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ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﮐﺎرﻫﺎﻳﺸﺎن ﺳﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد .ﻳﻌﻨﯽ ﺧﻴﻠﯽ دﻗﻴﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺳﺎﻋﺖ
اﻣﺎم ﻧﻈﻢ ّ
ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺎری داﺷﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﻫﻴﭻ
ﻣﻌﻴﻦ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،ﺳﺮ ﺳﺎﻋﺖ ّ
ّ
ﻋﺪول ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻳﮏ راز ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﺸﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻫﻤﻪی اﻣﻮر ﻧﻈﻢ داﺷﺘﻨﺪ ،و از ﺟﻮاﻧﯽﺷﺎن
ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ارﺟﻤﻨﺪ
ﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﯽ ﻳﮑﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻣ ّﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻬﺖﮔﻴﺮیﻫﺎی اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﯽ ﮐﻮﺷﺶ اﻧﺴﺎن
ﺑﺮای درک واﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﺧﻠﻘﺖ و ﮐﺸﻒ ﻓﻌﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﺳﺘﻔﺎدهی ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻠﻘﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﮑﺮﻳﻢ ،آﺑﺎداﻧﯽ و آﻣﻮﺧﺘﻦ از آن ﺑﺮای اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻧﺪه در ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻣ ّﻠﯽ و
ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺿﺮورتﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪﻧﮕﺮی ،روﻳﮑﺮد ﺗﻠﻔﻴﻘﯽّ ،
ﺗﻔﮑﺮ ،آﮔﺎﻫﯽ ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ،اﻳﺠﺎد
ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ آﻣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ ﻣﻔﻴﺪ ،ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻫﺪﻓﺪار ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎنﻫﺎﻳﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮّ ،
ﻣﺘﻔﮑﺮ و
ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺧﻼق ﭘﺮورش دﻫﺪ ،در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺤﺘﻮا و آﻣﻮزش ﻣﻮرد ّ
ﯽ،ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﮔﺮاﻣﯽ را ﺑﻪ ﻧﮑﺎت
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺮﮐﺖ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻫﺪاف و ﻫﻤﺴﻮﺳﺎزی اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻣ ّﻠ ّ

زﻳﺮ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ:
درس ﻋﻠﻮم ،درﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﻋﺮﺻﻪ ﻳﻌﻨﯽ ﺧﻮد ،ﺧﻠﻖ ،ﺧﻠﻘﺖ و ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺘﻌﺎل ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ ،ﻣﻨﻄﻘﯽ
و ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻪوﺟﻮد آورد.
ﮐﻼس ﻋﻠﻮم ،ﻓﻀﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﺷﺎد و ﭘﺮﺟﻨﺐوﺟﻮش ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ،آزﻣﺎﻳﺶ ،ﮔﻔﺖوﮔﻮّ ،
ﺗﻔﮑﺮ ،اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ و ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوﻫﯽ در
آن ﺟﺮﻳﺎن دارد .ﻧﺒﺎﻳﺪ آن را ﺑﻪ ﻣﺤ ّﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﮐﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﺷﻨﻴﺪن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮد.
ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی و آﻧﭽﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻧﺒﺎﻳﺪ آن را ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﻳﺮﺧﻮاﻧﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓ ّﻌ ّ
ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻮم ،ﻣﻨﺒﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ّ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮد.
ﻣﻌ ّﻠﻢ ﻋﻠﻮم ،ﻫﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻧﺪه درﺑﺎرهی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی )ﻃﺮاح آﻣﻮزﺷﯽ( اﺳﺖ و ﻫﻢ راﻫﻨﻤﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶآﻣﻮزان.
ﭘﻴﺶ از ﺗﺪرﻳﺲ ﻫﺮ درس ،ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌ ّﻠﻢ و دﻳﮕﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻌ ّﻠﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﻠﻢ و
ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﻳﺎدﮔﻴﺮی از ﻫﻤﮑﺎران ﻧﻴﺰ ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻳﺪ.
ﻫﺮ درس ﻋﻠﻮم ،ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻳﮏ زﻣﻴﻨﻪی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان »ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ«
را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪﻣﺪار ﻧﺴﺎزﻳﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﮐﺎری ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻫﺮ درس ّ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌ ّﻠﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ.
ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﻠﻢ ،ﻧﺮماﻓﺰار آﻣﻮزﺷﯽ و ﮐﺘﺎب ﮐﺎر ﺑﻬﺮه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
در ﺗﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻮم ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ،ﺗﺎ ّ
اﮔﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎی ﻋﻠﻮم در ﮐﻼس اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،در ﻓﻀﺎی دﻳﮕﺮی از ﻣﺪرﺳﻪ اﻳﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪوﺟﻮد آورﻳﺪ ﮐﻪ ّﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ درس را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻳﺎدﮔﻴﺮی درﺑﺎرهی آن ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ و از آن ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ.
ﻓﻴﻠﻢﻫﺎی ّ
ﺎﻟﻴﺖ ﮐﻼﺳﯽ )دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ(.
ﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ و ﻓ ّﻌ ّ
ﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮدی ،ﻓ ّﻌ ّ
ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻋﻠﻮم ،ﺳﻪ ﻧﻮع ﮐﺎر را ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻴﺪ :ﻓ ّﻌ ّ
در ﻓ ّﻌ ّ
ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻋﻠﻮم را ﻣﺘﻨﻮع ﮐﻨﻴﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻼس را ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻴﺮون را ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﻴﺎورﻳﺪ!
در ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻋﻠﻮم زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﮐﻼس ﻋﻠﻮم ،زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪهی رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
داﻧﺶآﻣﻮز و ﺳﻮق دادن او ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﭘﻴﺎم اﺻﻠﯽ روﻳﮑﺮد »ارزﺷﻴﺎﺑﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﺳﺖ «را ّ
ﻣﺪﻳﺮان و آﻣﻮزﮔﺎران در اﺟﺮای ﻃﺮح ﺟﺪﻳﺪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟﯽ ،ﻫﻤﮑﺎری و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ از ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻀﺎﻳﯽ ﺳﺎزﻧﺪه
و ﭘﻴﺶﺑﺮﻧﺪه را در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪوﺟﻮد آورﻧﺪ و زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز ّ
ﺣﻞ ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ ﮔﺮاﻣﯽ

ﻋﻠﻮم در ﻫﻤﻪﺟﺎ :درس ﻋﻠﻮم ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ و ﮐﻼس درس اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺤﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻋﻠﻮم
اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻌ ّﻠﻢ ﻋﻠﻮم ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻫﻤﻪﺟﺎ را ﺑﻪ ﮐﻼس ﻋﻠﻮم ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻳﺎری ﮐﻨﻴﺪ اﻣﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آنﻫﺎ ﻧﺸﻮﻳﺪ.
ﮐﻤﮏ آری ،ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ ﻧﻪ :ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را در اﻧﺠﺎم ﻓ ّﻌ ّ
ﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﺗﻬﻴﻪی وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮردﻧﻴﺎز اﻧﺠﺎم ﻓ ّﻌ ّ
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺪرﺳﻪ :ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺪرﺳﻪ را در ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ :ﮐﻨﺠﮑﺎوی و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی را در ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺗﻘﻮ ّﻳﺖ ﮐﻨﻴﺪ و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی او را ﻣﻮرد ّ
ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ :ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد درﺑﺎرهی آﻧﭽﻪ در ﮐﻼس ﻋﻠﻮم ا ّﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﭼﻪﮐﺎر ﮐﺮدی؟ ﭼﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪی؟ ﭼﻪ ﻳﺎد
ﮔﺮﻓﺘﯽ؟
وﺳﺎﻳﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ :ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻟﻮازم ﻣﻨﺰل ،اﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد آﻣﻮزش دﻫﻴﺪ.
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮی :ﻫﺮ رﺳﺎﻧﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎّ ،
ﻣﺠﻼت ،ﮐﺘﺎبﻫﺎ و…( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﻣﮑﺎن را
ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻟ ّﺬت ﻳﺎدﮔﻴﺮی :ﺑﺴﻴﺎری از آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪّ .ﻟﺬت ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﻫﺮﮔﺰ از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻴﺪ.
ﺎﻟﻴﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻳﺪ.
ﮐﺘﺎبﺧﻮاﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﻳﮏ ﻓ ّﻌ ّ
ﺗﻮﺟﻪ و د ّﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر او ،اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪی و
ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﺗﺸﻮﻳﻖ :ﺑﻪﺟﺎی ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد و دادن ﺟﺎﻳﺰه ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺎ ّ
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ.
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮔﺮوه :ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﻳﮕﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﮐﻨﻴﺪ .او ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻌﻢ ﻣﻮ ّﻓ ّﻘﻴﺖ را در ﮔﺮوه
ﺑﭽﺸﺪ.
ﻋﻠﻮم و ﻣﺸﺎﻏﻞ :درﺑﺎرهی ﺷﻐﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارد و ارﺗﺒﺎط ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و ﻓ ّﻨﺎوری ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﮕﺎه ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی :ﮐﺘﺎب درﺳﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺣﻔﻈﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﮑﻨﻴﺪ.
اﻳﻤﻨﯽ ،ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ :ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤ ًﺎ و ﺑﺎ ﺟﺪ ّﻳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد آﻣﻮزش دﻫﻴﺪ.
ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﻠﻴﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی :اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی »ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ درک و ﻓﻬﻢ ﻣﺘﻦﻫﺎی ّاﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ادﺑﯽ« ﻳﮏ ﻫﺪف آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﻴﺎر
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و در ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﯽ دارد .اﻳﻦ ﮐﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دادن ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺄﻣﻞ ،درﻳﺎﻓﺖ و ّ
ﺗﻔﮑﺮ
درﺑﺎرهی ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ،ﺗﻘﻮ ّﻳﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺩﺭﺱ  ١زﻧﮓ ﻋﻠﻮم
ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ و ّ
ﺣﻞ آن ﻫﺎ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻼس ﺷﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻼس ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﺸﻦ آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪهی دﻗﻴﻖ ﻓﻀﺎی ﮐﻼس ﺑﻪ
ﺟﻤﻊآوری ّاﻃﻼﻋﺎت و ﻳﺎدداﺷﺖﺑﺮداری ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
آن ﻫﺎ ﭘﺲ از ﮔﻔﺖوﮔﻮ درﺑﺎرهی ﺗﺰﺋﻴﻦ ﮐﻼس ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻌﺪادی ﺑﺎدﮐﻨﮏ رﻧﮕﺎرﻧﮓ را ﺑﻪ دﻳﻮار ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻨﺪ ،ا ّﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪای

روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺴﺌﻠﻪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎدﮐﻨﮏﻫﺎ را ﺑﻪ دﻳﻮار ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻴﻢ ﮐﻪ دﻳﻮار آﺳﻴﺐ ﻧﺒﻴﻨﺪ.

ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن را ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪهی دﻗﻴﻖ و ﻳﺎدداﺷﺖﺑﺮداری از روﻳﺪادﻫﺎی روزﻣﺮه ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻴﻢ.
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ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد راهﺣﻞ )ﻓﺮﺿﻴﻪ( :ﺑﺎدﮐﻨﮏﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎ ﺑﻤﺎﻟﻴﻢ و ﺑﻪ دﻳﻮار ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻴﻢ.

آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻴﺪ

اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮ
دو ﺗﺎ از ﺑﺎدﮐﻨﮏﻫﺎ ﺑﻪ دﻳﻮار ﻧﻤﯽﭼﺴﺒﻨﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺗﺎزهای روﺑﻪرو ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﮐﻼس ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ.

ﭼﻪ راهﺣﻞﻫﺎﻳﯽ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؟ آزﻣﺎﻳﺶ و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﺪ.

ﻋﻠﻢ ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﻋﻠﻢ ﻫﻤﻴﺸﻪ و ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ.
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ﺩﺭﺱ ٢

10

ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ دﻓﺘﺮ ﻣﻦ

آﻳﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻓﮑﺮ ﮐﺮدهاﻳﺪ ﻧﻴﺎﮐﺎن ﻣﺎ و ﻣﺮدﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻫﻨﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را روی ﭼﻪ ﭼﻴﺰی
ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻘّﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﺮﺧﯽ از روشﻫﺎی ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ّاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﺎﮐﺎن ﻣﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

آ  -ﻧﻘّﺎﺷﯽ روی دﻳﻮار ﻏﺎر

ب  -ﻧﻮﺷﺘﻪ ی روی ﭼﻮب

پ  -ﻧﻮﺷﺘﻪ ی روی ﭼﺮم

ت  -ﻧﻮﺷﺘﻪ ی روی ﺳﻨﮓ

ﺷﻤﺎ ﭼﻪ روشﻫﺎی دﻳﮕﺮی را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻴﺪ؟ درﺑﺎرهی اﻳﻦ روشﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﺮهی زﻣﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﮐﺮد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ا ّﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ و آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻳﺎدی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ.

در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ،روشﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ و ذﺧﻴﺮهی ّاﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﺮای ّ
ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ روشﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ اﻓﺘﺎد.

اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮ
در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی دور ﺑﺮای ﺛﺒﺖ و ذﺧﻴﺮهی ا ّﻃﻼﻋﺎت از ﻧﻮﺷﺘﻦ روی ﺳﻨﮓ ،ﭼﻮب درﺧﺘﺎن و ﻧﻘّﺎﺷﯽ روی دﻳﻮار ﻏﺎرﻫﺎ و
ﺳﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ اﻳﻦ روشﻫﺎ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ و آﻧﭽﻪ ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ.

ﺳﻮره ی ﻗﻠﻢ ،آﻳﻪی ۱
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ﻋﻠﻢ و زﻧﺪﮔﯽ
ﺳﻨﮓ ،ﭘﻮﺳﺖ ،ﭼﺮم و ﭼﻮب ﻣﻮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪون اﻳﻦ ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻳﺎدی در

آن ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،از آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ﻧﻘّﺎﺷﯽﮐﺮدن و ...اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮاد ،ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﺗﻌﺪادی از ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺎ از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آن ﻫﺎ را از ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در
ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮاد ،ﻣﻮاد ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺟﻤﻊآوری ا ّﻃﻼﻋﺎت
ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش دﻫﻴﺪ.
از ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ّ

درﺑﺎرهی ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ.
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ﮐﺎﻏﺬ،ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻳﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ؟
ﮐﺎﻏﺬ ﻳﮑﯽ از ﻣﻮاد ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮدهای در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﭘﻴﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﺑﺮﺧﯽ از

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی دﻳﮕﺮی از ﮐﺎﻏﺬ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮهی ﺧﻮد ﺳﺮاغ دارﻳﺪ؟
ﻧﮑﺘﻪی ﺗﺎرﻳﺨﯽ :در ﺣﺪود  ۷۰۰ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ )ﻳﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی

اﻳﺮان ﻗﺪﻳﻢ( ﺑﻪ داﻧﺶ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻏﺬ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.

ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ
ﮔﺰارش ّ

ﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﻴﺪ ﻫﺮﻳﮏ از اﻓﺮاد و ﻣﺮاﮐﺰ زﻳﺮ ﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎﻳﯽ از ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺑﻪﺻﻮرت
در ﻳﮏ ﻓ ّﻌ ّ

روزﻧﺎﻣﻪ ی دﻳﻮاری ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش ﮐﻨﻴﺪ.
اﻟﻒ( ﻋﮑﺎس

ت( ﺧﻴﺎط

ب( ﺑﺎﻧﮏ

ث( ﻣﺮﻏﺪاری

پ( داﻧﺶآﻣﻮز
ج( ﻗﻨﺎد

ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮد.
ﻣﺎدهی اﺻﻠﯽ و ﺧﺎم ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻏﺬ ،ﭼﻮب اﺳﺖ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭼﻮب را ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﻴﺸﮑﺮ ،ﭘﻨﺒﻪ و ّ ...
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻮب را ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮد؟

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ
درﺑﺎره ی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭼﻮب ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ و روﺷﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺎﻏﺬ از ﭼﻮب ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻴﺪ.
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از درﺧﺖ ﺗﺎ ﮐﺎﻏﺬ
ﺗﻬﻴﻪ ی ﮐﺎﻏﺬ
از ﻣﻴﺎن اﺟﺰای ﺗﺸﮑﻴﻞدﻫﻨﺪهی درﺧﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺳﺎﻗﻪ و ﺗﻨﻪی ﻣﺤﮑﻢ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ درﺧﺘﺎن ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ﺑﺮای ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ و ّاﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .در ﺷﮑﻞﻫﺎی زﻳﺮ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﺪﻳﻞ درﺧﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ّ

ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدهاﻳﺪ ،درﺑﺎرهی ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﮐﻼس ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.

)(١

)(٢

)(۳

)(۴

)(۵

)(۶

۱ــ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه در ﻫﺮﻳﮏ از ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎی ) (۴) ،(۱و ) (۶ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ؟

۲ــ ﺧﻮاص ﻇﺎﻫﺮی ﭼﻴﭙﺲ ﭼﻮب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﭼﻬﺎر را ﺑﺎ ﺧﻤﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﭘﻨﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
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ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻧﮓ زرد ﭼﻮب را از ﺑﻴﻦ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؟

آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻴﺪ
ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

١

آب اﮐﺴﻴﮋﻧﻪ

ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت

در ﻳﮏ ﺑﺸﺮ ﻳﺎ ﻟﻴﻮان ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ
 ۱۰۰ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ.

 ۵ﻳﺎ  ۶داﻧﻪ ﺑﻠﻮر ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت و ﻳﮏ ﻗﺎﺷﻖ
ﭼﺎی ﺧﻮری ﺳﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد داﺧﻞ ﺑﺸﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

؟
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد را ﻳﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﻴﺪ.

 ۶ﻳﺎ  ۸ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﺘﺮ آب اﮐﺴﻴﮋﻧﻪ را ﺑﻪ آراﻣﯽ داﺧﻞ ﺑﺸﺮ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ.
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٢

در ﻳﮏ ﺑﺸﺮ ﻣﻘﺪاری ﮐﺎﻋﺬ رﻧﮕﯽ ﺧﺮد ﺷﺪه
را ﺑﺎ  ۵۰ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﻴﺪ.

؟

 ۱۰ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﺘﺮ آب اﮐﺴﻴﮋﻧﻪ داﺧﻞ ﺑﺸﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

ﭘﺲ از  ۱۰دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

از اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ﭼﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪای ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﺪ؟
ﻫﺸﺪار :از ﺗﻤﺎس آب اﮐﺴﻴﮋﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ .آب اﮐﺴﻴﮋﻧﻪ را در ﺟﺎی ﺗﺎرﻳﮏ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻴﺪ.
ﮐﻠﺮ و آب ژاول ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب اﮐﺴﻴﮋﻧﻪ رﻧﮕﺒﺮ و ﺳﻔﻴﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻴﭻﮔﺎه از آب ژاول )ﺳﻔﻴﺪﮐﻨﻨﺪه( در ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ

اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻴﺪ.

ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دادن داﻧﺶآﻣﻮزان در اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ،ﻣﻬﺎرت ﻋﻤﻠﯽ آنﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ.
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ﭼﻪ ﻧﻮع ﮐﺎﻏﺬی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻴﺪ؟
ﺗﻬﻴﻪی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺮد؟
ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻴﺪ؟ آن ﻫﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ .ﺑﺮای ّ

ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﻤﻴﺮ ﮐﺎﻏﺬ ،ﻣﯽﺗﻮان اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ را ّ

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ
ﺗﻬﻴﻪی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .درﺑﺎرهی ﻋ ّﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺎﻏﺬ
ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﻮادی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ّ

ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﻬﻴﻪی ﮐﺎﻏﺬ
ﻣﺎدهی ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ّ

ﻋ ّﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده

ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ
رﻧﮓ
ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ
ﮐﻠﺮ
ﮔﭻ

ﺴﻴﮋن
اﮐ

اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮ
ﺣﺪ درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻞ ﭼﻪ آﺳﻴﺒﯽ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪی روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﺪ زد؟
ﻗﻄﻊ ﺑﻴﺶ از ّ
ﺟﺎﻧﺪاران ﭼﻪ راهﻫﺎﻳﯽ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؟

ﺴﻴﺪ

ی اﮐ
ﻦد
ﮐﺮﺑ

ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻗﻄﻊ ﺑﯽروﻳﻪی درﺧﺘﺎن و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ

ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻴﺪ
ﺗﻬﻴﻪی  ۲۰۰ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﻳﺎ دﻓﺘﺮ  ۵۰۰ﺑﺮﮔﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ ﺑﺎﻳﺪ  ۳اﺻﻠﻪ درﺧﺖ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد .ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﺰﻧﻴﺪ:
ﺑﺮای ّ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮدش
اﻟﻒ( ﭼﻨﺪ درﺧﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻻﻧﻪی ﮐﺎﻏﺬ ﺷﻤﺎ را ﺑﺘﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺮد؟ )ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎ ّ

ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ(.

ب( ﭼﻨﺪ درﺧﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻻﻧﻪی ﮐﺎﻏﺬ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻼس ﺷﻤﺎ را ﺑﺘﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺮد؟
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ﮐﺎﻏﺬ را دور ﻧﺮﻳﺰﻳﺪ
ﻳﮑﯽ از راهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ ،ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﮐﺎﻏﺬ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ

ﮐﺎﻣﻞﮐﺮدن ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ درﺑﺎرهی ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﮐﻼس ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ.

)(١

)(۳

)(٢

)(۴

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﭽﻪ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﺪ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﮐﺎﻏﺬ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ را ﺑﺎﻳﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ،اداره ،ﻣﺪرﺳﻪ و ...اﻧﺠﺎم
داد؟
ﭼﻪ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎﻳﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮد؟

ﻳﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در روز درﺧﺖ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮد ﻳﮏ اﺻﻠﻪ درﺧﺖ در ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻣﺤ ّﻠﻪ ،ﺧﺎﻧﻪ و ...ﺑﮑﺎرﻳﺪ.
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آﻳﺎ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی زﻳﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮد؟ ﭼﺮا؟

اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮ
ﺑﻪﺟﺰ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﮐﺎﻏﺬ ﭼﻪ راهﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﺣﻔﻆ آن ﻫﺎ وﺟﻮد دارد؟

ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻨﻴﺪ
ﮐﻨﻴﺪ.

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪی ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺗﺮهﺑﺎر و ...ﻣﺤ ّﻠﻪ و ﺷﻬﺮ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﮐﺎﻏﺬ ا ّﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺟﻤﻊآوری
درﺑﺎرهی ﻓ ّﻌ ّ

ﮐﺎر در ﻣﻨﺰل
ﻣﻘﻮا ﺑﺴﺎزﻳﺪ و از آن ﻫﺎ در ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ )روش ﮐﺎر را از ﻣﻌ ّﻠﻢ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ(.
ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﺑﺎﻃﻠﻪ ّ
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ﺩﺭﺱ ٣
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪیﮐﺎﻏﺬﺳﺎزی
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ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﺎزی
ﺷﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ آﻣﻮﺧﺘﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻻﻧﻪی ﮐﺎﻏﺬ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ّ

ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﺗﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد .آﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و دﺳﺘﯽ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ؟

ﺷﮑﻞﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﯽ از ﻳﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪی ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻠﯽ در اﻳﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺟﻨﺲ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟

ﻣﺨﺰن آﻫﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻤﻴﺮ ﮐﺎﻏﺬ

ﻏﻠﺘﮏ آﻫﻨﯽ ﺑﺮای ﺻﺎف ﮐﺮدن ﺧﻤﻴﺮ ﮐﺎﻏﺬ
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آﻫﻦ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻓﻠﺰ آﻫﻦ ﻳﮑﯽ از ﻣﻮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻳﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪی ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزی ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود.
ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﻏﻠﺘﮏﻫﺎی ِ
ِ
ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺸﮏﮐﺮدن ﮐﺎﻏﺬ ،دﺳﺘﮕﺎه ﭼﻮب ﺧﺮدﮐﻦَ ،ﺳﺮﻧﺪ ،دﻳﮓﻫﺎی ﺧﻤﻴﺮﺳﺎزی و ...
ﺑﺰرگ
از آﻫﻦ اﺳﺖ.

ﮐﺪام ﻳﮏ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی آﻫﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻊ در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزی و اﻏﻠﺐ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺰرگ ﮐﺎرﺑﺮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺟﻤﻊآوری ا ّﻃﻼﻋﺎت
ﺗﻬﻴﻪ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آﻫﻦ را در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ّ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺻﻨﺎﻳﻊ در اﺳﺘﺎن ،ﺷﻬﺮ ﻳﺎ روﺳﺘﺎی ﺧﻮد ّ

اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮ
ﭼﺮا ﺑﺮای ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﺧﻤﻴﺮ ﮐﺎﻏﺬ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ورﻗﻪﻫﺎی ﻧﺎزک ﮐﺎﻏﺬ از ﻏﻠﺘﮏﻫﺎی ﺑﺰرگ آﻫﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
 ۲دﻟﻴﻞ ﺑﻴﺎورﻳﺪ.
در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی آﻫﻦ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﺪ .آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ آنﻫﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ؟

آﻫﻦ را ﮐﻪ در آن ﻗﺪرت و اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ .ﺳﻮرهی ﺣﺪﻳﺪ ،آﻳﻪی ۲۵
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ﺳﺒﮏ ﻳﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦ ،ﺳﺨﺖ ﻳﺎ ﻧﺮم؟
ﺣﺎل ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی از آﻫﻦ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻳﺪ.

١ــ ﻳﮏ ﻟﻴﻮان ﺑﺮدارﻳﺪ و داﺧﻞ آن ﺗﺎ ﻳﮏ ﺳﻮم ﺣﺠﻢ آب ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ،ﺳﭙﺲ
در ﺣﺪود ﻧﺼﻒ اﺳﺘﮑﺎن روﻏﻦ ﻣﺎﻳﻊ روی آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﺣﺎل ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮب

و ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ آﻫﻦ داﺧﻞ ﻟﻴﻮان ﺑﻴﻨﺪازﻳﺪ .ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؟ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی
ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

٢ــ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪی ﭼﻮﺑﯽ ،ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ و ﻓﻠﺰی ﺑﺎ ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازه ی ﻳﮑﺴﺎن
ﺑﺮدارﻳﺪ .ﺣﺎل آن ﻫﺎ را روی دو ﮐﻔﻪ ی ﺗﺮازو ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﻣﺸﺎﻫﺪه ی ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
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٣ــ ﺳﻪ ﻗﺎﺷﻖ و ﻣﻴﻠﻪی ﭼﻮﺑﯽ ،ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ
و آﻫﻨﯽ ﻫﻢ ﺷﮑﻞ ﺑﺮدارﻳﺪ.

اﻟﻒ( ﺑﺎ ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﭼﮑﺶ

ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻪ ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی ﻳﮑﺴﺎﻧﯽ وارد ﮐﻨﻴﺪ.
ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؟
ب( اﺑﺘﺪا ﻧﻮک ﻗﺎﺷﻖ آﻫﻨﯽ را ﻣﺤﮑﻢ روی
ﺳﻄﺢ ﭼﻮب و ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ ﺑﮑﺸﻴﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻗﺎﺷﻖ
ﭼﻮﺑﯽ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻣﺤﮑﻢ روی ﺳﻄﺢ آﻫﻦ و
ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ ﺑﮑﺸﻴﺪ .ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؟
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ﻓﻠﺰﻫﺎ
ﻃﻼ ،ﻣﺲ ،آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ و ﺳﺮب ﻣﺜﺎلﻫﺎی دﻳﮕﺮی از ﻓﻠﺰﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﻓﻠﺰات ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻦ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻮده و رﺳﺎﻧﺎی ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق

و ﮔﺮﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﮑﻞﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﺮﺧﯽ دﻳﮕﺮ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی اﻳﻦ ﻓﻠﺰات را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادﻳﺪ و ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ ﻳﮑﯽ از
ﺑﺎ ّ
ﺑﻘﻴﻪ را ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽﻓﻠﺰﻫﺎ در زﻳﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖّ .
۱ــ ﻓﻠﺰﻫﺎ رﺳﺎﻧﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق ﻫﺴﺘﻨﺪ.
...................................

ﻣﺪت ﺑﺎ آن ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻫﺸﺪار :ﻓﻠﺰ ﺳﺮب ﺳﻤﯽاﺳﺖ از ﺗﻤﺎس ﻃﻮﻻﻧﯽ ّ

در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرگ ﺗﺮﻫﺎ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و  ...درﺑﺎرهی »آﻫﻦ زﻧﮓ ﻧﺰن« ا ّﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت

روزﻧﺎﻣﻪ ی دﻳﻮاری ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش دﻫﻴﺪ.

اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮ
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﺮ ﻳﮏ از وﺳﺎﻳﻞ زﻳﺮ از ﮐﺪام ﻳﮏ از ﻓﻠﺰﻫﺎی آﻫﻦ ،ﻣﺲ ،آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ،ﻃﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﻴﻞ؟
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اﺳﻴﺪﻫﺎ
ﺗﻬﻴﻪ ی ﺧﻤﻴﺮ ﮐﺎﻏﺬ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آب اﮐﺴﻴﮋﻧﻪ از اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺰ
در ﻣﺮﺣﻠﻪی ّ

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺳﻴﺪﻫﺎ از ﻣﻮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﻣﺎ و در

ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪی

ﺧﻮراﮐﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد .اﺳﻴﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﻤﯽ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن

و ﺧﻮردن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺳﻴﺪﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ را ﺑﺎ ﻣﺰهی ﺗﺮش آن ﻫﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.

آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻴﺪ
ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﻣﻴﻮه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻴﻤﻮﺗﺮش ،ﭘﺮﺗﻘﺎل ،ﮐﻴﻮی و  ،...ﺳﺮﮐﻪی
ﺗﺮﺷﯽ ،ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻤﮏ و ﮐﺎﻏﺬ ﭘﯽ اچ آﻣﺎده ﮐﻨﻴﺪّ .ﺗﮑﻪای از

ﮐﺎﻏﺬ ﭘﯽ اچ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﻮاد آﻏﺸﺘﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

ﮐﺎﻏﺬ ﭘﯽاچ وﺳﻴﻠﻪی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ اﺳﻴﺪﻫﺎ اﺳﺖ.

ﻫﺸﺪار :ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻤﮏ اﺳﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ .از ﻟﻤﺲ،

ﺟﺪ ًا ﺧﻮدداری ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﻮ و ﻣﺰه ﮐﺮدن اﺳﻴﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ّ

ﺟﻤﻊآوری ّ
اﻃﻼﻋﺎت
از ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻤﮏ در ﺧﺎﻧﻪی ﺷﻤﺎ ﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از آن ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﮐﺮد؟

آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻴﺪ
۱ــ ﺳﻪ ﻟﻴﻮان ﺑﺮدارﻳﺪ و آن ﻫﺎ را ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﮐﻨﻴﺪ .داﺧﻞ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻳﮏ ّﺗﮑﻪی ﺧﺮد ﺷﺪه از ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ ﺑﻴﻨﺪازﻳﺪ ،ﺳﭙﺲ

ﺑﻪ ﻟﻴﻮان ا ّوﻟﯽ  ۱۰ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﻪ دوﻣﯽ ۱۰ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﺮﮐﻪ و ﺑﻪ ﺳﻮﻣﯽ ۱۰ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﺘﺮ ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻤﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﭘﺲ از ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد را ﻳﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﻴﺪ.

-۲ﻳﮏ ﮔﻴﺎه )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻞ رز و (...را ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﻴﺎورﻳﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﻨﺲ و ﭘﻨﺒﻪ ﻳﮑﯽ از ﺑﺮگ ﻫﺎی آن را ﺑﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻤﮏ آﻏﺸﺘﻪ

ﮐﻨﻴﺪ .ﭘﺲ از ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد را ﻳﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
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اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮ
ﭼﺮا ورود ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺰارع و  ...ﺑﻪ آن ﻫﺎ آﺳﻴﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ؟

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ

ﺗﻬﻴﻪی ﮐﺎﻏﺬ از ﻣﺎده ی ا ّوﻟﻴﻪ )ﺗﻨﻪی درﺧﺖ( و ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﺑﺎﻃﻠﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺷﮑﻞﻫﺎی زﻳﺮ ،روش ّ

اﻳﻦ روشﻫﺎ را از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ:

آ( ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﺑﺮق

ب( آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا

پ( ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه

ت( ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف آب

 ۱۴۰۰ﮐﻴﻠﻮ وات ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮق ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻳﮏ ﺗﻦ ﮐﺎﻏﺬ

 ۸۴۰ﮐﻴﻠﻮ وات ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮق ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻳﮏ ﺗﻦ ﮐﺎﻏﺬ
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ﺩﺭﺱ ٤

ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق زﻣﻴﻦ
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ﺗﺨﻴﻠﯽ »ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ زﻣﻴﻦ« ﻧﻮﺷﺘﻪی ژول ورن داﺳﺘﺎن ﻧﻮﻳﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻮی را ﺷﻨﻴﺪهاﻳﺪ؟ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺧﻮد
آﻳﺎ داﺳﺘﺎن ّ
ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻴﺪ .آﻳﺎ ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ درون زﻣﻴﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭼﮕﻮﻧﻪ درﺑﺎرهی درون زﻣﻴﻦ ا ّﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪدﺳﺖ
ﻣﯽآورﻧﺪ؟
ﻣﺎ در اﻳﻦ درس ﺑﻪ درون زﻣﻴﻦ ﺳﻔﺮ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮐﺮد .در اﻳﻦ ﺳﻔﺮ از زﻳﺮ درﻳﺎﻳﯽ ،ﺳﻔﻴﻨﻪ و  ...اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻴﻢ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪی

اﻣﻮاج ﻟﺮزهای ﺑﻪ درون زﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﻴﻢ رﻓﺖ.

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ
از ﻣﻌ ّﻠﻢ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را در ﺣﺎﻟﺖ ﻟﺮزﺷﯽ )وﻳﺒﺮه( روی ﻣﻴﺰ ﻗﺮار دﻫﺪ و از ﺗﻠﻔﻦ دﻳﮕﺮی ﺑﺎ آن ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮد.
ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرهﮔﻴﺮی ﭼﻪ اﺗ ّﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ.

آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻮارد دﻳﮕﺮی از ﻟﺮزش اﺟﺴﺎم را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻴﺪ؟ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
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ﺑﻪ اﻣﻮاﺟﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺳﻨﮓﻫﺎی درون زﻣﻴﻦ
در اﺛﺮ زﻣﻴﻦﻟﺮزه اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﻮاج ﻟﺮزهای ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.

ﮐﺎﻧﻮن زﻣﻴﻦﻟﺮزه

اﻣﻮاج ﻟﺮزه ای ،وﺳﻴﻠﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ درون زﻣﻴﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و از ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺒﻮر
ﮐﻨﻨﺪ .آﻳﺎ ﻣﯽداﻧﻴﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟

آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻴﺪ

ﻳﮏ ﻣﻴﺰ آﻫﻨﯽ ،ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ و ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

از ﻳﮏ ﺳﺮ ﻣﻴﺰ آﻫﻨﯽ ﺑﻪ آن ﺿﺮﺑﻪ ای ﺑﺰﻧﻴﺪ و ﻫﻢ ﮐﻼﺳﯽ ﺷﻤﺎ در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻟﺮزش ﻫﺎی اﻳﺠﺎد ﺷﺪه را
ﺣﺲ ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺶ را ﺑﺮای ﻣﻴﺰﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ و ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ﻧﻴﺰ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ ،ﻧﺘﻴﺠﻪی ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

درﺑﺎرهی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺪادادی ﻓﺮاوان در زﻣﻴﻦ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ و زﻣﻴﻨﻪی ّ
ﺗﻔﮑﺮ در آﻓﺮﻳﻨﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻳﺪ.
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اﻣﻮاج ﻟﺮزهای درون زﻣﻴﻦ ،از ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺳﺨﺖ و ﻣﺘﺮاﮐﻢ ،ﺗﻨﺪﺗﺮ و از ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻧﺮم و ﮐﻢﺗﺮاﮐﻢ ،ﮐﻨﺪﺗﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻋﺖ اﻣﻮاج ﻟﺮزهای در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درون زﻣﻴﻦ ،ﺑﻪ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻻﻳﻪ ﻫﺎی دروﻧﯽ
زﻣﻴﻦ ﭘﯽﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻻﻳﻪﻫﺎی زﻣﻴﻦ از ﻣﻮاد ﻣﺘﺮاﮐﻢ و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاد ﮐﻢ ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﻴﻞدﻫﻨﺪهی زﻣﻴﻦ ،در ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﮑﻨﻨﺪه و در ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻤﻴﺮی دارﻧﺪ.

آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻴﺪ
۱ــ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮب ﺧﺸﮏ و ﻣﺮﻃﻮب را ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﻴﺎورﻳﺪ.

۲ــ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮب ﺧﺸﮏ را ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺸﮑﻨﺪ.
۳ــ ﻫﻤﻴﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﭼﻮب ﻣﺮﻃﻮب اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

۴ــ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﭼﻮب ﺧﺸﮏ و ﻣﺮﻃﻮب را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ
ﺳﺮﻋﺖ اﻣﻮاج ﻟﺮزهای در اﺟﺴﺎم ﻣﺘﺮاﮐﻢ را ﺑﺎ اﺟﺴﺎم ﮐﻢ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻳﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دروﻧﯽ زﻣﻴﻦ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ و ﺟﻨﺲ ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪه ،ﺑﻪ ﺳﻪ
ﻻﻳﻪ ی ﭘﻮﺳﺘﻪ ،ﮔﻮﺷﺘﻪ و ﻫﺴﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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ﻻﻳﻪﻫﺎی دروﻧﯽ زﻣﻴﻦ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪه )ﺟﺎﻣﺪ ،ﻣﺎﻳﻊ و ﺧﻤﻴﺮی( ﻻﻳﻪﻫﺎی دروﻧﯽ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺶ زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ
 ١۰٠ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺟﺎﻣﺪ
 ۳۵٠ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻤﻴﺮی

ﻮﺳﺘﻪ

ﺳﻨ
ﺧﻤ ﮓ ﮐﺮه
ﻴ
ﺮ ﮐﺮه

ﭘ

ﺟﺎﻣﺪ

ﻮﺷﺘﻪ

ﮔ

ﮔﻮﺷ

ﺘ

٢١٠٠ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ

ﻪی ز

ﻳﺮﻳﻦ

ﻣﺬاب

ﻫ

ﺴﺘﻪی

۵۱٠٠ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ

ﻫﺴﺘﻪ

ﺧﺎ
رﺟﯽ

ﺟﺎﻣﺪ

ﻫ

ﺴﺘﻪی

د
اﺧﻠﯽ

۶۴٠٠ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
ﻣﺮﮐﺰ زﻣﻴﻦ

۱ــ ﺳﻨﮓ ﮐﺮه :اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎﻻﻳﯽ ﮔﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺿﺨﺎﻣﺖ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﺪود ۱۰۰ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ

اﺳﺖ و روی ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻤﻴﺮﮐﺮه ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺳﻨﮓﮐﺮه  ١٠٠ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺧﻤﻴﺮﮐﺮه
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۲ــ ﺧﻤﻴﺮﮐﺮه :اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﺮهی زﻣﻴﻦ،ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻤﻴﺮی دارد و از زﻳﺮ ﺳﻨﮓ ﮐﺮه ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود۳۵۰

ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮی اداﻣﻪ دارد.ﻣﻨﺸﺄ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ آﺗﺶﻓﺸﺎن ﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻮﺳﺘﻪ ی اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﯽ
ﭘﻮﺳﺘﻪ ی ﻗﺎرهای
ﺳﻨﮓﮐﺮه
١٠٠
٢٠٠
ﺧﻤﻴﺮﮐﺮه

٣٠٠
٧٠٠ــ٣٥٠
ﻋﻤﻖ )ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ(

۳ــ ﮔﻮﺷﺘﻪی زﻳﺮﻳﻦ :اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ دارد ،از زﻳﺮ ﺧﻤﻴﺮﮐﺮه ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﻫﺴﺘﻪی ﺧﺎرﺟﯽ اداﻣﻪ دارد.
۴ــ ﻫﺴﺘﻪی ﺧﺎرﺟﯽ :اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻳﻊ دارد و از ﮔﻮﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﺴﺘﻪ ی داﺧﻠﯽ اداﻣﻪ دارد.
۵ــ ﻫﺴﺘﻪی داﺧﻠﯽ :اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ دارد و ﻣﺮﮐﺰ زﻣﻴﻦ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﻴﻦ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺳﻨﮓﮐﺮه
ﺧﻤﻴﺮﮐﺮه
ﮔﻮﺷﺘﻪ ی زﻳﺮﻳﻦ
ﻫﺴﺘﻪ ی ﺧﺎرﺟﯽ
ﻫﺴﺘﻪ ی داﺧﻠﯽ

ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی آﻓﺮﻳﻨﺶ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﻼف ﺳﺮﻋﺖ اﻣﻮاج ﻟﺮزهای در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﻴﻞدﻫﻨﺪهی ﻫﺴﺘﻪی زﻣﻴﻦ،
درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪی ﺧﺎرﺟﯽ زﻣﻴﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻳﻊ دارد ا ّﻣﺎ ﻫﺴﺘﻪی داﺧﻠﯽ ﺑﺎ آن ﮐﻪ در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ ﺗﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ

دارد.
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ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی ﮐﻨﻴﺪ
١ــ ﻳﮏ ﻇﺮف )ﺗﺸﺖ ﺑﺰرگ ( را ﭘﺮ از آب ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ و روی آب داﺧﻞ ﺗﺸﺖ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
٢ــ دو ﻗﻄﻌﻪ ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ورﻗﻪ ی ﮐﺎﻏﺬ ّ

٣ــ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ.

٤ــ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ را ﺑﺮ روی آب ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻨﮓ ﮐﺮه ﺑﺮ روی ﺧﻤﻴﺮﮐﺮه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺳﻨﮓﮐﺮه ﺑﺮ روی ﺧﻤﻴﺮﮐﺮه ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻨﻴﺪ و ﮔﺰارش دﻫﻴﺪ
ﺣﺮﮐﺖ ورﻗﻪﻫﺎی ﺳﻨﮓ ﮐﺮه ﺑﺮ روی ﺧﻤﻴﺮﮐﺮه ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﮐﺪام ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد؟
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ﮐﺮهی زﻣﻴﻦ ﺑﺴﺎزﻳﺪ
در ﮔﺮوه ﺧﻮد ﻣﺪﻟﯽ از ﮐﺮهی زﻣﻴﻦ را ﺑﺴﺎزﻳﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی ﻻﻳﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻣﺪل ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺪل

ﮔﺮوهﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:
ﺑﺎدﮐﻨﮏ

ﻣﻘﺪاری ﻣﺎﺳﻪ ی رﻳﺰ

ﻣﻘﺪاری ﻧﺦ ﮐﺎﻣﻮا

ﺗﻮپ ﭘﻴﻨﮓ ُﭘﻨﮓ

ﺗﻬﻴﻪ ی ﻣﺨﻠﻮط
ﺧﺎک رس ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم ﺟﻬﺖ ّ

ﺑﺮاده ی آﻫﻦ و ﭼﺴﺐ

ﭼﺴﺐ آﮐﻮارﻳﻮم ــ ﭘﺎراﻓﻴﻦ ژﻟﻪای

راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ:

۱ــ ﻧﺦ ﮐﺎﻣﻮا را ﺑﻪ دور ﺑﺎدﮐﻨﮏ ﭘﺮ از ﺑﺎد ﺑﭙﻴﭽﺎﻧﻴﺪ و ﮔﻞ رس را روی آن ﺑﻤﺎﻟﻴﺪ.
 ۲ــ ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﮔﻞ رس ،ﺑﺎد ﺑﺎدﮐﻨﮏ راﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻴﺪ.

۳ــ ﺑﺎ ﻗﻴﭽﯽ ﭘﻮﺳﺘﻪی ﮐﺮوی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﺎ د ّﻗﺖ ﻧﺼﻒ ﮐﻨﻴﺪ.

۴ــ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪی ﺣﺮارت ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﭘﺎراﻓﻴﻦ ژﻟﻪای را ذوب ﮐﻨﻴﺪ و درون ﭘﻮﺳﺘﻪی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ.
۵ــ ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺖ ﺷﺪن ﭘﺎراﻓﻴﻦ ژﻟﻪ ای ﻳﮏ ﺗﻮپ ﭘﻴﻨﮓ ُﭘﻨﮓ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮاده ی آﻫﻦ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آن در وﺳﻂ

ﭘﺎراﻓﻴﻦ ژﻟﻪای ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪارﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﺳﻔﺖ ﺷﻮد.

ﺗﻮﺟﻪ :از ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻳﺪ ،در درس زﻣﻴﻦ ﭘﻮﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ّ
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ﺩﺭﺱ  ٥زﻣﻴﻦ ﭘﻮﻳﺎ
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زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ؟
زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه ﻳﮑﯽ از ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺮهی
زﻣﻴﻦ رخ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺑﺮﺧﯽ از زﻣﻴﻦ ﻟﺮزهﻫﺎ،

ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ .وﻗﻮع زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه

ﺑﺎﻋﺚ آزاد ﺷﺪن اﻧﺮژی دروﻧﯽ زﻣﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه و ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ دﻳﮕﺮ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺶﻓﺸﺎن و  ...ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در ﮐﻨﺎر آنﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻴﻢ.

آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻴﺪ و ﮔﺰارش دﻫﻴﺪ
ﻫﺮ ﻳﮏ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻼس ،ﻳﮏ ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ آب ﭘﺰ
ﺷﺪه )ﻫﻤﺮاه ﭘﻮﺳﺖ( را ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﻴﺎورﻧﺪ.
ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ی ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻓﺸﺎر وارد
ﮐﻨﻴﺪ.
ﻳﮏ ﺑﺎرﻫﻢ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪه ی ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻓﺸﺎر
ﺸﺎر
وارد ﮐﻨﻴﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﺳﻔﻴﺪه ی ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش دﻫﻴﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﭼﺎﻗﻮ از وﺳﻂ ﻧﺼﻒ
ﻒ
ﮐﻨﻴﺪ و ﻻﻳﻪﻫﺎی آنرا ﺑﺎ ﻻﻳﻪﻫﺎی زﻣﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
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ﮐﺎر در ﮐﻼس
۱ــ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮب ﺧﺸﮏ را ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﻼس ﺑﻴﺎورﻳﺪ.

۲ــ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻫﺮ ﮐﺪام ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮب را ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ.

۳ــ ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﺧﻮد را ﻫﻨﮕﺎم ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭼﻮب و آزاد ﺷﺪن اﻧﺮژی در ﮔﺮوه ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪی ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش دﻫﻴﺪ.

زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه وﻗﺘﯽ اﺗ ّﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﮐﺮهی زﻣﻴﻦ در اﺛﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از درون زﻣﻴﻦ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ.
اﻧﺮژی ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﻨﮓ ﮐﺮهی زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﻮاج ﻟﺮزهای از داﺧﻞ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آن ﻣﯽرﺳﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ
در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺻﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
)(١

)(٢

درﺑﺎرهی ﺳﻮرهی زﻟﺰال ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ.
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)(٣

)(٤

اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮ
آﻳﺎ ﻫﻤﻪی زﻣﻴﻦ ﻟﺮزهﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺑﯽ در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟

ﻋﻠﻢ و زﻧﺪﮔﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﺣﺎﺻﻞ از زﻣﻴﻦ ﻟﺮزهﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺎرتﻫﺎﻳﯽ در ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﺪول زﻳﺮ را ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺎ ّ
اﺛﺮات ﺣﺎﺻﻞ از زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

آﻟﻮدﮔﯽ آبﻫﺎ

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

از دﺳﺖ دادن ﻋﺰﻳﺰان

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

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

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

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

رﻳﺰش آوار

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

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

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

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

ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی واﮔﻴﺮ

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

ﺑﻴﮑﺎری

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

ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﺪ

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

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

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

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

ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی آﻓﺮﻳﻨﺶ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  ۱۰۰۰۰زﻣﻴﻦ ﻟﺮزهی ﺧﻔﻴﻒ در ﮐﺸﻮر رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﺮزهﻧﮕﺎرﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ا ّﻣﺎ ﻣﺮدم آن ﻫﺎ را

ﺣﺲ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ زﻣﻴﻦﻟﺮزهﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ آزادﺷﺪن اﻧﺮژی دروﻧﯽ زﻣﻴﻦ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از وﻗﻮع زﻣﻴﻦﻟﺮزهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

39

اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮ
ﻳﮑﯽ از ﺑﺎزﻳﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل ،در ﻳﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺎزﻳﮑﻦ ﺣﺮﻳﻒ ،دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎق ﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ
ﻣﺠﺪد ًا ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺑﺎزی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﻫﻤﺎن ﭘﺎی اﻳﻦ ﺑﺎزﻳﮑﻦ ،دوﺑﺎره آﺳﻴﺐ ﺑﺒﻴﻨﺪ،
ﻣﺎه اﺳﺘﺮاﺣﺖ و درﻣﺎنّ ،
اﺣﺘﻤﺎل ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﭘﺎی او در ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻴﺶﺗﺮ اﺳﺖ؟

ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ در ﺟﺎﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪی زﻣﻴﻦ دارای ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل ...................................
ﻋﻠﻢ و زﻧﺪﮔﯽ
آﻳﺎ ﻣﯽداﻧﻴﺪ ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ را ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ؟
ﺟﺪول زﻳﺮ را ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎندوﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻓ ّﻌ ّ

رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ

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

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

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

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

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

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

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

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

ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

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

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

ﺑﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﻫﺎی ﺧﻮد درﺑﺎرهی ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی اﻳﻤﻨﯽ ﭘﺲ از وﻗﻮع زﻣﻴﻦﻟﺮزه ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ.

ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻨﻴﺪ و ﮔﺰارش دﻫﻴﺪ
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ زﻣﻴﻦ ﻟﺮزهﻫﺎی  ۵۰ﺳﺎل اﺧﻴﺮ اﻳﺮان را از ﻧﻈﺮ ّ
ﻣﺤﻞ وﻗﻮع و ﺧﺴﺎرتﻫﺎی وارده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ
در ﮔﺮوه ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش دﻫﻴﺪ.
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ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﮏ ﮐﻮه آﺗﺶﻓﺸﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ آﺗﺶﻓﺸﺎﻧﯽ

دﻫﺎﻧﻪ

ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺪازه

ﻣﺨﺮوط آﺗﺶﻓﺸﺎن

ﮐﺎر در ﻣﻨﺰل
ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺨﺘﻦ ﺑﺮﻧﺞ در ﮐﻨﺎر ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﺪ و در زﻣﺎن ﺟﻮﺷﻴﺪن ،آن را ﺑﻪ د ّﻗﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻴﺪ.

ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

ــ اﮔﺮ ﺷﻌﻠﻪی ﺣﺮارت زﻳﺮ ﻇﺮف ﺑﺮﻧﺞ را ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﻢ ،ﭼﻪ ا ّﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟
ــ ﺟﻮﺷﻴﺪن آب ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﺎ ﺟﻮﺷﺶ ﻣﻮاد ﻣﺬاب ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

آﺗﺶﻓﺸﺎن ﺑﺴﺎزﻳﺪ
ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
در ﮔﺮوه ﺧﻮد ،ﻣﻘﺪاری ﺧﺎک رس را ﺑﺎ آب ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﮔﻞ رس ّ

ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺮوط آﺗﺶ ﻓﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻫﺎﻧﻪی آن ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در آورﻳﺪ.
ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ،ﻣﻘﺪاری ﻣﺎدهی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ آﻣﻮﻧﻴﻢ دی ﮐﺮوﻣﺎت در دﻫﺎﻧﻪی آن ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﻌ ّﻠﻢ ﺧﻮد ،آن را ﺑﺎ
ﺷﻌﻠﻪی ﮐﺒﺮﻳﺖ روﺷﻦ ﮐﻨﻴﺪ .آن را ﺑﺎ د ّﻗﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻴﺪ.
آﺗﺶ ﻓﺸﺎن زﻣﺎﻧﯽ اﺗ ّﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاد آﺗﺶ ﻓﺸﺎﻧﯽ از داﺧﻞ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آن راه ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻨﮓ ﻫﺎی آﺗﺶ ﻓﺸﺎﻧﯽ
را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ.

ﻣﻮاد ﺧﺎرج ﺷﺪه از دﻫﺎﻧﻪی آﺗﺶ ﻓﺸﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ی ﺟﺎﻣﺪ ،ﻣﺎﻳﻊ و ﮔﺎز ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺎﻟﻴﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓ ّﻌﺎل ،ﻧﻴﻤﻪ ﻓ ّﻌﺎل و ﻳﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آﺗﺶ ﻓﺸﺎنﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻓ ّﻌ ّ

ﺑﻪ آﺗﺶ ﻓﺸﺎنﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻳﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﻣﻮاد آﺗﺶ ﻓﺸﺎﻧﯽ )ﺟﺎﻣﺪ،ﻣﺎﻳﻊ،ﮔﺎز( از دﻫﺎﻧﻪی آن ﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه

اﺳﺖ ،آﺗﺶ ﻓﺸﺎن ﻓ ّﻌﺎل ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺎﻟﻴﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ،
در آﺗﺶ ﻓﺸﺎنﻫﺎی ﻧﻴﻤﻪﻓ ّﻌﺎل ،ﻓﻘﻂ ﮔﺎز از دﻫﺎﻧﻪی آن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و آﺗﺶ ﻓﺸﺎنﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻓ ّﻌ ّ

آﺗﺶ ﻓﺸﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻮاد ﻣﺬاب آﺗﺶ ﻓﺸﺎﻧﯽ

ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ آﺗﺶ ﻓﺸﺎﻧﯽ

ﮔﺎزﻫﺎی آﺗﺶ ﻓﺸﺎﻧﯽ

ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻨﻴﺪ و ﮔﺰارش دﻫﻴﺪ
 -دو آﺗﺶ ﻓﺸﺎن ﻧﻴﻤﻪ ﻓ ّﻌﺎل و دو آﺗﺶ ﻓﺸﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.

 -ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺳﻨﮓﻫﺎی آﺗﺶ ﻓﺸﺎﻧﯽ زﻳﺮ ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی دارﻧﺪ؟

ﺗﻮف آﺗﺶ ﻓﺸﺎﻧﯽ
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ﭘﻮﮐﻪ ﻣﻌﺪﻧﯽ

ﺳﻨﮓ ﭘﺎ

آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻴﺪ
آﻳﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻳﮑﯽ از ﮔﺎزﻫﺎی آﺗﺶ ﻓﺸﺎﻧﯽ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻴﺪ؟
۱ــ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﻘﺪاری ﺟﻮش ﺷﻴﺮﻳﻦ را در ﻳﮏ ﻟﻴﻮان ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪاری ﺳﺮﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد را ﻳﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌ ّﻠﻢ ﺧﻮد ﻧﻮع ﮔﺎز ﺣﺎﺻﻞ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺎرج ﺷﺪه از دﻫﺎﻧﻪی آﺗﺶﻓﺸﺎن ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از :ﺑﺨﺎر آب ،ﮐﺮﺑﻦ دی اﮐﺴﻴﺪ و ﻏﻴﺮه.
درﺑﺎرهی آﺗﺶ ﻓﺸﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ و ﺟﺪول زﻳﺮ را ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺿﺮرﻫﺎی آﺗﺶ ﻓﺸﺎنﻫﺎ

ﻓﻮاﻳﺪ آﺗﺶ ﻓﺸﺎنﻫﺎ
١ــ ...................

١ــ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﺳﻤﯽ

٢ــ .................

٢ــ ..................

٣ــ ﺗﺸﮑﻴﻞ درﻳﺎﭼﻪ

٣ــ .................

٤ــ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﮔﺮدﺷﮕﺮی

٤ــ رﻳﺰش ﺑﺎرانﻫﺎی اﺳﻴﺪی

٥ــ .................

٥ــ ................

٦ــ اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ

٦ــ اﻳﺠﺎد ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ

ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻨﻴﺪ و ﮔﺰارش دﻫﻴﺪ
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺗﺶ ﻓﺸﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﻣﻮارد اﻳﻤﻨﯽ را ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
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