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 :                         تهیه تنظیم تیزهوشاننام نام خانوادگی                          علوم پنجم   
: مراحل مختلف روش علمی

- نظریه–ازمایش فرضیه - ارائه فرضی–طرح پرسش -مشاهده
1

در ازمایش تنها یک متغیر مستقل باید باشد 2

. متغیر به هر چیز ی که تغییر می کند گفته میشود در ازمایش دو نوع متغیر وابسته و مستقل داریم
. متغیری است که ما ان را تغییر می دهیم: متغیر مستقل 

. متغیر وابسته متغیری است که تغییرات ان به متغیر مستقل وابسته است و معموال ان را اندازه گیری می کنیم
:    مثال
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- (برای مقایسه مقدار چند چیز)ستونی- (..و-طال-برای بورس)خط شکسته- (برای جز به کل)دایره ای: انواع نمودارها
تصویری 

4

اگر بخواهیم  وضعیت درسی دانش آموزان را با امتحان بررسی کنیم متغیر مستقل و متغیر وابسته کدام -1مثال 
آست؟متغیر مستقل دانش آموز و متغیر وابسته نمره 

 (.سواالت برای همه  یکسان است)
برای ازمایش فرضیه احتماال هر چه جسم از ارتفاع بلند تری رها شود با سرعت بیشتری به زمین برخورد می - 2مثا ل

سرعت سقوط - کند متغیرمستقل و  وابسته به ترتیب کدامند؟ ارتفاع سقوط
از ارتفاع های مختلف جسم ثابتی را رها می کینم و سرعت را در سطح زمین اندازه گیری می کنیم پس ارتفاع را )

.و تغییر سرعت را بررسی می کنیم.تغییر می دهیم
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         ماده تغییر می کند2فصل 
مواد مختلف یعنی عنصرها، ترکیب ها و مخلوط ها همیشه به یک صورت باقی نمی مانند و ممکن است تغییر کنند و 

می دانیم که همه مواد از نظر رنگ، حجم، بو، سختی و نرمی با هم متفاوتند و علی رغم این تفاوت ها پاره ای از مواد 
.به هم شبیه اند

:شباهت های مواد عبارتند از
.همه مواد حجم دارند -1
.همه مواد وزن دارند -2
.ماده ی تشکیل دهنده همه مواد جرم آنها را تشکیل می دهد -3
.همه مواد از مولکول تشکیل شده اند -4
.مولکول همه مواد از ذرات کوچک تری به نام اتم تشکیل شده است -5

تغییر فیزیکی و تغییر شیمیایی
به این گونه تغییرات، . در بعضی تغییرات، جنس ماده عوض نمی شود، یعنی ماده به ماده دیگری تبدیل نمی گردد

. مانند تبخیر آب و ذوب شدن یخ. تغییرات فیزیکی گفته می شود
. یعنی یک ماده به ماده دیگری تبدیل می شود.  در گروهی دیگری از تغییرات، خاصیت های ماده به کلی تغییر می کند

.مانند پختن غذا، زرد شدن برگ درختان. به چنین تغییراتی تغییرات شیمیایی گفته می شود
  تغییر فیزیکی

وقتی آب بخار می شود، مولکول آن تغییر نمی کنند، بلکه فاصله آنها از هم زیاد می شود و مولکول ها در هوا پراکنده 
اما اگر نان را روی حرارت بگیریم تا سیاه شود، دیگر نان نیست بلکه تغییر . می شوند تبخیر، یک تغییر فیزیکی است

.  شیمیایی کرده و ماده دیگری به وجود آمده و مولکول های نان تغییر نکرده اند
اگر یک وسیله آهنی را در هوای مرطوب بگذارید، دچار تغییر شیمیایی می شود زیرا در هوا، . آهن یک عنصر است

این ماده که در اثر این تغییر شیمیایی به وجود آمده رنگ آهن نامیده می شود که به آن اکسید آهن . اکسیژن وجود دارد
برای اینکه ماده ای تغییر کند مدتی زمان الزم است که گاه می توان مدت آن را . اکسید آهن یک ترکیب است. می گویند

.پیش بینی کرد
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می شود اگر در این حالت به ان اکسیژن خالص دمیده شود  (سرخ) درجه گداخته 1200آهن در دمای بسیار باا حدود 
و گرمای حاص از اکسید شدن سریع باعث ذوب شدن آهن می شود و از این ویژگی .با سرعت زیاد اکسید می شود

برای بریدن قطعات آهنی استفاده می شود
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طال در هیچ شرایطی اکسید نمی شود . اکسید شدن آهن تغییر شیمیایی کند است 
.  انفجار نوعی سوختن سریع است

.ترش شدن دوغ تغییر شیمیای کند است
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است که در آن چگالشگفته می شود  مانند نفتالیفرازش وارونگازبهجامدبه گذرِش حالِت ماده ای ازتصعیدیافرازش
 .شكیل برفك یخچال و تشكیل برف در آسمان نمونه هایي از عمل چگالش هستند ت.از گاز به جامد می گذردماده

:میعان
اگر بخار یا گاز به اندازه كافي سرد شود مولكول ها تا حدي به هم نزدیك مي شوند كه بخار به مایع تبدیل مي شود 

.این تغییر حالت میعان نام دارد
میعان یعني مایع شدن و یا تبدیل بخار یا گاز به مایع:به بیان دیگر

 . تبدیل مایع به بخار یا گاز را تبخیر مي گویند:تبخیر
:انجماد

اگر مایعي به اندازه كافي سرد شود جنبش و فاصله مولكول ها كم و ربایش مولكول ها افزایش مي یابد تا جایي كه 
مولكول ها دیگر نمي توانند آزادانه حركت كنند در این صورت مایع به جامد تبدیل مي شود به این تغییر حالت انجماد 

.مي گویند
انجماد یعني تبدیل مایع به جامد 

:قطه ذوب
.به دمایي گفته مي شود كه درآن دما جامد به مایع تبدیل مي شود

.مثالً یخ در دماي صفر درجه به مایع تبدیل مي شود پس نقطه ذوب آن صفر درجه سانتي گراد است
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  رنگین کمان 3فصل 
. اجسامی که از خود نور توید می کنند چشمه ی نور گویند

اجسامی که مقدار کمی از نور را از خود عبور می دهند ولی اجسام پشت انها واضح دیده نمی شودمانند : نیمه شفاف 
شیشه رفکس   

اینه –اجسام کدر نور را از خود عبور نمی دهند مانند چوب : کدر
این اجسام نور را از خود عبور می دهند و اجسام پشت انها واضح دیده می شود شیشه شفاف : شفاف

 .جسمی که نور تولید می کند:جسم منیر
 هنگامی که باتری ها را متوالی ببندیم نور بیشتر عمر آن کمتر است

 .هنگامی که موازی ببندیم نور کمتر عمر باتری بیشتر است
 در مدار موازی اگر یک المپ خاموش شود بقیه المپ ها روشن می مانند 

 .به روشنایی اسمان قبل طوع خورشید فلق و بعد از غروب خورشید شفق گویند
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.(مقّعر )عدسی های واگرا - 2 (محّدب  )عدسی های همگرا - 1چند نوع عدسی داریم؟ دونوع - 1

نور را از . چه مشخصاتی دارد؟ لبه هایش نازک و وسط آن ضخیم تر از لبه هایش است (محّدب  )عدسی همگرا - 2

 .خود عبورداده و روی کانون متمرکز می کند

نوررا از خود . چه مشخصاتی دارد؟ لبه هایش ضخیم و وسط آن نازکتر از لبه هایش است (مقّعر  )عدسی واگرا - 3

 .عبورداده و پرتوهای آن را پراکنده می کند
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B4
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رعدو برق چگونه به وجود می آید؟ از برخورد ابرهایی که الکتریسیته ی ساکن مثبت و منفی دارند، رعدوبرق - 4
 .ایجاد می شود

 (کوژ یا فرورفته  )عدسی مقّعر : دوم (کاو یا برآمده  )عدسی محّدب :اول.  چند نوع عدسی داریم؟ دو نوع- 5

ذّره بین نور را چه می کند؟ ذّره بین نور را از خود عبور داده و در یک نقطه جمع کرده و حرارت زیادی در آن - 6
 .به این نقطه کانون عدسی می گویند. نقطه به وجود می آید

 عدسی ها چیست؟ عدسی ها را در شکلها و اندازه های گونا گون می سازند و از آنها در بسیاری از وسایل کاربرد-7

 .استفاده می کنند

چگونه با استفاده از ذّره بین آتش درست می کنند؟ ذّره بین را طوری قرار می دهند که نور خورشیدرا روی نقطه - 8

 .براثر ایجاد حرارت، جسم آتش می گیرد. ای از جسمی جمع کند

از عدسی در چه وسایلی استفاده می کنند؟ در عینکهای طبی، در دوربین های عکاسی، در دوربین های شکاری، در - 9

 .تلسکوپها، در میکروسکوپها، در دستگاههای نمایش فیلم در سینما و در ساعت سازی ها

از عدسی ها چه استفاده ای می شود؟ برای نشان دادن تصویری بزرگتر از جسم، برای دیدن اجسام در فواصل - 10
 .، در عینکها برای اصالح مشکالت بینایی بیماران(دوربین ها  )دور 

. نور شدید چه خطراتی برای چشم دارد؟ نورشدید به چشم آسیب می رساند- 11
بدون استفاده از عینکهای مخصوص به 

 .نور شدید مانند خورشید، نور دستگاه جوشکاری و المپهای قوی نگاه نکنید چون قرنیه ی چشم شما صدمه می بیند

. چه نکاتی را باید در زمان مطالعه رعایت کنید تا چشمتان آسیب نبیند؟ در نور کم و بسیار زیاد مطالعه نکنید- 12

. هنگامی که در خودرو درحال حرکت نشسته اید مطالعه نکنید. هنگام مطالعه نور از سمت چپ به نوشته بتابد
فاصله ی 

هنگام نوشتن اگر راست دست هستید نور از سمت چپ و اگر چپ . کتاب یا نوشته از چشممان حدود چهل سانتیمتر باشد

 .دست هستید نور از سمت راست به نوشته بتابد

ایجادحرارت - (بزرگنمایی  )عدسی ها چه کمکی به ما می کنند؟ بزرگ کردن تصویر اجسام برای بهتر دیدن آنها - 13

  (سینما  )نمایش و نشان دادن تصویر اجسام بر روی پرده - برای درست کردن آتش 
دوربین  استفاده می شوند- ذره بین-تلسکوپ- میکروسکوپ-عدسی ها در وسایلی مانند عینک- 14

کمترین انحراف را نور قرمز گویند-بیشترین انحراف را نور بنفش 12

. وقتی نور به هر سطحی برخورد کند مقداری از ان باز تابش می کند
. می شود مسیر ان تغییر می کند به ان تغییر مسیر ، شکست نور گویند (یا محیط)وقتی نور وارد یک جسم 

. نور سفید از ترکیب رنگ های مختلف نور بوجود امده است
. این عدسی ها اجسام را کوچکتر نشان می دهند:عدسی فرو رفته 

. عدسی های فرو رفته نور را واگرا می کنند
این عدسی ها می توانند نور را در یک نقطه جمع کنند به کمک این عدسی ها می توان اجسام را : عدسی برامده  
اگر عدسی برامده  در فاصله نزدیک به جسم قرار گیرد ان را بزرگتر نشان می دهد ولی اگر فاصله ان .بزرگ تر دید 

را از جسم  زیاد شود ان را کوچک تر و به صورت وارونه نشان می دهد 
.عدسی های برامده نور را همگرا می کنند

13

http://panjomihasalam.blogfa.com/tag/%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86#31385430
http://panjomihasalam.blogfa.com/tag/%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86#31385430
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بنفش-نیلی-ابی-سبز- زرد- نارنجی–قرمز :رنگهای رنگین کمان به ترتیب از پایین به باال  14
تصویر وارونه می بینیم  (یعنی از جسم دور کنیم)اگر ذره بین را به چشم خود بگیریم و به نوشته کتاب نگاه کنیم 

تصاویر وارونه تصاویر حقیقی هستند و می توانند در روی پرده تشکیل شوند.
15

رنگ سبز از ترکیب رنگ ابی و زرد تشکیل می شود 16

.وقتی به اجسام دورنگاه می کنیم عدسی چشم نازک وقتی به اجسام نزدیک نگاه می کنیم عدسی چشم ضخیم تر می شود 17

. کروی شکل و مخصوص حس بینایی است چشم اندام 
: ساختمان چشم 

. را می پوشاند و خارجی ترین الیه چشم است (مردمک-عنبیه)پرده شفافی که بخش جوی کره یچشم  –قرنیه- 1
بخش رنگی چشم است  –عنبیه-2
. در وسط عنبیه قرار دارد و به شک دایره ای سیاه رنگ دیده می شود –مردمک- 3

. نوری را که به چشم وارد می شود تنظیم می کند  :کار مردمک
.  مردمک تنگ میشود تا نور کمتری وارد چشم شودبا زیاد شدن نور

.  مردمک گشاد می شود تا نور بیشتری وارد چشم شودبا کم شدن نور
. کار عدسی تشکیل تصویر اجسام روی پرده شبکیه چشم است . پشت مردمک قرار داردعدسی
. شبکیه سلولهای ویژه ای دارد که نور را دریافت می کنند. در عقب کره ی چشم است :شبکیه

.  رشته های عصبی هستند که پیام های بینایی را از پرده شبکیه به مغز منتقل می کنند:عصب بینایی

18

. نور از قرنیه عبور می کند و وارد مردمک می شود:مراحل تشکیل تصویر در چشم 
نور بعد از عبور از مردمک توسط عدسی چشم جمع می شود و تصویر کوچک تر و وارونه روی پرده ی شبکیه - 2

. ی چشم ایجاد می شود
سلولهای ویژه ی نور در شبکیه ،نور را دریافت می کنند مغز تصویر را به حالت او بر می گرداند و ان چه را که - 3

. دیده ایم برایمان تفسیر می کند 

19

20 اشک روی چشم پخش می شود و سطح قرنیه مرطوب می شودبا هر بار پلک زدن 

چشم یا کوچکتر بودن کرٔه چشم این افراد نسل به حالت عادی بوده  تحدب قرنیه اغلب به دلیل کم بودن دوربینی
وفرد مجبوراست سرش را از اجسام . و در پشت آن تشکیل می شودقرار نمی گیردشبکیه روی   عدسینقطه کانون که

شبکیه بیفتددور کرده تا تصویر روی

21

.  تر از اشیای دور ببینید واژه نزدیک بینی بدین معناست که شما می توانید اشیای نزدیک را واضح
  .عینک با عدسی های مقعر   برای تصحیح نزدیک بینی به کار رود

بیشتر نزدیک بینی ها به علت تغییر اندازه ی کره چشم بروز می کنند که باعث می شود کره چشم از حالت گردی به 
، جلوتر روی شبکیه متمرکز شونداین تغییرات باعث می شوند پرتوهای نور به جای این که . حالت تخم مرغی در آید

.بنابراین تصویر، جلوی شبکیه تشکیل می شود. از آن متمرکز گردند
 .نزدیک بینی می تواند وراثتی باشد  

22

: گوش
.  را می توانیم ببینیم ولی بقیه قسمت های گوش درون استخوان سر قرار داردالله ی گوش و سوراخ گوش

.  قسمت بیرونی گوش است صداها را از محیط اطراف می گیرد و به سمت گوش هدایت می کندالله ی گوش
لوله ای بین سوراخ گوش و پرده ی گوش  است که صداها را از .ابتدای مجرای شنوایی قرار دارد :سوراخ گوش

. سوراخ گوش به سمت پرده ی گوش می برد
. در انتهای مجرای گوش است و در اثر برخورد صدا با آن می لرزد.قسمتی از گوش میانی است :پرده ی گوش

پشت پرده ی گوش قرار دارد و لرزش پرده ی گوش را به بخش حلزونی شکل گوش  : استخوان های کوچک گوش
. انتقال می دهند 

23
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 .در داخل بخش حلزونی شکل مایعی است که  ارتعاشات را به سمت گیرنده های شنوایی انتقال می دهد:حلزون گوش
گیرنده های حسی تعادل در باالی بخش حلزونی قرار دارند و به کمک مایعی که در خود دارند وضعیت تعدلی بدن رابه 

 .مخچه خبر می دهند
.را دریافت و آن را به مغز می رساند (صدا)پیام شنوایی  :عصب شنوایی

24 برگی از تاریخ زمین4فصل

فسیل یا سنگواره به بازمانده های بدن جانوران و گیاهان یا اثار ان ها گفته می شود 25

.فسیل    در واقع یک کپی از جسم اصلی است اما جنس ان از سنگ است 26

بقایای بدن جانوران بعد از مدت طوالنی بعد از دفن شدن به اهستگی می پوسند و فاسد می شوند بعد آب به همراه مواد 
.معدنی به داخل استخوانها نفوذ می کند و به تدریج استخوان ها با موادی سنگ مانند جایگزین می شوند

27

اطراف کوه های اتشفشانی قدیمی توسط خاکستر های اتشفشان  : محل تشکیل فسیل ها
(جاهایی که همیشه دما بسیار پایین است و همه ی اب ها منجمد می شوند)یخچالها–دریاها 

28

اما گاهی از حشرات و نرم تنان هم فسیل به دست می .. و- دندان-فسیلها معموا از بقایای سخت جانداران مانند استخوان
(حبس شدن حشرات در شیره ی گیاهان).اید

29

. پیدا شدن فسیل ماهی در منطقه کوهستانی تبریز نشان می دهد روزی در گذشته های دور زیر دریا بوده است
.پیداشدن فسیل سرخس نشانه ی آب و هوای معتد و مرطوب گذشته ی ان منطقه بوده است

30

.درون مواد مذاب اتشفشان فسیل تشکی نمی شود 31

نکاتی در مورد سنگها و معادن 
. مواد طبیعی هستند که ترکیب شیمیایی نسبتا ثابتی دارند–(بلور )شکل هندسی منظم دارند :کانیها 

. الماس  کانی هستند خاص از طبیعت به دست می ایند–طال - جیوه-گچ–مغز مداد -نفت–نمک خوراکی 
. چدن و فوالد آهن نسبتا خاص است

ماده اولیه شیشه شن و ماسه است که ان را ذوب می کنند به ان  معدن سیلیس  می ).شیشه مصنوعی است کانی نیست
 (.گویند

. مروارید را  یک جاندار ساخته  است کانی نیست
.در جواهر سازی از کانیهای مانند زمرد ، یاقوت ، الماس استفاده می شوند

32

دگرگونی - رسوبی– اذرین :انواع سنگها 

به سنگ های حاصل از انجماد مواد مذاب می گویند رزمین شناسیدآَذرینسنگ های
.

دو بخش سنگ های آذرین به
سنگ های آذرین بیرونی حاصل فرایند آتشفشانی و . سنگ های آذرین درونی و سنگ های آذرین بیرونی تقسیم می شوند

بیرون ریختن مواد مذاب از دهانٔه آتشفشان است اما سنگ های آذرین درونی حاصل فرایند ماندن ماگما در آشیانه و سرد 
. آن استآهستهٔ شدن 

.  از همه معروف تر هستندبازالتو از سنگ های آذرین بیرونیگرانیتاز انواع سنگ های آذرین درونی

 (گرانیت-گابرو)اذرین درونی درشت بلورند مانند کوه الوند  

ریولیت -(ابسیدین)شیشه سنگ- سنگ پا-بازالت---مانند دماوند. اذرین بیرونی ریز بلورند.

. در سنگهای اذرین به ندرت فسیل یافت می شود

. سنگهای اذرین حاص سرد و منجمد شدن ماگما هستند 

. معدن الماس در میان سنگهای اذرین یافت می شود

33

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AA
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 .ماگما ماده مذابی است که از ذوب شدن سنگ های درونی زمین حاصل می شودماگما چیست؟

:کاربرد سنگ های آذرین

به عنوان سنگ های تزئینی مثل گابرو و گرانیت
به عنوان عایق در ساختمان ها و سد سازی
در صنعت چینی سازی مثل فلدسپات
در صنعت شیشه سازی
(.فلدسپاتها مهمترین کانیهای سنگی آذرین محسوب می شوند)تهیه خاک از فرسایش سنگ های آذرین حاوی فلدسپات

ایجاد جنبه های توریستی و درمانی در کنار چشمه های آب گرم

 . رای بررسی تاریخچه زمین استفاده می کنند:سنگهای رسوبی
 سنگ نمک رسوبی اند- سنگ گچ- ماسه سنگ-اهکی-سنگهای رسی-به صورت الیه الیه موازی اند

قسمت های سخت بدن جاندارانی که در دریا زندگی می کنند و روی هم - پوسته- صدف-بقایای اسکلت:رسوبات الی 
 .انباشته می شوند 

 سنگ آهک ،سنگهای رسوبی اند- زغال سنگ–کنگلومرا -نمک خوراکی
 ذرات درشت دارداما ماسه سنگ ذرات ریزدارد .کنگلومرا از به هم پیوستن قطعات تخریبی درشت حاصل می شود

 .نفت و گاز در سنگ های رسوبی یافت می شوند 
 .اسپیرین د د ت درست می کنند-عطر-از زغال سنگ نفتالین.مهم ترین ماده زغال سنگ کربن است

.تفوت سنگ های رسوبی با سایر سنگ ها داشتن فسیل است

34

 :سنگ های دگرگونی
 .سنگ مرمر سنگ دگرگون شده از سنگ اهک است که فسیل در این سنگ وجود ندارد 

 فشار -گرما:عوام موثر در دگرگونی سنگها
گینس سنگ دگرگون شده اند آجر و کاشی دو نوع سنگ دگرگونی مصنوعی اند- زغال سنگ-کوارتزیت

35

  . کانی پر انرژی است، که از بقایای درختان، بوته ها و سایر گیاهان زندٔه سال به وجود می آید، زغال سنگ
.را به وجود آورد  انتراسیتیعنیسنگ،   در نهایت سخت ترین و مرغوب ترین نوع زغال  

36

 نفت خام
 .بنزین و نفت به دست می اید–گازوئیل –از ان نفت سیاه –ماده ای سیاه رنگ تیره است 

پس از انکه این جانوران . نفت در جایی که زمانی دریا بوده است از موجودات ذره بینی به نام پالنکتون بوجود می آید
.در زیر رسوبات قرار گرفتند چربی بدن آن ها دچار تغییر شده و نفت بوجود می آید

37

38  حرکت بدن5فصل  

استخوان از . استخوان پر از رگ، بافتی زنده و دائم در حال تغییر است.  سخت ترین بافت بدن انسان استاستخوان 
در اسکلت، عالوه بر . اسکلت انسان مانند سایر مهره داران، داخلی است. آب، مواد آلی و معدنی تشکیل شده است

. استخوان، غضروف نیز وجود دارد
: عملکرد استخوان شامل موارد زیر است

. تکیه گاهی برای ماهیچه ها و بافت های نرم بدن است. 1
. اهرمی که انقباض ماهیچه ها را تقویت کرده و موجب حرکت بدن می شود. 2
. حفاظت از اندام های حیاتی مانند مغز، نخاع، قلب و شش ها، را انجام می دهد. 3
. منبع ذخیرة کلسیم و فسفات در بدن است. 4
محل قرارگیری مغز استخوان و تولید سلول های خونی است. 5
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 ران و بازو و ساق پا از نوع استخوان دراز –دنده ها از نوع استخوان پهن 
 .جمجمه از چند تکه استخوان تشکیل شده است

مفصل
.  استخوان ها در محل مفصل به هم متصل اند

 ثابتند مثل جمجمه.برخی از مفصل ها مثل مفصل بین استخوان های سر، غیرمتحرک اند
.  دردیسک، رشته ها وغضروف قرار دارند. برخی مفصل ها، نیمه متحرک اند مثل دیسک بین مهره ها در ستون مهره

 بازو مفصل گوی و کاسه ای مفصل مسطح قوزک پاآرنج، لوالیی زانو،مفصل محوری در مفصل متحرک مانند مفصل 
استخوان ها در محل مفصل متحرک به وسیلة یک . ، قسمتی از انتهای دو استخوان را غضروف پوشانده استکتف و 

.غالف به نام کپسول مفصلی و رشته های محکمی به نام رباط، نگه داری می شوند

 قطعه استخوان تشکیل شده که بین انها ماده ای نرم به نام غضروف وجود دارد درون مهره 26 از تعداد ستون مهره ها
 .عکسبرداری از استخوان به کمک اشعه ایکس  انجام می شود.ها نخاع است 

برای رشد و محکم بوددن استخوان ماده ای به نام کلسیم نیاز داریم

39

  عامل حرکت هستندوقتی ماهیچه منبسط شود نیروی کمتری وارد می کند ماهیچه

در بازو دو ماهیچه حرکت رفت و برگشتی انجام می دهند انقباض ماهیچه پشت بازو باعث صاف شدن ارنج و انقباض 
 .ماهیچه روی بازو باعث بسته شدن ارنج می شود

 ماهیچه پلک نیمه ارادی -ماهیچه بازو ارادی-ماهیچه قلب  و معده غیر ارادی
 .برای رشد و نرومند شدن ماهیچه مواد غذایی پروتئنی مانند تخم مرغ، شیر ،گوشت باید مصرف کنیم

 فرمان به وسیله رشته های عصبی بناع به ماهیچه ها می رسد - مغز
انتقال (پایانه ای آکسون)دریافت کنند و به سر دیگر (دندریت)سلولهای عصبی بلند هستند و پیام عصبی را از یک سر

.پیام عصبی درون عصب به صورت جریان الکتریکی منتقل می شود.دهند

40

  چه خبر؟6فصل
 شبکیه-مشیمیه-صلبیه: الیه های چشم از بیرون به داخل عبارت اند از 

 .شکل چشم را حفظ می کند :صلبیه
 .الیه بین صلبیه و شبکیه است :مشیمیه
 .پرده حساس چشم است که تصویر روی ان می افتد :شبکیه
قسمتی از صلبیه می باشد که شفاف است و در جلوی چشم و به صورت برجسته قرار گرفته  و نور از طریق ان :قرنیه

 .وارد چشم می شود
 .بخش رنگی چشم هر فرد و در واقع قسمت جلویی مشیمیه است : عنبیه

در محیط تاریک و کم .مردمک سوراخی در وسط عنبیه است و وظیفه ی آن تنظیم نور ورودی به چشم است :مردمک 
نور با انقباض ماهیچه های عنبیه ،قطر سوراخ زیاد می شودودر محیط پرنور قطر سوراخ  کم می شود

41

 .عدسی چشم محدب است تصویر اجسام را وارونه و کوچک تر بر روی شبکیه تشکیل می دهد
 .الیه شفاف در بین قرنیه و عنبیه است که به شکست نور و عمکرد عدسی کمک می کند–زالیه 

 مایع شفاف درون چشم است -زجاجیه
.شبکیه پرده حساس چشم است که تصویر روی ان تشکیل می شود

42

 سلول های گیرندٔه نور شبکیه 

.که توانایی دیدن رنگ ها را در نور به مغز می دهندسلولهای مخروطی  -1

 دقت ان کم تر از سول های مخروطی استمی سازندر که بینایی در تاریکی را امکان پذیسلول های استوانه ای- 2

43
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وقتی ضخامت  عدسی چشم زیاد باشد و یا کاسه ی چشم عمیق تر باشد تصویر در جلوی شبکیه می افتد :  نزدیک بینی
 .برای دیدن دور استفاده کند (واگرا-کاو -)و اجسام نزدیک را میبیند و باید از عدسی مقعر 

وقتی ضخامت عدسی چشم کم و یا عمق کاسه ی چشم کم باشد تصویر در پشت شبکیه می افتد واجسام دور را : دوربینی
 .استفاده کند (همگرا -کوژ)میبیند و برای اجسم نزدیک باید از عدسی محدب 

 با ضعیف شدن ماهیچه های چشم عدسی نمی تواند به راحتی تغییر ضخامت دهد و شخص باید از دو نوع –پیر چشمی 
  .عینک استفاده کند

 عدسی محدب عدسی مقعر

 

 
   چه خبر ؟7فصل 

 حس چشایی 
 .در روی زبان تعداد زیادی برجستگی کوچک وجود دارد که اکثر سلول های گیرنده مزه روی ان ها قرار دارند

 شوری-تلخی-ترشی-شیرینی:مزه های اصلی عبارتند از

:برای حص کردن ایه مسي ٌا، روی زبان بخش ٌای مخصوصی وجود دارد

 .مسي شیریىی در جلو و ووک زبان حص می شود – ۱

 .مسي تلخی در تً و عقب زبان حص می شود – ۲

 .مسي ٌای ترشی و شوری ٌم در طرف ٌای چپ و راضت زبان حص می شووذ – ۳

اما بیه بخش ٌایی کً مسي ٌای ترشی و شوری حص می شووذ، بخشی وجود دارد کً غیرحطاش اضت، یعىی ٌیچ مسي 

 .خاصی را حص ومی کىذ

 

44

  کارها آسان می شود8فصل
 .اهرم میله ای محکم است که در نقطه ای به نام تکیه گاه به جایی ثابت شده است

 .نیرویی که می خواهیم به آن غلبه کرده و جا بجا کنیم: نیروی مقاوم
 .به فاصه نیروی محرک تا تکیه گاه گفته می شود:نیروی محرک
 به فاصه نیروی مقاوم تا تکیه گاه گفته می شود:بازوی مقاوم 

 .اگر طو ل بازوی محرک بزرگ تر از بازوی مقاوم باشد اهرم نیروی ما را افزایش می دهد
 .اگر طول  بازوی محرک کوچکتر از بازوی مقاوم باشد اهرم سرعت و جابجایی ما را افزایش می دهد

 . اگر طول بازوی محرک برابر بازوی مقاوم باشد اهرم فقط نیرو را انتقال می دهد و جهت آن را تغییر می دهد 

45

 میخ کش-سیم چین- مانند قیچی خیاطیدر این نوع اهرم که تکیه گاه در بین نیرو وجسم قرار دارد:نوع اولاهرم
 :خصوصیات زیر مي باشدداراي

 

46
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 در ایه حالت فقط  جٍت ویرَ عُض می ضُد َ ویرَ مىتقل می ضُد ماوىذ االکىگ - الف
 ًیطّ کاُؿ هی یاتس ّ ؼطػت جاتجا یی افعایؿ هی یاتسهاًٌس لیچی کاغصی- ب

... زیلن ّ– االکلٌگ –  اًثطزؼت  -ًیطّافعایؿ هی یاتس هاًٌس هید کؿ (ج

زض تیي ًیطّ ّتکیَ گاٍ لطاض زاضزّ  (ًیطّهماّم)زض ایي ًْع اُطم جؽن: اٌرم وُع دَم 

 زاضاي ذصْصیات ظیط اؼت

 ُویفَ تاظّي هحطک تلٌس تط اظ تاظّي هماّم اؼت (الف 

زضب تططي تاظ کي  –فٌسق ـکي – فطغْى – ًوًَْ ُایي اظ آى ضا هي تْاى چطخ زؼتي  (ب

 

ّتکیَ گاٍ لطاض  (ًیطّ هماّم)زض ایي اُطم ًیطّ زض تیي جؽن: اٌرم وُع سُم - 3

 :زاضز  ّزاضاي ایي ذصْصیات

 .ُویفَ تاظّي هماّم تلٌستط اظ تاظّي هحطک اؼت  (الف 
 پٌػ-هٌگٌَ-چکؿ-لاـك-هْچیي  - جاضّي فطاـي– ًوًَْ ُاي اظ آى ضا هي تْاى اًثطید   (ب

ذصْصیت هفتطک ُط ؼَ ًْع اُطم ایي اؼت کَ ُط ؼَ اُطم زض اًتمال ًیطّ تَ ها کوک 

 .هي کٌٌس 

اگط زض یک اُطم تاظّي هحطک تلٌستط اظ تاظّي هماّم تاـس آى اُطم همساض ًیطّ ضا افعایؿ هي زُس یا تَ : ًکتَ ُا 

 .اصطالح زیگط زض ایي ًْع اُطم زض ًیطّ صطفَ جْیي هي ـْز کَ ًوًَْ آى اُطم ُاي ًْع زّم ُؽتٌس 

ّاگط زضیک اُطم تاظّي هماّم تلٌستط اظ تاظّي هحطک تاـس آى اُطم هؽا فت ّؼطػت اثط ًیطّ ضا افعایؿ هي زُس ، 

 .ًوًَْ آى اُطم ُاي ًْع ؼْم ُؽتٌس .ُوچٌیي هي تْاى گفت زض ّلت ُن صطفَ جْیي هي ـْز 
  

 زض اُطم ُا لاًًْي ّجْز زاضز کَ اگط ترْاُین اُطم تَ حال تؼازل تطؼس تایس ُویفَ ایي ضاتطَ زضؼت تاـس

 همساض جؽن ضطتسض تاظّي هماّم=   همساض ًیطّضطیسض تاظّي هحطک 
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  کارٌا آسان می ضُد9فصل

 به سطحی که دو سطح با ارتفاع های متفاوت را به هم وصل کند سطح شیبدار گویند هر چه زاویه سطح : سطح شیبدار 
 -پله–نردبان -سرسره. شیبدار کم تر باشد نیروی ما رابیشتر افزایش می دهد

 .در یک سطح شیبدار اگر ارتفاع ثابت باشد هر چه طول سطح شیبدار بیشتر شود انجام کار براي ما آسانتر است
 نکته مهم دیگر اینکه در حالتي که ارتفاع ثابت باشدومقدار طول تغییر کند وما در هر دو حالت وزنه یکساني را باال 

سطح شیبدار در زندگي انسان کاربردهاي زیادي دارد مثل .ببریم مقدار کار ما در هر دو حالت مساوي مي باشد 
.... پیچ که یک سطح شیبدار مارپیچ است و– نردبان 

 تبر–به وسایلی که لبه ی آن از لبه ی دیگر نازک تر است گوه گویند مانند چاقو :گوه
 .گوه کارها را آسان می کند ولی با سطح شیبدار فرق دارد

 ...میوه و-کاغذ-تبر برای خرد کردن چوب و چاقو و قیچی برای بریدن و ریز کردن اجسام مانند پارچه
 .با استفاده از پیچ می توان قطعه های چوبی ،پالستیکی یا فلزی را به هم وص کرد

دوذان پیص جُوذگان –واخه ٌا َ دوذان ٌای حیُاوات گُضتخُار َ دروذي -دوذان ویص مار-دوذان ٌای ویص َ پیص اوسان

. مُش ماوىذ گُي عمل می کىذ -مثل خرگُش

ها هستند که ساده ترین آن قرقره اي است که از یک قرقره تشکیل شده است که ما به ه نوع دیگري از ماشین ها قرقر
در بعضي قرقرهاي مرکب بسته به تعداد  همان اندازه که  طناب را بکشیم جسم به باال حرکت مي کند مثل قرقره پرچم

به  )البته کار کشیدن طناب )متر طناب جسم سه متر یا دو متر جابجا شود6قرقره مورد استفاده ممکن است ما با کشیدن 
قرقره اي که با آن  به عنوان مثال اگر به( راحت تر خواهد بود ودر عوض مقدار بیشتري طناب راباید بکشیم(زبان ساده

چند متر طناب یا زنجیر موتور چند سانتي متر جابجا مي  موتور ماشین را باال مي کشند دقت کنیم مي بینیم که با کشیدن

48



10 

  .شود 
. چرخ ومحور و سایر ماشین هاي پیچیده نام برد – نوع دیگر ماشین ها مي توان از گوه 

. ی متحرک و ثابت داردلقرقره دونوع اص

این نوع قرقره در واقع یک چرخ است که به دور یک محور می چرخد و مانند یک االکلنگ فقط جهت :قرقره ثابت 
 مانند پرچم.نیرو را تغییر می دهد 

این قرقره همانند قرقره ی ثابت است با این تفاوت که نیروی مقاوم به محور آن وصل می شود و نیروی : قرقره متحرک
 اسانسور-تله کابین- مانند قالب جرثقیل.ما را افزایش  می دهد 

از یک میله به عنوان محور و چرخی که به دور آن می چرخد درست شده و به روش های مختف به ما  : چرخ و محور
 لوال و چرخ چاه -فرمان خودرو-صندلی چرخ دار–چرخ دوچرخه –مانند دستگیره ی در .کمک می کند 

49 12 َ 11 10َخاک  َ گیاي فصل
 .تا گصـت ظهاى آب ّ تاز همساضی اظ ذاک ضا تا ذْز جا تَ جا هی کٌٌس کَ تَ آى فطؼایؿ ذاک هی گْیٌس: فرسایص خاک 

ذاک ُا اظ ًظط اًساظٍ . ذاک زض اثط تغییط ات فیعیکی ّ ـیویایی کَ زض ؼٌگ ُا ایجاز هی ـْز تْلیس هی ـْز

 . ؼال طْل هی کفس تا یک ؼاًتی هتط ذاک تفکیل ـْز200زض حسّز . ،ـکل،ضًگ تا ُن تفاّت زاضًس

 :ػْاهل هْثط زض تفکیل ذاک

فؼالیت ُای جاًْضاى هثل الًَ ؼاظی ،کٌسى زّیسى ّ حطکت ّ کْچ گْظى ُا تاػث ذطز ـسى ؼٌگِا ّ تْلیس ذاک هی -1

 .ـْز

ًفْش ّ ضـس ضیفَ ی گیاُاى زض التالی ؼٌگ ُا کن کن تَ ؼٌگ ُا ففاض اّضزٍ ّ تا اتیجاز تطک ُایی زض آى :اثط گیاُاى- 2

 (تغییط فیعیکی)ُا تاػث افعایؿ ؼطػت ذطز ـسى ؼٌگ ُا  ّ تفکیل ذاک هی ـْز 

 .ید تؽتي آب زض زاذل ـکاف ّ تطک ؼٌگِا تاػث ذطز ـسى آى ُا ّ تفکیل ذاک هی ـْز:اثط اب -3

 تطذْضز ؼٌگِا تَ ُن،زض اثط ظلعلَ ،ضیعؾ ؼٌگِا اظ ؼطاـیثی: فطؼایؿ ؼٌگِا-4

 ػْاهل غیط طثیؼی-2ػْاهل طثیؼی- 1: عُامل فرسایص خاک

 ّظؾ تاز ّ طْفاى-3ضیعؾ کُْسض اثط ظلعلَ-2..ؼیالب،ضّزّ :عُامل طبیعی

ـرن ظزى –اتیاضی ًا هٌاؼة -حطکت هاـیٌِا ی ؼٌگیي تط ذاک-چطای تی ضّیَ زاهِا-لطغ زضذتاى: عُامل غیر طبیعی

 ػویك ذاک

 .ُطچَ پْـؿ گیاُی ظهیي کوتط تاـس ذاک آى تیفتط تحت تاثیط ػْاهل فطؼایؿ ذاک لطاض هی گیطز: وکتً

 .ُطچَ ـیة ظهیي تیفتط تاـس ذاک آى تیفتط تْؼظ اب فطؼایؿ پیسا هی کٌس

کاـت گیاُاًی هثل -اؼتفازٍ اظ کْز-هعضػَ تَ صْضت پلکاًی زض هٌاطك کُْؽتاًی: ضاٍ ُای جلْگیطی اظ فطؼایؿ ذاک

 کاـت گیاُاى ّ زضذتاى-لْتیا

 تالی هاًسٍ تسى جاًْضاى ّ گیاُاى زضّى ذاک کَ تا گصـت ظهاى هی پْؼٌسّ تغییط هی کٌٌس ّ تیطٍ ضًگ هی :گیاخاک

 .ـًْس

 .ذاک ضغ اب ضا زض ذْز ًگَ هی زاضز.ّکْز اؼت- هاؼَ–ذاک تاغچَ هرلْطی اظ ذاک ضغ 

 .پؽتَ زض ذاک ـْض ضـس هی کٌٌس- چغٌسض–گیاُاًی هاًٌس اؼفٌاج 

 .اگط ًْض تطای گیاٍ کن تاـس ؼالَ ُا تلٌس ّ تطگِا ًاظک هی ـًْس ّ تؼس اظ هستی کن کن پژهطزٍ هی ـًْس ّ هی ضیعًس

 تطگ- ؼالَ-ضیفَ:گیاي سً بخص دارد

ضّی ضیفَ تاضُای ًاظکی ّجْز زاضز کَ تَ اى تاض کفٌسٍ گْیٌس ایي تاضُا اب ّ هْاز هحلْل هْجْز زض ذاک ضا هی گیطًس 

 .ّ اظ ططیك ضیفَ تَ گیاٍ هی ضؼاًٌس
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 .گل ّ تطگ اؼت ّ تاػث اًتمال هْاز تیي ضیفَ ّ تطگ ّ گل هی ـْز–ؼالَ هحل ضـس ـاذَ 

 ّجْز زاضز کَ هْاز هْضز ًیاظ ضا اظ ضیفَ هی گیطًس ّ تَ لؽوت ُای هرتلف گیاٍ هی لُلً ٌای باریکی در ساقً َ برگ

 .تطًس تَ اى ُا اًّس گْیٌس

زض تؼضی گیاُاى هاًٌس لْتیا ضگثطگ ُا هٌفؼثٌس ّ زض تؼضی گیاُاى هاًٌس .اًّس ُا زض تطگ ،ضگثطگ ضا تْجْ ز هی اّضًس

 .گٌسم  ضگثطگ ُا هْاظیٌس

 .ػلْم تجطتی  تَ ها ّ کفاّضظاى کوک هی کٌس ـطایظ هٌاؼة گیاُاى ضا تفٌاؼین 

تیي .ؼلْلِای الیَ ُای ظیطی ّ ضّیی تطگ ُا ـفافٌس ّ ؼثعیٌَ ًساضًس .تطگ هحل ّ اًسام اصلی غصا ؼاظی گیاٍ اؼت

ّظیفَ ضّظًَ تثازل ُْا تیي تطگ ّ هحیظ اططاف اؼت ضّظًَ ُا . ؼلْلِا ؼْضاخ ُای ضیعی تَ ًام ضّظًَ ّجْز زاضز 

گاظ کطتي اظ ضّظًَ تطگ ُا .هثل ؼْضاذِای تیٌی زض حیْاًات ُؽتٌس  اگط تؽتَ ـًْس تطگ گیاٍ ذفَ ّ ذفک هی ـْز

 جصب ّ اکؽیژى ذاضج هی ـْز
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