nomreplus.ir.txt

ﺑﺳم ﷲ اﻟﺮﺣﻣن اﻟﺮﺣﯾم
)) ﻧﻣوﻧﻪ ﺳواﻻت ﮐﺘﺎب ﻋﻠوم ﺗﺟﺮﺑﯽ ﭘﻧﺟم اﺑﺘداﯾﯽ((

ﺑﺧش اول – ﺳﺎﺧﺘﻣﺎن ﻣواد
:ﻣﺎﻧﻧد داﻧﺷﻣﻧدان ﻓﮐﺮ ﮐﻧﯾد - ۱
در ﺳﺎل ھﺎی ﭘﯾش آﻣوﺧﺘﯾد ﮐﻪ “ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد” .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺷﺎھده ﮐﺮدن ﯾک راه
 .ﯾﺎدﮔﯾﺮی اﺳت .ﻣﺷﺎھده ﯾﻌﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧدام ھﺎی ﻣﺧﺘﻠف ﺑدن

 :ﺑﭘﺮﺳﯾد ۲-
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻋﻠﻣﯽﻣﻌﻣوﻻ ً ﺑﺎ ﭼﯾﺰھﺎﯾﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﻪ درﺑﺎره آﻧﮫﺎ اطﻣﯾﻧﺎن
ﮐﺎﻓﯽ ﻧدارﯾد .در اﯾن ﻣواﻗﻊ ﭘﺮﺳش ھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ذھن ﺷﻣﺎ ﻣﯽ رﺳد ﮐﻪ واﻗﻌﺎً
.ﻣﺎﯾﻠﯾد ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺟواب دھﯾد
 :ﻓﺮﺿﯾﻪ ﺑﺳﺎزﯾد ۳-
وﻗﺘﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺷﺎھده ﺑﻪ ﭘﺮﺳش ﺧود ﯾک ﭘﺎﺳﺦ اﺣﺘﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ دھﯾد
ﻓﺮﺿﯾﻪ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .اﻣﺎ ﻓﺮﺿﯾﻪ ﺑﺎﯾد ﻗﺎﺑل آزﻣﺎﯾش ﮐﺮدن ﺑﺎﺷد .در ﻏﯾﺮ
.اﯾﻧﺻورت ﻻزم اﺳت آن را ﻋوض ﮐﻧﯾد
 :آزﻣﺎﯾش ﮐﻧﯾد ۴-
ﻣﻌﻣوﻻ ً در آزﻣﺎﯾش ھﺎی ﻣﻘﺎﯾﺳﻪ ای ھﻣﻪ ﭼﯾﺰ را ﻣﺷﺎﺑﻪ اﻧﺘﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
ﻓﻘط ﯾک ﭼﯾﺰ را ﺗﻐﯾﺮ ﻣﯽ دھﻧد .در اﯾن آزﻣﺎﯾش ھم ﻓﻘط دﻣﺎی آب در ﺳﻪ
).ﻟﯾوان ﺗﻔﺎوت داﺷت) .آزﻣﺎﯾش ﺗﮫﯾﻪ آب ﻟﯾﻣو
 :ﯾﺎدداﺷت ﺑﺮدارﯾد ۵-
وﻗﺘﯽ آزﻣﺎﯾش را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾد ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﺳت ﻣﯽ
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آورﯾد ﮐﻪ ﺑﺎﯾد آﻧﮫﺎ را ﯾﺎدداﺷت ﮐﻧﯾد .ﺗﮫﯾﻪ ﻧﻣودار و ﺟدول ،راھﯽ ﺑﺮای
رﺳﯾدن ﺑﻪ ﻧﺘﯾﺟﻪ اﺳت ﺑﺮای ﮐﺳب اطﻣﯾﻧﺎن از درﺳﺘﯽ ﻧﺘﯾﺟﻪ ،ﻻزم اﺳت
.آزﻣﺎﯾش ﭼﻧد ﺑﺎر ﺗﮐﺮار ﺷود

 :ﻧﺘﯾﺟﻪ ﺑﮔﯾﺮﯾد 6-

ﺑﻌد از ﻣطﺎﻟﻌﻪ اطﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳت آﻣده ،ﺑﺎﯾد از آﻧﭼﻪ آﻣوﺧﺘﻪ اﯾد ﻧﺘﯾﺟﻪ ﮔﯾﺮی
ﮐﻧﯾد .ﻧﺘﯾﺟﻪ ﺑﺎﯾد درﺑﺎره ﻓﺮﺿﯾﻪ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد .ﻓﺮﺿﯾﻪ اﯾﯽ ﮐﻪ از راه ھﺎی
.ﻣﺧﺘﻠﻔﯽ درﺳت در آﯾد ،ﻧظﺮﯾﻪ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود

:ﺳﺎﺧﺘﻣﺎن ﻣواد
ﻣﺎده ﭼﯾﺳت؟
ﺗﻣﺎم ﭼﯾﺰھﺎی ﻏﯾﺮ زﻧده ای ﮐﻪ در اطﺮاف ﻣﺎ ھﺳﺘﻧد ،ﻣﺎده ﻧﺎم دارﻧد .ﺑﻌﺿﯽ
از ﻣواد ﻣﺎﻧﻧد ﭼوب و ﺳﻧگ ﺷﮐل ﺛﺎﺑﺘﯽ دارﻧد .ﻣوادی ﮐﻪ در دﻣﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ
ﺷﮐل آﻧﮫﺎ ﺗﻐﯾﯾﺮ ﻧﮐﻧد ،ﺟﺎﻣد ھﺳﺘﻧد .ﻣوادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮐل ظﺮف ﺧودﺷﺎن در
آﯾﻧد ﻣﺎﯾﻊ ھﺳﺘﻧد و ﻣوادی ﮐﻪ در ﻓﺿﺎ ﭘﺧش ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﺎ ﭼﺷم دﯾده ﻧﻣﯽ
.ﺷوﻧد ﮔﺎز ھﺳﺘﻧد
ﻣواد از ﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷده اﻧد؟
اﮔﺮ ﺑﻪ داﻧﻪ ھﺎی ﺷﮐﺮ ﻧﮔﺎه ﮐﻧﯾد ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد از داﻧﻪ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر رﯾﺰی درﺳت
ﺷده اﺳت ﮐﻪ اﯾن ذره ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﭼک ﺑﺎ ﭼﺷم ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده
ﻧﯾﺳﺘﻧد .ﭘس ﺑﺎ ﻣﯾﮐﺮوﺳﮐوپ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻗوی آن را ھﺰاران ﺑﺮاﺑﺮ درﺷت
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎﺑﺘوان آﻧﮫﺎ را دﯾد .ﺑﻪ ھﺮ ﮐدام از اﯾن ذره ھﺎ ﯾک ﻣوﻟﮐول ﺷﮐﺮ
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،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷود .ﻣوﻟﮐول ھﺮ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻣﺎده دﯾﮔﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳت و ﺑﻪ ھﻣﯾن دﻟﯾل
ﻣواد ﺧﺎﺻﯾت ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧد .رﻧگ ،ﺑو و ﻣﺰه از ﺧﺎﺻﯾت ھﺎی ھﺮ
.ﻣﺎده ھﺳﺘﻧد
آﯾﺎ ﻣوﻟﮐول ھﺎ ﺣﺮﮐت دارﻧد؟
اﮔﺮ در ﯾک ﺷﯾﺷﻪ ﻋطﺮ را ﺑﺎز ﮐﻧﻧد و در ﺟﺎﯾﯽ ﻗﺮار دھﯾد ،ﺑوی آن در
ھواﭘﺧش ﺷده و ﺑﻪ ﻣﺷﺎم ﻣﯽ رﺳد .ﭘس ﻧﺘﯾﺟﻪ ﻣﯽ ﮔﯾﺮﯾم ﮐﻪ ﻣوﻟﮐول ھﺎی
ﻋطﺮ ﭘﯾوﺳﺘﻪ در ﺣﺮﮐﺘﻧد و ﺑوی ﻋطﺮ در ھوا ﭘﺮاﮐﻧده ﻣﯽ ﺷود .در ﺗﻣﺎم
ﻣواد ﻣوﻟﮐول ﭘﯾوﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﺟﻧﺑش ھﺳﺘﻧد .ﺑوﯾﯽ ﮐﻪ از ﺷﯾﺷﻪ ﻋطﺮ ﺑﺮﻣﯽ
ﺧﯾﺰد ھﻣﺎن ﻣوﻟﮐول ھﺎی ﻣﺎده اﺳت ﮐﻪ از ﻣﺎده ﺟدا ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﻪ ﺑﯾﻧﯽ ﻣﺎ
.وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد
ﺣﺎل اﮔﺮ در ﯾک ظﺮف روﻏن ﭼﻧد ﻗطﺮه آب ﺑﺮﯾﺰﻧد و آﻧﮫﺎ را ﺑﺎ وﺳﯾﻠﻪ ای
ﺑﻪ ھم ﻧﺰدﯾک ﮐﻧﯾد ﺑﻪ ھم ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدﻧد؛ ﯾﻌﻧﯽ ﻣوﻟﮐول ھﺎی ھﺮ ﻣﺎده ھﻣدﯾﮔﺮ را
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .رﺑﺎﯾش ﻣوﻟﮐول ھﺎ در ھﻣﻪ اﺟﺳﺎم ﯾﮐﺳﺎن ﻧﯾﺳت .در ﺑﻌﺿﯽ ﻣواد
رﺑﺎﯾش ﺑﺎ ﺷدت ﺑﺳﯾﺎری ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾﺮد ﻣﺎﻧﻧد ﭼوب ﮐﻪ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم آن را
.ﺑﺎ ﺗﺳت ﺟدا ﮐﻧﯾم
وﺿﻊ ﻣوﻟﮐول ھﺎ در ﻣواد ﺟﺎﻣد ،ﻣﺎﯾﻊ و ﮔﺎز ﭼﮔوﻧﻪ اﺳت؟
در ﻣواد ﺟﺎﻣد ﻣوﻟﮐول ھﺎ ﺑﻪ ھم ﻧﺰدﯾک اﻧد و ﺑﺎ ﻧﯾﺮوی زﯾﺎد ﯾﮐدﯾﮔﺮ را ﻣﯽ
رﺑﺎﯾﻧد .ﻣوﻟﮐول ھﺎ در ﻣواد ﺟﺎﻣد ﻓﻘط در ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧود ﻣﯽ ﻟﺮزﻧد؛ ﺑﻪ ھﻣﯾن
.دﻟﯾل ،ﺷﮐل و ﺣﺟم ﻣواد ﺟﺎﻣد ھﻣﯾﺷﻪ ﺛﺎﺑت اﺳت و ﺗﻐﯾﯾﺮ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد
در ﻣواد ﻣﺎﯾﻊ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣوﻟﮐول ھﺎ از ھم ﺑﯾﺷﺘﺮ اﺳت .ﻣوﻟﮐول ھﺎی ﻣواد ﻣﺎﯾﻊ
ﻣﺎﻧﻧد داﻧﻪ ھﺎی زﻧﺟﯾﺮ ﺑﻪ ھم ﻣﺘﺻل اﻧد و زﻧﺟﯾﺮھﺎی ﮐوﭼﮐﯽ را ﺑﻪ وﺟود
آورده اﻧد .ﻣوﻟﮐول ھﺎی ﻣواد ﺟﺎﻣﻊ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد آزاداﻧﻪ ﺳُﺮ ﺑﺧورﻧد و ﺟﺎﺑﻪ
.ﺟﺎ ﺷوﻧد .ﺑﻪ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﯾک ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺷﮐل ظﺮف ﺧود در ﻣﯽ آﯾد
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در ﺑﯾن ﻣوﻟﮐول ھﺎی ﮔﺎز ﺗﻘﺮﯾﺑﺎً ﻧﯾﺮوی رﺑﺎﯾش وﺟود ﻧدارد .ﺑﻪ ھﻣﯾن دﻟﯾل
ﻣوﻟﮐول ھﺎی ﮔﺎز ھﻣدﯾﮔﺮ را ﻧﻣﯽ رﺑﺎﯾﻧد و آزاداﻧﻪ ﺣﺮﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﯾن ﻣوﻟﮐول ھﺎی ﮔﺎزھﺎ از دو ﻣﺎده دﯾﮔﺮ ﺑﯾﺷﺘﺮ اﺳت .ﺑﻪ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﮔﺎزھﺎ
.در ھﻣﻪ ﺟﺎ و در ﻣﺣﯾط اطﺮاف ﺧود ﭘﺮاﮐﻧده اﻧد
ﭼﺮا ﻣواد ﺧﺎﺻﯾت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧد؟
ﻣوﻟﮐول ھﺎ از ذرات ﮐوﭼک ﺗﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم اﺗم ﺗﺷﮐﯾل ﺷده اﻧد .اﮔﺮ اﺗم ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣوﻟﮐول ھﺎی ﯾک ﻣﺎده را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ﯾﮐﺳﺎن ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﻪ آن ﻣﺎده ﻋﻧﺻﺮ ﻣﯽ
ﮔوﺋﯾم .ﮔﺎز اﮐﺳﯾﮋن ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻧﻔس ﻣوﺟودات زﻧده ﺿﺮوری اﺳت ﯾک
ﻋﻧﺻﺮ اﺳت .ﭼون ﻣوﻟﮐول آن از دو اﺗم ﯾﮐﺳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷده اﺳت .ﻣوادی
.ﻣﺎﻧﻧد طﻼ ،آﻟوﻣﯾﻧﯾم و آھن ﯾک ﻋﻧﺻﺮ ھﺳﺘﻧد
اﮔﺮ ﻣوﻟﮐول ھﺎی ﯾک ﻣﺎده از دو ﯾﺎ ﭼﻧد ﻧوع اﺗم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷده ﺑﺎﺷد ﺑﻪ آن ﻣﺎده
ﺗﺮﮐﯾب ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم .ﻣﺎﻧﻧد آب ﮐﻪ از دو اﺗم ﺋﯾدروژن و ﯾک اﺗم اﮐﺳﯾﮋن ﺗﺷﮐﯾل
.ﺷده اﺳت

ﭘﺮﺳش ھﺎی ﺑﺧش ۱
اﺗم ھﺎی ﺗﺷﮐﯾل دھﻧده ﮐدام ﻣﺎده ﻣﺜل ھم ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد؟ ۱-
اﮐﺳﯾﮋن ۱-
طﻼ ۲-
ﻧﻣک ۳-
آﻟوﻣﯾﻧﯾم ۴-
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اﺗم ھﺎی ﮐدام دﺳﺘﻪ ﻣواد ﻣﺜل ھم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد؟ 2-

اﮐﺳﯾﮋن ،ﺋﯾدروژن ،اﻟﮐل ۱-
آب ،آھن ،ﺋﯾدروژن ۲-
اﮐﺳﯾﮋن ،آب ،ﺋﯾدروژن ۳-
آھن ،ﮔوﮔﺮد ،اﮐﺳﯾﮋن ۴-

ﮐداﻣﯾک از ﻣواد زﯾﺮ ﻋﻧﺻﺮ اﺳت ؟ 3-

ﻧﻣک ۱-
اﮐﺳﯾﮋن ۲-
دی اﮐﺳﯾد ﮐﺮﺑن ۳-
ﻧﻔت ۴-

،ﻣواد در ﮐدام ﯾک از ﺣﺎﻟت ھﺎی زﯾﺮ ،ﺗﻌداد ﺟﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد 4-

ﺛﺎﺑت اﺳت؟
ﮔﺎز ،ﻣﺎﯾﻊ ۱-
ﺟﺎﻣد ،ﮔﺎز ۲-
ﺟﺎﻣد ،ﻣﺎﯾﻊ ،ﮔﺎز ۳-
ﻣﺎﯾﻊ ،ﺟﺎﻣد ۴-
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رﺑﺎﯾش ﻣوﻟﮐوﻟﯽ در ﮐداﻣﯾک از ﻣواد زﯾﺮ ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎدر اﺳت؟ 5-

ﺷﯾﺮ ۱-
ھوا ۲-
اﻧﮔﺷﺘﺮ ۳-
آب ۴-
ﺳوال
ﯾک
دو
ﺳﻪ
ﭼﮫﺎر
ﭘﻧﺞ
ﺟواب ﮔﺰﯾﻧﻪ
۳
۴
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۲
۴
۳

ﺳؤاﻻت ﺗﺷﺮﯾﺣﯽ
ﭼﻪ ﭼﯾﺰھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯾت ﯾک ﻣﺎده ھﺳﺘﻧد؟ ۱-
ﺑو ،رﻧگ ،ﻣﺰه

ﺟﻧﺑش ﻣوﻟﮐوﻟﯽ ﭼﯾﺳت؟ 2-

ﻣوﻟﮐول ھﺎی ﯾک ﻣﺎده ﭘﯾوﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﺟﻧﺑش ھﺳﺘﻧد .در ﻣواد ﮔﺎزی ﺷﮐل
ﺟﻧﺑش ﻣوﻟﮐول ھﺎ ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎد و در ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﮔﺎزھﺎ ﮐﻣﺘﺮ اﺳت در
.اﺟﺳﺎم ﺟﺎﻣد ﻣوﻟﮐول ھﺎ ﻓﻘط در ﺟﺎی ﺧود ﻣﯽ ﻟﺮزﻧد
ﭼﺮا ﭼﻧﺑش ﻣوﻟﮐوﻟﯽ ﺑﺎﻋث ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﻪ ﻣواد از ھم ﭘﺮاﮐﻧده ﻣﯽ ﺷوﻧد؟ ۳-
.زﯾﺮا رﺑﺎﯾش ﻣوﻟﮐوﻟﯽ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﻣوﻟﮐول ھﺎی ﻣﺎده ﯾﮐدﯾﮔﺮ را ﺑﺮﺑﺎﯾﻧد
ﻣوﻟﮐول ھﺎ از ﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷده اﻧد؟ ۴-
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از اﺗم
ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣوادی ﻋﻧﺻﺮ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم؟ ۵-
.ﺑﻪ ﻣوادی ﮐﻪ اﺗم ھﺎی ﯾﮐﺳﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻧد
ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣوادی ﺗﺮﮐﯾب ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم؟ ۶-
ﺑﻪ ﻣوادی ﮐﻪ از ﭼﻧد ﻧوع اﺗم درﺳت ﺷده اﻧد
ﮐدام ﻧوع از ﻣواد ﺷﮐﻠﺷﺎن ﺗﻐﯾﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ۷-
ﮔﺎز و ﻣﺎﯾﻊ

ﺑﺧش دوم – ﺗﻐﯾﯾﺮات ﻣﺎده
:ﻣواد ﺗﻐﯾﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﻣواد ﻣﺧﺘﻠف ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻧﺻﺮھﺎ ،ﺗﺮﮐﯾب ھﺎ و ﻣﺧﻠوط ھﺎ ھﻣﯾﺷﻪ ﺑﻪ ﯾک ﺻورت
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد و ﻣﻣﮐن اﺳت ﺗﻐﯾﯾﺮ ﮐﻧﻧد و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﻪ ھﻣﻪ ﻣواد از ﻧظﺮ
رﻧگ ،ﺣﺟم ،ﺑو ،ﺳﺧﺘﯽ و ﻧﺮﻣﯽ ﺑﺎ ھم ﻣﺘﻔﺎوﺗﻧد و ﻋﻠﯽ رﻏم اﯾن ﺗﻔﺎوت ھﺎ
.ﭘﺎره ای از ﻣواد ﺑﻪ ھم ﺷﺑﯾﻪ اﻧد
 :ﺷﺑﺎھت ھﺎی ﻣواد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از
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.ھﻣﻪ ﻣواد ﺣﺟم دارﻧد ۱-
.ھﻣﻪ ﻣواد وزن دارﻧد ۲-
.ﻣﺎده ی ﺗﺷﮐﯾل دھﻧده ھﻣﻪ ﻣواد ﺟﺮم آﻧﮫﺎ را ﺗﺷﮐﯾل ﻣﯽ دھد ۳-
.ھﻣﻪ ﻣواد از ﻣوﻟﮐول ﺗﺷﮐﯾل ﺷده اﻧد ۴-
.ﻣوﻟﮐول ھﻣﻪ ﻣواد از ذرات ﮐوﭼک ﺗﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم اﺗم ﺗﺷﮐﯾل ﺷده اﺳت ۵-
ﻣﺘﻐﯾﺮ ﻓﯾﺰﯾﮐﯽ و ﺗﻐﯾﯾﺮ ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ
در ﺑﻌﺿﯽ ﺗﻐﯾﯾﺮات ،ﺟﻧس ﻣﺎده ﻋوض ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﺎده دﯾﮔﺮی
.ﺗﺑدﯾل ﻧﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻪ اﯾن ﮔوﻧﻪ ﺗﻐﯾﯾﺮات ،ﺗﻐﯾﯾﺮات ﻓﯾﺰﯾﮐﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷود
ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺑﺧﯾﺮ آب و ذوب ﺷدن ﯾﺦ .در ﮔﺮوھﯽ دﯾﮔﺮی از ﺗﻐﯾﯾﺮات ،ﺧﺎﺻﯾت
ھﺎی ﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﻐﯾﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﯾک ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﺎده دﯾﮔﺮی ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ
،ﺷود .ﺑﻪ ﭼﻧﯾن ﺗﻐﯾﯾﺮاﺗﯽ ﺗﻐﯾﯾﺮات ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺎﻧﻧد ﭘﺧﺘن ﻏذا
.زرد ﺷدن ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن
)ﺗﻐﯾﯾﺮ ﻓﯾﺰﯾﮐﯽ )آزﻣﺎﯾش ﺟوﺷﺎﻧده آب ،ﯾﺦ زدن آب در ﻓﺮﯾﺰر
وﻗﺘﯽ آب ﺑﺧﺎر ﻣﯽ ﺷود ،ﻣوﻟﮐول آن ﺗﻐﯾﯾﺮ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﻠﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﮫﺎ از ھم
زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود و ﻣوﻟﮐول ھﺎ در ھوا ﭘﺮاﮐﻧده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺑﺧﯾﺮ ،ﯾک ﺗﻐﯾﯾﺮ
ﻓﯾﺰﯾﮐﯽ اﺳت .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺎن را روی ﺣﺮارت ﺑﮔﯾﺮﯾم ﺗﺎ ﺳﯾﺎه ﺷود ،دﯾﮔﺮ ﻧﺎن
ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮐﻪ ﺗﻐﯾﯾﺮ ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﻣﺎده دﯾﮔﺮی ﺑﻪ وﺟود آﻣده و ﻣوﻟﮐول ھﺎی
ﻧﺎن ﺗﻐﯾﯾﺮ ﻧﮐﺮده اﻧد .آھن ﯾک ﻋﻧﺻﺮ اﺳت .اﮔﺮ ﯾک وﺳﯾﻠﻪ آھﻧﯽ را در
،ھوای ﻣﺮطوب ﺑﮔذارﯾد ،دﭼﺎر ﺗﻐﯾﯾﺮ ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷود زﯾﺮا در ھوا
اﮐﺳﯾﮋن وﺟود دارد .اﯾن ﻣﺎده ﮐﻪ در اﺛﺮ اﯾن ﺗﻐﯾﯾﺮ ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟود آﻣده
رﻧگ آھن ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﮐﺳﯾد آھن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .اﮐﺳﯾد آھن ﯾک
ﺗﺮﮐﯾب اﺳت .ﺑﺮای اﯾﻧﮐﻪ ﻣﺎده ای ﺗﻐﯾﯾﺮ ﮐﻧد ﻣدﺗﯽ زﻣﺎن ﻻزم اﺳت ﮐﻪ ﮔﺎه
.ﻣﯽ ﺗوان ﻣدت آن را ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐﺮد
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ﭘﺮﺳش ھﺎی ﺑﺧش ۲
.در ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻠﻣﺎت ﻣﻧﺎﺳب ﺑﻧوﯾﺳﯾد
.ﺗﻐﯾﯾﺮ رﻧگ و ﺑوی ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺿﺮ اﺳت ۱-
.در ﺗﻐﯾﯾﺮ ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﻣواد ،ﺟﻧس آن ﻋوض ﻣﯽ ﺷود ۲-
.ﺑﺮای اﯾﻧﮐﻪ ﻣﺎده ای ﺗﻐﯾﯾﺮ ﮐﻧد ﺑﺎﯾد زﻣﺎﻧﯽ از آن ﺑﮔذرد ۳-
.ﻧﺎم ﻋﻠﻣﯽ زﻧگ آھن اﮐﺳﯾد آھن اﺳت ۴-
.دوره آب در طﺑﯾﻌت ،ﻧﺘﯾﺟﻪ ﺗﻐﯾﯾﺮات ﻓﯾﺰﯾﮐﯽ اﺳت ۵-
.ھﺮ ﻧوع ﺳوﺧﺘن ﻣواد ﯾک ﺗﻐﯾﯾﺮ ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ اﺳت ۶-
ﺳؤاﻻت ﺗﺷﺮﯾﺣﯽ
ﻣواد از ﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷده اﻧد؟ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﺎﻟت ھﺎﯾﯽ وﺟود دارﻧد؟ ۱-
.از ﻣوﻟﮐول ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷده اﻧد و ﺑﻪ ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺟﺎﻣد ،ﻣﺎﯾﻊ و ﮔﺎز ھﺳﺘﻧد
ﺗﺮﮐﯾب ﭼﯾﺳت؟ ۲-
وﻗﺘﯽ اﺗم ھﺎی ﺗﺷﮐﯾل دھﻧده ی ﻣﺎده ای ﯾﮐﺳﺎن ﻧﺑﺎﺷد ﺑﻪ آن ﻣﺎده ﺗﺮﮐﯾب ﻣﯽ
.ﮔوﺋﯾم
از ﻣواد زﯾﺮ ﮐدام ﺗﺮﮐﯾب و ﮐدام ﻋﻧﺻﺮ اﺳت؟ ۳-
آب :ﺗﺮﮐﯾب
ﺳﻧگ :ﺗﺮﮐﯾب
اﮐﺳﯾﮋن :ﻋﻧﺻﺮ
ﭼوب :ﺗﺮﮐﯾب
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ﻧﻘﺮه :ﻋﻧﺻﺮ
ﺷﯾﺷﻪ :ﺗﺮﮐﯾب
ﻣواد در ﭼﻪ ﺧواﺻﯽ ﻣﺷﺘﺮک ھﺳﺘﻧد؟ ۴-
.ھﻣﻪ ﻣواد وزن ،ﺣﺟم و ﺟﺮم دارﻧد
در ﭼﻪ ﺻورت ﻣﺎده ﺗﻐﯾﯾﺮ ﻓﯾﺰﯾﮐﯽ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ۵-
.در ﺻورﺗﯽ ﮐﻪ ﻣوﻟﮐول ھﺎﯾش ﺗﻐﯾﯾﺮ ﻧﮐﻧد و ﺑﻪ ﻣﺎده دﯾﮔﺮی ﺗﺑدﯾل ﻧﺷود

ﻋﻧﺻﺮ در اﺛﺮ ﺗﻐﯾﯾﺮ دﻣﺎ ﺗﻐﯾﯾﺮ ﻓﯾﺰﯾﮐﯽ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾﺮ ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ؟ 6-

ﺗﻐﯾﯾﺮ ﻓﯾﺰﯾﮐﯽ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎده دﯾﮔﺮی ﺗﺑدﯾل ﻧﻣﯽ ﺷود ﻓﻘط ﺗﻐﯾﯾﺮ
.ﺣﺎﻟت ﻣﯽ دھد
وﻗﺘﯽ ﻏذا ﻓﺎﺳد ﻣﯽ ﺷود ﭼﮔوﻧﻪ ﺗﻐﯾﯾﺮی در آن اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود؟ ۷-
.ﺗﻐﯾﯾﺮ ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود
وﻗﺘﯽ ﺷﯾﺮ ﻓﺎﺳد ﻣﯽ ﺷود و ﻣﯽ ﺑﺮد ﭼﻪ ﺗﻐﯾﯾﺮی ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾﺮد؟ ۸-
ﺗﻐﯾﯾﺮ ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد
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اﮐﺳﯾد آھن ﭼﯾﺳت؟ 9-

ﺗﺮﮐﯾﺑﯽ اﺳت از اﮐﺳﯾﮋن و آھن ﮐﻪ ﺑﻪ آن زﻧگ آھن ھم ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم و ﺑﻪ رﻧگ
.ﻗﮫوه ای اﺳت و ﺑﻪ ﻣﺣﮐم ﺑودن آھن ﻧﯾﺳت
ﻓﺮق آھن و اﮐﺳﯾد آھن ﭼﯾﺳت؟ ۱۰-
آھن ﻋﻧﺻﺮ اﺳت و اﮐﺳﯾد آھن ﺗﺮﮐﯾب .آھن ﺧﺎﮐﺳﺘﺮی رﻧگ اﺳﺘوﻟﯽ اﮐﺳﯾد
.آھن ﻗﮫوه ای و ﻣﺣﮐم اﺳت

ﺑﺧش ﺳوم – ﻣﺎﺷﯾن ھﺎ
آﻣوﺧﺘﯾم ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺟﺳﻣﯽ را ﻣﯽ ﮐﺷﯾم ﯾﺎ ﺣﺮﮐت ﻣﯽ دھﯾم ،ﺑﻪ آن ﻧﯾﺮو وارد
ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺑدون وارد ﮐﺮدن ﻧﯾﺮو ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اﺟﺳﺎم را ﺑﻪ ﺣﺮﮐت در
آورﯾم .ﺗﻌداد ﻧﯾﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎ ی ﻣﺧﺘﻠف ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾﺮد ﺑﺎ
.ھم ﻓﺮق دارد
ﺑﺷﺮ ﺑﺮای اﻧﺟﺎم و ﺣﺮﮐت اﺟﺳﺎم ﺳﻧﮔﯾن از ﻓﮐﺮ ﺧود ﺑﮫﺮه ﻣﯽ ﮔﯾﺮد ﺗﺎ از
.وﺳﯾﻠﻪ و اﺑﺰاری ﺑﮫﺮه ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺘواﻧد ھﺮ ﮐﺎری را آﺳﺎن ﺗﺮ اﻧﺟﺎم دھد
اﺑﺰاری ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﮫﺎ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﮐﺎرھﺎ آﺳﺎن ﺗﺮ اﻧﺟﺎم ﺷود
ﻣﺎﺷﯾن ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺎﺷﯾن ھﺎ ﻣﻣﮐن اﺳت ﺳﺎﺧﺘﻣﺎﻧﯽ ﭘﯾﭼﯾده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻧد
و ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﻗﺮﻗﺮه ،ﺳطﺢ ﺷﯾب دار ،اھﺮم و
.ﻏﯾﺮه
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اھﺮم ﭼﯾﺳت؟
اھﺮم ھﺎ ﻧوع دﯾﮔﺮی از ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﺳﺎده ھﺳﺘﻧد ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﮐﺎرھﺎ
را آﺳﺎن ﺗﺮ اﻧﺟﺎم دھﯾم .ﺑﺎ ﮐﻣک اھﺮم ﻣﯽ ﺗوان ﭼﯾﺰھﺎی ﺳﻧﮔﯾن را آﺳﺎن ﺗﺮ
ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﺮد .اھﺮم ھﺎ ﺷﮐل ھﺎی ﻣﺧﺘﻠف دارﻧد .در ﺑﺳﯾﺎری از اﺑﺰارھﺎ و
وﺳﺎﯾل ﮐﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﻧوﻋﯽ اھﺮم وﺟود دارد ﻣﺎﻧﻧد اﻟﻪ ﮐﻠﻧگ .ھﺮ
:اھﺮم ﺳﻪ ﻗﺳﻣت دارد
ﺗﮐﯾﻪ ﮔﺎه ۱-
ﻗﺳﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯾﺮو وارد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ۲-
ﻗﺳﻣﺘﯽ ﮐﻪ اھﺮم ﺑﺮ ﺟﺳم ﻧﯾﺮو وارد ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗﮐﯾﻪ ﮔﺎه ﻣﻣﮐن اﺳت ﺑﯾن ۳-
دو ﻗﺳﻣت دﯾﮔﺮ ﻗﺮار ﮔﯾﺮد .ﺑﻪ طور ﮐﻠﯽ در وﺳﺎﯾل ﻣﺧﺘﻠف ﻣﺣل ﺗﮐﯾﻪ ﮔﺎه
.ﺗﻐﯾﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻧد
:ﺳطﺢ ﺷﯾب دار
ﺳطﺢ ﺷﯾب دار ﻧﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﻣﺎن ﺳﺎده ای دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯾﺮوی ﮐﺷش
زﻣﯾن اﺟﺳﺎم ﺳﻧﮔﯾن را ﺑﻪ طﺮف ﭘﺎﺋﯾن ﻣﯽ ﮐﺷد .ﻧوﻋﯽ ﺳطﺢ ﺷﯾب دار
.ﺳُﺮﺳُﺮه اﺳت
ﻣﺎﺷﯾن ﭼﯾﺳت؟
ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد اھﺮم و ﺳطﺢ ﺷﯾب دار ﮐﻪ اﻧﺟﺎم دادن ﮐﺎرھﺎ را آﺳﺎن ﺗﺮ
ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﺎﺷﯾن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﻌﺿﯽ ﻣﺎﺷﯾن ھﺎ ﺳﺎده اﻧد ﻣﺜل ﻗﺮﻗﺮه ،ﭘﯾﭻ
ﮔوﺷﺘﯽ و ﻏﯾﺮه .ﺳﺎﺧﺘﻣﺎن ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﺎﺷﯾن ھﺎ ﭘﯾﭼﯾده اﺳت .ھﺮ ﻣﺎﺷﯾن از
ﺑﻪ ھم ﭘﯾوﺳﺘن ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﺳﺎده ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾﺮد .ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎﺷﯾن ﻟﺑﺎﺳﺷوﺋﯽ
.و ﭼﺮخ ﮔوﺷت
ﻣﺎﺷﯾن ھﺎ ﻧﯾﺮوی ﺧود را از ﮐﺟﺎ ﺑﻪ دﺳت ﻣﯽ آورﻧد؟
ﮔﻔﺘﯾم ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺮﮐت در آوردن اﺟﺳﺎم ﻧﯾﺮو ﻻزم اﺳت .ﮔﺎھﯽ اﯾن ﻧﯾﺮو
را ﺗوﺳط اﻧﺳﺎن ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ ﺳطل ﭘﺮ از ﻗﯾﺮ را ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
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ﻣﯽ ﺑﺮد .و ﮔﺎھﯽ ﺗﻧﮫﺎ ﻧﯾﺮوی ﻣﺎھﯾﭼﻪ ﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻪ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﺎﯾد ﺑﻪ
.ﻓﮐﺮ ﻣﻧﺎﺑﻊ دﯾﮔﺮ ﻧﯾﺮو ﺑﺎﺷﯾم
اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی اﻟﮐﺘﺮﯾﮐﯽ
اﻧﺮژی اﻟﮐﺘﺮﯾﮐﯽ از ﻣﮫم ﺗﺮﯾن اﻧﺮژی ھﺎﺳت .ﺑﻪ وﺳﯾﻠﻪ ای ﮐﻪ اﻧﺮژی
.اﻟﮐﺘﺮﯾﮐﯽ را ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣوﺗور اﻟﮐﺘﺮﯾﮐﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد
اﮔﺮ ﻣوﺗور اﻟﮐﺘﺮﯾﮐﯽ را ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق وﺻل ﮐﻧﯾم ﻣﯽ ﺗواﻧد اﺟﺳﺎم را ﺑﻪ
ﺣﺮﮐت در آورد .ﻣﺎﻧﻧد آرﻣﯾﭼﺮ ،ﭼﺮخ ﮔوﺷت و ﺳﺷوار ﻓﯾﺰﯾک ﻣوﺗور
.اﻟﮐﺘﺮﯾﮐﯽ اﺳت

ﭘﺮﺳش ھﺎی ﺑﺧش ۳
.در ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻠﻣﺎت ﻣﻧﺎﺳب ﺑﻧوﯾﺳﯾد
ھﺮ ﭼﻪ طول ﺳطﺢ ﺷﯾب دار ﮐم ﺗﺮ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺟﺳم ﻧﯾﺮوی ۱-
.ﺑﯾﺷﺘﺮی ﻧﯾﺎز دارﯾم
ﻣﺎ از اﻧﺮژی اﻟﮐﺘﺮﯾﮐﯽ ﺑﺮای ﺗوﻟﯾد ﻧور و ﮔﺮﻣﺎ و ﺣﺮﮐت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ۲-
.ﮐﻧﯾم
.ھﻣﻪ وﺳﺎﯾل اﻟﮐﺘﺮﯾﮐﯽ دارای ﻣوﺗور اﻟﮐﺘﺮﯾﮐﯽ ﻧﯾﺳﺘﻧد ۳-
.از ﻣوﺗورھﺎی اﻟﮐﺘﺮﯾﮐﯽ ﺳﺎده ﻣﯽ ﺗوان ﺑﻪ آرﻣﯾﭼﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد ۴-
.ﭘس اﮔﺮ ﻧﯾﺮو ﻧداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯾم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اﺟﺳﺎم را ﺑﻪ ﺣﺮﮐت در آورﯾم ۵-
،ﯾﮐﯽ از اﻧﺮژی ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎﺷﯾن ﭘﯾﭼﯾده ﻣورد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯾﺮد ۶-
.اﻧﺮژی اﻟﮐﺘﺮﯾﮐﯽ اﺳت
ﺳؤاﻻت ﺗﺷﺮﯾﺣﯽ
در ﭼﻪ ﺻورت ﺟﺳﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﮐن اﺳت ﺣﺮﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ۱-
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.وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯾﺮوﯾﯽ وارد ﺷود
ﻣﺎﺷﯾن ﭼﯾﺳت؟ ۲-
ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺟﺎم دادن ﮐﺎرھﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ آﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﺎﺷﯾن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ
.ﺷود
اھﺮم ﭼﯾﺳت و از ﭼﻪ ﻗﺳﻣت ھﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷده اﺳت؟ ۳-
ﻣﯾﻠﻪ ای اﺳت ﮐﻪ از آن ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﺟﺳﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .ﺗﮐﯾﻪ ﮔﺎه
ﻗﺳﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻧﯾﺮو وارد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﻗﺳﻣﺘﯽ ﮐﻪ اھﺮم ﺑﺮ ﺟﺳم ﻧﯾﺮو وارد
.ﻣﯽ ﮐﻧد
ﮐدام ﻗﺳﻣت از ﺑدن ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻧد اھﺮم ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ۴-
ﺑﺎزوھﺎ ھﻧﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘن ﺑﺎر ﺳﻧﮔﯾن ،اﺳﺘﺧوان ھﺎی ﭘﺎ ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎ در
ﺗوپ ﺣﺮﮐت اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .در ﺗﻣﺎم اﯾن ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻔﺻل ھﺎ ﻣﺜل ﺗﮐﯾﻪ ﮔﺎه
.اھﺮم ھﺳﺘﻧد و اﺳﺘﺧوان ھﺎ ﻣﺜل ﻣﯾﻠﻪ ھﺎی اھﺮم ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﺳطﺢ ﺷﯾب دار ﭼﮔوﻧﻪ ﺣﺮﮐت دادن اﺟﺳﺎم را آﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ۵-
.ﺑﻪ وﺳﯾﻠﻪ ﻧﯾﺮوی ﮐﺷش زﻣﯾن اﺟﺳﺎم ﺳﻧﮔﯾن را ﺑﻪ طﺮف ﭘﺎﺋﯾن ﻣﯽ ﮐﺷد
ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﺳﺎده را ﻧﺎم ﺑﺑﺮﯾد؟ ۶-
.ﻗﺮﻗﺮه ھﺎ ،اھﺮم ھﺎ و ﺳطﺢ ﺷﯾب دار
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در ﺳﺎﺧﺘﻣﺎن ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﭘﯾﭼﯾده ﭼﻪ ﭼﯾﺰھﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود؟ ۷-
.از ﭼﺮخ دﻧده ھﺎ و ﻗطﻌﻪ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﻓﻠﺰی و ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﺳﺎده
ﻣوﺗورھﺎی اﻟﮐﺘﺮﯾﮐﯽ را ﺷﺮح دھﯾد؟ ۸-
وﺳﯾﻠﻪ ای اﺳت ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻧﺮژی اﻟﮐﺘﺮﯾﮐﯽ را ﺑﻪ
.ﺣﺮﮐت ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد
در ﭼﻪ ﺻورت ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﻣوﺗور اﻟﮐﺘﺮﯾﮐﯽ ﻗوی ﺗﺮی ﺑﺳﺎزﯾم؟ ۹-
ھﺮ ﭼﻪ ﺗﻌداد ﺳﯾم ﭘﯾﭻ ھﺎ ﺑﯾﺷﺘﺮ ﺑﺎﺷد ،ﻣوﺗور اﻟﮐﺘﺮﯾﮐﯽ ﻗوی ﺗﺮی درﺳت
.ﻣﯽ ﺷود

ﺑﺧش ﭼﮫﺎرم – ﻧور و رﻧگ
ﻧور ﯾﮐﯽ از اﻧﺮژی ھﺎی ﻣﮫم اﺳت .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧور ﻧﺑﺎﺷد ﺗﺎرﯾک اﺳت و ﻣﺎ
ﺑدون ﻧور ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﭼﯾﺰی را ﺑﺑﯾﻧﯾم .ﺑﺮای اﯾﻧﮐﻪ ﺟﺳﻣﯽ دﯾده ﺷود ﺑﺎﯾد ﺑﻪ
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.آن ﻧور ﺑﺘﺎﺑد ،ﻧوری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺳم ﻣﯽ ﺗﺎﺑد ،از ﺳطﺢ آن ﺑﺎزﺗﺎﺑش ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد
اﮔﺮ ﻧور ﺑﺎزﺗﺎﺑش ﺷده ﺑﻪ ﭼﺷم ﻣﺎ ﺑﺮﺳد ،آن ﺟﺳم را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم .ﺧورﺷﯾد ﯾک
ﭼﺷﻣﻪ ﻧور طﺑﯾﻌﯽ اﺳت و ﺑﻌﺿﯽ از ﭼﺷﻣﻪ ھﺎی ﻧور ﻣﺻﻧوﻋﯽ ھﺳﺘﻧد و
.اﻧﺳﺎن آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ وﺟود آورده ﻣﺎﻧﻧد ﭼﺮاغ ھﺎی روﻏﻧﯽ و ﻧﻔﺘﯽ ﻗدﯾﻣﯽ
:رﻧگ ھﺎی ﻧور
ﻧوری ﮐﻪ ازﺧورﺷﯾد ﺑﻪ زﻣﯾن ﻣﯽ رﺳد ،از رﻧگ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﺗﺷﮐﯾل ﺷده
اﺳت .در آزﻣﺎﯾﺷﮔﺎه ﻧور را ﺑﻪ ﮐﻣک وﺳﯾﻠﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻧﺷور ﻣﯽ ﺗوان
ﺗﺟﺰﯾﻪ ﮐﺮد .ﯾﻌﻧﯽ رﻧگ ھﺎی ﻣﺧﺘﻠف را ﻣﯽ ﺗوان از ھم ﺟدا ﮐﺮد .ﻣﻧﺷور ﯾک
.ﻗطﻌﻪ ﺷﯾﺷﻪ ای اﺳت
ﺣﺘﻣﺎً دﯾده اﯾد ﮐﻪ ﭘس از ﺑﺎران ھوا آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﻧور ﺧورﺷﯾد ﺑﻪ ذره
ھﺎی رﯾﺰ آب ﮐﻪ ھﻧوز در ھوا وﺟود دارﻧد ﻣﯽ ﺗﺎﺑد .ذره ھﺎی رﯾﺰ آب ھم
ﻣﺜل ﻣﻧﺷور ،ﻧور ﺧورﺷﯾد را ﺗﺟﺰﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و رﻧﮔﯾن ﮐﻣﺎل را ﺑﻪ وﺟود
ﻣﯽ آورﻧد .در واﻗﻊ ذره ھﺎی رﯾﺰ آب ﺑﺎران در ھوا ،در روزھﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ
.ﻣوﺟب ﺗﺟﺰﯾﻪ ﻧور و اﯾﺟﺎد رﻧﮔﯾن ﮐﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود

ﻣﻧﺷور
ذره ﺑﯾن ﭼﯾﺳت؟
ﻣﻌﻣوﻻ ً ذره ﺑﯾن ھﺎ را از ﺷﯾﺷﻪ و ﺑﻪ ﺷﮐل ﻋدس ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .از اﯾن رو ﺑﻪ
،آﻧﮫﺎ ﻋدﺳﯽ ﻧﯾﺰ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .در ﺻورت ﺗﺎﺑش ﻧور ﺧورﺷﯾد ﺑﻪ ذره ﺑﯾن
ﻋدﺳﯽ ﻧور ﺧورﺷﯾد را در ﯾک ﻧﻘطﻪ ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﻪ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﮔﺮﻣﺎی
زﯾﺎدی ﺑﻪ وﺟود ﻣﯽ آﯾد .ﺑﻪ اﯾن ﻧﻘطﻪ ﮐﺎﻧون ﻋدﺳﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .ﻣﻣﮐن اﺳت
در ﺻورﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻏذی را روی ﮐﺎﻧون ﻋدﺳﯽ ﻗﺮار دھﯾم ،ﮔﺮﻣﺎی ﺧورﺷﯾد
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ﮐﺎﻏذ را ﺑﺳوزاﻧد .ﺑﻪ ﮐﻣک ﻋدﺳﯽ ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺗﺻوﯾﺮ اﺟﺳﺎم را روی
.ﭘﺮده ﻧﻣﺎﯾش دھﯾم
ﮐﺎرﺑﺮد ﻋدﺳﯽ ھﺎ
ﻋدﺳﯽ ھﺎ در وﺳﺎﯾل ﻣﺧﺘﻠﻔﯽ ﻣﺜل ﻋﯾﻧک ھﺎی طﺑﯽ ،ﻣﯾﮐﺮوﺳﮐوپ ،ﺗﻠﺳﮐوپ
و دورﺑﯾن ھﺎی ﻋﮐﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺳطﺢ ﻋدﺳﯽ ﻣﻣﮐن اﺳت ﻣﺜل
.آﯾﻧﻪ ﺑﺮآﻣده ﯾﺎ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷد .وﻟﯽ ﻣﺜل آﯾﻧﻪ ھﺎی ﺻﺎف ﻧﯾﺳت

ﭘﺮﺳش ھﺎی ﺑﺧش ۴
ﮐدام ﮔﺮوه ﭼﺷﻣﻪ ھﺎ ی ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﻧور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد؟ ۱-
ﺷﻣﻊ ،ﭼﺮاغ ﻧﻔﺘﯽ ،ﺳﺘﺎرﮔﺎن ۱-
ﺷﻣﻊ ،ﻻﻣپ ﻧوراﻧﯽ ،ﭼﺮاغ ﻧﻔﺘﯽ ۲-
ﺷﻣﻊ ،ﺧورﺷﯾد ،ﻣﺎه ۳-
ﺳﺘﺎرﮔﺎن ،ﻣﺎه ،ﭼﺮاغ ﻧﻔﺘﯽ ۴-
ﮐداﻣﯾک ﺷﺑﯾﻪ ﻋدﺳﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟ ۲-
آﯾﻧﻪ ھﺎی ﻣﺣدب ۱-
آﯾﻧﻪ ﺗﺧت ۲-
ﻻﻣپ روﺷﻧﺎﯾﯽ ۳-
ﮐوره آﻓﺘﺎﺑﯽ ۴-
ﺗﺟﺰﯾﻪ ﻧور ﯾﻌﻧﯽ؟ ۳-
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.ﻣوﻟﮐول ھﺎی آن را از ھم ﺟدا ﮐﻧﯾم ۱-
.اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻧﺷور ۲-
.رﻧگ ھﺎی ﻣﺧﺘﻠف آن را از ھم ﺟدا ﮐﻧﯾم ۳-
.ﻧور ﺧورﺷﯾد را ﺑﺎ ﻋدﺳﯽ در ﯾک ﻧﻘطﻪ ﺟﻣﻊ ﮐﻧﯾم ۴-

ﭼﮔوﻧﻪ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم رﻧگ ھﺎی ﻣﺧﺘﻠف ﻧور را ﺑﺑﯾﻧﯾم؟ ۴-
ﺑﻪ وﺳﯾﻠﻪ ﻋدﺳﯽ ۱-
ﺑﻪ وﺳﯾﻠﻪ ﺗﻠﺳﮐوپ ۲-
ﺑﻪ وﺳﯾﻠﻪ دورﺑﯾن ۳-
ﺑﻪ وﺳﯾﻠﻪ ﭘﺎﺷﯾدن آب آب ﭘﺎش ﺑﻪ ھوا ۴-
ﮐداﻣﯾک از اﺟﺳﺎم زﯾﺮ ﺷﺑﯾﻪ ﻋدﺳﯽ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ۵-
ﺗﻧگ ﺷﯾﺷﻪ ای آب ۱-
آﯾﻧﻪ ۲-
ﺳطﺢ آب ۳-
ﺑﺷﻘﺎب ﭼﯾﻧﯽ ۴-
ﺳوال
ﯾک
دو
ﺳﻪ
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ﭼﮫﺎر
ﭘﻧﺞ
ﺟواب ﮔﺰﯾﻧﻪ
۲
۴
۲
۴
۱

ﺳؤاﻻت ﺗﺷﺮﯾﺣﯽ
دﯾدن اﺟﺳﺎم ﭼﮔوﻧﻪ اﻣﮐﺎن ﭘذﯾﺮ ﻣﯽ ﺷود؟ ۱-
ﺑﻪ وﺳﯾﻠﻪ ﻧور
در ﭼﻪ ﺻورت ﺑﺎزﺗﺎﺑش ﻧور ﺗﺻوﯾﺮ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ۲-
در ﺻورﺗﯽ ﮐﻪ ﻧور ﺑﺎزﺗﺎﺑش ﺷده ﺑﻪ ﭼﺷم ﻣﺎ ﺑﺮﺳد ،ﺗﺻوﯾﺮ درﺳت ﻣﯽ
.ﺷود
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آﯾﺎ زﻣﯾن و ﻣﺎه ﻧﯾﺰ ﭼﺷﻣﻪ ھﺎی ﻧور ھﺳﺘﻧد؟ ۳-
ﺧﯾﺮ
آﯾﺎ ﻣﻘدار ﻧور ﭼﺷﻣﻪ ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﻪ دﻟﺧواه ﮐم ﯾﺎ زﯾﺎد ۴-
ﮐﻧﯾم؟
ﺧﯾﺮ ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم وﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻋﯾﻧک آﻓﺘﺎﺑﯽ ،ﭘﺮده و
.ﺳﺎﯾﺑﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺧود را از ﺑﺎزﺗﺎﺑش ﺷدﯾد ﻧور در اﻣﺎن ﻧﮔﻪ دارﯾم
ذره ﺑﯾن ﭼﯾﺳت؟ ﮐﺎﻧون ﻋدﺳﯽ ﮐﺟﺎﺳت؟ ۵-
ذره ﺑﯾن ﺷﯾﺷﻪ ای اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮐل ﻋدﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷود و ﻣوﺟب دﯾدن
 .ﭼﯾﺰھﺎی دور و ﻧﺰدﯾک ﻣﯽ ﺷود
.ﻧﻘطﻪ ای ﮐﻪ ﻋدﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﻣﺎم ﻧورھﺎی ﺗﺎﺑﯾده ﺷده را در آﻧﺟﺎ ﺟﻣﻊ ﮐﻧد
ﻧور ﭘس از ﮔذﺷﺘن از ﺷﯾﺷﻪ و آب ﭼﻪ ﺗﻐﯾﯾﺮی ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ۶-
.ﻣﯽ ﺷﮐﻧد و ﺗﺟﺰﯾﻪ ﻣﯽ ﺷود
در ﭼﻪ وﺳﺎﯾﻠﯽ از ﻋدﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود؟ ۷-
.دورﺑﯾن ،ﻣﯾﮐﺮوﺳﮐوپ ،ﺗﻠﺳﮐوپ ،دورﺑﯾن ﻋﮐﺎﺳﯽ و ﻋﯾﻧک طﺑﯽ
ﻧور ﺳﻔﯾد ﺑﻪ ﭼﻪ رﻧگ ھﺎﯾﯽ ﺗﺟﺰﯾﻪ ﻣﯽ ﺷود؟ ۸-
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ﻗﺮﻣﺰ ،ﻧﺎرﻧﺟﯽ ،ﺳﺑﺰ ،زرد ،آﺑﯽ ،ﻧﯾﻠﯽ ،ﺑﻧﻔش
ﺑﯾن ﮐوره آﻓﺘﺎﺑﯽ و ذره ﺑﯾن ﭼﻪ ﺷﺑﺎھت ھﺎﯾﯽ وﺟود دارد؟ ۹-
.ھﺮ دو ﻧور ﺧورﺷﯾد را ﺑﻪ ﺻورت اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ذﺧﯾﺮه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد

ﺑﺧش ﭘﻧﺟم – ﺗﺎرﯾﺧﭼﻪ زﻣﯾن
زﻣﯾن ﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺛﺎری ﮐﻪ از ﮔذﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﺳت آورده اﻧد ،ﺑﻪ
اطﻼﻋﺎت زﯾﺎدی ﭘﯽ ﺑﺮده اﻧد .اﻧﺳﺎن ھﺎ ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﺳﻧگ ھﺎی رﺳوﺑﯽ ،آب و
،ھوا ،ﻣﺣل درﯾﺎھﺎ ،ﺧﺷﮐﯽ ھﺎ و ﻧوع ﮔﯾﺎھﺎن و ﺟﺎﻧوران ﮐﻪ از ﺑﯾن رﻓﺘﻪ اﻧد
.اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﺳت آورده اﻧد
:ﻓﺳﯾل
ﺑﻪ آﺛﺎری از ﺟﺎﻧداران ﺑﺳﯾﺎر ﻗدﯾﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﻧگ ھﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﻧد ،ﻓﺳﯾل
ﺳﻧﮔواره( ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .ﻓﺳﯾل ھﺎ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻧد اﺳﺘﺧوان و دﻧدان ﻗﺳﻣت ھﺎﯾﯽ از(
.ﺑدن ﺟﺎﻧداران ﺑﺳﯾﺎر ﻗدﯾﻣﯽ اﻧد ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﭘﺎ اﺛﺮی از ﺑدن ﺟﺎﻧداران ھﺳﺘﻧد
.ﺑﺮای ﺗﺷﮐﯾل ﺑﻌﺿﯽ ﻓﺳﯾل ھﺎ ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﺳﺎل ﻻزم اﺳت
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:اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺳﯾل
داﻧﺷﻣﻧدان ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﻓﺳﯾل ھﺎ درﺑﺎره ﮔذﺷﺘﻪ زﻣﯾن و ﺗﻐﯾﯾﺮات آن اطﻼﻋﺎت
زﯾﺎدی ﺑﻪ دﺳت ﻣﯽ آورﻧد .ﮐﺳﯽ ﮐﻪ ﻓﺳﯾل ھﺎ را ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎﯾد درﺑﺎره
ﺟﺎﻧوران و ﮔﯾﺎھﺎن اﻣﺮوزی ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ و ﻧوع رﻓﺘﺎر آﻧﮫﺎ اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷد.ﻣﺜﻼ ً اﮔﺮ در ﺑﺎﻻی ﮐوھﯽ ﻓﺳﯾل ﻣﺎھﯽ ﯾﺎﻓت ﺷود ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ
.ﺷود در آن ﻧﻘطﻪﻗﺑﻼ ً درﯾﺎ ﺑوده اﺳت
:ﺗﺎرﯾﺧﭼﻪ ﺟﺎﻧداران
وﻗﺘﯽ زﻧدﮔﯽ در درﯾﺎ ﺷﺮوع ﺷد ،اﺑﺘدا ﻣوﺟوداﺗﯽ ﮐﻪ ﺑدن آﻧﮫﺎ ﻓﻘط ﯾک ﺳﻠول
داﺷت در درﯾﺎھﺎ ﻓﺮاوان ﺷدﻧد و ﺑﻌد ﻧوﺑت ﺑﻪ ﺟﺎﻧوران ﺑﯽ ﻣﮫﺮه رﺳﯾد و
ﭘس از ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﺳﺎل اوﻟﯾن ﻣﮫﺮه داران ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎھﯽ ھﺎ ﺑﻪ وﺟود آﻣدﻧد .ﺑﺎ
ﭘﯾدا ﺷدن ﮔﯾﺎھﺎن ،زﻧدﮔﯽ ﺑﺮ روی ﺧﺷﮐﯽ ھﺎ آﻏﺎز ﺷد ﮐم ﮐم ﺟﺎﻧوران ھم
در روی ﺧﺷﮐﯽ ھﺎ ظﺎھﺮ ﺷدﻧد .ﺑﻌد آب و ھوا ،ﺗﻐﯾﯾﺮ ﮐﺮد ،ﺑﻪ طوری ﮐﻪ
ﻣﺣﯾط ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑﺮای رﺷﯾد ﺧﺰﻧدﮔﺎن ﺑﻪ وﺟود آﻣد .ﺗﻌداد ﺧﺰﻧدﮔﺎن ﻓﺮاوان
ﺷد و طول ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ  ۳۰ﻣﺘﺮ ﻣﯽ رﺳﯾد .ﺑﻪ اﯾن ﺧﺰﻧدﮔﺎن داﯾﻧﺎﺳور
ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .داﯾﻧﺎﺳور ھﺎ ﺣدود  ۶۵ﻣﯾﻠﯾون ﺳﺎل ﭘﯾش ﻣﺮده اﻧد و ﭘس از
.ﻧﺎﺑودی آﻧﮫﺎ ﻋﺻﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﯾﺎھﺎن و ﺟﺎﻧوران ﻓﺮا رﺳﯾد
:ﺗﻐﯾﯾﺮ ﺧﺷﮐﯽ ھﺎ و درﯾﺎھﺎ
زﻣﯾن ﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘدﻧد اﺑﺘدا در روی ﮐوه زﻣﯾن ،ﻓﻘط ﯾک ﺧﺷﮐﯽ و ﯾک
اﻗﯾﺎﻧوس ﺑﺰرگ وﺟود داﺷت .در ﺣدود  ۲۰۰ﻣﯾﻠﯾون ﺳﺎل ﭘﯾش اﯾن ﺧﺷﮐﯽ
اﺑﺘدا از وﺳط ﺷﮐﺎف ﺑﺮداﺷت و ﺑﻪ ﺗدرﯾﺞ ﺑﻪ دو ﻧﯾم ﺗﻘﺳﯾم ﺷد و ﺑﯾن دو
ﺧﺷﮐﯽ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟود آﻣد .ﭼﻧدﯾن ﻣﯾﻠﯾون ﺳﺎل ﺑﻌد ،دو ﺧﺷﮐﯽ ﺷﻣﺎﻟﯽ و
ﺟﻧوب ھﺮ ﯾک ﮐوﭼک ﺗﺮ و ﺑﯾﺷﺘﺮ ﺷده و ﺧﺷﮐﯽ ھﺎی اﻣﺮوزی را ﺑﻪ وﺟود
.آوردﻧد
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ﭘﺮﺳش ھﺎی ﺑﺧش ۵
ﺟﻣﻼت ﺻﺣﯾﺢ و ﻏﻠط را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد

* در ﺳﻧگ ھﺎی آذرﯾن ﻣﻣﮐن اﺳت آﺛﺎری از ﻓﺳﯾل ھﺎ ﭘﯾدا ﺷود .درﺳت 1-

ﻧﺎدرﺳت
* دوزﯾﺳﺘﺎن ﺑﻌد از ﺧﺰﻧدﮔﺎن در روی زﻣﯾن ﺑﻪ وﺟود آﻣدﻧد .درﺳت ۲-
ﻧﺎدرﺳت
* ھﻣﻪ ﻓﺳﯾل ھﺎی ﯾک ﻣﻧطﻘﻪ را ﻧﺑﺎﯾد ﺟﻣﻊ آوری ﮐﺮد .درﺳت ﻧﺎدرﺳت ۳-
ﺑﺮﯾدﮔﯽ ھﺎی ﻏﺮب آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺷﺮق آﻣﺮﯾﮐﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﻧﺷﺎﻧﮔﺮ آن اﺳت ﮐﻪ ۴-
.زﻣﺎﻧﯽ آن دو ﻣﺣل ﺑﻪ ھم ﭼﺳﺑﯾده ﺑوده اﻧد
درﺳت * ﻧﺎدرﺳت

ﺳؤاﻻت ﺗﺷﺮﯾﺣﯽ
ﭼﮔوﻧﮔﯽ ﭘﯾداﯾش ﺳﻧگ ھﺎی رﺳوﺑﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد؟۱-
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وﻗﺘﯽ آب رودﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﻪ درﯾﺎ ھﺎ و درﯾﺎﭼﻪ ھﺎ ﻣﯽ رﯾﺰﻧد ﻣﻘداری ﮔل و ﻻی
و ﺷن و ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎ ﺧود ﺑﻪ درﯾﺎھﺎ ﻣﯽ ﺑﺮﻧد .ﻣوادی ﮐﻪ وارد درﯾﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﺮ
اﺛﺮ ﺳﻧﮔﯾﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻪ درﯾﺎ ﻣﯽ روﻧد و ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺷﺎر و ﺳﻧﮔﯾﻧﯽ ﻻﯾﻪ ھﺎی ﺟدﯾد
.ﻻﯾﻪ ھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ ﻣﺣﮐم ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺗﺑدﯾل ﺑﻪ ﺳﻧگ ﻣﯽ ﺷوﻧد
ﻣﻌﻣوﻻ ً در ﺳﻧگ ھﺎی رﺳوﺑﯽ ﻻﯾﻪ ھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ ﺗﺮ در ﮐﺟﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ۲-
ﮔﯾﺮﻧد؟
.در زﯾﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯾﺮﻧد
ﻓﺳﯾل ﯾﺎ ﺳﻧﮔواره ﭼﯾﺳت و ﭼﮔوﻧﻪ ﺗﺷﮐﯾل ﻣﯽ ﺷود؟ ۳-
ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧداران در ﺑﯾن ﻻﯾﻪ ھﺎی ﺷن و ﻣﺎﺳﻪ ﻣدﻓون ﻣﯽ ﺷود در طﯽ
ﺳﺎﻟﯾﺎن دراز ﻗﺳﻣت ھﺎی ﻧﺮم ﺑدن ﻣﯽ ﭘوﺳد و اﺛﺮ ﻗﺳﻣت ھﺎی ﺳﺧت ﺑﺮ
روی ﺳﻧگ ھﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد؛ ﺑﻪ اﯾن آﺛﺎر ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده از ﺟﺎﻧداران ﻓﺳﯾل ﯾﺎ
.ﺳﻧﮔواره ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷود
از ﻣوﺟودات ﺳﺎﮐن در آب ﺑﯾﺷﺘﺮ ﻓﺳﯾل ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﯾﺎ از ﻣوﺟودات ﺳﺎﮐن ۴-
در ﺧﺷﮐﯽ؟
از ﻣوﺟودات ﺳﺎﮐن در آب
از ﺳﻧﮔواره ھﺎ ﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ای ﻣﯽ ﺷود؟ ۵-
ﺑﺮای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺧﭼﻪ ھﺮ ﻧﺎﺣﯾﻪ ،ﺳﻧﮔواره آن ﻧﺎﺣﯾﻪ را ﻣورد ﺑﺮرﺳﯽ
.ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻧد
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از ﺳﻧﮔواره ای ﮐﻪ اﺛﺮ ﺻدف ﺟﺎﻧوران را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﭼﻪ ﻣﯽ ۶-
ﻓﮫﻣﯾم؟
.ﻣﯽ ﻓﮫﻣﯾم ﮐﻪ در آن ﻧﺎﺣﯾﻪ در زﻣﺎن ھﺎی دور درﯾﺎ ﺑوده اﺳت

زﻧدﮔﯽ ﻣوﺟودات زﻧده اﺑﺘدا از ﮐﺟﺎ آﻏﺎز ﺷد؟ 7-

.اﺑﺘدا از درﯾﺎھﺎ آﻏﺎز ﺷد
از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﻧوران ﺑﺮ ﺧﺷﮐﯽ ھﺎ ظﺎھﺮ ﺷدﻧد؟ ۸-
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﯾﺎھﺎن ﺗواﻧﺳﺘﻧد در ﺧﺷﮐﯽ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد .ﺟﺎﻧوران ﻧﯾﺰ در
.ﺧﺷﮐﯽ ﻓﺮاوان ﺷدﻧد
ﺑﻌد از ﻧﺎﺑودی ﺧﺰﻧدﮔﺎن ﭼﻪ ﺟﺎﻧوراﻧﯽ زﯾﺎد ﺷدﻧد؟ ۹-
ﭘﺮﻧدﮔﺎن و ﭘﺳﺘﺎﻧداران

ﺑﺧش ﺷﺷم – ﺧﺎک زﻧدﮔﯽ ﺑﺧش
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آﻣوﺧﺘﯾد ﮐﻪ ﺧﺎک ﺑﺮای ﮐﺷﺎورزی ﻻزم اﺳت .زﯾﺮا ﻣواد ﻣﻌدﻧﯽ ﻻزم را ﺑﻪ
ﮔﯾﺎه ﻣﯽ دھد .ﮔﯾﺎھﺎن ﻣواد ﻣﻌدﻧﯽ را از ﺧﺎک ﻣﯽ ﮔﯾﺮﻧد و ھﻣﺮاه آﺑﯽ ﮐﻪ از
.رﯾﺷﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود ﺑﻪ اﻧدام ھﺎی ﺧود ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد
:ﺗﺷﮐﯾل ﺧﺎک
.در طول ﺳﺎﻟﯾﺎن دراز و در اﺛﺮ ﺧﺮد ﺷدن ﺳﻧگ ھﺎ ،ﺧﺎک ﺗﺷﮐﯾل ﻣﯽ ﺷود
.اﯾن ﮐﺎر ﺑﻪ ﭼﻧد ﺻورت اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾﺮد
ﺳﻧگ ھﺎ در زﯾﺮ ﻧور آﻓﺘﺎب در روز ،ﮔﺮم و در ﺷب ،ﺳﺮد ﺷده و در ۱-
اﺛﺮ ﺗﮐﺮار اﯾن ﮐﺎر ﺗﺮک ﺧورده و ﺧﺮد ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺧﺎک را ﺑﻪ وﺟود ﻣﯽ
.آورﻧد
آﺑﯽ ﮐﻪ در زﻣﺳﺘﺎن در ﻻﺑﻪ ﻻی ﺗﺮک ﺳﻧگ ھﺎ ﯾﺦ ﻣﯽ ﺑﻧدد ،ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ۲-
.ﺷود آﻧﮫﺎ زودﺗﺮ ﺧﺮد ﺷوﻧد
.رﯾﺷﻪ ﮔﯾﺎھﺎن ﺑﺎﻋث ﺑﻪ وﺟود آﻣدن ﺧﺎک و ﺧﺮد ﺷدن ﺳﻧگ ھﺎ ﻣﯽ ﺷود ۳-
:ﻣواد ﺗﺷﮐﯾل دھﻧده ﺧﺎک
ﺟﻧس ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟود ﻣﯽ آﯾد ﺑﺳﺘﮔﯽ ﺑﻪ ﻣواد اوﻟﯾﻪ ﺳﻧﮔﯽ دارد ﮐﻪ آن را
ﺑﻪ وﺟود آورده اﺳت .ﺧﺎک ﻣﻣﮐن اﺳت ﻧﺮم ﯾﺎ زﺑﺮ ﺑﺎﺷد .داﻧﻪ ھﺎی ﺧﺎک ﻧﺮم
رﯾﺰﺗﺮ از ﺧﺎک زﺑﺮ اﺳت .ﺑﺮای ﺗﺷﺧﯾص ﻣواد داﺧل ﺧﺎک آزﻣﺎﯾش ص ۴۸
.ﮐﺘﺎب را اﻧﺟﺎم دھﯾد
:ﻧﻔوذ آب در ﺧﺎک
ﮐﺷﺎورزی ﺑدون آب ﻣﻣﮐن ﻧﯾﺳت وﻟﯽ ﺗﻧﮫﺎ ﻣﯽ داﻧﯾد ﮐﻪ آب در ھﻣﻪ ﻧوع
.ﺧﺎک ﺑﻪ ﯾک اﻧدازه و ﺑﺎ ﯾک ﺳﺮﻋت ﻧﻔوذ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد
:ﺧﺎک و رﺷد ﮔﯾﺎھﺎن
در ﺣدود ﺳﻪ ھﺰار ﺳﺎل ﭘﯾش داﻧﺷﻣﻧدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾورﺳﺘن ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑداﻧد
ﮐﻪ ﮔﯾﺎھﺎن ﺑﺮای رﺷد ﭼﻪ ﭼﯾﺰی را از ﺧﺎک ﻣﯽ ﮔﯾﺮﻧد .او ﻣﻘداری ﺑﺮگ
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ﺧﺷﮐﯾده را از ﯾک ﻣﺰرﻋﻪ ﺟﻣﻊ ﮐﺮد .آﻧﮫﺎ را ﺳوزاﻧده و ﺧﺎﮐﺳﺘﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده
.را ﺑﺎ ﻣﻘداری آب ﺧﺎﻟص ﻣﺧﻠوط ﮐﺮد و در ظﺮف ﺳوراﺧداری رﯾﺧت
ﯾورﺳﺘن آﺑﯽ را ﮐﻪ از ظﺮف ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷد ﺟﻣﻊ ﮐﺮد ،آن را ﭼﺷﯾد و
ﻣﺘوﺟﻪ ﺷد ﮐﻪ ﻣﺰه آن ﺗﻐﯾﯾﺮ ﮐﺮده اﺳت او ﻧﺘﯾﺟﻪ ﮔﯾﺮی ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﯾﺎھﺎن
.ﻣوادی را از ﺧﺎک ﻣﯽ ﮔﯾﺮﻧد
ﮔﯾﺎﺧﺎک ﭼﯾﺳت؟
ﺧﺎک ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ اﯾن دﻟﯾل از ﺧﺎک ﮐﻧﺎر ﺟﺎده و ﺑﯾﺎﺑﺎن ﺑﮫﺘﺮ اﺳت ﮐﻪ ﻣﻘداری
از ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺑدن ﮔﯾﺎھﺎن و ﺟﺎﻧوران ﻣﺮده و ﭘوﺳﯾده ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷده
اﺳت .ﺑﻪ اﯾن ﻣواد ﮐﻪ رﻧگ ﺗﯾﺮه دارﻧد ﮔﯾﺎﺧﺎک ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد و اﯾن ﺧﺎک ﺑﺮای
.ﮐﺷﺎورزی ﻻزم اﺳت
:ﻓﺮﺳﺎﯾش ﺧﺎک
وﻗﺘﯽ ﭼﻧد ﺑﺎر در ﯾک ﺧﺎک ﮐﺷﺎورزی ﺻورت ﮔﯾﺮد ،ﺧﺎک ،ﻣواد ﻣﻔﯾد ﺧود
را از دﺳت ﻣﯽ دھد .ﺑﺮای ھﻣﯾن ﻣدﺗﯽ در اﯾن زﻣﯾن ﮐﺷﺎورزی ﺻورت
ﻧﻣﯽ ﮔﯾﺮد ﺗﺎ زﻣﯾن دوﺑﺎره ﺑﺘواﻧد ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﮐﺳب ﮐﻧد و ﺑﺮای اﯾن ﮐﺎر ﺑﻪ
زﻣﯾن ﮐود ﻣﯽ دھﻧد .ﮐودھﺎ ﻣﻣﮐن اﺳت ﮔﯾﺎھﯽ ،ﺣﯾواﻧﯽ ﯾﺎ ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﺎ
اﯾﻧﮐﻪ ﮔﯾﺎھﺎن از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﮫم زﻧدﮔﯽ ﺑﺷﺮ ھﺳﺘﻧد .وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ زﻧدﮔﯽ ﺷﮫﺮ
.ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑﺧﺷﯽ از زﻣﯾن ھﺎی ﮐﺷﺎورزی را از ﺑﯾن ﺑﺮده اﺳت

ﭘﺮﺳش ھﺎی ﺑﺧش ۶
:در ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻠﻣﻪ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﻧوﯾﺳﯾد
.ﺧﺎک از ﺧﺮد ﺷدن ﺳﻧگ ھﺎ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود ۱-
.در ﮐﺷﺎورزی ﺧﺎک ﻗﺳﻣت رو دارای اھﻣﯾت ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳت ۲-
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.ﻣدﻓوع ﺟﺎﻧوران ﯾﺎ ﻣواد ﭘوﺳﯾده ﮔﯾﺎھﯽ را ﮐود ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد ۳-
داﻧﺷﻣﻧدی ﮐﻪ ﺛﺎﺑت ﮐﺮد ﮔﯾﺎھﺎن ﺑﺮای رﺷد ﮐﺮدن ﻣواد ﻣوردﻧﯾﺎز ﺧود را ۴-
.از ﺧﺎک ﻣﯽ ﮔﯾﺮﻧد ،ﯾورﺳﺘن ﻧﺎم داﺷت
.ﻣﮫم ﺗﺮﯾن ﻋﺎﻣل ﻓﺮﺳﺎﯾش ﺧﺎک ،آب اﺳت ۵-
.اﺟﺰای ھﻣﻪ ﺧﺎک ھﺎ ﻣﺷﺎﺑﻪ ﻧﯾﺳﺘﻧد ۶-
ﺳؤاﻻت ﺗﺷﺮﯾﺣﯽ
ﺧﺎک ﭼﮔوﻧﻪ ﺗﺷﮐﯾل ﻣﯽ ﺷود؟ ۱-
وﻗﺘﯽ ﺳﻧگ ھﺎ در اﺛﺮ ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎ ﺗﻐﯾﯾﺮ ﺣﺟم دھﻧد ﺷﮐﺎف ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺧﺮد
ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺧﺮد ﺷدن ﺳﻧگ ھﺎ ﺑﻪ ﺗدرﯾﺞ اداﻣﻪ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﻪ ﺧﺎک ﺗﺑدﯾل
ﻣﯽ ﺷود .ﺳﻧگ ھﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﺎﯾﯾده ﺷدن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﯾﺰ ﺗﺑدﯾل ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﯽ
.ﺷوﻧد
آﯾﺎ ﻧوع ﺳﻧگ در ﺗﻌداد ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺗﺷﮐﯾل ﻣﯽ ﺷود ﺗﺄﺛﯾﺮ دارد؟ ۲-
.ﺑﻠﻪ ،ﺳﻧگ ھﺎی ﻧﺮم ،ﺧﺎک ﺑﯾﺷﺘﺮی ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
آب در ﭼﻪ ﻧوع ﺧﺎﮐﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﻧﻔوذ ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ۳-
.در ﺧﺎک ھﺎی ﺷﻧﯽ و ﻣﺎﺳﻪ ای ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﻧﻔوذ ﻣﯽ ﮐﻧد

ﮔﯾﺎﺧﺎک ﭼﯾﺳت؟ 4-

ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮔﯾﺎھﺎن و ﺟﺎﻧوران ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺧﺎک ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯾﺮﻧد ﺑﻪ ﺗدرﯾﺞ
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ﭘوﺳﯾده ﺷده و ﻣواد ﻣﻔﯾدی ﺑﻪ ﺧﺎک اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻣواد ﺑﺮای
.ﮐﺷﺎورزی ﻻزم اﺳت
ﭼﺮا ﺧﺎک ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﮫﺘﺮ از ﺧﺎک ﺟﺎده و ﺑﯾﺎﺑﺎن اﺳت؟ ۵-
.زﯾﺮا ﻣﺣﺘوای ﺑﻘﺎﯾﺎی ﭘوﺳﯾده ﺷده ﮔﯾﺎھﺎن و ﺟﺎﻧوران اﺳت
ﺧﺎک ﮐدام ﻗﺳﻣت ﺑﺮای ﮐﺷﺎورزی ﻣﻧﺎﺳب ﺗﺮ اﺳت؟ ۶-
ﺧﺎک ﻗﺳﻣت روﯾﯽ
ﺑﺮای ﺗﻘوﯾت ﺧﺎک ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟ ۷-
.ﺑﻪ ﺧﺎک ﮐود اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﭼﺮا اﻓﺰاﯾش ﺟﻣﻌﯾت ﻣوﺟب ﮐم ﺷدن زﻣﯾن ھﺎی ﮐﺷﺎورزی ﻣﯽ ﺷود؟ ۸-
زﯾﺮا زﻣﯾن ھﺎی ﮐﺷﺎورزی ﺑﺮای ﺳﮐوﻧت ﺷﮫﺮﻧﺷﯾﻧﺎن ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻣﺎن و ﻣﻧﺎطق
.ﻣﺳﮐوﻧﯽ و ﺷﮫﺮک ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود و زﻣﯾن ھﺎی ﮐﺷﺎورزی ﮐم ﻣﯽ ﺷود
ﭼﺮا ﺧﺎک ﺿﻌﯾف ﻣﯽ ﺷود؟ ۹-
ﺑﺮای اﯾﻧﮐﻪ ﻣواد ﻣﻔﯾد ﺧﺎک ﺗوﺳط ﮔﯾﺎه ﺟذب ﻣﯽ ﺷود و ﺧﺎک ﻣواد ﻏذاﯾﯽ
.ﺧود را از دﺳت ﻣﯽ دھد
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ﺑﺧش ھﻔﺘم – زﻣﯾن ﻧﺎ آرام
اﮔﺮ در ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﭼﺎه ﮐﻧده ﺑﺎﺷﻧد ،ﺣﺘﻣﺎً دﯾده اﯾد ﮐﻪ از داﺧل آن ﺧﺎک
و ﺳﻧگ ﺑﯾﺮون ﻣﯽ آورﻧد .اﯾن ﭼﺎه ﺧﯾﻠﯽ ﻋﻣﯾق ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ ﭼﺎھﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ
دﺳت آوردن ﻧﻔت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﭼﻧد ﺻد ﻣﺘﺮ ﻋﻣق دارد .وﻟﯽ ھﻧوز ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ
زﻣﯾن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی دارد .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳطﺢ زﻣﯾن ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ آن ﺣدود
ﮐﯾﻠوﻣﺘﺮ اﺳت .داﻧﺷﻣﻧدان ﺣدس ﻣﯽ زﻧﻧد ﮐﻪ ﺗﺧم ﻣﺮغ ﺑﺎ زﻣﯾن ﻣﺎ ۶۴۰۰
.ﻣﺷﺎﺑﮫت دارد .ﺗﺧم ﻣﺮغ ﺳﻪ ﻻﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ھﺎی ﭘوﺳﺘﻪ ،ﺳﻔﯾده ،و زرده دارد
.زﻣﯾن ھم ﺳﻪ ﻻﯾﻪ دارد :ﭘوﺳﺘﻪ ،ﮔوﺷﺘﻪ و ھﺳﺘﻪ
:ﭘوﺳﺘﻪ زﻣﯾن
ﭘوﺳﺘﻪ زﻣﯾن در ﻣﻘﺎﯾﺳﻪ ﺑﺎ ﮐﺮه زﻣﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎزک اﺳت .ﺟﻧس ﭘوﺳﺘﻪ از
ﺳﻧگ اﺳت .ﭘوﺳﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮫم اﺳت .ﻧﻔت ،زﻏﺎل ﺳﻧگ ،ﮔﺎز و آب
.و ﺑﻌﺿﯽ ﻓﻠﺰات در آن وﺟود دارد
:ﮔوﺷﺘﻪ
ﻻﯾﻪ ﻣﯾﺎﻧﯽ زﻣﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻠﻔت ﺗﺮ و داغ ﺗﺮ از ﭘوﺳﺘﻪ آن اﺳت .دﻣﺎی ﮔوﺷﺘﻪ
زﯾﺎد اﺳت .داﻧﺷﻣﻧدان ﻣﻌﺘﻘدﻧد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺿﯽ ﺳﻧگ ھﺎی اﯾن ﻗﺳﻣت ﻧﯾﻣﻪ
.ﺟﺎﻣدﻧد
:ھﺳﺘﻪ
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ھﺳﺘﻪ در ﻣﺮﮐﺰ زﻣﯾن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺳﯾﺎر داغ اﺳت .ھﺳﺘﻪ دو ﻗﺳﻣت
دارد :ھﺳﺘﻪ دروﻧﯽ ،ھﺳﺘﻪ ﺑﯾﺮوﻧﯽ .ھﺮ دو ﻗﺳﻣت ھﺳﺘﻪ از آھن و ﻓﻠﺰ
.دﯾﮔﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﯾﮐل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷده اﻧد
:آﺗش ﻓﺷﺎن
در ﺑﻌﺿﯽ ﻧﻘﺎط زﯾﺮ ﭘوﺳﺘﻪ ،ﺳﻧگ ھﺎ ﻧﺮم و داﻏﻧد .ﮔﺎھﯽ ﺳﻧگ ھﺎ ذوب ﻣﯽ
ﺷوﻧد .اﮔﺮ اﯾن ﺳﻧگ ھﺎی ذوب ﺷده راھﯽ ﺑﻪ ﺑﯾﺮون زﻣﯾن ﺑﯾﺎﺑﻧد از آن
ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷوﻧد و آﺗش ﻓﺷﺎن ھﺎ را ﺑﻪ وﺟود ﻣﯽ آورﻧد .ﻣﺧﺮوط آﺗش ﻓﺷﺎن
ھﺎ از ﻣوادی ﺑﻪ وﺟود ﻣﯽ آﯾد ﮐﻪ از دھﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣواد
ﻣذاب ،ﻣواد ﺟﺎﻣد و ﮔﺎز از دھﺎﻧﻪ آﺗش ﻓﺷﺎن ھﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑﻌﺿﯽ از
اﯾن ﮔﺎزھﺎ ﺳﻣﯽ و ﮐﺷﻧده اﻧد .اﮔﺮ ﻣواد ﺟﺎﻣد داﻧﻪ رﯾﺰ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﻪ آﻧﮫﺎ
ﺧﺎﮐﺳﺘﺮ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .ﯾک آﺗﺷﻔﺷﺎن ھﻣﯾﺷﻪ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ ﻏﯾﺮ
.ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷود .ﮐوه دﻣﺎوﻧد ﻣدت ھﺎﺳت ﮐﻪ دﯾﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﯾﺘﯽ ﻧدارد
:زﻣﯾن ﻟﺮزه
در ھﻣﻪ ﺟﺎی ﺳطﺢ زﻣﯾن ﺧطﺮ زﻣﯾن ﻟﺮزه وﺟود دارد .در ﺑﻌﺿﯽ ﻧﻘﺎط
،ﺑﯾﺷﺘﺮ از ﻧﻘﺎط دﯾﮔﺮ ،اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘد .در ﺧﺮاﺑﯽ ھﺎی ﺣﺎﺻل از زﻣﯾن ﻟﺮزه
ﺗﻧﮫﺎ ﺷدﯾد ﯾﺎ ﺿﻌﯾف ﺑودن زﻣﯾن ﻟﺮزه دﺧﺎﻟت ﻧدار ﺑﻠﮐﻪ اﺳﺘﺣﮐﺎم زﻣﯾن و
.ﺳﺎﺧﺘﻣﺎن ھﺎ ﻧﯾﺰ ﻣﮫم اﺳت
ھﻧﮔﺎم زﻣﯾن ﻟﺮزه ﭼﻪ ﺑﺎﯾد ﮐﺮد؟
در ھﻧﮔﺎم زﻣﯾن ﻟﺮزه ﺑﻪ ﮐﻧﺎر دﯾوارھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺮوﯾد .زﯾﺮ ﻣﯾﺰھﺎی ﻣﺣﮐم
ﻗﺮار ﺑﮔﯾﺮﯾد .داﺧل راھﺮوھﺎی ﮐم وﺳﻌت ﺑﺮوﯾد و داﺧل ﭼﺎرﭼوب در
:ﺑﺎﯾﺳﺘﯾد .و از ﻣﺣل ھﺎی زﯾﺮ دوری ﮐﻧﯾد
آﺷﭘﺰﺧﺎﻧﻪ – زﯾﺮ ﺳﻘف ھﺎی وﺳﯾﻊ – ﮐﺘﺎﺑﺧﺎﻧﻪ و ﻗﻔﺳﻪ و ﮐﻧﺎر دﯾوارھﺎی
.داﺧﻠﯽ
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.آراﻣش و ﺧوﻧﺳﺮدی ﺧود را در ﻣدت زﻣﯾن ﻟﺮزه ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد

ﭘﺮﺳش ھﺎی ﺑﺧش ۷
ﮐدام ﻻﯾﻪ زﻣﯾن ﮐم ﺗﺮﯾن ﺿﺧﺎﻣت را دارد؟ ۱-
ﮔوﺷﺘﻪ ۱-
ﭘوﺳﺘﻪ ۲-
ھﺳﺘﻪ ۳-
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻌدﻧﯽ را در ﮐدام ﻻﯾﻪ زﻣﯾن ﻣﯽ ﺗوان ﯾﺎﻓت؟ ۲-
ﭘوﺳﺘﻪ ۱-
ﮔوﺷﺘﻪ ۲-
ھﺳﺘﻪ ۳-

ﮐدام ﻻﯾﻪ زﻣﯾن از ﻣواد ﻧﯾﻣﻪ ﺟﺎﻣد ﺗﺷﮐﯾل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳت؟ 3-

ﭘوﺳﺘﻪ ۱-
ﮔوﺷﺘﻪ ۲-
ھﺳﺘﻪ ۳-
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ھﺮ دو ﻗﺳﻣت از آھن و ﻧﯾﮐل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷده اﻧد؟ 4-

ﭘوﺳﺘﻪ ۱-
ﮔوﺷﺘﻪ ۲-
ھﺳﺘﻪ ۳-

ﺳوال
ﯾک
دو
ﺳﻪ
ﭼﮫﺎر
ﺟواب ﮔﺰﯾﻧﻪ
۲
۱
۲
۳
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ﺳؤاﻻت ﺗﺷﺮﯾﺣﯽ
ﭼﺮا در زﻣﯾن ﭼﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟ ۱-
.ﺑﺮای رﺳﯾدن ﺑﻪ آب و ﻧﻔت در زﻣﯾن ﭼﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﻣواد ﮐﺎﻓﯽ ،ﻧﻔت ،آب و ذﻏﺎل ﺳﻧگ در ﮐدام ﻗﺳﻣت زﻣﯾن ﻗﺮار دارﻧد؟ ۲-
در ﻗﺳﻣت ﭘوﺳﺘﻪ
ﭘوﺳﺘﻪ زﻣﯾن ﺑﺎ ﮔوﺷﺘﻪ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ دارد؟ ۳-
ﭘوﺳﺘﻪ ﻧﺎزک ﺗﺮ اﺳت و ﮔوﺷﺘﻪ ﮔﺮﻣﺎی ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدﺗﺮی از ﭘوﺳﺘﻪ دارد .ﺳﻧگ
.ھﺎ در ﮔوﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟت ﻣذاب و ﺧﻣﯾﺮی ھﺳﺘﻧد
ھﺳﺘﻪ در ﮐدام ﻗﺳﻣت زﻣﯾن اﺳت؟ ﺟﻧس آن از ﭼﯾﺳت؟ ۴-
.در ﻗﺳﻣت ﻣﺮﮐﺰی زﻣﯾن و ﺟﻧس آن از آھن و ﻧﯾﮐل اﺳت
آﺗﺷﻔﺷﺎن ھﺎ ﭼﮔوﻧﻪ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷوﻧد؟ ۵-
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.وﻗﺘﯽ ﮔﺮﻣﺎی ﻣواد ﻣذاب زﻣﯾن زﯾﺎد ﺷود ﺣﺟم ﺑﯾﺷﺘﺮی ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺮای ﺧﺮوج از زﻣﯾن از ﻗﺳﻣت ھﺎﯾﯽ ﮐﻪاﺣﺘﻣﺎﻻ ً ﭘوﺳﺘﻪ ﻧﺎزک ﺗﺮ
.اﺳت ،ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷوﻧد
ازدھﺎﻧﻪ آﺗﺷﻔﺷﺎن ھﺎ ﭼﻪ ﭼﯾﺰھﺎﯾﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷود؟ ۶-
ﻣواد ﻣذاب ،ﺟﺎﻣد ،ﮔﺎز ،ﮔﺎھﯽ ﻣواد ﺟﺎﻣد آن ﻗدر رﯾﺰ ھﺳﺘﻧد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ
.ﺧﺎﮐﺳﺘﺮ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .ﮔﺎزھﺎ ﻧﯾﺰ ﻣﻣﮐن اﺳت ﺳﻣﯽ و ﮐﺷﻧده ﺑﺎﺷﻧد
زﻣﯾن ﻟﺮزه ﭼﮔوﻧﻪ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود؟ ۷-
وﻗﺘﯽ در ﺑﯾن ﺳﻧگ ھﺎی زﻣﯾن ﺷﮐﺎف اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود ،ﺳﻧگ ھﺎ ﺑﻪ ﯾﮐدﯾﮔﺮ
ﺳﺎﯾﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد و در اﺛﺮ اﯾن ﺳﺎﯾﯾدﮔﯽ ﻣﺎﯾﻪ دروﻧﯽ زﻣﯾن ﻟﺮزش ﭘﯾدا ﻣﯽ
ﮐﻧد و ﺑﻪ ﺻورت ﺣﺮﮐت ﻣوﺟﯽ ،درون زﻣﯾن ﻣﺳﯾﺮی را ﻣﯽ ﭘﯾﻣﺎﯾد و در
.ﻧﺘﯾﺟﻪ ﻣوﺟب ﻟﺮزش زﻣﯾن و ﺷﮐﺳﺘﮔﯽ ﭘوﺳﺘﻪ زﻣﯾن و زﻣﯾن ﻟﺮزه ﻣﯽ ﺷود
زﻣﯾن ﻟﺮزه در ﭼﻪ ﺟﺎھﺎﺋﯽ ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﯾﺷﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽ آورد؟ ۸-
.در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﮔﻠﯽ و ﺳﺳت ﺑﺎﺷﻧد

ﺑﺧش ھﺷﺘم – آﻏﺎزﯾﺎن
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ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﯾﺎھﺎن و ﺟﺎﻧوران ،ﺟﺎﻧداران دﯾﮔﺮ ﻧﯾﺰ ھﺳﺘﻧد ﮐﻪ ﺣﺮﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
ﺑﺮای رﺷد ﺑﻪ ﻏذا ﻧﯾﺎز دارﻧد و ﺗﻧﻔس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺟﺎﻧداران ﮐﻪ ﺑﻌﺿﯽ از
ﺻﻔﺎت ﮔﯾﺎھﺎن و ﺑﻌﺿﯽ از ﺻﻔﺎت ﺟﺎﻧوران را دارﻧد آﻏﺎزﯾﺎن ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ
.ﺷوﻧد

آﻏﺎزﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻣﺎن ﺑدﻧﯽ ﺳﺎده دارﻧد و ﺑﻪ ﻋﻠت ﮐوﭼﮐﯽ ﻓﻘط ﺑﺎ ﻣﯾﮐﺮوﺳﮐوپ
دﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑﻌﺿﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻓﻘط ﯾک ﺳﻠول دارﻧد و ﺑﻌﺿﯽ دﯾﮔﺮ ﭘﺮ
:ﺳﻠوﻟﯽ ھﺳﺘﻧد .آﻏﺎزﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﮐل زﯾﺮ طﺑﻘﻪ ﺑﻧدی ﺷده اﻧد
آﻏﺎزﯾﺎن ﮔﯾﺎه ﻣﺎﻧﻧد
ِ
:ﺟﻠﺑک ھﺎ،
ﺟﻠﺑک ھﺎ ﺑﻪ دﻟﯾل آﻧﮐﻪ ﺑدﻧﺷﺎن از ﮔﯾﺎھﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ اﺳت در ﮔﺮوه آﻏﺎزﯾﺎن
.ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧد وﻟﯽ آﻧﮫﺎ ﻧﯾﺰ ﺳﺑﺰﯾﻧﻪ ﯾﺎ ﮐﻠﺮوﻓﯾل دارﻧد
ﺟﻠﺑک ھﺎ ﺑﻪ رﻧگ ھﺎی ﻗﺮﻣﺰ ،ﺳﺑﺰ ﯾﺎ ﻗﮫوه ای دﯾده ﻣﯽ ﺷود .ﺑﯾﺷﺘﺮ ﺟﻠﺑک
ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آب زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗک ﺳﻠوﻟﯽ ھﺳﺘﻧد اﻣﺎ اﻧواع ﭘﺮﺳﻠوﻟﯽ ﻧﯾﺰ
.دارﻧد .طول ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻠﺑک ھﺎی ﭘﺮﺳﻠوﻟﯽ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ  ۶۰ﻣﺘﺮ ﻣﯽ رﺳد
:ﻓﺎﯾده ھﺎ
ﺟﻠﺑک ھﺎ ﻏذای ﺟﺎﻧوران آﺑﺰی ھﺳﺘﻧد .از ﺟﻠﺑک ھﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﻣوادی ﺑﻪ
دﺳت ﻣﯽ آﯾد ﮐﻪ در ﺻﻧﻌت ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺳﺘﻧﯽ ﺳﺎزی و ﺗﮫﯾﻪ ﺧﻣﯾﺮ دﻧدان ﺑﻪ ﮐﺎر
.ﻣﯽ رود
:ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ
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،ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ ﻓﺮاوان ﺗﺮﯾن ﺟﺎﻧداران روی زﻣﯾن ھﺳﺘﻧد .ﺑﻌﺿﯽ در آب
ﺑﻌﺿﯽ در ﺧﺎک و ﺑﻌﺿﯽ در داﺧل ﯾﺎ روی ﺑدن ﮔﯾﺎھﺎن و ﺟﺎﻧوران زﻧدﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﻪ طور ﮐﻠﯽ در ھﺮ ﮐﺟﺎ ﮐﻪ ﻣوﺟود زﻧده ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ ﻧﯾﺰ
ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷوﻧد .در روی دﺳت ﺷﻣﺎ ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﺑﺎﮐﺘﺮی وﺟود دارد وﻟﯽ
ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد .ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ ﻓﻘط ﯾک ﺳﻠول ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﭼک ھﺳﺘﻧد .ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ ﺑﻪ
.اﺷﮐﺎل ﮐﺮوی ،ﺧﻣﯾده و ﻣﯾﻠﻪ ای دﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد
:ﻓﺎﯾده ھﺎ
درﺳت ﮐﺮدن ﮐود ﮐﻪ ﯾﮐﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﻣﻔﯾد ﺑﺎ ﮐﺘﺮی ھﺎی داﺧل ﺧﺎک ۱-
اﺳت .ﺑﻌﺿﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ ﺑدن ﻣوﺟودات زﻧده را ﺗﺟﺰﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣواد آﻧﮫﺎ
.را ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﯽ دھﻧد و ﮔﯾﺎھﺎن اﯾن ﻣواد را ﻣﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
اﻧﺳﺎن از ھﺰاران ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑدون ﺷﻧﺎﺧت ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ از آﻧﮫﺎ اﺳﺘﻔﺎده۲-
ﮐﺮده و از آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﺗﺑدﯾل ﺑﻌﺿﯽ ﻣﯾوه ھﺎ )ﻣﺎﻧﻧد اﻧﮔور( ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻪ ﯾﺎ ﺗﺑدﯾل
.ﺷﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺳت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳت
:ﺗوﻟﯾد ﻣﺜل
ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ ﻧﯾﺰ ﺗوﻟﯾد ﻣﺜل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .از ﯾک ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﻪ دو ﺑﺎﮐﺘﺮی و ﺑﻌد ﺑﻪ ۴
ﺑﺎﮐﺘﺮی و ﺑﻪ ھﻣﯾن ﺷﮐل ﺑﻪ ﺳﺮﻋت ﺗﻘﺳﯾم اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﺗوﻟﯾد ﻣﺜل آﻧﮫﺎ ﮔﺎه
.زﯾﺎد و ﮔﺎه ﮐم اﺳت
ﺗوﻟﯾد ﻣﺜل ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ

:ﻗﺎرچ ھﺎ
ﻗﺎرچ ھﺎ ﻣوﺟودات زﻧده ای ھﺳﺘﻧد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻧد ﮔﯾﺎھﺎن در ﯾک ﺟﺎ ﺳﺎﮐن ھﺳﺘﻧد
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اﻣﺎ ﭼون ﺳﺑﺰﯾﻧﻪ ﻧدارﻧد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻏذا ﺳﺎزی ﮐﻧﻧد و ﺑﻪ اﻧواع ﻣﺧﺘﻠف ﻣﺎﻧﻧد
.ﮐﭘک ھﺎ و ﻗﺎرچ ھﺎی ﭼﺘﺮی ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد
:ﮐﭘک ھﺎ
ﮐﭘک ھﺎ در روی ﻧﺎن و ﻣﯾوه و ﻣﺮﺑﺎ دﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﮐﭘک ﻧوﻋﯽ ﻗﺎرچ اﺳت
.ﮐﻪ ﻣﯾوه ﯾﺎ ﭼﯾﺰھﺎی دﯾﮔﺮ را ﺗﺟﺰﯾﻪ ﮐﺮده و ﻣﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻧد
:ﻗﺎرچ ھﺎی ﭼﺘﺮی
ﻗﺎرچ ھﺎی ﭼﺘﺮی روی ﭼوب ھﺎی ﭘوﺳﯾده ﺗﻧﻪ درﺧﺘﺎن ﯾﺎ روی ﺧﺎک دﯾده
ﻣﯽ ﺷود ﺑﯾﺷﺘﺮ ﻗﺎرچ ھﺎی ﭼﺘﺮی ﮐﻪ در طﺑﯾﻌت ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺳﻣﯽ
ھﺳﺘﻧد وﻟﯽ در ﻣﯾﺎن آﻧﮫﺎ اﻧواع ﺧوراﮐﯽ ھم وﺟود دارد .ﻗﺎرچ ھﺎ ﺑﻪ وﺳﯾﻠﻪ
ﺳﻠول ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر رﯾﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم ھﺎگ ﺗوﻟﯾد ﻣﺜل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ھﺎگ در اﻧداﻣﯽ ﺑﻪ
ﻧﺎم ھﺎﮔدان ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﭘس از رﺳﯾدن ﯾﺎ ﭘﺎره ﮐﺮدن دﯾواره ھﺎﮔدان
.آزاد ﻣﯽ ﺷوﻧد
اﯾن ھﺎگ ھﺎ ھﻣﺮاه ﺑﺎد ﯾﺎ آب ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺘﻠف ﻣﯽ روﻧد .در ھﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ روﯾش
ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻧد ،رﺷد ﮐﺮده و ﻗﺎرچ ھﺎی دﯾﮔﺮی را ﺑﻪ وﺟود ﻣﯽ
.آورﻧد
ﻓﺎﯾده ھﺎ و ﺿﺮرھﺎ
:ﻓﺎﯾده ھﺎ
ﻗﺎرچ ھﺎ اھﻣﯾت ﻓﺮاواﻧﯽ دارﻧد .ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﭼک ھﺳﺘﻧد و ﻣﺎﻧﻧد
ﺑﺎﮐﺘﺮی ،ﺑدن ﮔﯾﺎھﺎن و ﺟﺎﻧوران ﻣﺮده را ﺗﺟﺰﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻣواد ﻣورد ﻧﯾﺎز
ﺧود را ﺟذب ﮐﻧﻧد .ﻣوادی ﮐﻪ از ﺗﺟﺰﯾﻪ ﮔﯾﺎھﺎن و ﺟﺎﻧوران ﻣﺮده ﺑﻪ دﺳت
ﻣﯽ آﯾد ،ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد و دوﺑﺎره وﺳﯾﻠﻪ ﻣﺻﺮف ﮔﯾﺎھﺎن ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺎ
ﺑﻌﺿﯽ ﻗﺎرچ ھﺎ را ﻣﯽ ﺧورﯾم و ﺑﻌﺿﯽ ھم ﺑﻪ ﺟﮫت وﺟود داروﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
.ﭘﻧﯽ ﺳﯾﻠﯾن در اﻣﺮ ﭘﺰﺷﮐﯽ و ﺑﺮای ﮐُﺷﺘن ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧد
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:ﺿﺮرھﺎ
اﻧواﻋﯽ از ﻗﺎرچ ھﺎ اﻧﮔل ﮔﯾﺎھﺎن ﯾﺎ ﺟﺎﻧوران ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾن ﻗﺎرچ ھﺎ ﺑﻪ
.ﮔﯾﺎھﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮔﻧدم ،ﺳﯾب زﻣﯾﻧﯽ و ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﯾوه ھﺎ زﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد
.ﺑﻌﺿﯽ ﻗﺎرچ ھﺎ ھم ﺑﺎﻋث ﺑﺮوز ﺑﯾﻣﺎری ﭘوﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد
:ﻣﺧﻣّﺮ
ﻣﺧﻣّﺮ ﻗﺎرچ ذره ﺑﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﻪ در ﺧﻣﯾﺮ ﺗﺮش ﻧﺎﻧواﯾﯽ ﻣوﺟود اﺳت و
 .ﺗوﺳط ﻧﺎﻧواھﺎ ﺟﮫت ﭘﺧت ﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷود
ﭘﺮﺳش ھﺎی ﺑﺧش ۸
ﺑدن ﻣوﺟودات زﻧده ﺗک ﺳﻠوﻟﯽ ﭼﮔوﻧﻪ اﺳت؟ ۱-
.ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده اﺳت و ﻓﻘط از ﯾک ﺳﻠول ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷده اﺳت

ﮐدام دﺳﺘﻪ از ﺟﺎﻧوران در ﮔﺮوه آﻏﺎزﯾﺎن طﺑﻘﻪ ﺑﻧدی ﻣﯽ ﺷوﻧد؟ 2-

.ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ ،ﻗﺎرچ ھﺎ و اﻧواﻋﯽ از ﺟﻠﺑک ھﺎ در ﮔﺮوه آﻏﺎزﯾﺎن ﻗﺮار دارﻧد
ﻧوﻋﯽ از ﺟﻠﺑک ھﺎ ﮐﻪ وﯾﮋه ﮔﯽ ﮔﯾﺎھﯽ دارﻧد در ﮔﺮوه ﮔﯾﺎھﺎن طﺑﻘﻪ ﺑﻧدی ﻣﯽ
.ﺷوﻧد
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ﺟﻠﺑک ﭼﯾﺳت؟ 3-

ﺳﺎﺧﺘﻣﺎن ﺑدن ﺟﻠﺑک ھﺎ از ﮔﯾﺎھﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ اﺳت .ﮐﻠﺮوﻓﯾل دارﻧد و ﺑﺮای
.ﺧود ﻏذا ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد

ﺟﻠﺑک ھﺎ در ﮐﺟﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟ 4-

.ﺑﯾﺷﺘﺮ ﺟﻠﺑک ھﺎ در آب زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺗک ﺳﻠوﻟﯽ ھﺳﺘﻧد

ﺟﻠﺑک ھﺎ در ﭼﻪ ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﻣﯽ روﯾﻧد؟ 5-

در آب ھﺎی ﺷور و ﺷﯾﺮﯾن
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ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ در ﮐﺟﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟ 6-

.ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ در ھﻣﻪ ﺟﺎ ،آب ،ھوا ،ﺧﺎک و ﺑدن ﺟﺎﻧداران زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد

اﻧدازه ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ ﭼﻘدر اﺳت؟ 7-

ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﭼک ھﺳﺘﻧد ﺑﻪ طوری ﮐﻪ در ﯾک ﻧﻘطﻪ ﺑﻪ اﻧدازه ﺳﺮ ﺳوزن ۲۵۰
.ھﺰار ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﯾﺮد

ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ ﭼﻧد ﻧوع ھﺳﺘﻧد؟ 8-

دو ﻧوع ھﺳﺘﻧد .ﻣﻣﮐن اﺳت ﻣﻔﯾد ﯾﺎ ﻣﺿﺮ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی ﻣﻔﯾد ﺑﻘﺎﯾﺎی
ﻣوﺟودات زﻧده را ﺗﺟﺰﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و دوﺑﺎره ﺑﺮای ﮔﯾﺎه ﻗﺎﺑل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .از ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی ﻣﻔﯾد ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘن دارو و ﺗوﻟﯾد ﻣواد ﻏذاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده
.ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی ﻣﺿﺮ ﺑﺎﻋث ﺑﯾﻣﺎری و ﻓﺎﺳد ﺷدن ﻏذا ﻣﯽ ﺷوﻧد
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ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ ﭼﮔوﻧﻪ ﺗوﻟﯾد ﻣﺜل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟ 9-

.ﺑﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﺷدن ﺳﻠول زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷوﻧد

ﻗﺎرچ ھﺎ ﭼﻪ وﯾﮋه ﮔﯽ ھﺎﯾﯽ دارﻧد؟ 10-

.ﻗﺎرچ ھﺎ ﮐﻠﺮوﻓﯾل ﯾﺎ ﺳﺑﺰﯾﻧﻪ ﻧدارﻧد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺮای ﺧود ﻏذا ﺑﺳﺎزﻧد
ﻗﺎرچ ھﺎ از ﮔﯾﺎھﺎن و ﺟﺎﻧوران ﻣﯾﺰﺑﺎن ﻏذای ﺧود را ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .دﯾواره
.اﺳﮐﻠﺘﯽ دارﻧد

ﻗﺎرچ ﭼﺘﺮی ﮐﺟﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد؟ 11-

.روی ﭼوب ھﺎی ﭘوﺳﯾده ،ﺗﻧﻪ درﺧﺘﺎن ﯾﺎ ﻣواد ﭘوﺳﯾده دﯾﮔﺮ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد
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ﻗﺎرچ ھﺎ در ﭼﻪ ﺷﺮاﯾطﯽ ﺑﮫﺘﺮ رﺷد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟ 12-

.ﻗﺎرچ ھﺎ در ھوای ﻣﺮطوب ﺑﮫﺘﺮ رﺷد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد

ﻗﺎرچ ھﺎ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﮔﯾﺎھﺎن دارﻧد؟ 13-

.ﻗﺎرچ ھﺎ ﮐﻠﺮوﻓﯾل ﯾﺎ ﺳﺑﺰﯾﻧﻪ ﻧدارﻧد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺮای ﺧود ﻏذا ﺑﺳﺎزﻧد
.ﻗﺎرچ ھﺎ ،رﯾﺷﻪ ،ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ دارﻧد

ﻣﺧﻣﺮھﺎ از ﮔﺮوه ﮐدام ﺟﺎﻧداران ھﺳﺘﻧد؟ 14-

.از آﻏﺎزﯾﺎن و در ﮔﺮوه ﻗﺎرچ ھﺎ ھﺳﺘﻧد

ﺟﻠﺑک ھﺎ ﭼﮔوﻧﻪ ﺗوﻟﯾد ﻣﺜل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟ 15-
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ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﻗطﻌﻪ ﻗطﻌﻪ ﺷدن و ﮔﺎھﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮔﯾﺎھﺎن از ﺗﺮﮐﯾب ﺳﻠول ھﺎی ﻧﺮ و
.ﻣﺎده ﺟﻠﺑک ﺟدﯾد اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود

ﻣﮫم ﺗﺮﯾن ﻋﺎﻣل وﺟود ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ و ﻗﺎرچ ھﺎ در طﺑﯾﻌت ﭼﯾﺳت؟ 16-

ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ و ﻗﺎرچ ھﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣوﺟودات زﻧده را ﺗﺟﺰﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن ﻣواد
.را ﺑﺮای ﮔﯾﺎھﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎﻧداران ﻗﺎﺑل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد

ﭼﻪ ﻣوادی ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾد ﮐﻪ در اﺛﺮ وﺟود ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷوﻧد؟ 17-

ﻣﺎﺳت ،ﺳﺮﮐﻪ ،اﻟﮐل

ﺑﺧش ﻧﮫم – ﻣﺑﺎرزه ﭘﻧﮫﺎن
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در زﻣﺎن ھﺎی ﻗدﯾم ،ﻣﺮدم دﻟﯾل ﺑﺳﯾﺎری از ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺧود را ﻧﻣﯽ
داﻧﺳﺘﻧد و از وﺟود ﻣﯾﮐﺮوب )ﺟﺎﻧداران ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﭼک( ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺷم دﯾده ﻧﻣﯽ
ﺷود وﻟﯽ ﺑﺎﻋث ﺑﻪ وﺟود آﻣدن ﺑﯾﻣﺎری ﻣﯽ ﺷوﻧد -ﻣطﻠﻊ ﻧﺑودﻧد .در آن
زﻣﺎن ﺑﻪ دﻟﯾل ﻋدم رﻋﺎﯾت ﻣﺳﺎﺋل ﺑﮫداﺷﺘﯽ ،ﺑﯾﻣﺎری ﺑﻪ ﺳﺮﻋت ﻣﯾﺎن ﻣﺮدم
.ﭘﺮاﮐﻧده ﻣﯽ ﺷد و ﻋده زﯾﺎدی را ﻣﯽ ﮐﺷت
ﻣﯾﮐﺮوب ﭼﯾﺳت؟
ﻣﯾﮐﺮوب ﺟﺎﻧدار ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯾﺳت؛ ﺑﻠﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ ،ﻗﺎرچ ھﺎی ذره ﺑﯾﻧﯽ و
ﻣوﺟوداﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم وﯾﺮوس را ﺑﻪ طور ﮐﻠﯽ ﻣﯾﮐﺮوب ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد .وﯾﺮوس ھﺎ از
ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ و ﻗﺎرچ ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﭼک ﺗﺮﻧد و ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در داﺧل ﺑدن ﺟﺎﻧور
ﯾﺎ ﮔﯾﺎه ﺑﻪ داﺧل ﺳﻠول ھﺎی ﻣوﺟودات زﻧده ﺑﺮوﻧد ،در آﻧﺟﺎ ﺗﮐﺜﯾﺮ ﺷوﻧد و
ﺳﻠول را ﻧﮐﺷﻧد .وﯾﺮوس ھﺎ ﻓﻘط در داﺧل ﺳﻠول زﻧده ﻓﻌﺎﻟﯾت دارﻧد و ﻧﻪ
ﺑﯾﺮون از آن .آﺛﺎر زﻧده ﺑودن از ﺧود ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد .ھﺮ ﻧوع وﯾﺮوﺳﯽ
ﻓﻘط در داﺧل ﺳﻠول ھﺎی ﻣﻌﯾﻧﯽ از ﺑدن ﮔﯾﺎه ﯾﺎ ﺟﺎﻧور زﻧدﮔﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ
ﮐﻧد.ﻣﺜﻼ ً وﯾﺮوس آﻧﻔواﻧﺰا ﺑﻪ دﺳﺘﮔﺎه ﺗﻧﻔس ﻣﯽ رود و وﯾﺮوس ﻓﻠﺞ اطﻔﺎل ﺑﻪ
.دﺳﺘﮔﺎه ﻋﺑوری آﺳﯾب ﻣﯽ رﺳﺎﻧد
:راه ھﺎی دﻓﺎع ﺑدن
 :ﭘوﺳت ۱-
ﭘوﺳت وظﯾﻔﻪ ﻣﺣﺎﻓظت از ﺑدن را دارد .ﺟﺎﻧداران ﺑﯾﻣﺎری زا ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در
.ﭘوﺳت ﺳﺎﻟم ﻧﻔوذ ﮐﻧﻧد
 :ﻣﺧﺎط ۲-
ﺗﻧﮫﺎ راه ورود ﻣﯾﮐﺮوب ھﺎ ﺑﻪ ﺑدن از راه ﭘوﺳت ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮐﻪ از راه ھﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻧد دھﺎن و ﺑﯾﻧﯽ ھم وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺳطﺢ داﺧﻠﯽ دھﺎن و ﺑﯾﻧﯽ ﺷﻣﺎ
ھﻣﯾﺷﻪ ﻣﺮطوب اﺳت و ﻣﺎده ﻧﺳﺑﺘﺎً ﭼﺳﺑﻧﺎﮐﯽ ھﻣﯾﺷﻪ روی آﻧﮫﺎ را ﻣﯽ
ﭘوﺷﺎﻧد )ﺷﺑﯾﻪ آب دھﺎن( ،ﺑﻪ اﯾن ﻣﺎده ﻣﺧﺎط ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺧﺎط ﻣﯾﮐﺮوب
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ھﺎ را ﺑﻪ ﺧود ﻣﯽ ﭼﺳﺑﺎﻧد و ﭼون ﻣﺎده ﻣﯾﮐﺮوب ﮐش دارد ،ﺑﻌﺿﯽ از
ﻣﯾﮐﺮوب ھﺎ را ﻣﯽ ﮐﺷد .اﻟﺑﺘﻪ ﻣﯾﮐﺮوب ھﺎ از راه آب و ﻏذا وارد ﻣﻌده ﻣﯽ
ﺷوﻧد .اﻣﺎ در ﻣﻌده ﺷﯾﺮه ای ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷود ﮐﻪ ﺑﯾﺷﺘﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ را ﻣﯽ
.ﮐﺷد
 :ﮔﻠﺑول ﺳﻔﯾد ۳-
ﮔﺎھﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی زﯾﺎن آور از راه زﺧم وارد ﺑدن ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد .در اﯾن
ﻣوﻗﻊ ﭘوﺳت ﺑﻪ ﻋﻧوان اوﻟﯾن راه دﻓﺎﻋﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟﻠوی آﻧﮫﺎ را ﺑﮔﯾﺮد .ﭘس
ﻣﻣﮐن اﺳت ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ در داﺧل ﺑدن ﺷﻣﺎ ﺗوﻟﯾد ﻣﺜل ﮐﻧﻧد و زﯾﺎد ﺷوﻧد آﻧﮔﺎه
از راه ﺧون ﺑﻪ ھﻣﻪ ﺟﺎی ﺑدن ﺑﺮﺳﻧد و ﺷﻣﺎ را ﺑﯾﻣﺎر ﮐﻧﻧد .ﮔﻠﺑول ھﺎی ﺳﻔﯾد
ﺧون ﺑﺎ ﻣﯾﮐﺮوب ھﺎ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑدون ﮔﻠﺑول ھﺎی ﺳﻔﯾد ﺑدن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد
.در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﯾﮐﺮوب ھﺎ زﻧده ﺑﻣﺎﻧد
ﮔﻠﺑول ھﺎی ﺳﻔﯾد ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ ﺣﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﻌﺿﯽ ﮔﻠﺑول ھﺎی ،ﻣﯾﮐﺮوب
.ھﺎ را ﻣﯽ ﺧورﻧد و ﺑﻌﺿﯽ دﯾﮔﺮ راه ھﺎی دﯾﮔﺮی را اﻧﺘﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﺑﻌﺿﯽ ﮔﻠﺑول ھﺎ ﻣوادی ﻣﺎﻧﻧد ﭘﺎدﺗن ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭘﺎدﺗن ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﮐﺷﻧد .ﺑﺮای ھﺮ ﻧوع ﺑﺎﮐﺘﺮی ،ﭘﺎدﺗن ﺧﺎﺻﯽ ﻻزم
.اﺳت و ﯾک ﻧوع ﭘﺎدﺗن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ھﻣﻪ اﻗﺳﺎم ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ را ﻧﺎﺑود ﮐﻧد
:ﮐﻣک ﺑﻪ دﻓﺎع ﺑدن
ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﯾﻣﺎر ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﻪ ﺑدن ﻣﺎ ﻧﺘواﻧد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯾﮐﺮوب ھﺎ ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﻧد
و آﻧﮫﺎ را از ﺑﯾن ﺑﺑﺮد .در اﯾن ھﻧﮔﺎم ﭘﺰﺷک ﺑﺎ دادن دارو ﺑﻪ دﻓﺎع ﺑدن ﻣﺎ
.ﮐﻣک ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﺎﻧﻧد داروھﺎی ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ھﺎ و آﻧﺘﯽ ﺑﯾوﺗﯾک ھﺎ
:ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ھﺎ ۱-
ﻣوادی ﮐﻪ ﻣﯾﮐﺮوب ھﺎ را در ﺑﯾﺮون ﺑدن ﻣﯽ ﮐﺷﯾد ،ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﻧﺎم
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.دارﻧد
:آﻧﺘﯽ ﺑﯾوﺗﯾک ھﺎ ۲-
ﺑﻪ ﮔﺮوھﯽ از داروھﺎی ﻣﯾﮐﺮوب ﮐش آﻧﺘﯽ ﺑﯾوﺗﯾک ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .در ﻗدﯾم ﻧﺎن و
ﭘﻧﯾﺮ ﮐﭘک زده را روی زﺧم ﻣﯽ ﮔذاﺷﺘﻧد ﮔﺎھﯽ اﯾن ﻣواد زﺧم را درﻣﺎن ﻣﯽ
.ﮐﺮدﻧد اﻣﺎ ﮐﺳﯽ ﻋﻠت را ﻧﻣﯽ داﻧﺳت
در ﺣدود  ۷۰ﺳﺎل ﭘﯾش ﻓﻠﻣﯾﻧگ ﻣﯾﮐﺮوب ﺷﻧﺎس اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﺑﺮ روی
ﻣﯾﮐﺮوب ھﺎ ﻣوﻓق ﺷد ﺗﺎ ﺑﺎ رﺷد دادن ﮐﭘک ﺳﺑﺰ ﻣﺎده ای را ﺑﻪ دﺳت آورد
ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯾت ﻣﯾﮐﺮوب ﮐش داﺷت و ﺑﻪ آن ﭘﻧﯽ ﺳﯾﻠﯾن ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻧد .و اﯾن ﮐﺎر
.ﺑﺎﻋث ﺷد ﺗﺎ اوﻟﯾن آﻧﺘﯽ ﺑﯾوﺗﯾک ﮐﺷف ﺷود
واﮐﺳن ﭼﯾﺳت؟
واﮐﺳن ھﺎ ﻣﯾﮐﺮوب ھﺎی ﮐﺷﺘﻪ ﺷده ﯾﺎ ﺿﻌﯾف ﺷده ﺑﯾﻣﺎری ھﺎ ھﺳﺘﻧد ﮐﻪ
وﻗﺘﯽ ﻣﻘدار ﮐﻣﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺑدن ﺗﺰرﯾق ﺷود ﮔﻠﺑول ھﺎی ﺳﻔﯾد ﭘﺎدﺗن ﻣورد
ﻧظﺮ را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .ﯾﮐﯽ از اﻧواع واﮐﺳن ھﺎ ،واﮐﺳن ﺳﺮﺧک اﺳت ﮐﻪ در
ﮐودﮐﯽ ﺗﺰرﯾق ﻣﯽ ﺷود .اﯾن واﮐﺳن ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺑدن ﭘﺎدﺗن ﻻزم را
.داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷد و در ﺻورت ورود وﯾﺮوس ﺳﺮﺧک ﺑﻪ ﺑدن آن را از ﺑﯾن ﺑﺑﺮد

ﭘﺮﺳش ھﺎی ﺑﺧش ۹
ﻋﺎﻣل ﮐدام دﺳﺘﻪ از ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی زﯾﺮ ،وﯾﺮوس اﺳت؟ ۱-
ﻓﻠﺞ اطﻔﺎل ،ھﺎری ،آﺑﻠﻪ ۱-
ﮐﭼﻠﯽ ،ﺣﺻﺑﻪ ،ﺳﺮﺧک ۲-
ﺳل ،آﻧﻔﻠواﻧﺰا ،ﻓﻠﺞ اطﻔﺎل ۳-
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ﮐﺰاز ،ﺳﺮﺧک ،ھﺎری ۴-
ﮐداﻣﯾک از ﻣوارد زﯾﺮ ،ﮐﺎر ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ را ﺑﺮ ﻋﮫده دارﻧد؟ ۲-
ﮔﻠﺑول ﻗﺮﻣﺰ ۱-
اﺳﺘﺧوان ھﺎ ۲-
ﻋﺿﻼت ۳-
ﮔﻠﺑول ھﺎی ﺳﻔﯾد ۴-
ﻣﯾﮐﺮوب ﭘس از ﮔذﺷﺘن از اوﻟﯾن ﻣوردھﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﺑدن ﺑﺎ ﮐدام ﻗﺳﻣت ۳-
زﯾﺮ از ﺑﯾن ﻣﯽ رود؟
ﻣﺎﯾﻊ ﻣﺧﺎطﯽ ۱-
ﮔﻠﺑول ھﺎی ﺳﻔﯾد ۲-
ﭘوﺳت ۳-
اﺷک ﭼﺷم ۴-
ﻋﺎﻣل ﮐدام ﺑﯾﻣﺎری زﯾﺮ ،ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ ھﺳﺘﻧد؟۴-
ﻓﻠﺞ اطﻔﺎل ۱-
ﺳﺮﺧک ۲-
ﮐﺰاز ۳-
ھﺎری ۴-
ﺑﻪ ﻣوادی ﮐﻪ ﻣﯾﮐﺮوب ھﺎ را ﺑﯾﺮون از ﺑدن ﻣﯽ ﮐﺷﻧد ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد؟ ۵-
واﮐﺳن ھﺎ ۱-
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ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ۲-
آﻧﺘﯽ ﺑﯾوﺗﯾک ھﺎ ۳-
ھﯾﭼﮐدام ۴-
وﻟﯾن آﻧﺘﯽ ﺑﯾوﺗﯾک ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻧﯽ ﺳﯾﻠﯾن ﺗوﺳط ﭼﻪ ﮐﺳﯽ ﮐﺷف ﺷد؟ ۶-
ورﺳﺘن ۱-
ازی ۲-
ﻟﻣﯾﻧگ ۳-
اﺳﺘور ۴-
ﺳوال
ﯾک
دو
ﺳﻪ
ﭼﮫﺎر
ﭘﻧﺞ
ﺷش
ﺟواب ﮔﺰﯾﻧﻪ
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۱
۴
۲
۳
۲
۳

ﺳؤاﻻت ﺗﺷﺮﯾﺣﯽ
ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی واﮔﯾﺮدار ﮐداﻣﻧد؟ ۱-
ﺑﻪ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﯾک ﻓﺮد ﺑﻪ اﻓﺮاد دﯾﮔﺮ ﻣﻧﺘﻘل ﻣﯽ ﺷود واﮔﯾﺮدار ﻣﯽ
.ﮔوﯾﻧد
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ﭼﺮا ﻣﯾﮐﺮوب ھﺎ در ﺑدن ﺑﻪ ﺳﺮﻋت ﺗوﻟﯾد ﻣﺜل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟ 2-

.زﯾﺮا در ﺑدن ﻏذا و دﻣﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺮای رﺷد آﻧﺎن وﺟود دارد

ﺳﺎﺧﺘﻣﺎن وﯾﺮوس ھﺎ ﭼﮔوﻧﻪ اﺳت؟ 3-

ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده اﺳت و از ﺳﺎﺧﺘﻣﺎن ﻣوﺟودات ﺗک ﺳﻠوﻟﯽ ﺳﺎده ﺗﺮ اﺳت و ﻣواد
.درون ھﺳﺘﻪ ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷوﻧد

ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی ﺑﯾﻣﺎری زا را ﻧﺎم ﺑﺑﺮﯾد؟ 4-

ﺣﺻﺑﻪ ،وﺑﺎ و ﺳل

ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ در ﮐدام ﮔﺮوه طﺑﻘﻪ ﺑﻧدی ﻣﯽ ﺷوﻧد؟ 5-

در ﮔﺮوه آﻏﺎزﯾﺎن
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ﻓﺎﯾده ﻣﺧﺎط ﺑﯾﻧﯽ ﭼﯾﺳت؟ 6-

ﻣﺧﺎط ،ﻣﯾﮐﺮوب ھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧواھﻧد وارد ﺑدن ﺷوﻧد ﺑﻪ ﺧودش ﻣﯽ
ﭼﺳﺑﺎﻧد و ﭼون ﻣﺎده ﻣﯾﮐﺮوب ﮐﺷﯽ ھم در آن وﺟود دارد ﺑﻌﺿﯽ از
.ﻣﯾﮐﺮوب ھﺎ را از ﺑﯾن ﻣﯽ ﺑﺮد

ﮔﻠﺑول ھﺎی ﺳﻔﯾد ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟ 7-

ﮔﻠﺑول ھﺎی ﺳﻔﯾد ﺑﻪ دو طﺮﯾق ﻣوﺟب ﻧﺎﺑودی ﻣﯾﮐﺮوب ھﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﻌﺿﯽ
ﻣﯾﮐﺮوب ھﺎ را ﻣﯽ ﺧورﻧد و ﺑﻌﺿﯽ دﯾﮔﺮ ﭘﺎدﺗن ﯾﺎ داروی ﺿد ﺳم را ﻣﯽ
.ﺳﺎزﻧد

داروھﺎی ﺿد ﻣﯾﮐﺮوب ﭼﻧد ﻧوع ھﺳﺘﻧد؟ 8-

دو ﻧوع ھﺳﺘﻧد .ﯾﺎ ﻣﯾﮐﺮوب ھﺎی ﺧﺎرج از ﺑدن را از ﺑﯾن ﻣﯽ ﺑﺮﻧد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ
داروی ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﯾﺎ ﻣﻣﮐن اﺳت از ﻧوع داروھﺎی
.ﻣﯾﮐﺮوب ﮐش ﺑﺎﺷﻧد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ آﻧﺘﯽ ﺑﯾوﺗﯾک ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم

واﮐﺳن ﭼﯾﺳت؟ 9-
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واﮐﺳن ﻣﯾﮐﺮوب ﺿﻌﯾف ﺷده ﯾﺎ ﮐﺷﺘﻪ ﺷده ﻣﯾﮐﺮوب ھﺎ اﺳت .وﻗﺘﯽ اﯾن
ﻣﯾﮐﺮوب ھﺎ وارد ﺑدن ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮔﻠﺑول ھﺎی ﺳﻔﯾد ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺑدن ﺑﺮ ﻣﯽ
ﺧﯾﺰﻧد ﺗﺎ ﻣﻘﺎوﻣت ﺑدن را اﻓﺰاﯾش دھﻧد و در ﺑدن ﭘﺎدﺗن ﻋﻠﯾﻪ آن ﺑﯾﻣﺎری
.اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود

ﭼﻧد راه ﻣﺣﺎﻓظت از ﻏذاھﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﻧوﯾﺳﯾد؟ 10-

اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺧﭼﺎل ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻣک ،ﺧﺷک ﮐﺮدن ﺑﻌﺿﯽ از ﺧوراﮐﯽ ھﺎ

ﺑﺧش دھم – اﻧدام ھﺎی ﺣﺳﯽ
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اﻧﺳﺎن ھﺎ دارای ﭘﻧﺞ اﻧدام ﺣﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﺷم ،ﮔوش ،ﺑﯾﻧﯽ ،زﺑﺎن و ﭘوﺳت
ھﺳﺘﻧد .ﺗﻣﺎم اﻧدام ھﺎی ﺣﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘوﺳت ﮐﻪ در ﺳطﺢ ﺑدن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ،در
.ﺳﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧد
:دﯾدن
ﺑﯾﺷﺘﺮ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از دﻧﯾﺎی اطﺮاف ﺧود ﺑﻪ دﺳت ﻣﯽ آورﯾم از راه
ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ اﺳت .در داﺧل ﭘﺮده دروﻧﯽ ﭼﺷم ) ﺳﺎﺧﺘﻣﺎن ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎ( ﺳﻠول ھﺎی
ﻋﺻﺑﯽ وﯾﮋه ای وﺟود دارد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑل ﻧور ﺣﺳﺎس ھﺳﺘﻧد ﭘﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾن
ﺳﻠول ھﺎ ﺑﻪ ﻣﺦ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘد ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﻪ ﻧور ،رﻧگ و ﺷﮐل اﺷﯾﺎء را
.ﺗﺷﺧﯾص ﺑدھﯾم
:ﻧﺰدﯾک ﺑﯾﻧﯽ و دورﺑﯾﻧﯽ
ﭼﺷم ﺷﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺧوب ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﻪ ﺗﺻوﯾﺮ ﺑﺮ روی ﭘﺮده ﺣﺳﺎس ﭘﺷت آن
ﺗﺷﮐﯾل ﺷود .در ﺑﻌﺿﯽ از اﻓﺮاد ،ﺗﺻوﯾﺮ اﺟﺳﺎم ﺑﻪ طورﮐﺎﻣﻼ ً واﺿﺢ در
روی ﭘﺮده ﺣﺳﺎس ﭼﺷم ﺗﺷﮐﯾل ﻧﻣﯽ ﺷود .اﮔﺮ اﯾن اﻓﺮاد ﻓﻘط ﻧﺰدﯾک را
ﺧوب ﺑﺑﯾﻧﻧد ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﺰدﯾک ﺑﯾن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷود ﺑﻌﺿﯽ دﯾﮔﺮ ھم اﺟﺳﺎم دور را
.ﺧوب ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ دورﺑﯾن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷود
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋدﺳﯽ ھﺎی ﻣﺧﺻوص ﻣﯽ ﺗوان ھﺮ دو ﻋﯾب را ﺑﺮطﺮف
.ﮐﺮد
ﻋﻼﻣت ﻧﺰدﯾک ﺑﯾﻧﯽ و دورﺑﯾﻧﯽ ﭼﯾﺳت؟
ﺑﯾﺷﺘﺮ ﻧﺰدﯾک ﺑﯾﻧﯽ و دورﺑﯾﻧﯽ ھﺎ ارﺛﯽ ھﺳﺘﻧد .ﺑﯾﺷﺘﺮ ﻋﯾب ھﺎی ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﺗدرﯾﺞ و ﺑﺳﯾﺎر آرام اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑﻌﺿﯽ داﻧش آﻣوزان در ﺳﺮ ﮐﻼس
.درس ﻣﺷﮐل ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ دارﻧد ﮐﻪ ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﻣﺘﺧﺻﺻﯾن ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮطﺮف ﮔﺮدد
:ﻣﺮاﻗﺑت از ﭼﺷم ھﺎ
:ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺑت از ﭼﺷم ﺑﺎﯾد ﺑﻪ اﯾن ﻧﮐﺎت ﺗوﺟﻪ ﮐﺮد
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در ھﻧﮔﺎم ﻣطﺎﻟﻌﻪ از ﻧور ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﯾﺎ ﮐم ﭘﺮھﯾﺰ ﮐﻧﯾد ۱-
در روزھﺎی ﺗﺎﺑﺳﺘﺎن ﯾﺎ روزھﺎی ﺑﺮﻓﯽ زﻣﺳﺘﺎن از ﻋﯾﻧک آﻓﺘﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ۲-
.ﮐﻧﯾد
.در ھﻧﮔﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ اﺑﺰار ﺧطﺮﻧﺎک از ﻋﯾﻧک اﯾﻣﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻧﯾد ۳-
،اﮔﺮ ﮔﺮد و ﺧﺎک ﯾﺎ ﭼﯾﺰی وارد ﭼﺷم ﺷﻣﺎ ﺷد ،ﭘﻠک ھﺎ را ﺑﺎ دﺳت ﻧﻣﺎﻟﯾد ۴-
.از ﯾک ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﮐﻣک ﺑﺧواھﯾد
:ﺷﻧﯾدن
ﮔوش ﻧﯾﺰ ارﺗﺑﺎط ﻣﺎ را ﺑﺎ دﻧﯾﺎی اطﺮاف ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻧد .داﺷﺘن ﮔوش ھﺎی
.ﺳﺎﻟم ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯾﺮی ﺑﮫﺘﺮ و اﯾﻣﻧﯽ ﻻزم اﺳت
ﭼﮔوﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻧوﯾم؟
ھﺮ ﭼﯾﺰی ﮐﻪ ﺻدا اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﺎﻋث ﻟﺮزش ھوا ﻣﯽ ﺷود .در ھﻣﻪ
طﺮف ﭘﺧش ﻣﯽ ﺷود و ﻗﺳﻣﺘﯽ از آن ﺑﻪ ﮔوش ﻣﯽ رﺳد .ذرات در ﺣﺎﻟت
ﻟﺮزش ھوا ،ﺑﻪ ﭘﺮده ﮔوش ﺑﺮﺧورد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﭘﺮده در اﻧﺘﮫﺎی ﺳوراخ
ﮔوش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳت .ﻟﺮزش ھوا ﭘﺮده ی ﻧﺎزک و ﭘﮫن ﮔوش را ﻣﯽ
ﻟﺮزاﻧد .ﻟﺮزش ﭘﺮده ﮔوش ﺑﻪ ﻗﺳﻣت ﺣﻠﺰون ﻣﺎﻧﻧدی ﮐﻪ در داﺧل ﺳﺮ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳت ﻣﯽ رﺳد .در اﯾن ﻗﺳﻣت ،اﺑﺘدای رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻋﺻﺑﯽ وﯾﮋه ای
.وﺟود دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺦ ﻣﯽ روﻧد و ﭘﯾﺎم ﺷﻧواﯾﯽ را ﺑﻪ آن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد
:ﻋﯾب ھﺎی ﮔوش
ﺑﻌﺿﯽ اﻓﺮاد ﺑﻌﺿﯽ ﺻداھﺎ را ﻧﻣﯽ ﺷﻧوﻧد و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷود ﮔوش آﻧﮫﺎ
ﺳﻧﮔﯾن اﺳت .ﺳﻧﮔﯾﻧﯽ ﮔوش ﻣﻣﮐن اﺳت ﻣوﻗﺘﯽ ﺑﺎﺷد و ﻋﻠت آن ﺟﻣﻊ ﺷدن
ﻣواد ﺗﺮﺷﺣﯽ درون ﺳوراخ ﮔوش ﺑﺮ روی ﭘﺮده اﻧﺘﮫﺎی آن اﺳت .ﭘﺰﺷک
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮔوش را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺷﺳت و ﺷو ﺑدھد و اﯾن ﻣواد را ﺑﺮدارد .اﮔﺮ
ﺻدای ﺷدﯾدی ﺑﻪ وﺟود آﯾد ﻣﻣﮐن اﺳت ﭘﺮده آن را ﭘﺎره ﮐﻧد ﺑﻌﺿﯽ
ﺻداھﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺑﻪ ﮔوش آﺳﯾب ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد .ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن آﻻت
.ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻدا ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،دﭼﺎر ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺷﻧواﯾﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد
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ﺗﺷﺧﯾص ﻧﺎراﺣﺘﯽ ھﺎی ﺷﻧواﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻣک دﺳﺘﮔﺎه ﺷﻧواﯾﯽ ﺳﻧﺟﯽ ﺻورت ﻣﯽ
:ﮔﯾﺮد.ﺑﻪ اﯾن ﻧﮐﺎت دﻗت ﮐﻧﯾد
ﮔوش ھﺎ را ﺗﻣﯾﯾﺰ ﮐﻧﯾد ۱-
.ھﺮﮔﺰ ﭼﯾﺰ ﻧوک ﺗﯾﺰ وارد ﮔوش ﻧﮐﻧﯾد ۲-
ھﺮﮔﺰ در ﮔوش ﮐﺳﯽ داد ﻧﺰﻧﯾد ۳-
.ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ دﺳت ﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﭼﯾﺰ دﯾﮔﺮ ﺑﻪ ﮔوش ﮐﺳﯽ ﺿﺮﺑﻪ ﻧﺰﻧﯾد ۴-
:ﺑوﯾﯾدن و ﭼﺷﯾدن
زﺑﺎن و ﺑﯾﻧﯽ دو اﻧداﻣﯽ ھﺳﺘﻧد ﮐﻪ از ﻧظﺮ اﺣﺳﺎس ،ﺑو و ﻣﺰه ﺷﺑﯾﻪ ھم ﻋﻣل
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در ھﺮ دو اﻧدام رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻋﺻﺑﯽ وﺟود دارد ﮐﻪ ﻧﺳﺑت ﺑﻪ
ﻣوﻟﮐول ھﺎی ﻣواد ﺑو دار و ﻣﺰه دار ،ﺣﺳﺎس اﺳت .اﻟﺑﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻧﮐﻪ ﺑوی
.ﭼﯾﺰی ﺣس ﺷود ﻣوﻟﮐول ھﺎی آن ﺑﺎﯾد ھﻣﺮاه ھوا ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺑﯾﻧﯽ ﺑﺮﺳﻧد
ﺑﺮای ﺣس ﮐﺮدن ﯾک ﻣﺰه ﺧوراﮐﯽ ،ﻻزم اﺳت ﻣوﻟﮐول ھﺎی آن در آب
دھﺎن ﺣل ﺷوﻧد .ﺑﻪ ھﻣﯾن ﻋﻠت ،ﻣﺰه ﻏذاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺷق وارد دھﺎن ﻣﯽ ﺷود
.را اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾم اﻣﺎ ﺧود ﻗﺎﺷق ﻣﺰه ﻧدارد
:ﻟﻣس ﮐﺮدن
ﭘوﺳت ﺑدن ،ﮐﺎرھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ،ﯾﮐﯽ از اﯾن ﮐﺎرھﺎ ،ﺣس ﮐﺮدن
ﮔﺮﻣﯽ ،ﺳﺮدی ،زﺑﺮی ،ﻧﺮﻣﯽ ،ﻓﺷﺎر و درد اﺳت .ﭘوﺳت رﺷﺘﻪ ھﺎی
.ﻋﺻﺑﯽ ﻓﺮاوان دارد ﮐﻪ ھﺮ ﮐدام از آﻧﮫﺎ ﮐﺎر وﯾﮋه ای اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد
.ﭘوﺳت ﻋﺿو ﻣﮫﻣﯽ اﺳت ﮐﻪ ﭼﻧد ﮐﺎر ﻣﮫم دﯾﮔﺮ را ھم اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد

ﭘﺮﺳش ھﺎی ﺑﺧش ۱۰
.در ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻠﻣﺎت ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮔذارﯾد
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ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﯾﻧک ﻣﺧﺻوص ﻣﯽ ﺗوان ﻋﯾب ھﺎی ﭼﺷم را ﺑﺮ طﺮف ۱-
.ﮐﺮد
.ھﺮ ﭼﯾﺰی ﮐﻪ ﺻدا اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ﺑﺎﻋث ﻟﺮزش ھوا ﻣﯽ ﺷود ۲-
.ھﻣﺎھﻧﮔﯽ ﺑﯾن اﻧدام ھﺎی ﺣﺳﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻋﮫده ﻣﺦ اﺳت ۳-
ﺗﺷﺧﯾص ﻧﺎراﺣﺘﯽ ھﺎی ﺷﻧواﯾﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻣک دﺳﺘﮔﺎه ﺷﻧواﯾﯽ ﺳﻧﺟﯽ اﻧﺟﺎم ۴-
.ﻣﯽ ﮔﯾﺮد
.در ﭼﺷم ﺳﺎﻟم ﺗﺻوﯾﺮ اﺟﺳﺎم ﺑﺮ روی ﭘﺮده ﺣﺳﺎس ﺗﺷﮐﯾل ﻣﯽ ﺷود ۵-
.ﭘوﺳت اﻧدام ﺣس ﻻﻣﺳﻪ اﺳت ۶-

ﺳؤاﻻت ﺗﺷﺮﯾﺣﯽ
ﻓﺎﯾده وﺟود اﻧدام ھﺎی ﺣﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ و ﺟﺎﻧوران دﯾﮔﺮ ﭼﯾﺳت؟ ۱-
.اﻧدام ھﺎی ﺣﺳﯽ ،آﮔﺎھﯽ ﻻزم را از دﻧﯾﺎی اطﺮاف ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ دھﻧد
ﭼﺮا ﺑﯾﺷﺘﺮ اﻧدام ھﺎی ﺣﺳﯽ در ﺳﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧد؟ ۲-
زﯾﺮا ﺳﺮ ﮐﻣﺘﺮ از ﺑﻘﯾﻪ اﻋﺿﺎ در ﻣﻌﺮض ﺿﺮﺑﻪ و ﺣﺎدﺛﻪ اﺳت و ﻋﻼوه ﺑﺮ
آن اﺳﺘﺧوان ھﺎی ﺳﺮ طوری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﻋﺻﺎب ﻣﺮﺑوط
.ﺑﻪ اﻧدام ھﺎی ﺣﺳﯽ را ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﻧد
ﮐﺎر رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻋﺻﺑﯽ ﭼﯾﺳت؟ ۳-
.رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻋﺻب ﭘﯾﺎم ھﺎ را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﻪ ﻣﺦ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دھﻧد
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در ﺗﺎرﯾﮐﯽ ﺑﻪ وﺳﯾﻠﻪ ﮐدام ﺣس ﭼﯾﺰی را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﯾم؟ ۴-
ﺑﻪ وﺳﯾﻠﻪ ﻟﻣس ﮐﺮدن
ﻧور ﭘس از ﻋﺑور از ﭼﻪ ﻗﺳﻣت ھﺎﯾﯽ ﺑﻪ داﺧل ﭼﺷم ﻧﻔوذ ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ۵-
ﭘس از ﻋﺑور از ﻗﺮﻧﯾﻪ و ﻣﺮدﻣک
ﭼﺷم ﻧﺰدﯾک ﺑﯾن ﭼﮔوﻧﻪ اﺳت؟ ۶-
.ﭼﺷم ﻧﺰدﯾک ﺑﯾن ،دور را ﺧوب ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻓﻘط ﻧﺰدﯾک را ﺧوب ﻣﯽ ﺑﯾﻧد
ﻋﻼﺋم ﻧﺰدﯾک ﺑﯾن و دور ﺑﯾن ﭼﮔوﻧﻪ اﺳت؟ ۷-
ﭼﺷم ﻧﺰدﯾک ﺑﯾن ﭼﯾﺰھﺎی دور را ﺧوب ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﭼﺷم ھﺎی دورﺑﯾن
.ﭼﯾﺰھﺎی ﺧوب را ﺗﺷﺧﯾص ﻧﻣﯽ دھد
داﺷﺘن ﮔوش ھﺎی ﺳﺎﻟم ﭼﻪ ﻓﺎﯾده ای دارد؟ ۸-
ﮔوش ھﺎی ﺳﺎﻟم ،ﻣﺎ را ﺑﺎ دﻧﯾﺎ ،ﺑﮫﺘﺮ آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯾﺮی و اﯾﻣﻧﯽ ﻣﺎ
.ﮐﻣک ﻣﯽ ﮐﻧد
ﻟﺮزش ھوا ﭘس از ﺑﺮﺧورد ﺑﻪ ﭘﺮده ﮔوش ﺑﻪ ﮐدام ﻗﺳﻣت ﻣﯽ رﺳد؟ ۹-
ﺑﻪ ﻗﺳﻣت ﺣﻠﺰوﻧﯽ
ﺻداھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾد ﭼﻪ آﺳﯾﺑﯽ ﺑﻪ ﮔوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد؟ ۱۰-
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.ﺑﻪ ﭘﺮده ﮔوش آﺳﯾب ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد و دﯾﮔﺮ ﺻدا را ﺑﻪ ﺧوﺑﯽ ﻧﻣﯽ ﺷﻧوﯾم
ﻗﺳﻣت ﺧﺎرﺟﯽ ﮔوش از ﭼﻪ ﻣﺎده ای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷده و ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ دارد؟ ۱۱-
.از ﻏﺿﺮوف ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷده و ﻧﺮم اﺳت

ﮔﺮﻣﯽ ،ﺳﺮدی ،زﺑﺮی ،ﻧﺮﻣﯽ ،ﻓﺷﺎر و درد را ﺑﺎ ﮐدام ﺣس درک ﻣﯽ 12-

ﮐﻧﯾم؟
ﺑﺎ ﻟﻣس ﮐﺮدن

آﯾﺎ ﺻدا از ﺗﻣﺎم ﻣواد ﯾﮐﺳﺎن ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐﻧد؟ 13-

ﺧﯾﺮ ،ﺻدا از ﺑﻌﺿﯽ ﻣواد ﺑﻪ ﺧوﺑﯽ ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﺜل آب و ھوا و از
.ﺑﻌﺿﯽ ﻣواد ﺑﻪ ﺧوﺑﯽ ﻋﺑور ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﺜل ﭼوب و ﭘﻧﺑﻪ

ﺑﺧش ﯾﺎزدھم – اﻧﺳﺎن و ﻣﺣﯾط زﯾﺳت
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ﻏذاھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧورﯾم اﻧﺮژی ﻻزم را ﺑﺮای ﺑدن ﻣﺎ ،ﺑﺮای ﻧﺷﺳﺘن ،راه
.رﻓﺘن ،ﺣﺮﮐت ﮐﺮدن و ﺻﺣﺑت ﮐﺮدن ﻓﺮاھم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
:ﻏذاھﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد
ﻏذاھﺎی ﮔﯾﺎھﯽ ۱-
ﻏذاھﺎی ﺟﺎﻧوری ۲-
.ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺮژی ﺑدن ﻣﺎ از ﺟﺎﻧوران ﯾﺎ ﮔﯾﺎھﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧورﯾم ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود
در ﺳﺎل ھﺎی ﭘﯾش آﻣوﺧﺘﯾد ﮐﻪ ﮔﯾﺎھﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧور ﺧورﺷﯾد ﻏذاﺳﺎزی
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﮔﯾﺎه ﺧواران از ﻏذای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷده ﮔﯾﺎھﺎن ﺑﮫﺮه ﻣﯽ ﮔﯾﺮﻧد و
ﺟﺎﻧوران ﮔوﺷﺘﺧوار ﻧﯾﺰ از ﮔﯾﺎه ﺧواران ﺗﻐذﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ھﻣﻪ ﺟﺎﻧوران زﻧده
ای ﮐﻪ از ﮔﯾﺎھﺎن ﺗﻐذﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﺻﺮف ﮐﻧﻧده ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد .رواﺑط
ﻏذاﯾﯽ ﻣوﺟودات زﻧده را زﻧﺟﯾﺮه ﻏذاﯾﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد ﮐﻪ از ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﺗﺷﮐﯾل
.ﺷده اﺳت :ﯾک ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده و ﺣﻘﻠﻪ ھﺎی دوم ﺑﻪ ﺑﻌد ﻣﺻﺮف ﮐﻧﻧده
ﺷﺑﮐﻪ ﻏذاﯾﯽ ﭼﯾﺳت؟
در اﯾن ﺗﺻوﯾﺮ ﯾک ﺷﺑﮐﻪ ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده ﯾﻌﻧﯽ ﺷﺑﮐﻪ ای ﮐﻪ در آن
ﺟﺎﻧداران ﻣﺧﺘﻠف از ﻧظﺮ ﻏذاﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﮐدﯾﮔﺮ ﻣﺮﺑوطﻧد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺷﺑﮐﻪ ﻏذاﯾﯽ
ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .ﺑﻧﺎﺑﺮاﯾن ھﺮ ﯾک از ﻣﺎ ﯾک ﺷﺑﮐﻪ ﻏذاﯾﯽ ﺑﺰرگ ھﺳﺘﯾم .ﻣﺎ و ھﻣﻪ
ﮔﯾﺎھﺎن و ﺟﺎﻧوراﻧﯽ ﮐﻪ ﻏذای ﻣﺎ را ﺗﺷﮐﯾل ﻣﯽ دھﻧد ،اﯾن ﺷﺑﮐﻪ ﺑﺰرگ را ﺑﻪ
.وﺟود ﻣﯽ آورﯾم
:ﻣﺣﯾط زﯾﺳت
ھﺮ ﭼﻪ در اطﺮاف ﺷﻣﺎ وﺟود دارد و ﺑﺮ زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔذارد ﻣﺣﯾط
.زﯾﺳت را ﺗﺷﮐﯾل ﻣﯽ دھد .ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﺟﺎﻧداران ﻣﺧﺘﻠف ﺷﺑﯾﻪ ھم ﻧﯾﺳﺘﻧد
ﺑﯾﺷﺘﺮ ﺟﺎﻧداران و ﮔﯾﺎھﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺘﻠف ﮐﺮده زﻣﯾن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﺑﺮای زﻧدﮔﯽ ﮐﺮدن در ھﻣﺎن ﻣﻧطﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷده اﺳت.ﻣﺜﻼ ً ﺟﺎﻧداراﻧﯽ
.ﮐﻪ در ﺟﻧﮔل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﺑﯾﺎﺑﺎن زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد
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:اﺛﺮ اﻧﺳﺎن ﺑﺮ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت
ھﻣﻪ ﭼﯾﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در طﺑﯾﻌت وﺟود دارﻧد و اﻧﺳﺎن از آﻧﮫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد
،ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﮔﯾﺎھﺎن و ﺟﺎﻧوران ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ زﻧده و ھوا
آب و ﺧﺎک ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ ﻏﯾﺮ زﻧده ھﺳﺘﻧد.ﻣﺜﻼ ً ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﺻور ﮐﺮده اﯾد
ﮐﻪ ﭼﻧد ﺑﺎر ﻣﯽ ﺗوان ﭼﻣن را ﮐوﺗﺎه ﮐﺮد؟ ﭼﻣن ھﻣﯾﺷﻪ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺧش ھﺎی
.ﺑﺮﯾده ﺷده ﺧود را ﺟﺑﺮان ﮐﻧد و ﺑﻪ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھﻣﯾﺷﻪ در ﺣﺎل رﺷد اﺳت
اﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﻪ در ﺻورت ﻣﺻﺮف ﺷدن ﺧﯾﻠﯽ زود ﺟﺑﺮان ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﺟﺑﺮان ﺷدﻧﯽ ﻧﺎم دارﻧد .ﮔﯾﺎھﺎن و ﺟﺎﻧوران ﻧﯾﺰ در ﺻورت ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری
.ﺻﺣﯾﺢ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺟﺑﺮان ﺷوﻧد .ﭼون ھﻣﻪ آﻧﮫﺎﻣﻌﻣوﻻ ً ﺗوﻟﯾد ﻣﺜل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
:ﺟﻣﻌﯾت
ﺑﻪ ﻣﺟﻣوع اﻓﺮاد ﯾک ﻧوع از ﺟﺎﻧداران ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﺎﺻﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
.ﺟﻣﻌﯾت ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد
:ﺗﻐﯾﯾﺮات ﺟﻣﻌﯾت
در ﺻورﺗﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﯾک ﺟﻣﻌﯾت ھﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾﺮی ﻧﮐﻧﻧد و ﺗﻌداد اﻓﺮاد ﺟﻣﻌﯾت
.ھﻣﯾﺷﻪ ﯾﮐﺳﺎن ﺑﻣﺎﻧد ھﯾﭻ ﻓﺮدی ﻧﻣﯽ ﻣﯾﺮد و ھﯾﭻ ﻧوزادی ﺑﻪ دﻧﯾﺎ ﻧﻣﯽ آﯾد
وﻟﯽ ھﻣﯾن دو ﻋﺎﻣل ﻣﺮگ و ﻣﯾﺮ ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﺗﻐﯾﯾﺮ در ﺟﻣﻌﯾت ﻣﯽ ﺷوﻧد .در
طﺑﯾﻌت ﺟﻣﻌﯾت ﮔﯾﺎھﺎن و ﺟﺎﻧورانﻣﻌﻣوﻻ ً ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﭼون ﻋواﻣل ﮐم
.ﮐﻧﻧده و زﯾﺎد ﮐﻧﻧده ﺗﻘﺮﯾﺑﺎً ﺑﻪ طور ﻣﺘﻌﺎدل ﺣﺮﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
:ﺟﻣﻌﯾت اﻧﺳﺎن
اﻧﺳﺎن ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﻣوﺟودات زﻧده ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﺗﺄﺛﯾﺮ ﻋواﻣل ﮐﺎھش
دھﻧده ﯾﺎ اﻓﺰاﯾش دھﻧده ﺟﻣﻌﯾت ﺑﮐﺎھد .اﮔﺮ اﻧﺳﺎن ﻣواد اﺿﺎﻓﯽ ﯾﺎ اﻧﺮژی
ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮔﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺻدا را ﺑﻪ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﺧود وارد ﮐﻧد و ﺑﺎ آﻧﮫﺎ
.ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺎﻧداران را ﺑﻪ ﺧطﺮ ﺑﯾﻧدازد ،ﻣﺣﯾط زﯾﺳت را آﻟوده ﮐﺮده اﺳت
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ھوا ،آب ،ﺧﺎک و ﻣواد ﻏذاﯾﯽ در ﻣﻌﺮض آﻟودﮔﯽ ﻗﺮار دارﻧد .آﺑﮫﺎ ﻧﯾﺰ
ﺗوﺳط ورود ﻣواد زاﯾد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ،ﮐودھﺎی ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ و ﺳﻣوم ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ
آﻟوده ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﻣﺮوزه آﻟودﮔﯽ آﺑﮔﯾﺮھﺎ ،درﯾﺎﭼﻪ ھﺎ و ﺗﺎﻻب ھﺎ ﺑﻪ ﺻورت
.ﯾک ﻣﺷﮐل اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺣﯾط زﯾﺳت در آﻣده اﺳت
در ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ﺑﻪ دﻟﯾل وﺟود ﺳﺮ و ﺻداھﺎی ﺑﻠﻧد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔوش ﻣﺿﺮ
اﺳت ،آﻟودﮔﯽ ﺻوﺗﯽ وﺟود دارد .ﺷﻧﯾدن ﺻداھﺎی ﺑﻠﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﺻدای ھواﭘﯾﻣﺎ
.و ﮐﺎﻣﯾون از ﻧﺰدﯾک ،ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎ ﻣﺿﺮ اﺳت

ﭘﺮﺳش ھﺎی ﺑﺧش ۱۱
.ﺟﻣﻼت ﺻﺣﯾﺢ و ﻧﺎﺻﺣﯾﺢ را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد

.اﻧﺮژی ﺑدن ﻣﺎ از ﮔﯾﺎھﺎن و ﺟﺎﻧوراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧورﯾم ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود 1-

* درﺳت
ﻧﺎدرﺳت

.ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﺟﺎﻧداران ﻣﺧﺘﻠف ﺷﺑﯾﻪ ﺑﻪ ھم اﺳت 2-

* درﺳت
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ﻧﺎدرﺳت

اﻧﺳﺎن ﺑﺮای وارد ﺷدن ﺑﻪ ھﺮ ﯾک از ﻣﺣﯾط ھﺎی زﯾﺳﺘﯽ در ﺧود 3-

ﺗﻐﯾﯾﺮات اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد؟

درﺳت
*ﻧﺎدرﺳت
.ﻣﺎ ﻧﯾﺰ ﺟﺰﺋﯽ از ﯾک ﺷﺑﮐﻪ ﺑﺰرگ ﻏذاﯾﯽ ھﺳﺘﯾم ۴-
* درﺳت
ﻧﺎدرﺳت

.ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی ﺗﺟﺰﯾﻪ ﮐﻧﻧده ﻣوﺟودات در ﺷﺑﮐﻪ ﻏذاﯾﯽ ﺗﺄﺛﯾﺮی ﻧدارﻧد 5-

درﺳت
* ﻧﺎدرﺳت
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ﺳؤاﻻت ﺗﺷﺮﯾﺣﯽ
ﮐدام ﮔﺮوه از ﻣوﺟودات ﻏذاﯾﯽ ﺧود را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد؟ ۱-
ﮔﯾﺎھﺎن
ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده و ﻣﺻﺮف ﮐﻧﻧده ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﭼﻪ؟ ۲-
ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﮔﯾﺎھﺎن ھﺳﺘﻧد ﮐﻪ ﺧودﺷﺎن ﻏذا ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و
.ﻣﺻﺮف ﮐﻧﻧده ھﺎ اﻧﺳﺎن و ﺟﺎﻧوران ﮔﯾﺎھﺧوار و ﮔوﺷﺘﺧوار ھﺳﺘﻧد
ﻣﻧظور از زﻧﺟﯾﺮه ﻏذاﯾﯽ ﭼﯾﺳت؟ ۳-
راﺑطﻪ ﻏذاﯾﯽ ﺑﯾن ﻣوﺟودات ﻣﺻﺮف ﮐﻧﻧده و ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده را زﻧﺟﯾﺮه ﻏذاﯾﯽ
.ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد
در ھﺮ زﻧﺟﯾﺮه ﻏذاﯾﯽ ﭼﻧد ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده و ﭼﻧد ﻣﺻﺮف ﮐﻧﻧده وﺟود ۴-
دارد؟
ﯾک ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده و ﭼﻧد ﻣﺻﺮف ﮐﻧﻧده
ﻣﻧظور از ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﭼﯾﺳت؟ ۵-
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ھﺮ ﭼﯾﺰ ﮐﻪ در اطﺮاف ﻣﺎ وﺟود دارد و ﺑﺮ زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔذارد ﻣﺣﯾط
.زﯾﺳت ﻣﺎ را ﺗﺷﮐﯾل ﻣﯽ دھد
ﻣﻧظور از ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ ﭼﯾﺳت؟ ۶-
ھﻣﻪ ﭼﯾﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در طﺑﯾﻌت وﺟود دارﻧد و ﻣﺮدم از آﻧﮫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
.ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ ھﺳﺘﻧد
ﭼﻪ ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺟﺑﺮان ﺷدﻧﯽ ھﺳﺘﻧد؟ ۷-
.ﮔﯾﺎھﺎن ،ﺟﺎﻧوران ،اﮐﺳﯾﮋن از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺟﺑﺮان ﺷدﻧﯽ ھﺳﺘﻧد
ﺟﻣﻌﯾت ﭼﯾﺳت؟ ۸-
ﺑﻪ ﻣﺟﻣوع اﻓﺮاد ﯾک ﻧوع از ﺟﺎﻧداران ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﺎﺻﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
.ﺟﻣﻌﯾت ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد
ﭼﺮا ﺟﻣﻌﯾت ﮔﯾﺎھﺎن و ﺟﺎﻧورانﻣﻌﻣوﻻ ً ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﻣﺎﻧد؟ ۹-
زﯾﺮا ﻋواﻣل ﮐم ﮐﻧﻧده و زﯾﺎد ﮐﻧﻧده ﺟﻣﻌﯾت ﺗﻘﺮﯾﺑﺎً ﺑﻪ طور ﻣﺘﻌﺎدل ﻋﻣل ﻣﯽ
.ﮐﻧﻧد
ﭼﻪ ﭼﯾﺰھﺎﺋﯽ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت را آﻟوده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟ ۱۰-
،ﻣواد اﺿﺎﻓﯽ ،ﺧوراﮐﯽ ھﺎ ،دود و ﮔﺮﻣﺎ و ﺻدای اﺗوﻣﺑﯾل ھﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎ
ﮐودھﺎی ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ و ﺳﻣﯽ و ﺟﺎری ﺷدن ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﻪ
.درون آب ھﺎ ﺑﺎﻋث آﻟودﮔﯽ آب ھﺎ و ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﻣﯽ ﺷوﻧد
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