوم :باهم مذاکره نموده ،بگویید که چه طور این مرض از شخص مریض به
اشخاص سالم سرایت میکند.
• گروپ سوم :باهم بحث نمایید که اگر شخصی به مرض سل دچار باشد چه تدابیری
گرفته شود تا مرض از وی به دیگران سرایت نکند.
آیا گاهی کسی را دیده اید که سرفة دوام دار داشته باشد؟ علت آن چیست؟
به نظر شما سرفه سبب انتشار امراض شده میتواند؟
سل یک مرض ساری است که عامل آن نوعی از بکتریا ميباشد .در اثر داخل شدن این میکروب
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در بدن ،انسان به مرض سل مبتال ميگردد.
اشخاصی که به مرض سل گرفتار اند ،همیشه توسط عطسه زدن و سرفه کردن میکروبهای زیاد
مرض را به هوا پراگنده میسازند که می تواند هر شخص را مصاب سازد.
سرایت مرض از طریق سیستم تنفسی بیشتر عمومیت داشته که باعث توبرکلوز شش ميگردد.
اکثر اوقات میکروب توبرکلوز شش توسط بلغم شخص مریض خارج ميگردد که باید بلغم
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چنین اشخاص سوختانده شده یا دفن گردد.
از اثر تماس مستقیم با شخص مریض ،اشخاص سالم به این مرض مبتال میگردند.
طریق دیگر سرایت توبرکلوز شش ،تنفس کردن هوایی است که در آن میکروب مرض مذکور
موجود باشد .این میکروبها در خاک بوده میتوانند؛ پس گرد و خاک یکی از منابع خطر
ناک انتشار مرض توبرکلوز ميباشد.
عالیم مرض:
 -1احساس خسته گی و ناتوانی همیشه گی.
 -2باختن وزن بدن.
 -3تب همراه با عرق شبانه.
 -4تغییر فشار خون ،سرفه ،بلغم ،بی اشتهایی و خرابی وضع معده.
وقایه از مرض توبرکلوز :
اتاق ،بستر خواب و ظروف شخص مریض از سایر اعضاء خانواده جدا گردد.
اتاق مریض آفتاب رخ باشد و بستر وی منظماً آفتاب داده شده ،ظروف تعقیم گردند.
شعاع مستقیم آفتاب ،میکروب مرض سل را از بین میبرد.
شخص مریض ادویة تجویز شده را منظم به مدت طوالنی طبق هدایت داکتر تطبیق نماید.
تطبیق واکسین توبرکلوز ( )B.C.Gخصوصاً در اطفال از مبتال شدن به مرض سل جلوگیری مینماید.
در صورتی که مادر مریض باشد ،باید در وقت شیر دادن از ماسک استفاده نماید تا به طفلش سرایت نکند.
شیر گاو قبل از خوردن خوب جوش داده شود.
سؤالها:
 -1سل چه قسم مرض و دارای کدام عالیم است؟
 -2مرض سل چه طور انتشار میکند و چه گونه از آن وقایه شده میتواند؟
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زکام یا ریزش
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اهداف:
 .1شناختن اعراض و عالیم مرض زکام یا ریزش.
 .2بیان کردن طرق سرایت مرض ریزش یا زکام.
 .3پی بردن به اهمیت وقایه از مرض ریزش یا زکام.

فعالیت
• گروپ اول :باهم مذاکره نموده و بگویید که گاهی یکی از اعضاء خانوادة شما به مرض

ریزش مبتال گردیده و بعد از ان چه طور صحت یاب شد.
• گروپ دوم :بعد از بحث باهم عالیم و اعراض مرض ریزش را بیان کنید.
• گروپ سوم :در بارة طرق جلوگیری از انتشار مرض ریزش ،باهم مشوره نموده و نظریات
خویش را شریک سازید.
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به نظر شما ریزش چه طور از شخص مریض به شخص سالم سرایت میکند؟
ریزش یا زکام مرض ساری بوده که با افرازات و سوزش بینی و عطسه زدن همراه می باشد .عامل
آن یک نوع میکروب بسیار کوچک است که به نام «ویروس زکام» یاد ميشود.
انسان اکثرا ً در اثر تغییر فوری هوا (از سرد به گرم و از گرم به سرد) به ریزش مصاب ميگردد.
ریزش در اثر صحبت از فاصلۀ نزدیک و نشست و برخاست شخص مریض با اشخاص سالم
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سرایت میکند.
همچنان ريزش از طريق استفادۀ مشترک ظروف ،دستمال و بستر مریض نیز سرایت میکند.
عالیم مرض:
 .1عطسة پی در پی و به تعقیب آن جاری شدن آب چشم و بینی و بندش بینی.
 .2در صورت مساعد شدن شرایط فعالیت برایعامل مرض ،تب و سرفه نیز در مریض دیده ميشود.
 .3بعضاً مریض تب ،سرفه ،گلو دردی ،سردردی ،کسالت و جان دردی میداشته باشد.
وقایه از مرض ریزش:
گرم نگهداشتن بدن در موسم سرما.
استفاده نکردن از ظروف ،دستمال و بستر مریض.
پرهیز از خوردن غذای پسماندة مریض.
به منظور جلوگیری از انتشار مرض ،شخص
مریض باید هنگام سرفه و عطسه زدن به دهن و
بینی خود دستمال بگیرد .همچنین کلکینهای
اتاق مریض وقتاً فوقتاً باز شود تا هوای آن
تبدیل شده و هوای تازه به آن داخل گردد.
مریض را با دادن مایعات گرم و استراحت مطلق
باید کمک کرد تا زودتر صحت یاب گردد.
سؤالها:
 -1ریزش چه قسم مرضی است؟
 -2انسان چه گونه به مرض ریزش مبتالمی شود؟ گلودردی
 -3عالیم مرض کدامها اند؟
سر دردی

سرفه و
عطسه
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جلوگیری از سرایت امراض
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اهداف:
 .1دانستن شیوههای جلوگیری از سرایت امراض.
 .2مراعات حفظ الصحۀ شخصی و محیطی.
 .3درک اهمیت رعایت حفظ الصحه.

فعالیت
• گروپ اول :باهم بحث کنید که از مریض چه گونه پرستاری نماییم تا هم او زودتر

صحت یاب گردد و هم مرضش به دیگران سرایت نکند.
• گروپ دوم :بعد از بحث با همدیگر بگویید که از انتشار امراض ساری چه گونه جلوگیری
نماییم.
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به نظر شما حفظ الصحة شخصی و محیطی را چه گونه رعایت کنیم تا مریض نشویم؟
به منظور جلوگیری از سرایت امراض نکات زیر را باید مراعات کرد:
حفظ الصحة شخصی و محیطی را جدا ً مراعات نمایید.
از آب صحی آشامیدنی استفاده کنید.
دهن و دندانهای خود را بعد از خوردن هر غذا و قبل از خواب بشویید.
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ناخنهای خود را همیشه به وقت معین آن بگیرید ،زیرا ناخنهای رسیده باعث انتقال میکروبهای
امراض ميگردند.
جهت پاک کردن بینی و عرق همیشه از دستمال پاک استفاده نمایید.
بعد از رفع حاجت دستان خود را با آب و صابون بشویید.
کثافات را دور از منزل در جای مناسب آن بیندازید.
هوای اتاقها را وقتاً فوقتاً تبدیل نموده و از دخول مگسها و سایر حشرات مضره با گرفتن جالی
در دروازهها و کلکینها جلوگیری نمایید.
هنگام عیادت مریض نباید اشخاص سالم مدت طوالنی را در کنار وی بگذرانند.
اطفال به عیادت مریض برده نشوند.
سؤالها:
 -1امراض چه گونه سرایت میکنند؟
 -2چه گونه از سرایت امراض جلوگیری نماییم؟
 -3رعایت حفظ الصحه چه اهمیت دارد؟

94

فصل هشتم

مواد مخدر و اضرار آن
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مواد مخدر
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اهداف:
 .1دانستن تأثیرات ناگوار مواد مخدر.
 .2بیان کردن اضرار مواد مخدر.
 .3پی بردن به اضرار مواد مخدر.

فعالیت
• گروپ اول :در بارة مواد مخدر با هم بحث و مذاکره نموده ،منابع اصلی آنها را بیان

نمایید.
• گروپ دوم :راجع به علت معتاد شدن به مواد مخدر نظر به تأثیرات آن با هم بحث و
مذاکره کنید.
• گروپ سوم :راجع به اثرات شوم ،ناگوار و نامطلوب مواد مخدر باهم بحث کرده ،نظریات
خود را بیان نمایید.
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به نظر شما چرا بعضی انسانها به مواد مخدر رو می آورند؟
در بارة اثرات شوم و ناگوار مواد مخدر یا نشۀ آور چه فکر میکنید؟
مواد مخدر به صورت طبیعی از برگ ،ساقه ،ریشه ،پوست ،میوه ،دانه و شیرة نباتات حاصل می
گردند.
انواع مختلف مواد مخدر طبیعی و مصنوعی که به اشکال متنوع دود کردن ،خوردن ،زرق
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کردن ،نوشیدن ،مخلوط کردن با مواد دیگر و غیره استعمال ميشوند ،اثرات ناگوار و نامطلوب
صحی جسمی و روانی را باالی اشخاص معتاد به جا می گذارند.
مواد مخدر طوری که از نام آنها آشکار است تأثیرات بد باالی اعضاء مختلف بدن انسان وارد
کرده ،سبب بیحسی ،سستی ،خواب آلوده گی ،بیهوشی و دیگر حاالت ناگوار ميگردند.
مواد مخدر از قدیم در طبابتهای خودسرانه بدون فهمیدن عواقب و خطرات ناگوار آنها به
کار برده شده اند.
مشروبات الکولی که از جملة مواد نشۀ آور اند بر سیستم عصبی اثر نامطلوب وارد می کند که
باعث سکته گی در فعالیتهای مختلف دماغ و اعضاء بدن ميشوند .بنابر همین علت ،دین مبین
اسالم که همۀ اساسات آن بر پایههای علمی بناء یافته است ،تمام مواد مخدر و نشۀ آور را با
ارشادات حکیمانة خود حرام قرار داده است .بنا ًء بر تمام افراد جامعه؛ خصوصاً قشر جوان که
نیروی سازندۀ کشور می باشد الزم است تا از استعمال مواد مخدر که اثرات شوم بر صحت
جسمی و روحی وارد می کنند ،دوری اختیار نماید.
سؤالها:
 -1مواد مخدر از کدام منابع حاصل میشوند؟
 -2مواد مخدر چه عواقب ناگوار دارند؟
 -3به کدام دالیل مواد مخدر و نشۀ آور در دین مبین اسالم منع و حرام قرار داده شده اند؟
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تأثیرات ناگوار مواد مخدر
بر صحت جسمی
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اهداف:
 .1فهمیدن اثرات سوء و نامطلوب مواد مخدر بر فعالیتهای مختلف بدن.
 .2خودداری کردن از استعمال مواد مخدر.
 .3درک تأثیرات ناگوار مواد مخدر بر صحت جسمی.

فعالیت
• گروپ اول :راجع به صحت جسمی معتادین به مواد مخدر با هم بحث نمایید.
• گروپ دوم :صحت جسمی آن عده کسانی را مورد بحث قرار دهید که معتاد نیستند.
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به نظر شما کسانی که به مواد مخدر معتاد میباشند ،چه گونه وظایف فردی و اجتماعی خود را
انجام میدهند؟
چون خدای عزوجل انسان را اشرف مخلوقات آفریده عقل و دانش ،برایش اعطا کرده است،
بنا ًء باید در برابر آن شکر و سپاس به جا آورد ،مسؤولیتهای فردی و اجتماعی خود را به درستی
انجام دهد و مصدر خدمت به جامعه گردد.
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زیرا مواد مخدر و انواع آن بنا بر اثرات نامطلوب و ناگواری که بر تمام اعضاء بدن انسان به جا
می گذارد و باعث سکته گی در فعالیتهای حیاتی آنها ميشود ،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 ،فریبکاری ،قتل ،ضرر رسانی ،تنبلی و دیگر اعمال ضد کرامت انسانی و نامطلوب سوق
میدهند.
مواد مخدر بر سیستم عصبی مرکزی و آن قسمتی از سیستم مذکور که مسؤولیت کنترول
فعالیتهای اعضاء مختلف بدن را به عهده دارد ،تأثیر نامطلوب وارد کرده که در نتیجه تمام
فعالیتهای حیاتی بدن به سکتهگی مواجه ميشوند؛ طور مثال :استعمال بعضی مواد مخدر باالی
معده تأثیر ناگوار وارد نموده و قبضیت را بار می آورد.
مواد مخدری که به قسم دود کردن در چلم ،سگرت و غیره استعمال ميشوند اثرات نامطلوب
بر سیستم عصبی و دستگاه تنفسی وارد مینمایند.
با در نظرداشت اثرات ناگوار و نامطلوب مواد مخدر که بر صحت و سالمتی جسم وارد ميكند،
بر تمام جوانان و نوجوانان الزم است تا برای داشتن صحت جسمی خوب ،خود را در برابر آن
طوری حفاظت نمایند که به اضرار آن معتقد بوده ،از استعمال مواد مخدر و اشتراک در مجالس
و گشت و گذار با افراد معتاد جدا ً خودداری نمایند.
.
سؤالها:
 -1مواد مخدر چه اثرات نامطلوب بر صحت و سالمت بدن دارند؟
 -2مواد مخدر بر عملیة هضم چه اثر دارند؟
 -3کدام نوع مواد مخدر باالی سیستم عصبی و تنفسی تأثیر ناگوار دارد؟
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اهداف:
 .1فهمیدن اثرات نامطلوب مواد مخدر بر صحت روانی.
 .2بیان کردن اثرات ناگوار مواد مخدر بر صحت روانی.
 .3درک اثرات ناگوار مواد مخدر بر صحت روانی.

فعالیت
• گروپ اول :راجع به حرکات و رفتار اشخاص معتاد به مواد مخدر با هم بحث و آن را
تمثیل نمایید.
• گروپ دوم :راجع به صحت روانی اشخاص معتاد با هم بحث نموده ،نظر خود را در
ارتباط به این موضوع بیان نمایید.
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در مورد صحت روانی اشخاص معتاد به مواد مخدر چه نظر دارید؟
طوری که قب ً
ال تذکر داده شد مواد مخدر یا نشۀ آور دارای خاصیت زهری ،بیهوش کننده ،بی
حس کننده ،فلج کننده و خواب آور بوده که باعث سستی و کسالت ميگردند .شخص معتاد،
آن را به شکل دود ،بلعیدن ،تزریق و غیره اخذ مینماید.
دود مواد مخدر داخل ششها و به دوران خون جذب گردیده؛ از طریق آن به دماغ رسیده سبب
بی نظمیهای دماغی و سکته گی فعالیتهای آن ميگردد.
مواد مخدر از طریق تزریق در عضالت و رگها نیز به سیستم دوران خون داخل گردیده ،به
دماغ می رسد و اثر ناگوار از خود به جا می گذارد که باعث سکته گی فعالیتهای دماغی شده
و از کنترول آن باالی اعضاء بدن کاسته ميشود.
به اثر عدم کنترول اعصاب ،اعضاء مختلف بدن؛ مثل :زبان ،چشم ،گوش ،قلب ،معده و امعاء
وظایف خود را به درستی اجراء کرده نمیتوانند .بنا ًء حرکات اعضاء بدن ناموزون و غیر عادی
صورت گرفته ،به شخص چهرة عجیب میبخشد.
اشخاص معتاد به مواد مخدر و مشروبات الکولی در حالت نشۀ و مستی ابراز دوستی ،رفاقت،
شهامت و وفاداری نموده در پایان این حالت ،هیچ نوع وفا به عهد و پیمان در آنان به مشاهده
نمیرسد و این کار باعث عدم اعتماد به آنها ميگردد.
اشخاص معتاد به اثر بی نظمی دماغی و عصبی به تصورات و خیاالت ناپسند مبتال شده و با
تصورات غلط در بارة افراد جامعه و اعضاء خانواده ،اسباب نفرت در خانواده ،محیط ماحول،
محل کار و وظیفه را فراهم مینمایند.
اشخاص معتاد به امراض گوناگون روانی مبتال ميگردند و قدرت تفکر و تعقل را از دست داده،
خود را در حل مسائل زندهگی ناتوان و ضعیف احساس مینمایند و در نتیجه از زندهگی مأیوس
و ناامید میگردند که عواقب خطرناک را در قبال میداشته باشد.
به جوانان و نوجوانان الزم است تا از این بالی عظیم ،خود و مردم خود را نجات دهند و براي
حل مسائل و مشكالت ،راه معقول و منطقی را جستجو نمایند.
سؤالها:
 -1مواد مخدر کدام اثرات ناگوار روانی را در اشخاص معتاد به وجود می آورند؟
 -2در اشخاص معتاد قدرت تصمیم گیری از چه قرار است؟
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به مواد مخدر
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اهداف:
 .1دانستن راههای جلوگیری از معتاد شدن به مواد مخدر.
 .2خود داری از معتاد شدن به مواد مخدر.
 .3درک تأثیر رهنماییهای والدین و مربیان در جلوگیری از معتاد شدن.

فعالیت
• گروپ اول :در بارة راههای جلوگیری از معتاد شدن به مواد مخدر با هم بحث نمایید.
• گروپ دوم :در مورد تأثیر رهنماییهای والدین ،معلمان و دوستان در جلوگیری از معتاد
شدن به مواد مخدر باهم تبادل افکار نمایید.
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در بارة جلوگیری از معتاد شدن به مواد مخدر چه نظر دارید؟
از طریق تبلیغ ارشادات دین مبین اسالم از معتاد شدن به مواد مخدر جلوگیری شده می تواند.
جوانان و دیگر افراد باید به منظور حس کنجکاوی ،مزاح و ساعت تیری از استعمال مواد مخدر
که بعدا ً حالت عادت برای شان ایجاد می کند ،جدا ً خود داری نمایند.
جوانان با احساس آزادی و خود مختاری از قیودات اجتماعی ،نباید خود را به اثر خودنمایی و
بزرگ تراشی به مواد مخدر معتاد سازند.
شاگردان در صورت مواجه شدن به مشکالت حیاتی ،جهت تسکین خاطر و ایجاد اعتماد به
نفس با والدین ،معلمان و رفقاء قابل اعتماد مشوره نمایند.
جوانان ،نوجوانان و دیگر اشخاص باید از نشست و اشتراک در مجالس با رفقاء معتاد به مواد
مخدر خودداری کنند.
والدین و معلمان در تربیة سالم و انکشاف شخصیتهای دارای اعتماد به نفس سعی ورزند تا
در برابر مشکالت و نامالیمات زنده گی و عوامل محیطی از خود مقاومت نشان د اده به زودی
تضعیف و تسلیم نشوند .بنا ًء از رهنماییهای سالم و سازندة خود برای اوالد و شاگردان شان
دریغ ننمایند.
هیچ کس؛ خصوصاً جوانان نباید بدون هدایت و مشورة داکتر هیچ نوع دوا (تابلیت ،کپسول و
غیره) را استعمال کنند.
والدین و معلمان حتی الوسع کوشش نمایند تا در حضور اطفال و جوانان از استعمال سگرت و
امثال آن پرهیز کنند.
آگاهی دادن از اضرار مواد مخدر از طرف مؤسسات تعلیمی و تربیتی برای جوانان و نوجوانان
مؤثر است.
از تبلیغ شعارهای تشویق کننده در مورد سگرت و امثال آن جلوگیری گردد.
سؤالها:
 -1چرا باید از معتاد شدن به مواد مخدر جلوگیری شود؟
 -2مسؤولیت والدین و معلمان در جلوگیری از اعتیاد جوانان و نوجوانان به مواد مخدر چه
ميباشد؟
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ساینس و شعبههای اساسی آن
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ساینس
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اهداف:
 .1آشنایی با مفهوم ساینس.
 .2بیان کردن شعبههای اساسی ساینس.
 .3درک اهمیت ساینس در حیات روزمره.
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فعالیت
• گروپ اول :یک دانه موترک پالستیکی را در نظر گرفته ،راجع به ساختمان ،طرز
حرکت و توقف آن بحث و مذاکره نمایید.
• گروپ دوم :موجودات زنده و غیر زنده را با هم مقایسه نموده و در مورد با هم بحث
نمایید.
• گروپ سوم :در مورد تغییرات دایمی یک ماده با هم بحث کرده و مثال بیاورید.
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به نظر شما کدام مضامین مربوط به ساینس ميباشند؟
ساینس ( )Scienceدر لغت به معنای علم است؛ مانند :علوم اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،دینی،
طبیعی و غیره؛ ولی در اصطالح ،ساینس عبارت از علمی است که به اساس تجربه استوار باشد.
ساینس به صورت عموم به دو بخش عمده تقسیم ميشود :
الف :علوم اجتماعی .ب :علوم طبیعی.
علوم اجتماعی :علومی است که روابط ،حقایق ،تغییرات و تحوالتی را که در اجتماع بین
افراد بشر وجود دارد مورد بحث و تحقیق قرار میدهد؛ مانند :تاریخ ،جغرافیه ،اجتماعیات،
اقتصاد ،قوانین و غیره.
علوم طبیعی :علومی است که حقایق و حوادث طبیعی یی را که در طبیعت و کائنات به وجود
می آیند مورد بحث قرار داده و روابط این حقایق را جستجو و بررسی می نماید.
علوم طبیعی به نوبة خود به دو بخش عمده تقسیم ميشوند :علوم فزیکی و علوم حیاتی:
 -1علوم فزیکی ( :)Physical Scienceعبارت از علومی اند که حقایق ،واقعات و حادثاتی را
که در اجسام غیر زندة طبیعت به وقوع میپیوندند ،بررسی و تدقیق می نماید؛ مانند :فزیک،
کیمیا ،جیولوژی ،فارمسی ،نجوم ،مترولوژی ،فضانوردی و غیره.
 -2علوم حیاتی ( :)Biological Scienceعبارت از علومی اند که از حقایق ،حوادث ،واقعات
و روابطی که بین آنها در اجسام زندة طبیعت صورت میگيرد بحث و بررسی مینمایند؛ مانند:
بیولوژی ،طب ،زراعت ،وترنری و غیره.
بعضی از شعبههای مهم ساینس به صورت مختصر چنین تعریف ميشوند:
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فزیک :عبارت از علم مطالعة ماده و انرژی و تأثیرات متقابل آنها ميباشد.
کیمیا :علمی است که از تغییرات کیفی و اساسی ماده ،ساختمان ،خواص و ترکیب آن بحث
مینماید.
بیولوژی :علمی است که از ساختمان ،خواص و وظایف مختلفة موجودات زنده بحث میکند.
چون علوم طبیعی وسیلة تأمین نیازمندیهای اساسی زندهگی انسانها از مواد طبیعی و محیطی
بوده ،باعث رفاه و آسایش افراد بشر ميگردند و عوامل و اسباب ترقی و پیشرفت را در جهان
معاصر و آینده مهيا مي سازند؛ لذا از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار بوده ،از این جهت سعی
و تالش جهان بشریت در انکشاف این علوم بیشتر است.

AC

KU

سؤالها:
 -1ساینس چه مفهوم دارد؟
 -2اصطالح ساینس به کدام علوم ارتباط میگیرد؟
 -3ساینس از کدام بخشهای عمده تشکیل گردیده است؟
 -4ساینس در انکشاف و پیشرفت جهان بشریت چه ارزش دارد؟
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