
 

   : سالن بوانین31درس |پاسخ توام سواالت و فعالیت های علوم تجربی ششن 

 نام ونام خانوادگی:

 کالس:

 گاها آهوزشگاه:

 6گروه علوم تجربی  طراح سوال:

 نوع آزهوى:

 زهاى آزهوى:
3 

 

 

 سالم بمانیم 31درس

 98ی سوال متن صفحه

ٌٛیذ اس دست دادٖ یا رٚتٛسی وزدٖ پزٞیش وٙذ، أا تٝ فزدی وٝ دیاتت  پشضه تٝ فزدی وٝ سزٔا خٛردٜ است، ٔی

 وٙذ. چزا؟  ای ٕ٘ی )تیٕاری لٙذ( دارد چٙیٗ تٛصیٝ

. أا تیٕاری دیاتت وٙذ ٚ تیٕاری اس فزدی تٝ فزد دیٍز ا٘تماَ پیذا ٔی .ٌی تیٕاری ٚاٌیزدار است سیزا سزٔا خٛردٜ

 ضٛد. ٚاٌیز دار ٘یست ٚ تا رٚتٛسی ٚ دست دادٖ ٔٙتمُ ٕ٘ی

 98ی صفحه وگو کنید گفت

 ؟ضٛد ٔیىزٚب سزٔا خٛردٌی اس چٝ راٞی ٚارد تذٖ ٔا ٔی

زٚس ٞا اس طزیك سزفٝ، ػطسٝ ضٛد. ٚی ارد دستٍاٜ تٙفس ا٘ساٖ ٔیٚیزٚس سزٔا خٛردٌی اس طزیك، دٞاٖ ٚ تیٙی ٚ

ضٛد. اٌز فزدی در  فزد تیٕار تا اضیا در ٔحیط اطزاف پخص ٔیآِٛدٜ ٞای  ٚ حزف سدٖ فزد آِٛدٜ یا تٕاس دست

ٚارد ضٛ٘ذ فزد تٝ تیٕاری ٔثتال  ایٗ ٔحیط آِٛدٜ تٝ ٚیزٚس لزار ٌیزد ٚ یا ایٗ ٚیزٚس ٞا تٝ دستٍاٜ تٙفس ٚی

 ضٛد.  ٔی

 98ی صفحه جمع آوری اطالعات

 اطالػات جٕغ آٚری وٙیذ ٚ تٝ والس ٌذارش دٞیذ. ٚتای تیٕاری  ی خٛد در تارٜ تا ٔزاجؼٝ تٝ خا٘ٝ تٟذاضت ٔحّٝ

ٚتا ٘ٛػی تیٕاری ٚاٌیز دار است. ٘طا٘ٝ ٞای ایٗ تیٕاری ػثارتٙذ اس: اسٟاَ، استفزاق، ٌزفتٍی ٚ درد ػضالت ساق پا، 

 تطٍٙی فزاٚاٖ، وٓ ضذٖ یا لطغ ادرار.

ضٛد: ٔصزف آب آِٛدٜ تٝ ٔذفٛع،  ٚ اس راٜ ٞای سیز ٔٙتمُ ٔی تیٕاری در فصُ تاتستاٖ ضیٛع تیطتزی داردایٗ 

 ضست ٚ ضٛی سثشی ٞا ٚ ٔیٜٛ ٞا تا آب آِٛدٜ، استفادٜ اس یخ ٚ غذاٞای آِٛدٜ، غذا ٞای دریایی خاْ ٔا٘ٙذ ٔاٞی ٚ ...

 وٙذ: رػایت ٔٛارد سیز اس ا٘تماَ ٚ ٌستزش آٖ جٌّٛیزی ٔی

 ٚضٛی سثشی تا ٔٛاد ضذ ػفٛ٘ی وٙٙذٜ ضست -2استفادٜ اس آب آضأیذ٘ی سآِ                         -1

 ضستٗ دست ٞا تا آب ٚ صاتٖٛ لثُ اس غذا -4ٞای آِٛدٜ ٚ تصفیٝ ٘طذٜ   ػذْ استفادٜ اس آب -3

... وٝ تٛسط دست  ٔیٜٛ، تستٙی، سا٘ذٚیچ، ضیزٔٛس ٚ خٛد داری اس ٔصزف غذا ٞای غیز تٟذاضتی ٔا٘ٙذ آب -5

 ضٛد ٞا فزٚختٝ ٔی فزٚش

 ضٙا ٘ىزدٖ در آب رٚدخا٘ٝ ٚ استخز ٞای آِٛدٜ -6

 دٚر ٍ٘ٝ داضتٗ ٔٛاد غذایی اس دستزس ٍٔس ٚ آِٛدٌی ٞای دیٍز -7

 ػذْ استفادٜ اس یخ غیز تٟذاضتی -8
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 98ی ایستگاه فکر صفحه

تٛا٘ذ سثة ٌستزش تیٕاری ٞای ٚاٌیز ضٛد؟ اٌز جٛاب ٔثثت  تٝ تصٛیز ٍ٘اٜ وٙیذ. تٝ ٘ظز ضٕا آیا ایٗ ٔحیط ٔی

 است، چٍٛ٘ٝ؟

ٞا، ٔحیط ٔٙاسثی تزای تىثیز ٚ رضذ ٚ ٕ٘ٛ حطزات، جٛ٘ذٌاٖ، ٚ ا٘ٛاع ٔیىزٚب ٞای تیٕاری سا تٝ  ا٘تطار ستاِٝتّٝ،  

 ار تیٕاری ٞای ٔختّف را در پی دارد.وٝ آِٛدٌی ٔحیط سیست ٚ ا٘تط آٚرد ٚجٛد ٔی

 ضٙاسیذ وٝ ٘الُ تیٕار ٞستٙذ؟ چٝ جا٘ٛراٖ دیٍزی را ٔی  

 ٘ٛع تیٕاری جا٘ٛراٖ ٘الُ

 آ٘فٛال٘شا، ٘یٛواسُ،سإِّٛ٘ٛس، تاسیّٛس،والٔیذیٛس پز٘ذٌاٖ

 وزْ وذٚی ٌاٚی ٚ خٛوی خٛن ٚ ٌاٚ

 ٔاالریا پطٝ آ٘ٛفُ

 طاػٖٛ ، وه،ا٘ساٖ آِٛدٜٔٛش

 ٞاری ٌزتٝ، خفاش، سً

 

 

 89ی صفحهسوال متن 

 ضٛیٓ؟ جا ٔیىزٚب ٘ثاضذ؟ پس چزا تؼضی ٔٛالغ تیٕار ٔی تٛاٖ جایی پیذا وزد وٝ آٖ آیا ٔی

ٞا تا تذٖ ساسٌار ٞستٙذ ٚ تزای تذٖ ٔا  تؼضی اس ٔیىزٚب -2. تیطتز ٔیىزٚب ٞا تیٕاری سا ٘یستٙذچٖٛ  -1خیز، 

  .ٔفیذ٘ذ

 89ی سوال متن صفحه

ٞا اس ایٗ سذ ٘یش  خٛر٘ذ. أا اٌز ٔیىزٚب ٞای غیز فؼاَ را راحت تز ٔی سفیذ تیٍا٘ٝ خٛار ایٗ ٔیىزٚب ٞایٌّثَٛ 

 افتذ؟ ػثٛر وٙٙذ، چٝ اتفالی ٔی

  ضٛد. فزد تٝ تیٕاری ٔثتال ٔی

 83ی صفحه وگو کنید گفت
ٞا  رار ٘طا٘ٝ ٞای تؼضی اس تیٕاریٞا ٚ سٛسش اد ٞا ٚ ػالٔت ٞایی دار٘ذ. تٛی تذ دٞاٖ، درد ٔاٞیجٝ ٞا، ٘طا٘ٝ تیٕاری

ضٙاسیذ؟ فزد تیٕار درصٛرت داضتٗ چٙیٗ ٘طا٘ٝ ٞایی چٝ  ٞا ٔی ٞای دیٍزی اس تیٕاری ٞستٙذ. ضٕا چٝ ٘طا٘ٝ

 وارٞایی را تایذ ا٘جاْ دٞذ ٚ چٝ وارٞایی را ٘ثایذ ا٘جاْ دٞذ؟

پٛست، تغییز در ٚضؼیت دفغ، تغییز تة ، تٟٛع ٚ استفارؽ، سزٌیجٝ، ػطسٝ، سزفٝ، آتزیشش تیٙی، تغییز در رً٘ 

 در تیٙایی ٚ ضٙٛایی، دفغ خٖٛ، ٔتٛرْ ضذٖ تؼضی اػضای تذٖ.

 فزد تیٕار تایذ تالفاصّٝ تٝ پشضه ٔزاجؼٝ وٙذ ٚ اس خٛد درٔا٘ی پزٞیش وٙذ.
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 83ی صفحه سوال متن
 ؟ایذ ٞایی ٚاوسیٙٝ ضذٜ تا تٝ حاَ تزای چٝ تیٕاری

 دیفتزی، وشاس فّج اطفاَ،سزخچٝ، سزخه، سیاٜ سزفٝ،
 

 

 83ی صفحه سوال متن 
 دٞیذ؟ ضٕا چٝ وار ٞایی تزای افشایص ٔماٚٔت تذ٘تاٖ ا٘جاْ ٔی

 رػایت تٟذاضت فزدی ٚ اجتٕاػی، سدٖ ٚاوسٗ.

 89ی  صفحه پژوهش کنید

ٞا تٟیٝ ٚ در والس ٌذارش  تا رإٞٙایی ٔؼّٕتاٖ تٝ صٛرت ٌزٚٞی فٟزستی اس چٙذ تیٕاری غیز ٚاٌیز ٚ ػّت آٖ

 وٙیذ.

 ػّت اتتال ٚ ػالئٓ تیٕاری ٘اْ تیٕاری

 .اِتٟاب دستٍاٜ تٙفس آسٓ

 .ٚاوٙص تیص اس ا٘ذاسٜ دستٍاٜ ایٕٙی ٘سثت ػٛأُ ٌٛ٘اٌٖٛ  آِزصی

 .( در تذDٖواٞص تزاوٓ استخٛاٖ در اثز وٕثٛد وّسیٓ یا ٚیتأیٗ ) پٛوی استخٛاٖ

 .آیذ فاوتٛر ا٘ؼمادی خٖٛ تٙذ ٕ٘یتیٕاری ص٘تیىی است ٚ خٛ٘زیش تٝ ػّت وٕثٛد  ٕٞٛفیّی

 .وٕثٛد ا٘سِٛیٗ در تذٖ یا پیز ضذٖ سَّٛ ٞای تذٖ ٚ ٘اتٛا٘ی اس دریافت ا٘سِٛیٗ خٖٛ دیاتت

 .سذیٓ خٖٛافشایص فطار ٚاردٜ اس جزیاٖ خٖٛ تٝ دیٛارٜ ري ٞا تٝ ػُّ ٌٛ٘اٌٖٛ ٔا٘ٙذ: سیاد ضذٖ  فطار خٖٛ

تا فزوا٘س  ییُّ ٌٛ٘اٌٖٛ ٔثال: ٚرٚد ٔٛاد ضیٕیایی تٝ تذٖ یا ػثٛر پزتٛرضذ سزیغ ٚ تذٖٚ وٙتزَ سَّٛ ٞا تٝ ػ سزطاٖ

 .تاال اس تذٖ

  

 89ی صفحه سوال متن
 ا٘ذاسد؟ ضٙاسیذ وٝ سالٔت تذٖ را تٝ خطز ٔی ضٕا چٝ رفتار ٞای دیٍزی را ٔی

 .لزار ٌزفتٗ در ٔؼزض دٚد ٔٛاد ٔخذر ٔا٘ٙذ لّیاٖ ٚ سیٍار -1

 پزخٛری -2

 ٚرسش ٘ىزدٖػذْ تحزن ٚ  -3

 ػذْ رػایت اصَٛ ایٕٙی در ٔحیط وار یا را٘ٙذٌی -4

 ٔصزف سزخٛد دارٚ -5

... ٚ  
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 89ی صفحه سوال متن

 وٙیذ؟ تیطتز ضثیٝ وذاْ یه رفتار ٔی

 )ٞٓ در تصاٚی سٕت چپ ٚ ٞٓ در تصاٚیز سٕت راست( 1ضثیٝ تصاٚیز

 81ی صفحه سوال متن

 ٞای خطز٘ان ٚ آتص تاسی اس ػٛأّی است ٞا ٚ ضٛخی ػالئٓ را٘ٙذٌی، تاسیتٛجٟی تٝ  دلتی در ػثٛر اس خیاتاٖ ٚ تی تی

وٙذ. اس دست دادٖ سالٔتی در چٙیٗ حٛادثی ٔؼٕٛال جثزاٖ ٘اپذیز است.  وٝ سالٔتی وٛدواٖ ٚ ٘ٛجٛا٘اٖ را تٟذیذ ٔی

 ضٙاسیذ وٝ در اثز چٙیٗ حٛادثی دچار ٔطىُ ضذٜ تاضذ؟ آیا ضٕا وسی را ٔی

ٞای خطز ٘ان ٚ ػذْ تٛجٝ تٝ ٘ىات ایٕٙی دچار  سی ٞای ٔا در آٔٛسضٍاٜ، تا ا٘جاْ تؼضی اس تاسیوال تّٝ، تزخی اس ٞٓ

 ٚ ... .ا٘ذ جذی ضذٜ آسیة ٞای

 81ی صفحه وگو کنید گفت

 ضٛد وٝ پیطٍیزی تٟتز اس درٔاٖ است. ٘ظز ضٕا چیست؟ ٘ظز خٛد را تا استذالَ تیاٖ وٙیذ. ٌفتٝ ٔی

ٞای  سا ٚ ٘یش ٔزالثت اس ػٛأُ تیٕاریٖ یؼٙی ایٗ وٝ ا٘ساٖ تا دٚری ٚ پزٞیش ٕ٘ٛدپیطٍیزی تٟتز اس درٔاٖ است، 

خاظ، اس ٔثتال ضذٖ تٝ تیٕاری، ٕٔا٘ؼت ٚ جّٛ ٌیزی تٝ ػُٕ آٚرد. أز پیص ٌیزی أزی ٔفزح ٚ ِذت تخص است 

ی تا پیص ٌیزی ٚ ٔزالثت تاضذ، اس طزفی ٞشیٙٝ درٔاٖ تسیار تاالست ِٚ ٔی  ِٚی أز درٔاٖ ٔالَ آٚر ٚ ٘اراحت وٙٙذٜ

را ٌزفت. درٔاٖ سٔاٖ تز است ٚ اس طزفی ٔثتال ضذٖ ا٘ساٖ تٝ یه تیٕاری   جّٛی ایٗ ٞشیٙٝ ٞا تٛاٖ ٚ پزٞیش ٔی

تٛاٖ اس  ٌزدد وٝ تا پیص ٌیزی وزدٖ ٔی ٔٛجة اتتالی ا٘ساٖ تٝ تیٕاری ٞا ٚ ٔؼضالت دیٍز جسٕی ٚ رٚحی ٘یش ٔی

 ایٗ ِطٕات جّٛ ٌیزی وزد.

 ضٙاسیذ؟ ایی تزای پیطٍیزی اس تیٕاری ٞای ٚاٌیز ٔیچٝ راٜ ٞ

راٜ ٞای پیطٍیزی اس تیٕاری ٚاٌیز دار: ٚاوسٗ، ػذْ تٕاس ٘شدیه تا افزاد ٔثتال تٝ تیٕاری ٞای ٚاٌیز دار، 

 ٞای ٚاٌیز دار، تمٛیت تٙیٝ ٚ تٛاٖ تذ٘ی تا استفادٜ اس تغذیٝ ٔٙاسة ٚ ٚرسش ضٙاخت راٜ ٞای اتتال تٝ تیٕاری
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