
 

 

 

       

 

 

 

  واٍ٘ٛسٚ: صً٘ اَٚ    5تکمیل کپی ضماره 

  10ادامه ی تدریس درس 

  10تکمیل درس 

  تکمیل کاربرگ ها 

  

 :صً٘ دْٚ 

 ٔطاِعات

 

  5تدریس درس  

 .آتص فطاٖ ٞٓ یىی دیٍش اص پذیذٜ ٞایی است وٝ ٔطاِعٝ ی آٖ إٞیت داسد 

ٝ ی آتص فطاٖ دس چیست ؟       إٞیت ٔطاِع

ٝ ی آتص فطاٖ اص سٝ ٘ظش تشای ٔا إّٞیّت داسد  :أشٚصٜ ٔطاِع

 :اص ٘ظش التصادی- 1

ٝ دست  ٓ چٙیٗ ت ٖ ٞا، تِٛیذ ٌشٔا ٚ ا٘شطی اِىتشیسیتٝ ٚ ٞ  استفادٜ اص ا٘شطی صٔیٗ ٌشٔایی آتص فطا

ٖ ٞا  .آٚسدٖ ٔٛاد ضیٕیایی تا اسصش اص ٌاصٞای خشٚجی آ

ٖ ٞا تشای % 80 دس حاَ حاضش حذٚد  ٔشدْ پایتخت ایسّٙذ اص ا٘شطی صٔیٗ ٌشٔایی آتص فطا

ٝ ٞایی تٝ پاییٗ سطح صٔیٗ . ٔصاسف خٛد استفادٜ ٔی وٙٙذ تٝ ایٗ تشتیة وٝ آب سشد سا اص طشیك ِِٛ

ٝ صٛست آب ٌشْ ٚ یا تخاس خاسج ٔی وٙٙذ اص ایٗ آب ٌشْ ٚ . ٔی فشستٙذ ٚ آٖ سا اص طشیك ٔجشایی دیٍش ت

ٝ واس ا٘ذاختٗ یه تٛستیٗ تخاس ِّٔٛذ تشق  یعٙی  تِٛیذ ا٘شطی )یا تخاس، ٔی تٛاٖ تشای ٌشْ وشدٖ خا٘ٝ ٚ ت

 .استفادٜ وشد (اِىتشیسیتٝ

 :اص ٘ظش ٞطذاسٞای اجتٕاعی ٚ التصادی- 2

ٖ ٞای احتٕاِی    ٞطذاس تٝ ٔٙظٛس واٞص آسیة ٞای جا٘ی ٚ ٔاِی دس تشاتش فٛسا

 :اص ٘ظش عّٕی- 3

ٝ دست آٚسدٌٛضتٝ ٞا، ٔی تٛاٖ اطالعاتی اص تشویة پٛستٝ ٚ  تٝ وٕه آتص فطاٖ  . ی فٛلا٘ی ت

ٖ ٞا تغییشات آب ٚ ٞٛا است آتص فطاٖ .  تشٚص آتص فطاٖ، تأثیشاتی تٝ ٕٞشاٜ داسد وٝ یىی اص آ

 عّْٛ : صً٘ سْٛ
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ٔی تٛا٘ذ تاعث تاسش تاساٖ ٚ ایجاد سعذ ٚ تشق ضٛد، ٕٞچٙیٗ تاعث تغییشات دساصٔذت دس ٚضعیت آب ٚ 

 . ٞٛا ٔی ضٛد

 

 

ٍٞٙأیىٝ ٔادس  دسحاَ پختٗ تش٘ج  است دس وٙاس اٚ  تایستیذ  ٚ دس صٔاٖ جٛضیذٖ، آٖ سا تٝ دلت ٔٛسد    

ٝ تش ٔی  ٝ ٞای تش٘ج آٞست ٝ ی حشاست صیش تش٘ج سا واٞص دٞیذ حشوت دا٘ ٔطاٞذٜ لشاس دٞیذ ، ٚلتی  ضعّ

ٝ جا ٔی ضٛ٘ذ  ٝ ٞای تش٘ج تا سشعت تیص تشی جات  .ضٛد  أّا تا افضایص ضعّٝ، دا٘

.  ٞشچٝ ٔمذاس ٌاصٞا تیص تش ٚ دٔای ٔٛاد ٔزاب صیادتش تاضذ پشتاب ٔٛاد ٚ فٛساٖ ضذیذتش است

ٝ ٞای صیاد ٚ یا سیختٗ ٕ٘ه دس ٘ٛضاتٝ است  .ایٗ عُٕ ٕٞا٘ٙذ پختٗ تش٘ج تا ضعّ

 

 :آتص فطاٖ تساصیٓٔی خٛاٞیٓ  

اتتذا ٔمذاسی خان سس سا تا آب ٔخّٛط ٕ٘ٛدٜ، ٌُ سس تٟیٝ ٔی وٙیٓ سپس آٖ سا تٝ ضىُ ٔخشٚط 

ٝ ی آٖ فشٚ سفتٝ است دس آٚسیٓ پس اص خطه ضذٖ ٔخشٚط ٔمذاسی ٔادٜ ضیٕیایی . آتص فطا٘ی وٝ دٞا٘

ٝ ی آٖ ٔی سیضیٓ« آٔٛ٘یْٛ دی وشٚٔات» ٜ ی ٔعذ٘ی تّٛسی ٚ ٘اس٘جی . دسدٞا٘ آٔٛ٘یْٛ دی وشٚٔات ٔاد

ٔادٜ، دس ٔٛاد آتص ص٘ٝ ٚ دس دٚساٖ ایٗ .  فطاٖ استفادٜ ٔی ضٛدسً٘ است وٝ دس ایجاد ٕ٘ایص آتص

 . واس ٔی سفتٝ است٘خستیٗ عىاسی دس ٌزضتٝ تٝ

ٝ ی وثشیت سٚضٗ ٔی وٙیٓ  ٝ ایٓ تا ضعّ ٝ ٞای ٔخشٚط سیخت  آٔٛ٘یْٛ دی وشٚٔات سا وٝ دس دٞا٘

ٝ ی وثشیت، تجضیٝ ضذٜ ٚ  ٔطاٞذٜ ٔی وٙیٓ وٝ آٔٛ٘یْٛ دی وشٚٔات ٘اس٘جی دس اثش ٘ضدیه ضذٖ ضعّ

ٝ ٚجٛد ٔی آیذ ٜ ی جأذ سثضسً٘، ٌاص ٘یتشٚطٖ ٚ تخاس آب ت      .ٔاد

ٖ ٞا دس سشٌزضت صٔیٗ، ٘مص اساسی داس٘ذ        ٝ ٞا ٚ تخص . آتص فطا آب الیا٘ٛس ٞا، سٚدٞا ٚ دسیاچ

ٖ ٞا  تضسٌی اص ٞٛایی وٝ تٙفس ٔی وٙیٓ ٚ تخطی اص خان ٞای سطح صٔیٗ، دس ٟ٘ایت اص فٛساٖ آتص فطا

ٝ ٚجٛد آٔذٜ ا٘ذ  .ت

ٝ طٛس وّی آتص فطاٖ  ٞا، ضىاف ٞا یا سٛساخ ٞایی دس سطح صٔیٗ ٞستٙذ وٝ ٔٛاد آتص فطا٘ی اص  ت

ٖ ٞا تیشٖٚ ٔی سیضد  .آ

 .اص داخُ صٔیٗ تٝ سطح آٖ است (جأذ، ٔایع ٚ ٌاص)آتص فطاٖ؛ خشٚج ٔٛاد 

 آتص فطاٖ اص چٝ لسٕت ٞایی تطىیُ ضذٜ است ؟

 :ٞش آتص فطاٖ ضأُ تخص ٞای ٔختّفی است  

 :ٔخشٚط   - 1                   

 ٔٛاد آتص فطا٘ی وٝ اص ٔجشای اصّی، تیشٖٚ ٔی سیض٘ذ تٝ ضىُ ٔخشٚط سٚی ٞٓ ا٘ثاضتٝ 

ٝ ٞای ٔخشٚط، دفعات آتص فطا٘ی یه وٜٛ  ٔی ضٛ٘ذ وٝ تٝ آٖ ٔخشٚط آتص فطا٘ی ٔی ٌٛیٙذ ٚ تعذاد الی



 

 .آتص فطاٖ سا ٘طاٖ ٔی دٞذ

 

  الیٝ ٞای خاوستش ٚ ٌذاصٜ ی آتص فطاٖ 

                                
 الیٝ ٞای خاوستش ٚ ٌذاصٜ ی آتص فطاٖ                                                        اتاق ٔإٌا

                                                                                                                        

 :اتاق ٔإٌا- 2

 . آضیا٘ٝ یا اتاق ٔإٌا ٔٙثع ٔٛاد ٔزاب آتص فطاٖ است

 :  دٞا٘ٝ- 3

ٝ ی آتص فطاٖ ٔی ٌٛیٙذ تٝ عثاستی  ٜ ای ٚجٛد داسد وٝ تٝ آٖ دٞا٘ ٝ ی ٔخشٚط، عٕٛٔاً حفش  دس لّّ

اٌش دٚدوص ٞای . ا٘تٟای دٚدوص یعٙی جایی وٝ ٌذاصٜ تٝ سطح صٔیٗ ٔی سسذ دٞا٘ٝ ٘أیذٜ ٔی ضٛد

ٝ ٚجٛد ٔی آیٙذ ٝ ی فشعی ٞٓ ت  .فشعی داضتٝ تاضیٓ، دٞا٘

 :دٚدوص  اصّی ٚ فشعی- 4

ٝ ی آتص فطاٖ ٚصُ ٔی   . وٙذ دٚدوص ٔی ٌٛیٙذ ٔجشایی وٝ اتاق ٔإٌا سا تٝ دٞا٘

 :دأٙٝ- 5

ٝ ی صٔیٗ تٝ سٕت  (ٌذاصٜ) ٔٛاد ٔزاب  ٝ ٞای آتص فطاٖ، تش اثش ٘یشٚی جارت خاسج ضذٜ اص دٞا٘

ٝ ٚجٛد  ٝ ی ٔخشٚط سا ت پاییٗ حشوت ٔی وٙٙذ ٚ دس اثش ٔجاٚست تا ٞٛای سشد ضذٜ ٚ تیشٚ٘ی تشیٗ الی

 .ٔی آٚسد وٝ تٝ آٖ، دأٙٝ ٌفتٝ ٔی ضٛد
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 (دقیقه 

سستٓ دس . فشدٚسی دس ضاٞٙأٝ، ٞفت خاٖ سستٓ سا تٝ صیثاتشیٗ ضىُ سشٚدٜ است         

٘ثشدٞای ٞفت خٛاٖ تا وٕه اسة خٛد، سخص تا ضیش ٚ اطدٞا پیىاس ٔی وٙذ ٚ پیشٚص 

 .ٔی ضٛد

دس خاٖ دْٚ تیاتاٖ سخت ٚ .            دس خٛاٖ اَٚ ضیشی لٛی پٙچٝ سا اص پای دس ٔی آٚسد

خاٖ سْٛ ٘ثشد تا اطدٞا است وٝ سستٓ تا وٕه سخص اص . ساٜ دساص سا پطت سش ٟ٘ادٜ است

 .ٚجٛد آٖ آٌاٜ ٔی ضٛد ٚ دس ٘ثشدی سٍٟٕیٗ اٚ سا ٔی وطذ

             تعذ اص ٘ثشد تا اطدٞا سستٓ خٛد سا دس چطٕٝ ضست ٚ ضٛ ٔی دٞذ ٚ تا خذای خٛد تٝ 

 .ساص ٚ ٘یاص ٔی پشداصد ٚ اٚ سا سپاس ٔی ٌضاسد

           دس خاٖ چٟاسْ سستٓ تا جادٌٚشی سٚ تٝ سٚ ٔی ضٛد وٝ لصذ فشیة ٚ ٘یشً٘ اٚ سا 

 .سستٓ تا یاسی خذا دس تشاتش جادٌٚش چیشٌی ٔی یاتذ. داسد ٚ تٝ حیّٝ ٌشی ٔی پشداصد

     دس خاٖ پٙجٓ تا اٚالد دیٛ تشخٛسد ٔی وٙذ ٚ پس اص ضىست اٚ ٚ چیشٜ ضذٖ تش اسطً٘ 

 .دس خاٖ ضطٓ، تٝ جًٙ تا دیٛ سپیذ وٝ تضسي دیٛاٖ است دس خاٖ ٞفتٓ ٔی سسذ

ٝ ای سخت ٚ دضٛاس ٚ خطش٘ان سا پطت سش ٔی ٌزاسد ٚ سپس         سستٓ خاٖ ٞفتٓ ٚ ٔشحّ

 .تٝ ستایص  یضداٖ ٔی پشداصد

  34 و 33نگارش ظ 

 :صً٘ پٙجٓ 

 ٚسصش

  سیاضی: صً٘ ضطٓ کسر-  ریاضی 2آزمون عملکردی 

  (   دقیقه 20                                                   )5پرسص کامل درس                        

  (   دقیقه 10                                                )5مرور کامل اعالم درس  

 مرور کنایه ومبالغه 

                   

 فاسسی: صً٘ ٞفتٓ 
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