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 شگفتی های برگ 11درس

 77ی صفحه آزمایش کنید

تش سٍی یک قاضق ًطاستِ، قطشُ قطشُ هحلَل یذ تشیضیذ. هطاّذات خَد سا یاداضت کٌیذ ٍ دس کالس گضاسش  -1

 دّیذ.

 ضَد. کٌذ ٍ تِ سًگ آتی تیشُ یا تٌفص تثذیل هی ًطاستِ تغییش هی سًگ

ای آصهایص گاّی( کَچک تگزاسیذ ٍ آى قذس الکل سٍی آى تشیضیذ تا سٍی  تشگی سا دس یک تطش )ظشف ضیطِ -2 

تطش سا آًقذس  زاسیذ. ایيتش کِ تا ًیوِ اص آب پش ضذُ است، تگ آى سا تپَضاًذ. حال ایي تطش سا دس یک تطش تضسگ

حشاست دّیذ کِ توام سًگ سثض تشگ خاسج ضَد ٍ ضوا آى سا دس تطش کَچک تثیٌیذ تشگ سا تا احتیات اص تطش خاسج 

کٌیذ ٍ آى سا تا آب تطَییذ. سپس تشگ سا دس یک تطقاب تگزاسیذ ٍ هحلَل یذ سا سٍی آى تشیضیذ. چِ هطاّذُ 

 کٌیذ؟ هی

 کِ دس تشگ ًطاستِ ٍخَد داسد. ضَد ٍایي ًطاى دٌّذ آى است تشگ آتی هی

 77ی صفحه ایستگاه فکر

 ؟گیشیذ ای هی ایذ، تا یک دیگش هقایسِ کٌیذ چِ ًتیدِ ًتایح دٍ آصهایص قثل سا کِ اًدام دادُ

تَاى ًتیدِ گشفت کِ  ضَد، هی چَى دس دٍ آصهایص تا افضٍدى هحلَل یذ تِ ًطاستِ ٍ تشگ، سًگ آتی تیشُ ظاّش هی

ًطاستِ دس یک هادُ، تایذ اص هحلَل یذ استفادُ کٌین. ّوچٌیي تشگ گیاّاى کِ هحل غزا ساصی تشای تطخیص ٍخَد 

ٍ ًَس خَسضیذ اًَاع قٌذ، هاًٌذ:  اکسیذ گیاُ است داسای هادُ ًطاستِ است یعٌی گیاّاى تا استفادُ اص کشتي دی

  کٌٌذ. ًطاستِ، گلَکَص ٍ ... ٍ ًیض اکسیژى تَلیذ هی

 77ی حهصف جمع آوری اطالعات

 داًیذ دس قسوت ّای هختلف گیاُ چِ هَاد غزایی ٍخَد داسد؟ آیا هی

 دس ایي  هَسد اطالعات خوع آٍسی ٍ خذٍل صیش سا کاهل کٌیذ:

 هیَُ سٍغي داس هیَُ ًطاستِ داس ساقِ ًطاستِ داس داًِ سٍغي داس داًِ ًطاستِ داس 

 ًاسگیل هَص سیة صهیٌی ی آفتاب گشداى تخوِ خَ -گٌذم  1هثال 

 صیتَى اًثِ -خشتضُ  - تادام صهیٌی –سَیا  حثَتات 2هثال

 

 77ی صفحه وگو کنید گفت

 .ٍگَ کٌیذ ٍ ًتیدِ گیشی کٌیذ ّا تا یکذیگش گفت تِ تصاٍیش صیش تِ دقت ًگاُ کٌیذ ٍ دس تاسُ آى

 

  ای خاهَش ضذُ است: ضوع صیش ظشف ضیطِ -

اکسیذ هحیط  دی کشتي است. صیشا دس اثش عول سَختي ضوع،تِ علت عذم سسیذى اکسیژى کافی، خاهَش ضذُ 
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 افضایص یافتِ ٍ اکسیژى تشای سَختي کاّص یافتِ است.
 

 ای دس حالی کِ پژهشُ ضذُ: گیاُ صیش یک ظشف ضیطِ -

ای، عول فتَ سٌتض هتَقف گشدیذُ ٍ دس  اکسیذ دس صیش ظشف ضیطِ دی علت عذم ٍخَد کشتيتِ 

اکسیذ ٍ  دی تَخِ تِ ًیاص گیاُ تِ کشتيای تدوع اکسیژى سا ضاّذ ّستین. تا  صیش ظشف ضیطِ

 ای ایي گیاُ پژهشدُ ضذُ است. عذم ٍخَد ایي گاص تِ اًذاصُ کافی دس صیش ظشف ضیطِ

  ای: ضوع سٍضي تا یک گیاُ دس صیش ظشف ضیطِ -

اکسیذ سا ضاّذ ّستین. ضوع تا هصشف اکسیژى  دی چشخِ اکسیژى ٍ کشتيدس ایي تصَیش 

دس عَض تا تَلیذ  هاًذ ضَد، سٍضي هی حاصل اص عول فتَسٌتض کِ تَسط گیاُ تَلیذ هی

تَاًذ عول فتَسٌتض سا تِ خَتی اًدام دّذ. لزا ضاّذ  اکسیذ تَسط ضوع، گیاُ هی دی کشتي

گیاُ ًخَاّین تَد.)الثتِ تا صهاًی کِ ضوع ّوچٌاى سٍضي تاقی تواًذ خاهَضی ضوع یا پژهشدگی 

ٍ الصم تِ رکش است هصشف اکسیژى یک ضوع خیلی تیطتش اص تَلیذی اکسیژى یک گیاُ است پس ایي آصهایص تا 

 یک گیاُ اهکاى پزیش ًیست ٍ تایذ چٌذیي گیاُ ٍ خَد داضتِ تاضذ.(

 77ی صفحه ایستگاه فکر

 کٌٌذ؟ کن کشدى آلَدگی َّا کوک هیگیاّاى چگًَِ تِ 

اکسیذ َّا ٍ تَلیذ اکسیژى تاعث پاکیضگی َّا ٍ کاّص آلَدگی  دی گیاّاى سثض دس عول فتَسٌتض، تا گشفتي کشتي

 .   هی ضًَذ
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