
آب هاي روي زمين  6
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آب  از ابر به شکل های مختلف مثل باران و برف بر زمين می بارد.

 در ایستگاه های هواشناسی ميزان آبی که برروی زمين می بارد را با باران سنج اندازه گيری 
می کنند. شاید در اخبار هواشناسی شنيده باشيد که ميزان باران را با ميلی متر بيان می کنند.

چگونه با باران سنج ميزان باران را اندازه گيری می کنند؟ جمع آوری اّطالعات

اگر از فضا به کره ی زمين نگاه کنيم، آن را آبی رنگ می بينيم؛ چرا؟

تصویرهای زیر را ببينيد. آب های روی کره ی زمين را در کجاها می توانيم ببينيم؟ این 
آب ها از کجا آمده اند؟

آب بر روی زمين به شکل رودهای کوچک 
و بزرگ حرکت می کند و سرانجام  به درون  
گودی های بزرگ سطح زمين  مثل دریاچه و 

دریا می ریزد. 

گفت و گو کنيد
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فّعاليت

در نزدیک محّل زندگی شما کدام رودخانه قرار دارد؟ آب این رودخانه ا ز کجا تأمين  می شود؟ 
این رودخانه به کجا می ریزد؟

یک ظرف شيشه ای یا پالستيکی شّفاف، مقداری خاک و یک آب پاش تهيه کنيد. 

با استفاده از خاک درون ظرف )مانند شکل( تپه های خاکی ایجاد کنيد.

روی سطح خاک به آرامی آب بریزید و مشاهدات خود را یادداشت کنيد.

رودها، چه کوچک و چه بزرگ، همواره در مسير خود مقداری خاک و سنگ  را از بستر   
جدا و با خود حمل می کنند. 

 تصویر زیر را ببينيد. چرا بستر رود تغيير کرده است؟

گفت و گو کنيد

پس از گذشت سال ها
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فّعاليت صفحه ی قبل را دوباره انجام دهيد. این بار آب زیادي را یکباره روی سطح خاک 
بریزید و درباره ی نتایج مشاهده ها گفت وگو کنيد.  

وقتی آب رود وارد دریا یا دریاچه می شود، مواّدی که حمل می کند، در آن محل ته نشين 
می شوند.

فّعاليت
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توان از وقوع سيل جلوگيری کرد و یا    درباره ی راه هایی که می 
زیان های آن را کاهش داد، گزارشی تهيه کنيد و آن را در کالس به 

گفت وگو  بگذارید.

جمع آوری اّطالعات

آیا مقدار آب رودخانه ها هميشه یکسان است؟

آب رودها چه زمانی کم و چه زمانی زیاد می شود؟

گاهی آب رود آن قدر زیاد می شود که از بستر خود خارج می شود و زمين های اطراف را 
هم دربر می گيرد. در این حالت سيل جاری می شود. 

تصویرهای زیر را ببينيد. جاری شدن سيل چه زیان هایی ممکن است ایجاد کند؟

تصویرهای زیر را ببينيد. چرا گل و  الی کف رودخانه را خارج می کنند؟

گفت و گو کنيد

گفت و گو کنيد
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تصویرهای زیر را ببينيد. آیا  شکل ساحل  دریا همواره ثابت است؟ 

وقتی در  دریا  باد  می وزد، موج ایجاد می شود. امواج دریا  باعث پراکنده شدن  شن و  
سنگ ریزه هاي ساحل می شوند ؛ سنگ های بزرگ  را به سنگ هاي دیگر مي کوبند و 
آن ها را به قطعات کوچک تر تقسيم می کنند. سنگ های کوچک نيز خردتر و به ماسه 

تبدیل می شوند. 

آیا این نتيجه گيری درست است که حرکت آب رودها و امواج دریاها چهره ی زمين را 
تغيير می دهند؟

چرا آب دریا شور است؟

از  آب دریاها و دریاچه ها نمک استخراج می کنند. 

 انسان از دریاها و اقيانوس ها چه استفاده های دیگری می کند؟

 نمکی که از آب دریا و دریاچه استخراج می کنند، چه استفاده هایی 
دارد؟

جمع آوری اّطالعات

گفت و گو کنيد

فکر کنيد
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آهن ربا  در زندگي  7
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گروهي از دانش آموزان براي بازدید به کارخانه ي بازیافت زباله رفته اند. 

بازیافت زباله ها چه فایده هایي دارد؟

براي اینکه بازیافت زباله ها بهتر انجام شود، ما 
چه کارهایي مي توانيم انجام دهيم؟

در بخش جداسازي کارخانه ی بازیافت، به کمک یک آهن رباي بزرگ زباله هاي فلّزي را 
از بقيه جدا مي کنند.

گفت و گو کنيد
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فّعاليت

هنگام بازدید براي علي و دوستانش این سؤال پيش آمد که چرا آهن ربا  برخي از قوطي هاي 
فلّزي را جذب نکرده است؟

معلّم از آنان خواست براي پاسخ به این پرسش فّعاليت زیر را انجام دهند. شما هم این 
کار را بکنيد.  

مثل تصویر آهن ربا را به وسایل فلّزي مختلف نزدیک کنيد و نتيجه ی مشاهده ی خود را 
به کالس ارائه دهيد.
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علي و دوستانش با مقایسه ی جنس وسایل فلّزي مختلف، نتيجه گرفتند آهن ربا وسایل 
آهني را جذب مي کند.

آیا خاصيت آهن ربایی در همه جاي آهن ربا یکسان است؟ 
گروهي از دانش آموزان فکر مي کنند که خاصيت آهن ربایی در وسط آهن ربا از قسمت های 
دیگر آن بيشتر است. شما چه حدسي مي زنيد؟ برای بررسي درستی حدس خود، آزمایشي 

طّراحي و اجرا کنيد.

آهن ربایی  خاصيت  که  آهن ربا  از  قسمت هایی  به 
آهن ربا  هر  مي گویند.  آهن ربا  قطب   دارد،  بيشتری 

چند قطب دارد؟ 

 آهن ربا را در نزدیک تلویزیون، کارت پول، تلفن همراه و رایانه قرار 
ندهيد. این کار به آن ها آسيب مي رساند. 

 آهن ربا بر اثر ضربه و گرما خاصيت آهن ربایي خود را از دست 
مي دهد.

جستجو کنيد؛ آهن ربا کدام یک از وسایل  فلّزي خانه را جذب می کند و کدام را جذب 
نمي کند؟ نتيجه ی مشاهده های خود را به کالس گزارش کنيد.

کار در خانه

هشدار
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 نام گذاري قطب های آهن ربا 
با انجام آزمایش زیر، قطب های آهن ربایي را که ساختيد، نام گذاری کنيد.

وسایل الزم:

دوتّکه یونوليت کوچک، سوزن ته گرد، آهن ربا و ليوان غيرفلّزی با دهانه ي 3     الی 5 سانتی متر 
پر از آب، ماژیک آبي و قرمز، قطب نما، یک تّکه مقّوا، ميز چوبي 

روش کار:

1 مثل شکل به کمک یک قطب نما جهت شمال و جنوب 
کالس  را تعيين و روي مقّوا رسم کنيد و آن را روي ميز 

چوبي قرار دهيد. 

شمال

جنوب

غربشرق

فّعاليت

آهن ربا بسازیم.
وقتي جسم آهني مثل ميخ را روي آهن ربا بکشيم، ميخ خاصيت آهن ربایي پيدا مي کند.یک 
ميخ بزرگ آهني و یک آهن ربا تهيه کنيد. مثل شکل ميخ را روي ميز قرار دهيد، یک قطب 
آهن ربا را در یک سر ميخ بگذارید و تا سر دیگر ميخ بکشيد. این کار را 50 بار تکرار 

کنيد. دّقت کنيد آهن ربا را در خالف جهت تعيين شده حرکت ندهيد.

چگونه مي توانيد نشان دهيد ميخ آهن ربا شده است؟
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2 سوزن ته گرد را آهن ربا کنيد و دو تّکه یونوليت 
را در سوزن فرو کنيد؛ طوري که یونوليت ها در 

دو سر سوزن قرار گيرند. 

3 در  ليوان آب بریزید تا جایی که سطح آب 
برآمده شود. ليوان را روي مقّوا بگذارید.

شمال

جنوب

غربشرق

4 سوزن را  آهسته روی سطح آب ليوان شناور کنيد.

5 یونوليتي  که در جهت شمال قرار دارد، قرمز و دیگري را آبی کنيد.   

قطبي از آهن ربا که در جهت جنوب قرار مي گيرد را قطب جنوب آهن ربا مي نامند و آن را 
53با S نشان مي دهند. قطب دیگرآهن ربا را قطب شمال مي نامند و آن را با  N نشان مي دهند. 



علم و فناوری

این  کنند.  استفاده  اعتباري  کارت هاي  از  پول  جاي  به  مي دهند  ترجيح  مردم  امروزه 
کارت ها خاصيت آهن ربایي دارند. 

یک بار قطب هاي هم نام دو آهن ربا و بار دیگر قطب هاي ناهم نام آن ها را به هم نزدیک 
کنيد. چه اتّفاقي مي افتد؟ از مشاهده هاي خود چه نتيجه اي مي گيرید؟

شگفتي هاي آفرینش 
کره ی زمين مثل یک آهن رباي تيغه اي شکل است. به همين علّت مي توان از قطب نما برای 

تعيين جهت جغرافيایی استفاده کرد.

مشاهده 
کنيد 
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فّعاليت

آهن رباي الکتریکي بسازید
 با استفاده از جریان الکتریکي مي توانيم آهن رباي الکتریکي بسازیم. 

یک ميخ آهنی؛ تعدادی گيره ي فلّزي کاغذ ؛ دو عدد باتری ؛ 4 متر سيم روکش دار و 
نوار چسب تهيه کنيد.

1 سيم روکش دار را 25 دور به 
دور ميخ بپيچيد. 

3 پيچ را به چند گيره ی کاغذ نزدیک 2 دو سر سيم را به باتری وصل کنيد.
کنيد، چه اتّفاقی مي افتد؟ 

4 سيم را از باتری جدا کنيد، چه اتّفاقی می افتد؟
5 تعداد باتری ها را افزایش دهيد، چه تفاوتی مشاهده مي کنيد؟ 

6 تعداد دور های سيم پيچ  را تغيير دهيد، چه اتّفاقی مي افتد؟
در این آزمایش چطور اطمينان پيدا کنيم که پيچ قبالً آهن ربا نبوده است؟

55



فّعاليت

طّراحی کنيم، بسازیم  8

در درس قبل با روش ساخت آهن ربای الکتریکی آشنا شدید. 

در این درس با کمک اعضای گروه یک جرثقيل الکتریکی ساده بسازید تا با کاربرد 
آهن ربای الکتریکی در آن آشنا شوید.

جرثقيل الکتریکي بسازیم.
وسایل الزم:

یک سرنگ کوچک و یک سرنگ بزرگ، نيم متر شيلنگ آکواریم، نوارچسب شيشه اي یا 
نوارچسب کاغذي، قيچی، چند عدد گيره ی کاغذ، لوله ی خودکار یا لوله ی پالستيکي، دو 
عدد ني بلند، 4 حلقه کش پول، آهن رباي الکتریکي دست ساز، مقداري شن، یک ظرف 

مربای پالستيکی

روش ساخت:

تصویرها را گام به گام دنبال کنيد. 56



1

3

2

4

یک جسم سنگين برای پایه ی جرثقيل 
درست کنيد. می توانيد مقداري ماسه را 

در ظرف پالستيکی بریزید.

یا  از کش  با استفاده  لوله ی خودکار را 
نوار چسب به در ظرف بچسبانيد.

سرنگ ها را به وسيله ی شيلنگ به یکدیگر 
وصل کنيد و سپس آن ها را با نوارچسب 

به ظرف پالستيکی مّتصل نمایيد.

به صورت عالمت  را  پالستيکي  ني هاي 
به اضافه)+( به وسيله ی نوارچسب به هم 

57بچسبانيد.



5

7

6

8

ني هاي به هم چسبيده را درون لوله ی 
خودکار قرار دهيد.

الکتریکي  آهن رباي  شکل،  مثل 
جرثقيل  بازوي  سر  به  را  دست ساز 

متصل کنيد.

به وسيله ی کش، دسته ی سرنگ کوچک 
را به ني بزرگتر وصل کنيد. به صورتي که 

تا حدودي آزادانه حرکت کند.

دسته ی  سرنگ  بزرگ  را  تا نيمه، بيرون 
بياورید. سپس آن را درون شيلنگ فروکنيد. 
با بيرون آوردن و فرو بردن دسته ی سرنگ 
دهيد.  حرکت  را  جرثقيل  بازوی  می توانيد 
چنانچه الزم بدانيد، مي توانيد یک کليد ساده 

هم براي جرثقيل خود بسازید.
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فکر می کنيد چه عواملی در بلند کردن تعداد بيشتری از گيره های کاغذ مؤثراند؟

اثر یکی از عوامل مؤثر در جابه جا کردن گيره ها را آزمایش کنيد.   

ازگزارش کار خود،  روزنامه دیواری 
تهيه کنيد و جرثقيل گروه خود را 
معّرفی  دیگران  به  شگاه  نمای در 

کنيد.

چگونه مي توان جرثقيل ساده تر و زیباتری ساخت؟ طرح خود را 
اجرا کنيد و گزارش آن را به کالس ارائه دهيد.

جمع آوری اّطالعات

نمایشگاه 
دست سازه ها

فکر کنيد

آزمایش 
کنيد
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فراتر از زمين  9
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ما هر روز مشاهده مي کنيم خورشيد از مشرق طلوع و در مغرب غروب مي کند. چنين 
به نظر مي رسد خورشيد از شرق به غرب حرکت مي کند. آیا به راستي چنين است؟

وقتي سوار خودرو هستيم، به نظر مي رسد درختان کنار جاّده نيز حرکت مي کنند؟ آیا 
درختان به راستي حرکت مي کنند؟

کدام جهت  در  درختان  مي رسد  نظر  به  مي کند،  به سمت غرب حرکت  وقتي خودرو 
حرکت مي کنند؟ 

وقتي خودرو توّقف مي کند، آیا باز هم به نظر مي رسد درختان  حرکت مي کنند؟

مي دانيد زمين به  دور خود  مي چرخد. زمين در  مّدت 365 روز و  چند ساعت، یک بار 
به دور خورشيد مي چرخد. به این مّدت سال خورشيدي )شمسی( مي گویند.

زمين

خورشيد

گفت و گو کنيد
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فّعاليت

ماه به دور زمين مي چرخد. یک بار گردش ماه به دور زمين، حدود چهار هفته طول مي کشد.

شبانه روز چگونه به وجود مي آید؟ 

ماه به دور زمين مي چرخد.
ماه از همه ي چيزهایي که در آسمان مشاهده مي کنيم، به ما نزدیک تر است؛ به همين 
سبب بزرگ به نظر مي رسد. دانشمندان با دوربين هاي قوي به نام تلسکوپ ماه را مشاهده 
بنابراین در آنجا موجود زنده اي هم زندگی  ندارد؛  ماه، هوا و آب وجود  مي کنند. در 
نمی کند. روي سطح ماه کوه هاي بلند، دشت هاي وسيع و گودال هاي دایره اي شکل زیادي 

وجود دارد.

زمين،  نقش  نفري،  سه  گروه  در 
و  کنيد  بازي  را  ماه  و  خورشيد 

چرخش آن ها را  نشان دهيد.

فکر کنيد
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فّعاليت

آیا هميشه ماه را به یک شکل مي بينيم؟

به کمک بزرگتر خود مّدت چهار هفته ماه را در آسمان مشاهده کنيد و نتيجه را به کالس 
گزارش کنيد.

هر یک از شکل هاي تصویر زیر را در چه زماني مشاهده کردید؟

کدام شکل هاي ماه را در روز مشاهده کردید؟

چرا ماه را به شکل هاي مختلف مي بينيم؟

در یک اتاق تاریک مثل شکل روبه رو، با یک 
چراغ مطالعه و یک توپ، شکل هاي مختلف 

ماه را بسازید.

ماه از خود نوري ندارد و نور خورشيد را به زمين بازتابش مي کند. به این نور، مهتاب 
مي گویند. نور خورشيد مقداري از سطح ماه را روشن مي کند که ما  آن را از زمين مشاهده 
مي کنيم، این مقدار مرتّب تغيير مي کند. بنابراین، ما ماه را به شکل هاي مختلف مي بينيم.

فّعاليت
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منظومه ي شمسي
خورشيد نزدیک ترین ستاره به زمين است. زمين و هفت سيّاره ي دیگر به دور خورشيد 
مي چرخند. به این مجموعه منظومه ي شمسي یا منظومه ي خورشيدي مي گویند. خورشيد 
در مرکز منظومه ی شمسي قرار دارد. هر سّياره در مسير مشّخصي به نام مدار به دور 
خورشيد مي چرخد. هر چه سّياره از خورشيد دورتر باشد، مدار آن بزرگ تر است. برخي 
از سّياره هاي منظومه ی شمسي از جمله زمين، قمر دارند )ماه، قمر زمين است(. قمر نيز 

در مدار مشّخصي به دور سياره مي چرخد.

اکنون به این پرسش ها پاسخ دهيد:

نزدیک ترین سّياره به خورشيد کدام است؟

دورترین سّياره از خورشيد کدام است؟

زمين چندمين سّياره در منظومه ی شمسي است؟

از شکل باال چه اّطالعات دیگري مي توانيد به دست بياورید؟

ستاره و سّياره چه تفاوتي دارند؟

تصویر منظومه ی شمسی را ببينيد.

خورشيد
عطارد

ناهيد

زمين
مریخ مشتری

زحل

اورانوس
نپتون

گفت و گو کنيد
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زمان گردش کدام سّياره به دور خورشيد از همه طوالني تر است؟ چرا؟

داغ ترین و سردترین سّياره هاي منظومه ي شمسي کدام اند؟ چرا؟

با سّياره های منظومه ی شمسی بيشتر آشنا شوید.

عطارد )تير(:  

عطارد کوچک ترین سّياره ی منظومه ی 
شمسی است. 

زهره )ناهيد(:

زهره را قبل از طلوع خورشيد و بعد از 
غروب آن، در نزدیک محّل طلوع و غروب 
می توانيم ببينيم. زهره تقریباً به اندازه ی 

زمين است.

زمين:

زمين تنها سّياره ی مناسب برای زندگی 
در منظومه ی خورشـيدی است. 

مریخ )بهرام(:

می نامند.  سرخ  سّياره ی  اغلب  را  خ  مری
سطح این سّياره از خاک و غبار سرخ رنگی 

پوشيده شده است. 

فکر کنيد
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مشتری)برجيس(:

مشتری بزرگ ترین سّياره ی منظومه ی 
یازده  از  بيش  آن  قطر  است.  شمسی 

برابر زمين است.

اورانوس و نپتون:

این دو سّياره را غول های گازی می نامند. این سّياره ها 
بسيار بزرگ اند و از خورشيد بسيار دوراند.

 شاید در شب خطوط درخشاني را دیده باشيد که در آسمان ظاهر مي شوند و به سرعت 
از بين مي روند. این ها قطعه سنگ هاي سرگردان در فضا هستند که گاهي این سنگ ها با 

زمين برخورد مي کنند که به آن ها شهاب سنگ مي گویند.

در سال 1364، شهاب سنگي در تویسرکان به زمين برخورد کرد. این شهاب سنگ  
اکنون در موزه نگهداري مي شود. 

زحل )کيوان(:

در اطراف زحل حلقه هاي روشن زیادي 
وجود دارد که به آن زیبایی خاّصی داده 

است.

66



با هر وسيله اي که در اختيار دارید، یک منظومه ی شمسي بسازید.

در جدول زیر قطر سّياره هاي منظومه ی شمسي نوشته شده است.  

قطرسّياره  

1عطارد

4زهره
4زمين
2مریخ

43مشتری
36زحل

16اورانوس
15نپتون

کدام سّياره هاي منظومه ی شمسي قمر دارند و کدام قمر ندارند؟

در منظومه ی شمسي چه چيزهاي دیگري وجود دارد؟

جمع آوری اّطالعات

فّعاليت
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