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 کرد: فیتعر شیهایهمکالس یرا که در روزنامه خوانده بود برا ریپس از وارد شدن به کالس، خبر ز ایپور

 
 برخورد  ٔدرباره ییها هم خبرهادادند که آن حیآموزان توضانشد یبرخ ا،یگزارش پور افتنی انیپس از پا

 شهاب کیام که برخورد خوانده یمن در کتاب»از آنها گفت:  یکی. انددهیشن ایدن گریها در نقاط دشهاب سنگ
 کرده است. جادیا نیمتر در زم 200متر و عمق  1200به قطر  یسنگ، گودال

 
و چرا قطر و عمق  افتدیم یچه اّتفاق نیهنگام برخورد شهاب سنگ با زم» نکهی ا ٔآموزان دربارهدانش سپس
 وگو کردند.باهم گفت «ست؟ین کسانیشده  جادیا یهاگودال

 .دیوگو کنمورد گفت نیو در ا دیرا انجام ده ریز شیآزما زین شما
 دیکن شیآزما
 ازیو مواد مورد ن لیوسا

 سنگ - لهیت -ظرف گچ  -ظرف آب  -خاک  ظرف
 .دیکن یگذار ها را شمارهو آن دیبردار یکیــ سه ظرف پالست1
 .دیزیو به طور جداگانه آب، خاک و گچ بر بیها به ترتاز ظرف کیــ تا سه چهارم حجم درون هر 2
ها از ظرف یکیکه درون  دیرها کن یگوناگون طور  یهاو آن را از ارتفاع دیبردار لهیت ایقطعه سنگ  کیــ 3
 یو در خاک مقدار کم رودیفرو م مهیدر گچ تا ن ،رودیدر آب فرو م لهیت د؟یکنیمشاهده م یز ی. چه چفتدیب

 .رودیفرو م
 .دیکن ادداشتی. مشاهدات خود را دیتکرار کن گرید یهالهیها و تظرف یرا برا شیــ قسمت سوم آزما4

تر در آن کم لهیبه گچ و آب ت خاک نسبت یبه علت سخت. دیوگو کن مشاهدات خود در کالس گفت ٔ* درباره
 .رودیفرو م

وگو در پس از گفت ایپور یهایکالسشده اثر دارند. هم جادیا یهاعمق و قطر گودال یرو یعوامل گوناگون
 اند.کرده انیربیصورت ز خود را به یشنهادهایباره، پ نیا
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شده  جادیروانه شود، قطر گودال ا نیزم یبه سو یتر شیهر چه شهاب سنگ از ارتفاع بنظر گروه شما: 
شده  جادیتر باشد، قطر گودال ابرخورد شهاب سنگ نرم نیهر چه جنس زم نیتر خواهد بود. همچنبزرگ

 ت.اس شتریب
 

 .میکن قیروزمره تشو یدادهایاز رو یبردار ادداشتیو  قی دق ٔفرزندانمان را به مشاهده
  ٔقطر دهانه یرو یسرعت برخورد شهاب سنگ چه اثر »پرسش که  نیآموزان در پاسخ به ااز دانش یگروه

  ٔبرخورد کند، قطر دهانه نیبه زم یشتر یهر چه شهاب سنگ با سرعت ب»اند که کرده ینیبشیپ« گودال دارد؟ 
کردند که  شنهادیخود، پ ینیبشیپ یدرست یبررس یگروه برا نیتر خواهد بود. اشده بزرگ جادیگودال ا

در نظر گرفت.  نی( با زملهی)ت ی فلز  ٔگلوله کیبرخورد  هیشب توانیرا م نیبرخورد شهاب سنگ به سطح زم
باره  نیدر ا ریبا انجام دادن مراحل ز زیو اجرا کردند. شما ن یرا طراح یکاوش ریو مواد ز لیآنها سپس با وسا

 .دیپژوهش کن
 یکاوشگر 

 ازیو مواد مورد ن لیوسا
 خاک - لهیت - خطکش

 ارتفاع - لهیاندازه ت د؟یدهیم رییرا تغ یز یچه چ دیمشخص کن -1
 عمق گودال -قطر گودال  - نی پرتگاه تا زم ٔفاصله د؟یریگیرا اندازه م یز یچه چ -2
ارتفاع  -( کند یم رییارتفاع تغ ی)وقت لهیاندازه ت -نوع خاک  د؟یدارینگه م کسانیرا ثابت و  ییزهایچه چ -3

 یر یگو واحد اندازه یر یگاندازه لهیوس -( کند یم رییتغ لهیاندازه ت ی) وقت
را از  ی فلز  ٔگلوله کی. سپس دیو سطح آن را صاف کن دیزیخاک نرم بر یمقدار  یکیظرف پالست کی* در 

 .دیری گودال را اندازه بگ ٔو قطر دهانه دیرها کن یمتر  کیارتفاع 
 

 و هر روز با ماست. شهیاست. علم هم یاز زندگ یبخش علم
 
 .دیسیبنو ریو مشاهدات خود را در جدول ز دیگوناگون تکرار کن یهارا با ارتفاع شیآزما نیا

 
 .دیگودال رسم کن یگلوله تا خاک و قطر دهانه یفاصله نینشان دادن ارتباط ب یبرا ینمودار 

 
. دیسیبه دست آمده از نمودار را بنو  ٔجهیو نت دیکن سهیمقا گرید یها* نمودار گروهتان را با نمودار گروه

  ٔشود اندازه قطر دهانه شتریب نیکه هر چه فاصله گلوله از زم دهندیو نشان م گرندیکدینمودارها مشابه 
 .شودیم شتریگودال هم ب
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  ٔرها شود، قطر دهانه یشتر یهر چه گلوله از ارتفاع ب. دیکن انیچند جمله ب ای کیکاوش خود را در   ٔجهی* نت
 است. شتریشده در خاک ب جادیا

باشد، سرعت  شتری گلوله از خاک ب ٔکه هر چه فاصله دیمنظور توجه کن نیا ی. برادیرا کامل کن ری* متن ز
 است. شتریبرخورد آن به خاک هم ب

 
 گودال  ٔو قطر دهانه شودیم شتریب نیباشد، سرعت برخورد گلوله با زم شتریب نی گلوله از زم ٔفاصله هرچه
 .شودیمتر بزرگ

 
 یدرست کند؟یم یر یی گودال چه تغ ٔقطر دهانه م،یرها کن یمتر  3   ٔاگر گلوله را از فاصله دیکن ینیب شی* پ

 م،یرا ادامه ده یقبل یاگر نمودار خط. دیو گزارش ده دیکن یبررس شیخود را با انجام آزما ینیبشیپ
 .شودیم متریلیم 21 گودال حدود  ٔقطر دهانه یمتر  3ارتفاع  یکه برا میکنیمشاهده م

 یکاوشگر 
زودتر  یاما برخ رسند؛یم نیبه زم یاز مدت  پس م،یکنیرها م یبلند کیچند جسم را از  یکه وقت دیدانیم

به  رتریباشد، د شتریهر چه سطح جسم ب»آموزان: از دانش ی. به نظر گروهرسندیم نیبه زم رترید یو برخ
 .دیو اجرا کن یطراح یقیمسئله، تحق نی ا ٔدرباره« .رسدیم نیزم

 :یر یگاندازه جیتا. نمیکنیرها م کسانی یپاک کن و کاغذ را از ارتفاع ،سوزن

 
 .رسدیم نیبه زم رتریو د شودیم شتریمدت زمان سقوط آن ب شود،یم شتریهر چه سطح جسم ب

 کسب شود. یتر درست جیتا نتا شودیسبب م شیتکرار آزما ،یعلم یدر هر بررس
 سواالت علوم ششم درس اول

 ؟مفهوم علوم تجربی چیست  .1
 .مجموعه ای از دانستنی ها است که از راه تجربه و آزمایش ، درست بودن قوانین را اثبات می کند :پاسخ

  

 ؟علوم تجربی بر چه پایه و اساسی استوار است  .2
بر پایه مشاهدات استوار است. این مشاهدات از منابع گوناگون و به روش های علمی گردآوری می  :پاسخ
 .شوند
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 ؟مشاهده چیست  .3
 .مشاهده نگاه هدفدار و دقیق به محیط اطراف از طریق اندام های حسی می باشد :پاسخ

  

 ؟علم چیست  .4
 .از زندگی ما استعلم یعنی دانش و شناخت از محیط پیرامون که بخشی  :پاسخ

  

 ؟دانشمند کیست  .5
کسی است که به اطراف خود با کنجکاوی و تفکر نگاه می کند و به فکر حل مسئله و یافتن راه کارهای  :پاسخ

 .مناسب برای آن ها است

  

 ؟بیانگر کدام مرحله ی حل مسئله است « شاید من در امتحان تیزهوشان قبول شوم » عبارت  .6
 زیفرضیه سا :پاسخ

  

دانشمندان معتقدند ممکن است در سیاره ی مریخ موجود زنده وجود داشته باشد. این جمله  .7
 ؟کدام مرحله ی از حل مسئله است 

 مرحله بیان دیدگاه یا نظریه :پاسخ

  

 ؟بیانگر کدام مرحله از حل مسئله است « زمین اجسام را به سمت خود می کشد  » .8
 نظریهمرحله بیان دیدگاه یا  :پاسخ

  

 ؟یک آزمایش خوب ، چه نوع آزمایشی است  .9
 .آزمایشی خوب است که تکرار پذیر باشد و بتوان با وسایل ساده آن را انجام داد :پاسخ

  

 ؟فرضیه سازی چیست  .10
 پیشنهاد و راه حل های احتمالی برای حل یک مسئله یا مشکل :پاسخ

  

 ؟مشاهده چه تفاوتی با دیدن دارد  .11
 .مشاهده ، دیدن همراه با فکر کردن ، دقت ، یادداشت برداری و جمع آوری اطالعات می باشد :پاسخ
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 تعریف مشاهده کدام یک از گزینه های زیر می باشد ؟ .12

( تشخیص جزئیات و طبقه بندی کردن موضوع  £ الف

( استفاده از حواس برای دیدن و مطالعه  x ب

( استفاده از ابزار برای آزمایش کردن  £ ج

( کسب اطالعات مناسب برای افزایش دانش  £ د
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 برای ورود به کانال روی لینک های زیر کلیک کنید

 ششم  علوم

 میرزایی درسنامه : سرگذشت دفتر من2درس 

 https://sapp.ir/sheshoooom    سروش :   

 https://eitaa.com/sheshoooomایتا :   
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چه  یخود را رو یو اجتماع یهنر  ،یفرهنگ ،یما و مردمان گذشته، آثار علم اکانین دیاتا به حال فکر کرده ایآ

اطالعات مربوط به  یثبت و نگه دار  یهااز روش یبرخ ریز  یرهایتصو کردند؟یم یو نقاش نوشتندیم یز یچ
 .دهندیما را نشان م اکانین

 
 

نقش و نگار و  جادی. ادیوگو کنها با هم گفتروش نی ا ٔدرباره د؟یشناسیرا م یگر ید یهاشما چه روش
 مشابه. یعیمواد طب ریو سا هابهیظروف کت یبر رو یو کالم یر یتصو یهاامیپ

و  یو آثار فرهنگ یاطالعات علم ن،ی زم ٔکره تیجمع شیگذشت زمان، در اثر عوامل گوناگون از جمله افزا با
حل  ینبود. برا یاطالعات کاف  ٔرهیثبت و ذخ یباال برا یهاروش ت،یوضع نیشد. در ا دیتول یادیز  یاجتماع

 افتاد. دیجد یهامشکل، انسان به فکر روش نیا

 

 دیفکرکن
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غارها  وارید یرو یسنگ، چوب درختان و نقاش یاطالعات از نوشتن رو  ٔرهیثبت و ذخ یدور برا یهادر گذشته
 .دیسیها را بنوروش نیا بیو معا ای. مزاکردندیاستفاده م

 
 1  ٔهی قلم، آ ٔ. سورهسندینویسوگند به قلم و آنچه م

 یو مصنوع یعیمواد طب

 نکهیها در گذشته بدون ا. انسانشوندیم افتی عتیهستند که در طب یپشم، پوست و چوب، مواد سنگ،
 یعیمواد، طب نی. اکردندیکردن و... استفاده م ینوشتن، نقاش یها براکنند از آن جادیها ادر آن یادیز  رییتغ

 .دهندیرا نشان م گرید یعیاز مواد طب یتعداد ریز  یهاشکلهستند.

 
بلکه آنها را از مواد  شوند؛ینم افتی یعیبه طور طب میکنیکه امروزه ما از آنها استفاده م یلیمواد و وسا شتریب

 .شوندیم دهینام یمواد، مواد مصنوع نی. اسازندیم عتیموجود در طب
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 اطالعات یجمع آور 

 .دیو به کالس گزارش ده دیکن هیته یخود فهرست یزندگ طیمح یو مصنوع یعیاز مواد طب

 کوه -هوا  -آب  -پنبه  -پشم  - یمعدن یهاسنگ -سنگ آهن  -طال خالص : یعیطب مواد

 برق میس - شهیش -دارو  - کیپالست - یستالیظروف کر  -لباس  -کاغذ : یمصنوع مواد

 ؟یمصنوع ای یعیکاغذ طب

 کرده است. دایما پ یدر زندگ یاگسترده اریاست که کاربرد بس یاز مواّد مصنوع یکی کاغذ

بروشور، نقشه،  هیکتاب و جزوات، ته هیته د؟ی خود سراغ دار  ٔروزمره یاز کاغذ در زندگ یگر ید یکاربردها چه
مقوا،   ٔهیته ،یکاغذ اشتنباخ جهت طراح ،یوار یروزنامه، کاغذ د ،ینیتزئ یکاغذ کادو، کاغذها ه،یاعالم ط،یبل

 چاپ، اسکناس و ... ،یکاغذ عکاس

 

 یاز شهرها یکیبه نام سمرقند ) ینیمسلمانان در سرزم ح،یمس الدیسال پس از م 700: در حدود یخیتار   ٔنکته
 .افتندیکشور ازبکستان است( به دانش ساخت کاغذ دست  یاز شهرها یکیکه امروزه  میقد رانیا

 اطالعات یجمع آور 

اطالعات  کنند،یاز کاغذ م ییهاچه استفاده ریاز افراد و مراکز ز  کیهر  نکهی ا ٔدرباره ،یگروه تیفعال کیدر 
 .دیبه کالس گزارش کن یوار ی د ٔصورت روزنامه را به جیو نتا یآور جمع

 و چاپ عکس      ی( عکاس: کاغذ عکاسالف 

  یبانک یدهایب( بانک: اسکناس، رس

 آموز: کتاب، دفترپ( دانش

 ساخت الگو ی: برااطیت( خ

 مرغ تخم ٔ: جعبهیث( مرغدار 

 ینیر ی: جعبه شیج( قناد

 

 هیپنبه و ... هم ته شکر،یاز ن توانیساخت کاغذ، چوب است؛ هر چند کاغذ را م ازیو خام موردن ی اصل ٔماده
 لیکردم و مراحل تبد قیمورد تحق نیبله، در اکرد؟  لیچوب را به کاغذ تبد وانتیچگونه م دیدانیم ایکرد. آ

 کردم. دایچوب به کاغذ را پ

 وگوگفت
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وگو چوب به کاغذ بحث و گفت لیتبد ی چگونگ ٔدرباره دیاکرده یآور که جمع یبا توجه به گزارش و اطالعات
 .دیکن

 کرد: انیگونه ب نیچوب به کاغذ را ا لیمراحل تبد توانیم میکرد یکه جمع آور  یتوجه به اطالعات با

 هاقطع درختان و کندن پوست آن -1

 پسیها به چآن لیها و تبدخرد کردن چوب -2

 ریخم دیچوب و تول یهامخلوط کردن خرده -3

 ریبه خم ژنهیکننده مانند آب اکس دیسف ایافزودن مواد رنگ بر  -4

 غلتکو صاف و نازک نمودن توسط  یر یآب گ -5

 بازار ازیمورد ن یهابرش کاغذ به اندازه -6

 از درخت تا کاغذ

  ٔهیته یدرختان تنومند برا یچوب یها محکم و شاخه ٔ درخت، فقط ساقه و تنه ٔدهنده لیتشک یاجزا انیاز م
درخت به کاغذ نشان داده شده است. با توجه  لیمراحل مختلف تبد ر،یز  یهاکاغذ مناسب است. در شکل

ها پاسخ سپس به پرسش د؛یکن وگوت هر مرحله در کالس گف ٔدرباره دیاکرده یآور که جمع یبه آنها و اطالعات
 .دیده
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است  یکیز یهر دو ف ؟ییایمیش ایاست  یکیز ی( ف6(و )4) یهااز مرحله کیانجام شده در هر  یرهاییــ تغ1
 نشده. دیتول یدی جد ٔچون در آنها ماده

. دیکن سهی پنج مقا ٔشده در مرحله دیتول ری چهار را با خم ٔشده در مرحله دیچوب تول پسیچ یــ خواص ظاهر 2
که  شودیم لیتبد «پسیچ»کوچک به نام  یلیبه قطعات خ یدستگاه مخصوص لهیچوب به وس 4در مرحله 

  ٔشده زی، قطعات ر 5 مرحلهدر  یشده است؛ ول یکیز یف رییکرده و دچار تغ رییجامد است و فقط ظاهر آن تغ
 ریپذکه حالت انعطاف دیآیدر م ریچوب با آب و مواد رنگبر مخلوط شده و پس از حل شدن به صورت خم

 رخ داده است. ییایمیش رییتغ یو نوع باشدیم زین ریداشته و شکل پذ
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 دیکن شیآزما

کار  نیا یبا چگونگ ییآشنا یبردن رنگ زرد چوب است. برا نیدرخت به کاغذ از ب لیاز مراحل تبد یکی
 .دیرا انجام ده 2و  1 یهاشیآزما

 سرکه ژنه،یپرمنگنات، آب اکس می: بشر، پتاسازیو مواد مورد ن لیوسا

 

 1 شیآزما

 .دیز یآب بر  تریل یلیم100 یکیپالست وانیل ای( یشگاهیآزما یاشهیبشر )ظرف ش کیدر  -1

 .دیپرمنگنات به مواد داخل بشر اضافه کن  میور پتاسدانه بل  6 ای 5 -2

 .دیسرکه به مواد داخل بشر اضافه کن یخور یقاشق چا کی -3

 .دیز یداخل بشر بر  یرا به آرام ژنهیآب اکس تریلیلیم 8 ای 6 -4

جامد بنفش رنگ است که در اثر واکنش با آب  کیمنگنات پر میپتاس. دیکن ادداشتی* مشاهدات خود را 
 .شودیم لیدیت رنگیب ای یسرکه به رنگ صورت یدارا طیدر مح ژنهیاکس

 

 2 شیآزما

 .دیآب مخلوط کن تریلیلیم 50خرد شده را با  یکاغذ رنگ یبشر، مقدار  کیدر  -1

 .دیداخل بشر اضافه کن ژنهیآب اکس تریلیلیم 10 -2

 یکاغذها یباعث رنگ بر  ژنهیکه آب اکس میکنیمشاهده م. دیسیهدات خود را بنومشا قهیدق 10* پس از 
 .دهندیکاغذها رنگ خود را از دست م جهیشده و در نت یرنگ

و  باشدیکننده و رنگ بر م دیسف ژنهیآب اکس م،یشویمتوجه م د؟یر یگیم یاجهیچه نت هاشیآزما نی* از ا
 گرید ییایمیبا مواد ش تواندیماده م نیا نیکردن مواد مختلف استفاده کرد. همچن دیسف یتوان برا یازآن م

بردن رنگ چوب  نیاز ب یکاغذ برا هیته یاهدر کارخانه لیدل نیدهد. به هم رییها را تغواکنش دهد و رنگ آن
 .کنندیکلر و آب ژاول استفاده م ژنه،یبر مانند آب اکساز مواد رنگ

 ببرد. نی مواد را از ب ٔرنگ همه تواندینم ژنهیآب اکس

 هستند. دکنندهیبر و سفرنگ ژنه،یمانند آب اکس زی( ندکننده یکلر و آب ژاول )سف گاز

 

 هشدار
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از آب  گاهچی. هدیکن ینگهدار  کیتار  یرا در جا ژنهی. آب اکسدیز یبا پوست خود بپره ژنهیاز تماس آب اکس
ها جدًا و پاک کننده هاندهیشو ریآب ژاول با سا بیاز ترک نی. همچندیبسته استفاده نکن یدر فضا ژنهیاکس
 .دیکن زیپره

 د؟یخواهیم یچه نوع کاغذ

مات و براق، کاغذ  یاکاغذ اشتنباخ، کاغذ روزنامه، کاغذ گالسه. دیآنها را نام ببر  د؟یشناسینوع کاغذ م چند
 و ... یدار، کاغذ کاهچسبکاغذ پشت ،یکیکاغذ پالست ،یکاغذ فانتز  ،یلیانج ،یخودکپ

 کرد هیاز کاغذها را ته یانواع مختلف توانیکاغذ، م ریمختلف به خم ییایمیافزودن مواد ش با

 عّلت  ٔدرباره رهای. با توجه به تصوروندیکاغذ به کار م  ٔهیکه در ته دهدیرا نشان م یمواد ریجدول  ز  گ
 .دیوگو کنکاغذ بحث و گفت دیمواد در تول نیاستفاده از ا

 وگوفتگ 

 

 تیفعال

 :دیبزن نیاصله درخت قطع شود. تخم 3 دیبا یبیبه  طور تقر  یبرگ 500دفتر  ایجلد کتاب  200  ٔهیته یبرا

 کرد؟ دیآموزان کالس شما را تولکاغذ دانش  ٔدرخت الزم است تا بتوان مصرف ساالنه چند

 .دشویاصله درخت قطع م 3برگ،  100000 هیته یبرا

 قطع شود. دیاصله درخت با کیبرگ کاغذ  33000 دیتول یبرا باً یتقر  نیبنابرا

قطع شود  دیاصله درخت با کیسال  کیدر  میر یآموز را در نظر بگدانش کی کاغذ  ٔاگر مصرف ساالنه حال
 قطع شود. دیاصله درخت با 30 ینفر  30کالس  کی یپس ساالنه برا
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 دیفکرکن

 ژنیو اکس شیهوا افزا دیاکسیکربن دخواهد زد؟  یبیرو چه آس روبه ٔحد درختان جنگل به چرخه از شیقطع ب
گردد،  یو گرم شدن هوا م یاموسوم به اثر گلخانه یادهیپد جادیو ا یو باعث آلودگ ابدی یهوا کاهش م

 تنفس موجودات زنده وجود خواهد داشت. یبرا یتر سالم کم یهوا نیهمچن

را  ییهاجانداران چه راه یها در زندگجنگل بیدرختان و تخر   ٔهیرویقطع ب ریکاهش تأث ای یر یجلوگ یبرا
 د؟یکنیم شنهادیپ

 مردم جهت قطع نکردن درختان نیب یفرهنگ ساز  -1

 ستایا یها و استفاده از روش دامدار دام  ٔهیرویب یاز چرا یر یجلوگ -2

 ستیز  طیزمان محتوسط سا ستیز  طیاز مح شتریحفاظت ب -3

  جنگل ٔدر محوطه یو جاده ساز  یمانند ساختمان ساز  ،ییوسازهااز ساخت یر یجلوگ -4

 هی قضائ ٔتوسط قوه یبا افراد خاط دی شد ٔبرخورد و مقابله -5

 یو درخت کار  یجنگل کار  -6

 

 
 

 

 

 

 یکاوشگر 

 ،یچهارچوب، طلق، تور  دکننده،یسف عیروزنامه و کاغذ، الک، منگنه، ما زیر  یها: خردهازیو مواد مورد ن لیوسا
 ظرف بزرگ
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 «کرد؟ افتیکاغذ را باز  توانیچگونه م» دیکن یبررس

 .دیببر  زیر  اریبس یهابه تکه یچیو آن را با ق دیاطله بردار  ب ٔروزنامه یــ مقدار 1

 .دیآب اضافه کن مهیو درون آن تا ن دیز یظرف بزرگ بر  کیروزنامه را در  زیر  یهاــ خرده2

 .دیساعت با همزن، مخلوط آب و کاغذ را خوب هم بزن 2ــ پس از گذشت 3

 .دیو صاف کن دیز یالک بر  یکاغذ به دست آمده را رو ریــ خم4

 ساعت بماند. 24 دیو بگذار  دی( مخلوط کندکننده یسف عیآب ژاول )ما وانیل کیکاغذ را با  ریــ خم5

 .دیآب، شستشو ده وانی. سپس آن را با سه لدیو صاف کن دیز یالک بر  یکاغذ را رو ریــ دوباره خم6

 .دیز یآب دارد، بر  مهیکاغذ را در ظرف بزرگ که تا ن ریــ اکنون خم7

 .دیرا بردار  ریاز خم ینازک  ٔهیو با آن ال دیرا به چهارچوب بچسبان یــ با استفاده از منگنه، تور 8

 یاسپس آن را در گوشه د،یآن برگردان یو کاغذ را رو دیکاغذ بگذار  ریخم یو آن را رو دیطلق بردار  کیــ 9
 تا خشک شود. دیقرار ده

چسب نشاسته )پودر  یخور قاشق سوپ کیرنگ و  یق غذاخور قاش کیو مقاوم،  یکاغذ رنگ  ٔهیته یــ برا10
 .دیرا تکرار کن 9و  8و مراحل  دییفزایب 7  ٔبه دست آمده در مرحله رینشاسته( به خم

 .دیکن سهیبا کاغذ روزنامه مقا دیاکرده هیرا که ته یکاغذ ی* خواص ظاهر 

 شده از چوب؟ هیکاغذ ته ایاست  شتریب یافتی* مقاومت کاغذ باز 

 شود؟یم ستیز  طیکاغذ چگونه سبب حفظ مح افتی* باز 

 دیفکر کن

 سهیرا مقا یشده از مواد اصل هیته یلونینا یهاسهیو ک افتیشده از باز  هیته یلونینا یهاسهیــ مقاومت ک1
 .دیکن

 کنند؟یدرست م ترمیرا ضخ یافتیشده از مواد باز  هیته یلونینا یهاسهیــ چرا ک2

 

 

 وگوگفت
ـ  یمرغ ـ جعبٔه دستمال کاغذ. )مقوا ـ شانٔه تخمدیوگو کننام برده گفت یکاغذها افتی مشکالت باز  ٔدرباره

 (تزایجعبٔه پ

 د؟یکنیم شنهادیکاغذ در خانه و مدرسه پ افتیباز  یرا برا ییچه کارها د،یاگرفته ادیکمک آنچه  به
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 افتی باز  ٔمردم از نحوه یآموزش افراد و آگاه ساز  -1

 کاغذ در خانه و مدرسه یسطل مخصوص برا  ٔهیو تعب یها و جداساز زباله کیتفک -2

 .افتیباز  یهاها به کارخانهزباله تیهدا -3

 

 اطالعات یجمع آور 
را  یکاغذ، اّطالعات افتیبار و... محّله و شهر خود در مورد باز تره یهادانی سالمت، م ٔخانه یهاتی فعال ٔدرباره
 .دیو گزارش کن یآور جمع

 هازباله کیتفک یجهت چگونگ یگران شهردار آموزش شهروندان توسط آموزش -1

 شهروندان انیدر م یآموزش یزباله و بروشورها یهاسهیک عیتوز  -2

 افتیباز  ستگاهیا جادیخشک از مبدأ با ا یها و پسماندهازباله کیتفک -3

 خشک ی پسماندها ٔوندان ارائه کنندهشهر قیجهت تشو افتیو باز  ندهی مواد شو ٔارائه -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سواالت درس : 

 دیسیرا بنو اکانمانیاطالعات توسط گذشتگان و ن یچهار روش ثبت و نگهدار 1

 

 سنگ یرو-چرم یرو –چوب  یرو-غار وارید یرو
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 دیسیغارها را بنو واریسنگ و چوب و د یاطالعات رو ی رهیثبت و ذخ یایمزا-2

 

 روند یم نیتر از ب رید یعیمانند وبر اثر عوامل طب یم یباق یادیمدت ز  یاطالعات برا نیا

 

 دارد؟ یبیمعا وارغارهاچهیسنگ و چوب و د یاطالعات بر رو ی رهیثبت و ذخ-3

 

افراد قابل  یهمه  یمواد سخت است.برا نیاست.حمل و نقل ا یمواد کار دشوار  نیا یبر رو نوشتن
 ستیات مقدور ناطالع یثبت همه  تیجمع شی.با توجه به افزاستیدسترس ن

 

 اطالعات افتاد؟ ی رهیثبت و ذخ یبرا دیجد یچرا انسان به فکر روش ها-4

 

 یشد و روش ها ادیز  یو اجتماع یو آثارفرهنگ یو اطالعات علم افتی شیافزا نیزم یکره  تیجمع چون
 نبود یاطالعات کاف ی رهیثبت و ذخ یبرا یمیقد

 

شوند و انسان ها  افتی عتیمانند سنگ و چوب و چرم که در طب ی.مواددیکن فیرا تعر  یعیمواد طب-5
 شوند. یم دهینام یعیکنند قابل استفاده باشندمواد طب جادیدر آنها ا یادیز  رییتغ نکهیبدون ا

 

 یمصنوع ؟یمصنوع ایاند  یعیطب میکن یکه امروزه از آنها استفاده م یلیمواد و وسا شتریب-6

 

 ند؟یگو یم یمواد مصنوع یبه چه مواد -7

 

شوند بلکه آنها را از  ینم افتی یعیو به طور طب میکن یکه امروزه ما از آنها استفاده م یلیمواد و وسا شتریب
 ندیگو یم یمواد مواد مصنوع نیبه ا  رندیگ یم عتیمواد موجود در طب

 

 دیرا نام ببر  یمصنوع یچهار ماده -8

 

 کاغذ ومدادو...-پارچه-کیالست-ییایمیش یداروها

18
Sample output to test PDF Combine only

https://sapp.ir/sheshoooom


    https://sapp.ir/sheshoooom   (میرزایی) علوم ششم   2درس 
 
 

 دیسیروزمره را بنو یمختلف کاغذ در زندگ یکاربردها-9

 

 و... یبانک یها شیروزنامه  وانواع ف-مواد یدر بسته بند-یدر عکاس-کتاب و دفتر-)اسکناس(پول

 

 افتند؟یو در کجا به دانش ساخت کاغذ دست  یخیمسلمانان در چه تار -10

 

 در سمرقند  حیمس الدیسال پس از م700

 

 چوب ست؟یساخت کاغذ چ یبرا ازیو خام مورد ن یاصل یماده -11

 

 پنبه  و... شکریکرد؟  ن هیتوان کاغذ ته یم یگر یاز چوب از چه مواد د ریبه غ -12

 

 کاغذ مناسب است؟ هیته یدرخت برا یدهنده  لیتشک یاز اجزا کیکدام-13

 

 رختان تنومند یچوب یمحکم و شاخه ها یو تنه  ساقه

 

 دینام ببر  رییب به کاغذ را با ذکر نوع تغچو لیمراحل مختلف تبد-14

 

کردن و افزودن مواد  ری( خمیکیز یکردن چوب)ف پسی( چیکیز ی( جداکردن پوست)فیکیز یدرخت)ف دنیبر 
 (یکیز یبه کاغذ)ف لیو تبد ری( خشک کردن خمییایمی)شییایمیش

 

رنگ بر مانند  ییایمیبرند؟ با افزودن مواد ش یم نیچگونه رنگ زرد چوب را از ب یدر صنعت کاغذ ساز  -15
 ژنهیآب اکس ایکلر 

 

 دیسیکرد را بنو تیرعا دیبا ژنهیکه هنگام استفاده از آب اکس یمنیدو نمونه از نکات ا-16
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 میقرار ده کیتار  یرا در جا ژنهیآب اکس-میز یبا پوست بپره ژنهیتماس آب اکس از

 

 دیسیرا بنوکننده و رنگ بر  دیسف یماده  3نام -17

 

 آب ژاول -کلر -ژنهیاکس آب

 

 کرد؟ دیمختلف چه با یها یژگیکاغذ با و ی هیته یبرا-18

 

 مییافزایمختلف به کاغذ ب ییایمیش مواد

 

 دیکاغذ را نام ببر  افتیمراحل مختلف باز -19

 

 کردن ریخم-کردن خرد–و پرس  یبسته بند-یآور  جمع

 

 ست؟یکاغذ چ افتیباز  ی دهیفا نیمهم تر -20

 

 مانند جنگٰل آب و ... یعیمنابع طب حفظ

 

 د؟یکن یم شنهادیپ ییجنگل چه راهها بیدرختان و تخر  ی هیرو یکاهش اثرات قطع ب ای یر یجلوگ یبرا-21

 

مانند عابر  نیگز یجا یاستفاده از روشها-از اسراف یدر مصرف کاغذ و خود دار  ییصرفه جو-درخت کاشتن
 و... انهیپول و چک .را یبانکها به جا

 

 

 

 منبع : سایت گاما
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است؛  افتهی شیبه شدت افزا ای کاغذ در سراسر دن ٔمصرف ساالنه ت،یجمع شیکه با افزا دیدر درس قبل آموخت
 یسنت یهامقدار کاغذ به روش نیا دیشود. به نظر شما تول دیُتن کاغذ تول هاونیلیم دیکه ساالنه با یبه طور 
 افتهی شیکاغذ در سراسر جهان افزا ساالنهمصرف  تیجمع شیبا توجه به افزا ر،یاست؟ خ ریپذ امکان یو دست

 یصنعت یهاکاغذ را جز به روش نیدارد، بنابرا ازین یادیو وقت ز یانسان یرویبه ن یروش سنت نیو همچن
 کرد. هیته توانینم

 .دهدیرا نشان م ی کاغذساز  ٔکارخانه کیاز  ییهابخش ر،یز یهاشکل

 یبرا یمخزن آهن ست؟یبه کار رفته چ لیکارخانه به کار رفته است؟ جنس وسا نیدر ا یلینوع مواد و وسا چه
قطعات  شتریب یاصل جنس آهن  -کاغذ، منبع سوخت  ریصاف کردن خم یبرا یکاغذ، غلتک آهن ریخم دیتول

 است.

 

 برای ورود به کانال روی لینک های زیر کلیک کنید

 ششم  علوم

 میرزایی درسنامه یکاغذ ساز  ی: کارخانه 3رس د

 https://sapp.ir/sheshoooom    سروش :   

 https://eitaa.com/sheshoooomایتا :   
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 آهن در کارخانه

 یطور  به رود؛یکار م به ی کاغذساز  ٔکارخانه کی لیوسا دیطور گسترده در تولاست که به یاز مواد یکیفلز آهن 
و  یرساز یخم یهاگیبزرگ مخصوص خشک کردن کاغذ، دستگاه چوب خردکن، َسرند، د یهاکه جنس غلتک

 ... از آهن است.

 اّطالعات  یجمع آور 

  

آهن را در هر مورد به طور جداگانه مشخص  یو کاربردها هیخود ته یروستا ایاستان، شهر  عیاز صنا یفهرست
 یصنعت یاز کاربردها یار ی. محصول آهن در بسباشدیم یفلز آهن در صنعت فوالد ساز  ی. اغلب کاربردهادیکن

لوله، ورق  م،یساخت س ،یابزار ساز  ،یساز  روها، خودها، مخازن، اتوبانساختمانها، ها، پلمانند: انواع دستگاه
. رودیچدن به کار م اژیآل دیتول نیفنر، کارد و چنگال، همچن ،یبخار، قطعات ساختمان گید ل،یفوالد، ساخت ر

کرد و دوباره مورد استفاده  افتیباز توانیفرسوده را م یآهن قراضه و مستعمل مانند بدنه خودروها نیهمچن
 مقرون به صرفه است. اریقرار داد که بس

  دیفکر کن

 کنند؟یاستفاده م یبزرگ آهن یهانازک کاغذ از غلتک یهاآن به ورقه لیکاغذ و تبد ریخشک کردن خم یبرا چرا 
 .دیاوریب لیدو دل

 خارج کردن آب کاغذ-1

 هاستحکام در ورق جادیا  -2

 کاهش حجم و نازک کردن کاغذ -3

 مقاوم نمودن کاغذ -4

 

 نرم؟ ایسخت  ن،یسنگ ایسبک 

 .دیآهن آشنا شد یهایژگیاز و یگذشته با برخ یهاسال در

 

 «25  ٔهیآ د،ی حد ٔسوره». میمردم است، فرو فرستاد یبرا یرا که در آن قدرت و استحکام و منافع آهن

 .دیشویاز آهن آشنا م یدیجد یهایژگیبا و ریز یهاشیبا انجام دادن آزما حال
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  دیکن شیآزما

  

. دیبه آن اضافه کن عیسپس در حدود نصف استکان روغن ما د؛یزیو تا نصف آن آب بر دیبردار وانیل کیـ 1
 د؟یکنیمشاهده م یز ی. چه چدیندازیب وانیقطعه آهن داخل ل کیقطعه چوب و  کیحال 

مخلوط  ری( به زیبودن نسبت وزن به حجم )چگال ادیز لی. قطعه آهن به دلدیسی خود را بنو ٔمشاهده  ٔجهینت
 .ماندیمخلوط شناور م یبر رو شیبودن چگال نییپا لیاما قطعه چوب به دل رودیم

  ٔکفه کی یورا ر یچوب یها. حال قطعهدیبردار کسانی  ٔبا شکل و اندازه یو فلز  یکیپالست ،ی چوب ٔـ چند قطعه2
 یهاقطعه یعمل را برا نیا د؟یکنیمشاهده م یز ی. چه چدیقرار ده گری د ٔکفه یرا رو یفلز  یهاترازو و قطعه

در آن موجود است،  یکه قطعه آهن یا. کفهدیسیمشاهدٔه خود را بنو  ٔجهیو نت دیانجام ده زین یکیپالست
به جرم  جرم آهن نسبت شیآزما نیدر ا یعنی رد،یگی چوب است قرار م ٔقطعه یکه حاو گری د ٔاز کفه ترنییپا

. ردیگیقرار م ترنییآهن است پا یکه حاو یامانند قطعه چوب، کفه زین کیاست. در مورد پالست شتریچوب ب
 است. شتریب کیجرم آهن نسبت به چوب و پالست جهیدر نت

 .دیهم شکل بردار یو آهن یکیپالست ،یچوب  ٔلهیسه قاشق و م -3

مشاهده  یز ی. چه چدیوارد کن یکسانی یهاضربه لهیمثل چکش بر سر هر سه م نیجسم سنگ کی( با الف 
ضربه مقاومت نشان  نیقطعه آهن در برابر ا یول شکنندیخرد شده و م کیقطعات چوب و پالست د؟یکنیم
 دهد.یاز خود نشان م ییت باال. آهن فلز است که در برابر ضربه مقاومشکندیو نم دهدیم

و محکم  دیرا بردار یسپس قاشق چوب د؛یبکش یکیو پالست یقاشق چوب یرا محکم رو یب( ابتدا نوک قاشق آهن
و  یکه قاشق چوب میکنیمشاهده م د؟یکنیمشاهده م یز ی. چه چدیبکش یکیو پالست یقاشق آهن یرو

قاشق  یول شود،یم جادیها خراش اآن یو رو شوندیم دهییبوده و سا یکم یشیمقاومت سا یدار  یکیپالست
 .دهدینشان نم یدگییخوب، از خود، سا یشیبه علت مقاومت سا یآهن

 

است؛  افتهی شیبه شدت افزا ای کاغذ در سراسر دن ٔمصرف ساالنه ت،یجمع شیکه با افزا دیدر درس قبل آموخت
 یسنت یهامقدار کاغذ به روش نیا دیشود. به نظر شما تول دیُتن کاغذ تول هاونیلیم دیکه ساالنه با یبه طور 
 افتهی شیکاغذ در سراسر جهان افزا ساالنهمصرف  تیجمع شیبا توجه به افزا ر،یاست؟ خ ریپذ امکان یو دست

 یصنعت یهاکاغذ را جز به روش نیدارد، بنابرا ازین یادیو وقت ز یانسان یرویبه ن یروش سنت نیو همچن
 کرد. هیته توانینم
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 .دهدیرا نشان م ی کاغذساز  ٔکارخانه کیاز  ییهابخش ر،یز یهاشکل

 یبرا یمخزن آهن ست؟یبه کار رفته چ لیکارخانه به کار رفته است؟ جنس وسا نیدر ا یلینوع مواد و وسا چه
قطعات  شتریب یاصل جنس آهن  -کاغذ، منبع سوخت  ریصاف کردن خم یبرا یکاغذ، غلتک آهن ریخم دیتول

 است.

 

 کاغذ دیتول

 

 در کارخانه آهن

 یطور  به رود؛یکار م به ی کاغذساز  ٔکارخانه کی لیوسا دیطور گسترده در تولاست که به یاز مواد یکیآهن  فلز
و  یرساز یخم یهاگیبزرگ مخصوص خشک کردن کاغذ، دستگاه چوب خردکن، َسرند، د یهاکه جنس غلتک

 ... از آهن است.

 

 (یکتاب درس 25اّطالعات )صفحٔه  یآور  جمع

  

آهن را در هر مورد به طور جداگانه مشخص  یو کاربردها هیخود ته یروستا ایاستان، شهر  عیاز صنا یفهرست
 یصنعت یاز کاربردها یار ی. محصول آهن در بسباشدیم یفلز آهن در صنعت فوالد ساز  ی. اغلب کاربردهادیکن

لوله، ورق  م،یساخت س ،یابزار ساز  ،یساز  روها، خودها، مخازن، اتوبانها، ساختمانها، پلمانند: انواع دستگاه
. رودیچدن به کار م اژیآل دیتول نیفنر، کارد و چنگال، همچن ،یبخار، قطعات ساختمان گید ل،یفوالد، ساخت ر

کرد و دوباره مورد استفاده  افتیباز توانیوده را مفرس یآهن قراضه و مستعمل مانند بدنه خودروها نیهمچن
 مقرون به صرفه است. اریقرار داد که بس

 

 (یکتاب درس 25)صفحٔه  دیکن فکر

  

 کنند؟یاستفاده م یبزرگ آهن یهانازک کاغذ از غلتک یهاآن به ورقه لیکاغذ و تبد ریخشک کردن خم یبرا چرا
 .دیاوریب لیدو دل

 خارج کردن آب کاغذ-1

 استحکام در ورقه جادیا  -2
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 کاهش حجم و نازک کردن کاغذ -3

 مقاوم نمودن کاغذ -4

 

 نرم؟ ایسخت  ن،یسنگ ای سبک

 .دیآهن آشنا شد یهایژگیاز و یگذشته با برخ یهاسال در

 

 «25  ٔهیآ د،ی حد ٔسوره». میمردم است، فرو فرستاد یبرا یرا که در آن قدرت و استحکام و منافع آهن

 .دیشویاز آهن آشنا م یدیجد یهایژگیبا و ریز یهاشیبا انجام دادن آزما حال

 

 (یکتاب درس 26)صفحٔه  دیکن شیآزما

  

. دیبه آن اضافه کن عیسپس در حدود نصف استکان روغن ما د؛یزیو تا نصف آن آب بر دیبردار وانیل کیـ 1
 د؟یکنیمشاهده م یز ی. چه چدیندازیب وانیقطعه آهن داخل ل کیقطعه چوب و  کیحال 

مخلوط  ری( به زیبودن نسبت وزن به حجم )چگال ادیز لی. قطعه آهن به دلدیسی خود را بنو ٔمشاهده  ٔجهینت
 .ماندیمخلوط شناور م یبر رو شیبودن چگال نییپا لیاما قطعه چوب به دل رودیم

  ٔکفه کی یرا رو یچوب یها. حال قطعهدیبردار کسانی  ٔبا شکل و اندازه یو فلز  یکیپالست ،ی چوب ٔـ چند قطعه2
 یهاقطعه یعمل را برا نیا د؟یکنیمشاهده م یز ی. چه چدیقرار ده گری د ٔکفه یرا رو یفلز  یهاترازو و قطعه

در آن موجود است،  یکه قطعه آهن یا. کفهدیسیمشاهدٔه خود را بنو  ٔجهیو نت دیانجام ده زین یکیپالست
به جرم  جرم آهن نسبت شیآزما نیدر ا یعنی رد،یگی چوب است قرار م ٔقطعه یکه حاو گری د ٔاز کفه ترنییپا

. ردیگیقرار م ترنییآهن است پا یکه حاو یامانند قطعه چوب، کفه زین کیاست. در مورد پالست شتریچوب ب
 است. شتریب کیجرم آهن نسبت به چوب و پالست جهیدر نت

 .دیهم شکل بردار یو آهن یکیپالست ،یچوب  ٔلهیسه قاشق و م -3

مشاهده  یز ی. چه چدیوارد کن یکسانی یهاضربه لهیمثل چکش بر سر هر سه م نیجسم سنگ کی( با الف 
ضربه مقاومت نشان  نیقطعه آهن در برابر ا یول شکنندیخرد شده و م کیقطعات چوب و پالست د؟یکنیم
 دهد.یاز خود نشان م ییربه مقاومت باال. آهن فلز است که در برابر ضشکندیو نم دهدیم

و محکم  دیرا بردار یسپس قاشق چوب د؛یبکش یکیو پالست یقاشق چوب یرا محکم رو یب( ابتدا نوک قاشق آهن
و  یکه قاشق چوب میکنیمشاهده م د؟یکنیمشاهده م یز ی. چه چدیبکش یکیو پالست یقاشق آهن یرو
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قاشق  یول شود،یم جادیها خراش اآن یو رو شوندیم دهییبوده و سا یکم یشیمقاومت سا یدار  یکیپالست
 .دهدینشان نم یدگییخوب، از خود، سا یشیبه علت مقاومت سا یآهن

 

 فلزها

 انیجر یمانند آهن، جامد، و رسانا زیفلزات ن نیاز فلزها هستند. ا یگر یو سرب انواع د ومینیمس، آلوم طال،
 برق و گرما هستند.

 

 هایژگیاز و یکی. )دیسیفلزها را بنو یعموم یهایژگیباال، و یهاو شکل دیکه انجام داد ییهاشیبه آزماتوجه  با
 نوشته شده است.( ریدر ز

 برق هستند. انیجر یبرا یخوب یـ فلزها رسانا1

 اتاق جامد هستند. یتمام فلزات در دما وهیاز ج ریغ -2

 .رندیتمام فلزها جال پذ -3

 هستند. یاقهوه ای یانقره یفلزها به طور معمول -4

 گرما هستند. یبرا یخوب یفلزها رسانا -5

 .شوندیربا مفلزها جذب آهن یبرخ -6

 .آورندیرا به وجود م دهایشده و اکس بیترک ژنیبا اکس یفلزها در هوا یبرخ -7

 .  کنندیآزاد م دروژنیواکنش داده و گاز ه دیبه نام اس یفلزها با مواد -8

 سخت و محکم هستند. اریاز فلزات بس یار یبس -9

مانند  ندیآیمختلف در م یهاو فقط به شکل شکنندیضربه چکش نم ریز یبه راحت یعنیچکش خوارند  -10
 ورقه و ... له،یم

 

 هشدار

 .دیکن زیمدت با آن پره یاست؛ از تماس طوالن یسرب سم فلز

 اطالعات  یجمع آور 
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و  دیکن یآور را جمع یاطالعات« آهن زنگ نزن»  ٔدرباره گریو منابع د نترنتیترها و با استفاده از اکمک بزرگ با

به « منگنز» ای «یرو»عنصر ای« کروم»از عنصر  ی. اگر روکشدیبه کالس گزارش ده یوار ی د ٔبه صورت روزنامه
 «دیآهن سف» ای «زهیآهن گالوان»زنگ نزن  ن. به آهشودیم دیآهن زنگ نزن تول شود، دهیفلز آهن کش یرو

 شودیمحافظت م یمنگنز در برابر زنگ زدن و خوردگ ایو  یرو ایکه در آن فلز آهن توسط کروم  ندیگویهم م
تا  دهندیاجازه نم ژنیفلزات به اکس نیا قتی. در حقرندیگیها و ... بهره مدکل ای یروانیش یهاو از آن در بام

 ضیکند. تعو دیدارد تول یادیز یاقتصاد یهاانیزنگ آهن را که ز ای دآهنیشده و اکس بیبا فلز آهن ترک
 .دهدیرا به خود اختصاص م نهیهز یادیز ری آهن آالت زنگ زده در جهان مقاد ٔساالنه

 (یکتاب درس 28)صفحٔه  دیفکرکن

  

به چه  کنند؟یو طال استفاده م مینیآهن، مس، آلوم یاز فلزها کیاز کدام  ریز لیاز وسا کیساختن هر  یبرا
 ل؟یدل
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 دهایاس

 عی ما و صنا ٔروزانه یهستند که در زندگ یمواد دهایوجود دارد. اس زین دیاس ژنه،یبر آب اکس کاغذ، عالوه ریخم در
 یدهایکرد. اس یبنددسته یو صنعت ی خوراک ٔها را به دو دستهآن توانیکه م یطور  مختلف کاربرد دارند؛ به

ها  ترش آن ٔهرا با مز یخوراک یدهای. اسهستندلمس کردن و خوردن  رقابلیغ ،یمانند جوهرنمک سم یصنعت
 .شناسندیم

 

  دیکن شیآزما

  

اچ  یجوهرنمک و کاغذ پ قیمحلول رق یو مقدار  ی ترش ٔسرکه ،یویپرتقال و ک موترش،یمانند ل وهیعدد م چند
 اچی. )کاغذ پدیسیو. مشاهدات خود را بندیاز مواد آغشته کن کیاچ را به هر  یاز کاغذ پ یا. تکهدیآماده کن

رنگ کاغذ  رییهر چه تغ کنند،یاچ )تورنسل( را قرمز م یرنگ کاغذ پ دها،یاست(. اس دهایاس ییشناسا  ٔلهیوس
 :میکنیرا مشاهده م ریموارد ز شیاست، با انجام آزما تریقو دیباشد اس ترکیاچ به رنگ قرمز نزد یپ

 
 هشدار

 .دیکن یجدًا خوددار  یصنعت یدهایاز لمس، بو و مزه کردن اس

 

 اطالعات  یآور  جمع

  

از  یینظافت حمام و دستشو یاغلب برا م؟یکنیاستفاده م ییروزانه از جوهر نمک در چه کارها یـ در زندگ1
 برد. نیبا جوهر نمک از ب توانیم زیرا ن یرنگ یهالکه یبرخ نی. همچنشودیمحلول استفاده م نیا
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گرفتن جرم  ینمک برااز جوهر میدان یکرد؟ م تیرعا دیرا با یـ هنگام استفاده از جوهرنمک در خانه چه نکات2

 :نیبنابرا شود،یها استفاده ملکه یبردن برخ نیاز ب زیو ن هایکاش

 .میباز استفاده کن یدر فضا -1

 .میکش و ماسک استفاده کنهنگام استفاده از جوهر نمک از دست -2

 شود. یدور از دسترس کودکان نگهدار  -3

 .میاز تماس جوهر نمک با پوست اجتناب کن -4

 .میکن یمتصاعد شده دور  یاز تنفس گازها -5

 .میکننده مخلوط نکن دیسف عیآن را با ما -6

 

  دیکن شیآزما

  

سپس  د؛یندازی خرد شده از سنگ مرمر ب ٔتکه کی. داخل هر کدام دیکن یگذار  و آنها را شماره دیبردار وانیـ سه ل1
. پس دیجوهر نمک اضافه کن تریلیلیم 10 یسرکه و به سوم تریلیلیم 10 یآب، به دوم تریلیلیم 10 یاول وانیبه ل
 کیجوهر نمک که  انیکه در اثر واکنش م شودی. مشاهده مدیکن ادداشتیساعت مشاهدات خود را  میاز ن
شده و سنگ  دیتول دیاکس یگاز کربن د یهااست، حباب دارمیسنگ کلس کیاست سنگ مرمر که  یقو دیاس

 ی( بر روف یضع دیسرکه )اس یاثر گذار  یبر سنگ مرمر ندارد و برا یر یتأث چی. آب هشودیحل م دیکم کم در اس
سنگ  نیواکنش ب دهدیکه نشان م مینیبیها را محباب یو فقط خروج میدار ازین یشتر یسنگ مرمر به زمان ب

 مرمر و سرکه در حال انجام است.

آن را به جوهر نمک  یهااز برگ یکیو به کمک َپنس و پنبه  دیاوری)مانند گل رز و ...( را به کالس ب اهیگ کیـ 2
تر شده . با گذشت زمان رنگ سبز برگ کم رنگدیکن ادداشتیساعت مشاهدات خود را  می. پس از ندیآغشته کن

 .رودیم نیاز ب یبافت برگ به کل تیوضع نیاو با ادامه  رودیم نیاز ب یور رنگ سبز آن به طور کلو به مر

 

  دیکن فکر

  

ها به ورود فاضالب کارخانه رساند؟یم بیها آسها، مزارع و ... به آنورود فاضالب کارخانه به رودخانه چرا
اچ( و قدرت  ی)پ زانیم رایز گردد،یم دیخاک، آب و هوا و مرگ جانداران مف یسبب آلودگ ستیز طیمح
 ییغذا رهیاز سموم با ورود به زنج یبرخ نی. عالوه بر اشودیم یدیو آب به شدت اس افتهی رییآب تغ یدیاس

 .شوندیرساندن و مرگ جانداران م بیسبب آس
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 وگو گفت

  

باطله نشان  یکاغذها افتی درخت( و باز ٔ)تنه هی اول ٔکاغذ از ماده  ٔهیته یبرا یبرق مصرف نزایم ریز یهاشکل در
 :دیکن سهیباهم مقا ریز یهاها را از جنبهروش نیداده شده است. ا

 تمام شده                   ت( مقدار مصرف آب متیپ( ق     هوا       یب( آلودگ( مقدار مصرف برق      آ

 
کاغذ از تنه درخت، موجب کاهش   ٔهیکاغذ نسبت به روش ته افتیکه عمل باز میشوی شکل متوجه م ٔبا مشاهده

تمام  متیق جهی. در نتشودیکاهش مقدار مصرف آب م زیو مصرف برق و ن یکیالکتر یقابل توجه مصرف انرژ 
 یطیمح ستیز یهایآلودگ ،کاغذ افتیعمل باز یکمتر خواهد بود. از طرف افتیشده محصول، در روش باز

 .دهدیم شیهوا را افزا یها شده و آلودگجنگل یقطع درختان باعث نابود رایز شود،یرا موجب م یتر کم

 

  اطالعات  یجمع آور 

 .دیبه کالس گزارش کن یوار یو به صورت روزنامه د یآور جمع یخود اطالعات یکارخانه در محل  زندگ کی  ٔدرباره

 :یبستن دیتول کارخانه

 است: ریبه صورت ز یبستن دی. خط تولردیگیباال انجام م یآور کارخانه، با فن کیدر  یبستن دیتول

مواد در  نی. اکنندیم یرا وزن و حجم سنج عیمواد و مخلوط کردن مواد: ابتدا مواد خشک و ما وزن کردن -1
کار به صورت خودکار  نی. اکنندیم دایپ کسانیو حالت  شوندیمخزن حرارت داده شده و مخلوط م کیداخل 

 .ردیگیصورت م
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به مخلوط  یادیابتدا حرارت ز یعنی کنند،یم زهیکردن: سپس مخلوط را پاستور زهیو هموژن زهیپاستور -2
 آن کشته شوند. یهاکروبیتا م کنندیآنگاه آن را به سرعت سرد م دهند،یم

درجه  5 یال 2 یساعت در دما 4به مدت  دن،یو رس یعمل آور  یشده برا زهی: مخلوط پاستوردنیعمل رسان -3
 .شودیم ینگهدار  میهمراه با هم زن مال گرادیسانت

 .شودیسرد و منجمد م گراد،یدرجه سانت -6تا  -3 یدر دما دنیلوط پس از رسانجماد: مخ -4

و شکالت به  وهیم یهاخشک مانند مغز و تکه یاجزا وه،یبه همراه برش م یافزودن مواد: مواد مختلف -5
 .شودیاضافه م یبستن

 .شودیم یجاگذار  یتر یظروف ل ای یفیق ،یوانیدر ظروف ل ی: بستنیر یو قالب گ یبندبسته -6

 -20  ٔبا درجه یکامال سفت گردد در تونل مخصوص نکهیا یرا برا ی: بستنیسفت کردن و سردخانه گذار  -7
ها طبقه یو آن را رو کنندیسپس آن را به سردخانه منتقل م کنند،یو کامال سفت م دهندیعبور م گرادیسانت

 .نندکیم ینگهدار  گرادیدرجه سانت -25 یدر دما ییهاقفسه ای

و به  کنندیم یبندو ظروف را پس از پوشش دادن درون کارتون بسته هاوانی: لیبندپوشش دادن و بسته -8
 .کنندیبازار مصرف ارسال م

مطلب سواالت  نیدر ا دیتوانی. شما م باشدیم یکاغذ ساز  یبا موضوع کارخانه  ییدرس سوم علوم ششم ابتدا
 .دیینما افتیعلوم را همراه با پاسخنامه در 3درس 

 

 علوم ششم درس سوم سواالت

 

 شود ؟ یبه طور گسترده استفاده م یکاغذ ساز  یساخت کارخانه  ی. کدام فلز برا1

 : آهنپاسخ

 

 از آهن ساخته شده است ؟ یکاغذ ساز  یاز کارخانه  یی. چه قسمت ها2

 ( غلتک ها4 یساز  ریخم گی( د3( سرند 2( دستگاه چوب خرد کن 1:پاسخ

 

 .دیآهن را نام ببر یژگی.چهار و3

( 4( سخت و محکم است . 3است .  نیدهنده زم لی( از مواد مهم تشک2شود.  یم افتی ی( به فراوان1: پاسخ
 زند. یزنگ م عیآزاد سر یدر رطوبت و هوا
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 .دیسیمشترک فلزات را بنو یژگی. چهار و4

 ی( با ضربه نم3آن ها براق است.  ی دهی( سطح تازه بر2برق هستند.  انیجر یبرا یخوب ی( رسانا1: پاسخ
 .ندیآ ی( به صورت ورقه و مفتول در م4شکنند. 

 

 شوند کدام اند ؟ یکاغذ استفاده م ریخم هیّ ته ی. دو ماده که در مرحله 5

 دی( اس2 ژنهی( آب اکس1: پاسخ

 

 ؟ دیشوند نام ببر یم میها به چند دسته تقس دی. اس6

 یصنعت دیاس( 2 یخوراک دی( اس1: دو دسته : پاسخ

 

 .دیکن انیرا ب یصنعت یدهایاس یژگی. سه و7

 .ستندین ی( خوردن3قابل لمس اند  ری( غ2اند  ی( سمّ 1: پاسخ

 

 .دینام ببر یصنعت دی. دو اس8

 دیاس کیهمان سولفور ای( جوهر گوگرد 2( جوهر نمک 1: پاسخ

 

 دارند ؟ یچه مزه ا یخوراک یها دی. اس9

 : ترش مزه اند.پاسخ

 

 .دینام ببر یخوراک دی. چند اس10

 یویها مانند ک وهیم یث موجود در برخ نیتامیو و موی: سرکه ، آبلپاسخ

 

بزرگ  عیو اغلب صنا یدر صنعت کاغذ ساز  عیفلز به طور وس نیآهن سبب شده تا ا یها یژگیاز و کی. کدام 11
 کاربرد داشته باشد ؟
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 کمتر است. گریاستخراج آن نسبت به فلزات د ی نهی( هز2( فراوان است 1: پاسخ

 

 شده است ؟ انیانسان ب یآن برا ی دهیقرآن ، قدرت و استحکام آهن و فا ی. در کدام سوره 12

 25 ی هی، آ دیحد ی: سوره پاسخ

 

 افتد ؟ یم یچه اتفاق دیزیسنگ مرمر بر ای کییموزا یرا رو مویآبل ایسرکه  ی. اگر مقدار 13

 یو سنگ مرمر از آهک ساخته شده اند در واقع هر سنگ کییشود موزا یحل م دیدر اس کییزامو ای: مرمر پاسخ
 دهد. یواکنش م دیآهک داشته باشد ، با اس

 

 است ؟ ریامکان پذ یو دست یبه روش سنت ازیکاغذ مورد ن دیتول ای. آ14

 ری: خپاسخ

 

 به کار رفته است ؟ یدر کارخانه کاغذ ساز  یلی. چه نوع مواد و وسا15

 جنس – گی؟ اره ، رنده ، غلتک ، سرند ، دستگاه چوب خرد کن و د ستیبه کار رفته از چ لی: جنس وساپاسخ
 .است آهن از ها آن

 

 

 منبع : سایت گاما
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 برای ورود به کانال روی لینک های زیر کلیک کنید

 ششم  علوم

 میرزایی درسنامه نی: سفر به اعماق زم4درس 

 https://sapp.ir/sheshoooom    سروش :   

 https://eitaa.com/sheshoooomایتا :   
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 توانیم یبه راست ای. آدیمورد با گروه خود بحث کن نیدر ا د؟یادهیرا شن «نیسفر به مرکز زم» یلیداستان تخ ایآ

 سفر کرد؟ نیبه درون زم

 امواج  ٔمطالعه لهیآنها به وس آورند؟یدست ماطالعات به نی درون زم ٔنظر شما دانشمندان چگونه درباره به
از  یآب گرم اطالعات یهاموجود در چشمه یهابیها و ترکمواد مذاب خارج شده از دهانه آتشفشان ،یالرزه

 .آورندیبه دست م نیدرون زم

بلکه  م؛یکنیو ... استفاده نم نهیسف ،ییایدر ریسفر از ز نیکرد. در ا میسفر خواه نیدرس به درون زم نیدر ا ما
 رفت. میخواه نیبه درون زم یاامواج لرزه  ٔلهیوس به

 وگو گفت
با آن تماس  یگر یقرار دهد و از تلفن د زیم یرو یکه تلفن همراه خود را در حالت لرزش دیمعّلم خود بخواه از 

و حرکت  دنیشروع به لرزتلفن همراه . دیوگو کنباره گفت نیدر ا افتد؟یم یچه اتفاق یر یگ. پس از شمارهردیبگ
 .شودیم زیو باعث لرزش م کندیم

لرزش دستگاه  ،یر یگوهیلرزش دستگاه آبم. دینام ببر د؟یشناسیاز لرزش اجسام را م یگر یشما موارد د ایآ
 لرزش فنر ،یجاروبرق لرزش دستگاه گوشت،چرخ

 یالرزه امواج
 یاامواج لرزه شود،یم جادیا لرزهنیدر اثر زم نیدرون زم یهاسنگ یکه در اثر شکستن ناگهان یامواج به
 .ندیگویلرزه م نیکانون زم ن،یزم ی. به محل آزاد شدن انرژ ندیگویم

 

 
 ایخود را انجام دهند. آ یعبور کنند و سفر واقع نیمختلف درون زم یهااز سنگ توانندیم ،یالرزه امواج

ممکن است ضمن انتشار، منعکس هم شوند امواج  یمانند امواج نور  یدرون یاامواج لرزهچگونه؟  دیدانیم
گوشته و پوسته  ایو گوشته  ههست نیمثل سطح ب نیدر درون زم یار یدر اثر برخورد با سطوح بس یالرزه

 منعکس شوند. توانندیم
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  دیکن شیآزما
  

با دست خود  زیم گریشما در طرف د یکالسکه هم یطور  به دیبزن یابه آن ضـربه یآهن ـزیسـر م کی از
 شده را حس کند. جادیا یهالرزش

با توجه  .دیکن سهیحاصل را با هم مقا  ٔجهیتکرار، و نت زین یکیو پالست یچوب یزهایم یرا برا شیآزمـا نیهم
که  یالرزش، در ماده جادیلذا موج حاصل از ا کند،یو چوب با هم فرق م کیکه تراکم آهن، پالست نیبه ا

 زیسه م نیموج حاصل از لرزش در ا نتقالتراکم و ا بی. ترتشودیمنتقل م ترعیآهن، سر یعنیتر است متراکم
 است. ریبه صورت ز

 یچوب زی< م یکیپالست زی< م یآهن زیم

 

 .دیآور فراهم را نشیآفر در تفکر  ٔنهیزم و دیکنوگوگفت  آموزاندانش با نیزم در فراوان یخداداد منابع  ٔدرباره

 

 .کندیتراکم، کندتر عبور م نرم و کم یهاسخت و متراکم، تندتر و از سنگ یهااز سنگ نیدرون زم یالرزه امواج

 یهاهیال یهایژگیبه و نیمختلف درون زم یهادر بخش یاسرعت امواج لرزه راتییبا استفاده از تغ دانشمندان
از مواد کم  یمتراکم و بعض از مواد نیزم یهاهیال یاند که بعضبرده یپ قیطر نی. آنها از ابرندیمیآن پ یدرون

 اند.شده لیتراکم تشک

 

 نیزم یدرون ساختمان
 ییایمیش بیاز نظر ترک نیزم یدرون یهاهی( الالف 

 یبندمیپوسته، گوشته و هسته تقس  ٔهیدهنده، به سه ال لیو جنس مواد تشک ییایمیش بیبراساس ترک نیزم  ٔکره
 .شودیم

 یسنگ و معادن فلز نفت، گاز، زغال ریپوسته نام دارد. ذخا م،یکنیم یآن زندگ یکه ما بر رو یاهیـ پوسته: ال١
 اند.همه در داخل پوسته واقع شده ینیرزمیز یها آب ٔو سفره یرفلز یو غ

. جنس شودیم دهیو تا هسته ادامه دارد، گوشته نام شودیپوسته آغاز م ریکه از ز نیزم یانیم  ٔهیـ گوشته: ال٢
 پوسته و هسته متفاوت است. یهاگوشته با سنگ یهاسنگ
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از آهن و  شتریهسته ب یهاواقع شده است، هسته نام دارد. جنس سنگ نیکه در مرکز زم یاهیـ هسته: ال٣
 شده است. لیتشک کلین

 
 محاسبه شده است.( نی)عمق هر بخش از سطح زم 

 از نظر حالت مواد نیزم یدرون یهاهی( الب 

 یبندمیه پنج بخش تقسب نیزم یدرون یهاهی( الیر یدهنده )جامد، مذاب و خم لیحالت مواد تشک براساس
 :شوندیم

 

 ١00بخش حدود  نیگوشته است. ضخامت ا ییبخش شامل پوسته و قسمت جامد باال نیـ سنگ کره: ا١
 .کندیحرکت م رکرهیقسمت خم یاست و رو لومتریک
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 ٣50و تا عمق حدود  شودیسنگ کره شروع م ریدارد و از ز یر یحالت خم ن،ی زم ٔبخش از کره نی: ارکرهیـ خم٢
و بخش  رکرهیقسمت مربوط است. به خم نیها به الرزه نیها و زمفشانآتش شتریادامه دارد. منشأ ب یلومتر یک

 .شودیگفته م یی باال ٔگوشته، مجموعًا گوشته یجامد باال

 

 
 ادامه دارد. ی خارج ٔهسته یتا ابتدا رکرهیخم ریبخش که حالت جامد دارد از ز نی: انیری ز ٔـ گوشته٣

 

 ادامه دارد. ی داخل ٔتا هسته نیری ز ٔبخش حالت مذاب دارد و از گوشته نی: ای خارج ٔـ هسته4

 

 .دهدیم لیرا تشک نیبخش حالت جامد دارد و مرکز زم نی: ای داخل ٔـ هسته5
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 نشیآفر یهایشگفت
 ن،ی زم ٔ هسته ٔدهنده لیمختلف مواد تشک یهادر حالت یابا استفاده از اختالف سرعت امواج لرزه دانشمندان

واقع شده است،  یشتر یدر عمق ب نکهیبا ا ی داخل ٔدارد؛ اما هسته عیحالت ما نیزم ی خارج ٔکه هسته افتندیدر
 حالت جامد دارد.

 
 .کندیحرکت م رکرهیخم یبر رو کرهسنگ

 

   دیکن فکر
 شود؟یم هادهیکدام پد شیدایباعث پ رکره،یخم یکره روقطعات سنگ حرکت

 هاانوسیو افزوده شدن بر وسعت اق دیپوسته جد جادیا -١
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 یانوسیاق یهاگودال جادیا -٢

 یفشانآتش یهاکوه جادیا -٣

 زلزله جادیا -4

 یقوس ریجزا جادیا -5

 (ییزاکوه )کوه جادیا -6

 هاافزودن بر ارتفاع کوه -7

 

  تیفعال
مختلف آن باشد؛ سپس مدل خود را با  یهاهی ال ٔکه نشان دهنده دیرا بساز نی زم ٔاز کره یگروه خود مدل در

 .دیکن سهیمقا گرید یهامدل

ـ چسب ـ  یاژله نیـ پاراف زیماسٔه ر یـ مقدار پنگ ـ برادٔه آهن ـ کاسه  نگی: توپ پازیو مواد مورد ن لیوسا
 گل رس هٔ یته یخاک رس به مقدار الزم برا

 تا خشک شود. دیو بگذار دیکاسه درست کن کیـ با گل رس ١

 خشک  ٔرا درون کاسه تا ذوب شود؛ سپس آن دیظرف، درون آب گرم قرار ده کیرا داخل  یاژله نیـ پاراف٢
 .دیزیشده بر

از مخلوط  یآن مقدار  یو به سطح خارج دیبردار پنگ ُنگیتوپ پ کی ،یاژله نیـ قبل از سفت شدن پاراف٣
 سفت شود؛ به نیتا پاراف دیدارثابت نگه یاژله نی. سپس آن را در وسط پارافدی آهن بچسبان ٔو براده زی ر ٔماسه
 از توپ خارج از ژله باشد. یکه قسمت یطور 
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 4نکات درس 
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 سواالت درس

 ( نیفر به اعماق زم) س ییششم ابتدا یعلوم تجرب  4سواالت درس 

 

 یامواج لرزه ا یمطالعه ؟  ستیچ نیبه دست آوردن اطالعات از درون زم یراه  برا نی. بهتر ١

 

انداختن سنگ درون آن ،  لیلرزش تلفن همراه  ، لرزش آب به دل.  دی. چند مورد از  لرزش اجسام را نام ببر ٢
لرزش  جادیها بر اثر رعد و برق ، ا شهی، لرزش ش ابانیاز  کوچه و خ ونیخانه بر اثر عبور کام یها شهیلرزش ش

 و ... یتوسط درل صنعت  ابانیبر اثر کندن خ

 

 نیدر اثر زم نیدرون زم یسنگ ها یکه در اثر  شکستن ناگهان یبه امواج.  دیکن فیرا تعر ی. امواج لرزه  ا ٣
 . ندیگو یم  یشوند ، امواج لرزه ا یم جادیلرزه ا

 

 یحرکت ارتعاش یامواج لرزه اکنند ؟  یمختلف عبور م یچگونه از سنگ ها یامواج لرزه ا  دیدان یم ای. آ 4
 یمختلف از سنگ ها یهست و با توجه به نوع سنگ ها و جنس آن ها با سرعت ها  یانرژ  یدارند که دارا

 کنند . یعبور م  نیدرون زم

 

، از سنگ  نیدرون زم یامواج لرزه اچگونه است ؟  نیمختلف زم یاز سنگ ها ی. سرعت عبور  امواج لرزه ا 5
 کنند . ینرم و کم تراکم ، کند تر عبور م یسخت و  متراکم ، تند تر و از سنگ ها یها

 

 یبا استفاده از سرعت امواج لرزه ابرند ؟  یم یپ نیزم یدرون یها هیال یها یژگی. دانشمندان  چگونه به و 6
 نیمختلف درون زم  یدر بخش ها

 

 یاز قسمت ها حالت شکننده و در بعض  یدر برخهستند ؟  یبه چه حاالت نیزم یدهنده   لی. مواد تشک 7
 دارند .  یر یجاها حالت خم

 

 پوسته ، گوشته و هسته .  دیرا نام ببر نیزم  ی هی. سه ال 8
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 لیو جنس مواد تشک ییایمیش بیبر  اساس ترکبوده است ؟  یبر چه اساس نیزم یا هیسه ال  یبند می. تقس 9

 ها هیال یدهنده 

 

  یم می( به چند بخش تقس یر یو خم عیدهنده ) جامد ، ما لیبر اساس حالت مواد تشک نیزم  یها هی. ال ١0
ـ  5 یخارج یـ هسته  4 نیریز یـ گوشته  ٣کره  ریـ خم ٢ـ سنگ  کره  ١به پنج بخش : .  دیشوند ؟ نام ببر

 یداخل یهسته 

 

گوشته است . ضخامت  ییبخش شامل پوسته و  قسمت جامد باال نیادارد ؟  ییها یژگی. سنگ کره چه  و ١١
 کند . یکره حرکت م  ریقسمت خم یمتر است و رو لویک ١00بخش حدود  نیا

 

شود و تا  یسنگ کره شروع م ریدارد و از ز یر یبخش حالت  خم نیا.  دیکن انیکره را ب ریخم  یها یژگی. و ١٢
 قسمت است .  نیلرزه ها مر بوط به ا نیتر آتش فشان ها و زم شیادامه دارد . منشأ  ب یمتر  لویک ٣50عمق 

 

هسته  یکره تا ابتدا ریخم ریبخش که حالت جامد  دارد ، از ز نیا؟  ستیچ نیریز یگوشته   اتی. خصوص ١٣
 ادامه دارد  . یخارج ی

 

 یداخل یتا هسته  نیریز یدارد و  از گوشته  عیبخش حالت ما نیچگونه است ؟ ج: ا یخارج  ی. هسته  ١4
 ادامه دارد .

 

 دهد . یم لیرا تشک نیبخش حالت جامد  دارد و مرکز زم نیابه چه صورت است ؟  یداخل  ی. هسته  ١5

 

با حالت جامد دارد ؟  یداخل یو هسته  عیحالت ما یخارج یبردند که هسته  ی. دانشمندان  چگونه پ ١6
 نیزم یهسته  یدهنده  لیمختلف مواد تشک یدر حالت  ها یاستفاده از اختالف سرعت امواج لرزه ا

 

 ها یدر خشک ؟  اهایدر قسمت در ایتر است  میضخ ی. سنگ کره در  قسمت خشک ١7
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ـ آتش   ٢ـ زلزله  ١شود  ؟  یها م دهیکدام پد شیدایکره باعث پ ریخم یکره بر رو. حرکت قطعات سنگ  ١8
 رهیجز شیدایـ پ 6دره و گودال  شیدایـ پ 5کوه  شیدایـ پ 4 دیجد یـ پوسته  ٣فشان 

 

 

 

 

 ، سایت همدرس منبع : سایت گاما
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 برای ورود به کانال روی لینک های زیر کلیک کنید

 ششم  علوم

 میرزایی درسنامه ایپو نی: زم5درس 

 https://sapp.ir/sheshoooom    سروش :   

 https://eitaa.com/sheshoooomایتا :   
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 د؟یآیلرزه چگونه به وجود م نیزم

 ها،لرزهنیاز زم ی. هنگام وقوع برخدهدیرخ م نی زم ٔاست که در کره یعیطب یهادهیاز پد یکیلرزه  نیزم
 .شودیم نیزم یدرون یباعث آزاد شدن انرژ  لرزهنی. وقوع زمدیآیبه وجود م یو مال یجان یهاخسارت

 .میکن یدر کنار آنها زنـدگ میفشان و ... بتوانمانند آتش گرید یعیطب یهادهیلرزه و پد نیبا شناخت زم دیبا ما

  دیکن شیآزما

 .اورندیمرغ آب پز با پوست را به کالس بعدد تخم کیکالس،  یهااز گروه کی هر 

  ٔدهی. با انگشتان خود به سفدیمرغ را بکن . حاال پوست تخمدیمرغ فشار وارد کن تخم ٔ* با انگشتان خود به پوسته
 .دیمرغ فشار وارد کنتخم

. دیرا به کالس گزارش ده جهیو نت دیکن سهیمرغ را با هم مقاتخم  ٔدهیالعمل پوسته و سفعکس ی* چگونگ
انگشت در آن فرو  ای و شودیمرغ به علت نرم بودن با فشار دست له متخم دهیو سف شکندیمرغ م تخم ٔپوسته

 .رودیم

. مشاهده دیکن سهیمقا نیزم یهاهیآن را با ال یهاهیو ال دیچاقو از وسط نصف کن  ٔلهیمرغ را به وس* سپس تخم
 ( و هسته )زرده( ساخته شده است.ده یاز سه قسمت پوسته، گوشته )سف نیمرغ هم مانند زمکه تخم شودیم

  یکاوشگر 

. دیبردار متریو طول هفتاد سانت متریسانت کی یبیقطعه چوب تر با قطر تقر کیقطعه چوب خشک و  کی  -1 
 باشد. کسانی زی م ٔهر دو تا لبه ی ابتدا ٔکه فاصله دیمحکم ببند زیم یرو یها را طور چوب

هر دو چوب  یها با انتهان وزنه محل قرار گرفت ٔ)فاصله دیکن زانیآو یگرم 200  ٔوزنه کیها از چوب کیاز هر  -2
 .دیکن ادداشتیو  یر یگرا اندازه نی وزنه تا زم ٔفاصله د؟یکنیمشاهده م یز یباشد(. چه چ کسانی دیبا

 .دیکن ادداشتی ریتکرار و مشاهدات خود را در جدول ز یگرم 350و  300 یهاــ قسمت دو را با وزنه3

 
 .دیوگو کن زلزال با فرزندان خود گفت ٔ سوره ٔدرباره
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 نیکه به ا یها مانند پوسته، حالت شکننده دارند. در صورتاز قسمت یدر برخ ن،یزم  ٔدهندهلیتشک مواد
از داخل  یابه صورت امواج لرزه نی زم ٔحاصل از شکستن سنگ کره ی. انرژ شکنندیوارد شود، م رویها نقسمت

 .شودیم نیدر سطح زم یراتییو باعث تغ رسدیآن م به سطح نیزم

  دیفکرکن

هستند و در  فیخف هالرزهنیزم شتریب ر،یچرا؟ خ شوند؟یم نیدر سطح زم یها باعث خرابلرزه نی زم ٔهمه ایآ
 یانرژ  رهیعامل از ذخ نیهم یاست ول یاندک زانیها مآزاد شده در آن یو انرژ  دهندیرخ م هاانوسیاق ریز

حاصل از زلزله،  یهاو خسارت هایخراب زانیم رد ،ی. از طرفکندیم یر یبزرگ جلوگ لرزهنیو وقوع زم نیدرون زم
 دارند. ریتأث زیها نو ساختمان نیعالوه بر شدت و قدرت زلزله، استحکام زم

 

  یو زندگ علم

  

 .دیکن لیرا تکم ریجدول ز شود،یم یزندگ طیدر مح ییهاکه باعث خسارت ییهالرزهنیزم راتیتوجه به تأث با
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 نشیآفر یهایشگفت

اما  شود؛ینگارها ثبت مکه توسط لرزه دهدی)با شدت کم( در کشور رخ م فیخف  ٔلرزهنیزم 10000حدود  ساالنه
 نیاز وقوع زم یر یو جلوگ نیزم یدرون یها باعث آزادشدن انرژ لرزه نیزم نی. اکنندیمردم آنها را حس نم

 .شودیتر مبزرگ یهالرزه

  دیفکرکن

ساق پاشد؛ پس از چند  یدچار شکستگ ف،یحر کنیبر اثر برخورد با باز یافوتبال در مسابقه کنانیاز باز یکی 
دوباره  کن،یباز نیا یفوتبال برگشت. به نظر شما اگر همان پا یباز  دانیماه استراحت و درمان، دوباره به م

 نیچون ا ،یو یساق پا ادیاست؟ به احتمال ز شتریاو در کدام قسمت ب یپا یاحتمال شکستگ ند،یبب بیآس
 خواهد شد. بیاست، مجددًا دچار آس یمقاومت کمتر  یدارا یقبل یبخش به علت شکستگ

دارند،  یکه شکستگ ییو در اثر آن جاها شودیم جادیا لرزهنیزم شود،یوارد م روین نیبه پوستٔه زم یوقت
 یشتر یب یهاخسارت هایدر محّل شکستگ لرزه،نیزم نی. بنابراشوندیجا مها جابهقسمت ریتر از ساراحت

 .کندیم جادیا

  وگوگفت

 نیقبل از وقوع، در هنگام وقوع و پس از وقوع زم دیدانیم ایآ د؟یارا تجربه کرده یالرزهنیشما تاکنون زم ایآ 
را کامل  ریوگو و جدول زموارد گفت نی ا ٔمعّلم خود درباره ییبا راهنما د؟یانجام ده دیرا با یلرزه چه اقدامات

 .دیکن
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 اطالعات  یجمع آور 

وارد شده، اطالعات  یهااّز نظر محل وقوع و خسارت ران،یا ریسال اخ 50 یهالرزه نیزم نیترمهم  ٔدرباره 
نفر کشته درسال  10000و  شتریر 2/7زهرا با شدت  نی بوئ ٔلرزه نی. زمدیو به کالس گزارش ده دیکن یآور جمع
 .وستیبه وقوع پ 1341

  تیفعال

 یر یگپناه  ٔوهیو ش دیکن ییامن مدرسه خود را شناسا یهامکان لرزه،نیخود و متخصصان مانور زم کمک معّلم با 
 .دیکن نیمناسب را در کالس تمر

 کوه آتشفشان چگونه است؟ ساختمان

   تیفعال

. مشاهدات دیآن را به دقت مشاهده کن دن،یو در زمان جوش دیستیپختن برنج در کنار مادر خود  با هنگام
 .دیسیخود را بنو

 افتد؟یم یچه اّتفاق م،یده شیافزا ایظرف برنج را کاهش  ری حرارت ز ٔشعله* اگر 

 .دیکن سهیمقا نیآب برنج را با جوشش مواد مذاب درون زم دنی* جوش

. در میکن یرا مشاهده م ترکندیم لیآب که بالفاصله پس از تشک یهاحباب لیو خروج بخار آب و تشک ورود
دما، بخار  نی. در اکندیم دنیشروع به جوش عیما شود،یبا فشار جو برابر م عیکه فشار بخار ما یوقت قتیحق

 ریاز نقطه جوش غ ترنییپا یحباب در دما لی. تشکشودیحباب و جوشش م جادیسبب ا عیحاصل در درون ما
. شودیحباب م لیاز فشار داخل آن است، مانع از تشک شیکه ب عیفشار هوا بر سطح ما رایممکن است، ز

ظرف برنج موجب کم  ری حرارت ز ٔها خواهد شد و بالعکس کاهش شعلهحباب شیشعله موجب افزا شیافزا
 نیبا ا دهدیمورد جوشش مواد مذاب هم  رخ م راتفاق د نیها خواهد شد. همحباب لیشدن سرعت تشک

 .شودیم زین یگر ید یعالوه بر بخار آب شامل گازها یخروج یتفاوت که گازها

  تیفعال

 ی. سپس آن را به شکل مخروط آتشفشاندیکن هیخاک رس را با آب، مخلوط و گل رس ته یگروه خود، مقدار  در
  ٔکرومات در دهانه ید میآمون ییایمی ش ٔماده ی آن فرو رفته است. پس از خشک شدن، مقدار  ٔکه دهانه دیدر آور
 .دیرا مشاهده کن جهیروشن و نت تی کبر ٔبا شعله و با نظارت معّلم خود، آن را دیزیآن بر

و بخار آب  تروژنیماده گاز ن نیرنگ است بعد از سوختن ا ینارنج باً یماده جامد تقر کیکرومات  ید میآمون
رخ  عیسر اریو بس کندیم دیتول یادیز یواکنش گرما نیا شودیم دیتول رهیبه رنگ سبز ت یگر ی جامد د ٔو ماده

 . دهدیم
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 هشدار

 .دیاز دستکش استفاده کن ییایمی ش ٔبسته انجام نشود. در هنگام برداشتن ماده طیدر مح شیآزما

 

 یهاو سنگ کندیم دایبه سطح آن راه پ نیاز داخل زم یفشانکه مواد آتش افتدیاتفاق م یزمان فشانآتش
 میو گاز تقس عی جامد، ما ٔها به سه دستهفشان آتش ٔ. مواد خارج شده از دهانهآوردیوجود م را به یفشانآتش

 خاموش باشند. ایو  عالف مهیممکن است فعال، ن تیها از نظر فعالفشان. آتششودیم

 آنها  ٔوگاز( از دهانه عی)جامد، ما یفشانمواد آتش ریاخ یهادر سال ایکه در حال حاضر  ییهافشانآتش به
 .شودیفشان فعال گفته مشده است، آتش خارج

که  ییها. به آتشفشانشودی آن خارج م ٔمانند دماوند و تفتان، فقط گاز از دهانه فعالمهین یهافشانآتش در
 مانند سهند و سبالن. شود؛یم فشان خاموش گفتهآتش شود،ی آنها خارج نم ٔاز دهانه یاماده گونهچیه

 

 اطالعات یجمع آور 

مانند  یفشانآتش یهاکاربرد سنگ نیاند و همچنفعال بوده ریاخ یهاکه در سال ییهافشانمورد آتش در 
 .دیو به کالس گزارش ده دیکن یآور پا، اّطالعات جمعو سنگ ی معدن ٔپوکه
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  دیکن شیآزما

 د؟یکن دیرا تول یفشانآتش یاز گازها یکی دیخواهیم ایآ 

 .دیسرکه اضافه کن یو سپس به آن مقدار  دیزیبر وانیل کیرا در  نیریجوش ش یکار مقدار  نیا یــ برا1

 .دیکن نییو به کمک معّلم خود نوع گاز حاصل را تع ادداشتیــ مشاهدات خود را 2

گاز کربن  دیرخ داده با تول ییایمیش رییتغ کی نیریشدن سرکه در جوش ش ختهیبه محض ر شودیم مشاهده
 .کندیفوران م رونیبه ب وانیداخل ل یمحتوا دیاکس ید

 

 است. دیاکسیها، بخار آب و کربن دفشان آتش ٔخارج شده از دهانه یگازها نیترمهم

 

 اطالعات  یآور جمع

  

 .دینک لیرا تکم ریو جدول ز یآور ها اطالعات جمعفشانآتش  ٔدرباره

 

 هافشانآتش دیفوا هافشانآتش یضررها

 یسم یانتشار گازها -1

 یمال یهاانیز -2

 جانداران ریها و ساکشتار انسان -3

 یدیاس یهاباران زشیر -4

 یاهیرفتن مزارع و پوشش گ نیاز ب -5
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 معادن آهن و مس لیتشک - 1 یسونام جادیا -6

 آب گرم یهاچشمه لیتشک -2

 اچهیدر لیتشک-3 

 یتوسعه گردشگر  -4

 ییزاکوه -5

 زیخحاصل یکشاورز  یهانیزم جادیا -6

   دیفکرکن
 کنند؟  تیرعا دیرا با یمنیچه موارد ا یفشانمناطق آتش ساکنان

 یفور   ٔهیتخل یبرا یآمادگ -1

 فوران قیاطالع از زمان دق یبرا یشناسنیداشتن اطالعات و اخبار زم -2

 هیاول یهاکمک لیداشتن وسا -3

 امن یهاپناه بردن به مکان -4

 از ذرات گرد و غبار یاستفاده از ماسک در هنگام فوران، جهت دور  -5

 .ردیگیصورت م ای( که در اثر فوران در اعماق دریبلند )سونام اریمقابله با خطر امواج بس یآمادگ -6

 ز فورانا یناش ییهامقابله با خطر باران یآمادگ -7

 یفشانمراقبت در مناطق آتش ستگاهیا جادیا -8

آب در اطراف  انیو نحوه جر یمناطق گسل دیاز قبل با یعنیفشان: آتش یشناسنیساختمان زم یبرس -9
 شود. نییفشان تعآتش
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 نکات درس 
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 سواالت درس 

 .. است .یعی..طب یها دهیاز پد یکیلرزه  نی. زم 1

 

 شود ؟ یم ییلرزه باعث چه خسارت ها نی. زم 2

 یو مال یجان ی: خسارت هاپاسخ

 

 شود ؟ یم یز یلرزه باعث چه چ نی. زم 3

 شود . یم نیزم یدرون یلرزه باعث آزاد شدن انرژ  نی: وقوع زمپاسخ

 

 افتد ؟ یلرزه اتفاق م نیزم ی. چه زمان 4

 .شکند  یم نیحاصل از درون زم یروهایدر اثر ن نیزم یافتد که سنگ کره  یاتفاق م یلرزه وقت نی: زمپاسخ

 

 شود ؟ یم نیدر سطح زم رییلرزه چگونه باعث تغ نی. زم 5

رسند  یبه سطح آن م نیاز داخل زم یبه صورت امواج لرزه ا نیزم یحاصل از شکستن سنگ کره  ی: انرژ پاسخ
 شوند . یم نیدر سطح زم یراتییو باعث تغ

 

 چه ؟ یعنی فیخف یلرزه  نی. زم 6

 لرزه با قدرت کم نیزم یعنی: پاسخ

 

 دهد ؟ یدر کشور رخ م فیلرزه خف نی. ساالنه چند زم 7

 دهد . یرخ م فیخف یلرزه  نی: حدود ده هزار زمپاسخ

 

 کنند ؟ یرا حس نم فیخف یلرزه ها نی. چرا مردم زم 8

 شود . یکم است و فقط توسط لرزه نگارها ثبت م اری: چون قدرت آن ها بسپاسخ
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 ؟ ستیلرزه چ نیحاصل از زم ی. اثرات بهداشت 9

 آب ها یـ آلودگ1: پاسخ

 ییمواد غذا یبرخ یـ آلودگ2

 رداریواگ یها یمار یب وعیـ ش3

 ـ جمع شدن زباله در سطح شهر4

 یمار یب یشدن جانوران منتقل کننده  ادیـ ز5

 

 . دیکن انیلرزه را ب نیحاصل از زم ی. آثار ساختمان 10

 آوار( زشیـ خراب شدن ساختمان ها )ر1: پاسخ

 ها شهیـ شکستن ش2

 ـ شکستن سد ها3

 برق یرهایـ افتادن ت4

 ـ خراب شدن آسانسورها و پله ها5

 

 ؟ ستیلرزه چ نیحاصل از زم ی. اثرات اجتماع 11

 زانیـ از دست دادن عز1: پاسخ

 یکار یـ ب2

 یخیتار یـ خراب شدن مکان ها3

 ها مارستانیادارات و ب بیـ تخر4

 

 داشته باشد بهتر است ؟ شتریب فیخف یلرزه ها نی. چرا هرچه زم 12

بزرگ تر  یلرزه ها نیاز وقوع زم یر یو جلوگ نیزم یدرون یباعث آزاد شدن انرژ  فیخف یلرزه ها نی: زمپاسخ
 شوند . یم
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 تر است ؟ شیلرزه ب نیاحتمال وقوع زم نیزم یاز کره  ییـ در چه جاها 13

 است . یشکستگ یدارا نیزم یکه پوسته  یی: جاهاپاسخ

 

 . دیلرزه را نام ببر نیبعد از وقوع زم یانسان دوستانه  یها تیـ فعال14

ـ کمک به افراد امداد 4خون  یـ اهدا3 یمال ریو غ یمال یـ ارسال کمک ها2 نیـ کمک به مصدوم1: پاسخ
 آوار ریکردن و کمک کرد ن به افراد مانده در ز دایـ پ5رسان 

 

 ؟ میکن تیرعا دیرا با یمنیلرزه چه نکات ا نیـ بعد از زم 15

ـ باز نگه داشتن 4 یگاز اصل ریـ بستن ش3ـ استفاده نکردن از آسانسور 2برق ساختمان  انیـ قطع جر1: پاسخ
 پس لرزه ها یداشتن برا یـ آمادگ5ها  ابانیخ

 

 . دیوارده را نام ببر یاز نظر محل وقوع و خسارت ها رانیا ریسال اخ 50 یلرزه ها نیزم نیـ مهم تر 16

نفر کشته ، زلزله  35000با  69سال  لیرودبار و منج ینفر کشته ، زلزله  19600با  57طبس سال  ی: زلزله پاسخ
 نفر کشته 310با  91اهر سال  ینفر کشته و زلزله  41000با  82بم سال  ی

 

 کوه آتش فشان چگونه است ؟ کیـ ساختمان  17

 ـ دهانه3ـ مجراها 2آتش فشان  ـ مخروط1شده است .  لیتشک ی: هر آتش فشان از سه قسمت اصلپاسخ

 

 افتد ؟ یآتش فشان اتفاق م یـ چه زمان 18

را به  یآتش فشان یکنند و سنگ ها یم دایبه سطح آن راه پ نیاز داخل زم یکه مواد آتش فشان ی: زمانپاسخ
 آورند . یوجود م

 

 شوند ؟ یم میآتش فشان به چند دسته تقس یـ مواد خارج شده از دهانه  19

 ـ گاز3 عیـ ما2ـ جامد 1. سه دسته .  دیام ببر: نپاسخ

 

 . دیشوند ؟نام ببر یم میبه چند دسته تقس تیـ آتش فشان ها از نظر فعال 20
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 ـ خاموش3فعال  مهیـ ن2ـ فعال 1:  سه دسته پاسخ

 

 شود ؟ یفعال گفته م یـ به چه آتش فشان 21

و گاز ( از  عی) جامد ، ما یمواد آتش فشان ریاخ یدر سال ها ایکه در حال حاضر  یی: به آتش فشان هاپاسخ
 شود . یآن ها خارج شده است ، آتش فشان فعال گفته م یدهانه 

 

 فعال است ؟ مهین یـ چه آتش فشان 22

 آن خارج شود . یکه فقط گاز از دهانه  ی: آتش فشانپاسخ

 

 شود ؟ یخاموش گفته م یـ به چه آتش فشان 23

 . ندیگو یندارد ، آتش فشان خاموش م یتینه فعالگو چیکه ه ی: به آتش فشانپاسخ

 

 . دینام ببر رانیفعال و دو آتشفشان خاموش در ا مهیـ دو آتشفشان ن 24

 فعال مهی: سهند و سبالن خاموش ، دماوند و تفتان نپاسخ

 

 دارد ؟ یچه کاربرد ریز یآتش فشان یاز سنگ ها کیـ هر  25

 کاربرد دارد . ی: در ساختمان ساز  ی: توف آتش فشانپاسخ

 کاربرد دارد . یچون سبک است در ساختمان ساز  نیشود و همچن یاستفاده م قی: به عنوان عا یمعدن پوکه

 شود . یپا : در حفظ بهداشت از آن استفاده م سنگ

 

 خارج شده از دهانه آتشفشان چه هستند ؟ یگاز ها نیـ مهم تر 26

 دیاکس ی: بخار آب و کربن دپاسخ

 

 . دیکن انیآتشفشان ها را ب دیـ فوا 27

 اچهیدر لیـ تشک 1: پاسخ

61
Sample output to test PDF Combine only

https://sapp.ir/sheshoooom


    https://sapp.ir/sheshoooom   (میرزاییعلی ) علوم ششم   5درس 
 
 یگردشگر  یـ توسعه  2

 زیحاصلخ یها نیزم جادیـ ا 3

 ییگرما یـ استفاده از انرژ  4

 نیزم یدرون یـ آزاد شدن انرژ  5

 آب گرم یچشمه ها لیـ تشک 6

 

 . دیکن انیآتشفشان ها را ب یـ ضررها 28

 یسم یـ انتشار گازها 1: پاسخ

 یدیاس یباران ها زشیـ ر 2

 یسونام جادیـ ا 3

 طیـ ورود خاکستر و گرد و غبار به مح 4

 طیدر مح ییایمیـ پخش شدن مواد ش 5

 ها نیشدن مواد مذاب و خراب شدن زم یـ جار  6

 

 کنند ؟ تیرعا دیرا با یمنیچه موارد ا یـ ساکنان مناطق آتش فشان 29

در ها و پنجره ها را ببندند  یمکان امن پناه ببرند ــ تمام کیمحل باشند ــ به  عیسر ی هیتخل ی: آماده پاسخ
 یموجود در خاکسترها ییایمیگود هنگام فوران مواد مذاب ــ حفظ بدن از مواد ش یــ فاصله گرفتن از جاها

 آتش فشان

 

 و همدرس منبع : سایت گاما
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 برای ورود به کانال روی لینک های زیر کلیک کنید

 ششم  علوم

 میرزایی درسنامه (1) روی: ورزش و ن6درس 

 https://sapp.ir/sheshoooom    سروش :   

 https://eitaa.com/sheshoooomایتا :   
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خودمان  ایاثر آنها را بر اجسام  میتوانیاما م م؛ینیبیما حضور دارند. ما آنها را نم یدر تمام زندگ روهاین

 .شودیم یز یسبب چه چ روین مییبگو میتوانیم گریبه عبارت د م؛یمشاهده )حس( کن

 ایو  میهست یسوار در حال دوچرخه یوقت م،یکنیرا شروع م یپرتاب توپ، باز  ایبا ضربه زدن  یوقت
 .میهست روی موارد در حال وارد کردن ن ٔدر همه دن،یدر حال دو

  تیفعال

 .دیمختلف کتاب نگاه کن یرهایتصو به 

جسم وارد  کیبر  ییروین ر،ی تصاو ٔدر حال اجرا است؟ در همه یتیچه فعال رهایاز تصو کی( در هر الف 
 .شودیم

 به اجسام مختلف رویوارد کردن ن ست؟ی.. چو (. ریبر جسم )توپ، ت تیفعال نیا  ٔجهی( نتب 

 توسط ورزشکار روی: حرکت جسم به سمت باال به علت وارد کردن نیبردار وزنه -

 توسط ورزشکار رویبه سمت جلو به علت وارد کردن ن ری: پرتاب تیرانداز یت -

 جهت حرکت توپ توسط راکت رییپونگ: تغ نگیپ -

 .شودیجسم در هوا م نیباد بر بادبادک وارد شده و موجب حرکت ا یرویبادبادک هوا کردن: ن -

 توسط موشک و حرکت موشک در هوا نی زم ٔجاذبه یرویپرتاب موشک به فضا: غلبه بر ن -

 بانجهت توپ توسط دروازه رییجهت توپ: تغ رییتغ -

   وگوگفت

هل داده  ایشده  دهیاست. در کدام مورد، جسم کش روزانه یهاتیاز فعال یشامل تعداد ریز جدول
اول جدول به عنوان نمونه پر شده  فی. ردشودیو هم هل داده م شودیم دهیهم کش ایو  شودیم

 .دیکن نیگزیجا ایرا به جدول اضافه و  یگر یموارد د دیتوانیاست. شما م
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 ریهل داده نشود؟ خ اینشود  دهیهست که جسم کش یحالت هاتیفعال نیدر ا ایآ

 بله م؟یهل ده ایو  میآن را بکش دیحرکت دادن هر جسم با ی: برامیریبگ جهینت هاتیفعال نیاز ا میتوانیم ایآ

 است. رویاعمال ن ایمعادل وارد کردن  دن،یکش ایهل دادن و  م،یدیکه در علوم سال سوم د طورهمان

 روین اثر

تا با  کندیکمک م ریز تی. فعالشودیگوناگون ظاهر م یهابه شکل رویاثر ن شود،یوارد م روین یبه جسم یوقت
 .دیاثرها آشنا شو نیا

   تیفعال

شکل جسم،  رییجهت حرکت، تغ رییتغ یبرا رویکه در آنها از ن دیکن یرا طراح یورزش تیگروه خود، چند فعال در
تند شدن حرکت استفاده شود؛ سپس به همراه معلم خود به  ایحرکت کردن جسم، توقف جسم و کند شدن 

 ریخود را به سا تیفعال  ٔجهینت. پس از بازگشت به کالس، هر گروه دیو آنها را انجام ده دیمدرسه برو اطیح
 آموزان گزارش دهد.دانش

 شودیمتوقف م یتوپ یمثالً وقت کند؛یم رییمانند توپ تغ یحرکت جسم یوقت م،یکه مشاهده کرد طورهمان
 ی: وقتمییبگو میتوانیم نیحرکت شده است. بنابرا رییتغ نیسبب ا ییرویحتما ن کند،یشروع به حرکت م ای

 وارد شود. ییرویکه به آن ن کندیم رییحرکت جسم تغ
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  دیفکر کن

 .دیرا پر کن یخال یبر جسم مورد نظر، جاها رویبا توجه به اثر ن ریز یهاشکل در 

 
 به جسم ممکن است سبب شروع حرکت آن شود. رویالف( وارد کردن ن

 به جسم ممکن است سبب کند شدن حرکت آن شود. روی( وارد کردن نب 

 شدن حرکت آن شود. عیبه جسم ممکن است سبب سر روی( وارد کردن نپ 

 به جسم ممکن است باعث توقف آن شود. روی( وارد کردن نت 

 جهت حرکت آن شود. رییسبب تغ تواندیبه جسم م روی( وارد کردن نث 

 

  یو زندگ علم

  

 :دیرا بهتر حس کن روین دیتوانیم ریز یهاتیانجام دادن فعال با
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 در کالس یانداز  مچ ٔـ مسابقه١

 مختلف کالس یهاگروه نیب یکش طناب ٔـ مسابقه٢

 زه سر به دروا ٔـ وارد کردن توپ با ضربه٣

  وارید یرو خیـ ضربه زدن با چکش به م4

 

 دو جسم است نیاثر متقابل ب روین

 است. ستادهیخاموش ا یخودرو کیکه در پشت  دیریرا در نظر بگ یشخص

شخص باعث حرکت  ستادنیا ر،یخ کند؟یاست، حرکت م ستادهیپشت آن ا یعلت که شخص نیخودرو به ا ایآ
 .شودی. هل دادن باعث حرکت آن مشودینم

 یرویو خودرو ممکن است در جهت ن کندیوارد م رویاو به خودرو ن یعنی دهد؛یشخص خودرو را هل م آن
 وارد شده شروع به حرکت کند.

که او خودرو را هل  یخودرو را هل بدهد تا خودرو شروع به حرکت کند و تا زمان دیشخص با دیتوجه کن پس
 ندهد، خودرو حرکت نخواهد کرد.

در هر حالت  دیتوانیم ایشما آشنا باشد. آ یکه ممکن است برا دهدیرا نشان م تیسه وضع ریز یهاشکل
 کشد؟یم یو چه کس دهدیهل م یچه کس دیده صیتشخ

 
 .کشندی.           پ( هر دو مکشندی.                  ب( هر دو مدهندیالف( هر دو هل م

 

. کشندیرا م گریکه در شکل )ب( همد یدر حال دهندیرا هل م گریکه دخترها همد رسدیدر شکل )الف( به نظر م
 .کشندیرا م گریدر شکل )پ( مرد کشاورز و گاو، همد بیترت نیبه هم

67
Sample output to test PDF Combine only

https://sapp.ir/sheshoooom


    https://sapp.ir/sheshoooom   (میرزاییعلی ) علوم ششم   6درس 
 
وارد  رویبه هم ن زیبه نظر شما مرد و گاو ن ای. آکنندیوارد م روین گریدکیالف و ب دخترها به  یهاشکل در
 هستند. دنیبله هر دو در حال کش کنند؟یم

  دیفکر کن
 ظاهر شود؟ دو جسم رویبر هم اثر کنند تا ن دی( حداقل، چند جسم باالف  

است و خودرو را هل  ستادهیخودرو ا یکیکه شخص در نزد ی( اگر دو جسم برهم اثر نگذارند، مانند حالتب 
 ریخ کنند؟یوارد م رویدو جسم به هم ن ایآ دهد،ینم

 

 نشیآفر یهایشگفت

 را که جرم آن چند هزار برابر جرم خودش است بکشد و به حرکت درآورد؟ یاارابه تواندیکک م دیدانیم ایآ

 

 یو زندگ علم

  

مثالً سه نفره طناب را در دو جهت  میدو ت یباز  نی. در ادیاآشنا شده یکشطناب یوم سال سوم با باز عل در
اوقات  یتا طناب را به طرف خودشان بکشند. گاه کنندیم یادیتالش ز میهر دو ت ی. اعضاکشندیمختلف م

 .کندیحرکت نم یطناب به سادگ

که دو گروه  یزمان کند؟یطناب حرکت نم شود،یوارد م رویبر طناب ن نکهیبا ا ی( به نظر شما در چه حالتالف 
 .کنندیم یرا خنث گریاثر همد روهایوارد کرده و ن نیهم اندازه به طرف یروین

را به طرف خود  گریوارد کرده، گروه د یشتر یب یرویکه ن یگروه شود؟یها برنده ماز گروه یکی ی( در چه حالتب 
 بقه خواهد شد. مسا ٔو برنده کشدیم

 

  دیکن شیآزما

 حرکت نکند. یکه با هل دادن به راحت دیرا انتخاب کن نیجسم سنگ کی -١ 

 .دیآن را به حرکت درآور یکاف یرویبا وارد کردن ن دیـ تالش کن٢

 نیدر ا ایوارد کند. آ رویبه جسم در همان جهت هل دادن شما ن زیتا او ن دیاز دوستانتان بخواه یکیـ از ٣
خالص  یرویو ن شوندیم بیبا هم ترک روهاین رای. بله، زدیده حیتوض کند؟یتر حرکت محالت جسم راحت

 .کنندیم دیتول یشتر یب
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 وارد کند. رویاز طرف مقابل به جسم ن دیـ حال از دوستتان بخواه4

که به جسم مورد نظر از  یحالت کند؟یرکت نماند و جسم حکرده یرا خنث گریاثر همد روهایـ در کدام حالت، ن5
 . )حالت سوم(شودیوارد م رویدو جهت راست و چپ آن ن

و جسم  شودیبه جسم وارد م یشتر یخالص ب یرویو ن کنندینم یرا خنث گریکدیاثر  روهایــ در کدام حالت، ن6
 کیکه دو نفر، جسم را از  یحالت د؟یریگیم یاجهیچه نت هاشیآزما نیاز ا کند؟یشروع به حرکت م ترعیسر

 .)حالت دوم(دهندیجهت هل م

از  میتوانیم اءیجابجا کردن اش ایهل دادن  یبرا میریگیم جهینت د؟یریگیم یاجهیچه نت هاشیآزما نی* از ا
 .میجسم را حرکت ده میشود و راحت بتوان میتقس روهایتا ن میریکمک بگ یکس

 یخنث روهایوارد شود، جسم در کدام جهت حرکت خواهد کرد؟ ن رویدر دو جهت مخالف ن یبه جسم یوقت
 و مانع حرکت جسم. شوندیم

 .شوندیخالص وارد بر جسم در کدام جهت است؟ در مخالف جهت هر نفر که مانع جهت دار شدن جسم م یروین

 .دی بعد را انجام ده ٔصفحه یها، کاوشگر پرسش نیپاسخ ا افتنی یبرا 

  یکاوشگر 

 .دینصب کن زیم کید دو لبه یدو قرقره را رو -١ 

( وصل یکاغذ یهاوانیها )لبه کفه گریو از طرف د دیها را به دو طرف آن ببندو نخ دیچهارچرخه بردار کیـ ٢
 قرقره عبور کنند. یاز رو دیها باکه نخ دی. توجه کندیکن

 .دیآن قرار ده یو چهارچرخه را رو دیکن یگذار  را عالمت زیـ وسط م٣

قرار دهد.  یگرم ١00  ٔها وزنهاز کفه کیدر هر  یگر یآموز دآموزان چهارچرخه را نگه دارد و دانشاز دانش یکیـ 4
 د؟یکنیمشاهده م یز ی. چه چدیحال چهارچرخه را با دقت رها کن

مشاهده  یز ی. چه چدیرا تکرار کن شیو آزما نیگزیجا یگرم ٢00  ٔزنهرا با و کی  ٔ کفه شماره ٔــ اکنون وزنه5
 د؟یکنیم

 .دیرا کامل کن ریگوناگون تکرار و جدول ز یهارا با وزنه شیــ آزما6
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 کند؟یو حرکت نم ماندیها چهارچرخه ثابت م* در کدام حالت

 کند؟یها چهارچرخه شروع به حرکت م* در کدام حالت

است، پس چرا  یاگر پاسخ شما آر  شود؟یوارد م روی( به چهارچرخه ن4( و )٢ ) ٔشماره یهاشیدر آزما ای* آ
 کند؟یجسم حرکت نم

 ست؟یجسم چ کی* به نظر شما شرط شروع به حرکت کردن 

 .دیسیچند سطر بنو ای کیکاوش خود را در   ٔجهی* نت
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 نکات درس
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 سواالت درس 

 سواالت متن علوم

 ۱ روین و ورزش درس ��

 

 کند ؟ یم رییحرکت جسم تغ یوقعم چه.  ١��

 وارد شود . ییرویهر وقت به آن ن «پاسخ

 

 ؟ ستیحاصل چ روین.  ٢��

 حاصل اثر متقابل دو جسم برهم است . «پاسخ

 

 تواند بکشد ؟ یکک چند برابر وزن خودش را م کی.  ٣��

 هزار برابر وزن خودش را کصدیاز  شیب «پاسخ

 

 وارد کند ؟ رویتواند ن یم ییجسم به تنها کی ایآ.  4��

 . میدار ازیحداقل به دو جسم ن روین جادیا ی، برا ریخ «پاسخ

 

 . دیکن انیرا ب رویهر ن یژگیو دو.  5��

 اندازه دارد . رویـ ن٢جهت دارد  رویـ ن ١ «پاسخ

 

 شود ؟ یم یر یاندازه گ یا لهیبا چه وس روین مقدار.  6��

 سنج روین «پاسخ

 

 شود ؟ یپاره م میاز اندازه بکش شیکش را ب ای کیالست یوقت چرا.  7��

 گردد . یتر است و باعث پاره شدن آن م شیکش ب ای کیالست یرویدست ما از ن یروین رایز «پاسخ
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 ؟ ستیمعادل چ دنیکش ای دادن هل ، علوم در.  8��

 است . رویاعمال ن ای رویمعادل وارد کردن ن «پاسخ

 

 شود ؟ یم یچه استفاده ها روین از.  9��

 تند شدن حرکت ای، حرکت جسم ، توقف جسم و کند شدن  رویشکل ن ریی، تغ رویجهت ن رییتغ «پاسخ

 

 ظاهر شود ؟ رویبر هم اثر کنند تا ن دیبا جسم چند حداقل.  ١0��

 دو جسم «پاسخ

 

 کند ؟ یشود ، جسم حرکت نم یوارد م رویکه بر جسم ن نیبا وجود ا یگاه چرا.  ١١��

 است . یوارد شده از دو طرف جسم مساو یروین رایز «پاسخ

 

 کند ؟ یطرف حرکت م کیاز دو طرف جسم ، جسم به  رویبا وجود وارد شدن ن یزمان چه.  ١٢��

 تر باشد . شیطرف ب کیوارد شده از  یرویکه ن یوقت «پاسخ

 

 کنند ؟ یم یرا خنث گریها همد روین یزمان چه.  ١٣��

 ها در جهت مخالف هم وارد شوند . رویکه ن یزمان «پاسخ

 

 ؟ ستیخالص چ یروین.  ١4��

 آورد . یکه جسم را به حرکت در م ییروین «پاسخ

 

 ؟ ستیچ یتماس یروهاین از منظور.  ١5��

 یتماس یروهای، ن روهاین نیکنند . به ا دایبا جسم تماس پ دیکه اثر کنند با نیا یبرا روهایاز ن یبعض «پاسخ
 .ندیگو یم

 و همدرس منبع : سایت گاما
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 برای ورود به کانال روی لینک های زیر کلیک کنید

 ششم  علوم

 میرزایی درسنامه روی: ورزش و ن7درس 

 https://sapp.ir/sheshoooom    سروش :   

 https://eitaa.com/sheshoooomایتا :   
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 یتماس ریغ یروهاین

و ...، دو جسم در اثر تماس با  یکشطناب ن،یهل دادن ماش ،یانداز مسابقٔه مچ در
که دو جسم بدون  دیشناسیرا م ییهاتیموقع ای. آکنندیوارد م رویبه هم ن گریکدی

را به هم  ییربانام آهنهم یهاقطب یوارد کنند؟ وقت روین گریکدیتماس با هم به 
اجسام را به طرف خود  نیجاذبه زم یروی. نکنندیم وارددافعه  یرویبر هم ن میکن کینزد

 میکنیم کیو آنها را به هم نزد میدهیدو بادکنک را به سرمان مالش م ی. وقتکشدیم
 .کنندیوارد م یکیالکتر یروین گریکدیبه 

و  هاوهی. مکندیسقوط م نیا شود به طرف زماز دست شما ره یمداد ایتوپ  یوقت
تاکنون فکر  ای. آکنندیسقوط م نیبه طرف زم شوندیاز درخت جدا م یوقت زیها نبرگ
که  یاجاذبه یرویوجود ن لیبه دل کنند؟یسقوط م نیکه چرا اجسام به طرف زم دیاکرده
 .شودیبه اجسام وارد م نیزم قیاز طر

توپ در دست شما قرار دارد، ساکن است. با رها شدن از دست، شروع به حرکت  یوقت
حرکت  رییعامل تغ روین میدانی. مافتدیحرکت اّتفاق م رییو تغ کندیم نییبه طرف پا

و آنها  کندیوارد م روی اجسام اطراف خود ن ٔبه همه نیزم میریگیم جهینت نیاست. بنابرا
. شودیم دهینام نی زم ٔجاذبه یروین ای یگرانش یروین رو،ین نی. اکشدیرا به طرف خود م

به  نیکه زم یاجاذبه یروی. نکندیو همه کس عمل م زیبر همه چ نیجاذبٔه زم یروین
 .شودیم دهیوزن جسم نام کند،یهر جسم وارد م

  وگوگفت

  

 کند؟یم دایپ انیجر نیآب بال فاصله به سمت زم م،یکنیآب را باز م ریش ی( چرا وقتالف 
 .کشدیوارد کرده و آن را به طرف خود م رویبه آب ن نیگرانش زم ای جاذبه یروین

 شود؟یم ادیو سرعت آن ز کندیحرکت م نییبه طرف پا یر یباز در سراز ی( چرا اسکب 
سر  داربیش نیزم یباز رو یو اسک شودیباز وارد م یبه اسک نیگرانش زم یروین
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سرعت او دائمًا در  شودیبه جز مقاومت هوا به او وارد نم یروین چی. چون هخوردیم

 است. شیحال افزا

  دیکن فکر

بر توپ وارد نشود. به نظر شما چه  نی زم ٔ فوتبال، جاذبه ٔمسابقه نیدر زم دیکن فرض
که بتوان  ستین نیزم یرو گریوپ ددر آن صورت ت فتد؟یممکن است ب ییهااّتفاق

معلق  دیهم شا هاکنیتوپ در هوا سرگردان و معلق خواهد بود. باز رایشوت کرد، ز
به هوا رفته و  ن،ی زم ٔتوپ به علت نبودن جاذبه کند،یشوت م کنیباز یوقت ایباشند 

 باز نگردد. نیبه زم گرید

 نشیآفر یهایشگفت

 یرویقمر در اثر ن 160از  شیبا ب ی شمس ٔمنظومه گرید  ٔارهیو هفت س نیزم دیدانیم ایآ
هنگام حرکت در  دیاز خورش ارهی هر س ٔو فاصله چرخندیم دیبه دور خورش یگرانش

 .کنندیبرخورد نم گریکدیبا  گاهچیاما ه کند؛یم رییمدارش تغ

 یو زندگ علم

که جرم هر جسم به  دیدیو د دیعلوم با مفهوم جرم آشنا شد یقبل یهادر کتاب شما 
( جرم یر یگ)واحد اندازه یر یگاندازه یکایدارد.  ی آن بستگ ٔدهنده لی تشک ٔمقدار ماده

مردم  شتریاما ب شود؛یجرم معموالً از ترازو استفاده م یر یگاندازه یاست. برا لوگرمیک
 5هندوانه  نیوزن ا ندیگویمثالً م کنند؛یده م وزن استفا ٔ جرم از کلمه ٔکلمه یجا به
است که  نی. درست استیدرست ن یگفته از نظر علم نیکه ا یاست در حال لوگرمیک

 است. لوگرمیک 5هندوانه  نیجرم ا مییبگو

 هاروسنجین ی. به طور کلّ میکنیاستفاده م روسنجیها از نوزن جسم یر یگاندازه یبرا
 یطالب کی. وزن شودیم دهینام وتونین رو،ین یکای. روندیبه کار م روین یر یگاندازه یبرا
حدود  ،یلوگرمیک 5 متوسط  ٔهندوانه کیوزن  ایاست  وتونین 10حدود  یلوگرمیک کی

 است. وتونین 50
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به هم  گریکدیربا بدون تماس با که دو آهن میدیدر علوم سال چهارم د نیاز ا شیپ
از انواع فلزها مانند آهن را  یرباها بدون تماس، برخآهن نی. همچنکنندیوارد م روین

 یسیمغناط یروین کند،یوارد م گرید یرباربا به آهنآهن کیکه  ییروی. نکنندیجذب م
 .شودیم دهینام

  تیفعال

 کی یو آن را رو دیکن هیقرار دارد ته یکوچک یرباعروسک کوچک که در آن آهن کی 
مقوا، عروسک را به  ریاز ز ،ینسبتًا قو یرباآهن کی. به کمک دیقرار ده میضخ یامقو

 .دیحرکت درآور

ربا قرار آهن ایچرخدار که در آن آهن  یاسباب باز  کیاز  دیتوانیعروسک م یجا به
 .دیمقوا به حرکت درآور یرا رو یو اسباب باز  دیدارد، استفاده کن

وارد کنند  رویدو جسم به هم ن نکهیا یبرا د؟یریگیم یاجهیچه نت هاشیآزما نیا از
 .کنندیوارد م رویاجسام بدون تماس به هم ن یدر تماس باشند. بعض دیحتمًا نبا

  دیکن شیآزما

همانند  یرا با نخ یکیو  دیکن هی( تهیکی)مثًل دو عدد خودکار پالست یکیپالست  ٔلهیم دو 
سر، که  یموها ایو  ی پشم ٔرا به پارچه لهیسر هر دو م کی. دیکن زانیآو یز یشکل از م

 ی. چه اّتفاقدیکن کیرا به هم نزد لهی. سر هر دو مدیو خشک باشد، مالش ده زیتم
از هم دور شدند چون  لهیدو م یعنی میکنیرا مشاهده م فععمل رانش و د افتد؟یم

 اند.بار همنام شده یدارا

مالش  یکیشانٔه پالست ای لهیم یعنی د؛یکاغذ انجام ده یهارا با خرده شیآزما نیهم
کاغذ توسط  یهاخرده افتد؟یم ی. چه اّتفاقدیکن کیکاغذ نزد یهاداده شده را به خرده

 .شوندیجذب م لهیم ایشانه 

 تواندیشده است که م یتیخاص یشانه پس از مالش دارا ای لهیباال، م شیآزما در
 ای لهیکاغذ به م یهاکه باعث جذب خرده ییرویاز اجسام را به خود جذب کند. ن یبعض
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 نیا شیاز نما یگر ی د ٔ. شما هم تجربهشودیم دهینام یکیالکتر یروین شود،یشانه م
 .دیکن انیرا در کالس ب روین

 اصطکاک

از  میدوچرخه را متوقف کن ایسرعت خود را کم، و  میخواهیم یوقت یدوچرخه سوار  در
 .میکنیترمز استفاده م

 هینقل  ٔلهیوس عیترمز کردن چگونه سبب کندشدن و توقف سر دیاتاکنون فکر کرده ایآ
در حال حرکت است، پس از  یسطح یکه رو ینه تنها دوچرخه بلکه هر جسم شود؟یم

 ریمس یدر حال حرکت است، پس از ط یتوپ ی. چرا وقتشودیحرکتش ُکند م یمدت
 و برف دشوار است؟ خیبر سطح  تنچرا راه رف ستد؟یایکت باز ماز حر  یکوتاه

  دیکن شیآزما

سطح صاف مانند  کیو در  دیکن هیته متریسانت 40 یبی صاف به طول تقر ٔتخته کی 
 یرا از باال یقلم یباتر  کیمانند  ی. جسمدیچند کتاب قرار ده یرو ،یکیسطح سرام
به  یبستگ ستد؟یایسطح صاف م یرو یچه مسافت ی. جسم پس از طدیتخته رها کن

خواهد  یرا ط یباشد جسم مسافت کمتر  ترکم هیدارد. هرچه زاو داربیسطح ش  ٔهیزاو
 یباطر  دار،بیسطح ش  ٔهیزاو شیبه علت افزا میکن شتریکرد و بر عکس ارتفاع را ب

 خواهد کرد. یرا ط یشتر یمسافت ب

بار جسم پس   نی. ادیمانند موکت تکرار کن یسطح پرز دار  یرا رو شیآزما نیا گرید بار
شده در سطح موکت نسبت به سطح  یمسافت ط ستد؟یایم یچه مسافت یاز ط
 تر است.کم کیسرام

 یجسم با ط افتد؟یم یچه اّتفاق م،یانجام ده یسطح ناهموار خاک یرا رو شیآزما اگر
جسم مسافت  افتد؟یم یانجام شود، چه اّتفاق خی ی. اگر روستدیایکم م اریمسافت بس

 .کندیم یط یتر یطوالن

کند؟  یرا ط یشتر یفراهم باشد تا جسم، مسافت ب یتیچه وضع دی* به نظر شما با
 تخته بیارتفاع و ش شیکم و افزا اریبس یو با ناهموار  یقلیوجود سطح صاف و ص
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 کم تخته بیسطح ناهموار خاک و ش شود؟ی* در کدام حالت جسم زودتر متوقف م

به علت  ستد؟یایباالخره م یها، جسم پس از مدت حالت ٔ* به نظر شما چرا در همه
 رویو با وارد کردن ن شودیاصطکاک که خالف جهت حرکت جسم وارد م یرویوجود ن

 .گرددیسبب کند شدن حرکت م

   دیفکرکن

سبب کند شدن حرکت و توقف جسم شده است؟  رویانجام شده، کدام ن شیآزما در
 در کدام جهت بر جسم وارد شده است؟ در خالف جهت حرکت جسم روین نیاصطکاک ا

. معموالً شودیم دهیاصطکاک نام یروین شود،یکه سبب کند شدن حرکت م ییروین
 .گذاردیاصطکاک در خلف جهت حرکت، بر جسم اثر م یروین

 

  دینفکرک

به  ایاست؟ آ شتریاصطکاک در کدام حالت ب یروی قبل، ن ٔصفحه «دیکن شیآزما» در 
آن متوقف نشود؟ در گروه خود  یوجود دارد که جسم رها شده رو ینظر شما سطح

 .دیبحث کن

است. تمام  یشتر یاصطکاک ب یروین یدارا گریناهموار خاک نسبت به سطوح د سطح
خاطر است که  نیاصطکاک هستند به هم یروین یدارا یسطوح موجود در کره خاک

مسافت  کی ی( پس از طست یفوتبال کیاجسام متحرک )مانند توپ شوت شده توسط 
مختلف و متفاوت  اکاصطک یروین یاما سطوح مختلف دارا شوندیمشخص متوقف م

 یرویباشد ن یتر کم یو بلند یو پست یاناهمو یدارا ی. هرچه سطحباشندیم گریکدیبا 
در تمام سطوح، باالخره جسم رها شده پس  نیاصطکاک، در آن سطح کمتر است. بنابرا

 باشد. ازین یتر یزمان طوالن دیمتوقف خواهد شد، هرچند شا یاز مدت

 نشیآفر یهایشگفت
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بدون اصطکاک  یزندگ ایآ افتاد؟یم یاصطکاک نبود، چه اّتفاق یرویاگر ن دیدانیم ایآ

 یما در برخ یها و در زندگاصطکاک در انجام کار یروینشما قابل تصور است؟  یبرا
 یهاقطعه یرویموارد مضر. به طور مثال در هنگام حرکت ن یاست و در برخ دیموارد مف

 یو به طور کل رودیبه هدر م یانرژ  یباعث گرم شدن قطعات شده و مقدار  نیماش
اصطکاک  ی. حال اگر روز شودیصرف غلبه بر اصطکاک م هانیماش یاز انرژ  یبخش

 .رسدیو سود م دهیو هم فا بینباشد به انسان هم ضرر و آس

 وگو  گفت

 تر؟ چرا؟کم ایباشد بهتر است  شتریاصطکاک ب یروین ر،یز یهاتیاز فعال کیهر در 

 متوقف شود. ترعیسر نی: تا ماششتری: بلی( هنگام ترمز کردن اتومبالف 

 .میو سر نخور میداشته باش یشتر ی: تا کنترل بشتری( باال رفتن از کوه: بب 

 .میبرف: کمتر: تا راحت سر بخور ای خی یرو ی( اسکپ 

 باز نشود. گریتر شود و د: تا گره محکمشتری( گره زدن طناب: بت 

تر و ا دوچرخه روانو چرخ دنده: کمتر: ت ریدوچرخه، مثالً زنج یاجزا نی( اصطکاک بث 
 حرکت کند. ترعیسر

 تر باشد.: کمتر: تا حرکت اجسام راحتنیجسم سنگ کی( هنگام هل دادن ج

 اطالعات  یآور  جمع

انجام  ییو سرنخوردن خودروها، چه کارها یبرف یاصطکاک در روزها شیافزا یبرا 
 .دیرا به کالس گزارش کن جهیو نت یآور باره اطالعات جمع نیدر ا شود؟یم

 چرخ ریاستفاده از زنج -1

 زده خیسطح جاده  یمخلوط شن و نمک بر رو ختنیر -2

 دارعاج کیاستفاده از الست -3

   دیکن شیآزما

81
Sample output to test PDF Combine only

https://sapp.ir/sheshoooom


    https://sapp.ir/sheshoooom   (میرزاییعلی ) علوم ششم  7درس 
 
کش آن را به حرکت  کیبه کمک  دیکن یو سع دیقرار ده زیم یکتاب بزرگ را رو کی

. دیانجام ده زیهم، ن یقرار دادن چند کتاب رو با دیتوانیمرا  شیآزما نی. ادیدرآور
کتاب را به  دیکن یو دوباره سع دیکتاب قرار ده ریشکل را ز یاحال چند مداد استوانه

تر است و . در کدام حالت، حرکت دادن کتاب راحتدیکمک همان کش به حرکت درآور
 ریز یاکه چند مداد استوانه ی. در حالتدیده حیعّلت را توض شود؟یم دهیتر کشکش کم

سطح و کتاب  نیاصطکاک ب یروین رایز شودیم دهیتر کشکش کم میدهیکتاب قرار م
 .ابدییکاهش م

 یو کاهش اصطکاک از روش نیسنگ اریاجسام بس ییجاجابه یبرا میقد یهازمان در
. گرفتندیدرختان کمک م  ٔمداد از تنه ی. آنها به جاکردندیاستفاده م شیآزما نیا هیشب

از مواد  کنند؟یاستفاده م ییهاکم کردن اصطکاک از چه راه یبه نظر شما امروزه برا
و مواد مشابه  سیها، گرمانند انواع روغن یسازها مواد. روانشودیساز استفاده مروان

سطوح تماس،  جهیو در نت کنندیجسم را پر م کیسطح  یهایهستند که فرورفتگ
از چرخ،  نی. همچنکنندینم دایاصطکاک پ گریکدیکرده و با  دایحالت صاف و هموار پ

 .شودیاستفاده م زیو ... ن نگیساچمه، بلبر

 یرا به راحت نیسنگ یچمدان مسافرت کی تواندیآموز مدانش کیچگونه  دیده حیتوض
قرار دهد،  یچرخ دست کی یرا بر رو نیچمدان سنگ نیآموز اجا کند؟ اگر دانشجابه

چرخ  یهاامر آن است که چرخ نیآسان خواهد بود. علت ا یلیحرکت دادن آن خ
 نیا یکار به جا نیبا ا قتی. در حقدهدیاصطکاک را به مراتب کاهش م زانیم یدست

است  یروان و صاف چرخ دست یهاتماس داشته باشد، چرخ نیکه ته جعبه با سطح زم
 یبزرگ دارا یهاچمدان یبرخ نیهمچن کند،یو حرکت م چرخدیم نیزم یکه بر رو

تر و انتقال چمدان را آسان کندیرا کم م نیاصطکاک و زم زانیچرخ هستند که م
 .دینمایم

 کنید فکر

و سبب  کندیاصطکاک بر آن اثر م یرویدر حال حرکت است، ن یاخودرو در جاده یوقت 
در  یمایهواپ ای یاصطکاک بر کشت یروین ای. به نظر شما آشودیمکاهش سرعت آن 
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 لیبه نام مولکول تشک یز یر اریو هوا از ذرات بس عاتیبله، ما کند؟یاثر م زیحال حرکت ن
 شیذرات را کنار بزند و پ نیا دیبا کند،یحرکت م عیاجسم درون م کی یاند، وقتشده

تا مانع حرکت آن شوند  کنندیوارد م رویبر آن جسم ن زین عیذرات ما گر،یبرود. از طرف د
 دیبا کندیجسم در هوا حرکت م کی یوقت نی. همچنکنندیم جادیمقاومت ا جهیو درنت

 شهیبرود. هوا هم شیبزند و پ کنار کنندیم فایمانع را ا کیهوا را که نقش  یهامولکول
پسا(  یروی)ن ای)مقاومت هوا(  روین نیو ا کندیوارد م رویمتحرک فشار و ن زیبر هر چ

 از هوا است. شتریب یلیمقاومت آب خ زانیم می. بهتر است بدانشودیم دهینام

  دیکن شیآزما

 ییرویچه ن افتد؟یم ی. چه اّتفاقدیحرکت ده ادیو با سرعت ز دی کاغذ را بردار ٔبرگه کی 
 یروین یمقاومت هوا که نوع یروین. شودیکاغذ خم م شود؟یسبب خم شدن کاغذ م

 .گرددیاصطکاک است موجب کند شدن حرکت م

در خالف جهت حرکت آن جسم  ییرویاز طرف هوا بر آن ن کندیحرکت م یجسم یوقت
اجسام بتوانند  نکهیا یبرا نی. بنابراندیگویمقاومت هوا م یرویکه به آن ن شودیوارد م

مقاومت  یرویتا ن میکن یطراح یاشکل آنها را به گونه دیدر هوا حرکت کنند، با یبه راحت
 مقدار ممکن برسد. نیترموارد بر آنها به ک یهوا

   یکاوشگر 

 خطکش ایمتر  -چسب  - یاسباب باز  نیماش -نازک  ی: مقواازیو مواد مورد ن لیوسا

 «.حرکت جسم دارد یرو یشکل جسم چه اثر » دیکن یبررس

 .دیرها کن یدار بیسطح ش یرا از باال یاسباب باز  نیماش کیـ 1

 ادداشتیو  یر یگاندازه ستد،یتا با کندیم یط یسطح افق یرو نیکه ماش یـ مسافت2
شده، دقت شما را باال  یمسافت ط نیانگیو به دست آوردن م شی. )تکرار آزمادیکن
 (.برد یم
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و دوباره  دیقرار ده نیو در ماش دیببر رمتیسانت 10در  متریسانت 20به ابعاد  ییـ مقوا3

 .دیکن ادداشتی. مشاهدات خود را دیرها کن داربیسطح ش یآن را از باال

را  ری. جدول زدیرا تکرار کن شیو آزما دیدرآور گریمقوا را با تا کردن به ابعاد د نیـ ا4
 .دیکامل کن

 باشد. کسانیبه همراه مقوا  نیجرم ماش هاشی آزما ٔ: در همهدیکن توجه

 
 

هوا با کاغذ برخورد  یها. مولکولدیسیچند سطر بنو ای کیکاوش خود را در   ٔجهی* نت
. هر چه شوندیمقاومت هوا باعث کند شدن و توقف حرکت جسم م جهیدر نت کنندیم

متوقف  ترعیزودتر و سر نیو ماش شودیم شتریباشد مقاومت هوا ب ترعیسطح کاغذ وس
 .شودیم

  دیفکر کن

که شکل  ییهالیدارد؟ اتومب یاثر کمتر  ییمقاومت هوا بر چه نوع خودروها یروین -1
از  ی. برخوردار کنندیاز سطوح آن عبور م یهوا به آسان جهیو دراز دارند و درنت دهیکش
و حداقل خواهد بود. به  زیآن ناچ یمقاومت هوا بر رو ریآنکه تاث یعنی ،یشکل نیچن
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شکل صاف و گرد بوده و  یکه دارا ندیگوی( مک ینامیرودینوع اجسام، اجسام )آ نیا

 است. زیو نوک ت دهیکش زیها نقسمت عقب آن

باز شدن  شود؟یباز م یدر پشت آنها چتر  ،یجنگ یماهایچرا هنگام نشستن هواپ -2
 .کندیم دایپ شیمقاومت هوا افزا یرویو ن شودیچتر باعث کاهش سرعت م

 

   دیکن شیآزما

 خودکار  ٔلوله کیبا  ایو  میو به طور مستق دیزیاویکش بخط ای لهیم کیبادکنک را از  دو
 .شوندیم کیها به هم نزدبادکنک افتد؟یم ی. چه اّتفاقدیها فوت کنبه وسط بادکنک

شده  ترکیها به هم نزدکنکباد افتد؟یم یچه اّتفاق د،ی قبل فوت کن ٔاز دفعه ترعیسر اگر
 .چسبندیو به هم م

طرف آن را  کیو  دیرا از ورق کاغذ بُبر متریسانت 4 یبیبه عرض تقر ینوار کاغذ کی
به سمت باال حرکت  ینوار کاغذ افتد؟یم ی. چه اّتفاقدیو فوت کن دیکتاب قرار ده انیم
 .کندیم

 یکاغذ بگذرد، چه اّتفاق یاز رو یشتر یو هوا با سرعت ب دی قبل فوت کن ٔدفعه ترازعیسر اگر
کاغذ  یهوا بر رو دنی. با دمگرددیم ترعینسبت به قبل سر یحرکت نوار کاغذ افتد؟یم

از  شتریکاغذ ب نییفشار هوا در پا جهیدر نت شود،یکاغذ، کاسته م یباال یاز فشار هوا
 شودیرو به باال بر کاغذ وارد م ییروین اختالف فشار، نیشده و در اثر ا االفشار آن در ب
 .بردیو آن را باال م

 

  دیکن فکر

  

است.  ادیکنده شود، ز یمیقد یهاخانه یروانیسقف ش نکهیامکان ا یطوفان یروزها در
 یدر روزها د؟یده حیشده توضانجام یهاشیاّتفاق را براساس آزما نیا دیتوانیم ایآ
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 یفشار هوا در باال جهیدر نت کند،یسقف عبور م یاز باال ادیهوا با سرعت ز ،یطوفان
به سقف  ییرو به باال یروین جادیساختمان سبب ا اخلد یسقف کم شده و فشار هوا

 .شودیو اگر سقف از استحکام الزم برخوردار نباشد، کنده م شودیم

 

در حال حرکت است،  مایهواپ یکه وقت کنندیم یطراح یارا به گونه مایهواپ یهابال
امر  نیداشته باشد. هم یشتر یبال سرعت ب نییپا یبال نسبت به هوا یباال یهوا

خالص  یروین جادیبال و ا نییسبب اختالف فشار در باال و پا ،ینوار کاغذ شیمانند آزما
 شتریب هم مای وارد بر هواپ ٔجاذبه یرویاز ن یحت تواندیم روین نی. اشودیطرف باال م به

  ٔجاذبه یرویدر حال حرکت عالوه بر ن یمایباشد و آن را به طرف باال بکشد. پس به هواپ
 یرویکه اصطالحًا به آن ن شودیوارد م زین ییرو به باال یرویو مقاومت هوا، ن نیزم

 .شودیگفته م یباالبر 

 

  تیفعال

  

درست کند  یکاغذ یمایهواپ کی. هر گروه دیشو مینظر معّلم خود به چند گروه تقس با
ساخته شده  یماهایهواپ نیمسابقه ب کیکند؛ سپس  شیخود را آزما یمایو هواپ

 یشتر یو مسافت ب ماندیم یدر هوا باق یشتر یکدام گروه، زمان ب یمای. هواپدیبرگزار کن
 کند؟یم یرا ط
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 نکات درس
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 سواالت

 سواالت درس هفت علوم

 2 روین و ورزش درس ��

 

 شود ؟ یم هینقل ی لهیوس عی. ترمز کردن چگونه سبب کند شدن و توقف سر 1��

 نیکه ب یاصطکاک نیچرخ و لنت ترمز و همچن نیکه ب یاصطکاک یروی: در اثر نپاسخ
 وجود دارد . نیچرخ و زم

 

 یاز حرکت باز م یکوتاه ریمس یدر حال حرکت است چرا پس از ط یتوپ یوقت.  2��
 ؟ ستدیا

 وجود دارد . نیتوپ و زم نیکه ب یاصطکاک یروی: در اثر نپاسخ

 

 و برف دشوار است ؟ خی سطح بر رفتن راه چرا.  3��

و کف کفش  خی نیب یکم اریو برف صاف است و اصطکاک بس خی: چون سطح پاسخ
 وجود دارد .

 

 . دیکن فیاصطکاک را تعر یروین.  4��

 شود . یکه سبب کند شدن حرکت جسم م ییروی: نپاسخ

 

 اصطکاک چگونه است ؟ یروین جهت.  5��

91
Sample output to test PDF Combine only

https://sapp.ir/sheshoooom


    https://sapp.ir/sheshoooom   (میرزاییعلی ) علوم ششم  7درس 
 

اگر  یعنیبرخالف جهت حرکت جسم است .  شهیاصطکاک هم یروی: جهت نپاسخ
کند  یوارد م رویاصطکاک در جهت چپ ن یرویکند ، ن یجسم به سمت راست حرکت م

. 

 

 افتد ؟ یم یاصطکاک نباشد ، چه اتفاق یرویو ن میباش حرکت حال در اگر.  6��

 . میجا ثابت شو کیدر  میتوان ی: نمپاسخ

 

 تر است ؟ شیاصطکاک ب یروین یزمان چه.  7��

داشته  یتر  شیب یو بلند یو پست یدو جسم ناهموار  نی: هر چه سطح تماس بپاسخ
 تر خواهد بود . شیباشد ، اصطکاک ب

 

 . دیکن انیاصطکاک را ب یها دهیفا از مورد سه.  8��

 یو بدنه  تیراه رفتن ــ اصطکاک چوب کبر یبرا نیکفش و زم نی: اصطکاک بپاسخ
 لهیتوقف وس یبرا نیلنت و چرخ و زم نیروشن شدن آن ــ اصطکاک ب یبرا تیکبر
 هینقل

 

 تواند مضر باشد ؟ یاصطکاک م ایآ.  9��

 دهییسا یسطوح که دو جسم مرتب با هم برخورد دارند بعد از مدت ی: بله در بعضپاسخ
کولر  نامید ی، تسمه  یفلز  یها است . مانند چرخ دنده ها آن ضیبه تعو ازیشده و ن
 …و  لیو اتومب

 

 شود ؟ یاستفاده م ییکم کردن اصطکاک از چه راه ها یبرا امروزه.  10��
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 …، استفاده از چرخ و  ی: روغن کار پاسخ

 

استفاده  یو کاهش اصطکاک از چه روش نیاجسام سنگ ییجا به جا یبرا میقد در.  11��
 د ؟کردن یم

 یعقب هل م ایدادند و جسم را به جلو  یجسم قرار م ریدرخت را ز ی: تنه هاپاسخ
 دادند .

 

 . دیکن فیمقاومت هوا را تعر یروین.  12��

 کند . یم یر یجسم در هوا جلوگ کیاست که از حرکت  یمقاوم یروی: نپاسخ

 

 چه ؟ یعنی کینامیرودیآ.  13��

شکل آن ها را به  دیدر هوا حرکت کنند ، با یآن که اجسام بتوانند به راحت ی: براپاسخ
مقدار ممکن  نیوارد بر آن ها به کم تر یمقاومت هوا یرویتا ن میکن یطراح یگونه ا

 . ندیگو یم کینامیرودیآ یاجسام نیبرسد ؛ به چن

 

 . دیکن فیرا تعر یباال بر  یروین.  14��

در حال حرکت  مایهواپ یکنند که وقت یم یطراح یرا به گونه ا مایهواپ ی: بال هاپاسخ
 نیبال باشد و هم نییپا ینسبت به هوا یتر  شیسرعت ب یبال دارا یباال یاست ، هوا

شود  یخالص به طرف باال م یروین کی جادیبال و ا یامر سبب اختالف فشار در دو سو
 شود . یباالبر گفته م یرویکه به آن ن

 

 شود ؟ یدر حال حرکت وارد م یمایهواپ کیبه  ییروهاین چه.  15��
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 یمقاومت هوا ) که همان اصطکاک بوده و سبب کند شدن حرکت م یرویـ ن 1: پاسخ
 شود ( . یوارد م مایشود و در جهت خالف حرکت هواپ

 یم نییبه پا مایاست و باعث کشش هواپ نیزم یگرانش یرویـ وزن ) که همان ن 2
 شود ( .

 کند ( . یجلو رفتن آن وارد م یبرا مایاست که موتور هواپ ییرویرانش )ن یرویـ ن 3

) که همان اختالف فشار در دو سمت بال بوده و سبب باال رفتن  یباال بر  یرویـ ن 4
 شود ( . یم مایهواپ

 

کند و  یچگونه پرواز م مایهواپ یگرانش یرویمقاومت هوا و ن یروین به توجه با.  16��
 د ؟رو یبه باال م

نسبت  یتر  شیقدرت ب یباالبر  یرویو ن یرانش یروین مایکه در هواپ لیدل نی: به اپاسخ
 دارند. نیزم یگرانش یرویمقاومت هوا و ن یرویبه ن

 و همدرس منبع : سایت گاما
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 یاز خودروها کی. هردیچند نمونه از آنها را نام ببر د؟یادهیتاکنون چند نوع خودرو د
 اند؟ساخته شده ییازهایرفع چه ن یبرا ریز

 
  گو وگفت

 آنها  ٔو درباره سهیمقا ریز یهایژگیبر اساس و د،ینیبیم ریرا که در تصو ییخودروها
 .دیوگو کنگفت

 خودرو        * نوع کار            ٔها       * اندازهها      * نوع و اندازٔه چرخ* تعداد چرخ
 * شکل خودرو

 انسان، دانش علوم  ٔروزمره یزندگ یازهایاز ن یرفع برخ یو مهندسان برا دانشمندان
را  یالهیوس ای سازندیم یالهیوس دهند،یارائه م یو راه حل   رندیگیرا به کار م یتجرب
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دانشمندان و  د،یدرس هست نی ا ٔاکنون که شما در حال مطالعه. همبخشندیبهبود م
حل  یبرا یالهیساخت وس ای ی در حال طراحجهان   اسردر سر یار یمهندسان بس
بر  دیتوانیدرس، شما هم م نیا یهاتیانسان هستند. با انجام فعال یمشکالت زندگ

 .دیو بساز دیکن یرا طراح یالهیاساس دانش خود، وس

 

  یکاوشگر 

  

که بدون استفاده از  دی( بسازیالهی)وس ییخودرو دیتوانیچگونه م» نکهیا  ٔدرباره
خط راست حرکت کند و  یرو د،یمایرا بپ یطوالن یمسافت ،ییو گرما یکیالکتر یانرژ 

 .دیکاوش کن« محکم باشد ی کاف ٔبه اندازه نیهمچن

 کار، نیانجام ا یبرا

 شده است؟ لیتشک ییهاخودرو از چه بخش کی دی( مشخص کنالف 

 گذارد؟یبر حرکت خودرو اثر م ییزهای( چه چب 

حرکت  تواندیم ییو گرما یکیالکتر یخودرو بدون استفاده از انرژ  کی( چگونه پ 
 کند؟

 موارد، نیبا توجه به ا اکنون

 یبسازد، رو خواهدیکه م یی خودرو ٔاز افراد گروه طرح و نظر خود را درباره کیـ هر1
 کند. یآن را نقاش ریتصو ای سدیکاغذ )دفتر علوم( بنو

آنها  انیو از م یگروه را بررس یاعضا یشنهادیپ یهاطرح گر،یکدی یـ با همفکر ٢
 تواندیطرح م نیا دی. توجه داشته باشدیتر است، انتخاب کنرا که مناسب یطرح
  افراد گروه باشد. ٔاز طرح همه یبیترک

آن  یو برا دیبساز د،یدار اریکه در اخت یخود را با استفاده از ابزار و مواد یـ خودرو٣
 .دیب کننام انتخا کی
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. دیکن شیو رها دیقرار ده داربیسطح ش کی یرو دیارا که ساخته ییـ خودرو4

 .دیسیبنو ریمشاهدات خود را در جدول ز

 
و  دیکن یخود را در گروه بررس یخودرو یهایژگیخودرو: و یهایژگیبهبود و -5

 میخط مستق یرا رو یتر یشما مسافت طوالن یخودرو نکهیا یبرا دیریبگ میتصم
 د؟یدهیدر آن م یراتییو همچنان استحکام خود را حفظ کند، چه تغ دیمایبپ

و با انجام  دیرا بساز ٢  ٔنمونه یخود، خودرو یشنهادیپ راتییـ با توجه به تغ6
 است؟ افتهیعملکرد آن بهبود  ای. آدیکن ادداشتیعملکرد آن را مشاهده و  ش،یآزما

  یکاوشگر 

 لیوسا یر یو با به کارگ دیاکه به دست آورده یجیو نتا اتیتوجه به دانش، تجرب با
که با استفاده از  دیبساز ییخودرو دیتوانیچگونه م» نکهی ا ٔدرباره د،یمناسب و جد

خط  یرا رو یتر یحرکت کند و تا آنجا که ممکن است، مسافت طوالن یکیالکتر یانرژ 
 .دیکاوش کن« حرکت کند میمستق

  تیالفع

. دیساخته شده برگزار کن یخودروها نیب یاآموزگار خود، مسابقه ییراهنما با 
مسابقه  نیا یتماشا یبرا گرید یهاآموزان کالسدانش زیخود و ن یایاز اول دیتوانیم

 امسال را آماده و در  ٔاز مسابقه یگزارش لم،یعکس و ف هٔ یبا ته نی. همچندیدعوت کن
 .دیکن یمدرسه نگهدار 
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 نکات 
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 سواالت درس

 سواالت درس هشت علوم

 میو بساز میکن یطراح ��

 

 د؟یکن شنهادیپ یبه حرکت در آوردن چند کاردست یبرا ییروش ها -1

و گذاشتن  نیبه حرکت در آوردن ماش یبرا یکی: استفاده از چرخ و موتور الکترپاسخ
سه چرخه و قراردادن  یرو یربات و قراردادن باد بان باد یپا ها ریز نگیبلبر ایچرخ 

و باال خره حرکت دادن  یآهن لهیوس کیآهن ربا به بدن پروانه و حرکت دادن آن با 
 توسط بادکنک.

 

 د؟یاستفاده کرده ا یکیتا به حال از موتور الکتر ایآ -۲

 ها ی: بله در اسباب باز پاسخ

 

 به چه شکل است؟ یباتر  ی لهیسبه و یکیحرکت موتور الکتر-۳

 چرخد ی: دور خود مپاسخ

 

 یها ی، کاردست یباتر  کیو  یکیموتور الکتر کیتوان با استفاده از  یچگونه م -۴
 حرکت کننده ساخت؟

 .میکن یچرخ ها وصل م لهیم ایکش به چرخ  ایرا با تسمه  یکی: موتور الکترپاسخ

 

خود از چه  یها لهیبه حرکت در آوردن وس یبرا د،ینداشته باش یکیاگر موتور الکتر-۵
 د؟یاستفاده کن دیتوان یم ییزهایچ
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 باد و آب یروی: با استفاده از آهن ربا ، نخ ، فنر ، نپاسخ

 

 کند ؟ لیتبد یحرکت یرا به انرژ  یکیالکتر یکه انرژ  دینام ببر لهیوس کی -۶

 چری: آرمپاسخ

 

 به کار رفته است ؟ یکیکه در آن موتور الکتر دینام ببر لهیچند وس -۷

 ،ی: پنکه ، کولر، اسباب باز پاسخ

 

 شده است ؟ ییگرما یبه انرژ  لیتبد یکیالکتر یانرژ  یا لهی( در چه وس۸

 ی، اتو، آبگرمکن برق ی، سماور برق یبرق ی: بخار پاسخ

 

 شده است ؟ ینوران یبه انرژ  لیتبد یکیالکتر یانرژ  لهی( در کدام وس۹

 : المپپاسخ

 

 لیتبد. ………یبه انرژ . ………ی، انرژ  میکن یرا روشن م یالمپ یباتر  کیکه با  ی( هنگام۱۰
 شده است؟

 یبه نوران یکی: الکترپاسخ

 

 ……یرا به انرژ  یکیالکتر ی،شما انرژ  یکاردست کیبه عنوان  ویساختن راد  ی( برا۱۱
 . دیکرده ا لیتبد

 ی: صوتپاسخ
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 .دارد نام. ………کند یم لیتبد یکیمکان یرا به انرژ  یکیالکتر یکه انرژ  یا لهی( وس۱۲

 یکی: موتور الکترپاسخ

 

 استفاده ………………پروانه از  ایبه چرخ د نده  یکیانتقال حرکت از موتور الکتر ی( برا۱۳
 شود. یم

 : تسمهپاسخ

 

 کنم . یم استفاده.. ……از  چیباز کردن و بستن پ ی( برا۱۴

 یگوشت چی: پپاسخ

 

 .دارد نام.. ………………………کند  یم لیتبد یرق باطر را به ب یکه برق شهر  یا لهی( وس۱۵

 : آداپتور ، ترانس ، شارژرپاسخ

 

 ؟ ستیچ یکی( موتور الکتر۱۶

 یکه انرژ  یا لهیداشته باشد وس یکیکه موتور الکتر دیدر منزل نام ببر لهی: دو وسپاسخ
 نینام دارد. ماش یکیکند موتور الکتر یم لیتبد یکیمکان یرا به انرژ  یکیالکتر

 یر یگ وهی، چرخ گوشت ، آبم ییلباسشو

 

 ؟ ستیچ چری( آرم۱۷
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موتور  کی چریاز آن استفاده کرد؟ آرم یتوان در ساخت کاردست یم ای: آپاسخ
چرخاند.  یرا م ی، پروانه کوچک میوصل کن یساده است که اگر آن را به باطر  یکیالکتر
 بله

 

را  یچه نکات دیبا یساخت کاردست ی( دانش آموزان هنگام استفاده از ابزار برا۱۸
 کنند ؟ تیرعا

 

 کی یبرا ی. هر ابزار ی. آموزش الزم و کافدهیابزار صدمه د ضیتعو ایو  ری: تعمپاسخ
 دیکه اندازه آنها مناسب با کار است استفاده کن یشده. از ابزار  یطراح یکار خاص

و نه از  دیقطعه چوب استفاده کن کی، از  زیبودن ابزار بر نده و ت زیت شیآزما یبرا
گردنده  یو قسمت ها زیسر و البسه خود را از لبه ت یانگشتان دست . دستها ، مو

 .دیابزار دور نگه دار

از آچار به  دیکن یو ترک بازرس یدگی، سائ یدگیاز عدم پر نانیاطم یآچار را برا دهانه
دست شما بخورد . بعد  یممکن است آچار در رفته و رو د،یعنوان چکش استفاده نکن
 . دیکن زیاز استفاده از ابزار ، آنرا تم

 

 . دیسیآن بنو یرا جلو ریز لیاز وسا کیهر کاربرد

 ( کاربرد – لهیوس

 قطع کردن ایخم کردن  ایانبردست گرفتن  -1

 کند یرا قفل م یز ی، چ رهیمانند گ ی( انبر قفل۲

 می( فازمتر امتحان وجود برق در س۳

 میقطع کردن س نیچ می( س۴
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 زیر یها زیگرفتن چ کی( دم بار۵

 جیشل و سفت کردن پ یگوشت چی( پ۶

 ( چکش ضربه زدن۷

 خیم دنیکش کش خی( م۸

 دنی( اره بر۹

 جی( آچار شل و سفت کردن مهره و پ۱۰

 مختلف ی( دستگاه پرچ اتصال ورق ها۱۱

 سوراخ کردن لی( در۱۲

 یکیبا پالست یورق فلز  دنیبر یچی( ق۱۳

 ورق ای میاتصال س یکار  میگاه لح( دست۱۴

 

 و همدرس منبع : سایت گاما
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 برای ورود به کانال روی لینک های زیر کلیک کنید

 ششم  علوم

 میرزایی درسنامه ی: سفر انرژ 9درس 

 https://sapp.ir/sheshoooom    سروش :   

 https://eitaa.com/sheshoooomایتا :   
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 .میبریخود به کار م یهاها و نوشتهرا در گفته ی انرژ  ٔروزمره، کلمه یما در زندگ

 د؟یدار ازین یبه انرژ  ییچه کارها یبرا د؟یبریرا به کار م ی انرژ  ٔکلمه یچه مواقع شما
را انجام  یعمل ایکار  میهرگاه بخواه نیانجام کار، بنابرا ییتوانا یعنی یانرژ  میدانیم

است،  یانجام کارها محتاج صرف انرژ  قتی. در حقمیکنیاستفاده م یاز کلمه انرژ  میده
کوچک و راحت مثل برداشتن  اریبس یاز کارها م،یدار ازین یکارها به انرژ  مامانجام ت یبرا
 .نیسنگ لهیوس کیبزرگ مثل هل دادن  اریبس یتا کارها وانیل کی

 

  دیکن شیآزما

  

 گریبه شکل د یاز انرژ  یدر هر مورد، چه شکل دییو بگو دیرا انجام ده ریز یهاتیفّعال
 شود؟یم لیتبد

 یاچهیماه ی. انرژ دیتا احساس گرم شدن کن دیخود را به هم مالش ده یهادست -1
 ییبه گرما

 یبه صوت یحرکت یانرژ شود.  دیتا صدا تول دیضربه بزن وانی ل ٔبا مداد بر لبه -2

 یبرخورد کند و آنها را به حرکت در آورد. انرژ  هایتا با اسباب باز  دیرا پرتاب کن یتوپ -3
 یبه حرکت یحرکت

 ی طبل صدا ٔپوسته یکیو سپس در نزد دیزیچند دانه برنج بر یکیطبل پالست یبر رو -4
 یبه حرکت یصوت ی. انرژ دیکن جادیا یمحکم

. دیتا به چرخش درآ دیری( بگیبخار  ایمنبع گرما )شوفاژ  یرا باال یکاغذ چیمارپ -5
 یبه حرکت ییگرما یانرژ 

 هشدار

 .دیقرار نده می مستق ٔشعله یرا رو یکاغذ چیمارپ
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 ،ینوران ،ییگرما ،یحرکت یگوناگون مانند انرژ  یهابه شکل یکه انرژ  دیکرد مشاهده
شود. شما چه  لیتبد گریبه شکل د یاز شکل تواندیو م شودیم دهیو ... د یصوت
 ،ییایمیش یانرژ  ،یاتم یانرژ  ،یکیالکتر یانرژ  د؟یشناسیم یرا از انرژ  یگر ید یهاشکل

 یاچهیماه یانژ 

 ،ییایمیش یانرژ  د؟یکنیاستفاده م شتریب یانرژ  یهاروزمره از کدام شکل یزندگ در
 یو حرکت یکیالکتر

 

 شود؟یم رهیذخ یدر چه موادّ  یانرژ 

 یمواد خوراک یخوردن مقدار  د،یگرسنه هست یوقت دیتا به حال تجربه کرده ا حتما
 رهیذخ یمواد انرژ  نیدر ا ایبرساند. آ یبه بدن شما انرژ  تواندیخرما م ایمانند کشمش 
 شده است؟ بله

 میرمستقیغ ایو  میبه طور مستق یانرژ  نیا د؟یآیاز کجا به دست م یمواد خوراک یانرژ 
 .دیآیبه دست م اهیگ یغذا ساز  ایو با عمل فتوسنتز  دیشاز نور خور

 

 .شودیم رهیذخ سازند،یم اهانیکه گ ییدر غذاها دیخورش ینوران یانرژ 

و  اهایبه در دیدارند؟ خورش دیخورش یبا انرژ  یها چه ارتباطآب، باد و سوخت یانرژ 
 عانی. بخار آب در هوا سرد شده و عمل مشودیآب م ریو باعث تبخ تابدیم هاانوسیاق

باعث  ایو در یخشک ی. اختالف دماشودیو سپس باعث بارش باران م دهدیرخ م
با عمل  اهانیدارد. گ یاهیزغال سنگ منشأ گ نندما ی. سوختشودیباد و موج م جادیا

 ریها در زآن اهانی. پس از مرگ گکنندیم رهیو ذخ دی)فتوسنتز( غذا تول یغذاساز 
 شوندیم لیو به زغال تبد شوندیم هیدراز تجز انیو بعد از سال رندیگیرسوبات قرار م

 .شودیم لیتبد ییو گرما ینوران یکه پس از سوختن زغال انرژ 

به  هاروگاهیو ن هانیها و به حرکت درآوردن ماشگرم کردن خانه یالزم برا یانرژ  اغلب
 .شودیم نیتأم یلیفس یهاسوخت  ٔلهیوس
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شده است.  رهیذخ یو چوب انرژ  یعیمانند زغال سنگ، نفت، گاز طب ییهاسوخت در
مانند گرما  ازیمورد ن یهامواد، هنگام سوختن به شکل نیموجود در ا یاز انرژ  یقسمت

 .شودیم لیو حرکت تبد

 

  وگوگفت

  

ها به سطح آب دیخورش کند؟یابر، باد و باران کمک م جادیچگونه به ا دی* نور خورش
و به  کنندیبخارها به سمت باال حرکت م نی. اشودیو باعث بخار شدن آب م تابدیم

بارش  طی. آگر شرادیآیشود و ابر به وجود م یسرد برخورد کرده سپس متراکم م یهوا
 .شودیم یجار  نیو آب به سطح زم ردیگیشود بارش صورت م جادیا

مصرف  یکه ما در زندگ ییهایانرژ  شتریب یمعتقدند منبع اصل از دانشمندان یار ی* بس
خود را در گروه  لیدال د؟یکنیمورد چه فکر م نیاست. شما در ا دینور خورش م،یکنیم
 بیترت نیو به ا کنندیم هیته ییمواد غذا دیسبز به کمک نور خورش اهانی. گدیکن انیب

 ییایمیش یانرژ  ،یانرژ  نی. به اکنندیم رهیرا در محصوالت خود ذخ دینور خورش یانرژ 
 یها به انرژ جانوران و انسان اهان،یهمه موجودات زنده اعم از گ ی. زندگمییگویم
کننده هستند و  دیغذا ساز و تول اهانیدارد. گ یشده در غذاها بستگ رهیذخ ییایمیش

 زیخوار نشت. جانوران گوکنندیو جانوران و انسان استفاده م اهیغذاها، خود گ نیاز ا
 رهیزنج قتی. در حقکنندیم نیتأم خواراهیخود را با خوردن جانوران گ ازیمورد ن یانرژ 
 .گرددیم نیتأم دیاز خورش اشهیاول یاست که انرژ  یانرژ  رهیهمان زنج ییغذا

 یعیبه طور طب یها، انرژ و سوخت ییمواد مانند مواّد غذا یدر بعض میدید نیاز ا شیپ
 کرد. رهیذخ یانرژ  توانیم زین هایمانند باتر  لیاز وسا یشده است. در بعض رهیذخ

و ساخته  یطّراح یمختلف یهایژگیها و وها، اندازهبراساس کاربرد، به شکل هایباتر 
 .شوندیم

 

109
Sample output to test PDF Combine only

https://sapp.ir/sheshoooom


    https://sapp.ir/sheshoooom   (میرزاییعلی ) علوم ششم   9درس 
 

  دیکن فکر

تبلت چراغ قوه  -کار کنند؟ تلفن همراه  یکه به کمک باتر  دیشناسیرا م ییهالهیوس ایآ 
 ویراد -

 یشده در باتر  رهیذخ یانرژ  د،یاندازیمتحّرک را به کار م یاسباب باز  ایچراغ قّوه  یوقت
ـ  ییو گرما یبه نوران یکیچراغ قوه: الکتر شود؟یم لیتبد یاز انرژ  ییهابه چه شکل

 ییاو گرم ینوران ،یصوت ،یبه حرکت یکی: الکتریاسباب باز 

  یکاوشگر 

 وزنه - یکی پالست ٔقطعه -گاه  هیتک -: خط کش ازیو مواد مورد ن لیوسا 

 .دیبساز یگاه، اهرم هیخط کش و تک کیبا استفاده از  -1

سپس وزنه را از  د،ی خط کش قرار ده ٔلبه یرا مطابق شکل رو یکی پالست ٔقطعه کی -2
اهرم  د؟یکنیچه مشاهده م د،یخط کش رها کن گری د ٔلبه یبر رو یمتر یسانت 15  ٔفاصله

و  کندیسپس به خط کش برخورد م کندیم لیخود را به حرکت تبد لیپتانس یانرژ 
خود را به قطعٔه  یرویشود خط کش هم نیکش مباعث به حرکت درآمدن خط

 .شودیبه باال پرتاب م یکی پالست ٔداده و قطعه یکیپالست

مشاهده  یر ییچه تغ د،یرها کن یمتر یسانت 35و  25وزنه را از ارتفاع  گریبار د -3
 از قبل به باال پرتاب شد. ترشیب یکیقطعٔه پالست د؟یکنیم

که وزنه را از  یزمان شود؟یبه هوا پرتاب م شتریب یکی پالست ٔدر کدام حالت، قطعه -4
 .میکنیرها م یمتر  35ارتفاع 

 یباشد، انرژ  شتریب نیگفت؛ هرچه ارتفاع جسم رها شده از سطح زم توانیم ای* آ
 طورنیداشته باشد و هم یشتر یاست؟ بله هر چه جسم جرم ب شتریشده در آن ب رهیذخ

 است. شتریآن ب یگرانش لیپتانس یانرژ  شتریارتفاع ب
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 یکاوشگر 

 هوزن -فنر  -: خط کش ازیو ابزار مورد ن لیوسا 

 .دیخط کش بچسبان کیو کنار آن  دیکن زانیآو یگاه هیرا از تک یفنر  -1

 .دیو محّل توّقف وزنه را مشّخص کن دیکن زانیفنر آو یرا از انتها ی کوچک ٔوزنه -2

. وزنه تا چه دیو سپس رها کن دیبکش نییبه طرف پا متریسانت 2  ٔوزنه را به اندازه -3
 هیاز حالت اول شتریب متریسانت 2 رود؟یباال م یارتفاع

و ... تکرار کرده و هر  متریسانت 4 متر،یسانت 3  ٔوزنه به اندازه دنیرا با کش شیآزما -4
 دهی. فنر هر چقدر کشدیکن ادداشتیو  یر یگاندازه رودیرا که جسم باال م یبار ارتفاع

 .رودیباالتر م هیشود به همان اندازه نسبت به حالت اول

که فنر  یاست؟ زمان شتری جسم و فنر ب ٔشده در مجموعه رهیذخ یت، انرژ * در کدام حال
 شده باشد. دهیکش شتریب

 یکشسان لیپتانس ی. در فنر انرژ دیسیچند سطر بنو ای کیکاوش خود را در   ٔجهی* نت
 هیمجدداً به حالت اول رویبا برداشتن ن یدگیکش ای یفنر پس از فشردگ یعنیوجود دارد 

 .گرددیبرم

 

  دیفکرکن

 یافنر با استفاده از دکمه نیدارد که درون آن از فنر استفاده شده است؛ ا یخودکار  یعل
. او فنر خودکار را در حالت شودیکه در کنار خودکار قرار گرفته، از حالت فشرده خارج م

دکمه را فشار دهد، . اگر دهدیآن قرار م یرا مطابق شکل جلو یفشرده قرار داده و جسم
. پس از خارج کردن فنر از حالت فشرده، دیده حیافتد؟ پاسخ خود را توضیم یچه اّتفاق

به جسم منتقل شده و جسم را به  یانرژ  نیفنر آزاد شده و ا یکشسان لیپتانس یانرژ 
 .کندیسمت باال پرتاب م
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  دیکن شیآزما

 شتریآن را ب گری. بار ددیکوک و رها کن یو آن را کم هی)فنردار( ته یکوک یاسباب باز  کی 
 شتریهرچه عمل کوک کردن ب شودیمشاهده م د؟یکنی. چه مشاهده مدیکوک و رها کن

حرکت  یشتر یمدت زمان ب یفشرده شود( اسباب باز  شتریب ی)فنر اسباب باز  ردیانجام گ
 .شودیم ترشیب زین یباز  اسبابسرعت حرکت  نیهمچن کند،یم

   دیکن فکر

 نیشده در ا رهیذخ یانرژ  د،یکنیرا کوک م یعروسک ای یاسباب باز  نیکه ماش یهنگام
 یما به انرژ  یهادست یاچهیماه یانرژ  شود؟یم لیتبد ییهایبه چه انرژ  ها،لهیوس
و قطع نمودن عمل کوک،  یاسباب باز  یو پس از رها ساز  شودیم لیتبد یارهیذخ
 .گرددیم لیدتب یحرکت یبه انرژ  یارهیذخ یانرژ 

 شودیم لیتبد گریبه شکل د یدائمًا از شکل یانرژ 

که به عّلت  یانرژ  شود،یم ریآبشار سراز یآب از باال یدائمًا در سفر است. وقت یانرژ 
 یبه انرژ  جیآمدن آب به تدر نییشده است با پا رهیقرار گرفتن آب در ارتفاع در آن ذخ

 یحرکت یآن به انرژ  یانرژ  زد،یریم نیتورب یآب رو نیا ی. وقتشودیم لیتبد یحرکت
هم با چرخش خود، دستگاه موّلد برق را به حرکت در  نیتورب. شودیم لیتبد نیتورب

 ،یکتحر  یهایبه انرژ  تواندیم یکیالکتر ی. انرژ شودیم دیتول یکیالکتر یو انرژ  آوردیم
 یانرژ  لیتبد نیشود و ا لیما تبد ازیمورد ن یهایانرژ  ریو سا ینوران ،ییگرما ،یصوت

 .کندیم دایادامه پ وستهیپ

 

  وگوگفت

 :دیکن انیب ریاز موارد ز کیهر یرا برا یگروه خود، سفر انرژ  در 

و  ریت دنی. هنگام کشکندیو سپس آن را رها م کشدیو کمان را م ریکه ت ی* ورزشکار 
 یشده به انرژ  رهیذخ یو با رها کردن، انرژ  شودیم رهیدر آن ذخ یاچهیماه یکمان، انرژ 

 کند. دیتول زین یصوت یتواند انرژ  یحرکت م نی. اشودیم لیتبد یحرکت
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. هنگام باال رفتن دیآیم نییو سپس با چتر نجات پا رودیکه از کوه باال م ی* کوهنورد
آمدن با  نییو هنگام پا شودیم لیتبد یارهیذخ یبه انرژ  یاچهیو ماه یحرکت یانرژ 

 .شودیم لیتبد یبه حرکت یارهیذخ یچتر انرژ 

 یو انرژ  چرخاندیرا م یبرق آب نیو سپس تورب شودیکه پشت سد جمع م ی* آب
و هنگام رها  باشدیم یارهیذخ یانرژ  ی. آب پشت سد داراشودیم دیتول یکیالکتر

 یحرکت یانرژ  نیو ا چرخاندیرا م نیو تورب ابدییم رییتغ یحرکت یشدن از سد به انرژ 
 شود.یم لیتبد یکیالکتر یبه انرژ  نیتورب

  

  یعلم و زندگ

را نشان دهد. آن را به کالس  یانرژ  لیکه تبد دیکن ییرا شناسا یادهیپد ای لهیوس 
 یژگیو نیبا ا یالهیخودتان وس دیتوانیم ای. آدیکن یدوستان خود معّرف و به دیاوریب

 ی. انرژ کنمیو آن را روشن م آورمیخودم را به کالس م یمن اسباب باز  د؟یکن یطّراح
 .شودیم لیتبد ییو گرما یصوت ،یبه حرکت یکیالکتر

 نشیآفر یهایشگفت

 تهیسیالکتر اینور  دیباعث تول تواندیاز موجودات زنده م یدر بدن بعض یانرژ  لیتبد
از خود  توانندیم یماهو سفره ی. مارماهدهدیتاب در شب از خود نور مشود. کرم شب

 دشمن را از خود دور کنند. لهیوس نیو به ا دیبرق تول

  دیکن فکر

 شتریب ای یانرژ  لیکه در آن دو تبد دیکن یمعّرف یادهیپد ای لهیوس دیتوانیم ای* آ 
 .شودیم لیتبد ییو گرما یبه نوران یکیالکتر یباشد؟ المپ : انرژ  ریانجام پذ

صورت چه  نی. در اابدی رییتغ گریشکل به شکل د کینتواند از  یکه انرژ  دی* تصّور کن
دارند،  یانرژ  لیبه تبد ازیکه ن ییهاتیتمام فعال د؟یآیم شیما پ یدر زندگ یمشکالت

جانداران دچار اختالل  گریانسان و د یصورت زندگ نیقابل انجام نخواهند بود. در ا گرید
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خود را  یهایی. تمام تواناگرددیممکن م ریغ یحت ایمشکل  اتیو ادامه ح شودیم

 .مانندیساخت بشر بدون کاربرد م یهاو تمام دستگاه میدهیازدست م

 یانرژ  یر یگاندازه

در  ی. مقدار مصرف انرژ دیکنیمصرف م یانرژ  د،یدهیانجام مکه  یتیهر فّعال یبرا شما
 یروادهیمانند پ هاتیاز فّعال یو در برخ شتریمانند مسابقٔه دو ب هاتیاز فّعال یبرخ

 یمثالً ما برا شود؛یم یر یگ( اندازهJبه نام ژول ) یبا واحد یتر است. انرژ کم یمعمول
 ازین یانرژ  لوژولیک 650آرام  یروادهیپ یو برا لوژولیک 2800 اعتس کیدر  دنیدو
 .میدار

 ییهابرچسب ییروشنا یهاو المپ یخانگ یلوازم برق ،ییمواّدغذا یبسته بند یرو
دستگاه را به ما  یمصرف یانرژ  ای یی غذا ٔموجود در ماّده یانرژ  زانیکه م شودیم دهید

 .دهدینشان م

 یکالر  لویو هرک شودینوشته م یلوکالر یبر حسب ک ییمواّد غذا یرو یانرژ  یکای: توّجه
 ژول است. 4000معادل  یبیبه طور تقر

   یکاوشگر 

 یانرژ  زانینوشته شده است، م ییمواّد غذا یهابسته یکه رو یاستفاده از اّطالعات با
 .دیو به کالس گزارش ده دیکن سهیمقا گریکدیموجود در آنها را با 
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 نکات 
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 سواالت

 علوم سواالت درس نهم

 یانرژ  سفر ��

 

 است ؟ یاز انرژ  یچه صورت ینفت دارا -1

 (ییایمی: )شپاسخ

 

 است ؟ یچه نوع انرژ  یآب پشت سد ، دارا -2

 ( یا رهی: )ذخپاسخ

 

 شود . یدارد که در هنگام سوختن آزاد م ییایمیش یانرژ  یچوب مقدار  -3

 نادرست þ درست

 

 . ستین ییایمیش یانرژ  ینفت دارا -4

 þدرست نادرست 

 

 شود . یم لیتبد.. ………… یبه انرژ  یکیالکتر یانرژ  یبرق یدر پنکه  -5

 (ی: )حرکتپاسخ

 

 شود . یم لیتبد ییگرما یانرژ  به …………… یانرژ  یبرق یدر اتو -6
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 ( یکی: )الکترپاسخ

 

 . است.. …………… یانرژ  یسرسره قرار دارد دارا یکه در باال یفرد -7

 ( یا رهی: )ذخپاسخ

 

 شود . یم ……………… یانرژ  یشود دارا یم دهیکه کش یفنر  -8

 (یا رهی: )ذخپاسخ

 

 کند . یم دیتول …………… یانرژ  و. ………… یانرژ  دیخورش -9

 (ینوران – یی: )گرماپاسخ

 

باشد  یم. …………… یانرژ  نوع از که است.. …………… یقند انرژ  یموجود در حبه  یانرژ -10
. 

 ( یا رهیو ذخ ییایمی: )شپاسخ

 

 ؟ ستیچ یانرژ  لیاز نظر تبد یبخار  و المپ تفاوت – 11

 ییگرما یفقط انرژ  یبخار  یکند ول یم دیتول ییگرما یو انرژ  ینوران ی: المپ انرژ پاسخ
 کند . یم دیتول

 

 استفاده را دارد ؟ نیتر شیروزمره ب یدر زندگ یکیالکتر یچرا انرژ -12
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 یانرژ  گرید یبه صورت ها یمنتقل شده و به آسان یبه راحت یانرژ  نیا رای: زپاسخ
 شود . یم لیتبد

 

 کنند . یم رهیذخ خود در را.. ……… یها ، انرژ  یباتر  -13

 (ییایمی: )شپاسخ

 

 ؟ دیدار ازین یبه انرژ  ییانجام چه کارها یبرا -14

 یکل طور به …… و نوشتن – کردن ورزش -اجسام برداشتن – دنید –: راه رفتن پاسخ
 الزم است . یانرژ  یانجام هر کار  یبرا

 

 ؟ دیآ یاز کجا دست م ییمواد غذا یانرژ  -15

 یم رهیذخ زیسبز ساخته شده و در آنها ن اهانیدر گ دیبا نور خورش یانرژ  نی: اپاسخ
 شود .

 

 ؟ دیرا نام ببر یمختلف انرژ  یشکل ها -16

 یکیو الکتر ییایمیش – یا هسته – یصوت – ینوران – ییگرما – ی: حرکتپاسخ

 

 ؟ ستیچ ییایمیش یانرژ -17

مانند نفت و گاز  یها و سوخت ها وهیو م ییشده در مواد غذا رهیذخ ی: انرژ پاسخ
 .ندیگو یم ییایمیش یرا انرژ  یعیطب
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 شود ؟ لیتواند تبد یم یسوخت به چه صورت ها ییایمیش یانرژ  -18

سوخت  یشود در واقع وقت لیتبد ییگرما یانرژ  ای یحرکت یتواند به انرژ  ی: مپاسخ
 شود . یگرما و حرکت م جادیسوزد باعث ا یم

 

 کنند ؟ رهیرا ذخ یتوانند انرژ  یم ییزهایچه چ -19

 و مواد منفجره یباتر  – سوخت – یی: مواد غذاپاسخ

 

 کند ؟ یکار م یکه به کمک باتر  دیشناس یرا م لیکدام وسا -20

 ..(…و وی: ) تلفن همراه و ساعت و رادپاسخ

 

 کند ؟ بله یم رهیذخ یهم انرژ  یباتر  ایآ -21

 

را  یانرژ  راتیی، چه تغ دیانداز یمتحرک را به کار م یاسباب باز  ایچراغ قوه  یوقت -22
 ؟ دیکن یمشاهده م

 یمتحرک ، انرژ  یبه نور و در اسباب باز  یشده باتر  رهیذخ ی: در چراغ قوه ، انرژ پاسخ
 شود . یم لیتبد یحرکت یبه انرژ  یشده باتر  رهیذخ

 

 ؟ دیشود؟ مثال بزن یم رهیذخ یانرژ  زیدر اجسام ن ایآ -23

قرار  نیکه باالتر از سطح زم یسد ، فنر فشرده شده و جسم کی: بله ، آب پشت پاسخ
 هستند . یانرژ  یدارد ، دارا
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شود  یحاصل م یکیالکتر یسد ، انرژ  کیدر پشت آب  یا رهیذخ یچگونه از انرژ  -24
 ؟

 یم لیتبد یحرکت یبه انرژ  جیآن به تدر یانرژ  زدیر یاز آبشار فرو م آب ی: وقتپاسخ
 نیدهد . تورب یشود آن را حرکت م یم ختهیر نیتورب یآب بر رو یشود ، سپس وقت

 کند . یم لیرا به برق تبد یحرکت یدهد و مولد انرژ  یدستگاه مولد را حرکت م

 

شود و  یم رهیدر آن ذخ یفاصله دارد ، انرژ  نیسنگ از زم یتوان گفت وقت یم ایآ -25
 شود )بله( یم لیتبد یکیالکتر یبه انرژ  جیپس از رها شدن به تدر

 

 شود ؟ یانجام م یانرژ  لیجسم از ارتفاع چه تبد کیهنگام افتادن  -26

 یم لی( تبد ی)جنبش یحرکت ی( به انرژ یگرانش لیشده )پتانس رهیذخ ی: انرژ پاسخ
 شود

 و همدرس منبع : سایت گاما
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 برای دریافت نمونه سواالت بیشتر به کانال زیر مراجعه کنید:   
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 بزرگ با پاسخ یلیکوچک، خ یلی: خ10درس 
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( را از نزد اختهیتا به حال  ایآ  یالهیاز چه وس هااختهی دنید یبرابله  د؟یامشاهده کرده کی)سّلول
 کروسکوپیم م؟یکنیاستفاده م

 .شودیاستفاده م کروسکوپیاز م یااختهیو جانداران تک  هااختهی شتری ب ٔمشاهده یبرا
 های آفرینششگفتی

 جانداران فقط یک یاخته دارند.در بدن انسان میلیاردها یاخته وجود دارد؛ اّما شاید باور نکنید که بیشتر 
انگیز است. قبل از کار با  یاخته و جانداران کوچک در زیر میکروسکوپ بسیار جالب و شگفت ٔمشاهده

 میکروسکوپ بهتر است با اجزای آن آشنا شویم.

 
 جمع آوری اطالعات

وگو مورد آنها در کالس گفت آوری و درها در دنیای امروز، اطاّلعات جمعدر مورد استفاده و نقش میکروسکوپ
 کنید. 

اختراع میکروسکوپ تحول بزرگی در علم زیست شناسی به وجود آورد. با به کارگیری این ابزار قوی، بشر 
شوند، مشاهده کند. یک سلول جانوری را درنظر بگیرید که قطر توانست ذراتی را که با چشم دیده نمی

تر از ریزترین جسم قابل دیدن با چشم غیر بار کوچک 50سلول میکرون است، این  20تا  10متوسط آن بین 
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مسلح است. بنابراین تنها با اختراع میکروسکوپ نوری بود که آدمی توانست سلول را ببیند. بعد از گذشت 
های اخیر تحوالت در کند و درسالهای زیستی ایفا میچند قرن، میکرسکوپ هنوز نقش مهمی در پژوهش

ها در ساخت میکرسکوپ، اختراع نوع ترین پیشرفتصورت گرفته است. یکی از عمدهبهبود کیفیت آن 
های درون سلولی را بهتر از گذشته میالدی بود که امکان مشاهده ذرات و اندامک 1940  ٔالکترونی آن در دهه

قرار های زیستی مورد استفاده فراهم کرد. امروز میکرسکوپ نه تنها جهت برسی شکل و ساختار نمونه
یین ارتباط بین ساختارهای تشکیل دهندهمی ها نیز نقش های گوناگون آنالیت سلول و فع ٔگیرد، بلکه در تع

ها، در شیمی برای  ساختار درونی مولکول ٔکند. همچنین در علم فیزیک برای مشاهدهبه سزایی ایفا می
 گیرد.ستفاده قرار میمشاهده و برسی ترکیبات شیمیایی و پیوندهای اتمی مولکولی مورد ا

 کار با میکروسکوپ
  صحیح از میکروسکوپ مراحل زیر را با کمک معّلم خود انجام دهید. ٔبرای استفاده

 
یین ٔها، صفحهپس از تمیز کردن عدسی -1  ترین وضعیت خود قرار دهید. میکروسکوپ را در پا
 نمایی کم را در مسیر نور قرار دهید.عدسی شیئی با بزرگ -2
( را روی صفحه بین گیره ٔهای آماده در آزمایشگاه را بردارید و الم )تیغهیکی از نمونه -3   ٔ شیشه ای

( به سمت باال باشد و نور از آن عبور کند.میکروسکوپ طوری قرار دهید که المل )تیغک شیشه  ای
 ت باال بیاورید. میکروسکوپ را آهسته به سم ٔدرون عدسی چشمی نگاه کنید و با پیچ تنظیم، صفحه -4
ای حرکت دهید که تصویر در وسط میدان دید جا کننده، الم را به اندازه تصویر با پیچ جابه ٔبا مشاهده  -5

 قرار گیرد؛ سپس تصویر را تنظیم کنید تا واضح دیده شود.
 نمایی متوّسط را در مسیر نور قرار دهید و تصویر را به آهستگی تنظیم کنید.عدسی با بزرگ -6
 نمایی زیاد را در مسیر نور قرار دهید و دوباره تصویر را تنظیم کنید.عدسی با بزرگ -7
 

های گیاهان مختلف محیط زندگی خود را زیر هایی مانند بال و پای مگس و حشرات دیگر و گردهنمونه
 کنید، رسم کنید.میکروسکوپ قرار دهید و شکل آنچه را مشاهده می

 آزمایش کنید
های مختلف مثل حوض، برکه، نهر،  کوچک در دار تهیه کنید و از آب مکان ٔبا کمک والدین خود چند شیشه

های ای از نمونهرودخانه که ظاهر سبز رنگ دارند، نمونه برداری کنید و به کالس بیاورید.با کمک معّلم، قطره
میکروسکوپ را تنظیم و نمونه را مشاهده ای بریزید و تیغک را روی آن قرار دهید.  شیشه ٔآب را روی تیغه

  بعد مقایسه کنید.  ٔهای صفحهبینید در دفتر خود بکشید و با شکلکنید. شکل آنچه را می
شود موجوداتی هستند که جانداران ساده یا آغازیان نام دارند. این گروه از آنچه که در آب برکه مشاهده می

 تری دارند.جانوران و گیاهان، ساختمان ساده جانداران اغلب تک سلولی بوده و نسبت به
( توانایی غذا سازی دارند، به وفور در آب برکه های تکجلبک سلولی که به علت داشتن سبزینه )کلروفیل

کنند و وجودشان سلولی هم در آب شور و هم در آب شیرین زندگی میهای تکشوند. جلبکمشاهده می
ای آبزیان دهند و هم منبع تغذیهدارد، زیرا هم اکسیژن آب را افزایش می برای جانداران آبزی اهمیت فراوان

ییم که برخی از آنای میهای سبز و قرمز و قهوهها را به رنگروند. جلبکبه شمار می ها توانیم مشاهده نما
 هایی به نام تاژک و مژک هستند.دارای زائده

ییم دیاتوم هستند که پوسته سیلیسی دارند، همچنین توانیم در آب برکه مشاهده هایی که میاز جلبک نما
ییم.های تکها و قارچهایی از جانداران ساده به نام باکتریتوانیم گونهدر آب برکه می  سلولی را مشاهده نما
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 هشدار
 های دیگر ممکن است آلوده باشد. نکات بهداشتی را در آزمایش رعایت کنید.آب نهر یا مکان

های مثل هم های سبز رنگی را ببینید که از کنار هم قرار گرفتن یاخته آب، رشته ٔدر قطره شما ممکن است
 ای نام دارند.های رشتهای ساده هستند و جلبکاند. این موجودات زنده پر یاختهتشکیل شده

 
ای ساده یاخته ای یا پربینید، ممکن است جانداران تک یاختهها می ذّرات ریزی که بین این رشته ٔ* بقیه
 باشند.

 
 علم و زندگی

 خود تهیه کنید. مخّمر نانوایی را در آب بریزید و کمی صبر کنید. یک قطره از  ٔمقداری مخّمر از نانوایی محّله
ای گرد یا بیضی شکلی محلول تهیه شده را روی الم بریزید و المل را روی آن قرار دهید. موجودات تک یاخته

مخّمرها هستند. اگر با دّقت بیشتر نگاه کنید، بعضی از آنها را در حال جوانه زدن خواهید  بینید، همانکه می
 ای هستند.های تک یاختهدید. مخّمرها از قارچ

 ها تهیه کرد. خمیر از نانوایی ٔها یا به صورت مایهتوان به صورت ذّرات خشک جامد از فروشگاهمخّمر را می
 20تا  10بین اجسام را . ذّرهشدبین استفاده میهای دور برای دیدن اجسام ریز ازذّرهگذشتهدر  تاریخی:  ٔنکته

 ها در کنار همدیگر ساخته شدند.بینها با قرار دادن ذّرهکند.اّولین میکروسکوپبرابر بزرگ می
وب پنبه را با ای از چسال پیش اّولین میکروسکوپ را ساخت و با آن توانست قطعه 400رابرت هوک حدود 

( را نیز او برای حفره های چوب دّقت ببیند و تصویر آن را رسم کند. اصطالح سّلول )به معنای اتاق کوچک
پنبه به کار برد. پس از آن میکروسکوپ دیگری ساخته شد که با آن توانستند موجودات ریز درون آب را 

 ببینند.
 های امروزیمیکروسکوپ

فاده از آنها در علوم پنجم آشنا شدید و دانستید که یکی از کاربردهای عدسی در ها و استبا طرز کار عدسی
 ساخت میکروسکوپ است.

های قدیمی از کنار هم قرار گرفتن چندین های امروزی مثل همان میکروسکوپ میکروسکوپ ٔتقریبًا همه
شود. نور از نمونه و ابیده میها نور از یک منبع نوری به نمونه تاند. در این میکروسکوپعدسی ساخته شده

 تر از خود آن ببینیم.توانیم تصویر نمونه را به صورت روشن و بزرگکند و ما میها عبور میعدسی
 علم و زندگی
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تر نشان دهند. برابر بزرگ 2000توانند نمونه را تا های نوری میترین میکروسکوپجدیدترین و پیشرفته
کنند. )به همراه معّلم خود از آزمایشگاه این نوع میکروسکوپ استفاده می ها ازپژوهشگران در آزمایشگاه

)  نزدیک دبستان دیدن کنید و با کاربرد میکروسکوپ در آنجا آشنا شوید.
 وگوگفت

گیرید؟ ای میهای قدیمی و امروزی را با یکدیگر مقایسه کنید. از این مقایسه چه نتیجهمیکروسکوپ
ای وجود داشته که ها به جای المپ، آینهای داشتند و در آنختار بسیار سادههای قدیمی سامیکروسکوپ

های قدیمی کم بوده ولی با پیشرفت نمایی میکروسکوپکرد. همچنین بزرگنور را به سمت نمونه منعکس می
گردید  ها استفادهنمایی بیشتر در ساختمان میکروسکوپهایی با بزرگعلم، از انرژی الکتریکی و نیز عدسی

ها را ترین اجزای درون هسته سلولها و نیز کوچکها و اتمتواند حتی مولکولبه طوری که اکنون انسان می
های پیشرفته امروزی توانایی عکس برداری و فیلم با وضوح مناسب شناسایی کند. همچنین میکروسکوپ

تواند تصاویر سه کترونی است که میبرداری نیز دارند. نوعی از میکروسکوپ امروزی به نام میکروسکوپ ال
تر و گیریم ساختمان میکروسکوپ به مرور زمان کاملها و سایر اجسام تهیه کند. نتیجه میبعدی از سلول

 ها نیز افزایش یافته است.های آناند و قابلیتتر شدهپیشرفته
 های گیاهی و جانوری یاخته ٔمشاهده

 گیاه  ٔتوان از برگ تازهگویند، میهای نگهبان روزنه مینه که به آن یاختههای اطراف روز یاخته ٔبرای مشاهده
تره، شمعدانی یا گیاهان دیگر استفاده کرد. برگ را تا بزنید تا بشکند. سپس با حرکت موّرب یک نیمه روی 

یینی برگ را پوشانده ٔنیمه کوچکی از آن را   ٔاند، جدا کنید. تّکه دیگر، بخش شّفافی را که سطوح باالیی و پا
روی المپ بگذارید. پس از اضافه کردن یک قطره آب، المپ را روی آن قرار دهید و با میکروسکوپ مشاهده 

 کنید.
 بینید در دفتر خود بکشید.شکل آنچه را در زیر میکروسکوپ می

 بینید با شکل مقابل شباهتی دارد؟آیا تصویری که می
ا یا پوسته، هسته و سیتوپالسم قابل مشاهده است. همچنین بخش غش 3بله، چون در هر دو تصویر،  

توانیم مشاهده کنیم. هر روزنه را یک جفت سلول لوبیایی های نگهبان روزنه را میهایی به نام سلولسلول
ها باعث باز یا بسته شدن  روزنه یا نگهبان روزنه احاطه کرده است. این سلول ٔشکل به نام سلول نگهدارنده

 شوند.ا میهروزنه
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 آزمایش کنید
 دهان را به همراه مقداری بزاق دهان به روی الم منتقل کنید. پس  ٔهای سطحی کنده شدهتعدادی از یاخته

 بهتر نمونه، یک  ٔاز گسترش آن، المل را روی آن قرار دهید و زیر میکروسکوپ مشاهده کنید. برای مشاهده
اضافه و نور میکروسکوپ را تنظیم کنید. )قبل و بعد از آزمایش قطره محلول لوگول یا آبی متیل به آن 

(دست یید.  های خود را با آب و صابون بشو
 بینید در دفتر خود بکشید و آن را مقایسه کنید. شکل آن چه را در زیر میکروسکوپ می

ته تشکیل ها از سه بخش غشا یا پوسته، سیتو پالسم و هسشویم که سلولبا مقایسه دو شکل متوجه می
های این بافت بسیار نزدیک هم هستند و فضای بین سلولی کنیم که سلولمی اند. همچنین مشاهدهشده

 ای هستند و شکلی همانند سنگفرش دارند.کمی دارند. همچنین چند الیه
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 نکات درس
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 سواالت زیر را با دقت بخوانید.
 دارد... ………………ونیلیم 75تا  50در بدن انسان  -1

(پاسخ  : )سلول 
 
 است سلولی تک.. …………… یمخمر نوع -2

(پاسخ  : )قارچ
 
 را ساخت . کروسکوپیم ناولی ……………به نام  یفرد -3

(پاسخ  : )رابرت هوک
 
 است. …………… دینما یم تیسلول را هدا یسلول که همه کارها یمرکز فرمانده -4

(پاسخ  : )هسته
 
چوب پنبه مشاهده  یمرده را در برش ها های سلول ………………به نام  یسیدانشمند انگل کیبار  نینخست -5

 کرد .
(پاسخ  : )روبرت هوک

 
 ؟ ستیدر سلول چ توپالسمینقش س -6

سلول را در  یدهد که همه بخش ها یم لیسلول را تشک ی: درون غشاء قرار داشته و بخش ژله اپاسخ
 دهد . یم یخود جا

 
 ؟ دیسلول را نام ببر یسه قسمت اصل -7

 هسته -3 توپالسمیس-2پوسته  ایغشاء  -1: پاسخ
 
 هسته در کدام قسمت سلول قرار دارد ؟ -8

 ( توپالسمی: ) سپاسخ
 
 ؟ ستیچ کروسکوپیم -9

 . میکن یرا مشاهده م یسلول ها و جانداران تک سلول شتریاست که با آن ب یا لهی: وسپاسخ
 
 در بدن انسان چه تعداد سلول وجود دارد ؟-10

 سلول وجود دارد . ونیلیم 75تا  50: پاسخ
 
 شود ؟ یم ادی؟ چگونه ز ستیمخمر چ-11

 شود . یم ادیاست . با جوانه زدن ز یقارچ تک سلول ی: نوعپاسخ
 
 دهد ؟ یرا تا چند برابر بزرگ تر نشان م زیاجسام ر نیذره ب -12
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 علوم ششم )علی میرزایی(                                       10درس 

( 20تا  10: )پاسخ  برابر بزرگتر
 

 با آن مشاهده کرد ؟ را یز یساخته شد و چه چ یتوسط چه کس کروسکوپیم نیاول-13
را ساخت و توانست ساختمان چوب پنبه را با  کروسکوپیم نیاول شیسال پ 400: رابرت هوک حدود پاسخ
 . ندیآن بب

 
( به چه معناست ؟ -14  اصطالح )سلول

( ی: )سلول به معناپاسخ  اتاق کوچک است 
 

 نمونه را تا چند برابر بزرگتر نشان م دهند ؟ ینور  یها کروسکوپیم -15
(پاسخ  : )دو هزار برابر 

 
( در برگ گ یسلول ها ی فهیوظ -16  ؟ ستیچ اهانینگه دارنده روزنه )سلول نگهبان روزنه

 برگ را بر عهده دارد . ییهوا ی: باز و بسته نگه داشتن روزنه هاپاسخ
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 برای دریافت نمونه سواالت بیشتر به کانال زیر مراجعه کنید:   

 https://eitaa.com/sheshoooom 

 ششم  علوم

 برگ یها ی: شگفت11درس 
 میرزایی درسنامه
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 میرزاییعلی                                                                                          علوم ششم            11درس 

از  اهانی. گکندیرا جذب م دینور خورش یانرژ  نهی( دارد. سبزلی)کلروف نهیبه نام سبز یبرگ، ماّدٔه سبز 
 .کنندیساختن غذا استفاده م یبرا دینور خورش یانرژ 
آب و مواّد محلول در آن را  زین هاشهی. ررندیگیرا از هوا م دیاکس یبرگ، کربن د یهاعمل روزنه نیا یبرا

 .رسانندیآوندها به برگ م لهٔ یو به وس رندیگیاز خاک م
 ساختن. یعنینور و سنتز  یعنیفتوسنتز نام دارد؛ فتو  د،ینور خورش یبا استفاده از انرژ  اهانیگ یغذاساز 

 دیکن شیآزما

 
 یبرگ شمعدان -الکل  - دیمحلول  -بشربزرگ  -: بشرکوچک ازیو مواد مورد ن لیوسا
و در کالس گزارش  دیکن ادداشتی. مشاهدات خود را دیزیبر دی  نشاسته، قطره قطره محلول  یمقدار  یرو -1

ییررنگ نشاسته . دیده  .شودیم لیبنفش تبد ای رهیت یو به رنگ آب کندیم تغ
بشر را  نیآن را بپوشاند. حال ا یتا رو دیزیآن بر یو آن قدر الکل رو دیبشر کوچک بگذار کیرا در  یبرگ -2

که تمام رنگ  دیبشر را آن قدر حرارت ده نیاز آب پر شده است. ا مهیکه تا ن دیتر بگذاربشر بزرگ کیدر 
و آن را با آب  دیاز بشر خارج کن اطی. برگ را با احتدینیسبز از برگ خارج شود و شما آن را در بشر کوچک بب

 لیکلروف د؟یکنی. چه مشاهده مدیزیآن بر یرا رو دیو محلول  دیبشقاب بگذار کیسپس برگ را در  د؛ییبشو
 یهاعمل نشان دهندٔه مولکول نی. اشودیم دیاز برگ سف ییهاو بخش شودیم هیدر الکل با حرارت تجز

 .ندیآیبنفش در م ای رهیت یآب گبه رن دینشاسته است که در حضور 
 هشدار

را با  شیآزما نی. اردیگیآتش م عیالکل سر رایز د؛یکن یخوددار  میحرارت مستق یاز قرار دادن الکل رو
 .دیکمک معّلم خود انجام ده

 دیفکر کن
چون در دو  د؟یریگیم یاجهی. چه نتدیکن سهیمقا گریکدیبا  د،یاقبل را که انجام داده شیدو آزما جینتا
 یگرفت که برا جهینت توانیم شود،یظاهر م رهیت یبه نشاسته و برگ، رنگ آب دیبا افزودن محلول  شیآزما
که محل غذا  اهانیبرگ گ نیچن. هممیاستفاده کن دیاز محلول  دیماده، با کیوجود نشاسته در  صیتشخ
انواع  دیو نور خورش دیاکسیبا استفاده از کربن د اهانیگ یعنیماده نشاسته است  یاست دارا اهیگ یساز 

 .کنندیم دیتول ژنیاکس زیقند، مانند: نشاسته، گلوکوز و ... و ن
( ذخ ییرا در مواّد غذا دینور خورش یانرژ  اهان،یبرگ گ  .کنندیم رهیساخته شده )مانند نشاسته
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 میرزاییعلی                                                                                          علوم ششم            11درس 

غذا استفاده  نیاز ا زیخود ن اهانی. گکنندیم هیتغذ سازند،یم اهانیکه گ ییموجودات زنده از غذا همهٔ 
 .نامندیکننده م دیرا تول اهانیعّلت گ نی. به همکنندیم

 ،یغذاساز  ی. اّما محّل اصلکنندیم یاساز غذ زیدارند ن لیکه کلروف ایمانند ساقٔه لوب اهانیسبز رنگ گ یهاساقه
 برگ است.

 
 یشکارچ برگ
 زیکننده ن دیرا به عنوان تول اهانیگ نیعالوه بر ا دانند؛یم اهانیفتوسنتز کننده در گ یرا اندام اصل هابرگ
از  یبعض ل،یدل نیبسازند. به هم توانندیخود را نم ازیهمٔه مواّد مورد ن اهان،یگ یبعض یول شناسند،یم

 نیجانوران کوچک را شکار کند. ا یو حتّ  اتحشر تواندیبه شکل تله درآمده است که م اهانیگ نیا یهابرگ
 .کنندیمواّد بدن شکار خود را مصرف م اهانیگ

 اطالعات یجمع آور 
 وجود دارند؟ ییکدام مواّد غذا اهانیمختلف گ یهادر قسمت دیدانیم ایآ
 :دیرا کامل کن ریو جدول ز یآور مورد اطاّلعات جمع نیا در

 
 گفت و گو
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 میرزاییعلی                                                                                          علوم ششم            11درس 

 
 .شودیاطراف م یبرگ وارد هوا یهااز روزنه ژنیاکس نی. اشودیم دیتول زین ژنیدر فتوسنتز عالوه بر غذا، اکس

فتوسنتز در تنّفس موجودات  لهٔ یشده به وس دیتول ژنیدارند. اکس ازین ژنیتنّفس به اکس یزنده برا موجودات
 .کندیکمک م زیهوا ن یبه کاهش آلودگ ژنیاکس دی. فتوسنتز با تولردیگیزنده مورد استفاده قرار م

 
 دیفکر کن

 
 دیاکسید سبز در عمل فتوسنتز، با گرفتن کربن اهانیگ کنند؟یهوا کمک م یچگونه به کم کردن آلودگ اهانیگ

 .شوندیم یهوا و کاهش آلودگ یزگیباعث پاک ژنیاکس دیهوا و تول
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 نکات 
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 میرزاییعلی                                                                                          علوم ششم            11درس 

 

 سواالت درس یازدهم
 شده است رهیذخ ………………در  نهیمقدار سبز نیشتریب .1

 برگ ها
 
 است …………… اهیگ یمحل غذا ساز  .2

 برگ
 
 برگ ها است چه نام دارد ؟ یکه در پوسته نازک پوشاننده و رو یز یر اریبس یسوراخ ها.3

 روزنه
 
 نامند یم.. ……………را  اهانیدر گ یعمل غذا ساز  .4

 فتوسنتز
 
( دیرا نام ببر اهانیگ یغذا ساز  یبرا ازیمواد مورد ن .5  )چهار مورد

 کربن و نور و خاک دیاکس یآب و د
 
 رسد ؟ یم اهیمختلف گ یآب چگونه به قسمت ها. 6

 آوندها
 
 کنند ؟ یکربن هوا را جذب م دیاکس ید یبرگ ها از چه راه .7

 روزنه
 
 شود ؟ یانجام م اهیدر کدام قسمت گ یغذا ساز  .8

 در برگ گیاه
 
 شوند ؟ یعمل فتوسنتز محسوب م یچرا برگ ها مکان اصل .9
 فراوان و روزنه و رگ برگ هستند . نهیسبز یدارا رایز
 
 ؟ دیسیآن را بنو فهی؟ وظ ستیچ نهیسبز. 10

 است . دیاکس یو ّآب و کربن د دینور خورش لهیبه وس یاش غذا ساز  فهیوظ –قسمت سبز برگ است 
 
 ؟ ستیفتوسنتز چ. 11

 . ندیگو یم فتو سنتزرا  دینور خورش لهیبه وس اهانیگ یغذا ساز 
 
 الزم است ؟ یعمل غذا ساز چه مواد یبرا .12
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 میرزاییعلی                                                                                          علوم ششم            11درس 

 . رندیگ یبرگ از هوا م یکه روزنه ها دیاکس یشود و کربن د یجذب م شهیآب که از ر
 
 ؟ ستیفتو چ. 13

 استبه معنی نور 
 
 ؟ ستیسنتز چ .14

 ساختن است یبه معن
 
 کنند ؟ چرا؟ یتوانند غذا ساز  یدر زمستان هم م اهانیگ ایآ .15
 قدرت تابش یعنیباشد  یفتوسنتز موجود نم یبرا یکاف یبه اندازه  دیدر زمستان نور خورش رای، ز ریخ

 کم است . دیخورش
 کرد . چرا ؟ یر یحرارت جلوگ یرو میاز قرار دادن الکل به طور مستق دیبا .16
 است . ریآتش گ اریالکل بس رایز
 
 کند . چرا ؟ یتواند غذا ساز  یم یسبز چه گاه یساقه . 17
 دارد . یادیز لیکلروف ایلوب یساقه  رای، ز ایلوب
 
 دارد ؟ زین یگر یعالوه بر فتوسنتز کاربرد د اهانیبرگ گ ایآ. 18

 جانوران کوچک را شکار کند . یتواند حشران و حت یبه شکل تله در آمده و م یبرگ برخ
 
 دارند ؟ ازیبه ّآب ن اهانیچرا گ.19

 بتواند از آن استفاده کند . اهیکند تا گ یدر خود حل م ردیگ یو از خاک م اهیرا که گ یاز یآب مواد مورد ن
 
 شود ؟ یم نیتنفس جانوران چگونه تأم یبرا ازیمورد ن ژنیاکس .20

 که حاصل فتوسنتز است . یژنیاز اکس
 
 ؟ دیسیفتوسنتز را بنو دیسه مورد از فوا .21
 است یغذا ساز  .1 
 کند . یم نیتنفس موجودات زنده را تأم یالزم برا ژنیاکس .2
 شود . یم ستیز طیمح یرفتن آلودگ نیباعث از ب .3
 
 ؟ دیروغن دار را نام ببر ی وهیدو م .22
 تونیو ز لینارگ
 
 دارد؟ نیاست هم پروتئ یکه هم روغن دینام ببر یدانه ا.23
  ایسو
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 برای دریافت نمونه سواالت بیشتر به کانال زیر مراجعه کنید:   

 https://eitaa.com/sheshoooom 

 ششم  علوم

 کیست؟ برای جنگل: 12 درس
 میرزایی درسنامه
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 میرزاییعلی                                                                                 علوم ششم            12درس 

از  اهانی. گکندیرا جذب م دینور خورش یانرژ  نهی( دارد. سبزلی)کلروف نهیبه نام سبز یبرگ، ماّدٔه سبز 
 .کنندیساختن غذا استفاده م یبرا دینور خورش یانرژ 
آب و مواّد محلول در آن را  زین هاشهی. ررندیگیرا از هوا م دیاکس یبرگ، کربن د یهاعمل روزنه نیا یبرا

 .رسانندیآوندها به برگ م لهٔ یو به وس رندیگیاز خاک م
 ساختن. یعنینور و سنتز  یعنیفتوسنتز نام دارد؛ فتو  د،ینور خورش یبا استفاده از انرژ  اهانیگ یغذاساز 

 دیکن شیآزما

 
 یبرگ شمعدان -الکل  - دیمحلول  -بشربزرگ  -: بشرکوچک ازیو مواد مورد ن لیوسا
و در کالس گزارش  دیکن ادداشتی. مشاهدات خود را دیزیبر دی  نشاسته، قطره قطره محلول  یمقدار  یرو -1

ییررنگ نشاسته . دیده  .شودیم لیبنفش تبد ای رهیت یو به رنگ آب کندیم تغ
بشر را  نیآن را بپوشاند. حال ا یتا رو دیزیآن بر یو آن قدر الکل رو دیبشر کوچک بگذار کیرا در  یبرگ -2
که تمام رنگ  دیبشر را آن قدر حرارت ده نیاز آب پر شده است. ا مهیکه تا ن دیتر بگذاربشر بزرگ کیدر 

و آن را با آب  دیاز بشر خارج کن اطی. برگ را با احتدینیسبز از برگ خارج شود و شما آن را در بشر کوچک بب
 لیکلروف د؟یکنی. چه مشاهده مدیزیآن بر یرا رو دیو محلول  دیبشقاب بگذار کیسپس برگ را در  د؛ییبشو

 یهاعمل نشان دهندٔه مولکول نی. اشودیم دیاز برگ سف ییهاو بخش شودیم هیدر الکل با حرارت تجز
 .ندیآیبنفش در م ای رهیت یآب گبه رن دینشاسته است که در حضور 

 هشدار
را با  شیآزما نی. اردیگیآتش م عیالکل سر رایز د؛یکن یخوددار  میحرارت مستق یاز قرار دادن الکل رو

 .دیکمک معّلم خود انجام ده
 دیفکر کن

چون در دو  د؟یریگیم یاجهی. چه نتدیکن سهیمقا گریکدیبا  د،یاقبل را که انجام داده شیدو آزما جینتا
 یگرفت که برا جهینت توانیم شود،یظاهر م رهیت یبه نشاسته و برگ، رنگ آب دیبا افزودن محلول  شیآزما
که محل غذا  اهانیبرگ گ نیچن. هممیاستفاده کن دیاز محلول  دیماده، با کیوجود نشاسته در  صیتشخ
انواع  دیو نور خورش دیاکسیبا استفاده از کربن د اهانیگ یعنیماده نشاسته است  یاست دارا اهیگ یساز 

 .کنندیم دیتول ژنیاکس زیقند، مانند: نشاسته، گلوکوز و ... و ن

( ذخ ییرا در مواّد غذا دینور خورش یانرژ  اهان،یبرگ گ  .کنندیم رهیساخته شده )مانند نشاسته
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 میرزاییعلی                                                                                 علوم ششم            12درس 

غذا استفاده  نیاز ا زیخود ن اهانی. گکنندیم هیتغذ سازند،یم اهانیکه گ ییموجودات زنده از غذا همهٔ 
 .نامندیکننده م دیرا تول اهانیعّلت گ نی. به همکنندیم

 ،یغذاساز  ی. اّما محّل اصلکنندیم یاساز غذ زیدارند ن لیکه کلروف ایمانند ساقٔه لوب اهانیسبز رنگ گ یهاساقه
 برگ است.

 
 یشکارچ برگ
 زیکننده ن دیرا به عنوان تول اهانیگ نیعالوه بر ا دانند؛یم اهانیفتوسنتز کننده در گ یرا اندام اصل هابرگ
از  یبعض ل،یدل نیبسازند. به هم توانندیخود را نم ازیهمٔه مواّد مورد ن اهان،یگ یبعض یول شناسند،یم

 نیجانوران کوچک را شکار کند. ا یو حتّ  اتحشر تواندیبه شکل تله درآمده است که م اهانیگ نیا یهابرگ
 .کنندیمواّد بدن شکار خود را مصرف م اهانیگ

 اطالعات یجمع آور 
 وجود دارند؟ ییکدام مواّد غذا اهانیمختلف گ یهادر قسمت دیدانیم ایآ
 :دیرا کامل کن ریو جدول ز یآور مورد اطاّلعات جمع نیا در

 
 گفت و گو

 

152
Sample output to test PDF Combine only



 میرزاییعلی                                                                                 علوم ششم            12درس 

 
 .شودیاطراف م یبرگ وارد هوا یهااز روزنه ژنیاکس نی. اشودیم دیتول زین ژنیدر فتوسنتز عالوه بر غذا، اکس

فتوسنتز در تنّفس موجودات  لهٔ یشده به وس دیتول ژنیدارند. اکس ازین ژنیتنّفس به اکس یزنده برا موجودات
 .کندیکمک م زیهوا ن یبه کاهش آلودگ ژنیاکس دی. فتوسنتز با تولردیگیزنده مورد استفاده قرار م

 
 دیفکر کن

 
 دیاکسید سبز در عمل فتوسنتز، با گرفتن کربن اهانیگ کنند؟یهوا کمک م یچگونه به کم کردن آلودگ اهانیگ

 .شوندیم یهوا و کاهش آلودگ یزگیباعث پاک ژنیاکس دیهوا و تول
 

 

 

 

153
Sample output to test PDF Combine only



 میرزاییعلی                                                                                 علوم ششم            12درس 

 نکات 
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 دوازدهم سواالت درس 
 علوم دوازدهم درس سواالت

 کیست؟ برای جنگل ��
 
 چیست؟ غذایی ی زنجیره -1

 . شود می گفته کننده مصرف چند و کننده تولید یک غذایی ی رابطه به: پاسخ
 
 ؟ کنید تعریف را غذایی شبکه -2

 . شود می گفته یکدیگر با غذایی زنجیره چند غذایی ارتباط به: پاسخ
 
 دارند؟ قرار غذایی زنجیره از جایی چه در قارچها -3

 . هستند کننده تجزیه ها آن: پاسخ
 
 ؟ شوند می خاک تقویت و بهبود باعث چگونه قارچها -4

 . شوند می خاک تقویت و بهبود سبب جانوران و گیاهان بدن بقایای تجزیه با: پاسخ
 
 برند؟ می بین از چگونه را خود دهان درون های انگل ها کروکودیل -5

 وارد کوچکی ی پرنده کنند می استراحت باز دهان با و حرکت بدون ها کروکودیل ها وقت بعضی: پاسخ
 انگل و شود می کروکودیل دهان
 .خورند می را کروکودیل دهان درون های
 
 ؟ ببرید نام ندارند وجود حاضر حال در اما اند داشته وجود گذشته در که را گیاهی و جانور چند -6

 تنومند بسیار درختان:  گیاهان ها دایناسور:  جانوران: پاسخ
 
 ؟ شود می جاندار نوع یک نسل رفتن بین از سبب عواملی چه شما نظر به -7

ییر جاندار زندگی شرایط وقتی: پاسخ  سیل یا طوفان زیستگاه هوا و آب شدید تغییر مانند کند می تغ
 .گردد می ها آن نابودی باعث و شوند گار ساز آن با توانند نمی جاندار

 
 . کنید بیان را کشورمان در انسان توسط جانوران برخی نابودی برای مثالی -8

 متفاوت های علت به اما داشت وجود ایران از هایی بخش در پیش سال 70 حدود ایرانی شیر: پاسخ
 . رفت بین از زیستگاهش دادن دست از و انسان توسط شکار مانند

 
 چیست؟ بومی درخت از منظور -9

 . گویند می بومی درخت کنند می رشد طبیعی طور به منطقه یک در که درختانی به: پاسخ
 
 ؟ است کم کاج های جنگل در گیاهان تنوع چرا -10

 گیاهان از بسیاری رشد از که کند می ترشح خاک در خود ی ریشه از موادی کاج درخت زیرا: پاسخ
 . شود می جلوگیری

 
ییری چه زمان گذشت با درختان ی رویه بی قطع با -11  ؟ شود می ایجاد زمین ی کره جنگلهای در تغ
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 نابودی باعث جنگل درختان قطع است مختلف جانوران زیست محیط و طبیعی منابع جزء جنگل: پاسخ
 . شود می زیست محیط و جانوران

 
 ؟ است چگونه شته و مورچه بین غذایی ی رابطه -12

 را ها شته ها مورچه برند می سود یکدیگر از موجود دو هر و کنند می زندگی همیاری صورت به: پاسخ
 و کند می تغذیه خود خرطوم ی وسیله به گیاه شیرهی از شته رسانند می گیاه جوان های بخش به

 . کند می مصرف را شته از شده خارج شهد مورچه
 
 ؟ است چگونه ها شیر و کرکس غذایی ی رابطه -13

 مرده ها کرکس)  خورند می را شیرها شکار ماندهی ته ها کرکس.  است سفرگی هم صورت به: پاسخ
 ( هستند خوار
 
 ؟ است چگونه انگلی غذایی ی رابطه -14

 که ها پشه مانند کند می استفاده غذایی منبع عنوان به میزبان از انگل موجود انگلی زندگی در: پاسخ
 . مکند می را ها آن خون و برند می فرو دیگری حیوان بدن درون از را خود نیش

 
 .ببرید نام ساده غذایی زنجیره یک -15

 بلوط – سنجاب-روباه: پاسخ
 
 ؟ است کننده مصرف کدام و کننده تولید کدام باال زنجیره در -16

 است کننده تولید بلوط و کننده مصرف سنجاب و روباه: پاسخ
 
 ؟ شوند می تقسیم گروه چند به محیط در خود نقش نظر از زمین ی زنده موجودات -17

 کننده تولید -1:  میگیرند قرار زیر گروه سه در محیط در خود نقش نظر از زمین ی زنده موجودات: پاسخ
 سازی غذا و کنند می فتوسنتز خورشید بانور – تولیدکننده گیاهان)  کننده تجزیه-3 کننده مصرف -2

 ( اند کننده تجزیه ها میکروب – هستند کننده مصرف جانوران – دهند می انجام
 
 کنند؟ می رشد جاهایی چه در قارچها -18

 قارچهای برخی کنند می رشد بارانی و جنگلی مناطق در و برند می سر به آب و خاک در قارچها: پاسخ
 به را زیادی های بیماری قارچها برخی کنند می تجزیه را جانوری و گیاهی بقایای که سمی و خوراکی
 کاشی رنگ شدن سیاه باعث دیگر ای گونه. هستند مخمر نام به قارچ از دیگر ای گونه. آورند می وجود
 مصرف دارو عنوان به دیگر برخی و شوند می بیماری موجب قارچ دیگر های گونه و شود می حمام های
 سلولی تک قارچهای.  شوند می گیاه ی دوباره رویش یا چوب پوسیدگی باعث نیز بعضی و شوند می

 خراب های میوه محل در میوه کپک مانند
 . کنند می رشد
 
 آورند؟ می دست به چگونه را خود نیاز مورد مواد قارچها -19

 خورده موجودات بدن بقایای ی تجزیه با مواد این که دارند نیاز رطوب و مواد به رشد برای قارچها: پاسخ
 . شود می فراهم شده
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 ؟ گیرند می قرار غذایی زنجیره از جایی چه در قارچها -20
 . هستند کننده تجزیه قارچها: پاسخ

 
 ؟ دارد وجود پرسلولی و تکسلولی قارچهای آیا -21

 چتری قارچهای به توان می پرسلولی قارچهای از هستند پرسلولی و سلولی تک صورت به قارچها: پاسخ
 .نمود اشاره ها کپک و مخمر به توان می سلولی تک قارچهای از و سمی یا خوراکی

 
 چیست؟ همزیستی -22

 به غذا تامین برای که شود می گفته زنده موجودات میان غذایی های ارتباط انواع به همزیستی: پاسخ
 . است شکارچی و شکار حتی و انگلی رقابت همیاری همسفرگی صورت

 
 چیست؟ همسفرگی زندگی -23

 ماهی مانند زیان نه و برد می سود نه دیگری و برد می سود موجود یک همسفرگی زندگی در: پاسخ
 ماهی کوسه و دار بادکش

 
 چیست؟ همیاری زندگی -24
 

 مورچه و شته مانند برند می سود موجود دو هر زندگی نوع این در: پاسخ
 
 چیست؟ رقابتی زندگی -25

 . کنند می استفاده خورشید نور از بیشتر بلند قد گیاهان مثال دارد وجود رقابت زندگی نوع این در: پاسخ
 
 چیست؟ انگلی زندگی -26

 و زالو یا کدو کرم مانند کند می عمل تغذیه منبع مانند میزبان از انگل موجود انگلی زندگی در: پاسخ
 شپش

 
 چیست؟ شکارچی و شکار زندگی -27

 عقاب و گنجشک مانند خورد می و کند می شکار را دیگر موجود موجودی زندگی این در: پاسخ
 
 ؟ دارد وجود طبیعی های محیط با ارتباط در هایی شغل چه -28

 زیست محیط حفاظت سازمان کارکنان بانی جنگل: پاسخ
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 برای دریافت نمونه سواالت بیشتر به کانال زیر مراجعه کنید:   

 https://eitaa.com/sheshoooom 

 ششم  علوم

 می: سالم بمان13درس 
 میرزایی درسنامه
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 از فردی به فرد دیگر

گوید از دست دادن یا روبوسی کردن با دیگران پرهیز کند؛ پزشک به فردی که سرماخورده است، می

زیرا سرما خوردگی بیماری  کند؛ چرا؟ای نمیدارد چنین توصیه قند( اّما به فردی که دیابت )بیماری

بت واگیردار نیست کند. اما بیماری دیاواگیردار است. و بیماری از فردی به فرد دیگر انتقال پیدا می

 شود.و با روبوسی و دست دادن منتقل نمی

های واگیر نامیده توانند از فردی به فرد دیگر منتقل شوند، بیماریهایی که میبیماری

زا بیماری به نام میکروب هستند. بیشتر عوامل های واگیر جاندارانیعامل ایجاد بیماری شوند.می

های زیر شکل گویند. دربه آنها میکروب می فقط با میکروسکوپ قابل دیدن هستند؛ به این علت

 بینید.ها را میبرخی میکروب

 سالک

 آنفوالنزا سل

  

  وگوگفت

ویروس سرما خوردگی از طریق، دهان و  شود؟میکروب سرماخوردگی از چه راهی وارد بدن ما می

ها از طریق سرفه، عطسه و حرف زدن فرد آلوده یا شود. ویروسبینی وارد دستگاه تنفس انسان می

شود. اگر فردی در این محیط میهای آلوده فرد بیمار با اشیا در محیط اطراف پخش تماس دست

وارد شوند فرد به بیماری مبتال  ها به دستگاه تنفس ویآلوده به ویروس قرار گیرد و یا این ویروس

 شود.می

  جمع آوری اطالعات

س گزارش آوری کنید و به کال بیماری وبا اطالعات جمع ٔ خود درباره ٔ  بهداشت محله ٔبا مراجعه به خانه

 دهید.
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  فکر کنید

های واگیردار شود؟ تواند سبب گسترش بیماریبه تصویر نگاه کنید. به نظر شما آیا این محیط می

 اگر جواب شما مثبت است، چگونه؟

 
گویند؛ می ناقل بیماری کنند. به این جانوران،ها در بدن جانوران زندگی میبعضی میکروب

شناسید است. چه جانوران دیگری می هاری ناقل بیماری سگ و ماالریا ناقل بیماری نوعی پشه مثالا 

 که ناقل بیماری هستند؟

  وجود ٔمبارزه با همه

 شویم؟توان جایی پیدا کرد که میکروب آنجا نباشد؟ پس چرا فقط بعضی مواقع بیمار میآیا می

 ور کنند.ها برای اینکه ما را بیمار کنند، باید از دو سّد دفاعی بدن عبمیکروب

کند؛ اّما اگر زخم یا خراشی در پوست ایجاد ها جلوگیری میپوست بدن از ورود میکروب سّد اّول:

توانند شوند؛ اّما چرا نمیها وارد بینی میکشیم، میکروبافتد؟ وقتی نفس میشود، چه اّتفاقی می

سی چه نقشی در گیر های تنفّ ها شوند؟ مخاط بینی و راهتر بروند و وارد ششبه راحتی پایین

 ها و خارج کردن آنها دارند؟انداختن میکروب

ها از سّد اّول عبور کنند با سّد دوم دفاعی بدن یعنی گویچه )گلبول(های سفید اگر میکروب سّد دوم:

خورند! به این کنند و آنها را میها حمله میهای سفید به میکروبشوند. بعضی گویچهرو میروبه

های سفید مواّدی به نام پادتن ترشح گویند. بعضی گویچهنیز می خواربیگانه ید،های سفگویچه

های غیر خوار این میکروبهای سفید بیگانهکند. گویچهها را غیرفّعال میکنند. پادتن، میکروبمی

 ؟افتدها از این سد نیز عبور کنند، چه اّتفاقی میخورند. اّما اگر میکروبتر میفّعال را راحت

 های آفرینششگفتی
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کنند. مثالا ها درون و روی بدن ما زندگی میها هستند. انواعی از باکتریها گروهی از میکروبباکتری

ها که در پوست ما زندگی کنند. بعضی باکتریهایی هست که ویتامین تولید می ما باکتری ٔدر روده

 برند.آور را از بین میهای زیانکنند، باکتریمی

 باکتری مفید پوست

  
 باکتری مفید روده

کنند و از آن برای آبیاری ضرر میهای خاّصی تصفیه و بیدر بعضی جاها فاضالب را با باکتری

 کنند.درختان و فضاهای سبز استفاده می

 شوندها پیروز میوقتی میکروب

اند از سدهای دفاعی بدن عبور کنند در جاهای متفاوت بدن ساکن هایی که موّفق شدهمیکروب

شود. بعضی ها میگیرد وسبب تخریب ششها قرار میِسل در ُشش شوند؛ مثالا میکروبمی

گیرد، رسانند؛ مثالا میکروب گلودرد چرکی که در گلو قرار میها با ترّشح سم به بدن آسیب میمیکروب

 رساند.رود و به آن آسیب میکند که با جریان خون به قلب میترّشح می سّمی

  وگوگفت

  

ها و سوزش هنگام دفع ادرار هایی دارند. بوی بد دهان، درد ماهیچهها و عالمتها، نشانهبیماری

شناسید؟ فرد ها میهای دیگری از بیماریها هستند. شما چه نشانههای بعضی از بیمارینشانه

نباید  هایی چه کارهایی را باید انجام دهد و چه کارهایی رابیمار در صورت داشتن چنین نشانه

 انجام دهد؟

 هشدار!

هایی که دکتر بیوتیک تجویز کرده، آن را در همان ساعتاگر پزشک برای بهبود بیماری شما آنتی
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دهید تا خود را ها فرصت میگفته است و به همان تعداد بخورید. اگر این کار را نکنید به میکروب

 آنها را از بین ببرد. بیوتیک مقاوم کنند و در نتیجه دارو نتوانددر برابر آنتی

شوند؟ هرچه خورند و یا زود به زود بیمار میچرا بعضی افراد بیشتر سرما می افزایش مقاومت بدن:

برد. ورزش کردن و خوردن غذای کافی و متنّوع، تر از بین میتر باشد، میکروبها را سریعبدن مقاوم

چه کارهایی برای افزایش مقاومت بدنتان دهد. شما ها افزایش میمقاومت بدن را در برابر میکروب

 دهید؟انجام می

 اید؟هایی واکسینه شدهتا به حال برای چه بیماری واکسن:

سازند. هر بیماری، واکسن های سفید علیه آن پادتن میشود، گویچهوقتی واکسن وارد بدن می

آن بیماری مقاوم  عمر نسبت به  ٔها فرد را برای همهمخصوص به خود را دارد. بعضی واکسن

 ها باید در چند نوبت واکسن دریافت کرد.کنند؛ اّما برای مقاومت در برابر بعضی بیماریمی

گیرد، در های بینی قرار میکند. ویروس سرماخوردگی در یاختهسرماخوردگی با آنفلوآنزا فرق می

معموالا همراه با تب، بدن  شود. آنفلوآنزاها ساکن میهای ُششحالی که ویروس آنفلوآنزا در یاخته

 درد و سرفه است.

 قدردان سالمت خود باشیم

ها به آیند. این بیماریوجود نمی ها بههای غیرواگیر در اثر میکروببیماری های غیرواگیر:بیماری

های شوند. نوع تغذیه در ایجاد بعضی از بیماریبدن ایجاد می هایسبب اختالل در کار دستگاه

دار مصرف نکنید، ممکن است کلسیم  الزم غذاهای ٔغیرواگیر نقش دارد؛ مثالا در صورتی که به اندازه

سرخ  ترین ضربه شکسته شوند. افرادی که غذاهای پر نمک وهایتان نرم بمانند و با کمناستخوا

 خورند در معرض خطر بیماری فشار خون قرار دارند.شده با روغن فراوان می

  کاوشگری

تهیه کنید و  هابا راهنمایی معلم خود به صورت گروهی، فهرستی از چند بیماری غیرواگیر و علت آن

 در کالس گزارش دهید.
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کنند؛ اّما این رفتارهای ما هستند که در حفظ سالمت عوامل متعّددی ما را بیمار می رفتارهای سالم:

ای مانند مسواک زدن، نشکستن و یا از دست دادن آن نقش زیادی دارند؛ مثالا با کارهای ساده

های سالمی توانیم دنداندار میدار و پروتئینچیزهای سخت با دندان، خوردن غذاهای کلسیم

های مناسب از آسیب یم. همچنین درست نشستن، درست راه رفتن و انجام دادن نرمشداشته باش

شناسید که سالمت ما را به کند. شما چه رفتارهای دیگری میها جلوگیری میرسیدن به ستون مهره

 اندازد؟خطر می

 شود.ها و قلب و احساس نشاط در بدن میورزش کردن سبب تقویت ماهیچه

 کنید؟یک رفتار میبیشتر شبیه کدام 

 

 

بازی های خطرناک و آتشها و شوخیتوّجهی به عالئم رانندگی، بازیدّقتی در عبور از خیابان و بیبی

کند. از دست دادن سالمت در چنین کودکان و نوجوانان را تهدید می از عواملی است که سالمت

شناسید که در اثر چنین حوادثی دچار مشکل ناپذیر است. آیا شما کسی را میحوادثی معموالا جبران

 شده باشد؟
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  وگوگفت

  

شود که پیشگیری از درمان بهتر است. نظر شما چیست؟ نظر خود را با استدالل بیان کنید. گفته می

 شناسید؟های واگیر میهایی برای پیشگیری از بیماریچه راه

رویی و رفتار درست و محترمانه با اطرافیان به سالمت روح و کمک کردن به دیگران، مهربانی، خوش

 کند.روان ما کمک می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات 
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 سواالت

 علوم زدهمیسواالت درس س

 میبمان سالم ��

 

 نیکند اما چن زیپره گرانیبا د یروبوس ایکند از دست دادن  یم هیچرا پزشک به فرد سرما خورده توص-1
 کند؟ ی( دارد نمیقند یمار ی)ب ابتیکه د یفرد یبرا یا هیتوص

 ریواگ یقند یمار یکند اما ب یم تیسرا گرانیاش به د یمار یاست و ب ریواگ یمار یب یسرما خوردگ رای: زپاسخ
 کند. ینم تیسرا گرانیدو به  ستین

 

 ست؟یچ ریواگ یمار یب-2

 شوند. یم دهینام ریواگ یها یمار یمنتقل شوند ب گریبه فرد د یتوانند از فرد یکه م ییها یمار ی: بپاسخ

 

 شود؟ یم ریواگ یها یمار یب جادیباعث ا یچه عامل-3

 زا یمار یمختلف ب یها کروبی: مپاسخ

 

 د؟یزا را نام ببر یمار یب کروبیچند م-4

 و قارچ ها. انیها ، آغاز یها ، باکتر  روسی: وپاسخ

 

 ند؟یگو یم کروبیزا م یمار یچرا به عوامل ب -5

 است. ریامکان پذ کروسکوپیزا با م یمار یاکثر عوامل ب دنید رای: زپاسخ

 

 ست؟یناقل چ-6

 کنند ناقل هستند. یم یها در بدن آنها زندگ کروبیکه م ی: جانورانپاسخ

 

 د؟یرا نام ببر یمار یچند جاندار ناقل ب-7
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 است. ایماالر یمار یآنوفل ناقل ب یو پشه  یهار  یمار یطاعون ، سگ ناقل ب یمار ی: موش ناقل بپاسخ

 

 اروپا چه بوده است؟ یقاره  شیخطرناک هفت قرن پ ریواگ یمار یب نیمهمتر-8

 جان باختند. یادی: طاعون که در حدود سه سال مردم زپاسخ

 

 د؟یسیو آنفوالنزا را بنو یتفاوت سرماخوردگ -9

 یآنفوالنزا در سلول ها روسیکه و یدر حال ردیگ یقرار م ینیدر سلول مخاط ب یسرما خوردگ روسی: وپاسخ
 شوند آنفوالنزا معموالا همراه تب،بدن درد و سرفه است. یشش ها ساکن م

 

 نباشد؟ کروبیکرد که م دایپ ییتوان جا یم ایآ -10

دستگاه  رایشوند ز یم افتیهمه جا  بایها تقر کروبیم؟میشو یم ماریمواقع ب ی: پس چرا فقط بعضپاسخ
رشد آن  یبرا طیشود و شرا یوارد بدن ما م یکند اما وقت یم یر یبه بدن جلوگ کروبیبدن از ورود م یمنیا

 .میشو یم ماریفراهم باشد ما ب

 

 از آن عبور کنند کدام اند؟ دیکردن ما با ماریب یها برا کروبیبدن که م یدو سّد دفاع-11

 جادیدر پوست ا یخراش ایکند اما اگر زخم  یم یر یها جلوگ کروبی: سّد اول : پوست بدن از ورود مپاسخ
بدن  یها از سّد اول عبور کنند با سّد دوم دفاع کروبیوارد بدن شود. سّد دوم : اگر م کروبیشود از آن راه م

 شوند. یاجه ممو دیسف یگلبول ها یعنی

 

تر بروند و وارد  نییپا یتوانند به راحت یشوند اما چرا نم یم ینیها وارد ب کروبیم میکش ینفس م یوقت-12
 شش ها شوند؟

 رانند. یم رونیآنها را به ب ینیداخل ب یو مژک ها ینی: مخاط بپاسخ

 

 برند؟ یم نیها را از ب کروبیچگونه م دیسف یگلبول ها-13

 کروبیبه م دیسف یگلبول ها ی:بعض یخوار  گانهیب-1کنند:  یها مبارزه م کروبی: گلبول ها از دو راه با مپاسخ
ترشح  -2.ندیگو یم زیخوار ن گانهیب دیسف یگلبول ها نیخورند به ا یکنند و آنها را م یها حمله م
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کند ؛  یم رفعالیها را غ کروبیکنند پادتن م یبه نام پادتن ترشح م یمواد دیسف یگلبول ها یپادتن:بعض
 خورند. یرا راحت تر م رفعالیغ یها کروبیم نیخوار ا گانهیب دیسف یگلبول ها

 

 افتد ؟ یم یعبور کنند چه اتفاق زین دیسف یگلبول ها یعنیبدن  یها از سّد دوم دفاع کروبیاگر م -14

سل در شش  کروبیشوند مثال م یمتفاوت بدن ساکن م یشوند درجا ها یم روزیها پ کروبیم ی: وقتپاسخ
 شود . یشش م یسلول ها بیو سبب تخر رندیگ یها قرار م

 

 رساند ؟ یم بیچگونه به بدن آس یگلو درد چرک کروبیم-15

رود و به  یخون به قلب م انیکند که با جر یترشح م یاست و سم یباکتر  ینوع یمار یب نیا کروبی: مپاسخ
 رساند . یم بیآن آس

 

 د؟یده حیزا هستند؟توض یمار یآور و ب انیها ز یباکتر  یهمه  ایآ -16

 کنند یم دیتول نیتامیوجود دارد که و ییها یما باکتر  یدر روده  -1. ری: خپاسخ

 برند یم نیآور را از ب انیز یها یکنند که باکتر  یم یدر پوست ما زندگ ییها یباکتر  -2

درختان و  یار یآب یکنند و از آن برا یضرر م یو ب هیتصف یخاص یها یجاها فاضالب را با باکتر  یدر بعض -3
 کنند. یسبز استفاده م یفضا ها

 

که  ییکرده باشد،چرا آن را در همان ساعت ها زیتجو کیوتیب یما آنت یمار یبهبود ب یاگر پزشک برا -17
 ؟ میبخر دیپزشک گفته است و به همان تعداد با

مقاوم کنند و در  کیوتیب یتا خود را در برابر آنت میده یها فرصت م یبه باکتر  میکار را نکن نی: اگر اپاسخ
 ببرد. نیدارو نتواند آنها را از ب جهینت

 

 ؟ ستیورزش کردن چ ی دهیفا -18

 شود. یها وقلب و احساس نشاط در بدن م چهیماه تی: ورزش کردن سبب تقوپاسخ

 

 ؟ ستیچ ریواگ ریغ یها یمار یب جادیعلت ا-19
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اختالل در کار  لیها به دل یمار یب نیا ندیآ یها به وجود نم کروبیدر اثر م ریواگ ریغ یها یمار ی: بپاسخ
 .شوندیم جادیبدن ا یدستگاه ها

 

 د؟یسیرا بنو ریواگ ریغ یمار یاز ب یموارد -20

نرم بمانند و  مانیممکن است استخوان ها م،یدار مصرف نکن میکلس یغذا ها یکاف یاگر به اندازه -1: پاسخ
فشار خون  یمار یپر نمک و سرخ شده با روغن فراوان ابتال به ب یخوردن غذا-2ضربه شکسته شوند نیبا کمتر
سلول  ی لهیاگر قند خون به وس یدر خون خود قند دارند ول یعیانسان ها به طور طب یهمه -3برد  یرا باال م

 ادیمصرف ز-4گردد یعارض م ابتید ایقند  یر مایباال تر رفته و ب یعیبدن مصرف نشود از حد طب یها
 بزرگ است . یسرطان روده  شیدایدر پ لیگوشت قرمز مانند گوشت گوساله و گوسفند از عوامل دخ

 

 تواند به سالمت روح و روان ما کمک کند ؟ یم ییانجام چه کارها-21

به سالمت  انیو داشتن رفتار درست و محترمانه با اطراف یی،خوش رو ی،مهربان گرانی: کمک کردن به دپاسخ
 کنند. یروح و روان ما کمک م

 

 د؟یاست نام ببر یرا که عامل آن باکتر  یمار ینام سه ب-22

 ی، گلودرد چرک یفتر ی: سل ، دپاسخ

 

 د؟ینام ببر یروسیو یمار یچهار ب-23

 و سرخک دزی، ا تی: آنفلوآنزا ، هپاتپاسخ

 

 شود ؟ یوارد بدن ما م یاز چه راه یدگسرماخور کروبیم-24

دستها هم نقش  یآلودگ نیب نیاست اما در ا ینیب ایبه بدن دهان  یسرماخوردگ روسی: راه ورود وپاسخ
تماس  قیشوند و از طر یحرف زدن در هوا پخش م یحت ایها به دنبال سرفه عطسه و  روسیدارند . و یمهم

 ایآلوده با چشم ها دهان  یتهاباشد اگر دس یقابل انتقال م زیبوده اند ن روسیکه آلوده به و ییایدستها با اش
 . ابدی یانتقال م یسرماخوردگ روسیکند و دایتماس پ ینیب

 

 شود ؟ یم ریواگ یها یمار یآلوده چگونه سبب گسترش ب یها طیمح-25
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 یم یمار یرش بسگ است که باعث گست ایمانند موش گربه  یجانوران یها محل زندگ طیمح نی: اپاسخ
 گردد. یم یباعث گسترش آلودگ زیهوا ن انیشوند جر

 

 آورند ؟ یبه وجود م ییهایماریقارچ چه ب ای یباکتر  روسیمانند و یعوامل-26

 یروسیو ییهایماریب یو سرما خوردگ یسرخجه آبله مرغان هار  دزیا تی: فلج اطفال آنفلوآنزا هپاتپاسخ
 هستند

 اند . ییایباکتر یمار یسرفه تب مالت و سل ب اهیس یفتر یکزاز د نیچرک گلودرد

 شوند . یمحسوب م یقارچ یهایماریاز ب یبرفک دهان و قارچ پوست یکچل

 

 تواند داشته باشد ؟ یم ییچه نشانه ها یمار یب -27

 …ها و سوزش ادرار و  چهیبد دهان درد ماه یرنگ بو یدگیحالت تهوع پر جهی: تب لرز درد شکم سرگپاسخ

 

 بهتر از درمان است ؟ یر یشگیچرا پ -28

دارد  یادیز ی نهیهز درمان –کند  جادیتواند نشاط ا یم یر یشگیدرمان ناراحت کننده است اما پ رای: زپاسخ
در  یشود ول یرفتن وقت م نیکند .درمان باعث از ب یم نهیهز یمبلغ کم یطوالن یدر زمان یر یشگیاما پ

است و به بدن در قسمت  یمار یب کیدرمان  یاستفاده از دارو براشخص است  اریزمان در اخت یر یشگیپ
 …شود و  یمحافظت م یمار یبدن در مقابل چند ب یر یشگیدر پ یرساند ول یم بیآس گرید یها

 

 مناسب تر است ؟ یر یشگیپ یبرا ییچه راه ها -29

 …: الف: باال بردن مقاومت بدن ب: واکسن ج: ورزش و پاسخ
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 وسایل ارتباط شخصی

 

 

 

 

 برای دریافت نمونه سواالت بیشتر به کانال زیر مراجعه کنید:   

 https://eitaa.com/sheshoooom 

 ششم  علوم

 ندهی: از گذشته تا آ14درس 
 میرزایی درسنامه
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اند. تصویرهای زیر برخی ها با یکدیگر از گذشته تا امروز خیلی تغییر کردهوسایل ارتباط انسان

 دهد:وسایل ارتباطی در گذشته را نشان می

 

 

 

وگو وگو کنید. از معّلم خود بخواهید در این گفت این وسایل ارتباط شخصی با یکدیگر گفت ٔهدربار

 شرکت کند.

 مقایسه وسایل ارتباطی جدید نسبت به گذشته

 

 کتاب درسی( 102علم و زندگی )صفحٔه 

  

 وسایل ارتباطی زمان خودشان بپرسید و آن اطالعات را به کالس گزارش  ٔترها دربارهاز بزرگ

نامه از  -های تندرو استفاده از اسب -انتقال صدا  -استفاده از دود و مشعل در ارتفاعات  دهید.

 وسایل ارتباطی گذشته هستند.

 در تصویرهای زیر برخی وسایل برقراری ارتباط امروزی آمده است.
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 وگو کنید.های خود گفتکالسین وسایل با هم فواید و ضررهای استفاده از ای ٔدرباره

 کتاب درسی( 103)صفحٔه  گفت و گو کنید

 

 
 

بینی کنید در آینده وسایل ارتباط چرا وسایل ارتباط شخصی با گذشت زمان تغییر کرده است؟ پیش

 های انسان.به علت پیشرفت علم و دانش و تغییر نیاز و خواسته شخصی چگونه خواهد بود؟

و  ها معنیها را به طور کامل از بین خواهد برد. در دنیای آینده مرزها و فاصلهاین فناوری فاصله

ترین ترین زمان ممکن و با باالترین کیفیت و کمها در کوتاهمفهوم نخواهد داشت و انتقال پیام

تر شده پذیر خواهد شد. وسایل ارتباطی از قبیل گوشی همراه از نظر اندازه بسیار کوچکهزینه امکان

ار کوچک امکان تر خواهد شد. ادغام وسایل ارتباطی در یک دستگاه بسیها بسیار سادهو حمل آن

 ها و اطالعات با حجم باال در زمان بسیار کمتری صورت خواهد پذیرفت.پذیر شده و انتقال پیام
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 نکات 
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 سواالت 

 سواالت درس چهاردهم علوم

 ندهیآ تا گذشته از ��

 

 کند ؟ یاستفاده م یارتباط شخص لیچرا انسان از وسا -1

 گرانیخود را به د امیکند تا بتواند پ یارتباط استفاده م یبرقرار  یبرا یا لهیاز وس شهی: انسان همپاسخ
 برساند .

 

 ! دیکن انیدانش آموزان را ب یارتباط شخص لیوسا یمضرات برخ -2

 گرمانید یشود که کارها یباعث م یا انهیرا یهایتلفن همراه و باز نترنتیاز حد از ا شیب ی: استفاده پاسخ
 شود . جادیا مانیبرا یو روان یو مشکالت روح یو ناراحت میرا انجام نده

 

 .دیکن انیرا ب یموارد ریز لیاز وسا کینقاط ضعف و قوت هر  یدرباره  -3

 

 تلفن

 زمان ممکن نیدر کمتر گرانیارتباط با د ی: امکان برقرار  قوت

 . میبرو گرید کی دنیشود که کمتر به د ی:باعث م ضعف

 

 همراه تلفن

 …و  امکیرتباط در هر مکان و در هر لحظه از شبانه روز ارسال پا ی: امکان برقرار  قوت

 انسان مضر است ی: امواج آن برا ضعف

 

 انهیرا

 ینترنتیا دیاطالعات خر یمانند پرداخت ها جمع آور  یشخص یاز کار ها یار ی: تبادل اطالعات انجام بس قوت
 …و 

 شود . یم یو روان یروح یهایماریب جادیباعث ا یا انهیرا یها یو باز  نترنتی: عادت کردن به ا ضعف

185
Sample output to test PDF Combine only
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 .پاسخ:  دیکن انیرا در گذشته ب یارتباط شخص لیاز وسا یموارد -4

 به کمک مشعل در ارتفاعات -1

 انتقال صدا -2

 تندرو یاستفاده از اسب ها -3

 تلگراف -4

 

 کرده اند ؟ رییبا گذشت زمان تغ یارتباط شخص لیچرا وسا -5

 عتریاطالعات را سر نیارتباط برقرار کند هم چن گرانیبتواند راحت تر و بهتر با د یکه آدم نیا ی: براپاسخ
 انجام شود . عتریتبادل کاال و خدمات بهتر و سر یاقتصاد یانتقال دهد کار ها
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