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 را چگونه محاسبه مي کنيد؟ کشورهای مختلف اختالف ساعت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرض و طول جغرافیایی شهر تهران را تعیین کنید. ،با استفاده از کره جغرافیایی -1

)عرض تغییرات دمای هوا و اختالف ساعت کشورهای مختلف، هر یک به کدام مختصات جغرافیایی -2

 وابسته است؟  و طول(

با استفاده از کره جغرافیایی مشخص کنید  چرخد،می شرق به غرب از زمین یاینکه کرهتوجه به با -3

 که زمان درکشورهایی که در غرب کشور ما هستند جلوتر است یا آنهایی که در شرق هستند؟

ساعت انجام می شود، زمین در هر ساعت چند درجه 24گردش وضعی، در مدت با توجه به اینکه  -4

 جابجا می شود؟ 

 ،یتخت یک کشور آسیایی و یک کشور اروپایی را انتخاب کنید. سپس با استفاده از کره جغرافیاییپا -5

 طول جغرافیایی آنها را مشخص کنید، سپس اختالف ساعت آنها را محاسبه کنید.
 

 

 

 يافته هاي من:

................................................................................................................................................ 
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 توسعه و كاربرد: 

به وقت محلی در شهر پکن برگزار شود. تعیین کنید پخش  11اگر یک بازی فوتبال در ساعت - -

به وقت تهران، در ساعت چند انجام می شود. )طول جغرافیایی تهران و پکن را از  زنده این بازی

 کره جغرافیایی برداشت کنید(؟
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 كنیم؟ تصفیههاي آلوده را چگونه  آب 

 

 
یک قوطی فلزی مانند قوطی رب گوجه فرنگی یا قوطی شیر خشک  -1

 تهیه کنید. 

 و چکش، در ته قوطی چند سوراخ ایجاد کنید. ـ به کمک میخ2

 طوریکه فاقد گل و الی شود.ه بشویید برا با آب  ـ مقداری شن3

تر( را ته قوطی بریزید و های درشت ریزه)دانههای سنگ دانهابتدا ـ 4

های را روی دانه بادی ماسه سپسبریزید و  آنهارا روی  های شندانه

 .)شکل ....(شن بریزید

 های کاغذ وتکهحاوی گل آلود مقداری آب  -5

 .چوب  را، داخل قوطی بریزید

 شود،خارج میهای  ته قوطی به آبی که از سوراخ -7

 دقت کنید.

 

 مواد زائدگل و الی و است؟   مواد زائددارای گل آلود و آیا این آب مانند آبی که نخست در ظرف ریختید،  -8

 اند؟ آب چه شده

 

 يافته هاي من:

................................................................................................................................................ 

 توسعه و كاربرد: 

 تر است یا الیه های رسی؟ دلیل خود را بیان کنید.استخراج آب آشامیدنی ازالیه های ماسه ای مناسب -
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 ی مختلفها تعیین درصد تخلخل در خاک -1
 

مقدار و اندازه این د. دار ودوج ی خالیهافضا ،خاک بین ذراتدر  

فضاها، به عوامل مختلفی مانند شکل، اندازه ذرات، نحوه آرایش و ... 

ازن مخ وتشکیل آبخوان ها  دربستگی دارد. وجود این فضاهای خالی، 

ای خالی به نسبت حجم فضاهبه . نفت و گاز اهمیت زیادی دارند

حسب درصد بیان می که بر  حجم کل خاک، تخلخل گفته می شود

 . شود

 

 

  تخلخل انواع خاک هادرصد مقایسه اندازه گیری و  هدف:

 

 آب -خاک رسی)مقداری( -خاک ماسه ای)مقداری( -عدد( 2استوانه مدرج) وسایل مورد نیاز:

 

 دستور کار:
 ماسه ای بریزید. خاک ،در یک استوانه مدرج تا نیمه-1

 .خاک شبیه نمونه طبیعی شودتراکم  را چند بار به آرامی بر روی میز ضربه بزنید تا خاک ماسه ایاستوانه حاوی -2

 یادداشت کنید. ،را در استوانه مدرج سپس حجم آن

، آنقدر ماسه ای خاکمیلی لیتر آب بریزید. سپس از این آب در استوانه حاوی  222در یک استوانه مدرج دیگر  -3

 قرار گیرد. خاکآب در داخل استوانه هم سطح با طور کامل از آب پر شود و ه فضاهای خالی در خاک بآب بریزید تا 

 ب مصرفی را محاسبه کنید.آ حجم -5

 را تعیین کنید. خاکدرصد تخلخل  روبروبا استفاده از رابطه -6
حجم فضاهای خالی

حجم کل
×  تخلخل= 𝟏𝟎𝟎

ها و طوالنی  آزمایش را با خاک رس انجام دهید. الزم به ذکر است با توجه به نفوذپذیری بسیار کم رسهمین -7

 شدن نفوذ آب، توصیه می شود مقدار خاک رس را کم انتخاب کنید تا در یک جلسه موفق به انجام آن بشوید.

 را با هم مقایسه کنید. یو رس ای ماسه خاک تخلخل درصد -8
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 پرسش:
 به پرسش های زیر پاسخ دهید: نظر مکانیابی شهری،از  توجه به تخلخل و نفوذپذیری زمین های ماسه ای و رسی،با 

 است؟ دلیل خود را توضیح دهید. تر مناسبتشکیل آبخوان،   زمین برایکدام  -1

 یک مناسب تر است؟ دلیل خود را توضیح دهید. از نظر دفع فاضالب شهری، کدام -2

 

 

 :آزمایشبسط و کاربرد 
 تخلخل و نفوذپذیری را در انواع خاک ها اندازه گیری کنید.
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 ؟کنیدمی تعیین  راخود ها کانیمجموعه سختیدرجهچگونه 

کنیدانتخابخودهای مجموعه کانیمیانازراکانیدو-1

دهیدخراشدیگریبارایکیکنیدسعی-2

کهآنیاانداختخطکهآناست،تر سختکدام-3

؟خراشیده شد

بگذاریدکناررادیگریوداریدنگهتر راسختکانی-4

 با،روشهمانبهراآنسختیوبرداریددیگریکانی-5

کنیدامتحاناید،داشته نگهکهکانی

بگذاریدکناررادیگریوداریدنگهراترسختکانیهم باز-6

شوندو مرتببندیدرجهسختینظرازهایتانکانیتا دهیدادامهنقدرآ راروشاین-7

کنیدپیدارامجموعهکانیترینسختو

شیشهتکه ایتیغه چاقو، سوهان، چینی بدون لعاب ومسی،مانند: سکه دیگریاجسامباراها کانیسختی-9

 و بر اساس جدول سختی موس آنها را مرتب کنید. کنیدامتحان
 

 
 يافته هاي من:

................................................................................................................................................ 
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 توسعه و كاربرد: 

 از خاصیت سختی اجسام در صنعت چه استفاده ای می شود؟ -

 باشیدمراقبخیلیتیزاجسامباکارهنگام هشدار:
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 ،سطح زمین پستي و بلندي ها و ناهمواري نمايشهاي  روشيكي از 

نقطه  هردر نقشه هاي توپوگرافي،  نقشه توپوگرافي است.استفاده از 

 اييجغرافی عرض جغرافیايي، طولپارامتر سه  وسیلهه ب در سطح زمین

طول و  در جغرافیايي، . طول و عرضش داده مي شودو ارتفاع نماي

 هم ارتفاع)منحني منحني هاي صورته و ارتفاع، بکاغذ ورقه عرض 

هايي  ناهمواري ،نقشه توپوگرافي . دره مي شوند، نمايش داد(میزان

صورت منحني هاي میزان ديده مي شوند ه و... ب مانند کوه ها، دره ها

 ،گرافيتوپو رسم نیم رخ بنابراين با. ديده نمي شودها آنشكل واقعي  و

رسم  مراحلبا  ،گردد. در اين آزمايش شكل واقعي آنها مشخص مي

 نیمرخ توپوگرافي آشنا مي شويد.

 

 عوارض طبیعي و پستي و بلندي هاي سطح زمین. رسم برش عرضي از :هدف

 

نقشه توپوگرافي، خط کش، مداد، پاک کن، کاغذ  وسایل و مواد:

 میلیمتري)شطرنجي( و چسب نواري.

 

 

 

 دستور کار:

 ( را مشخص کنید.XYبر روي نقشه توپوگرافي، راستاي مورد نظر براي رسم نیمرخ توپوگرافي) -1

 .نام گذاري کنید Bو  A،رسم کنید و به نام  XYبر روي کاغذ شطرنجي نیز، خطي به اندازه راستاي  -2

، خطي عمود بر آن رسم کنید و بر روي آن از کم ترين عدد منحني هاي AB از انتهاي يک سمت خط -3

 را قطع نموده است تا بیش ترين عدد، از پايین به باال با فاصله يكسان مدرج کنید. XYمیزاني که راستاي 

 

نقطه  ،قرار دهید به طوري که XYرا بر روي راستاي  و آن کنیدتا  ABدر راستاي خط  را شطرنجي کاغذ -4

A روي  برX  وB  بر رويY .واقع شوند. سپس با چسب نواري آن را ثابت کنید 

 

 



2 

 

 را بر روي کاغذ شطرنجي عالمت بزنید. XYمحل برخورد منحني هاي میزان و راستاي   -5

آن منحني   ارتفاع  با توجه به، خط عمودي رسم کنید و XYراستاي بامیزان  هر منحنياز محل برخورد   -6

 کنید. آن مشخصرا بر روي مورد نظر نقطه 

 XYدر راستاي  ها، ناهمواري نقاط به دست آمده را به هم وصل کنید. شكل حاصل، نیمرخ توپوگرافي  -7

 است.

 

نقشه توپوگرافي شهرهاي واقع در نواحي پرشیب مانند خرم آباد و شهرهاي واقع در نواحي کم شیب مانند يزد را با 

 هم مقايسه کنید.

 بسط و کاربرد آزمایش : 

نیمرخ توپوگرافي پديده هايي مانند قله، گودي، خود،  محل سكونتشهر يا روستاي نقشه توپوگرافي  در -

 کنید.  رسمرا  پرتگاه و...
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در تهیه نقشه سیستم تصویر

 
بصورت سه بعدي است در حاليكه نقشه هاي تهيه شده از كره زمين 

سه  كرهنقشه دو بعدي از روي  ند. تهيهدوبعدي هست سطح قاره ها،

)استوانه اي، مخروطي و مسطح( يتصویر امانهسسه متخصصان علوم زمين براي انجام آن،  .است واريدش كار ،بعدي

سامانه تصویري استوانه اي براي تهيه نقشه سرزمين هاي واقع بر عرض هاي پایين،  سامانه تصویري را ابداع كردند.  

شه براي تهيه نق تصویري مسطح)قطبي(مخروطي براي تهيه نقشه سرزمين هاي واقع بر عرض هاي مياني، و سامانه 

 هاي واقع بر عرض هاي باال كاربرد دارند. سرزمين

 

با استفاده از كره جغرافيایي.ها قاره نقشه آشنایي با نحوه تهيه هدف: 

 

الزموسایلومواد

.كاغذ، مداد، كُندكارد، پرتقال، جغرافيایييكره ،جهاننقشه

 

کارروش

پوست كنيد. روبرو را مانند شكل یک پرتقال بزرگ بردارید و آن -1

  

 را رسم كنيد. شكل آن ،وسيله مداده و ب كنيدپهنكاغذصفحهیکرويطور كامل ه براپرتقالپوست -2

طوركامل بپوشانيد.ه ( بكالک)كاغذ  وسيله كاغذ شفافه را ب و روي آنبردارید یک كره جغرافيایي كوچک  -3

برش بزنيد.را مانند پوست پرتقال  ها را بر روي كاغذ شفاف رسم كنيد و آنشكل قاره  ،وسيله مداده ب -4

شكل  ،وسيله مداده كنيد و بپهنكاغذصفحهیکطور كامل رويه برا4كاغذ شفاف برش خورده در مرحله  -5

 را رسم كنيد. آن

را با نقشه جهان نما با هم مقایسه كنيد. 5شكل رسم شده در مرحله  -6

 

 

 

 شكل پوست پرتقال
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پرسش:

جغرافيایي و نقشه جهان نما، با هم مقایسه وسعت اقيانوس آرام را نسبت به قاره هاي اطرافش بر روي كره  •

 كنيد.

تفاوتي وجود دارد، علت چيست؟ این مقایسهاگر در  •

 

 بسط و کاربرد آزمایش : 

استوانه اي، مخروطي و مسطح،  اطالعاتي جمع آوري كنيد و به پرسش  زیر پاسخ مورد سامانه هاي تصویري  در

  دهيد. 

 فنالند با استفاده از كدام سامانه تصویري تهيه شده است؟، مالزي و ایران هاينقشه كشور -
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ي تشكيل شده اند. موجود در طبيعت، از رنگ هاي متفاوتكاني هاي 

ته الب كنند.  مي شناسايي از رنگشانرا با استفاده  كاني ها برخي از

. يكسان دارندرنگ  ،با تركيب شيميايي مختلف برخي از كاني ها

 لوئوريتف(،  2SiOكوارتز)(،NaCl(،هاليت)3CaCO)مانند:كلسيت

(2CaF ،)(ژيپسO2H2,4CaSO،)   براي شناسايي كاني هايي كه از

نظير سختي، يژگي هاي ديگري نظر ظاهري رنگ يكساني دارند، از و

 توان استفاده كرد.  مي با اسيد، سيستم تبلور و ...پذيري واكنش 

 شناسايي كاني ها  هدف:

 قطره چكان،  كلريدريك ، (درّكوهي، فلوئوريت، ژيپسيا  كوارتزكلسيت، هاليت، )هاي كاني وسایل مورد نیاز:

  .شيشه قطعه اسيد،

 دستور کار:
ه را روي ميز آزمايش بچينيد و با استفاد ،كلسيت، هاليت، كوارتز يا درّكوهي، فلوئوريت، ژيپس(هاي) كانيابتدا  -1

 شماره گذاري كنيد. 5تا  1از برچسب از 

 زير را تكميل كنيد. پس از انجام آزمايش جدول -2

 دليل نامگذاري نام كاني شماره كاني

1   

2   

3   

4   

5   

 

 بكشيد. كاني كه بر روي آن اثر خراشيدگي ايجاد شد، كاني ژيپس است. كاني با ناخن بر روي پنج  -3

ر روي شيشه بكشيد، كاني كه بر روي شيشه اثر خراشيدگي برجاي گذاشت، كوارتز مي را ب چهار كاني باقيمانده  -4

 باشد. 

باقيمانده را با دستمال مرطوب تميز كنيد. پس از اطمينان از تميز كاني، آنها را مزه كنيد. كاني  كانيسطح سه  -5

  كه مزه شور دارد، كاني هاليت است. 

 ، كاني كه با اسيد واكنش داد، كاني كلسيت است.اسيد بريزيدكلريدريك قطره  باقيمانده، دوكاني دو بر روي  -6
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 نام كاني باقيمانده چيست؟ -7

 

 پرسش:

اگر كاني هاي فلوئوريت، كوارتز و ژيپس با هم در تماس باشند، كداميك آسيب بيشتري مي بيند و كدام    •

 يك آسيب نمي بيند؟ 

 

 بسط و کاربرد آزمایش

 استفاده اي از خاصيت سختي مواد مختلف مي شود؟در صنعت چه 

 

 مراقب دست و لباس خود باشيد. ،در هنگام استفاده از اسيدهشدار: 
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نقشه مدرسه خود را رسم کنید.

الزم:وسایلومواد

مداد، قطب نما ، متری 05متر نواری  ، خط کش، 4کاغذ

 

 .تهیه نقشه مکان های مختلف، با ساده ترین وسایلهدف: 

کار:روش

زمیناصلی،با استفاده از متر نواری طول و عرض حیاط، ساختمان-1

 بازی، بوفه و ... مدرسه خود را اندازه گیری کنید. 

یک  کمتر از ،طول های اندازه گیری شده را به یک عدد ثابت تقسیم کنید. به طوری که بزرگ ترین طول حاصل-2

 متر باشد تا طول های به دست آمده در نقشه جای بگیرد.

های گذشته آموخته اید، جهت شمال مدرسه خود  با استفاده از قطب نما یا به روش های جهت یابی که در سال -3

 را تعیین کنید.

،  نقشه مدرسه 2با در نظر گرفتن باالی مقوا به عنوان شمال نقشه و با توجه به اندازه های به دست آمده از مرحله -4

 ترسیم کنید.  1m X1را بر روی مقوایی به ابعاد

 با مقایسه اندازه های حاصل از مرحله اول و اندازه های نقشه رسم شده، با توجه به رابطه زیر،  -0

 مقیاس نقشه را تعیین کنید. 

 

 

 

توجه داشته باشید که در مقیاس، صورت باید عدد یک ولی مخرج می تواند هر عددی باشد. همچنین واحد  -6

 گیری طول یکسان باشد.اندازه 

نقشه، فاصله واقعی آنها را به دست کرده اید، دو نقطه را انتخاب و با استفاده از مقیاسبر روی نقشه ای که رسم -7

 آورید.

فاصله دو نقطه ایی را که در مرحله قبل به دست آوردید، با استفاده از متر نواری، دقیق اندازه گیری کنید و  -8

 آورید. ا در تعیین مقیاس نقشه به دستمیزان خطای خود ر

 

 

 مقیاس =    -------------------



2 

 

 بسط و کاربرد آزمایش :

 نقشه ساده ای از مراکز ورزشی، کتابخانه و ... را می توان تهیه کرد.

  

 

 


