
  علوم زنگ به ینگاه: فصل اول 

   يریگ جهینت تا ابتدا از یعلم روش مراحل يریفراگ:  درس اهداف

 به دنیرس راه نیتر مهم و است کرده عطا انسان به خداوند که است ییها نعمت از جستجو و کاوش ي قوه

   میکن مشاهده و مینیبب خوب که است نیا ها قتیحق و علوم کشف

   اطراف طیمح شناخت يبرا گانه پنج حواس یتمام از استفاده یعنی مشاهده

  است شده اختراعات و ها کشف از ياریبس باعث که رساند یم ییها پرسش به را انسان قیدق مشاهده پس

  میکن استفاده یعلم روش مراحل از میتوان یم میبرخورد یپرسش به مشاهده از پس اگر یزندگ در

  

  : یعلم روش مراحل

 ریتفس – تکرار قابل يها شیآزما انجام - »  يساز هیفرض« حل راه شنهادیپ – پرسش طرح – مشاهده

   يریگ جهینت و شیآزما

 شیآزما با ینادرست و یدرست اگر و باشد شیآزما قابل که تفاوت نیا با است حدس ینوع واقع در هیفرض

   شود یم دهینام»  هینظر« هیفرض شد ثابت آن یدرست و شد یبررس

 پنجگانه حواس تمام از استفاده ستین دنید شامل فقط و است مهم اریبس زین قیدق مشاهده شیآزما هنگام در

  است يضرور اریبس يبردار ادداشتی نیهمچن و اطالعات يآور جمع و

  

   میساز یم حباب ییظرفشو عیما و آب مخلوط و گرد لهیم با

  : دیکن انیب یعلم روش با رو شیآزما مراحل

   است گرد که یمیس با گرد حباب دنید:  مشاهده

   است گرد حباب میس يها شکل همه با ایآ:  پرسش ای مساله طرح

 بسازم یشکل هر به را میس:   میساز یم هیفرض و است گرد ها میس همه با حباب شکل که میکن یم ینیب شیپ

   است گرد حباب



 يها شکل به میس با شیآزما انجام):  شیآزما ضمن يبرداز ادداشتی و مشاهده(  ریپذ تکرار يها شیآزما

   مختلف

  )  میس شکل(  است مورد کی ریمتغ فقط

   ظرف اندازه و آب و ییظرفشو عیما مقدار:  است ثابت عوامل هیبق

   بود گرد ها میس شکل همه در حباب متعدد يها شیآزما از پس:  جهینت و لیتحل

  » است گرد مختلف يها شکل به میس از آمده رونیب حباب«  هیفرض اثبات:  هینظر

  

  .  شود انجام یعمل کامال بصورت ها فرفره شیآزما است بهتر

   کردند مشاهده يزیچ چه دیبپرس ها فرفره پرتاب با

   رسند ینم نیزم به هم با ها فرفره همه یعنی دندیرس نیزم به زودتر یبعض و رترید ها فرفره یبعض:  مشاهده

   دیکن يکاوشگر حاال

  ؟ دارد فرفره بال يپهنا اندازه به یارتباط نیزم به فرفره دنیرس زمان مدت ایآ:  دیکن مطرح پرسش

  :  دیبساز هیفرض و دیکن ینیب شیپ

   باشد شیآزما قابل که است یحدس واقع در هیفرض

 یم نیزم به رترید کنم شتریب را بال يپهنا اگر و دارد ارتباط فرفره بال يپهنا اندازه به نیزم به دنیرس مدت

   رسد

  :  کسانی طیشرا در يا سهیمقا و ریپذ تکرار يها شیآزما انجام

   رهیگ جرم – فرفره دم طول – فرفره بال طول – کاغذ جنس – ارتفاع مثل است ثابت عوامل یتمام

   فرفره بال يپهنا:  کند یم رییتغ که يزیچ

   نیزم به فرفره دنیرس زمان:  میریگ یم اندازه که يزیچ

   



  : شیآزما جهینت یبررس و کاوش

   دندیرس نیزم به نیزم به رترید دارند تر پهن بال که ییها فرفره

  

  :  شده اثبات هیفرض

  است تر یطوالن نیزم به فرفره دنیرس زمان باشد تر پهن ها فرفره بال هرچه

  

   میکن یم کاوش يگرید عامل رییتغ با حاال

   فرفره بال طول اندازه

   نیزم به دنیرس زمان:  میریگ یم اندازه که يزیچ

  بال طول:  میداد رییتغ که يزیچ

   رهیگ جرم – کاغذ جنس – دم طول – ارتفاع – بال يپهنا:  ثابت عوامل

  :  بود شرح نیا به جهینت یبررس و سهیمقا و ریپذ تکرار يها شیآزما انجام از پس

   دندیرس نیزم به رترید دارند تر بلند بال که ییها فرفره

  

  رسد یم نیزم به رترید باشد تر بلند فرفره بال طول هرچه:  هینظر

  

  :می ماند  هوا يرو شتریب تونه یم عقاب چرا

   داره بزرگتر بال

   بشه دهیکش نیزم سمت به زودتر دیبا پس

 مدت و شهیم وارد بالش به باال به رو يروین و داره  انیجر بارش ریز شتریب يهوا بالش يپهنا لیدل به یول

    مونه یم هوا تو يشتریب



  تغییرات مواد: فصل دو 

   هستد رییتغ حال در مواد ما اطراف يایدن در

  ندارد نقش انسان آنها از يازیبس در و دارد دخالت انسان راتییتغ نیا از یبعض در

   ریخ یبعض و است انسان سود به راتییتغ نیا از یبعض

  

   شوند یم رییتغ دستخوش مختلف راتییتغ با که هستند مواد يها تیخاص جز يظاهر شکل و مزه و بو و رنگ

  : است صورت دو به مواد راتییتغ

   است یکیزیف رییتغ شود ینم عوض ماده جنس و شود یم عوض ماده کی يظاهر شکل فقظ که یراتییتغ در

  است گرفته صورت ییایمیش راتییتغ شود یم دیتول دیجد ماده و کند یم رییتغ ماده جنس که یراتییتغ در

  )  دیآ یم بوجود دیجد مولکول ییایمیش راتییتغ در یعلم بصورت(  

  

  :  نکته

   نمک و آب مانند است ریپذ برگشت رییتغ که دینکن انیب را جمله نیا یکیزیف فیتعر در

  ای شده اره که یچوب مانند ستین ریپذ برگشت یکیزیف راتییتغ شهیهم اما کرد جدا آب از توان یم را نمک رایز

   است شده آرد که یگندم

  است دیتاک مورد ماده جنس در رییتغ

  

   دیسیبنو و  مشاهده را کدام هر راتییتغ

  ) نشده لیتبد يدیجد ماده به و است کاغذ همچنان(  یکیزیف  کاغذ شدن مچاله

  ) دیجد ماده جادیا و دود و آب بخار شدن آزاد(  ییایشم      کاغذ سوختن

  )  نشده لیتبد يدیجد ماده به و است مرغ تخم همچنان(  یکیزیف    مرغ تخم پوسته شدن خرد



  ) تیماه رییتغ(   ییایشم رییتغ و  مرغ تخم پوسته و سرکه مخلوط حباب جادیا

 تیماه رفتن دست از یمعن به خاص يبو جادیا و رنگ رییتغ و آب بخار شدن آزاد(   ییایمیش   شکر سوختن

  ) است شکر یاصل

  

  : درس مهم نکات

   دیشد آشنا ماده مفهوم با گذشته يها سال در

   ندیگو یم ماده باشند یم حجم و جرم يدارا و ماست اطراف در آنچه تمام به

  

   است جسم دهنده لیتشک ماده مقدار:  جرم

   کند یم اشتغال ماده که ییفضا مقدار:  حجم

   هستند رییتغ حال در دائما ما اطراف مواد

 شدن خرد ، آهن زدن زنگ ، باران بارش:  است انسان دخالت بدون و است یعیطب بصورت یگاه راتییتغ نیا

 ، مواد فساد ، آب ریتبخ ، خی ذوب ، برف لیتشک ، وهیم دنیرس ، درختان برگ شدن زرد ، طبعت در ها سنگ

  ....و ماست دنیترش ، پارچه و فرش رنگ رییتغ ، لباس دنیپوس ، نان کپک

  

  :  است انسان دخالت با یگاه

 يرو يکار کنده ، آسفالت هیته ، خانه ساخت ، لباس هیته ، چاه کندن ، زیم ساخت ، نان پختن ، مربا هیته

  .....و ریق و کیالست و کیپالست  هیته ، گندم کردن آرد ، وارید رنگ هیته ، سنگ

  

  : هستند متفاوت خواص يدارا مواد

    .....و جنس ، حالت ، شکل ، اندازه ، مزه ، بو ، رنگ



  :  شوند یم میتقس گروه دو به راتییتغ

 عوض ماده جنس یول شود عوض ماده حالت ، اندازه ، شکل است ممکن راتییتغ یبرخ در:  یکیزیف راتییتغ

   شود ینم لیتبد يدیجد ماده به ماده یعنی شود ینم

   عیما به جامد و گاز به عیما مثل شوند یم لیتبد کرید حالت به یحالت از مواد

 نان کردن تکه تکه ، چب دنیبر ، وهیم کردن له ، قند کردن خرد)  بافتن ، دوختن ، دنیبر(  لباس هیته: مانند

   آب در شکر و نمک شدن حل ، چوب و شهیش شکستن ، سنگ و چوب دنیتراش ، کاغذ ای

  

  :  ییایمیش راتییتغ

 عوض ماده جنس یکل طور به مزه و بو و رنگ ، حالت و شکل ، اندازه بر عالوه است ممکن راتییتغ یبرخ در

   شود لیتبد يدیجد ماده به ماده و شود

 سوختن ، وهیم دنیرس ، درختان برگ شدن زرد ، ریپن و سرکه و ماست و دارو هیته ، مربا و غذا و نان پختن

 مقابل در فرش و پرده و لباس رنگ رییتغ ، اجساد دنیپوس ، پارچه دنیپوس ، فلزات زدن زنگ ؛ چوب و کاغذ

   ریش و غذا شدن ترش ، ییغذا مواد فساد ، نور

  ) است ییایمیش رییتغ يها نشانه از ییگرما يانرژ آزادشدن و رنگ رییتغ ، حباب جادیا:  یدانستن(

  

  :  نکته

   نباشد ییایمیش است ممکن مزه ، بو ، رنگ در رییتغ هرگونه

   میکن یم اضافه آن به گالب یوقت آب يبو رییتغ

   میکن یم اضافه شکر ای نمک آن به یوقت آب ي مزه رییتغ

   میکرد اضافه یخوراک رنگ آن به یوقت آب رنگ رییتغ

   



  :  نکته

   میدار ییایمیش رییتغ هم و یکیزیف رییتغ هم راتییتغ یبرخ در

  )  ییایمیش(  آن پختن)  یکیزیف رییتغ شکستن(  مرغ تخم هیته

  )  ییایمیش رییتغ(  سوختن)  یکیزیف رییتغ ذوب(  شمع سوختن

  

   باشد کند ای تند توانند یم راتییتغ

   دراز انیسال یط سنگ شدن خرد:  کند یکیزیف راتییتغ

   آب در یخوراک رنگ ، الکل ، نمک شدن حل:  عیسر یکیزیف راتییتغ

   اجساد و برگ دنیپوس ، غذا فساد ،)  آهن(  فلزات زدن زنگ:  کند ییایمیش راتییتغ

   کاغذ و چوب و نفت و گاز سوختن:  عیسر ییایمیش راتییتغ

   

  :  آهن زدن زنگ راتییتغ

   زنند یم زنگ رطوبت و هوا مجاورات در فلزات اغلب و آهن

 ییایمیش رییتغ کی رییتغ نیا.  شود یم کم مقاومتش و شود یم دهیپوس زمان مرور به و زند یم زنگ آهن

   است

  

  :  آهن زدن زنگ از يریجلوگ يبرا

   میکش یم یکیپالست پوشش ای میزن یم رنگ آن يرو

  

  :  نکته

  کرد جادیا ییایمیش رییتغ مواد در توان یم زمان گذشت و مواد کردن اضافه ، هوا ژنیاکس ، نور ، گرما با



  ) تیکبر سوختن ، غذا پختن(  گرما

  )  فرش رنگ رییتغ ، اهانیگ يغذاساز( نور

  ) فلزات زدن زنگ( هوا ژنیاکس

  ) آرد و آب مخلوط به ریخم هیما(  مواد کردن اضافه

 ) اجساد و برگ دنیپوس ، غذا فساد( زمان گذشت

  



 

   



  رنگین کمان:  3فصل 

  :  کمان نیرنگ فیتعر

 در موجود زیر يها قطره توسط دیخورش نور هیتجز و دیخورش تابش از پس که است آسمان در یعیطب يا دهیپد

   دیآ یم بوجود هوا

   کند یم هیتجز را نور که يا لهیوس:  منشور

  

 را اجسام نیهمچن و کند جمع جا کی در را دیخورش نور تواند یم که است يا لهیوس) :  یعدس( نیب ذره

  ) است عدس مانند آن یبرآمدگ و يظاهر شکل( دهد نشان يبزرگتر بصورت

 یم یعدس کانون آن به شود یم جمع نقطه کی در و کند یم عبور یعدس کی از نور یوقت:  یعدس کانون

  ندیگو

  یعدس کانون و یعدس نیب فاصله:  یکانون فاصله

  

   خالق تیفعال

   دیده قرار مورب بصورت را يا نهیآ آب ظرف کی درون

   شکل مانند

 هیتجز دیتوان یم تیفعال نیا با  دیکن یم مشاهده وارید يرو را دیخورش نور شده هیتجز يها رنگ از يتعداد

  دیده شینما را نور



  

  : میکن درست کمان نیرنگ ییها روش چه با

  دیسف کاغذ يرو شینما و رنگ یب خودکار ي لوله به نور تاباندن

   یآفتاب روز در آب شلنگ و فشان آب از استفاده

   آن در کج ي نهیآ گرفتن قرار و آب تشت از استفاده

   منشور از استفاده

  ) سازد یم را کمان نیرنگ و نموده هیتجز شکستن از پس را دیسف نور پرتو که است يا شهیش يا قطعه منشور(

  

  : درس مهم نکات

  .  است يانرژ يها شکل از یکی نور

   شود یم ما و نیزم يگرما موجب نیهمچن و بخشد یم ییروشنا ما و نیزم به نور

  

 که آب ریز ذرات به ینوران يپرتوها ، شود ظاهر آسمان در دیخورش بالفاصله باران از پس اگر:  کمان نیرنگ

 مختلف يرنگها به و شده هیتجز آب ذرات درون نور شکستن از پس و کرده برخورد دارد وجود هوا در هنوز

   شود یم ظاهر آسمان در کمان نیرنگ جهیدرنت ، شوند یم لیتبد

  

   نور مختلف يها رنگ يساز جدا:  هیتجز

  



   شود یم هیتجز ریز يرنگها به هیتجز از پس دیسف نور

   بنفش ، یلین ، یآب ، سبز ، زرد ، ینارنج ، قرمز:  بیترت به

  

  :  کمان نیرنگ دنید طیشرا

   شود ظاهر آسمان در دیخورش بالفاصله باران از پس

   باشند معلق هوا در باران ریز قطرات

   میریبگ قرار دیخورش به پشت

  

 جسم از يریتصو بلکه شود ینم هیتجز مختلف يها رنگ به آب ي قطره از عبور هنگام عتیطب در نور یگاه

  شود یم دهید آب يا قطره درون

  

  

  : میکن درشت را زیر اجسام میتوان یم چگونه

   آب وانیل از استفاده

   شوندیم دهید یواقع اندازه از بزرگتر یماه تنگ درون ای آب وانیل پشت از ریتصاو

   بود خواهد بزرگتر و وارونه ریتصاو ، میکن تر دور آب وانیل از یکم را ریتصاو اگر

  

   وانیل کف از استفاده



   است برابر ها نوشته با ریتصاو همه اندازه ، میده یم قرار ها نوشته يرو را یخال وانیل کف که یهنگام

  

  ) یعدس(  نیب ذره از استفاده

 وسط و نازك ها لبه یعنی است عدس هیشب شکل.  سازند یم کیپالست و شهیش جنس از معموال را ها یعدس

   است میضخ آن

   کند یم جمع کانون نام به نقطه کی در و شکند یم را نور يپرتوها ، ينور ابزار نیا

   دارد يادیز يگرما یعدس کانون

 در لیدل نیهم به.  کند یم جمع نقطه کی در را دیخورش نور نیب ذره ، تابد یم نیب ذره به دیخورش نور یوقت

 یم کاغذ دیدار نگه ثابت کاغذ يرو یمدت يبرا را ینوران نقطه نیا اگر.  دیآ یم بوجود يادیز يگرما نقطه نیا

   است یعدس کانون نقطه نیا.  سوزد

  

  

  :  نکته

   است بزرگتر ریتصاو اندازه تر میضخ یدرعدس

  است وارونه افتد یم وارید يرو که ییها یعدس در اجسام ریتصاو

  

  : ها یعدس کاربرد

  )  نکیع – کروسکوپیم(  زیر اجسام یینما بزرگ

  )  تلسکوپ(  دور ریتصاو یینما بزرگ



  ) نیدورب(  لمیف يرو ریتصو انداختن

  ) نکیع(  کینزد ای دور اجسام دنید

  

 ، يساز جواهر و طال ، ها شگاهیآزما ، يساز نکیع: شود یم استفاده ها یعدس انواع از آن در که ییها شغل

.....و یشناس ستاره ، یعکاس



  برگی از تاریخ زمین:  4فصل 

  

  : درس مهم نکات

   اند شده میتقس شده دگرگون و نیآذر و یرسوب گروه سه به ها سنگ که دیگرفت ادی قبل سال در

  

  : یرسوب سنگ لیتشک مراحل

   يجار يها آب توسط رسوبات حمل

   آرام يها آب در رسوبات شدن نینش ته

   آب ینیسنگ زین و ییباال يها هیال ینیسنگ اثر در رسوبات شدن فشرده

  : یرسوب يها سنگ یژگیو

   اند هیال هیال

  دترندیجد ییباال يها هیال و تر یمیقد نیریز يها هیال

 که افتیدر توان یم ها سنگ نیا مشاهده با  است متفاوت ها هیال جنس رییتغ علت به ها هیال رنگ معموال

   است داشته وجود ایدر آنجا یزمان

 سنگ يال البه در جستجو با شناس نیزم دانشمندان  است لیفس داشتن یرسوب يها سنگ یژگیو نیمهمتر

   اند لیفس آثار دنبال به یرسوب يها



  

  ؟ ستیچ لیفس

 افتی یرسوب يها سنگ يال البه در گذشته از)  یسلول تک – جانور -   اهیگ(  یمیقد جانداران از که يآثار به

  ندیگو یم لیفس شود یم

  

  :  از است عبارت شوند افتی رسوبات يال البه در توانند یم که جاندار کی از ییها بخش

 – حشرات( انیبندپا سخت پوشش –)  مرجان و اسفنج(  یآهک پوشش – صدف – دندان – استخوان

 زغال در برگ(  یاهیگ آثار – يآبز جانداران یداخل و یخارج قالب – اهانیگ یچوب بافت –)  ها خرچنگ

  .....و ردپا –)  سنگ

  

 بخش و رفته نیب از ینیب ذره جانوران و هوا و رطوبت و  دما توسط جانداران نرم يها بخش  زمان گذشت با

   ماند یم یباق رسوبات يال البه در سخت يها

  

  : دیبا میکن دایپ میبتوان دراز انیسال از پس را جانور کی لیفس نکهیا يبرا

  باشد دور ینیب ذره جانداران و رطوبت و دما و هوا از

   باشد سخت پوشش يدارا

   ردیگ قرار رسوبات ریز



  

  : شدن لیفس يبرا مناسب يها مکان 

 یفشان آتش يخاکسترها – نمکزارها – یقطب يها خچالی – غارها –)  ها باتالق و اهایدر( یآب يها طیمح

   ریق و نفت – درختان صمغ و رهیش –

  

 آنکه مگر ستندین سخت بخش و اسکلت يدارا چون شود ینم افتی لیفس عتیطب در مهرگان یب از معموال

  بپوشاند درختان صمغ و رهیش را ها آن يرو

 عتیطب در یآهک و یصدف پوشش داشتن علت به يازیدر جانوران و یاستخوان اسکلت يدارا جانوران لیفس

  شود یم افتی شتریب

  

  : کنند دایپ دست یاطالعات به توانند یم ها لیفس از دانشمندان

  اند کرده یم یزندگ میقد در که یجانوران و اهانیگ نوع

   بودن ایدر ای یخشک و هوا و آب نظر از ها آن یزندگ محل

  )خوار اهیگ – خوار گوشت( آنها دندان نوع از جانوران يغذا نوع

  

  داشتند يتر ساده بدن ساختمان یبرخ که یمیقد جانداران بدن ساختمان

   گذشته در ها یخشک و اهایدر تیوضع – هوا و آب راتییتغ



 صورت به گذشته در ها یخشک شکل و است  کرده رییتغ نیزم يهوا و آب که افتندیدر ها لیفس یبررس با(

  ) است نبوده يامروز

   جانور جثه اندازه – حرکت نحوه – جانور نوع

 تر نیسنگ جانور بوده تر قیعم ردپا هرچه که اند برده یپ جانور حرکت ي نحوه به پا رد يرو از مندان دانش( 

   است بوده آن سرعت و یوزن سبک نشانه بوده تر عمق کم هرچه و

  ) اند برده یپ پا رد مساحت يرو از جانور اندازه – جانور وزن – جانور نوع به پا رد يرو از

  

  :مثال

   عمق کم و گرم يها آب با يآبز مناطق:  صدف

  مرطوب و گرم يهوا و آب:  سرخس

  ...)و ها انوسیاق و اهایدر(  يآبز مناطق:  یماه

  ریگ برف و سرد مناطق:  دیسف خرس

  يریگرمس منطقه دهنده نشان:  خرما برگ لیفس

  

  

  اهخواریگ ای است خوار گوشت که شدند یم متوجه آنها يها دندان شکل از زین را جانوران يغذا نوع

  

   برد یپ جانور يها یژگیو یبرخ به آن يرو از توان یم شود افتی ییجا در جانور بدن يها قسمت از یکی اگر

 سخت يها بخش يدارا جانوران رایز شود یم افتی عتیطب در يجانور يایبقا از کمتر یاهیگ يبقا معموال

 هستند اهانیگ به نسبت يتر

   



  بدن حرکت:  5فصل 

  

 بدن یحرکت يها اندام ها چهیماه.  است چهیماه دارد وجود جانوران بدن در گوشت عنوان به آنچه:  چهیماه

   شوند یم بدن در يزیچ حرکت موجب خود حرکت با و هستند

   است استخوان دو يدارا ساعد شود یم گفته ساعد شخص هر آرنج تا دست مچ نیب فاصله به:  ساعد

   است استخوان کی يدارا بازو و شود یم گفته بازو افراد آرنج تا کتف نیب فاصله به:  بازو

  ندیگو یم مفصل شود یم وصل هم به استخوان دو که ییجا به:  مفصل

 نخاع از و دارد قرار داران مهره پشت در که مقاوم و سخت اریبس استخوان 26 مجموع به:  مهره ستون

  ندیگو یم مهره ستون کنند یم ينگهدار

 یمفصل جا هر.  دارند قرار ها استخوان يانتها در گاه که هستند ینرم يها استخوان ها غضروف:  غضروف

 یم استخوان تر آسان حرکت موجب امر نیا که دارد قرار غضروف استخوان يجا به استخوان يانتها در باشد

   هستند غضروف جنس از زین گوش الله و ینیب نوك.  شود

   کند یم کنترل را ما يها تیفعال همه دارد قرار جمجمه درون مغز است ما بدن ي فرمانده ، مغز) : مخ( مغز

 به گرفته بدن نییپا و تنه قسمت از را ها امیپ و دارد قرار ها مهره ستون در که یعصب مهم و بلند رشته:  نخاع

  دهد یم انتقال مغز

  ندیگو یم جمجمه کند یم مراقبت مغز از که صورت و سر پهن و محکم و سخت يها استخوان به:  جمجمه

  

   



  :  درس مهم نکات

 است بهتر.  میکن یم استفاده مختلف يها اندام از گوناگون يها ورزش و روزمره يکارها انجام يبرا ما

  کنند یم کمک بدن در متفاوت يکارها انجام يبرا  بدن مختلف يها اندام که مییبگو

  

  . ردیگ یم صورت ما یحرکت يها دستگاه کمک به یورزش مختلف حرکات انجام

  است چهیماه و استخوان شامل یحرکت يها دستگاه

   اند گرفته قرار ما پوست ریز در که دهد یم لیتشک چهیماه را ما بدن از يادیز وزن:  ها چهیماه

  :  چهیماه انواع

 با یاستخوان يها چهیماه.  کنند یم کار ما اریاخت و اراده با ها چهیماه نیا:  یاستخوان يها چهیماه)  الف

   شوند یم ما بدن در حرکت موجب ها استخوان به اتصال و کمک

  

  : دست حرکت 

 جمع بازو يرو ي چهیماه ابتدا دست حرکت يبرا.  است ما يها چهیماه شدن جمع جهینت در ما دست حرکت

  . است راست و آزاد بازو پشت يها چهیماه حالت نیا در.  آورد یم باال سمت به را ساعد و شده

  . دارد یم نگه راست حالت به را دست و  شده جمع بازو پشت يها چهیماه سپس

  

   



  : پا حرکت

 را ساق و شده جمع پا يرو ي چهیماه سپس و راند یم عقب رابه ساق و شده جمع پا پشت ي چهیماه ابتدا

  . دارد یم نگه راست و آزاد

  

   است ياراد و بوده ما اریاخت در صورت و زدن پلک ، پا و دست ، لب يها چهیماه حرکت

  

 آن به که یاستخوان ، ها چهیماه شدن کوتاه با.  است متصل ها استخوان به ای گریکدی به چهیماه سر:  نکته

   آورد یم در حرکت به را اندام و کشد یم را است وصل

 کنند یم عمل خودکار صورت به ها چهیماه نیا) :  ستین ما اریاخت در آنها حرکت(  ياراد ریغ ها چهیماه)  ب

  .  ندارند قرار ما اریاخت در و

  

   کند یم کمک غذا جذب و هضم به:  معده يها چهیماه

   آورند یم در حرکت به ها رگ در را خون:  قلب يها چهیماه

  

 کمک ها چهیماه شدن رومندین به توان یم ورزش مرتب انجام و مرغ تخم و گوشت ، ریش خوردن با:  نکته

  کرد

  

  :  ها استخوان

 به که دیکن یم برخورد یسخت يها بخش به ، دیزن یم دست خود بدن ياعضا و ها اندام به که یهنگام

  معروفند استخوان

  باشد یم عدد 200 از شیب که نامند یم بدن اسکلت را ما بدن يها استخوان ي مجموعه

   باشد یم پا و دست ، تنه ، گردن ، سر شامل ما بدن اسکلت



   است گوناگون يها شکل به ما بدن يها استخوان

   هستند وصل گریکدی به یمحکم و سفت نوار توسط ما بدن يها استخوان

  

  :  بدن در اسکلت کار

  دهد یم فرم و شکل بدن به

  شود یم حرکت موجب ها چهیماه کمک با

  ... )و مغز ، شش ، قلب(  کند یم محافظت بدن یداخل يها بخش از

  است بدن گاه هیتک

   ندیگو یم مفصل گریکدی به ها استخوان شدن وصل محل به

   میکن حرکت یراحت به تا هد یم اجازه ما به مفصل

   دارند یگوناگون انواع ها مفصل

  

 و خم به ستون نیا.  اند شده دهیچ هم يرو که است ییها مهره يدارا ما بدن از بخش نیا:  مهره ستون

   کند یم محافظت نخاع از ، خود داخل شکل يا لوله يفضا با و کند یم کمک ما شدن راست

  

 گرفته قرار غضروف نام به نرم يا ماده ، مفصل محل در ها استخوان سر و بدن يها مهره نیب:  غضروف

   است

  :  ها غضروف کار

  ما بدن در حرکت یراحت

   ها استخوان شدن دهییسا از يریجلوگ

   شوند یم آن یدگید بیآس مانع و جذب را گرید يها استخوان به ضربه ، استخوان به ضربه شدن وارد با



  

  :  نادرست يرفتارها از زیپره

   نیسنگ اجسام کردن بلند درست

   یرانندگ و کار هنگام یصندل يرو بر نشستن درست 

   نرسد بیآس ها مهره ستون به تا میکن زیپره رساند یم بیآس بدن به که نامناسب يرفتارها از

  

  برسد بیآس ما يها استخوان و ها چهیماه به است ممکن ، مختلف يها ورزش انجام و يباز هنگام:  نکته

 از يبردار عکس با زین پزشک.  میکن مراجعه پزشک به دیبا آن برداشتن ترك ای استخوان شکستن هنگام

  شود میترم تا کند یم حرکت بدون آتل ای گچ لهیوس به را بخش آن ، دهید بیآس بخش

 توانند یم ندیبب بیآس ها استخوان اگر.  اند شده درست یمحکم ماده از و اند زنده ما يها استخوان:  نکته

  شوند میترم

 موجب ، مختلف نیسن در D نیتامیو جذب و گرفتن قرار آفتاب معرض در و اتیلبن و یکاف ریش خوردن:  نکته

  شود یم ها استخوان استحکام و رشد

  

  :  یعصب دستگاه

   دارد عهده بر را) ياراد ریغ و ياراد(  ما اعمال یفرمانده و کنترل

  

  : است بخش سه ما یعصب دستگاه

 میتصم ، حافظه ، يریادگی ، کردن فکر است عبارت کارها نیا.  است ما ياراد يکارها مسئول مغز:  مغز

  ...و درد احساس و یحس يها امیپ به فرمان و صیتشخ ، بدن عضالت ياراد اعمال ، خاطرات ، خواب ، گرفتن

  شود یم محافظت جمجمه توسط مغز



  

 بدن ياراد ریغ يکارها یبرخ مسئول نخاع.  کند یم کمک مغز به بدن يها تیفعال کنترل در نخاع:  نخاع

   است... و زیت و داغ اجسام با برخورد هنگام در دست و پا دنیکش ، عطسه مانند

   شود یم محافظت ها مهره ستون توسط نخاع

  

  

 به رساندن و ها اندام از امیپ گرفتن ها آن کار.  هستند پخش ما بدن سراسر در ها رشته نیا:  عصب يها رشته

  . است ها اندام ریسا به رساندن و نخاع و مغز از فرمان گرفتن و مغز

  

  : یعصب يها رشته:  نکته

  دارند عیسر العمل عکس

  درازند و یطوالن

  هستند شاخه شاخه

 از را دستور ای رساند یم نخاع و مغز به ها اندام از را ها امیپ یعنی کنند یم طرفه کی  یرسان امیپ آنها اغلب

  رسانند یم ها اندام به نخاع و مغز



  

  : یعصب يها رشته:  نکته

  دارند عیسر العمل عکس

  درازند و یطوالن

  هستند شاخه شاخه

 از را دستور ای رساند یم نخاع و مغز به ها اندام از را ها امیپ یعنی کنند یم طرفه کی  یرسان امیپ آنها اغلب

 رسانند یم ها اندام به نخاع و مغز

  



  1 خبر چه:  6فصل 

  

   ندیگو یم هیقرن است شفاف که چشم کره يجلو یبرآمدگ به:  هیقرن

   هستند رنگ و نور رندهیگ حساس يها سلول يدارا که است چشم کره ي هیال نیتر یداخل:  هیشبک

 افراد در قسمت نیا باشد یم سوراخ کی يدارا که است چشم کره یانیم و یدرون يها هیال از یقسمت:  هیعنب

  )  افراد چشم رنگ همان(  يها رنگ يدارا مختلف

 ادتریز نور چه هر کند یم کنترل چشم کره داخل به را نور يورود که است چشم درون سوراخ همان:  مردمک

   شود یم گشادتر مردمک سوراخ باشد کمتر نور هرچه و کوچکتر مردمک سوراخ باشد

 دور يایاش یول نندیب یم یخوب به را کینزد يایاش افراد آن در که است چشم يهایماریب از یکی:  ینیب کینزد

   ندیب یم تار را

 کینزد يایاش یول ندیب یم خوب را دور يایاش افراد آن در که است یچشم يهایماریب از گرید یکی:  ینیدورب

  ندیبب وضوح به تواند ینم را

   کند یم ریس یمعمول يهوا در و دیآ یم وجود به اجسام لرزش لهیوس به که است يانرژ از یصورت صدا:  صدا

 یم کمک صدا جهت صیتشخ در ما به که است غضروف جنس از و گوش بخش نیتر یخارج:  گوش الله

  کند

  

  :  درس مهم نکات

   میکن یم درك را خود اطراف يخبرها از چگونه گذرد؟ یم چه ما اطراف در

  

 با دارند قرار ما یحس يها اندام در که یحس اعصاب.  میکن یم کسب حواس توسط را خود اطراف اطالعات ما

 مختلف يها حس عنوان به را کیتحر نیا زین مغز.  کند یم منتقل مغز به و گرفته را امیپ یعصب کیتحر

  . کند یم درك و صیتشخ



   میکن یم افتیدر پوست و ینیب و زبان و گوش و چشم یعنی بدن عضو پنج با را ها حس یتمام

  

  

  : چشم)  الف

  : که است الزم یطیشرا اجسام دنید يبرا

   باشند داشته وجود طیمح در یکاف نور

   کند برخورد جسم به نور

   برسد ما چشم به جسم از نور بازتابش

  

  

  :  نکته

   ستین ریپذ امکان اجسام دنید نباشد فراهم شده گفته موارد که یصورت در

   میکن یم افتیدر چشم قیطر از را خود اطراف طیمح از اطالعات نیشتریب

  

  . کند یم عمل صورت نیا به ما بدن میزن یم ضربه توپ به دست با که یهنگام

   رسد یم ما چشم به بازتاب و کرده برخورد جسم به نور

   رساند یم مغز به و کرده افتیدر را امیپ جسم توسط یینایب اعصاب



  دهد یم فرمان دست يها چهیماه به امیپ مقابل در زین مغز

  

  :  چشم ساختمان

 بخش يدارا ما چشم.  دارد قرار جمجمه يها حفره داخل و دارد يکرو شکل که است یینایب حس اندام چشم

  است متفاوت يها هیال و ها

  

  

  

   است چشم داخل به آن نفوذ و نور عبور يبرا شفاف ي هیال نیا.  دارد نام هیقرن چشم يرو هیال نیاول

 موجب خود کردن جمع و عیوس با که است چهیماه يادیز تعداد يدارا هینبیع.  دارد نام هینبیع چشم یرنگ رهیدا

  . شود یم چشم وسط سوراخ شدن گشاد و تنگ

  

   است هینبیع رنگ در ها چشم يظاهر تفاوت:  نکته

  . ندیگو یم مردمک چشم وسط رنگ اهیس سوراخ به

  . شود یم چشم وارد قسمت نیا از نور

  



  

  :  نکته

  . است کیتار چشم کره درون چون.  است رنگ اهیس چشم مردمک

  . شود یم تنگ چشم مردمک و شده عیوس هینبیع يها چهیماه ادیز ییروشنا در

  برسد آن به يشتریب نور تا شود یم گشادتر چشم مردم و شده جمع هینبیع يها چهیماه یکیتار در

  

 ذره مانند ما چشم یعدس.  کند یم برخورد چشم یعدس به مردمک و هیقرن از عبور از پس نور:  ریتصو لیتشک

  . اندازد یم هیشبک حساس پرده يرو به را اجسام ریتصو و است نیب

 یم نشان میمستق و درست ما به را ریتصو نیا انسان مغز و است وارونه شکل به هیشبک يرو بر اجسام ریتصو

   دهد

  

  

 امیپ نیا زین مغز و رساند یم مغز به و گرفته را ها امیپ که دارند قرار یعصب يها رندهیگ چشم هیشبک يرو بر

  کند یم صادر را الزم يها فرمان و داده صیتشخ را ها

  

 يها امیپ.  افتدیب هیشبک پرده يرو بر یخوب به اجسام ریتصو که یهنگام:  چشم يها بیع و دنید خوب

 یم چشم يها يماریب دچار چشم کره اندازه و یعدس در بیع علت به اما.  رسند یم مغز به یدرست به یعصب

  . دارد یارث جنبه شتریب که میشو

  



   است یارث صفت میکن یم افتیدر خود نیوالد از آنچه

  

   هستند مشکل دچادر کینزد اجسام دنید در اما نندیب یم یخوب به را دور اجسام افراد نیا:  ها نیدورب

   کرد برطرف را بیع نیا توان یم برآمده یعدس با نکیع از استفاده با

  

 با.  هستند مشکل دچار دور اجسام دنید در اما نندیب یم یخوب به را کینزد اجسام افراد نیا:  ها نیب کینزد

   کرد برطرف را بیع نیا توان یم فرورفته یعدس با نکیع از استفاده

  

   کرد برطرف را ها بیع و تیتقو را چشم یعدس توان یم مخصوص يها نکیع از استفاده با

   شود یم مراقبت یعیطب طور به چشم:  چشم از مراقبت 

 عمل به يریجلوگ ضربه و غبار و گرد ورود و پوشاند یم را چشم يرو:  ها مژه همراه به چشم يرو يها پلک

   آورد یم

   شود خشک آن سطح گذارند ینم و کنند یم یعفون ضد و رامرطوب چشم:  ها اشک

   کند یم مراقبت ها چشم از دارد قرار آن درون چشم کره که جمجمه یاستخوان ي حفره

  

   میکن مراقبت خود يها چشم از میتوان یم زین ما

   مطالعه هنگام کتاب تا فاصله تیرعا و نشستن درست

   میکن استفاده یآفتاب مخصوص نکیع از یآفتاب و یبرف يروزها در

   کار هنگام در مخصوص نکیع از استفاده

  چشم به یخارج جسم ورود هنگام چشم يشستشو

  



  :  گوش)  ب

   است گرفته قرار سر طرف دو در که است ییشنوا حس اندام گوش

   شود یم پخش اجسام و هوا در که شده دیتول صوت ای صدا اجسام لرزش از) : صوت(صدا

  

  

  :  میشنو یم را ها صدا چگونه

   کند یم برخورد گوش یخارج بخش به ابتدا صدا

   دهد یم ياری را ما صدا جهت و صداها يآور جمع در بخش نیا:  گوش الله)  الف

   شود یم تر راحت صدا دنیشن و میکن یم يآور جمع يشتریب امواج میده قرار گوش پشت را دست اگر:  نکته

 نیا در.  دارد عهده به را گوش یدرون بخش به صدا انتقال که است گوش يابتدا سوراخ:  ییشنوا يمجرا)  ب

 نیا.  کند یم چرب را گوش ي پرده و پوست که دارد قرار يمانند موم و چرب ي ماده و زیر يموها بخش

   آورد یم عمل به يریجلوگ زین گوش داخل به زیر جانوران و غبار و گرد ورود از ماده

 گرفتن با گوش ي پرده.  کند یم جدا گوش یدرون قسمت از را یرونیب قسمت بخش نیا:  گوش ي پرده)  ج

   کند یم منتقل یدرون گوش به را ها لرزه نیا و لرزد یم یصوت امواج

 یم زین اند وصل آن به که کوچک يها استخوان تکه سه گوش ي پرده لرزش با:  کوچک يها استخوان)  د

   لرزد

 قرار قسمت نیا در که گوش يها عصب و دهیرس یحلزون بخش به ها استخوان لرزش:  یحلزون بخش)  ه

  میشنو یم را ها صدا ما بیترت نیا به.  فرستند یم مغز به صیتشخ يبرا و گرفته را امیپ دارند

  



  : میکن مراقبت خود گوش از چگونه

   شود یم آن درست لرزش مانع گوش ي پرده به آن دنیچسب و یچرب شدن جمع

   میکن زیتم را خود گوش مایدا دیبا پس

  میکن زیپره بلند اریبس يصداها دنیشن از

   میکن چک را خود ییشنوا سالمت پزشک گوش به مرتب يها مراجعه با

   مینزن ادیفر یکس گوش در هرگز

   مینزن ضربه یکس گوش به گرید لیوسا ای کتاب و دست با هرگز

  

  

 به دنیرس بیآس صورت در اما بود نخواهد ریپذ امکان دنیشن ییشنوا عصب به دنیرس بیآس صورت در:  نکته

  کرد استفاده سمعک از توان یم گرید يها بخش

  

   



  2 خبر چه گهید: 7فصل 

  

   نایب نا افراد:  دل روشن

 و خود در ییغذا مواد يها مولکول نمودن حل جمله از یگوناگون يکارها که است دهان آب همان:  بزاق

   دارد یکش کروبیم تیخاص يمقدار و دهان نگهداشتن مرطوب ، ییچشا يها جوانه به ها آن رساندن

  

  : درس مهم نکات

  

 مخلوط و دهان در غذا دنیجو به که است  يا چهیماه اندام نیا.  است ییچشا حس اندام زبان:  ییچشا حس

   کند یم کمک براق با آن شدن

  ؟ میریگ یم را غذاها مزه چگونه

.  اند گرفته قرار ها یبرجستگ نیا درون ییچشا يها سلول.  دارد وجود يادیز ي ها یبرجستگ زبان يرو در

  .  شود ییچشا يپرزها وارد تواند یم و شده حل دهان آب در ، ردیگ یم قرار دهان در ییغذا ك یهنگام

   فرستد یم)  مزه صیتشخ يبرا(  مغز به را امیپ و شده کیتحر آن درون يها عصب جهینت در

   میکن یم افتیدر را)  یترش و يشور ، ینیریش ، یتلخ(  یاصل مزه چهار زبان توسط ما

  

  



   دارد وجود زبان در مشخص رندهیگ کی ، مزه هر يبرا:  نکته

   رساند یم بیآس مزه حس يها رندهیگ به ، گاریس دود و داغ يها یدنینوش و غذا خوردن:  نکته

 کمک زین ینیب در ییایبو يها رندهیگ از دیبا ، دهد صیتشخ را مختلف يغذاها که آن يبرا ما مغز:  نکته

  ردیبگ

  

   ییایبو حس

  .  است ییایبو حس اندام ینیب

 يباال قسمت در ییایبو يها رندهیگ توسط شوند یم ینیب يها سوراخ وارد هوا همراه دار بو ذرات که یهنگام

  .  میده صیتشخ را مختلف يبوها گونه نیا میتوان یم ما و فرستند یم امیپ مغز به و  شده گرفته ینیب

  

  

   اندازد یم یکس ادی به را ما یگاه و ریدلپذ ما يبرا خوش يبوها:  نکته

 ، يسوز آتش ، فضا در شده رها گاز يبو مانند ، کند آگاه خطرات از را ما تواند یم دنییبو عمل:  نکته

   فاسد يغذا يبو و غذا یسوختگ

  دارند هم با یکینزد يهمکار زبان و ینیب يها اندام:  نکته

  

   المسه حس



 نیا.  است شده لیتشک عصب يها رشته و یخون يها رگ ، ها چهیماه از که است المسه حس اندام پوست

  .است پوشانده را بدن سراسر اندام

  

  

  :  پوست فیوظا

   ها کروبیم ورود برابر در بدن از حفاظت

  گرما و سرما برابر در حفاظت

   درد و فشار ، يسرد ، ینرم ، تماس ، لمس ، يزبر ، یگرم احساس افتیدر

   بدن یاضاف مواد از یبرخ دفع

  

  

  : پوست مختلف يها بخش

   زندیر یم و شده جدا کم کم و است مرده يها سلول يدارا بخش نیا:  پوست يرو يها هیال)  الف

 رندهیگ و مو يازهایپ ، یخون يها رگ ، یچرب غدد ، عرق غدد شامل بخش نیا:  پوست ریز يها هیال)  ب

   است یحس يها

  

 ها رندهیگ نیا هرجا.  است گرید يجاها از شتریب بدن يها بخش از یبرخ در یلمس يها رندهیگ تعداد:  نکته

  است تر حساس تماس و لمس به قسمت آن باشد شتریب



  

   است ها بخش هیبق از شتریب زبان ، انگشتان نوك ، لب در یحس يها رندهیگ تعداد

 و المسه حس از خود اطراف يایدن با ارتباط يبرا)  روشندل(  هستند محروم یینایب حس از که يافراد:  نکته

  . رندیگ یم کمک شتریب ییشنوا

   دارند را لیبر خط خواندن ییتوانا ، خود المسه حس از استفاده با ها آن

  

  

  :  پوست یسالمت

   میباش داشته مداوم يشو و شست

  میدار نگه مرطوب و چرب را پوست سطح ها کرم با

   میکن محافظت دیخورش آور انیز يها اشعه از را آن سطح

   گرما و سرما – یآلودگ از پوست حفظ

   یکاف خواب

  یکاف آب دنینوش

   



  1 شود یم آسان کارها:  8فصل 

  

  :  میمفاه

   رود یم کار به روین جهت رییتغ ای و روین شیافزا ، روین انتقال يبرا ساده اریبس لهیوس ای لهیم:  اهرم

  

   شود یم گفته گاه هیتک آنجا به که شود یم داده هیتک يزیچ ای نقطه به اهرم:  گاه هیتک

  

   شود یم گفته مقاوم يروین باشد آن يرو بر ما يروین و اهرم اثر که يزیچ هر به) :  جسم(  مقاوم يروین

   شود یم گفته محرك يروین و گاه هیتک نیب فاصله به:  محرك يبازو

   شود یم گفته مقاوم يروین و گاه هیتک نیب فاصله به:  مقاوم يبازو

  

  : درس مهم نکات

 آسان را ما کار لیوسا نیا.  میکن یم استفاده یمختلف لیوسا و ابزار از کارها انجام يبرا مره روز یزندگ در ما

  . دهد یم انجام تر عیسر و تر

   کنند یم عمل اهرم مانند....  و انبردست ، یچیق ، ترازو ، االکلنگ رینظ لیوسا از یبرخ

  

  : دارد قسمت سه اهرم هر

   روین کردن وارد محل

   جسم گرفتن قرار محل

  گاه هیتک محل

  



  

  

  : دارند یفراوان يکاربردها یزندگ در ها اهرم

  

  

   کرد بجا جا را اجسام توان یم آن با که گاه هیتک يدارا است يا لهیم:  اهرم

 مکان و آن کردن وارد محل به یبستگ کند بلند را یجسم تا شود یم وارد اهرم به که ییروین مقدار:  نکته

  . دارد جسم

  

  : روین مکان بودن ثابت صورت در

  . است ازین جسم ییجابجا يبرا يتر کم يروین به شود کینزد گاه هیتک به جسم هرچه

   است ازین جسم ییجابجا يبرا يشتریب يروین به شود دور گاه هیتک از جسم هرچه

  . است ازین ییجابجا يبرا يشتریب يروین به شود دور آن از جسم و تر کینزد گاه هیتک به روین چه هر

  



  

 هیتک از ها آن ي فاصله دیبا باشند کسانی رندیگ یم قرار اهرم طرف دو در که یجسم دو اگر:  اهرم در تعادل

   ردیگ قرار تعادل حالت در اهرم تا باشد برابر گاه

  

 به تر نیسنگ جسم دیبا تعادل جادیا يبرا رندیگ قرار يمساو نا يها جرم با جسم دو اهرم طرف دو در گاه هر

  . شود تر کینزد گاه هیتک

 کینزد گاه هیتک به تر نیسنگ فرد دیبا ، سبک و نیسنگ نفر دو نیب تعادل جادیا يبرا االکنگ يباز در مثال

  . کنند يباز هم با بتوانند و شده حفظ تعادل تا شود

   



  : ها اهرم انواع

  

   ردیگ قرار روین و جسم وسط در گاه هیتک:  اول نوع

  

  

  دارند کاربرد روین شیافزا و روین جهت رییتغ يبرا ها اهرم نوع نیا معموال

  . دارد قرار گاه هیتک و روین وسط در جسم:  دوم نوع

  

  

  

  

  دهند یم شیافزا را روین ها اهرم نوع نیا معموال



   دارد قرار گاه هیتک و جسم وسط در روین:  سوم نوع

  

  

  

  دهند یم انجام تر عیسر و تر کم زمان مدت در را کارها ها اهرم نوع نیا معموال

  

 نیا در. گردد یم روین جهت رییتغ سبب و. دارد قرار مقاوم يروین و محرك يروین نیب گاه هیتک:  اول نوع اهرم

 تر ساده جسم حرکت تر، بلند محرك يبازو اصطالح به باشدو دورتر گاه هیتک از محرك يروین هرچه اهرم نوع

 یچیق مثل که ینیموچ(  نیموچ ک،یبار دم انبردست، ، کش خیم دوکفه، يترازو االکلنگ،: مانند. بود خواهد

  ................. . و نیچ میس ، يکاغذبر یچیق ،يبر آهن یچیق ،)دارد انگشت يجا

  

 طول اهرم نیدرا.ردیگ یم قرار محرك يروین و گاه هیتک نیب مقاوم يروین اهرم نوع نیا در:  دوم نوع اهرم

 جهت آنکه بدون.  گردد یم روین شیافزا سبب لیدل نیهم وبه است مقاوم يبازو طول از بزرگتر محرك يبازو

  ................ . و ییپارو قیقا ، شکن فندق نوشابه، دربازکن ، فرغون: مانند.  دهد رییتغ را روین



 طول اهرم نوع نیا در.  دارد قرار مقاوم يروین و گاه هیتک نیب محرك يروین اهرم، نوع نیا در: سوم نوع اهرم

 اثر مسافت و سرعت شیافزا سبب لیدل نیهم به و است بزرگتر و شتریب محرك يبازو طول از مقاوم يبازو

 راکت چنگال، و قاشق ،) ریگ خی(  انبر ، یفراش جارو:   مانند.  دهد رییتغ را روین جهت آنکه بدون. گردد یم روین

 چوب ،)است انبر هیشب که ینیموچ همان( نیچ مو ، توپ کردن شوت هنگام در پا چکش، و پتک س،یتن

  .............. . و گلف و چوگان يباز مخصوص

  

 و است کرده هیتک گاه هیتک به باال از خود يانتها دو از یکی از لهیم. است دوم نوع عکس که اهرم نوع نیا در

 و لهیم گرید يانتها بر مقاوم يروین و باال سمت به و قائم يراستا در کند، یم اثر لهیم وسط بر محرك يروین

 قرار مقاوم يروین و گاه هیتک نیب محرك يروین اهرم نوع نیا در. شود یم وارد باال سمت به قائم يراستا در

  دارد

  

   دیکن دقت

  شود یم حساب اول نوع اهرم ردیبگ گاه هیتک نقش باشد وسط که یدست اگر یفراش جارو در

  

  



  

  این اهرم ها از کدام نوع است ؟حاال بگو 

    

    

    

    
  

   



  2 شود یم آسان کارها:  9 فصل

  

 کمک ما به جسم حرکت مسافت شیافزا ای روین مقدار کاهش در که است ساده نیماش ینوع: دار بیش سطح

   کند یم

   دارند يتند بیش طرف کی از که هستند دار بیش سطح خانواده از ساده نیماش ینوع ها گوه:  گوه

 به جسم دو اتصال يبرا که دارد وجود ییارهایش ها آن ي بدنه در که هستند ییها لهیم معموال ها چیپ:  چیپ

   شوند یم استفاده گریکدی

 یم استفاده اجسام بردن باال يبرا آن از و کند یم کار اول نوع اهرم مانند که است ساده نیماش ینوع:  قرقره

   شود

  

   تبر و چاقو مانند کند یم آسان و راحت انسان يبرا را کار که يا ساده لیوسا به:  ساده نیماش

  

  :  درس مهم نکات

   ندیگو یم نیماش ها آن به که ردیگ یم کمک مختلف يابزارها از  کارها شدن تر آسان يبرا انسان

 انجام در و ندیآ یم حساب به ساده نیماش دار بیش سطح و گوه ، چیپ ، محور و چرخ ، ها قرقره ، ها اهرم

   کنند یم کمک ما به کارها

  

 دار بیش سطح از نییپا به باال از برعکس و باال به نییپا از اجسام ییجابجا يبرا معموال:  دار بیش سطح

   میکن یم استفاده

   میدار ازین میکن یم استفاده نردبان از که یزمان به نسبت يشتریب يروین به وارید از رفتن باال هنگام در

   میدار ازین يکمتر يروین به کارها انجام در دار بیش سطح از استفاده با

  دارد مختلف انواع دار بیش سطح



  

  

 ازین اجسام بردن باال يبرا يکمتر يروین به باشد شتریب آن طول و کمتر سطح ارتفاع هرچه دار بیش سطح در

  است

  

  

  کنند یم آسانتر ما يبرا را کارها انجام و دارند زیت لبه کی کارد مانند که یلیوسا:  گوه

  

  

   داد انجام را کارها يکمتر يروین با توان یم آن از استفاده با و کند یم عمل دار بیش سطح به هیشب گوه

   است متفاوت دار بیش سطح با گوه کار طرز

  شود یم استفاده کردن قطعه قطعه و کردن مین دو ، دنیبر يبرا گوه از



  

  دارد قرار وجود چیمارپ صورت به ییارهایش آن يرو در که است يا لهیم چیپ:  چیپ

  

  

 استفاده وارید يرو بر یجسم کردن وصل ای يفلز ، یکیپالست ، یچوب قطعات کردن وصل يبرا ها چیپ از

   است متفاوت آن کاربرد یول است بداریش سطح هیشب چیپ.  شودیم

   است ازین کار انجام يبرا يکمتر يروین به و شده آسان کارها ها چیپ از استفاده با

  

 در و ستین مناسب دار بیش سطح از استفاده باال به نیزم سطح از اجسام ییجابجا يبرا مواقع یگاه:  قرقره

   کنند یم استفاده قرقره از کارگران مواقع نیا

  دهد رییتغ را ما يروین جهت تواند یم و کند یم آسان را ما يکارها قرقره

  

  

  :  محور و چرخ

  . است شده درست چرخد یم آن دور به که یچرخ و لهیم کی از محور و چرخ



  

 يبرا يکمتر يروین از میتوان یم محور و چرخ از استفاده با.  کند یم آسان ما يبرا را کارها انجام محور و رخچ

  میکن استفاده کارها انجام

   



  ارزش با خاك:  10 فصل سیتدر

  

   ندیگو یم خاك در آب يریپذ نفوذ ، ها خاك در آب نفوذ زانیم به:   يریپذ نفوذ

   است شده لیتشک اهانیگ و واناتیح جسد شده هیتجز يایبقا از که است یرنگ رهیت خاك:  خاك اهیگ

 یم اصطالح به باشد داشته اهانیگ رشد يبرا یکم اریبس قدرت و شود فیضع یخاک یوقت:  خاك شیفرسا

  . است افتهی شیفرسا خاك ندیگو

  

  : درس مهم نکات

   دیآ یم دست به خاك از زنده موجودات يغذا تر شیب

  . است الزم يکشاورز يبرا پس دهند یم اهیگ رابه الزم یمعدن مواد خاك

   شود یم استفاده...  و یساختمان مصالح ، ظروف هیته چون يموارد در خاك از

  . شود یم هیته خاك ، دراز انیسال طول در ها سنگ شدن خرد از

  

  : خاك لیتشک در موثر عوامل

   است تر کم شده لیتشک خاك مقدار ، باشند تر سخت ها سنگ هرچه:  ها سنگ یسست و یسخت

 خرد و برداشته شکاف ها سنگ زمان مرور به ، ها سنگ ياجزا يال البه در شهیر نفوذ با:  منطقه اهانیگ شهیر

   شوند یم

 ، نیزم کندن و يساز النه با....  و موش ، گورکن ، مورچه ، یخاک کرم چون یجانوران:  منطقه حفار جانوران

  . بخشند یم سرعت را ها سنگ شدن خرد

  

  . دیخورش توسط)  خشک و گرم مناطق(  شدن سرد و گرم اثر در ، روز شبانه در ها سنگ خوردن ترك



 حجمش یزدگ خی اثر در آب(  بندد یم خی و کرده نفوذ ها سنگ شکاف در آب ،)  یکوهستان(  سرد مناطق در

  .  شود یم خرد و شکنند یم ها سنگ جهینت در)  ابدی یم شیافزا

  . شوند یم ییایمیش رییتغ دچار ، مواد ژنیاکس و آب با بیترک اثر در شونده خرد يها سنگ

  

 ازین زمان سال 200 از شیب بایتقر نیزم سطح در متر یسانت 1 قطر به خاك از يا هیال لیتشک يبرا:  نکته

  . است

 ته تر نیسنگ ذرات یمدت از پس.  میزیبر آب وانیل در را آن از يمقدار دیبا خاك باتیترک يجداساز يبرا

  . ندیآ یم آب يرو به یسبک علت به جانوران و اهانیگ يایبقا و شده نینش

   ستین مشابه مختلف يها خاك ياجزا بیترک

  . دارند فرق هم با ذرات يزبر و ینرم ، ذرات اندازه ، جنس ، بو ، رنگ در ها خاك

  . است متفاوت مختلف يها خاك در آب نفوذ سرعت

 ذرات نیب يفضا و است يتر درشت ذرات يدارا خاك نوع نیا رایز.  کند یم نفوذ تر عیسر ماسه و شن در آب

  . است ادیز آن

 زیر و نرم آن ذرات رایز است کم اریبس آن در آب نفوذ سرعت و دارد یم نگه خود در را يشتریب آب رس خاك

  . است کم اریبس آن ذرات نیب يفضا ذرات یفشردگ علت به و است

  :  رایز است خاك اهیگ و ماسه ، رس خاك از یمخلوط يکشاورز يبرا خاك نیبهتر

   است مناسب آن در آب نفوذ سرعت

   است الزم یمعدن مواد يدارا

   کند یم رهیذخ خود در مناسب مقدار به را آب

 جانداران و رطوبت ، دما اثر در ها برگ یمدت از پس ، میکن دفن خاك ریز را یاهیگ يایبقا و برگ يمقدار اگر

  . کنند یم هیته را خاك یمعدن مواد و پوسند یم خاك ینیب ذره



 يرو در مواد نیا.  است رهیت آن رنگ و شده اضافه خاك به که است مرده جانداران بدن يایبقا خاك اهیگ

  . کنند یم هیته را آن یمعدن مواد و گرفته قرار خاك

 یم کاهش را آن يزیخ حاصل عمل نیا که شده جا جابه منطقه خاك مختلف عوامل اثر در و زمان گذشت با

  )  خاك شیفرسا(  دهد

  :  خاك شیفرسا در موثر عوامل

 یم خاك شیفرسا مانع و داشته نگه را خاك خود يها شهیر با اهانیگ:  منطقه یاهیگ پوشش رفتن نیب از

   کاهند یم يجار آب شدت از و داده نفوذ خاك در را آب نیهمچن.  شوند

 شیفرسا موجب ندارند یمناسب یاهیگ پوشش که یمناطق در هیرو یب يچرا با ها دام:  ها دام هیرو یب يچرا

  . شوند یم خاك

  . است شتریب منطقه آن در خاك شیفرسا ، باشد يشتریب بیش يدارا يا منطقه هرچه:  منطقه بیش

   يساز ساختمان ، معادن استخراج ، نامناسب شخم ، نامناسب ياریآب : یانسان عوامل

   لیس و زلزله ، آتشفشان ، باد ، آب:  یعیطب عوامل

 منطقه کی در خاك شیفرسا از يریجلوگ يها راه  :  

   میکن پر یاهیگ پوشش با را)  علف بدون(  ریبا يها نیزم

   دار بیش مناطق کردن یپلکان

   میکن یکش وارید را ها باغ و مزارع دور

   میکاه یم خاك شیفرسا سرعت از ، يا قطره ياریآب از استفاده با مناسب ياریآب

   باشد آن بیش بر عمود جهت در نیزم شخم دیبا:  مناسب شخم

   زارها علف و مراتع يبازساز

   ستیز طیمح سازمان يسو از ها دام يچرا يبرا مناسب يزیر برنامه

    درختان قطع از يریجلوگ و ها جنگل از مراقبت



  دیبخور و دیبکار: 11 فصل

  ) باران آب(  ندیگو یم مقطر آب باشد نداشته وجود یامالح نوع چیه آن در که یخالص آب به:  مقطر آب

   ندیگو یم زدن شخم يکشاورز يها خاك کردن رو و ریز به:  زدن شخم

  :  درس مهم نکات

  . دارند ازین مناسب نور ، هوا ، آب ، خاك به یزندگ ادامه و رشد يبرا اهانیگ که میخواند قبل يها سال در

   کند يبهتر رشد تا دارد ازین خود مخصوص يهوا و آب و خاك به اهیگ نوع هر

  

   آب

   شود یم اهیگ بهتر رشد موجب موقع به و منظم ياریآب و آب نوع ، آب مقدار

   است موثر اهیگ رشد در زین آب نوع

   کند یم کند را اهیگ رشد کم آب و شهیر شدن دهیپوس موجب ایز آب

 شمشاد ، یباغ اسفنج ، يایدر جلبک ، حرا ي درختچه مانند(  کنند یم رشد بهتر شور آب در اهانیگ از یبرخ

  )  يکاغذ گل ، خی گل ، پتوسیاوکال ، یوحش

   دارند یمناسب رشد نیریش آب در اهانیگ شتریب

   ندارد را الزم یمعدن مواد چون ستین مناسب اهانیگ رشد يبرا)  خالص آب(  مقطر آب

  ) برنج( دارند ازین يشتریب آب به رشد يبرا اهانیگ از یبرخ

  ) کاکتوس(  کنند یم رشد یخوب به آب کم مناطق در اهانیگ از یبرخ

   است گذار ریتاث اهانیگ رشد در زین منظم ياریآب و ياریآب زمان

   شوند یم ياریآب بار کی يا هفته یبرخ و کباری روز چند اهانیگ از یبرخ

   شود يریجلوگ آن ریتبخ از تا کنند یم انتخاب غروب هنگام را ياریآب زمان کشاورزان از یبرخ

   خاك



   است گذار ریتاث اهانیگ رشد در زین آن در موجود خاك اهیگ و یمعدن مواد زانیم ، خاك ضخامت ، خاك نوع

   کنند یم رهیذخ خود در را آب یرس يها خاك

   ندارند را آب يساز رهیذخ ییتوانا و دهند یم عبور خود از تر عیسر را آب یشن يها خاك

  )  یابانیب ینواح(  هستند يادیز یمعدن مواد يدارا یول نداشته خاك اهیگ ها خاك از یبرخ

  ) یآبرفت يها خاك ، یباتالق مناطق(  هستند يادیز خاك اهیگ يدارا ها خاك از یبرخ

  ) یکوهستان ینواح(  ترند درشت ذرات يدارا ها خاك از یبرخ

  

   هوا

   دارند ازین هوا به رشد و تنفس يبرا گرید ي زنده موجودات مانند هم اهانیگ

  .... )و تروژنین ، دیاکس يد نیکر ، ژنیاکس(  است مختلف يگازها از یمخلوط هوا

   دارند ازین هوا تنفس يبرا اهانیگ

   برسد خاك نیریز يها بخش به بهتر هوا تا زنند یم شخم را نیزم کشاورزان زییپا و بهار در

  

   نور

   کنند یم افتیدر دیخورش از را خود ینوران يانرژ اهانیگ

   است موثر اهانیگ رشد در نور رنگ و نور شدت

  ابدی یم شیافزا زین اهیگ رشد باشد شتریب نور شدت چه هر

   کنند یم رشد یخوب به دیسف ، قرمز ، یآب یرنگ ينورها در اهانیگ

  رسد ینم ها آن به یکاف نور رایز ندارد یمناسب رشد ، کنند یم رشد درختان ریز در که یاهانیگ

    ) یآپارتمان اهانیگ(  کنند یم رشد یخوب به)  هیسا( کم نور در اهانیگ از یبرخ



  برگ تا شهیر از: 12 فصل

   شود یم اضافه آن به خاك تیتقو يبرا که هستند يمواد:  کود

 خاك از را یمعدن مواد و آب و دارد وجود اهانیگ شهیر يرو که یفیظر و زیر اریبس يتارها به:  کشنده يتارها

   ندیگو یم کشنده يتارها ردیگ یم

  ) یچوب آوند( ندیگو یم آوند رسانند یم ها برگ به شهیر از را آب که یکیبار اریبس يها لوله به:  آوند

   است کرده متصل ساقه به را آن که است برگ از یقسمت:  دمبرگ

   ندیگو یم برگ رگ اند شده پخش برگ سطح در که يزیر اریبس يآوندها به:  رگبرگ

 درس مهم نکات :  

   است اهانیگ به وابسته جانداران همه یزندگ

   دارند ازین خاك و هوا و دیخورش نور و آب به یزندگ ادامه و رشد يبرا اهانیگ

   کنند یم اتیدر ها برگ با را هوا ، نور ، شهیر توسط را خاك در موجود مواد و آب اهانیگ

 دانه   

   باشند یم ریز يها بخش يدارا که هستند یقسمت دو ای یقسمت کی اهانیگ دانه

  ییغذا اندوخته – پوسته – اهکیگ

 شهیر :  

 شود یم خارج آن از ها دانه زدن جوانه از پس که یقسمت نیاول.  زنند یم جوانه هوا و رطووبت اثر در ها دانه

   است شهیر

 در محلول مواد و آب تارها نیا.  ندیگو یم کشنده يتارها آن به که دارد وجود یفیظر يتارها ها شهیر يرو

   دهند یم قرار اهیگ اریاخت در و رندیگ یم را آب

   شود یم متوقف اهیگ رشد کشنده يتارها دنید بیآس با



 اهیگ کشنده يتارها به یبیآس تا کنند یم جابجا شهیر اطراف خاك با را اهیگ ها گلدان ضیتعو هنگام معموال

   نشود وارد

 شهیر فیوظا  :  

   خاك در اهیگ ينگهدار

   خاك در موجود محلول مواد و آب جذب

   چغندر و ترب و جیهو مانند کنند یم ينگهدار خود در را اهیگ ییغذا مواد ها شهیر از یبرخ

 ها ساقه   

   برساند ها برگ به را مواد نیا ساقه تا فرستد یم ساقه به را آن خاك در محلول مواد و آب جذب از پس شهیر

 آوند ها لوله نیا به رساند یم اهیگ يباال يها قسمت به را آب که دارد وجود یکیبار اریبس يها لوله ساقه در

  ندیگو یم

 يها بخش به را ها برگ در شده ساخته ییغذا مواد ها برگ به محلول مواد و آب رساندن بر عالوه ها آوند

  رسانند یم اهیگ مختلف

   ندیگو یم رگبرگ ها برگ در آوندها امتداد به

 ها برگ گل یمدت از پس.  میگذار یم یرنگ جوهر يدارا ظرف درون را دیسف لیگال گل شاخه که یهنگام

  دهد یم نشان ما به را آوندها و ساقه تیفعال یچگونگ که شوند یم یرنگ

 ساقه فیوظا   

  برگ تا شهیر از محلول مواد حمل

   اهیگ يها اندام به برگ در شده ساخته ییغذا مواد حمل

   گل و برگ ، وهیم ، دانه ينگهدار

  ) کاکتوس ، کرفس(  کنند یم رهیذخ خود در را برگ در شده ساخته ییغذا مواد ها ساقه از یبرخ

   



 برگ   

   هستند اهانیگ يغذاساز و یتنفس اندام ها برگ

 ها سوراخ نیا به شود یم اهیگ وارد قیطر نیا از هوا که دارد وجود يزیر يها سوراخ ، ها برگ يرو و پشت

   ندیگو یم روزنه

   گرفت کمک تره اهیگ از توان یم برگ يها روزنه دنید يبرا

   دیآور دست به را آن از نازك يا هیال و دیبشکن پشت از لیما صورت به را تره اهیگ برگ

  ) است مشخص کامال ها روزنه(  دیکن مشاهده کروسکوپیم ریز را هیال

   دهند یم پس دیاکس يد کربن و افتیدر ها روزنه قیطر از را خود ازین مورد ژنیاکس اهانیگ

 رایز روند یم نیب از و شده زرد ها برگ میبپوشان چرب مواد و نیوازل با را یاهیگ يها برگ يرو و پشت اگر

  . شوند یم بسته اهیگ یتنفس يها روزنه

 نیا)  روشن و رهیت يها حلقه(  دیکن مشاهده را آن تنه در يها حلقه برند یم را تنومند یدرخت که یهنگام

   بود خواهد روشن و رهیت آوند دو صاحب سال هر درخت هر که هستند آوندها ها حلقه

زد نیتخم را درخت سن توان یم 2 بر میتقس و ها حلقه مجموعه محاسبه با

    

  

  ) دکتر صفایی ( تاالر تلگرامی معلمان پنجم ابتدایی 

  مریم عزیزي 


