
سالمبچهها
شاید تا حاال هر موقع اسم علوم تجربی به گوشتون خورده یاد کلی مطلب افتادید که باید حفظ کنید، تازه خیلی از این مطالب رو هم یادتون 

بره!! احتماالً تاحاال تو درس علوم مطالب زیادی وجود داشته که بدون انجام آزمایش و بدون »تجربه کردن« اون ها رو حفظ کردید و بعد 

هم خیلی زود فراموش شده.

ولی دیگه اون روزها تموم شد... چون قراره علوم تجربی رو تجربه کنیم، کلی فیلم علمی از مفاهیم کتاب رو ببینیم و گویی داریم پا به طبیعت 

می ذاریم تا تک تک مفاهیم کتاب رو حس کنیم. دیگه قراره راست راستی مثل دانشمندان به محیط اطرافمون نگاه کنیم تا پدیده های علوم 

تجربی رو لمس کنیم؛ مثل دانشمندان وقتی درباره ی علت یک پدیده ی علمی برامون سؤال ایجاد می شه، بتونیم مرحله مرحله بریم جلو و 

به جواب سؤاالمون دست پیدا کنیم. 

آره ... درست اومدید. علوم تجربی رو باید همین طوری یاد گرفت.

ویژگیهایبارزکتاب
کتاب های کمک آموزشی بخش مهمی از منابع آموزشی و تربیتی محسوب می شوند که با توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان می توانند شرایط 

یکسان آموزش مفهومی و خالقانه را فراهم کرده تا همه ی دانش آموزان عزیز در سراسر کشور طعم شیرین آموختن را بچشند.

در آموزش علوم تجربی کوشیده ایم تا هم زمان به پنج مورد توجه ویژه داشته باشیم:

مفاهیمعلمی: توجه به مفاهیم، قوانین، اصول، اندیشه ها و دیدگاه های علمی

تولیددانشومهارت: تولید دانش و مهارت های مورد نیاز دانش آموزان مانند مشاهده، طبقه بندی و سازماندهی، اندازه گیری، مدل سازی، 

برقراری ارتباط، تفسیر و نتیجه گیری، پیش بینی کردن و فرضیه سازی آزمایش، شناسایی و کنترل متغیرها و ابزارسازی.

خالقیتونوآوری: تقویت قوه ی تخّیل، حس کنجکاوی و پرسش گری، تفکر خاّلق و نیز توان به کارگیری ایده ها و ابزارها

تجربهکردنوفعالیتعلمی:ایجاد نگرش مثبت در دانش آموزان نسبت به علوم تجربی و توانایی یادگیری آن،  عالقه به علم و فعالیت های 

علمی، دست زدن به تجربه برای یادگیری علم

کاربردعلومتجربی: به کارگیری مفاهیم علمی و مهارت های ذهنی و عملی در زندگی روزانه 

با تکیه بر این نگاه بر آن شدیم تا نسل جدیدی از کتاب های درسی خودآموز را منطبق بر آخرین تغییرات کتاب های درسی جدید در اختیار شما عزیزان 

قرار دهیم. این سری از کتاب ها در واحد تألیف انتشارات بین المللی گاج به نام »آس« که مخفف »آموزش ساده« است، زمینه ی الزم را برای 

ایجاد همه ی قابلیت های مورد نیاز در درس علوم تجربی در خانه و مدرسه برای شما فراهم آورده است.

در کتاب های علوم آس، بر آموزش مفهومی تأکید داریم؛ بنابراین از ارائه ی نکته وار مطالب پرهیز شده و سعی کرده ایم 

مفاهیم علمی در قالب داستانی و با بیانی ساده و دلنشین ارائه شود.

از آن جا که اعتقاد داریم یاد گرفتن از هر آزمون و امتحانی ارزشمندتر است، سعی کرده ایم مفاهیم علمی را 

به طور کامل و با هدف آموختن و پرهیز از بیان حفظی ارائه کنیم، چون می دانیم با یادگیری مفهومی 

بود. نیز موفق خواهیم  امتحانی  و  آزمون  در هر  علوم تجربی،  بر چشیدن طعم شیرین  عالوه 

در کتاب علوم ششم آس بیش از 100 فیلم آموزشی در قسمت های مختلف گنجانده ایم تا هر 

مفهوم علمی را به طور دقیق، کامل و ملموس بیاموزیم. هم چنین از کاریکاتورها و تصاویر 

از خواندن  تا  استفاده شده  درسی  آموزش مطالب  راستای  در  گرافیکی هدفمند 

علوم تجربی لذت ببریم.

مقدمه مؤلفان



در این کتاب برای بیان جذاب تر مطالب از قسمت های مختلفی در هر درس بهره برده ایم که 

به توضیح مختصر هر کدام از آن ها می پردازیم.

ماجراچیه؟!
کاربرد  بیان  بر  دارد که عالوه  ابتدای هر درس وجود  در  این بخش 

مفاهیم علمی هر درس در زندگی روزمره، خالصه ای از مطالب درس 

را بیان کرده و ذهن دانش آموزان را آماده ی ورود به درس می کند. 

فکرکنتاکشفکنی
در این بخش، با بیان مطالب و طرح سؤاالتی درباره ی موضوع درس 

است  قرار  که  جدیدی  موضوعات  یا  قبلی  دانسته های  سطح  در  و 

به  ورود  برای  زمینه  شود،  آشنا  درس  طول  در  آن ها  با  دانش آموز 

درس و آموزش اکتشافی او فراهم می شود و از طرفی مباحثی را که 

قرار است پس از خواندن درس بر آن ها مسلط شود متوجه می شود.

درسنامه
در طراحی درس نامه سعی شده تا تأکید بر یادگیری مفهومی باشد 

داشتن  و  نکته  زیادی  تعداد  با  رو به رو شدن  جای  به  دانش آموز  و 

قالب  فراموشی آن ها، مطالب درسی در  و  از حفظ مطالب  استرس 

فیلم های  با  همراه  دانش آموز  و  معلم  پاسخ  و  پرسش  داستانی، 

آموزشی، تصاویر با کیفیت آموزشی و نیز کاریکاتور ارائه شده است.

هم چنین در حین ارائه ی درس نامه از مواردی هم چون: 

»یادتمیاد« برای یادآوری مطالب از سال های گذشته، 

»بپا« که مخفف عبارت »بپا اشتباه نکنی« به منظور تذکر بدفهمی ها 

و اشتباهات مفهومی و رایج در هر مطلب درسی، »شیمیدانشویم،

علمی  مفهوم  یک  بررسی  و  تحلیل  منظور  به   »... شویم، فیزیکدان

مانند دانشمندان؛ تا دانش آموزان با روش دانشمندان در برخورد با 

مسائل و شیوه ی حل مسائل آشنا شده و رفته رفته نگاه علمی آن ها 

تقویت شود.

»زنگهوشوخالقیت« به منظور تقویت شیوه ی آموزشی اکتشافی 

طراحی شده تا دانش آموزان بتوانند چند مفهوم علمی از موضوعات 

و درس های مختلف را با هم ارتباط دهند و به حقایق علمی جدیدی 

دست یابند.

کیبود
کشفکرد؟

دانستنیهایروز
شیفتهیالمپیادی؟

این موارد شامل مطالب باالتر از سطح کتاب است ولی 

یادگیری آن ها تأثیر بسزایی در یادگیری مفهومی مطالب درسی دارد.

»کیبودکشفکرد؟« به منظور بررسی تاریخچه ی کشف یک مفهوم 

تا  شده  طراحی  دانشمند  یک  زندگینامه ی  یا  درس  با  مرتبط  علمی 

دانش آموزان با تاریخ کشف مفاهیم علمی و زندگینامه ی دانشمندان 

آشنا شوند. 

با  مرتبط  فناوری های  آخرین  بررسی  منظور  به  روز«  »دانستنیهای

یک مفهوم علمی طراحی شده تا اطالعات دانش آموزان به روز شده 

و هم چنین ارتباط کاربردی مفاهیم درسی در زندگی روزمره را متوجه 

شوند.

»شیفتهیالمپیادی؟«به منظور ارائه ی مطالب علمی مفید و مرتبط با 

درس ولی باالتر از سطح کتاب برای دانش آموزان عالقه مند طراحی شده 

است که در یادگیری آن ها به فهم عمیق مطالب درسی کمک می کند.

کافهسؤال،گزینهیچند؟،آزمونهایدورهای،
تشریحیوتستی

در این بخش ها سعی شده انواع سؤاالت مفهومی و متنوع در سطح 

و  استانی  هماهنگ  تشریحی  امتحانات  درسی،  کتاب  استاندارد 

آزمون های تستی مدارس خاص آورده شود تا دانش آموزان با حل 

سؤاالت با چینشی از ساده به دشوار، بتوانند تقریبًا بر انواع سؤاالت 

کاربردی،  مهارتی،  مفهومی،  سبک های  بر  مبتنی  که  طبقه بندی شده 

شناختی و تصویر هستند، مسلط شوند. سعی شده است هیچ دو 

علمی  جنبه های  هر سؤال  و  نباشند  کامل مشابه هم  به طور  سؤالی 

موضوع  که  درسی  چند  هر  پایان  در  هم چنین  بسنجد.  را  جدیدی 

شیمی، فیزیک، زمین شناسی و زیست شناسی دارند سؤاالت تشریحی 

و  گرامی  دبیران  که  است  آمده  درس  همان  موضوع  با  تستی  و 

دانش آموزان عزیز می توانند از آن ها استفاده کنند. 
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در این کتاب بیش از 110 کلیپ علمی ـ آموزشی ارائه شده است. 

 QR همراه  تلفن  با  درس؛  هر  آموزش  فیلم های  جهت مشاهده ی 

کدهای درج شده در کتاب )به صورت مقابل( را اسکن کنید و رایگان 

مشاهده نمایید.



سالم به همه ی دانش آموزان عزیز و گلم، حضورتون در سال ششم ابتدایی رو، تبریک میگم. سپاس خدا را که همگی بزرگ و عاقل 

و فهمیده و دانشمند !!! شدید. 

در پایه ی پنجم که با مراحل کاوشگری آشنا شدید متوجه شدید که دانشمندان وقتی با یک مسأله یا رویداد علمی و اتفاق جالب 

برخورد می کنند چطور با مسأله برخورد می کنند و اون مسأله رو حل می کنند. 

در طول تاریخ دانشمندان با نگاهی دقیق به اطراف خود و مشاهده پدیده ها و اتفاقات جالب در اطراف خود مانند افتادن سیب، 

رعد و برق، شفق قطبی، شناور شدن چوب روی آب و ... 

با طرح مسأله و فکر کردن و آزمایش کردن موارد مختلف در پی یافتن پاسخ بودند. حاال نوبت شما دانشمند کوچولو است تا 

مثل یک دانشمند به مسائل نگاه کنی. 

  

درس اول: زنگ علوم
ماجرا چیه؟!
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بچه ها به نظرتون دانشمندان چطوری میتونن یک مسأله رو حل کنند.  
 ما هم مثل دانشمندان در اطرافمان خیلی از اتفاق ها رخ می دهند ولی یا برامیان سوالی پیش منی آید و 

یا منی توانیم به سؤال های خود پاسخ دهیم. 
 بیایید مثل یک دانشمند با نگاهی دقیق تر و با اجنام آزمایش های مختلف به سؤال ها و مسأله های خودمان 

پاسخ دهیم. 

فکر کن تا کشف کنی

� کاوشگری

سال گذشته با مراحل کاوش کردن آشنا شدیم. این همان مراحلی است که دانشمندان با آن به سؤال های بزرگ و اساسی علمی 
پاسخ می دهند و با آن موفق به اختراع و کشف مسائل جدید می شوند. در کاوشگری برای حل یک سؤال یا مسأله باید با دقت 
مشاهده کنیم، مواردی که برایمان سؤال است را مطرح کنیم و برای هر سوال، پیش بینی و تحلیل خودمان را ارائه دهیم.اما ممکن 
است پیش بینی ما درست نباشد، بنابراین برای پی بردن به درستی پیش بینی های خودمان باید آزمایش هایی طراحی کنیم و چند 

بار تکرار کنیم تا نسبت به درستی آن ها مطمئن شویم. 

بنابراین برای یافتن پاسخ یک سؤال و مسأله باید:  

ُخب بچه ها نترسید اگر تعداد مراحل زیاد بود!!!
می خواهیم راجع به چند مورد از سؤال ها و مسائلی که برای شما پیش آمده صحبت کنیم و این مراحل کاوشگری را درباره ی سؤال های شما بررسی کنیم.

تجربه و تفکر
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ماجرای�شگفت�انگیز�شهاب�سنگ�

آقا اجازه!!!  من هفته ی قبل خبری تو سایت خبری خونده بودم درباره ی برخورد 

شهاب سنگ با زمین و ایجاد گودالی به قطر 12 متر و عمق 5 متر. خیلی جالب بود. 

)امیر( 

خب، ادامه بدید. 

آقا اجازه!!!  بعد از این که امیر این خبر رو تو کالس خوند برای من جالب شد و 

یه  که  بود  این  جالب  اتفاق  یه  خوندم،  شهاب سنگ  درباره ی  کتاب  تا  چند  رفتم 

شهاب سنگ دیگه در برخورد با زمین گودالی به قطر 1200 متر و عمق 200 متر ایجاد 

کرده است. )مجتبی(

االن من و امیر برامون سؤال ایجاد شده که این گودال ها چرا با هم تفاوت دارند با 

این که هر دو بر اثر برخورد شهاب سنگ به وجود آمده اند. 

خب، سؤال خوبیه، بچه ها امیر و مجتبی راجع به دو اتفاق یکسان یعنی برخورد شهاب سنگ 

با زمین، ولی با اثرات متفاوت روبه رو هستند. بیایید این مسأله رو با هم حل کنیم. 

 چرا یک شهاب سنگ گودال کوچک تر و یک شهاب سنگ گودال بزرگ تر ایجاد کرده است؟ 

 1  مشاهده: امیر و مجتبی هر کدام خبری درباره ی برخورد شهاب سنگ خوانده اند و با مشاهده این پدیده و بررسی دقیق مشاهده های 

خود درباره ی آن ها مطالعه کرده اند. 

 2  طرح سؤال و مسأله: با بررسی بیشتر سؤال هایی برای امیر و مجتبی پیش آمده است. 

 3  جمع آوری اطالعات: حاال باید درباره سؤال هایی که برای آن ها پیش آمده اطالعات جمع آوری کنند. 

 4  پیشنهاد راه حل و پیش بینی درباره ی پاسخ به سؤال ها. 

آقا امیر و آقا مجتبی، پیش بینی خودتون درباره ی پاسخ سؤال های خودتون چی هست؟ 

آقا اجازه!!! به نظر من هر چقدر اندازه ی شهاب سنگ بزرگ تر باشد گودال ایجاد شده 

بزرگ تر خواهد بود. )امیر( 

خب نظر شما چیه آقا مجتبی. 

گودال به قطر 12 و  عمق 5 متر

گودال به قطر 1200 و  عمق 200 متر
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ایجاد شده  گودال  باشد، قطر  بیشتر  به نظر من هر چه قدر سرعت شهاب سنگ  اجازه!!!  آقا 

بزرگ تر خواهد بود. )مجتبی(

خب بچه ها پیش بینی های خوب و جالبی هست. بریم سراغ قدم بعدی در کاوشگری. 

 5  طراحی آزمایش برای پیش بینی انجام شده: حاال امیر و مجتبی باید برای 
بررسی درستی پیش بینی خودشون آزمایش های مناسبی طراحی کنند تا متوجه بشن 

پیش بینی خودشون درست بوده یا غلط. آقا امیر نوبت شماست. 

 آقا اجازه!! من 3 تا ظرف از گچ، خاک و آب به همراه 2 سنگ متفاوت و چند تیله به اندازه های 

متفاوت آماده کردم. 

بعدش سنگ ها و تیله های با اندازه های متفاوت رو از ارتفاع های متفاوت رها کردم روی ظرف گچ، این مرحله رو برای ظرف آب و خاک هم امتحان 

کردم. 

گودی  ولی  بود  کوچیک  سنگ  اندازه ی  این که  با  جاها  بعضی  اجازه!!!  آقا 

بزرگ تری در مقایسه با سنگ بزرگ تر ایجاد کرد. فکر کنم اشتباه کردم چون 

نمی تونم از اندازه ی گودال ها به نتیجه برسم. 

بله امیرجان. در هر آزمایش متغیرهایی )عواملی که می توانند تغییر کنند( 

وجود دارند مثالً در این آزمایش جنس سنگ، ارتفاع، جنس تیله، جنس 

خاک، اندازه ی تیله ها و اندازه ی سنگ ها می توانند متغیر باشند. ولی در 

جنس  باید  می کند«  ایجاد  که  گودی  بر  اندازه ی سنگ  »تأثیر  بررسی 

فقط  و  باشند  ثابت  ارتفاع  و حتی  تیله  جنس  جنس سنگ ها،  خاک، 

اندازه ی سنگ ها و تیله ها متفاوت باشند. 
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� کاغذ،�طبیعی�یا�مصنوعی

 از آن جایی که کاغذ به همین شکل که در دست ما است در طبیعت یافت نمی شود و باید کارهای زیادی انجام شود تا کاغذ با همین کیفیت و زیبایی 
به دست ما برسد بنابراین کاغذ یک ماده مصنوعی به حساب می آید.

 ماده ای مصنوعی که کاربردهای فراوانی در زندگی ما دارد. در شکل زیر برخی از کاربردهای کاغذ را می بینیم.

بچه ها کاربردهای دیگری از کاغذ را می شناسید؟

آقا اجازه !!! ما وقتی می ریم عکاسی اونجا از کاغذهای مخصوصی واسه چاپ کردن عکس استفاده میشه، پاکت های مختلفی از جنس کاغذ واسه گذاشتن 

عکس وجود داره و همچنین آلبوم های کوچیک و بزرگ از جنس کاغذ وجود داره.

کامالً درسته. آفرین دانش آموز دقیق و باهوش

آقا اجازه !!!  ما خواهرمون تو رشته خیاطی هستن، معموالً انواع کاغذ برای کشیدن الگو، خط کش های کاغذی مخصوص، دفترچه یادداشت، کاغذهای 

بسته بندی لباس و .... اطرافشون هست.

درسته عزیزم.
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بچه ها همین طور که می بینید کاغذ در همه ی قسمت های مختلف زندگی با انواع حالت های مختلف کاربرد دارد.

ُخب بچه ها تا اینجای داستان جالب کاغذ با کاربردها و تاریخچه ی کاغذ آشنا شدیم. حاال می خواهیم ببینیم کاغذ را چه طور درست می کنند و با مراحل 

تولید کاغذ آشنا شویم.

� از�درخت�تا�کاغذ

 ماده ی اصلی مورد نیاز برای ساخت کاغذ، چوب است. کاغذ از ساقه و تنه ی محکم و شاخه های چوبی درختان تنومند به دست می آید و سایر 

اجزای درخت مانند شاخه های نازک و برگ ها برای ساخت کاغذ کاربرد ندارند.

همه می دانید که چوب یک ماده ی طبیعی است و کاغذی که از آن استفاده می کنیم مصنوعی است. علت آن است که تغییرات زیادی بر روی چوب 

اجنام می شود تا به کاغذ تبدیل شود.

زنگ هوش و خالقیت

یادت میــاد؟!

                     در سال های گذشته با تغییرات فیزیکی و شیمیایی آشنا شدید.

مثالتعریفنوع تغییر

تغییر فیزیکی
تغییری که در آن ماده تغییر نکرده و ماده ی 
جدیدی تولید نمی شود و فقط حالت یا اندازه 

یا شکل ظاهری ماده تغییر می کند.

پاره کردن کاغذ ـ تبخیر شدن آب ـ ذوب 
شدن شمعـ  شکستن شیشه

تغییر شیمیایی

تغییری که در آن نوع ماده تغییر می کند و 
ماده ی جدیدی تولید می شود که معموالً با 
تولید گرما یا تغییر در بو ـ مزه و ... همراه 

است.

زرد شدن برگ درختان ـ سوختن چوب ـ 
زنگ زدن آهن ـ فاسد شدن میوه

دانستنی های روز

از پنبه و نیشکر برای    جالب است بدانید که عالوه بر چوب درختان 

تهیه ی کاغذ استفاده می شود. ساقه ی پنبه یکی از پسماندهای کشاورزی است که برای خمیر 

کاغذسازی مورد استفاده قرار می گیرد. ساقه ی پنبه به مقدار فراوان در تمام دنیا وجود دارد و 

/19 میلیون تن از آن در جهان تولید می شود. سالیانه
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پسماندهای نیشکر نیز در تهیه ی خمیر کاغذسازی و 

تولید کاغذ استفاده می شوند و جایگزین خوبی برای 

جلوگیری از قطع درختان جنگل محسوب می شوند.

مراحل�تبدیل�درخت�به�کاغذ

 1 بریدن درخت  2 حمل چوب به کارخانه

 3 کندن پوست تنه ی درخت  4 تبدیل چوب به تکه های ریز چوب )چیپس چوب(

 5 تبدیل چیپس چوب به خمیر و از بین بردن رنگ آن  6 خشک کردن خمیر و تهیه ی کاغذ

ُخب بریم مراحل تبدیل درخت به کاغذ رو به طور مفصل بررسی کنیم.

بچه ها به مراحل تبدیل درخت به کاغذ خوب نگاه کنید.
چرا در مرحله ی 5 یک تغییر شیمیایی رخ می دهد؟

آقا اجازه !!!  فکر می کنم به خاطر تبدیل تکه های ریز چوب به خمیر و از بین بردن رنگ شیمیایی هست و این  که با استفاده از مواد شیمیایی 

رنگ چوب تغییر می کنه.

احسنت عزیزم. کامالً درسته. 

تولید کاغذ
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آزمایـش کنیـد

                      همان  طور که دانستیم یکی از مراحل تبدیل درخت به کاغذ از بین بردن رنگ زرد چوب و سفید کردن خمیر است که از سفید 
کننده و رنگ بر استفاده می شود.

 بیایید یک بار خودمون این آزمایش رو انجام بدیم.
 مواد الزم: بِشر ـ استوانه مدرج ـ آب اکسیژنه ـ پتاسیم پرمنگنات ـ سرکه ـ قاشق

  گام اّول: در یک ِبِشر )ظرف شیشه ای آزمایشگاهی( یا لیوان پالستیک 100 میلی لیتر 

آب بریزید.

به  پرمنگنات  پتاسیم  بلور  دانه  چند  دوم:  گام    

مواد داخل بشر اضافه می کنیم.
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دانستنی های روز

                       هر کدام از فلزات ویژگی های خود را دارند، اگر بتوانیم ویژگی های مفید آن ها را با هم تلفیق کنیم می توانیم آلیاژی با خواص جالب و 
کاربردی تر به دست آوریم. 

    آلیاژ: به مخلوطی از 2 یا چند فلز آلیاژ یا همجوشه می گویند. مخلوط کردن این فلزات با هم باعث می شود کیفیت محصول بهتر شود. 
به مثال های زیر توجه کنید:  

  2    1 

  4    3 

� آهِن�زنگ�نزن

 همان طور که در ویژگی های فلز آهن خواندیم، فلز آهن در تماس با هوای مرطوب زنگ می زند و به ماده ای قهوه ای رنگ )نارنجی مایل به قهوه ای( 
تبدیل می شود که به زنگ آهن معروف است. این مسأله باعث ایجاد مشکالت و هزینه های فراوان برای انسان ها می شود و باعث فرسوده شدن و 

تخریب شدن خودروها، وسایل آهنی، پل ها و ... می شود. 
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برای رفع این مشکل دانشمندان دو راه حل پیشنهاد دادند. 

 1 استفاده از رنگ های مخصوص به نام »ضد زنگ« و همچنین انواع 

و  ایجاد شده  پوششی در سطح آهن  باعث می شود  رنگ های مختلف، 
از  این طریق مانع  از  از مجاورت آهن و رطوبت هوا جلوگیری شود و 

زنگ زدن و پوسیدگی آهن می شوند. 

2  تولید آهن زنگ نزن از طریق آلیاژ کردن آهن با کربن و فلز کروم، این آلیاژ 

آهن مقاومت باالیی در مقابل زنگ زدن دارد.

نام دیگر آهن زنگ نزن، استیل می باشد و به دلیل این ویژگی 
ظروف  و  وسایل  تهیه ی  در  زنگ نزن  آهن  از  جالب  بسیار 
آشپزخانه مانند اجاق گاز، چاقو، چنگال، قاشق، کتری و سماور 
قطعات صنعتی  و  پزشکی  بهداشتی،  لوازم  از  بسیاری  و   ... و 

استفاده می شود. 
 در جدول زیر تعداد از وسایلی که هر روز در اطرافمان می بینیم آورده شده است. به جنس و ویژگی های هر کدام دقت کنید. 

نقرهطالمسآلومینیمآهننام فلز

بدنه ی اتومبیل، فرغونکاربرد
روکش قرص، بدنه ی 

هواپیما، بعضی از 
دوچرخه ها

ساخت آلیاژ و زیورآالتساخت زیورآالتسیم برق

علت 
استفاده

 استحکام، شکل پذیری 
و چکش خواری

خاصیت تبدیل شدن به 
ورقه های نازک، سبک بودن 
و مقاومت تا حدود زیادی 

در برابر زنگ زدن

رسانای خوب جریان 
الکتریسیته

درخشندگی، زیبایی، 
 شکل پذیری و 
چکش خواری

چکش خواری، 
شکل پذیری، مقاومت 

در برابر 
زنگ زدن

تصویر
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 ُخب حاال که با فلزها بیشتر آشنا شدیم، بازدیدمان از کارخانه ی غذاسازی را ادامه می دهیم. 
در قسمت خاصی از کارخانه با محلول های شیمیایی بسیاری مواجه می شویم که در آن جا می توان 

رنگ های مختلفی را دید و بوهای متفاوتی را استشمام کرد. 
 وقتی با کارشناس کارخانه در مورد این قسمت صحبت کردیم، ایشان گفتند:  بخش محلول های 
شیمیایی و واکنش های شیمیایی یکی از قسمت های مهم و حساس در کارخانه می باشد، چون نیاز 
به دقت باالیی دارد و در صورت بروز هر اشتباه کوچکی، هم سالمتی کارکنان این قسمت به خطر 

می افتد و هم کیفیت کاغذ کاهش خواهد یافت.
 بعد از تحقیق و پرسش متوجه شدیم بیشتر این محلول ها اسیدها و بازها هستند که به عنوان رنگ بر و سفید کننده و ضدعفونی کننده در تولید 

کاغذ مصرف می شوند. 
بریم با اسید ها و بازها بیشتر آشنا بشیم. 

� اسیدها
 دو گروه از ترکیبات موجود در دنیای شیمی اسیدها و بازها هستند. اسیدها و بازها در صنعت بسیار پرکاربرد 

هستند و در صنایع مختلف استفاده می شوند. در ادامه با اسیدها و بازها بیشتر آشنا می شویم. 
 اسیدها: در کارخانه ی کاغذسازی برای از بین بردن رنگ خمیر کاغذ عالوه بر آب اکسیژنه، اسید نیز 

استفاده می شود، زیرا آب اکسیژنه در محیط اسیدی خاصیت رنگ بری بهتری دارد. 

� ویژگی�اسیدها
 1  مزه ی ترش دارند.   2  برخی از آن ها خورنده هستند و با فلزات واکنش می دهند. 

 3  محلول آبی آن ها رسانای جریان برق می باشد.   4 با بازها واکنش داده و تولید آب و نمک می کنند. )بازها را خنثی می کنند( 

 اسیدهای موجود
در اطراف ما
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� انواع�اسیدها
 اسیدها به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

 1  اسیدهای خوراکی  2 اسیدهای صنعتی

 اسیدهای خوراکی: اسیدهایی هستند که در طبیعت یافت می شوند و طبیعی محسوب می شوند و همان طور که متوجه شدید مزه ترشی دارند. 

 اسیدهای صنعتی: این نوع از اسیدها ساختگی و مصنوعی هستند. اسیدهای صنعتی غیرقابل چشیدن و غیرقابل لمس و سمی هستند و هنگام استفاده 
از آن ها حتماً باید از ماسک، دستکش و عینک مخصوص استفاده کرد. 

از این دسته می توان جوهر شوره )مهمات سازی(، جوهر گوگرد )باتری خودرو و الستیک سازی( و جوهر فسفر )کودها و مواد شوینده( را نام برد. 
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� شناسایی�اسیدها

 برای شناسایی اسیدها و بازها از شناساگرها استفاده می شود. شناساگرها با تغییر رنگ 

پی اچ  کاغذ  از معروف ترین شناساگرها  یکی  باز می شوند.  و  اسید  باعث شناسایی  خود 

(pH) با اعداد 1 تا 7 نمایش داده می شوند. 1 مربوط به  می باشد، اسیدها در کاغذ پی اچ 

قوی ترین اسید می باشد و شامل رنگ های زرد ـ نارنجی و قرمز می باشد و 7 محلول های 
خنثی )نه اسید و نه باز(. 

 روش استفاده از کاغذ پی اچ این گونه است که وقتی کاغذ پی اچ را وارد محلول می کنیم رنگ آن تغییر می کند. 
با استفاده از راهنمایی که بر روی بسته کاغذ پی اچ وجود دارد و با مشاهده تغییر رنگ کاغذ می توانیم قدرت اسیدی یا بازی یا خنثی بودن محلول 

را متوجه شویم. 
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به نظر شما وقتی توپ را از فاصله ی یک متری از سطح زمنی رها می کنیم و به 

پاینی حرکت می کند کسی آن را می کشد یا هل  می دهد؟

 به نظر شما علت نیروهای بنی قطب های آهن ربا چیست؟

آیا برای اعمال نیرو به اجسام همیشه نیاز به متاس با اجسام دارمی؟

داستان داره جالب میشه!!

برمی ببینیم جواب این سؤال ها چی هسنت.

فکر کن تا کشف کنی

 

� انواع�نیرو�
 در درس قبل درباره ی این که برای اعمال نیرو باید دو جسم وجود داشته باشند و در واقع نیرو اثر متقابل بین دو جسم است به طور مفصل خواندیم.

 فّعالیت های زیادی از جمله کشیدن طناب، بازی فوتبال، هل دادن اجسام، کشیدن اجسام و ... را بررسی کردیم.

آیا دقت کرده اید که در تمام این فّعالیت ها، دو جسمی که به هم نیرو وارد می کنند در تماس با هم هستند. ولی همان طور که متوجه شدید در پدیده هایی 

مانند افتادن سیب از درخت و نیروهای بین قطب های آهن ربا در جذب خرده های کاغذ با شانه پالستیکی هیچ تماسی وجود ندارد.

بنابراین دانشمندان پی به وجود نوع دیگری از نیروها بردند که در آن ها هیچ تماسی بین دو جسم وجود ندارد.

 بنابراین نیروها به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:
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� نیروهای�غیرتماسی�

 1 نیروی گرانشی یا جاذبه ی زمین

در فصل پاییز برگ های درختان پس از جدا شدن از درختان به سمت باال نمی روند!! و به سمت زمین آمده و روی زمین می افتند.

وقتی توپ را از ارتفاعی رها می کنیم به سمت پایین آمده و به زمین می خورد و هیچ کس انتظار ندارد به سمت باال برود !؟! 

نیروهای غیرتماسی
      

نیروی گرانش

وقتی شیر آب را باز می کنیم آب در هوا پخش نمی شود و به سمت پایین می آید. 

اتفاق ها نشان دهنده ی این است که تغییر حرکت اجسام   همه ی این 

هنگام رها شدن و حرکت به سمت پایین به خاطر نیرو است، نیرویی که از 

سمت زمین به همه ی اجسام وارد می شود و آن ها را به سمت خود می کشد. 

این نیرو را نیروی گرانشی یا جاذبه ی زمین می گویند.

نیروی جاذبه به همه چیز و همه کس وارد می شود و همه چیز را به طرف 

خود می کشد.

فیزیک دان شویم

جرم یا نیرو، مسأله این است!!!

 شاید تا حاال خیلی شنیده اید که می گویند وزن این هندوانه 5 کیلوگرم است!!! 

بارها و بارها مفاهیم وزن و جرم به جای همدیگر استفاده شده اند. وقت آن است که مانند یک فیزیک دان به صورت علمی، وزن و جرم را مقایسه کنیم 

و به این اشتباه ها و شایعه ها!! پایان بدهیم. 

(N) است، وزن به جرم جسم و جاذبه ی محیط   وزن: نیروی جاذبه ای که از سمت زمین به هر جسم وارد می شود و واحد اندازه گیری آن نیوتون

بستگی دارد. 

 جرم: مقدار ماده ی تشکیل دهنده ی جسم را جرم می گوییم، واحد اندازه گیری جرم کیلوگرم است، جرم جسم فقط به ذره های تشکیل دهنده بستگی 

دارد و با کم یا زیاد شدن جاذبه ی محیط، جرم تغییری نمی کند.
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آقا اجازه !!! یه مثال می زنید تا بهتر متوجه شویم؟!

بله حتما. اگر یک انسان در کره ی زمین دارای جرم 70 کیلوگرم باشد و به کره ی ماه برود آیا از جرم شخص چیزی کم می شود؟ مثالً 65 کیلوگرم می شود؟

آقا اجازه !!!  نه دیگه، همون 70 کیلوگرم می مونه.

  کامالً درسته، ولی همین شخص در کره ی زمین نسبت به کره ی ماه وزن بیشتری دارد چون جرم ثابت است ولی جاذبه ی کره ی زمین بیشتر 

از کره ی ماه است. بنابراین در فیلم هایی که از درون فضاپیماها می بینیم متوجه می شویم انسان ها بسیار سبک هستند و به راحتی در فضا معلق 
می باشند چون جاذبه بسیار کم است.

می خواهیم در جدول زیر به طور خالصه وزن و جرم را با هم مقایسه کنیم.

وزنجرم

نیروی جاذبه ای که از سمت زمین به هر جسم وارد می شود.مقدار ماده ی تشکیل دهنده ی جسم را جرم می گویند.
وزن یک جسم به جرم جسم و جاذبه ی محیط بستگی دارد.جرم جسم همیشه ثابت و به ذره های سازنده بستگی دارد.

واحد اندازه گیری وزن نیوتون است.واحد اندازه گیری جرم کیلوگرم است.

واحد اندازه گیری وزن نیروسنج است.وسیله ی اندازه گیری جرم ترازو است.
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فیزیک دان شویم

فیزیک در آسانسور 

  حتماً همه ی شما از آسانسور استفاده کرده اید و تغییر در جاذبه ی زمین را متوجه شده اید. در آسانسور می توانیم به وسیله ی یک ترازو، تغییرات شتاب 

گرانشی زمین را لمس کنیم!!! فرض کنیم یک فرد خوش تیپ!!! با وزن 70 کیلوگرم روی یک ترازو در داخل آسانسور قرار بگیرد.

1- اگر آسانسور با سرعت ثابت به طرف پایین حرکت کند، ترازو عدد 70 را نشان می دهد.

 2- اگر آسانسور به صورت ناگهانی و با شتاب به سمت باال 

حرکت کند، محکم به ترازو می چسبیم و ترازو عددی بیشتر از 

70 را نشان می دهد.

 3- اگر آسانسور به صورت ناگهانی و با شتاب به سمت پایین حرکت کند، به سمت باال کشیده 

می شویم و ترازو عددی کمتر از 70 را نشان می دهد.

) به  )9 8 2
/ m
s

 4- اگر آسانسور با شتابی برابر با شتاب زمین 

طرف پایین حرکت کند مانند فضانوردان بی وزن خواهیم شد و 

ترازو عدد 0 را نشان می دهد.

� تبدیل�جرم�به�نیرو

حاال که فرق جرم و نیرو را کامالً متوجه شدید، حتماً برایتان جالب خواهد بود که بدانید رابطه ی بین جرم و وزن چه می باشد. 

یعنی وزن هر جسم حدوداً 10 برابر جرم آن است.

9 می باشد که برای ساده تر شدن  8 2
/ m
s

 باید بدانید که عدد 10 مربوط به شتاب گرانش کره ی زمین یا همان جاذبه ی زمین است. شتاب گرانشی

10 در نظر می گیریم. 2
m
s

محاسبات آن را 

 باید گفت که عدد 10 مربوطه به شتاب گرانش کره ی زمین است و در سیاره های دیگر متفاوت است. اگر جرم زمین را یک در نظر بگیریم می توانیم 
در جدول زیر شتاب گرانش بقیه ی سیاره های سامانه ی خورشیدی را مشاهده کنیم.
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همان طور که می بینید انرژی به حالت های مختلفی وجود دارد و هر روز در اطراف ما حالت های مختلف انرژی در حال مصرف شدن و آزاد شدن می باشند.

� تبدیل�انرژی

در بسیاری از کارهایی که در اطراف ما اتفاق می افتند، حالت های مختلف انرژی به یکدیگر تبدیل می شوند، مثالً:
 1  در هنگام سوختن چوب انرژی شیمیایی چوب به انرژی نورانی و گرمایی تبدیل می شود.

 2  در هنگام انجام فّعالیت ورزشی انرژی شیمیایی غذاهایی که می خوریم به انرژی حرکتی تبدیل می شود.

 3 در هنگام روشن کردن اسباب بازی هایی که با باتری کار می کنند انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی و انرژی الکتریکی به انرژی حرکتی تبدیل می شود.

تبدیل
انرژی الکتریکی
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در فصل های گذشته با نیرو آشنا شده بودیم و در این فصل با انرژی آشنا شدیم. در یک جمع بندی خوشجیل!!! 

تفاوت های این دو مفهوم را بررسی می کنیم. بپا این دو مفهوم را قاطی!!! نکنی.

انرژینیرو 
توانایی انجام کارمقدار کشش یا رانش بین اجسام

نیروها دارای جهت هستند و اگر در جهت مناسب 
اعمال نشوند تأثیر مثبت نخواهند داشت.

در انرژی، جهت معنای خاصی ندارد و معموالً انرژی در 
همه ی جهت ها منتشر می شود.

نیروها در دو نوع تماسی و غیرتماسی قابل مشاهده 
هستند.

برخی از صورت های انرژی قابل مشاهده و آشکار هستند 
و برخی از آن ها قابل مشاهده نیستند.

بپـــا

فیزیک دان شویم

  بچه ها حاال که با انرژی و حالت های مختلف انرژی و با تبدیل انرژی ها به یکدیگر آشنا شدید، مثل یک فیزیکدان با تفکر و 

تحلیل خودتان از تبدیل های انرژی که تجربه کرده اید صحبت کنید.

به  آب  زیادی  لیوان های  تو  که  دیدیم  جالب  علمی  برنامه  یک  بار  یک  ما  اجازه!!!  آقا   

مقدارهای مختلف وجود داشت و فردی با زدن به روی لیوان ها صداهایی زیبا تولید می کرد، 

انرژی  به  تبدیل  حرکتی  انرژی  حالت  این  در  بود،  جالب  واقعاً  کردم،  امتحان  خودم هم 

صوتی می شود.

که  خوندم  کتاب  یه  تو  من  اجازه!!!   آقا   

فتوسنتز یک نوع تبدیل انرژی هست که 

انرژی نورانی یا تابشی به انرژی شیمیایی 

داخل گیاه تبدیل می شود.

 آقا اجازه!!!  ما وقتی سردمون می شه دست هامون رو به هم می مالیم و گرم می شویم، در 

واقع انرژی حرکتی به انرژی گرمایی تبدیل می شود.

کامالً درسته بچه ها، تجربه های جالب و قشنگی هستند.

 قانون پایستگی انرژی
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� خورشید،�منبع�اصلی�بیشتر�انرژی�ها

 وقتی دانشمندان از ابتدای پیدایش مفهوم انرژی درباره ی 
علت های ایجاد انرژی ها تحقیق می کردند متوجه شدند که بیشتر 
انرژی ها از تبدل انرژی خورشید ایجاد می شوند و در واقع یک 
تبدیل انرژی اتفاق می افتد و انرژی تابشی و نورانی به حالت های 

مختلف انرژی تبدیل می شود.

همان طور که در شکل باال می بینید منبع اصلی بیشتر انرژی ها، خورشید است. این جمله را بیشتر بررسی خواهیم کرد.
 1  خورشید انرژی الزم برای رشد و غذاسازی را در اختیار گیاهان قرار می دهد. گیاهان با استفاده از نور خورشید 

غذاسازی می کنند و در واقع انرژی را به صورت غذا ذخیره می کنند و زندگی بسیاری از موجودات زنده به همین انرژی 
شیمیایی ذخیره شده در گیاهان بستگی دارد.

 2 انسان ها از گیاهان و حیوانات که هر دو از نور خورشید برای زنده ماندن و رشد کردن استفاده کرده اند، بهره می برند و با مصرف غذاهای به دست 

آمده از حیوانات و گیاهان زنده می مانند و رشد می کند و از انرژی موجود در این غذاها برای انجام فّعالیت های خود استفاده می کنند.

انرژی خورشیدی منبع انرژی ها،
خورشید

منشاء انرژی ها
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 3 انرژی خورشید عامل اصلی و تعیین کننده در تشکیل ابر و بارش برف و باران و ... می باشد. با تابش خورشید آب موجود در سطح زمین، دریاها و 

... تبخیر می شود، بخار به سمت باال رفته و پس از سرد شدن، ابرها تشکیل می شوند. بنابراین عامل اصلی بارش برف و باران و استفاده از انرژی آب های 
موجود در سطح زمین توسط سدها و انرژی الکتریکی به دست آمده از آن ها، خورشید است.

 4 انرژی شیمیایی ذخیره شده در سوخت ها نیز از نور خورشید است. نفت، زغال سنگ، گاز و ... همه و همه از بقایای گیاهان و جانوران به وجود آمده اند 

و این گیاهان و جانوران با استفاده از نور خورشید غذاسازی کرده و انرژی را در خود ذخیره کرده اند.

همان طور که متوجه شدید، منبع اصلی بیشتر انرژی ها، خورشید است.
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همانطورکهگفتیمجانداراندرشبکهیغذاییباهمدرارتباطهستند،اماارتباطآنهاباهممتفاوتاست.

آقااجازه!!!میشهدربارهیروابطجاندارانبرامونتوضیحبدین؟

حتماًعزیزم.بهنظرتخصوصیاتوروابطجاندارانرودریکمتنطوالنیبگمیایکجدول؟

آقااجازه!!!منعاشقجدولم،چونخیلیخوندنشجذابه.

پستوهمباید،دستبهکاربشی،بایدکمککنیکهمطالبجدولخوبتوذهنتبمونه.

رقابتیصیادی
همزیستی

انگلیهمسفرگیهمیاری

یکجاندار،جانداِردیگررا
شکارمیکند.

گاهیدوگونهازجانداراندریکزیستگاهزندگیمیکنندواز
هردوموجودسودیکنوعمنبعتغذیهمیکنند.

میبرند.

یکیازجاندارانسود
میبردودیگرینهسود
میبردونهزیانمیکند.

یکیازجاندارانسودمیبردو
دیگرجاندارزیانمیکند.

ناآگاهانهآگاهانه

گاهیرقابتبرسرقلمروزندگی،
گاهیبرایجفتگیریوگاهی
برایغلبهبرُرقباوآبوغذا

میباشد.

گاهیبرخیجاندارانباهمبه

رقابتمیپردازندولیازاین

رقابتخودبیخبرند.

مثال:
1(مورچهوشته

2(پرندهیآبچلیکو
کروکودیل

3(زنبورعسلوگل
4(باکتریهایمفید

رودهیبزرگ)فراخروده(
وانسان

5(میگوینظافتچیو
سختپوستان

6(جلبکسبزوقارچ
7(باکتریهایمفیدو
ریشهیگیاهسویا

8(دلقکماهیوشقایق
دریایی
و...

مثال:
1(کرکسوشیر
2(کفتاروشیر

3(ماهیبادکشدارو
کوسه

مثال:
1(َکنهوسگ

2(کرمکدویگاووانسان
3(گیاهِسسوبوتهیخیار
4(کرمکدویسگوانسان
5(کرمآسکاریسوانسان
6(کرمقالبداروانسان

7(مگسواسب
8(پشهوانسان

و...

معموالًبینمصرفکنندههای
حلقهیدومزنجیرهدیده

میشود.

مثال:جنگیدنچندینگوزن
نربرایجفتگیری،جنگیدن

برسرقلمروو...

مثال:گیاهانیکجنگل
کههرکدامبرایدریافت
نوربیشتررشدطولی
میکنندوازاینرقابت

بیخبرندو... گیاهانشکارچیکهازبرخی
حشراتتغذیهمیکنند

استثناءمیباشند.

مثال:
1(گرگوگوسفند،2(خرسوماهی،3(عقابوخرگوش

4(شیروآهو،5(ماروموشو...
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آقااجازه!!!منظورازصیادی،ایناستکهیکجاندارشکارچیودیگریشکاراست؟

بلهدانشآموزعزیزم.

آقااجازه!!!میشهرقابتآگاهانهوناآگاهانهرویکباردیگرتوضیحبدید؟

بلهدانشآموزعزیزم.

٭رقابتآگاهانه:یعنیمیدانندسرچهموضوعیرقابتمیکنند.مثالًچندین
گوزننرباهمسریکگوزنمادهمبارزهمیکنندوپیروزمیدانقویترینگوزن

نراست.

٭رقابتناآگاهانه:نمیدانندکهدارندباهمرقابتمیکنند.یعنیازرقابِتباهماطالعیندارند.
مثلدرختانیکهبرایاستفادهازنوربیشتر،ُمدامرشدمیکنند.بدوناینکهقصدشانبلندتربودنازدرختدیگرباشد.

ممنونآقاخوِبخوبمتوجهشدم.

رابطهیرقابتی
ازنوعآگاهانه

رابطهیرقابتی
ازنوعآگاهانه
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آقااجازه!!!دلقکماهیوشقایقدریاییداستانشچیه؟

اآلنداستانشرومیگم.

دلقکماهیوشقایقدریاییهمزیستیازنوعهمیاریدارند،دلقکماهیدرمیانبازوهایشقایقدریاییمخفی
میشودوازشّرشکارچیدرامانمیماند.درمقابل،ماهیباحرکاتخودآبراجابهجاکردهورسوباترویبدِن

شقایقدریاییرابرمیداردوحتیماهیهایدیگرراگولمیزندوآنهارابهدامشقایقدریاییمیاندازد.

آقااجازه!!!منشنیدمکهشقایقدریاییخارهایسمیداردوازآنبرایشکارجانوراندریااستفادهمیکند.

چهطوردلقکماهیکهاونجامخفیمیشه،جونسالمبهدرمیبره؟

کمیصبرکنعزیزم.

دانشآموزعزیزم،دانشمندانبه2نتیجهرسیدند،اولاینکهبدندلقکماهیحاویمادهایاستکهآنراازنیشخارهایشقایقدراماننگهمیدارد
ودوماینکهدلقکماهیحرکاتخاصیداردکهفقطخودشمیتواندانجامدهد،بههمینخاطرشقایقدریاییدرطعمهبودنآنشکمیکندوبه

آنهاحملهنمیکند.

شیفته ی المپیادی

میخواهیمتفاوتوشباهترابطهیانگلیوصیادیرابررسیکنیم،چونوقتیعمیقفکرمیکنیم،میبینیمکهایندورابطهخیلی
بههمنزدیکاندولیدرعینحالیکیهمنیستند.

بررسیرابطهیصیادیوانگلی

تفاوت:دررابطهیانگلیمیزبانزندهاستولیدررابطهیصیادیبرایاستفاده
ازصیدبایدآنرابکشدتاازآنتغذیهکند.

شباهت:همدررابطهیانگلیوهمصیادی،هردویعنیانگلوصیادسودمیبرند
ومیزبانوصیدزیانمیکنند.

رابطهی
دلقکماهیو
شقایقدریایی
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علوم شمش دبستان

میخواهمچندداستانکوتاهرابرایتانتعریفکنم.داستانهایکوتاهازنوعهمیارِیموجودات.

� داستان�مورچه�و�شته�)همیاری(

شتههاموجوداتکوچکیهستند،اینشتههاازشیرهیپروردهیگیاهکه

درآوندآبکشیوجوددارد،تغذیهمیکنند،اّماخانهندارندوهرلحظهممکن

استصیادانشتهخوارآنهاراازبینببرند،بههمینخاطربامورچههانوعی

همیاریدارند.مورچههاازشتههاونوزادشاندربرابرصیادانمحافظت

میکنندوبهآنهاجایزندگیمیدهند،درجواباینلطف،مورچههاهم

ازشیرهیشیریندفعشدهتوسطشتههاتغذیهمیکنند.

رابطهی
مورچهوشته


