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چهاتّفاقیدرهرکدامازظرفهامیافتد؟

فّعالیت
درسهظرفشیشهایمانندشکلبهترتیبدریکیمقداریخاکرس،دردیگریمقداریخاک

باغچهودرظرفآخریمقداریماسهینرمبریزید.
درتهیکقوطیبامیخچندسوراخایجادکنید.سپسباآنرویخاکهاآببریزید.

خاکباغچهخاکرس

ماسهینرم
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تشکیلآبزیرزمینی
مقداریازآببارانوبرفدرزمینفرومیرود.هرجاکهآببهسنگهایاخاکرسبرسد،

درهمانجاجمعمیشود.اینآبهاراآبهایزیرزمینیمینامند.

آب،همهجادرزمینفرونمیرود.
مقداریخاکرسوماسهتهّیهکنیدودردوظرفشیشهایدهانگشاددریکیماسهودر

دیگریبههمانمقدارخاکرسبریزید.
دستکشبپوشیدوخاکرسوماسهرافشاردهیدوازپهلوباذّرهبینبهماسهوخاکرسداخل

ظرفهانگاهکنید.
کدامیکبیشترفشردهشدهاست؟

بهمقدارمساویآبدرداخلهردوظرفبریزید.چهاتّفاقیمیافتد؟

رس ماسه
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قنات

چاه

چشمه

جمعآوریاطاّلعات
ازچشمه،چاهوقناتهاییکهدرشهریاروستایشماوجوددارد،چهاستفادههاییمیشود؟

علموزندگی
مردم ایران استانهای بعضی در

برایمصرفخانگییاکارهایکشاورزی،

ازآبقنات،چشمهوچاهاستفادهمیکنند.
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رودچگونهبهوجودمیآید؟
آبیکهازبارانوذوببرفهابهوجودمیآید،درسرازیریهابهراهمیافتد؛ابتداجویهای

کوچکوسپسرودرابهوجودمیآورد.

گفتوگوکنید
آببعضیازچاههاآلودهاست.باتوّجهبهشکلزیردلیلآلودهشدنآبچاهچیست؟

چاه
فاضالب

چاه

قسمتآبدارزمین
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درتصفیهخانهگلوالیموجوددرآبرامیگیرندوبهآنمواّدمیکروبکشهماضافهمیکنند.
سپسآبسالموپاکیزه،بالولهبهشهرهاوروستاهافرستادهمیشود.

جمعآوریاطاّلعات
انسانچگونهآبتصفیهشدهراهدرمیدهد؟

آزمایشکنید
یکظرفشیشهای،یکبطریخالی،مقداریشن،

ماسهوریگتهّیهکنید.
تهبطریراببرید.شنوماسهراخوببشویید.

را آن و بریزید بطری در را ریگ و ماسه شن،
رویظرفشیشهایمطابقشکلقراردهید.

آن روی بر گلآلود آب مقداری شکل مانند 
بریزید.

آبیکهازتهبطریخارجمیشود،صافاستیا
گلآلود؟

آیااینآبقابلآشامیدناست؟

آبمصرفیخانههاچگونهتمیزوقابلآشامیدنمیشود؟
آبرودهارادرپشتسدیااستخرهایبزرگجمعمیکنندوبعدآنرابهتصفیهخانهمیفرستند.

بطری

ظرف
شیشهای

تصفیهخانهسد

41
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نور و مشاهده ی اجسام7
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گفتوگوکنید
درچهشرایطیوکجاهانتوانستهایدچیزهایاطرافخودراببینید؟

دراینبارهبادوستانتانگفتوگوکنید.

گفتوگوکنید
امیدودوستانشدرحالبازیهستند.هرکدامازبّچههاکدامیکازدوستانشرامیتواند

ببیند؟کدامیکرانمیتواندببیند؟چرا؟
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نورگفتهمیشود، بهآنهامنبع نورتوسطاجسامیکه این نورالزماست. برایدیدناجسام،
تولیدمیشود.بهاطرافخودنگاهکنیدوچندمنبعنورنامببرید.

علموزندگی
ازمواّدیساختهشدهاند ازساعتها بعضی

برای میکنند. تولید نور خود از تاریکی در که

همیندرهنگامتاریکیشب،میتوانآنهارادید
تصویرهای در داد. تشخیص را زمان آنها با و
روبهروبرخیاجسامیراکهدرتاریکیازخودنور

تولیدمیکنند،میبینید.

وقتیبرقخانهقطعمیشود!
باکمکبزرگترهایخوددرهنگامشب،چنددقیقههمهیچراغهایخانهراخاموشکنیدوبه
قسمتهایمختلفخانهبرویدوروزبعددرکالسدربارهیاینتجربهوآنچهدیدهاید،یانتوانستهاید

ببینید،صحبتکنید.
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وقتینورخورشیدبهآینهمیتابد،ازآنبرمیگردد.بهاینپدیدهبازتابشنورگفتهمیشود.
شماچهاجسامدیگریمیشناسیدکهمیتوانندمثلآینهنوررابازتاببدهند؟

هشدار !
تابشنورشدیدبهچشمموجبآسیبدیدگیمیشود.

بازتابشنور
ایندانشآموزانباآینه،نورخورشیدرابررویجاهایمختلفمیاندازند.شماهماینکار
با و راکمیدردستخودبچرخانید آینه انجامدهید.چهچیزیمشاهدهمیکنید؟ بادوستانتان را

دوستانتاندربارهیمشاهداتخودگفتوگوکنید.



46

آزمایشکنید
وسایل الزم:آینه،کاغذآلومینیمومقّوا

تّکهایازکاغذآلومینیمراچروککنیدوآنرابررویمقّوابچسبانید.
نورخورشیدقرار باردیگرکاغذآلومینیمچروکرادرمقابل و مطابقشکل،یکبارآینه

دهید.
دربارهیمشاهداتخودبادوستانتانگفتوگوکنید.

تقریباًهمهیاجساموقتینوربهآنهامیتابد،آنرابازتابمیدهند.
اگرنوربهسطحصافوصیقلیمانندآینهبرخوردکند،بهطورمنظّمبازتابشمیکند.اّماوقتی
بازتابش نامنظّم بهطور کند، برخورد آلومینیمیچروک کاغذ مانند غیرصیقلی و ناصاف سطح به

میکند.
آزمایشرابااجساممختلفتکرارکنیدوآنهارامطابقجدولزیردردودستهیمختلف

قراردهید.

اجسامیکهبازتابشنامنظّمنوربهوجودمیآورند اجسامیکهبازتابشمنظّّمنوربهوجودمیآورند

46
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مقایسهکنید
بهتصویرحاصلازهرسهآینهدّقتکنیدوویژگیهایآنهارادرجدولبنویسید.

آینههاوویژگیهایآنها
مانند بازتابدهد، منظّم بهطور را نور بتواند هرچیزیکه
اّما مینامند. تخت آینهی را معمولی آینههای میکند. عمل آینه
همهیآینههاتختنیستند.بعضیازآینههافرورفتهوبعضیبرآمده

هستند.

ویژگیهایتصویردر

آینهیفرورفته آینهیبرآمده آینهیمعمولی
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کاربردآینهها
آینههاکاربردهایمختلفیدارند.برخیاز
آنهادرشکلهایزیرنشاندادهشدهاست.با
دوستانخوددربارهیهریکازآنهاگفتوگو
کنیدوبگوییدچهکاربردهایدیگریازآینهها

بهنظرتانمیآید؟

فّعالیت
چندجسمرنگیوبّراقتهّیهکنید.بازتابنورازسطحآنهارابررویدیوارمشاهدهکنید.از

مشاهداتخودچهنتیجهایمیگیرید؟
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ماچگونهاجسامرامیبینیم؟
بهتصویرروبهرونگاهکنید.

وجود اتاق در نوری اگر
نداشتوتاریکبود،ایندانشآموز

میتوانستکتابراببیند؟
از نور بازتاب مسیر در اگر
او داشت، وجود مانعی کتاب سطح

میتوانستکتابراببیند؟
دانشآموز این اگرچشمهای

بستهبود،اومیتوانستکتابراببیند؟
بادوستانخوددربارهیچگونگیدیدناجسامگفتوگوکنید.

ایستگاهفکر
چگونهچیزهاییکهبهطورعادیقابلدیدننیستندرامیتواندید؟
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  جست و  جوکنیم و بسازیم8
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فّعالیت
وسایل مورد نیاز: لولهیپالستیکییامقّوایی،کاغذآلومینیم،حلقههایکش،بادکنک،نخوقیچی

درسالگذشتهبااهّمیتاستفادهازابزاردرزندگیونقشآنهادرآسانترشدنکارهاآشنا
شدید.اکنونباانجامفّعالیتهایزیر،بااستفادهازابزارووسایلسادهآینهبسازید.

مراحل ساخت
1ــسربادکنکراببریدورویدهانهیلولهوصلکنید.
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2ــکاغذآلومینیمرابهدهانهیدیگرلولهوصلکنید.
3ــحلقههایکشرابهصورتدوال،یکییکیازرویکاغذآلومینیمبهدهانهیلولهوصلکنید.

4ــلبههایکاغذآلومینیمراکامالًبکشیدتاسطحآینهیشمابدونچروکشود.
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فّعالیت
1ــآینهرادرفاصلهیکمتراز10سانتیمتریچشمخودنگهداریدوبادستدیگرخودپوستهی

بادکنکیرابهطرفبیرونبکشید.برایتصویرشماچهاتّفاقیمیافتد؟

2ــآینهرادرفاصلهیبیشتراز15سانتیمتریازچشمخودنگهدارید.پوستهیبادکنکیرا
کمیبهسمتداخلفشاردهید.برایتصویرشماچهاتّفاقیمیافتد؟
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3ــمطابقمیلخودآینهرادرفاصلههایدیگریقراردهید،پوستهیبادکنکیرابهسمتداخل
فشاردهیدویابهطرفبیرونبکشیدواثرآنهارابرتصویرخودبررسیکنید.
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گزارشدهید
درموردچگونگیساختوکاربردآینهیدستسازخودگزارشیبهصورتنوشتهونّقاشییا

روزنامهدیواریتهّیهکنیدوبهکالسارائهدهید.
ازاینکهنمونهیساختهشدهیخودرابهکالسارائهدادید،چهاحساسیدارید؟

نمایشدهید
باآینههاییکهساختهاید،نمایشگاهیبرپاکنید.
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نیرو، همه جا )1( 
 نیرو، همه جا )١(9
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گفتوگوکنید
بّچههاسرگرمبازیهستند.درهربازی،بّچههاچهکاریانجاممیدهند؟
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درتماماینبازیها،بّچههاچیزیرابهحرکتدرمیآورند.

هشدار !
چهنکاتایمنیرابایددراینبازیها

رعایتکنیم؟
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برادرمحسنرویتابنشستهاست؛محسنتابرامیکشدورهامیکندوهربارکهتاببهاو
نزدیکمیشود،آنراهُلمیدهد.
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شماهمسعیکنیداجساماطرافخود
همهی میتوانید آیا درآورید. حرکت به را
اجسامرابهآسانیبهحرکتدرآورید؟چرا؟

بهتصویرهانگاهکنید؛درکدامیکبرایاینکهجسمیحرکتکند،آنرافقطهلمیدهند؟
درکدامیکبرایاینکهجسمیحرکتکند،آنرامیکشند؟

درکدامیکهمباکشیدنوهمباهلدادنمیتوانجسمرابهحرکتدرآورد؟
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بّچههادردوگروهقرارگرفتهوبازیطنابکشیانجاممیدهند.
بهنظرشماکدامگروهبرندهمیشود؟چرا؟

بّچههاسنگبزرگیراهُلمیدهندتاحرکتکند؛اّماچراسنگحرکت
نمیکند؟

آنهاچگونهمیتوانندسنگبزرگرابهحرکتدرآورند؟

همانطورکهدرشکلهامشاهدهکردید،باکشیدنوهُلدادنمیتوان
اجسامرابهحرکتدرآوردوهنگامیکهجسمیرامیکشیمیاهُلمیدهیم،
بهآننیروواردمیکنیم.درانجامهمهیکارهاوبازیهانیروبهکارمیرود.
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درکدامشکل،نیروبهصورتکشیدناست؟
درکدامشکل،نیروبهصورتهلدادناست؟

درکدامشکل،برایحرکتدادنجسمنیروهمبهصورتکشیدنوهمبهصورتهُلدادن
است؟

فّعالیت
کارهاییکههرروزانجاممیدهید،دریکجدولنوشتهومشّخصکنیددرکدامهانیروبهصورت
کشیدنودرکدامهابهصورتهُلدادنودرکدامهانیروبههردوصورت)کشیدنوهُلدادن(

میتواندباشد؟

همکشیدنوهمهُلدادن کشیدن هلدادن کارها

پوشیدنجوراب
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توّقف بلکهمیتوانندسبب بهحرکتدرمیآورند، را اجسامساکن تنها نه نیروها
اجسام،تغییرجهتآنهاوتغییرشکلاجسامنیزبشوند.آیامیتوانیدبرایهرموردیک

مثالبزنید؟

گفتوگوکنید
بهتصویرهانگاهکنید.

درکدامتصویرنیرو،سببتوّقفحرکتجسمیمیشود؟
درکدامتصویرنیرو،سببتغییرشکلجسمیمیشود؟

درکدامتصویرنیرو،جهتحرکتجسمیراتغییرمیدهد؟
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فّعالیت
قایقبسازید:

بّچههاییکگروهباخمیربازیوبّچههایگروهدیگرباورقههاینازکآلومینیمقایقدرست
میکنند،بهطوریکهقایقرویآبشناوربماند.شماهمقایقیدرستکنیدکهرویآبقراربگیرد.

ــبانیرویفوتکردنقایقرابهحرکتدرآورید.
ــبانیرویفوتقایقدرحالحرکترامتوّقفکنید.

ــآیامیتوانیدبافوتکردن،جهتحرکتقایقراتغییردهید؟
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مامیتوانیمنیرورادرجهتهایمختلفبهجسمواردکنیم.
درهریکازشکلهانیرودرچهجهتیبهجسمواردمیشود؟

هشدار !
هنگامکارباابزارمواردایمنیرارعایتکنید.


