ﺩﺭﺱ ٦

ورزش و ﻧﻴﺮو)(۱
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در ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﻣﺎ آن ﻫﺎ را ﻧﻤﯽﺑﻴﻨﻴﻢ اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ اﺛﺮ آن ﻫﺎ را ﺑﺮ روی اﺟﺴﺎم ﻳﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه
)ﺣﺲ( ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻧﻴﺮو ﺳﺒﺐ اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﻣﯽﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪزدن ﻳﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﺗﻮپ ،ﻳﮏ ﺑﺎزی را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ،وﻗﺘﯽ در ﺣﺎل دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاری ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﻳﺎ در ﺣﺎل دوﻳﺪن،
در ﻫﻤﻪی ﻣﻮارد در ﺣﺎل وارد ﮐﺮدن ﻧﻴﺮو ﻫﺴﺘﻴﻢ.
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ﮐﺎر در ﮐﻼس
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪی ﻗﺒﻞ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ.
اﻟﻒ( در ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺷﮑﻞﻫﺎ ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ؟
ب( ﻧﺘﻴﺠﻪی اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮ روی ﺟﺴﻢ )ﺗﻮپ ،ﺗﻴﺮ و  (...ﭼﻴﺴﺖ؟

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ
ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی روزاﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در روز ﺑﺮﺧﯽ از آن ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻴﺪ .در ﮐﺪام ﻣﻮرد
ﺟﺪول زﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪادی از ﻓ ّﻌ ّ
ﺟﺴﻢ ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺶ ﻳﺎ ُﻫﻞدادن )ﻓﺸﺎر( و ﻳﺎ ﻫﺮ دو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ردﻳﻒ اول ﺟﺪول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﻣﻮارد دﻳﮕﺮی را ﺑﻪ ﺟﺪول اﺿﺎﻓﻪ و ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺷﻤﺎره

ﺎﻟﻴﺖ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻓ ّﻌ ّ

١

ﺑﺴﺘﻦ درب ﮐﺸﻮی ﻣﻴﺰ

٢

ﺑﺎز ﮐﺮدن درب اﺗﺎق

٣

ﻗﺮار دادن ﻳﮏ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ روی ﻣﻴﺰ

٤

ﺷﻮت ﮐﺮدن ﺗﻮپ

٥

ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﮐﻴﻒ از روی زﻣﻴﻦ

٦

.........................

ﮐﺸﻴﺪن

ﻫﻞ ﻳﺎ ﻓﺸﺎر دادن
3

ﺎﻟﻴﺖ ﺣﺎﻟﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺶ ﻳﺎ ﻫﻞ دادن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
آﻳﺎ در اﻳﻦ ﻓ ّﻌ ّ
ﺎﻟﻴﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ :ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ دادن ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺑﮑﺸﻴﻢ و ﻳﺎ ﻫﻞ دﻫﻴﻢ؟
آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ از اﻳﻦ ﻓ ّﻌ ّ
در ﻋﻠﻮم ﻫﻞ دادن و ﻳﺎ ﮐﺸﻴﺪن ﻣﻌﺎدل وارد ﮐﺮدن ﻳﺎ ِاﻋﻤﺎل ﻧﻴﺮو اﺳﺖ.
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اﺛﺮ ﻧﻴﺮو
ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ
ﮔﺰارش ّ
ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ورزﺷﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ از ﻧﻴﺮو ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ ﺟﺴﻢ،
در ﮔﺮوه ﺧﻮد ،ﻓ ّﻌ ّ
ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺴﻢ ،ﺗﻮﻗّﻒ ﺟﺴﻢ و ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﻳﺎ ﺗﻨﺪ ﺷﺪن ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻌ ّﻠﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻴﺎط ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮوﻳﺪ
ﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش دﻫﺪ.
و آن ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﻼس ،ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻧﺘﻴﺠﻪی ﻓ ّﻌ ّ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻳﻢ ،وﻗﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮپ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺜ ًﻼ وﻗﺘﯽ ﺗﻮﭘﯽ ﻣﺘﻮ ّﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﻳﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﻤ ًﺎ ﻧﻴﺮوﻳﯽ ﺳﺒﺐ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ؛ وﻗﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺴﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن
ﻧﻴﺮوﻳﯽ وارد ﺷﻮد.

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻧﻴﺮو ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﭘﺮﮐﻨﻴﺪ.
در ﺷﮑﻞﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﺎ ّ
اﻟﻒ( وارد ﮐﺮدن ﻧﻴﺮو ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺮوع  .............آن ﺷﻮد.
ب( وارد ﮐﺮدن ﻧﻴﺮو ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺳﺒﺐ  ...............ﺷﺪن ﺣﺮﮐﺖ آن ﻣﯽ ﺷﻮد.
پ( وارد ﮐﺮدن ﻧﻴﺮو ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺳﺒﺐ  ................ﺷﺪن ﺣﺮﮐﺖ آن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ت( وارد ﮐﺮدن ﻧﻴﺮو ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ  .............ﺣﺮﮐﺖ آن ﺷﻮد.
ث( وارد ﮐﺮدن ﻧﻴﺮو ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ  ................آن ﺷﻮد.

اﻟﻒ

ب

پ

ت

ث
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ﻋﻠﻢ و زﻧﺪﮔﯽ

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی زﻳﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻴﺮو را ﺑﻬﺘﺮ ﺣﺲ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓ ّﻌ ّ
 (١ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ی ﻣﭻاﻧﺪازی در ﮐﻼس
 (٢ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﻃﻨﺎبﮐﺸﯽ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻼس
 (٣وارد ﮐﺮدن ﺗﻮپ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪی ﺳﺮ ﺑﻪ دروازه
........................................ (٤

ﻧﻴﺮو ﻧﺎﺷﯽ از اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ دو ﺟﺴﻢ اﺳﺖ

ﺷﺨﺼﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﻳﮏ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﮐﻮﭼﮏ اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ اﻟﻒ(.
آﻳﺎ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺑﻪ ﻋ ّﻠﺖ اﻳﺴﺘﺎدن ﺷﺨﺺ در ﭘﺸﺖ آن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺷﺨﺺ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻫﻞ دادن اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ او ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻧﻴﺮو وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺮوی
وارد ﺷﺪه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ب(.
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻳﺪ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ را ﻫﻞ دﻫﺪ ﺗﺎ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ را ﻫﻞ ﻧﺪﻫﺪ،
ﭘﺲ ّ
اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﻟﻒ
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ب

اﻟﻒ

ب

ﺷﮑﻞ ﻫﺎی اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻪ وﺿﻌﻴﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻴﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ِﮐﺸﺪ؟
در ﺷﮑﻞ اﻟﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮﻫﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﻫﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ب ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﻣﯽ ِﮐﺸﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺷﮑﻞ پ ﻣﺮد ﮐﺸﺎورز و ﮔﺎو ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﻣﯽ ِﮐﺸﻨﺪ.

پ

در ﺷﮑﻞﻫﺎی اﻟﻒ و ب دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺮو وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺮد وﮔﺎو ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻴﺮو وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
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اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮ

اﻟﻒ( ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﺪ ﺟﺴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻫﻢ اﺛﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﺮو ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد؟
ب( اﮔﺮ دو ﺟﺴﻢ ﺑﺮﻫﻢ اﺛﺮ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ و اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ را ﻫﻞ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
آﻳﺎ دو ﺟﺴﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻴﺮو وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟

ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی آﻓﺮﻳﻨﺶ
آﻳﺎ ﻣﯽداﻧﻴﺪ ﮐَﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اراﺑﻪای ﮐﻪ ﺟﺮم آن ﺑﻴﺶ از ﻳﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﺑﺮاﺑﺮ
ﺟﺮم ﺧﻮدش اﺳﺖ را ﺑﮑﺸﺪ و ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآورد؟

ﻋﻠﻢ و زﻧﺪﮔﯽ

در ﺳﺎل دوم ﺑﺎ ﺑﺎزی ﻃﻨﺎب ﮐﺸﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪهاﻳﺪ .در اﻳﻦ ﺑﺎزی دو ﺗﻴﻢ ﻣﺜ ًﻼ ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ،در دو ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻨﺎب را ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ
)ﺷﮑﻞ زﻳﺮ اﻋﻀﺎی ﻫﺮ دو ﺗﻴﻢ ﺗﻼش زﻳﺎدی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﻨﺎب را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
اﻟﻒ( ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﻨﺎب ﻧﻴﺮو وارد ﻣﯽﺷﻮد ،ا ّﻣﺎ ﻃﻨﺎب ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟
ب( در ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻳﮑﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟
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آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻴﺪ
ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﺟﻌﺒﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻞ دادن ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﺪ .ﺗﻼش ﮐﻨﻴﺪ آن را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ
درآورﻳﺪ.

ﺣﺎل از ﻳﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﺎ او ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ در ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﻫﻞدادن ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺮو وارد ﮐﻨﺪ .آﻳﺎ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻌﺒﻪ
راﺣﺖ ﺗﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﭼﺮا راﺣﺖﺗﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ؟

ﺣﺎل از دوﺳﺘﺘﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﻧﻴﺮو وارد ﮐﻨﺪ .آﻳﺎ ﺟﻌﺒﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.

در ﮐﺪام ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎ اﺛﺮ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺟﺴﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟
در ﮐﺪام ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﺮوی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻴﺶ ﺗﺮی ﺑﻪ ﺟﺴﻢ وارد ﺷﺪه و ﺟﺴﻢ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
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ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻏﻴﺮﺗﻤﺎﺳﯽ
در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﻣﭻاﻧﺪازی ،ﻫﻞدادن ﻣﺎﺷﻴﻦ ،ﻃﻨﺎبﮐﺸﯽ و ،...دو
ﺟﺴﻢ در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻴﺮو وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻳﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻳﯽ
را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻴﺪ ﮐﻪ دو ﺟﺴﻢ ﺑﺪون ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺮو وارد ﮐﻨﻨﺪ؟
وﻗﺘﯽ از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻳﮏ ﺗﻮپ ﻳﺎ ﻣﺪادی رﻫﺎ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﺮف زﻣﻴﻦ
ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻴﻮهﻫﺎ و ﺑﺮگﻫﺎ ﻧﻴﺰ وﻗﺘﯽ از درﺧﺖ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف
زﻣﻴﻦ ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻳﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﮑﺮ ﮐﺮدهاﻳﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﺟﺴﺎم ﺑﻪ ﻃﺮف زﻣﻴﻦ
ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
وﻗﺘﯽ ﺗﻮپ در دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد ،ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎ رﻫﺎﺷﺪن از دﺳﺖ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻳﮏ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺮﮐﺖ ا ّﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺮﮐﺖ ،ﻧﻴﺮو اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻳﻢ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی اﺟﺴﺎم ﻧﺰدﻳﮏ ﺧﻮد
ﻧﻴﺮو وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﺪ .اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ،ﻧﻴﺮوی ﮔﺮاﻧﺸﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻴﺮوی ﮔﺮاﻧﺸﯽ ﻳﮏ ﻧﻴﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ و ﻫﻤﻪﮐﺲ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻴﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ ای ﮐﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺟﺴﻢ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،وزن ﺟﺴﻢ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ
ﭼﺮا وﻗﺘﯽ ﺷﻴﺮ آب را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ،آب ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻣﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮ

ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ در زﻣﻴﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﻓﻮﺗﺒﺎل ،ﺟﺎذﺑﻪی زﻣﻴﻦ ﺑﺮ ﺗﻮپ وارد ﻧﺸﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ا ّﺗﻔﺎقﻫﺎﻳﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﻔﺘﺪ؟

ﻋﻠﻢ و زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﻤﺎ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻋﻠﻮم ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺮم آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﺪ و دﻳﺪﻳﺪ ﮐﻪ ﺟﺮم ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺎدهی ﺗﺸﮑﻴﻞدﻫﻨﺪهی آن
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و واﺣﺪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی آن ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺟﺮم ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ از ﺗﺮازو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ا ّﻣﺎ اﮐﺜﺮ ًا ﺑﻪﺟﺎی
ﮐﻠﻤﻪی ﺟﺮم از وزن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺜ ًﻼ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ وزن اﻳﻦ ﻫﻨﺪواﻧﻪ  ٣/٥ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ درﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺟﺮم اﻳﻦ ﻫﻨﺪواﻧﻪ  ٣/٥ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ.

ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی آﻓﺮﻳﻨﺶ
ﺳﻴﺎرهی دﻳﮕﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪی ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از  ١٦٠ﻗﻤﺮ در اﺛﺮ ﻧﻴﺮوی ﮔﺮاﻧﺸﯽ ﺑﻪ دور ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﯽﭼﺮﺧﻨﺪ
آﻳﺎ ﻣﯽداﻧﻴﺪ زﻣﻴﻦ و ﻫﻔﺖ ّ
ﺳﻴﺎره از ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺣﻴﻦ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺪارش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ا ّﻣﺎ ﻫﻴﭻﮔﺎه ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
و ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻫﺮ ّ
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آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻴﺪ

ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﻳﮑﯽ از آﻫﻨﺮﺑﺎﻫﺎ را روی ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﻣﺪاد اﺳﺘﻮاﻧﻪای
دو ﻗﻄﻌﻪ آﻫﻨﺮﺑﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ّ
ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .آﻫﻨﺮﺑﺎی دﻳﮕﺮ را ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﺑﺎ آﻫﻨﺮﺑﺎی ا ّول ﺗﻤﺎس ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ ﻳﮏﺑﺎر از ﻃﺮف ﻗﻄﺐ
ﻫﻤﻨﺎم و ﺑﺎر دﻳﮕﺮ از ﻃﺮف ﻗﻄﺐ ﻏﻴﺮﻫﻤﻨﺎم ﺑﻪ آن ﻧﺰدﻳﮏ ﮐﻨﻴﺪ .ﭼﻪ ا ّﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟ اﻳﻦ آﻫﻨﺮﺑﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻞ دادن ﻣﯽ ﺷﻮد ﻳﺎ ﮐﺸﻴﺪن؟
ﻧﻴﺮوﻳﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ آﻫﻨﺮﺑﺎ ﺑﻪ آﻫﻨﺮﺑﺎی دﻳﮕﺮ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻴﺮوی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻨﻴﺪ و ﮔﺰارش دﻫﻴﺪ

در ﻣﻮرد ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی آﻫﻨﯽ ﻳﺎ ﻣﻮادی ﮐﻪ ﺟﺬب آﻫﻨﺮﺑﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش دﻫﻴﺪ.

آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻴﺪ
ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﻳﮑﯽ را ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺨﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
دو ﻣﻴﻠﻪی ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ )ﻣﺜ ًﻼ دو ﻋﺪد ﺧﻮدﮐﺎر ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ( ّ
ﺷﮑﻞ ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ .دو ﺳﺮ ﻫﺮ دو ﻣﻴﻠﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎرﭼﻪی ﭘﺸﻤﯽ و ﻳﺎ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮ ﮐﻪ ﺗﻤﻴﺰ و ﺧﺸﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺎﻟﺶ
دﻫﻴﺪ .ﻣﻴﻠﻪی ﻧﺦدار را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ از ﻣﻴﺰی آوﻳﺰان ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﺮ ﻣﻴﻠﻪی دﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﺶ داده ﺷﺪه را ﺑﻪ
ﺳﺮ ﻣﻴﻠﻪی آوﻳﺰانﺷﺪه ،ﻧﺰدﻳﮏ ﮐﻨﻴﺪ .ﭼﻪ ا ّﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟

ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺶ را ﺑﺎ ﺑﺮاده ﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬ اﻧﺠﺎم
دﻫﻴﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻴﻠﻪ ﻳﺎ ﺷﺎﻧﻪ ی ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ﻣﺎﻟﺶ دادهﺷﺪه را ﺑﻪ
ﺗﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬ ﻧﺰدﻳﮏ ﮐﻨﻴﺪ .ﭼﻪ ا ّﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؟
ﺧﺎﺻﻴﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻪ ﻳﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﻣﺎﻟﺶ دارای
ّ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺴﺎم دﻳﮕﺮ را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ .ﻧﻴﺮوﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺟﺬب ﺧﺮدهﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻪ ﻳﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻴﺮوی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﺎلﻫﺎی دﻳﮕﺮی از اﻳﻦ ﻧﻴﺮو را در
ﮐﻼس ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
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اﺻﻄﮑﺎک

در دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاری وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﮐﻢ و ﻳﺎ دوﭼﺮﺧﻪ را ﻣﺘﻮ ّﻗﻒ ﮐﻨﻴﻢ ،از ﺗﺮﻣﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
آﻳﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﮑﺮ ﮐﺮدهاﻳﺪ ﺗﺮﻣﺰﮐﺮدن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﮐُﻨﺪﺷﺪن و ﺗﻮ ّﻗﻒ ﺳﺮﻳﻊ وﺳﻴﻠﻪی ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دوﭼﺮﺧﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ
ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻪ روی ﺳﻄﺤﯽ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ّﻣﺪﺗﯽ ﺣﺮﮐﺘﺶ ﮐُﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﺗﻮﭘﯽ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﭼﺮا ﭘﺲ
از ﻃﯽ ﻣﺴﻴﺮ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز ﻣﯽاﻳﺴﺘﺪ؟ و ﭼﺮا راه رﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻳﺦ و ﺑﺮف دﺷﻮار اﺳﺖ؟ و . ...

آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻴﺪ
ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ و در ﺳﻄﺤﯽ ﺻﺎف ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﺳﻄﺢ ﺳﺮاﻣﻴﮑﯽ ،روی ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب
ﺗﺨﺘﻪای ﺻﺎف ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ  ۴۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ّ
ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .ﺟﺴﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﺑﺎﻃﺮی ﻗﻠﻤﯽ را از ﺑﺎﻻی ﺗﺨﺘﻪ رﻫﺎ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺟﺴﻢ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﭼﻪ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ روی ﺳﻄﺢ ﺻﺎف ﻣﯽاﻳﺴﺘﺪ؟
ﺑﺎر دﻳﮕﺮ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ را روی ﺳﻄﺢ ﭘﺮزداری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﮐﺖ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ .اﻳﻦ ﺑﺎر ﺟﺴﻢ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﭼﻪ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﻣﯽاﻳﺴﺘﺪ؟
اﮔﺮ آزﻣﺎﻳﺶ را روی ﺳﻄﺢ ﻧﺎﻫﻤﻮار ﺧﺎﮐﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ ،ﭼﻪ ا ّﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؟ اﮔﺮ روی ﻳﺦ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﭼﻪ ا ّﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟
ــ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺴﻢ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﻴﺶ ﺗﺮی را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ؟
ــ در ﮐﺪام ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺴﻢ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﻣﺘﻮ ّﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد؟
ــ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﺮا در ﻫﻤﻪی ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ ،ﺟﺴﻢ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﯽاﻳﺴﺘﺪ؟

آزﻣﺎﻳﺶ روی ﺳﻄﺢ ﺻﺎف

آزﻣﺎﻳﺶ روی ﺳﻄﺢ ُﭘﺮزدار
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در ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ی ﻗﺒﻞ ﮐﺪام ﻧﻴﺮو ﺳﺒﺐ ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﻮ ّﻗﻒ ﺟﺴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ اﻳﻦ ﻧﻴﺮو در ﮐﺪام ﺟﻬﺖ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ
وارد ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻧﻴﺮوﻳﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻨﺪﺷﺪن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻴﺮوی اﺻﻄﮑﺎک ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻴﺮوی اﺻﻄﮑﺎک ﻫﻤﻮاره ﺧﻼف ﺟﻬﺖ
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.

ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی آﻓﺮﻳﻨﺶ

آﻳﺎ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ اﮔﺮ ﻧﻴﺮوی اﺻﻄﮑﺎک ﻧﺒﻮد ﭼﻪ ا ّﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺎد؟! آﻳﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون اﺻﻄﮑﺎک ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ؟

اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮ
در آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻴﺪ ﺻﻔﺤﻪ ی ﻗﺒﻞ ﻧﻴﺮوی اﺻﻄﮑﺎک در ﮐﺪام ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ اﺳﺖ؟ آﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﻄﺤﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺟﺴﻢ رﻫﺎﺷﺪه ﺑﺮ روی آن ﻣﺘﻮ ّﻗﻒ ﻧﺸﻮد؟ در ﮔﺮوه ﺧﻮد ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻴﺪ.

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ
ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی زﻳﺮ ،ﻧﻴﺮوی اﺻﻄﮑﺎک ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻳﺎ ﮐﻢ ﺗﺮ ﭼﺮا؟
در ﻫﺮﻳﮏ از ﻓ ّﻌ ّ
ب( ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﮐﻮه
اﻟﻒ( ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﻣﺰ ﮐﺮدن اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ
ت( ﮔﺮه زدن ﻃﻨﺎب
پ( اﺳﮑﯽ روی ﻳﺦ ﻳﺎ ﺑﺮف
ج( ﻫﻨﮕﺎم ُﻫﻞ دادن ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ﺳﻨﮕﻴﻦ
ث( اﺻﻄﮑﺎک ﺑﻴﻦ اﺟﺰای دوﭼﺮﺧﻪ؛ ﻣﺜ ًﻼ زﻧﺠﻴﺮ و ﭼﺮخ دﻧﺪه

ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻨﻴﺪ و ﮔﺰارش دﻫﻴﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ اﺻﻄﮑﺎک در روزﻫﺎی ﺑﺮﻓﯽ و ﺳﺮﻧﺨﻮردن اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻫﺎ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد؟ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺑﻪ ﮐﻼس اراﺋﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
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آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻴﺪ
ﻳﮏ ﮐﺘﺎب ﺑﺰرگ را روی ﻣﻴﺰ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻳﮏ ِﮐﺶ آن را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ وادارﻳﺪ .اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ
ﻗﺮار دادن ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﮐﻮﭼﮏ روی ﻫﻢ ،ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .ﺣﺎل ﭼﻨﺪ ﻣﺪاد اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺷﮑﻞ را زﻳﺮ ﮐﺘﺎب ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و دوﺑﺎره ﺳﻌﯽ
ﮐﻨﻴﺪ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﺎن ِﮐﺶ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآورﻳﺪ .در ﮐﺪام ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺮﮐﺖ دادن ﮐﺘﺎب راﺣﺖﺗﺮ اﺳﺖ و ِﮐﺶ ﮐﻢ ﺗﺮ ﮐﺸﻴﺪه
ﻣﯽﺷﻮد؟

در زﻣﺎنﻫﺎی ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﯽ اﺟﺴﺎم ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﮐﺎﻫﺶ اﺻﻄﮑﺎک از روﺷﯽ ﺷﺒﻴﻪ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .
آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺪاد از ﺗﻨﻪ ی درﺧﺘﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺮای ﮐﻢﮐﺮدن اﺻﻄﮑﺎک از ﭼﻪ راه ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻳﮏ ﭼﻤﺪان ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺳﻨﮕﻴﻦ را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﺪ؟

اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮ
وﻗﺘﯽ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ در ﺟﺎد ّه ای در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ،
ﻧﻴﺮوی اﺻﻄﮑﺎک ﺑﺮ آن اﺛﺮ ﮐﺮده و ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ
آن ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ آﻳﺎ ﻧﻴﺮوی اﺻﻄﮑﺎک ﺑﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﻳﺎ
ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎی در ﺣﺎل ﭘﺮواز ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
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ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ،ﻳﮏ ﺑﺮﮔﻪی ﮐﺎﻏﺬ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد ﺣﺮﮐﺖ دﻫﻴﺪ .ﭼﻪ
ا ّﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟ ﭼﻪ ﻧﻴﺮوﻳﯽ ﺳﺒﺐ ﮐﻨﺪﺷﺪن ﺣﺮﮐﺖ و ﺧﻢﺷﺪن ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽﺷﻮد؟
وﻗﺘﯽ ﺟﺴﻤﯽ در ﻫﻮا ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ آن ﻧﻴﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
اﺻﻄﻼﺣ ًﺎ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻮا ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮای آن ﮐﻪ اﺟﺴﺎم ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﻮا ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﮑﻞ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻧﻴﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻫﻮای وارد ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺪ.

ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻨﻴﺪ و ﮔﺰارش دﻫﻴﺪ
ﻧﻴﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻮا ﺑﺮ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺧﻮدروﻫﺎﻳﯽ اﺛﺮ ﮐﻢ ﺗﺮی دارد؟

ﭘﺮواز
آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻴﺪ
دو ﺑﺎدﮐﻨﮏ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ از ﻳﮏ ﺧﻂ ﮐﺶ ﺑﻴﺎوﻳﺰﻳﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻟﻮﻟﻪی ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ وﺳﻂ ﺑﺎدﮐﻨﮏﻫﺎ
ﻓﻮت ﮐﻨﻴﺪ .ﭼﻪ ا ّﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟ اﮔﺮ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ از دﻓﻌﻪی ﻗﺒﻞ ﻓﻮت ﮐﻨﻴﺪ ،ﭼﻪ ا ّﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟

ﻳﮏ ﻧﻮار ﮐﺎﻏﺬی ﺑﻪ ﻋﺮض ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ  ٤ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ را از ورق ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﻳﮏ ﻃﺮف آن را ﻣﻴﺎن ﮐﺘﺎب ﻗﺮار داده
و ﻓﻮت ﮐﻨﻴﺪ .ﭼﻪ ا ّﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟ اﮔﺮ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ از دﻓﻌﻪی ﻗﺒﻞ ﻓﻮت ﮐﻨﻴﺪ و ﻫﻮا ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺶﺗﺮی از روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﮕﺬرد ،ﭼﻪ ا ّﺗﻔﺎﻗﯽ
ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟
ﺑﺎ دﻣﻴﺪن ﻫﻮا ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ،از ﻓﺸﺎر ﻫﻮای ﺑﺎﻻی ﮐﺎﻏﺬ ،ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا در
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از ﻓﺸﺎر آن در ﺑﺎﻻ ﺷﺪه و در اﺛﺮ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﻧﻴﺮوﻳﯽ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮ ﮐﺎﻏﺬ وارد
ﻣﯽﺷﻮد و آن را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد.
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در روزﻫﺎی ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن اﻳﻦﮐﻪ ﺳﻘﻒ ﺷﻴﺮواﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ ﮐﻨﺪه ﺷﻮد زﻳﺎد اﺳﺖ.
آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه اﻳﻦ ا ّﺗﻔﺎق را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.

ﺑﺎلﻫﺎی ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ،ﻫﻮای ﺑﺎﻻی ﺑﺎل دارای ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﻴﺶ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻮای ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎل ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻮار ﮐﺎﻏﺬی ،ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر در دو ﺳﻮی ﺑﺎل و اﻳﺠﺎد
ﻳﮏ ﻧﻴﺮوی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮔﺮدد .اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ از ﻧﻴﺮوی ﺟﺎذﺑﻪی وارد ﺑﺮ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و آن را ﺑﻪ
ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ دﻫﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎی در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻴﺮوی ﺟﺎذﺑﻪی زﻣﻴﻦ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻮا ،ﻧﻴﺮوی رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻﻳﯽ ﻧﻴﺰ
وارد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣ ًﺎ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺮوی ﺑﺎﻻﺑﺮی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﻴﺮوی ﺑﺎﻻﺑﺮی
ﻧﻴﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻮا

ﻧﻴﺮوی راﻧﺶ

وزن

ﮐﺎر در ﮐﻼس

ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻌ ّﻠﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻳﺪ .ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻳﮏ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎی ﮐﺎﻏﺬی ﻳﺎ ...درﺳﺖ ﮐﻨﺪ و ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎی ﺧﻮد را
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻴﺶ ﺗﺮی در ﻫﻮا
آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻳﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد .ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎی ﮐﺪام ﮔﺮوه ّ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﻴﺶ ﺗﺮی را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
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ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺴﺎزم

در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی زﻳﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﺎردﺳﺘﯽ را ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ.

روش ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآوردن ﻫﺮ ﮐﺎردﺳﺘﯽ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻴﺪ؟

ﮐﺎر در ﮐﻼس
ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ،روش ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآوردن ﻫﺮ ﮐﺎردﺳﺘﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻴﺪ و روش ﻫﺎی ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآوردن ﮐﺎردﺳﺘﯽ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
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آﻳﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل از ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻳﺪ؟
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪی ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ.

ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﮏ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ و ﻳﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﮐﺎردﺳﺘﯽﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﺎزﻳﺪ.

اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮ
اﮔﺮ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،از ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآوردن وﺳﻴﻠﻪﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ؟
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ﺩﺭﺱ ٩
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ﺳﻔﺮ اﻧﺮژی

در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ،واژه ی اﻧﺮژی در ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود:
ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﻮاﻗﻌﯽ واژهی اﻧﺮژی را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻳﺪ؟ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ؟

آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻴﺪ
ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد اﻧﺮژی ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﻓ ّﻌ ّ
١ــ دﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺎﻟﺶ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ اﺣﺴﺎس ﮔﺮﻣﺎ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﻓﺮﻓﺮه ی ﮐﺎﻏﺬی را ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺮﻣﺎ )ﺑﺨﺎری( ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ درآﻳﺪ.
٣ــ ﺑﺎ ﻣﺪاد ﺑﺮ ﻟﺒﻪ ی ﻟﻴﻮان ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺻﺪا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد.
٤ــ ﺗﻮﭘﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آورد.

 ٥ــ ﺑﺮ روی ﻃﺒﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ﭼﻨﺪ داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و ﺳﭙﺲ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﭘﻮﺳﺘﻪی ﻃﺒﻞ ﺻﺪای ﻣﺤﮑﻤﯽ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ.
ﻫﺸﺪار :ﻓﺮﻓﺮه را روی ﺷﻌﻠﻪی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻴﺪ.

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻳﺪ ﮐﻪ اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺮژی ﺣﺮﮐﺘﯽ ،ﮔﺮﻣﺎﻳﯽ ،ﻧﻮراﻧﯽ و ﺻﻮﺗﯽ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد و داﺋﻤ ًﺎ از
ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی دﻳﮕﺮی از اﻧﺮژی را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻴﺪ؟ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه از ﮐﺪام ﺷﮑﻞﻫﺎی
اﻧﺮژی ﺑﻴﺶ ﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؟
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اﻧﺮژی در ﭼﻪ ﻣﻮادی ذﺧﻴﺮه ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺣﺘﻤ ًﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻳﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺧﻮردن ﻣﻘﺪاری ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻤﺶ ﻳﺎ ﺧﺮﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺑﺪن ﺷﻤﺎ اﻧﺮژی ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،اﻧﺮژی ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ از ﮐﺠﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ؟ آﻳﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮاد اﻧﺮژی ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ؟
اﻧﺮژی ﻧﻮراﻧﯽ ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﻏﺬاﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺮژی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ذﺧﻴﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻏﻠﺐ اﻧﺮژی ﻻزم ﺑﺮای ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآوردن ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎ و ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻮﺧﺖﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ،ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﭼﻮب ﻧﻴﺰ اﻧﺮژی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ دارﻧﺪ .اﻳﻦ اﻧﺮژیﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی
ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﻣﺎ و ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ
ﺑﺴﻴﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهی اﻧﺮژی ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﭼﻪ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؟ دﻻﻳﻞ ﺧﻮد را در ﮔﺮوه ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
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ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺮژی ذﺧﻴﺮه ﮐﻨﻨﺪ؟
آﻳﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ؟ آﻳﺎ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﻢ اﻧﺮژی را
ذﺧﻴﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ وﻗﺘﯽ ﭼﺮاغ ﻗﻮه ﻳﺎ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻣﺘﺤﺮک را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽاﻧﺪازﻳﺪ،
اﻧﺮژی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮ
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ و ﺳﻮﺧﺖﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ اﻧﺮژی ذﺧﻴﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از وﺳﺎﻳﻞ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺮژی ذﺧﻴﺮه ﮐﻨﻨﺪ .آﻳﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮاردی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدهاﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان در ﺟﺴﻤﯽ اﻧﺮژی ذﺧﻴﺮه ﮐﺮد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟

آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻴﺪ
ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﻨﮓ ﮐﻮﭼﮑﯽ را اﺑﺘﺪا از ارﺗﻔﺎع  ٢٠ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی و ﺳﭙﺲ از ارﺗﻔﺎع  ٤٠ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی و ﺑﺎر ﺳﻮم
ﻇﺮف آﺑﯽ ّ
از ارﺗﻔﺎع  ٦٠ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی داﺧﻞ ﻇﺮف رﻫﺎ ﮐﻨﻴﺪ .ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟ در ﮐﺪام ارﺗﻔﺎع آب ﺑﻴﺶ ﺗﺮی ﺑﻪ اﻃﺮاف ﭘﺎﺷﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و ورزشﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺑﺎﻋﺚ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪن
آﻳﺎ ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺳﻨﮓ ﺑﺎﻋﺚ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪن اﻧﺮژی در آن ﻣﯽﺷﻮد؟ در ﭼﻪ ﻧﻮع ﻓ ّﻌ ّ
اﻧﺮژی ﻣﯽﺷﻮد؟

آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻴﺪ
ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ و آن را ﮐﻮک ﮐﺮده و رﻫﺎ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺎر دﻳﮕﺮ آن را ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﮐﻮک ﮐﻨﻴﺪ .ﭼﻪ
ﻳﮏ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﮐﻮﮐﯽ )ﻓﻨﺮدار( ّ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟ در ﮐﺪام ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺮژی ﺟﺴﻢ ﭘﺲ از رﻫﺎ ﺷﺪن ﺑﻴﺶ ﺗﺮ اﺳﺖ؟

اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ اﺳﺒﺎبﺑﺎزی ﻳﺎ ﻋﺮوﺳﮏ ﺧﻮد را ﮐﻮک ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ،ﭼﻪ اﻧﺮژیﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
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اﻧﺮژی داﺋﻤ ًﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ

اﻧﺮژی داﺋﻤ ًﺎ در ﺳﻔﺮ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ آب از ﺑﺎﻻی آﺑﺸﺎر ﺳﺮازﻳﺮ ﻣﯽﺷﻮد اﻧﺮژی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋ ّﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ارﺗﻔﺎع در آب
ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻘﻮط آب ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ وﻗﺘﯽ آب روی ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻣﯽرﻳﺰد ،اﻳﻦ اﻧﺮژی ﺑﻪ
اﻧﺮژی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﺧﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽآورد و اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ،ﺣﺮﮐﺘﯽ ،ﮔﺮﻣﺎﻳﯽ و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺮژیﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد و
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺮژی داﺋﻤ ًﺎ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ
در ﮔﺮوه ﺧﻮد ،ﺳﻔﺮ اﻧﺮژی را ﺑﺮای ﻫﺮﻳﮏ از ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ:
ورزﺷﮑﺎری ﮐﻪ ﺗﻴﺮ و ﮐﻤﺎن را ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺳﭙﺲ آن را رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﮐﻪ از ﮐﻮه ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭼﺘﺮ ﻧﺠﺎت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﯽآﻳﺪ.
آﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺮق آﺑﯽ را ﻣﯽﭼﺮﺧﺎﻧﺪ و اﻧﺮژی
اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻋﻠﻢ و زﻧﺪﮔﯽ

وﺳﻴﻠﻪ ﻳﺎ ﭘﺪﻳﺪهای را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژی را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .وﺳﻴﻠﻪ ی ﻓﻮق را ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﻴﺎورﻳﺪ و ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻴﺪ .آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺧﻮدﺗﺎن وﺳﻴﻠﻪای ﺑﺎ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟
ّ

ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی آﻓﺮﻳﻨﺶ

ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژی در ﺑﺪن ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻮر ﻳﺎ اﻟﮑﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﺷﻮد .ﮐﺮم ﺷﺐ ﺗﺎب در ﺷﺐ از ﺧﻮد
ﻧﻮر ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﺎرﻣﺎﻫﯽ و ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﻮد ﺑﺮق ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ دﺷﻤﻦ را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﻨﺪ.
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اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ در آن دو ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژی اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟
آﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﺎ ﭘﺪﻳﺪهای ّ
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻴﺪ اﻧﺮژی ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﻳﮏ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ .ﻣﺜ ًﻼ ﻫﻮای ﮔﺮم ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮﻓﺮه را ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﺪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت
ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﭘﻴﺶ ﻣﯽآﻳﺪ؟

اﻧﺪازهﮔﻴﺮی اﻧﺮژی

ﺎﻟﻴﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻴﺪ اﻧﺮژی ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ .اﻧﺮژی ﺑﺎ واﺣﺪی
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓ ّﻌ ّ
ﺑﻪ ﻧﺎم ژول ) (Jاﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻮن اﻳﻦ واﺣﺪ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی روزاﻧﻪ ،ﮐﻮﭼﮏ
اﺳﺖ از واﺣﺪ ﮐﻴﻠﻮژول اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜ ًﻼ ﻣﺎ ﺑﺮای دوﻳﺪن در ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ ٢٨٠٠
ﮐﻴﻠﻮژول و ﺑﺮای راه رﻓﺘﻦ آرام  ٦٥٠ﮐﻴﻠﻮژول اﻧﺮژی ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ .روی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد
ﻏﺬاﻳﯽ ،ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻻﻣﭗﻫﺎی روﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎﻳﯽ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻴﺰان
اﻧﺮژی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎده ی ﻏﺬاﻳﯽ ﻳﺎ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ روی ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻧﺮژی ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ واﺣﺪ اﻧﺮژی روی ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﺎﻟﺮی اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺎﻟﺮی ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﻪ
و آن را ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش دﻫﻴﺪّ .
ﻃﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ ﻣﻌﺎدل  ٤٠٠٠ژول اﺳﺖ.
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ﺩﺭﺱ ١٠

ﺧﻴﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ،ﺧﻴﻠﯽ ﺑﺰرگ
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آﻳﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﻠﻮلﻫﺎ را از ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدهاﻳﺪ؟ ﺑﺮای دﻳﺪن آن ﻫﺎ از ﭼﻪ وﺳﻴﻠﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ؟
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺳﻠﻮلﻫﺎ و ﺟﺎﻧﺪاران ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ از ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی آﻓﺮﻳﻨﺶ

در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن  ٥٠ﺗﺎ  ٧٥ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل وﺟﻮد دارد ا ّﻣﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎور ﻧﮑﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺟﺎﻧﺪاران ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﺳﻠﻮل دارﻧﺪ.

ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﺳﻠﻮل و ﺟﺎﻧﺪاران ﮐﻮﭼﮏ در زﻳﺮ ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ و ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﺑﺎ اﺟﺰای آن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﻢ.
ﻋﺪﺳﯽ ﭼﺸﻤﯽ
ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪهی ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻋﺪﺳﯽﻫﺎ

ﭘﻴﭻ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه
ﻋﺪﺳﯽﻫﺎی ﺷﻴﺌﯽ
ﺻﻔﺤﻪی ﭼﺮﺧﺎن
دﺳﺘﻪ

ﮔﻴﺮه

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻨﺪ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﺪ

ﺻﻔﺤﻪی ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ
ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر
ﭘﻴﭻ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻳﺪ

ﻻﻣﭗ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﺰان ﻧﻮر

ﭘﺎﻳﻪ
ﮐﻠﻴﺪ

ﺟﻤﻊآوری اﻃّﻼﻋﺎت

در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﻘﺶ ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپﻫﺎ در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز ،اﻃّﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺟﻤﻊآوری و در ﻣﻮرد آنﻫﺎ در ﮐﻼس ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ.
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ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ

ﮐﺎر در ﮐﻼس

ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ی ﺻﺤﻴﺢ از ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻌ ّﻠﻢ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ
ﺷﻤﺎﺳﺖ.
١ــ ﭘﺲ از ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮدن ﻋﺪﺳﯽ ﻫﺎ  ،ﺻﻔﺤﻪ ی ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ را در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
٢ــ ﻋﺪﺳﯽ ﺷﻴﺌﯽ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﯽ ﮐﻢ را در ﻣﺴﻴﺮ ﻧﻮر ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
٤ــ ﻳﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آﻣﺎده ی ﻣﻮﺟﻮد در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻻم )ﺗﻴﻐﻪ ی ﺷﻴﺸﻪ ای( را روی ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻴﻦ
ﮔﻴﺮه ی ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻃﻮری ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﻻﻣﻞ )ﺗﻴﻐﮏ ﺷﻴﺸﻪای( ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻮر از آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ.
 ٥ــ درون ﻋﺪﺳﯽ ﭼﺸﻤﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﭘﻴﭻ ﺗﻨﻈﻴﻢ ،ﺻﻔﺤﻪ ی ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ را آﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺎورﻳﺪ.
 ٦ــ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﭘﻴﭻ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﮐﻨﻨﺪه ،ﻻم را ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺣﺮﮐﺖ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ در وﺳﻂ ﻣﻴﺪان دﻳﺪ ﻗﺮار
ﮔﻴﺮد .ﺳﭙﺲ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ واﺿﺢ دﻳﺪه ﺷﻮد.
٧ــ ﻋﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ را در ﻣﺴﻴﺮ ﻧﻮر ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﺠﺪد ًا ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
٨ــ ﻋﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﯽ زﻳﺎد را در ﻣﺴﻴﺮ ﻧﻮر ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ّ

در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺑﺎل و ﭘﺎی ﻣﮕﺲ و ﺣﺸﺮات دﻳﮕﺮ و ﮔﺮدهﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را زﻳﺮ ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ
ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﺷﮑﻞ آﻧﭽﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ،رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺧﺎرج از ﮐﻼس
ﺗﻬﻴﻪ و از آب ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﺣﻮض ،ﺑﺮﮐﻪ ،ﻧﻬﺮ ،رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد ﭼﻨﺪ ﺷﻴﺸﻪ ﮐﻮﭼﮏ درب دار ّ
ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ دارﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﻴﺎورﻳﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻌ ّﻠﻢ ﻗﻄﺮهای از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آب را روی ﺗﻴﻐﻪی ﺷﻴﺸﻪای ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و روی ﺗﻴﻐﮏ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﺑﺎ ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺷﮑﻞ آﻧﭽﻪ را ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ در دﻓﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﮑﺸﻴﺪ و ﺑﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪ ی ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
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ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻗﻄﺮهی آب ،رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺳﺒﺰ رﻧﮕﯽ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ از ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽﻫﺎی ﺳﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی رﺷﺘﻪای ﻧﺎم دارﻧﺪ.

ﺑﻘﻴﻪ ذرات رﻳﺰی ﮐﻪ در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺎﻧﺪاران ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ ﻳﺎ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﺳﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ّ

ﻋﻠﻢ و زﻧﺪﮔﯽ
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه را روی ﻻم ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و روی آن
ﻣﻘﺪاری ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺎﻧﻮاﻳﯽ را در آب ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و ﮐﻤﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻴﺪ.ﻳﮏ ﻗﻄﺮه از ﻣﺤﻠﻮل ّ
ﻻﻣﻞ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮔﺮد ﻳﺎ ﺑﻴﻀﯽ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎ د ّﻗﺖ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ،
ﺑﻌﻀﯽ از آن ﻫﺎ را در ﺣﺎل ﺟﻮاﻧﻪ زدن ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ.ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ از ﻗﺎرچ ﻫﺎی ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮد.
ﻣﺨﻤﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ذ ّرات ﺧﺸﮏ ﺟﺎﻣﺪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻳﻪ ﺧﻤﻴﺮ از ﻧﺎﻧﻮاﻳﯽﻫﺎ ّ
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ﻧﮑﺘﻪی ﺗﺎرﻳﺨﯽ :در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای دﻳﺪن اﺟﺴﺎم رﻳﺰ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ
از ذ ّرهﺑﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ .ذ ّره ﺑﻴﻦ اﺟﺴﺎم را  ١٠ﺗﺎ  ٢٠ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرگ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.ا ّوﻟﻴﻦ ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ذ ّرهﺑﻴﻦﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
راﺑﺮت ﻫﻮک ﺣﺪود  ٤٠٠ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ا ّوﻟﻴﻦ ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ را
ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎ آن ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﻄﻌﻪ ای از ﭼﻮب ﭘﻨﺒﻪ را ﺑﺎ د ّﻗﺖ ﺑﺒﻴﻨﺪ و ﺗﺼﻮﻳﺮ
آن را رﺳﻢ ﮐﻨﺪ .اﺻﻄﻼح ﺳﻠﻮل ) ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺗﺎق ﮐﻮﭼﮏ( را ﻧﻴﺰ او
ﺑﺮای ﺣﻔﺮه ﻫﺎی ﭼﻮب ﭘﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد.ﭘﺲ از آن ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ دﻳﮕﺮی
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮدات رﻳﺰ درون آب را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮی ﮐﻪ راﺑﺮت ﻫﻮک
از ﭼﻮب ﭘﻨﺒﻪ رﺳﻢ ﮐﺮد

ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ راﺑﺮت ﻫﻮک

ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپﻫﺎی اﻣﺮوزی
ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﻫﻤﻪ ی ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ از ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋﺪﺳﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپﻫﺎ ﻧﻮر از ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮری ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎﺑﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻮر از ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻋﺪﺳﯽﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت روﺷﻦ و ﺑﺰرگ ﺗﺮ از ﺧﻮد آن ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ.

ﻋﻠﻢ و زﻧﺪﮔﯽ

ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپﻫﺎی ﻧﻮری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺗﺎ  ٢٠٠٠ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ
ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ و اﻣﺮوزی را ﺑﺎ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ .از اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪای ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﺪ؟
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ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﯽ و ﺟﺎﻧﻮری

آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻴﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد را ﮔﺰارش دﻫﻴﺪ
ﺑﺮای دﻳﺪن ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه روزﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﺑﺮگ ﺗﺎزهی ﮔﻴﺎه ﺗﺮه ﻳﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺮگ را ﺗﺎ ﺑﺰﻧﻴﺪ
ﺗﺎ ﺑﺸﮑﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮرب ﻳﮏ ﻧﻴﻤﻪ روی ﻧﻴﻤﻪ ی دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻔﺎﻓﯽ را ﮐﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﻳﯽ و ﭘﺎﻳﻴﻨﯽ ﺑﺮگ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪهاﻧﺪ،
ﺟﺪا ﮐﻨﻴﺪّ .ﺗﮑﻪی ﮐﻮﭼﮑﯽ از آن را روی ﻻم ﺑﮕﺬارﻳﺪ ،ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻳﮏ ﻗﻄﺮه آب ،ﻻﻣﻞ را روی آن ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﺑﺎ
ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﺷﮑﻞ آﻧﭽﻪ را در زﻳﺮ ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ در دﻓﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﮑﺸﻴﺪ.
آﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ دارد؟

آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻴﺪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪادی از ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻨﺪه ﺷﺪه دﻫﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻣﻘﺪاری ﺑﺰاق دﻫﺎن ﺑﻪ روی ﻻم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻴﺪ .ﭘﺲ از ﮔﺴﺘﺮش آن ﻻﻣﻞ را روی آن ﻗﺮار
دﻫﻴﺪ و زﻳﺮ ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻴﺪ.

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ
ﺷﮑﻞ آﻧﭽﻪ را در زﻳﺮ ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ در دﻓﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﮑﺸﻴﺪ و ﺑﺎ ﺷﮑﻞ زﻳﺮ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
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ﺩﺭﺱ ١١

ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی ﺑﺮگ
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ﺑﺮگ ،رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎی ﺳﺒﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺒﺰﻳﻨﻪ )ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ( دارد .ﺳﺒﺰﻳﻨﻪ اﻧﺮژی ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻴﺎﻫﺎن از اﻧﺮژی
ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای اﻳﻦ ﻋﻤﻞ روزﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮگ ،ﮐﺮﺑﻦ دی اﮐﺴﻴﺪ را از ﻫﻮا ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ .رﻳﺸﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ آب و ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل در آن را از ﺧﺎک
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی آوﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮگ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻏﺬاﺳﺎزی ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی اﻧﺮژی ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ،ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎم دارد .ﻓﺘﻮ ﻳﻌﻨﯽ ﻧﻮر و ﺳﻨﺘﺰ ﻳﻌﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ.

آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻴﺪ و ﮔﺰارش دﻫﻴﺪ
ﺑﺮ روی ﻳﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ،ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه ﻣﺤﻠﻮل ﻳﺪ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ .ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد را ﻳﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﻴﺪ و در ﮐﻼس ﮔﺰارش دﻫﻴﺪ.

آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻴﺪ و ﮔﺰارش دﻫﻴﺪ
ﺑﺮﮔﯽ را در ﻳﮏ ِﺑﺸﺮ) ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ ای آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﯽ ( ﮐﻮﭼﮏ ﺑﮕﺬارﻳﺪ و آنﻗﺪر اﻟﮑﻞ روی آن ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ﺗﺎ روی آن را
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .ﺣﺎل اﻳﻦ ِﺑﺸﺮ را در ﻳﮏ ِﺑﺸﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ از آب ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﮕﺬارﻳﺪ .آن ﻗﺪر اﻳﻦ ِﺑﺸﺮ را ﺣﺮارت دﻫﻴﺪ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎم رﻧﮓ ﺳﺒﺰ از ﺑﺮگ ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ آن را در ﺑﺸﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ .ﺑﺮگ را ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط از ِﺑﺸﺮ ﺧﺎرج ﮐﻨﻴﺪ و آن را ﺑﺎ آب
ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮگ را در ﻳﮏ ﺑﺸﻘﺎب ﺑﮕﺬارﻳﺪ و ﻣﺤﻠﻮل ﻳﺪ را روی آن ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ .ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؟

ﻣﺤﻠﻮل ﻳﺪ

ﻫﺸﺪار :از ﻗﺮار دادن اﻟﮑﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روی ﺣﺮارت ﺧﻮدداری ﮐﻨﻴﺪ .زﻳﺮا اﻟﮑﻞ ﺑﺴﻴﺎر آﺗﺶ ﮔﻴﺮ اﺳﺖ .اﻳﻦ
آزﻣﺎﻳﺶ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠّﻢ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
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اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮ

ﻧﺘﺎﻳﺞ دو آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺒﻞ را ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﻳﺪ ﺑﺎ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﭼﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪای ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﺪ؟

اﺳﺖ.

ﺑﺮگ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻧﺮژی ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ را در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ( ذﺧﻴﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ ی ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه از ﻏﺬاﻳﯽ ﮐﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎﻗﻪﻫﺎی ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻗﻪی ﻟﻮﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ دارﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻏﺬاﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪّ .اﻣﺎ ّ
ﻣﺤﻞ اﺻﻠﯽ ﻏﺬاﺳﺎزی ﺑﺮگ

ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی آﻓﺮﻳﻨﺶ

ﺑﺮگ ﺷﮑﺎرﭼﯽ :ﺑﺮگﻫﺎ را اﻧﺪام اﺻﻠﯽ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪه
ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻫﻤﻪی اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ،ﺑﺮگ ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻠﻪ درآﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺸﺮات و ﺣﺘﯽ ﺟﺎﻧﻮران ﮐﻮﭼﮏ را ﺷﮑﺎر
ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮاد ﺑﺪن ﺷﮑﺎر ﺧﻮد را ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

76

ﺟﻤﻊآوری اﻃّﻼﻋﺎت
آﻳﺎ ﻣﯽداﻧﻴﺪ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭼﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ وﺟﻮد دارد؟
در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﻃّﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری و ﺟﺪول زﻳﺮ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ:

ﻣﺜﺎل ١

داﻧﻪ ی ﻧﺸﺎﺳﺘﻪدار

داﻧﻪ ی روﻏﻦ دار

ﺳﺎﻗﻪی ﻧﺸﺎﺳﺘﻪدار

ﻣﻴﻮهی ﻧﺸﺎﺳﺘﻪدار

ﻣﻴﻮهی روﻏﻦدار

ﮔﻨﺪم

ﺗﺨﻤﻪ ی آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان

ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﯽ

ﻣﻮز

ﻧﺎرﮔﻴﻞ

ﻣﺜﺎل ٢

ـــــــــــــ

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ
ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ زﻳﺮ ﺑﻪ د ّﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ و درﺑﺎرهی آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺖوﮔﻮ و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﺪ.

در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻏﺬا ،اﮐﺴﻴﮋن ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ اﮐﺴﻴﮋن از روزﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮگ وارد ﻫﻮای اﻃﺮاف ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺮای ﺗﻨﻔﺲ ﺑﻪ اﮐﺴﻴﮋن ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ .اﮐﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد.ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﮐﺴﻴﮋن ﺑﻪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻧﻴﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮ
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻢ ﮐﺮدن آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ

زﻣﻴﻦ را ﺑﺪون ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻴﺪ!
ﻧﺒﻮدن ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﭼﻪ اﺛﺮی ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﺟﺎﻧﻮران و اﻧﺴﺎنﻫﺎ دارد؟
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ﺩﺭﺱ ١٢

ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺮای ﮐﻴﺴﺖ؟
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ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﺧﻮرده ﻣﯽ ﺷﻮد

ﮐﺎر در ﮐﻼس

در ﮐﻼس ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎ زﻧﺠﻴﺮهی ﻏﺬاﻳﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﺪ.
اﻟﻒ( ﻳﮏ زﻧﺠﻴﺮهی ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺪاران ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
در اﻳﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﮐﺪامﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪه و ﮐﺪامﻫﺎ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪهاﻧﺪ؟ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪهی
ّاول و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪهی دوم را در زﻧﺠﻴﺮهای ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻳﺪ ،ﻣﺸﺨّﺺ ﮐﻨﻴﺪ.
در اﻳﻦ زﻧﺠﻴﺮه زﻧﺪﮔﯽ روﺑﺎه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ درﺧﺖ ﺑﻠﻮط واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ؟
ب( زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎی ﻏﺬاﻳﯽ را در ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﭘﻴﺪا و آن ﻫﺎ را رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.

آﻳﺎ در زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ رﺳﻢ ﮐﺮده اﻳﺪ ،ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ؟ آن ﻫﺎ را ﻣﺸﺨّﺺ ﮐﻨﻴﺪ.

اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮ

داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻏﺬاﻳﯽ ﺟﺎﻧﺪاران در ﻳﮏ ﻣﺤﻴﻂ ،ﺷﺒﮑﻪی ﻏﺬاﻳﯽ رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ِ
ﻣﺸﺘﺮک اﻳﻦ زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎ ،ﻳﮏ ﺷﺒﮑﻪی ﻏﺬاﻳﯽ رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
از ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﻴﺎﻫﺎن
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ﭼﻴﺰی ﻫﺪر ﻧﻤﯽرود
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻴﺪ و ﮔﺰارش دﻫﻴﺪ

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﮏ ذ ّره ﺑﻴﻦ ﻗﻮی ﻣﻴﻮه ﻫﺎی ﮐﭙﮏ زده را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻴﺪ .ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ؟

اﮐﻨﻮن ﻳﮏ ﻗﻄﺮه آب روی ﺗﻴﻐﻪ ﺑﮕﺬارﻳﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻴﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮب ﮐﺒﺮﻳﺖ ﻣﻘﺪاری از ﮐﭙﮏ روی ﻣﻴﻮه را ﺑﺮدارﻳﺪ
و آن را ﺑﻪ آراﻣﯽ درآب روی ﺗﻴﻐﻪ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻴﺪ و روی آن را ﺑﺎ ﺗﻴﻐﮏ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد را ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ.

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ
آﻳﺎ ﻣﯽداﻧﻴﺪ ﻗﺎرچ ﻫﺎ در ﭼﻪ ﺟﺎﻫﺎی دﻳﮕﺮی رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ آن ﻫﺎ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ؟ ﻗﺎرچ ﻫﺎ
در ﭼﻪ ﺟﺎﻳﯽ از زﻧﺠﻴﺮهی ﻏﺬاﻳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ؟
ﻗﺎرچﻫﺎ را ﺗﺠﺰﻳﻪﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ زﻳﺮا ﺑﻘﺎﻳﺎی ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه را ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﻴﻞدﻫﻨﺪهی
آن ﻫﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺮﮔﺮدد .ﻣﺜ ًﻼ ﻗﺎرچﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ روی ﺑﻘﺎﻳﺎی ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران در ﺟﻨﮕﻞ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪی آن ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻘﻮ ّﻳﺖ ﺧﺎک ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﺑﺎﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.

دوﺳﺘﯽ ﻣﻮرﭼﻪ و ﺷﺘﻪ :ﺷﺘﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ روی اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻗﺮار دارﻧﺪ،
درﺣﺎل ﻣﮑﻴﺪن ﺷﻬﺪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻮرﭼﻪﻫﺎ ،ﺷﺘﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻻﻧﻪﺷﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎدهی ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ را ﮐﻪ ﺷﺘﻪﻫﺎ دﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
ﺷﺘﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﻻﻧﻪی ﻣﻮرﭼﻪﻫﺎ از ﺷﮑﺎرﭼﯽﻫﺎ در اﻣﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﻏﺬای ﻣﺠﺎﻧﯽ :ﮐﺮﮐﺲ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻪﻣﺎﻧﺪهی ﺷﮑﺎر
ﺟﺎﻧﻮران دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً وﻗﺘﯽ ﺷﻴﺮﻫﺎ ﻻﺷﻪی ﺷﮑﺎر
ﺧﻮد را رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺮﮐﺲﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﺰدﻳﮑﯽ در اﻧﺘﻈﺎر
دورﺷﺪن ﺷﻴﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ّ
ﻣﺤﻞ ﻻﺷﻪ ﻣﯽروﻧﺪ و ﺑﻘﺎﻳﺎی آن
را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.
ﻣﮕﺲﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ :اﺳﺐﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﺎن دادن دم ﺧﻮد ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﮕﺲﻫﺎ و ﭘﺸﻪﻫﺎ را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺣﺸﺮات ﻧﻴﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ درون ﺑﺪن
اﺳﺐ ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺧﻮن آن را ﻣﯽﻣﮑﻨﺪ.

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ
اﮐﻨﻮن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺜﺎل ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ :ﮐﺪام ﺟﺎﻧﻮر ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد؟ ﮐﺪام ﺟﺎﻧﻮر ﺳﻮد ﻧﻤﯽﺑﺮد؟

ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی آﻓﺮﻳﻨﺶ
ﮐﺮوﮐﻮدﻳﻞﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف رود ﻧﻴﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ
وﻗﺖﻫﺎ ﺑﺪون ﺣﺮﮐﺖ و ﺑﺎ دﻫﺎن ﺑﺎز اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم
ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺮﻧﺪه ی ﮐﻮﭼﮏ وارد دﻫﺎن ﮐﺮوﮐﻮدﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻧﮕﻞ ﻫﺎی
درون دﻫﺎن ﮐﺮوﮐﻮدﻳﻞ را ﻣﯽ ﺧﻮرد.
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ﻃﺒﻴﻌﺖ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻴﻢ

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ

ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﮐﺪام
ﻣﺤﻴﻂ را اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﮐﺪام ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ وﺟﻮد
دارد؟ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ؟

ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻨﻴﺪ و ﮔﺰارش دﻫﻴﺪ

ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ،زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﻮاع زﻳﺎدی از ﺟﺎﻧﻮران ،ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪهی دﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻳﺎ در اﻃﺮاف ّ
ﻣﺤﻞ
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻻن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ وﺳﻌﺖ آن ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭼﺮا آن ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﯽ از ﺑﻴﻦ
رﻓﺘﻪ و ﻳﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
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وﻗﺘﯽ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ

در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ زﻣﻴﻦ ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن دﻳﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺑﺎره ﭼﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎﻳﯽ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻴﺪ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺳﺒﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻫﻤﻪی اﻓﺮاد ﻳﮏ ﻧﻮع ﺟﺎﻧﻮر ﻣﯽﺷﻮد؟
وﻗﺘﯽ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﺎﻧﺪاران ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎﻧﺪاران ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﮐﻢ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪی آن ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮوﻧﺪ.

ﻧﮑﺘﻪی ﺗﺎرﻳﺨﯽ :ﺷﻴﺮ اﻳﺮاﻧﯽ ﺣﺪود ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل
ﭘﻴﺶ در ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﯽ از اﻳﺮان وﺟﻮد داﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت؛ ﻣﺜ ًﻼ ﺷﮑﺎر ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن و از دﺳﺖ دادن
زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺶ از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﺮ دﻳﮕﺮ در
اﻳﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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ﭼﻪ درﺧﺘﯽ ﻣﯽﮐﺎرﻳﺪ؟

درﺧﺖ ﮐﺎری رﺳﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠّﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻳﮏ روز از ﺳﺎل را روز
درﺧﺖ ﮐﺎری ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻧﺪ .آﻳﺎ ﻣﯽداﻧﻴﺪ اﻳﻦ روز ﭼﻪ روزی اﺳﺖ؟ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﺧﺖﻫﺎﻳﯽ را ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎﺷﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ در ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ درﺧﺖﻫﺎ درﺧﺖﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع درﺧﺖ
د ّﻗﺖ ﮐﺮد ،ﻣﺜﻼ ً درﺧﺖ ﮐﺎج ﻣﻮادی از رﻳﺸﻪی ﺧﻮد در ﺧﺎک ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎری از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻋﻠّﺖ ﺗﻨﻮع ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﮐﺎج ﮐﻢ اﺳﺖ.

ﮔﺰارش دﻫﻴﺪ
در ّ
ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ روز درﺧﺖ ﮐﺎری ﭼﻪ درﺧﺖﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽﮐﺎرﻧﺪ؟ آﻳﺎ اﻳﻦ درﺧﺖﻫﺎ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
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در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ

ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﻳﮑﯽ از ﻣﻮارد زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم و در ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪاﻳﺪ ،ﻳﮏ داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١ــ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺮای ﮐﻴﺴﺖ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎ ّ
٢ــ ﻣﻘﺎﻟﻪای درﺑﺎرهی وﺿﻌﻴﺖ ﻳﮏ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻴﺪ و در ﺧﻄﺮ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ
اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻔﻆ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ اﺷﺎره ﮐﻨﻴﺪ و راهﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻴﺪ.
ّ
٣ــ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻳﺎ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻮﻣﯽ ّ
ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺷﮑﻞ آن ﻫﺎ را ﻧﻘّﺎﺷﯽ
ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ّ
ﮐﻨﻴﺪ ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ از آن ﻫﺎ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
ﺎﻟﻴﺖ اﻧﺠﺎم داده اﻳﺪ ،ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠّﻢ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻳﻦ ّﻓﻌ ّ

ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻨﻴﺪ و ﮔﺰارش دﻫﻴﺪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی ﭼﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ؟ ﭼﻪ ﺷﻐﻞﻫﺎﻳﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ّ
ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ وﺟﻮد دارد؟

اﮔﺮ ﻗﻄﻊ درﺧﺖﻫﺎی ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﺣﺪود ﻧﻴﻤﯽ از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﮐﺮهی زﻣﻴﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ٢٠ﺳﺎل دﻳﮕﺮ
از ﺑﻴﻦ ﻣﯽروﻧﺪ.
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ﺩﺭﺱ ١٣
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ
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از ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻓﺮد دﻳﮕﺮ
ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮرده اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ از دﺳﺖ دادن ﻳﺎ روﺑﻮﺳﯽ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﭘﺮﻫﻴﺰﮐﻨﺪّ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ دﻳﺎﺑﺖ
)ﺑﻴﻤﺎری ﻗﻨﺪ( دارد ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪای ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﭼﺮا؟
ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻓﺮد دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی واﮔﻴﺮ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی
واﮔﻴﺮ ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻴﮑﺮوب ﻫﺴﺘﻨﺪ .دﻳﺪن اﮐﺜﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎریزا ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠّﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺎ
ﻣﻴﮑﺮوب ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .در ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻴﮑﺮوبﻫﺎ را ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ.

ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎری ﺳﺎﻟﮏ

ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺳﻞ

وﻳﺮوس آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ
ﻣﻴﮑﺮوب ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ از ﭼﻪ راﻫﯽ وارد ﺑﺪن ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد؟

اﻃّﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش دﻫﻴﺪ
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻠّﻪی ﺧﻮد درﺑﺎرهی ﺑﻴﻤﺎری و ﺑﺎ اﻃّﻼﻋﺎت
ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش دﻫﻴﺪ.
ﻣﻴﮑﺮوب وﺑﺎ

اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮ

ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ .اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی واﮔﻴﺮ ﻣﯽﺷﻮد؟

ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻴﮑﺮوبﻫﺎ در ﺑﺪن ﺟﺎﻧﻮران زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران ،ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .ﻣﺜ ًﻼ ﻣﻮش ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻴﻤﺎری
ﻃﺎﻋﻮن و ﺳﮓ ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎری اﺳﺖ .ﭼﻪ ﺟﺎﻧﻮران دﻳﮕﺮی ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
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ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻫﻤﻪی وﺟﻮد
آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺎﻳﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﮐﻪ ﻣﻴﮑﺮوب ﻧﺒﺎﺷﺪ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ؟
ﻣﻴﮑﺮوبﻫﺎ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻴﻤﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ از دو ﺳﺪ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ.
اول :ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن از ورود ﻣﻴﮑﺮوبﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ّاﻣﺎ اﮔﺮ زﺧﻢ ﻳﺎ ﺧﺮاﺷﯽ در ﭘﻮﺳﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ،ﭼﻪ اﺗّﻔﺎﻗﯽ
ﺳﺪ ّ
ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟ وﻗﺘﯽ ﻧﻔﺲ ﻣﯽﮐﺸﻴﻢ ،ﻣﻴﮑﺮوبﻫﺎ وارد ﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ّاﻣﺎ ﭼﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺑﺮوﻧﺪ و وارد ﺷﺶﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ؟
ﻣﺨﺎط ﺑﻴﻨﯽ و راهﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در ﮔﻴﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﻴﮑﺮوبﻫﺎ و ﺧﺎرج ﮐﺮدن آن ﻫﺎ دارﻧﺪ؟
ﺳﺪ دوم :اﮔﺮ ﻣﻴﮑﺮوبﻫﺎ از ﺳﺪ ّاول ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺪ دوم دﻓﺎع ﺑﺪن ،ﻳﻌﻨﯽ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ
ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﮑﺮوبﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن ﻫﺎ را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ! ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪﺧﻮار ﻧﻴﺰ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ
ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪﺧﻮار اﻳﻦ
ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮادی ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎدﺗﻦ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺎدﺗﻦ ﻣﻴﮑﺮوبﻫﺎ را
ّ
ﻣﻴﮑﺮوبﻫﺎی
ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل را راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪّ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻴﮑﺮوبﻫﺎ از اﻳﻦ ﺳﺪ ﻧﻴﺰ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ اﺗّﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟
ّ

اﻧﻮاع ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ
ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﻴﺪ در ﺣﺎل ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮاری

ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی آﻓﺮﻳﻨﺶ

در رودهی ﻣﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎﻳﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﮐﻪ در ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی زﻳﺎنآور را از ﺑﻴﻦ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻣﻔﻴﺪ ﭘﻮﺳﺖ

ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻣﻔﻴﺪ روده

در ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎﻫﺎ ﻓﺎﺿﻼب را ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﺑﯽﺿﺮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از آن ﺑﺮای آﺑﻴﺎری درﺧﺘﺎن و ﻓﻀﺎﻫﺎی
ﺳﺒﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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وﻗﺘﯽ ﻣﻴﮑﺮوبﻫﺎ ﭘﻴﺮوز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻴﮑﺮوبﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻮ ّﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ از ﺳﺪﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ در ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺪن ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﺜ ًﻼ ﻣﻴﮑﺮوب ﺳﻞ
در ُﺷﺶﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﺳﺒﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺶﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻴﮑﺮوبﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﺳﻢ
ﺑﻪ ﺑﺪن آﺳﻴﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ؛ ﻣﺜ ًﻼ ﻣﻴﮑﺮوب ﮔﻠﻮدرد ﭼﺮﮐﯽ ﮐﻪ در ﮔﻠﻮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد ،ﺳﻤﯽ
ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﯽرود و ﺑﻪ آن آﺳﻴﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ

ﺑﺎﮐﺘﺮی روﻣﺎﺗﻴﺴﻢ ﻗﻠﺒﯽ

ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻋﻼﻣﺖﻫﺎﻳﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻮی ﺑﺪ دﻫﺎن ،درد ﻣﺎﻫﻴﭽﻪﻫﺎ و ﺳﻮزش ادرار ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮی از ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻴﺪ؟ ﻓﺮد ﺑﻴﻤﺎر در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﻳﯽ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ را ﺑﺎﻳﺪ
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ را ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟
ﻫﺸﺪار :اﮔﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻴﻤﺎری ﺷﻤﺎ آﻧﺘﯽﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ ،آن را
در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد ﺑﺨﻮرﻳﺪ .اﮔﺮ اﻳﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻨﻴﺪ ﺑﻪ
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽدﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺘﯽﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﻣﻘﺎوم ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ دارو ﻧﺘﻮاﻧﺪ
آن ﻫﺎ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد.
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺪن :ﭼﺮا ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺳﺮﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ زود ﺑﻪ زود ﺑﻴﻤﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺪن ﻣﻘﺎومﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﻴﮑﺮوبﻫﺎ را ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ از ﺑﻴﻦ ﻣﯽﺑﺮد .ورزش ﮐﺮدن و ﺧﻮردن ﻏﺬای ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺪن را درﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﮑﺮوبﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﻤﺎ
ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺪﻧﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻴﺪ؟
واﮐﺴﻦ :ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎﻳﯽ واﮐﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪهاﻳﺪ؟
وﻗﺘﯽ واﮐﺴﻦ وارد ﺑﺪن ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻠﻴﻪ آن ﭘﺎدﺗﻦ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎری واﮐﺴﻦ
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد .ﺑﻌﻀﯽ واﮐﺴﻦﻫﺎ ﻓﺮد را ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﻋﻤﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﻴﻤﺎری ﻣﻘﺎوم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ّاﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ واﮐﺴﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮد.

ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺎ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻳﺮوس ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﻴﻨﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﻴﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﻳﺮوس آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا در ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ُﺷﺶﻫﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺐ ،ﺑﺪن درد و ﺳﺮﻓﻪ اﺳﺖ.
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ﻗﺪردان ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻴﻢ

ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ :ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ در اﺛﺮ ﻣﻴﮑﺮوبﻫﺎ ﺑﻪوﺟﻮد ﻧﻤﯽآﻳﻨﺪ .اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل
در ﮐﺎر دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺪن اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ در اﻳﺠﺎد ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ ﻧﻘﺶ دارد .ﻣﺜ ًﻼ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻻزم ﻏﺬاﻫﺎی ﮐﻠﺴﻴﻢدار ﻣﺼﺮف ﻧﮑﻨﻴﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎﻳﺘﺎن ﻧﺮم ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﭘﺮ ﻧﻤﮏ و ﺳﺮخﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﻓﺮاوان ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎری ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﮔﺰارش دﻫﻴﺪ

ﺗﻬﻴﻪ و در ﮐﻼس ﮔﺰارش ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠّﻤﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﭼﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎری ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ و ﻋﻠﺖ آن ﻫﺎ ّ

رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ :ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺎ را ﺑﻴﻤﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ّاﻣﺎ اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻳﺎ از دﺳﺖ
دادن ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﻘﺶ زﻳﺎدی دارﻧﺪ؛ ﻣﺜﻼ ً ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎدهای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﻮاک زدن ،ﻧﺸﮑﺴﺘﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺎ دﻧﺪان ،ﺧﻮردن
ﻏﺬاﻫﺎی ﮐﻠﺴﻴﻢدار و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦدار ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ دﻧﺪانﻫﺎی ﺳﺎﻟﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺳﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ ،درﺳﺖ راه رﻓﺘﻦ و اﻧﺠﺎم
ﻧﺮﻣﺶﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ از آﺳﻴﺐ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮهﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﭼﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎ را
ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد؟

ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﮐﺪام ﻳﮏ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟

ورزش ﮐﺮدن ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪﻫﺎ و ﻗﻠﺐ و اﺣﺴﺎس ﻧﺸﺎط در ﺑﺪن ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﮐﺪام ﻳﮏ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﺑﺎزیﻫﺎ و ﺷﻮﺧﯽﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک و آﺗﺶﺑﺎزی از ﻋﻮاﻣﻠﯽ
ﻋﺪم د ّﻗﺖ در ﻋﺒﻮر از ﺧﻴﺎﺑﺎن و ﺑﯽ ّ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از دﺳﺖ دادن ﺳﻼﻣﺖ در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻮادﺛﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .آﻳﺎ
ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻴﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻮادﺛﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﺑﻬﺘﺮ از درﻣﺎن اﺳﺖ .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ .ﭼﻪ راهﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی واﮔﻴﺮ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻴﺪ؟

ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺧﻮشروﻳﯽ و رﻓﺘﺎر درﺳﺖ و ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ روح و روان ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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ﺩﺭﺱ ١٤از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ آﻳﻨﺪه
وﺳﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎط ﺷﺨﺼﯽ

وﺳﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺧﻴﻠﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ .ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﺮﺧﯽ وﺳﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

درﺑﺎرهی اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎط ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻛﻨﻴﺪ .از ﻣﻌﻠّﻢ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در اﻳﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ.

ﻋﻠﻢ و زﻧﺪﮔﯽ

از ﺑﺰرگ ﺗﺮﻫﺎ درﺑﺎرهی وﺳﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ زﻣﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ و اﻃّﻼﻋﺎت ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه را ﺑﻪ ﻛﻼس ﮔﺰارش دﻫﻴﺪ.
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در ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﺮﺧﯽ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﻣﺮوزی آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻛﻼﺳﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻛﻨﻴﺪ.
درﺑﺎرهی ﻧﻘﺎط ّ

اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮ

ﭼﺮا وﺳﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎط ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ؟ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻛﻨﻴﺪ در آﻳﻨﺪه وﺳﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎط ﺷﺨﺼﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﻣﻀﺮات ﺑﺮﺧﯽ وﺳﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎط ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻛﻨﻴﺪ.
درﺑﺎرهی ّ
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Email
talif@talif.sch.ir

