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  »بسمه تعالی « 
  

  جزوه علوم ششم ابتدایی
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  :  اول درس
  

  ه و حل آنهال زندگی روزانمسائ/ زنگ علوم 
  

  مقدمه مهم

هستند و ما شاهد این هستیم که هر روز مطلب تازه اي  جدید دانشمندان همواره در جست و جوي مطالب علمی

از  اره مسائل علوم تجربی کار می کنند بکسانی که در . در گوشه اي از جهان کشف می شود و به ثبت می رسد 

یعنی در واقع براي . ي می کنند که به آن روش علمی می گویند براي  کار و تحقیق خود پیرو متداول یک روش

باید این مراحل را  پرسش هایی که در حوزه علم و دانش برایشان پیش می آید پاسخ صحیح بدهنداینکه به 

از شما عزیزان و . روش علمی ذکر شده است قیق تحدر زیر مراحل . بگذرانند وگرنه تحقیق آنها ارزشی ندارد 

  .ان کوچک ولی با روحیه ي بزرگ خواهشمندیم که این مطالب را با دقت بخوانند و یاد بگیرند دانشمند

 آن از خود، هاي پرسش براي پاسخ یافتن و مسائل حل براي محققان معموالً که منطقی، است روشی علمی، روش

  .است شده تشکیل باشند، می هم سر پشت نردبان هاي پله مانند که مرحله، چند از روش این. کنند می استفاده

  مراحل روش علمی
  .مراحل زیر چگونگی حل مسئله به روش علمی می باشد که دانشمندان آن را ضروري دانسته و انجام می دهند 

  .یعنی ما با استفاده از حواس پنجگانه خودمان اتفاقاتی را که می افتاد حس کنیم :  مشاهده ) 1

  .ما اطالعاتی را که با استفاده از حواس در یافت کردیم ، یادداشت کنیم  یعنی اینکه:  جمع آوري اطالعات)  2

در این مرحله به مسئله و سوالی که برایمان پیش آمده پاسخ و یا پاسخ ) :  فرضیه سازي( پیشنهاد یا راه حل )  3

  .هاي احتمالی می دهیم 

  .رد می شود با انجام آزمایش ،  فرضیه ما پذیرفته یا :  آزمایش فرضیه ها)  4

پس باید چندین بار آزمایش کنیم تا . بعضی از آزمایش ها در شرایطی درست جواب نمی دهند :  تکرار آزمایش)  5

  .مطمئن شویم 

  .می شود   نظریه علمیوقتی فرضیه ما با انجام چند آزمایش ثابت شد و به نتیجه رسید ، فرضیه ما تبدیل به  )  6
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  .مت ضربدر مشخص کنید گزینه درست را با عال) الف 
    .داده ایم ......... وقتی به مسئله و سوالی که برایمان پیش آمده پاسخ و یا پاسخ هاي احتمالی می دهیم در واقع )  1

    □          آزمایش ) د  □     نتیجه گیري )ج   □        فرضیه )ب   □   ه       نظری )الف 
    علمی انجام می دهند چیست ؟اولین مرحله که دانشمندان در روش )  2

    □       نتیجه گیري  ) د  □جمع آوري اطالعات )ج   □   ارائه فرضیه )ب  □   مشاهده )الف 
    ؟ کسانی می توانند از روش علمی استفاده کنند چه)  3

    □همه محققان         ) د  □     استادان  )ج   □     مهندسان  )ب   □   پزشکان  )الف 
    سی دقیق با استفاده از تمام حواس در روش علمی چه می گویند ؟به برر)  4

    □مشاهده         ) د  □      ارائه فرضیه )ج   □      نتیجه گیري )ب   □   آزمایش  )الف 
    آخرین مرحله که دانشمندان در روش علمی انجام می دهند چیست ؟)  5

    □ جمع آوري اطالعات ) د  □   ينتیجه گیر )ج   □    آزمایش )ب   □     فرضیه )الف 
 و حدس و جادوگري خرافات، به انسان به جاي استفاده از علم و دانش و تحقیق و بررسی  گاهی علت چه به)  6

         آورد؟ می روي گمان
  

    □ مفیدبودن این روش) د  □     فقر )ج   □     اجبار )ب   □   دانش کمبود )الف 
  

................................................................................................................................................................................................................  
1  2  3  4  5  6  
  الف  ج  د  د  الف  ب

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

  .در جاهاي خالی کلمه هاي مناسب قرار دهید ) ب 
ریخت چاي لیوان علی ولرم بود و لیوان خواهرش چاي ر دو لیوان مقداري شکر را دبراي خودش و خواهرش علی )  1

حل  در مایعات داغ زودترشکر  شاید او گفتاو مشاهده کرد که شکر در لیوان خواهرش سریعتر حل شد  .بود  داغ
  .است ................. این گفته او یک .  شود

از روش مطالعه باشد پس براي اینکه به لت آن عفکر کرد شاید  کمی در درس هایش ضعیف شده بود ومحمد )  2
و هر ... ) کتابخانه ، پرسش از معلمان ، اینترنت و ( جواب خودش برسد در زمینه روشهاي مطالعه به بررسی پرداخت 

  .است  ...............................به نظر من محمد فعال درانجام تحقیق خود در مرحله . کدام را یادداشت کرد 
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  داده ایم ......................وقتی به مسئله و سوالی که برایمان پیش آمده پاسخ و یا پاسخ هاي احتمالی می دهیم در واقع )  3
  .باشند   ...............................فرضیه ها باید منطقی و قابل  )  4
  .انجام  شود     ...............................براي درستی یا نادرستی فرضیه ها باید )  5
  .کنند  می منتشر را خود تحقیق   ............................... علمی روش آخر ي مرحله در محققان)  6

................................................................................................................................................................................................................  
1  2  3  4  5  6  

  نتایج  تکرار آزمایش  آزمایش  فرضیه  جمع آوري  فرضیه
................................................................................................................................................................................................................  

  .نشان دهید » غ«جمله نادرست را با » ص«جمله درست را با ) ج 
  .بیشتر اتفاقات و حوادث علمی را می توانیم از قبل حدث بزنیم یا پیش بینی کنیم )  1
  .م تا مطمئن شویم که فرضیه ما درست است یا خیر باید چندین بار آزمایش کنی)  2
  .نتیجه گیري از یک مسئله علمی قبل از انجام آزمایش صورت می گیرید )  3
  .آزمایش ها براي درستی یا نادرستی فرضیه ها انجام می شود )  4
  . یم مشاهده یعنی ما با استفاده از حواس پنجگانه خودمان اتفاقاتی را که می افتاد حس کن)  5
  .فرضیه ها بر اساس مشاهده و اطالعات جمع آوري شده مطرح می شود )  6
فرضیه ) که با آزمایش هاي مختلف به اثبات رسیده است ( به بیان نظر در باره نتیجه نهایی یک مسئله علمی )  7

  .سازي می گویند 
اي احتمالی طرح می کنیم نظریه براي علت آن پاسخ یا پاسخ هوقتی که چیزي را مشاهده می کنیم و سپس )  8

  .پردازي کرده ایم 
  

................................................................................................................................................................................................................  
1  2  3  4  5  6  7  8  
  فرضیه سازي  نتیجه گیري  ص  ص  ص  غ  ص  غ

................................................................................................................................................................................................................  
  
  . دهید  کوتاه به سوال هاي زیر پاسخ ) د 

  

را ثابت می کند )  حل مسئله روش علمی(هر کدام از کارهاي دانش آموزان  چه مرحله اي از روش حل مسئله 
  .؟ در جلوي آن بنویسید 

  .نند دانش آموزان براي برپایی جشن مدرسه آماده می شوند و دقیق فضاي مدرسه و کالس را تماشا می ک)  1
  .آنها هر چه را که الزم دارند و هر چه را که می خواهند در کالس قرار دهند یادداشت برداري می کنند )  2
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دانش آموزان براي آنکه بادکنک ها را به دیوار بچسبانند طوري که دیوار آسیب نبیند پیشنهاد دادند که بادکنک )  3
  .ها را به موهایشان بمالند 

  .د تا از بادکنک ها را با مالش به موهایشان باردار کرده و به دیوار می چسبانند دانش آموزان چن)  4
  .بعد از چسباندن چند بادکنک مشاهده می کنند که دو الی سه تا از بادکنک ها به دیوار نمی چسبد )  5
با مالش بادکنک به  دانش آموزان علت را متوجه می شوند و بقیه بادکنک ها را نیز می چسبانند و می فهمند که)  6

  .پیدا می کنند ) بار الکتریکی ( موي سر آنها خاصیت چسبندگی
.....................................................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  
  نتیجه گیري  تکرار آزمایش  آزمایش فرضیه  ارائه فرضیه  جمع آوري اطالعات  مشاهده

.....................................................................................................................................................................................  
  . دهید کامل به سوال هاي زیر پاسخ )  ه
  هر کدام از واژه ها را تعریف کنید )  1

  دانش و آگاهی در مورد پدیده هاي جهان اطراف ما.  است دانش و معرفت, یقین معنی به لغت در لمع  :علم 
جو براي اثبات یا فهمیدن مسایل علمی دانشمند به کسی می گویند که همواره در راه تالش و جست :عالم یا دانشمند 

  .مطالعه و تحقیق می کند 
  .مراحل روش علمی را بنویسید )  2

  ، نتیجه گیري آزمایشتکرار ،  مشاهده ، جمع آوري اطالعات ، ارائه فرضیه ، آزمایش فرضیه
   مشاهده در روش علمی یعنی چه ؟)  3

  .تی را که می افتاد حس کنیم یعنی ما با استفاده از حواس پنجگانه خودمان اتفاقا
  
   ؟ کار باید کردمشاهده در روش علمی چبعد از )  4

  .یعنی اینکه ما اطالعاتی را که با استفاده از حواس در یافت کردیم ، یادداشت کنیم : جمع آوري اطالعات 

  چه زمانی یک محقق یا دانمشند فرضیه می دهد ؟)  5
  .پیش آمده پاسخ و یا پاسخ هاي احتمالی می دهد اي محقق یا دانشمند به مسئله و سوالی که بردر این مرحله 

  

  چرا بعد از فرضیه سازي باید آزمایش انجام دهیم و آزمایش را چند بار تکرار کنیم ؟)  6
پس . بعضی از آزمایش ها در شرایطی درست جواب نمی دهند  .با انجام آزمایش ،  فرضیه ما پذیرفته یا رد می شود 

  .ندین بار آزمایش کنیم تا مطمئن شویم باید چ

  چه زمانی دانشمند یا محقق می تواند نتیجه گیري کند و نظریه بدهد ؟ )  7
  .می شود   نظریه علمیوقتی فرضیه محقق  با انجام چند آزمایش ثابت شد و به نتیجه رسید ، فرضیه  تبدیل به  
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  من دفتر درس دوم سرگذشت
  

  .مت ضربدر مشخص کنید گزینه درست را با عال) الف 
    کرد؟ تهیه کاغذ توان نمی درخت قسمت کدام از)  1

    □ تنومند درختان تنه )د   □       پهن هاي برگ) ج   □ چوبی هاي شاخه )ب   □  محکم هاي ساقه )الف 
    .است ................. آب اکسیژنه یک ماده )  2

    □خوردنی        ) د  □ی       سم )ج   □ر       ب بو  )ب   □     رنگ بر) الف 
    .حجم زیادي از اطالعات را روي آن ذخیره کرد به کمک آن می توان )  3

    □کتاب        ) د  □فلش        )ج   □کاغذ         )ب   □     چوب) الف 
    .تجزیه می شود  کدام ماده پس از مصرف و تبدیل شدن به زباله ، سالیان خیلی زیادي در طبیعت می ماند و دیر)  4

    □کتاب        ) د  □آهن        )ج   □  ظروف پالستیک  )ب   □     چوب) الف 
    کدام مواد زیر خاصیت رنگبري دارند ؟)  5

    □   وایتکس  - کلر  ) د  □ جوهرنمک - الکل  )ج   □   بتادین -الکل   )ب   □ ساولن -نفتالین ) الف 
    ؟ کرد تهیه را کاغذها از مختلفی انواع توان می اغذ،ک خمیر بهي  موادچه  افزودن با)  6

    □اسیدي       ) د  □آب ژاول و کلر      )ج   □شیمیایی    )ب   □   نشاسته و گچ) الف 
.....................................................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  
  ب  د  ب  ج  الف  ج

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

  
  .در جاهاي خالی کلمه هاي مناسب قرار دهید ) ب 

  

  .است ............................... کاغذ تهیه در اولیه و اصلی ي ماده)  1
  .است ............................... طبیعی منابع حفظ مناسب هاي راه از یکی )  2
  .واکنش شیمیایی نشان می دهد و تجزیه می شود   ...............................ژنه در برابر نور و یآب اکس)  3
  می نامند .....................عمل گرفتن کربن دي اکسید هوا توسط درختان و تولید اکسیژن با استفاده از نور خورشید را )  4
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  می گویند .....................داد را  قرار تفادهاس مورد دوباره و نمود حفظ را شده مصرف مواد بتوان آن به کمک که روشهایی ) 5
  .به خمیر کاغذ ، می توان انواع مختلفی از کاغذ را تهیه کرد   ...............................با افزودن مواد )  6

.....................................................................................................................................................................................  
1  2  3  4  5  6  

  شیمیایی  بازیافت  فتوسنتز  حرارت  بازیافت  چوب
.....................................................................................................................................................................................  

  .نشان دهید » غ«جمله نادرست را با » ص«جمله درست را با ) ج 
  

  . اند مصنوعی دیگر برخی و طبیعی کاغذها از برخی) 1
  . هستند مصنوعی مواد جزو داروها) 2
  . شود می محسوب یاییشیم تغییري کارخانه به آن نتقالا و درخت بریدن) 3
  . در حال حاضر براي ذخیره حجم زیادي از اطالعات از هارد و فلش استفاده می شود )  4
  .سال پیش از میالد مسیح به دانش ساخت کاغذ دست یافتند  700مسلمانان در سمرقند در حدود )  5
  .طبیعی هستند بیشتر موادي که در اطراف ما هستند و ما از آن ها  اسنفاده می کنیم )  6

.....................................................................................................................................................................................  
1  2  3  4  5  6  

  مصنوعی اند  ص  ص  فیزیکی  ص  همه مصنوعی اند
.....................................................................................................................................................................................  

  

  . دهید کامل به سوال هاي زیر پاسخ ) د 
  

  بنویسید؟ قدیم هاي زمان در را اطالعات ثبت هاي روش از مورد سه)  1
  کنده کاري و نقاشی روي سنگ ها ، دیوار غارها ، چوب درختان

  بنویسید؟ قدیم هاي زمان در را اطالعات ثبت هاي روشمعایب و مزایاي استفاده از  از مورد سه)  2
وران سالم باقی می محیط زیست گیاهان و جان) جلوگیري از قطع درختان براي تولید کاغذ ب ) الف : مزایاي استفاده 

موادي مثل چوب و ) به دلیل عدم تماس با مواد شیمیایی بیماري ها کمتر می شوند د )  ج . ماند و هوا پاکیزه می شود 
  )در دسترس هستند . ( سنگ به سادگی یافت می شوند 

اي زیادي را اشغال می فض) ب . به دلیل حجم و وزن زیاد تقریبا جابجایی آنها ممکن نیست ) الف : معایب استفاده 
  .زمان زیادي براي نوشتن صرف می شود ) د .  اطالعات کمی را می توان روي آنها نوشت ) کنند ج 

  ساقه و تنه ي محکم و شاخه هاي درختان تنومند   کرد؟ تهیه کاغذ توان می درخت قسمت کدام از)  3
  برگ و ریشه درخت شاخه هاي کوچک و کرد؟ تهیه کاغذ توان نمی درخت قسمت کدام از
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  چرا؟ کرد؟ بازیافت توان می را کاغذي دستمال هاي جعبه و ها کارتن مرغ، تخم شانه نظیر کاغذهایی آیا)  4
  .چون قبال بازیافت شده اند دیگر نمی توان آن ها را بازیافت کرد . خیر

  

  کنند؟ می کاغذ از استفاده چه زیر مشاغل از یک هر)  5
        ........................................................ : بانک ) ب     .............................................................. :  خیاط) الف

        ......................................................:  عکاس ) د       ..........................................................  :  داروخانه) ج
      ......................................................: پزشک ) و       ......................................................  : دانش آموز ) ه 

  براي رسید بانکی ، اوراق بهادار و چاپ پول  بانک  براي طرح الگوي لباس  خیاط
  براي چاپ عکس و فتوکپی  عکاس  براي قراردادن دارو درون پاکت و جعبه  هداروخان

  براي نوشتن نسخه داروي بیماران  پزشک  براي کتاب و دفتر  دانش آموز

    

   چه کاغذهایی را نمی توان بازیافت کرد ؟)  6
کاغذهاي با پوشش مومی کاغذهاي آغشته به مواد غذایی و مواد شیمیایی ، کاغذهاي کاربن دار ، کاغذهاي روغنی ، 

  . . .مثل لیوان کاغذي ، عکس و 
  

  )چهار مورد ( انواع کاغذ را نام ببرید )  7
پشت )  7کاغذ خودکپی )  6کاغذ مات و براق )  5کاغذ کاهی )  4کاغذ اسکناس )  3کاغذ رنگی )  2کاغذ تحریر)  1

  کاغذ کادو)  9کاغذ انجیلی )  8چسبدار 

  )چهار مورد ( ام ببرید کاربردهاي کاغذ را ن)  8
کتاب ، دفتر ، روزنامه ، چاپ عکس ، چاپ اسکناس ، تولید . از کاربردهاي کاغذ می توان به موارد زیر اشاره کرد 

  نقشه ، تولید مقوا ، کاغذ دیواري ، اشتنباخ جهت طراحی ، کاغذ انجیلی براي کارهاي خیلی حساس و با ارزش

  .را به اختصار شرح دهید  مراحل تولید کاغذ در کارخانه)  9
مخلوط کردن  خرده هاي )  3خردکردن چوب ها و تبدیل آنها به چیپس  )  2قطع درختان و کندن پوست آنها  )  1

عبور از )  5اضافه کردن آب اکسیژنه و یا محلول هاي سفید کننده دیگر  )   4با آب و تولید خمیر  ) چیپس ( چوب 
  برش کاغذ به اندازه هاي مورد نیاز بازار )  6نازك و صاف کردن آن   غلتک ها براي گرفتن آب کاغذ و

  کدام مرحله ساخت کاغذ شیمیایی است ؟ چرا)  10
مرحله خمیر کردن چون در این مرحله موادي درون چوب از آن جدا می شود و با افزودن آب اکسیژنه و یا کلر رنگ 

  .خمیر سفید می شود و تمام این مراحل شیمیایی است 
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  .بازیافت چیست ؟ سه مورد از فواید بازیافت را بنویسید )  11

داد  قرار استفاده مورد دوباره و نمود حفظ را شده مصرف مواد می توان آن به کمک که روشهایی بردن بکار یعنی بازیافت
می شود براي تولید پول کمتري خرج : کم شدن هزینه ها )  2. صرفه جویی در مصرف مواد طبیعی و خام )  1: مزایا . 

  .پسماندها از طبیعت جمع می شوند و مورد استفاده ي مجدد قرار می گیرند : حفظ محیط زیست )  3. کاالي جدید 
  

  کنید؟ می پیشنهاد مدرسه و خانه در کاغذ بازیافت براي را کارهایی چه)  12

)  3. یم که برگه هاي کاغذ از بین نروند در موقع نوشتن دقت کن)  2. در مواقع ضروري از کاغذ استفاده کنیم )  1
  .برگه هاي باطله را جداگانه در کسیه زباله بگذاریم و براي بازیافت تحویل مامورین شهرداري دهیم 

مردم کاغذها را درون ظرف هاي مخصوص قرار داده و تحویل مراکز )  1 .مراحل بازیافت کاغذ را بنویسید )  13
مخلوط کردن آب با این مواد و تولید خمیر و استفاده از )  3این کاغذها در کارخانه   خردکردن)  2. بازیافت دهند 

  برش و بسته بندي کاغذها)  5عبور از غلتک ها ي آهنی )  4محلول ها و مواد شیمیایی 

  .در دو سطر شرح دهید . چگونه می شود با کاغذهاي باطله مقوا درست کرد )  14
با یک وسیله ي . یم و داخل یک ظرف با آب مخلوط می کنیم تا به شکل خمیر درآید هاي باطله را خرد می کنکاغذ

  .در مرحله آخر جلوي نور خورشید می گذاریم تا خشک شود . چوبی یا فلزي شبیه وردنه آن را مسطّح می کنیم 

  دهید؟ توضیح مثالدو   ذکر با را طبیعی و مصنوعی  مواد)  15
در طبیعت وجود دارند و انسان هیچ نقشی در تولید آن نداشته است را مواد طبیعی به موادي که به صورت خداداي 

  . شوند می یافت طبیعت در که هستند موادي چوب و چرم پوست، سنگ،. می نامند 
 مواد از را ها آن بلکه شوند، نمی یافت طبیعی طور به کنیم، می استفاده ها آن از ما امروزه که وسایلی و مواد تر بیش

کیف و کفش ، کاغذ ، لباس ، . و ساخته دست بشر هستند  شوند می نامیده مصنوعی مواد مواد، این. سازند می طبیعی
  . . .لوازم خانگی ، دوچرخه و اتومبیل و 

. شود تولید کاغذ تن ها میلیون باید هرسال که طوري به .است یافته افزایش دنیا سراسر در کاغذ مصرف)  16
  است؟ پذیر امکان دستی و سنتی هاي روش به کاغذ مقدار این تولید شما نظر به آیا

ثانیا هر کشوري براي پیشرفت در علم و صرفه . اوال با توجه به پیشرفت علم بایستی کمتر از کاغذ استفاده کرد . خیر 
ثالثا با  .تفاده کند براي تولید محصوالت خود از جدیدترین روش ها و دستگاهها اسباید تولید و سرمایه  امر جویی در

توجه به افزایش جمعیت روش هاي سنتی دیگر جوابگوي تقاضاي مردم نیست و باید از روش هاي جدید براي تولید 
  . کاغذ استفاده شود که در مدت زمان کم تولید کاغذ بیشتري انجام شود 
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  رساند؟ یم آسیب ها آن به...  و مزارع ها، رودخانه به کارخانه فاضالب ورود چرا)  17
  .سبب آلودگی آب ، خاك و هوا می شود و در نهایت باعث نابودي تمام جانداران می شود 

 راه چه زندگی جانداران در جنگلها تخریب و درختان بی رویه ي قطع اثرات کاهش یا جلوگیري براي)  18
  می کنید؟ پیشنهاد را هایی

نظارت شدید سازمان )  3ساخت و ساز د ر اطراف جنگل ها جلوگیري از )  2جلوگیري از چراي بی رویه دام ها )  1
دستگیري و جریمه سنگین براي کسانی که دزدانه درختان جنگل را )  4حفاظت محیط زیست از جنگل هاي کشور 

دولت براي تولید کاغذ درختان را قطع نکند و ماده دیگري را جایگزین چوب براي تولید کاغذ )  5. قطع می کنند 
  .وزارت کشاورزي هرساله اقدام به کاشت نهال کند )  6فرهنگ درختکاري بین مردم توسعه پیدا کند  ) 6بکند 

  .استفاده می شود را نام ببرید  ها گبري از آنسه ماده اي که در صنعت رن)   19
  ،  کُلر)  وایتکس ( آب اکسیژنه  ،  آب ژاول 

  زد؟ خواهد محیط زندگی چرخه به آسیبی چه گل،جن درختان حد از بیش قطعمصرف منابع طبیعی مثل )  20
درختان کربن دي اکسید هوا را می گیرند و اکسیژن تولید می کنند که اگر درختان نابود شوند هوا آلوده می شود )  1
درختان در )  3. بعضی از درختان غذا و پناهگاه موجودات هستند که اگر نباشند باعث نابودي جانداران می شود )  2

  . ی نواحی جلوي سیل و طوفان و بسیاري از اتفاقات را می گیرند بعض

  باید درفضاي باز باشیم و ماسک بزنیم ؟و مواد مشابه این ها  نمکهنگام استفاده  از وایتکس و جوهرچرا )  21
  .چون این مواد سمی هستند  و حتی استنشاق این مواد باعث صدمه به دستگاه تنفسی بدن می شود 

  د بیش از حد مواد مصنوعی چه تاثیري روي زندگی جانداران و محیط زیست می گذارد ؟تولی)  22
مواد مصنوعی از مواد طبیعی ساخته می شوند و اگر زیاد تولید شوند اولین تاثیر آن این است که ذخایر منابع طبیعی 

انسان می شود و سوم اینکه پس تمام می شود و دوم اینکه باعث بروز بیماري هاي مختلف در جانداران و بخصوص در 
  .از مصرف و رها کردن پسماند این مواد در طبیعت باعث آلودگی محیط زیست می شود 

  براي حفظ منابع طبیعی زیر چه پیشنهادهایی دارید ؟)  23
  آب، . . )  .طال ، آلومینیم ، آهن و ( منابع معدنی ، . . . ) نفت و گاز و ( منابع سوختی  ، هوا ،  درختان و گیاهان 

................................................................................................................................................................  
طبیعی و تفریح در طبیعت به از قطع بی مورد درختان جلوگبري شود ، فرهنگ استفاده از منابع  :درختان و گیاهان ) الف 

مردم آموزش داده شود ، وزارت کشاورزي براي کشاورزانی که به کاشت نهال همت می گمارند هزینه اي در نظر بگیرد و به آنها 
کسانی که دزدانه درختان جنگل را قطع می کنند . کمک کند ، و مردمی که درخت و نهال می کارند مورد تشویق قرار گیرند 

برنامه درختکاري فقط احتصاص به روز با هفته ي درختکاري نباشد بلکه هر موقع که شرایط فراهم . و جریمه شوند دستگیر ش
  .بود این کار انجام شود 
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................................................................................................................................................................  
از سوخت هاي فسیلی کمتر استفاده شود ، دولت کارخانه ها را به بیرون از شهرها ببرد ، از وسایل نقلیه عمومی  :هوا ) ب 

 براي رفت و آمد استفاده شود ، اتومبیل ها هر ساله به مراکز معاینه و نقص فنی مراجعه کنند ، در شهرهاي شلوغ طرح ترافیک
کسانی که به هر دلیل و به هر . دولت و مردم براي پاکیزه شدن هوا اقدام به کاشت درخت و نهال کنند . زوج و فرد اجرا شود 

دولت هموطنانی که نکات ایمنی را رعایت کرده و . شکل باعث آلودگی هوا و محیط زیست می شوند دستگیر و محاکمه شوند 
  .ه نقص فنی براي اتومبیل خودشان مراجعه می کنند تشویق کند هرساله با اراده خود به مراکز معاین

................................................................................................................................................................  
  :  . . . ) نفت و گاز و ( منابع سوختی ) ج 

براي گرم کردن منزل بخاري را کم کنیم و لباس بیشتري بپوشیم ، در ساختمان  کمتر استفاده شود ، از سوخت هاي فسیلی
سازي شهرداري ها نظارت کنند که تمام نکات ایمنی رعایت شود مخصوصا از نظر زلزله و عایق بودن در و پنجره در برابر ورود 

د انرژي دیگري را جایگزین سوخت هاي فسیلی بکند چون در حال تمام شده هستند  ، ما و خروج هواي سرد و گرم ، دولت بای
نیز وظیفه داریم که زیادتر از نیاز مصرف نکنیم و به فکر آیندگان و فرزندانمان باشیم ، صاحبان وسایل نقلیه در مصرف بنزین و 

  گاز دقت کنند که اسراف نکنند 
وج مصرف از وسایل پرمصرف استفاده نکنیم ، المپ قسمت هایی از منزل و محل کار را در ساعات ا براي صرفه جویی در برق

که رفت و آمد نداریم خاموش کنیم ، در خرید لوازم خانگی به آرم مصرف انرژي آن دقت کنیم که مدلی را بخریم که بهترین 
ل خانگی که انرژي زیادي مصرف می کند کمتر از وسای. از المپ هاي کم مصرف استفاده کنیم . بازده انرژي را داشته باشد 

  . . .استفاده کنیم مثل اتو ، سماور برقی ، پلوپز ، بخاري برقی و 

................................................................................................................................................................  
معادنی که از دل زمین استخراج می شوند باالخره روزي تمام می شوند :  . . . )طال ، آلومینیم ، آهن و ( منابع معدنی ) د 

بیشتر لوازم خانگی ، بدنه اتومبیل ها . بنابرین ما باید در مصرف کلیه ي وسایلی که از آنها استفاده می کنیم صرفه جویی کنیم 
و ستون هاي ساختمان ها و لوازم ادارت و لوازم و ابزار کار بسیاري از مشاغل از فلزاتی مثل آهن و آلومنیم ،  در و پنجره منازل

پس با توجه به رشد جمعیت و نیاز بیشتر انسان ها به این مواد باید صرفه جویی کنیم که مواد خام این منابع . است . . . مس و 
  .تمام نشوند 

................................................................................................................................................................  
پس ما در . بدون آب هیچ جانداري نمی تواند به زندگی خود ادامه دهد . آب یکی از نعمت هاي بزرگ خداوند است  :آب ) ه 

ه وظیفه داریم که آب را درست مصرف کنیم و بیهوده آن را هدر ندهیم هنگام پخت و پز و هنگام نظافت منزل و این زمین
محیط کار و هنگام استحمام آب را هدر ندهیم ، هنگام استفاده از آب در طبیعت آن را آلوده نکنیم ، دولت وظیفه دارد که بر 

اله ها و فاضالب منازل هم نظارت کند و هم در نابودي این زباله ها و فاضالب دفع زباله هاي صنعتی کارخانه ها و حتی دفع زب
ها به شیوه علمی و بهداشتی اقدامات خود را انجام دهد اگر این کار درست انجام نشود باعث آلوده شدن آب ها و محیط زندگی 

  . نکنند  در دریا نیز دولت مراقب باشد که نفت کش ها و کشتی ها آب را آلوده. می شود 
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علت استفاده این مواد را در . جدول زیر موادي را نشان می دهد که در تهیه ي کاغذ به کار می روند )  24
  .تولید کاغذ در ستون دوم بنویسید 

  علت استفاده  ماده ي به کار رفته در تولید کاغذ

  چاپ اُفست -یه ي کاغذهاي مقاوم ته  پالستیک

  یه ي کاغذهاي رنگیته  رنگ

  براي استحکام بیشتر کاغذ  شاستهن

  براي سفید کردن کاغذ  کلر

  شفافیت در کاغذ  گچ

  براي سفید کردن کاغذ  آب اکسیژنه

  
  سوال هاي مربوط به آزمایشات علوم

 سرکه خوري چاي قاشق یک و پرمنگنات پتاسیم بلور دانه 6 یا 5 .می ریزیم  آب لیتر میلی 100 یا بشر یک در)  1
  .می ریزیم  بشر داخل آرامی به را اکسیژنه آب لیتر میلی 8 یا 6. می کنیم  اضافه شرب داخل مواد به

  )در دو سطر توضیح دهید (  ؟ دفته می شوگر اي نتیجه چه  آزمایش این از)  الف 
  .ی شود در محیط اسیدي رنگ آن صورتی م) آب اکسیژنه ( پتاسیم پرمنگنات رنگ بنفش دارد که در اثر تماس با ماده رنگ بر 

   این آزمایش ، تغییر فیزیکی است یا شیمیایی ؟ چرا ؟) ب 
  .شیمیایی چون به یک ماده دیگر تبدیل شده است 

  
 اکسیژنه آب لیتر میلی 10 .می کنیم  مخلوط آب لیتر میلی 50 با شده را خرد رنگی کاعذ مقداري بشر یک در)  2

  )در دو سطر توضیح دهید ( گرفته می شود ؟ اي نتیجه چه  آزمایش این از. می کنیم  اضافه بشر داخل
  .نتیجه این که آب اکسیژنه یک ماده ي رنگ بر است . بعد از مدتی رنگ کاغذهاي از بین می رود و سفید می شوند 

  

  

  

  

  پایان درس دوم

  براي مطالعه
 ارزشمند و قطور هاي کتاب چاپ براي معموال که نازك بسیار کاغذي:Bible Paper  انجیلی کاغذ

 هندي کاغذ همچنین و انجیلی کاغذ به انجیل چاپ در استفاده دلیل به کاغد نوع این. شود می استفاده
India Paper است معروف نیز.  
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  کاغذسازي ي کارخانهسوم درس 
  .گزینه درست را با عالمت ضربدر مشخص کنید ) الف 

  

    نیست ؟ کدام عنصر فلز ) 1
    □آلومینیم        ) د  □ مس       )ج   □    هیدرژن )ب   □     آهن) الف 

    براي تهیه آهن زنگ نزن ، آهن را با چه عنصري مخلوط می کنند ؟ ) 2
    □جیوه        ) د  □ آلومینیم          )ج   □    کربن )ب   □ کروم    ) الف 

    فلزي استفاده می شود ؟شتر از چه یدر کارخانه هاي صنعتی ب)  3
    □آهن        ) د  □ سرب       )ج   □  مس       )ب   □  آلومینیم) الف 

    کدام فلز سمی است و هنگام کار با آن باید احتیاط کرد ؟)  4
    □آلومینیم         )د   □       مس )ج   □    نیکل )ب   □جیوه       ) الف 

    بقیه سخت تر است ؟جنس کدام یک از عناصر زیر از )  5
    □مس        ) د  □       آهن )ج   □    نقره )ب   □طال         ) الف 

    کدام یک از اسید هاي زیر خوراکی نیست ؟)  6
    □جوهرانگور       ) د  □ جوهرسرکه       )ج   □    جوهرلیمو )ب   □ جوهرنمک) الف 

.....................................................................................................................................................................................  
1  2  3  4  5  6  
  الف  ج  الف  د  الف  ب

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

  .در جاهاي خالی کلمه هاي مناسب قرار دهید ) ب 
  

  .استفاده می شود  ...............................براي تهیه فوالد از کربن و فلز دیگري به نام  )  1
  . تهیه می شود  ...............................اي برق از فلز سیم ها و کابل ه)  2
  .است  ...............................ورق آلومینیم  از است و جرم کاغذ  ...............................سختی آهن از پالستیک )  3
  .کرد پرهیز آن با طوالنی تماس از باید و است..................  سرب فلز)  4
  . است ...............................وسیله ي شناسایی اسیدها )  5
  . شود می استفاده ها قرص روکش براي سازي دارو در ............................... فلز از)  6
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.....................................................................................................................................................................................  
1  2  3  4  5  6  

  آلومینیم PHکاغذ   سمی  کمتر -بیشتر   مس  آهن
.....................................................................................................................................................................................  

  

  .نشان دهید » غ«جمله نادرست را با » ص«جمله درست را با ) ج 
  

  .بنابراین براي شناسایی فقط کافی است مقداري از آن را بچشیم . اسیدها موادي ترش مزه هستند )  1
  .،  باعث نابودي محیط زیست می شود مصرف مواد شیمیایی در کارخانه ها )  2
  )ظروف پالستیکی مناسب تر است . ( براي نگهداري اسیدها نباید از ظروف فلزي استفاده کرد )  3
  . براي تمیز کردن سرویس دستشویی ها و حمام ، اگر جوهرنمک را با وایتکس مخلوط کنیم بهتر است )  4
  .بسته استفاده نمود ولی از جوهر نمک نمی شود  می توان در فضاي) وایتکس ( از آب ژاول )  5
  براي تهیه آهن زنگ نزن از کروم و فلز دیگري به نام روي استفاده می شود)  6

.....................................................................................................................................................................................  
1  2  3  4  5  6  
  ص  غ  کنیم نباید مخلوط  ص  ص  غ

.....................................................................................................................................................................................  
  
  . دهید کامل به سوال هاي زیر پاسخ ) د 

  

 استفاده آهنی بزرگ هاي غلتک از کاغذ نازك هاي ورقه به آن تبدیل و کاغذ خمیر کردن خشک براي چرا)  1
نازك کردن کاغذ )  3استحکام بیشتر در کاغذ )  2براي اینکه آب کاغذ گرفته شود )  1 .بیاورید دلیل 2کنند؟  می

  م نمودن کاغذمقاو)  4

 صنایع اغلب و سازي کاغذ صنعت در وسیع طور به فلز این تا است شده سبب آهن هاي ویژگی از یک کدام)  2
به )  3قیمت آن ارزان تر است  )  2بیشتر از فلزات دیگر در طبیعت یافت می شود  )  1 باشد؟ داشته کاربرد بزرگ

  رساناي خوبی است)  5است   مقاوم در برابر گرما)  4.آسانی بازیافت می شود 

  شود؟ می استفاده آهن از کاغذسازي کارخانه از هایی قسمت چه در)  3
  . . .غلتک هاي بزرگ ، دستگاه خردکن چوب ، دیگ هاي بخار ، سرند و  

  دو دسته هستند .اسیدها به چند دسته تقسیم می شوند نام برده و براي هریک مثالی بزنید )  4
  )جوهر گوگرد ( ، اسید سولفوریک ) جوهرنمک ( اسیدکلریدریک :  اسیدهاي صنعتی)  1
  . . . سرکه ، لیمو ترش ، ترشیجات ، انگور ، غوره  و : اسیدهاي خوراکی )  2
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رساناي خوبی براي جریان برق و گرما هستند ، بیشترشان جذب آهن .  بنویسید را فلزها هاي عمومی ویژگی)  5
ربا می شوند و می توان از آن ها آهن ربا ساخت ، برخی از آن ها با اکسیژن که ترکیب می شوند تولید اکسید می 

  .کنند ، به غیره از جیوه بقیه فلزات جامد هستند ، برخی از آن ها سخت و محکم هستند 

؟  بیشتر از فلزات دیگر در طبیعت است ، به صورت سنگ آهن استخراج و پس از تصفیه  یستچ ویژگی آهن)  6
مقاوم و محکم است ، رساناي خوبی براي گرما است ، در برابر . در کارخانه هاي ذوب آهن به مصرف می رسد 

ساختمان سازي وجاده و پل  در. اکسیژن زنگ می زند ، مهندسین با تغییراتی در آهن آن را تبدیل به فوالد می کنند 
  بیشتر دستگاههاي کارخانه ها از آهن ساخته شده است. سازي از آن استفاده می شود 

  .منظور ار آهن زنگ نزن چیست ؟ توضیح دهید )  7
آهن می کشند و باعث می شود که آهن  به رويیا عنصر  کرومدر بعضی از کارخانه هاي صنعتی یک روکش از عنصر 

  .زنگ نزند . . . و در مکانهایی که باران می بارد مثل بام شیروانی ، دکل ها و  و در تماس با اکسیژن  در هواي آزاد

  کرد؟ رعایت را نکاتی چه باید خانه در، کلر و یا واکتس  نمک جوهر از استفاده هنگام)  8
)  4. از دسترس اطفال بگذاریم  دور)  3. هنگام استفاده دستکش و ماسک بزنیم )  2. در فضاي باز استفاده شود )  1

  .همیشه و همه وقت از این مواد استفاده نکنیم )  5. در صورت تماس بدن با این مواد سریع با آب شسته شود 

نام چند تا از صنایع را که در شهر شما وجود دارد و در آنجا براي تولید محصوالتشان از آهن استفاده می )  9
، کارخانه تولید لوازم  اتومبیل سازي ، کارخانه دوچرخه سازي ، کارخانه تولید لوازم خانگیکارخانه . کنند را بنویسید 

  . . .و مصالح ساختمانی و ابزار و 

شما  نام فلز و علت . جدول زیر محصوالتی را نشان می دهد که در تهیه ي آنها فلزاتی به کار رفته است )  10
  .ر بنویسید استفاده این فلز را در تولید محصوالت زی

  
  دلیل ساخته شدن از این فلز  از چه فلزي درست شده  نام محصول

  استحکام و مقاومت باال  آهن  اتومبیل

  وزن کم و انعطاف پذیري باال  آلومینیم  قرص روکش دار

  استحکام و مقاومت باال  آهن  دوچرخه

  رساناي خیلی خوب جریان برق  مس  سیم برق

  ادي زیادزیبایی و ارزش اقتص  طال  انگشتر

  استحکام و مقاومت باال  آهن  فرغون
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  سوال هاي مربوط به آزمایشات علوم
می  اضافه آن روي مایع روغن استکان نصف حدود در سپس ،می ریزیم  آب آن نصف نا و می داریمبر لیوان یک)  1

می افتد ؟ دلیل آن را  به نظر شما چه اتفاقی. می اندازیم  لیوان داخل آهن قطعه یک و چوب قطعه یک حال. کنیم 
  )در دو سطر توضیح دهید . ( بنویسید 

قطعه ي آهنی چون جرم بیشتري دارد به ته لیوان سقوط می کنئ ولی قطعه چوب چون جرم کمتري نسبت به آب دارد روي 
  .آب می ایستد 

  
 یک روي را چوبی هاي هقطع حال. برمی داریم  یکسان ي اندازه و شکل با فلزي و پالستیکی چوبی، ي قطعه چند)  2

به نظر شما چه اتفاقی می افتد ؟ دلیل آن را نیز . می دهیم  قرار دیگر ي کفه روي را فلزي هاي قطعه و ترازو ي کفه
  )در دو سطر توضیح دهید (  .بنویسید 

چون قرار می گیرد  باالترچوب  کفه قطعاتد ولی نچون جرم بیشتري داردارد پایین تر قرار می گیرد آهنی  کفه اي که قطعات
  . نددار نسبت به آهنجرم کمتري 

  
   .داریم  شکل هم آهنی و پالستیکی چوبی، ي میله و قاشق سه )  3

 می مشاهده چیزي چه .می کنیم  وارد یکسانی هاي ضربه میله سه هر سر بر چکش مثل سنگین جسم یک با) الف
  )در دو سطر توضیح دهید ( ؟ دشو

شکنند چون زیاد مقاوم نیستند ولی قطعات اهن نمی شکنند چون مقاومت زیادتري نسبت به  قطعات چوب و پالستیک می
  .چوب و پالستیک دارند 

  

 محکم و برداشته را چوبی قاشق سپس ،می کشیم  پالستیکی و چوبی قاشق روي محکم را آهنی قاشق نوك ابتدا) ب
  )در دو سطر توضیح دهید ( ؟ دشو می مشاهده چیزي چه. می کشیم  پالستیکی و آهنی قاشق روي

ک چون قدرت سایشی کمی دارند خراشیده می شوند ولی قاشق و یا هر وسیله ي آهنی چون قدرت قطعات چوب و پالستی
  .سایشی باالیی دارد خراشیده نمی شوند 

  
 آماده اچ پی ذکاغ و نمک جوهر رقیق محلول ترشی، ي سرکه ،... و کیوي پرتقال، لیموترش، مانند میوه عدد چند)  4

  د؟فته می شوگر اي نتیجه چه  آزمایش این از. می کنیم  آغشته مواد از یک هر به را اچ پی کاغذ از اي تکّه. می کنیم 
  )در دو سطر توضیح دهید ( 

  .در مجاورت با اسید قرمز می شود  PH  کاغذ. را قرمز می کنند  PHهمه خاصیت اسیدي دارند رنگ کاغذ میوه ها  چون این 

  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

١۶ 
 

می  مرمر سنگ از شده خرد ي تکّه یک کدام هر داخل. می کنیم  گذاري شماره را ها آن و داریم لیوان سه)  5
 نمک جوهر لیتر میلی 10 سومی به و سرکه لیتر میلی 10 دومی به آب، لیتر میلی 10 اولی لیوان به سپس ،اندازیم 

  در دو سطر توضیح دهید چه اتفاقی می افتد  .می کنیم  شتیاددا را خود مشاهدات ساعت نیم از پس. می کنیم  اضافه
ردگی می شود وس از مدتی واکنش شیمیایی نشان می دهد و به مرور سنگ مرمر دچار خپنمک است  لیوانی که حاوي جوهر

ت اسیدي آن کم است براي این که سنگ مرمر تجزیه شود در لیوان حاوي سرکه چون غلظ. شود حل می  جوهرنمکو در 
اما در لیوانی که حاوي آب هست هیچ تغییري در سنگ مرمر ایجاد نمی کند چون آب خاصیت . زمان بیشتري الزم است 

  .اسیدي ندارد 

  
 نمک جوهر به را آن هاي برگ از یکی پنبه و پنس کمک به و می آوریم کالس به را...) و رز گل مانند( گیاه یک)  6

  در دو سطر توضیح دهید چه اتفاقی می افتد .می کنیم  یادداشت را خود داتمشاه ساعت نیم از پس. می کنیم  آغشته
  .این کار باعث نابودي و از بین رفتن سلول هاي زنده برگ می شود و برگ از بین می رود 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پایان درس سوم

  جهت مطالعه
 صرفه درصد 50  هوا آلودگی کاهش درصد 75 موجب ذکاغ بازیافت است ذکر به الزم

  .شود می آب مصرف در جویی صرفه درصد 90  و انرژي در جویی
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  سفر به اعماق زمین 4درس 
  

  .گزینه درست را با عالمت ضربدر مشخص کنید ) الف 
    زمین حالت جامد نیست ؟ قسمت کدام ) 1

    □ پوسته   )د   □       هسته داخلی) ج   □ خمیرکره      )ب   □  سنگ کره )الف 
    حجم  کدام الیه بیشتر از بقیه الیه ها است ؟)  2

    □گوشته        ) د  □سنگ کره        )ج   □       هسته خارجی  )ب   □     هسته داخلی) الف 
    یه از بقیه متراکم تر است ؟کدام ال)  3

    □       هسته داخلی ) د  □گوشته زیرین      )ج   □سنگ کره         )ب   □   خمیرکره ) الف 
    بعد از سنگ کره چه الیه اي قرار دارد ؟)  4

    □گوشته زیرین      ) د  □    هسته خارجی )ج   □   خمیرکره   )ب   □    هسته داخلی) الف 
    یه نقش مهمی در ایجاد زلزله دارد ؟الکدام )  5

    □ پوسته   )د   □       هسته داخلی) ج   □ خمیرکره      )ب   □  سنگ کره )الف 
    سرعت امواج لرزه اي در کدام الیه کمتر است ؟)  6

    □       هسته داخلی ) د  □گوشته زیرین      )ج   □سنگ کره         )ب   □   خمیرکره ) الف 
.....................................................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  
  د  ب  ب  د  د  ب

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

  .در جاهاي خالی کلمه هاي مناسب قرار دهید ) ب 

  .است .....  ...................ط به  الیه ي  ومواد مذابی که از مخروط آتشفشان فوران می کند مرب)  1
  . دهند انجام توانند می را زمین درون به واقعی سفر که هستند اي وسیله...................... دانشمندان معتقدند )  2
  .کنند می عبور .................. متراکم، و سخت هاي سنگ از زمین، درون اي لرزه امواج)  3
  . حرکت دارد ......  ..................الیه سنگ کره روي الیه )  4
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  .کیلومتر است ................ عمیق ترین چاهی که تا کنون دانشمندان حفر کرده اند )  5

  . کنند می عبور ....................... تراکم، کم و نرم هاي سنگ از  زمین، درون اي لرزه امواج)  6

.....................................................................................................................................................................................  
1  2  3  4  5  6  

  کندتر  سیزده  خمیرکره  سریع تر  امواج لرزه اي  خمیرکره
.....................................................................................................................................................................................  

  

  .نشان دهید » غ«جمله نادرست را با » ص«جمله درست را با ) ج 

 مختلف هاي سنگ از و هندد انجام توانند می را زمین درون به واقعی سفر که هستند اي وسیله اي، لرزه امواج)  1

  . کنند عبور

  .به دلیل گرم بودن بیش از حد مرکز زمین سفر به درون آن غیرممکن است )  2

  .خمیرکره بر روي سنگ کره حرکت می کند )  3

  .کیلومتر است   4600فاصله سطح زمین تا مرکز زمین حدود )  4

  .آورند  می دست به زمین درون ي دربارهرا  اطّالعاتبیشترین  به وسیله امواج لرزه اي دانشمندان)  5

  .هسته ي داخلی مایع و هسته ي خارجی جامد است )  6

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

1  2  3  4  5  6  
  غ  ص  غ  غ  ص  ص

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

  
  .دهید کامل به سوال هاي زیر پاسخ ) د 

   
 لرزه زمین اثر زمین در درون هاي سنگ ناگهانی شکستن اثر در که امواجی به.  اي را تعریف کنید لرزه امواج ) 1

  .اي می گویند  لرزه شوند امواج می ایجاد

شوند چه می گویند  می ایجاد لرزه زمین اثر زمین در درون هاي سنگ ناگهانی شکستن اثر در که امواجی به ) 2
  . گویند می اي لرزه مواجا    ؟
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  برند ؟ می پی درونی زمین هاي الیه هاي ویژگی به با استفاده از چه امکاناتی ، دانشمندان ) 3
 هاي الیه هاي ویژگی به زمین، درون مختلف هاي بخش در اي لرزه امواج سرعت تغییرات از استفاده با دانشمندان

  .اند شده تشکیل تراکم کم مواد از بعضی و متراکم مواد از زمین هاي الیه بعضی. برند می پی آن درونی

  تشکیل دهنده به چند الیه تقسیم می شود ؟  مواد جنس و شیمیایی ترکیب براساس زمین، درونی ساختمان ) 4
   هسته و گوشته پوسته،  الیه سه به 

به چند )  خمیري. مایع . مد جا( تشکیل دهنده  فیزیکی حالت مواد ترکیب براساس زمین، درونی ساختمان ) 5
   داخلی و هسته خارجی هسته ، گوشته زیرین ، خمیرکره ،سنگ کره   الیه پنج بهالیه تقسیم می شود ؟ 

و این الیه تا چه عمقی از زمین  باشد می کدام الیه به مربوط ها لرزه زمین و ها فشان آتش تر بیش منشأ ) 6
  .کیلومتري ادامه دارد  350این الیه تا عمق حدود .  باشد می الیه خمیره کره  به مربوط  قرار دارد ؟

 ابتداي تا خمیرکره زیر از دارد، جامد حالت که بخش این  کجا قرار دارد و چه حالتی دارد ؟ زیرین ي گوشته ) 7
  .دارد ادامه خارجی ي هسته

 هسته تا زیرین ي گوشته از و رددا مایع حالت بخش این  هسته ي خارجی کجا قرار دارد و چه حالتی دارد ؟ ) 8
  .دارد ادامه داخلی ي

 می تشکیل را زمین مرکز و دارد جامد حالت بخش این  هسته ي داخلی کجا قرار دارد و چه حالتی دارد ؟ ) 9
  .دهد

  دانشمندان چطور دریافتند که هسته ي داخلی زمین جامد و هسته ي خارجی ، حالت مایع دارد ؟ ) 10
 دانشمندانلرزه اي در سنگ هاي جامد زمین سریعتر و در سنگ هاي نرم و خمیري کندتر است چون سرعت امواج 

 دریافتند ، زمین ي هسته ي دهنده تشکیل مواد مختلف هاي حالت در اي لرزه امواج سرعت اختالفاین  از  استفاده با
  . دارد جامد حالت ، داخلی ي هسته و دارد مایع حالت زمین خارجی ي هسته که
  

چرا در مواد  متراکم مثل آهن امواج سریعتر عبور می کند ولی در موادي مثل پالستیک یا چوب که تراکم  ) 11
  کمتري دارند امواج دیرتر عبور می کنند ؟ 

در مواد متراکم مولکول هاي سازنده این مواد به صورت متراکم و متوازن و همگن در کنار هم قرار گرفته اند بنابراین 
در مواد کم تراکم مثل چوب و یا پالستیک مولکول ها از هم فاصله داشته و ذرات . ه راحتی منتقل می شوند امواج ب

  .ماده نامتوازن و ناهمگن هستند بنابراین انتقال امواج کندتر صورت می گیرد 
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  حرکات قطعات سنگ کره بر روي خمیرکره باعث پیدایش کدام پدیده ها می شوند ؟ ) 12
سنگ کره به هم نزدیک شود سبب پیدایش کوه و آتشفشان می شود و زلزله پدیده اي است که هم در اگر قطعات 

  .اثر دورشدن و هم نزدیک شدن قطعات سنگ کره به وجد می آید 
  

  . تراکم مواد در مرکز زمین بیشتر است یا در سطح آن ؟ دلیل بیاورید  ) 13
ه دلیل فشار و سنگینی الیه هاي باالیی ، تراکم مواد در مرکز زمین هر چه از سطح زمین به عمق زمین پیش می رویم ب

  .بیشتر است 
  

با توجه به اینکه   آورند؟ می دست به زمین درون ي را درباره با چه ابزاري بیشترین اطّالعات دانشمندان ) 14
اسب ترین روش کیلومتر می باشد پس من 6400کیلومتر است و عمق زمین  13عمیق ترین چاهی که حفر شده 

  .مطالعه درون زمین استفاده از ثبت امواج لرزه اي است 
  

  جنس هسته از چیست و سبب چه خاصیتی در زمین شده است ؟ ) 15
  .جنس هسته از آهن و نیکل است و خاصیت مغناطیسی سطح زمین نیز به همین علت است 

  .ش اجسام را در محیط اطرافتان نام ببرید به غیر از لرزش موبایل در حالت ویبره ، جند نمونه از لرز ) 16
کندن زمین توسط . عبور کامیون هاي سنگین در شهر . رعد و برق شدید . عبور هواپیما از ارتفاع پایین . انجار بمب 

  . دلرهاي بزرگ 
  

  سوال هاي مربوط به آزمایشات علوم
  
 هاي لرزش خود دست با میز دیگر طرف در شما کالسی هم و می زنیم اي ضربه آن به آهنی میز سر یک از)  1

 هم با را نتیجه و می کنیم تکرار نیز پالستیکی و چوبی میزهاي رويآزمایش را بعد  .می کند  را حس شده ایجاد
  )کره زمین با توجه به موضوع امواج  لرزه اي ( چه نتیجه اي می گیریم ؟  ها از این آزمایش .می کنیم  مقایسه

آزمایش امواج از میزهاي آهنی سریعتر از میزهاي چوبی و پالستیکی عبور کرد پس نتیجه می همانطوري که در این 
 کندتر تراکم، کم و نرم هاي سنگ از و تندتر متراکم، و سخت هاي سنگ از زمین، درون اي لرزه امواجگیریم که 

  .کنند   می عبور
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 ها چوب آیا  .می دهیم  انجام مرطوب چوب اب را کار همین .می شکنیم  دست دو با را خشک چوب قطعه یک ) 2
  ) .الیه هاي کره زمین  موضوعبا توجه به ( از این آزمایش چه نتیجه اي می گیریم ؟  .مثل هم می شکند 

نتیجه می گیریم همانطوري که چوب خشک در اثر فشار می شکند  سنگ کره هم در اثر جابجایی و فشار می شکند 
  .مین  نمی شکنند چون مثل چوب آزمایش ما نرم  هستند ولی قسمت هاي خمیري کره ز

  

 ي ورقه ي اندازه به یونولیت قطعه و دوو روي گاز روشن قرار دادیم کردیم  پر آب از را بزرگ ظرف یک)  3
 روي بر کره سنگ قطعات حرکت با آب روي بر را یونولیت قطعات حرکت .دادیم قرار آب روي را  کاغذ

) موضوع الیه هاي کره زمین با توجه به ( از این آزمایش چه نتیجه اي می گیریم ؟  .کنید مقایسه خمیرکره
به هم نزدیک شده و باهم برخورد می ) ب . از هم دور می شوند ) الف . یونولیت ها به سه جهت حرکت می کنند 

قرار )  الیه داغ زمین ( درست همین حرکات براي سنگ کره که روي خمیرکره . در کنار هم می لغزند ) ج . کنند 
  .دارد ممکن است اتفاق بیفتد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پایان درس چهارم

  جهت مطالعه
  دانشمندان به چند روش به مطالعه ي درون زمین می پردازند ؟

  برداري حفر چاه ، مطالعه مواد مذاب ، عکس برداري و فیلم: روش مستقیم ) الف 
آب گرم ،  استفاده از ثبت امواج لرزه اي ، چشمه هاي: قیم روش غیر مست) ب 

شهاب سنگ هایی که روي زمین می افتند و با ضربه اي که وارد می کنند در 
  زمین گودال ایجاد می کنند

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

٢٢ 
 

  زمین پویا : درس پنجم 
  

  .گزینه درست را با عالمت ضربدر مشخص کنید ) الف 
    مواد مذابی که از دهانه آتشفشان خارج می شوند مربوط به کدام الیه ي زمین هستند ؟)  1

    □هسته داخلی         ) د  □   هسته خارجی )ج   □    کره نرم ) ب  □   سنگ کره )الف 
    .گفته می شود  شود می خارج آن ي دهانه از گاز فقط که هایی فشان آتش به)  2

    □خاموش         ) د  □نیمه فعال       )ج   □غیرفعال       )ب   □   فعال) الف 
    می شکند ، چه اتفاقی می افتد ؟ زمین درون از حاصل نیروهاي اثر در زمین ه ي کر وقتی سنگ)  3

    □نو می شودسنگ کره  ) د  □   تشکیل کوه )ج   □     آتشفشان )ب  □   زمین لرزه ) الف 
    د ؟رس می آن سطح به زمین داخل از  صورتچه  به زمین ي ه کر سنگ شکستن از حاصل انرژي)  4

    □گاز چاههاي نفت     ) د  □  مواج لرزهايا )ج   □چشمه زیرزمینی    )ب   □  آتشفشان) الف 
    مهمترین گازهاي تولید شده از دهانه آتشفشان ها چه می باشد ؟ )  5

    □کربن دي اکسید و ازت       )ب   □ بخارآب و کربن دي اکسید  ) الف 
    □بخار آب  و نیتروژن         ) د  □کربن و ئیدرژن    منواکسید ) ج
    ؟چه مزیتی دارد از نظر زمین شناسی هاي خفیف وقوع زمین لرزه )  6

    □  جلوگیري از وقوع زمین لرزه هاي بزرگتر )ب   □  هشدار به مردم و مسئولین ) الف 

    □  مشخص شدن مناطق خراب زمین   )د   □آب سرد     چشمه هاي نمایان شدن) ج 
.....................................................................................................................................................................................  

1  2  3  4  5  6  
  ب  الف  ج  الف  ج  ب

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

  .در جاهاي خالی کلمه هاي مناسب قرار دهید ) ب 
  .زمین می شود   .......................................وقوع زمین لرزه باعث آزاد شدن  )  1
  .بیشتر است   ....................................... احتمال است، شکستگی يدارا زمین ي پوسته که جاهایی در معموالً)  2
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  . شود می خارج آن ي دهانه از  ....................................  فقط فعال، نیمه هاي فشان آتش در)  3
  .دو آتشفشان خاموش هستند  ....................................سبالن و )  4

  . از مهمترین گازهاي تولید شده از دهانه آتشفشان ها می باشد   ....................................خار آب و ب)  5
  .کیلومتر است     ....................................عمیق ترین چاهی که انسانها تئانسته اند حفاري کنند )  6

.....................................................................................................................................................................................  
1  2  3  4  5  6  

  سیزده  کربن دي اکسید  سهند  گاز  زمین لرزه  انرژي درونی
.....................................................................................................................................................................................  

  

  .نشان دهید » غ«جمله نادرست را با » ص«جمله درست را با ) ج 
  

  .ن را حس نمی کنند زمین لرزه ي خفیف در کشور رخ می دهد که مردم آ 10000ساالنه حدود )  1
  .تفتان و بزمان دو آتشفشان نیمه فعال کشور ما  است )  2
  . شود می خارج آن ي دهانه از گاز فقط فعال، غیر هاي فشان آتش در)  3
  .حاصلخیز است  کشاورزي هاي زمین ایجادیکی از فواید آتشفشان ها )   4
  . شوند می گفته خاموش فشان آتش ندارند، فعالیتی گونه هیچ که هایی فشان آتش به)  5
  .از آهن و فلز دیگري به نام نیکل درست شده است  ي زمین پوسته)  6

.....................................................................................................................................................................................  
1  2  3  4  5  6  
  غ  ص  ص  غ  ص  ص

.....................................................................................................................................................................................  
  
  . دهید مل کابه سوال هاي زیر پاسخ ) د 

  

  می افتد ؟ اتفّاق چه زمانی لرزه زمین)  1
  . شکند می زمین درون از حاصل نیروهاي اثر در زمین ي ه کر سنگ که افتد می اتفّاق وقتی لرزه زمین

  

  می افتد ؟ یاتفّاق می شکند چه) سنگ کره ( زمانی که سنک هاي سطح زمین )  2
 باعث و رسند می آن سطح به زمین داخل از اي لرزه امواج ورتص به زمین ي ه کر سنگ شکستن از حاصل انرژي

  .  شوند می زمین سطح در تغییراتی
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  چرا؟ شوند؟ می زمین سطح در خرابی باعث ها لرزه زمین ي همه آیا)  3
بسیاري از زمین لرزه ها خفیف هستند و نه تنها خرابی به بار نمی آورند بلکه باعث آزاد شدن انرژي درون . خیر 

  .زمین می شوند و از زمین لرزه هاي بزرگتر جلوگیري می کنند 
  

 شما نظر به. گردد برمی فوتبال بازي به درمان، از پس شکند، می پایش ساق مسابقه در فوتبالیستها، از یکی)  4
  است؟ تر بیش قسمت کدام در او پاي شکستگی ببیند، احتمال آسیب دوباره بازیکن، این پاي همان اگر

  .چون آن قسمت ضعیف تر است و  مقاومت آن ناحیه کمتر شده است . ن قسمتی که قبال شکسته است در هما
  

  .ببرید نام را کشورمان خاموش فشان آتش دو و فعال نیمه فشان آتش دو)  5
  .سبالن و سهند  خاموش هستند . البرز و تفتان و بزمان نیمه فعال هستند 

  

  دارند؟ کاربردي چه زیر فشانی آتش هاي سنگ از یک هر)  6
در جاده سازي و نوعی . از خاکستر مواد آتشفشانی که روي هم متراکم شده درست شده است :   فشانی آتش توف

  .سیمان ساختمان به کار می رود 
در در صنایع عایق . در مصالح ساختمانی به عنوان عایق در برابر صدا ، گرما و سرما به کار می رود :    معدنی پوکه

  .سازي نیز کاربرد دارد 
  .همانطوري که از اسمش پیدا است براي استحمام و براي ساییدن چوب به کار می رود :     پا سنگ

  افتد ؟ می اتّفاق چه زمانی فشان آتش)  7
 آتش هاي سنگ و کنند می پیدا راه آن سطح به زمین داخل از فشانی آتش مواد که افتد می اتّفاق زمانی فشان آتش

  .آورند می وجود به را نیفشا
  

8  (دسته تقسیم می شوند ؟ نام ببرید  چند به ها فشان آتش ي دهانه از شده خارج مواد.  
شوند می تقسیم گاز و مایع جامد، ي دسته سه به ها فشان آتش ي دهانه از شده خارج مواد.  

  .رید دسته تقسیم می شوند ؟ نام بب چند فعالیت به نظر از ها فشان آتش)  9
  .باشند خاموش یا و فعال نیمه فعال، است ممکن فعالیت نظر از ها فشان آتش

  

  دو نمونه مثال بزنید هایی فعال گفته می شود ؟ فشان آتش به چه)  10
 ها آن ي دهانه از)  وگاز مایع جامد، ( فشانی آتش مواد اخیر هاي سال در یا حاضر حال در که هایی فشان آتش به

  کشور فیلیپین وژاپن هاي فشان آتشمثل  .شود می گفته فعال فشان آتش است، شده خارج
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از هرکدام دو نمونه  گفته می شود ؟ خاموشهایی  فشان آتش فعال و به چهنیمه هایی  فشان آتش به چه)  11
  .مثال بزنید 

 هایی فشان آتش به وان و بزمان مثل البرز و تفت شود می خارج آن ي دهانه از گاز فقط فعال، نیمه هاي فشان آتش در
  .مثل سبالن و سهند  شوند می گفته خاموش فشان آتش ندارند، فعالیتی گونه هیچ که
  

  .را نام ببرید  ها فشان آتش ي دهانه از شده خارج گازهاي ترین مهم)  12
   غیره و اکسید دي کربن آب، بخار: از اند عبارت

  

  ؟ کنند رعایت باید را ایمنی ردموا چه فشانی آتش مناطق ساکنان)  13
  .قبل از ساخت و ساز مناطق پرخطر را شناسایی کنند )  1
  .زمان فوران آتشفشان و به خواب رفتن آن را  از ایستگاههاي مخصوص امداد اطالع رسانی کنند )  2
  . آماده سازند. . . و  ، سونامی خود را براي مقابله با فوران مواد مذاب و گازهاي سمی )  3
  .وسایل الزم براي هرگونه اتفاق را تهیه کنند ودر منزل و محل هاي کار بگذارند )  4
  .ایجاد ایستگاه هاي مراقبت توسط دولت در مناطق آتشفشان )  5
  

  

  .قسمت هاي یک آتشفشان را روي شکل نشان دهید )  14
  
  

  آتشفشانی                    دهانه مواد جامد                                                      
                                                       

  جریان گدازه                                                     
  
  

                                                                                 

  مخروط اتشفشان                                                                                
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  . کنید تکمیل را زیر دهید؟ جدول انجام باید را کارهایی چه لرزه زمین وقوع از بعد دانید می آیا) 15
  

 ایمنی نکات رعایت دوستانه انسان هاي فعالیت

  بستن فلکه اصلی گاز  مصدومین به کمک
  خونسرد باشیم  کودکان و افراد مسن به کمک

  بدون عجله اما زود از محل ناامن دور شویم  به نیروهاي امدادگر کمک
  ساختمان آب جریان قطع  رساندن غذا و آب به مردم

  ساختمان برق جریان قطع  صحبت با افراد جهت دادن روحیه به آنها
..............................................  ..............................................  

  

  .کنید تکمیل را زیر جدولآتشفشان چه فواید و چه ضررهایی دارد ؟ ) 16
  

 ها فشان آتش ضررهاي ها فشان آتش فواید

 سمی گازهاي انتشار 1 تشکیل کوه 1
 از بین رفتن گیاهان  2 تشکیل چشمه هاي آب گرم  2

 بین رفتن انسان هااز   3 دریاچه تشکیل 3
 اسیدي هاي باران ریزش 4 گردشگري ي توسعه 4

 . . .خرابی ساختمان ها و پل ها و   5 تشکیل معادن  5
 نامیسو ایجاد 6 حاصلخیز کشاورزي هاي زمین ایجاد 6

  

 زیر جدول شوند، می زندگی محیط در هایی خسارت باعث که هایی لرزه زمین از حاصل اثرات به توجه با)  17
  .کنید تکمیل را

  اجتماعی  ساختمانی  بهداشتی
  عزیزان دادن دست از  تخریب منازل مسکونی  ها آب آلودگی

  اضطراب و نگرانی  تخریب جاده ها  هوا آلودگی

  دزدي و ناامنی  آوار ریزش  افزایش حشرات موزي در محیط

  مهاجرت مردم  آتش سوزي در اثر انفجارگاز منازل  کمبود دارو

  بیکاري  قطع آب و برق و گاز  واگیر هاي يبیمار شیوع
  نابودي اقتصاد شهر  سد شکستن  کمبود پزشک

  بی سرپرست شدن بعضی خانواده ها  تخریب مدارس  ..............................................
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جدول زیر در  وارده هاي خسارت و وقوع محلّ نظر از را ایران اخیر سال 50 هاي لرزه زمین ترین مهم) 18
  .بنویسید 

  

  خسارت هاي وارد آمده  سال وقوع  ریشتر  محل وقوع زلزله
  کشته 10000  1341  7.2  بوئین زهرا
  روستا تخریب شد 61کشته  10500  1347  7.4  دشت بیاض
  کشته 4000  1351  6.9  منطقه قیر

  کشته 128  1356  7  خورگو
  روستا تخریب شد 16کشته و  19600  1357  7.7  طبس
  کشته 130  1358  7.1  قائن

  کشته و تخریب بیش از نیمی از شهر 1300  1360  7.4  سیرچ
  کشته 35000  1369  7.4  رودبار و منجیل

  کشته 1500  1376  7.3  بیرجند
  خسارت در شهر و روستاها  1381  6.6  آوج
  نفر کشته و شهر کال از بین رفت 41000  1382  6.5  بم

  خسارت و ریزش کوه  1383  6.3  فیروزآباد
  روستا 10کشته و تخریب  612  1383  6.4  رندز

  نفر کشته 300  1391  6.3  اهر ، هریس ، ورزقان
  
  

  ها آزمایش
  
زمانی که پوست روي آن را کند ه اید تا میل . شما تا به حال تخم مرغ آب پز را از روي پوست لمس کرده اید )  1

 یه هاي زمین از نظر سختی و نرمی می بینید ؟چه شباهتی بین این دو و ال. کنید باز هم آن را لمس کرده اید 
  .بنویسید  توضیحات خودتان را دو سطر

که پوست تخم مرغ را دست  وقتی. پوست روي تخم مرغ شبیه پوسته زمین یا سنگ کره است . تقریبا شبیه کره زمین است 
  .پوسته هم در مقیاس با گوشته سفت تر است .می آید سفت  به نظرمی زنیم
شما  با انگشتان  اگر. است  تقریبا شبیه گوشته ي زمین. ه تخم مرغ را پوست می کنیم به قسمت سفیده آن می رسیم زمانی ک

  .گوشته هم نرم ترین قسمت زمین است . نرم به نظر می آید  به سفیده فشار دهید
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چه شباهتی بین سفیده . یده اید حتما تخم مرغ آب پز را از وسط به دو قسمت تقسیم کرده اید و الیه هاي آن را د)  2
  .بنویسید  توضیحات خودتان را دو سطر زرده و پوسته تخم مرغ و الیه هاي زمین وجود دارد ؟. 

تخم مرغ نیز به سه قسمت زرده ، سفیده و . زمین از نظر شیمیایی به سه قسمت هسته ، گوشته و پو سته تقسیم می شود 
  .باهت فیزیکی به هم دارند تقسیم می شود این دو شپوست تخم مرغ 

  
  
بچه ها  .شکنندمی  خود دست دو با را چوب قطعه یک کدام هر دو تا از بچه ها داریم  خشک چوب قطعه ندچ)  3

این آزمایش را با شکسته شدن سنگهاي زمین مقایسه  .شد  آزاددرون آن  انرژي چوب شکستنحس می کنند که با 
  .بنویسید  رهر دو را  در دو سط ي نتیجهکرده و 

انی که به دو سر چوب ها فشار آورده می شود نیروي حاصل از این فشار به وسط چوب متمرکز می شود و چوب از وسط زم
زمانی که سنگ هاي سطح کره ي . تقریبا همین اتفاق براي پوسته و یا سنگ کره می افتد . ترك بر می دارد و می شکند 

ا در اثر جابجایی می شکند امواج لرزه اي زیادي را تولید می کند که باعث زمین لرزه می زمین در اثر فشارهاي داخلی زمین و ی
  .شود 

  
زمانی که جوش شیرین را داخل ظرفی می ریزیم و روي آن مقداري سرکه می ریزیم چه اتفاقی می افتد ؟ چه )  4

  .بنویسید  توضیحات خودتان را دو سطر گازي از ظرف خارج می شود ؟
 هم با را ها آن  دوي هر شما وقتی. است اسید) استیک  اسید ( سرکه که درحالی است باز) سدیم  کربنات بی ( نشیری جوش

 آتشفشان و شود می خارج کربن اکسید شروع به کف کردن می کند ، دي و دهد، می مخلوط می کنید واکنش شیمیایی نشان
ا داخل شیشه ي نوشابه بریزیم در اینجا هم واکنش شیمیایی نشان می اگر جوش شیرین ر.  آورد می وجود به برایتان را زیبایی

  .دهد و محتویات نوشابه بیرون می ریزد و گاز دي اکسید کربن متساعد می شود 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پایان درس پنجم

  براي مطالعه
پنبه، کتان، و کنف ساخته  رینظ یاهیگ افیال یاز کاغذ از برخ یانواع خاص

 یچاپ يکارها ،يهنر ياسکناس، کارها هیته يکاغذها برا نیاز ا. شود یم
 يو بازساز ریتعم يشوند، و برا يمحافظت و نگهدار دیکه با ياعال، آثار

 .شود یاستفاده م دهید بیآس سینف یمیقد يها کتاب
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  با درود بیکران بر شما همکاران عزیز

  .تمام قسمت ها را در زیر آن نوشتم  جوابکردم و  ویرایش عرض کنم که این جزوه را  خدمت شما سروران 

  

و همکارانی که دسترسی به حتما بعد از خواندن و استفاده از این جزوه نظرات خودتان این است که  بنده خواهش

را مرقوم فرمایید تا چنانچه نقطه ضعفی در نوشتن و طرح سوال و موارد دیگر را ندارند و حتی دانش آموزانتان  اینترنت

و نکات مثبتی هم دارد آن را در خودم تقویت کنم تا انشاء اهللا در تهیه جزوات را برطرف کنم و اگر است بنده آن 

   . کنم عمل  تر و ارزنده ترو مفید تر جامع بتوانمبعدي کارهاي 

به امید سالمتی و موفقیت روزافزون شما همکاران محترم و همچنین شما دانش آموزان عزیز که امیدهاي آینده ي 

  .انشاء اهللا که میهن عزیزمان با دستان پرتوان شما آبادتر شود . عزیزمان ایران هستید  کشور

  abbass_babaeyمن  آي دي

 
  

  طانیخدا و ش

 یدارند و تو را نا فرمان یچگونه است که بندگانت تو را دوست م: به خداوند گفت طانیش
 يکه ا دیخطاب رس!  د؟کنن یاز من اطاعت م یکه با من دشمن اند ول یکنند در حال یم
 يها یکه با تو دارند از نافرمان یکه به من دارند و دشمن یبه واسطه همان دوست سیابل

  .آنان در خواهم گذشت

  

  عباس بابایی

  آموزگار پایه ششم

  دبستان پسرانه امیرکبیر

  تهران 15آموزش و پرورش منطقه 
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  سایت را هم یادم رفته انشاء اهللا نویسنده راضی باشد یلی وقت پیش در سایتی خواندم و آدرساین داستان را خمن 

  ریش وانیل کی

ـ  لشیمخارج تحص نیو تام یگذران زندگ يکرد که برا یم یزندگ يریپسرك فق يروزگار يروز  یدستفروش
سـکه   کیمتوجه شد که تنها  يروز.بدست آورد یبتواند پول دیرفت تا شا یخانه به آن خانه م نیاز ا.کرد یم
گرفت از خانه  میتصم.دکر یم یاحساس گرسنگ داًیبود که شد یدرحال نیاست و ا ماندهیباق شیراب یسنت 10

 دنیپسرك با د.در را باز کرد یبائیدختر جوان و ز.را زد يدرب خانه ا یبطور اتفاق. غذا تقاضا کند يمقدار يا
  .آب درخواست کرد وانیل کیغذا ، فقط  يدختر دستپاچه شد و بجا يبایچهره ز

 نهیپسر با تمان.آورد ریبزرگ ش وانیل کی شیآب برا يپسرك شده بود بجا دیشد یکه متوجه گرسنگ خترد
ـ چقـدر با «: و گفت  دیرا سر کش ریش یو آهستگ ـ چ« : دختـر پاسـخ داد  .» بـه شـما بپـردازم؟     دی ـ نبا يزی  دی

ـ پـس مـن از   « : پسـرك گفـت  » .ندارد یما به ازائ یکیمادر به ما آموخته که ن.يبپرداز قلـب از شـما    میمص
  »کنم یم يسپاسگذار

 ياو اظهار عجـز نمودنـد و او را بـرا    يماریاز درمان ب یپزشکان محل.شد ماریبعد دختر جوان به شدت ب سالها
  .نسبت به درمان او اقدام کنند نیمجهز ، متخصص یمارستانیادامه معالجات به شهر فرستادند تا در ب

از  مارشیمتوجه شد ب کهیهنگام.و ارائه مشاوره فراخوانده شد ماریب تیوضع ی، جهت بررس یهوارد کل دکتر
 مـار یبالفاصله بلند شد و بسرعت بطرف اطـاق ب .دیدر چشمانش درخش یبیبه آنجا آمده برق عج يچه شهر

  .نگاه اورا شناخت نیلدر او.وارد اطاق شد ضشیمر دنید ياش را بر تن کرد و برا یلباس پزشک.حرکت کرد

از آن روز به بعد زن را .اقدام کند مارشینجات جان ب ياوره باز گشت تا هر چه زود تر برابه اطاق مش سپس
ـ  يروزی، پ يماریب هیعل یتالش طوالن کیمورد توجهات خاص خود قرار داد و سر انجام پس از   یازآن دکتر کل

  دیگرد

نزد او برده  دیجهت تائدرمان زن  نهیبه درخواست دکتر هز.بود مارستانیشدن زن در ب يروز بستر نیآخر
  .زن ارسال نمود يگذاشت و برا یآنرا درون پاکت.نوشت يزیگوشه صورتحساب چ.شد

ـ مطمئن بود کـه با .مبلغ صورتحساب واهمه داشت دنیاز باز کردن پاکت و د زن تمـام عمـر را بـدهکار     دی
قبض نوشـته   يرو يا چند کلمه.توجه اش را جلب کرد يزیچ.گرفت و پاکت را باز کرد میسرانجام تصم.باشد

  آهسته انرا خواند.شده بود

  »پرداخت شده است ریش وانیل کیصورتحساب قبالً با  نیا يبها«
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  ، دفتر مشق درج بفرمایید ارژنگرا در وبالگ آقاي  خود لطفا نظرات
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