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 زمین پویا 5درس

 73ی صفحه آزمایش کنید

 ضذٜ )ٕٞشاٜ تا پپٛست( سا تٝ والس تیاٚس٘ذ. پض ٞش یه اص ٌشٜٚ ٞای والس، یه ػذد تخٓ ٔشؽ آب

  ٝتخٓ ٔشؽ فطاس ٚاسد وٙیذ. حاال تخٓ ٔشؽ سا پٛست تىٙیذ. تا اٍ٘طت خٛد تٝ سفیذٜ تا اٍ٘طت خٛد تٝ پٛست

 تخٓ ٔشؽ فطاس ٚاسد وٙیذ.

 ٜی تخٓ ٔشؽ سا تا ٞٓ ٔمایسٝ وٙیذ ٚ ٘تیجٝ سا تٝ والس ٌزاسش دٞیذ. چٍٍٛ٘ی ػىس اِؼُٕ پٛستٝ ٚ سفیذ 

ضٛد ٚ یا اٍ٘طت دس آٖ فشٚ  ست ِٝ ٔیی تخٓ ٔشؽ ٔی ضىٙذ ٚ سفیذٜ تخٓ ٔشؽ تٝ ػّت ٘شْ تٛدٖ تا فطاس د پٛستٝ

 ٔی سٚد.

 پس تخٓ ٔشؽ سا تٝ ٚسیّٝ چالٛ اص ٚسػ ٘صف وٙیذ ٚالیٝ ٞای آٖ سا تا الیٝ صٔیٗ ٔمایسٝ وٙیذ.س 

ضٛد وٝ تخٓ ٔشؽ ٞٓ ٔا٘ٙذ صٔیٗ اص سٝ لسٕت پٛستٝ، ٌٛضتٝ )سفیذٜ( ٚ ٞستٝ )صسدٜ( ساختٝ  ٔطاٞذٜ ٔی

 ضذٜ است. 

 73ی صفحه کار در کالس

 چٙذ لؽؼٝ چٛب خطه سا تٝ سش والس تیاٚسیذ. -1

 اػعای ٌشٜٚ ٞش وذاْ یه لؽؼٝ چٛب سا تا دٚ دست خٛد تطىٙٙذ. -2

ی خٛد سا ٍٞٙاْ ضىستٗ چٛب ٚ آصاد ضذٖ ا٘شطی دس ٌشٜٚ تیاٖ وٙیذ ٚ ٘تیجٝ تحث سا تٝ والس ٌزاسش  ٔطاٞذٜ -3

 دٞیذ.  

ضىٙذ ٚ ا٘شطی حاصُ اص ٘یشٚیی وٝ  تشداضتٝ ٚ ٔی ضٛد تخص ٔیا٘ی چٛب ضىاف تا فطاسی وٝ تٝ چٛب آٚسدٜ ٔی

 .ضٛد وٙٙذ آصاد ضذٜ ٚ تٝ اؼشاف چٛب، ایٗ ا٘شطی ٔٙتطش ٔی دست ٞای ٔا تٝ چٛب ٚاسد ٔی

 73ی صفحه ایستگاه فکر

 ضٛ٘ذ؟ چشا؟ آیا تٕاْ صٔیٗ ِشصٜ ٞا تاػث خشاتی دسسؽح صٔیٗ ٔی

ٞا ٔیضاٖ ا٘ذوی  دٞٙذ ٚ ا٘شطی آصاد ضذٜ دس آٖ خیش، تیطتش صٔیٗ ِشصٜ ٞا خفیف ٞستٙذ ٚ دس صیش الیا٘ٛس ٞا سخ ٔی

اص ؼشفی، دس ٔیضاٖ وٙذ.  است ِٚی ٕٞیٗ ػأُ اص رخیشٜ ا٘شطی دسٖٚ صٔیٗ ٚ ٚلٛع صٔیٗ ِشصٜ تضسي جّٛ ٌیشی ٔی

تاثیش  ذست صِضِٝ، استحىاْ صٔیٗ ٚ ساختٕاٖ ٞا ٘یضخشاتی ٞا ٚ خساست ٞای حاصُ اص صِضِٝ، ػالٜٚ تش ضذت ٚ ل

  داس٘ذ.

 73ی صفحه علم و زندگی

ضٛ٘ذ، جذَٚ صیش سا وأُ  تا تٛجٝ تٝ اثشات حاصُ اص صٔیٗ ِشصٜ ٞایی وٝ تاػث خساست ٞایی دس ٔحیػ ص٘ذٌی ٔی

 وٙیذ.
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 اثشات حاصُ اص صٔیٗ ِشصٜ

 اجتٕاػی ساختٕاٖ تٟذاضت

 دست دادٖ ػضیضاٖاص  تخشیة ٔذاسس آب آِٛدٌی

 اظؽشاب ٚ استشس تخشیة جادٜ ٞا وٕثٛد آب سآِ ٚ تٟذاضتی

 تی سشپشست ضذٖ ص٘اٖ ٚ وٛدواٖ سیضش آٚاس وٕثٛد داسٚ

 تشٚص ٔطىالت اجتٕاػی ٔا٘ٙذ دصدی ٚ ٘اأٙی اص تیٗ سفتٗ آثاس تاستا٘ی آسیة تٝ تیٕاسستاٖ ٞا

 تیىاسی تخشیة ٔٙاصَ ٔسىٛ٘ی ضیٛع تیٕاسی ٞای ٚاٌیش

 سوٛد التصادی ضىستٗ سذ واٞص وادس پضضىی ٚ پشستاسی

 فمش ٚ ٔحاجشت ٘اخٛاستٝ آتص سٛصی ٚ تشق ٌشفتٍی تجٕغ صتاِٝ ٞا ٚ جا٘ذاساٖ ٔشدٜ 

 

 

 04ی صفحه ایستگاه فکر

یىی اص تاصیىٙاٖ فٛتثاَ، دس یه ٔساتمٝ تش اثش تشخٛسد تا تاصیىٗ حشیف، دچاس ضىستٍی ساق پا ضذ، پس اص چٙذ ٔاٜ 

ٔجذدا تٝ ٔیذاٖ تاصی تشٌطت. تٝ ٘ظش ضٕا اٌش ٕٞاٖ پای ایٗ تاصیىٗ، دٚتاسٜ آسیة تثیٙذ. احتٕاَ  استشاحت ٚ دسٔاٖ،

 ضىستٍی پای اٚ دس وذاْ لسٕت تیطتش است؟

تٝ احتٕاَ صیاد ساق پای ٚی، چٖٛ ایٗ تخص تٝ ػّت ضىستٍی لثّی داسای ٔماٚٔت وٕتشی است، ٔجذدا دچاس 

 آسیة خٛاٞذ ضذ.

   

 ٚلٛع سٔیٗ ِشصٜ تیطتش است.ی صٔیٗ داسای ضىستٍی است، احتٕاَ  ؼٕٛال دس جا ٞایی وٝ پٛستٝٔ

  04ی صفحه علم و زندگی

 دا٘یذ تؼذ اص ٚلٛع صٔیٗ ِشصٜ چٝ واسٞایی تایذ ا٘جاْ دٞیذ؟ آیا ٔی

 .جذَٚ صیش سا تىٕیُ وٙیذ

 سػایت ٘ىات ایٕٙی فؼاِیت ٞای ا٘ساٖ دٚستا٘ٝ

 استفادٜ ٘ىشدٖ اص آسا٘سٛس وٕه تٝ ٔصذٚٔیٗ

 لؽغ جشیاٖ ٌاص ساختٕاٖ وٕه تٝ ٘یشٚ ٞای أذادی

 حفظ خٛ٘سشدی سٚحیٝ دادٖ تٝ افشاد داؽ دیذٜ 

 ٔا٘ذٖ دس ٔىاٖ ٞای أٗ سسا٘ذٖ آب ٚ غزا تٝ ٔشدْ

 لؽغ جشیاٖ تشق ساختٕاٖ وٕه ٚ حٕایت اص وٛدواٖ

 خشٚج اص ساختٕاٖػجّٝ ٘ىشدٖ ٍٞٙاْ  جٕغ آٚسی وٕه )غزا، ِثاس ٚ ...(
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 04ی صفحه پژوهش کنید
ساَ اخیش ایشاٖ سا اص ٘ظش ٔحُ ٚلٛع ٚ خساست ٞای ٚاسدٜ ٔؽاِؼٝ وٙیذ ٚ پس اص  50ٟٔٓ تشیٗ صٔیٗ ِشصٜ ٞای 

 تشسی دس ٌشٜٚ تٝ والس ٌزاسش دٞیذ. 

 .تٝ ٚلٛع پیٛست 1341٘فش وطتٝ دسساَ  10000ٚ سیطتش  2/7ی تٛئیٗ صٞشا تا ضذت  صٔیٗ ِشصٜ

ضذت صٔیٗ ِشصٜ  ساَ ٚلٛع ٔىاٖ صِضِٝ

 )سیطتش(

 خساست

 ٘فش وطتٝ 10000 7.2 1341 تٛئیٗ صٞشا

 سٚستا 61تخشیة  -٘فش وطتٝ 10500 7.4 1347 دضت تیاض

 ٘فش وطتٝ 4000 6.9 1351 لیش

 ٘فش وطتٝ 128 7 1356 خٛسٌٛ

 سٚستا 16تخشیة  –٘فش وطتٝ  19600 7.7 1357 ؼثس

 ٘فش وطتٝ 130 7.1 1358 لائٗ

 دسصذ ضٟش 85تخشیة  – ٘فش وطتٝ 1300 7.4 1360 سیشچ

 ٘فش وطتٝ 35000 7.4 1369 سٚدتاس ٚ ٔٙجیُ

 ٘فش وطتٝ 1500 7.3 1376 تیشجٙذ

 خساست صیاد دس ضٟش ٚ سٚستا 6.6 1381 آٚج

 ٘فش وطتٝ 41000 6.5 1382 تٓ

 ٔٙجش تٝ سیضش وٜٛ 6.3 1383 فیشٚص آتاد

 سٚستا 10تخشیة  –٘فش وطتٝ  612 6.4 1383 صس٘ذ

 آرستاییجاٖ ضشلی   

 ٚسصلاٖ -ٞشیس  –اٞش 

 ٘فش وطتٝ 300 6.3 1391

 

 

 04ی صفحه کار در منسل
ٍٞٙاْ پختٗ تش٘ج دس وٙاس ٔادس خٛد تایستیذ ٚ دس صٔاٖ جٛضیذٖ، آٖ سا تٝ دلت ٔطاٞذٜ وٙیذ. ٔطاٞذات خٛد سا 

چٝ اتفالی ٔی افتذ؟ جٛضیذٖ آب تش٘ج سا تا   واٞص یا افضایص دٞیٓ، تٙٛیسیذ. اٌش ضؼّٝ حشاست صیش ظشف تش٘ج سا

 جٛضیذٖ ٔٛاد ٔزاب دسٖٚ صٔیٗ ٔمایسٝ وٙیذ.

تشوٙذ سا ٔطاٞذٜ ٔی وٙیٓ. دس  یصؼٛد ٚخشٚج تخاس آب ٚ تطىیُ حثاب ٞای آب وٝ تالفاصّٝ پس اص تطىیُ ٔ

وٙذ. دس ایٗ دٔا، تخاس حاصُ دس  ضشٚع تٝ جٛضیذٖ ٔیٔایغ  ضٛد، حمیمت ٚلتی وٝ فطاس تخاس ٔایغ تا فطاس جٛ تشاتش ٔی

سثة ایجاد حثاب ٚ جٛضص ٔی ضٛد. تطىیُ حثاب دس دٔای پاییٗ تش اص ٘مؽٝ جٛش غیش ٕٔىٗ است، دسٖٚ ٔایغ 

ضٛد. افضایص ضؼّٝ ٔٛجة  صیشا فطاس ٞٛا تش سؽح ٔایغ وٝ تیص اص فطاس داخُ آٖ است، ٔا٘غ اص تطىیُ حثاب ٔی
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ی حشاست صیش ظشف تش٘ج ٔٛجة وٓ ضذٖ سشػت تطىیُ  ٛاٞذ ضذ ٚ تاِؼىس واٞص ضؼّٝافضایص حثاب ٞا خ

تفاٚت وٝ ٌاص ٞای خشٚجی  دٞذ تا ایٗ حثاب ٞا خٛاٞذ ضذ. ٕٞیٗ اتفاق دس ٔٛسد جٛضص ٔٛاد ٔزاب ٞٓ  سخ ٔی

   ضٛد. ػالٜٚ تش تخاس آب ضأُ ٌاص ٞای دیٍشی ٘یض ٔی

 04ی صفحه کار در کالس 
ٔمذاسی خان سس سا تا آب ٔخّٛغ وشدٜ ٚ ٌُ سس تٟیٝ وٙیذ. سپس آٖ سا تٝ ضىُ ٔخشٚغ آتص دس ٌشٜٚ خٛد، 

ی ضیٕیایی آٔٛ٘یْٛ دی وشٚٔات  دس آٚسیذ. پس اص خطه ضذٖ، ٔمذاسی ٔادٜ  ی آٖ فشٚ سفتٝ است، فطا٘ی وٝ دٞا٘ٝ

 ا تا دلت ٔطاٞذٜ وٙیذ.ی آٖ تشیضیذ ٚ تا ٘ظاست ٔؼّٓ خٛد، آٖ سا تا ضؼّٝ وثشیت سٚضٗ وٙیذ آٖ س دس دٞا٘ٝ

آٔٛ٘یٓ دی وشٚٔات یه ٔادٜ جأذ تمشیثا ٘اس٘جی سً٘ است تؼذ اص سٛختٗ ایٗ ٔادٜ ٌاص ٘یتشٚطٖ ٚ تخاس آب ٚ 

وٙذ ٚ تسیاس سشیغ سخ  ضٛد ایٗ ٚاوٙص ٌشٔای صیادی تِٛیذ ٔی ی جأذ دیٍشی تٝ سً٘ سثض تیشٜ تِٛیذ ٔی ٔادٜ

  دٞذ.  ٔی

 04ی  صفحه پژوهش کنید

 .فطاٖ ٘یٕٝ فؼاَ ٚ دٚ آتص فطاٖ خأٛش وطٛسٔاٖ سا ٘اْ تثشیذ آتصدٚ   -

 فطاٖ خأٛش آتص فطاٖ ٘یٕٝ فؼاَ آتص

 سثالٖ دٔاٚ٘ذ

 سٟٙذ تفتاٖ

 

 فطا٘ی صیش چٝ واستشدی داس٘ذ؟ ٞش یه اص سًٙ ٞای آتص -

ٌیشد. سًٙ پا  فطا٘ی ضىُ ٔی ٞای آتص سًٙ پا ٘ٛػی سًٙ آرسیٗ است وٝ اص سشد ضذٖ ٌذاصٜ سًٙ پا:

ضٛد. ٕٞچٙیٗ  ی پا استفادٜ ٔی اش تشای صدٚدٖ الیٝ ٞای سفت ٚ ٔشدٜ پٛست دس پاضٙٝ تٙا تٝ تاالی سایٙذٌی

 ضٛد.  اص سًٙ پا تٝ ػٙٛاٖ سایٙذٜ دس صٙؼت چٛب تشی استفادٜ ٔی

 

آیذ ٚ ٚصٖ ٔخصٛظ آٖ وٕتش اص یه  فطاٖ تٝ ٚجٛد ٔی ٔؼذ٘ی اص ٌذاصٜ ٞای آتصپٛوٝ  ی ٔؼذ٘ی: پٛوٝ

ی ٔؼذ٘ی ٚصٖ ساختٕاٖ، تا یه سْٛ وٓ ٚ دس تشاتش صِضِٝ  تا استفادٜ اص پٛوٝ  ٔا٘ذ، سٚی آب ضٙاٚس ٔی  است،

٘یض آٖ ضٛد. ایٗ ٔٛاد ٕٞچٙیٗ دس صٙایغ ػایك ساصی واستشد داس٘ذ ٚ تشای ٔتخّخُ وشدٖ خان  ٔماْٚ تش ٔی

 افضایٙذ.  سا تٝ خان ٔی

 

فطاٖ ایجاد  آتصتٛف، سٍٙی است اص تحىیٓ ٚ سیٕاٖ ضذٌی خاوستش ٞای فطا٘ی:  تٛف آتص

« پٛصٚالٖ»واستشد سًٙ تٛف دس جادٜ ساصی، ساختٗ سپشٞای ٔحافظ اؼشاف جادٜ ٚ ساختٗ سیٕاٖ  ضٛد، ٔی

 د.تٝ ػٙٛاٖ ٔصاِح ساختٕا٘ی ٚ دس دیٛاسساصی پاسن ٞا واستشد داس
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 07ی آزمایش کنید صفحه

 ؟خٛاٞیذ یىی اص ٌاص ٞای آتص فطا٘ی سا تِٛیذ وٙیذ آیا ٔی

 تشای ایٗ واس ٔمذاسی جٛش ضیشیٗ سا  دس یه ِیٛاٖ تشیضیذ ٚ سپس تٝ آٖ ٔمذاسی سشوٝ اظافٝ وٙیذ. -1

 ٔطاٞذات خٛد سا یادداضت وٙیذ ٚ تٝ وٕه ٔؼّٓ خٛد ٘ٛع ٌاص حاصُ سا تؼییٗ وٙیذ. -2

ضٛد تٝ ٔحط سیختٝ ضذٖ سشوٝ دس جٛش ضیشیٗ یه تغییش ضیٕیایی سخ دادٜ تا تِٛیذ ٌاص وشتٗ دی  ٔطاٞذٜ ٔی

 وٙذ.  اوسیذ ٔحتٛای داخُ ِیٛاٖ تٝ تیشٖٚ فٛساٖ ٔی

 ٌٚٛ وٙیذ ٚ جذَٚ صیش سا تىٕیُ وٙیذ. دستاسٜ آتطفطاٖ تا ٞٓ ٌفت

 ظشس ٞای آتص فطاٖ ٞا فٛایذ آتص فطاٖ ٞا

 ا٘تطاس ٌاص سٕی آٞٗ ٚ ٔستطىیُ ٔؼادٖ 

 صیاٖ ٞای ٔاِی تطىیُ چطٕٝ ٞای آب ٌشْ

 وطتاس ا٘ساٖ ٞا ٚ سایش جا٘ذاساٖ تطىیُ دسیاچٝ

 سیضش تاساٖ ٞای اسیذی ی ٌشدضٍشی  تٛسؼٝ

 اص تیٗ سفتٗ ٔضاسع ٚ پٛضص ٌیاٞی صایی وٜٛ

 ایجاد سٛ٘أی ایجاد صٔیٗ ٞای وطاٚسصی حاصّخیض

 

 

 07ی صفحه پژوهش کنید

 ساوٙاٖ ٔٙاؼك آتص فطا٘ی چٝ ٔٛاسدی سا تایذ سػایت وٙٙذ؟

 ی فٛسی آٔادٌی تشای تخّیٝ -1

 داضتٗ اؼالػات ٚ اخثاس صٔیٗ ضٙاسی تشای اؼالع اص صٔاٖ دلیك فٛساٖ -2

 داضتٗ ٚسایُ وٕه ٞای اِٚیٝ -3
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