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 (2ورزش و نیرو ) 7درس

 35ی صفحهوگو کنید  گفت

  ؟وٙس وٙیٓ، آب تالفاصّٝ تٝ ؾٕت ظٔیٗ جطیاٖ پیسا ٔی چطا ٚلتی قیط آب ضا تاظ ٔی

 .وكس تٝ آب ٘یطٚ ٚاضز وطزٜ ٚ آٖ ضا تٝ عطف ذٛز ٔی ی یا ٌطا٘ف ظٔیٗ ٘یطٚی جاشتٝ

 35ی صفحه ایستگاه فکر

 ؟فطض وٙیس زض ظٔیٗ ٔؿاتمٝ فٛتثاَ، جاشتٝ ظٔیٗ تط تٛج ٚاضز ٘كٛز. تٝ ٘ظط قٕا چٝ اتفاق ٞایی ٕٔىٗ اؾت تیفتس

 .ذٛاٞس تٛززض آٖ صٛضت تٛج زیٍط ضٚی ظٔیٗ ٘یؿت وٝ تتٛاٖ قٛت وطز، ظیطا تٛج زض ٞٛا ؾطٌطزاٖ ٚ ٔؼّك 

ی ظٔیٗ، تٝ ٞٛا ضفتٝ ٚ  تٝشوٙس، تٛج تٝ ػّت ٘ثٛزٖ جا تاظیىٗ ٞا ٞٓ قایس ٔؼّك تاقٙس یا ٚلتی تاظیىٗ قٛت ٔی

 زیٍط تٝ ظٔیٗ تاظ ٍ٘طزز.

 33ی صفحه آزمایص کنید

ضتای ای لطاض زٞیس. آٞٗ  زٚ لغؼٝ آٞٗ ضتای ٔكاتٝ تٟیٝ وٙیس. یىی اظ آٞٗ ضتا ٞا ضا ضٚی چٙس ػسز ٔساز اؾتٛا٘ٝ

یه تاض اظ عطف لغة ٕٞٙاْ ٚ تاض زیٍط اظ عطف لغة   تٕاؼ پیسا وٙس،زیٍط ضا تسٖٚ آٖ وٝ تا آٞٗ ضتای اَٚ 

 قٛز یا وكیسٖ؟  ٕٞٙاْ تٝ آٖ ٘عزیه وٙیس. چٝ اتفالی ٔی افتس؟ ایٗ آٞٗ ضتا تاػج ُٞ زازٖ ٔی غیط

آیس ٚ ٕٞسیٍط ضا زفغ  اٌط لغة ٞای ٕٞٙاْ زٚ آٞٗ ضتا تٝ یىسیٍط ٘عزیه قٛ٘س ٘یطٚی زافؼٝ تیٗ آٖ ٞا تٝ ٚجٛز ٔی

وٙس، ِٚی زض صٛضتی وٝ  وٙٙس، زض ٘تیجٝ آٞٗ ضتایی وٝ تط ضٚی ٔساز ٞا لطاض ٌطفتٝ تٝ ؾٕت ػمة ا٘حطاف پیسا ٔی ٔی

ضتا ٘یطٚی جاشتٝ ایجاز قسٜ ٚ ٕٞسیٍط ضا  یٓ تیٗ زٚ آٞٗضتا ضا تٝ یىسیٍط ٘عزیه وٙ ٕٞٙاْ زض آٞٗ لغة ٞای ٘ا

وٙٙس. اٌط اظ عطف لغة ٞای ٕٞٙاْ تاقس، ُٞ زازٖ ٚ اٌط اظ عطف لغة ٞای ٘إٞٙاْ تاقس،  ضتایٙس ٚ جصب ٔی ٔی

 زٞس.   وكیسٖ ضخ ٔی

 33ی صفحه پژوهص کنید

 .ػٚٞف وٙیس ٚ تٝ والؼ ٌصاضـ زٞیسقٛ٘س، پ ضتا ٔی زض ٔٛضز تاظیافت ظتاِٝ ٞای اٞٙی یا ٔٛازی وٝ جصب آٞٗ

فّعات تسٖٚ تطویة  -2فّعات تا تطویة آٞٙی  -1قٛ٘س:  فّعات وٟٙٝ ٚ لاتُ تاظیافت تٝ زٚ زؾتٝ تعضي تمؿیٓ ٔی

ٞا، آٞٗ تٝ واض ضفتٝ تاقس، ٔا٘ٙس آٞٗ ٚ  قٛز وٝ زض تطویة اصّی آٖ آٞٙی. ٌطٜٚ اَٚ: ایٗ ٌطٜٚ قأُ فّعاتی ٔی

ٞای وٟٙٝ، اتعاض ٞای ذاٍ٘ی، فّعاتی وٝ زض ؾاذتاض اؾىّت ؾاذتٕاٖ ٞا  جاٞایی ٔا٘ٙس: تس٘ٝ ٔاقیٗایٗ ٌطٜٚ زض  .فٛالز

ٞا  قٛز وٝ زض تطویة اصّی آٖ ضٚ٘س.  ٌطٜٚ زْٚ: فّعاتی ضا قأُ ٔی ضٚ٘س، ضیُ ٞای ضاٜ آٞٗ ٚ ... تٝ واض ٔی تٝ واض ٔی

ٞا اظ  ٚ لغؼات آٞٙی پیازٜ قسٜ اظ ؾاذتٕاٖ آٞٗ ٚجٛز ٘ساضز ٔا٘ٙس زٚچطذٝ ٞای فطؾٛزٜ.  ٔاقیٗ ٞای فطؾٛزٜ

قٛز. ٔؼٕٛال پؽ اظ جٕغ آٚضی ٔمازیط ظیازی  آٞٗ زض ٔحُ تاظیافت ترّیٝ ٔی ی ضاٜ ای یا تٝ ٚؾیّٝ عطیك حُٕ جازٜ

ٞا ضا زضٖٚ ظطف ٞا ٚ جؼثٝ ٞایی لطاض ٔی زٞٙس. جساؾاظی تا زؾت ا٘جاْ ٚ لغؼات تعضي تا  ضایؼات وٛچه، آٖ

ضایؼات فّعی وٛچه تا زؾتٍاٜ پطؼ، تؿتٝ  .قٛ٘س ـ، تطیسٜ قسٜ ٚ تٝ وٛضٜ شٚب فطؾتازٜ ٔیلیچی یا ٔكؼُ تط
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تٙسی ٔی ٌطز٘س. ضایؼات تطـ ذٛضزٜ ٚ تؿتٝ تٙسی قسٜ شذیطٜ یا ایٙىٝ تط حؿة ٘یاظ تاظاض تٝ ٚاٌٗ ٞای ضاٜ آٞٗ 

قٛ٘س، تط حؿة قىُ ٚ  قٛ٘س. لغؼات چس٘ی غاِثا تا ٔحِٕٛٝ ٞایی لطاضٝ ٞای آٞٗ تحٛیُ زازٜ ٔی ٔٙتمُ ٔی

قٛ٘س. ضٚـ ٔىا٘یىی قىؿتٗ لغؼات چس٘ی تٝ ٚؾیّٝ ٌِّٛٝ ٞای  اتؼازقاٖ تا پته یا ٚؾایُ ٔىا٘یىی قىؿتٝ ٔی

تط٘س ٚ ؾپؽ تط ضٚی لغؼات  ٔتط تاال ٔی 6تا  5ویّٛ ٌطْ اؾت وٝ تا جطحمیُ تٝ اضتفاع  2888تا  088فٛالزی تٝ ٚظٖ 

 وٙٙس تا قىؿتٝ قٛ٘س. چس٘ی ضٞا ٔی

 35ی صفحهآزمایص کنید 

زٚ ػسز ٔیّٝ پالؾتیىی )ٔخال زٚ ػسز ذٛزواض پالؾتیىی( تٟیٝ وٙیس ٚ یىی ضا تٛؾظ ٘ری ٕٞا٘ٙس قىُ اظ ٔیعی آٚیعاٖ 

ی پكٕی یا ٔٛ ٞای ؾط، وٝ تٕیع ٚ ذكه تاقٙس، ٔاِف زٞیس. ٔغاتك قىُ ؾط  وٙیس. زٚ ؾط ٞط زٚ ٔیّٝ ضا تٝ پاضچٝ

 افتس؟ س. چٝ اتفالی ٔیٞط زٚ ٔیّٝ ضا تٝ ٞٓ ٘عزیه وٙی

 قٛ٘س. وٙیٓ، یؼٙی زٚ ٔیّٝ اظ ٞٓ زٚض ٔی ػُٕ ضا٘ف ٚ زفغ ضا ٔكاٞسٜ ٔی

ی پالؾتیىی ٔاِف زازٜ قسٜ ضا تٝ ذطزٜ ٞای  ٕٞیٗ اظٔایف ضا تا ذطزٜ ٞای واغص ا٘جاْ زٞیس، یؼٙی ٔیّٝ یا قا٘ٝ

  افتس؟ واغص ٘عزیه وٙیس. چٝ اتفالی ٔی

 قٛ٘س. ی پالؾتیىی جصب ٔی قا٘ٝذطزٜ ٞای واغص تٛؾظ ٔیّٝ یا 

  37ی سوال متن صفحه

 قٛز؟ تطٔع وطزٖ چٍٛ٘ٝ ؾثة وٙس قسٖ ٚ تٛلف ؾطیغ ٚؾیّٝ ٘مّی ٔیایس  فىط وطزٜ تاوٖٙٛآیا 

 قٛز. تطٔع وطزٖ ؾثة افعایف ٘یطٚی اصغىان ٚ زض ٘تیجٝ تٛلف ذٛزضٚ ٔی

 ایؿتس؟ تاظ ٔیٚلتی تٛپی زض حاَ حطوت اؾت چطا پؽ اظ عی ٔؿیط وٛتاٞی اظ حطوت 

قٛز ٚ حطوت آٖ ضا وٙس  تٝ ػّت ٚجٛز ٘یطٚی اصغىان تیٗ تٛج ٚ ظٔیٗ وٝ زض ذالف جٟت حطوت تٛج ٚاضز ٔی

 وٙس. ٔی

 چطا ضا ضفتٗ تط ضٚی ؾغح ید ٚ تطف زقٛاض اؾت؟

 ٞا تؿیاض وٓ اؾت. ظیطا ید ٚ تطف ؾغٛحی صاف ٚ صیمّی ٞؿتٙس ٚ ٔیعاٖ ٘یطٚی اصغىان تط ضٚی آٖ

  

 37ی صفحه کنیدآزمایص 
تٟیٝ وٙیس ٚ ؾغحی صاف ٔا٘ٙس ؾغح ؾطأیه، ضٚی چٙس وتاب لطاض ٔتط  ؾا٘تی 48ترتٝ ای صاف تٝ عَٛ تمطیثی 

جؿٕی ٔا٘ٙس یه تاتطی لّٕی ضا اظ تاالی ترتٝ ضٞا وٙیس، جؿٓ پؽ اظ عی چٝ ٔؿافتی ضٚی ؾغح صاف  .زٞیس

 ایؿتس؟ ٔی

ظاٚیٝ وٕتط تاقس جؿٓ ٔؿافت وٕتطی ضا عی ذٛاٞس وطز ٚ تط ػىؽ ٞطچٝ  ی ؾغح قیة زاض  زاضز. تؿتٍی تٝ ظاٚیٝ

 ی ؾغح قیة زاض، تاعطی ٔؿافت تیكتطی ضا عی ذٛاٞس وطز. اضتفاع ضا تیكتط وٙیٓ تٝ ػّت افعایف ظاٚیٝ
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تاض زیٍط ایٗ آظٔایف ضا ضٚی ؾغح پطظ زاضی ٔا٘ٙس ٔٛوت تىطاض وٙیس. ایٗ تاض جؿٓ پؽ اظ عی چٝ ٔؿافتی  

 ایؿتس؟ ٔی

 ٔؿافت عی قسٜ زض ؾغح ٔٛوت ٘ؿثت تٝ ؾغح ؾطأیه وٕتط اؾت.

 افتس؟ اٌط آظٔایف ضا ضٚی ؾغح ٘ا ٕٞٛاض ذان ا٘جاْ زٞیٓ، چٝ اتفالی ٔی

 ایؿتس. جؿٓ تا عی ٔؿافت تؿیاض وٓ ٔی

 افتس؟ اٌط ضٚی ید ا٘جاْ قٛز چٝ اتفالی ٔی

 وٙس. جؿٓ ٔؿافت تٛال٘ی تطی عی ٔی

 فطاٞٓ وٙیٓ تا جؿٓ ٔؿافت تیكتطی عی وٙس؟تٝ ٘ظط قٕا چٝ قطایغی ضا تایس  -

 ٚجٛز ؾغح صاف ٚ صیمّی ٚ تا ٘إٞٛاضی تؿیاض وٓ ٚ افعایف اضتفاع ٚ قیة ترتٝ

 قٛز؟ زض وساْ حاِت جؿٓ ؾطیغ تط ٔتٛلف ٔی -

 ؾغح ٘إٞٛاض ذان ٚ قیة وٓ ترتٝ

 ٞا، جؿٓ پؽ اظ ٔستی تاالذطٜ ٔی ایؿتس؟ تٝ ٘ظط قٕا چطا زض تٕاْ حاِت -

قٛز ٚ تا ٚاضز وطزٖ ٘یطٚ ؾثة وٙس قسٖ  ٘یطٚی اصغىان وٝ ذالف جٟت حطوت جؿٓ ٚاضز ٔیتٝ ػّت ٚجٛز 

 حطوت ٔی ٌطزز.

 35ی ایستگاه فکر صفحه
ی لثُ وساْ ٘یطٚ ؾثة وٙس قسٖ حطوت ٚ تٛلف جؿٓ قسٜ اؾت؟ ایٗ ٘یطٚ زض وساْ جٟت تط جؿٓ  زض قىُ صفحٝ

 ٚاضز قسٜ اؾت؟

 ٌصاقتٝ اؾت.اصغىان، ذالف جٟت حطوت تط جؿٓ احط 

 35ی صفحه ضگفتی های آفرینص 
 افتاز؟ آیا ظ٘سٌی تسٖٚ اصغىان تطای قٕا لاتُ تصٛض اؾت؟  زا٘یس اٌط ٘یطٚی اصغىان ٘ثٛز چٝ اتفالی ٔی آیا ٔی

تٝ عٛض ٔخاَ زض . ٘یطٚی اصغىان زض ا٘جاْ واض ٞا ٚ زض ظ٘سٌی ٔا زض تطذی ٔٛاضز ٔفیس اؾت ٚ زض تطذی ٔٛضز ٔضط

ضٚز ٚ تٝ عٛض وّی  ٘یطٚی لغؼٝ ٞای ٔاقیٗ تاػج ٌطْ قسٖ لغؼات قسٜ ٚ ٔمساضی ا٘طغی تٝ ٞسض ٔیٍٞٙاْ حطوت 

قٛز. حاَ اٌط ضٚظی اصغىان ٘ثاقس تٝ ا٘ؿاٖ ٞٓ ضطض ٚ  ٞا صطف غّثٝ تط اصغىان ٔی تركی اظ ا٘طغی ٔاقیٗ

 ضؾس. آؾیة ٚ ٞٓ فایسٜ ٚ ؾٛز ٔی

 35ی  صفحه ایستگاه فکر

لثُ، ٘یطٚی اصغىان زض وساْ حاِت تیكتط اؾت؟ آیا تٝ ٘ظط قٕا ؾغحی ٚجٛز زاضز وٝ ی  صفحٝ« آظٔایف وٙیس»زض 

 .جؿٓ ضٞا قسٜ تط ضٚی آٖ ٔتٛلف ٘كٛز؟ زض ٌطٜٚ ذٛز تحج وٙیس

تٕاْ ؾغٛح ٔٛجٛز زض وطٜ ذاوی  .ؾغح ٘إٞٛاض ذان ٘ؿثت تٝ ؾغٛح زیٍط زاضای ٘یطٚی اصغىان تیكتطی اؾت

زاضای ٘یطٚی اصغىان ٞؿتٙس تٝ ٕٞیٗ ذاعط اؾت وٝ اجؿاْ ٔتحطن )ٔا٘ٙس تٛج قٛت قسٜ تٛؾظ یه 
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فٛتثاِیؿت( پؽ اظ عی یه ٔؿافت ٔكرص ٔتٛلف ٔی قٛ٘س أا ؾغٛح ٔرتّف زاضای ٘یطٚی اصغىان ٔرتّف ٚ 

پؿتی ٚ تّٙسی وٕتطی تاقس ٘یطٚی اصغىان، زض آٖ تاقٙس. ٞطچٝ ؾغحی زاضای ٘إٞٛای ٚ  ٔتفاٚت تا یىسیٍط ٔی

ؾغح وٕتط اؾت. تٙاتطایٗ زض تٕاْ ؾغٛح، تاالذطٜ جؿٓ ضٞا قسٜ پؽ اظ ٔستی ٔتٛلف ذٛاٞس قس، ٞطچٙس قایس 

   ظٔاٖ عٛال٘ی تطی ٘یاظ تاقس.

 35ی صفحهوگو کنید  گفت
 وٕتط؟ چطا؟ زض ٞط یه اظ فؼاِیت ٞای ظیط ٘یطٚی اصغىان تیكتط تاقس تٟتط اؾت یا -1

 اِف( ٍٞٙاْ تطٔع وطزٖ اتٛٔثیُ

 .تیكتط، تا ٔاقیٗ ؾطیغ تط ٔتٛلف قٛز

 ب( تاال ضفتٗ اظ وٜٛ

 تیكتط، تا وٙتطَ تیكتطی زاقتٝ تاقیٓ ٚ اظ تاال تٝ پاییٗ وٜٛ ٘یفتیٓ.

 اؾىیت ضٚی ید یا تطف  ج(

 وٕتط، تا ضاحت تط ٚ تا ؾطػت تیكتطی ؾط ترٛضیٓ.

 ت( ٌطٜ ظزٖ عٙاب

 .قٛز ا٘جاْ واض آؾاٖ تط ٔیتیكتط، 

 ظ٘جیط ٚ چطخ ز٘سٜث( اصغىان تیٗ اجعای زٚچطذٝ، ٔخال 

 وٕتط، حطوت ضٚاٖ تط زٚچطذٝ.

 د( ٍٞٙاْ ُٞ زازٖ یه جؿٓ ؾٍٙیٗ

 قٛز. وٕتط، ُٞ زازٖ جؿٓ ضاحت تط ٔی

 .وٙیس چٝ ضاٜ ٞایی تطای آؾاٖ وطزٖ حطوت زض ضاٜ ٞای تطفی ٚ یری پیكٟٙاز ٔی -2

ٞای ػاد زاض ٍٞٙاْ پیازٜ ضٚی، ضیرتٗ قٗ ٚ ٔاؾٝ تط ضٚی ؾغح تطفی ٚ یری، اؾتفازٜ اظ چٛب اؾتفازٜ اظ وفف 

 .ی فّعی ٘ٛن تیع جٟت فطٚ وطزٖ زض تطف ٚ ید تٝ ػٙٛاٖ تىیٝ ٌاٜ زؾتی یا ٔیّٝ

 35ی صفحه پژوهص کنید

ٌیطز؟ ٘تیجٝ  صٛضت ٔیتحمیك وٙیس تطای افعایف اصغىان زض ضٚظٞای تطفی ٚ ؾط ٘رٛضزٖ اتٛٔثیُ ٞا چٝ السأاتی 

 تحمیك ضا تٝ والؼ اضائٝ زٞیس.

 .اؾتفازٜ اظ ظ٘جیط چطخ -1

 ضیرتٗ ٔرّٛط قٗ ٚ ٕ٘ه تط ضٚی ؾغح جازٜ ید ظزٜ -2

 اؾتفازٜ اظ الؾتیه ػاد زاض  -3
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 35ی صفحه آزمایص کنید

ایٗ آظٔایف ضا یه وتاب تعضي ضٚی ٔیع لطاض زٞیس ٚ ؾؼی وٙیس تٝ وٕه یه وف آٖ ضا تٝ حطوت زض آٚضیس. 

ای قىُ ظیط وتاب لطاض زٞیس ٚ  تٛا٘یس تا لطاض زازٖ چٙس وتاب ضٚی ٞٓ، ٘یع ا٘جاْ زٞیس. حاال چٙس ٔساز اؾتٛا٘ٝ ٔی

زٚتاضٜ ؾؼی وٙیس وتاب ضا تٝ وٕه ٕٞاٖ وف تٝ حطوت زض آٚضیس زض وساْ حاِت حطوت زازٖ وتاب ضاحت تط 

 س.قٛز؟ ػّت ضا تٛضیح زٞی اؾت ٚ وف وٕتط وكیسٜ ٔی

یٗ ؾغح تىان صغقٛز ظیطا ٘یطٚی ا ای ظیط وتاب لطاض ٔی زٞیٓ وف وٕتط وكیسٜ ٔی زض حاِتی وٝ چٙس ٔساز اؾتٛا٘ٝ

 یاتس ٚ وتاب واٞف ٔی

 وٙٙس؟  تٝ ٘ظط قٕا أطٚظٜ تطای وٓ وطزٖ اصغىان اظ چٝ ضٚـ ٞای اؾتفازٜ ٔی

ٞا، ٌطیؽ ٚ ٔٛاز ٔكاتٝ ٞؿتٙس وٝ فطٚضفتٍی  ضٚغٗٔا٘ٙس ا٘ٛاع قٛز. ضٚاٖ ؾاظٞا ٔٛازی  اظ ٔٛاز ضٚاٖ ؾاظ اؾتفازٜ ٔی

وٙٙس ٚ زض ٘تیجٝ ؾغٛح تٕاؼ، حاِت صاف ٚ ٕٞٛاض پیسا وطزٜ ٚ تا یىسیٍط اصغىان  ٞای ؾغح یه جؿٓ ضا پط ٔی

 قٛز.   پیسا ٕ٘ی وٙٙس. ٕٞچٙیٗ اظ چطخ، ؾاچٕٝ، تّثطیًٙ ٚ ... ٘ٙیع اؾتفازٜ ٔی

 جا وٙس؟  ه چٕساٖ ٔؿافطتی ؾٍٙیٗ ضا تٝ ضاحتی جاتٝتٛا٘س ی تٛضیح زٞیس چٍٛ٘ٝ یه زا٘ف آٔٛظ ٔی

آٔٛظ ایٗ چٕساٖ ؾٍٙیٗ ضا تط ضٚی یه چطخ زؾتی لطاض زٞس، حطوت زازٖ آٖ ذیّی آؾاٖ ذٛاٞس تٛز.  اٌط زا٘ف

زٞس. زض حمیمت تا ایٗ واض تٝ  ػّت ایٗ أط آٖ اؾت وٝ چطخ ٞای چطخ زؾتی ٔیعاٖ اؾتىان ضا تٝ ٔطاتة واٞف ٔی

ٝ جؼثٝ تا ؾغح ظٔیٗ تٕاؼ زاقتٝ تاقس، چطخ ٞای ضٚاٖ ٚ صاف چطخ زؾتی اؾت وٝ تط ضٚی ظٔیٗ جای ایٗ وٝ ت

چطذس ٚ حطوت ٔی وٙس، ٕٞچٙیٗ تطذی چٕساٖ ٞای تعضي زاضای چطخ ٞؿتٙس وٝ ٔیعاٖ اصغىان ٚ ظٔیٗ ضا وٓ  ٔی

 ٕ٘ایس. وٙس ٚ ا٘تماَ چٕساٖ ضا آؾاٖ تط ٔی ٔی

 35ی صفحه ایستگاه فکر

قٛز.  ای زض حاَ حطوت اؾت، ٘یطٚی اصغىان تط آٖ احط وطزٜ ٚ تاػج واٞف ؾطػت آٖ ٔی زض جازٜٚلتی اتٛٔثیُ 

 تٝ ٘ظط قٕا آیا ٘یطٚی اصغىان تط وكتی یا ٞٛاپیٕای زض حاَ پطٚاظ ٘یع احط ٔی وٙس؟

وٙس، تایس  ا٘س، ٚلتی یه جؿٓ زضٖٚ ٔایغ حطوت ٔی تّٝ، ٔایؼات ٚ ٞٛا اظ شضات تؿیاض ضیعی تٝ ٘اْ ّٔىَٛ تكىیُ قسٜ

وٙٙس تا ٔا٘غ حطوت آٖ  ایٗ شضات ضا وٙاض تع٘س ٚ پیف تطٚز. اظ عطف زیٍط، شضات ٔایغ ٘یع تط آٖ جؿٓ ٘یطٚ ٚاضز ٔی

وٙس تایس ّٔىَٛ ٞای ٞٛا ضا وٝ  ٕٞچٙیٗ ٚلتی یه جؿٓ زض ٞٛا حطوت ٔیوٙٙس.  قٛ٘س ٚ زض٘تیجٝ ٔماٚٔت ایجاز ٔی

وٙس ٚ ایٗ  یف تطٚز. ٞٛا ٕٞیكٝ تط ٞط چیع ٔتحطن فكا ٚ ٘یطٚ ٚاضز ٔیوٙٙس وٙاض تع٘س ٚ پ ٘مف یه ٔا٘غ ضا ایفا ٔی

 قٛز. تٟتط اؾت تسا٘یٓ ٔیعاٖ ٔماٚٔت آب ذیّی تیكتط اظ ٞٛا اؾت.  ٘یطٚ )ٔماٚٔت ٞٛا( یا )٘یطٚی پؿا( ٘أیسٜ ٔی

 56ی ایستگاه فکر صفحه

اعفالی ٔی افتس؟ چٝ ٘یطٚیی ؾثة ذٓ ٕٞا٘ٙس قىُ، یه تطٌٝ واغص ضا تطزاقتٝ، تا ؾطػت ظیاز حطوت زٞیس. چٝ 

 قٛز؟ قسٖ واغص ٔی

 ٌطزز. قٛز. ٘یطٚی ٔماٚٔت ٞٛا وٝ ٘ٛػی ٘یطٚی اصغىان اؾت ٔٛجة وٙس قسٖ حطوت ٔی واغص ذٓ ٔی
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 56ی پژوهص کنید صفحه

 تط چٝ ٘ٛع ذٛزضٚ ٞایی احط وٕتطی زاضز؟٘یطٚی ٔماٚٔت ٞٛا 

وٙٙس. تطذٛضزاضی اظ  اتٛٔثیُ ٞایی وٝ قىُ وكیسٜ ٚ زضاظ زاض٘س ٚ زض٘تیجٝ ٞٛا تٝ آؾا٘ی اظ ؾغٛح آٖ ػثٛض ٔی 

چٙیٗ قىّی، یؼٙی آ٘ىٝ تاحیط ٔماٚٔت ٞٛا تط ضٚی آٖ ٘اچیع ٚ حسالُ ذٛاٞس تٛز. تٝ ایٗ ٘ٛع اجؿاْ، اجؿاْ 

 ٞا ٘یع وكیسٜ ٚ ٘ٛن تیع اؾت.  مة آٖ)آیطٚزیٙأیه( ٔی ٌٛیٙس وٝ زاضای قىُ صاف ٚ ٌطز تٛزٜ ٚ لؿٕت ػ

 56ی صفحه آزمایص کنید
ی ذٛزواض تٝ ٚؾظ تازوٙه ٞا  وف تیاٚیعیس ٚ تٝ عٛض ٔؿتمیٓ ٚ یا تا یه ِِٛٝ زٚ تاز وٙه ضا ٕٞا٘ٙس قىُ اظ یه ذظ

 فٛت وٙیس. چٝ اتفالی ٔی افتس؟

 .قٛ٘س پیسا وطزٜ ٚ ضا٘سٜ ٔیتاز وٙه ٞا زض جٟت اػٕاَ ٘یطٚ، تٝ عطفیٗ ٚ ضٚ تٝ تاال ا٘حطاف ٔؿیط 

 افتس؟ ی لثُ فٛت وٙیس چٝ اتفالی ٔی اٌط ؾطیغ تط اظ زفؼٝ

 وٙس. ضٚز ٚ ا٘حطاف تیكتطی پیسا ٔی تازوٙه ٘ؿثت تٝ ٔٛلؼیت لثّی ػمة تط ٔی

ؾا٘تی ٔتط ضا اظ ٚضلٝ واغصی تثطیس ٚ ٕٞا٘ٙس قىُ یه عطف آٖ ضا ٔیاٖ وتاب  4یه ٘ٛاض واغصی تٝ ػطض تمطیثی 

 افتس؟ ازٜ ٚ فٛت وٙیس. چٝ اتفالی ٔیلطاض ز

 وٙس. ٘ٛاض واغصی تٝ ؾٕت تاال حطوت ٔی

 افتس؟ اٌط ؾطیغ تط اظ زفؼٝ لثُ فٛت وٙیس ٚ ٞٛا تا ؾطػت تیكتطی اظ ضٚی واغص تٍصضز، چٝ اتفالی ٔی

واغص، واؾتٝ ٌطزز. تا زٔیسٖ ٞٛا تط ضٚی واغص اظ فكاض ٞٛای تاالی  حطوت ٘ٛاض واغصی ٘ؿثت تٝ لثُ ؾطیغ تط ٔی

قٛز، زض ٘تیجٝ فكاض ٞٛا زض پاییٗ واغص تیكتط اظ فكاض آٖ زض تاال قسٜ ٚ زض احط ایت اذتالف فكاض، ٘یطٚیی ضٚ تٝ  ٔی

  تطز. قٛز ٚ آٖ ضا تاال ٔی تاال تط واغص ٚاضز ٔی

 56ی ایستگاه فکر صفحه
تٛا٘یس ایٗ اتفاق ضا  ظیاز اؾت.آیا ٔی زض ضٚظ ٞای عٛفا٘ی أىاٖ ایٗ وٝ ؾمف قیطٚا٘ی ذا٘ٝ ٞای لسیٕی وٙسٜ قٛز،

 تط اؾاؼ آظٔایف ٞای ا٘جاْ قسٜ تٛضیح زٞیس.

وٙس، زض ٘تیجٝ فكاض ٞٛا زض تاالی ؾمف وٓ قسٜ ٚ  زض ضٚظ ٞای عٛفا٘ی، ٞٛا تا ؾطػت ظیاز اظ تاالی ؾمف ػثٛض ٔی

اظ اؾتحىاْ الظْ تطذٛضزاض قٛز ٚ اٌط ؾمف  ؾثة ایجاز ٘یطٚی ضٚ تٝ تاالیی تٝ ؾمف ٔیفكاض ٞٛای زاذُ ؾاذتٕاٖ 

  قٛز. ٘ثاقس، وٙسٜ ٔی

 56ی کار در کالس صفحه

تا ٘ظط ٔؼّٓ ذٛز تٝ چٙس ٌطٜٚ تمؿیٓ قٛیس. ٞط ٌطٜٚ یه ٞٛاپیٕای واغصی زضؾت وٙس ٚ ٞٛاپیٕا ذٛز ضا آظٔایف 

تیكتطی زض ٞٛا وٙس. ؾپؽ یه ٔؿاتمٝ تیٗ ٞٛا پیٕا ٞای ؾاذتٝ قسٜ تطٌعاض وٙیس. ٞٛاپیٕا وساْ ٌطٜٚ ٔست ظٔاٖ 

  ٔا٘س ٚ ٔؿافت تیكتطی عی ٔی وٙس؟ تالی ٔی
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تاقس ٚ ٘یع ٔماٚٔت وٕتطی زض تطاتط ٞٛا اظ ذٛز ٘كاٖ  ی ٔی ٞٛاپیٕایی وٝ زاضای ٚظٖ وٕتط ٚ ٘یطٚی تاالتط تیكتط

 زٞٙس، اضتفاع تاالتط ٚ تطز تیكتطی ذٛاٞٙس زاقت.
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