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 ماده:              

 

 
 ماده ای است که از ذرات یکسان )یک نوع ذره( تشکیل شده است.ماده ی خالص:

 ماده ای است که از ذرات متفاوتی )بیش از یک نوع ذره( تشکیل شده است. ماده ناخالص )مخلوط(:
 سازنده طبیعت عناصر هستند. عناصر:ساده ترین مواد
 عناصر سه دسته اند:

درصد عناصر فلزات هستند، چگالی باالیی دارند، در ساخت خانه، زیورالت وسایل حمل و نقل و ساختمان ها استفاده  08(: metalفلز ) -1
 می شوند.

چهار، پنج، شش، یا هفت الکترون دارند )به جز قلع، (: تمایل به الکترون از عناصر دیگر را دارند در الیه ظرفیت خود nonmetalنافلز ) -2
 سرب، هلیوم(

)سیلسیم( هم  si(: در برخی خواص فیزیکی شبیه فلزات در برخی خواص شیمیایی شبیه نافلزات هستند مانند metalloidشبه فلز ) -3
 مثل فلزات درخشان و هم مثل نافلزت شکننده است.

 ویژگی فلزها: 
 یی دارند* دمای ذوب و جوش باال

 * سطح براق و درخشانی دارند
 * قابلیت چکش خواری و شکل پذیری دارند

 * رسانای خوبی برای گرما و جریان برق هستند
 ورشو: آلیاژ مس نیکل -3  برنز: مس، قلع -2      برنج: آلیاژ مس روی -1  آلیاژهای مس:

ی * به کندی اکسید م   * مقاومت در برابر خوردگی     قرمز و براقی دارد* رنگ        * رسانایی الکتریکی باال  : ویژگی های فلز مس
  می آید. * از طریق ذوب سنگ معدن در دمای باال بدست      * قابلیت منقول شدن    شود

 زندگی     تهیه کننده:  کریم جواد آبادی در آن نقش و فصل اول: مواد

 خالص

 

 

 ناخالص

 عنصر                  
 

 

 ترکیب ) آب، سولفوریک اسید(

 فلز )روی، آهن، مس(

 نافلز )اکسیژن، گوگرد(

 شبه فلز )بور، سیلسیم(

 همگن یا محلول: هوا، آب، نمک

 

 ناهمگن: آب و نفت، ب و روغن
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 منیزیم<آهن  <مس<طال            Mg>Fe>Cu>Au  مقایسه ی واکنش پذیری چند فلز: 
 )به شکل عنصر و آلیاژ استفاده می شود(: سیم های مسی کاربردهای فلز مس

 )به عنوان ماده تصفیه کننده آب استفاده می شود((: cuso4کات کبود )
 ویژگی نافلزها:

 * هالوژنها )عناصر گروه هفتم اصلی )هفدهم جدول( فعال ترین نافلزات هستند
 رسیدن به پایداری دارند )آرایش هشت تایی(الکترون دارند تمایل به دریافت یک الکترون برای  7* در الیه ظرفیت خود 

 * دمای ذوب جوش پایینی دارند
 * در حالت جامد شکننده اند

 * چگالی کمی دارند
 * رسانای گرما و جریان برق نیستند

 عنصر گرافیت: نافلز رسانای الکتریسیته است
 * اکسیژن:

1- o2 ( به صورت مولکول دو اتمیO2 وجود دارد. گاز اکسیژن ).نامیده می شود 

2- o3  3به صورت مولکول ( اتمیO3اوزون نامیده می شود .) 
3- H2SO4 .در ساختار بسیاری از مواد شیمیایی مانند سولفوریک اسید وجود دارد 

 * اوزون: 
 کیلومتری سطح زمین وجود دارد. 08تا  28در ارتفاع  -1
 میلی متر است. 3ضخامت الیه اوزون حدود  -2
 رسیدن پرتوهای خطرناک فرابنفش خورشید به زمین می شود.مانع  -3

 شرکت دارد.  Sعنصر گوگرد با نماد شیمیایی   O,H* گوگرد: در فرمول شیمیایی سولفوریک اسید عالوه بر عنصرهای 
 گوگرد جامدی زرد رنگ است و در دهانه آتشفشان های خاموش یا نیمه فعال یافت می شود.

 ( در صنعت:H2SO4سید )* کاربردهای سولفوریک ا
 تولید شوینده ها -4   ساخت رنگ ها -3   تولید پالستیک -2   تولید کودهای شیمیایی -1
 یرم سازچ -7 صنایع مس، آهن فوالد -6 باتری اتومبیل -0

 * مدل اتمی بور:
 محاسبه می شود. 𝑛22کترون هایی که در هر مدار می تواند باشد طبق فرمول لبر اساس جدول اتمی بور حداکثر ا

 
 تشابه و تفاوت مدل اتمی اکسیژن و گوگرد:

 تشابه: در مدار آخر هر دو شش الکترون وجود دارد.
 تفاوت اکسیژن دو مدار و گوگرد سه مدار دارد.
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 (:Sمدل اتمی بور برای اتم اکسیژن و گوگرد )
در طبیعت وجود دارد. عنصر نیتروژن در پروتئین های گیاهی و  2Nگاز نیتروژن در هوا وجود دارد به شکل مولکول در اتمی  * نیتروژن:

 جانوری یافت می شود.
 کاربردهای گاز نیتروژن:

 * ساخت آمونیاک
 * ساخت کود شیمیایی نیتروژن دار

 * تولید مواد منفجره
 * استفاده در یخچالهای بزرگ صنعتی

 * استفاده در صنایع غذایی
 * یخ سازی

 
 (:P* فسفر )

 است که در تهیه ی کودهای شیمیایی و رشد گیاهان و نیز کبریت سازی استفاده می شود.نافلزی 
 یافت می شود. مدادیکی از شکل های آن است که در مغز  گرافیت(: نافلزی جامد است به چند شکل یافت می شود. C*کربن )

گی دندان ها می شود که در طبیعت به صورت مولکول دواتمی (: به مقدار مجاز به خمیردندان ها افزوده می شود و مانع پوسیدF* فلوئور )
2F 

 یافت می شود.  2Cl(: در طبیعت به صورت مولکول دو اتمی 2Cl* کلر )
 کاربردهای کلر: 

 * استفاده در تصفیه آب آشامیدنی
 * به عنوان ضد عفونی کننده آب استخرها

 * تهیه مواد سفید کننده
 * ساخت انواع آفت کش
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 هیدروکلریک اسید* تهیه 
 * میکروب کش قوی

 * طبقه بندی عنصرها:
 طبقه بندی مطالعه عنصرها را آسان تر می سازد زیرا عنصرهایی که در یک طبقه قرار می گیرند خواص مشابهی دارند. 

 گروه یا ستون: تعداد الکترون های الیه آخر، بیانگر گروه یا ستونی از جدول است که عنصر در آن قرار دارد.
 دوره: تعداد الیه های عنصر نشان دهنده دوره است که عنصر در آن قرار دارد.

 نقش در فعالیت های بدن عنصر
 ساختمان هموگلوبین خون آهن
 تنظیم فعالیت بدن ید

 رشد استخوان کلسیم
 فعالیت قلب سدیم و پتاسیم

 
 
 
 
 
 
 
 

 مواد: 
 طبیعی: پنبه، ابریشم، کربن دی اکسید -1
 مصنوعی: شیشه، پالستیک -2

 : موادی مانند اکسیژن گاز آمونیاک از تعداد محدودی اتم ساخته شده اند به این مولکولها مولکولهای کوچک می گویند.مولکولهای کوچک
ولهای مولک موادی که مولکولهای آن از تعداد بسیار زیادی اتم ساخته شده است مانند سلولز که از اتصال تعداد زیادی مولکولهای درشت:

0O18H6C  .بدست آمده است 
 هر پلیمر ازاتصال تعداد زیادی مولکولهای کوچک به یکدیگر بدست می آید به این مولکولهای کوچک منومر می گویند. منومر:
 مصنوعی: پالستیک، نایلون، ابریشم مصنوعی -2     طبیعی: سلولز، پشم، ابریشم، پنبه -1 پلیمر:

  
 

 .شوند می افتی ترکیب صورت به طبیعت در موجود عناصر بیشتر. باشند شده ساخته متفاوت اتم چند یا دو از که موادی: ترکیب تعریف
 : شیمیایی ترکیبات انواع

 ... و متان آمونیاک، اتانول، مثل هستند ها مولکول ترکیبات این سازنده ذرات: مولکولی ترکیبات.1
 ... و کبود کات خوراکی، نمک مثل هستند ها یون ترکیبات این ی سازده ذرات:  یونی ترکیبات. 2

 یکدیگر           تهیه کننده: افسانه مرادی با ها اتم رفتار فصل دوم :
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 : ها آن کاربرد و مولکولی مهم ترکیبات از نمونه چند

 شیمیایی کودهای تهیهNH3:آمونیاک. 1
 پزشکی لوازم و ها بیمارستان کردن ضدعفونی: (الکل)اتانول .2
 ضدجوش و ضدیخ عنوان به اتومبیل رادیاتور در استفاده: (ضدیخ)گلیکول اتیلن. 3
 بدن انرژی تامین: ها .کربوهیدرات(گلوکز) شکر.4

 .دارد بستگی آنها سازنده های ذره نوع به مواد های ویژگی :نکته
 دهند. می قرار  آهک آب در را آن پختن از قبل حلوایی کدو مربای شدن ترد برای :نکته

 یا و دهند می دست از الکترون یا پایداری به رسیدن برای اتمها از برخی( گویند می یون باردار ذره )به: یون تعریف
 .دهند می تشکیل یون و گیرند می الکترون

 (الکترونی وستد داد). آیند می پدید ها اتم میان الکترون ی مبادله از ها یون :نکته
 دگوین مثبت یون را است شده ها پروتون از کمتر هایش الکترون تعداد الکترون، دادن دست از با که اتمی:(کاتیون) مثبت یون

 .گویند می منفی یون را است شده پروتونها از بیشتر هایش الکترون تعداد الکترون، گرفتن با که اتمی:آنیونیا  منفی یون  
 (نافلز و فلز یک بین)گویند یونی پیوند و شود می برقرار همنام بار با ها یون میان که ای جاذبه نیروی به: یونی پیوند.

 .است شده ایجاد منفی و مثبت های یون بین یونی پیوند از و هستند آن سازنده ذرات ها یون که ترکیبی:یونی ترکیب
الکترونی است.)رسیدن به  0الکترونی کامل  مدار با هایی ذره به ها آن شدن تبدیل ها اتم میان الکترون انتقال های مالک از یکی :مهم نکته

 ارایش الکترونی پایدار.(
 :جامدیونی تعریف

 .شود یونی تشکیل می جامد یک بگیرید قرار هم کنار منظم بلوری ساختار در منفی و مثبت یون زیادی بسیار تعداد اگر
 :نکته
 الکترون تا دارند تمایل نافلزها و بدهند دست از را خود ظرفیت الیه های الکترون تا دارند تمایل فلزها هستند خنثی یونی های ترکیب تمام

 .برسند پایدار الکترونی آرایش به تا بگیرند
 : یونی ترکیب های ویژگی

 .شوند می حل آب در راحتی به آنها از برخی.1
 .نیست رسانا یونی جامد اندولی الکتریسته رسانای محلول یا مذاب حالت در.2
 . میباشند خنثی بارالکتریکی نظر از مجموع در یونی ترکیب.3
 .شوند می خرد ضربه اثر در و هستند شکننده یونی ترکیب.4

 :غیرالکترولیت و الکترولیت
 .است الکترولیت غیر نمی دهد عبور خود از را برق جریان که محلولی و دهدالکترولیت می عبور خود از را برق جریان که محلولی

 هستند؟ الکتریکی جریانی رسانای نمک محلول چرا: سؤال
 تریکیالک جریان برقراری کنندوسبب می حرکت محلول در دارند منفی یا مثبت الکتریکی وبار هستند ها یون ها نمک سازنده ذرات چون

 .شوند می محلول در
 .باشند می الکترولیت غیر گلیکول اتیلن ومحلول آب در مقطر،اتانول،شکر آب:نکته
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 .باشند می الکترولیت پرمنگنات پتاسیم محلول و کبود کات ،محلول نمک محلول:نکته
 : آب در نمک شدن حل تاثیر

 آب جوش نقطه بردن باال- 3 چگالی افزایش- 2 دریاچه ها و دریاها آب شوری-1
 الکتریکی رسانایی ایجاد-0 انجماد نقطه آوردن پایین-4

 .شود می تولید جدیدی مواد و دهد می رخ شیمیایی واکنش یک قرارگیرند هم کنار مناسب شرایط در ها اتم هرگاه:شیمیایی واکنش
 بین از نه و آید می وجود به نه جرم و است برابر ها دهرفراو با ها دهنده واکنش جرم مجموع شیمیایی واکنش دریک:جرم پایستگی قانون

 .رود می
 :ما بدن در ها یون

 جریان ایجاد آن وظایف از یکی دلیل همین به است الکتریکی جریان رسانای محلول حالت در سدیم یون:سدیم
 .است قلب ویژه به بدن های ماهیچه و ،اعصاب مغز در الکتریکی

 شود می تامین بدن نیاز مورد سدیم یونهای خوراکی نمک مصرف با:نکته
 :آهن یون
 اندتو می آهن های اتم داشتن به دلیل خون قرمز گلبول.دارد وجود خون،آهن قرمز گلبول در موجود هموگلوبین مولکول درشت ساختار در

 برگرداند. اه شش به را بدن های یاخته در شده تولید اکسید دی گازکربن و برساند بدن ی ها یاخته همه به و بگیرد ششها از را اکسیژن گاز
 ،سویا گوشت،جگر مانند موادپروتئینی خوردن با تواند می بدن نیاز مورد آهن.دارد نیاز آهن یون به هموگلوبین ساختن برای ما بدن:نکته

 شود. تامین آهن قرص وهمچنین وحبوبات
 آب مثل گویند مولکولی ترکیب اند شده ایجاد ها اتم بین پیوند از که را ترکیباتی:مولکولی ترکیب تعریف

 .شود می طبیعت یافت در گاز و مایع جامد، حالت سه هر به که است مولکولی ترکیب ترین فراوان آب:نکته
 آن تشکیل لصحا و شود می ایجاد نافلز دو های اتم بین الکترونی مشارکت اثر بر که قوی بسیاری جاذبه نیرویپیوند کواالنسی)اشتراکی(:

 .است مولکولی ترکیب
 الکترونی ارکتمش یکدیگر با الکترون دادوستد جای به ها اتم ها، مولکول تشکیل برایپیوند کواالنسی)اشتراکی(: در الکترونی مشارکت

 .آورند.دست  به یا داده دست از را آنها که آن بدون گذارند می اشتراک به را خود های لکترون ا از یعنی تعدادی دهند می انجام
 تر سنگین ولکولیم ترکیبات و شوند می متصل یکدیگر به بیشتری پیوندکواالنسی تعداد با ها اتم از برخی: سنگین مولکولی ترکیبات
 .اکسید دی کربن متان، آمونیاک، مانند سازند می را تری وپیچیده

   : مولکولی ترکیبات پیوند انواع
 پیوندی  الکترون جفت یک گذاشتن اشتراک به نتیجه:  یگانه یا ساده پیوند
 پیوندی     الکترون جفت دو گذاشتن اشتراک به نتیجه:  دوگانه پیوند
 پیوندی الکترون جفت سه گذاشتن اشتراک به نتیجه: گانه سه پیوند
 پیوند 4 ربنک ها،اتم ترکیب ازاین هریک در.ساخت متفاوت ترکیبات توان می هیدروژن های اتم از کافی تعداد و کربن اتم دو داشتن با:نکته

 .دهد می تشکیل پیوند 1 هیدروزن اتم و
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 یکی از عوامل موثر برچرخه های طبیعی:مصرف سوخت های فسیلی است 

 چرخه های طبیعی:
 چرخه آب – 1
 چرخه سنگ  -2
 چرخه غذا -3
 گیاهان وجانوران -4
 کربن – 0

 بارها بارها تکرار می شود  مجموعه ای از تغییرات که هیچ گاه پایان نمی بابد و:چرخه 
 های طبیعیچرخه  چند مورد از تبعات برهم خوردن

 نقراض بعضی ازگونه های جانوریا – 1
 اقیانوسها افزایش سطح آب دریاها و -2
 زمستان  بازشدن زودهنگام شکوفه های درختان در – 3

 دارد . بستگیوارن درچرخه های طبیعی تات جانداران به رعایت یادامه حنکته:
کربن می گویند که در این چرخه کربن به شکل کربن دی اکسید یا  به دنبال کربن بین هواکره ،سنگ کره ،وآب کره چرخهچرخه کربن :

 شود یا مصرف می شود اما مقدار کربن در مجموع ثابت باقی می ماند . تولید می
  چرخه کربن شامل سه دوره است وهر دوره شامل دومسیر می باشد .

 
 جابجایی کربن ذخیره شده درهواکره باکربن ذخیره شده در بدن جانداران  -1دوره 
کربن موجود درهواکره که بصورت کربن دی اکسید است طی فرایند فتوسنتز وارد بدن گیاهان می شود وحیوانات باخوردن گیاهان :1مسیر

 کربن ذخیره شده در گیاه را وارد بدن خود می کنند.
 یامردن وتجزیه بدن آنها کربن ذخیره شده در جانوران وارد هواکره می شود .باتنفس جانوران و :2مسیر
 جابجایی کربن ذحیره شده در جانداران باکربن ذخیره شده درآب وخاک وسوخت های فسیلی . :2دوره
 سوخت فسیلی جابه جا می شود  غال سنگ کربن ذخیره شده در جانداران بازباتبدیل جانوران به نفت وگیاهان :1مسیر
 با مصرف آب وخاک توسط جانداران کربن ذخیره شده درآب وخاک به کربن ذخیره شده درجانداران تبدیل می شود.:2مسیر
 جابجایی کربن ذخیره شده درآب وخاک وسوخت های فسیلی با هواکره  :3دوره
 جود در آنها به صورت کربن دی اکسید آزاد وارد هواکره می شود.غال سنگ(کربن موز:با سوزاندن سوخت های فسیلی )نفت وگازو1رمسی

 کربن ذخیره شده درهواکره )به صورت کربن دی اکسید(درآب باران حل شده وارد آب دریا واقیانوس ها می شود.:2مسیر
 فکر کنید:

 وارد هواکره می شود  آزاد و (در سوزاندن سوخت های فسیلی گاز کربن دی اکسید تولید و1

 زندگی               تهیه کننده:ایران فتحی برای بهتر محیطی دنبال فصل سوم: به
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( در فتوسنتز گیاهان )غذاسازی به کمک نور(گاز کربن دی اکسیدوارد هواکره می 2
 شودمصرف می شود

(باخوردن گیاهان توسط جانوران )انسان وحیوان(کربن ذخیره شده درگیاه وارد 3
 بدن می شود

 (در تنفس جانوران وانسان کربن دی اکسید تولید ووارد هواکره می شود 4
 دن(گیاهان وجانوران کربن دی اکسید وارد خاک می شود( با ازبین رفتن )مر0
( باتبدیل گیاهان به زغال سنگ وجانوران به نفت کربن ذخیره شده درخاک به کربن ذخیره شده در سوخت های فسیلی )نفت وذغال 6

 .سنگ(تبدیل می شود
 سوخت های فسیلی :

 کربن  – 1
 نفت خام – 2
 گازطبیعی – 3

 همگی دارای کربن هستند
 سوختن سوخت های داران به وجود آمده اندنبقایای جا بسیار آهسته درطول میلیون ها سال از سوخت های فسیلی طی فرایند پیچیده و

 فسیلی باعث ایجاد گاز کربن دی اکسید  می شود .
 نتایج افزایش بیش از اندازه کربن دی اکسید درهواکره دراثر مصرف سوخت های فسیلی :

 کره زمین درنتیجه ذوب شدن یخ های قطبی وایجاد تغییرات قابل توجه درفسیل هاافزایش دمای  – 1
 (آلوده شدن هوای کره زمین2
 (ایجاد باران های اسیدی3

 مایعی غلیظ وسیاه  نفت خام چیست ؟
 تاثیرات نفت خام در زندگی:

 صنعت حمل ونقل متحول شدانواع خودرووهواپیما ساخته شدند – 1
 صنایع غذایی ،دارویی،بهداشتی وکشاورزی رشدکردند – 2
 سطح بهداشت همگانی باال رفت وجمعیت جهان افزایش یافت. – 3

 کاربردهای نفت خام به طورکلی:
  سوخت ابزار تامین  – 1
 وردهای نوآبرای تولید فر – 2

 مزیت های نفت خام که باعث مصرف بیشتر آن شده است:
 به آن آسان است یدسترس– 1
 حمل ونقل وانبارکردن آن آسان است – 2
 براحتی قابل تهیه است  قیمت نفت نسبتاً ارزان و – 3
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 است. 1668الف(بیشترین میزان کشف نفت خام مربوط به دهه 

 ذخایر نفت خام به حداقل برسد2838ب( پیش بینی می شود در دهه 
 مصرف اکتشاف نفت خام باهم برابربوده 1608پ(در سال 
 به بعد میزان مصرف نسبت به اکتشاف زیادتر  1608ت(ازسال 

 درهنگام اکتشاف همراه نفت خام مواد مانند نمک وآب وگوگرد پیدا می شود .نفت خام از ترکیباتی به نام هیدروکربن ساخته شده است.
 هیدروژن–هیدروکربن ها شامل :کربن 

 طریق پیوند کوواالنسیدرهر دو عنصر کربن وهیدروژن اتصال کربن وهیدروژن از
 ویژگی هیدروکربن ها به چه عاملی بستگی دارد:

 به تعداد اتم های سازنده آنها )تعداد کربن وهیدروژن ها(بستگی دارد-
 هرچه تعداد کربن وهیدروژن آنها بیشتر باشد مولکول بزرگتر است -
 هرچه تعداد کربنها بیشتر نقطه جوش هیدروکربن هم بیشتر.-
 ویژگی فیزیکی است وبه نیروی ربایش بین ذرات بستگی دارد. نقطه جوش یک-
 پس هرچه تعداد کربنها بیشتر باشد نیرو ربایش بین ذرات بیشترونقطه جوش هم باالتر است.-

 هیدروکربن مانند:
 متان :ساده ترین هیدروکربن

 
 .می شود  راحت تر جدا هیدروکربنی که تعداد کربن های کمتری دارد ربایش بین مولکول های آن کمتر و

های متفاوت از دستگاه تقطیر ساده استفاده می شود به این ترتیب که با گرما دادن مخلوط  برای جدا کردن دو هیدروکربن مایع با نقطه جوش
دیل ایع تبدو هیدروکربن هیدرو کربنی که دارای نقطه جوش پایینی است زودتر بخارشده واز مخلوط جدا می شود ودر لوله ای سرد به م

 می شود .
فاده می شود که براساس اختالف نقطه جوش اجزای سازنده آن )هیدروکربن تبرای جدا سازی اجزا سازنده نفت خام از برج تقطیر اس

 .ها(ازهم جدا می شود
 .دارد نفتی برش  8برج تقطیر 

در هر برش نفتی مخلوطی از چند هیدروکربن که نقطه جوش نزدیک بهم دارند ونمی 
 توان آنها رابه طور کامل از هم جدا کرد وجود دارد.

پایین ترین برش تعداد کربنهای کمترمولکول های بزرگتر ونقطه جوش باالتر ونیروی 
 است. تیرهربایشی بین مولکول ها بیشتر ورنگ آنها 

 و هرچه باالتر می رویم تعداد کربنها کمتر مولکول هاکوچکتر نقطه جوش پایین تر
 شود. رنگ آنها بیشتر می کمتر و نیرو ربایشی
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 موز بدست می آید . گاز اتن )اتیلین(گازی بی رنگ که به طور طبیعی از میوه های رسیده مانند گوجه فرنگی و
 کاربردهای اتن:

 در کشاورزی برای  تبدیل میوه های نارس به رسیده -
 یکتدرصنعت برای تولید پالس-

 وپالستیک تولید می شود  باگرما دادن اتن در ظرف دربسته تغییر شیمیایی رخ می دهد 
 تعداد زیادی اتن (                        پلی اتن )پلی تن         
مولکول سازند،دراین واکنش همانطور که حلقه های فلزی به هم متصل می شوند وزنجیره بلند فلزی می :ن(پلیمرشد) بسپارشی واکنش

ای النسی بین اتم هاهای کوچک اتن به هم متصل می شود ومولکول های بزرگ پلی تن را می سازند با این تفاوت که پیوند دوگانه کوو
 النسی جدید به هم متصل می شوند وزنجیر بلندکربن می دهد.اکربن دراتن شکسته می شود ومولکول های کوچک پیوند کوو

 
 نمایش تشکیل پلی تن

 تاثیرات نفت خام روی زندگی ما:
 در صنایع نفت خام وفراورده های آن را می سوزانند تا گرما وانرژی تولید شود.

 واکنش سوختن سوخت های فسیلی ونفت:
 اکسیژن+متان                      بخارآب کربن دی اکسید و

 پالستیک ماندگار پالستیکی که از نفت تهیه می شوند 
 -6عایق حرارتی والکتریکی فوری هستند -0بهداشتی-4سبک -3باالیی دارند  معمرطوالنی دارند واستحکا -2ارزان قیمت هستند – 1

 قابلیت شکل پذیری فوق العاده دارند.
ین مشکالت ابامصرف پالستیک مشکالت تازه ای برای ماایجاد شده است وزباله های پالستیکی در طبیعت انباشته شده اند برای رهایی از 

 چند راه حل وجود دارد :
 بازیافت )بازگردانی(زباله های پالستیکی – 1
 پارچه ای به جای پالستیکیظروف استفاده از  -2
 استفاده از ظروف چینی وشیشه ای بجای پالستیکی  -3
 گیاهیاستفاده از ظروف یکبارمصرف  -4

 
   

از دانش اموزان عزیز انتظار داریم نظرشان را درباره ی تصویر اعالم کنند و سپس     
 ارتباط این تصویر را با عنوان فصل بیان کنند؟

از دانش آموزان می خواهیم چند نمونه ازانواع حرکت ها که روزانه با آنها سروکار داریم 
  را بیان کنند؟

 هیثان کیاسب توانسته است در  کیمسافت ثبت شده که تا کنون  نیشتریب دیدان یم ایآ
 بوده است؟متر  24کند حدود  یط

 مهدی حسنوندکننده: تهیهحرکت چیست                         : چهارم فصل 
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 حرکت:  به بیان ساده یعنی تغییر مکان 
؟ راهنمایی می کنم، همه مواد از اتم ساخته شده اند و الکترون ها به دور هسته در حال چرخش جایی را مثال بزنید که حرکت نداشته باشد

 هستند.
هر  یجسم برا کی بودن حرکتکند  و تندکه  یمورد توجه بشر بوده است؛ به طور شیو شناخت حرکت اجسام از هزاران سال پ یبررس

 . آشناست یکس واژه ا
 شما هم یک حرکت تند و یک حرکت کند مثال بزنید؟

   
اختصار  هب ایشده  مودهیمسافت پ د،یمایپ یمبدأتامقصد م رفتن از یمتحرک برا کیکه  ییبه مجموع طو لها:مسافت پیموده شده

 مییگو یمسافت  م
 مانند مجموع طول هایی که طی می کنید که از منزل تا به خانه ی دوستتان که در کوچه و خیابان دیگری است بروید

 شما هم مثال های  دیگری را بیان کنید؟
 یاضی. در رکندیوصل م گریکدیاست که آن دو نقطه را به  یدو نقطه، پاره خط راست نیب ریمس ایفاصله  نیکوتاهتر میدانیهما نطور که م

 انپای ی را به نقطهحرکت  شروع یکه نقطه یبردار شود. به یبه آن بردار گفته م جهت باشد یدارا یپاره خط که اگر دیدیسال هشتم د
. اندازه بردار جابه جایی را به طور خالصه جابه جایی  میده ینشان م dمی شود وآن را با   گفته ییبردار جابه جا کند، ی م حرکت وصل

 نشان می دهیم. dآن را با  می نامیم و

 
 در این شکل  بردارجابه جایی  و مسافت طی شده را مشخص کنید؟

له تندی شناختند. گالی سال پیش گالیله با آزمایش به شناخت حرکت پرداخت.قبل از گالیله مردم حرکت را با کندی و تندی می088حدود
 متوسط را اینگونه بیان کرد

تندی متوسط   =
 مسافت طی شده

مدت زمان طی شده 
 

mیکای تندی متوسط ، متر بر ثانیه)           (sیکای زمان ثانیه)         (mیکای مسافت متر)

s
)   

 کنید؟متر می دود، تندی متوسط این گربه را حساب 181گربه ای در مدت یک دقیقه مثال:
 .( یکای دیگر تندی است.باتوجه به روابط زیر میتوان یکاهای تندی را به هم تبدیل کردkm/hکیلو متر بر ساعت)
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 حساب کنید؟km/hتندی متوسط گربه را برحسب  :تمرین 

سرعت متوسط      =
 بردارجابه جایی 

مدت زمان طی شده 
 

 ثانیه از مبدا به مقصد حرکت کند، تندی متوسط و سرعت متوسط آن را حساب کنید؟21 اگر متحرکی در مدت زیر شکل در:2مثال 
                                       

 

 
 

 متر12                                                                                                                                                
 متر16                                                                                                                            

تندی ،تندی لحظه ای نوشتار به  و گفتار در سادگی برای معموال. میشود گفته تندی لحظه ای لحظه، هر در متحرک هر یا خودرو تندی به
 یعنی تندی متحرک در هر لحظه ،مانند عددی که تندی سنج خودرو در لحظه نشان می دهدتندی لحظه ای می گوییم.

 
های مختلف تندی لحظه ای می تواند ثابت بماند.در این صورت تندی لحظه ای با تندی متوسط برابر خواهد شد.به چنین حرکتی در زمان 

 می گوییم.حرکت یکنواخت ،
 یا حرکت پره های پنکه سقفی و..... مثل حرکت برف پاکن ماشین وقتی که در یک وضعیت قرار گرفته است و آن را تغییر نمی دهیم

ل نامند.مث می راست خط روی یکنواخت حرکت را، حرکت این نوع.است کرده حرکت مستقیم مسیر روی یکنواخت طور به اگرمتحرک 
 کیلومتر بر ساعت ثابت قرار گرفته.08حالتی که خودرو در یک جاده ی مستقیم است وعقربه تندی سنج مثال روی 

 برای هر کدام مثال های دیگری بزنید؟ شماتمرین:  
را می دانیم. دانستن سرعت ها  سرعتاگرهم تندی لحظه ای رابدانیم و هم جهت حرکت را،  در واقع سرعت لحظه ای یا به طور خالصه 

 می تواند مانع از برخورد دومتحرک بشود.
یم کند حرکت می کن ما در زندگی بیشتربا حرکت هایی سروکار داریم که سرعت لحظه ای آنها مدام در حال تغییر است.گاهی تند و گاهی

 می گوییم.حرکت شتابدار ،گاهی می ایستیم و حرکت نمی کنیم.به چنین حرکت هایی ،
ثانیه به طور متوسط چند 1: نشان دهنده ی تغییرات سرعت است در مدت زمان به عبارت دیگر،سرعت یک متحرک درمدت شتاب متوسط

 متر بر ثانیه کم یا زیاد شده است.
 تالف سرعت ها یعنی سرعت دومی منهای سرعت اولی: یعنی اختغییر سرعت

 یعنی اختالف زمان مورد نظر :مدت زمان تغییر سرعت 

شتاب متوسط      =
   تغییر سرعت

مدت زمان تغییرسرعت 
 

 (m/𝑠2(بدست می آید که متر بر مربع ثانیه است )sبر یکای زمان) (m/sسرعت )  یکای تقسیم از شتاب یکای

 مبدا

 مقصد
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 شمال  طرف به ساعت بر کیلومتر 04 به آن سرعت ثانیه 6 از پس و کند می حرکت به شروع حال سکون از مستقیم مسیر در سواری موتور

 کنید؟ پیدا را سوار موتور متوسط شتاب .  رسد می شرق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مختلف سروکار داریم، با وجود اینکه آنها را نمی بیند اما می توانید اثرات آنها را بر روی اجسام یا خودتان ما در طول زندگی با نیروهای 

 احساس یا مشاهده کنید. در این درسنامه بیشتر با نیرو و مفهوم آن آشنا می شویم.
ه کمیت اندازه گیری است و برای اندازه گیری و مقایسبه اثر متقابل بین دو جسم نیرو گفته می شود.نیرو یک کمیت فیزیکی و قابل  نیرو:

 نمایش داده می شود. N)الزم است. ابتدای یکای مخصوص به آن را بدانیم. یکای نیرو نیوتن است و با نماد )
 در به وجود آمدن نیرو حداقل باید دو جسم حضور داشته باشند، یک جسم به تنهایی نمی تواند نیرو وارد کند. نکته:

نیرو بر یک جسم، خود را به شکل های مختلف مانند : سبب حرکت ، توقف ، تغییر اندازه سرعت، تغییر جهت حرکت و تغییر شکل آن اثر 
 جسم نشان می دهد.

 :نیرو به دو صورت بر اجسام وارد می شود
 ل می دهیم.هتماسی: مانند زمانی که با دست خود دیواری را  -1
 آهنربا بدون تماس به قطعه آهنی اطرافش وارد می کند و آن را به طرف خود می کشد.غیرتماسی: مانند نیروی که  -2
سم می گوییم نیروهای وارد بر جکنند نیروهای  متوازن: اگر بر جسمی چند نیرو به طور همزمان اثر کند و این نیروها اثر یکدیگر را خنثی  -

 جسم صفر باشد نیروهای وارد برجسم متوازن اند.متوازن است به عبارت دیگر اگر برآیند نیروهای وارد بر 
 به عنوان مثال: در شکل چترباز از آنجایی نیروی مقاومت هوا با نیروی وزن چتر باز برابر است: سرعت فرود او ثابت می ماند 

.  
 کند. می حرکت زمین طرف به ثابت سرعت با چترباز باشند، اندازه هم هوا مقاومت نیروی و چترباز بر وارد وزن نیروی وقتی

 در نیروی متوازن برآیند نیروهای وارد بر جسم صفر است .در این حالت جسم وضعیت اولیه خود را حفظ می کند  نکته:

 نیروهای موثر بر هواپیمای در حال پرواز: -

  نیروی وزن)جاذبه( -4نیروی باالبری  -3نیروی مقاومت هوا  -2نیروی پیشران  -1
 ایجاد هواپیما حرکت در تغییری باشند، متوازن پرواز حال در هواپیمای بر وارد نیروهای وقتی

 .شود نمی

مجتبی رشنو: کننده تهیه             نیرو :5 فصل  
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 چندنکته:
یروی ناگرهواپیما بخواهد با سرعت ثابت به پرواز خود ادامه دهد باید نیروی پیشران با نیروی مقاومت هوا برابر باشد. درواقع نیروی پیشران و

 مقاومت هوا در این حالت متوازن هستند.
ا بهواپیما بخواهد در ارتفاع ثابت به پرواز خود ادامه دهد باید نیروی وزن با نیروی باالبری یکسان باشد، بنابراین در این حالت نیروها اگر 

 هم متوازن خواهند بود.
اکن باقی هم چنان سی اثر یکدیگر را خنثی کنند، یعنی نیروها متوازن باشند، جسم ساکن ناگر نیروهای وارد برجسم ساک قانون اول نیوتن:

 می ماند و اگر در حال حرکت باشند هم چنان بدون تغییر سرعت به حرکت خود ادامه خواهد داد.

گاهی تاثیرات هم زمان نیروهای مختلف وارد بر جسم، نیروی ایجاد می کند که باعث تغییر در وضعیت اولیه جسم می شود  نیروی خالص:
 روی خالص نامید.در این حالت این نیرو را می توان نی

               128                    08            به نیروی خالص در مثال زیر دقت کنید:
 نیروی خالص            =128 -08  =   78                                                                                                                

هرگاه نیروهای هم جهت و هم راستا به جسمی وارد شوند نیروی خالص برابر است با مجموع نیروهای وارد شده و چنانچه خالف جهت 
 ولی هم راستا وارد شوند نیروهای خالص با تفاضل نیروها برابر خواهد بود.

ام رتی نیروی خالص سبب ایجاد شتاب در حرکت اجسنیروی خالص وارد بر یک جسم می تواند سبب تغییر سرعت آن شود یا به عبا نکته:
 شده است .

                                                     نحوه محاسبه شتاب:
 نیروی خالص

 = شتاب جسمجرم جسم

این رابطه را  همچنیندر این رابطه ، نیرو بر حسب نیوتن، جرم جسم بر حسب کیلوگرم و شتاب بر حسب نیوتن کیلوگرم بیان می شود و 
 به این شکل نیز نشان می دهد.

 نیرو 
 

F 

m 
 =a  شتاب 

 جرم                                                                                                                               
 قانون دوم نیوتن:

تحت تاثیر آن شتاب می گیرد که این شتاب با نیروی وارد شده بر جسم رابطه مستقیم دارد و هم هرگاه بر جسمی نیروی خالص وارد شود جسم 
 جهت با نیرو است وبا جرم جسم نسبت وارون و غیر مستقیم دارد.

د و زه می گیرنجاذبه ای( است که از طرف زمین بر جسم وارد می شود . وزن جسم را با نیروسنج اندا)وزن جسم برابر با نیروی گرانشی  وزن:
 یکای آن نیوتن است.

 نحوه ی محاسبه وزن یک جسم بر روی سیاره ها یا کرات مختلف:
W=m×g 

 جرم= وزن جسم×شتاب جاذبه
 نیوتن بر کیلوکرم در نظر می گیریم . 18نیوتن بر کیلوگرم است که برای راحتی انجام محاسبات آن را  0/6مقدار شتاب جاذبه زمین  نکته:

 است. 4نیوتن بر کیلوگرم و شتاب جاذبه در سیاره مریخ برابر   6/1در ماه شتاب جاذبه 
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 کنش و واکنش و قانون سوم نیوتن:
هرگاه جسمی به جسم دیگر نیرو وارد کند )کنش( ، جسم دوم نیز به جسم اول نیرویی هم 

 اندازه ولی در خالف جهت وارد می کند )واکنش(.
به دیوار نیرو وارد می کند)کنش( دیوار نیز همان مقدار نیوتن  18شخصی که با نیروی  مثال:

 نیرو را در خالف جهت نیروی شخص به او وارد می کند.
 

 نیروی عمودی سطح:
 که جسم وزنِ جز به باید بنابراین .اند متوازن ساکن، جسم بر وارد نیروهای دیدیم که طور همان

 باشد شده وارد باال به رو جسم بر میز سطح ازطرف دیگری نیروی کشد، می پایین طرف به را آن

)شکل  با را آن و گویند گاه تکیه یا سطح عمودی نیروی نیرو،  FN  این به .کند خنثی را وزن اثر تا
 .بود خواهد نیزبیشتر گاه تکیه عمودی نیروی باشد، تر سنگین جسم هرچهباال( 

 

 می شود. می کند نیروی اصطکاک گفتهبه نیرویی که در برابر حرکت اجسام مقاومت نیروی اصطکاک : 
نکته: برای شروع حرکت جسمی که روی سطح افقی قرار گرفته کافی است نیروی بیش از نیروی اصطکاک جسم بین جسم و سطح زمین به 

 آن وارد شود.
ساکن وارد می شود و نیروی اصطکاک ایستایی: نیروی اصطکاک که در خالف جهت نیرو وارد شده به جسم  -1 انواع نیروی اصطکاک:

 مانع از حرکت آن می شود.
 نیروی اصکاک جنبشی: نیروی اصطکاکی که در خالف جهت حرکت جسم در حال حرکت وارد شده وسبب ایستادن جسم می شود. -2

 نکته: همیشه مقدار نیروی اصطکاک جنبشی کم تر از اصطکاک ایستایی است .
 :عوامل موثر بر نیروی اصطکاک 
 با افزایش پستی وبلندی های ذره بینی موجود در سطح اجسام میزان اصطکاک افزایش می یابد دو جسم متحرک: جنبش سطح تماس-1
با افزایش وزن جسم، این جسم فشار بیش تری به سطح خود وارد کرده در نتیجه پستی و بلندی های موجود در  وزن جسم متحرک: -2

 سطح بیشتر در یکدیگر فرو می روند و نیروی اصطکاک افزایش می یابد.
 

 
 

 مقدمه:
 میلیون سال پیش خشکی بزرگ و واحدی وجود داشته که به آن پانگه آ می گویند.288:حدود پانگه آ

 :اقیانوس واحدی که اطراف پانگه آ را فرا گرفته است.پانتاالسا
 :قسمت شمالی جدا شده از پانگه آ که شامل آسیا ،اروپا،آمریکای شمالی می باشد.لورازیا
 از پانگه آ که شامل آفریقا ،آمریکای جنوبی،هندوستان و استرالیا می باشد.: قسمت جنوبی جدا شده گندوانا

 :دریای بزرگی که در قدیم بین لورازیا و گندووانا بوده است و دریای خزر باقی مانده دریای تتیس است.دریای تتیس
 ی قاره های امروزی را به وجود آورده اند.دانشمندان معتقدند که خشکی اولیه )پانگه آ(به قطعات کوچکتر تبدیل شده و پس از جابجای

 

ای                           تهیه کننده: محمد تقی امیری ورقه ساخت زمین فصل ششم:  
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 دالیل دانشمندان برای اثبات جابجایی قاره ها کدامند؟
تشابه سنگ شناسی در قاره  -3انطباق حاشیه شرقی آمریکای جنوبی با حاشیه غربی آفریقا  -2تشابه فسیل جانداران در قاره های مختلف -1

 یخچال های قدیمی در قاره های مختلف.وجود آثار -4های آفریقا و آمریکای جنوبی 
 :الیه رویی کره زمین را سنگ کره می نامند.سنگ کره
 :بخشی از گوشته است که حالت خمیری و نیمه مذاب دارد و سنگ کره بر روی آن قرار دارد.خمیر کره

شکیل شده است که این ورقه ها نسبت : بر اساس این نظریه سنگ کره از تعدادی ورقه کوچک و بزرگ مجزا تنظریه زمین ساخت ورقه ای
 به هم حرکت دارند.

 انواع حرکات ورقه ها ی سنگ کره
 است . اقیانوس آرامبزرگ ترین ورقه سنگ کره ورقه    امتداد لغز)یعنی کنار هم می لغزند(-3دور شونده     -2نزدیک شونده    -1

 علت حرکت ورقه های سنگ کره جریان های همرفتی خمیر کره است.
پایین خمیر کره دما بیشتر است و چگالی کمی دارند و به سمت باال حرکت می کند و از شکاف ورقه ها به سطح زمین می رسند و سبب 

 جابجایی و حرکت قاره ها می شوند و باالی خمیر کره دما کمتر و چگالی بیشتری دارد و به سمت پایین حرکت می کند.
 انواع ورقه های سنگ کره

 که در زیر اقیانوس قرار گرفته است چگالی بیشتری نسبت به ورقه قاره ای دارد    نوسی ورقه اقیا-1

 که درزیر قاره ها)خشکی ها(قرار دارد.ورقه قاره ای -2
 پیامدهای حرکت ورقه های سنگ کره

شود و آتشفشان و زمین لرزه  :در محل دور شدن ورقه ها مواد مذاب گوشته باال می آیند و ورقه جدید ساخته میورقه های دور شونده-1
 های متعددی رخ می دهد.

 :وقتی ورقه ها به هم برخورد می کنند رشته کوه،گسل و زمین لرزه و آتشفشان ایجاد می شود.ورقه های نزدیک شونده -2
وس آرام با ورقه های قاره نکته :مهم ترین نواحی لرزه خیز جهان کمربند لرزه خیز اطراف اقیانوس آرام است و علت آن برخورد ورقه اقیان

 ای اطراف آن است .
 :وقتی ورقه ها در کنار هم می لغزند باعث ایجاد زمین لرزه می شوند.ورقه های امتداد لغز -3

 :در اثر برخورد ورقه عربستان با ورقه ایران به وجود آمده است.رشته کوه زاگرس چگونه بوجود آمده است
ریشتر در نواحی غرب و جنوب غرب 0سمت ورقه ایران زمین لرزه های متعددی با بزرگی کمتر از  :در اثر حرکت ورقه عربستان بهنکته

 ایران به وجود می آید.
؟هنگامی که در بستر اقیانوس زمین لرزه یا آتشفشان رخ می دهد امواج بزرگی با انرژی بسیار زیاد ایجاد می شود که آبتاز)سونامی( چیست

 آبتاز)سونامی( می گویند.به این امواج بزرگ 
 :اگر هنگام شکستن پوسته زمین دو طرف شکستگی به هم جابجا شوند گسل ایجاد می شود.گسل
 درزه به وجود می آید. نشوند: اگر هنگام شکستن پوسته زمین دو طرف شکستگی نسبت به هم جابجا درزه

 
 
 .ارندد وجود زمین پوسته رسوبی سنگهای و رسوبات مواد، بین در که هستند قدیمی جانداران اجساد بقایای و آثار فسیلها،: فسیل 

تهیه کننده:محمد مرادی                 آثاری از گذشته زمینفصل هفتم :  
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 آبزی رانجاندا و است پوشانده آب را زمین سطح از وسیعی های بخش قبل، سال ها میلیون از:  دار فسیل رسوبی های نحوه تشکیل سنگ
 الیه ورتص به آنها شدن نشین ته و دریاها داخل به یافته فرسایش ذرات انتقال و خشکیها سطح فرسایش. کنند می زندگی آن در فراوانی

 داخل در کنند، می زندگی محیط آن در که موجوداتی اجساد ها، الیه این بگذاری رسو با زمان هم. شود می رسوبات تشکیل باعث الیه،
 .وندش می تبدیل دار فسیل رسوبی های سنگ به آنها داخل در مدفون موجودات و رسوبات زمان گذشت با.شوند می دفن مذکور رسوبات

  بودن الیه الیه -2 فسیل داشتن-1: زمین )ویژگی سنگهای رسوبی( ی مطالعه ی تاریخچه سنگهای رسوبی در کاربرد و دلیل اهمیت

است پوشانده رسوبی گهای سن را زمین سطح از وسیعی بخش:نکته    
 فسیل تشکیل برای الزم شرایط

  سیلیسی و آهکیی پوسته با هایی وصدف استخوان،دندان مانند سخت های قسمت و جود-1
  .و تجزیه کننده ها زنده ی موجودات و ها هوا،آب،گرما،باکتری اکسیژن:مانند توسط عواملی فوری شدن فاسد از جاندار جسد دورماندن-2

 از تر اسبدریایی من های محیط در فسیل تشکیل برای الزم زیرا شرایط است بیشتر دریایی های محیط در ها فسیل تعداد و تنوع: نکته
 اند. تشکیل شده دریاها و ها اقیانوس در ها فسیل بیشتر دلیل همین به بوده، خشکی های محیط

 که در آنها فسیل یافت شده است : غیردریایی های محیط
  نمک معادن -0 ها باتالق-7ها مرداب -6ها دریاچه -0موادنفتی -4گیاهان صمغ -3آتشفشانی های خاکستر -2طبیعی های یخچال -1

 نمکی مرد آتشفشانی و فسیل خاکستر زیر در شده دفن های انسان فسیل مانند:
 فسیل تشکیل های راه
 می بین از کننده تجزیه عوامل توسط جسد نرمهای  قسمت زنده، موجود مرگ از پس اوقات گاهیفسیل شدن قسمتهای سخت: -1

 و کنند مقاومت می بیشتری زمان مدت فساد، عوامل برابر در صدف و و استخوان فلس مانند بدن، مقاوم و سخت های قسمت اما روند،
 مانند فسیل ماهی و صدفشوند. می تبدیل فسیل به و شده پوشیده رسوبات، توسط بروند بین از آنکه از قبل
 سیلف و اند شده حفظ گیاهان صمغ داخل در کامل طور به که هایی حشره فسیل مانند فسیل شدن تمام قسمتهای بدن موجود زنده:-2

 طبیعی های یخچال داخل های ماموت
 های آب نفوذ هنگام شوند، مدفون رسوبات داخل در جانداران بدن سخت های قسمت اگرفسیل شدن در اثر جایگزینی مواد : -2

 آب در موجود مواد معدنی از هایی مولکول آب، در جاندار جسد از هایی بخش شدن حل با زمان هم رسوبات، این داخل زیرزمینی به
 ودش می کامل حل جاندار جسد مدتی از پس ترتیب این به. شود می آن جایگزین زیرزمینی،

ظاهری  شکل در تغییری اینکه بدون یعنی. گیرد می آب در موجود موادمعدنی را آن جای و
. دشو می عوض دهنده آن تشکیل مواد شیمیایی ترکیب شود، داده جاندار سخت های قسمت

ی است.مانند تنه درخت سیلیس آهکی و سیلیسی ترکیبات از معموالً شده جانشین مواد معدنی
 شده و یا آهکی شده

 تن،رف راه از شواهدی مانند :جاندار زیستی فعالیتهای از باقیمانده آثار فسیل شدن  -4
 .شود می تبدیل فسیل به …و کردن استراحت  خزیدن
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 فسیل شدن به صورت قالب-5
 یخارج سطح اجزای و برجستگیها شکل و آثار فقط اگر: خارجی قالب -الف

 قالب ود،ش تبدیل فسیل به و بماند برجای رسوبات در جاندار اسکلت یا صدف
 .شود می تشکیل خارجی

 واناستخ یا صدف داخل به نرم و رسوبات مواد که صورتی درداخلی:قالب  -ب
 سپس و ثبت در رسوبات جاندار بدن داخلی سطح آثار و کند نفوذ جاندار بندی

 .آید می وجود به داخلی قالب شود، سخت
 

 .زمین مناسب می باشند   گذشته حوادث بررسیبرای مانند جعبه سیاه هواپیما می باشند و  فسیل راهنما:
 مانند فسیل ماهی.است فراوان آن موجود های نمونه-3. است آسان آنها تشخیص -2 شوند می پیدا جا همه -1:ویژگی های فسلهای راهنما

 ها فسیل کاربرد
  گاز و سنگ،نفت زغال ذخایر اکتشاف و شناسایی-1
 موجود های فسیل تشابه به توجه با آنها. اثبات کردند را ها قاره جایی جابه ها، فسیل مطالعه ی با زمین شناسان:اثبات جابجایی قاره ها -2

 به اما دند؛بو چسبیده هم به قاره دو این ابتدا در که کردند اثبات جنوبی شرقی آمریکای ی حاشیه و آفریقا غربی ی  حاشیه های سنگ در
 .اند شده دور هم از قاره دو آن کره، سنگ های حرکت ورقه علت

 زمین دهنده ی پوسته تشکیل های الیه سن تعیین -3
 ه زمیندچگونگی تعیین سن الیه های تشکیل دهن

 های سنگ باشد، قبل سال میلیون 128 به مربوط دایناسوری فسیل اگر مثال عنوان به. هستند مشخصی سنی محدوده دارای راهنما های فسیل
 در نداندانشم البته. زد تخمین را آنها سن توان می راهنما های فسیل از استفاده با بنابراین. دارند حدود همین در سنی نیز آن دربرگیرنده

 :دارند توجه زیر موارد به سنگی های الیه سن تعیین
 رسوبی های یهال اینکه شرط به البته.است تر جدید خود پایینی الیه از و تر قدیمی خود باالیی الیه از الیه رسوبی،هر های الیه توالی در-الف

 .باشند نشده وارونه
 خارج افقی لتحا از اگر شوند؛بنابراین می نشین ته افقی تقریباً صورت به تشکیل هنگام رسوبی های الیه -ب

 .است گذاری رسوب از بعد مراحل در تغییرات باشند،بیانگر شده

 
ترین  ازکمترین به بیش سن الیه ها  شکسته بعد از این الیه هاجوانترین چون رگه آتشفشانی است بقیه الیه ها رو  Fمثال در شکل باال الیه

E  بعدDبعدC بعدB وبعدA می باشد 
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 ودوج منطقه،بیانگر یک در لسنگ زغا ذخایر وجود مثال عنوان به:دریایی های حوضه عمق و زمینی  گذشته وهوای آب نوع تعیین -4
یا  گچ نشانه آب وهوای گرم وخشک سنگ و سنگ نمک است؛یا وجود معادن منطقه آنی  گذشته مرطوب در و گرم وهوای آب و جنگل
 دریاهای گرم و کم عمق نشانه مرجانهافسیل  وجود

 دامها در و ساده بدنی ساختمان با را اولیه جانداران ابتدا جهان، آفرینش در خداوند دریافتند دانشمندانخلقت: بر حاکم نظمکشف  -5
 .است آفریده تر بدنی پیچیده ساختمان با را بعدی موجودات

 
 

 :یعنی. کنند می تعریف شود می وارد نیرو آن به که سطحی بر تقسیم نیروی  اندازه صورت به را فشار علوم در:فشار
 

 
 
 
  

𝑁) مربع متر بر نیوتون یک با ارز پاسکال،هم هر که طوری( است به Pa)پاسکال فشار یکای 

𝑚2 است) 
بیشتر و  نسبت عکس دارد یعنی هرچه نیرو سطحنسبت مستقیم و با  نیرواز این رابطه می توان نتیجه گرفت که فشار در جامدات با  نکته:

 سطح کمتر باشد فشار بیشتر است. 
 فشارسطح بر و چند مثال از تاثیر نیرو 

 .تا مساحت زیاد شود و فشار ساختمان بر کف خود کاهش یابد یمکن های یکپارچه استفاده می نرم،پایه روی زمین ساختمان ساختن برای-1
ر است شود زیرا مساحت نوک تیز کمتمی  ها از انگشت یکی به رساندن آسیب سبب تواند می فشردن آن و انگشت دو بین پونز گرفتن-2

 فشار افزایش می یابد. نقطه کوچک متمرکز می شود وو نیرو در یک 
 خی برای شکستن است کند،ممکن می ایجاد ما وزن فشاری که زیرا رفت راه زده نباید دریاچه ی یخ یا زده استخریخ یک سطح روی -3

 .باشد کافی
زده، استفاده می  دریاچه ی یخ سطح روی حرکت بزرگ برای نردبان یک از امدادگران برای نجات افراد غرق شده در دریاچه یخ زده-4

 .نشکندیخ فشار کمتری بر یخ وارد شود و  کنند تا مساحت را افزایش دهند و
 مساله:

 هب را دارد قرار خود ضلع بزرگترین روی بر که هنگامی آن فشار نسبت کیلوگرم 121 جرم  و متر 6×4×2 ابعاد به شکل مکعبی جسم
 ؟کنید حساب دارد قرار خود ضلع کوچکترین برروی که هنگامی

N1211=121×11=                  24=نیرو𝒎𝟐4×6 سطح= 
             

0055𝑁           فشار =  05  (paپاسکال)                     

02𝑚0    فشار  = 

 

 

 

تهیه کننده: محمد مرادی فشار و آثار آن                                       فصل هشتم :  
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 فشار در مایعات:

 عمیق قسمت هب وقتی همچنین.کنید می احساس را آب فشار آید بگیرید، می بیرون شیلنگ از که آبی جلوی را خود انگشتان از یکی وقتی
 .کنید می احساس خود گوش خصوص پرده به و بدن روی را آب فشار بروید استخری

 )مطابق شکل(فشار در مایعات به ارتفاع ستون مایع یا عمق بستگی دارد و شکل ظرف تاثیری بر فشار ندارد
 
 
 
 
 
 

 اوتیمتف حجم و شکل ها لوله هرچند در ظروف مرتبطهندارد.فشار در مایعات به شکل ظرف بستگی 
 .است یکسان تراز هم نقاط در مایع فشار دارند ولی

 

 از بخشی بر اگر که است این ها مایع فشاری  درباره ها ویژگی ترین مهم از یکی :پاسکال اصل

 دیگر های بخش به شدن ضعیف بدون فشار، این کنیم وارد فشار است محصور ظرفی درون که مایع

 .شود می نامیده پاسکال اصل ها، مایع ویژگی این .شود می منتقل ظرف های دیواره و مایع

 هیدرولیکی باالبر -2خودرو هیدرولیکی ترمز -1:اصل پاسکال کاربردهای
 توسط فشار این دهد، می فشار را ترمز پدال وقتی راننده :ترمز هیدرولیکی 

 کفشک .شود می هامنتقل بالشتک و ها کفشک ها، پیستون به ترمز روغن

 متصل جلو چرخ به که ای صفحه به ها بالشتک و عقب ترمزی  کاسه به ها

 یابد می کاهش خودرو سرعت سرانجام و کرده وارد است نیرو
 

 باالبر هیدرولیکی:

 این .کنند می استفاده آن از های خودرو تعمیرگاه در هیدرولیکی معموالً باالبر
 های پیستون محل در زیری  رابطه کنند می کار پاسکال اصل براساسباالبرها 

 :است برقرار آن

 

 

 گازها در فشار

 نشان را هوا های مولکول از فرضی ستون یک 7 شکل. دارد هواوجود زمین، سطح از باالتر کیلومتر صدها ارتفاع تا و زمین کره اطراف
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 ناطقم در هوا فشار از کمتر کوهستانی مناطق در هوا فشار دلیل همین به. شود می کمتر هوا فشار رویم باالتر زمین سطح از هرچه. دهد می
 .است ساحلی

 

 .شود می وارد ما بدن بیرون و درون بر ها جهت همه در فشار این زیرا کنیم، نمی احساس را هوا فشار :ما نکته

  روزمره زندگی در هوا ثرهای فشاراچند نمونه از  

 .میکنیم استفاده هوا فشار آثار از بنوشیم نی کمک به را قوطی یک درون آبمیوه میخواهیم وقتی-1
 جوّ از خارج در دلیل همین به کند، پاره را پوست و رگ است ممکن رگها در خون فشار شود، برداشته بدن سطح از هوا فشار اگر-2

 .باشد داشته وجود ساختگی فشار آن بسته فضاهای درون که بپوشند ای ویژه های لباس ناگزیرند فضانوردان
 عمل دم وبازدم ما با کمک فشار هوا انجام می گیرد.-3
 . ترکد می بادکنک کنیم، باد مجاز، حد از بیش را بادکنکی هرگاه-3

 فشار هوا در محیط بسته
 ظرف های دیواره به دائما هستند جنبش و حرکت حال در پیوسته که گاز های مولکول کنیم، وارد گاز مقداری بسته، محیط یک در وقتی

 شارف ایجاد عامل که گفت توان می دیگر، عبارت به کند، می وارد دیواره بر نیرویی ظرف، دیواره با مولکول هر برخورد کند، می برخورد
 .است دیواره به گاز های مولکول متوالی های ضربه آن، ظرف های دیواره بر گاز یک
 .میکنند وارد فشار ظرف دیواره و اطراف به مایعات مانند نیز گازها :نکته

 قوطی حلبی علت مچاله شدن
                                                                است برابر حلبی قوطی بیرون و درون هوای فشار در ابتدا

اما وقتی قوطی گرم می شود تعدادی از مولکولهای آن خارج می 
بیرون کمتر می شود و اگر آنرا  وارونه در شوند و فشار درون از 

 آب سرد قرار دهیم چاله می شود.
 
 
 

 تگیبس زیر عوامل به بسته محیط یک در گازها فشار
 آن ندرو گاز فشار باشد، تر بیش کنیم می وارد بسته در ظرف یک به که گازی مقدار چه هر :ظرف درون گاز مولکولهای تعداد-1 :دارد
 .یابد می افزایش ظرف دیواره با ها آن برخورد تعداد ها، مولکول تعداد افزایش با زیرا شود، می تر بیش ظرف
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 پیدا شافزای آن فشار و شده تر بیش گاز های مولکول جنبشی انرژی باشد، تر بیش گاز دمای چه هر:گاز های مولکول وحرکت جنبش -2
 .کند می

 پدیده های زیر را بنویسید؟تمرین: با توجه به آنچه آموخته اید دلیل هر یک از 
 تهداش پا به (سُره برف)چوب اسکی اگر اما روند، می فرو آن در هایتان کفش روید، می راه برف روی معمولی های کفش با وقتی چرا-1

  ؟ روید می فرو برف، در کمتر باشید،
  .است اتوبوس پنجره از تر هواپیما کوچک پنجره ابعاد چرا-2
 ؟ شود می تر بزرگ آید می به باال آب استخر ته از وقتی هوا، از پر بادکنک اندازه چرا-3
 ؟دارد وجود یخگل م تعدادی فوتبال، بازیکنان کفش ته در چرا-4
 ؟ شود می استفاده نیز واشر از مهره، و پیچ بر افزون چوبی، های قطعه اتصال برای چرا -0
 ؟رود می فرو دیوار یا چوب درون تالش کمی با پونز چرا -6
 

 برای ما این سوال پیش آمده است که چگونه می توانیم اجسام خیلی سنگین راجابجا کنیم؟    
 کنند.هواپیماها چگونه باعث جابجای مسافران می شوند؟ کشتی ها.قطارها چگونه مواد سنگین را جابجا می

 ایرانیان در زمان باستان چگونه توانسته اند سنگ های بسیار بزرگ تخت جمشید را روی هم قرار دهندتا بنای عظیم و تاریخی تخت جمشید
 را بسازند؟

یله ای به نام ماشین می رویم!با توجه به انجام این کارها در سواالت فراوانی در ذهن ما وجود دارد.برای پاسخ دادن به این سواالت دنبال وس
 می یابیم که:ماشین وسیله ای است که برای ما کار انجام می دهد وانجام کار را آسانتر می کند.

 ماشین ها چگونه به ما کمک می کنند؟

نکته :یعنی ورودی و خروجی ماشین توجه کرد  2برای پی بردن به این سوال باید به 
ماشین تمام چیزهایی است که باعث می شود تا ماشین کار کند مثل سوختی که  ورودی

 ماشین مصرف می کند و یا نیرویی که به ماشین وارد می شود.

ماشین چیزی است که ماشین برای ما انجام می دهد.مثال وقتی که سوار  خروجیاما 
ب ها( دوچرخه وارد دوچرخه می شویم ورودی دوچرخه نیرویی است که به پدال )رکا

 می کنیم و خروجی دوچرخه حرکت آن است. 

ماشین _2ماشین ساده _1:دسته تقسیم می شوند 3ماشین ها بر اساس ساختمان به 

 ماشین پبچیده_3مرکب

: ماشینی است که ساختمان ساده ای داشته باشد.مانند:اهرم ماشین ساده_1
 دنده؛گوی)مثل تبر( ؛سطح شیبدار؛پیچ و مهره؛قرقره؛چرخ و محور؛چرخ و

 

کننده  :علی صالح یوسفوند                تهیه                            ماشین ها          فصل نهم :  
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: ماشینی است که از ترکیب دو یا چند ماشین ساده ساخته شده است .مثل ماشین مرکب_2
 دوچرخه که از ترکیب چرخ ومحور،چرخ ودنده،پیچومهره ،اهرم و...ساخته شده است.

 
 
ای ساده ساده ومرکب ساخته شده است : ماشینی است که ساختمان پیچیده ای دارد و از ترکیب تعداد زیادی ماشین هماشین پیچیده_3

 مثل:خودرو،هواپیما،ماشین لباسشویی،کشتی،قطارو...
  انجام کار در ماشین های ساده:

 قبل از بررسی انجام کار در ماشین های ساده ابتدا باید گشتاور نیرو را بررسی کنیم.

 اثر چرخانندگی آن است ،مثال وقتی که در را باز و بسته می :گشتاورنیرو
کنید حول لوالیش می چرخد و یا وقتی که می خواهید با یک آچار ، چرخ 
خودرو را باز کنید و یا ببندید بر دسته آچار نیرو وارد   می کنید و کارهایی 

برای باز کردن پیج به وسیله ی آچار ، نیرو را بر دسته ی آچار وارد  مشابه
شتاور .در این صورت گمی کنیم تا حول پیچ بچرخد و آن را باز و بسته کند 

 نشان می دهیم:  f )و نیرورا با )  d)وفاصله نقطه اثر نیرورا با )  m  ) نیرو)
m=f ×d 

 فاصله نقطه اثرنیرو تامحور چرخش=گشتاور نیرو ×نیرو 
 یکای نقطه اثر گشتاور نیرومتر است . پس یکای گشتاور نیرو نیوتن متر است. :) نیوتن(یکای نیرو

 دسته بلندتری داشته باشدبازکردن پیچ آسانتر است و به نیروی گشتاورکمتری احتیاج داریم. : هرچه آچارتوجه
سانتیمتری  20نیوتن را بردسته یک آچار وارد کنیم تا یک پیچ چرخ اتومبیل باز شوداگر این نیرو در فاصله  48: می خواهیم نیروی مثال

 دسته آچار وارد شود نیروی گشتاوررا حساب کنید.

m=./25×41=11Nm   m=d×F 25/.=متر F=41N          d=
𝟐𝟓

𝟏𝟎𝟎
 

 :اهرم

 اهرم میله ی بلند و محکمی است که نقطه ای از آن بر چیزی تکیه داده می شود .

 تکیه گاه:

 نقطه ای از اهرم است که به آن تکیه داده می شود و حول محور آن می چرخد .

 نمایش میدهند.drگاه را بازوی مقاوم می گویند و آنرا بافاصله نیروی مقاوم تا تکیه بازوی مقاوم:
زوی محرک می گویند در تمام اهرم ها رابطه افاصله ی نیروی محرک تا تکیه گاه را ببازوی محرک:

      ی زیر برقرار است.
 نیروی مقاوم ×نیروی محرک =بازوی مقاوم×بازوی محرک    

                                                                E=E×dRR×d 

 نیروی مقاوم را حساب کنید. متر است اگر بازوی مقاوم یک متر باشد ، 2نیوتن و بازوی محرک 208دریک اهرم نیروی محرک :مثال

N251E=         1متر=Rd           2مترE=d 

R×1=2×251 =511N     
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نمونه ی بارز اهرم ها آالکلنگ است که کودکان در پارک ها و شهربازی ها با آن بازی می کنند .اگر علی و حسین در شهر بازی؛آالکلنگ 
نشان دهیم.فاصله یعلی تا 2Mو جرم حسین را با1Mبازی کنند و جرم علی را با 

باشد و آالکلنگ در حال 2dو فاصله ی حسین تا تکیه گاه آالکلنگ 1d تکیه گاه 
وارد می شود با  1Mکه بر جرم علی 1fتعادل باشد در این صورت گشتاور نیروی 

 وارد می شودبرابر ولی عکس هم است.2Mکه بر جرم حسن2fگشتاور نیروی 

2d×2F=1d×1F 

موافق جهت حرکت عقربه های ساعت است آنرا گشتاور F1چون گشتاور نیروی 
بر خالف جهت حرکت عقربه های F2نیروی ساعتگرد می گویند و نیروی گشتاور 

 ساعت است آنرا گشتاور نیروی پادساعتگرد می گویند در حالت تعادل:

 گشتاورنیروی پادساعتگرد=گشتاورنیروی ساعتگرد

 یم می شود.اهرم ها بر حسب تکیه گاه به سه دسته تقس

 که در آن تکیه گاه بین نیروی محرک ونیروی مقاوم قراردارد. الف( نوع اول: 

که در آن نیروی مقاوم بین نیروی محرک و تکیه گاه وجود دارد و چون بازوی محرک بزرگتر ازبازوی مقاوم است با  :ب( اهرم نوع دوم
 افزایش نیرو به ما کمک می کند .چرخ دستی یا فرغان از این نوع اهرم است.

که در آن نیروی محرک بین تکیه گاه و نیروی مقاوم قراردازد و چون بازوی محرک از بازوی مقاوم کوچکتر است با  :پ(اهرم نوع سوم
 افزایش مسافت و سرعت اثر نیرو به ما کمک می کند.

 شویم در تمام اهرم ها رابطه زیر برقرار است. متذکر می

می سازد سطح شیبدار نامیده می شود وقتی که یک تخته چوب بنایی سطحی که با سطح افق)زمین(زاویه ای غیر از صفرسطح شیبدار:
را روی پله های سنگی ساختمان قرار دهید تا فرغان )چرخ دستی( را ازروی آن عبور دهید درواقع یک سطح شیبدار تشکیل داده اید ؛سطح 

بنامیم این   Rی مقاوم( جابجاکنیم وآنرا نیروی مقاوم جسمی را )نیروEشیبدار هم انجام کار را برای ما آسان می کنند اگر با نیروی محرک 
 جابه جا می شود. hو ارتفاع  L جسم روی سطح شیبدار به طول    

 :پس می توان نوشت 

 نیروی محرک×نیروی مقاوم=طول سطح شیبدار ×ارتفاع سطح شیبدار

R× h  E×L = 

کیلوگرم را جابه جا می کنیم ارتفاع سطح شیبدار را  08جسمی به جرم متر  4نیوتن روی سطح شیبدار به طول  308مثال:با نیروی محرک 
 حساب کنید.چون جرم جسم داده شده است باید وزن آنرا حساب کنیم.

   R=08×18=088N          E=308N     L=4متر            h؟= 
= 2/0=متر 

1488
088 h 088× h=4×308   

 است.: یکای طول و ارتفاع سطح شیبدار متر توجه

قرقره چرخی است که حول یک محور می چرخد.هریک ازما شاید برایمان اتفاق افتاده باشد که برای باالبردن ماسه ویا سیمان قرقره ها:
 درکار ساختمانی از قرقره استفاده کرده باشیم.

  قرقره ها به سه دسته تقسیم می شوند:
 ی ثابت متصل است و قرقره ثابت است. : قرقره ای است محور آن به یک نقطه الف: قرقره ی ثابت
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و drدر این قرقره اندازه ی جابجا یی نیروی مقاومو اندازه ی جابجایی نیروی محرک باهم برابر است ،اگر جابه جایی نیروی مقاوم را با 
 نشان دهیم در نتیجه:    de جابجایی نیروی محرک را با 

 جابجایی نیروی محرکاندازه ی جابه جایی نیروی مقاوم=اندازه ی 

R=dEd 

 درقرقره ثابت نیروی مقاوم با نیروی محرک برابر است :

     E=Rنیروی محرک نیروی مقاوم = 

نیوتن را جابجا کرده سپس قرقره ثابت با تغییر جهت نیرو به ما کمک می 088نیوتن می توان یک نیروی مقاوم  088با یک نیروی محرک 
 .زیر برقرار است کند.در قرقره ی ثابت رابطه ی 

Rd×R =Ed×E 

 متر جابه جا می کنیم نیروی محرک را حساب کنید.2:با یک قرقره ی ثابت یک کیسه سیمان را به اندازه ی مسئله

 N     088E=  2متر=R=dEd   
                                                                    R=51×11=511N                             E×2=511×2 

 قرقره متحرک:

اگر یک طرف نخی که از شیارقرقره عبور می کند به  یک نفطه ثابت وصل شود در 
 این صورت با کشیدن نخ یا طناب قرقره حرکت می کند .

یعنی نیروی محرک نصف نیروی مقاوم است و جابجایی نیروی محرک دوبرابر 
ست .دراین قرقره نیز مثل قرقره ی ثابت رابطه ی زیر برقرار جابجایی نیروی مقاوم ا

 است و با افزایش نیروبه ما کمک می کند.

 
 

 :مسئله

 متر جابجا می کنیم.اندازه ی جابجایی نیروی محرک را بدست آورید. 2نیوتن را  088نیوتن نیروی مقاوم  208با نیروی محرک 

 قرقره مرکب:

ای .قرقره هیا چند قرقره ثابت و متحرک ساخته شده باشدقرقره ای است که از ترکیب یک 
 ک با افزایش نیروبه ما کمک می کنند.ثابت با تغییرجهت نیرو وقرقره های متحر

 .نکته: در قرقره های مرکب تعداد قرقره های ثابت و متحرک با هم برابر است 

 چرخ دنده ها:

 رفته است مانند:ریل ؛خودرو کاردر بیشتر ماشین هایی که می چرخند چرخ دنده به

 کارکرد چرخ دنده ها به تعدادهای آن بستگی دارد.
دنده دارد. وقتی که چرخ دنده بزرگ یک دور کامل  12دنده و چرخ دنده کوچک  36چرخ دنده بزرگ 

بار بچرخد،چرخ دنده  3دور کامل می چرخد.اما اگر چرخ دنده کوچک 3چرخ دنده کوچک  می چرخد
 می چرخد.کوچک یک بار 
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 مزیت مکانیکی:

 حالت تعادل است بنابراین گشتاور حاصل از جابه جایی نیروی محرک با گشتاورحاصل از جابه جایی نیروی مقاوم باهم برابرند. اهرم در 

در حالت تعادل مزیت مکانیکی برابر است با نسبت نیروی مقاوم به نیروی محرک 
 یعنی:

 2d × 2F = 1×d 1F 

=       
نیروی مقاوم
 مزیت مکانیکینیروی محرک

 .نیز می توان مزیت مکانیکی را از حاصل نسبت بازوی محرک به بازوی مقاوم بدست آورد. و

 نیوتن را جابجا کرده ایم مزیت مکانیکی اهرم را حساب کنید. 688نیوتن نیروی مقاوم 288: در یک اهرم با نیروی محرکمسئله

 برابر افزایش می دهد. 3را  اهرم نیروی مایعنی  است . 3مزیت مکانیکی 

را جابه 08kgیک کیسه ی سیمان  سانتیمتر است. اگر بخواهیم28سانتیمتر و طول بازوی مقاوم 48در یک ماشین طول بازوی محرک مسئله:
 جا کنیم .

 الف: درحالت تعادل نیروی محرک چند نیوتن است .

 ب:مزیت مکانیکی ماشین را حساب کنید.
 
 
 شود.ی خورشید، ستارگان، سیارات و دیگر اجرام آسمانی علم نجوم نامیده میعلم مطالعه علم نجوم چیست؟-1
 با احداث رصدخانه، تهیه جداول دقیق نجومی و ساخت ابزار نجومی مانند اسطرالب منجمان، چگونه علم نجوم را توسعه بخشیدند؟-2
؟ منجمان از آن برای تعیین زاویه ارتفاع ستارگان و سایر مطالعات نجومی)تعیین کنندمنجمان از اسطرالب به چه منظور استفاده می-3

 کنند.ساعت طلوع و غروب ستارگان( استفاده می
 

 اسطرالب                                                                                           
 ؟ خواجه نصیرالدین طوسیرصدخانه مراغه به همت چه کسی تاسیس شد-4
 له؟ گالیتر جهان گشودی جدیدی به سوی شناخت دقیقچه کسی با ساخت تلسکوپ و رصد آسمان بوسیله آن پنجره-0
؟ از قرن هجده میالدی تا کنون، به دلیل ساخت شودو چرا به این نام نامیده می شوددوران کهکشانی یا کیهانی به چه دورانی گفته می-6

 ابزار پیشرفته مطالعه نجوم و افزایش وسعت مطالعه از منظومه شمسی به فضاهای کهکشانی

خرم آباد(    2ه:ایمان منصوری نیا )ناحیه کنند تهیه                                   فضا به نگاهی : دهمفصل   
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متقابل در  گرانشی ای که تحت تاثیر نیروی جاذبهگرد و غبار و فضای بین ستارهای عظیم از ستارگان، گازها، ؟ مجموعهکهکشان چیست-7
 شود.اند، کهکشان نامیده میکنار هم جمع شده

 برخی با تلسکوپ و برخی باچشم غیر مسلح قابل رویتند. شوند؟ها چگونه مشاهده میکهکشان-0
چرخند منظومه شمسی قمرها و سایر اجرامی که به دور خورشید می کنید؟ به مجموعه خورشید، سیارات، منظومه شمسی را تعریف-6

 شود.گفته می
 کهکشان راه شیری منظومه شمسی در کدام کهکشان واقع است؟-18
؟ جهان هستی شودها و فضاهای بین آنها چه نامیده میمجموعه کهکشان-11

 یا کیهان
 ؟جانداران داردتنها ستاره منظومه شمسی چیست و چه مزیتی برای -12

 کند.خورشید، گرما و نور الزم را جهت حیات جانداران را تامین می
ها زمانی ظاهر شده و بعد از میلیاردها ؟خیر ستارهها بدون تغییراندآیا ستاره-13

 روند.سال از بین می
صد و ؟ خورشید، یکشوداصله چه نامیده میای از زمین قرار داشته و این فنزدیکترین ستاره به زمین چه نام داشته، در چه فاصله-14

 پنجاه میلیون کیلومتر، واحد نجومی
پیماید سال نوری ی یک سال میطای که نور در ؟ به فاصلهسال نوری را تعریف کرده و بگوئید که در چه مواردی کاربرد دارد-10
 شود.گویند که برای بیان فواصل خیلی دور استفاده میمی
 ای عظیم از گازهای بسیار داغکره ی خورشید چگونه است؟دمای مواد تشکیل دهندهشکل، حالت و -16
 درصد عناصر دیگر 2درصد هلیم و  20درصد هیدروژن،  73؟ ی خورشید را با ذکر درصد هریک نام ببریدعناصر تشکیل دهنده-17

 
یم هیدروژن به هل شود یا خیر؟یستگی جرم رعایت میشوند و آیا در این میان قانون پادر خورشید چه عناصری به هم تبدیل می-10

 شود.شود چون از جرم آن به طور مرتب کاسته میتبدیل شده که در این فرآیند قانون پایستگی جرم رعایت نمی
واهد ؟ گرما و نور، تا پایان عمر خورشید ادامه خشود و تا چه زمانی ادامه خواهد داشتکاهش جرم خورشید صرف تولید چه می-16

 داشت.
ای مختلف ه؟ تولید گرما، تولید نور، فتوسنتز گیاهان، منبع تامین انرژی چرخههای خورشید در زندگی را نام ببریدچند نمونه از اهمیت-28
 ی زمین و ....کره
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ی از آنها کنیم، تعدادای است که وقتی به آنها نگاه میموقعیت ستارگان در آسمان به گونه شود؟صورت فلکی به چه چیزی گفته می-21
 ویند.گکنند و به آن صورت فلکی میها را به اشیاء و حیوانات تشبیه میهای خاصی دیده شوند، این شکلها و شکلممکن است به صورت

 
های فلکی هریک در ؟ خیر، صورتاز  آسمان قرار دارند ثابتی مکان در و رویت قابل های فلکی همیشه در آسمانآیا صورت-22

 های خاصی نسبت به موقعیت زمین در فضا و موقعیت ما روی زمین در آسمان قابل رویتند.های مشخص و در موقعیتزمان
ب یابی در شهای فلکی به عنوان تقویم و امروزه در جهتدر قدیم از صورت های فلکی را نام ببرید؟دو نمونه از کاربردهای صورت-23

 کاربرد دارند.
 ؟ پدیده آلودگی نوری، وجود ابرهاانع رصد ستارگان را نام ببریددو نمونه از مو-24
ری ی آلودگی نو؟ عدم امکان رویت ستارگان در شهرهای بزرگ به دلیل و جود نور فراوان پدیدهپدیده آلودگی نوری را تعریف کنید-20

 شود.نامیده می
 زرگ( و دب اصغر)خرس کوچک(؟ دب اکبر)خرس بهای فلکی معروف را نام ببریددو نمونه از صورت-26
دب اکبر را با خطی فرضی به هم  7و  6؟ اگر ستاره شماره پذیر استتعیین جهت شمال و جنوب جغرافیایی در شب چگونه امکان-27

 آنرسیم که ستاره قطبی نام دارد، اگر به سمت برابر ادامه دهیم به یک ستاره نه چندان پرنوری می 0وصل کنیم و خط فرضی را حدود 
 بایستیم روبروی ما قطب شمال خواهد بود.

 
 

 های فلکیتعیین شمال جغرافیایی از روی صورت                                                   
 باشد.؟ جزء قسمت دم صورت فلکی دب اصغر میصورت فلکی است کدام جزء قطبی ستاره-20
ای به شعاع یک متر روی زمین رسم کرده و چوبی به ؟ ابتدا دایرهیابی کردتوان جهتمیبا استفاده از نور خورشید در روز چگونه -26

های ورود و خروج سایه چوب را از محیط دایره عالمت زده و با خطی دو نقطه را کنیم سپس محلطول نیم متر را بر مرکز دایره عمود می
 کنیم که اگر خط عمود را ادامه دهیم جهت شمال را نشان خواهد داد.کنیم و از مرکز دایره خطی بر آن خط عمود میبه هم وصل می

 )اگر محل آزمایش نیمکره شمالی زمین باشد جهت بدست آمده شمال و اگر نیمکره جنوبی باشد جهت بدست آمده جنوب خواهد بود(
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به باشد که برای محاسجنوب غربی می ؟ جهت کلی قبله در کشور جهتشودجهت قبله در شهرهای مختلف ایران چگونه تعیین می -38

 شود(.دقیق با در دست داشتن زاویه میل هر شهر نسبت به جنوب قابل تعیین است)زاویه میل از جنوب به سمت غرب جدا می
 17یه)م؟ کمترین زاویه میل مربوط به اروباشدمرکز استان کشور کمترین و بیشترین زاویه میل مربوط به چه شهرهایی می 22از بین -31

 باشد.درجه( می 72درجه( و بیشترین زاویه میل مربوط به بندرعباس)
؟ منظومه شمسی شامل خورشید، هشت سیاره و قریب به دویست قمر، چند خرده سیاره، منظومه شمسی شامل چه اجزایی است-32

 چرخند.ها سیارک و اجسام سنگی دیگر است که همگی به دور خورشید میمیلیون
شناسان معتقدند که همه اعضای منظومه شمسی از ابر عظیم و چرخانی متشکل از گاز و غبار ؟ بیشتر ستارهورشیدی چیستسحابی خ-33

 اند. به نام سحابی خورشیدی تشکیل شده
اد ی ایجچرخد، از خود نور ندارد و دارای جرم کافی براشود که در مداری به دور خورشید میسیاره به جرمی گفته می چیست؟ سیاره-34

 تر اطراف مدار خود باشد.شکل کروی و جذب اجرام کوچک
 وند.ش؟ سیارات به دو دسته سیارات سنگی یا درونی و سیارات گازی یا بیرونی تقسیم میشوندسیارات به چند دسته تقسیم می-30

 
 زمین)ارض(، بهرام)مریخ(؟ تیر)عطارد(، ناهید)زهره(، شوندهایی میسیارات درونی یا سنگی شامل چه سیاره-36
 ؟ مشتری)برجیس(، کیوان)زحل(، اورانوس، نپتونشوندهایی میشامل چه سیاره گازی یا سیارات بیرونی-37
؟ عطارد به دلیل دمای بسیار زیاد و مشتری به دلیل دمای بسیار کم امکان حیات عطارد و مشتری وجود ندارد در چرا امکان حیات-30

 ندارند.
 شود.به جرمی آسمانی که تحت تاثیر نیروی گرانش به دور یک سیاره در گردش است قمر گفته می؟ قمر چیست-36
قمر( و بیشترین تعداد قمر مربوط  8؟ کمترین تعداد قمر مربوط به عطارد)کمترین و بیشترین تعداد قمر مربوط به چه سیاراتی است -48

 باشد.قمر( می 76به مشتری)
 ؟ زمین تنها یک قمر دارد که ماه نام دارد.ذکر نام، برشمریدزمین چند قمر دارد با -41
 ؟ یک کیلومتر در ثانیهسرعت متوسط چرخش ماه به دور زمین چقدر است-42
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 کیلومتر  308888؟ بیضی شکل، شکل مدار چرخش ماه به دور زمین چگونه و متوسط فاصله آن از زمین چقدر است-43

شوند که بر ها قمرهای مصنوعی نامیده می؟ ماهوارهگیرندهای متفاوت قرار میسی در ارتفاعقمرهای مصنوعی کدامند و برچه اسا-44
 گیرند.های متفاوت قرار میاساس نوع ماموریت و نوع کاربرد در ارتفاع

ارتباط تلفنی، ارسال های مخابراتی)امکان ؟ ماهوارههریک را توضیح دهید کار و برده نام را انواع ماهواره براساس نوع ماموریت-40
های موقعیت یاب)تعیین موقعیت و بینی وضعیت هوا(، ماهوارههای هواشناسی)پیشهای رادیو و تلویزیون و امواج راداری(، ماهوارهبرنامه

 مسیریابی(
 ؟ سه ماهواره برای تعیین موقعیت یک نقطه روی سطح زمین حداقل چند ماهواره نیاز است-46

 
ماهواره، بدلیل اینکه هر  24؟ ها از هم چگونه استاب جهانی از چند ماهواره تشکیل شده است و فاصله ماهوارهسیستم موقعیت ی-47

ای ای است که همیشه منطقههای مجاور به گونهدهد فاصله ماهوارهای پوشش میماهواره سطح محدودی از سطح زمین را به صورت دایره
 شود.به صورت اشتراکی پوشش داده می

درصد آنها بین مدار چرخش مریخ و مشتری  68های فضایی که بین سیارات اطراف خورشید در چرخشند و سنگ سیارک چیست؟-40
 شوند.قرار دارند سیارک نامیده می

 
 وند. شسنگ نامیده میکنند شهابهای فضایی که از جو زمین عبور کرده و به زمین برخورد میسنگ سنگ یا شخانه چیست؟شهاب-46
 درصد سطح زمین را آب پوشانده است. 70چون بیش از  کنند؟ها سقوط میها در اقیانوسسنگچرا بیشتر شهاب-08
سوزند و تیرهای درخشان نوری را ایجاد ها در هنگام ورود به جو زمین می؟ قطعات سنگ و غبار رهاشده از مدار سیارکچیست شهاب-01
 شود.کنند که شهاب نامیده میمی
 ؟ مریختنها سیاره منظومه شمسی عالوه بر زمین که امکان بررسی حیات دارد کدام است-02
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 آن ها را در گروه های متفاوتی قرار می دهند .استفاده از جانداران  ومطالعه ی جانداران زیست شناسان به منظور 

است. زیرا در هر کلید دو راهی یکی از روش هایی که  زیست شناسان برای شناسایی گونه های جدید جانداران از آن استفاده می کنند 
 مرحله باید از بین دو حالت یکی را انتخاب کنیم.

استفاده شناسایی جانداران جدید ود . از کلید های دو راهی برای جانداران طراحی می شصفات ظاهری کلید شناسایی دوراهی بر اساس 
 می شود . 

 
 نداشتن بال )مورچه (                                                                پاسخ:                    

 پا دارند                                              یک جفت بال ) مگس( 6                                                                    
 داشتن بال                                                                                                  

 پا دارد                                                                             دو جفت بال ) زنبور(                                               
     داشتن دم  ) عقرب (                                                                                                

 پا دارند         0صفت داشتن پا                                           
 نداشتن دم )عنکبوت(                                                                                                

 داشتن صدف ) حلزون(                                                             
 پا ندارد                                          

 نداشتن صدف )کرم خاکی(                                                               
 اگر دقت کنید کلید دوراهی را تا جایی ادامه دادیم تا رسیدیم به یک جانور مشخص. 

می  در یک گروه قرار تعداد جاندارانی که در یک گروه قرارمی گیرد کمتر ،شباهت ها بیشتر ، تفاوت ها کمتر و صفاتی که بر اساس آن
 گیرد کم اهمیت تر می شود .

 امروزه دسته بندی ها بر سه پایه صورت می گیرد
 
 

 صفات ظاهری            ویژگی های داخلی                خصوصیات مولکولی
 

زهرا رستمی کننده: جانداران                          تهیه گوناگونی فصل یازدهم :  
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 آنهایی که در خشکی راه می روند                                                                         
 آنهایی که در آب شنا می کنند            جانوران                                                          

 آنهایی که در هوا پرواز می کنند  طبقه بندی ارسطو                                              
 فیلسوف یونانی                                          علف ها 
 گیاهان          درختچه ها           براساس صفات ظاهری   

 درخت ها                                                              
 مهره داران ) مار (           تقسیم بندی براساس    

   یژگی های داخلی
 بی مهرگان  ) کرم خاکی (          )ستون مهره (               

 جانداران )دنا و پروتئین ها (نیز توجه می شود .بر اساس مولکول های تشکیل دهنده یاخته تقسیم بندی 
 گروه بندی جانداران به پنج سلسله

 
 

از شاخه به گونه در هر سلسله هرچه از باال به پایین بیاییم تنوع ،تعدادو 
 تفاوت جانداران کمتر و شباهت ها بین جانداران بیشتر می شود .

 با توجه به تصویر گروه بندی جانوران قمری ها را به ذهن بسپارید.
 بیشترین شباهت ها را به یک دیگر دارند  -1:ویژگی های گونه   
 می توانند از طریق تولید مثل زاده هایی شبیه خود به وجود بیاورند -2

 
 
 

در زبان ها و فرهنگ های مختلف جانداران نام های متفاوتی دارند از طرفی گاهی جانداران متفاوت نام های یکسانی  جانداران نام گذاری
 .دارند .مثال در زبان فارسی اسم آفتاب پرست به یک جانور به همین نام به یک گیاه نسبت داده شده است 
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دانشمندان برای حل این مشکل به هر گونه از جانداران یک نام علمی داده اند که آن جاندار را به طور دقیق مشخص می کند و این نام 
ینه لرا نشان می دهد و اولین بار توسط یک زیست شناس سوئدی به نام گونه  و قسمت دوم جنسعلمی دو بخشی است که قسمت اول 

 ابداع شد.
فصل با ویژگی های کلی سه سلسله ی باکتری ها ،آغازیان و قارچ ها آشنا می شوید.  و دو گروه اصلی دیگر گیاهان  دراین:تنوع جانداران

 و جانوران را در فصل های بعدی مطالعه خواهید کرد .
 یخ های قطبی یافت می شوند . باکتری ها شکل های گوناگونی دارند و در چشمه های آب داغ ، دریاچه های نمک و:باکتری ها

 )فاقد هسته (هستند.پروکاریوتباکتری ها جزء 
 مفید                        

 
 مضر                        

 فعالیت باکتری های بیماری زا در انسان کمک به گوارش غذا و ممانعت از رشد و - 1
 پاکسازی محیط زیست - 2
 تولید گیاهان مقاوم به آفت - 3
 تولید دارو  - 4

 تقسیم می شود.)شکل زیر(کروی،میله و مارپیچی باکتری هاازنظر شکل ظاهری به سه دسته 

 
 آغازیان

 آب های راکد محیط مناسبی برای رشد انواعی از آن هاست .در این سلسله هم جانداران پریاخته و هم تک یاخته دیده می شود.  
 رف کننده بوده و نمی توانند خودشان غذا بسازند و در گروه انگل ها قرار می گیرند .بعضی از آغازیان فتوسنتز می کنند و بعضی مص

)دارای هسته مشخص(هستند .بعضی آغازیان یوکاریوت جلبک ها شناخته شده ترین  گروه آغازیان هستند. همه آغازیان  :ویژگی آغازیان
 یلیس دارند که در صنایع متفاوتی مثل شیشه سازی به کار می رود .تک سلولی پوسته هایی از جنس س

 گروه بندی جلبک ها بر اساس رنگ 
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 کاربرد جلبک ها 
 تولید اکسیژن  - 1
 غذای جانوران آبزی - 2
 مخصوصا ویتامین ها ساخت مواد بهداشتی و مکمل های غذایی  - 3
 درست کردن غذا - 4
 تهیه آگار  - 0
 زیست شناسان در تالشند از آن ها سوخت پاک تولید کنند  - 6

 قارچ ها
 ویژگی قارچ ها 

 انواع تک یاخته و پر یاخته دارند . - 1
قارچ هایی که مصرف می کنیم نوعی قارچ پر یاخته ای و مخمر ها نوعی قارچ تک یاخته ای اند که در صنایع غذایی کاربرد فراوان  - 2

 دارند .
 . هیچ یک از قارچ ها فتوسنتز نمی کنند و همه ی آنها مصرف کننده اند  - 3
  بسیاری از قارچ ها مفید اما بعضی از آن ها آفت گیاهان هستند یا به صورت انگل برای انسان می توانند بیماری زا باشند . - 4

 
 گندم.سیا هک                                                     قارچ بین انگشتان                             

 جزء جانداران محسوب نمی شود .
 : ویژگی ویروس ها

 ویروس ها موجوداتی هستند که برای فعالیت های خود نیاز دارند وارد یاخته های زنده شوند . - 1
 این موجودات فقط درون یاخته ها تکثیر می شوند و در خارج یاخته ها به حالت جامد یا بلور هستند . - 2
 ویروس ها از یاخته ها برای تکثیر شدن خود استفاده ابزاری می کنند . - 3
 ویروس ها ساختار یاخته ای ندارند . - 4

 ویژگی ویروس ایدز
 آنقدر کوچک است که فقط با میکروسکوپ های الکترونی قابل مشاهده است . - 1 
 دا می کند .به وسیله  مایعات بدن مانند خون  انتقال پی - 2
به گویچه های سفید حمله می کند و با وادار کردن آن به تکثیر امثال خود سبب  - 3

  از بین رفتن آن ها می گردد .
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با ازبین رفتن گویچه های سفید سیستم ایمنی بدن ضعیف شده و قدرت مبارزه با میکروب ها را از دست می دهد و فرد بیمار می شود.  - 4
مکن است تا مدت طوالنی به صورت مخفیانه در بدن فرد وجود داشته باشد و خود را بروزندهد و درهمین مدت می تواند به افراد سالم م

  نیز منتقل شوند .
 
 

 طبقه بندی گیاهان با کلید شناسایی دو راهی:
قبالً آموختید کلید شناسایی دو راهی مجموعه ای از پرسش هاست که براساس ویژگی های موجودات زنده بصورت بله یا همان طور که -

 خیر آنها را طبقه بندی می کنند.
 می باشد.آوند در حال حاضر طبقه بندی گیاهان بر اساس داشتن یا نداشتن  -

 
 دارند.آوند: گیاهان نیز مانند جانوران به مواد مغذی نیاز -
 بافت آوندی: بافتی که انتقال آب و مواد مغذی در گیاهان از را آنها جابجا می شوند.-

 آب و مواد معدنی را از ریشه به اندامهای دیگر می برند)شیره خام(: چوبی                      
 پرورده(برند)شیرهسراسرگیاه میشده در اندامهای فتوسنتز کننده را به مواد ساخته: آبکش           انواع آوند:

 هستند که قدیمی ترین گیاهان روی زمین اند.خزه ها از مهمترین گیاهانی که آوند ندارند -
 تولید مثل می کنند.هاگ سازی این گیاه نه تنها آوند بلکه ریشه و ساقه و برگ واقعی ندارند و به روش 

 ساقه و برگ –ریشه شامل یشی اندام های رو                                  
 گل و میوهشامل اندام های زایشی         اندام های مهم گیاه 

 جذب آب و مواد معدنی توسط تارهای کشنده در ریشه انجام می شود.: وظیفه ریشه
 آیا می دانید چرا در مناطق پر درخت هوا خنک است؟آیا می دانید: 

گیاه همه آب جذب شده توسط ریشه را مصرف نمی کند و بخشی به صورت بخارآب از روزنه های برگ خارج می شود و این امر سبب 
در گیاه ایجاد می شود که سبب حرکت رو به باالی آب در گیاه می نیروی مکش خنک شدن محیط می شود. با خارج شدن آب از روزنه ها 

 شود.
 لی فتوسنتز)غذاسازی( گیاه است.: برگ محل اصوظیفه برگ -
 گیاهان با استفاده از کربوهیدراتهایی که می سازند مواد مورد نیاز برای رشد و نمو خود را فراهم می کنند.-

 نکته: گیاهان حتی می توانند چربی و پروتئین بسازند.

یوسفوند فتانه کننده: گیاهان            تهیه دنیای فصل دوازدهم :  
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 شامل سلولهای نگهبان روزنه می باشد.                 پایینی( –(روپوست)باالیی 1                            
 (رگبرگ ها) آوند چوبی و آبکش(2          ساختار برگ  

 کلروپالست داشته و فتوسنتز می کنند.   سلولهای میانبرگ همگی           ( میان برگ)دسته های آوندی؛ کلروفیل( 3                          
 شاخه و برگ روی خود و هدایت شیره خام و پرورده است.وظیفه این اندام گیاه، نگهداری : ساقه

 درخت سیب -گندم:( راست2 توت فرنگی -لوبیا :( علفی1 یی:ساقه هوا-االفانواع ساقه:
 زنبق :( ریزوم4الله –سنبل  -پیازخواراکی :( پیاز 3سیر -زعفران :( بُنه 2سیب زمینی  :( غده1ساقه زیر زمینی  -ب
 نیلوفر :( ساقه آبی  ج
 سرخس ها اولین گروه از گیاهان آونددار هستند. گیاهان آونددار بدون دانه:-

 تولید مثل می کنند.هاگ سازی ساقه و برگ واقعی ولی به همان روش  -این گروه دارای ریشه
 نکته: سرخس ها دانه و گل ندارند.

 بازدانگان)مخروط داران(                     دانه دار :گیاهان آونددار-
 بازدانگان آوند و دانه دارند، اما گل ندارند.-
 کاج،سرو، صنوبر، افرا، چنار و بلوط همگی بازدانه هستند. -
 دارای برگهای سوزنی بوده و همیشه سبزند. -
 تخمک) گامت ماده( در مخروط ماده و گرده)گامت نر( در مخروط نر تولید می شود.   -
 ) گلدار(نهان دانگان              گیاهان آونددار، دانه دار-
 بیشتر گیاهانی که امروزه روی زمین وجود دارند گیاهان نهاندانه یا گل دار هستند. -
 دارای ریشه، ساقه، برگ، دانه و گل هستند. نهان دانگان کامل ترین گیاهان هستند یعنی-

 چون در نهاندانگان دانه درون میوه پنهان است به آنه نهاندانه می گویند.
 برنج –ذرت  –خرما  –جو  -گندم:تک لپه ای          نهان دانگان   
 نخود و لوبیا -عدس -سیب :دو لپه ای                          

ای از نظر تعداد نهان دانگان تک لپه ای و دو لپه-
 گلبرگ شکل برگ، ساقه و دانه باهم متفاوت اند. 

 
 
 
 
 

 محل دخیره سازی مواد مغذی در گیاه :
 سیب زمینی، پیاز، نیشکر، کرفس، سیر : ساقهچغندر، هویچ، ترب        : ریشه: گندم، جو، ذرت            دانه
 کلمکاهو، : برگ پرتغال، هندوانه، سیب             : میوه

: در کاکتوس برگ ها به تیغ تبدیل شده است، عمل فتوسنتز در ساقه انجام می شود. کاکتوس هم گل می دهد، هم میوه تولید می کاکتوس
 کند، محل تولید میوه کاکتوس در ساقه است.

 رنگ تعداد اندازه مخروط
 زرد بیشتر کوچکتر نر

 قهوه ای کمتر بزرگتر ماده

 لپه ایهادو  تک لپه ایها اندام
 دو قسمتی یک قسمتی دانه
 آوندچوبی و آبکش در یک حلقه آوندچوبی و آبکش در چند حلقه ساقه
 رگبرگ ها: منشعب رگبرها: موازی برگ
 0گلبرگها: مضربی از  گلبرگها: مضربی از  سه گل
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 نقش گیاهان در زندگی ما:-
 تهیه گیاهان دارویی دارند. -کاغذمهم ترین نقش گیاهان فتوسنتز است اما نقش های دیگری از جمله تولید 

 تهیه ماده ای برای تعیین گروه های خونی:گیاه باقال      تهیه دارویی برای بیماران قلبی :گیاه انگشتانه
 به عمل غذاسازی توسط گیاهان که به کمک نورخورشید انجام می گیرد فتوسنتز می گویند. فتوسنتز:

 گاز کربن دی اکسید + آب   نورخورشید                 اکسیژن + کربوهیدرات            
 کلروفیل                                              

 ( کاهش آلودگی هوا4( مصرف کربن دی اکسید   -3( تولید اکسیژن2   تولید غذا -1: فواید فتوسنتز
 

                       
 

 دانشمندان ،سلسله جانوران را در دو گروه اصلی بی مهره ها و مهره داران رده بندی می کنند.
 *بیشتر بی مهره ها،اسکلت خارجی دارند و ستون مهره ندارند .

 *مهره داران ،ستون مهره و اسکلت داخلی دارند.

 
 اسفنج ها:

 خود ثابت اند.نکته:این جانوران دریازی و در جای 
 نکته:بدن آنها سوراخ های کوچکی وجود دارد که آب از آنها وارد می شود و از سوراخ بزرگ باالی بدن خارج می شود.

 نکته:در دیواره بدن اسفنج ها یاخته های رشته ای وجود دارد که این یاخته های رشته ای دو وظیفه دارند:
 شود. حرکت آنها باعث حرکت آب در بدن اسفنج می-1
 این یاخته ها،ذره های غذایی را از آب می گیرند و گوارش می دهند.-2

 نکته:اسفنج هاهیچ نوع دستگاهی در بدن ندارند چون جریان آب در بدن آنها باعث تنفس و دفع مواد زاید می شود.
 *کاربرد یا نقش مفید اسفنج ها:

 هستند.محل زیست انواعی از جلبک ها و جانداران کوچک دریایی -الف
 از آنها موارد دارویی استخراج می شود.-ب

 کیسه تنان:
 مرجان ها –شقایق دریایی –نکته:کیسه تنان،جانورانی هستند با بدن کیسه مانند مثل عروس دریایی 

 نکته:علت نام گذاری کیسه تنان ،بدن کیسه مانند آنها ست.

طاووسی رویا تهیه کننده:        مهره بی جانوران فصل سیزدهم :  
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 بازو هایی به آن متصل است. نکته:در کیسه تنان،دهانه کیسه محل ورود و خروج مواد است که
 نکته:کیسه تنان به دو دسته ثابت و متحرک تقسیم می شوند:

 الف(آنهایی که جابه جا نمی شوند و ثابت هستند مثل شقایق دریایی و مرجان.
 ب(آنهایی که جا به جا می شوند و متحرک هستند .مثل عروس دریایی.

 *بزرگترین گروه کیسه تنان،مرجانها هستند.
 *مرجانها،اسکلت آهکی دارند.

-2از تجمع اسکلت آهکی آنها ابسنگ و جزایر مرجانی تشکیل می شود.زیستگاه بسیاری از جانوران دریایی هستند.-1:کاربرد مرجانها
 انرژی امواج را می گیرند و مانع فرسایش سواحل می شوند.

 کرم ها:

 
 کرم پهن:-1

 نکته:ساده ترین گروه کرم ها هستند.
 نکته:علت نام گذاری آنها ،بدن پهن آنهاست .

 نکته:دستگاههای عصبی و گوارش ساده ای دارند.
 نکته:بیشتر کرم های پهن ،زندگی انگلی دارند یعنی مراحل رشد و نمو خود را در بدن موجود زنده طی می کنند.مثل کرم کدو گاو.

 شباهت کرم های پهن و کیسه تنان:
 رود دارند.هر دو تنها یک راه برای و

 در کرم های پهن بر خالف کیسه تنان،خروج مواد از تمام سطح بدن صورت می گیرد.:تفاوت کرم های پهن و کیسه تنان
 کرم نواری)کدو(. -کرم برگی شکل)کپلک( -مثال برای کرم پهن:کرم پالناریا

 کرم های لوله ای : -2
 های پهن،دستگاه گوارش و دهان و مخرج دارند.نکته:کرم های لوله ای برخالف اسفنج ها،کیسه تنان و کرم 

 نکته:کرم های لوله ای از نظر نوع یا روش زندگی به دو دسته تقسیم می شوند:
الف(کرم های لوله ای که زندگی انگلی دارند:تخم این کرم ها از طریق آب و سبزیجات آلوده وارد بدن می شود.مثل کرم آسکاریس و 

 کرمک وکرم قالب دار.
 های لوله ای که زندگی آزاد دارند:این نوع کرمها در خاک زندگی می کنند.ب(کرم 

 فایده یا کاربردمفید کرمهای لوله ای که زندگی آزاد دارند چیست؟
 این کرم ها با خوردن باکتریها و قارچهای درون خاک،ترکیباتی را به خاک اضافه می کنند که باعث رشد بهتر گیاهان می شود.
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 حلقوی:کرم های  -3
 نکته:علت نام گذاری این کرم ها،حلقه حلقه بودن بدن آنهاست.

 نکته:بدن این کرم ها نرم و ماهیچه ای است.پوست آنها همیشه مرطوب است و مویرگ فراوانی دارد.
 دارند. نکته:کرم های حلقوی برخالف کرم های قبلی،عالوه بر دستگاه گوارش و دستگاه عصبی،گردش خون و دفع مواد زاید راهم

 چرا پوست کرم های حلقوی همیشه باید مرطوب باشد و مویرگ فروان دارد؟چون از این طریق می توانند اکسیژن بیشتری جذب کنند.
  نکته:کرم های حلقوی از نظر نوع یا روش زندگی به دو دسته تقسیم می شوند:

 خون جانوران دیگر تغذیه می کنند.تعداد کمی از  کرم های حلقوی زندگی انگلی دارند:مثل زالو که از -1
 بیشتر کرم های حلقوی زندگی آزاد دارند:مثل کرم خاکی که وجود آنها در زمین های کشاورزی اهمیت دارد.-2

 نرم تنان:   
 نکته:نرم تنان بدنی نرم و بدون حلقه دارند.

 .نکته:بعضی از نرم تنان بخشی سفت به نام صدف دارند که از آنها محافظت می کند
 کاربردهای نرم تنان:

از صدف آنها در تهیه ابزارهای زینتی و صنایع دارویی،بهداشتی،تهیه نخ بخیه و تولید کلسیم قابل جذب و استخراج مروارید استفاده می 
 شود.

 لیسه و حلزون از آفات گیاهی هستند و باعث انتقال کرم های انگلی به انسان می شوند.مضرات بعضی از نرم تنان:

 
 :بندپایان

 نکته:بدن و اندام های حرکتی بندپایان ،بند بند و قطعه قطعه است.و این علت نام گذاری آنهاست.
 نکته:بزرگترین گروه جانوران روی زمین هستند.

 نکته:در همه زیستگاهها زندگی می کنند.
 نکته:بند پایان ،اسکلت خارجی و سختی دارند.و گاهی پوست اندازی می کنند.

 اسکلت خارجی بند پایان :وظیفه 
 عضالت بند پایان به اسکلت خارجی متصل است.-1
 اسکلت خارجی بند پایان از اندام های داخلی آنها حفاظت می کند.-2

 چرا بند پایان گاهی پوست اندازی می کنند؟
 چون اسکلت خارجی بند پایان سخت است و جلوی رشد جانور را می گیرد.
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 گروه طبقه بندی می کنند: 4زائده های بدن ،به ویژه تعداد پاهای حرکتی به بند پایان را بر اساس 
 مثال تعدادپاهای حرکتی نام گروه
 ملخ، پروانه، زنبور و پشه 6 حشرات
 یل، عقرب و کنهتعنکبوت، ر 0 عنکبوتیان

 خرچنگ، میگو و خرخاکی 18 سخت پوستان
 هزارپا و صدپا جفت 18بیشتر از  هزارپایان

 نکته:در میان بند پایان،حشرات از بقیه فراوان ترند. 
 مقایسه حشرات و عنکبوتیان:

 پا دارند. 0پا ولی عنکبوتیان  6حشرات 
 حشرات،بدن سه قسمتی دارند ولی عنکبوتیان بدن ،دو قسمتی دارند.

 بعضی مضرات از حشرات:
 از بین بردن محصوالت کشاورزی توسط ملخ.-1
 کاغذ توسط موریانه.خورده شدن چوب و -2
 مزاحمت های مگس و پشه.-3
 انتشار عوامل بیماریزا توسط حشرات.-4

 فواید و کاربردهای حشرات:
 بدون حشرات ،بسیاری از میوه ها ،سبزی ها و محصوالت کشاورزی تولید نمی شوند.-1
 بدون حشرات ،محصوالتی مثل ابریشم ،موم و عسل نخواهیم داشت.-2
 های آب شیرین از گرسنگی میمیرند.بدون حشرات،ماهی -3
 در آزمایشگاههای ژنتیک،استفاده از حشرات بسیار مهم است.-4
 حشرات باعث تخریب الشه جانوران مرده می شوند و با این کار در بهداشت محیط موثر هستند.-0
 رخاکیخ -میگو -خرچنگ دراز-پهننکته:گروهی دیگر از بند پایان،سخت پوستان هستند که پوستی سخت و محکم دارند مثل خرچنگ  

 سخت پوستان از نظر نوع زیستگاه به دو دسته تقسیم می شوند:
 آبزی:ساکن آب هستندو غذای ماهی ها را تشکیل می دهند.مثل خرچنگ و میگو-1
 خشکی زی:ساکن خشکی هستند.مثل خرخاکی-2

 پایان ،کمیاب ترند.نکته:گروهی دیگر از بند پایان،هزارپایان هستند که نسبت به بقیه بند 
 نکته:دو ویژگی هزارپایان را از بقیه بندپایان متمایز می کند:

 تعداد زیاد پاها -2شکل ظاهری         -1
 نکته:هزار پایان  از نظر نوع تغذیه به دو دسته تقسیم می شوند:

 گیاهخوار-2گوشتخوار       -1
 خار تنان)خارپوستان(:

 سکه شنی _ستاره دریایی–مثل توتیا زیر پوستشان،خار دارند.نکته:این جانوران در سطح بدن و 
 نکته:همه خارپوستان،دریازی هستند.
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 انجام می دهد.نکته:خارتنان دارای دستگاه گردش آب هستند.این دستگاه کار دستگاه های گردش خون،تنفس و دفع را 
  
 

 ویژگی های عمومی  شاخه مهره داران
 .همگی دارای اسکلت داخلی از جنس غضروف و استخوان هستند1      
 به عنوان تکیه گاه سایر اندامهاباعث برتری آنها ازنظرسرعت و قدرت نسبت به سایرجانداران شده است وجودستون مهره ها . 2       
 . دستگاه عصبی کامل و پیشرفته ایی دارند 3       
 . تولید مثل جنسی دارند و جنس نر وماده از هم جدا هستند 4      
 . همگی دارای گردش خون بسته هستند 0       

 : در گردش خون بسته خون در طول گردش در دستگاه گردش خون از رگها خارج نمی شود  نکته    
بازخون سرخرگی از طریق رگهایی که انتهای آنها باز است به فضای بین سلولها میرودوپس ازتبادل موادبین خون و :در گردش خون  نکته 

 سلول خون تیره باحرکت ماهیچه های بدن به طرف قلب رانده می شود. حشرات دارای گردش خون باز  هستند

       
 رده ماهی ها  

                        
 

 

 
 

 :چه عواملی باعث کاهش اصطکاک ودرنتیجه افزایش سرعت حرکت ماهی در آب می شود      
 وسط پهن (: باعث کاهش سطح بدن درنتیجه کاهش اصطکاک بین بدن و آب میشود –)دوانتها باریک بدن دوکی شکل (1   

 :  باعث کاهش چسبندگی بین بدن و آب و کاهش اصطکاک می شود سطح لغزنده بدن (2   

 : باعث کاهش نفوذ آب بین پولک ها و افزایش انعطاف پذیری در حرکتهم پوشانی پولک ها  (3   

 رود .در :خط جانبی یک اندام حسی  است دارای سلول های حسی  وعصبی است که  برای حس کردن حرکات و ارتعاشات آب بکار میکتهن   
 در کوسه ماهی روی سرودر بسیاری از ماهی ها زیر فلسهای سوراخدار پوشیده شد-ماهیهای استخوانی در طرفین بدن 

ایین پ:ماهیها دارای اندام تعادلی به نام  مثانه شنا)بادکنک شنا( هستندکم وزیاد شدن حجم هوای آن چگالی ماهی را تغییر می دهد و به باال ونکته   
ی کمک می کند.مثال اگر حجم هوای داخل بادکنک شنازیادباشد چگالی ماهی کم می شود و  ماهی به سطح آب می آید و برعکس .حجم رفتن ماه

 گازهای داخل بادکنک شنا توسط مویرگهای اطراف آن تغییر می کند.              
 داشتن باله. 2داشتن آبشش. 1رارداده  است ؟چه ویژگی هایی دربدن ماهی ها  برای سازگاری با محیط آبی قخداوند حکیم  

شاخه مهره داران

پستانداران پرندگان خزندگان دوزیستان ماهی ها

پروانه محمدی مقدم تهیه کننده:مهره داران                      فصل چهاردهم :  

 

 برخی از ویژگی های ماهی ها  
 گردش خون بسته وساده دارندودارای قلب دو حفره ای)یک دهلیزویک بطن(      1
 . با آبشش تنفس می کنند )ماهیان دو تنفسی تنفس هوایی دارند(2 
 . بیشترماهی ها بدنی دوکی شکل دارند3 
 خونسرد هستند یعنی دمای بدن ثابت ندارندو به دمای محیط وابسته است4
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ماهی ها تبادل گازهای تنفسی را از طریق رد کردن آب پراکسیژن از دهان خود و پمپ آن ازمیان آبششها  :مکانیسم تنفس در ماهی ها    
انجام می دهند آبشش ها دارای رشته های ظریفی به نام تیغه های آبششی هستند که دارای رگهای خونی فراوانی هستند هنگام عبورآب 

  .شود ازروی آنها تبادل گازهای تنفسی انجام می
                                                                                         

   

 

 

 

 

 

 

 

       

 تقسیم بندی ماهی ها براساس اسکلت
 :  اسکلت از جنس غضروف است.آبشش شیار مانند بر روی سر خود دارند مانند اره ماهی وکوسه ماهی غضروفی.1   
 : اسکلت از جنس استخوان است یکی ازویژگیهای مهم آنها داشتن سرپوشش آبششی است مانند قزل آال وشیرماهی  استخوانی.2   
 :گروهی از ماهی ها به نام ماهی های بدون آرواره بصورت انگل زندگی می کنند مانند مارماهی دهان گرد نکته   
 رده دوزیستان  

 برخی از ویژگیهای دوزیستان      
 . بخشی از زندگی خود یعنی دوران نوزادی را درآب و بخش دیگری یعنی دوران بلوغ و بزرگسالی را در خشگی می گذرانند    1    
 د                    شو .خونسرد هستند: دمای بدن ثابت ندارند ودمای بدن تابع دمای محیط است به همین دلیل درفصل سرما فعالیتشان کم می2    
 .گردش خون بسته ومضاعف و ناقص دارند )دارای قلب سه حفره ای شامل دودهلیزویک بطن هستند ( 3     
 . پوست آنهابدون پولک  ونرم است وبوسیله ترشحات غدد مخاطی مرطوب نگه داشته می شود 4     

 . لقاح خارجی دارند0       
 رکند وبه بافتها برسدگردش خون را ساده گویند )ماهی ها( : اگرخون طی گردش دردستگاه گردش خون یک بارازقلب عبونکته   

 رد و گ :درگردش خون مضاعف خون تیره پس ازرفتن به ششها واکسیژن گیری مستقیم به بافتها نمیرود بلکه به قلب برمی نکته   
 -خزندگان-سپس به اندامها فرستاده میشود.درواقع خون طی گردش در سیستم گردش خون دوبارازقلب عبورمیکند.)دوزیستان   

 پستانداران(  -پرندگان       
 اگرخون تیره با خون روشن درقلب مخلوط شودگردش خون را ناقص گویند.دوزیستان وخزندگان قلب سه حفره ای دارندو : نکته   

نکته: همانطور که وجود پرزها در روده انسان باعث افزایش جذب مواد میشود شانه ای ومخملی بودن رشته 
 شود                    های آبشش ها هم باعث افزایش جذب اکسیژن ازآب می

 

 جلو  حرکت رو بهدمی: دراکثر ماهی ها این باله عامل        باله های فرد.1انواع باله در ماهی

 حفظ تعادل مخرجی :                                             

 پشتی : حفظ تعادل                                            

 عامل چرخش   شکمی :    های زوج اله.ب2                      

 و حفظ تعادل نقش دارد  وتغییر جهت در ترمزسینه ای:                                             
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 گردش خون ناقص دارند                 
 دوزیستان به سه گروه تقسیم می شوند      
 برای زندگی در مناطق خشک  سازگاریافته اند                           -مانند قورباغه و وزغ .فراوان ترین گروه دوزیستان هستنددوزیستان بی دم:.1      
 کنند که نقش دفاعی دارد  دگردیسی کامل دارند ودارای غدد پوستی هستند که مایعات بدبو وسمی ترشح می       
 کنند :مانند سمندر بیشتر درمناطق مرطوب ومعتدل زندگی میدوزیستان دم دار.2      
 یسیلین ها : اغلب حفار هستند و بدنی کرم مانند دارند مانند سدوزیستان بی دست وپا . 3       

                                                                                           
: دگردیسی مجموعه تغییراتی است که درجانداردرجریان رشدبصورت تدریجی یا  نکته    

   .ناگهانی ایجاد میشودطول زمان دگردیسی به گونه حیوان ودمای محیط بستگی دارد 
در دگردیسی کامل نوزاد جاندار هیچ شباهتی به جاندار بالغ ندارد مانند دگردیسی در  :نکته    

 قورباغه 
 :در دگردیسی ناقص نوزاد تا حدودی به جانور بالغ شباهت داردمانند دگردیسی در ملخ    نکته    

 تفاوت قورباغه بالغ و نوزاد آن        
 کند  و گیاهان آبزی تغذیه میکند اما قورباغه بالغ بیشتر از حشرات تغذیه می .نوزاد قورباغه از جلبک ها1     
 .نوزاد قورباغه با آبشش تنفس میکند اما در حین بلوغ آبشش ها به شش تبدیل میشوند وقورباغه بالغ می تواند از آب خارج شود2    
 . نوزاد قورباغه دم دارد اما قورباغه بالغ دم ندارد  3    
  .قورباغه بالغ عالوه بر شش تنفس پوستی نیزدارده: ششها درقورباغه بالغ کوچک است ونمیتواند همه نیاز قورباغه راتامین کندنکت   

  مرطوب.3نازک  .2بدون پولک . 1چه سازگاریهایی درپوست قورباغه برای تنفس پوستی و جذب اکسیژن قرارداده؟ خداوند حکیم
 پوست قورباغه باید همیشه مرطوب باشد درتنفس پوستی اکسیژن ابتدا باید درآب حل شود تا قابل جذب باشد بنابراین نکته:    

 رده خزندگان  )فاتحان خشکی(       
 برخی از ویژگی های خزندگان        
 .دست وپا ی کوتاه دارند یا دست وپا ندارند وشکم خود را روی زمین می کشند به همین دلیل به آنها خزنده می گویند   1       
 . خونسرد هستند 2       
 . گردش خون مضاعف و ناقص  و قلب سه حفره ای دارند )بجز کروکودیل و تمساح که قلب چهار حفره ایی دارند (3       

  ووددرنتیجه آب بدن کمتر تبخیرمیشپوست آنها با پولکهای ضخیم کراتینی ویا صفحات استخوانی متنوع پوشیده شده است . 4     
                          همچنین وجود پولک های سخت بدن جاندار را ازصدمات فیزیکی حفط کندمی توانند درمحیط خشک وکم آب زندگی کنند       
 خوابند.تخم ها دارای پوشش حفاظتی آهکی واندوخته غذایی فراوان است  لی دارندوتخم گذارنداما روی تخم ها نمی. لقاح داخ0      

 . با شش تنفس می کنند6        

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

46 
 

                 

 
 :  برخی در آب وبرخی در خشکی زندگی میکنند . دارای گونه های سمی وغیرسمی هستند. مارها پلک وگوش بیرونی مارها    

 ندارند. جناغ ندارندو دنده هایی آزاد دارند به همین دلیل میتوانند طعمه های بزرگی را ببلعند         
 جمعیت آنها نقش دارند  . با تغذیه ازحشرات و موش ها درتنظیم1   فایده مارها       

 قلب و سرطانی استفاده میشود  -. ازسم مارها در تهیه بعضی داروهای ضد خونریزی2                        
 :  با تغذیه از حشرات در تنظیم جمعیت آنها نقش دارند .سوسمارها     
 عضالنی دردم وجود دارددم قطع شده -تحرکات عصبی درهنگام خطردم خودرا قطع می کندولی به دلیل اینکه هنوز مارمولک ها :   

 حرکت می کند و باعث فریب دشمن می شود       
 زبان بلند وباریک دارد.درسلولهای نزدیک به پوست رنگدانه هایی وجودداردکه موجب تغییررنگ پوست واستتارمیشودآفتاب پرست   
 ویژگی های الکپشت ها      

 .الک شکمی از تغییر استخوان  جناغ سینه  والک پشتی از تغییر شکل ستون مهره هاودنده به وجود امده است  1      
 می کنند شش تنفس  . هر دوگروه الکپشتها)خشکزی و آبزی( با2      
 .حرکت کند و سنگینی از ویژگی های آنهاست 3      
 خورند . گیاه خوارند وبه ندرت حشره می4      

 : الکپشتهای دریایی تنفس بی هوازی دارند به همین دلیل میتوانندمدت طوالنی زیر آب بمانند نکته  
 ویژگی های کروکودیل ها               

 .جثه بزرگ و کم تحرک دارند1     
 .در آبهای کم عمق زندگی می کنند 2      
 . چشم ها روی سر و سوراخ های بینی روی پوزه قرار دارند و به همین دلیل می توانند بدون دیده شدن شنا کنند3      
 . قلب چهار حفره ایی  دارند4      

                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                

 رده پرندگان            
    
 

 برخی ازویژگی های پرندگان      
 حفظ تعادل و دید درجهات مختلف سازگارشده است-.بدنی دوکی شکل وگردنی نسبتا درازدارند که برای بدست آوردن غذا1      
 شناکردن وشکارکردن سازگار شده اند -. اندام های حرکتی پیشین تبدیل به بال شده و اندام های پسین )پا( برای راه رفتن2       

خزندگان

کروکودیل ها

کروکودیل تمساح

الکپشت ها

خشکزی
آبزی

سوسمارها

آفتاب پرست
مارمولک

مارها

غیرسمی سمی

 آرواره پایین قابل تفاوت کروکودیل و تمساح :تمساح پوزه ای پهن و کوتاه دارد  ولی کروکودیل پوزه ای داز و باریکتر و دندان چهارم آن در 
 مشاهده است و مهاجم تر است                     
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 جفت عصب مغزی دارند  12. دستگاه عصبی آنها از سه گروه قبلی مهره داران پیشرفته تراست و3       
 ضاعف دارند . قلب چهار حفره ای وگردش خون کامل و م4       
 . لقاح داخلی دارند و تخم گذارند 0       
 درجه( 42-48.خونگرم هستند و دمای بدن ثابت است )6      
 .دارای دستگاه تنفس پیشرفته ای شامل دو شش نسبتا کوچک و تعدادی کیسه هوادار هستند  7      
 . پرندگان غدد تعریق ندارند .0       
 ویژگی هایی درخلقت پرندگان برای سازگاری آنها با پرواز قرارداده است ؟چه خداوند حکیم      
 استخوان توخالی و محکم .1      

 بدن دوکی شکل.2      
 .نداشتن مثانه3      
 کیسه های هوادار.4      

 ت در برابرحرکت ایجادشود .: دوکی شکل بودن بدن پرندگان باعث میشود درهنگام پرواز ویا فرو رفتن درآب کمترین  مقاومنکته   
 شود.  : باتوجه به محل مثانه که تقریبا درانتهای بدن است. جمع شدن ادراردرمثانه باعث عدم تعادل درهنگام پرواز می نکته   
 نداشتن مثانه یک نوع سازگاری برای پرواز است. پرندگانی که پرواز نمیکنند مانند شترمرغ مثانه دارند    

  :دارای دو شش نسبتا کوچک که کیسه های هوادار به آنها وصل هستند .تعداد این کیسه ها بسته به پرندگان سیستم تنفس    
 گردش هواعدد است این کیسه های هوا درحفره بدن و برخی تا درون استخوانها مثل استخوان بازو ادامه دارند 6یا  7گونه پرنده     
 دراین کیسه ها وشش ها به شکل بسیار موثری است به طوری که همیشه دروضعیت دم و بازدم میزان باالی اکسیژن وجود دارد         

 وجود کیسه های هوادارعالوه بر کمک به تامین موثر اکسیژن کارکردهای دیگری نیز دارداز جمله :     
( پرندگان غدد تعریق ندارند.درپروازخصوصا درپروازهای طوالنی کیسه های هوادار بیشترگرمای تولید شده را جذب و از بدن خارج 1    

 می کنند و با واردکردن هوای خنک با افزایش دمای بدن مقابله می کنند      
 ود و در هوا و روی آب سبک تر می شود(وجود کیسه های هوادار باعث کاهش جرم حجمی )چگالی ( پرنده میش2    

                            

 
 طبقه بندی  پرندگان         

انواع پر 

بدن را می پوشانند و نقش عایق حرارتی دارند کرک پر

پوش پر
سطح بدن را پوشانده وبا ایجاد انحنا درسطح بدن 

باعث کاهش مقاومت هوا میشوند

شاه پر
شاه پر بال در پرواز و شاه پر دم در تغییر ارتفاع 

نقش دارد

شکل منقار پرنده با نوع تغذیه سازگار است : مثال گنجشک وسهره که دانه  
دارند. میخورندمنقارقوی و مخروطی  

شکل پا با محل زندگی پرنده سازگار است:  مثال جغد وباز پنجه های   
 تیزوخمیده دارند  تاطعمه راباچنگال محکم بگیرند 
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 رده پستانداران 
 برخی از ویژگی های پستانداران                                                                                 
 ..بدن ازمو یاپشم پوشیده شده که عایق بدن است 1     
 غدد تولید شیر و سلول های مولد بو هستند  –غددچربی  -.دارای غدد عرق 2    
 حفره ای هستند  4گردش خون کامل و مضاعف دارند  و دارای قلبی 3.    
 .خونگرم هستند و دمای بدن ثابت است 4    
 .دستگاه عصبی پیشرفته وپیچده ای دارند بویژه مناطقی که به هوش وهماهنگی عضالت مربوط است توسعه زیادی پیداکرده اس0   

   
                             

   
                                                                                                             

 
 
 

 .نوزاد بصورت نارس متولد میشود وبه 3.جنین از ترشحات دیواره رحم تغذیه میکند2.رحم ساده ایی دارند1پستانداران کیسه دار:
 کواال –اپاسوم –درون کیسه زیر شکم مادر منتقل میشود واز غدد شیری تغذیه می کند . نمونه های کیسه داران مانند کانگورو     

 

ن
ی پرندگا

طبقه بند
بر

س
سا

ا

نشان دهنده نوع تغذیهشکل منقار

شکل پا
نشان دهنده محل 

زندگی

طبقه بندی پستانداران براساس نحوه 
پرورش جنین ونوزاد              

جفت دار  کیسه دار  تخمگذار

. جنین درون تخم رشد می کند 3.رحم ندارند 2.ساده ترین پستانداران هستند1:) مرغسانان (پستانداران تخمگذار 
اکیدنه)مورچه  -.نوزاد پس از خروج از تخم ازغدد شیری مادر تغذیه میکند. مانند نوک اردکی)پالتی پوس( 4

  خورک(
    

 
اکیدنه

  

خسته همیشه آلود کواال خواب  

 پای مناسب برای شنا چنگال مناسب برای شکار منقار مناسب برای شهد خواری
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می  . جنین در مراحل اولیه رشد درون رحم رشد2درصد پستانداران امروزی را تشکیل میدهند.60 -1)بچه زا (:پستانداران جفت دار       
جنین در رحم توسط اندامی به نام جفت واز طریق بند ناف به بدن مادر متصل است اکسیژن ومواد غذایی از طریق رگهای بندناف از -3کند

 رو..                                                            شی -گاو -دلفین نهنگ -مانند انسان.شود از بدن جنین به خون مادر منتقل میخون مادر به جنین و مواد زائد مانند کربن دی اکسید 

 
 اهمیت پستانداران               

 بارکشی و.. -تامین غذا-.تهیه غذا1    
 .پاکسازی طبیعت و جلوگیری از انتشار بیماری و آلودگی محیط زیست توسط پستانداران الشخوار مانند کفتار و شغال 2    
 .جلوگیری ازانتشار بیماریها و بقای نسل جانوران باهوش وقوی توسط گوشتخواران مانندگرگ ویوزپلنگ باشکارجانوران پیروناتوان 3   
به حفظ جنگلهای بلوط  توسط همستروسنجاب با ذخیره کردن دانه ها  ومیوه ها در زیر خاک و  رویش آنها . رویش گیاهان و کمک 4    

 در فصل بهار 
 

       

 بوم سازگان یا اکوسیستم :  

 سازندگان گویند .گذارند را بومدو برهم می نزنده و تاثیری که ای عوامل زنده و غیر
 انواع بوم سازگان : -
 . خشکی مانند کویر لوت1
 . آبی مانند دریاچه گهر2
 آبی مانند تاالب انزلی  –. خشکی 3

 کنند .محیط زیست محیطی که موجودات زنده در آن زندگی می
 گلخانه –. مصنوعی مانند آکواریوم 2   بیابان  –جنگل  –. طبیعی مانند دریا 1:انواع محیط زیست  -

 شود .گان رابطه غذایی است که باعث ایجاد چرخه مواد و انتقال انرژی میامهم ترین رابطه بین جانداران یک بوم ساز

پستانداران جفت دار بر اساس رژیم غذایی

همه چیز خوار

خرس-انسان 

گوشتخوار

پلنگ -شیر

گیاهخوار

اسب -گاو

سید مجتبی حسینی-تهیه کننده: تامارا خادمزیستن                              باهم فصل پانزدهم  :  
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 هاجلبک-گیاهان خشکی :. تولید کننده-1:ان گعوامل زنده بوم ساز -
  مصرف کننده دوم : گوشت خوار یا همه چیز خوار  -ب خوار مصرف کننده اول : گیاه -الف :.مصرف کننده2
 هاقارچ -  تجزیه کنندگان  -:. تجزیه کننده 3

 سازند .اند که از مواد معدنی مواد آلی میکنندگان جاندارانی تولید
 به جانداران تولید وکننده توانایی ساخت مواد آلی را ندارند مصرف

 اند .ننده وابستهک
 باشد .:ارتباط تولید کننده و چند مصرف کننده میزنجیره غذایی

 وجود می آید  از ارتباط چند زنجیره غذایی شبکه غذایی به
 
 
 

 هرم ماده و انرژی :
در هرم انرژی گیاهان که همانند تولید کنندگان هستند در قاعده قرار دارند و 

گیرند که هر چه به رأس ها( باالتر قرار می)طبقهمصرف کنندگان در ترازها 
شود در آخرین تراز ها کمتر میشویم تعداد مصرف کنندهتر میهرم نزدیک

از مرگ الشه آنها گیرند که این موجودات پس وران قرار میترین جانقوی
وباره د و شوندها تجزیه شده و به مواد معدنی تبدیل میتجزیه کننده سطتو

 .شوندخه میوارد چر
 روابط بین جانداران  : -
 رقابت   -3 شکار و شکارچی -2  همزیستی -1

 همزیستی بین جانداران
 انگلی -3 همیاری -2 همسفرگی -1

 کنند.ای که دندان تمساح را تمیز میبرند مانند پرنده: هر دو جاندار سود می همزیستیالف( 
 کند نه ضرر مانند دلقک ماهی و شقایق برد ولی دیگری نه سود می: یک جاندار سود می همیاریب ( 

 برد مثل پشه و انسان کند ولی جاندار دیگر )انگل( سود می: میزبان ضرر می انگلیج(
 آید مانندوجود می در برخی روابط همزیستی بین جانداران یک جاندار جدید به:  نکته

 گل سنگ از ارتباط قارچ و جلبک 
 تشکیل خاک –غذای جانوران  –دارو  –: تهیه رنگ  فواید گل سنگ
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 شکار و شکارچی -2
  رود )شیر به دنبال گوزن(الف( شکارچی به دنبال طعمه می

تغییر  –استتار  –نکته : شکار برای حفاظت از خود از راهکارهایی مانند تغییر جثه 
 رنگ و ... استفاده

 کند.ب(  شکارچی ثابت است مانند شقایق دریایی که خرچنگ شکار می
 
 

باشد که جانداران نیازهای مشابهی داشته و منابع برطرف کننده این نیازها مشترک باشد مانند غذا ،این روش در بین موجوداتی میرقابت
 محل زندگی  –آب  –

  کند .: تقسیم بندی زمان شکار رقابت را کم می نکته
 یهای جانداران و محیطی است که جانداران در آن زندگ: تنوع گونه تنوع زیستی

 کنند .می
 ایران به دلیل داشتن آب و هوای متفاوت دارای تنوع زیستی زیادی است .

 
 . الگوبرداری از جانوران برای ساخت مواد جدید3 . توسعه کشاورزی2   . تهیه دارو1 اهمیت تنوع زیستن :

 

 

 

 

 

 1322گروه علوم تجربی شهرستان سلسله )الشتر( آبانماه 

 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




