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 اطالعیه مدیریت نه قلم در مورد هفته نامه

 با سالم

 

همانطور که میدانید نه قلم با ارائه بهترین خدمات در زمینه پایه نهم، شما را در این پایه تحصیلی مهم یاری میییدینید  در     

نه قلم نمونه سوال، جزوه های درسی، تحقیقات مرتبط، کتب کار و درسی، پاورپوینت مرتبط و مطالب مرتبط با پایه نیهیم 

یافت میشود لذا به دلیل آپدیت روزانه نه قلم در بازدید شما از سایت ممدن است برخی از مطالب از قلم بیفتند و خیوانیده 

نشوند به همین دلیل تصمیم بر این شد که مهم ترین مطالب هفته به همراه مطالب تفریحی, علمی و آموزشی دیگر در قالب 

 هفته نامه نه قلم به شما ارائه گردد 

 پخش و انتشار این هفته نامه در دیگر وبسایت ها با نوشتن سایت منبع یعنی نه قلم، مانعی ندارد 

 

 

 با تشدر از همراهی همیشگی شما

 مدیریت نه قلم



 2صفحه  9Ghalam.ir - 5/493931شماره یک ، جمعه، 

 راهکارهایی برای کاهش استرس

برای اینده آشفتگی فدری را از خود برانید روشهای زیادی وجود دارد که روشهای معمولی و متداول است که  تاثییر گیذار 

نیست ولی در اینجا برایتان روشهای غیر معمولی و نامتداولی معرفی میدنیم که بسیار مفید است و استرس را از شیمیا دور 

 میدند و یا به حداقل می رساند و با این روشها به آرامش ذهنی و فدری می رسید 

 

 گوش هایتان را ماساژ بدهید.   -1

ماساژ دادن گوش ها برای کاهش استرس ساده, موثر, و فقط چند دقیقه زمان می برد  به آرامی الله گوش تان را با انگشیت 

شست و سبّابه مالش بدهید , سپس لبه های بیرونی گوش تان را از پایین به باال ماساژ بدهید  این مناطق از گیوش تیان 

 دارای نقاط انعداسی است که مناطق خاصی از بدنتان را استراحت می دهد 

 بدنتان را افزایش بدهید.  Cمصرف ویتامین -2

اثرات جسمی و روانی استرس را کاهش می دهد  در زمانی های استرس زا, مصرف  C تحقیقات نشان داده است که ویتامین

 تان را افزایش بدهید  C ویتامین 

 در نظر بگیرید ذهنتان ترمینال اتوبوس است. -3

وقتی که ذهنتان احساس بی قراری کرد و شما در جهت آرام کردن آن تالش کردید، مهم است روش هایی پیدا کنید که از 

طریق آن استرس تان را کاهش بدهید  یدی از کارهایی که برای من جواب داد وانمود کردم که هر فدری که دارم میانینید 

اتوبوسی با تابلویی به مقصد مشخص است: آیا واقعا می خواهم احساساتم به جایی که اتوبوس در حال رفتن است برود؟ اگیر 

 نه, فقط اتوبوس را تماشا می کنم تا دور شود 

 صداهای آزار دهنده را فیلتر کنید.. -4

اگر در ساختمانی پر سر و صدا و خیابانی شلوغ زندگی می کنید, سر و صدا ذهنتان را فعال و آماده باش نگه می دارد, که در 

نهایت می تواند منجر به استرس فیزیدی شود  در پس زمینه موسیقی آرامش بخش پخش کنید, یا از تجهیزات مخیصیو  

 دفع سر و صدا استفاده بدنید 



 خودتان را با رنگ ها و بوهای آرامش بخش احاطه کنید. -5

رنگ هایی مثل سفید, آبی, سبز, و رنگ های مالیم دیگر به تسلی سیستم عصبی تان کمک خواهد کرد, در حالیده رنیگ 

های روشنی مثل نارنجی و زرد شما را تحریک می کند و انرژی تان را افزایش خواهد داد  گوشه ای از خانه تان را بیطیور 

خا  برای تمدد اعصاب استفاده بدنید  خودتان را با رنگ ها و بوها )مانند سنبل, گل یاس و گل سرخ(, و میواردی کیه 

 باعث هارمونی روحی تان می شود احاطه کنید 

 آهسته تر غذا بخورید. -6

نه تنها آهسته غذا خوردن باعث گوارش سالم غذا می شود, بلده همچنین تمرکز حواس تان را تقویت می کند  گسیتیرش 

دادن این عادت خیلی چالش برانگیز است, بویژه در جامعه ای که مدام با افدار اضطراب آور بمباران می شویم و حسی از 

اضطرار در ما بوجود می آید  اگر در ایندار خوب پیش نمی روید, وانمود کنید که منتقد رستورانی هستید که کیفیت غیذا 

 را بررسی می کند 

 آهسته تر صحبت کنید. -7

چه احساسی بعد از اینده سریع صحبت می کنید می یابید؟ به احتمال زیاد, قلب تان سریع تر می زند, بدنتان هیجان زده 

و عصبی می شود و تنفس تان سطحی می شود  مرتبه بعدی که با کسی گفتگویی داشتید, تمرکز حواس را تمرین کنیید: 

و بجای اینده با عجله به موضوع بعدی بروید بر لحظه لحظه صحبت هایتان تمرکز کنید  وقتی که ایندار بخشی از طبیعت 

تان شد, متوجه می شوید که صحبت هایتان ارزش بیشتری پیدا کرده است, و تعادل فیزیدی و روانی در خودتان احساس 

 می کنید 

 در برنامه ریزی هایتان زمان های خالی هم اختصاص بدهید. -8

حداقل دو بار در هفته خلوت های زمانی را برای خودتان هم در نظر بگیرید: اوقاتی که به کار خاصی اختصا  ندارد و در 

آن هر کاری که خواستید می توانید انجام بدهید, نه کاری که احساس می کنید باید انجام بدهید  این روش بسیار عیالیی 

است که به شما اجازه می دهد که بدن و ذهن تان را بعد از یک هفته کار تنش زا بازیابی کنید  در این مواقع هر کاری که 

 در همان لحظه احساس کردید دوست دارید, انجام بدهید 

 یاد بگیرید که نه بگویید. -9

اگر مندوب شدید و یا نمی دانییید ”  نه!“ ما بطور خودکار به هر درخواست و یا پیشنهادی که به ما می شود بله می گوییم, 

ایندار به شما این فرصت را می دهید کیه ”  بعدا به شما اطالع می دهم ’  من“که چه چیزی باید بگویید, براحتی بگویید, 

تصمیمی بگیرید که واقعا به نفع زندگی تان است  اگر می دانید که قطعا نمی خواهید بله بگویید, تا به شک نیییفیتیادیید 

سریعا نه بگویید  به من اعتماد کنید: همه چیز برایتان آسانتر می شود, و هر چه بیشتر ایندار را انجام بدهید, دیگران حید 

 و مرز خودشان را بهتر درک خواهند کرد

 گریه کنید. -11

بعضی اوقات دلمان می خواهد که گریه کنیم, اما موقع مناسبی برای ایندار نیست: ممدن است سر کار و یا بیرون باشییم, 

و وقتی که تنها می شویم دیگر حس ایندار رفته باشد  من به شدت شما را تشویق می کنم که فیلم یا صحنه ای را بینیید 

که این حس را در شما مجددا زنده کند  وقتی سطح منگنزتان باال است, باعث اضطراب, عصبانیت, تحیرییک پیذییری و 

پرخاشگری می شود  وقتی که گریه می کنید, سطح منگنز بدنتان را پایین می آورید, خلق و خویتان بهتر میی شیود و 

 استرس تان کاهش می یابد 
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 نمونه سوال فصل اول علوم پایه نهم
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مواد خالص و بعضی مخلوط انید   هر چیزی که در زندگی استفاده میدنیم یک یا چند مواد اولیه ساخته شده است  برخی

 طبیعی یا مصنوعی باشند  مواد خالص عنصر یا ترکیب هستند  از طرف دیگر مواد ممدن است

 دانشمندان با مطالعه خوا  این مواد و تغییرات در آن موادی جدید بار استفاده در زندگی بوجود می آوردند 

 خب مواد اطراف ما ممکن است فلز باشند یا نافلز

ما در پایه هفتم با این دسته بندی آشنا شدیم و فهمیدیم که انسان ها از دیرباز تا اکنون از فلزات استفاده میدردند  ساخت 

 خانه، پل، ساخت زیور آالت، ابزار، ساخت وسایل حمل و نقل و     از مهم ترین کاربرد فلزات در زندگی امروزی است 

یدی از پرکاربردترین فلزات در زندگی امروزی، مس است  مس فلزی براق، سرخ رنگ، رسانای الدتریدی، مقاوم در بیرابیر 

خوردگی و قابل مفتول شدن، است  به خاطر همین خوا  مس، از مس در سیم ها استفاده میشود  از مس آلیییاژهیاییی 

 مانند برنز )قلع و مس( و مفرغ )روی و مس( ساخته میشود که از مس سخت تر است 

 واکنش پذیری فلزات

فلز مس با اکسیژن به کندی ترکیب میشود در حالی که اگر یک تده نوار منیزیم را روی شعله قرار دهیم، با سرعت زیادی 

به زنیگ آهین  میسوزد و نور سفید خیره کننده ای تولید میدند )شدل زیر(  آهن نیز با اکسیژن به کندی ترکیب شده و

آن را برای کارهای تزئینیی بیهیدیار   تبدیل میشود  برخالف مس، منیزیم و آهن، طال با اکسیژن ترکیب نمیشود  از اینرو

میبرند  می بینید که تفاوت زیادی در واکنش پذیری فلزات وجود 

 دارد 

 در واکنش با اکسیژن، منیزیم واکنش پذیرتر از آهن و مس است 

جلسه اول آموزشگاه علوم تمام شد  امیدوارم از این مطیالیب بیه 

 خوبی استفاده کنید 

 جلسه اول -کالس آموزشی علوم تجربی پایه نهم 
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 بخش تفریحی و سرگرمی

خداییش دقت کردین چن وقته آمار دزدی از منازل به شدت کاهش یافته چون تو هر خونه ای دو سه نفر تو الین تا صیبیح 

 بیدارن حاال قراره دزدا تظاهرات کنن 

•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•  

تا حاال دقت کردین بعضی کارا رو مثل رژیم گرفتنه هی میگی حاال از فردا شروع میدنم هم همینو به بقیه می گین هم بیه  

خودتون خالصه همینو یک هفته میگین تا روز اخر به خودت میگی اه همش میخوای خودتو بدشی ولی اخرش اصیال کیال 

 نمیگیری!

•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•  

 تا حاال دقت کردین وقتی پیش یدی هستین که لهجه داره ناخودآگاه مثل اون حرف می زنین؟  

حاال داری بیاییدیی  … دقت کردین میری زیربارون دهنتو مث کروکدیل باز میدنی که یه قطره بارون بره تودهنت، نمیره

 صحبت میدنی، یه تف کوچولو از دهنش میاد بیرون صاف میره تو لوزالمعدت

•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•  

یه توصیه ی علمی به آقایونی که میخوان برن خواستگاری به مادر عروس بگین من فدر کردم شما خواهر بزرگترشین! یعنی 

 در قبولی کندور نداره … و…و…تأثیری که این جمله داره، کتاب های

•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•  

فروشنده پشت سرم داد زد کجااااااا گفتم : الدی پولشو دادم  گفت بیییا 

جلو، منم رفتم جلو یک سیلی محدم زد تو گوشم  گفتم : چرا میزنی !؟ 

 گفت : الدی مثال بقیه پولتو دادم 

•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•  

دیگه پروسه آرایش های عروسی جوری شده که دختره از صبح میییره 

آرایشگاه غروب میاد بیرون جوری آرایش میدنن که انگیار نیرم افیزار 

روشون نصبه ! باید دوباره فردا باید برن آرایشگاه برگردن به حالت اول 

uninstall  بشه آرایششون 

•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•  

من یه صندوق صدقه تو اتاقم دارم هر روز یه مبلغی میندازم توش تیا 

آخر ماه یدجا که شد برمیدارم میزارم تو جیبم! اینطوری هم هفتاد نوع 

 بال رو دفع کردم ؛ هم به یه بدبخت کمک کردم 
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 بخش تفریحی و سرگرمی

 جای همتون موز برداشتم

 بدون شرح !!!
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 کاربرد پالستیک در زندگی امروزی

پالستیک برای نخستیین بیار در سیال  .پالستیک ماده ای مصنوعی است  این ماده از ترکیبات آلی ساده ساخته می شود

 »پارکزین«در آن روزها این ماده را به افتخار پارکر،   .ساخته شد »الدساندر پارکز «میالدی توسط یک انگلیسی به نام2681

معموال همراه نام پالستیک واژه پلی )مثل پلی تن( به کار  .می نامیدند   پارکزین اولین پالستیک ساخته شده در جهان است

می رود  پلی از یک لغت یونانی به معنای خیلی گرفته شده است  پلی تن یعنی تعداد زیادی موکول اتن که به هم پیوسیتیه 

فرمالدئییید و «او این ماده را از  .آغاز شد »لئوهنریک بک لند«ساخت پالستیک در مقیاس تجاری نخستین بار توسط   .اند

تهیه کرد  پس از آن روشهای جدیدی برای ساخت پالستیک ابداع شد و صنعت پالستیک سازی به سرعت گسیتیرش  »فنل

امروزه دانشمندان مواد خام بسیاری کشف کرده اند که در ساخت انواع مختلف پالستیک بدار می روند  اکیثیر میواد   .یافت

پالستیدی را از مواد خام و اولیه ای که توسط صنایع زغال سنگ و نفت خام تولید می شوند، می سازند  بیرخیی از انیواع 

پالستیک در زندگی روزمره امروزی کاربردهای فراوانی دارد و . پالستیک عبارتند از: پلی تن ، پلی استر ، پی وی سی  و نایلن

پنجره هواپیماها به کار می رود  در  در ساخت بسیاری از کاال ها مورد استفاده قرار می گیرد  این ماده در ساخت عدسی ها و

از پالستیک در ساخت وسایل بیی   .کوچه و خیابان تقریبا در دست هر کس یک کیسه یا کیف پالستیدی به چشم می خورد

بازارها مملو از اسباب بازی   .شماری از جمله سطل لیوان مسواک شانه زنبیل جعبه رادیو ترانزیستور و غیره استفاده می شود

امیروزه   .ها و کاالهای ورزشی ساخته شده از پالستیک اند  الیاف مصنوعی پالستیدی نیز در تهیه پارچه بیدیار میی رونید

دانشمندان موفق به ساخت انواعی از پالستیک شده اند که عایق سرما و گرماست  وجود پالستیک حتی در جراحی و اتیاق 

 .عمل نیز ضروری است


