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  فصل اول «مواد و نقش آنها»

:مواد   

 

که در ساختن اشیایی .عناصر اتمی،چکش خوار،رسانا و داراي جال و درخشندگی هستند :فلزات
.استفاده می شود...خانھ،پل،زیورآالت،ابزار،وسایل حمل و نقل و :مانند  

.ده استعنصر فقط از یک اتم ساخته ش  

  :عنصر

 

 

:ویژگی هاي فلز مس  

رایج ترین  -4.اولین فلز استخراج شده از سنگ معدن-3.براق و سرخ رنگ-2.فلزي پرکاربرد-1
.رسانا در سیم کشی ساختمان  

:واکنش پذیري شیمیایی  

.واکنش شیمیایی معین شود،واکنش پذیري آن بیشتر است کهر ماده اي که سریع تر وارد ی  

:به طور کلی  

.بعضی فلز ها با اکسیژن به سرعت واکنش می دهند و بعضی فلز واکنش کمتري دارند می دهند  

:مانند  

طال >مس > آھن > منیزیم  

 خالص

 مخلوط

)مانند آهن( - فلز  

)سیلسیم( –شبه فلز   

)شیشه( –نا فلز   
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:نافلزات  

که همه ي گازهاي موجود در .عناصر مولکولی ،شکننده،نارسانا و داراي سطح غیر شفاف هستند
0... فسفر،سیلسیم،کربن،گوگرد،فلوئور: مانند. هواي سالم از این عناصر تشکیل شده اند  

:گاز اکسیژن  

.  حجم هوا را تشکیل می دهد% 1-21  

.یافت می شود  O2 صورت مولکول دو اتمی  به -2   

.در فرایند فتوسنتز تولید و در تنفس مصرف می شود -3  

.در ترکیبات سولفوریک اسید به کار می رود -4  

:اوزون  

ز رسیدن اوجود دارد،و )استراتوسفر(به صورت سه اتمی است،این گاز در الیه هاي باالیی زمین
.محافظ عمل می کندپرتوهاي فرابنفش خورشیدرا گرفته و به صورت الیه ي   

تهیه کودهاي شیمیایی و مواد منفجره :کاربرد آمونیاك  

.در خمیر دندان براي جلوگیري از پوسیدگی دندان استفاده می کنند :کاربرد فلوئور  

:کاربرد کلر  

.بعنوان گند زدا و میکروب کش به آب اضافه می شود-1  

.دارد در تولید مواد و کودهاي شیمایی براي کشاورزي کاربرد-2  

.درتولید هیدروکلریک و اسید،کاربرد دارد-3  

.از مواد اصلی در تولید جرم گیر دستشویی کاربرد دارد-4  
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:طبقه بندي عنصرها  

.مطالعه را آسان می کند-1  

خواص مشابهی :می توان گفت.با استفاده از طبقه بندي عنصرهایی که در یک گروه قرار دارند-2
.دارند  

عنصرهایی که در یک گروه دارند،تعداد الکترون هاي الیه :بندي میتوان گفتبا استفاده از طبقه -3
.آخر اتم آنها برابرست  

3الیه  – 1گروه                 (Na)سدیم 

.براي اینکه با اکسیژن ندهد،آن را درون نفت نگه می دارند*   

)می دهدبا آب واکنش .(با لیتیم در یک گروه قرار دارند،و خصوصیات مشترکی دارند *  

.ره می شودسدیم وقتی درخارج از نفت،درمجاورت هوا قرار گیرد،رنگ آن تی *  

.فلزي نرم،که با چاقو می توان برش داد*   

 عنصرهایی که در فعالیت بدن نقش دارند؟

.در ساختمان هموگلوبین خون نقش اساسی دارد         آهن  

.درفعالیت هاي قلب نقش دارد       سدیم و پتاسیم  

.تنظیم فعالیت هاي بدن نقش اساسی دارد.کمبود ید،باعث بیماري گواتر می شود          ید  

.در رشد استخوان موثر است    کلسیم      

:سلولز  

.زیادي اتم ساخته شده است و این مولکول سلول گیاهی درشت هستندهرمولکول از تعداد بسیار   
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:پلیمر  

ھای درشت دارند و بھ صورت زنجیره ھای بلندی بھ ھم دستھ ای از مواد ھستند کھ مولکول 
.وصل شده است  

:تعریف پلیمر  

ھرپلیمر از زنجیره ھای بلندی تشکیل شده است،کھ از اتصال تعداد زیادی مولکول کوچک 
.بھ یکدیگر بھ دست می آید  

                                                                                                                      
آید که از گیاهان و جانوران به دست می)پشم،پنبه،ابریشم(                                     

                                                                                                               پلیمر

که از نفت ساخته شده است...)پالستیک،نایلون،پلی اتین و(                                      

 

):پالستیک(معایب پلیمرهاي مصنوعی  

.درمحیط زیست به راحتی تجزیه نمی شود*  

.مدت هاي طوالنی درطیبعت باقی می ماند براي*  

.باعث آلودگی می شود*  

.سوزاندن آنها بخار سمی  وارد هوا می شود*  

):پالستیک(مزیت پلیمرهاي مصنوعی  

.قابل بازگردانی است  

 

 طبیعی

 مصنوعی
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 فصل دوم (رفتاراتم با یکدیگر)
.بیش تر عنصرها به صورت آزاد وجود ندارد بلکه به حالت ترکیب وجود دارد*   

)آمونیاك،)کلسیم اکسید(آب،شکر،سدیم کلرید،نفت خام،ضدیخ،آهک(  

:کاربرد چند ترکیب شیمیایی*  

. تا از یخ زدن آب رادیاتور جلوگیري کند.در رادیاتور خودرو می ریزند :)اتیل گلیکول(ضدیخ  

.به زمین هاي کشاورزي تزریق می کنند تا گیاهان بهتر رشد کند :آمونیاك  

.براي ضد عفونی کردن بیمارستان ها و لوازم پزشکی بکار می رود :اتانول  

 یک واکنش شیمیایی چگونه رخ می دهد؟ 

هرگاه اتم ها درشرایط مناسب در کنار هم قرار گیرند،یک واکنش شیمیایی بین آنها رخ می دهد و 
. نکرده باشدبه طوري که خواص فراورد ها با واکنش دهنده ها تغییر .مواد جدیدي تولید می شود  

فلز سدیم+  گاز کلر     نمک خوراکی 

Na         +   CL    +Na –CL     
.ویژگی هاي مواد به به نوع ذره هاي سازنده آنها بستگی دارد  

.ذره هایی با بار الکتریکی مثبت و منفی را یون می گویند :تعریف یون  

) کاتیون(کاتد.خواهد بود،که فلزات هستنداگر اتمی الکترون از دست بدهد،داراي بار مثبت : کاتد
.می گویند  
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)  آنیون(آند.اگر اتمی الکترون بگیرد داراي بار الکتریکی منفی خواهد بود،که از نافلزات هستند: آند
.می گویند  

:ویژگی هاي ترکیبات یونی  

.یک ترکیب یونی از کنار هم قرار گرفتن مثبت و منفی تولید می شود*   

.ار مخالف روي هم اثر می گذارند و یکدیگر را می ربایندید  نهایی با، ب*  

.درمجموع از نظر الکتریکی ، خنثی هستند*  

)نمک خوراکی(برخی از ترکیبات یون در آب حل می شوند*  

:پیوند یونی  

.به جاذبه بین یون هاي مقبت ومنفی، پیوند یونی می گویند  

 هیدروژنو  اکسیژنمولکول هاي آب از، مولکول 
. ساخته می شود  

 

  اکسیژن وهیدروژن پیوند  

 

:پیوند کوواالنسی  

در این .وقتی اتم هاي دو نافلز کنار یکدیگر قرار می گیرند،یک مشارکت یونی بین آنها رخ می دهد
.حالت باهم ترکیب می شوند و پیوند کوواالنسی تشکیل می دهند  
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.ساخته شده اندترکیباتی که از هیدروژن و کربن : هیدروکربن ها  

:انواع پیوند کوواالنسی  

.                               آلکان ها:سیرشده                                  

آلکن ها                                     ها هیدروکربن  

:سیرنشده                                   

                                           آلکین ها 
          

        CnH–2n+2           انـآلک  

CnH2n           آلکـن 

CnHn-2           آلکین  

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرمول هاي هیدروکربن ها
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)به دنبال محیطی براي بهتر زندگی کردن( سومفصل   

.به پایان نمی رسد،و بارها و بارها تکرار می شودچرخه یکی ازتغییراتی است که هیچ گاه  :چرخه  

:چرخه کربن  

به تولید یا مصرف کربن دي اکسید در هواکره،سنگ کره و آب کره،چرخه کربن می گویند،به 
.طوري که در این چرخه مجموع مقدار ثابت باشد  

 
:سوخت هاي فسیلی  

.گویندسوخت فسیلی می ... به نفت،نفت خام،زغال سنگ،گازطبیعی و  

 

:ویژگی هاي سوخت هاي فسیلی  

 

:نتایج افزایش کربن دي اکسید در هوا  

ذوب یخ هاي قطب جنوب*   

تغییرات قابل توجه در فصل ها*  

)اثر گلخانه اي(خورشیدافزایش دماي کره زمین با جذب بیشتر اشعه *  

.مایه غلیظ و سیاه رنگ است : نفت خام  

.همگی داراي کربن هستند- 1  

.وارد هوا می کند  CO2 2-در اثر سوختن مقادیر بسیار زیادي گاز  
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:کابرد نفت خام  

صنایع غذایی*  

لوازم بهداشتی*  

...کشاورزي و*  

.نفت خام در جهان صرف سوخت و تامین انرژي می شود   	   

.نفت خام صرف ساختن فراورده هاي سودمند می شود   		
 

لیتر است 159هر بشکه نفت خام برابر    

.نفت خام مخلوطی از صدها ترکیب به نام هیدروکربن است   

:تعریف هیدروکربن ها  

.ترکیباتی که از کربن و هیدروژن ساخته شده است  

.کوواالنسی است هرمولکول هیدروکرن اتم هاي هیدروژن با اتم هاي کربن پیوند   

  ساده ترین عضو هیدروکربن ها: متان (CH2) است.

.ویژگی هاي هیدروکربن ها به تعداد اتم هاي سازنده آنها بستگی دارد   

یعنی هرچه (هرچه قدر هیدروکربن ها زنجیره بلندي داشه باشد،نقطه جوش آن باال خواهد بود
.تعداد اتم کربن در هیدروژن بیشتر باشد،نقطه جوش آن بیشتر خواهد بود  
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:)تقطیربرج (تقطیر نفت خام  

 

:برش هاي نفت خام  

             

:برش گازي  

.شامل ترکیب هایی با نقطه جوش پایین است*  

.اتم کربن دارند) 4تا1(مولکول هاي این گازها از یک تا چهار*  

این علت مولکولها به .استچون سبک هستند،نیروي جاذبه بین مولکولهاي درآن بسیار ناچیز*
.آسانی از یکدیگر جدا می شوند و به صورت گاز از برج تقطیر بیرون می روند  

:برش مایع  

.برش مایع نفت شامل بنزین،نفت چراغ،روغن هاي سنگین تر هستند*  

.اتم کربن تشکیل شده اند)20تا5(از مولکولهایی با پنچ تا بیست*  

:برش جامد  

.نفت که حتی دردهاي زیادي تبخیر نمی شودبرش جامد و روغنی شکل *  

.شامل مولکول هایی با اتم هاي کربن بیشتر است*  

.نیروهاي جاذبه بین مولکولی در این برش جامد از همه بیشتر است*  

 

 برش گازي

 برش مایع

 برش هاي جامد و روغنی
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:ویژگی هاي اتن  

.هیدوژن که پیوند دو گانه بین دو اتم کربن برقرار استداراي دوکربن و چهار -1  

.گاز بی رنگ است-2  

درصنعت کشاورزي از گاز اتن که از نفت خام درست می شود،براي تبدیل میوه هاي نارس،به -3
.رسیده،استفاده می کنند  

.گوجه فرنگی و موز آزاد می شود:بطور طبیعی به وسیله برخی میوه مانند-4  

:پلی اتن  

.پلی اتن فرآورده اي است که طی یک تغییر شیمیایی از این به دست می آید  

:پلی اتنویژگی   

طی یک تغییر شیمیایی از اتن به دست می آید*  

.در این تغییر مولکول هاي کوچک به مولکول هاي بزرگ تبدیل می شوند*  

پیوند دو گانه بین اتم کربن اتن می شکند و مولکول هاي کوچک با پیوندهاي کوواالنسی به هم *
.وصل شده و زنجیره بلند،کربن را می سازند  

:متانواکنش سوختن   

 

:واکنش پلیمري شدن  

پیوند دو گانه بین اتم کربن اتن می شکند و مولکول هاي کوچک با پیوندهاي کوواالنسی به هم 
.وصل شده و زنجیره بلند،کربن را می سازند  
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؟.افزایش کربن دي اکسید در هواکره سبب ایجاد چه مشکالتی می شود  

جا به جایی فصل ها-4قطبی ذوب شدن یخ هاي -3آلودگی زمین-2گرم شدن هوا-1  

:ویژگی پالستیک ها  

.استحکام باالیی دارند-4عمرطوالنی دارند-3.ارزان قیمت اند-2.از نفت ساخته شده اند-1  
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 فصل چهارم ، حرکت چیست؟
:مسافت پیموده شده  

.کل مسیر طی شده بین شروع تا پایان حرکت را مسافت پیموده شده می نامند  

:جایی بردار جابه  

.پاره خط راستی که مبدا حرکت را به مقصد حرکت وصل می کند،بردار جابه جایی می گویند  

:تندي متوسط  

.از تقسیم مسافت طی شده بر زمان صرف شده به دست می آید   

 

:تندي متوسطیکاهاي اندازه گیري    

براي تبدیل متر بر ثانیه به کیلو متر بر ساعت یا بر عکس از رابطه زیر استفاده می کنیم   

 

:در فرمول تندي متوسط از کمیت هاي زیر استفاده می کنیم  

 

푚
s

 متربرثانیھ

 کیلومتر بر ساعت
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 متوسط تندي کند می طی دقیقه 1 مدت در را متر900 مسافت دوچرخه سواري -
است؟ ثانیه بر متر چند دوچرخه  

 

متر را به چه مدت طی  1200متر بر ثانیه ، مسافت  60با سرعت شخصی با دوچرخه ، -
 میکند؟

 

:تندي لحظه اي  

تندي لحظه اي را به صورت تندي .به تندي خودرو یا هر محرك در لحظه،تندي گفته می شود
.بیان می کنیم  

:حرکت یکنواخت  
.خودرو داراي حرکت یکنواخت استدراین صورت می گوییم .تندي لحظه اي و تندي متوسط باهم خودرو باهم برابرند AوB اگر در طول مسیر   

:سرعت  

. درواقع سرعت آن می دانیم.بدانیم اگر هم تندي و هم جهت حرکت جسمی را  

	و	  سرعت را با حرفv و یکاهاي اندازه گیري آن

:براي محاسبه سرعت متوسط،جابه جایی را بر مدت زمان تقسیم می کنیم:سرعت متوسط  
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:فرمول سرعت متوسطر د  

m بر حسب متر   d جابه جایی  -1  

s برحسب ثانیه   T زمان  -2  

 		 حسببر 	(V)سرعت متوسط 

 

 دونده گردد می باز و رفته ثانیه 80 مدت در است متر300 را دو ي مسابقه مسیر طول اي دونده-
گردد می باز ثانیه 50 طی ودر رفته ثانیه 30 مدت در . 

است؟ ثانیه بر متر چند رفت در متوسط سرعت)الف  

است؟ قدر چه)برگشت و رفت در(کلی متوسط سرعت)ب  

:شتاب  

به عبارت دیگر هنگامی که سرعت .به تغییرات سرعت واحد زمان،شتاب متوسط می گویند
.یک،متحرك در حال تغییر باشد،میگوییم حرکتش داراي شتاب است  

:رابطه محاسبه شتاب  
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 شتاب رسد می ساعت بر کیلومتر 72 به ساعت بر کیلومتر36 از ثانیه 2 مدت در اتومبیلی سرعت

است؟ ثانیه مجذور بر متر چند اتومبیل این  

 

.حساب کنیداگر مسیر این متحرك مستقیم یاشد،شتاب متوسطه .رسیده است  44	풌풎
풉

풌풎 19	به
풉

ثانیه از8سرعت یک متحرك در مدت    
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،نیرو 5فصل   
:نیرو  

.را نیرو می گویند)اثر مقابل بین دو جسم(اجسام  کشش و رانش  

:مفاهیم نیرو  

شروع حرکت،توقف،کُند شدن،تند شدن،تغییرجهت حرکت اجسام و -2کشیدن یا هل دادن-1
اثر متقابل بین دو جسم و مشارکت آنها در ایجاد نیرو -4تغییرشکل اجسام-3تغییر حرکت جسم  

F و عالمت آن   N یکای اندازه گیری نیوتون    

:نیرو متوازن  

.و این نیرو ها اثر هاي یکدیگررا خنثی کند،نیروي متوازن میگویند.اگر برجسمی چند نیرو اثر کند  

:شتاب  

.به تغییر سرعت یک جسم بر اثر نیروي خالص که برآن وارد می شود،شتاب گویند :تعریف شتاب  

(a)   عالمت:  

  :عوامل ایجاد شتاب

 

:مقدار نیروي خالص را بر جرم جسم تقسیم می کنیم :فرمول محاسبه  

شتاب=   	نیروي	خالص
جرم 	풂 = 퐟

퐦
 

푛
km  یا نیوتون بر کیلوگرم 푚 s متر بر مجذور ثانیه : یکاي اندازه گیري   

.شتاب با نیروي خالص رابطه مستقیم دارد- 1  

.دارد) معکوس(رابطه وارون شتاب با جرم - 2  
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:فرمول هاي شتاب براي خواستن کمیت  

 
نیروي وارد بر این جعبه چند نیوتون است؟.دریک جهت می کشد 3 	푵

퐊퐠 کیلویی را با شتاب  70شخصی یک جعبه -   

:وزن  

.نیروي گرانشی یا جاذبه که از طرف زمین به جرم جسم وارد می شود :وزنتعریف   

(W)  عالمت:  

:جرم جسم بر حسب کیلوگرم را به شتاب جاذبه ضرب می کنیم :فرمول محاسبه  

              W=mg                وزن جسم=جرم جسم    شتاب جاذبه  

 
نیروسنج :وسیله اندازه گیري  

(N (نیوتون  :یکاي اندازه گیري    
شتابی که زمین اجسام را با آن شتاب،به سمت خود می کشد،عالمت آن:  شتاب جاذبه  g ویکاي اندازه گیري آن نیوتون بر کیلوگرم است  

:وزن جسم را بر جرم تقسیم می کنیم: فرمول شتاب جاذبه  
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	g = جاذبه	شتاب																	 وزن
 جرم

:شتاب جاذبه در سایر سیارات مختلف   

G=9/8N =  زمین  

G=1/6N ماه   =  

G=1/4N=   مریخ 

کیلوگرم است ،وزن این فضانورد در سطح مریخ چقدر است؟50جرم فضانوردي   

 قانون ھای نیوتون:

:نیوتون قانون اول  

اگر برآیند نیروهاي وارد بر یک جسم صفر باشد، اگر جسم در حالت سکون باشد تا ابد ساکن 
باشد تا ابد با همان سرعت و در همان جهت ) با سرعت ثابت(ماند، و اگر جسم در حال حرکت  می

  .گویند اینرسی هم میبه این قانون، قانون اول نیوتون یا قانون لختی یا . دهد به حرکتش ادامه می

:نیوتون قانون دوم  

شتاب . کند شود را بیان می قانون دوم نیوتن در واقع رابطه شتاب با نیرویی که بر آن وارد می
شود هم جهت و متناسب با نیروي وارد بر آن است  بر آن وارد می Fکه نیروي  mجسمی به جرم 

  :توان بصورت زیر نوشت این بیان را می. و با جرم جسم نسبت عکس دارد
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:                            نیوتون قانون سوم  

هر عملی را عکس العملی است؛ "شود که  به این صورت بیان می نیوتونسومین قانون حرکت 
  .اشدب این قانون به قانون کنش و واکنش هم معروف می.. مساوي آن و در جهت خالف آن 

یعنی که هرگاه جسمی به جسمی دیگر نیرو وارد کند جسم دوم نیز نیرویی به همان بزرگی ولی 
  .کند در خالف جهت بر جسم اول وارد می

  

 کُنش و واکنش:

وقتی با دست دیوار یا خودرویی را هل می دهیم،حس می کنیم دیوار یا خودرو نیز ما را هل می 
نیرویی که ما به دیوار وارد می .دیوار دو نیرو وجود داردو یعنی در برهم کنش بین .دهد

 کنیم،ونیرویی که دیوار به دست ما وارد می کند.اگر نیروي دست که دیوار را هل می دهید،کُنش

 بنامیم،نیرویی دیوار به دست ما وارد می کند، واکنش نامیده می شود.

:ویژگی کُنش و واکنش  

بر دو جسم وارد می کند-3درخالف جهت یکدیگرند- 2هم اندازه-1  

:اصطکاك  

وقتی جسم بر روي زمین در حال حرکت است،نیروي درخالف جهت حرکت از طرف زمین بر 
.جسم وارد می شودکه به آن اصطکاك می گویند  

:انواع اصطکاك  

نیروي اصطکاکی که در خالف جهت نیروي ما به جسم وارد می شود، مانع حرکت : ایستایی-1
نیرو را نیروي اصطکاك ایستایی می گوینداین .جسم می شود  
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این .نیروي درخالف جهت حرکت برجسم وارد شده باشد و سبب ایستادن جسم شود: جنبشی-2
.نیرو را نیروي اصطکاك می گویند  

 

  نیروي اصطکاك بین دو جسم به جنس دو جسم بستگی دارد

:مثال  

استفاده می کنند تا نیروي اصطکاك کوهنوردان از کفش هاي زیره هاي خاصی براي کوهنوردي 
.بین کفش و زمین زیاد شود  

...در حالی کھ  

اسکی بازان از چوب هاي صیقلی شده استفاده می کنند تا نیروي اصطکاك بین چوب و برف کم 
.شود  
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،فشار و آثار6فصل   
:فشار  

.می گویندبه طور عمود وارد می شود،فشار )مساحت سطح(به نیرویی که به یک سطح معین  
P  عالمت:   

که نیرو به آن وارد می شود،تقسیم )مساحت سطح(مقدار نیرو را بر سطحی: محاسبه فشار
.کرده،فشار به دست می آید  

فشار =
نیرو
سطح 																		푝 = 		  

:یکاي اندازه گیري  

نیوتون بر سانتی متر -1  

(Pa) یا پاسکال  برمتر مربع نیوتون  -2  

.با نیرو رابطه مستقیم داردفشار *  

.فشار با مساحت عکس دارد*  

 ابعاد اگر است پاسکال میلیون یک شود می وارد اقیانوس اعماق در دریایی زیر یک بر که فشاري -
شود؟ می وارد دریایی زیر ي پنجره ب نیرویی چه باشد 25 در20 دریایی زیر این ي پنجره  

:فشار جامد قانون  

و برعکس هرچه .مساحت سطح تحت فشار کمتر شود،فشار بیشتري می شوددرجامدات هر چه 
.مساحت سطح بیشتر شود فشار کمتر می شود  
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:فشار در مایع  

.در مایعات،نیروي وزن مایع وار بر کف ظرف،عامل ایجاد فشار است  

:قانون فشار در مایعات  

ر فشار وارد از سمت مایع مقدا.درمایعات هرچه عمق آبی که در داخل ظرف وجود دارد،بیشتر باشد
.برکف ظرف نیز بیشتر است  

:سطح آزاد مایع  

 هر چند لوله ها شکل و حجم متفاوتی دارند،ولی فشار مایع در نقاط هم تراز آنها یکسان
وقتی در لوله ها مایعی را می ریزیم،مایع در ظرف هاي مختلف جریان      مطابق شکل زیر .است

.در تمام ظروف یکسان شوداینکه سطح آزاد مایع .می یابد  

 
:اصل پاسکال  

یکی از مهم ترین ویژگی ها درباره فشار مایع ها این است که اگر بر بخشی از مایع که درون ظرفی 
محصور است فشار وارد می کنیم این فشار،بدون ضعیف شدن به بخش هاي دیگر مایع و     

 دیواره هاي ظرف منتقل می شود. این ویژگی مایع ها،اصل پاسکال نامیده می شود.
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 کاربرد ترمز هاي هیدرولیکی چگونه است؟

وقتی راننده پدال ترمز را فشار می دهد،این فشار توسط روغن ترمز به پیستون ها،             
کاسه ترمز عقب و بالشتک ها به صفحه اي   کفشک ها به .کفشک ها،بالشتک ها منتقل می شود

.وارد کرده و سرانجام سرعت خودرو کاهش می یابدکه به چرخ جلو متصل است نیرو   

:فشار در گاز   

این تجربه   .هرگاه بیش از حد مجاز،هوا را به درون بادکنکی دمیده باشید بادکنک ترکیده باشد
.ساده نشان می دهد که گاز نیز مانند مایع ها فشار وارد می کنند  

 

  ھرچھ از سطح زمین باالتر رویم فشار ھوا کمتر می شود
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، ماشین ها 7فصل   
.وسیله اي که انجام کارها را آسان تر می کند :  ماشین  

 

:انواع ماشین  

 

.به نام،ماشین ساده می گویند هرماشین می تواند از اجزاي ساده*  

.ماشین ها در کارهاي روزانه نقش اساسی دارد*  

               وروردي:   شامل همه آن چیزهایی است که انجام می دهیم،آن ماشین کار کند.

     : ماشین

                 خروجی:  آن چیزي است که ماشین براي ما انجام می دهیم.  

 مثال:                     ورودي: نیرویی که ما به پدال وارد می کنیم.     
: براي حرکت دوچرخه  

                                      خروجی: حرکتی که دوچرخه انجام می دهد(نیروي ماهیچه به انرژي جنبشی تبدیل می شود.

:قسمت هایی از ماشین ساده در دوچرخه  

چرخ دنده-4پیچ و مهره-3چرخ و محور-2اهرم-1  

 

 

اهرم :، مانندساده   

دوچرخه:، مانندمرکب   
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:ماشین پیچیده  

ماشین ساده ساخته شده که تمام اجراي باهم درارتباط ماشینی است از ترکیب چند نوع 
.بوده،تایک کاري را انجام دهد  

چرخ محور-5چرخ دنده-4قرقره-3سطح شیب دار-2اهرم -1: چند مورد از ماشین ساده  

میله بلند و محکمی است که نقطه اي از آن را به چیزي تکیه می دهیم به این محا تکیه گاه : اهرم
.می گوییم  

محل تکیه گاه در اهرم را می تون به گونه اي تنظیم کرد که اهرم در حالت : ادل در اهرمحالت تع
.تعادل قرار گیرد،یعنی چرخشی که گشتاور هریک از نیرو ایجاد می کند  

:انواع اهرم  

 اهر نوع اول        

سه نوع اهرم                      هرم نوع دوما  

 اهرم نوع سوم

با واردکردن به نیرو به آچار،پیچ :مثال.اثر چرخانندگی یک نیرو را گشتاور نیرو گویند :گشتاور نیرو
.را شُل می کنیم  
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   نیرو تا محور چرخش فاصله -2اندازه نیرو -1 :عوامل موثر در گشتاور نیرو

فاصله=رابطه مستقیم دارد=گشتاور نیرو  

   اندازه=رابطه مستقیم دارد=گشتاور نیرو
حساب کنیدور نیرو را  اندازه گشتا.وارد می کنیم   30n به یک مهره محکم جهت شل کردن آن نیرویی برابر  30 cm آچار بلندي به اندازه   

 

 االکلنگ ساده ترین شکل اهرم است.

:ویژگی االکلنگ  

ساده ترین شکل اهرم *  

پایین وارد وقتی به یک طرف االکلنگ نیرویی به سمت .در وسط میله آن ،یکتگیه گاه قرار دارد*
می توان فاصله دو .آن سمت به طرف پایین و سمت مقابل به طرف باال حرکت می کند.می شود

در این حالت اثر نیروها . جسم از تکیه گاه را چنان تنظیم کرد که اهرم در حالت تعادل باشد
.یکدیگر را خنثی می کند  

 

 نکته: درحالت تعادل،گشتاورنیرو ساعتگر = با نیروي پادساعتگر هم اندازه است.  

 

در فاصله      400 N  نیرویی به اندازهA  جسم،AوB که دو چشم.جسمی روي یک االکلنگی قرار دارددو    

200n درچه فاصله اي  به اندازه   B وجسم.متر از تکیه گاه درجهت ساعتگرد وارد می کند3  

حساب کنید؟...باشدبگیرد که گشتاور نیروي پاد ساعتگرد با نیروي ساعتگرد در تعادل   
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:مزیت مکانیکی  

    یک ماشین در حالت تعادل،به صورت نسبت اندازه نیروي مقاوم به اندازه ي نیروي مقاوم به
. اندازه ي نیروي محرك،تعریف می شود  

مزیت مکانیکی = اندازه	نیروي		مقاوم
             اندازه	نیروي		محرك

E: نیروی مقاوم 
R: ک ّ  نیروی محر

A=  

مزیت مکانیکی = اندازه	بازوي		محرك
اندازه		بازوي	مقاوم              

R: مقاوم بازوی  
E: ک ّ  نیروی محر
 A=  

 

 

نیروي مقاوم چقدر باشد        اندازه. باشد 19  n محركو اندازه نیروي  8اگر مزیت مکانیکی اهرم    

 تا دستگاه در حالت تعادل باقی بماند؟

و مرکز آن به .شیاردار است که در داخل آن نخ یا ریسمان قرار می گیردقرقره یک چرخ : قرقره
جایی متصل است.با قرقره می توان اجسام سنگین را بلند کرد.قرقره ها حول محور آزادانه می 

 چرخد.
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   :قرقره ساده                           

: انواع قرقره  

. ترکیب قرقره هاي ثابت و متحرك ساخته می شوداز       :  قرقره مرکب   

 

:درماشین هاي ساده بر طبق قانون پایستگی انرژي و صرف نظر از اصطکاك  

اندازه کار نیروي محرك       =        اندازه کار نیروي مقاوم  

 
:رخ دنده هاچ  

و می توانند براي تغییر .ماشین هاي ساده اي هستند که از چرخ هاي دنده دار ساخته شده اند
.سرعت چرخش،تغییر گشتاور با تغییر جهت نیرو به کار می روند  

 چگونگی کارکرد چرخ دنده ها به تعداد دنده ها بستگی دارد.

:چرخ دنده هامثال هایی براي حرکت   

حرکت دریل براي چرخاندن مته با نیروي کم و سرعت زیاد*  

چرخ هاي بزرگ پشت کشتی هاي بخار با نیروي زیاد و سرعت کم*  

 

 

 ثابت: آن،به جایی وصل است و فقط نخ داخل شیار حرکت است

 متحرك: خود قرقره ها همراه با نخ و بار حرکت می کند.
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:سطح شیب دار  

نوعی ماشین است که به وسیله آن می توانیم،به کمک نیروي کم،در مسافت طوالنی جسم سنگین 
.را به سمت باال حرکت می دهیم  

:براي سطح شیب دار مثال هایی  

.تخته بلند و محکمی که براي انتقال بار به داخل کامیون استفاده می کنند*  

جاده هاي مارپیچ کوهستانی*  

رمپ ماشین هاي حمل خودرو*  

: ویژگی سطح شیب دار  

: شکل -1  

 
انتقال نیرو،تغییر جهت نیرو،افزایش نیرو :تاثیر -2  

و .مقدار نیرو را بیشتر افزایش می دهد.شیب کمتر باشدهرچه طول شیب بیشتر باشد و زاویه -3
.مزیت مکانیکی آن باالتر است  

:فرمول محاسبه مزیت مکانیکی سطح شیب دار-4  

 A=
طول	شیب
 ارتفاع	شیب
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،زمین ساخت ورقه اي 8 فصل  

زمین ساخت صفحه ”مطالعات و پژوهش هاي دانشمندان زمین در قرن بیستم به نظریه اي با نام 
منجر شد که نشان می دهد سطح خارجی سیاره ما بسیار پویاست و مدام در حال تغییر و “ اي

. تحول است و این تغییرات و تحوالت، طی سالیان دراز سیماي زمین را دگرگون می کنند
، “آلفرد لوتار وگنر”زمانی که . برمی گردد  1915براي اثبات این نظریه به سال  نخستین کوشش ها

بر اساس دالیلی محکم، امکان “ منشا قاره ها و اقیانوس ها ”هواشناس آلمانی در کتابش با نام 
وي اعتقاد داشت در آغاز، . تحرك پوسته زمین و تغییر موقعیت قاره ها و اقیانوس ها را عنوان کرد

کنونی  قاره اي یکپارچه وجود داشته که بعدها شروع به تقسیم شدن کرد و سرانجام قاره هاي
وگنر، عامل اصلی این رویداد را نیروي حاصل از چرخش زمین و نیروي جزر و مد می . پدید آمدند

پس از او، دانشمندان دیگري . است ها شده  شدن قاره  پاره  دانست که در طوالنی مدت، موجب پاره 
جدیدي براي ساز و نظریه   1928در سال “ آرتور هولمز“ .نیز در این زمینه تالش هایی انجام دادند

وي اظهار داشت که قاره ها . ها ارائه کرد که توجیه منطقی تري به نظر می رسید کار حرکت قاره 
 بر اثر جریان هاي همرفتی موجود در زیر پوسته زمین حرکت می کنند

میالدي،   60 “ زمین شناس آمریکایی از دانشگاه پرینستون که مطالعات “ هري هس
هس . وس ها داشت، فرضیه گسترش بستر دریاها را مطرح کردوسیعی در مورد اقیان

معتقد بود بستر دریاها در امتداد شکاف هایی موسوم به پشته هاي میان اقیانوسی که با 
بدین صورت که با خروج مواد مذاب از . جریان هاي همرفتی زیر زمین مرتبط هستند پدید می آید

. شده و پوسته جدیدي در محل شکاف ایجاد می شوددرون زمین، بستر اقیانوس به طرفین رانده 
.این فرضیه ، نقطه عطفی در تکامل علم زمین شناسی محسوب می شد  



32 
 

حدود 250 میلیون سال پیش یکی از خشکی واحد به نام پانگه آ وجود  داشته است.و 
اقیانوسی به نام پانتاالسا اطراف آن را فرا گرفته بود .و بعد پانگه آ به دو خشکی به نام 

 لوازیا و گُنداوانا تبدیل می شود.

 

 

 

 

 پانگه آ

 

 

 

 

 

 بین  دو خشکی لورازیا و گُندوانا را دریایی به نام تتیس بوده است(دریاهاي 
.)خزر،سیاه،مدیترانه از آن باقی مانده اند  

وگنر بر اساس تشابه حاشیه قاره ها به ویژه قاره غربی آفریقا و آمریکاي  جنوبی بیان 
.کرد که قاره ها نسبت به هم جابه شده اند  

 لورازیا

 گُنداوانا

اروپا-1  

گریلند-2  

)چین و سیبري(آسیاي شمالی -3  

آمریکاي شمالی  -4  

آمریکاي شمالی-1  

آفریقا-2  

هند -3  

استرالیا-4  
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:ها شواهد جابه جایی قاره  

تشابه فسیل جانداران در قاره هاي مختلف-1  

تشابه سنگ شناسی در قاره هاي آفریقا و آمریکاي جنوبی-2  

وجود اثار یخچال هاي قدیمی در قاره هاي مختلف-3  

انطباق حاشیه شرقی قاره آمریکاي جنوبی یا حاشیه غربی آفریقا-4  

.تشکیل  شده است سنگ کره یک تکه نیست و از تعدادي ورقه هاي کوچک و بزرگ  

.ورقه ها می تواند آزادانه ازهم حرکت کنند و جا به جا شوند  

نزدیک شوند،دورشوند،لغزنده باشندحرکت ورقه ها می توانند،  

:ساختار درونی زمین  

.قشر نازك سطح زمین شامل خشکی واقیانوس است :پوسته-1  

.خمیري داردبخش میانی درون زمین که بخشی از آن حالت : )جبه(گوشته-2  

.داخلی ترین و داغ ترین الیه زمین،که از آهن و نیکل ساخته شده است: هسته-3  
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):نرم کره(خمیر کره  

بخشی از گوشته است که حالت خمیري و نیمه مذاب دارد و سنگ کره بر روي آن واقع شده 
.است  

سنگ کره حالت : مثال. خصوصیات هر الیه از کره ي زمین متفاوت اند  جامد،و  
بنابراین مواد خمیري .،حالت خمیر دارددما و فشار معین ،به دلیل شرایطخمیرکره

گرمتر به سمت باالتر حرکت کرده و پس از خروج از شکاف ورقه ها به سطح زمین 
.میشود جابه جایی ورقه هارسیده،و باعث   

 

.که در زیر اقیانوس ها قرار گرفته اند  

:انواع ورقه هاي سنگ کره  

.         که در محل قاره ها قرار گرفته است  

 

:ورقه اقیانوسی-1  

:ورقه قاره اي-2  
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.سن و ضخامت ورقه هاي اقیانوسی کمتر از ورقه قاره است  

.چگالی ورقه قاره اي کمتر از ورقه اقیانوسی است    

)هري هس(فرضیه گسترش بستر اقیانوس ها  

میالدي،   60 “ زمین شناس آمریکایی از دانشگاه پرینستون که مطالعات “ هري هس
هس . وسیعی در مورد اقیانوس ها داشت، فرضیه گسترش بستر دریاها را مطرح کرد

معتقد بود بستر دریاها در امتداد شکاف هایی موسوم به پشته هاي میان اقیانوسی که با 
بدین صورت که با خروج مواد مذاب از . یدجریان هاي همرفتی زیر زمین مرتبط هستند پدید می آ

. درون زمین، بستر اقیانوس به طرفین رانده شده و پوسته جدیدي در محل شکاف ایجاد می شود
.این فرضیه ، نقطه عطفی در تکامل علم زمین شناسی محسوب می شد  
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:انواع حرکت ورقه سنگ کره  
)دورشونده(حرکت واگرا-1  

)شوندهنزدیک (حرکت همگرا-2  

)لغزنده(حرکت امتداد لغز-3  

 

:)واگرا (ورقه هاي دور شونده  

درچنین محل هایی، ورقه ها از خط مرکزي رشته کوهی که در بستر دریا پدید می آید، فاصله می 
گیرند اما فاصله ي ایجاد شده را مواد مذابی که از درون زمین و سس کره ي داغ باال می آیند، پر 

در بین ) لیتوسفر(یب، پس از سرد شدن آن مواد، پوسته ي اقیانوسی جدیدي با این ترت. می کنند
 .دو ورقه ي دور شونده پدید می آید

همین سرعت اندك باعث . سانتی متر در سال است 5سرعت متوسط باز شدن بستر دریاها، حدود 
اشیه هاي در امتداد ح. میلیون سال اخیر ایجاد شود 200شده است که بستر اقیانوسها در طول 

دور شونده، برآمدگی هایی ایجاد شده است که طول مجموعه ي آن ها در اقیانوس هاي جهان، به 
.هزار کیلومتر می رسد 60حدود   

اگر پدیده جبرانی وجود . در محل ورقه هاي دور شونده، مرتباً سنگ کره جدید تشکیل می شود
حال آن که سطح زمین مقداري ثابت . نداشته باشد، باید بر وسعت زمین همچنان افزوده شود

محل برخورد ورقه هاي نزدیک . است، یعنی در مناطقی باید قسمتی از سنگ کره از بین برود
.شونده، از این جمله است  

دو ورقه از ھم دور مي شوند   ١-  
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):ارهمگ(رقه هاي نزدیک شونده و  

حاصل به یکی از صورت هاي بسته به این که صفحات نزدیک شونده از چه نوعی باشند، پدیده ي 
 :زیر خواهد بود

در محل برخورد ورقه ي اقیانوسی با ورقه ي قاره اي ، ورقه ي اقیانوسی خم می شود و به ) الف
. زیر می رود و به تدریج در گوشته هضم می شود که این فرآیند را اصطالحاً فرو رانش می گویند

وقتی این مواد به عمق در . خود به پایین می کشانددر این حال ، مقداري از رسوبات را نیز همراه 
حدود یکصد کیلومتر می رسند، حالت ذوب بخشی می یابند، که حاصل آن، ایجاد ماگمایی با 

چنین ماگماهایی از سنگ هاي اطراف محل خود سبک ترند. ترکیب بازالتی و آندزیتی است . 

حرکتی آرام را به سمت باال در پیش می  بنابراین، وقتی مقدارشان به اندازه اي کافی زیاد شد،
مقداري از این ماگما هم ممکن است به سطح . گیرند و در میان الیه ها، منجمد و متبلور می شوند

و آتش فشانیهاي از نوع انفجاري را باعث شود  زمین برسد  

دیده ي وقتی دو ورقه ي اقیانوسی به هم برخورد کنند، یکی به زیر دیگر فرو می نشیند و پ) ب
اما این بار، محل آتش فشانها در بستر دریا است نه در . آتش فشانی مشابه حالت قبل رخ می دهد

اگر این آتش فشانی ها ادامه یابد، ممکن است بعد از مدتی جزایر آتش فشانی در . روي خشکی 
 .دریا پدید آیند که به قوس جزایر معروفند

 
برخورد کنند، هیچ یک ، به داخل گوشته فرو نمی رود هنگامی که دو ورقه ي قاره اي به هم ) ج

نتیجه چنین برخوردي ، ایجاد کوه است. زیرا چگالی هر دوکم است رشته کوه هاي بزرگ اورال،  .
کوه هاي زاگرس نیز باید حاصل برخوردهایی  .آلپ و آپاالش نیز نتیجه چنین برخوردهایی هستند

. هستند  

فشار حاصل از . خورد ورقه ي عربستان به قاره آسیا باشدکوه هاي زاگرس نیز باید حاصل بر
.برخورد دو ورقه، آن رسوبات را چین داده و به صورت کوه درآورده است  
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 2 .دو ورقه به ھم برخورد كرده و نزديك مي شوند 
:ورقه هاي امتداد لغز   

مجاور، در کنار هم می در این نوع حرکت، پوسته جدید ایجاد یا تخریب نمی شود، زیرا دو ورقه ي 
لغزند، بنابراین ، عمالً در این محل ها گسل هاي متعددي وجود دارد و زلزله هاي مکرري رخ می 

.دهد  

، توزوویلون ، زمین شناس کانادایی با مطالعه در این نوع گسل هاي امتداد لغز و  1965در سال 
تین بار، ایده ي وجود ورقه هاي بزرگ، کمربندهاي فعال زمین را به هم ارتباط داد و براي نخس

زمین ساخت ورقه اي و پراکندگی زلزله . تشکیل دهنده ي لیتوسفر زمین ومرز آنها را عنوان کرد
، یعنی در همان زمان که نظریه ي زمین ساخت ورقی ارائه شد، سه زلزله  1968در سال : ها 

 شناس، مقاله اي منتشر کردند که نشان می داد

ذکور با توزیع نقاط زلزله خیز جهان هماهنگی داردچگونه نظریه ي م   

نقطه ، در  1092، حفریاتی در  1983تا  1968در فاصله ي سال هاي  :حفاري در بستر اقیانوس 
 .میان رسوبات بستر اقیانوس ها صورت گرفته است

اندازه گیري هاي انجام شده در اقیانوس ها، نشان می دهد که سرعت رسوب گذاري، چیزي در 
. حدود یک سانتی متر در یک هزار سال است   

اگر قرار بود که بستر اقیانوس ها بسیار قدیمی باشد، بایستی رسوباتی به ضخامت چندین کیلومتر 
در آن ها یافت می شد، حال آن که حداکثر ضخامت رسوبات بیشتر از چند صد متر نشان داده 

.نشد  
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 3 .دو ورقه در كنار ھم مي لغزند 

:واگرا باعثحرکت   
ایجاد زلزله زیر دریایی  -1  

افزایش وسعت اقیانوس-2  

رشته کوه ها میان اقیانوس-3  

:حرکت همگرا باعث  
گسل ها-1  

رشته کوه-2  

زمین لرزه شدید-3  

فوران آتشفشان-4  

  جزایر آتشفشانی-5
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:حرکت امتداد لغزنده  
.ورقه ها از کنار هم عبور می کنند و می لغزند-1  

.شود زمین لرزه هاي متعدد ایجاد شودباعث می -2  

.بیشتر در بستر اقیانوس ها رخ می دهد-3  

 چرا انرژي آزاد شده، زمین لرزه هاي بزرگی ایجاد میشود؟
در اثر برخورد ورقه اقیاونس آرام به ورقه قاره اي اطراف ،ورقه اقیانوسی به زیر ورقه قاره اي فرو 

 رانده شده و شکسته می شود.(کمربند خیزه)

):سونامی(آبتاز   
انرژي بسیار زیاد-1  

خسارتهاي در سطح زمین وارد میکند-2  

بر اثر زلزله یا آتشفشان در بستر اقیانوس ها ایجاد می شود-3  
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:حرکت ورقه قاره عربستان به سمت ورقه ایران  
و پوسته ي جدیدمی از وسط دریاي سرخ مواد مذاب خمیرکره به بستر این دریا باال می آیند 

سازند و این پوسته به دو طرف حرکت می کند بنابر این ورقه ي عربستان از چند میلیون 
سال قبل به سمت ایران حرکت می کند و در اثر برخورد ورقه عربستان با ایران رشته کوه 

 5زاگرس به وجود آمده است ادامه ي این حرکت باعث ایجاد زمین لرزه با بزرگی کمتر از 
.و جنوب غرب رخ می دهد ریشتر در نواحیغرب  

:رشته کوه  
پس از زیاد شدن  و .ته نشین می شوند  افقیبه صورت دریا ها  در الیه هاي رسوبی

ضخامتشان در اثر حرکت و برخورد ورقه هاي سنگ کره رسوبات از حالت افقی خارج شده و به 
.را به وجود می آورندرشته کوه در می آیند و چین خورده حالت   

شوند سنگ هاي پوسته ي شکستن می توانند منجر به حرکت ورقه هاي سنگ کره 
.زمین و ایجاد شکستگی ها شوند  

:طبقه بندي می شوددو دسته شکستگی ها به   

       .در این حالت سنگ هاي دو طرف شکستگی جابه جا نمی شوند  

:شکستگی  

می شوند اي اطراف شکستگی جابه جاسنگ ه  

 

 

:درزه -1  

:گسل-2  



42 
 

آثاري از گذشته زمین. 9فصل   
فرسایش سطح خشکی ها و انتقال ذرات فرسایش یافته به داخل دریاها و ته  :رسوبات

.نشین شدان آنها به صورت الیه الیه،باعث تشکیل رسوبات می شود  

هم زمان با رسوب گذاري این الیه ها،اجساد موجوداتی که در : چگونگی تشکیل فسیل
با گذشت زمان .زندگی می کنند،در داخل رسوبات مذکور دفن می شوندآن محیط 

رسوبات و موجودات مدفون در داخل آنها به سنگ هاي رسوبی فسیل دار تبدیل می 
.شود  

قدیمی که پس از مرگ در بین مواد و رسوبات پوسته )گیاه یا جانور(آثار و بقایاي جانداران :فسیل
.زمین قرار میگیرد  

 داشتن فسیل و الیه الیه بودن سنگ هاي رسوبی باعث اهمیت و کاربرد آنها در مطالعه تاریخچه 
.زمین شده است  

:شرایط الزم براي تشکلیل فسیل چیست؟  

دارانی قسمت سخت مانند استخوان،دندان و صدف هایی با پوسته آهکی و  جاندارانی که که
سیلسی هستند،نسبت به جاندارانی که فاقد قسمت هاي سخت هستند،بیشتر فسیل تبدیل شده 

دور ماندن اجساد جانداران از عوامی مانند اکسیژن هوا،آب گرما،باکتري ها و موجودات زنده . اند
.دیگر قرار نگیرند  

 

:اي براي تشکیل فسیل شدنمحیط ه  

 

دریاهاو اقیانوس-1  

محیط هاي کم عمق-2  

یخچال هاي طبیعی -3  

خاکستر هاي آتشفشانی-4  

...معادن نفت،نمک،قیر و-5  
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:راه هاي تشکل فسیل به طور خالصه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:انواع فـسـیـل  

در  فقط آثار و شکل برجستگی ها و اجرا،سطح خارجی صدف یا اسکلت جاندار: قالب خارجـی-1
 رسوبات به فسیل تبدیل می شود

آثار سطح داخلی بدن جاندار بر اثر نفوذ رسوبات نرم به داخل صدف یا : قالب داخلـی -2
.اسکلت،ثبت و سخت می شود  

تجزیه قسمت هاي نرم اجساد و تبدیل نقاط سخت بدن -1
به فسیل در زیر رسوبات...فلس،استخوان،صدف و:جانداران مثل  

تبدیل قسمت هاي نرم و سخت تمام نقاط اجساد جانداران به -2
حشره در صمغ گیاهان،یا فسیل :فسیل در زیر رسوبات مانند

 ماموت هاي داخل یخچال هاي طبیعی

حل شدن اجساد جانداران در آب هاي زیر زمینی و جایگزین شده مواد -3
تنه : مانند. معدنی آب با آن بدون تغییر در شکل ظاهري قسمت هاي سخت

... درخت آهکی و سیلسی شده و  

تبدیل رد پا،خزیدن،استراحت کردن،راه رفتن جانور بر روي رسوبات نرم به -4
 فسیل
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فسیلی که اطالعاتی از گذشته در اختیار زمین شناسان قرار می دهندتا بتوانند : فسیل راهنما
.ما می گویندفسیل راهن.حوادث گذشته را بررسی کنند  

:کاربرد فسیل ها  

تعیین نوع آب و هواي گذشته       -3اثبات جابه جایی قاره ها -2بررسی حوادث گذشته زمین -1
...بررسی ساختمان بدنی ،تعداد و انواع جانداران گذشته و-4      

:چگونگی تشکیل سوخت هاي فسیلی  

.تشکلیل می شود سوخت هاي فسیلی با گذشت زمان طوالنی از بقایاي جانداران  

:فرایند تعین محل ذخایر سوخت فسیلی  

تعیین محل هاي مستعد ذخایر فسیلی یا تصاویر ماهواره اي عکس هاي هوایی و شواهد زمین -1
.شناسی سطح زمین  

بررسی و جود ذخایر با امواج لرزه اي و دور سنجی-2  

مینحفر چاه هاي اکتشتفی و نمونه برداري از الیه هاي سنگی داخل ز-3  

مطالعه فسیل هاي ذره بینی در نمونه سنگ هاي اعماق زمین-4  

:نقش فسیل ها در اثبات کردن جابه جایی قاره  

ثابت کرد که تشابه فسیل هاي مشابه در حاشیه شرقی آمریکایی جنوبی و غربی آفریقا 
.به علت حرکت ورقه اي از هم دور شده اند.در ابتدا این دو قاره به هم چسبیده اند  

 

فسیل شناسان از فسیل هاي راهنما براي تعیین سن الیه هاي تشکیل دهنده پوسته زمین 
 استفاده   میکنند.
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:دانشمندان در تعیین سن الیه هاي رسوبی سنگی  

در توالی الیه هاي رسوبی،هر الیه از الیه باالیی خود قدیمی تر از الیه پایینی خود جدید تر -1
.هاي رسوبی وارونه نشده باشندالبته به شرط اینکه الیه .است  

الیه هاي رسوبی هنگام تشکیل به صورت تقریبا افقی ته نشین می شوند،بنابراین از حالت افقی -2
.خارج شده باشند،بیانگر تغییرات در مراحل بعد از رسوب گذاري است  

:نقش فسیل در تعیین نوع آب و هواي موقعیت جغرافیایی  

منطقه،بیانگر وجود جنگل و آب و هوایی گرم و مرطوب  در یک جود ذخایر زغال سنگبا بررسی و
.در گذشته آن منطقه است  

:نقش فسیل ها د رتحوالت ساختمان بدن جانداران  

بررسی فسیل ها نشان می دهد که گذشته جانداران،ساختمان بدنی ساده تر و تعداد و تنوع 
جانداران امروزي ساختمانی بدنی و حیات فقط مربوط به دریا ها بوده ولی .کمتري داشته اند

.پیچیده تر و تعداد و تنوع بیشتري دارند  
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،نگاهی به فضا 11فصل   
:علم نجوم  

.دانش ستاره شناسی است که در آن به مشاهده آسمان و مطالعه اجرام آسمانی می پردازند  

:دوران کهکشانی  

کشف ناشناخته هاي جهان هستی می امروزه دانشمندان با بهره گیري از تجهیزات مدرن درصدد 
.باشند از قرن هجدهم میالدي تاکنون را دوران کهکشانی می گویند  

:کهکشان  

مجموعه هاي عظیم از ستارگان،گازها،گردوغبار و فضاي بین ستاره اي است که تحت تاثیر نیروي 
.جاذبه گرانشی متقابل در کنار هم جمع شده اند  

 - منظومه شمسی از کهکشان راه شیري است.

- تنها ستاره منظومه شمسی خورشید است،که نور و گرماي مورد نیاز ما را تامین        
.می کنند و نزدیکترین ستاره به زمین است  

.آن واقع شده است یکصدوپنجاه میلیون کیلومتريفاصله زمین تا خورشید حدودا  -  

:سال نوري  

واحد دیگري به نام سال نوري استفاده    دور از در علم نجوم براي بیان فواصل خیلی 
به فاصله اي که نور در مدت زمان یک سال طی میکند،یک سال نوري گفته .می شود 
.می شود  

.است هلیوم و هیدروژنترکیب اصلی خورشید از  -  
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پوشش  درصد عناصر دیگر2 و درصد هلیوم25و درصد هیدروژن 73سطح خورشید را 
.می دهد  

:در سطح خورشید) و نورگرما (تولید انرژي   

این تبدیل همراه با کاهش جرم و .به طور مداوم هیدروژن به هلیوم تبدیل می شود
.تولید انرژي به صورت گرما و نور است  

:صورت هاي فلکی  

موقعیت قرار گرفتن در آسمان ممکن است به صورت هاي شکل هاي ستارگان از نظر 
)اکبر و دب اصغر و اشیاءدب :شبیه حیوانات مثال(خاصی دیده می شوند  

:موانع رصد صورت هاي فلکی در جوامع امروزي  

وجود ابرهاي آسمان-3آلودگی نور  - 2آلودگی هوا-1  

 

:ویژگی صورتهاي فلکی  

 

:آلودگی نوري چیست  

در شهر هاي نسبتا بزرگ به دلیل وجود المپ هاي روشنایی فراوان امکان رویت 
.که به آن آلودگی نوري می گویند.ستارگان در شب به خوبی وجود ندارد  

.یک واحد نجومی استمیلیون کیلومتري خورشید تا زمین 150به فاصله :واحد نجومی  

:ویژگی  

:کاربرد  

 1-به طور ثابت در آسمان دیده نمیشوند.

درزمان مشخص و موقعیت خاص قابل رویت -2

استفاده در تقویم ھای قدیمی-١  

جھت یابی در شب -٢  



48 
 

منظومه شمسی شامل هشت سیاره و قریب به دویست قمر  :منظومه شمسی
طبیعی،چند خرده سیاره،میلیون ها سیارك و اجسام  سنگی دیگر است که حجم 

.بزرگی از فضا را اشغال کرده اند و همگی به دور خورشید در حال گردش است  

ابر عظیم و چرخانی متشکل از گاز و همه اعضاي منظومه شمسی،از  :سحابی خورشیدي
.غبار به نام سحابی خورشیدي تشکیل شده است  

سیاره به جرمی گفته می شود که در مداري به دور خورشید می چرخد و داراي  :سیاره
.جرم کافی براي ایجاد شکل کروي و جذب اجرام کوچک تر اطراف مدار خود باشد  

:تقسیم بندي سیارات  

 گروه اول: 1-تیر2-ناهید3-زمین4- بهرام،که سیاره هاي سنگی یا درونی می نامند.

 گروه دوم:1-مشتري2-کیوان3-اورانوس4-نپتون،که سیارهاي گازي یا بیرونی می نامند.

 

:ویژگی هاي سیارات درونی و بیرونی  

 



49 
 

به جرمی آسمان که تحت تاثیر نیروي گرانش،به دور یک سیاره در گردش : قمر
.است،قمرگفته می شود  

.است ماهتنها قمر زمین  -  

.در مدار بیضی به دور زمین می گرددیک کیلوتر در ثانیه ماه با سرعت متوسط  -  

.است 380000فاصله متوسط مدار چرخش ماه به دور زمین  -  

:GPS سیستم موقعیت یاب جهانی   

ماهوارهد تشکیل شده که هر کدام سطح محدودي از سطح زمین را به صورت  24از 
.بین دو ماهواره مجاور همواره منظقه مشترکی وجود دارد.نشان می دهند دایره اي  

:GPS چگونگی تعیین موقعیت دستگاه   

GPSدر زمین می شود،از نزدیک ترین ماهواره اطراف خود امواج    وقتی یک دستگاه   

سپس دستگاه با دومین ماهوراه .دریافت می کند و دایره تحت پوشش آن قرار می گیرد  

ه منطقه مشترك بین دایر  GPS ارتباط برقرار میکندکه در این حالت جاي دستگاه   

ماهواره  3ارتباط برقرار می کند و یک نقطه مشتر بین = سپس با سومین ماهوارهد.است
.است  GPS به دست می آورد که این نقطه موقعیت دستگاه   

:انواع ماهواره  

زمینعکس برداري از  -3هواشناسی  -2مخابراتی -1  
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:سیارك ها  

در منظومه شمسی عالوه بر سیاره،و قمرهاي آنها ،میلیارد ها جرم فضایی دیگر به نام 
.سیارك در حال چرخش به دور خورشید هستند  

:شهاب  

قطعات سنگی یا غباري بر جا مانده از دنباله دارها یا سیارك ها هستند که هنگام ورود 
به این نورهاي پراکنده و .تولید می کند به جو زمین بر اثر اصطکاك می سوزد و نور

.سرگردان شهاب می گویند  

:شهاب سنگ ها  

هر ساله هزاران سنگ فضایی وارد جو زمین می شوند و به سطح زمین برخورد         
.این سنگ ها را شهاب سنگ یا شخانه می گویند.می کنند  
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،گوناگونی جانداران 11فصل   
به علت تنوع و تعداد زیاد گیاهان و جانوران و براي  :اهمیت طبقه بندي جانداران

.آن ها را در گروه ها مختلف قرار می دهند... مطالعه و  

:مالك هاي طبقه بندي جاندران  

صفت مشترك-1   

... و DNA شباهت مولکول هاي تشکیل دهنده سلول مثل- 2   

شباهت ها و تفاوت هاي ظاهري -3  

:طبقه بندي ارسطو  

 

 

 

 

 

 

 

و بی مھره ھا مهره داران :طبقه بندي جانوران بر اساس ساختار داخلی بدن  

 

:جانداران-1  

درخشکی راه می روند-1  

شنا می کننددر آب -2  

در هوا پروازمی کنند-3  

گیاهات-2  

علف ها-1  

درخچه ها-2  

درخت ها-3  
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:پنج سلسله بزرگ جاندران  

باکتري  –آغازیان  –قارچ ها  –گیاهان  –جانوران   

افرادي از جانداران که به هم شبیه اند و می توانند از طریق تولیدمثل،زاده هایی : گونه
.شبیه خود را ایجاد کننده گونه میگویند  

:ویژگی باکتري ها  

بعضی از آنها در چشمه هاي - 3همه جا یافت می شوند-2شکل هاي گوناگونی دارند-1
انواع مفید و -5تک سلولی -4می کنندآب داغ،دریاچه نمک و یخ هاي قطبی زندگی 

فاقد هسته (پروکاریوت هستند-7به روش دونیم شدن تولید مثل میکنند-6ضرر دارند 
)مشخص هستند  

براي پاك سازي محیط زیست،تولید گیاهان مقاوم به آفت و  :موارد استفاده از باکتري
 تولید دارو 

: تقسیم بندي باکتري از نظر شکل  

کروي یا کوکسی-3مارپیچی یا اسپریل ها -2ها   میله اي یا باسیل-1  

:جانداران از نظرسلولی ه دوقسمت تقسیم میشوند  

 1-یوکاریوت: داراي هسته مشخص و داراي غشاءپوشاننده.مانند:باکتري

2-پروکاریوت: داراي هسته نامشخص و فاقد غشاء 
هاگیاهان،جانوران،آغازیان،قارچ :مانند.پوشاننده  
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.      جاندران ریز و میکروسکوپی از گروه یوکاریوت ها هستند: به طور کلی آغازیان
 نمونه هاي آنها مانند جلبک

شکارچی  –ی لانگ –فتوسنتز کننده   :)تامین غذاي آغازیان(روش هاي تغذیه آغازیان  

...محیط هاي دریایی و: محل زندگی آغازیان  

:ویژگی و کاربرد جلبک ها  

بعضی از آنها مثل جلبک،اکسیژن تولید می کنند -2گروه آغازیان شناخته شده ترین -1
.در ساخت مواد بهداشتی و مکمل غذایی بکار می رود-3)فتوسنتز هستند(  

. امروزه دانشمندان در تالش اند تا از جلبک ها سوخت هاي پاك تولید کنند-4  

زرد_قهواه ي  –قهواه اي - قرمز-سبز :انواع جلبک ها  

مثال :متفاوتسیلیس در صنایع . دارندپوسته هایی از جنس سیلیس بعضی آغازیان  -
.بکار می رودشیشه سازي   

 

:قارچ ها  

این قارچ .لکه هاي زرد روي برگ و سیاه شدن خوشه گندم،نشان دهنده قارچ هستند-1
 برخی از آنها بیماري زا هستندمثل قارج تک سلولی کپک نان و قارچ-2.آفت گیاه است

بیشتر قارچ ها مفیدند              -4دو نوع تک سلولی و پرسلولی دارند -3بین انگشتان
.بکار می رود... قارچ هاي مفید در داروها و پنی سیلین و- 6انواع متفاوتی دارند-5  
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: ویروس ها  

وقتی دچار بیماري آنفوالنزا و سرما خوردگی می شویم،عامل این بیماري ویروس -1
در حالی که در خارج از بدن - 3سرماخوردگی در بدن ما تکثیر نمیشودویروس  -2.است

ویروس ها     -5.ویروس ساختار سلولی ندارند-4.شبیه بلور هستند و تکثیر نمی شود
و آنها را وادار به ساختن  به دورن سلول هاي همه جانداران وارد شوندمی توانند 

.   ویروس از راه هاي متفاوتی از فردي به فردي دیگر منتقل می شوند -6ویروس کنند
  

: ویروس ایدز  

.همراه با مایعات بدن مثل خون و وسایل آلوده به آن ها منتقل می شوند  

.در گلبول سفید تکثیر می شوند و سلول ها را وادار به ساختن ویروس ها می کند  

.و با از بین بردن گلبول سفید سیستم ایمنی بدن را ضعیف می کنند  

.قدرت مبارزه بدن یا بیماري را کاهش می هد  

ممکن است سال ها در بدن فرد مبتال به بیماري ایدز باشد ولی عالمتی از آن در فرد 
.نباشد  
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دنـیـاي گـیـاهـان، 12ل ـصـف  
.وجود دارد خــاكآب و مواد معدنی در -  

. بـرگــ،به خصوص ز گیاهــــبـــسفقط در اندام هاي  کربوهیدراتمولکول هاي -  

:آشنایی با طبقه بندي گیاهان  

 

  تک لپه اي 

دولپه اي      

 کاج و سرو

انتقال آب و مواد مغذي در بسیاري از گیاهان،از راه بافتی به نام بافت : آونـد 
بافت آوندي که .این بافت اجزاي لوله مانندي به نام آوند  دارد. آوندي انجام می شود

  .گیاه وجود داردداراي آوند چوبی و آبکشی است،در سراسر پیکر 

.به تمام اندام هاي گیاه میبردآب و مواد مغذي را از ریشه :  آوند هاي چوبی  

مواد ساخته شده در اندام هاي فتوسنتز کننده را به سراسر گیاه    :  آوندهاي آبکشی
.می برد  

دسته هایی از آوندهاي چوبی و آبکشی هستند که در داخل برگ را رگبرگ :  رگبرگ
. می گویند که در برگ ها به خوبی مشخص هستند  

.خص اندمش بــرگــ ها آوند ها در-  

:گیاهان  

 بدون آوند

 آوند دار

 خزه ها بدون دانه

دانه نبدو  

 دانه دار
هنهان دان  

هبازدان  
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 -ریشه،آب و مواد معدنی مورد نیاز گیاه را جذب می کند.

.رشته هاي ظریفی که در روي ریشه  قرار دارد: تارکشنده  

آب و مواد -3دیواره آن نازك است-2یک سلول طویل است- 1 :تارکشنده ساختار
.وبه داخل ریشه می فرستد. محلول در آب جذب     می کند  

.   معدنی بعد از ورود به تاکشنده در عرض ریشه حرکت میکنندآب و مواد :  شیره خـام
و وارد آوند هاي چوبی شده و حجمی از آب و مواد معدنی در آوند چوبی جریان         

.می یابد  

گیاه همه آبی را که جذب کرده   :نیرویی که باعث حرکت رو باالي آب در گیاه
صورت بخار از روزنه هاي برگ خارج بلکه بخش زیادي از آن به . است،مصرف نمیکند

.می شود و نیروي مکشی را ایجاد میکند  

گیاهان براي رشد از کربوهیدراتی که :  موادي که براي رشد گیاهان استفاده می شود
.می سازند و مواد مغذاي که از خاك میگیرد  

آبکشی موادي که برگ ها ساخته می شوند،همراه با آب وارد آوندهاي :  شیره پرورده
.می شوند  

 

:گیاهانی که آوند دارند  

نهان دانگان-3بازدانگان -2سرخس -1  
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ویژگی سرخس ها: 1-اولین گروه از آوند دار 2-داراي ساقه زیر زمینی 3-دانه تولید 
س به طور استان هاي شمالی ایران از جمله جاهایی است که در آن سرخ-4کنند  نمی

و سرخس  گرفتن در جاي مرطوب،رشدهاگ ها به قرار -5. خودرو رشد می کند
پشت برگ هاي سرخس ها برآمدگی هایی به رنگ -6.می آورند جدیدي را به وجود

.نارنجی یا قهوه اي دیده می شود  

ویژگی بازدانگان: 1-دانه ندارند2-دانه تولید می کنند 3- از گروه آوند دار است          
پولک ساخته شده روط تعدادي از هر مخ-5.مخروط هاي نر و ماده اند کاج و سرو-4

دانه هاي بازدانگان در داخل میوه تشکیل نمی شوند بلکه روي پولک هاي مخروط . اند
 هاي ماده ایجاد می شوند

ویژگی نهان دانگان: 1-گیاهان گل دار هستند2-تولید مثل جنسی دارند3-دانه آنها 
.تقسیم می شوند به دو گروه تک لپه اي و دو لپه اي-4داخل میوه پنهان است   

.قدیمی ترین گیاه روي زمین هستند زهـخ -  

ویژگی خزه: ارتفاع زیادي ندارند2-پوشش مخملی روي زمین دارند3-ساقه و برگ 
به جاي آن اجزایی به نام ریشه س دارند که از یک سلول (ریشه ندارد-4حقیقی ندارند  

دانه با هاگ تکثیر می خزه مانند سرخس ها به جاي -5)یا چند سلول ساخته شده است
.شوند  
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:نقش گیاهان در زندگی ما  

عالوه بر استفاده هاي رایج ، در ساخت داروها در پزشکی و         . منبع تولید ثروت 
.دارو سازي بکار می رود  

فتوسنتز یا تولید مهم ترین نقش گیاهان در زندگی ما و جانوران خشکی زي مربوط به 
.است اکسیژن  

:  تنها حل مشکل افزایش کربن دي اکسید و گرم شدن زمین  

 افزایش پوشش گیاهی در سطح زمین
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جانوران بی مهره، 13فصل   
.بیشتر بی مهره اسکلت خارجی دارند،یعنی ستون مهره ندارند  :ویژگی بی مهره  

و . انداکثر جانوران،بی مهره .ستون مهره و اسکلت داخلی دارند:  ویژگی مهره داران
.گروه هاي دیگري را تشکیل می دهند  

 
 

: یژگی اسفنج هاو  

در پیکر آنها سوراخ هاي کوچکی وجود دارد که آب از آنها وارد می -2دریازي هستند-1
در دیواره بدن آنها -5.آب وراد شده،از سوراخ بزرگ باالي اسفنج خارج می شود-4.شود

سبب حرکت آب در بدن اسفنج می سلول هاي رشته داري وجود دارد که حرکت انها 
.شود  
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:دالیل نداشتن هیچ دستگاهی در بدن اسفنج  

کار دیگر این سلول ها گرفتن ذره هاي غذایی از آب و گوارش آنهاست همه سلول ها از 
جریان آب در اسفنج ها به تنفس و دفع مواد .این مواد گوارش یافته،استفاده می کنند

.زائد نیز کمک می کند  

از . محل زیست انواعی از جلبک ها و جانوران کوچک دریایی هستند:  فنج هاکاربرد اس
 آنها مواد دارویی نیز استخراج می کنند

:ویژگی کیسه تنان  

دهانه کیسه محل ورود و خروج مواد است که بازو هایی -2بدن آنها شبیه کیسه است-1
، بعضی ها  وهیدر مانند عرورس دریاییبعضی ها جابه جا می شوند-3به آن متصل است

       مثل اسفنج ها جانور دریازي هستند-4جابه جا نمی شوند مانند شقایق دریایی 
.پیکر آنها از اسفنج پیچیده تر است-5  

 سه جانور از کیسه تنان:  عروس دریایی و شقایق دریایی و هیدر 

 بزرگترین گروه کیسه تنان:  مرجان ها

:ویژگی مرجان ها  

از تجمع اسکلت آنها،اَشکال مختلف مرجانی و در نهایت -2دارنداسکلتی آهکی -1
وجود مرجان -3)مانند جزایر کیش و خارك(آبسنگ و جزایر مرجانی تشکیل می شود

در سواحل دریاها باعث تشکیل زیستگاه براي جانوران دریایی به عنوان موج شکن 
.تر ساحل می شودطبیعی عمل می کند،انرژي امواج را می گیرد و مانع فرسایش بیش  
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کرم هاي حلقوي –کرم هاي لوله اي  –کرم هاي پهن   :انواع کرم  

:ویژگی کرم هاي پـهـن  

ورود تنها یک راه - 3دستگاه گوارش و دستگاه عصبی ساده دارند-2بدن پهنی دارند -1
.      خروج مواد از تمام سطح بدن انجام می شود -4)مانند کیسه تنان(مواد وجود دارند

.زندگی انگلی دارند) نه همه شان(ترشانبیش- 5   

 گروه عمده از کرم هاي پهن:   کرم پالرنا ، کرم برگی(کپلک) ، کرم نواري (کدو)

:مراحل رشد و نمو کرم کدو  

نوزاد کرم کدو در گوشت گاو آلوده،زندگی می کند ،می تواند وارد بدن ما شود و در 
بماند و ضمن مصرف غذاي گوارش یافته آنجا بالغ و بزرگ شود،سال ها در روده باقی 

.ممکن است باعث انسداد روده شود  

:ویژگی کرم ها لـولـه اي  

بعضی از آنها  -2.بر خالف بی مهره ها،دستگاه گوارش دارند دهان و مخرج دارد-1
تعدادي از آنها در خاك زندگی می کنند که پس از خوردن -3زندگی آزادانه دارند

ها،ترکیباتی را به خاك اضافه می کنند که باعث رشد بهتر گیاهان می باکتري و قارچ 
تخم کرم هاي لوله اي بیشتر از طریق آب و سبزیجات آلوده، وارد بدن می شود -4.شود

.و در دستگاه گوارش به کرم هاي بالغ،  تبدیل می شوند  

کرم قالب دار  –کرمک  –آسکاریس    :سه مورد از کرم هاي لوله اي  
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: ی کرم هاي حـلـقـويویژگ  

پوست آنها باید همیشه مرطوب باشد   -2بدنی حلقه حلقه،نرم و ماهیچه اي دارند -1
این وضعیت امکان جذب اکسیژن مورد نیاز را از طریق -4مویرگ فراوانی دارند -3

بیشتر آنها زندگی آزادانه دارند و کمتر آنها زندگی انگلی دارند  -5.پوست فراهم می کند
برخالف کرم هاي پهن و لوله اي عالوه بر دستگاه هاي عصبی، گردش خون و دفع -6

.مواد زائد را دارند  

 دو نمونه از کرم هاي حلقوي :

کرم خـاکـی:  نمونه معروف از کرم هاي حلقوي است که وجود آنها در زمین هاي 
 کشاورزي،اهمیت زیادي دارد

کرم زالــو:  نمونه دیگري از کرم هاي حلقوي است که زندگی انگلی دارند و از خون 
 جانوران دیگر تغذیه می کند

:ویژگی نرم تـنـان   

بدنی نرم و بدون حلقه دارند و در بیشتر آنها بخشی سفت به نام صدف،بدن را در بر 
و بعضی در )یندریا یا آب شیر(بیشتر آنها  در آب. گرفته و از آن حفاظت می کند

.خشکی زندگی می کنند  

 

  ده پا –دو کفه اي  –هشت پا  –حلزون   :انواع نرم تنان
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:کاربرد نرم تنان   

از صدف آنها در تهیه ابزارهاي زینتی و صنایع دارویی،بهداشتی ،تهیه نخ بخیه و  -1
استخراج مروارید از درون صدف دو کفه اي ها    -2تولید کلسیم قابل استفاده می شود

لیسه،از آفات گیاهی به شمار می روند و برخی واسطه بعضی از آنها مانند حلزون و -3
.انتقال بعضی از کرم هاي انگلی به انسان اند  

:بـنـدپـایـان  

.                 بدن یا اندام هاي این جانوران از قطعات یا بند هایی تشکیل شده است-1
اي اسکلت خارجی و سختی دارند که عضالت به آن متصل شده اند و از اندام ه- 2 

سخت بودن اسکلت خارجی،جلوي رشد جانور را میگیرد     -3داخلی حفاظت می کند
به علت داشتن اسکلت خارجی سخت -5در همه زیستگاه هاي زمین یافت می شوند -4

.در میان آنها حشرات ازبقیه فراون ترند-6.پوست اندازي می کنند  

-  بند پایان را بر اساس زائده هاي بدن،به ویژه تعداد پاهاي حرکتی در چهار 
 گروه،طبقه بندي می کنند.

 

 

 طبقه بندي بندپایان:

 

 

)عدد پاي حرکتی6... (ملخ،پروانه،زنبور،پشه و: حشرات  

)عدد پاي حرکتی8(عنکبوت،رطیل،عقرب،کنه :عنکبوتیان  

)پاي حرکتی 10بیش از ( هزارپا،صد پا: هزارپایان  

)عددپاي حرکتی10(خرچنگ،میگوخرخاکی :سخت پوستان  
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حـشـرات:   اثرات مثبت حشرات (با وجود ضرر هایی که در زندگی ما دارند) براي 
حشرات در گرده افشانی، کمک به متالشی شدن الشه ي . محیط زیست زیاد است

مطالعات زیست شناسی نقش ... جانداران،تولید مواد مفیدي مانند عسل،موم،ابریشم و
.مهمی دارد  

عـنـکـبـوتـیـان:   گروهی از بند پایان هستند،(که شامل عنکبوت،رطیل،عقرب،کنه می 
توانایی تنیدن تار عنکبوت نیز .بسیاري از آنها با داشتن نیش زهري معروف است)شوند

.اهمیت نیز اهمیت دارد که با این کار بسیاري از حشرات مزاحم ما را شکار می کنند  

سـخـت پـوسـتـان:   پوستی سخت و محکم دارند.خرچنگ پهن،خرچنگ دراز و 
بیشتر سخت پوستان دریازي و ذره بینی و غذاي .میگو،نمونه هایی از آنها هستند

خرخاکی نمونه از خشکی زي از .جانوران بزرگ مثل ماهی ها را تشکیل می دهند 
.سخت پوستان است  

هـزارپـایـان:    نسبت به بقیه بندپایان کمیاب ترند.شکل ظاهري و تعداد پاهاي 
البته تعداد پاهاي هزار پایان به هزار نمی .زیاد،آنها را از بقیه بندپایان،ممتاز می کند

.رسدو بعضی از آنها،گوشتخوار و بعضی گیاه خوارند  

خـارپـوسـتـان(خـارتـنـان):   در سطح بدن و زیر پوست شان خارهایی وجود دارد. 
جود دارد که کار دستگاه هاي گردش خون، تنفس درون بدن آنها،دستگاه گردش آبی و

ستاره دریایی ،توتیا و سکه شنی . همه خارپوستان ،دریازي اند. و دفع را انجام می دهد
.نمونه آنها هستند  
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مهره داران 14فصل   

جانورانی که در بخشی از اسکلت داخلی خود ستون مهره :  جانوران مهره دار
.به آن متصل استدارند که بخش هاي دیگر اسکلت   

:اهمیت ستون مهره ها در مهره داران  

تفاوت اندازه جانور با گروه دیگر  -2افزایش قدرت جانور -1  

 

:طبقه بندي مهره داران  

 

 

سر و دم آنهاد کشیده و میانه بدن شان بهن (دوکی شکل اند-1  :ویژگی ماهی ها
سطح بدن آنها از بولک یا فلس - 3سطح بدن بیشتر ماهی ها لغزنده است-2)است

در آبشش ها مویرگ هاي فراوانی وجود داردعبور  -6آبشش و باله دارند-4.بوشیده است
.ودجریان آب از روي آنهاباعث تبادالت گازي بین آب و خون می ش  

:انواع باله هاي ماهی و وظیفه انها  

باله هاي مختلفی دارند؛مثل باله دمی،بشتی،سینه اي و شکمی که بر اساس محل قرار 
 گرفتن،وظالیف مثل ایجاد حرکت،تغییر سرعت و جهت حرکت،را برعهده دارند

ماهی ها-1  

دوزیستان-2  

خزندگان-3  

برندگان-4  

پستانداران-5  
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مهمترین گروه آنها،ماهی هاي غضروفی و ماهی هاي استخوانی  :طبقه بندي ماهی ها
مثال اره ماهی،کوسه و ماهی خاویار از ماهی هاي غضروفی و قزل آال و شیر .هستند

 ماهی از ماهی هیا استخوانی هستند

:مراحل رشد زندگی قورباغه را از تخم تا بلوغ  

نوزاد قورباغه،بس . ذارنندقورباغه ها بخشی عمر خود را آب و بخشی را در خشکی می گ
از خروج از تخم با آبشش تنفس و از جلبک ها و گیاهان آبزي تغذیه می کند و مراحل 

آبشش هاي نوزاد در حین بلوغ به شش تبدیل .اولیه رشد خود را درآب طی می کند
به همین دلیل، قورباغه  بالغ می تواند از آب خارج شود و در خشکی فعالیت . می شود

اي قورباغه بالغ بیشتر،حشرات است و با داشتن بوستی نازك،مرطوب و بدون غذ. کند
.بولک،تنفس بوستی نیز انجام دهد  

قورباغه و وزغ ها از گروه دوزیستان بی دم اند و سمندرها در  :گروه بندي دوزیستان
.گروه دوزیستان دم دار،قرار می گیرند،در خشکی و آب زندگی میکنند  

:قورباغـــه  

قورباغه بخشی از عمر خود را آب و بخشی را در خشکی می گذارنند،نوزاد قورباغه با 
در حین بلوغ درقورباغه .آبشش تنفس میکند و از جلبک و گیاهان آبزي تغذیه می کند

غذاي .آبشش به شش تبدیل می شود و قورباغه می تواند در خارج آب نیز زندگی کند
.قورباغه بالغ بیشتر حشرات بالغ است  
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:ژگی خزندگانوی  

داراي پوست ضخیم با پولک هاي سخت یا صفحات استخوانی  -2خشکی زي اند -1
. دویست میلیون سال بزرگترین گروه جانوران را تشکیل می دادند-3هستند   

.                            تنوع خزندگان امروزي نسبت به گذشته کمتر شده است-4  

:انواع خزندگان  

...ها،سوسمارها،کروکودیل ها ومارها،الك پشت   

:ویژگی مــارهــا  

.                                              از ویژگی مهم مارها نداشتن دست و پا است-1
.                                  بعضی از مارها در خشکی و بعضی در آب زندگی میکنند-2
        .                                                     گونه هاي سمی و غیر سمی دارند- 3 
.         ماهی ها با تغذیه از حشرات و موش ها در کنترل جمعیت آن ها موثر هستند-4
داروهاي قلبی،ضدخونریزي و سرطان :از سم مار ها براي تهیه بعضی از دارو ها مثل- 5 

. استفاده می شود  

              
:ویژگی الك پشت ها  

 

:ویژگی سوسمارها  

.                                  انواع خشکی زي و دریا زي دارند-1
.         انه هاي بارز آنها سنگینی و حرکت کُندآنهاستاز نش-2
.داشتن الك سخت و محکم که بخشی از اسکلت آنهاست-3  

               . انواع سوسمارها مانند مارمولک و آفتاب پرست-1
      .                                   از حشرات تغذیه می کنند-2
.در کنترل جمعیت حشرات دخالت دارند-3  
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:ویژگی کروکودیل  

 

:پرندگانویژگی   

اندام هاي حرکتی جلوآنها به بال تبدیل شده -2بدن آنها از پر پوشیده شده است -1
.        استخوان هاي توخالی و محکم آنها باعث میشود که بتوانند پرواز کنند-3است

در پرندگان عالوه بر شش ها          60.مثانه ندارند-5داراي بدن دوکی شکل اند-4
                      .دارد که به اکسیژن در پرندگان کمک میکند کیسه هاي هوایی وجود

پوش پر-3شاه پر -2کرك پر -1 :انواع پر در پرندگان   

:                                      مالك تشخیص دادن محل زندگی و نوع تغذیه پرندگان
  .ی آنهاستشکل منقار،نشان دهنده نوع تغذیه و شکل پاها نشان دهنده محل زندگ

فواید پرندگان: 1-از گوشت و تخم آنها استفاده میکنیم 2-صداي پرندگانی مثل قناري 
به خاطر خوردن حشرات و دانه علف هاي هرز به  -3در طبیعت خوش است ... و بلبل و

.کشاورزان کمک میکند  

 

 پرندگان عالوه بر فوایدمضراتی چون به محصوالت کشاورزي و دامی آسیب وارد میکنند

 

ر آب هاي کم عمق د-3تحرك کم دارند-2 چثه بزرگ دارند-1
چشم ها روي سر و سوراخ هاي بینی روي -4زندگی می کنند

نمونه از کروکودیل در ایران،تمساح  -5پوزه اي داز قرار دارند 
.است  
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:پـسـتانــــداران  

در همه -3داراي غددشیري هستند-2پستان داران از بزرگترین گروه مهره دارن اند
بدن آنها از مو یا پشم پوشیده شده است و عایق - 4جاي کره زمین یافت می شوند

دستگاهاي بدنی آنها،به ویژه دستگاه عصبی و مناطقی که با  -5.خوبی براي آنهاست
هماهنگی عضالت مربوط است،توسعه بیشتري نسبت به دیگر جانداران هوش،حافظه و 

.یافته است  

 غـددشـیـري: اندامی است که مایعی مغذي بنام شـیـر تولید میکنند

:پستانداران بر اساس چگونگی پرورش جنین و نوزاد  

جفت دار   -3کیسه دار   -2تخم گذار     -1  

                                                           :            ویژگی پستانداران تخم گذار
درکنار آب النه از پستان دار است که در آب زندگی میکند،؛)نوك اردکی(پالتی پوس

نوزاد پستانداران تخم گذار پس از خروج از تخم از شیر تغذیه .می سازد و تخم میگذارد
 میکند

:ویژگی پستاندار کیسه دار  

پستاندار کیسه دار است که نوزاد آن به صورت نارس متولد میشود و سپس به کانگورواز 
نوزاد از شیر تغذیه .درون کیسه مادر خود می خزد که در آن غدد شیري وجود دارد

.میکند تا مراحل رشد تغذیه میکند تا مراحل رشدونمو کامل شود  
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:ویژگی پستاندار جفت دار  

.داران از جفت دارانندبیشتر پستان  

جـفـت:  اندامی است که مواد غذایی و اکسیژن را از خون مادر می گیرد و به رگ هاي 
.خونی بند ناف می دهد  

:طبقه بندي پستانداران جفت دار بر اساس رژیم غذایی  

همه چیز خوار- 3گوشتخوار    -2گیاه خوار    -1  

:اهمیت پستان داران  

.   غذایی،پوشاك و بارکشی استفاده میشودبسیاري از پستان داران به منظور استفاده -1
بعضی از پستاندارن مثل کفتار و شغال با خوردن الشه جانوران در پاکسازي محیط و -2

سنجاب ها با ذخیره دانه هاي و میوه -3عدم انتشار بیماري هاي آلودگی نقش دارند 
 بعضی از گرگ و-4.هاي جنگلی،گیاهان جدیدي را به جنگل به وجود می آورند

.یوزپلنگ با شکار جانداران پیر در جلوگیري از انتشار بیماري هاي واگیر نقش دارند  
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،باهم زیستن15فصل   

عوامل زنده و عوامل غیر زنده محیط و تاثیرهایی که برهم می :  انـازگـوسـب
.گذارندسیستمی  به نام بوم سازگان می سازند  

 

:انواع بوم سازگان  

 

:فرایند مهم در بوم سازگان  

صرف نطر از اینکه بوم سازگان از چه نوع و درچه اندازه اي باشد،دو فرایند 
.مواد در آن اتفاق می افتدمهم انتقال انرژي و چرخه   

 انرژي انتقال در زنجیره ها و شبکه هاي غذایی رخ میدهد. 

: زنجیره غذایی  

هر زنجیره غذایی از تعدادي جاندار تشکیل می شود که در ارتباط با یکدیگر 
.هستند  

: شبکه غذایی  

مجموعه اي از تعدادي زنجیره غذایی مرتبط با هم در یک بوم سازگان تشکیل 
.شبکه غذایی را میدهد  

جنگل هاي گلستان  خشکی؛-1  

زریوار کردستان دریاچه  آبی؛-2  

تاالب شادگان در خوزستان  آبی؛_خشکی-3  
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:جانداران تولید کننده  

ایی،جانداري است که از مواد معدنی،مواد آلی اولین حلقه هر زنجیره غذ
.میسازد،این جانداران را تولید کننده می گویند  

:جانداران مصرف کننده  

حلقه هاي بعدي هرزنجیره غذایی،جاندارانی هستند که نمیتوانند از مواد 
.که به انها مصرف کننده میگویند.معدنی،مواد آلی تولید کنند  

اگر مقدار انرژي و ماده اي را که در زنجیره هاي غذایی از جانداري به جاندار 
دیگر منتقل میشود،محاسبه کنیم؛معلوم میشود که فقط حدود 10درصد ماده 

 و انرژي از یک تراز به تراز دیگر منتقل می شود. 

 

:چونگی برگشت مواد آلی موجود در گیاهان و جانوران به محیط  

بعضی مصرف کنندگان در بوم سازگان نقش تجزیه کنندگی دارند.تجزیه 
کنندگان،انرژي مورد نیاز خود را از بقایاي جاندران دیگربدست می آورند.انواع 

آنها مولکول .ها و باکتري ها نقش مهمی در تجزیه بقایاي جانداران دارند قارچ
هاي آلی را تا حد تشکیل مولکول هاي سازنده آنها مانند                       

کربن دي اکسید،آب،گازهاي گوگرد دار و نیتروژن دار تجزیه میکنند و سبب 
.برگشت آنها به خاك،آب و هوا میشود  
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:داران در هر بوم سازگانرابطه هاي جان  

رقابت-3شکاروشکارچی   -2همزیستی   -1  

:همزیستی و نوع ارتباط هاي آنها  

انگی-3همیاري  -2همسفرگی  -1  

در همسفرگی یه جانور سود میبرد درحالی که جانور دیگر نه : رگیـسفــهم-1
                      .                                                   سود میبرد نه زیان

.                                   در همیاري هر دو جانور سود میبرد :یاريــهم-2
در انگلی میزبان ضرر میکند و جانوري که درون یا روي جانور :  لیــانگ- 3 

.بدن میزبان زندگی میکند سود می برد  

موجودي جدید می گاهی رابطه همزیستی دو جاندار به تشکیل : گـنـسـلـگ
انجامد.گلسنگ چنین جانداري است که از همزیستی قارچ و جلبک تشکیل 

قارچ مواد معدنی را براي جلبک فراهم می آورد و جلبک با انجام دادن .میشود
.فتوسنتز،کربوهیدارت هاي مورد نیاز خود و قارچ را فراهم میکند  

:ویــژگی گـلسنگ  

سبب تشگیل خاك از سنگ -2می روندبه هواي آلوده حساس اند و ازبین -1
بخشی از غذاي گوزن است-4مواد رنگی و دارویی استخراج میشود-3میشود  
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:کارچیـکاروشـش  

بعضی از .شکار کردن از راه هاي تامین غذا درجانوران گوشت خوار است
اما جانوري مانند شقایق دریایی .جانوران شکارچی به دنبال طعمه می دوند

و شکار میکند درجاي خود ثابت است  

:عواملی که از شکار شدن جانور کاسته می شود  

نوزاد کرمی شکل بعضی از حشرات لکه هاي رنگی چشم مانندي درانتهاي بدن 
. دارند که شبیه مار میکند  

جانور .ساز و کاري است که شکاروشکارچی هردو از آن بهره میگیرند:  اسـتتـار
درجایی قرار میگرد که تشخیص آن در محیط دشوار است و ازدید شکار و 

. شکارچی مخفی می ماند  

:رقـابــت  

رقابت هنگامی اتفاق می افتد که جانداران نیاز هاي مشابهی داشته باشند و 
معموال جانوران براي آب،غذا و .بیاورند نیازهاي خود را از یک منبع به دست

که دو جاندار باهم  گاهی رقابت چنان شدید میشود.محل زندگی رقابت میکنند
.جنگ میکنند  
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تنوع گونه هاي جاندارن و محیطی است که جاندارن در ان   :یـستـتنوع زی
.زندگی میکنند  

انواعی از فراهم شدن زیستگاه هاي مناسب براي زیستن : یـحیطـتنوع م
.جاندارن است  

:عوامی که باعث کاهش تنوع زیستی  

فعالیت هاي انسانی-3شهاب سنگ-2یخ بندان-1  

:گونه اي که منقرض شده  

وقتی گونه اي منقرض میشود یعنی هیچ فرد زنده اي از آن گونه در طبیعت 
...مانند ببر مازندرانی...وجود ندارد  

: اهمیت تنوع زیستی  

حشرات در گرده -2.آفت به کشاورزان کمک میکندکفشدوزك با خوردن -1
...و. دارو هاي مختلفی ساخته میشود-3افشانی بسیاري از گیاهان نقش دارند  

 

 

 



76 
 

 

 

لوم جترىب پایه هنم ده متام فصل های   چک
 

 

:تهیه و تنظیم  

»دبیر علوم تجربی«پرویز فـــرزین   

»دانش آموز پایه نهم«علی عــــبدي   
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