سْالِای علْم
سًگ علْم

صلحَ  12تا15

 -1تطای آى کَ هحیظ اططاف ذْز ضا تِتط تفٌاؼین تایس  ...............زاـتَ تاـین .
پاؼد  :هفاُسٍ ی زهین
 -2هفاُسٍ ی زهین یؼٌی چَ ؟
پاؼد  :یؼٌی زیسى  ،ـٌیسى  ،تْ کطزى  ،گْؾ کطزى  ،لوػ کطزى
 -3تطای ایي کَ تتْاًین هفاُسات ذْز ضا زهین تیاى کٌین چَ کاضی تایس اًدام تسُین ؟
پاؼد  :تایس یاززاـت تطزاضی کٌین .
 -4یاززاـت تطزاضی چَ کوکی تَ ها هی کٌس؟
پاؼد  :تَ ها کوک هی کٌس  ،آًچَ ضا هفاُسٍ هی کٌین  ،زهین تیاى کٌین .

ُْای سالن
-1

صلحَ17

چَ چیعُایی ُْا ضآلْزٍ هی کٌس؟

پاؼد  :هاـیي ُا ـ کاضذاًَ ُا ـ آتؿ ظزى ظتالَ ُا
-2

ها چَ کاضُایی هی تْاًین تکٌین تا آلْزگی ُْا کوتط ـْز؟

پاؼد  :کاضذاًَ ُا ضا تَ ذاضج اظ ـِط ُا تثطین ـ اظ هاـیي ُا کوتط اؼتلازٍ کٌین ـ گل ّ گیاٍ تکاضین ـ ظتالَ ُا ضا آتؿ ًعًین ّ زض ؼطل ظتالَ
تطیعین ـ اظ هاـیي ُای ؼالن اؼتلازٍ کٌین .
-3

تَ تصْیط صلحَ ی ُْ 17ای آلْزٍ زهت کي ّ تگْ چطا ُْا آلْزٍ ـسٍ اؼت ؟
پاؼد  :تَ زلیل زّز هاـیي ُا ّ زّز کاضذاًَ ُا

-4

ُْای آلْزٍ چَ اثطی تط ظًسگی اًؽاى ُا  ،خاًْضاى ّ گیاُاى زاضز؟

پاؼد  :تاػث تیواضی زض اًؽاى ُا هی ـْز ـ خاًْضاى هی هیطًس ـ گیاُاى پژهطزٍ ـسٍ ّ اظ تیي هی ضًّس.

آب رّدخاًَ

صلحَ 18

 -1ها آب ضّزذاًَ ُا ضا چگًَْ آلْزٍ هی کٌین ؟
پاؼد  :تا ضیرتي ظتا لَ زض ضّزذاًَ ُا

ّ -2هتی آب ضّزذاًَ ُا آلْزٍ هی ـْز تطای حیْاًات ّ گیاُاى چَ اتلاهی هی اكتس؟
پاؼد  :آًِا تیواض ـسٍ ّ اظ تیي هی ضًّس.
ّ -3هتی تَ هؽاكطت ّ گطزؾ هی ضّین تطای ایي کَ آب ضّزذاًَ ُا ضا آلْزٍ ًکٌین چَ کاضی تایس اًدام زُین ؟
پاؼد  :ظتالَ ُای ذْز ضا زاذل کیؽَ پالؼتیکی ضیرتَ ّ زضّى ؼطل
ظتالَ تیٌساظین .
ّ -4هتی آب ضّزذاًَ ُا آلْزٍ هی ـْز چَ اثطی تط ظًسگی هاُی ُا زاضز؟
پاؼد  :آًِا هی هیطًس.

آب سالن
 -1چطا خاًساضاى ّ اًؽاى ُا تَ آب ؼالن ًیاظ زاضًس؟
پاؼد  :تطای ضـس کطزى ّ ظًسٍ هاًسى
 -2اًؽاى ُا اظ آب چَ اؼتلازٍ ُایی هی کٌٌس؟
پاؼد  :تطای آـاهیسى ـ حوام کطزى ـ ـؽت ّ ـْ ـ کفاّضظی
 -3خاًْضاى اظ آب چَ اؼتلازٍ ُایی هی کٌٌس ؟
پاؼد  :تطای آـاهیسى ـ ـؽت ّ ـْ کطزى ـ ظًسٍ هاًسى
 -4گیاُاى اظ آب چَ اؼتلازٍ ُایی هی کٌٌس؟
پاؼد  :تطای ضـس کطزى ـ ظًسٍ هاًسى
 -5اگط آب ضّزذاًَ ای ذفک ـْز  ،تطای خاًساضاًی کَ زض آى ضّزذا ًَ ّ اططاف آى ظًسگی هی کٌٌس  ،چَ اتلاهی هی اكتس؟
پاؼد  :آًِا هی هیطًس ّ یا هدثْض هی ـًْس هِاخطت کٌٌس .

آب آشاهیدًی

صفحَ 21 ّ 20

 -1آتی کَ هصطف هی کٌین اظ کدا هی آیس؟
آتی کَ پفت ؼسُا خوغ هی ـْز تَ تصلیَ ذاًَ هی ضّز ّ پػ اظ تصلیَ اظ ططین لْلَ ّاضز هٌعل ها هی ـْز.

 -2تصلیَ ذاًَ چگًَْ خایی اؼت؟

خایی اؼت کَ آب ضّزذاًَ ُا ّ آب تاضاى تَ آب هاتل ذْضزى تثسیل هی گطزز.

 -3چگًَْ هی تْاًین صطكَ خْیی کٌین ؟
 )1هْهغ هؽْاک ظزى ـیط آب ضا تاظ ًگصاضین
 )2هْهغ ـؽتي ظطف ُا ـیطآب ضا تاظ ًگصاضین
 )3تطای ـؽتي هاـیي اظ آب لْلَ کفی اؼتلازٍ ًکٌین
 )4هْهغ حوام کطزى زّؾ ضا یک ؼطٍ تاظ ًگصاضین
 -4ها چگًَْ هی تْاًین تَ حلع هحیظ ظیؽت ّ ظًسگی خاًساضاى کوک کٌین ؟
 )1تا آب زازى تَ گیاُاى
 )2تا ؿصا زازى تَ پطًسگاى
 )3تا خوغ آّضی ظتالَ
 )4تا خسا کطزى ظتالَ ُای تط ّ ذفک

 -5هطاحل ـؽتي ؼثعی ذْضزى ضا تْضیح زُیس ؟
اتتسا ؼثعی ُا ضا زض لگي آب ذیػ کطزٍ ّ گل آى ضا خسا هی کٌین چٌس تاض ایي کاض ضا تکطاض هی کٌین تا ذْب تویع ـْز .ؼپػ تا هْاز ضس ػلًْی
هرصْق  ،ؼثعی ُا ضا ضس ػلًْی هی کٌین اگط هازٍ ضسػلًْی کٌٌسٍ ًساـتین تا چٌس هططٍ هایغ ظطف ـْیی ؼثعی ُا ضا ضس ػلًْی هی
کٌین .

سًدگی ها ّ گزدش سهیي ()1

صلَ ی 23

 -1ظهیي چٌس ًْع حطکت زاضز ؟ ًام تثطیس.
 -2زّ ًْع حطکت زاضز  )1تسّضذْز هی چطذس  )2تسّض ذْضـیس هی چطذس .
ّ -3هتی ظهیي تسّض ذْزؾ هی چطذس چَ چیعی تْخْز هی آیس؟
ـة ّ ضّظ
ّ -4هتی ظهیي تسّض ذْضـیس هی چطذس چَ چیعی تْخْز هی آیس؟
كصل ُا
 -5حطکت ظهیي تسّض ذْزؾ چَ هست طْل هی کفس ؟
یک ـثاًَ ضّظ
 -6آى ططف ظهیي کَ ضّ تَ ذْضـیس هطاض زاضز........اؼت .
ضّظ

 -7آى ططف ظهیي کَ ضّ تَ ذْضـیس هطاض ًساضز.......اؼت .
ـة
 -8آیا گطهای ظهیي زض توام ضّظ یکؽاى اؼت ؟
ذیط
 -9زها چیؽت؟
تَ زضخَ ی گطهی ّ ؼطزی ُْا گلتَ هی ـْز.
-10زهاؼٌح چیؽت ؟
ّؼیلَ ای اؼت تطای اًساظٍ گیطی ؼطزی ّ گطهی ُْا .
-11چطا زها ی ُْا زض توام ًواط ظهیي یکؽاى ًیؽت ؟
ظیطا تااتؿ ًْض ذْضـیس تَ توام ًواط ظهیي یکؽاى ًیؽت .
 -12آیا گطهای ظهیي زض توام ضّظ یکؽاى اؼت ؟
ذیط  ،هؼوْال ظِطُا گطم تط ّ صثح ّ ػصط ذٌک تط اؼت .
-13ذْضـیس چگًَْ ظهیي ضا گطم هی کٌس؟
تا گطها ّ ًْض ذْز.
ُ -14وَ ی خاًساضاى تطای ضـس ّ ظًسگی تَ ...... ّ.......ذْضـییس ًیاظ زاضًس.
گطها – ًْض
-15تَ ًظط ـوا ًْض ذْضـیس تط ظًسگی ها ّ ؼایط خاًساضاى چَ اثطی زاضز؟
گطها هی زُس – تاػث ضـس گیاُاى هی ـْز – هیکطّب ُا ضا اظ تیي هی تطز – تَ زضیا هی تاتس ّ تفکیل اتطّ تاضاى هی زُس – هْخْزات تسّى ًْض
ذْضـیس ًوی تْاًٌس ظًسگی کٌٌس .

جاًداراى بَ گزها ّ ًْر خْرشید ًیاس دارًد.

صلحَ 28

 -1تیفتط خاًساضاى زض ضّظ كؼالیت هی کٌٌس یا زض ـة؟
ضّظ
 -2زّ حیْاًات ًام تثطیس کَ ـة ُا كؼالیت هی کٌٌس؟
خـس ّ ذلاؾ
 -3زض چَ ــل ُایی اكطاز ـة ُا ُن ك ٌؼالیت هی کٌٌس؟
ــل پعـکی – پطؼتاضی – آتؿ ًفاًی – ًگِثاًی

صلحَ ی 30

سًدگی ها ّ گزدش سهیي – 2

 -1كصل ُا ضا تَ تطتیة ًام تثطیس.
تِاض – تاتؽتاى – پاییع – ظهؽتاى
 -2اگط ًْض ذْضـیس تَ طْض ضاؼت تتاتس آى هکاى .. ....هی ـْز.
گطم تط
 -3اگط ًْض ذْضـیس تَ طْض هایل تتاتس آى هکاى .......هی ـْز.
کن تط گطم
 -4زض تاتؽتاى ًْض ذْضـیس تَ طْض  ّ .....زض ظهؽتاى تَ طْض  .....هی تاتس.
ضاؼت – هایل
ّ -5هتی ًْض ذْضـیس تَ طْض ضاؼت هی تاتس گطهاّ ّ ......هتی تَ طْض هایل هی تاتس گطها  ......اؼت.
تیؿ تط – کن تط
 -6زض تاتؽتاى ُْا گطم تط اؼت یا زض ظهؽتاى ؟ چطا؟
تاتؽتاى  ،ظیطا ذْضـیس تَ طْض ضاؼت هی تاتس.
 -7زض ظهؽتاى ُْا ؼطزتط اؼت یا زض تاتؽتاى؟ چطا؟
زض ظهؽتاى  ،ظیطا ذْضـیس تَ طْض هایل هی تاتس.

باد دارای جِت ّ سزعت است

صلحَ ی  34تا 37

 -1تاز چگًَْ تفکیل هی ـْز؟
اظ خا تَ خایی ُْای ؼطز ّ گطم تاز تَ ّخْز هی آیس.
 -2خِت ّظؾ تاز چگًَْ اؼت ؟
ُویفَ اظ هحل ؼطز تَ ططف هحل گطم حطکت هی کٌس.
ً -3ام ّؼیلَ ای کَ خِت ّظؾ تاز ضا ًفاى هی زُس چیؽت؟
تازًوا

 -4آیا ضاٍ ُای زیگطی تطای ًفاى زازى خِت ّظؾ تاز هی ـٌاؼیس؟
-

اظ ضّی خِت حطکت پطچن

-

تا ذیػ کطزى اًگفت ّ هطاض زازى آى زض تطاتط تاز

 -5تاز زاضای  ...... ّ ......اؼت.
خِت – ؼطػت
 -6تَ تاز ُای ـسیس  .......هی گْیٌس.
طْكاى
 -7آیا طْكاى ظیاى آّض اؼت ؟
تلَ  ،تَ ؼاذتواى ُا ذؽاضت هی ظًس – هْج ُای تعضگ تَ ّخْز هی آّضز – ؼثة ؿطم ـسى کفتی ُا هی ـْز.
 -8اًؽاى اظ تاز چَ اؼتلازٍ ُای هی کٌس؟
-

حطکت کفتی ُای تازتاًی

-

ذفک کطزى لثاغ ُا

-

تْلیس تطم

پیام رهش را پیدا کي 1-

صلحَ 39-40-41 -42

 -1صسا چگًَْ تْلیس هی ـْز؟
زض اثط لطظؾ اخؽام
 -2اًْاع صساُا ضا ًام تثطیس  ّ .هثال تعى.
صسای ًاظک – کللت – تلٌس  -آُؽتَ

صسای ًاظک هاًٌس صسای گٌدفک – صسای کللت هاًٌس صسای طثل –
صسای تلٌس هاًٌس صسای خیؾ تچَ – صسای آُؽتَ هاًٌس زضگْـی صحثت کطزى .
 -3چٌس صسای پیام ضؼاى ًام تثط.
صسای اشاى – هْتایل – آهثْالًػ – تللي
 -4اگط ضاًٌسٍ ای ًاـٌْا تاـس  ،چگًَْ هتْخَ ًعزیک ـسى آهثْالًػ هی ـْز؟
تا زیسى ًْض چطاؽ گطزاى آهثْالًػ

 -5ػاتط ًاتیٌا چگًَْ هتْخَ ًعزیک ـسى آهثْالًػ هی ـْز؟
تا ـٌیسى صسای آژیط آهثْالًػ
ّ -6ظیلَ ضاًٌسٍ ُا ٌُگام ًعزیک ـسى آهثْالًػ چیؽت؟
اظهؽیط ػثْض آهثْالًػ کٌاض تطًّس.
(تصْیز صفحَ ی  44را ببیي ّ بگْ)
 -7کسام صسا ُا پیام ضؼاى ُؽتٌس؟
ظًگ ؼاػت  -تللي – گطیَ ی تچَ – اشاى – هاـیي آتؿ ًفاًی –هتَ ُْاپیوا  -هْتایل -هْتْض
 -8کسام صساُا تطای ـوا آظاضزٌُسٍ ُؽتٌس؟
هتَ – ُْاپیوا – هْتْض
 -9یک صسای پیام ضؼاى ّ یک صسای آظاضزٌُسٍ زیگط ُن ًام تثط.
آژیط هاـیي پلیػ – صسای تلٌس تلْیعیْى

پیام رهشرا پیدا کي – 2

صلحَ ی 47

 )1پلیػ زض ذیاتاى ذلْت تطای ضاٌُوایی اظ چَ چیع اؼتلازٍ هی کٌس؟
اظ ؼْت
 )2پلیػ زض ذیاتاى ـلْؽ تطای ضاٌُوایی اظ چَ چیع اؼتلازٍ هی کٌس؟
اظ چطاؽ ضاٌُوایی
 )3چطاؽ ضاٌُوایی چٌس ضًگ زاضز ؟ ُط ضًگ ًفاًَ ی چیؽت ؟
هطهع – ًاضًدی – ؼثع
هطهع :تْهق کاهل
ًاضًدی  :احتیاط
ؼثع  :ـطّع حطکت
ّ )4هتی چطاؽ هرصْق ػاتط پیازٍ هطهع اؼت ها تایس چَ کاضی اًدام تسُین ؟
تایس پفت ذظ ػاتط پیازٍ تْهق کٌین تا چطاؽ هرصْق ػاتطؼثع ـْز.
)5اظ ًْض چَ اؼتلازٍ ُایی هی کٌین ؟
چیعُای هرتلق ضا هی تیٌین – تطای ضؼاًسى پیام اؼتلازٍ هی کٌین .
)6چفوَ ی ًْض چیؽت ؟

تَ اخؽاهی کَ اظ ذْزـاى ًْض هی زٌُس چفوَ ی ًْض هی گْیٌس.
)7چٌس چیع ًام تثط کَ چفوَ ی ًْض ُؽتٌس.
ذْضـیس – الهپ – چطاؽ هٍْ – ؼتاضگاى – هاٍ
)8آیا ًْض اظ ُوَ ی اخؽام ػثْض هی کٌس؟
ذیط
ًْ)9ض اظ چَ اخؽاهی ػثْض هی کٌس؟
ـیفَ – ُْا -آب
ًْ )10ض اظ چَ اخؽاهی ػثْض ًوی کٌس؟
کتاب – زیْاض – هوْای تیطٍ
 )11تَ اخؽاهی کَ اظ آًِا ًْض ػثْض هی کٌس -------هی گْیٌس ّ تَ اخؽاهی کَ اظ آًِا ًْض ػثْض ًوی کٌس -------هی گْیٌس.
اخؽام ـلاف  -اخؽام کسض
 )12ؼایَ چگًَْ تفکیل هی ـْز؟
ّهتی ًْض اظ خؽوی ػثْض ًکٌس پفت آى ؼایَ تفکیل هی ـْز.
 )13آیا اخؽام ـلاف ُن ؼایَ زاضًس؟ چطا ؟
ذیط ،چْى آًِا ًْض ضا اظ ذْز ػثْض هی زٌُس.

اگزتوام شْد...

صلحَ ی 55

 )1ؼْذت چیؽت ؟
هازٍ ای کَ تطای تْلیس گطها آى ضا هی ؼْظاًین .
)2ؼْذت ُای هِن ضا ًام تثطیس؟
ًلت – تٌعیي – گاظ – گاظّئیل
 )3اظ ؼْذت چَ اؼتلازٍ ُایی هی ـْز ؟
پرت ّ پع – گطم کطزى – حول ّ ًول
)4اگط ؼْذت ًساـتین چَ هی ـس؟
اظ ّؼایل ًولیَ ًوی تْاًؽتین اؼتلازٍ کٌین – ًوی تْاًؽتین پرت ّ پع کٌین – ًوی تْاًؽتین ذْزهاى ضا گطم کٌین .
)5چطا تِتط اؼت اظ اتْتْغ اؼتلازٍ کٌین ؟
چْى تطاكیک کن تط  ،آلْزگی ُْاکن تط ّ هصطف ؼْذت ُن کن تط هی ـْز.

)6چگًَْ ًلت ّ گاظ تَ ّخْز هی آیس؟
اظ اًثاـتَ ـسى توایای گیاُاى ّ خاًْضاى زض طی هیلیْى ُا ؼال ضّی ُن ًلت ّ گاظ تَ ّخْز هی آیس.
)7اگط ؼْذت توام ـْز چَ هی ـْز؟
زیگط ًوی تْاًین ذْز ضا گطم کٌین – پرتي ؿصا اهکاى ًساضز – حول ّ ًول اًدام ًوی ـْز.
 )8آیا هی تْاًین ُط طْض هی ذْاُین اظ هٌاتغ طثیؼی اؼتلازٍ کٌین ؟
ذیط ،ها تایس تَ كکط کْزکاى ّ آیٌسگاى ُن تاـین .
)9چگًَْ هی تْاًین اظ هٌاتغ طثیؼی زضؼت اؼتلازٍ کٌین ؟
اظ ّؼیلَ ی ًولیَ ی ػوْهی اؼتلازٍ کٌین – اظ ُسض ضكتي گطها  ،آب  ،تطم خلْگیطی کٌین – تیفتط اظ ًْض ذْضـیس اؼتلازٍ کٌین.

سزگذشت داًَ
)1چَ هؽوتی اظ گیاٍ تثسیل تَ هیٍْ هی ـْز؟
گل
)2زاًَ زض کدا ی گیاٍ هطاض زاضز؟
زض هیٍْ
)3کاض زاًَ چیؽت؟
تْخْز آّضزى گیاٍ خسیس.
 )4چٌس هیٍْ ًام تثط کَ یک زاًَ زاـتَ تاـٌس؟
ُلْ – گیالغ  -ظضز آلْز
)5چٌس هیٍْ ًام تثط کَ چٌس زاًَ زاـتَ تاـٌس؟
پطتوال – ؼیة – ًاضًگی
)6یک هیٍْ ًام تثط کَ زاًَ ی آى ًطم تاـس؟
تاهاال
)7یک هیٍْ ًام تثط کَ زاًَ ی آى ؼلت تاـس؟
ُلْ
 )8زاًَ ُا اظ چَ ًظط تا ُن تلاّت زاًس؟
اظ ًظط اًساظٍ – ـکل – ضًگ – ذْضاکی تْزى
)9چٌس زاًَ ی ذْضاکی ًام تثط؟
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لْتیا – ًرْز – گطزّ
)10چٌس زاًَ ی یک هؽوتی ًام تثط؟
گٌسم – خْ – تطًح
)11چٌس زاًَ ی زّ هؽوتی ًام تثط؟
ػسغ – كٌسم – تازام
 )12خاًْضاًی ضا ًام تثطیس کَ ؿصای آًِا هیٍْ یا زاًَ اؼت؟
گٌدفک – هطؽ – ذطّغ – هْؾ – هْضچَ
 )13گیاُاى اظ چَ ضاٍ ُایی تْخْز هی آیٌس؟
اظضاٍ هلوَ ظزى – اظ ضاٍ زاًَ
)14زّ گیاٍ کَ اظ ضاٍ هلوَ ظزى تْخْز هی آیٌس ًام تثط؟
گیاٍ ـوؼساًی – گیاٍ حؽي یْؼق
 )15اًؽاى ُا ّ خاًْضاى چگًَْ تَ پطاکٌسٍ ـسى زاًَ ُا کوک هی کٌٌس؟
تؼضی اظ آًِا تَ لثاغ اًؽاى ُا یا تَ پفن گْؼلٌساى هی چؽثٌس.

درّى آشیاًَ ُا
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)1چطا چطخ ضیؽک تَ ایي ًام ذْاًسٍ هی ـْز؟
چْى آـیاًَ اؾ ضا هی تاكس.
)2چطخ ضیؽک اظ چَ چیعُایی تطای ؼاذتي آـیاًَ اؾ اؼتلازٍ هی کٌس؟
ـاذَ ُا ّ تطگ ُای ًاظک گیاُاى
 )3چطخ ضیؽک چگًَْ ـاذَ ُا ّ تطگ ُا ضا تَ ُن هی تاكس ؟
تا ًْکؿ
)4چطخ ضیؽک زضّى آـیاًَ ذْز ضا تا چَ چیعُایی پط هی کٌس؟
تا پطُای ًطم ذْز یا پطًسگاًَ زیگط.
 )5چطاچطخ ضیؽک زضّى آـیاًَ ذْز ضا تا پطُای ًطم پط هی کٌس؟

تطای ایي کَ خای ترن ُایؿ ًطم تاـس.
)6چَ کؽی تَ چطخ ضیؽک ایي تْاًایی ضا زازٍ اؼت ؟
ذساًّس زاًا ّ تْاًا
)7چطا خاًْضاى تطای ذْز الًَ هی ؼاظًس؟
تطای ایي کَ اظ ذْز ّ ت ّ
چَ ُایفاى هطاهثت کٌٌس.
 )8ؼَ خاًْضاى ًام تثط کَ تطای ذْز الًَ هی ؼاظًس؟
هْضچَ ـ ظًثْض ـ چطخ ضیؽک
 )9چطا خاًْضاى تعضگ تطای ذْز الًَ ًوی ؼاظًس؟
تطای ایي کَ هی تْاًٌس اظ ذْز ّ ت ّ
چَ ُایفاى هطاهثت کٌٌس.
 )10چٌس خاًْضاى ًام تثط کَ ًیاظ تَ الًَ ؼاظی ًساضًس؟
تثط ـ كیل ـ ـتط
 )11الًَ تطای خا ًْضاى چَ كایسٍ ُایی زاضز؟
تطای ایي کَ اظ ذْز ّ ت ّ
چَ ُایفاى هطاهثت کٌٌس ـ زضّى الًَ ترن هی گصاضًس ّ اظ آى ُا هحاكظت هی کٌٌس ـ زضّى الًَ ؿصا شذیطٍ هی کٌٌس.
)12آیا هْضچَ ُا الًَ هی ؼاظًس ؟ کدا؟
تلَ ـ ظیط ذاک  ،ظیط ترتَ ؼٌگ ُا ّ زضّى تٌَ ی زضذتاى
 )13هْضچَ ُا چَ هی ذْضًس؟
زاًَ ـ هْاز ضیعؿصا ّ ًاى
)14کسام خاًْضاى هوکي اؼت هْضچَ ُا ضا ترْضًس؟
هْضچَ ذْاضـ پطًسگاى
)15آیا ذطگْؾ الًَ هی ؼاظز ؟کدا؟
تلَ ـ ظیط ذاک
)16ت ّ
چَ ذطگْؾ ُا چَ ؿصایی هی ذْضًس؟
اتتسا ـیط ّ ّهتی تعضگ ـسًس تطگ ّ ؼاهَ گیاُاى .
)17کسام خاًْضاى هوکي اؼت ذطگْؾ ُا ضا ـکاض کٌٌس؟
ػواب ـ ضّتاٍ
)18کاًگْضّ چگًَْ اظ ت ّ
چَ ُای ذْز هطاهثت هی کٌس؟
زض کیؽَ ای زض خلْی ـکن ذْز اظ آى ُا ًگَ زاضی هی کٌس.

)19ت ّ
چَ کاًگْضّ ُا چَ ؿصایی هی ذْضًس؟
زضاتتسا ـیط ّ ّهتی تعضگ ـسًس تطگ ّ ؼاهَ گیاُاى .
)20ها اظ چَ ضاٍ ُایی هی تْاًین تَ خاًْضاى کوک کٌین تا ؼالن تواًٌس؟
هحیظ ظًسگی آًِا ضا آلْزٍ ًکٌین ـ خٌگل ُا ضا اظ تیي ًثطین ـ زض آب ضّزذاًَ ُا ّزضیا ُا ّ خٌگل ُا آــال ًطیعین ّآًِا ضا آلْزٍ ًکٌین.
 )21هطاحل ظًسگی کطم اتطیفن ضا تَ تطتیة ًام تثط.
کطم اتطیفن اظ ترن تیطّى هی آیس ـ کطم اتطیفن تطگ ُای تْت ضا هی ذْضز ـ ضّی یک ـاذَ پیلَ زضؼت هی کٌس ـ پطّاًَ اظ پیلَ ذاضج هی ـْز.
 )22هطاحل ظًسگی هْضتاؿَ ضا تَ تطتیة ًام تثط.
ًْظاز هْضتاؿَ اظ ترن تیطّى هی آیس ـ پػ اظ هستی زم ذْز ضا اظ زؼت هی زُس ـ زؼت ّ پایؿ ضـس هی کٌس ـ اظ آب ذاضج ـسٍ ّ زض ذفکی
ظًسگی هی کٌس.
 )23هْضتاؿَ زض کدا ترن هی گصاضز؟
زض آب
 )24الک پفت زض کدا ترن هی گصاضز؟
گْزالی زض ؼاحل زضیا حلط کطزٍ ّ ترن ُایؿ ضا زض آى هی گصاضز ّ ضّیؿ ضا تا ذاک هی پْـاًس.

هي رشد هی کٌن
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 )1هطاحل هرتلق ظًسگی اًؽاى ضا تَ تطتیة ًام تثط.
زّضٍ ی خٌیٌی ـ ًْظازی ـ کْزکی ـ ًْخْاًی ـ خْاًی ـ هیاى ؼالی ـ ؼالوٌسی(پیطی)
 )2ـوا اکٌْى زض کسام زّضٍ ی ظًسگی ذْز ُؽتیس ؟
کْزکی
 )3ضـس یؼٌی چَ ؟
هْخْزات ظًسٍ تعضگ هی ـًْس کَ تَ آى ضـس هی گْیٌس.
)4آیا ضـس ُوَ ی اكطاز یکؽاى اؼت ؟ چطا ؟
ذیط ـ ظیطا تـصیَ ّ كؼالیت تسًی اكطاز تا ُن هتلاّت اؼت تؼضی ُا ضـس کن تط ّ تؼضی ُا ضـس تیفتطی زاضًس.
)5چٌس ًوًَْ اظ ًفاًَ ُای ضـس زض زّضٍ ی ًْظازی ّ کْزکی زض اًؽاى ضا ًام تثط .
اكعایؿ هس ّ ّظى ـ زض آهسى زًساى ُای ـیطی ـ زض آهسى زًساى ُای ُویفگی .
 )6چَ کؽاًی تطای تعضگ ـسى ـوا تالؾ کطزٍ اًس ؟ تطای هسضزاًی اظ ظحوات ایفاى چَ کاضُایی اًدام هی زُیس؟

پسض ّ هازض ـ تَ آى ُا ًیکی هی کٌین ـ احتطام هی گصاضین ـ تَ حطف ُایفاى گْؾ هی کٌین ـ تَ آى ُا کوک هی کٌین .
 )7چطا تایس اظ زًساى ُای ـیطی ذْز هطاهثت کٌین ؟
تطای ایي کَ زًساى ُای ُویفگی زضؼت زض تیایٌس ّ ذْب ضـس کٌٌس.
 )8چَ ؿصاُایی تاػث ضـس تسى هی ـًْس ؟
ـیط ـ لثٌیات ـ گْـت
)9آیا ُط چیعی کَ ذْـوعٍ تاـس هلیس اؼت ؟ ًام تثط.
ذیط ـ هثل چیثػ ـ پلک ـ ّ ؿصاُای كؽلْز ّ آهازٍ
)10چٌس ؿصا ًام تثط کَ اظ گیاُاى زضؼت ـسٍ تاـس.
ًاى ـ هطتای تْت كطًگی  ،آلثالْ ُْ ،یح
 )11چٌس ؿصا ًام تثط کَ اظ خاًْضاى زضؼت ـسٍ تاـس.
ـیط ـ کطٍ ـ پٌیط ـ اًْاع گْـت ُا
 )12احؽاى تؽتٌی ذیلی زّؼت زاضز ّ كکط هی کٌس هی تْاى تَ خای اًْاع لثٌیات كوظ تؽتٌی ذْضز  .آیا ـوا تا اّ هْاكن ُؽتیس ؟
ذیط ـ ظیطا ظیازٍ ضّی زض هصطف تؽتٌی تَ ػلت آى کَ چطتی ّ ـکط ظیاز زاضز تطای ؼالهتی هٌاؼة ًیؽت .

بزای جشي آهادٍ شْین

 )1هازٍّ یؼٌی چَ ؟
توام چیعُای اططاف ها هازٍّ ًام زاضًس.
 )2چٌس هازٍّ کَ زض اططاف ذْز هی تیٌیس ًام تثطیس.
هیع ـ صٌسلی ـ لثاغ ـ هساز ـ کیق ّ ....
)3تَ چَ هْازی خاهس هی گْیٌس؟
تَ هْازی کَ ـکل هفرصی زاضًس.
 )3تَ چَ هْازی هایغ هی گْیٌس؟
تَ هْازی کَ تَ ـکل ظطف ذْز زض هی آیٌس.
 )4چٌس هازٍّ ی خاهس ًام تثط.
هٌس ـ کتاب ـ ؼٌگ
)5چٌس هازٍّ ی هایغ ًام تثط.
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آب ـ ـیط ـ ؼطکَ
)6یک حث َّ هٌس ّ یک ؼیة اظ چَ ًظط تَ ُن ـثاُت زاضًس؟ اظ چَ

ًظط تا ُن تلاّت زاضًس؟

ـثاُت ُ :طزّ خاهس ُؽتٌس ـ
تلاّت  :ؼیة خای تیؿ تطی هی گیطز.
 )7آیا هْاز تـییط حالت هی زٌُس؟چَ ػاهلی تاػث هی ـْز کَ هْاز تـییط حالت زٌُس؟
تلَ ـ گطها یا ؼطها
)8هْاز خاهس چگًَْ تَ هایغ تثسیل هی ـًْس؟
تا گطها
)9هْاز هایغ چگًَْ تَ خاهس تثسیل هی ـًْس؟
تا ؼطها

بعد اس جشي
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 )1هْاز ؿصایی زض چَ خاُایی تایس ًگِساضی ـْزًس؟
زض خای ؼطز ّ ذٌک هاًٌس یرچال
)2آیا تایس ُوَ ی هْاز ضا زض یرچال ًگِساضی کٌین ؟ ًام تثط.
ذیط هاًٌس حثْتات  ،آخیل
)3چٌس هازٍّ ًام تثط کَ تایس زض یرچال ًگِساضی ـًْس؟
هیٍْ ـ ؼثعی ـ گْـت ـ اًْاع لثٌیا ت.
) )4چطا تؼضی اظ زاضُّا ضا زض ـیفَ تیطٍ هی كطّـٌس؟
چْى تایس زض خای تاضیک ًگِساضی ـًْس تا كاؼس ًفًْس.
)5خسا کطزى هْاز زّض ضیرتٌی اظ یکسیگط چَ كایسٍ ُایی زاضز؟
هحیظ ظیؽت آلْزٍ ًوی ـْز ـ هی تْاًین اظ تؼضی اظ هْاز هثل کاؿص زّتاضٍ اؼتلازٍ کٌین .
)6زض ضّظُای گطم تاتؽتاى تْی تس ظتالَ ُا ـوا ضا تیؿ تط آظاض هی زُس یا زض ظهؽتاى ؟ چطا؟
تاتؽتاى ـ ظیطا گطهای ُْا ظتالَ ُا ضا ظّزتط ذطاب هی کٌس .
)7ها چگًَْ هی تْاًین تَ هاهْضاى ـِطزاضی زض خاتَ خایی ظتالَ ُا کوک کٌین ؟

ها تایس زض هٌعل ظتالَ ُا ضا خسا ؼاظی کٌین .ظتالَ ُایی هاًٌس کاؿص  ،ـیفَ  ،ظطّف پالؼتیکی  ،کیؽَ ُای پالؼتیکی کَ ظتالَ ُای ذفک
ُؽتٌس ضا ًثایس تا ظتالَ ُای تط کَ اظ هْاز ؿصایی تاهی هاًسٍ اًس هرلْط کٌین .
)8تاظیاكت چیؽت ؟
اؼتلازٍ زّتاضٍ اظ هْاز زّض ضیرتٌی .

اس گذشتَ تا آیٌدٍ
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(1اصلی تطیي هازٍّ ؿصایی زض کفْض ها چیؽت ؟
ًاى
)2هطاحل تِیَّ ی ًاى ضا تَ تطتیة ًام تثط.
زضّ کطزى گٌسم ـ آؼیاب کطزى گٌسم ّ تِیَّ ی آضز ـ ذویط کطزى آضز گٌسم ـ پرتي ذویط زض ًاًْایی
)3زضّ کطزى چگًَْ اًدام هی ـْز ؟
گٌسم ُا ضا زض هعضػَ تَ کوک زاغ یا هاـیي ُای هرصْق زضّ ّ خوغ آّضی هی کٌٌس .
)4آؼیاب کطزى چگًَْ اًدام هی ـْز؟
اتتسا پْؼت گٌسم ُا گطكتَ هی ـْز تؼس گٌسم ُا تَ کوک آؼیاب تَ شضّات ضیعتط تثسیل هی ـًْس ّ کن کن ًطم ـسٍ تثسیل تَ آضز هی ـًْس.
)5چطا گٌسم ُا ضا آؼیاب هی کٌٌس؟
تطای ایي کَ ضیع ّ ًطم ـسٍ ّ تثسیل تَ آضز ـْز تا تتْاًین اظ آى ذویطزضؼت کٌین .
)6ضّؾ ُای هرتلق آؼیاب کطزى ضا ًام تثط.
آؼیاب تازی ـ آؼیاب آتی ـ آؼیاب تطهی ـ آؼیاب زؼتی
)7تطای زضؼت کطزى ذویط چَ کاضُایی اًدام هی ـْز؟
آضز گٌسم ضا تا آب تَ کوک هرلْط کي تعضگ هرلْط کطزٍ ذویط زضؼت هی کٌین .
)8ذویط کطزى تَ چٌس صْضت اًدام هی گیطز؟
ذویط کطزى زؼتی ـ ذویط کطزى تَ کوک هرلْط کي
) 10آضز ًاى ضا اظ چَ ؿالتی تِیَّ هی کٌٌس؟
گٌسم ـ خْ
)11ضایؼات ًاى چیؽت ؟
تَ هؽوت ُایی اظ ًاى کَ ذْب پرتَ ًفسٍ تاـس ّ هاتل ذْضزى ًثاـس ضایؼات ًاى گلتَ هی ـْز.
)12اظ ضایؼات ًاى چَ اؼتلازٍ ُایی هی ـْز؟

تطای ذْضاک زام ُا ّ حیْاًات ذاًگی هثل هطؽ ّ ذطّغ ّ ُوچٌیي تطای پطًسگاى اؼتلازٍ هی ـْز.
 )9چٌس ًوًَْ اظ ضّؾ ُای پرت ًاى ضا ًام تثط.
تٌْضذاًگی ـ تٌْض ًاًْایی ـ تٌْضصٌؼتی

پـــــــایـــــــاى

