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سخنی با همکاران بزرگوار
«علوم تجربی» بخشی از دانش امروزی است که حاصل مطالعه و جستوجوی
انسان درجهت شناخت جهان مادی و پیبردن به اسرار و قوانین حاکم بر آن میباشد.
انسان ،برای کشف و شناخت این اسرار ،غالباً از ابزارهای حسی خود استفاده میکند،
از همین رو برای توسعه و تقویت این حواس به ساخت دستگاههای گوناگونی نیز
دست زده است .تولید ابزارهای گوناگون ،موجب افزایش توانایی انسان برای کشف
رازهای جهان شده و زندگی او را متح ّول میسازد .بدیهی است که استفاده از
دستاوردهای علم و فناوری ،باعث فراهمآمدن رفاه نسبی در برخی جهات شده و
موجب میشود تا آنچه که در گذشته با رنج و سختیِ بسیار صورت میپذیرفته است،
بسیار راحتتر و سریعتر انجام گیرد.
ّ
محل تحصیل خود میشود ،از یکسو «کنجکاو» بوده و
دانشآموزی که وارد
هر لحظه بهسوی دست یافتن به دانشی تازه و پیدا کردن پاسخی مناسب برای
پرسشهای بیشمار خود است ،و از سوی دیگر الزم است تا برای زندگی در دنیای
علم و فناوری «آماده» گردد .به این ترتیب ،برنامهریزی در نظام آموزشی باید بهگونهای
صورت گیرد که عالوهبر شکوفا کردن ق ّوة جستجوگری و لذتبخش کرد ِن فرآیند
دانستن و کشف مجهوالت برای دانشآموزان ،آنچه را برای زندگی در دنیای امروز
و فردا به آن نیازمند هستند نیز به آنها بیاموزد .در این راستا الزم است تا درس علوم
تجربی نیز به نوبة خود بتواند به هر دو هدف گفته شده ،دست یابد .در این درس،
محتوا و روش باید به شکلی طراحی شود که از یک سو پاسخگوی نیازهای فطری
دانشآموزان در زمینة شناخت محیط بوده و به آنان در پیبردن به شگفتیهای جهان
ِ
بینش مورد نیاز
خلقت کمک کند ،و از سوی دیگر موجب آشنایی آنها با دانش و
زندگی حال و آینده شود .بهواقع باید گفت که هدف نهایی ،رسیدن به واژة عمیق و
تأ ّملبرانگیز «سواد علمی  -فنّاورانه» است.

دانشآموزان نخبه و تیزهوش به فراخور استعداد خدادادی که در وجودشان نهفته
است ،دارای نیازها و استعدادهایی هستند که گاهی در قالب برنامههای عادی مدارس
و مراکز آموزشی برآورده نشده و بهدرستی پرورش نمییابند .از اینرو ،ایجاد تغییراتی
در این نوع برنامهها اجتنابناپذیر است؛ بههمین منظور سال گذشته با ه ّمت مسئولین
محترم و همکاران بزرگوار مرکز م ّلی پرورش استعدادهای درخشان و دانشپژوهان
جوان و سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ،در ا ّولین گام از اجرای بخشی از
سند تح ّول بنیادین آموزش و پرورش ،نخستین جلد از کتابهای «علوم تکمیلی
ویژة مدارس استعدادهای درخشان» به رشتة تحریر درآمد .به لطف حقتعالی و
با تالش ستودنیِ همکاران ارجمند هر دو مجموعه ،دومین جلد از این کتابها نیز با
هدف غنیسازی مطالب کتاب درسی با تولید قطعات مناسب مهیّا گردید .قبل از ارائة
محتوای هر قطعه مشخصات آن شامل نوع قطعه ،موضوع مطرح شده و شمارة صفحة
ارجاعی به کتاب درسی ،درج شده است .لذا همکاران محترم با توجه به نشانی مربوط
به هر یک از قطعات ،میتوانند موارد مطرح شده را مورد استفاده قرار دهند.
بر خود الزم میدانیم از کلیة همکاران بزرگوار در شهرهای مختلف کشور که
با کمکها و راهنماییهای سازندة خود در بهبود کیفیت این مجموعه یاریرسان ما
بودند تقدیر و تشکر نماییم .هر چند به دلیل محدودیتها و رعایت سرفصلهای ارائه
میسر نگردید؛ اما همراهی این
شده در کتاب درسی امکان استفاده از برخی مطالب ّ
بزرگواران مایة دلگرمی است .سپاس ویژة خود را تقدیم به دوستان گرانقدر جناب
آقایان سید محمد هاشمینسب ،علیرضا منسوب بصیری ،رضا سازمند و سرکار خانم
رقیه موحد میکنیم که بدون لطف آنان تهیّة مجموعة حاضر دشوار مینمود .همچنان
بر این عقیدهایم که مجموعة حاضر نیز خالی از اشکال نیست و با اصالح و بازنگری
به مجموعهای منسجمتر تبدیل خواهد شد .در این راستا بهرهگیری از نظرات و
پیشنهادات همکاران گرانقدر مزید امتنان است.
				

با سپاس

شیوهنامة استفاده از کتاب
همان گونه که در مقدمه کتاب نیز اشاره شده است ،هدف از تألیف این کتاب
«غنیسازی» مطالب کتاب درسی وزارتی بوده و استفاده از آن «ب ه جای» کتاب درسی
امکان پذیر نیست .در واقع الزم است تدریس این دو کتاب در کالس به صورت
هم زمان و موازی صورت پذیرد .به همین منظور و با توجه به درخواست همکاران
ارجمند ،دستورالعمل استفاده از کتاب تکمیلی به شرح زیر ارائه میگردد.
به عنوان مثال در صفحة  5کتاب درسی مطلبی با عنوان اصلی «چه مقدار حل
شونده را میتوان در آب حل کرد؟» مطرح و پس از توضیح این عنوان نیز یک آزمایش
ارائه شده است.

الزم است پس از تدریس مباحث گفته شده در کتاب درسی توسط همکاران محترم،
قطعة متناظر طراحی شده در کتاب تکمیلی برای این بخش مورد استفاده قرار گیرد.

در باالی هر قطعه عنوان اصلی آن مطابق با عنوان مطرح شده در کتاب درسی نوشته
شده است .در ادامه نیز مشخصات قطعه شامل نوع قطعه ،نام کتاب درسی ،شماره
فصل ،نام قطعه و شمارة صفحة ارجاعی به کتاب درسی مشاهده میشوند .به این
ترتیب پیدا کردن قطعة متناظر با کتاب درسی و استفاده از آن در زمان تدریس به
راحتی قابل انجام است.
عنوان اصلی قطعه (مطابق با عنوان کتاب درسی)
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فعالیت ،بیشتر
ﻓﺼﻞ 1متن تکمیلی،
قطعات (شامل
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ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻰ
را بیازمایید و )...پیشنهاد میشود قبل از شروع تدریس با مطالعه موارد طرح شده
ﻣﯿﺰان اﻧﺤﻼلﭘﺬﯾﺮى ﻫﻤﮥ ﮔﺎزﻫﺎ در آب
مناسبﻣﻮردبرای ترتیب ارائه مباحث در کالس را انتخاب کنید.
کار
در هر ﺑﺎدو
ﺷﻮد؛ ﺣﺘّﻰ در
راهﻣﻰ
کتاب،ﮐﻢﺗﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ
ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﻰ
نباید
بدیهی است که در این راه
وﺟﻮداز اهمیت کتاب درسی غافل بود و الزم است توجه
دارد و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎى ﻣﺤﻠﻮل ،ﻣﻘﺪار ﮐﻢﺗﺮى
ﺣﻞ ﮐﺮد!
دانش از آﻧﻬﺎ را
مهم جلب نمایید.
ﺣﻼلاین
آموزانﻣﻰراﺗﻮاننیزدر به
ﺑﺎ ﺟﺴﺖوﺟﻮى ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ
ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ﻣﺎدة ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻰ ﺟﺎﻣﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻊ را ﭘﯿﺪا
پایان هر فصل
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﻧﺤﻼلﭘﺬﯾﺮى آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﻣﺎ راﺑﻄﮥ
ﻣﻌﮑﻮس دارد.

در
نیز پرسشهای متنوعی طرح شدهاند که عالوه بر به چالش
کشیدن آموختههای دانش آموزان ،در تفهیم بهتر مطالب به آنها تأثیر مطلوبی خواهند
داشت.
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 104اگـر بـه محیـط اطـراف خود به دقـت نگاه کنیـد ،مواد گوناگـون و متنوعـی را میتوانیـد ببینید.
109

برخی از این مواد فقط از یک نوع ّ
ماده تشـکیل شـده اند؛ ّاما بعضی دیگر از دو یا چند ماده به دسـت
نگاه کنیـد ،مواد گوناگـون و متنوعـی را میتوانیـد ببینید.
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آمده اند .بیشتر
برخی از این مواد فقط از یک نوع ماده تشـکیل شـده اند؛ ّاما بعضی دیگر از دو یا چند ماده به دسـت
125
مواد ،مخلوط نامیده می شـوند .در این فصل با مخلوط ها و برخی روش های جدا سـازی آنها آشـنا
آمده اند .بیشتر موادی که ما در زندگی با آنها سرو کار داریم ،از دو یا چند ماده تشکیل شده اند .این
می شوید.
مواد ،مخلوط نامیده می شـوند .در این فصل با مخلوط ها و برخی روش های جدا سـازی آنها آشـنا
می شوید.

برخی از مواد خالص و بعضی مخلوط اند

فصل

1

مخلوط
و جدا سازی مواد

ّ
اگـر بـه محیـط اطـراف خود به دقـت نگاه کنیـد ،مواد گوناگـون و متنوعـی را میتوانیـد ببینید.
برخی از این مواد فقط از یک نوع ماده تشـکیل شـده اند؛ ّاما بعضی دیگر از دو یا چند ماده به دسـت
آمده اند .بیشتر موادی که ما در زندگی با آنها سرو کار داریم ،از دو یا چند ماده تشکیل شده اند .این
مواد ،مخلوط نامیده می شـوند .در این فصل با مخلوط ها و برخی روش های جدا سـازی آنها آشـنا
می شوید.
1

برخی از مواد خالص و بعضی مخلوط اند

برخی از مواد خالﺺ و بعضی مخلوطاند
متن تکميلی

علوم تجربی

فصل 1

خواص ماده
ّ

صفحۀ 2

خواص مواد
در يکی از روشهای تقسيمبندی،
ّ
را به دو دستۀ فيزيکی و شيميايی طبقهبندی میكنند.
خواص فيزيکی بدون ايجاد تغيير در ماهيت
ّ
شيميايیِ مواد قابل اندازهگيری هستند .به عنوان مثال
خواص فيزيکی آن
نقطۀ انجماد يك ماده را جزو
ّ
میدانند؛ زيرا در هنگام يﺦزدن ،تغييری در ماهيت
خواص شيميايی مربوط به
ماده ايجاد نمیشود .اما
ّ
تمايل و چگونگی انجام واكنش بين يك ماده با
مادهای ديگر است؛ مثالً سوختن چوب در حﻀور
اكسيژن و تبديل آن به خاكستر و ايجاد گرما ،يکی
از ويژگیهای شيميايی آن بهشمار میرود.

برای طبقهبندی مواد نيز از روشهای گوناگونی استفاده میشود .مواد با توجه به حالت فيزيکی خود به سه گروه
جامد ،مايع و گاز تقسيم میشوند؛ اما اگر طبقهبندی آنها بر اساس تعداد اجزای سازندهشان انجام شود ،به دو گروه
خالﺺ (دارای يك جزء) و ناخالﺺ (دارای دو يا چند جزء) تقسيم میشوند.

بايد به اين نکته توجه داشته باشيد كه «مخلوط» كردن مواد با يکديگر تغييری در خواص شيميايی آنها ايجاد نمیكند،
درحالیكه «تركيب» شدن آنها به يکديگر باعث توليد مواد جديدی با خواص شيميايی جديد خواهد شد.

2

مخلوط ممكن است همگن يا ناهمگن باشد
خود را بيازماييد

علوم تجربی

فصل 1

طبقهبندی مواد

صفحۀ 3

با توجه به مطالبی كه آموختهايد ،نمودار زير را با استفاده از كلمات داخل كادر زير ،كامل كنيد:
عنصر ،ناهمگن ،مادۀ خالﺺ ،همگن ،تركيب ،محلول

آ) در بين چهار زيرمجموعۀ پايانی ،كداميك دارای كمترين تعداد اجزا بوده و بيشترين تعداد اجزا در كدام زيرمجموعه
خواهد بود؟
ب) برای هريك از گروهها دو مثال بنويسيد.

پ) فرآيند جداسازی فيزيکی چه تفاوتهايی با فرآيند جداسازی شيميايی دارد؟
ت) پيشبينی كنيد كه كداميك از اين دو فرآين ِد جداسازی ،گرانقيمتتر خواهند بود .برای پاسﺦ خود دليل بياوريد.

3

مخلوط ممكن است همگن يا ناهمگن باشد
متن تکميلی

علوم تجربی

فصل 1

مقايسۀ
مخلوطها و تركيبها

صفحۀ 3

اگر چه ممکن است با شنيدن دو كلمۀ «مخلوط» و «تركيﺐ» ،آنها را مشابه يکديگر بدانيم؛ اما در واقع اين دو عبارت
دارای تفاوتهای اساسی با يکديگر هستند:
ویژگی عمومی یک ترکیب

ویژگی عمومی یک مخلوط

● عنصرها یا ترکیبهای سازندة آن فقط بایکدیگر ● عنصرها یا ترکیبهای سـازندة آن بـا یکدیـگر
واکنش میدهند.
مخلوط میشوند.
● یک مادة جدید ساخته شده است.

● مادة جدیدی ساخته نمیشود.

● امکان تغییـر نـوع و یـا مقـدار اجـزای سـازندة آن
● میتوان نوع و مقدار اجزای سازندة آن را تغییر داد.
وجود ندارد.
● تولید آن با انجام یک واکنش شیمیایی همراه است.

● هیچ واکنش شیمیایی اتفاق نمیافتد.

● ویژگــیهــای آن م ــابه وی ــژگیه ــای اج ــزای
سازنده است.

● ویژگی متفاوتی نسبت به اجزای سازندة خود دارد.

●جدا کردن اجزای سازندة آن از یکدیگر با روشهای ● برای جدا کردن اجزای آن از یکدیگر به روشهای
پیچیدهتری احتیاج داریم.
ساده امکانپذیر است.

مخلوط ممكن است همگن يا ناهمگن باشد
فعاليت

علوم تجربی

فصل 1

آلياژها

صفحۀ 3

در يك كارِ گروهی در مورد هريك از پرسشهای زير ا ّطالعات جمعآوری كنيد:

آ) آلياژ چيست؟

ب) نام چهار آلياژ معروف را همراه با اجزای سازندۀ آنها بنويسيد.

پ) در چه بخشهايی از زندگی روزمرۀ ما استفاده از آلياژها بهتر از به كارگيری اجزای سازندۀ آنها (به تنهايی)
میباشد؟ علت اين مـوضـوع چيست؟
ت) بـه طور كلـی اسـتفاده از آلياژها،
نسـبت به اسـتفاده از فلزهای خالﺺ،
چه فايدههايـی دارد؟

چگونگی قرارگرفتن اتمها در ساختار آلياژها
4

مخلوط ممكن است همگن يا ناهمگن باشد
متن تکميلی

علوم تجربی

فصل 1

محلول ،سوسپانسيون،
امولسيون

صفحۀ 4

در يك نوع طبقهبندی بر اساس اندازۀ ذرات ،مخلوطها را به سه نوع محلول ،كلوييد و سوسپانسيون تقسيم میكنند.
در بين اين مخلوطها ،كلوييدها تنوع زيادی دارند كه معروفترين آنها را «امولسيون» مینامند .برخی از ويژگیهای
اين مخلوطها عبارتند از:
برخی از ویژگیها

نام مخلوط

● شامل یک یا چند ماده (حلشونده) حل شده در یک ماده (حالل ،معموالً مایع
محلول

یا گاز) دیگر هستند.
● شفاف

● همگن

● بدون امکان تهنشینی و جدا شدن اجزا از یکدیگر
● شامل ذرههای جامد حلنشده و پراکنده در یک مایع
سوسپانسیون

● کدر

● ناهمگن

● جدا شدن اجزا از یکدیگر
امولسیون

● شامل مایع غوطهور و پراکنده شده در یک مایع دیگر
● ناهمگن

● جدا شدن اجزا از یکدیگر (در صورت استفاده نکردن از پایدار کنندة امولسیون)
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مخلوط ممكن است همگن يا ناهمگن باشد
فعاليت

علوم تجربی

فصل 1

محلول ،سوسپانسيون،
امولسيون

صفحۀ 4

تحقيق كنيد كه اندازۀ ذرههای سازندۀ يك محلول بزرگتر است يا يك سوسپانسيون .اين موضوع در مورد محلول
و امولسيون چگونه است؟ برای پاسﺦ خود يك مثال مطرح كرده و سعی كنيد اندازۀ ذرهها را با جستجو در منابع
مختلف پيدا كنيد.

حالت فيزيكی محلولها میتواند متفاوت باشد
متن تکميلی

علوم تجربی

فصل 1

محلولها و انواع آنها

صفحۀ 5

در طبقهبندی مواد ،محلولها به عنوان مخلوطهای همگن در
نظر گرفته میشوند كه جزء اصلی آنها «حالل» ناميده میشود و بقيۀ
اجزا «حلشونده» به شمار میآيند .برای تعيين حالل و حلشونده،
ابتدا به حالت فيزيکی مواد توجه میكنند .مادهای كه پس از تشکيل
محلول ،حالت فيزيکی خود را حفﻆ میكند به عنوان حالل
در نظر گرفته شده و مادهای كه حالت فيزيکی آن تغيير كرده است ،نقش
حلشونده را خواهد داشت؛ اما اگر حالت فيزيکی هر دو ماده يکسان
بوده و بعد از تهيۀ محلول نيز تغييری نکند ،مادهای به عنوان حالل
در نظر گرفته میشود كه دارای مقدار بيشتری باشد.

همانطور كه مواد در سه حالت فيزيکی جامد ،مايع و گاز وجود
دارند ،محلولها نيز دارای هر سه حالت فيزيکی گفته شده هستند:
 )1محلولهای گازی :مخلوط گازهای مختلف همواره به شکل همگن بوده و يك محلول در نظر گرفته میشود.
هوايی كه تنفس میكنيم نوعی از اين محلولها بهشمار میرود.

 )2محلولهای مايع :حل شدن مواد جامد ،مايع يا گازی شکل در يك مايع باعث توليد محلولهای مايع خواهد شد.
معموالً وقتی صحبت از محلولها به ميان میآيد ،محلولهای مايع مورد نظر هستند.
 )3محلولهای جامد :بسياری از آلياژها ،سراميكها و ...محلولهای جامد هستند .مخلوط شدن مس و روی با درصد
مشخﺺ با يکديگر منجر به ساخت آلياژ برنج میشود كه يك محلول جامد خواهد بود .طال ،نقره و مس میتوانند
آلياژهای گوناگونی توليد كنند كه كاربردهای متفاوتی نيز خواهند داشت.
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چه مقدار حلشونده را میتوان در آب حل كرد؟
متن تکميلی

فصل 1

علوم تجربی

انحاللپذيری

صفحۀ 5

برای مقايسۀ ميزان انحاللپذيری مواد الزم است تا بيشترين مقدار ممکن از آنها را كه در مقدار مشخصی از
حالل (در يك دمای ثابت) حل میشوند ،مشخﺺ كنيم .معموالً برای اين منظور ،از  100گرم حالل استفاده میشود؛
به عنوان مثال انحاللپذيری برخی از مواد در دمای  20 °Cدر  100گرم آب برابر است با:
نام ماده

حالت فیزیکی

انحاللپذیری (بر حسب گرم)

کربن دیاکسید

گاز

0/871

آمونیاک

گاز

18/1

هیدروژن کلرید

گاز

70

متانول

مایع

بینهایت

سدیم کلرید

جامد

51/18

شکر

جامد

501

آيا دما بر روی ميزان حلشدن مواد تأثير دارد؟
فعاليت

علوم تجربی

فصل 1

ميزان انحاللپذيری همۀ گازها در آب
با افزايش دما كمتر میشود؛ حتّی در مورد
برخی از مواد جامد نيز چنين شرايطی وجود
دارد و با افزايش دمای محلول ،مقدار كمتری
از آنها را میتوان در حالل حل كرد!
با جستوجوی كتابها و منابع اينترنتی
نام چند مادۀ شيميايی جامد يا مايع را پيدا
كنيد كه ميزان انحاللپذيری آنها با دما رابطۀ
معکوس دارد.

7

انحاللپذيری متفاوت

صفحۀ 6

مخلوطها در زندگی
متن تکميلی

علوم تجربی

فصل 1

تعيين قدرت
اسيدی و بازی محلولها

صفحۀ 7

هميشه وقتی از اسيدها صحبت میشود ،مزۀ ترش و خاصيت خورندگی آنها را به ياد میآوريم؛ درحالیكه بازها
موادی با مزۀ تلﺦ و گ َس هستند و حالتی صابون مانند دارند .اما خوردن يا لمس كردن چنين موادی میتواند بسيار
خطرناك باشد؛ بههمين دليل برای شناسايی آنها از موادی به نام «شناساگر» استفاده میشود كه در محيطهای اسيدی
و بازی رنگهای متفاوتی دارند.

بايد توجه داشت كه استفاده از شناساگرها اغلب فقط مشخﺺكنندۀ نوع محلول است و تنها میتوان اسيدی ،بازی
يا خنثی بودن محلول را فهميد؛ اما امکان تعيين ميزان اسيدی يا بازی بودن آن را فراهم نمیكند .برای اين منظور از
 pHاستفاده میشود كه يك مقياس عددی بوده و اعداد از صفر تا  14را شامل میشود .در اين مقياس آب خالﺺ
به عنوان يك مادۀ خنثی (نه اسيدی و نه بازی) دارای  pH=7است .هر قدر  pHيك محلول كمتر از  7بوده و به صفر
نزديكتر باشد ،ميزان اسيدی بودن آن بيشتر است .با افزايش  pHبه مقادير باالتر از  7محلول دارای خاصيت بازی
خواهد شد و هر چه مقدار  pHيك محلول به  14نزديكتر شود ،خاصيت بازی آن بيشتر میشود.
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مخلوطها در زندگی
فعاليت

علوم تجربی

مفهوم مقياس pH

فصل 1

صفحۀ 7

در يك كار گروهی با يکی از همكالسیهای خود تحقيق كنيد كه مقياس  pHبر چه مبنايی معرفی شده است و
مفهوم اعداد مطرحشده برای  pHچيست؟ با تغيير هر واحد ( pHمثالً تبديل  pH=2به  )pH=3چه تغييری در شرايط
محلول ايجاد میشود؟

جداسازی اجزای مخلوط
متن تکميلی

علوم تجربی

برای جدا كردن اجزای يك مخلوط
(همگن يا ناهمگن) از يکديگر،
الزم است كه حداقل در يکی از
ويژگیهای فيزيکی يا شيميايی آنها
اختالف قابل توجهی وجود داشته
باشد تا بتوان بر مبنای آن جداسازی
را انجام داد .برخی از متداولترين
روشهای جداسازی و مبنای مورد
استفاده در آنها عبارتند از:

فصل 1

روشهای جداسازی

مبنای انجام جداسازی

صفحۀ 8

روش جداسازی

فیلترکردن
اندازة ذرات

دیالیز
کروماتوگرافی (اندازة طردی)

جرم یا چگالی ذرات

سانتریفیوژ
تقطیر

تغییر حالت فیزیکی

تصعید
تبلور مجدد

تغییر ماهیت شیمیایی
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رسوب دادن
تبدیل کردن به گاز

جداسازی اجزای مخلوط
متن تکميلی

علوم تجربی

فصل 1

روشهای جداسازی

صفحۀ 8

 )1جداسازی بر اساس اندازۀ ذرات:

سادهترين خاصيت فيزيکی كه میتوان در جداسازی از آن استفاده كرد ،اندازۀ ذرات سازندۀ مخلوط است.
در اين شرايط از يك غشای متخلخل با حفرههای ريز استفاده میشود ،كه فقط مادۀ مورد نظر بتواند از آن عبور كند
(البته گاهی اوقات نيز مادۀ مورد نظر از حفره عبور نکرده و بقيۀ اجزای مخلوط از آن عبور میكنند) .به اين ترتيب
جداسازی يك گونه از بقيۀ اجزا اتفاق میافتد.

استفاده از كاغذ صافی يکی از ابتدايیترين روشهای جداسازی است .در اين روش ذراتی با اندازۀ نسبت ًا بزرگ
از كاغذ صافی عبور نکرده و از بقيۀ اجزای محلول جدا میشوند؛ اما اگر اندازۀ ذرات كوچكتر از حفرات موجود
بر روی كاغذ صافی باشد (و به اين ترتيب از كاغذ صافی عبور كنند) ،برای جدا كردن آنها از فيلترهای غشايی
مخصوص استفاده میشود.

دياليز نيز روش ديگری برای جداسازی اجزای مخلوطها بر اساس اندازۀ آنها است .در اين روش از غشاهای
سلولزی استفاده میشود كه معموالً به شکل لولهای ،كيسهای و يا نواری ساخته میشوند .در اين روش حركت اجزا در
يك طرف غشا به سمت ديگر آن با توجه به اختالف غلظت (مقدار مادۀ حلشده در حالل) صورت میگيرد .اجزای
كوچك از غشا عبور كرده و به سمت ديگر آن میروند؛ درحالیكه اجزای بزرگتر چنين امکانی را نخواهند داشت.
معموالً برای خالﺺ سازی پروتيينها ،آنزيمها و يا بعﻀی از هورمونها از دياليز استفاده میشود.

 )2جداسازی بر اساس جرم يا چگالی:

اگر اجزای مخلوط از نظر جرم يا چگالی با يکديگر تفاوت داشته باشند،
امکان جداسازی آنها توسط دستگاه سانتريفيوژ وجود دارد .در اين دستگاه،
مخلوط در داخل لولههای آزمايشگاهی ريخته شده و با سرعت زيادی شروع
به چرخش میكند .به اين ترتيب ذرات داخل مخلوط در لولۀ آزمايش
تهنشين میشوند .ذراتی كه جرم يا چگالی بيشتری دارند ،سريعتر رسوب
كرده و از ذرات سبكتر جدا میشوند.
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جداسازی اجزای مخلوط
متن تکميلی

علوم تجربی

فصل 1

روشهای جداسازی

صفحۀ 8

 )3جداسازی بر اساس تﻐيير حالت فيزيكی:

برای جدا كردن دو يا چند مايع كه در يکديگر حل شدهاند ،از تقطير استفاده میشود .البته اين نوع جداسازی به
شرطی امکانپذير است كه نقطۀ جوش اين مايعها به اندازۀ كافی با يکديگر اختالف داشته باشند .ابتدا با حرارت دادن
محلول ،مايعی كه زودتر به جوش میآيد بخار شده؛ سپس با سرد كردن اين بخار ،آن را مجدداً به مايع تبديل میكنند.
تبديل مستقيم يك جامد به بخار نيز روش مناسبی برای جداسازی است كه تصعيد ناميده میشود.

 )4جداسازی بر اساس تﻐيير ماهيت شيميايی:

گاهی الزم است تا يك عنصر از يك تركيب جدا شود .در اين شرايط میتوان با انجام واكنشهای شيميايی ،عنصر
مورد نظر را به مادۀ ديگری تبديل كرد كه جدا كردن آن راحتتر است .به عنوان مثال جدا كردن كلر موجود در محلول
نمك خوراكی با تبديل آن به يك مادۀ نامحلول در آب (مانند نقره كلريد) انجام میگيرد .البته چنين روشهايی معموالً
برای شناسايی و اندازهگيری مقدار يك عنصر در تركيب شيميايی مورد استفاده قرار میگيرند و امکان جداسازی عنصر
خالﺺ را فراهم نمیكنند.
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مخلوطها در زندگی
فعاليت

جداسازی اجزای مخلوط

فصل 1

روشهای جداسازی

صفحۀ 8

• يکی از روشهای جداسازی مواد موجود در يك مخلوط ،تَبَلور است .تحقيق كنيد كه مبنای جداسازی مواد در اين
روش چيست و امکان جدا كردن چه موادی از يکديگر با اين روش وجود دارد.

• كروماتوگرافی از جديدترين روشهای جداسازی است كه دارای انواع مختلفی میباشد .در يك كار گروهی
چگونگی انجام جداسازی در اين روش را مشخﺺ كنيد .خالصهای از انواع روشهای كروماتوگرافی و موادی كه
بهوسيلۀ اين روشها از يکديگر جدا میشوند را تهيه كرده و بهصورت پوستر يا روزنامهديواری ارائه دهيد .در شکل
زير نمونههايی از كروماتوگرافی كاغذی را مشاهده میكنيد.
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مخلوط و جداسازی مواد
خود را بيازماييد

فصل 1

علوم تجربی

پايان فصل

صفحۀ 8

 -1كداميك از ويژگیهای زير برای يك ماده خاصيتی فيزيکی بوده و كداميك جزو خواص شيميايی است؟
ب) انعطافپذيری

آ) رنگ

پ) گرمای آزادشده در هنگام سوختن

ت) نقطۀ ذوب

چ) شفافيت

ح) گرانروی (مقاومت مايعات در برابر جاریشدن)

ج) اشتعال پذيری (تمايل برای آتشگرفتن)

ث) سرعت انجام واكنش با آب
خ) pH

د) نيروی جاذبه يا دافعۀ مغناطيسی

 -2هريك از موارد زير در كدام گروه از طبقهبندی مواد (همگن ،ناهمگن و  )...قرار میگيرند؟
آ) برنز

ت) نشاسته
چ) هوا

د) روغن زيتون

ب) آب نمك

پ) طال

ح) گازوييل

خ) اورانيم

ج) شن و ماسه

ث) آجيل

 -3سه مخلوط را نام برده و با مشخﺺ كردن اجزای سازندۀ آنها بيان كنيد (كه قبل و بعد از مخلوط شدن آنها با
يکديگر) چه تفاوتی در خواص اين اجزا ايجاد میشود؟

 -4اجزای سازندۀ هريك از آلياژهای زير را مشخﺺ كنيد.
آ) برنج

پ) فوالد مارجينگ

ث) فوالد ضد زنگ

چ) چدن

ب) مفرغ

ت) آمالگام
ج) برنز
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مخلوط و جداسازی مواد
خود را بيازماييد

علوم تجربی

فصل 1

پايان فصل

صفحۀ 8

 -5كداميك از شکلهای زير نشاندهندۀ يك محلول است؟ كداميك مربوط به سوسپانسيون بوده و كداميك میتواند
يك امولسيون را نشان دهد؟ دليل انتخاب خود را توضيح دهيد.

(ب)

(آ)

(پ)

 -6همانطور كه میدانيد برای تشخيﺺ اسيدی يا بازی بودن يك ماده میتوان از شناساگرها استفاده كرد .برخی از
شناساگرها از مواد طبيعی تهيه میشوند و برخی ديگر مواد شيميايی هستند:

آ) از كلم قرمز به عنوان يك شناساگر طبيعی برای تشخيﺺ اسيدها و بازها استفاده میشود .تحقيق كنيد كه رنگ اين
شناساگر در محيطهای اسيدی و بازی چه تفاوتی با يکديگر دارد.

ب) با جستجو در منابع اينترنتی ،رنگ شناساگرهای شيميايی زير را در هريك از محيطهای اسيدی و بازی مشخﺺ
كنيد:
ليتموس (تورنسل) ،نارنجی متيل (متيل اورانژ) ،فنل فتاليين ،زرد آليزارين ،آبی برمو تيمول

 -7با افزودن آب به محلول ساختهشده از هر مادهای ،محلول رقيقتری ساخته میشود؛ چرا كه نسبت مقدار مادۀ
حلشده به آب موجود در محلول كمتر خواهد شد .حال تصور كنيد يك محلول آبليمو با  pH=2و يك محلول
آمونياك با  pH =11را در اختيار داريد .اگر با اضافه كردن آب به هر دو محلول آنها را رقيقتر كنيد ،چه تغييری در
مقدار  pHآنها ايجاد میشود (بيشتر شده و يا كمتر خواهد شد)؟ چرا؟
 -8در كداميك از روشهای جداسازی زير ،اندازۀ ذرههايی كه از يکديگر جدا میشوند كوچكتر بوده و در كداميك
ذرههای جداشده بزرگتر هستند؟
آ) دياليز

پ) فيلتركردن

ب) تقطير
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فصل

۲

تغییرهای شیمیایی
در خدمت زندگی

ٔ
همه مواد ،انرژی شیمیایی ذخیره شده دارند؛ به طوری که در اثر تغییرهای فیزیکی و شیمیایی
انـرژی آنهـا تغییـر می کند .چگونه می توان از انرژی ذخیره شـده در مواد اسـتفاده کـرد؟ آیا می توان
انرژی شیمیایی مواد را به انرژی الکتریکی و گرمایی تبدیل کرد؟
15

تغییرهای شیمیایی در همه جا مشاهده می شوند.

تﻐييرهای شيميايی در همهجا مشاهده میشوند
متن تکميلی

علوم تجربی

فصل 2

تغييرهای
فيزيکی و شيميايی

صفحۀ 10

به طوركلی تغييراتی كه در محيط اطراف ما اتفاق میافتند به دو گروه فيزيکی و شيميايی تقسيم میشوند .گروه
ا ّول مربوط به تغييرات ظاهری ماده (تغيير شکل يا اندازه) بدون تغيير در ساختار مولکولی ماده است .ذوب شدن يﺦ،
بخار شدن آب و موارد مشابه ،همگی با تغيير ويژگیهايی از ماده همراه هستند اما هيﭻ تأثيری بر ماهيت آن ندارند؛
بنابراين همۀ آنها تغييراتی فيزيکی بهشمار میروند كه همواره با دادن يا گرفتن انرژی همراه خواهند بود.

در يك تغيير شيميايی ،يك (يا چند) ماده به ماده (يا مواد) ديگری تبديل میشود (میشوند) .چنين تغييری ممکن
است مانند زنگ زدن آهن بسيار ك ُند و يا همچون انفجار مواد منفجره بسيار سريع باشد.

بايد توجه داشت كه در هيﭻ يك از اين تغييرات (فيزيکی يا شيميايی) اتمها ن َه به وجود میآيند و ن َه از بين میروند،
بلکه فقط در تغييرات شيميايی ،چگونگی اتصال آنها به يکديگر تغيير میكند.
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تﻐييرهای شيميايی در همهجا مشاهده میشوند
بيشتر بدانيد

علوم تجربی

فصل 2

تغييرهای
فيزيکی و شيميايی

صفحۀ 10

همانطور كه گفته شد در تغييرات فيزيکی و شيميايی -كه
هر دو با تغيير انرژی مواد همراه هستند  -هيﭻ تغييری در
ماهيت اتمها به وجود نمیآيد؛ اما در نوع خاصی از واكنشها كه
«واكنشهای هستهای» ناميده میشوند ،با تغيير ماهيت اتمها روبهرو
میشويم .چنين واكنشهايی با مبادله كردن مقدار زيادی انرژی
انجام میشوند كه حتّی با قویترين تغييرهای شيميايی نيز قابل
مقايسه نيست .قدرت تخريبی بسيار زياد بمبهای اتمی و همچنين
انرژی خورشيدی(!) به انجام چنين واكنشهايی مربوط است.

تﻐييرهای شيميايی در همهجا مشاهده میشوند
بيشتر بدانيد

علوم تجربی

فصل 2

نشانههای تغيير شيميايی

صفحۀ 12

گاهی اوقات با مشاهدۀ بعﻀی از تغييرات ظاهری میتوان حدس زد كه مواد دچار تغيير شيميايی شدهاند .برخی
از مهمترين آنها عبارتند از:

• تﻐيير رنﮓ :يك قطعه آهن كه در مجاورت هوا و رطوبت قرار گرفته است ،به خاطر زنگ زدن به رنگ ديگری
درمیآيد (البته بايد دقت داشته باشيد كه رنگزدن يك ماده با يك مادۀ رنگی ديگر ،تغيير شيميايی نخواهد بود).

• تﻐيير بو :اگر يك تکه گوشت برای مدتی نسبتاً طوالنی در خارج از يخچال نگه داشته شود ،بوی نامطبوعی پيدا
میكند.
• تﻐيير مزه :مزۀ نامطلوب ميوههای فاسد شده ،بيانگر انجام
واكنش شيميايی است.

• ايﺠاد حباب (گاز) :با انداختن يك قطعه سنگ مرمر در داخل
ظرف اسيد ،از اطراف آن حباب خارج میشود.
• تشكيل رسوب يا ايﺠاد لخته :اگر يك ميﺦ آهنی را وارد
محلولی از نمك مس كنيم ،در داخل ظرف رسوبی از فلز مس
تشکيل خواهد شد.
شکل مقابل مربوط به انجام واكنش بين دوماده است كه با آزاد
شدن گاز و تغيير رنگ محلول موجود در ظرف قابل مشاهده
است.
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تﻐييرهای شيميايی در همهجا مشاهده میشوند
خود را بيازماييد

علوم تجربی

فصل 2

نشانههای تغيير شيميايی

صفحۀ 12

آ) به غير از موارد گفتهشده ،چه نشانههای ديگری نشاندهندۀ تغييرهای شيميايی هستند؟
ب) آيا تمام نشانههای گفتهشده فقط به تغييرات شيميايی اختصاص دارند؟ چرا؟
پ) پنج تغيير شيميايی را همراه با نشانههای ظاهری مربوط به انجام آنها بيان كنيد.

تﻐييرهای شيميايی در همهجا مشاهده میشوند
متن تکميلی

علوم تجربی

فصل 2

انرژی شيميايی مواد

صفحۀ 12

ِ
كردن
همۀ ما در طول زندگی خود به انرژی حاصل از تغييرات شيميايی نياز داريم .اين انرژی ممکن است برای گرم
منازل مورد استفاده قرار گيرد و يا در صنايع مختلف برای توليد مواد گوناگون به مصرف برسد؛ حتّی در داخل بدن ما
نيز توليد چنين انرژیهايی بسيار ضروری و الزم به نظر میرسد.

در هنگام انجام يك تغيير شيميايی ،انرژی از حالتی به
حالت ديگر تبديل میشود كه ممکن است اثر آن به راحتی
مشاهده شده و يا اصالً قابل درك نباشد .معموالً انرژی چنين
تغييراتی بهشکل گرما ظاهر میشود؛ اما گاهی اوقات نيز خود
را بهصورت نور و يا صدا نشان میدهد.
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سوختن؛ روشی برای استفاده از انرژی شيميايی مواد
فعاليت

علوم تجربی

فصل 2

اجزای سازنده هوا

صفحۀ 14

به كمك منابع مختلف (كتاب ،مقاله ،اينترنت و  )...اجزای سازندۀ هوا را مشخﺺ كرده و درصد هريك از آنها را
بيان كنيد .در طی  200سال گذشته چه تغييری در اين مقادير به وجود آمده است؟ دليل اين موضوع را چه میدانيد؟

سوختن؛ روشی برای استفاده از انرژی شيميايی مواد
متن تکميلی

علوم تجربی

فصل 2

مادۀ سوختنی

صفحۀ 15

مواد سوختنی انرژی شيميايی زيادی را در خود ذخيره كردهاند كه در هنگام سوختن (واكنش با اكسيژن) آن را
رها میكنند .درصورت كنترل مناسب اين انرژی ،میتوانيم از آن در جهت بهبود كيفيت زندگیمان استفاده كنيم.

معموالً وقتی صحبت از سوختن مواد میشود ،گرما و آتش حاصل از آن را به ياد میآوريم؛ اما حتّی غذايی كه
وارد بدن ما میشود نيز میتواند در نقش يك سوخت ظاهر شود! مواد قندی در سلولهای بدن و در حﻀور اكسيژن
میسوزند؛ اما اين واكنش توسط تنفس سلولی كنترل میشود تا بدن شعلهور نشود و انرژی حاصل از آن برای انجام
فعاليتهای روزانه مورد استفاده قرار گيرد.

19

سوختن؛ روشی برای استفاده از انرژی شيميايی مواد
علوم تجربی

متن تکميلی

فصل 2

انتخاب سوخت مناسب

صفحۀ 15

ِ
انرژی حاصل از سوختن يك ماده به عنوان هدف اصلیِ به كارگيری يك تغيير شيميايی باشد ،الزم
اگر استفاده از
است كه در انتخاب سوخت به موارد زير توجه شود:
• مقدار انرژی موجود در آن

• قيمت مادۀ سوختنی

• ميزان دسترسی به منابع آن

• راحتی در استفاده همچنين
انبار كردن آن

• ميــزان آلودگیهــای
زيســتمحيطی ايجادشــده
بــر اثــر مصــرف آن

سوختن؛ روشی برای استفاده از انرژی شيميايی مواد
فعاليت

علوم تجربی

فصل 2

انتخاب سوخت مناسب

صفحۀ 15

فهرستی از مشخصات يك سوخت مناسب برای محل زندگیتان را تهيه كرده و موادی را كه میتوان با توجه به اين
ويژگیها مورد استفاده قرار داد مشخﺺ كنيد .سپس با بيان دليل مناسب ،بهترين سوخت را از ميان آنها مشخﺺ كنيد.
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فرآوردههای سوختن
متن تکميلی

علوم تجربی

فصل 2

مقايسۀ
اكسيدشدن و سوختن

صفحۀ 15

به طور كلی واكنش انجامشده بين هر مادهای (اتم ،مولکول ،عنصر ،تركيب يا مخلوط) با اكسيژن را «اكسيد
شدن» مینامند .مادهای كه در چنين واكنشهايی توليد میشود «اكسيد» نام دارد و تركيب يك يا چند عنصر با

اكسيژن خواهد بود.

واكنشهای اكسيد شدن بسيار متنوع هستند؛ اما معروفترين آنها «سوختن» نام دارد .در واقع واكنش سوختن
نوعی از واكنشهای اكسيد شدن است كه با سرعت زيادی انجام شده و عالوهبر مواد جديد ،گرما و نورِ قابل
مشاهده نيز توليد میكند؛ درحالیكه برخی از انواع اكسيد شدن بسيار آهسته و كند انجام میشوند و ما متوجه آزاد
شدن گرمای آنها نمیشويم .به عنوان مثال زنگ زدن آهن يك مثال از واكنشهای اكسيد شدن با سرعتی بسيار
ناچيز است.
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علوم تجربی

سوختن ناقﺺ و
سوختن كامل

صفحۀ 16

همانطوركه میدانيد ،سوختن واكنشی است
كه در طی آن يك ماده با سرعت زيادی با
اكسيژن واكنش میدهد و عالوهبر توليد مواد
جديدی به عنوان فرآورده ،گرما و نور نيز توليد
میكند .اما با توجه به مقدار اكسيژن مصرف
شده (موجود در محيط) ،سوختن نيز به چند
گروه تقسيم میشود .به عنوان مثال در مورد
بنزين كه يکی از معروفترين هيدروكربنها
(گروهی از مواد شيميايی كه فقط از اتمهای
كربن و هيدروژن ساخته شدهاند) است ،میتوان
سه نوع واكنش سوختن را مشاهده كرد:
بنزین با آن واكنش دهد:
طور كامل
تواند به
اکسیدبنزين
دارد و
مقدار
اکسیژن +
→ میگاز
وجوددی
اكسيژن کربن
زيادی  +گاز
بخار آب
واكنش +
اين و نور
 )1سوختن كامل :درگرما
گرما و نور  +بخار آب  +گاز کربن دیاکسید → گاز اکسیژن  +بنزین
گرما و نور  +بخار آب  +گاز کربن دیاکسید → گاز اکسیژن  +بنزین

 )2سوختن ناقﺺ :در اين واكنش اكسيژن موجود در محيط كه بنزين میتواند با آن واكنش بدهد ،كمتر از حالت قبل
است و بنزين به خوبی واكنش نمیدهد:
گرما و نور  +بخار آب  +گاز کربن مونو اکسید → گاز اکسیژن  +بنزین
گرما و نور  +بخار آب  +گاز کربن مونو اکسید → گاز اکسیژن  +بنزین
گرما و نور  +بخار آب  +گاز کربن مونو اکسید → گاز اکسیژن  +بنزین

 )3توليد دوده :اين واكنش نيز نوعی سوختن ناقﺺ است؛ اما مقدار اكسيژن موجود در آن از هر دو واكنش قبلی كمتر
است؛ بنابراين دوده توليد میشود كه نوعی كربن خالﺺ خواهد بود:
گرما و نور  +بخار آب  +دوده → گاز اکسیژن  +بنزین
گرما و نور  +بخار آب  +دوده → گاز اکسیژن  +بنزین
گرما و نور  +بخار آب  +دوده → گاز اکسیژن  +بنزین

فرآوردههای سوختن

خود را بيازماييد

علوم تجربی

فصل 2

با توجه به انواع واكنشهای سوختن هيدروكربنها بيان كنيد:
آ) چه شباهت (شباهتهايی) بين اين واكنشها وجود دارد؟

ب) تفاوت (تفاوتهای) موجود بين اين واكنشها چيست؟

پ) مفيدترين و خطرناكترين واكنش در بين اين واكنشها كدام است؟
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انواع سوختن

صفحۀ 16

فرآوردههای سوختن
بيشتر بدانيد

علوم تجربی

فصل 2

انواع سوختن

صفحۀ 16

توجه داشته باشيد كه مشاهدۀ شعله در هنگام انجام يك واكنش شيميايی هميشه به معنی «سوختن» نيست! هرچند
اغلب افراد چنين تص ّوری دارند ،اما يکی از آزمايشهای معروف در علم شيمی به نام «آزمايش كوه آتشفشان» (!) به
راحتی نادرست بودن اين تص ّور را ثابت میكند.

در اين آزمايش يك ماده جامد بدون انجام واكنش با اكسيژن و فقط با نزديك كردن شعله كبريت به آن شعلهور شده
و به مواد ديگری كه به صورت جامد و گاز هستند تبديل میشود .اين واكنش نشان دهندۀ تجزيه شدن يك ماده
است كه همراه با ايجاد شعله خواهد بود (در حالی كه واكنش سوختن بيانگر تركيب شدن يك ماده با اكسيژن است).
آيا میتوانيد واكنش ديگری را معرفی كنيد كه با وجود توليد شعله ،واكنش سوختن نباشد؟

فرآوردههای سوختن
متن تکميلی

علوم تجربی

فصل 1

برای خاموش كردن آتش الزم است كه حداقل يکی از
سه ضلع مثلث آتش را حذف كنيم .البته بايد توجه داشت
كه نوع آتشسوزی نقش مهمی در تعيين روش خاموش
كردن آن دارد:

آ) حذف كردن گرما:

اين روش متداولترين روش برای خاموش كردن آتش
است .آتشنشانها در برخی از آتشسوزیها به طرف
شعلۀ آتش آب میپاشند .در واقع آنها با اين كار باعث
سرد شدن و سپس خاموش شدن آتش میشوند.
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خاموش كردن آتش

صفحۀ 17

فرآوردههای سوختن
خود را بيازماييد

علوم تجربی

فصل 2

خاموش كردن آتش

صفحۀ 17

ب) حذف كردن مادۀ سوختنی:

شايد تابهحال در برنامههای تلويزيونی و يا فيلمهای سينمايی آتشسوزی بسيار خطرناك و مهيب چاههای گازی را
ديده باشيد .شعلههای چنين آتشی به قدری بزرگ هستند كه مهار آنها با آبپاشی غيرممکن است .بهترين روش برای
خاموش كردن چنين آتشی ،قطع كردن جريان گاز است.
برای خاموش كردن شعلههای آتشسوزی كه در جنگلها و مزارع اتفاق میافتد نيز توصيه میكنند درختان و گياهان
اطراف منطقۀ درحال سوختن قطع شوند تا از ادامۀ آتشسوزی به نواحی ديگر جلوگيری شود.

پ) حذف كردن اكسيژن:

گاهی اوقات در هنگام آشپزی در آشپزخانه ناگهان روغن موجود در ظرف شعلهور میشود .در چنين شرايطی
ريختن آب بر روی روغن شعلهور وضعيت را خطرناكتر میكند ،چرا كه آب به سرعت بخار شده و روغنِ درحال
سوختن را نيز با خود به هوا میبرد .يکی از روشهای مناسب برای خاموش كردن چنين آتشی ،انداختن پارچۀ خيس
بر روی آن است تا از رسيدن اكسيژن به مادۀ سوختنی جلوگيری شود.

كپسولهای آتشنشانی نيز با ايجاد كف در اطراف محل آتشسوزی و جلوگيری از رسيدن اكسيژن به آن ،مانع از
گسترش آتش شده و آن را خاموش میكنند.
با توجه به روشهای مختلفی كه برای خاموش كردن آتش مورد استفاده قرار میگيرد ،به موارد زير پاسﺦ دهيد:

آ) چرا آتشنشانها در هنگام خاموش كردن آتش ،قسمتهای اطراف ناحيۀ درحال سوختن را به طور كامل آبپاشی
میكنند؟

ب) در طراحی جنگلهای مصنوعی جديد ،مناطقی را بدون كاشتن درخت رها میكنند .به نظر شما علت اين موضوع
چيست؟

پ) گاهی اوقات برای خاموش كردن ِ
آتش فردی كه لباسهای او درحال سوختن است ،آن شخﺺ را بر روی زمين
انداخته و بر روی او پتو يا پارچه

میاندازنـد .در ايـن روش كداميك
از اضـالع مثلـث آتـش حـذف
میشـود؟ توضيـح دهيـد.

ت) چـرا بـرای خامـوش كـردن
شـعلههای آتـش ناشـی از جريـان
بـرق نبايـد از آب اسـتفاده كـرد؟

ث) به نظر شما علت قرار دادن
سـطلهـای شن و مـاسه در كنـار
مخازن سوختگيری و پمﭗ بنزينها
چيست؟
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خود را بيازماييد

علوم تجربی

فصل 2

خاموش كردن آتش

صفحۀ 17

يکی از روشهای ذخيره كردن انرژی شيميايی،
استفاده از باتریها برای اين منظور است كه امکان
نگهداری انرژی برای مدت زمانی طوالنی را دارند.
هر باتری از يك سر مثبت و يك سر منفی تشکيل
شده است .با اتصال آنها با يك سيم به يکديگر،
میتوان يك مدار ساخت كه با حركت الکترون ِ
های
داخلِ آن ،جريان الکتريسيته توليد میشود.

راههای ديگر برای استفاده از انرژی شيميايی مواد
بيشتر بدانيد

علوم تجربی

فصل 2

پيل سوختی

صفحۀ 19

واكنش گاز هيدروژن با گاز اكسيژن يك واكنش بسيار سريع و انفجاری است كه با آزاد شدن مقدار زيادی انرژی
همراه است:
انرژی زياد  +آب → اكسيژن  +هيدروژن
در اين واكنش فقط آب توليد شده و برخالف
واكنشهای سوختنِ هيدروكربنها هيﭻگونه آلودگی
ديگری ايجاد نمیشود .بههمين دليل دانشمندان عالقۀ
زيادی برای استفاده از هيدروژن به عنوان مادۀ سوختنی
دارند؛ مثالً در سفرهای فﻀايی از اين ماده به عنوان سوخت
موشك استفاده میكنند.
پيلهای سوختی وسيلهای نسبتاً جديد هستند كه امکان
واكنش مناسب بين هيدروژن و اكسيژن را فراهم میكنند.
انرژی شيميايی توليد شده در اين پيلها مستقيماً به انرژی
الکتريکی تبديل شده و مورد استفاده قرار میگيرد.
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تﻐييرهای شيميايی در خدمت زندگی
خود را بيازماييد

سوختی
پيل
فصل 3

علوم تجربی

 -1كداميك از تغييرات زير فيزيکی و كداميك شيميايی هستند؟
آ) حل شدن شکر در آب

ت) آفتاب سوختگی پوست بدن

ب) بخار شدن الکل

پايان فصل

صفحۀ 19

پ) فاسد شدن گوشت

ج) آبپز كردن تخممرغ

ث) هﻀم شدن غذا

 -2اگر يك تکه قند را داخل لولۀ آزمايش قرار داده و بر روی شعلۀ چراغ بگيريم ،به آرامی به مايع تبديل میشود.
با ادامۀ حرارت دادن رنگ آن به قهوهای تغيير میكند؛ سپس مقداری بخار از سطح آن بلند میشود كه با برخورد به
لولۀ آزمايش به قطرات ريز مايع تبديل میشود .در پايان مادهای بیمزه و با رنگ سياه تشکيل میشود كه در آب نيز
نامحلول است .اين ماده «زغال» ناميده میشود.
در آزمايش توصيفشده ،كداميك از نشانههای تغيير شيميايی مشاهده میشود؟ كداميك از نشانهها مربوط به يك
تغيير فيزيکی خواهد بود؟
 -3معموالً انرژی شيميايی مواد بر حسب مقدار كيلوژول (به ازای يك گرم از ماده) اندازهگيری میشود .انرژی
شيميايی برخی از مواد غذايی و سوختهای مصرفی را در جدول زير مشاهده میكنيد:
مادة غذایی

مقدار انرژی

مادة غذایی

مقدار انرژی

مادة سوختنی

مقدار انرژی

شکر

61/8

تخم مرغ

8/88

زغال

33/1

پنیر

4/5

کره

38/2

چوب

61/8

کرفس

8/ 1

گوشت

9/4

گاز طبیعی

54/1

انگور

2/9

شکالت

22/2

نفت

44/9

آ) چرا گاز طبيعی را به عنوان سوخت مناسب برای مصارف خانگی پيشنهاد میكنند؟
ب) دليل توصيه به ورزش و تحرك بعد از مصرف مواد قندی چيست؟

پ) اگر بخواهيم مقدار انرژی معادل با سوزاندن  224گرم زغال ،با خوردن كرفس وارد بدنمان شود ،بايد چند گرم
از اين ماده را مصرف كنيم؟
 -4اگر يك تکه نوار منيزيمی را به شعلۀ كبريت نزديك كنيم ،آتش گرفته و نور خيرهكنندهای توليد میكند؛ اما بدون
استفاده از شعله نيز به آرامی اليهای تُرد و سفيد رنگ بر روی نوار منيزيمی تشکيل میشود كه مربوط به واكنش آن با
اكسيژن هوا است .شباهتها و تفاوتهای موجود در اين دو فرآيند را بيان كنيد.
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فصل 3

پايان فصل

صفحۀ 19

 -5آ) در هنگام سوختن بنزين با توجه به شرايط انجام واكنش ،عالوهبر بخار آب ،گازهای ديگری نيز توليد میشوند.
چه عاملی موجب اختالف در محصوالت به دست آمده است؟

ب) هميشه توصيه میشود در مکانهای سربسته از ايستادن در كنار اتومبيلی كه درحال كاركردن درجا است ،خودداری
كنيد .تحقيق كنيد كه علت اين موضوع چيست؟

 -6استفاده از كدام روش در خاموش كردن آتشسوزیهای زير مناسبتر است؟
آ) آتشسوزی در يك مزرعه

ب) آتشسوزی در يك كارگاه توليد رنگ

پ) آتشسوزی در سيستم برقرسانی يك شهر
ت) آتشسوزی در يك پمﭗبنزين

 -7تحقيق كنيد كه استفاده از پيلهای سوختی چه مزيتهايی در مقايسه با استفاده از باتریهای متداول دارد.
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فصل

۳

از درون اتم
چه خبر

ٔ
تا حدود  ۱50سال قبل دانشمندان اعتقاد داشتند ،اتم کوچک ترین ٔ
دهنده ماده است.
ذره تشکیل
بـا پیشـرفت علـم و فنـاوری ،دانـش و پژوهش گسـترش یافـت و اطالعات بیشـتری به دسـت آمد .این
اطالعـات نشـان داد اتم هـا نیز از ذره های کوچک تری سـاخته شـده اند .در این فصل بـه دنیای درون
ٔ
دهنده اتم ها و نقش آنها در رفتار و خواص مواد آشنا می شویم.
اتم ها می رویم و با ّذره های تشکیل

ّ
ذره های سازنده اتم
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در علوم هفتم آموختیدکه ٔ
همه مواد از اتم سـاخته شـده اند .اتم نیز از ذره های ریزتری به نام الکترون،

ذرههای سازنده اتم
متن تکميلی

علوم تجربی

سوختی
پيل
فصل 3

تاريخچۀ بررسی ماهيت اتم

صفحۀ 21

يونانيان نخستين افرادی بودند كه عقيده داشتند همه چيز از ذرات كوچكتری ساخته شده است« .دموكريتوس»
در حدود  400سال قبل از ميالد نظر خود را در مورد ذرههای كوچك سازندۀ مواد اعالم كرد .هر چند در آن سالها
بسياری از مردم حرفهای او را نپذيرفتند؛ اما بعدها دانشمندان دريافتند كه وجود ذرههای كوچك به عنوان اجزای
اصلی سازندۀ مواد ،تصوری درست بوده است؛ اما پيدا كردن پاسﺦ مناسب برای اينكه اين ذرهها چه ماهيتی دارند،
كار بسيار دشواری بود.

برخی از فيلسوفان يونان از آب به عنوان عنصر اصلی سازندۀ كائنات نام میبردند .برخی ديگر آتش را سازندۀ همۀ
مواد میدانستند .در بين نظرات عنوانشده« ،عناصر اربعه» كه شامل آب ،باد ،خاك و آتش هستند دارای طرفداران
بيشتری بودند و ساليان زيادی از آنها به عنوان اجزای اصلی سازندۀ همۀ مواد ياد میشد.

در اوايل قرن نوزدهم ميالدی« ،جان دالتون» نظريۀ جديدی مطرح كرد .او ذرات سازندۀ مواد را «اتم» ناميد
كه ذرههايی بسيار كوچك بودند و به ذرات ريزتری تقسيم نمیشدند .از نظر دالتون فقط تعداد كمی از اتمها (با
اندازه و جرمهای مختلف) وجود دارند كه مواد را میسازند .او به راحتی توانست وجود ميليونها مادۀ مختلف را
توجيه كند .دالتون اعتقاد داشت كه از تركيب اتمها با نسبتهای مختلف با يکديگر ،مواد گوناگونی ساخته میشوند
(البته هنوز هم برخی از قسمتهای نظريۀ دالتون قابل قبول بوده و مورد استفاده قرار میگيرد).
مدل اتمی دالتون تا سال  1897و كشف الکترون توسط ِجی ِجی تامسون مورد قبول بود .در شکل زير (از چﭗ
به راست) به طور خالصه چگونگی تغيير مدلهای اتمی را از  400سال قبل از ميالد تا قرن بيستم مشاهده میكنيد.
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ذرههای سازنده اتم
متن تکميلی

علوم تجربی

فصل 3

تعيين ماهيت و ويژگی
شيميايی اتمها

صفحۀ 22

همانطور كه در ابتدای اين فصل از كتاب اشاره شد ،هر اتمی دارای يك هسته است .پروتونها و نوترونها در
داخل اين هسته جای میگيرند و الکترونها در اطراف هسته قرار دارند« .ماهيت» هر اتمی فقط به تعداد پروتونهای
آن بستگی دارد؛ مثالً در هر كجای دنيا اتمی با  11پروتون وجود داشته باشد آن اتم حتماً سديم است و چگونگی
ساخت آن و يا حتّی تعداد الکترونها و نوترونهای موجود در آن تأثيری بر ماهيت اتم مورد نظر نخواهد داشت؛
اما «ويژگی شيميايی» اتمها به تعداد الکترونها و چگونگی قرارگرفتن آنها در اطراف هستۀ اتم بستگی دارد .به عنوان
مثال فعاليت شيميايی سديمی كه در اطراف هستۀ خود  11الکترون دارد ،با سديمی كه دارای  10يا  12الکترون است،
كامالً تفاوت دارد.

نمايش اتم و يون سديم،
بر اسـاس مدل اتمی بور
(در ادامه با مدل بور آشنا خواهيد شد)

ذرههای سازنده اتم
فعاليت

علوم تجربی

فصل 3

نوترونها ذراتی خنثی و بدون بار
الکتريکی هستند كه جرمی نزديك
به جرم پروتونها دارند .با توجه به
اينكه نوترونها نه در تعيين ماهيت
اتمها تأثيرگذار هستند و نه در ويژگی
شيميايی آنها نقشی دارند ،بررسی كنيد
كه چه دليل (يا داليلی) برای حﻀور آنها
در اتم وجود دارد؟
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نقش ذرههای خنثی
در داخل اتم

صفحۀ 22

ذرههای سازنده اتم
علوم تجربی

بيشتر بدانيد

فصل 3

تبديل اتمها به يکديگر

صفحۀ 22

گاهـی اوقـات در هسـتۀ اتم واكنشـی اتفاق میافتد كه منجـر به توليد مقدار زيادی انرژی میشـود .ايـن انرژی را
«انرژی هستهای» میناميم كه توليد آن با دو روش امکانپذيراست:
آ) شکافت هستهای

ب) همجوشی هستهای

پروتونها و نوترونهای موجود در هستۀ اتم به شدت به يکديگر چسبيدهاند .با اينكه بار مثبت پروتونها باعث
شده است كه اين ذرات يکديگر را دفع كنند؛ اما نيروی قوی ديگری باعث كنار هم نگه داشتن آنها در هستۀ اتم
میشود .اگر در اين شرايط اتفاقی بيفتد كه نيروی دافعۀ هستۀ اتم بر نيروی جاذبۀ آن غلبه كند ،انرژی بسيار زيادی
توليد خواهد شد .دانشمندان توانستهاند با تحريك برخی از اتمهای اورانيم چنين شرايطی را به وجود بياورند و از
«شكافت هستهای» اورانيم ،انرژی زيادی توليد كنند.

كريپتون
اورانيم ناپايدار
نوترون

اورانيم
نوترون

باريم
فرآيند «همجوشی» (گداخت) هستهای برخالف شکافت است و در طی آن از برخورد دو (يا چند) هستۀ سبك ،يك
هستۀ بزرگ (سنگين) ايجاد میشود .اما نکتۀ جالب ،انرژی بسيار زياد (حتی بيشتر از شکافت هستهای) توليدشده در
اين فرآيند است؛ بههمين دليل دانشمندان عقيده دارند حرارت بسيار زياد خورشيد ناشی از انجام همجوشی هستهای

در آن است .دمای خورشيد به  15ميليون درجۀ
سانتیگراد رسيده و فشاری در حدود 1122
اتمسفر در آن وجود دارد .چنين دما و فشار
غيرقابل تصوری باعث ايجاد شرايطی بسيار
مناسب برای همجوشی هستهای خواهد بود.

هليم

نوترون
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دوتريم

تريتيم

عنصرها و نشانههای شيميايی آنها
خود را بيازماييد

علوم تجربی

فصل 3

نماد شيميايی عنصرها

صفحۀ 23

معموالً نماد شيميايی عنصرها از يك يا دو حرف انگليسی تشکيل میشود (كه حتماً حرف ا ّول آن را بزرگ
مینويسند) .تعداد زيادی از اين نمادها از نام انگليسی عنصرها گرفته شده است؛ اما برخی از آنها برگرفته از نام التين
عنصرها میباشد .به عنوان مثال:

اتم

نام انگلیسی

نماد شیمیایی

هیدروژن

Hydrogen

H

هلیم

Helium

He

نیتروژن

Nitrogen

N

نئون

Neon

Ne

اکسیژن

Oxygen

O

کلر

Chlorine

Cl

آهن

Iron

Fe

مس

Copper

Cu

سرب

Lead

Pb

آ) به نظر شما كداميك از نمادهای موجود در اين جدول مربوط به نام انگليسی عنصر مورد نظر است و كداميك از
نام التين آن برداشته شده است؟

ب) نام التين عناصری كه نماد آنها از نام انگليسیشان گرفته شده است را مشخﺺ كنيد.

پ) به نظر شما چه دليلی برای استفاده از نماد ( Heبهجای  )Hبرای هليم وجود دارد؟ در مورد نماد ( Neبهجای )N
برای نئون چه نظری داريد؟ چند مورد مشابه ديگر در بين عناصر با چنين شرايطی معرفی كنيد.
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نخستين مدلهای اتمی با استفاده از ذرات سازنده اتم
متن تکميلی

علوم تجربی

فصل 3

عنصرها و نشانه شيميايی آنها

صفحۀ 23

كلمۀ «اتم» يك لغت يونانی به معنای «تﺠزيه ناپذير» است كه در نظريۀ اتمی دالتون به خوبی مورد استفاده قرار
گرفت؛ اما بعدها برخالف اين نظريه ،مشخﺺ شد كه اتمها نيز قابل تجزيه شدن هستند و از ذرات كوچكتری
ساخته شدهاند.

در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم ميالدی ،دانشمندان مجبور شدند برای توصيف رفتارهايی كه از
اتم مشاهده میكردند ،به مطالعۀ دقيقتری بپردازند .يکی از اين افراد تامسون بود كه در سال  1897مدل اتمی
«كيﮏ كشمشی» خود را مطرح كرد .او اتم را بهصورت يك توپ كروی با بار الکتريکی مثبت در نظر گرفت كه
ذرههای كوچکی با بار الکتريکی منفی در داخل آن قرار دارند .اين ذرههای منفی را الکترون ناميدند؛ اما آزمايشهای
بعدی با استفاده از اتمهای ناپايدار (پرتوزا) منجر به پيدايش مدلهای اتمی جديدتر (و البته كاملتری) شد.

«ارنست رادرفورد» يکی از شاگردان تامسون بود كه با انجام آزمايشات دقيق توانست مدل اتمی ارائهشده توسط
استاد خود را بهبود ببخشد .در مدل اتمی رادرفورد (مدل اتم هستهدار) بار مثبت اتم به شکل فشرده در مركز آن قرار
دارد و الکترونها (با بار منفی) در اطراف هستۀ مثبت جای میگيرند.

قسمت زيادی از فﻀای اطراف هستۀ اتم نيز خالی در نظر
گرفته شده بود؛ اما اين مدل نيز خالی از اشکال نبود .به
عنوان مثال ممکن بود الکترون با داشتن بار منفی بر روی
هستۀ اتم (با بار مثبت) سقوط كند؛ بههمين دليل در مدت
زمان كوتاهی اين نظريه نيز باطل شد و جای خود را به
مدل منظومۀ شمسی داد كه توسط «نيلز بور» ارائه شد.
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عنصرها و نشانه شيميايی آنها
بيشتر بدانيد

علوم تجربی

فصل 3

مع ّلم و شاگردان موفق

صفحۀ 23

جوزف جان تامسون در  18دسامبر سال  1856ميالدی در شهر منچستر (در
انگلستان) متولد شد .او فردی باهوش و عالقهمند به مطالعه و تدريس بود و
وقت زيادی را صرف اين كار كرد .در مورد موفقيتهای او همين كافی است كه
بدانيم عالوهبر خودش ،هشت نفر از شاگردانش (و از جمله پسرش!) موفق به
كسب جايزۀ نوبل شدند.

تامسون در سن  28سالگی با وجود جوانی به عنوان رييس آزمايشگاه تحقيقاتی
معروف «كاونديش» انتخاب شد و با وجود مخالفت تعداد زيادی از استادان آن
مركز ،توانست بيش از  30سال در اين جايگاه باقی بماند و باعث رشد چشمگير
اعﻀای آن از نظر علمی شود .پس از كشف الکترون به او لقب «پدر الكترون»
نيز داده شد.

مدلی برای ساختار اتم
خود را بيازماييد

علوم تجربی

فصل 3

با تهيۀ يك جدول و نوشتن ويژگی نظريههای
اتمی دالتون ،تامسون ،رادرفورد و بور در
آنها ،شباهتها و تفاوتهای موجود بين هر
نظريه را با نظريۀ قبلی خود بيان كنيد .كمترين
و بيشترين تفاوت بين كدام نظريهها (با
نظريههای قبلیشان) وجود دارد؟ دليل اين
موضوع را چه میدانيد؟
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مقايسه مدلهای اتمی
مختلف

صفحۀ 24

تعداد الكترونهای موجود در يﮏ مدار الكترونی
بيشتر بدانيد

علوم تجربی

فصل 3

مدلی برای ساختار اتم

صفحۀ 25

هر قدر فاصلۀ مدار الکترونی از هستۀ اتم بيشتر باشد ،تعداد الکترونهايی كه میتوانند بر روی آن جای بگيرند،
بيشتر خواهد شد (چرا؟) .اگر مدار ا ّول الکترونی را با  ،n=1مدار دوم الکترونی را با  n=2و  ...نشان دهيم ،بيشترين
تعداد الکترونهايی كه میتوانند در هر مدار قرار بگيرند از رابطۀ  2n2محاسبه میشود؛ مثالً برای مدار الکترونی سوم
( )n=3خواهيم داشت:
 = 2n2 =2)3(2 = 18بيشترين تعداد الکترون موجود در مدار

در شکل زير تعداد الکترونهای موجود در چهار اليۀ اول از يك اتم را مشاهده میكنيد.
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ايزوتوپها
متن تکميلی

علوم تجربی

فصل 3

تاريخچۀ كشف ايزوتوپها

صفحۀ 25

يکی از اصول بديهی مطرحشده در نظريۀ
اتمی دالتون اين بود كه اتمهای يك عنصر
از هر نظر (شکل ،جرم ،ويژگیهای فيزيکی
و شيميايی و  )...با يکديگر مشابه بوده و با
ساير عنصرها تفاوت دارند .اين اصل به طور
كامل مورد قبول واقع شده بود تا آنكه در
اوايل قرن بيستم نتايج تحقيقات دانشمندان
مشخﺺ كرد كه يك عنصر ممکن است
شامل چند نوع اتم باشد كه جرمهای متفاوتی
دارند« .فردريﮏ سودی» برای توصيف چنين
اتمهايی از كلمۀ ايزوتوپ (يك واژۀ يونانی
به معنای «هممکان») استفاده كرد.
اغلب عنصرها در طبيعت دارای بيش از يك ايزوتوپ هستند؛ اما آلومينيم ،فسفر ،نيتروژن و سديم فقط يك
ايزوتوپ طبيعی دارند (البته در آزمايشگاه ايزوتوپهای ديگری از اين عناصر ساخته شده است) .در بين عنصرها
بيشترين تعداد ايزوتوپ مربوط به زنون بوده كه دارای  26ايزوتوپ است و البته از بين آنها تنها  8ايزوتوپ پايدار
بوده و بقيه ناپايدار هستند!

ايزوتوپها
خود را بيازماييد

علوم تجربی

فصل 3

جداسازی ايزوتوپها

صفحۀ 25

با توجه به شباهتها و تفاوتهای موجود در بين ايزوتوپهای يك اتم ،به نظر شما برای جدا كردن ايزوتوپهای
يك عنصر از يکديگر ،استفاده از روشهای فيريکی مناسبتر است يا روشهای شيميايی؟ چرا؟
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ايزوتوپها
متن تکميلی

فصل 3

علوم تجربی

مقايسه ايزوتوپها

صفحۀ 25

با توجه به اينكه ماهيت اتمها به تعداد پروتونهای موجود در هستۀ آنها بستگی دارد؛ بنابراين ماهيت ايزوتوپهای
يك عنصر با هم يکسان است .از طرفی ويژگی شيميايی ايزوتوپهای يك عنصر نيز مشابه يکديگر خواهد بود ،چرا
كه تعداد الکترونهای موجود در آنها (كه تعيينكنندۀ ويژگی شيميايی اتمها هستند) با هم برابر است.

بـه ايـن ترتيب بـا توجه به
اختـالف تعـداد نوترونها،
تفـاوت ايزوتوپهای يك
عنصـر در جرم آنها اسـت.
بـه طـور كلـی میتـوان
شـباهتها و تفاوتهـای
ايزوتوپهـا را بهصـورت
روبـهرو خالصـه كرد:

تفاوتها

شباهتها
تعداد پروتونها

تعداد نوترونها

تعداد الکترونها

عدد جرمی

عدد اتمی

ویژگیهای فیزیکی (وابسته به جرم)

ویژگیهای شیمیایی

ايزوتوپها
خود را بيازماييد

علوم تجربی

فصل 3

جداسازی ايزوتوپها

صفحۀ 25

با كمك يکی از دوستان خود تحقيق كنيد كه برای جداسازی ايزوتوپهای يك عنصر از چه دستگاههايی استفاده
میشود .نتيجۀ تحقيق خود را به طور خالصه در كالس درس برای دانشآموزان ارائه دهيد.
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ايزوتوپها
خود را بيازماييد

فصل 3

علوم تجربی

تعيين تعداد ذرههای سازنده اتم

صفحۀ 26

به ذرههای سازندۀ يك اتم (الکترون ،پروتون
و نوترون) «ذرههای زير اتمی» گفته میشود .با
توجه به عدد اتمی و عدد جرمی عنصرها میتوان
تعداد اين ذرهها را مشخﺺ كرد.

آ) تعداد ذرههای زير اتمی سازندۀ هريك از عنصرهای زير را مشخﺺ كنيد:
، 11𝐻𝐻 -1

، 111
05𝑆𝑆𝑆𝑆 -2

، 22
11𝑆𝑆 -2

-4

222
𝑈𝑈12

ب) با توجه به قسمت قبل ،رابطۀ رياضی بين عدد اتمی و عدد جرمی چگونه است (بزرگتر ،كوچكتر يا مساوی)؟

ايزوتوپها
بيشتر بدانيد

فصل 3

علوم تجربی

ايزوتوپهای هيدروژن

صفحۀ 26

در بين ايزوتوپهای عناصر مختلف ،ايزوتوپهای هيدروژن دارای نام اختصاصی هستند:
نوع ایزوتوپ

نماد شیمیایی

نماد اختصاصی

نام اختصاصی

سبک

1
𝐻𝐻1

H

پروتیم

D

دوتریم

T

تریتیم

متوسط
سنگین

2
𝐻𝐻1
3
𝐻𝐻1
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ايزوتوپها
متن تکميلی

علوم تجربی

فصل 3

كاربرد راديو ايزوتوپها

صفحۀ 26

با وجودی كه اغلب مردم عنصرهای پرتوزا را بسيار
خطرناك میدانند؛ اما اين عنصرها میتوانند در برخی از مواقع
بسيار مفيد و سودمند باشند .به عنوان مثال ايزوتوپ كبالت60-
و يا راديم نقش مهمی در توقف رشد سلولهای سرطانی
داشته و ايزوتوپهای يُد در درمان گواتر استفاده میشوند؛
همچنين گاهی مقدار ناچيزی از يك راديوايزوتوپ را وارد
جريان خون فرد بيمار كرده و مسير حركت آن را با دستگاههای
ويژهای دنبال میكنند .ا ّطالعات بهدستآمده توسط يك سيستم
رايانهای مورد بررسی قرار گرفته و هرگونه اختاللی (مثالً لخته
شدن خون در رگها و  )...را مشخﺺ میكند.
تعيين عمر گياهان و جانوران مرده با پرتوزايی توسط ايزوتوپهای ناپايدار انجام میشود .برخی از ايزوتوپهای
مصنوعی (ساخته شده در آزمايشگاه) نيز در بررسی واكنشهای شيميايی مورد استفاده قرار میگيرند؛ همچنين برای
ِ
انرژی توليدشده توسط برخی از راديوايزوتوپها استفاده
استريليزه كردن بعﻀی از وسايل يا مواد غذايی از پرتوهای پُر
میشود.

ايزوتوپها
فعاليت

علوم تجربی

فصل 3

كاربرد راديو ايزوتوپها

صفحۀ 26

با جستوجو در منابع كتابخانهای و اينترتی ،كاربردهای مختلف ايزوتوپهای ناپايدار در صنعت كشاورزی ،پزشکی،
باستانشناسی و ...را مشخﺺ كرده و نتايج تحقيق خود را بهصورت روزنامهديواری در مدرسه نمايش دهيد.
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يون چيست؟
بيشتر بدانيد

علوم تجربی

فصل 3

كاربرد برخی از
تركيبهای يونی

صفحۀ 27

سديم كلريد معروفترين تركيب يونی است كه به عنوان نمك خوراكی مورد استفاده قرار میگيرد؛ اما تركيبهای
يونی ديگری نيز هستند كه نقش مهمی در زندگی روزمرۀ ما دارند .سديم فلوئوريد يکی از اين تركيبها است كه
يونهای فلوئوريد موجود در آن به جلوگيری از خرابی دندان كمك میكنند؛ حتّی در بعﻀی از كشورها مقداری يون
فلوئوريد وارد آب مصرفی شهروندان میشود و به اين ترتيب مشکالت دندان (به ويژه در كودكان) تا حد مطلوبی
كمتر خواهد شد .البته مقدار زياد اين يون نيز خطرناك و س ّمی است؛ بنابراين الزم است در افزودن فلوئوريد به آب
دقت زيادی صورت گيرد.

برخی از تركيبهای يونی نقره (مثالً نقره برميد) در عکاسی كاربرد دارند .اين تركيبها درصورتی كه در مجاورت
نور قرار بگيرند ،دچار تغييراتی میشوند كه در ظاهر كردن فيلم عکاسی نقش دارند.

يون چيست؟
بيشتر بدانيد

علوم تجربی

فصل 3

تعيين ساختار يونی شبکهای

صفحۀ 27

برای تعيين ساختار تركيبهای مختلف (يونی يا مولکولی) میتوان از تصويربرداری با اشعۀ ايکس استفاده كرد.
نخستين بار «دوروتی هادكين» ازاينروش برای تعيين ساختار مواد استفاده كرد.
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از درون اتم چه خبر؟
علوم تجربی

خود را بيازماييد

پايان فصل

فصل 3

صفحۀ 27

 -1تئوری «عناصر اربعه» (چهارگانه) توسط چه كسی عنوان
شد و هريك از اين چهار عنصر (!) به چه دليلی به عنوان
عنصر سازنده مواد ديگر انتخاب شده بودند؟

 -2تحقيق كنيد كه كداميك از ذرههای سازندۀ اتم (الکترون،
پروتون و نوترون) زودتر كشف شد و شناسايی كداميك
ديرتر از بقيه صورت گرفت .به نظر شما دليل اين موضوع
چه بوده است؟

 -3نام يا نماد شيميايی هريك از عنصرهای داده شده در جدول زير را بنويسيد:
نام عنصر

نماد شیمیایی

نام عنصر

Na

نئون

فسفر

نماد شیمیایی

Cl
روی

S
مس

Pb

 -4به نظر شما نقش كداميك از پيشنهاد دهندگان مدلهای اتمی (دالتون ،تامسون ،رادرفورد و بور) در تغيير نگرش ما
نسبت به ماهيت اتم از اهميت بيشتری برخوردار است؟ دليل انتخاب شما چيست؟
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از درون اتم چه خبر؟
خود را بيازماييد

علوم تجربی

فصل 3

پايان فصل

صفحۀ 27

 -5كداميـك از مـوارد زيـر نشـاندهندۀ هسـتۀ ايزوتوپهـای يـك عنصـر هسـتند؟ چـرا؟ (دايرههـای تـو خالـی
نشـاندهندۀ نوتـرون بـوده و دايرههـای دارای عالمـت  +پروتونهـا را نشـان میدهنـد).

 -6اگر اتمی يك يا چند الکترون خود را از دست بدهد به همان مقدار بار الکتريکی مثبت پيدا میكند ،چرا كه تعداد
پروتونهای آن بيشتر از تعداد الکترونها خواهد بود؛ اما درصورت بهدست آوردن الکترون ،به دليل بيشتر شدن الکترونها،
اتم دارای بار الکتريکی منفی خواهد شد .مقدار بار مثبت يا منفی ذرۀ بهدست آمده را در كنار نماد شيميايی آن می نويسند.
با توجه به اين موضوع ،تعداد ذرههای زير اتمی (الکترون ،پروتون و نوترون) را در هريك از گونههای زير تعيين كنيد:
آ)
ث)

91
𝐾𝐾91

98
−
𝐵𝐵𝐵𝐵92

ب)
ج)

921
2−
𝑇𝑇𝑇𝑇22

پ)

282
𝑇𝑇𝑇𝑇99

چ)

 -7يکی از ويژگیهای تركيبهای يونی
شکنندگی آنها بر اثر وارد كردن ضربه است .با
توجه به شکل داده شده ،اين ويژگی را چگونه
توجيه میكنيد؟
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999
+
𝐶𝐶𝐶𝐶22

928
9+
𝑆𝑆𝑆𝑆22

ت)
ح)

221
𝐴𝐴𝐴𝐴91

222
𝐿𝐿𝐿𝐿989

فصل

۴

تنظیم عصبی

هنگامـی کـه بـا توپ بازی می کنید ،چشـمانتان جهـت حرکت توپ را می بیند و با پا به سـمت توپ
حرکـت و بـه آن ضربـه می زنید .در همین حال ضربان قلب و تنفس شـما نیز افزایش می یابد و پوسـت
بدنتان با عرق کردن ،گرمای اضافی بدن را دفع می کند .ولی هنگام اسـتراحت ،حرکات بدن ،ضربان
قلب ،تنفس و میزان عرق کردن شما کاهش می یابد.
هماهنگی و تنظیم این دستگاه ها در بدن در شرایط مختلف چگونه انجام می شود؟
تنظیم دستگاه های بدن به دو صورت عصبی و شیمیایی (هورمونی) انجام می شود .در این فصل
با ساختار و عملکرد دستگاه عصبی آشنا خواهید شد.

دستگاه عصبی
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دستگاه عصبی نیز مانند ٔ
بقیه دستگاه های بدن از اندام ها و بافت هایی ساخته شده است .این دستگاه

مﻐز يكی از مهمترين مراكز عصبی
آزمايش كنيد

علوم تجربی

فصل 4

دستگاه عصبی

صفحۀ 28

تشريﺢ مﻐز گوسفند

يك مغز گوسفند سالم تهيه كنيد .سعی كنيد مغز كامل باشد و له نشده باشد .بهتر است مغز را برای چند روز در
محلول فرمالين  10 - 5درصد بگذاريد تا سفتتر شده و راحتتر بتوانيد با آن كار كنيد .در اين صورت قبل از شروع
كار چند ساعت آن را در آب بگذاريد تا فرمالين روی آن شسته شود و بوی آن شما را اذيت نکند .هنگام تشريح هم
حتماً دستکش مخصوص جراحی استفاده كنيد تا فرمالين بهدست شما آسيبی نرساند؛ سپس طبق روش زير عمل كنيد
و مشاهدات خود را در هر مرحله يادداشت كنيد.
مشاهدۀ ﻇاهر مﻐز :شکل ظاهری مغز ،پردۀ پوشانندۀ آن و شيارهای سطحی و عمقی را به دقت مشاهده كنيد.
مشاهدۀ سطﺢ پشتی مﻐز :كف مغز را در دست گرفته و سطح ظاهری آن را خوب بررسی كنيد .دو نيمکرۀ مﺦ ،مخچه،
كرمينه ،بصلالنخاع و قسمتی از نخاع را كه باقی مانده شناسايی كنيد.

سطح پشتی مغز گوسفند

مشاهدۀ سطﺢ شكمی مﻐز :سطح شکمی را به دقت بررسی كنيد و سعی كنيد لوبهای بويايی ،اعصاب بينايی ،پل
مغزی و بصلالنخاع را تشخيﺺ دهيد.

سطح شکمی مغز گوسفند
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مﻐز يكی از مهمترين مراكز عصبی
آزمايش كنيد

علوم تجربی

فصل 4

دستگاه عصبی

صفحۀ 28

مشاهدۀ قسمتهای درونی مﻐز :مغز را از سطح
شکمی در سينی تشريح قرار دهيد .دو نيمکرۀ مﺦ را
با دست كمی از هم جدا كرده و بافت را به آرامی و
كمكم باز كنيد تا به يك بافت سفيد رنگ برسيد .اسم
اين قسمت چيست؟

برش طولی مغز

پس از مشاهدۀ اين بافت ،آن را از وسط به آهستگی
برش زده و نيمکرهها را از هم جدا كنيد تا مثلث
مغزی ديده شود؛ سپس با نوك چاقو مثلث مغزی را
از وسط برش زده و آن را به دو نيمه تقسيم كنيد .زير
آن پردهای نازك و قرمز زنگ است كه محل بطن سوم
مغز است.در جلوی محوطه بطن سوم دو برجستگی
تخممرغی شکل به نام تاالموس و در عقب بطن سوم،
غدۀ پينهآل و برجستگیهای چهارگانه را پيدا كنيد.
باز كردن دو نيمکرۀ مغز و بررسی قسمتهای داخلی

پس از مشاهدۀ اين قسمتها ،برشی كه وسط مغز
از جلو تا عقب آن زده بوديد را تا انتها ادامه داده و دو
قسمت مغز را كامالً از هم جدا كنيد و همۀ قسمتها
را با دقت مشاهده كنيد .به نحوۀ قرارگيری مادۀ سفيد
و خاكستری ،شکل و عمق شيارها در مﺦ و مخچه
توجه كنيد.

مشاهدۀ قسمتهای درونی مغز گوسفند

برای يادگيری بهتر میتوانيد به سايت زير مراجعه كنيد:
http://cal.vet.upenn.edu/projects/neurology/lab2/lab2.htm#
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عملكرد مراكز عصبی
بيشتر بدانيد

علوم تجربی

فصل 4

دستگاه عصبی

صفحۀ 30

حافظه ،يكی از قابليتهای مهم مﻐز انسان

بسياری از اكتشافات علمی در اثر يك اتفاق بهدست آمدهاند .شناخت مراكز مغزی مربوط به حافظه هم مثالی از
همين اكتشافات است .روزی پزشکان تصميم گرفتند برای درمان يك بيمار مبتال به صرع شديد (نوعی بيماری كه
باعث تشنج فرد میشود) قسمتی از مغز او را بردارند؛ بعد از عمل اتفاق جالبی افتاد .او وقايعی كه در اطرافش رخ
میداد را فقط برای چند دقيقه به ياد میآورد و بعد آنها را كامالً فراموش میكرد؛ مثالً اگر با او حرف میزديد و خودتان
را معرفی میكرديد ،بعد از چند دقيقه آنها را از ياد برده و ديگر شما را نمیشناخت .اين درحالی بود كه اين فرد تمام
خاطرات گذشتهاش كه قبل از عمل جراحی اتفاق افتاده بودند را به خوبی به ياد میآورد .پزشکان به اين نتيجه رسيدند
كه قسمتی از مغز كه برداشته شده است ،مسئول تبديل حافظۀ كوتاهمدت به بلندمدت است.

مغز سالم (سمت راست) و مغز بيماری (سمت چﭗ) كه به دليل بيماری صرع ،تحت جراحی قرار گرفت؛ اما حافظهاش را
از دست داد .قسمت بريده شده از مغز بيمار در شکل به رنگ نارنجی نشان داده شده است.

ا ّطالعات ابتدا بهصورت كوتاهمدت و موقتی در مغز ما ذخيره میشوند؛ بعد از مدّ تی میتوانند تثبيت شده و تبديل
به حافظۀ بلندمدت گردند .مغز اين توانايی را دارد كه اين ا ّطالعات را دوباره فراخوانی كرده و به ياد بياورد .حافظه
يکی از مباحث مهم و گسترده در بحثهای عصبشناسی است .بسياری از توصيههايی كه به شما برای يادگيری بهتر
و تقويت حافظه میشود ،ريشه در مکانيزمهای عصبی مغز در اين دو فرآيند دارد.
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عملكرد مراكز عصبی
بيشتر بدانيد

علوم تجربی

فصل 4

دستگاه عصبی

صفحۀ 30

فوتهای كوزهگری در درس خواندن با استفاده از آنﭽه كه از مﻐز میدانيم
 .1از درس خواندن لذت ببريد.

تابهحال دقت كرديد ماجرای يك
فيلم يا يك كتاب داستان چقدر
خوب در ذهن شما میماند و تا
سالها هم ممکن است از يادتان
نرود؟ خب درسهايتان را هم با
همان عالقه بخوانيد تا با كمترين
تالش بهترين نتيجه را بگيريد.
 .2يﮏ جای خوب برای درس خواندن انتخاب كنيد .مکانی را پيدا كنيد كه هم در آنجا راحت باشيد و هم عاملی
برای پرت كردن حواستان نداشته باشد .بايد شرايطی را فراهم كنيد كه بيشترين تمركز را هنگام درس خواندن داشته
باشيد.
 .3فقط چيزهايی را كه ﻻزم داريد دم دستتان بگذاريد .موقع درس خواندن تا میتوانيد از تلفن ،كامپيوتر و يا وسايل
مشابه فاصله بگيريد .يك نگاه چﭗ به اين وسايل حداقل يك ساعت وقت شما را میگيرد .كتاب ،دفتر ،يك مداد و
خودكار كافی است.
 .4كمكم و مرتﺐ درس بخوانيد .نگذاريد درسهايتان روی هم جمع شود و بماند برای شب امتحان .اگر درسهايی
كه به شما داده میشود را همان شب مرور كنيد ،خيلی خوب در ذهن شما باقی میمانند .اگر تا قبل از امتحان نهايی
فرصت كرده و چندبار آنها را مرور كنيد ،نتيجه بسيار بهتر خواهد بود .اين يك روش تﻀمينی است.
 .5مطالﺐ بیربط را به هم ربط دهيد .مطالب بیربط را يك جوری به هم ربط دهيد .در مورد آنها داستان بسازيد،
با حرفها و يا كلماتشان شعر بسازيد ،خالصه يك كاری كنيد كه در ذهنتان بهتر بماند .مغز برای يادگيری نياز دارد
تا بين مطالب ارتباط برقرار كند.
 .6ورزش كنيد و خوب هم بخوابيد .ذهن با نشاط و سرحال مطالب را بهتر فرا میگيرد.
 .7بعد از خواندن يﮏ مطلﺐ سعی كنيد خالصهای از آن را برای خود بنويسيد تا بهتر در ذهنتان بماند .روش ديگر هم
آن است كه يك نفر را بنشانيد جلويتان و درس را برای او توضيح دهيد.
 .8اگر حوصله خواندن يﮏ مطلﺐ را ندارد و آن را ياد نمیگيريد ،رهايش كنيد .در يك زمان ديگر به آن بپردازيد.
يك درس ديگر را بخوانيد و بعداً دوباره سراغ مطلب قبلی برويد.
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تﻐييرپذيری سيستم عصبی
بيشتر بدانيد

علوم تجربی

فصل 4

سلولهای بافت عصبی

صفحۀ 33

تﻐيير ساختار سلولی مﻐز

مغز بدون شك اعجابانگيزترين عﻀو بدن انسان است؛ اما در اين عﻀو پيچيده چه میگذرد؟

مغز انسان از حدود  100ميليارد نورون تشکيل شده است كه هريك از طريق آكسون و دندريتهای خود با تعدادی
از نورونهای ديگر ارتباط برقرار كرده و اعمال خاصی از بدن را كنترل میكنند؛ اما آيا مغز يك ماشين برنامهريزی
شده و غير قابل تغيير است؟ به نظر شما تعداد اين ارتباطات در مغز افراد مختلف و يا مغز يك فرد از بدو تولد تا
كهنسالی يکسان و ثابت است؟

شبکۀ پيچيدۀ عصبی درون مغز

در پاسﺦ به اين سؤاالت بايد بدانيد كه مغز از نظر ساختار سلولی انعطافپذير است و تعداد ارتباطات بين نورونی
يا همان سيناپسها نه تنها در افراد مختلف بلکه در يك فرد در زمانهای مختلف نيز میتواند متغير باشد .در واقع مغز
افراد مختلف از بدو تولد تا زمان مرگ قابليت تغييرپذيری دارد .عالوهبر عوامل ژنتيکی ،محيطی كه فرد در آن زندگی
میكند و فعاليتهای او در اين تغييرات سهم عمدهای دارند.
قابليت تغييرپذيری مغز در بدو تولد و سالهای ا ّوليۀ زندگی بسيار باالست و با افزايش سن كاهش پيدا میكند،
اگرچه تا پايان عمر وجود خواهد داشت.
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تﻐييرپذيری سيستم عصبی
خود را بيازماييد

علوم تجربی

فصل 4

سلولهای بافت عصبی

صفحۀ 33

يکی از ا ّولين مطالعات آزمايشگاهی كه اثر محيط پيرامون و تجربيات محيطی را بر مغز مشخﺺ ساخت به شرح
زير است:

آزمايش :قراردادن يك موش آزمايشگاهی در يك قفسه خالی و يك موش ديگر در قفسی مملو از وسايل بازی
مخصوص حيوان آزمايشگاهی به مدت چند روز و سپس بررسی مغز دو حيوان.

مقايسۀ سلولهای عصبی بخش خاكستری مﺦ دو موش آزمايشگاهی
نگهداری شده در دو محيط متفاوت

نتيﺠه :ضخامت بخش خاكستری مﺦ حيوانی كه در قفسه پر از اسباببازی نگهداری شده بود بيشتر از حيوانی بود
كه در قفسۀ خالی قرار گرفته بود.
سﺆال :آيا میتوانيد مثالهايی از اثر محيط بر عملکرد مغز بزنيد و دربارۀ آنها توضيح دهيد؟
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تﻐييرپذيری سيستم عصبی
بيشتر بدانيد

علوم تجربی

فصل 4

سلولهای بافت عصبی

صفحۀ 33

يادگيری

يادگيري يکی از مثالهای تغييرپذيری مغز است .يادگيری در نتيجه تجربيات محيطی و تمرين و ممارست سبب
تغيير ارتباط بين نورونها در مغز و شکلگيری ارتباطهای جديد میشود.

هنگامی كه مهارتهای خاصی مانند نواختن موسيقی ،رانندگی و ...را ياد میگيريد ،مناطقی از مغز شما كه با اين
مهارتها در ارتباط هستند ،رشد میكنند و بزرگتر میشوند.

يادگيری باعث ايجاد تغييراتی در مغز میشود.

با توجه به اين توضيحات آيا میتوانيد بگوييد:

• چرا هر فردی زبان مادری يا همان نخستين زبانی را كه در زمان كودكی ياد گرفته بهتر از هر زبان ديگری میداند؟
• چرا معموالً افرادی كه از زمان كودكی در محيطهای دو زبانه يا چند زبانه قرار میگيرند نسبت به ديگران در
فراگيری زبانهای مختلف موفقترند؟
• چگونه ممارست و تمرين در آموختن مهارتهای خاص مانند نواختن موسيقی میتواند سرعت و قابليت
يادگيری را تحت تأثير قرار دهد؟
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تﻐييرپذيری سيستم عصبی
بيشتر بدانيد

علوم تجربی

فصل 4

سلولهای بافت عصبی

صفحۀ 33

ترميم آسيﺐها در بافت مﻐزی

جبران عملکردهای از دست رفته در اثر صدمه ديدن سيستم عصبی مركزی يك نمونه ديگر از قابليت تغييرپذيری
در اين سيستم است .با وجود اينكه نورونها سلولهای تمايزيافتهای هستند كه ديگر تکثير نمیشوند و قابليت
جايگزينی سلولهای از دست رفته را ندارند ،قابليت تغييرپذيری نقش مهمی در بهبود نسبی پس از آسيبهای مغزی
ايفا میكند.
براي مثال در فردی كه در اثر سکته مغزي ناحيهای از مغز كه مسئول كنترل حركات دست چﭗ اوست آسيب
میبيند ،در ا ّولين روزهای پس از وقوع سکته حركات اين دست مختل میشود .در دوره توانبخشی پزشکان به اين
فرد توصيه میكنند كه تا حد امکان به استفاده از دست چﭗ خود بپردازد .در اين حالت نورونهای سالم باقیمانده با
ايجاد ارتباطات جديد به جبران عملکرد نورونهای آسيبديده میپردازند.

مثالی از تمرينهای بازتوانی پس از سکتۀ مغزی
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بيماریهای سيستم عصبی
فعاليت

علوم تجربی

فصل 4

سلولهای بافت عصبی

صفحۀ 33

علت ايﺠاد بيماریهای سيستم عصبی

حتماً تابهحال در خانواده و اجتماع راجع به بيماریهايی مانند افسردگی ،فراموشی و فلج مغزی شنيدهايد .اين چند
مورد تنها مثالهايی از بيماریهای متعدد سيستم عصبی مركزی هستند .در برخی از اين بيماریها توانايیهای حسی
و حركتی فرد مختل میشود و در برخی ديگر حاالت خلقی و روانی فرد تغيير میكند.
با توجه به پيچيدگی سيستم عصبی ،هرگونه ناهماهنگی در عملکرد نورونها و يا حتّی سلولهای پشتيبان اين
سيستم سبب بروز بيماری میشود.

همانطور كه میدانيد نورونها با رهاسازی مواد شيميايی ناقل كه اصطالحاً نوروترانسميتر ناميده میشوند به تبادل
پيام در سيستم عصبی و در نتيجه كنترل بسياری از اعمال بدن میپردازند .كم يا زياد شدن مقدار اين مواد شيميايی
ناقل سبب بروز بيماری میشود .برخی ديگر از بيماریهای سيستم عصبی نيز به دليل مرگ تعدادی از نورونها در
مغز يا نخاع ايجاد میشوند.
اختالل عملکرد سلولهای پشتيبان هم میتواند سبب بروز بيماری شود .به عنوان مثال در بيماری ام اس عملکرد
گروهی از سلولهای پشتيبان سيستم عصبی مركزی دچار نقصان میشود.

آسيب سلولهای پشتيبان سيستم عصبی مركزی در بيماری ام اس

فعاليت  :1دو نمونه از بيماریهايی كه به دليل تغيير ميزان مواد شيميايی ناقل در مغز بروز میكنند را پيدا كنيد و راجع
به آن بحث كنيد.

فعاليت  :2به نظر شما چه عواملی میتواند سبب مرگ سلولهای عصبی شود؟ دو نمونه از بيماریهايی كه به دليل
مرگ سلولهای عصبی ايجاد میشوند را پيدا كنيد و در كالس راجع به آن بحث كنيد.
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اعتياد و وابستگی
متن تکميلی

علوم تجربی

فصل 4

مواد مخدر

صفحۀ 34

در دنيای كنونی تقريباً روزی نيست كه راجع به معﻀل اعتياد در جوانان و عواقب ناخوشايند خانوادگی و اجتماعی
آن نشنويم .حتماً شنيدهايد كه فرد معتاد مجرم نيست بلکه يك بيمار است و میبايست در جامعه به ديد يك بيمار به
او نگريسته شده و تالش برای درمان وی صورت پذيرد .اعتياد يا وابستگی به مواد شيميايی خاص يکی از بيماریهای
مزمن سيستم عصبی محسوب میشود.
اثرات خوشايند اما زودگذر برخی مواد شيميايی اعتيادآور مانند نيکوتين افراد را به استفاده از اين مواد ترغيب
میكند .استفاده از اين مواد سبب تغييراتی در مدارهای مغزی مرتبط با سيستم پاداش ،انگيزش و حافظه میشود .در
اغلب موارد فرد پس از دفعات اندكی از مصرف ،احساس وابستگی مینمايد؛ بهگونهای كه درصورت عدم مصرف
دچار عالئم ناخوشايند جسمی و روحی شده و ناگزير به مصرف مکرر ادامه میدهد .مصرف مداوم مواد اعتياد آور
اثرات مخرب و جبران ناپذيری در مغز برجای میگذارد .با وجود افزايش روز افزون تعداد مواد شيميايی اعتيادآور در
جوامع مختلف ،میتوان گفت كه هنوز روشی مؤثّر و قطعی برای درمان اعتياد و وابستگی وجود ندارد.

كاهش فعاليت مغزی در اثر مصرف
مواد مخدر .مناطقی كه رنگی غير از
آبی دارند ،مناطقی از مغز هستند كه
در حال فعاليت هستند .رنگ قرمز
نشاندهندۀ فعاليت زياد و رنگ سبز
نشاندهندۀ فعاليت كم است .عملکرد
مغزی در فردی كه شيشه مصرف
میكند ،بسيار پايين است.

تنظيم عصبی
خود را بيازماييد

علوم تجربی

فصل 4

پايان فصل

صفحۀ 34

 -1به نظر شما چرا آنچه در كودكی ياد گرفته میشد نسبت به آموختههای دوران بزرگسالی زمان بيشتری در ذهن
باقی میماند؟

 -2آيا مغز آسيب ديده میتواند ترميم شود؟

 -3چرا در اثر عدم مصرف مواد مخدر فرد معتاد دچار عالئم ناخوشايند جسمی و روحی میشود؟

 -4دو علت برای ايجاد بيماریهای سيستم عصبی نام ببريد.

 -5با استفاده از داشن مغز و علوم اعصاب سعی كنيد علل علمی فوتهای كوزهگری درس خواندن را كه در همين
فصل آمده است ،پيدا كنيد.
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فصل

۵

حس و حرکت

وقتـی وارد محیـط جدیدی مثل بوسـتان می شـوید ،بعضی از احسـاس های خود را بیـان می کنید.
چـه بـوی خوبـی؛ چه گل های زیبایی؛ هوا کمی سـرد اسـت؛ این صـدای چه پرنده ای اسـت؟ بیان این
ٔ
دهنده رسیدن اطالعاتی از محیط اطراف به دستگاه عصبی است .اطالعات چگونه
احساس ها نشان
از محیط پیرامون به دستگاه عصبی وارد می شوند؟
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گيرندههای حسی
علوم تجربی

متن تکميلی

فصل 5

اندامهای حسی

صفحۀ 35

بدن ،يﮏ گيرندۀ بسيار قوی

توی خانه ،در مدرسه ،پارك ،جنگل و  ...و در هر لحظه بدن ما ا ّطالعات مختلفی را از محيط دريافت میكند و مغز
آنها را برايمان پردازش میكند .به اين ترتيب ما میتوانيم نسبت به محيط و وضعيت بدنمان آگاه باشيم.

حسهای مختلف در مغز پردازش میشوند

فعاليت :جاهای خالی را در شکل زير پُر كنيد:
  ................گيرندۀ حسی   ............... مغز  پردازش ا ّطالعات
شما بعﻀی از حسهايتان را خيلی خوب میشناسيد؛ مثالً بينايی ،شنوايی ،چشايی و بويايی؛ اما حس المسه و
تعدادی از حسهای ديگر به دليل تنوعی كه دارند ممکن است كمی برايتان ناآشنا باشند .در زير میتوانيد با تعدادی
از گيرندههای حسی كه بدن ما برای دريافت ا ّطالعات از آنها بهره میبرد ،آشنا شويد:
گيرندههای مكانيكی پوست :فشار ،لرزش نرمی و
زبری اجسام را با اين گيرندهها تشخيﺺ میدهيم .به
خاطر همين است كه افراد نابينا از نوك انگشتهايشان
برای خواندن خط بريل استفاده میكنند.

خواندن خط بريل با استفاده از
گيرندههای مکانيکی پوست
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گيرندههای حسی
متن تکميلی

علوم تجربی

فصل 5

اندامهای حسی

صفحۀ 35

گيرندههای درد :وقتی تحريك میشوند حسی از درد را در ما به وجود میآورند .اين گيرندهها نه تنها در پوست ،بلکه
در استخوانها ،مفاصل و اكثر اندامهای داخلی بدن نيز يافت میشوند .اين گيرندهها با محركهايی كه شدتشان زياد
است ،تحريك میشوند.

مسير انتقال درد از
گيرندههای پوستی به مغز

گيرندههای دمايی :گرما و سرما را حس میكنند .گيرندههای سرما اگر به مدت طوالنی در دمای پايين قرار بگيرند ،از
كار میافتند .حس دماهای باال را گيرندههای گرما دريافت میكنند؛ اما اگر دما خيلی باال باشد ،گيرندههای درد به كار
میافتند تا ما را از خطر سوختن باخبر كنند.
گيرندههای موقعيتياب :به درك موقعيت اعﻀای بدن نسبت به هم و نسبت به محيط بيرون كمك میكنند .اگر اين
گيرندهها نباشند ،هنگام غذاخوردن دستمان نمیتواند دهان را پيدا كند .آن وقت بايد بنشينيم جلوی آينه و قاشق را
نشانهگيری كنيم تا بتوانيم غذا بخوريم.
گيرندههای تنشی :در بعﻀی قسمتهای بدن مثل
ماهيچهها وجود دارد و به مغز كمك میكند از شرايط
انقباضی ماهيچهها خبردار شود.
گيرندههای تعادل :شما حركت بدن و جاذبه زمين
را با اين گيرندهها حس و تعادل خودتان را حفﻆ
مینماييد .اين گيرندهها در گوش داخلی شما وجود
دارند.

نحوۀ تحريك گيرندههای تعادل توسط نيروی جاذبۀ زمين
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اسكلت بدن انسان
متن تکميلی

علوم تجربی

فصل 5

اسکلت

صفحۀ 41

انواع استخوانهای بدن انسان

استخوانهای بدن انسان بر حسب شکل دستهبندی میشوند:

 )1استخوانهای بلند يا دراز شامل يك تنه تقريباً استوانهای و يك قسمت پهن در دو انتها میباشند .به قسمت پهن و
كروی شکل انتهايی استخوانهای دراز «اپیفيز» گفته میشود .استخوانهای ران و بازو از نمونههای بارز استخوانهای
دراز در بدن میباشند .به قسمت وسط استخوان هم ديافيز گفته میشود.

 )2استخوانهای كوتاه از نظر شکل تفاوت زيادی با هم دارند ،ولی به طور كلی به شکل مکعبی يا كروی هستند.
استخوانهای مﭻ دست و پا از جمله استخوانهای كوتاه محسوب میشوند.

 )3استخوانهای پهن سطح وسيع و صاف داشته و معموالً بشقابی شکلاند .استخوانهای جمجمه از نمونه استخوانهای
پهن بدن هستند.

 )4استخوانهای نامنظم همانطور كه از نامشان پيداست از نظر شکل تفاوت زيادی با هم دارند و در هيﭻكدام از
گروههای فوق قرار نمیگيرند مانند مهرههای ستون فقرات.

 )5استخوانهای كنﺠدی بسيار كوچك بوده و معموالً گرد و مدورند .در تاندون نزديك مفصل قرار دارند .مهمترين
استخوان كنجدی در بدن استخوان كشکك است كه در جلوی زانو قرار دارد.

انواع استخوانهای اسکلت انسان
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رشد طولی استخوانها
بيشتر بدانيد

علوم تجربی

فصل 5

استخوان

صفحۀ 42

كوتاهی و بلندی قد

رشد طولی استخوانهای بدن انسان از دوران جنينی آغاز و تا پايان دوره بلوغ ادامه میيابد .در هر انتهای استخوانهای
بلند ،يك «صفحۀ رشد» قرار دارد .در سنين رشد ،جنس صفحۀ رشد از غﻀروف است .تکثير سلولهای صفحۀ رشد
مقدمات افزايش طول استخوان را فراهم میآورد .بافت غﻀروفی به مرور زمان و با جذب مواد معدنی به استخوان
تبديل شده و به اين ترتيب استخوان رشد طولی كرده و بلندتر میشود.

در پايان دورۀ بلوغ صفحات رشد كامالً استخوانی شده و فعاليت آنها متوقف میشود .به اين فرآيند بسته شدن
صفحۀ رشد گفته میشود.
پزشکان میتوانند با عکسبرداری اشعۀ ايکس از مﭻ دست ،وضعيت صفحۀ رشد و سن استخوانی فرد را تعيين
كنند .در افرادی كه با شکايت از كوتاهی قد به پزشك مراجعه میكنند ،تنها درصورتی كه صفحۀ رشد بسته نشده باشد،
پزشك میتواند با روشهای درمانی ويژه به بهبود رشد استخوانی كمك نمايد.
عوامل ژنتيکی ،ترشح هورمونها بخصوص هورمون رشد ،عوامل محيطی و تغذيه در فعاليت صفحه رشد استخوانها
و در نهايت تعيين ميزان رشد قدی هر فرد نقش دارند.

استخوان جديد

صفحه رشد

صفحــۀ رشــد انتهــای اســتخوانهای دراز
باعــث افزايــش رشــد طولــی آنهــا میشــود.
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رشد ماهيﭽهها
فعاليت

علوم تجربی

فصل 5

ماهيچهها

صفحۀ 44

حتماً شما هم از اين عکسها ديدهايد و شايد هم دلتان بخواهد بدن شما هم عﻀالنی و قوی شود.
عﻀالت بدن ما در طول روز و هنگام كار روزمره ،نشست و برخاست و يا راه رفتن عادی منقبﺾ و
منبسط میشوند؛ اما هيﭻ كدام از اين فعاليتها ورزش محسوب نشده و قدرت عﻀالت ما را تغيير
نمیدهند.

مطالعات نشان داده شده است كه انجام حركات ورزشی و انقباضی برای حداقل سه روز در هفته و حدود  6الی 8
هفته باعث افزايش قدرت عﻀالت میشود .درصورت ادامه اين برنامه پس از آن حجم عﻀالت هم زياد میشود .البته
تعدادی از داروها و مواد پروتئينی هم هستند كه در باشگاههای ورزشی برای افزايش حجم عﻀالت به ورزشکاران
میدهند .اين داروها عوارض جانبی بسيار زيادی از جمله اختالل در سوختوساز بدن ،نقﺺ در عملکرد كبد و حتّی
نازايی را به همراه دارند.
با توجه به اطالعات باال جدول زير را تکميل كنيد:

نوع حرکت

شدت انجام حرکت

مدت زمان انجام حرکت

راه رفتن معمولی
در خانه

بازی فوتبال
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تأثیر بر افزایش قدرت
و حجم عضالت

حﺲ و حركت
خود را بيازماييد

علوم تجربی

فصل 5

پايان فصل

صفحۀ 46

 -1چرا بعﻀی از حسها همانند حس شنوايی در افراد نابينا قویتر از افراد عادی است؟

 -2زبری يا نرمی يك بافت معموالً توسط سر انگشتان دست بهتر تشخيﺺ داده میشود .فکر میكنيد علت آن
چيست؟

 -3استخوانهای كف دست ،انگشتان ،كتف و لگن در كدام گروه از استخوانها قرار میگيرند؟

 -4چرا شکستگی و صدمات استخوانی در كودكان و نوجوانان نسبت به بزرگساالن میتواند پُر خطرتر باشد؟

 -5چرا افرادی كه مبتال به سرطان خون هستند به پيوند مغز استخوان نياز پيدا میكنند؟
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فصل

۶

تنظیم هورمونی

دسـتگاه عصبـی بـا ٔ
همـه توانایـی خـود و انشـعاباتی کـه در تمـام نقـاط بـدن دارد ،تنهـا دسـتگاه
هماهنگ ٔ
کننده بدن نیست .بسیاری از اعمال بدن به نوع دیگری از ارتباط و هماهنگی بین بخش های
مختلف بدن نیاز دارند که ایجاد آن به ٔ
عهده دستگاه هورمونی است.

دستگاه هورمونی
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گروهی از غدد و سلول هایی که هورمون تولید می کنند ،دستگاه هورمونی را تشکیل می دهند.

دستگاه هورمونی
خود را بيازماييد

علوم تجربی

فصل 6

تنظيم هورمونی

صفحۀ 47

هورمونهای بدن انسان

در اين فصل با مهمترين هورمونهايی كه در تنظيم اعمال مختلف بدن نقش دارند آشنا شديد.

در مرور مطالبی كه ياد گرفتهايد ،آيا میتوانيد در جدول زير با رسم خط هريك از هورمونهای نام برده شده را به
غدهای كه مسئول ترشح آن هورمون است و نيز بافت يا بافتهای هدف آن هورمون مرتبط سازيد؟

بافت هدف

غده

هورمون

تیروئید

هورمون رشد

کبد

هیپوفیز

پاراتورمون

روده

پارا تیروئید

انسولین

ماهیچه ها

پانکراس

تستوسترون

تارهای صوتی

بیضه

تیروکسین

کلیه

استخوان ها

مغز
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نحوۀ عملكرد هورمونها
بيشتر بدانيد

علوم تجربی

فصل 6

تنظيم هورمونی

صفحۀ 47

هورمونها چگونه اثر میكنند؟

هورمونها پس از ترشح به داخل خون به بافت هدف رسيده و اثر خود را بر روی سلولهای آن بافت میگذارند.

خون هورمونها را به سلول هدفشان میرساند

شکل باال مثال كوچکی از سيستم پيچيده و در عين حال دقيق عملکرد هورمونها در بدن میباشد .از اين شکل
نتايج زير را میتوان به دست آورد:

 )1محل توليد هورمونها در اغلب موارد از جايگاه اثر آنها فاصلۀ زيادی دارد .سيستم گردش خون در رسيدن
هورمونها به جايگاه اثرشان نقش كليدی ايفا میكند.
 )2هر هورمون ممکن است بر يك يا چند بافت اثر بگذارد .به عنوان مثال هورمون رشد و هورمون تيروئيد تقريب ًا
بر تمام سلولهای بدن اثر میكنند .اما برخی از هورمونها تنها بر روی تعداد محدودی بافت اثر میگذارند.
 )3يك بافت ممکن است تحت تأثير هورمونهای مختلف قرار بگيرد.

با توجه به اينکه هورمونها به گردش خون وارد میشوند ،آيا میتوانيد حدس بزنيد كه هر هورمون چگونه بافت
يا سلول هدف خود را پيدا كرده و اثرات خاص خود را اعمال میكند؟
پاسﺦ اين سؤال اين است كه هر هورمون دارای يك يا چند نوع گيرندۀ اختصاصی است .گيرندههای هورمونی
ماهيت پروتئينی دارند و در سطح غشاء و يا داخل سلولهای بافت هدف وجود دارند .اتصال هورمون به گيرنده سبب
به راه افتادن يك سری واكنشهای پشت سر هم در سلول میشود .نتيجۀ اين واكنشها همان «اثر هورمون» خواهد بود.

63

تأثير دستگاه هورمونی بر اشتها
بيشتر بدانيد

علوم تجربی

فصل 6

تنظيم قند خون

صفحۀ 50

من يﮏ چاقم

بچههای تپل ،مپلشان مینازند؛ اما واقعيت اين است كه
بچههای الغرشان ّ
غصه میخورند و به ّ
اغلب مادرها برای ّ
چاقی يك بيماری است .چاقی باعث افزايش احتمال ابتال به فشارخون باال ،چربی باال ،ديابت نوع  ،2بيماریهای قلبی،
عروقی و بسياری از مشکالت ديگر میشود.

اين دو دانشآموز كه خود را برای ورزش كردن آماده كردهاند ،ببينيد .به نظر شما ويژگیهای زير مربوط به كداميك
از اين دو نفر است؟
• عالقمند به غذاهای سالم و خانگی است.

• اغلب اوقات درحال فعاليت و ورزش است.

• تا ديروقت بيدار مانده ،فوتبال میبيند و فيلم تماشا میكند.
• برنامۀ خواب منظم دارد.

• دائم پای كامپيوتر مینشيند و بازی میكند.

• عاشق سوسيس ،كالباس و سيبزمينی سرخكرده است.

اشتها يکی از مکانيزمهای پيچيدۀ بدن است كه توسط دستگاه گوارش ،دستگاه عصبی و هورمونها تنظيم میشود.
اگر فردی بدون توجه به نياز بدن غذا بخورد و يا تنظيم اشتها در بدن او دچار مشکل شود ،مستعد ابتال به چاقی خواهد
بود .انجام فعاليتهای ورزشی و اصالح شيوههای تغذيه میتواند به درمان چاقی كمك كند .رژيمهای غذايی سخت
و سرخود كه بدون مشورت با پزشك انجام میشوند ،نه تنها باعث درمان درست چاقی نمیشوند ،بلکه ممکن است
آسيبهای جبران ناپذيری هم به بدن وارد كنند.
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استفاده از هورمونها به عنوان دارو
بيشتر بدانيد

علوم تجربی

فصل 6

تنظيم ترشح هورمونها

صفحۀ 53

هورمون درمانی

با توجه به اعمال مهم و حياتی هورمونها در بدن ،هرگونه اختالل در توليد و در نتيجه كم يا زياد شدن فعاليت
هورمونها عاليم و عوارض متعددی را در بدن به وجود میآورد.

در بيماریهايی مانند كمكاری غدۀ تيروئيد و ديابت نوع يك ،كه بهترتيب در اثر نقﺺ در توليد هورمون تيروئيد
و انسولين به وجود میآيند ،بهترين راه درمان تجويز هورمون بهصورت دارو میباشد .به اين روش هورمون درمانی
گفته میشود.

تاريخﭽۀ مختصری از هورمون درمانی

بيماران مبتال به كمكاری غدۀ تيروئيد از اواخر قرن نوزده ميالدی با تجويز پودر خشك بهدست آمده از تيروئيد
گوسفند درمان میشدند .در نيمۀ قرن بيستم محققان موفق به سنتز مولکول لووتيروكسين در آزمايشگاه شده و از آن
پس اين هورمون به شکل قرص برای درمان كمكاری تيروئيد به كار میرود.

برای توليد انسولين نيز تا سالهای زيادی از پانکراس خوك يا گاو استفاده میشد .در دهۀ  1980ميالدی و با پيشرفت
روشهای مهندسی ژنتيك ،امکان توليد هورمون انسولين انسانی در آزمايشگاه فراهم گرديد .كشف انسولين و استفاده
از آن برای درمان مبتاليان به ديابت تاكنون جان تعداد بیشماری انسان را نجات داده است.
فعاليت:

در رابطه با چگونگی درمان بيماریهای ناشی از توليد بيش از اندازۀ هورمونها در بدن ،گفتگو و بحث كنيد.

حﺲ و حركت
خود را بيازماييد

علوم تجربی

فصل 6

پايان فصل

صفحۀ 54

 -1كمكاری تيروئيد بر رشد جنين چه تأثيری میگذارد؟

 -2هورمونهای مؤثر بر قند خون را شرح داده و تأثير هر كدام را بيان كنيد.

 -3عوامل تنشزای محيطی كداميك از هورمونها را تحت تأثير قرار میدهند؟ اين موضوع چگونه انجام میشود؟
 -4ارتباط و همکاری بين سيستم عصبی و تنظيم هورمونی را شرح دهيد.
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فصل

۷

الفبای
زیست فناوری

چه چیزی سبب می شود بعضی پوست تیره و بعضی پوست روشن داشته باشند؟ آیا می توان گیاهی
تولید کرد که در تاریکی ،نورانی شـود؟ امروزه انسـان با زیسـت فناوری توانسته است پاسخ بعضی از این
پرسش ها را به دست آورد و در تالش است تا با استفاده از آن ،جانداران را تغییر دهد.
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هر فردی بی نظیر است

صفات ارثی
بيشتر بدانيد

علوم تجربی

فصل 7

هر فردی بینظير است.

صفحۀ 55

نخود ،نخود ،هر كه َر َود خانۀ خود...

تابهحال نخود خوردهايد؟ مثالً در آبگوشت .نخود سبز چی؟ چقدر به تفاوتها و شباهتهای اين دو تا توجه
كردهايد؟ میپرسيد چه اهميتی دارد؟ حاال به شما میگويم!

گريگور مندل يك كشيش بود كه از كنار اين تفاوتها به راحتی عبور نکرد .او در سال  1847ميالدی دست به
يك سری از آزمايشها زد .او تعدادی از دانههای نخود زرد و سبز رنگ را بهصورت جدا از يکديگر پرورش داد و
مشاهده كرد كه هر چقدر اين كار را انجام میدهد ،نخودهای زرد فقط نخود زرد توليد میكنند و نخودهای سبز ،نخود
سبز؛ سپس گردۀ گلهای نخود سبز را روی گلهای نخود زرد ريخت و ديد كه نخودهای حاصل همه زرد شدند.
انگار رنگ سبز گم شده بود؛ اما او نااميد نشد .او میخواست ببينيد چه اتفاقی برای نخودهای سبز افتاده است .پس
نخودهای زرد حاصل را دوباره پرورش داد و با يك اتفاق عجيب مواجه شد .حدود  25درصد از نخودهای توليد شده
سبز بودند؛ يعنی رنگ سبز دوباره در اين نسل ظاهر شد؛ اما اين بار از رشد و تکثير نخودهای زرد .او نتيجه گرفت
رنگ زرد در نخودها به رنگ سبز غلبه دارد .او اين كار را برای صفات ديگری از گياه نخود هم انجام داد .مثل صافی
و چروكيدگی دانه ،طول ساقه و . ...با وجود اينکه او اصال از ماهيت ژن و  DNAخبری نداشت؛ اما توانست صفات
ارثی و نحوۀ به ارث رسيدن آنها را كشف كند.

انتهايی

محوری

كوتاه

بلند
صفاتی كه مندل در آزمايشهای خود آنها را بررسی كرد.
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ژنوم ،عامل تعيينكنندۀ صفات ارثی
متن تکميلی

علوم تجربی

فصل 7

نگاهی دقيق به هستۀ سلول

صفحۀ 57

پروژۀ ژنوم انسان

بدن انسان از ميلياردها سلول تشکيل شده است .در هر كدام از اين سلولها هم تعداد بسيار بسيار زيادی پروتئين
توليد میشود .اين پروتئينها يا در ساختمان اجزای سلول قرار میگيرند يا كارهای مختلف آن را انجام میدهند .با
اين حساب میتوانيد حدس بزنيد كه چه مقدار پروتئين در بدن انسان وجود دارد و چه تعداد ژن برای توليد آنها
الزم است؟

نقشۀ ژنوم انسان مشخﺺ شده و
در بانكهای اطالعاتی اينترنتی برای همگان قابل مشاهده است.

حدود  25سال پيش دانشمندان تصميم گرفتند نقشۀ ژنوم انسان را كه دستور ساخت اينهمه پروتئين میدهد
را مشخﺺ كنند؛ بعد از اتمام اين پروژه آنها به نتايج اعجابآوری رسيدند .تمام ويژگیها و صفات انسان توسط
تنها حدود  30هزار ژن به وجود میآيد .اين تعداد تقريباً دو برابر تعداد ژنهای يك مگس يا يك كرم است .جالب
اينجاست كه تعداد زيادی از اين ژنها بين ما و يك موجود ساده مثل باكتری مشترك است .با اين حساب تعداد
دستورهای الزم برای ساختن يك انسان خيلی بيشتر از يك كرم نيست .دانشمندان به اين نتيجه رسيدهاند آنچه باعث
پيچيدهتر شدن انسان نسبت به كرم يا مگس میشود ،تفاوت در نحوۀ اجرای دستورها است و نه لزوماً بيشتر بودن
تعداد آنها.
فعاليت :تحقيق كنيد كه به جز انسان نقشۀ ژنوم چه موجوداتی تا به اﻵن مشخﺺ شده است؟!!
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كروموزومهای انسان
بيشتر بدانيد

فصل 7

علوم تجربی

نگاهی دقيق به هستۀ سلول

صفحۀ 58

بازی با كروموزومها

در هستۀ سلولهای بدن انسان  46كروموزوم بهصورت  23جفت وجود دارند؛ يعنی ما از كروموزوم شمارۀ يك
دو عدد در سلولهای بدنمان داريم .ساير كروموزومها از جفت كروموزوم شمارۀ  2تا جفت كروموزوم شمارۀ 23
نيز بههمين ترتيب بهصورت جفت قرار دارند .جز كروموزوم جنسی كه در مردها با يکديگر متفاوتند ،جفت
كروموزومها از نظر اندازه و شکل و ترتيب عوامل وراثتی به يکديگر شباهت دارند؛ اما كامالً مثل هم نيستند .در بعﻀی
از بيماریهای ژنتيکی تعداد اين كروموزومها كم يا زياد شده و در نتيجه باعث ايجاد مشکل میشود .به عنوان مثال
در سندرم داون بيماران  3عدد كروموزوم  21دارند .از اينرو برای تشخيﺺ بعﻀی از بيماریهای ژنتيکی ،تعداد و
ساختار آنها را مورد بررسی قرار میدهند.

فعاليت :جفت ديگر هر كدام از كروموزومهای سمت راست را از ميان كروموزومهای سمت چﭗ پيدا كرده و به آن
وصل كنيد .اين بازی را میتوانيد بهصورت آنالين هم انجام دهيد .برای اين كار میتوانيد به نشانی زير مراجعه كنيد:
http://learn.genetics.utah.edu/content/chromosomes/karyotype
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تقسيم و تمايز سلولی
بيشتر بدانيد

علوم تجربی

فصل 7

سلولها تقسيم میشوند

صفحۀ 63

سلولهای همه كاره

آيا تابهحال به اين فکر كردهايد كه در آينده میخواهيد چهكاره شويد؟

برای داشتن شغل مورد نظر خود در آينده ،بايد دانش و مهارتهای مورد نياز را از زمان نوجوانی و جوانی بهدست
آوريد .جامعه نيازمند افرادی است كه با بر عهده گرفتن مشاغل مختلف نيازهای زندگی اجتماعی را برآورده سازند.

بدن انسان نيز مثل يك جامعه است كه در آن هر كدام از سلولها
كار ويژهای انجام میدهند.
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تقسيم و تمايز سلولی
بيشتر بدانيد

علوم تجربی

فصل 7

سلولها تقسيم میشوند

صفحۀ 63

بدن انسان نيز مانند يك جامعه از سلولهای مختلفی تشکيل شده كه هريك به تنهايی يا با مشاركت يکديگر نقش
خاصی را برعهده دارند و نيازهای مختلف بدن را تأمين میكنند.

میدانيد كه همۀ سلولهای بدن انسان از تقسيم سلول تخم يا زيگوت به وجود میآيند .سلول تخم در فرآيند ميتوز
به دو سلول يکسان تقسيم شده و با ادامه اين روند تقسيم سلولی در عرض چند روز ،يك توده سلولی متشکل از چند
صد سلول حاصل میشود .تمام سلولهای بدن از جمله سلولهای عصبي ،خوني ،قلبي ،غﻀروفي ،عﻀالنی ،پوستی
و غيره از همين توده سلولی به وجود میآيند .به سلولهای اين تودۀ سلولی»سلولهای بنيادی جنينی« گفته میشود.

سلولهای بنيادی جنينی ،مادر تمام سلولها هستند و توانايي تبديل به تمام سلولهای بدن را دارا میباشند.
سلولهای بنيادی با تبديل يا به عبارتی «متمايز شدن» به سلولهای مختلف بدن ،نقش يا شغل خاصی را برعهده گرفته
و ديگر توانايی تقسيم شدن نخواهند داشت.

سلولهای بنيادی میتوانند به انواع سلولها تبديل شوند.
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سلولهای همهكاره
بيشتر بدانيد

فصل 7

علوم تجربی

سلولها تقسيم میشوند

صفحۀ 63

به نظر شما اگر در بدن يك كودك يا بزرگسال ،بافتی آسيب ببيند و تعدادی از سلولهايش را از دست بدهد،
چه اتفاقی رخ میدهد؟
برای پاسﺦ به اين موضوع بايد بدانيد كه در بدن انسان پس از تولد هم سلولهای بنيادی در برخی از بافتها وجود
دارند كه به آنها «سلولهای بنيادی بالﻎ» گفته میشود .سلولهای بنيادی بالﻎ ،بسته به اينکه در كدام بافت بدن قرار
گرفتهاند توانايی تبديل شدن به تعداد محدودی از انواع سلولی را دارند .سلولهای خونساز مغز استخوان از انواع
سلولهای بنيادی بالﻎ محسوب میشوند و توانايی توليد سه رده سلولهای خونی را دارند.
دانشمندان تا مدتها تصور میكردند كه سلولهای بنيادی بالﻎ در قلب و مغز وجود ندارند؛ اما مطالعات جديدتر
نشان دادهاند كه در قلب و مغز نيز سلولهای بنيادی بالﻎ اگرچه به ميزان كم ،وجود دارند؛ با اين حال توانايی ترميم
اين دو عﻀو در مقابله با آسيبهای وارده بسيار ناچيز میباشد.

به مثالی كه در ابتدا مطرح شد باز میگرديم .فرض كنيد كه شما در آينده پزشك يا مهندس ساختمانی شدهايد!
آيا میتوانيد شغل خود را تغيير داده و يا اينکه همزمان مع ّلم نيز باشيد؟ بله درست است .شما میتوانيد اما يك سلول
قلبی هرگز نمیتواند نقش سلولهای مغز يا پوست را در بدن ايفا نمايد .اين واقعيتی است كه در رابطه با سلولهای
بنيادی در بدن وجود دارد .يك سلول بنيادی در بدن بهمحﺾ انتخاب نقش نهايی و تبديلشدن به يك سلول
اختصاصی نمیتواند نقش خود را تغيير دهد؛ اما در آزمايشگاه چطور؟
جالب است بدانيد دانشمندان در سالهای اخير موفق شدهاند با به كارگيری ابزارهای زيست فناوری ،سلولهای
تمايزيافتۀ پوستی را در آزمايشگاه به سلول بنيادی و يا حتّی يك سلول عصبی تبديل كنند .اين كشف بزرگ جايزۀ
نوبل فيزيولوژی و پزشکی در سال  2012را به خود اختصاص داد .دانشمندان اميدوارند با دستيابی به اين دانش بتوانند
گام مؤثّری در درمان بيماریهای صعبالعالج بردارند.

الفبای زيستفنّاوری
خود را بيازماييد

علوم تجربی

فصل 7

پايان فصل

صفحۀ 64

 -1آيا ژنها میتوانند تحت تأثير محيط تغيير كنند؟

 -2چرا با وجود يکسان بودن مادۀ ژنتيکی در سلولهای مختلف بدن ،ويژگیهای سلولهای عصبی ،ماهيچهای ،خونی
و استخوانی با يکديگر فرق دارد؟

 -3چرا فرزندان يك خانواده با وجود يکسان بودن مادۀ وراثتی پدر و مادرشان از نظر ويژگیهای ژنتيکی با يکديگر
تفاوت دارند؟
 -4سرطان در اثر افزايش بیرويۀ تقسيم سلولی اتفاق میافتد .چرا اين مسأله برای بدن ما مشکل ايجاد میكند؟
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فصل

۸

تولید مثل
در جانداران

چه ویژگی ای در جانداران وجود دارد که سبب می شود ،جمعیت یک نوع از آنها زیاد شود؟
اگر افراد یک نوع جانور نتوانند تولید مثل کنند ،چه اتفاقی می افتد؟ جانداران متفاوتی که در اطراف
شما وجود دارند ،چگونه تکثیر می شوند؟
73

جانداران به روش های متفاوتی تولید مثل می کنند

در جدول  ۱تعدادی از ویژگی های جانداران آمده اسـت .مقابل هر ویژگی نقش آن را بنویسـید .به نظر

روشهای مختلف توليدمﺜل
بيشتر بدانيد

علوم تجربی

فصل 8

جانداران به روشهای
متفاوتی توليدمثل میكنند

صفحۀ 65

بكرزايی

تابهحال اين جمله را شنيدهايد؟ «طبيعت بسيار هوشمند عمل میكند».

بکرزايی مثالی از هوشمندی طبيعت است .در اين نوع از توليدمثل ،سلول جنسی ماده بدون نياز به سلول جنسی نر
تقسيم شده و يك موجود جديد به وجود میآورد .اين روش توليدمثلی ،معموالً در موجوداتی ديده میشود كه توانايی
توليدمثل جنسی هم دارند .زنبورها ،مارها ،گونههايی از ماهیها ،پرندگان و دوزيستان توانايی بکرزايی دارند .زمانی كه
شرايط مناسب توليدمثل است و غذا زياد است ،با بکرزايی تعداد خود را به سرعت زياد میكنند.
سرعت توليدمثل به روش بکرزايی از توليدمثل جنسی بيشتر است و افراد بيشتری در هر نسل بهوجود میآيد .اما
موجوداتی كه توليد میشوند ،بسيار شبيه به هم هستند و تنوع زيادی ندارند .اين در حالی است كه در اثر توليدمثل
جنسی زادههايی با ويژگیهای متفاوت بهوجود میآيند .تعدادی از اين زادهها ممکن است برای تحمل محيط سخت،
بهتر از پدر و مادرشان عمل كنند .پس میبينيد كه طبيعت با به كارگيری بکرزايی و توليدمثل جنسی در زمانهای
مناسب ،سعی میكند بهترين عملکرد را داشته باشد.

هر چقدر دانش شما گستردهتر شود ،بيشتر و بيشتر به معنا و مفهوم هوشمندی طبيعت كه مخلوق خداوند حکيم
است ،پی میبريد.

زنبورها عالوهبر توليدمثل جنسی به روش بکرزايی نيز توليدمثل میكنند.

فعاليت :در مورد توليدمثل زنبورعسل تحقيق كرده و گزارش آن را در كالس ارائه دهيد.
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توليد موجودات در آزمايشگاه
بيشتر بدانيد

علوم تجربی

فصل 8

توليدمثل جنسی
در جانوران

صفحۀ 72

كلونينﮓ يا شبيهسازی

«كلون» كلمهای يونانی به معنی مشابه و همانند است .در علم زيستشناسی كلونينگ يا شبيهسازی به روندي گفته
میشود كه طي آن گروه يکساني از مولکولها ،سلولها يا موجودات ايجاد ميشوند.
آيا میتوانيد حدس بزنيد كه واژۀ كلونينگ برای كداميك از روشهای توليدمثل در جانداران میتواند رود؟

بله درست است .توليدمثل غيرجنسی نمونهای از كلونينگ طبيعی است .در روش توليدمثل غيرجنسی ،همۀ
جانداران تکثيريافته مانند والد خود بوده و خصوصيات يکسانی دارند .در حقيقت اين واژه ا ّولين بار در سال 1903
توسط يك گياه شناس آلمانی به نام هربرت وبر برای توصيف توليدمثل غيرجنسی گياهان در روشهايی مانند
قطعهقطعه شدن يا جوانهزدن به كار گرفته شد.
در روشهای توليدمثل جنسی كه طی آن نيمی از ژنها از والد نر و نيمی از والد ماده به ارث میرسند ،فرزندان
هيﭻگاه نمیتوانند كامالً با والدين خود يکسان باشند؛ حتّی دوقلوهای يکسان گرچه از نظر ژنتيکی شبيه به يکديگرند؛
اما با پدر و مادر خود تفاوت دارند.

آيا تابهحال مطلبی در رابطه با گوسفند دالی شنيدهايد؟

كلونينگ مولکولها و سلولها با استفاده از روشهای مختلف آزمايشگاهی در علوم زيستشناسی و زيست فناوری
قدمت طوالنی دارد .دانشمندان از اواسط قرن بيستم تالشهايی برای كلونينگ مصنوعی جانداران پُرسلولی آغاز كردند.
ايدۀ اصلی در اين روشها اين است كه بتوان با استفاده از ا ّطالعات ژنتيکی يك جاندار كه در هستۀ تمامی سلولهايش
وجود دارد ،جاندار كامل و مشابهی به وجود آورد .اگرچه ا ّولين مطالعات روی قورباغه انجام شد؛ اما گوسفند دالی
ا ّولين نمونۀ موفق انجام كلونينگ مصنوعی و توليد يك جاندار در آزمايشگاه بود.

تولد گوسفند دالی

گروهی از دانشمندان اسکاتلندی به سرپرستی يان ويلموت پس از سالها آزمايش موفق شدند با استفاده از يك
سلول كه از گوسفند ماده جدا كرده بودند ،يك گوسفند كامل به وجود بياورند .آنها هسته اين سلول را به تخمك
بارور نشدۀ گوسفند ديگری كه هستۀ آن تخليه شده بود وارد كردند .سلول حاصل را در شرايط آزمايشگاهی رشد و
تکثير دادند؛ سپس جنين را در رحم گوسفند ديگری قرار دادند .از آن پس بارداری طبق معمول سپری و زايمان در 5
جوالی  1996انجام شد .برۀ متولد شده «دالی» نام گرفت.
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توليد موجودات در آزمايشگاه
بيشتر بدانيد

علوم تجربی

فصل 8

كلونينﮓ يا شبيهسازی

به نظر شما دالی شبيه به كداميك از گوسفندهای الف ،ب يا ج بود؟

نحوۀ توليد گوسفند دالی

يادوارۀ گوسفند دالی اكنون در موزهای در اسکاتلند نگهداری میشود.

گوسفند دالی ()1996-2003
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توليدمثل جنسی
در جانوران

صفحۀ 72

درمان ناباروری
بيشتر بدانيد

علوم تجربی

فصل 8

توليدمثل در انسان

صفحۀ 73

لقاح مصنوعی

آيا تابهحال شنيدهايد كه زوجی نابارورند و نمیتوانند به طور طبيعی صاحب فرزند شوند؟ آيا میدانيد امروزه علم
پزشکی با روشهای مختلفی میتواند ناباروری را درمان كند؟

لقاح مصنوعی يا  IVFيکی از روشهای درمان ناباروری است .در اين روش سلول جنسی ماده به كمك روشهاي
جراحي از بدن مادر و سلول جنسی نر را از پدر گرفته و در شرايط آزمايشگاهی آنها را با يکديگر تركيب میكنند.
سلول حاصل پس از انجام تعدادی تقسيم سلولي در محيط كشت آزمايشگاهی ،به تودۀ جنينی تبديل شده؛ سپس به
بدن مادر منتقل ميشود.

لقاح مصنوعی در آزمايشگاه روشی برای درمان ناباروری است.

توليدمﺜل در جانداران
خود را بيازماييد

علوم تجربی

فصل 8

پايان فصل

صفحۀ 75

 -1درصورتیكه در يك ظرف  10باكتری وجود داشته باشد و شرايط برای رشد آنها مناسب باشد (در هر  20دقيقه
يكبار تقسيم شوند) ،پس از  200دقيقه چند باكتری خواهيم داشت؟
 -2در بين جانوران جنس نر و ماده از نظر ظاهری چه تفاوتهايی با هم دارند؟ فکر میكنيد علت آن چيست؟
 -3توليد سلولهای جنسی نر و ماده تحت تأثير چه هورمونهايی انجام میشود؟
 -4به نظرشما شباهت دوقلوهای ناهمسان به يکديگر بيشتر از شباهت به ساير خواهر و برادرانشان است يا كمتر؟
چرا؟
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فصل

۹

الکتریسیته

ٔ
اسـتفاده گسـترده از وسیله های الکتریکی در زندگی امروزی ،بسیار عادی است .المپ ،تلویزیون،
تلفـن همـراه ،جاروبرقـی ،لباس شـویی ،اتو ،رایانه ،ماشـین حسـاب ،لپتـاپ و…  .تنها تعـداد اندکی از
وسایل الکتریکی اند که ما با آنها سروکار داریم.
ٔ
همه این وسـایل بر اسـاس قوانین الکتریسـیته طراحی و ساخته میشـوند .در عصر حاضرشناخت
اصول الکتریسـیته و به کارگیری آن برای ایمنی ،رفاه و آسـایش انسـان اهمیت فراوان دارد .به همین
منظور در این فصل با الکتریسیته و کاربردهای آن بیشتر آشنا میشویم.
78
بادکنکی را با ٔ
پارچه
در کتاب علوم ششم ابتدایی دیدیم که اگر
پشـمی یا موهای خشـک و تمیز سر مالش دهیم ،بادکنک و ٔ
پارچه

الكتريسيته
فعاليت

فصل 9

علوم تجربی

آشنايی با نيروی الکتريکی

صفحۀ 76

چسباندن كاغذ به ديوار

يك ورق كاغذ تا نخورده و سالم را برداريد و روی سطح ديوار قرار دهيد؛ سپس با دست خود چندبار روی كاغذ
بکشيد .چه چيزی مشاهده میكنيد؟

آزمايش باال نشان میدهد كه حتماً يك نيرو بين سطح كاغذ و سطح ديوار به وچود آمده كه اجازه نمیدهد كاغذ به
سمت پايين حركت كند .آيا می دانيد اين نيرو چه نيرويی است كه میتواند بين دو جسم جاذبه ايجاد كند؟

الكتريسيته
آزمايش كنيد

علوم تجربی

فصل 9

آشنايی با نيروی الکتريکی

صفحۀ 76

حلقۀ مع ّلق

برای اينکه با اين نيرو بيشتر آشنا شويم آزمايش زير را انجام دهيد:

وسايل مورد نياز :بادكنك ،كيسه پالستکی ،نﺦ ،قيچی ،پارچه يا كاله پشمی.

الف) كيسه پالستيکی را برداشته و با قيچی قسمت بااليی آن را با عرض حدودی  4سانتیمتر جدا كنيد به طوریكه
يك حلقۀ پالستيکی داشته باشيم.

ب) بادكنك را باد كرده و درب آن را با نﺦ ببنديد.

پ) بادكنك و حلقۀ پالستيکی را جداگانه با پارچه يا كاله پشمی مالش دهيد.

ت) حلقه را با دست گرفته و آن را در هوا رها كنيد و بالفاصله بادكنك را با فاصله در زير حلقه قرار دهيد.
حلقۀ پالستيکی در هوا معلق میماند و با حركت دادن بادكنك میتوانيد حلقه را در هوا جابهجا كنيد.

چرا حلقۀ پالستيکی علیرغم وارد شدن نيروی
وزن به سمت پايين حركت نمیكند؟
چه نيرويی باعث میشود كه بين بادكنك و حلقۀ
پالستيکی دافعه ايجاد شود؟

اين نيرو كه ناشی از وجود بارهای الکتريکی
بر روی اجسام است به نام نيروی الکتريکی شناخته
میشود و از اين آزمايش و فعاليت قبل میتوان به اين
نتيجه رسيد كه اين نيرو برخالف نيروی گرانشی كه
فقط بهصورت جاذبه میباشد ،هم بهصورت جاذبه و
هم بهصورت دافعه عمل میكند.
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الكتريسيته
آزمايش كنيد

فصل 9

علوم تجربی

آشنايی با نيروی الکتريکی

صفحۀ 77

دانههای سردرگم

وسايل مورد نياز :يك صفحۀ شيشهای يا طلق ،يك تکه يونوليت ،دو قطعه آجر ،پارچه يا كاله پشمی.

الف) يونوليت را به تکههای بسيار كوچکی كه از آن تشکيل شده است تبديل میكنيم؛ و تکههای آن را بين دو آجر
میريزيم.
ب) صفحۀ شيشهای را روی دو آجر قرار میدهيم.

پ) با دستمال پشمی روی شيشه میكشيم و به دانههای
يونوليت نگاه میكنيم .چه اتفاقی يرای اين دانهها میافتد؟ چرا
ابتدا دانههای يونوليت به سمت باال حركت میكنند و پس از
مدّ تی از روی صفحۀ شيشهای به سمت پايين پرت میشوند؟

آيا میتوانيد نيروی جاذبه و دافعۀ الکتريکی را در اين
آزمايش نشان دهيد؟

الكتريسيته
آزمايش كنيد

علوم تجربی

فصل 9

آشنايی با نيروی الکتريکی

صفحۀ 77

ما روی چه چيزی ايستادهايم!

آيا تابهحال به اين مسأله فکر كردهايد كه چگونه يك جسم روی جسم ديگری قرار میگيرد و در آن فرو نمیرود؟
شايد به نظرتان جواب بديهی داشته باشد و آن هم اين است كه چون هر دو جامد هستند؛ بنابراين روی هم قرار
میگيرند؛ اما اگر دقيقتر به اين مسأله نگاه كنيم به يك موضوع بسيار جالب پی خواهيم برد.
نيروی وزن در زمين همواره برای يك جسم به سمت زمين است؛ بههمين دليل است كه وقتی جسمی را رها
میكنيم به سمت پايين حركت میكند؛ اما برای اينکه يك جسم متوقف شود همانگونه كه در سال ششم خواندهايد
و سال گذشته هم به آن اشاره شد بايد نيرويی در خالف جهت نيروی جاذبۀ زمين به آن وارد شود .اين نيرو را كه به
آن نيروی عمودی تکيهگاه و يا عمود بر سطح مینامند چگونه بوجود میآيد؟
میدانيم كه هر جسم از اتم تشکيل شده است؛ بنابراين در سطح هر جسمی اتمهای آن جسم هم وجود دارند.
میدانيم در هر اتم بارهای مثبت در مركز اتم كه هسته ناميده میشود و بارهای منفی در اطراف هسته واقع شدهاند.

حال فرض كنيد كه سطح دو جسم به هم نزديك شدهاند .در اين حالت اتمهای دو سطح به هم نزديك میشوند
و الکترونها كه همانگونه كه اشاره شد در اطراف اتم قرار دارند؛ به هم نيروی دافعه وارد میكنند و نمیگذارند كه
دو سطح به هم نزديك شوند .لذا سطح دو جسم هيﭻگاه نمیتوانند عمالً به هم برخورد داشته باشد بهگونهای كه
الکترونهای دو جسم به هم برخورد كنند.
بنابراين هنگامی كه شما روی زمين ايستادهايد نيروی الکتريکی كه به سمت باال میباشد اجازه نمیدهد كه بين اتمهای
پای شما و اتمهای سطح زمين تماسی برقرار شود و با يك فاصله بسيار بسيار كوچك نسبت به هم قرار میگيرند.
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الكتريسيته
آزمايش كنيد

علوم تجربی

فصل 9

رابطۀ بار و نيروی الکتريکی

صفحۀ 78

اندازۀ نيروی الكتريكی

وسايل مورد نياز :مقداری فويل آلومينيومی(يا بادكنك) ،نﺦ ،مداد ،ميلۀ شيشه ای ،كيسۀ پالستيکی.

الف) با فويل آلومينيومی دو گوی بسازيد و با نﺦ آنها را به مداد متصل كنيد به طوریكه فاصله بين دو نﺦ حدود
 4سانتیمتر باشد.
ب) ميلۀ شيشهای را با استفاده از كيسۀ پالستيکی باردار كنيد و به گویها تماس بدهيد تا آنها نيز باردار شوند .مشاهده
میكنيد كه گویها از هم فاصله میگيرند.
پ) حال مجدد ًا ميلۀ شيشهای را باردار كنيد و به يکی از گویها بزنيد ببينيد فاصلۀ بين دو گوی چه تغييری میكند؟

الكتريسيته
فعاليت

علوم تجربی

فصل 9

مدرج كردن الكتروسكوپ (برقنما)

يك الکتروسکوپ برداريد و به درجهبندی آن نگاه كنيد.
درجهبندی الکتروسکوپ مانند يك ساعت روی محيط يك
دايره قرار دارد چون صفحات الکتروسکوپ حول يك محور
میچرخند و با زياد شدن بار بيشتر از هم فاصله میگيرند؛ اما
اگر به دقت نگاه كنيد مشاهده میكنيد كه فاصلۀ درجههای
يکسان در ابتدا زيادتر و هرچه بار بيشتر میشود فاصلۀ بين
درجههای مساوی كمتر میشود .تحقيق كنيد كه چرا فاصلههای
درجهبندی برقنما يکسان نيست؟!!
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مدرجكردن الکتروسکوپ

صفحۀ 78

الكتريسيته
فعاليت

علوم تجربی

فصل 9

آزمايشهای الکتريکی

صفحۀ 79

انﺠام نشدن آزمايشهای الكتريكی در محيط مرطوب

با توجه به شکل فعاليت صفحۀ  79كتاب تحقيق كنيد كه چرا آزمايشهای الکتريسته در محيطهای مرطوب به
درستی انجام نمیشود؟

الكتريسيته
متن تکميلی

علوم تجربی

فصل 9

زمين خنثای بزرگ

صفحۀ 79

زمين خنﺜای بزرگ

میدانيم وقتیكه جسم بارداری با جسمی ديگر در تماس است تمام يا مقداری از بار خود را به آن منتقل میكند و
آن جسم نيز باردار میشود؛ اما اگر جسمی بار خود را به زمين بدهد با توجه به اينکه زمين بسيار بسيار بزرگ است
میتوانيم فرض كنيم كه اين بار تأثيری در مثبت يا منفی شدن بار زمين ندارد و همچنان خنثی باقی میماند.
در بسياری از آزمايشها وقتی جسم بارداری را مثالً با يك سيم به زمين متصل میكنيم عمالً تمام بار جسم به زمين
منتقل میشود و جسم ما خنثی میگردد .اين درحالی است كه زمين همچنان خنثی باقی میماند.

رسانا و نارسانا
فعاليت

علوم تجربی

فصل 9

ارتباط رسانايی

صفحۀ 79

ارتباط رسانايی الكتريكی و گرمايی

رسانايی الکتريکی و گرمايی به هم ارتباطی دارند؟

تحقيق كنيد كه اجسامی كه دارای رسانايی الکتريکی بيشتری هستند رسانايی گرمايی باالتری هم دارند؟ آيا اين يك
قاعدۀ كلی است و يا استثنا هم دارد؟
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القای بار الكتريكی
فعاليت

فصل 9

علوم تجربی

مقدار بار القايی

صفحۀ 81

مقدار بار القايی

میدانيم كه با نزديك كردن يك ميلۀ باردار به يك جسم رسانا،
بار الکتريکی روی جسم رسانا القا میشود .فرض كنيد كه يك ميله با
بار مثبت را به يك كرۀ فلزی با پايۀ عايق نزديك كنيم؛ بارهای منفی
به سمت ميله حركت میكنند و بارهای مثبت در طرف ديگ ِر كره قرار
میگيرند .اگر با يك سيم رسانا (و يا با دست) مطابق شکل روبهرو كره
را به زمين كه خنثی است متصل كنيم؛ سپس آن را جدا كنيم ،كره دارای
بار منفی میشود؛ يعنی با عقب بردن ميله ،بار كره منفی باقی میماند.
با توجه به فرآيند القا فکر كنيد كه مقدار باری كه روی كره قرار گرفته
است نسبت به بار ميله همواره كمتر ،بيشتر و يا مساوی آن است؟

القای بار الكتريكی
خود را بيازماييد

علوم تجربی

فصل 9

پرسش

صفحۀ 82

پرسش

سه كرۀ فلزی يکسان با پايههای عايق به همراه يك ميله باردار با بار منفی در اختيار داريم .چگونه میتوان بدون
اينکه بار ميله تغيير كند اين سه كره را باردار كرد به طوریكه:
 -1هر سه كره دارای بار مثبت و يکسان باشند؛
 -2هر سه كره دارای بار منفی و يکسان باشند؛

 -3دو كره دارای بار مثبت و يك كره دارای بار منفی باشد و مقدار بار هر سه كره يکسان باشد؛
 -4دو كره دارای بار منفی و يك كره دارای بار مثبت باشد و مقدار بار هر سه كره يکسان باشد.
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القای الكتريكی
بيشتر بدانيد

علوم تجربی

فصل 9

تصفيۀ الکتريکی

صفحۀ 82

تصفيۀ الكتريكی گرد و غبار و مواد آﻻينده

ذرات گرد و غبار و مواد آالينده همواره يکی از مشکالت زيستمحيطی بوده و هست .خصوصاً كارخانههايی كه
نزديك شهرها هستند مشکالت بيشتری را ايجاد می نمايند .جهت كاهش گرد و غبارهای خطرناك از اين كارخانهها از
روشی استفاده میشود به نام تصفيۀ الکترو استاتيکی .به اين ترتيب كه گرد و غبار همراه گازهای خروجی از صفحاتی
عبور میكنند كه با گذشتن از آنها باردار میشوند؛ سپس با گذشتن از ميان دو الکترود مثبت و منفی در اثر القای ذرات
جذب يکی از اين الکترودها میشوند و گاز تصفيه شده از دودكشهای كارخانهها خارج میشود.
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القای الكتريكی
فعاليت

علوم تجربی

فصل 9

شعبدهبازی
با الکتروسکوپ

صفحۀ 81

شعبدهبازی با الكتروسكوپ

يك ميلۀ باردار را به يك الکتروسکوپ نزديك كنيد .مشاهده میشود كه صفحات الکتروسکوپ از هم فاصله
میگيرند .حال اگر با دست به كالهك الکتروسکوپ دست بزنيد مشاهده میكنيد كه صفحات دوباره به هم میچسبند
(چرا؟) از دوستان خود بخواهيد تا پيشبينی كنند كه اگر دست خود را از روی كالهك برداريد و ميله را دور كنيد چه
اتفاقی برای صفحات الکتروسکوپ میافتد؟ احتماالً خواهند گفت كه صفحات همانطور به هم چسبيده باقی خواهند
ماند؛ اما شما بعد از برداشتن دستتان و دور كردن ميله ،كاری میكنيد كه صفحات از هم فاصله بگيرند!

آزمايش را مجدداً انجام دهيد و دوباره از دوستانتان بخواهيد تا پيشبينی كنند كه چه اتفاقی برای صفحات
الکتروسکوپ میافتد؟ اين بار اگر پيشبينی كردند كه صفحات از هم فاصله بگيرند شما با برداشتن دستتان از روی
كالهك و دور كردن ميله ،كاری میكنيد كه صفحات همچنان به هم چسبيده باشند؛ اما چگونه چنين چيزی ممکن است؟

زمانیكه شما ميلۀ باردار را به الکتروسکوپ نزديك میكنيد با فرض اينکه ميله دارای بار منفی است روی صفحات
بار منفی قرار میگيرد .با دستزدن به كالهك چون بدن ما مانند يك رسانا عمل میكند بارهای منفی روی صفحات
را به زمين منتقل میكند و صفحات خنثی شده و به هم میچسبند؛ اما همچنان بار مثبت روی كالهك به دليل
اينکه ميلۀ باردار به آن نزديك است وجود دارد .حال اگر ابتدا ميله را از كالهك الکتروسکوپ دور كنيم چون روی
الکتروسکوپ ديگر القا صورت نمیگيرد؛ بنابراين بارهايی كه از طريق دست ما به زمين منتقل شده بودند بهجای
خود برمیگردند و كل بار الکتروسکوپ خنثی میشود و حال با جدا كردن دستمان از كالهك تغييری در وضعيت
صفحات ايجاد نمیشود.
اما اگر در همين فرآيند پس از خنثی شدن الکتروسکوپ ابتدا دستمان را از روی كالهك برداريم ديگر بار الکتريکی
نمیتواند از روی الکتروسکوپ خارج و يا به آن وارد شود .حال با دور كردن ميلۀ باردار بارهای مثبتی كه روی
كالهك به دليل القای ميلۀ باردار جمع شده بودند در كل الکتروسکوپ و از جمله صفحات آن پخش میشوند؛ بنابراين
صفحات از هم فاصله میگيرند.
بههمين شکل با تغيير در ترتيب برداشتن دست از روی كالهك و دور كردن ميله ،شما میتوانيد تعيين كنيد كه
صفحات از هم فاصله بگيرند يا به هم چسبيده باشند .با كمی تمرين میتوانيد فاصله برداشتن دست و ميله را بسيار
كم كنيد تا ديگران متوجه ترتيب برداشتن دست و دور كردن ميله نشوند.
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القای الكتريكی
فعاليت

علوم تجربی

فصل 9

جرقۀ الکتريکی

صفحۀ 83

القا و جرقه

يك جفت جوراب پشمی بپوشيد و پاهای خود را روی فرش بکشيد؛ سپس انگشت دست خود را به يك جسم
فلزی مانند دستگيرۀ در نزديك كنيد .جرقهای بين دست شما و جسم فلزی زده میشود .اگر اين كار را در تاريکی
انجام دهيد میتوانيد جرقه را نيز مشاهده كنيد؛ اما چرا جرقه بين دست شما و جسم فلزی زده میشود؟

وقتیكه با جوراب پشمی روی فرش راه میرويد به دليل مالشی كه بين جوراب و فرش وجود دارد بار روی فرش
و جوراب قرار میگيرد و چون جوراب با بدن ما تماس دارد اين بار روی بدن ما توزيع میشود (در اينجا بدن ما
تقريباً مانند يك رسانا عمل میكند) و بدين ترتيب بدن ما دارای بار میشود .حال با نزديك كردن دستمان به يك جسم
فلزی ،بار روی آن جسم القا میشود و چون بار القايی هميشه مخالف بار القا كننده است؛ بنابراين همواره يکی از آنها
مثبت و ديگری منفی است .با نزديکتر شدن دستمان به جسم فلزی مقدار القای بار هم بيشتر میشود .با زياد شدن
بارها نيروی جاذبۀ بين آنها هم بيشتر میشود و تا جايی زياد میشود كه الکترونها از روی يکی از آنها كنده میشود
و به سمت بارهای مثبت روی جسم ديگر حركت میكند .چون حركت الکترونها با سرعت زيادی انجام میشود در
برخورد با مولکولهای هوا توليد نور میكند و به اين ترتيب جرقه ايجاد میشود.
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اختالف پتانسيل الكتريكی
علوم تجربی

فعاليت

فصل 9

نحوۀ كاركرد باتری

صفحۀ 83

مدلسازی نحوۀ كاركرد باتری

همانگونه كه در كتاب نيز به آن اشاره شده است باتری عاملی است برای ايجاد اختالف پتانسل الکتريکی ثابت
بين دو نقطه از مدار؛ اما چگونه يك باتری اين كار را انجام میدهد و اين اختالف پتانسيل را ايجاد میكند؟ معموالً
برای اينکه تصور بهتری از كار يك باتری و يك مدار داشته باشيم آن را مانند چرخۀ زير در نظر میگيريم .در اينجا
آب مانند بارهای الکتريکی است كه با حركت از منبع بااليی به سمت منبع پايين انرژی پتانسيل خود را در برخورد
به توربين به آن میدهد و باعث حركت توربين میشود .در اينجا توربين نقش يك مصرفكننده مانند المﭗ را در
مدار دارد .با پايين آمدن آب و خالی شدن منبع بااليی ديگر توربين به حركت در نمیآيد و برای اينکه دوباره بچرخد
الزم است كه مجدداً آب روی آن ريخته شود؛ بنابراين برای اينکه آب دوباره به منبع بااليی برود و اين چرخه بتواند
ادامه داشته باشد بايد از يك پمﭗ استفاده كنيم .با اين كار آب با انرژی كه از پمﭗ میگيرد انرژی پتانسيل الزم برای
به حركت درآوردن توربين را خواهد داشت .كاری كه يك باتری انجام میدهد دقيقاً مانند يك پمﭗ آب است كه به
بارها انرژی الزم را برای قرارگرفتن مجدد در مدار میدهد.

اما باتری چگونه اين كار را انجام میدهد؟ تحقيق كنيد كه عملکرد يك باتری چگونه انرژی الزم برای بارها را به
آنها میدهد؟

توربين
فشار كمتر

پمﭗ
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فشار بيشتر

مدار الكتريكی و جريان الكتريكی
فعاليت

علوم تجربی

فصل 9

جهت جريان

صفحۀ 85

جهت جريان

میدانيم كه بارهای منفی يا به عبارتی الکترونها قابليت حركت در مدار را دارند و همانگونه كه در كتاب نيز به آن
اشاره شده جهت حركت واقعی بارها با جهت جريان الکتريکی خالف هم هستند .به عبارتی میتوان فرض كرد كه
جهت جريان در يك مدار در جهت حركت بارهای مثبت میباشد .تحقيق كنيد چرا جهت قراردادی جريان الکتريکی
و جهت حركت واقعی بارها (الکترونهای آزاد) برخالف هم هستند.

مقاومت الكتريكی
خود را بيازماييد

علوم تجربی

فصل 9

سؤال

R

مسأله

در مدار زير (يك باتری با اختالف پتانسيل
 30ولت و مقاومت  )Rدرصورتیكه اندازۀ
مقاومت دو برابر شود مقدار جريان به اندازۀ
 5آمپر كم میشود .اندازۀ مقاومت ا ّوليه چند
آمپر است؟

V= 30
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صفحۀ 88

مقاومت الكتريكی
بيشتر بدانيد

علوم تجربی

فصل 9

آمپرسنج و ولتسنج

صفحۀ 88

آمﭙرسنﺞ و ولتسنﺞ

همانگونه كه در كتاب نيز نشان داده است آمپرسنج برای اينکه جريان را به درستی نشان دهد بايد بگونهای در مدار
قرار گيرد كه تمام جريانی كه از مصرفكننده (مثالً المﭗ) می گذرد از آمپرسنج هم بگذرد و ولتسنج نيز بايد در دو
سمت مصرفكننده وصل شود تا اختالف پتانسيل بين دو سر آن را بتواند به درستی اندازه بگيرد.

قطعاً آمپرسنج و ولتسنج خود نيز دارای مقاومت میباشند كه میتوانند در جريان و اختالف پتانسيل كل تأثيرگذار
باشند .تحقيق كنيد برای اينکه اين تأثيرگذاری كمترين مقدار را داشته باشد اندازۀ مقاومت هر كدام از اين وسايل بايد
چگونه باشد؟
درصورتیكه آمپرسنج و ولتسنج را به اشتباه بهجای يکديگر وصل كنيم چه اتفاقی میافتد؟
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مدار الكتريكی و جريان الكتريكی
فعاليت

علوم تجربی

فصل 9

پايان فصل

صفحۀ 89

 -1میدانيم كه اگر مقداری بار را به يك كره منتقل كنيم ،بارها آنقدر از هم فاصله میگيرند تا در دورترين فاصله
نسبت به هم روی كره قرار بگيرند .از طرفی هم میدانيم كه مقدار بار القايی توسط يك ميلۀ باردار بر روی يك كره
بيشتر از بار ميله نيست .حال اگر يك ميلۀ باردار و دو كره ،يکی كوچك و ديگری بسيار بزرگ داشته باشيم ،آيا
میتوان باری بيشتر از بار ميله ،روی كرۀ بزرگتر ايجاد كرد؟ در صورت منفی بودن جواب چرا و در صورت مثبت
بودن جواب چگونه؟
 -2به نظر شما اگر در هنگام نامگذاری بارهای مثبت و منفی آنها را بر عکس نامگذاری میكردند (يعنی منفی به
جای مثبت و مثبت به جای منفی) آيا اشکالی به وجود میآمد؟ چرا؟
 -3در آزمايش اندازۀ نيروی الکتريکی نمودار زاويۀ بين دو بادكنك و مقدار باری كه به آنها میدهيم را به طور
كيفی رسم كنيد.
 -4بر روی صفحۀ تلويزيونهايی كه دارای المﭗ تصوير هستند ،بعد از مدت زمانی كه از روشن شدن تلويزيون
میگذرد مقداری بار جمع میشود .تحقيق كنيد كه چرا اين بار روی صفحه ايجاد میشود و نوع بار كدام است؟
 -5بر روی يك الکتروسکوپ مقداری بار منفی وجود دارد و صفحات آن از هم فاصله دارند .ميلهای را با بار
نامعلوم به آن نزديك میكنيم .با نزديك شدن ميله صفحات الکتروسکوپ ابتدا بسته و سپس باز میشوند .در مورد
بار ميله و اندازۀ آن بحث كنيد.
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فصل

1۰

مغناطیس

ٔ
شـیفته آهنربا هسـتند .شـاید بیشتر به این سـبب که آهن ربا از دور عمل
بسـیاری از دانش آموزان
میکنـد .بـه کمـک آهنربا میتوان میخی در نزدیکی آن را ،حتی وقتی یک تکه چوب بین آنها باشـد،
به حرکت در آورد .به همین ترتیب ،جراح مغز و اعصاب میتواند با حداقل آسیب به مغز ،الکترودهایی
در آن کار گذارد یا چشم پزشک براده های آهن را از چشم بیمار خارج کند.
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میدانیم آهنرباها برخی مواد را جذب میکنند .ما از همین خاصیت برای چسباندن یک ٔ
برگه کاغذ روی
ٔ
بدنه یخچال اسـتفاده میکنیم .دور تا دور در یخچالها نیز آهنرباهایی وجود دارد که سـبب بسـته شدن آن

قطﺐهای آهنربا
فعاليت

علوم تجربی

فصل 10

تشخيﺺ آهن و آهنربا

صفحۀ 90

تشخيﺺ آهنربا و آهن از يكديگر

فرض كنيد كه دو ميله كه از نظر ظاهری
كامالً شبيه به هم هستند در اختيار داريد كه
يکی از آنها آهن و ديگری آهنربا میباشد.
چگونه میتوانيد بدون استفاده از هيﭻ وسيله
ديگری تشخيﺺ دهيد كه كداميك از آنها
آهن و كداميك آهنربا است؟

آيا درون زمين هم يﮏ آهنربا وجود دارد؟
بيشتر بدانيد

علوم تجربی

فصل 10

آيا درون زمين آهنربا وجود دارد؟
میدانيم كه اگر يك آهنربا را آويزان كنيم هميشه قطب N

آن به سمت شمال و قطب  Sآن به سمت جنوب قرار میگيرد.
با توجه به مطالبی كه دربارۀ آهنربا خواندهايم ،میدانيم كه
حتماً بايد يك آهنربای ديگر وجود داشته باشد كه قطب  Sآن
قطب  Nآهنربا را جذب كند؛ اما آيا درون زمين يك آهنربا
وجود دارد؟

واقعيت اين است كه واقع ًا يك آهنربا درون زمين وجود
دارد؛ اما نه بهصورت آهنرباهايی كه تابهحال ديدهايم كه يك
ميلۀ فلزی باشد .بلکه مواد مذاب درون زمين به دليل چرخشی
كه دارند میتوانند يك آهنربا ايجاد كنند كه قطب  Nآن در
جنوب زمين و قطب  Sآن در شمال زمين قرار دارد.
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قطبهای آهنربا

صفحۀ 90

قطﺐهای آهنربا
بيشتر بدانيد

علوم تجربی

فصل 9

تغيير قطبهای زمين

صفحۀ 90

تﻐيير قطﺐهای زمين

شايد تص ّور ا ّوليۀ شما اين باشد كه قطبهای زمين هميشه ثابت هستند و هميشه قطب شمال مغناطيسی و قطب
شمال جغرافيايی يکسان است؛ اما برخالف اين تصور قطب مغناطيسی با قطب جغرافيايی فاصله دارد و اين فاصله
درحال زياد شدن است! اين تغيير فاصله بگونهای است كه پس از مدّ تی قطب شمال مغناطيسی و قطب جنوب با هم
عوض میشوند؛ اما نگران نباشيد چون اين تغيير هر چند صد هزار سال يکبار اتفاق میافتد!

هرچند كه علت اصلی اين تغيير هنوز به طور كامل مشخﺺ نشده است؛ اما نظريهای وجود دارد كه اين تغيير را
به چرخش مواد مذاب نسبت میدهد.
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القای مﻐناطيسی
متن تکميلی

فصل 10

علوم تجربی

تشخيﺺ
قطبهای آهنربا

صفحۀ 92

تشخيﺺ قطﺐهای مﻐناطيسی

برای اينکه قطبهای مغناطيسی يك
آهنربای نامعلوم را مشخﺺ كنيم بايد از
خاصيت دفع قطبهای همنام استفاده كنيم.
ممکن است در نگاه ا ّول تفاوتی بين خاصيت
دفع و جذب قائل نشويم؛ زيرا زمانیكه مثالً
يك قطب معلوم  Nاز يك آهنربا قطب
ديگری را جذب میكند طبق مطالبی كه
خواندهايم بايد قطب مجهول  Sباشد.

اما هميشه اينگونه نيست! ممکن است يکی از آهنرباها بسيار ضعيف باشد و با نزديك شدن يك آهنربای بسيار
قوی به آن به دليل القای آهنربای قویتر قطبهای آهنربای ضعيف عوض شوند .برای مثال با نزديك شدن قطب N
آهنربای معلوم كه بسيار قویتر است به قطب  Nيك آهنربای نامعلوم كه بسيار ضعيف است به دليل القای
مغناطيسی قطب  Nآهنربای ضغيف به  Sتغيير میيابد و آهنربای معلوم آن را جذب میكند و ما تصور میكنيم
كه اين قطب  Sآهنربای نامعلوم است درحالیكه كامالً اشتباه است؛ بنابراين هميشه برای تشخيﺺ قطبهای يك
آهنربای نامعلوم از خاصيت دفع استفاده میكنيم تا دچار خطا نشويم.

القای مﻐناطيسی
فعاليت

علوم تجربی

فصل 10

آهنربای سه قطبی

صفحۀ 92

آهنربای سه قطبی!

همانگونه كه در كتاب توضيح داده شد برای اينکه
يك ميله را به آهنربا تبديل كنيم بايد يك قطب
آهنربا را از يك سو به سمت ديگر بکشيم .اين بار
بهجای اينکه آهنربا را از ابتدا تا انتهای ميله بکشيد
آن را از وسط ميله تا انتهای ميله چند بار بکشيد.
سپس اين عمل را برای قسمت دوم ميله انجام دهيد.

دقت كنيد كه در هر دو قسمت بايد فقط يك قطب آهنربا مثالً  Sرا روی ميله بکشيد و در هر دو قسمت بايد
آهنربا را از وسط به سر ميله بکشيد .پس از انجام اين كار ميلۀ آهنربا شده را درون مقداری برادۀ آهن بريزيد .مشاهده
میكنيد برادههای آهن به دو سر و وسط آهنربای ما چسبيدهاند .بهعبارتی ما آهنربايی ساختهايم كه سه قطب دارد؛
اما آيا چنين چيزی امکان دارد؟ با توجه به نحوۀ آهنربايی كردن ميله به اين سؤال پاسﺦ دهيد.
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فصل

11

کانی ها

با دقت به محیط اطراف خود بنگرید و سـعی کنید مواد ٔ
ٔ
سـازنده وسـایل ،تجهیزات و امکانات
اولیه
ً
اطـراف خـود را شناسـایی نماییـد .حتما به این نتیجه می رسـید کـه از مصالح به کار رفته در سـاختمان،
شیشـه ،پنجره ،میز و نیمکت های فلزی تا دارو های مورد اسـتفاده در پزشـکی ،خمیر دندان ،عینک،
قطعـات الکترونیکـی رایانـه و تلفـن همراه ،مغز مداد و .. .همگی بخشـی از مواردی هسـتند که به طور
ٔ
سازنده سنگ کره به دست می آیند.
مستقیم و غیر مستقیم از مواد
آیا با خود اندیشـیده اید که اگر این مواد نبودند ،ما چگونه زندگی می کردیم؟ آیا می توانید شـهری را
ٔ
سازنده سنگ ها چیست؟
تصور کنید که در آن هیچ سنگی به کار نرفته باشد؟ آیا می دانید اجزاء
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كانیها ،اجزای تشكيلدهندۀ سنﮓكره
متن تکميلی

علوم تجربی

فصل 11

شناسايی كانیها

صفحۀ 98

مقايسۀ عملكرد ميكروسكوپ سنﮓشناسی با ساير روشهای شناسايی كانیها

زمينشناسان ،كانیشناسان و بلورشناسان عالوه بر استفاده از ميکروسکوپهای سنگشناسی (ميکروسکوپ
پالريزان) ،برای مطالعۀ برخی كانیها از روش پراش پرتو ايکس ( )XRDبهره میبرند .در اين روش ساختار كانی و
بلورها مطالعه میشود .كانیهای رسی با داشتن اندازۀ كوچكتر از  2ميکرون بسيار ارزشمند هستند .از آنها در صنعت،
كشاورزی ،داروسازی و موارد بسيار ديگر استفاده میشود .شناخت و شناسايی اين نوع كانیها با روش  XRDدر
مؤسسات تحقيقاتی زمينشناسی كشورمان انجام میشود.
برخی از دانشگاهها و ّ

كانیها ،اجزای تشكيلدهندۀ سنﮓكره
متن تکميلی

علوم تجربی

فصل 11

آشنايی با كانیهای سيليکاتی

صفحۀ 98

كانیهای سيليکاتی از كانیهای مهم در سيارۀ زميناند .حدود  90درصد پوستۀ زمين از اين كانیها تشکيل
شدهاست .طبق مطالعات انجام گرفته  25درصد كانیهای شناخته شده و حدود  40درصد كانیهای رايج در سراسر
زمين سيليکاتیاند .اين كانیها بخش اصلی تشکيلدهندۀ سنگهای آذرين میباشند .در پوستۀ زمين  8عنصر فراوان
داريم O .با  47,7درصد و  Siبا  26,6درصد بيشترين فراوانی را دارند .بنيان اصلی اين كانیها از  )SiO4( 4-تشکيل
شده است .اين بنيان مهم سبب تنوع كانیهای زيادی شده است .بار منفی اين بنيان در ساختار كانی با كاتيونهايی
مانند  Na+ ، K+ ، Ca2+ ، Fe2+ ، Fe3+ ، Al3+خنثی میشود .كانیهای گوناگون به داليل مختلف دارای فﻀای خالی در
ساختار بلوری خود هستند ،كه توسط يونها با بار الکتريکی و شعاع يونی متناسب پُر میشوند .برخی ديگر از كانیها
فﻀای خالی بزرگتری دارند كه مولکولهای آب نيز در اين فﻀاها جای میگيرند .از جمله اين كانیها میتوان به
خانوادۀ گروه ميکا (شامل مسکوويت و بيوتيت) اشاره كرد .در صفحۀ بعد با انواع سيليکاتها آشنا میشويد.

كانیها ،اجزای تشكيلدهندۀ سنﮓكره
فعاليت

علوم تجربی

فصل 11

شناسايی كانیها

صفحۀ 98

جمع آوری اطالعات

دربارۀ تفاوتهای كانی و جواهر تحقيق كنيد و  20جواهر مهم را كه در صنعت طال و جواهر دنيا مورد استفاده قرار
میگيرد را در قالب يك پوستر به كالس ارائه دهيد.
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كانیها ،اجزای تشكيلدهندۀ سنﮓكره
متن تکميلی

علوم تجربی

ردیف

نوع کانی سیلیکاتی

فصل 11

بنیان سازندة
سیلیکاتی

آشنايی با كانیهای سيليکاتی

کانی نمونه

1

سیلیکاتهای جزیرهای

SiO4

الیوین

2

دیسیلیکاتها

Si2O7

همیمورفیت

3

سیلیکاتهای حلقوی

SixO3x

بریل

سیلیکاتهای زنجیرهای

Si4O11

پیروکسن (تک زنجیر)

(تک زنجیر و دوزنجیر)

Si2O6

آمفیبول (دوزنجیر)

5

سیلیکاتهای ورقهای

Si2O5

بیوتیت

6

سیلیکاتهای شبکهای

SiO2

کوارتز

4
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صفحۀ 98

تصویری از
بنیان سیلیکاتی

كانیها ،اجزای تشكيلدهندۀ سنﮓكره
فعاليت

علوم تجربی

فصل 11

سيستم تبلور كانیها

صفحۀ 98

آشنايی با انواع سيستم تبلور كانیها

كانیها نيز همانند سنگها از واحدهايی تشکيل شدهاند .واحد سازندۀ سنگها كانیها هستند .سنگها میتوانند از
يك يا چند نوع كانی تشکيل شده باشند .در ساختار كانی میتواند يك يا چند عنصر حﻀور داشته باشد .اين عناصر
در قالب يك شبکۀ بلوری مشخﺺ ،ساختار كانی را میسازند .در مورد بلورها و انواع سيستمهای تبلور تحقيق كنيد
و نتيجه را به كالس ارائه دهيد.

كانیها ،اجزای تشكيلدهندۀ سنﮓكره
فعاليت

علوم تجربی

فصل 11

مقايسه كانیها

صفحۀ 99

مقايسۀ كانیهای سيليكاتی و غيرسيليكاتی

كانیهای غيرسيليکاتی از جمله كانیهای مهم در طبيعتاند .دربارۀ آنها تحقيق كرده و نتيجه را به كالس ارائه نمائيد.

مشاهده تصوير مقطع ميكروسكوپی
متن تکميلی

علوم تجربی

فصل 11

شناسايی كانیها

صفحۀ 101

در شکلهای زير تصاوير مقاطع ميکروسکوپی از دو كانی را مشاهده میكنيد .تصوير سمت راست مربوط به كانی
اليوين بوده و تصوير سمت چﭗ مقطع ميکروسکوپی گارنت را نشان میدهد.
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تشكيل كانیها
متن تکميلی

علوم تجربی

فصل 11

تشکيل كانیها

صفحات  100و 101

در حدود  3000كانی در طبيعت يافت و شناسايی شده است .علت اين تنوع در چيست؟ شرايط محيطی متفاوتی
در طبيعت وجود دارد .در اين شرايط متفاوت شاهد تنوع در كانیها هستيم .آنها در سطح زمين و يا در بخشهايی
از عمق زمين تشکيل میشوند .برخی در اثر تبخير آب موجود در يك درياچۀ كمعمق ،برخی در نزديکی يك تودۀ
آذرين ،برخی از ماگما تشکيل میشوند .آتشفشانهای دريايی هم از ديگر محيطهای تشکيل كانیهاست .شناسايی
شرايط تشکيل كانیها در كشف و استخراج آنها كمك خواهند كرد .البته اين تعداد باالی كانیها ،فراوانی برابر و بااليی
ندارند .درصد كانیهايی كه بيشتر سنگهای زمين را میسازند كمتر از  1درصد است.

آشنايی با عملكرد ميكروسكوپهای سنﮓشناسی (پالريزان)
فعاليت

علوم تجربی

فصل 11

شناسايی كانیها

صفحۀ 101

در مورد ميکروسکوپهای كانیشناسی كه به «ميکروسکوپ پالريزان» معروفاند تحقيق كنيد .نحوۀ كاركردن و
ويژگیهای اين نوع از ميکروسکوپها را بررسی كنيد.

كانیها
خود را بيازماييد

علوم تجربی

فصل 11

پايان فصل

صفحۀ 103

 -1داليل تنوع كانیها در نقاط مختلف زمين چيست؟
 -2هريك از كانیهای زير چه كاربردی در صنعت دارند؟

الف) تالك

ب) ژيپس

پ) مسکوويت

ت) فلئوريت

 -3از اسيد برای شناسايی كدام كانیها استفاده میكنيم؟
 -4در يك آزمايشگاه زمينشناسی ،يك كانی ناشناس به شما داده شده است .روشهای پيشنهادی شما برای شناسايی
و نامگذاری اين كانی چيست؟
 -5چگونه با مطالعۀ كانیها به شرايط گذشتۀ زمين پی میبريم؟
 -6علت استفاده از آزبست چيست و به چه علتی استفاده از آن ممنوع شده است؟
 -7مالك طبقهبندی كانیها چيست؟
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فصل

1۲

سنگها

اگـر بـه اطـراف خـود ّ
توجـه کنیـم ،مـواد گوناگونـی را می بینیـم کـه از آنهـا در زندگی خود اسـتفاده
می کنیـم .بعضـی از آنهـا خیلی مهم اند و بعضی ّ
اهمیت کمتری دارند .یکی از این مواد که در مدرسـه،
خیابان ،طبیعت و  ...با آن سر و کار داریم ،سنگ است .آیا می دانید سنگ ها چگونه به وجود می آیند؟
آیا سـنگ ها با هم فرق دارند؟ سـنگ ها از چه موادی تشـکیل شـده اند؟ در این فصل با ٔ
شیوه تشکیل،
انواع و کاربرد سنگ ها آشنا می شوید.

سنگ ها ،منابع ارزشمند

100

سنگ ها از نظر مقاومت ،رنگ ،چگالی و ترکیب مواد تشکیل دهنده با هم متفاوت اند و با ّ
توجه به این

سنﮓها ،منابع ارزشمند
فعاليت

علوم تجربی

فصل 12

پراكندگی سنگها

صفحۀ 106

بررسی پراكندگی سنﮓها در كشورمان
با كمك و راهنمايی مع ّلم خود و با استفاده از نقشههای زمينشناسی استان محل زندگيتان ،انواع سنگهای مختلف
شهر و استان مورد نظر را بررسی كنيد.
راهنمايی :نقشههای زمينشناسی هر استان را میتوانيد از سازمان زمينشناسی كشور تهيه كنيد؛ همچنين فايل نقشۀ
برخی مناطق در وبگاه پايگاه دادههای علوم زمين موجود است .آدرس سايت gsi.ir :و ngdir.ir

تشخيﺺ يﮏ سنﮓ آذرين
متن تکميلی

علوم تجربی

فصل 12

سنگهای آذرين

صفحۀ 106

خاص محيطی تشکيل میشوند .گروهی از سنگها در داخل زمين و
سنگهای آذرين طی فرآيندهايی با شرايط
ّ
گروهی در بيرون از آن .بنابراين میتوان سنگهای آذرين را به دو گروه «درونی» و «بيرونی» تقسيم كرد .برای تشخيﺺ
اين دو از يکديگر میتوان به بافت درشت يا ريز بلور بودن آنها توجه كرد .در واقع ا ّولين قدم برای تشخيﺺ درونی يا
بيرونی بودن بررسی «درشت بلور» و يا «ريزبلور» بودن است .بافت يك سنگ به اندازه و شکل بلورها و نحوۀ ارتباط
آنها با يکديگر بستگی دارد .سنگهای آذرين درونی بافت درشت بلوری دارند .بر عکس سنگهای آذرين بيرونی كه
بافت ريز بلوری دارند .ماگمايی كه تحت شرايط خاصی در داخل زمين محبوس میشود و به تدريج سرد میشود،
سنگی را تشکيل میدهد كه بلورهايی درشت دارد .معموالً كانیهای اين نوع سنگ ،شکل كاملی از سيستم بلوری
خود را طی سرد شدن آهسته بدست میآورند .اما نوع بيرونی ،به دليل آنکه ماگما با ميانگين دمای حدود  1000درجۀ
سانتيگراد ناگهان به سطح زمين میرسد و در زمان كمی دمای ماگما به سرعت كاهش يافته و بلورها شکل میگيرند؛
در نتيجه اندازۀ بلور كانیهای سنگ درشت نخواهد شد .به اين ترتيب شما با تشخيﺺ درشت يا ريزبلور بودن سنگ،
محل تشکيل ا ّوليه آنرا مشخﺺ میكنيد .برای تشخيﺺ كانیهای تشکيل دهنده ،بايد تجربه و دانش كافی در مورد
شناسايی كانیها داشته باشيد.

سنﮓهای آذرين
فعاليت

علوم تجربی

فصل 12

تشکيل ماگما

صفحۀ 106

با بررسی و تحقيق دربارۀ چگونگی تشکيل ماگما ،مطلبی را به صورت پاورپوينت در كالس ارائه دهيد( .برای
تحقيق از كتبی كه دربارۀ سنگهای آذرين و فرآيندهای آذرين تأليف شدهاند ،يا سايتهای معتبر در اين موضوع
استفاده كنيد).
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سنﮓهای آذرين
فعاليت

علوم تجربی

فصل 12

آشنايی با آتشفشانها

صفحۀ 106

آتشفشانهای كشورمان را بررسی كنيد .نتايج را بهصورت جدولی كه در آن نام آتشفشان ،محل قرارگيری ،فعال يا
غيرفعال بودن و آخرين فعاليت آن ،سن و ساير ويژگیها درج شده باشد ،ارائه دهيد.

آشنايی با اهداف مطالعه سنﮓهای رسوبی
متن تکميلی

علوم تجربی

فصل 12

سنگهای رسوبی

صفحۀ 109

سنگهای رسوبی بهصورت اليهای و البته افقی بر روی يکديگر نهشته میشوند .تأثير نيروهای تکتونيکی (اين نيروها
سبب بوجود آمدن تغييرات ساختاری در سنگها میشوند .پديد آمدن چينخوردگی و گسلخوردگی درسنگها نتيجۀ
عملکرد نيروهای تکتونيکی است) در طول صدهاهزار يا ميليونها سال ،اليهها را از حالت افقی خارج میكند و انواع
مختلف چينخوردگی حاصل میشود .برای مطالعۀ بيشتر اليههای رسوبی عالوهبر بررسی مطالب فوق ،ساخت
رسوبی اليهها نيز بررسی میشود .ساختهای رسوبی اشکال بزرگ مقياسیاند كه معموالً قبل ،همزمان و يا بعد از
رسوبگذاری تشکيل میشوند .از اين ساختها میتوان برای تفسير رويدادهايی كه در محيطهای رسوبی رخ میدهد
استفاده كرد؛ مانند تعيين جهت جريان ديرينه ،عمق آب ،سرعت جريان سيال و موارد ديگر.

آشنايی با نحوۀ دگرگونی سنﮓها در طبيعت
فعاليت

علوم تجربی

فصل 12

سنگهای دگرگونی

صفحۀ 111

در مورد انواع دگرگونی تحقيق كنيد و نتيجه را به كالس ارائه دهيد.

سنﮓهای دگرگونی
متن تکميلی

علوم تجربی

فصل 12

يك نمونه دگرگونی

صفحۀ 112

آشنايی با يﮏ نمونه دگرگونی در كشورمان

كوه الوند واقع در استان همدان يك تودۀ آذرين درونی است .تركيب سنگشناسی عمدۀ آن گرانيت است.
دگرگونی سنگهای اطراف آن ،در هنگام نفوذ تودۀ گرانيتی ايجاد شده است .به اين نوع از دگرگون شدن سنگها،
دگرگونی مﺠاورتی میگوييم .عامل اصلی اين نوع دگرگونی دماست و فشار نقش كمتری دارد .از آنجايی كه سنگها
انتقال دهندۀ خوبی برای گرما نيستند ،با فاصله گرفتن از توده شدت دگرگونی سنگها كاهش میيابد.
102

عوامل دگرگونساز
خود را بيازماييد

علوم تجربی

فصل 12

سنگهای دگرگونی

صفحۀ 112

شايد برای شما اين سؤال مطرح باشد كه چرا برخی سنگها را در دگرگونیها ردهبندی میكنند و چه عواملی يك
سنگ را دگرگون میكند .در قدم ا ّول بايد توجه داشت كه يك سنگ در حالت جامد و بدون تغيير حالت فيزيکی
به سنگ دگرگونی تبديل میشود .در اين فرآيند؛ دما ،فشار و محلولهای شيميايی ،سنگ (با منشأ آذرين ،رسوبی و
يا حتی دگرگونی) را آهسته و در زمان طوالنی تغيير میدهند .هر كدام از اين عوامل نقشی در تغيير كانیهای سنگ
منشأ ،بافت و مقاومت سنگ دارند .برخی سنگهای دگرگونی حاصل دمای باالی-فشار كم ،برخی فشار باال-دمای
ِ
سنگ منشأ شکل گرفتهاند.
كم و برخی ديگر تحت تأثير دما و فشار باال از

سنﮓها
خود را بيازماييد

علوم تجربی

فصل 12

پايان فصل

صفحۀ 113

 -1كوچكترين واحد سازندۀ سنگها چيست؟
 -2ماگما چگونه تشکيل میشود و چگونه به سطح زمين میرسد؟
 -3درونی و بيرونی بودن سنگهای زير را همراه با دليل مشخﺺ كنيد.

الف) گرانيت

پ) گابرو

ب) ريوليت

ت) بازالت

 -4ذرات تشکيلدهندۀ سنگهای رسوبی در چه پديدههايی تشکيل میشوند؟
 -5تفاوت اصلی سنگهای رسوبی با آذرين و دگرگونی را بررسی كنيد.
 -6سنگهای بيرونی و درونی چه تفاوتهايی در ظاهر و تركيب شيميايی با يکديگر دارند؟
 -7هريك از موارد زير در كدام دسته از سنگهای رسوبی جای دارند و محل تشکيل آنها كجاست؟

الف) كنگلومرا و ماسه سنگ

پ) ذغال سنگ

ب) گﭻ و نمك

 -8دليل اصلی تشکيل نشدن نفت و گاز در سنگهای آذرين و دگرگونی چيست؟
 -9عوامل اصلی دگرگونساز سنگها را نام ببريد.
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ت) تراورتن

فصل

1۳

هوازدگی

ً
سنگ ها معموال محکم و سخت اند؛ اما علی رغم سختی زیادشان ،به مرور زمان خرد و به قطعات
ریزتـر تبدیـل می شـوند .این تغییرات خود موهبتی اسـت که امکان زیسـتن در سـطح زمیـن را برای ما
فراهم کرده است .آیا می دانید اگر این تغییرات نبود ،چه مشکالتی برای زیستن در سطح زمین وجود
داشت؟ آیا می توانید سطح زمین را بدون خاک تصور کنید؟ آیا زیستن در سطح زمین بدون وجود خاک
میسر است؟

سنگ ها چگونه تغییر می کنند؟

104

عوامل مختلفی سـنگ های روی کوه ها ،صخره ها و سـاختمان ها را در گذر زمان دچار تغییر می کند.

عكاسی از انواع هوازدگی
فعاليت

علوم تجربی

فصل 13

اثرات هوازدگی

صفحۀ 117

عكاسی كنيد

در قالب يك فعاليت گروهی در محدودۀ شهر يا روستای محل زندگيتان از اثرات هوازدگی بر سنگها عکاسی
كنيد .در پايان با كمك دبيرتان تعدادی را جهت برگزاری نمايشگاه عکس با همين موضوع انتخاب كنيد.

سنﮓها ،چگونه تﻐيير میكنند؟
فعاليت

علوم تجربی

فصل 13

سنگهای رسوبی

صفحۀ 118

آشنايی با رسوبات حاصل از فرسايش باد

در مورد ويژگیهای رسوبات حاصل از فرسايش باد تحقيق كنيد و نتيجه را به كالس ارائه دهيد .با استفاده از نقشۀ
زمينشناسی ايران ،جايگاه اين نوع رسوبات را بر روی نقشه مشخﺺ كنيد( .راهنمايی :برای اينکار از دبير خود كمك
بگيريد).

فرسايش
فعاليت

علوم تجربی

فصل 13

ذرات رسوبی

صفحۀ 120

حركت ذرات رسوبی

پس از بررسی و تحقيق دربارۀ نحوۀ حركت ذرات رسوبی ،بهصورت گروهی دربارۀ اين مطالب با يکديگر
گفتوگو كنيد.
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فرسايش
علوم تجربی

آزمايش كنيد

فصل 13

ارتباط رسوب
بـا مـقـاومـت آن

صفحههای  119و 120

آزمايش ضريﺐ نفوذپذيری رسوبات (دركالس)
آزمايشی دربارۀ ارتباط نوع رسوب با مقاومت آن (اين آزمايش نياز به مطالعۀ قبلی دانشآموزان و ّ
حل فعاليتهای
فصل  12دارد).

با ريختن مقدار مشخﺺ و مساوی از رسوبات تعيين شدۀ زير و اضافهكردن حجم مشخصی آب به رسوب،
نفوذپذيری را به طور كيفی مقايسه كنيد .توجه داشته باشيد كه رسوبات را در يك ليوان يكبارمصرف شفاف بريزيد
تا جريان آب نفوذی را مشاهده كنيد.

رس

ماسۀ ريز

شن يا گرانول

با تحليل مشاهدات خود ،آيا میتوانيد ارتباطی بين نوع رسوب و مقاومت رسوب دربرابر فرسايش فيزيکی و
شيميايی پيدا كنيد؟

در مرحلۀ بعد میتوانيد مخلوطی از دو رسوب را آزمايش كنيد؛ مثالً مخلوط رس و ماسۀ ريز .نتيجۀ اين آزمايش
را با مرحلۀ قبل مقايسه كنيد.
راهنمايی :برای ا ّطالع از اندازۀ رسوبات به جدول آزمايش دانهبندی رسوبات رودخانهای مراجعه كنيد.
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سنﮓها ،چگونه تﻐيير میكنند؟
آزمايش كنيد

علوم تجربی

مقايسۀ رسوبات

فصل 13

صفحۀ 120

مهم زير توجه كنيد:
قبل از انجام آزمايش به نکات ّ

 )1اين آزمايش شامل دو بخش میشود .در بخش ا ّول پس از گروهبندی ،آزمايش با جمعآوری نمونه آغاز میشود.
همچنين میتوانيد بخش دوم را كه شامل تحليل و دستهبندی نمونههاست ،در منزل و يا كالس درس انجام دهيد.
 )2نمونهبرداری را حتماً با حﻀور والدين خود انجام دهيد.
 )3نمونهها را از رودخانۀ ّ
محل زندگی خود برداشت كنيد.

 )4بهصورت تصادفی تعدادی سنگ يا رسوب رودخانهای را در اندازههای نابرابر و مطابق با جدول زير انتخاب و
برداشت كنيد.
 )5بعد از اين مراحل و با توجه به جدول زير ،نمونههای خود را دستهبندی كنيد .به عنوان مثال تعداد ذراتی كه
اندازهای بين  64تا  256ميلیمتر دارند را يادداشت كند.
 )6جهت اندازهگيری ذارت مطابق دستورالعمل جدول زير عمل كنيد.
 )7پس از اين مرحله نتايج گروههای مختلف را با هم مقايسه كنيد.
نام دانهها

اندازه دانهها بر حسب م.م

تخته سنگ

بزرگتر از 652

قلوه سنگ

26 – 652

ریگ خیلی درشت

26 – 26

ریگ درشت

62 – 26

ریگ متوسط

8 – 62

ریگ ریز
ریگ خیلی ریز

روش اندازهگیری
بهطور کلی به این ذرات گراول میگوییم و برای
اندازهگیری ،از بزرگترین قطر آن و با استفاده از خطکش
و ذرات کوچکتر را با کولیس اندازه میگیریم.
برای اطالعات بیشتر

6–8

به کتب رسوبشناسی مراجعه کنید.

6–6

جدول  - 1نامگذاری ذرات رسوبی بر اساس اندازه

 )8جدول فوق برای اندازههای ريزتر مثل ماسهها و سيلت و رس نيز توضيح دارد؛ اما چون روش اندازهگيری آنها
خارج از بحث اين كتاب است ،از آوردن آن صرفنظر میكنيم.
 )9به ياد داشته باشيد كه ذرات شن اندازهای برابر با  1تا  2ميلیمتر دارند .اين درحالی است كه عموم ًا مردم ماسه را
بهجای شن در نظر میگيرند .ماسهها اندازهای بين  2ميليمتر (ماسه خيلی درشت) تا  0/0625ميليمتر (ماسه خيلی ريز)
دارند.
 )10آيا میتوانيد يك قانون كلی دربارۀ اندازۀ رسوباتی كه يك رودخانه میتواند حمل كند ،ارائه دهيد؟ (با در نظر
گرفتن اين مورد كه شما فقط ذرات مشخصی را برداشت كردهايد).
 )11همچنين در هر گروه بررسی كنيد رسوبات از نظر ِگردشدگی چه وضعيتی دارند؟ آيا زوايای تيز آنها گرد شده
است يا نه؟ اگر پاسﺦ منفی است با كمك مع ّلم خود و همچنين خواندن و بررسی منابع مطالعاتی بيشتر نوع آن رسوب
را تعيين كنيد.
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ارتباط بين چرخۀ آب و چرخۀ سنﮓ
خود را بيازماييد

علوم تجربی

فصل 13

چرخۀ سنگ

صفحۀ 121

در علوم سال گذشته با مفاهيم چرخه آب آشنا شديد .با انجام يك تحقيق ارتباط بين چرخه سنگ و آب را بررسی
كنيد .تاثير هر كدام بر ديگری چگونه است؟

هوازدگی
خود را بيازماييد

علوم تجربی

فصل 13

پايان فصل

صفحۀ 121

 -1قطعات حاصل از هوازدگی را چه فرآيندهايی به يك حوضۀ رسوبی منتقل میكند؟

 -2تأثير هوازدگی شيميايی به سنگی كه دچار هوازدگی فيزيکی شده چه تفاوتی با سنگی كه از اين نظر هوازده نشده
است دارد؟

 -3هوازدگی پوست پيازی چگونه در سنگها ظاهر میشود؟

 -4تأثير هوازدگی فيزيکی و شيميايی را در تشکيل غارها بررسی كنيد.

 -5رسوبات يخچالی چه ويژگیهايی دارند؟

 -6قطعات بزرگ سنگ چگونه به قطعات كوچكتر و گردتر تبديل میشوند؟

 -7چرخۀ سنگ را شرح دهيد.
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فصل

1۴

نور
و ویژگی های آن

معمـاران ایـران زمیـن ،در بناهایـی کـه می سـاختند بسـیار هنرمندانـه از نـور و ویژگی هـای آن
استفاده می کردند.
دریاچه هـای آبـی رنـگ ،جنگل هـای سـبز ،ابرهای سـفید ،غروب سـرخ رنگ خورشـید ،برای هر
ٔ
مطالعه بخشی از علوم به نام نورشناسی که رفتار
شـخصی که آنها را می بیند ،لذت بخش اسـت .ولی با
نور را بررسی می کند ،می توان به درک بهتری از دنیای قابل مشاهده دست یافت.

چشمه های نور
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ٔ
در علوم ٔ
چشمه نور نامیده
دوره ابتدایی آموختید هر جسمی که از خود نور تولید می کند ،جسم منیر یا

سايه چگونه تشكيل میشود؟
فعاليت

علوم تجربی

فصل 14

سايۀ مکعب

صفحۀ 125

سايۀ مكعﺐ

اگر يك مکعب و يك منبع نور نقطهای در اختيار داشته باشيم سايۀ اين مکعب چه شکلهايی را میتواند ايجاد كند؟
آيا میتوانيد سايههايی به شکل مربع ،مستطيل ،ذوزنقه و حتّی شش ضلعی را بدست آوريد؟ چگونه؟

سايه چگونه تشكيل میشود؟
فعاليت

علوم تجربی

فصل 14

سايۀ آب!

صفحۀ 125

سايۀ آب!

همانگونه كه در كتاب نيز آمده است نور از اجسامی مانند شيشه و آب عبور میكند اما ميزان عبور نور به ارتفاع
آب و يا ضخامت شيشه بستگی دارد .به عنوان مثال با اينکه نور از مادۀ شفافی مانند آب میگذرد؛ اما عمق اقيانوسها
كامالً تاريك است و هيﭻ نوری به آنجا نمیرسد.

اگر به حوضهايی كه داخل آنها نورافکن قرار دارد (معموالً در پاركها) در شب نگاه كنيد با متالطم كردن سطح
آب میتوانيد سايه روشنهايی را روی ديوارهای اطراف مشاهده كنيد .وجود اين سايه روشنها به اين دليل است كه
با متالطم كردن سطح آب عمق آب در قسمتهای مختلف متفاوت میشود و نور از عمقهای متفاوت عبور میكند؛
بنابراين شدتهای متفاوتی هم دارد و بهصورت سايه و روشن ديده میشود.
اين مسأله را میتوانيد با يك آزمايش ساده نشان دهيم .يك ليوان آب برداريد و زير آن يك چراغ قوه يا چراغ
موبايل قرار دهيد؛ بعد آب داخل ليوان را با دست به هم بزنيد .به راحتی میتوانيد سايه روشنهای روی سقف را
مشاهده نماييد.
در شکل زير نيز میتوان اين پديده را اينبار در زير آب مشاهده كرد.
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سايه چگونه تشكيل میشود؟
دستور كار پروژۀ دانشآموزی

علوم تجربی

فصل 11

موج نما

صفحۀ 125

موج نما

با استفاده از اين مسأله كه نور در اثر عبور از عمق بيشتر آب نسبت به عمق كمتر آب روی يك سطح سايه ايجاد
میكند؛ میتوانيم دستگاهی ساده بسازيم كه امواج آب را به راحتی روی يك سطح نشان دهد.

برای اين كار ابتدا يك شيشه و يا يك طلق با ابعاد حداقل  60در  40را برداريد .دور تا دور آن را با خمير بازی
به ارتفاع حداقل 1سانتیمتر يك ديواره بسازيد ( .درصورت امکان میتوانيد شيشههايی با عرض  1تا  2سانتیمتر و
طولهای  60و  40سانتیمتر را برداشته و با چسب آكواريوم اين ديوارهها را به سطح زيرين وصل كنيد تا يك آكواريوم
با ارتفاع  2سانتیمتر بسازيد ).البته میتوانيد بهجای ساخت اين بخش از يك سينی با كف شيشهای نيز استفاده كنيد.

سپس يك چهارپايه را بهصورت برعکس روی زمين بگذاريد و ظرف شيشهای را روی پايههای آن قرار دهيد.
يك المﭗ را زير ظرف شيشهای قرار دهيد و داخل ظرف مقداری آب بريزيد .اگر با يك قطرهچکان روی سطح آب
قطرههايی بچکانيد و به سقف نگاه كنيد میتوانيد سايۀ موجهای تشکيلشدۀ روی آب را به وضوح ببينيد.

برای اينکه وضوح سايهها بيشتر شود اين كار را در يك اتاق تاريك انجام بدهيد و دور تا دور ظرف شيشهای را
كيسۀ زباله مشکی آويزان كنيد تا نور المﭗ فقط از زير ظرف شيشهای به بيرون بتابد.
سعی كنيد همزمان دو موج ايجاد كنيد و تصاوير زيبايی كه از برخورد امواج به هم ايجاد میشود را مشاهده كنيد.
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سايه چگونه تشكيل میشود؟
منابعی برای مطالعه بيشتر

علوم تجربی

فصل 14

سايههای عﺠيﺐ

شايد برای شما هم پيش آمده باشد كه در تاريکی سايه جسمی را
ببينيد كه با خود جسم زمين تا آسمان متفاوت باشد .در زير نمونهای از
اين اتفاق را می بيند كه همراه با هنرمندی انجام شده است .با استفاده
از وسايل متفاوت سايههايی ايجاد شده است كه كمتر میتوان باور كرد!
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سايههای عجيب

صفحۀ 125

سايه چگونه تشكيل میشود؟
فعاليت

علوم تجربی

فصل 14

مفهوم نيمسايه

صفحۀ 125

آزمايشی برای درك بهتر نيمسايه

دو چراغقوه را برداشته و در فاصلۀ تقريبی  30سانتیمتری نسبت به هم نگه داريد .شخﺺ ديگری يك صفحۀ
مقوايی را با ابعاد تقريبی  60در  40سانتیمتر در فاصله  1متری دو چراغ قوه و در مقابل آنها بگيرد .نفر سوم به انتهای
كالس رفته و از يك سر كالس به سمت ديگر حركت كند و در حين حركت زمانهايی كه هر «دو چراغ را می بيند» و
يا «يك چراغ را می بيند» و يا «هيﭻ كدام از آنها را نمی بيند» اعالم كند .به نظر شما در كدام موقعيت در بخش روشن
يا نيمسايه و يا سايه قرار داشته است؟
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سايه چگونه تشكيل میشود؟
فعاليت

علوم تجربی

فصل 14

خورشيدگرفتگی

صفحۀ 126

خورشيد گرفتگی يا كسوف

همانگونه كه در كتاب توضيح داده شده است زمانیكه ماه بين زمين و خورشيد قرار میگيرد خورشيد گرفتگی
اتفاق میافتد.
درصورتیكه مردم روی زمين در بخش سايه باشند اصطالح ًا خورشيدگرفتگی كامل را مشاهده میكنند؛ يعنی
خورشيد به طور كامل پشت ماه قرار میگيرد و هيﭻ نوری از خورشيد به زمين نمیرسد .زمانیكه خورشيد گرفتگی
كامل است هوا بهقدری تاريك میشود كه ستارهها در وسط روز قابل مشاهده میشوند .يکی از پديدههای بسيار زيبا
در هنگام خورشيدگرفتگی نوارهای تاريك و روشنی هستند كه با عرض  1الی  2سانتیمتر ،چند ثانيه قبل از اينکه
خورشيدگرفتگی كامل شود و چند ثانيه پس از بازشدن خورشيدگرفتگی اتفاق میافتد .اين نوارهای تاريك و روشن
در همهجا و روی تمام سطوح ديده میشوند .علت اين پديده به تداخل امواج مربوط میشود كه در سالهای آينده
مطالعه خواهيد كرد؛ اما پديدۀ فوق العاده زيبای ديگر در هنگام خورشيدگرفتگی پديدار شدن حلقۀ الماس است كه
هنگام باز شدن خورشيد قابل مشاهده است.
روی سطح ماه به علت برخورد شهابسنگهای مختلف درههای زيادی
وجود دارد كه يکی از اين درهها دقيقاً در لبۀ ماه در راستای ديد ما قرار دارد؛
بههمين دليل هنگام باز شدن خورشيد نور آن ابتدا از اين دره به چشم ما
میرسد و درخشندگی بسيار زيادی هم دارد و چون در اطراف ماه هم يك
هاله وجود دارد در اين هنگام مانند يك حلقۀ الماس درخشنده ديده میشود.

اما ممکن است مردم در بخش نيمسايۀ ماه قرار داشته باشند كه در اين
صورت خورشيدگرفتگی را بهصورت ناقﺺ يا جزئی مشاهده میكنند .به
اين ترتيب كه تمام خورشيد پشت ماه قرار نمیگيرد و بخشی از آن در طی
خورشيدگرفتگی قابل مشاهده است.
يکی از زيباترين خورشيدگرفتگیهای جزئی خورشيدگرفتگیِ حلقوی

است كه به علت دور بودن ماه از سطح زمين هنگامیكه در مقابل خورشيد
قرار میگيرد ،نمیتواند تمام سطح آن را پوشش دهد و نور از اطراف آن قابل
مشاهده است .در اين حالت چون خورشيد مانند يك حلقه ديده میشود به
خورشيدگرفتگی حلقوی معروف است.
میتوانيد با يك صفحۀ گرد مقوايی
و المﭗ حبابی معمولی و مشاهده
با يك چشم حالتهای مختلف
خورشيدگرفتگی را امتحان كنيد.
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بازتاب نور
خود را بيازماييد

علوم تجربی

فصل 14

مسير نور

صفحۀ 127

نور كوتاهترين مسير را طی میكند

در فيزيك يك اصل به نام اصل فرما وجود دارد كه می گويد نور مسير بين دو نقطه را در كوتاهرين فاصله طی
میكند .برای مثال بين دو نقطه هميشه كوتاهترين فاصله يك خط مستقيم است و میدانيم كه نور هم همين مسير را
بين دو نقطه طی میكند؛ اما اگر نور از نقطه  Aبتابد و پس از بازتاب از سطح  Lبخواهد به نقطه  Bبرسد بايد چه
مسيری را طی كند؟ اين سؤال را معموالً اينگونه طرح میكنند كه شخصی از شهر  Aمیخواهد از رودخانه  Lآب
برداشته و به شهر  Bبرود .كوتاهترين مسير را بدست آوريد.

پس از حل سؤال قانون تابش و بازتابش را در حل اين سؤال مطابقت دهيد .آيا اين قانون در اينجا هم صادق است؟

قانون بازتاب نور
خود را بيازماييد

علوم تجربی

فصل 14

بازتاب از آينۀ چرخان

فرض كنيد يك پرتو با زاويۀ  αبه يك آينه میتابد.
طبق قوانين تابش و بازتابش زاويۀ پرتوی بازتابش
نيز  αدرجه خواهد بود .حال آينه را به اندازۀ  βدرجه
بچرخانيد(يكبار ساعتگرد و بار ديگر پادساعتگرد)
ثابت كنيد پرتوی بازتابش به اندازۀ  2 βمیچرخد و
به زاويۀ تابش ا ّوليه و نيز جهت چرخش آينه بستگی
ندارد.
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بازتاب از آينۀ چرخان

صفحۀ 128

تصوير در آينه تخت
آزمايش كنيد

علوم تجربی

فصل 14

خصوصيات تصوير

صفحۀ 130

ويژگیهای تصوير در آينۀ تخت

يك شيشه (ترجيح ًا شيشۀ(بازتابی) رفلکس) برداريد و بهصورت عمود روی يك پارچه قرار دهيد .در يك سمت
شيشه يك سوزن (يا مداد) را به طور عمود داخل پارچه فرو ببريد و سوزن ديگر را در سمت ديگر شيشه روی پارچه
بگونهای فرو ببريد كه سوزن دقيقاً روی تصوير تشکيل شده در شيشه قرار بگيرد .حاال از هر زاويهای كه نگاه كنيد
سوزن پشت شيشه و تصوير آن را با هم می بينيد به عبارتی سوزن پشت شيشه دقيقاً در ّ
محل تصوير سوزن ا ّول قرار
گرفته است.

به سادگی میتوانيد به اين نتيجه برسيد كه اندازۀ جسم و تصوير با هم برابر است .حال با يك خطكش فاصله سوزن
ا ّول و دوم را اندازهگيری كنيد .به چه نتيجهای میرسيد؟

116

بازتاب نور
متن تکميلی

علوم تجربی

فصل 14

شيشههای بازتابی

صفحۀ 130

شيشههای بازتابی يا رفلكﺲ

احتماالً تابهحال ساختمانهايی را ديدهايد كه در آنها شيشههايی به كار رفتهاند كه وقتی از بيرون به آنها نگاه میكنيم
در روز مانند آينه هستند و در شب مانند شيشه معمولی عمل میكنند .يا در فيلمهای پليسی در اتاقهای بازجويی
شيشههايی هستند كه در اتاق بازجويی مانند آينه عمل میكنند؛ اما در طرف ديگر كه عدهای درحال مشاهدۀ بازجويی
هستند مانند شيشه عمل میكند.
اما آيا امکان دارد كه يك جسم گاهی مانند شيشه عمل كند و گاهی مانند آينه؟

برای توضيح بسيار سادۀ عملکرد اين شيشهها با ذكر يك تجربه شروع میكنيم كه برای همۀ ما اتفاق افتاده است:
ال تاريك است را ببينيم به راحتی
گاهی در شب كه چراغ اتاق روشن است و میخواهيم بيرون از اتاقی كه كام ً
امکانپذير نيست چون تصوير داخل اتاق روی شيشه میافتد و شما برای اينکه بيرون را كامل ببينيد مجبوريد
دستهای خود را در دو طرف چشمان خود بگيريد تا با تاريك كردن قسمتی از شيشه بتوانيد بيرون را ببينيد .اساس
كار شيشههای رفلکس هم بههمين سادگی است.
خاصيتی كه شيشههای رفلکس دارند به اين
ترتيب است كه درصد زيادی از نور را باز
میتابانند؛ بنابراين اگر شما در طرف روشن
باشيد هر چند كه مقداری از نور قسمت
كمنور وارد فﻀای پر نور میشود؛ اما در برابر
مقدار بسيار زيادی از نور داخل كه بازتاب
میشود بسيار كم است در نتيجه شما بيشتر
نور بازتابی را میبيند و به نظرتان در مقابل
يك آينه قرار داريد .درصورتیكه در طرف
تاريك باشيد چون مقدار نور در اين قسمت
اصوالً كم است پس بازتاب آن نيز كم است؛
اما نوری كه از قسمت پُر نور میآيد چون
شدت زيادتری دارد با اينکه مقدار زيادی
از آن بازتاب میشود اما همان مقداری كه
از شيشه عبور میكند از نور بازتابی قسمت
تاريك بيشتر است؛ بنابراين شما به راحتی
میتوانيد اجسام پشت شيشه را ببينيد.
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تصوير در آينه تخت
دستور كار پروژه دانشآموزی

علوم تجربی

فصل 14

نيم چهره نما

صفحۀ 130

نيم چهره نما
110cm
 70cmبه ابعاد تقريبی  70cm110cmرا برداريد .در وسط هر كدام از آنها دو قطعه چوب با ابعاد
تخته سه ال
سه تکه
 0/5سانتیمتر موازی هم ،روی هر كدام از صفحهها بچسبانبد.
تقريبی
فاصلۀ
 1cm1cm 65cm.را مطابق شکل با
1cm
1cm
 65cm
(اين شيار محل قرارگرفتن شيشه است؛ سپس سه تکه تخته سه ال را مطابق شکل به هم متصل كنيد .روی ديوارههای
قائم و در سمت راست هر ديواره با فاصله  20سانتیمتری از سقف آن يك سر پيﭻ المﭗ را به ديواره پيﭻ كنيد و در
هر كدام از آنها يك المﭗ  60وات قرار دهيد .هر كدام از سيمهای متصل به سرپيﭻ را به يك دوشاخه وصل كنيد .حاال
شيشۀ رفلکس را در شيار ايجاد شده توسط چوبهای موازی قرار دهيد و آن را روی يك ميز قرار دهيد كه شيشه
نيفتد .حاال المﭗها را روشن كنيد و دونفر در مقابل هم روبهروی آينهها بنشينند و سعی كنند كه نيمۀ صورت خود را
با نيمۀ صورت طرف مقابلشان يکی كنند!

با توجه به توضيحی كه برای شيشههای رفلکس داده شد آيا میتوانيد طرز كار اين دستگاه را توجيه كنيد؟
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تصوير در آينۀ تخت
فعاليت

علوم تجربی

فصل 14

آينههای متقاطع

دو آينۀ تخت را رو بروی هم از يك ضلع
به هم متصل كنيد .حاال يك مداد يا پاككن
را بين آنها قرار دهيد و زاويۀ بين دو آينه را
 90درجه قرار دهيد .چند تصوير میتوانيد
در اين دو آينه ببينيد .حاال با زاويههای 60
درجه 45 ،درجه و  30درجه نيز امتحان كنيد.
آيا میتوانيد يك رابطه برای تعداد تصاوير
بر حسب زاويه بدست آوريد؟
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شيشههای بازتابی

صفحۀ 130

تصوير در آينۀ تخت
متن تکميلی

علوم تجربی

فصل 14

آينههای عمود بر هم

صفحۀ 130

آينههای عمود بر هم

اگر دو آينۀ عمود بر هم داشته باشيم به راحتی اثبات میشود كه پرتويی كه به آينۀ ا ّول برخورد میكند پس از
بازتاب از آينه دوم موازی با پرتوی ا ّوليه خارج میشود( .مطابق شکل زير ثابت كنيد) حال اگر سه آينه را دو به دو
عمود بر هم قرار دهيم به طوریكه يك كنج قائم داشته باشيم هر پرتويی با هر زاويهای به آن بتابانيم موازی با همان
پرتو تابيده شده بازخواهد گشت.

از اين خاصيت در چراغهای ماشينها و برخی وسايل شبنمای دوچرخهها استفاده میشود؛ بههمين دليل است كه
شب هنگام زمانی كه نور ماشين ما مثالً به پشت يك ماشين كه خاموش است میخورد به نظر میآيد كه چراغهايش
روشن هستند.
يکی ديگر از كابردهايیهايی كه از اين خاصيت به طور ّ
خالقانهای استفاده شد در جنگ ايران و عراق بود .دولت
وقت عراق موشكهايی از كشورهای غربی دريافت كرده بود كه به اين ترتيب كار میكردند كه يك موشك از ارتفاع
بسيار زياد روی دريا رها میشد (ارتفاع زياد برای اين بود كه هواپيمای حامل موشك از حملۀ ضدهوايیها در امان
باشد!)؛ سپس موج مشخصی ارسال میشد و چون در دريا فقط يك ناو و يا دستساختههای بشری از فلز بودند
بازتاب آنها نسبت به سطح دريا و يا موجودات احتمالی بسيار بيشتر بود .اين موشك سنسورهايی داشت كه به سمت
بيشترين موج دريافتی حركت میكرد كه قاعدتاً از يك ناو و يا كشتی بازتاب میشد.

مهندسين ايرانی قايقهای سادهای را طراحی كردند كه روی آنها صفحات بزرگ فلزی عمود بر همی وجود داشت
كه بر اساس همين خاصيت ساده میتوانست تمام موجی كه به آن میرسد را بازتاب كند .با قرار دادن اين قايقها در
كنار كشتیها و يا ناوها چون بازتاب اين قايقهای ساده بيشتر بود موشكها آنها را به عنوان هدف در نظر میگرفتند
و به آنها برخورد میكردند و كشتیها و ناوها به سالمت عبور میكردند.
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آينههای كروی
متن تکميلی

علوم تجربی

فصل 14

ميدان ديد

صفحۀ 131

ميدان ديد

ميدان ديد در حقيقت فﻀايی از فﻀای مقابل آينه است كه میتوان آن را در يك آينه مشاهده كرد .به عنوان مثال در شکل 13
صفحۀ  131كتاب سه تصوير در آينههای مختلف وجود دارد كه هر كدام مقدار مشخصی از فﻀای مقابل خود را نشان
میدهند .در حقيقت مطابق شکل ميدان ديد در يك آينه باالترين و پايينترين پرتويی است كه به آينه برخورد میكند
و به چشم شما میرسد .در اين شکل به وضوح مشخﺺ است كه آينههايی با اندازههای يکسان درصورتیكه محدب
باشند بيشترين ميدان ديد و درصورتیكه مقعر باشند كمترين ميدان ديد را دارند.

آينههای كروی
خود را بيازماييد

علوم تجربی

فصل 14

تغيير ميدان ديد

صفحۀ 131

تﻐيير ميدان ديد

در يك آينۀ تخت درصورتیكه به آينه نزديك شويم ميدان ديد كاهش میيابد يا افزايش؟ با رسم پرتوهای نور
نشان دهيد.
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آينههای كروی
متن تکميلی

علوم تجربی

فصل 14

پرتوهای خاص

صفحۀ 132

پرتوهای خاص

پرتوهايی كه به يك آينۀ كروی میتابند بازتاب میشوند .آيا قاعدهای برای بازتاب پرتوها از آينههای كروی وجود
دارد؟

اما قبل از آن بايد به چند تعريف اشاره كنيم:

مركز آينه :میدانيم كه آينههای كروی يك قسمت از يك كره هستند كه داخل يا بيرون آن خاصيت بازتابی دارند؛
بنابراين تمام آينههای كروی دارای يك مركز میباشند كه اين مركز ،مركز كرۀ اصلی است كه از آن ساخته شده است.
(نقطۀ )C
رأس آينه :اگر آينه را روی زمين قرار دهيم در يك نقطه با سطح زمين تماس خواهد داشت كه آن نقطه ،رأس آينه
نام دارد( .نقطۀ )S

محور اصلی :اگر از مركز آينه به رأس آينه خطی را وصل كنيم محور اصلی ناميده میشود( .خط )L
كانون آينه :وسط مركز آينه و رأس آينه روی محور اصلی كانون ناميده میشود.
پرتوهای خاص

اگر يك پرتو موازی محور اصلی تابيده شود بازتاب آن از كانون میگذرد.

اگر يك پرتو از كانون عبور كند و به آينه بتابد بازتاب آن موازی محور اصلی است.

اگر يك پرتو از مركز آينه عبور كند و به آينه بتابد روی خودش بازتاب میشود.

اگر يك پرتو به رأس آينه بتابد با همان زاويهای كه نسبت به محور اصلی تابيده با همان زاويه نسبت به محور اصلی
بازتاب میكند.
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آينههای كروی
خود را بيازماييد

علوم تجربی

فصل 14

تصوير از كنار

صفحۀ 133

تصوير از كنار

معموالً وقتی نحوۀ تشکيل تصوير در يك آينۀ كروی را با رسم شکل نشان میدهيم مانند شکل  16كتاب است؛
اما چرا عمالً هيﭻگاه نمیتوانيم وقتیكه يك آينه تصويری تشکيل میدهد آن را از كنار (مانند شکل كتاب) ببينيم و
حتماً بايد از روبهروی آينه به آن نگاه كنيم.

آينههای كروی
بيشتر بدانيد

علوم تجربی

فصل 14

كورۀ خورشيدی

صفحۀ 133

كورۀ خورشيدی

همانطور كه میدانيم يك آينۀ مقعر پرتوهای موازی نور را در يك نقطه به نام كانون جمع میكنند .پرتوهای
خورشيد نيز با توجه به فاصلۀ بسيار زياد خورشيد تا زمين تقريباً با هم موازی هستند(چرا؟) .حال اگر اين پرتوها
را به يك آينۀ مقعر بتابانيم آنها را تقريباً در يك نقطه جمع میكند .تمركز پرتوهای خورشيد در يك نقطه همانگونه
كه در سالهای قبل برای يك ذرهبين ديدهايد باعث گرم شدن آن نقطه میشود؛ بنابراين ما با اين كار میتوانيم
نور خورشيد را متمركز كنيم و از انرژی آن استفاده نماييم.
برای مثال با اين روش میتوان اجاقهای خورشيدی درست كرد كه به راحتی میتوان از گرمای آن برای آشپزی
استفاده نمود .اين اجاقها كه در كشورهای آفريقايی كه با كمبود انرژیهای فسيلی مواجه هستند بيشتر مورد استفاده
قرار میگيرد .جالب است بدانيد دمای اينگونه اجاقها تا  400درجۀ سانتیگراد هم میرسد!
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آينههای كروی
متن تکميلی

علوم تجربی

فصل 14

 -1كداميك از موارد زير جسم غير منير است؟ توضيح دهيد.
 )1خورشيد

 )4شعلۀ شمع

 )2آهن مذاب

صفحۀ 135

پايان فصل

 )3حباب المﭗ

 )5شبرنگهای تابلوهای راهنمايی رانندگی در شب

 -2چرا در هر ماه قمری كه ماه يك دور كامل به دور زمين میگردد ،ما نمیتوانيم يك ماه گرفتگی و يك خورشيد
گرفتگی را ببينيم؟
 -3در يك آينۀ تخت پرتويی به آينه برخور میكند .اگر زاويۀ تابش دو برابر زاويۀ بين پرتوی تابش و آينه باشد،
زاويۀ بين پرتوی تابش و بازتابش چند درجه است؟
 -4عدد  8171را روی يك كاغذ مینويسيم .سپس يك آينه در باالی آن و يك آينه در سمت راست عدد قرار
میدهيم .اختالف بين دو عدد نشان داده شده در آينهها چقدر است؟
 -5كداميك از موارد زير جزو خصوصيات تصوير يك جسم در آينۀ تخت نيست؟

 )2در جلوی آينه تشکيل میشود

 )1هم اندازه با جسم است
 )3مجازی است

 )5فاصلۀ جسم تا تصوير دو برابر فاصلۀ جسم تا آينه است

 )4تصوير وارون نيست

 -6مطابق شکل روی ديوار يك روزنۀ  Sايجاد شده است و پرتويی به يك آينه كه
موازی با ديوار است میتابد .اگر آينه را به اندازۀ  22/5درجه بچرخانيم ،پرتوی بازتاب
در فاصلۀ چند متری از روزنه روی ديوار میافتد؟

 -7اگر شخصی بخواهد تصوير جسم  Aرا در آينه ببيند بايد در چه ناحيهای قرار گيرد؟ با توجه به خاصيت تصوير
در آينۀ تخت برای هر شکل با رسم شکل دقيق اين ناحيه را مشخﺺ كنيد.
A

A

 -8اگر اندازه تصوير يك جسم در آينه مقعر بزرگتر از جسم باشد تصوير حقيقی يا مجازی است؟ در مورد محل
قرار گرفتن جسم نسبت به كانون بحث كنيد.
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فصل

1۵

شکست نور

هنگام حرکت مایل نور از یک محیط شـفاف به یک محیط شـفاف دیگر ،مسـیر آن تغییر می کند.
این پدیده که شکست نور نامیده می شود جلوه های بسیار زیبا و مهیجی در طبیعت پیرامون به وجود
می آورد.

شکست نور
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در فصل قبل با انتشـار نور در خط راسـت و تشـکیل تصویر در آینه های مختلف در اثر بازتاب نور آشـنا

شكست نور
متن تکميلی

علوم تجربی

فصل 15

علت شكست نور

صفحۀ 137

علت شكست نور

همانگونه كه در كتاب به آن اشاره شده است ،نور اگر از محيط رقيق وارد يك محيط غليﻆ شود و يا برعکس
درصورتی كه زاويۀ ورودی عمود نباشد از مسير مستقيم خود منحرف میشود و به عبارتی نور میشکند؛ اما علت
اصلی شکست نور چيست؟
نور وقتی از محيطهای شفاف مختلف عبور میكند دارای سرعتهای متفاوتی در هر محيط است و همين مسأله
باعث شکست نور میشود .برای اينکه اين موضوع را بهتر درك كنيد به مثال زير دقت نماييد:

فرض كنيد در يك اتوبان با سرعت زياد درحال حركت هستيد كه يکی از الستيكهای ماشين وارد شانۀ خاكی
میشود .الستيکی كه وارد خاكی شده سرعتش نسبت به الستيکی كه در آسفالت است كمتر میباشد؛ از اينرو در
زمان مساوی مسافت كمتری را نسبت به آن الستيك طی میكند؛ بههمين دليل ماشين تغيير جهت میدهد و نسبت به
مسير ا ّوليه زاويه پيدا میكند (درصورتیكه سرعت خيلی زياد باشد اين اختالف سرعت باعث واژگون شدن ماشين
هم میشود).

نور هم دقيقاً چنين رفتاری را دارد و زمانیكه از جايی كه رقيق است و سرعت نور در آنجا زياد است وارد جايی
میشود كه غليﻆ است و سرعت نور در آن كم است در مسير خود تغيير زاويه میدهد .حال هرچه اختالف سرعت
بين دو محيط بيشتر باشد انحراف نور هم بيشتر میشود.
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مدلسازی شكست نور

يك قرقرۀ خالی برداريد و يك نﺦ به طول يك متر دور آن بپيچيد .يك پارچۀ نسبتاً ضخيم را روی سنگ و يا
سراميك منزل قرار دهيد .قرقره را روی پارچه بگذاريد و مقداری از نﺦ قرقره را باز كرده و با يك چسب روی پارچه
بچسبانيد .قرقره را با يك زاويۀ حدود  60درجه نسبت به مرز پارچه و سراميك روی پارچه هل دهيد .با حركت كردن
قرقره نﺦ آن باز شده و مسير حركت را مشخﺺ میكند .با توجه به توضيحات داده شده در بخش علت شکست نور
علت اين تغيير مسير را بيان كنيد .چه ارتباطی بين اين آزمايش و شکست نور وجود دارد؟
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سرعت نور

تصور ا ّوليۀ انسان از سرعت نور اين بود كه نور با سرعت بينهايت حركت میكند؛ اما ا ّولين كسی كه به طور جدی
آزمايشهايی دربارۀ سرعت نور انجام داد گاليله بود .او به همراه دستيارش شبهنگام راهی بيابان شدند و هركدام از
آنها روی يك تپه ايستادند و با يك پارچه روی فانوسهايی كه در دست داشتند ،پوشاندند .طبق قرار از پيش تعيينشده
بنا بر اين بود كه ابتدا گاليله پارچۀ خود را از روی فانوس بردارد و دستيارش بالفاصله پس از ديدن نور چراغ ،او نيز
پارچه را از روی فانوس بردارد تا گاليله نور چراغ را ببيند و زمان رفتوبرگشت را بدست بياورد تا بتواند سرعت نور
را محاسبه كند؛ اما علیرغم تالشهای زياد و باالبردن فاصلۀ دو تپه باز هم اين زمان بسيار كم بود كه درنهايت گاليله
در جمعبندی خود از آزمايشش اينگونه نوشت« :اگر سرعت نور بينهايت نباشد بسيار زياد است».
بعد از اين تالشهای زيادی توسط دانشمندانی چون رومر ،فيزو و ديگران انجام شد .تحقيق كنيد كه هريك از اين
دانشمندان از چه طريقی به سرعت نور دست يافتند.
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آزمايش شكست نور

يك ليوان و يا پارچ ساده (روی آن نقش و نگار نباشد) برداريد .نصف ليوان را با آب پُر كنيد و چند قطره مايع
ظرفشويی در آن بريزيد .يك تکه كاغذ را آتش بزنيد و به سرعت آن را خاموش كنيد .كاغذ را درحالیكه از آن دود
بلند میشود داخل ليوان ببريد و روی آن را با يك مقوا بهگونهای بپوشانيد كه دود از ليوان خارج نشود .پس از آنكه
دود تمام فﻀای خالی ليوان را پُر كرد؛ درحالیكه مقوا همچنان روی ليوان است كاغذ را به آرامی به طوریكه دود
خارج نشود از داخل ليوان خارج كنيد .با يك عدد ليزر پوينتر نور ليزر را به طوری از داخل فﻀای دودی بگذرانيد
كه از داخل آب نی عبور كند .مسير نور ليزر را مشاهده كنيد .پديدۀ شکست را بهراحتی میتوانيد در مسير اين نور
ببينيد .حاال آزمايش را به اين ترتيب انجام دهيد كه نور ليزر ابتدا وارد آب شده و سپس وارد فﻀای دود شود .تفاوت
اين دو حالت در چيست؟
چرا نور ليزر در هوا و آب به طور معمول ديده نمیشود؛ اما در دود و آبی كه چند قطره مايع ظرفشويی در آن
ريخته شده است قابل رؤيت میباشد؟
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بازگشت نور!

وسيلهای كه در بخش قبل ساختهايد را برداريد و نور را ابتدا به آب بتابانيد ،به طوریكه از دود خارج شود .با زياد كردن
زاويۀ پرتوی تابش به سطح آب ،زاويۀ خروجی در دود نيز زياد میشود تا جايی كه پرتوی خروجی مماس با سطح
آب میشود .اگر زاويۀ پرتوی تابش را از اين مقدار بيشتر كنيم ديگر نور از آب خارج نمیشود و كامالً داخل آب
بازتابيده میشود .به اين حالت بازتابش كلی نور میگوييم .هميشه وقتی نور از محيط غليﻆ وارد محيط رقيق میشود
درصورتیكه زاويۀ پرتويی كه به سطح جدايش دو محيط میخورد از يك مقدار مشخﺺ بيشتر شود ،نور وارد محيط
رقيق نمیشود و داخل همان محيط برمیگردد.
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عمق ﻇاهری و واقعی

حتماً تابهحال از باالی يك استخر يا حوض آب
به كف آن نگاه كردهايد .اگر دقت كرده باشيد عمق
آن استخر از آنچه كه شما تصور میكنيد كمتر به نظر
میرسد .اگر تابهحال به اين مسأله توجه نکردهايد ،دو
ليوان يکسان برداريد و يکی را پُر از آب و ديگری را
خالی نگه داريد و از باال به هر دو ليوان نگاه كنيد به
نظرتان عمق كدام ليوان كمتر است؟

علت اينکه ما عمق آب را در ليوان و يا استخر كمتر میبينيم به دليل پديده شکست نور است .آيا میتوانيد با رسم
يك شکل اين پديده را نشان دهيد.
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پرسش

با توجه به مطالبی كه دربارۀ بازتابش كلی نور خواندهايد آيا میتوانيد توضيح
دقيقی دربارۀ مسير نور در پيرابين (فعاليت صفحۀ  131كتاب) روبهرو كه بهجای
آينۀ تخت در آن از منشور استفاده شده است بدهيد؟
دربارۀ مسير نور در دوربينهای دوچشمی كه در آنها از دو منشور مطابق شکل
زير استفاده شده است چه توضيحی میتوانيد داشته باشيد؟
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عدسی فرنل

در يك عدسی مطابق شکل( )1میتوان بخشهايی مستطيل شکل را از عدسی جدا كرد .با اين كار سطح عدسی از
حالت انحنای ظاهری خارج میشود و بهصورت دندانهای در میآيد و مطابق شکل( )2میشود .در اين حالت عدسی
همچنان عملکرد قبلی خود را دارد؛ زيرا سطح خارجی عدسی كه محل ورود يا خروج نور است تفاوتی نکرده و
دارای زوايای قبلی میباشد؛ بنابراين میتوانيم يك عدسی را بهصورت تخت در بياوريم و كارايی قبلی خود را نيز
داشته باشد .به اين نوع عدسیها عدسیهای فرنل میگويند.
آيا میتوان با همين روش آينههای مقعر را نيز بهصورت تخت درآورد؟

شکل ()2

شکل ()1

شکل ()3
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پايان فصل

 -1دو ليوان يکسان دراختيار داريم كه داخل آنها دو مايع با غلظتهای متفاوت میريزيم .اگر از باال به اين دو ليوان
نگاه كنيم به نظر میرسد كه ارتفاع ليوان اول كمتر از ليوان دوم است در مورد مايعهايی كه در اين دو ليوان وجود دارد
كدام عبارت درست است؟
 )1نور در ليوان ا ّول شکست پيدا كرده است اما در ليوان دوم نه
 )2سرعت نور در مايع ليوان دوم بيشتر است

 )3چون از باال نگاه می كنيم اص ً
ال شکست اتفاق نمیافتد

 )4غلظت مايع ا ّول بيشتر از مايع دوم است
 )5همۀ گزينهها نادرست هستند

 -2در چه هنگامی تصوير تشکيل شده توسط يك عدسی همگرا بزرگتر از خود جسم است؟
 -3تعدادی پرتوی نور تكرنگ موازی با هم را به داخل يك جعبه میتابانيم .داخل اين جعبه كه ما نمیتوانيم آن
را ببينيم يك وسيلۀ نوری قرار دارد به طوری كه پس از عبور نور از آن پرتوهای نور به صورت واگرا از داخل جعبه
خارج می شوند .وسيلۀ نوری داخل اين جعبه كداميك از موارد زير میتواند باشد؟
 )2منشور

 )1عدسی مقعر

 -4همانطور كه میدانيم ،میتوانيم فرض كنيم كه يك عدسی
از دو منشور تشکيل شده است كه هر منشور هم پرتوهای نور
را به سمت قاعدۀ خود منحرف میكنند (مانند شکل روبهرو) .با
اين توضيح كداميك از عدسیهای زير يك عدسی واگرا است و
كداميك همگرا؟
)1

)2

)3

)4
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 )3عدسی محدب

