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 خیلی کوچک، خیلی بسرگ 01درس

 10ی صفحه جمع آوری اطالعات

ٌٚٛ  ٌفردس ٔٛسد اػسفادٜ ٚ ٘مؾ ٔیىشٚػىٛج ٞا دس د٘یای أشٚص، اعالػازی جٕغ آٚسی ٚ دس ٔٛسد آٖ دس والع 

 وٙیذ.

تا تٝ واسٌیشی ایٗ اتضاس لٛی، تـش زٛا٘ؼر  .اخسشاع ٔیىشػىٛج زحَٛ تضسٌی دس ػّٓ صیؼر ؿٙاػی تٝ ٚجٛد آٚسد

زا  01ؿٛ٘ذ، ٔـاٞذٜ وٙذ. یه ػَّٛ جا٘ٛسی سا دس٘ظش تٍیشیذ وٝ لغش ٔسٛػظ آٖ تیٗ  رسازی سا وٝ تا چـٓ دیذٜ ٕ٘ی

تاس وٛچه زش اص سیض زشیٗ جؼٓ لاتُ دیذٖ تا چـٓ غیش ٔؼّح اػر. تٙاتشایٗ زٟٙا  01ٔیىشٖٚ اػر، ایٗ ػَّٛ  01

ىشٚػىٛج ٘ٛسی تٛد وٝ آدٔی زٛا٘ؼر ػَّٛ سا تثیٙذ. تؼذ اص ٌزؿر چٙذ لشٖ، ٔیىشػىٛج ٞٙٛص ٘مؾ ٔیتا اخسشاع 

ٚ دسػاَ ٞای اخیش زحٛالذ ؿٍشفی دس تٟثٛد ویفیر آٖ صٛسذ ٌشفسٝ وٙذ  ٟٕٔی دس خظٚٞؾ ٞای صیؼسی ایفا ٔی

ٔیالدی تٛد  0491ی  دٞٝ اػر. یىی اص ػٕذٜ زشیٗ خیـشفر ٞا دس ػاخر ٔیىشػىٛج، اخسشاع ٘ٛع اِىسشٚ٘ی آٖ دس

وٝ أىاٖ ٔـاٞذٜ رساذ ٚ ا٘ذأه ٞای دسٖٚ ػِّٛی سا تٟسش اص ٌزؿسٝ فشاٞٓ وشد. أشٚص ٔیىشػىٛج ٘ٝ زٟٙا جٟر 

ٌیشد، تّىٝ دس زؼییٗ اسزثاط تیٗ ػاخساس ٞای زـىیُ  تشػی ؿىُ ٚ ػاخساس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای صیؼسی ٔٛس اػسفادٜ لشاس ٔی

وٙذ. ٕٞچٙیٗ دس ػّٓ فیضیه تشای  ٖٛ آٖ ٞا ٘یض ٘مؾ تٝ ػضایی ایفا ٔیی ػَّٛ ٚ فؼاِیر ٞای ٌٛ٘اٌ دٞٙذٜ

ٞا، دس ؿیٕی تشای ٔـاٞذٜ ٚ تشػی زشویثاذ ؿیٕیایی ٚ خیٛ٘ذٞای ازٕی ّٔىِٛی  ی ػاخساس دسٚ٘ی ّٔىَٛ ٔـاٞذٜ

 ٌیشد. ٔٛسد اػسفادٜ لشاس ٔی

 17ی صفحه کار با میکرسکوپ

دیٍش ٚ ٌشدٜ ٞای ٌیاٞاٖ ٔخسّف ٔحیظ ص٘ذٌی خٛد سا صیش ٕ٘ٛ٘ٝ ٞایی ٔا٘ٙذ: تاَ ٚ خای ٍٔغ ٚ حـشاذ 

 وٙیذ سػٓ وٙیذ. ٔیىشػىٛج لشاس دٞیذ ٚؿىُ آ٘چٝ سا ٔـاٞذٜ ٔی

 تٝ ػٟذٜ دا٘ؾ آٔٛص

 17ی صفحه آزمایش کنید

تا وٕه ٚاِذیٗ خٛد چٙذ ؿیـٝ وٛچه دسب داس زٟیٝ ٚ اص آب ٔىاٖ ٞای ٔخسّف ٔثُ حٛض، تشوٝ، ٟ٘ش، سٚدخا٘ٝ 

 سً٘ داسد، ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی وٙیذ ٚ تٝ والع تیاٚسیذ.وٝ ظاٞش ػثض 

ای تشیضیذ ٚ زیغه سا سٚی آٖ لشاس دٞیذ.  ی ؿیـٝ ای اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای آب سا سٚی زیغٝ تا وٕه ٔؼّٓ لغشٜ

تیٙیذ دس دفسش خٛد تىـیذ ٚ تا ؿىُ ٞای  ٔیىشٚػىٛج سا زٙظیٓ وشدٜ ٚ آٖ سا ٔـاٞذٜ ٕ٘اییذ. ؿىُ آ٘چٝ سا ٔی

 وٙیذ.  ی تؼذ ٔمایؼٝ صفحٝ

ؿٛد ٔٛجٛدازی ٞؼسٙذ وٝ جا٘ذاساٖ ػادٜ یا آغاصیاٖ ٘اْ داس٘ذ. ایٗ ٌشٜٚ  آ٘چٝ وٝ دس آب تشوٝ ٔـاٞذٜ ٔـاٞذٜ ٔی

 زشی داس٘ذ. ػاخسٕاٖ ػادٜاغّة زه ػِّٛی تٛدٜ ٚ ٘ؼثر تٝ جا٘ٛساٖ ٚ ٌیاٞاٖ،  اص جا٘ذاساٖ

زٛا٘ایی غزا ػاصی داس٘ذ، تٝ ٚفٛس دس آب تشوٝ ٔـاٞذٜ  ػّر داؿسٗ ػثضیٙٝ )وّشٚفیُ(ٝ جّثه ٞای زه ػِّٛی وٝ ت

وٙٙذ ٚ ٚجٛدؿاٖ تشای جا٘ذاساٖ  ؿٛ٘ذ. جّثه ٞای زه ػِّٛی ٞٓ دس آب ؿٛس ٚ ٞٓ دس آب ؿیشیٗ ص٘ذٌی ٔی ٔی
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سٚ٘ذ.  ای آتضیاٖ تٝ ؿٕاس ٔی ٔٙثغ زغزیٝدٞٙذ ٚ ٞٓ  ٞٓ اوؼیظٖ آب سا افضایؾ ٔی آتضی إٞیر فشاٚاٖ داسد، صیشا

داسای صاػذٜ ٞایی تٝ ٘اْ  ٞا زٛا٘یٓ ٔـاٞذٜ ٕ٘اییٓ وٝ تشخی اص آٖ ای ٔی سا تٝ سً٘ ٞای ػثض ٚ لشٔض ٚ لٟٜٛجّثه ٞا 

 زاطن ٚ ٔظن ٞؼسٙذ.

زٛا٘یٓ دس آب تشوٝ ٔـاٞذٜ ٕ٘اییٓ دیازْٛ ٞؼسٙذ وٝ خٛػسٝ ػیّیؼی داس٘ذ، ٕٞچٙیٗ دس آب  اص جّثه ٞایی وٝ ٔی

 ادٜ تٝ ٘اْ تاوسشی ٞا ٚ لاسچ ٞای زه ػِّٛی سا ٔـاٞذٜ ٕ٘اییٓ.ٞایی اص جا٘ذاساٖ ػ زٛا٘یٓ ٌٛ٘ٝ تشوٝ ٔی

 17ی صفحه وگو کنید گفت

 ٌیشیذ؟ ای ٔی ٔیىشػىٛج ٞای لذیٕی ٚ أشٚصی سا تا یه دیٍش ٔمایؼٝ وٙیذ. اص ایٗ ٔمایؼٝ چٝ ٘سیجٝ

ٚجٛد داؿسٝ وٝ ٘ٛس سا تٝ ای  جای الٔح، آیٙٝٝ ت ٞا ای داؿسٙذ ٚ دس آٖ ٔیىشػىٛج ٞای لذیٕی ػاخساس تؼیاس ػادٜ 

ػٕر ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙؼىغ ٔی وشد. ٕٞچٙیٗ تضسي ٕ٘ایی ٔیىشػىٛج ٞای لذیٕی وٓ تٛدٜ ِٚی تا خیـشفر ػّٓ، اص ا٘شطی 

اِىسشیىی ٚ ٘یض ػذػی ٞایی تا تضسي ٕ٘ایی تیـسش دس ػاخسٕاٖ ٔیىشػىٛج ٞا اػسفادٜ ٌشدیذ تٝ عٛسی وٝ اوٖٙٛ 

ٚ ٘یض وٛچه زشیٗ اجضای دسٖٚ ٞؼسٝ ػَّٛ ٞا سا تا ٚضٛح ٔٙاػة ؿٙاػایی  زٛا٘ذ حسی ّٔىَٛ ٞا ٚ ازٓ ٞا ا٘ؼاٖ ٔی

وٙذ. ٕٞچٙیٗ ٔیىشػىٛج ٞای خیـشفسٝ أشٚصی  زٛا٘ایی ػىغ تشداسی ٚ فیّٓ تشداسی ٘یض داس٘ذ. ٘ٛػی اص 

 زٛا٘ذ زصاٚیش ػٝ تؼذی اص ػَّٛ ٞا ٚ ػایش اجؼاْ ٔیىشٚػىٛج أشٚصی تٝ ٘اْ ٔیىشٚػىٛج اِىسشٚ٘ی اػر وٝ ٔی

ٞا  ٚ لاتّیر ٞای آٖ زٟیٝ وٙذ. ٘سیجٝ ٔی ٌیشیٓ ػاخسٕاٖ ٔیىشٚػىٛج تٝ ٔشٚس صٔاٖ وأُ زش ٚ خیـشفسٝ زش ؿذٜ ا٘ذ

 ٘یض افضایؾ یافسٝ اػر.

 17ی صفحه مشاهده سلول های گیاهی و جانوری

اػسفادٜ وشد. تشي سا زا ای  ی ٌیاٜ زشٜ یا ٌیاٞاٖ ٌّخا٘ٝ زٛاٖ اص تشي زاصٜ تشای دیذٖ ػَّٛ ٞای ٍٟ٘ثاٖ سٚص٘ٝ ٔی

ی دیٍش تخؾ ؿفافی سا دس ػغٛح تاالیی ٚ خاییٙی تشي سا  تض٘یذ زا تـىٙذ. ػدغ تا حشور ٔٛسب یه ٘یٕٝ سٚی ٘یٕٝ

ی وٛچىی اص آٖ سا سٚی الْ تٍزاسیذ، خغ اص اضافٝ وشدٖ یه لغشٜ آب، الُٔ سا سٚی آٖ  ا٘ذ، جذا وٙیذ. زىٝ خٛؿا٘ذٜ

 ٞذٜ ٕ٘اییذ.لشاس دٞیذ ٚ تا ٔیىشػىٛج ٔـا

 تیٙیذ، دس دفسش خٛد تىـیذ. ؿىُ آ٘چٝ سا صیش ٔیىشػىٛج ٔی

  تیٙیذ تا ؿىُ ٔماتُ ؿثاٞسی داسد؟ آیا زصٛیشی وٝ ٔی

تخؾ غـا یا خٛػسٝ، ٞؼسٝ ٚ ػیسٛخالػٓ لاتُ ٔـاٞذٜ اػر. ٕٞچٙیٗ ػَّٛ ٞایی تٝ  3تّٝ، چٖٛ دس ٞش دٚ زصٛیش، 

اٞذٜ وٙیٓ. ٞش سٚص٘ٝ سا یه جفر ػَّٛ ِٛتیایی ؿىُ تٝ ٘اْ ػَّٛ زٛا٘یٓ ٔـ ٘اْ ػَّٛ ٞای ٍٟ٘ثاٖ سٚص٘ٝ سا ٔی

 ؿٛ٘ذ. ایٗ ػَّٛ ٞا تاػث تاص یا تؼسٝ ؿذٖ سٚص٘ٝ ٞا ٔی ی سٚص٘ٝ یا ٍٟ٘ثاٖ سٚص٘ٝ احاعٝ وشدٜ اػر. ٍٟ٘ذاس٘ذٜ
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  17ی صفحه آزمایش کنید

ٔمذاسی تضاق دٞاٖ تٝ سٚی الْ ٔٙسمُ ی دٞاٖ سا تٝ ٕٞشاٜ   وٙذٜ ؿذٜٔغاتك ؿىُ ٔماتُ زؼذادی اص ػَّٛ ٞای ػغحی 

 سا سٚی آٖ لشاس دٞیذ ٚ صیش ٔیىشػىٛج ٔـاٞذٜ وٙیذ. ُخغ اص ٌؼسشؽ آٖ الٔ .وٙیذ

 تیٙیذ، دس دفسش خٛد تىـیذ ٚ تا ؿىُ صیش ٔمایؼٝ وٙیذ. ؿىُ آ٘چٝ سا صیش ٔیىشػىٛج ٔی

ػیسٛ خالػٓ ٚ ٞؼسٝ زـىیُ ؿذٜ ا٘ذ.  ٞا اص ػٝ تخؾ غـا یا خٛػسٝ، ؿٛیٓ وٝ ػَّٛ تا ٔمایؼٝ ایٗ دٚ ؿىُ ٔسٛجٝ ٔی

َّٛ ٞای ایٗ تافر تؼیاس ٘ضدیه ٞٓ ٞؼسٙذ ٚ فضای تیٗ ػِّٛی وٕی داس٘ذ. ٕٞچٙیٗ وٙیٓ وٝ ػ ٔی  ٔـاٞذٜ ٕٞچٙیٗ

 ای ٞؼسٙذ ٚ ؿىّی ٕٞا٘ٙذ ػٍٙفشؽ داس٘ذ.  چٙذ الیٝ

  وـیذٖ ؿىُ تٝ ػٟذٜ دا٘ؾ آٔٛص

 




