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  سخنى با همكاران ارجمند
 درس علوم، درسى است كه به آسانى مى تواند بين چهار عرصه ى يادگيرى يعنى خود، خلقت، خلق و خالق متعال 

ارتباطى منسجم، منطقى و معنادار به وجود آورد.
 كالس علوم، فضايى است شاد و پرجنب وجوش كه مشاهده، تجربه، آزمايش، گفت وگو، تفكر، اظهارنظر و همكارى 

گروهى در آن جريان دارد. نبايد آن را به محلى براى ساكت نشستن و شنيدن تبديل كرد.
 كتاب علوم، منبعى است براى معرفى فعاليت هاى يادگيرى و آن چه در عمل بايد انجام شود. نبايد آن را به منبعى 

براى تصوير خوانى تبديل كرد.
 معّلم علوم، هم تصميم گيرنده درباره فرآيند يادگيرى (طراح آموزشى) است و هم راهنماى يادگيرى دانش آموزان

 پيش از تدريس هر درس، هميشه به منابع يادگيرى هم چون كتاب راهنماى معلّم و ديگر رسانه هاى آموزشى 
معلّمان مانند فيلم و نرم افزار مراجعه نماييد.يادگيرى از همكاران نيز يك منبع يادگيرى مفيد به شمار مى آيد.

 هر درس علوم، پيرامون يك زمينه ى يادگيرى شكل مى گيرد و فرصتى را فراهم مى كند كه دانش آموزان «شايستگى 
يادگرفتن» را كسب كنند. اين فرصت هاى يادگيرى را تبديل به پرسش و پاسخ هاى حافظه مدار نسازيد.

 به هدف (هاى) اصلى هر درس توجه داشته باشيد. كارى كنيد كه دانش آموزان در موقعيت يادگيرى مناسب قرار 
ست يابند. رباره ى درس ذكر شده،  نماى معلّم  ياابنند.دبگيرند و به توانمندى ها و شايستگى هايى كه در كتاب را ت ت باارهه ىى ددرس ذذكرك ششدهده، دسد معللم درد درد ككتاتاب رااهنهنمااى ى و شاشايستگتگى هاهايى ككه ه بگيرند و به توانمنمندىدى هها ا



 در تدريس علوم، به جز كتاب درسى، تا حدامكان از مواد آموزشى ديگر مانند فيلم، نرم افزار آموزشى و كتاب كار 
بهره بگيريد. در هر درس فيلم هاى آماده شده براى يك مفهوم خاص با نشانگر  و فيلم كامل درس با نشانگر 

فندق در پايان درس مشخص شده است.  
 اگرنمايش فيلم هاى علوم دركالس امكان پذير نيست، درفضاى ديگرى از مدرسه اين امكان را به وجود آوريد كه 
بچه ها بتوانند فيلم هاى تهيه شده براى هر درس را ببينند و به عنوان يك منبع يادگيرى درباره ى آن با هم گفت وگو 

كنند و از آن بياموزند.
 در فعاليت هاى علوم، سه نوع كار را بگنجانيد: فعاليت فردى، فعاليت گروهى و فعاليت كالسى (دسته جمعى)

 محيط يادگيرى علوم را متنوع كنيد. گاهى كالس را به بيرون ببريد و گاهى بيرون را به كالس بياوريد!
 در ارزشيابى علوم زمان خاصى وجود ندارد. تمامى لحظه هاى كالس علوم، زمان مناسبى براى مشاهده ى رفتار 
خدمت  در  رويكرد «ارزشيابى  اصلى  پيام  اين  است.  بهتر  يادگيرى  سمت  به  او  دادن  سوق  و  دانش آموز  عملكرد  و 

يادگيرى» است.
 مديران و آموزگاران در اجراى طرح جديد آموزش علوم با همدلى، همكارى و پشتيبانى از يكديگر مى توانند فضايى 

بااشنشند.دسازنده و پيش برنده را در مدرسه به وجود آورند و زمينه ساز حل بسيارى از مشكالت موجود باشند. د د موجوج مششكالكالت ت بسياارىى ااز ز سهه به هوججودد آآورندند و ززمينهنه سازاز ححل ل درد مدرد ساازنزندهده و پيشش برنندهده را ا



سخنى با والدين گرامى
 علوم در همه جا: درس علوم تنها در مدرسه و كالس درس اجرا نمى شود. بلكه تمامى عرصه هاى زندگى محل 

يادگيرى علوم است و شما مى توانيد معلم علوم فرزند خود باشيد و همه جا را به كالس علوم تبديل كنيد.
 كمك آرى، جايگزينى نه: فرزندان خود را در انجام فعاليت ها يارى كنيد اّما جايگزين آن ها نشويد.
 پشتيبانى از مدرسه: هميشه مدرسه را در تهيه وسايل مورد نياز انجام فعاليت ها پشتيبانى نماييد.

قرار  توجه  مورد  را  او  پرسش هاى  و  كنيد  تقويت  خود  فرزند  در  را  پرسشگرى  و  كنجكاوى  پرسش ها:  به  توجه   
دهيد.

 بپرسيد: با فرزند خود درباره ى آن چه در كالس علوم اتفاق مى افتد گفت وگو كنيد. بپرسيد چه كار كردى؟ چه 
پرسيدى؟ چه ياد گرفتى؟

 وسايل خانگى: هنگام كار با وسايل خانگى و لوازم منزل، اصول علمى آن ها را به كودك آموزش دهيد. 
 تمرين يادگيرى: هر رسانه ى عمومى (صدا و سيما، مجّالت، كتاب ها و …) مى تواند يك منبع يادگيرى باشد. شما 

اين امكان را به واقعيت تبديل كنيد.
 لّذت يادگيرى: بسيارى از آزمايش ها در خانه قابل انجام هستند. لّذت يادگيرى همراه با فرزند خود را هرگز از دست 

ندهيد. كتاب خوانى نيز يك فّعاليت علمى به شمار مى آيد.



 توجه به جاى تشويق: به جاى تشويق فرزند خود و دادن جايزه، سعى كنيد با توجه نشان دادن به كار او، در او 
احساس رضايت مندى و تأييد به وجود آوريد.

 همكارى با گروه: فرزند خود را به همكارى با ديگر دانش آموزان در مدرسه ترغيب كنيد. او بايد طعم موفقيت را 
در گروه بچشد.

 علوم و مشاغل: درباره ى شغل هاى مختلفى كه در جامعه وجود دارد و ارتباط هر شغل با علم و فناورى با فرزند 
خود گفت و گو كنيد.

 نگاه عميق به يادگيرى: كتاب درسى را به منبعى براى پرسش و پاسخ هاى حفظى تبديل نكنيد.
 ايمنى، قبل از هر چيز: نكات ايمنى، بهداشتى و پيش گيرى را مستقيماً و با جديّت به فرزند خود آموزش دهيد.

هدف  يك  ادبى»  و  اطالعاتى  متن هاى  فهم  و  درك  با  همراه  توانمندِى «خواندِن  ايجاد  يادگيرى:  كليد  خواندن   
آموزشى بسيار مهم است و در يادگيرى مادام العمر نقش بسيار مهمى دارد. اين كار از طريق خواندن كتاب همراه با 

دادن فرصت تأمل، دريافت و تفكر درباره ى مطالب آن، تقويت مى شود.
 اّولين كتابخانه علمى من: حتى با كمترين امكانات (يك جعبه كفش و يك كتاب علمى) مى توانيد اّولين كتابخانه ى 

علمى فرزند خود را به وجود آوريد.



10
علوم

زنگ 

كن
گاه 

من ن
سالم، به 

اش
ب ب

ادا
، ش

اش
سالم ب

وران
دنياى جان

دنياى گياهان
ب ما

ر آ
ى پ

انه 
ن خ

زمي

ى ما
سنگ

ى  زمين خانه 

14
18

26
34

42
50

! 



چه مى خواهم بسازم؟

ى خاكى ما
زمين خانه 

 گرم
دنياى سرد و

از خانه تا مدرسه

از گذشته تا آينده

آهن رباى من

5860

66
70

80

92100

جود دارد
وا و

ما ه
ف 

طرا
در ا

. 



زنگ علوم

1

«نّقاشى سايه ها»

بّچه ها برويم حياط!

بازى هم فرصتى براى يادگيرى است! فرصت ها را غنيمت شماريم.
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دو ساعت بعد

سواد هر كسى آن چيزى است كه خودش به دست مى آورد. چنين سوادى هميشه همراه اوست.
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دست ها شسته! 

حاال كه با دّقت نگاه كرديد… نوش جان كنيد!

وقتى بّچه ها با كنجكاوى و دّقت به بُرشى از گوجه فرنگى در دستان خود نگاه مى كنند، در واقع كتاب درسى در دستان آن ها است!
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زير آب يا روى آب؟!

اگر با كنجكاوى و عالقه به دنبال يافتن جواب سؤال هاى خود باشيم، حتماً چيزهاى تازه پيدا مى كنيم.

فندق 
در كالس 
علوم چه 
كارهايى 
انجام 
مى دهد؟

دق 
س 
چه 
يى 
جام 
د؟
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سالم، به من نگاه كن! 2



اگر در اين محل بوديد چه چيزهايى مى ديديد؟ چه 
صداهايى مى شنيديد؟ چه بوهايى حس مى كرديد؟

مى شناسند؟  چگونه  را  چيزها  نابينا  افراد 
افراد ناشنوا چه طور؟

بويايى و شنوايى بعضى حيوانات بسيار قوى است. از والدين خود در اين باره سؤال 
كنيد و در كالس به دوستانتان گزارش دهيد.

بعضى كارها به چشم ها يا گوش ها 
آسيب مى رساند.

بينايى و شنوايى بيش ترين سهم را در شناخت ما از جهان اطراف دارد.

ايستگاه فكر
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حواّس ما نعمت هاى خداوند هستند، مواظب نعمت هاى خداوند باشيم.

در چه شغل هايى خوب ديدن يا خوب شنيدن خيلى مهم است؟
لمس كردن، چشيدن و بو كردن در چه شغل هايى اهّمّيت دارند؟

چشم ها بسته!
دانش آموزان با چشم بسته خوردنى هاى مختلف را شناسايى مى كنند.

همان طور كه به كمك چشم و گوش خود مى توانيم چيزها را بشناسيم، به كمك پوست، بينى و زبان هم 
مى توانيم آن ها را بشناسيم.

دانش آموزان با چشم بسته خوردنى هاى مختلف را شناسايى مى كنند.

علم و زندگى
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به كمك حواّسمان مى توانيم چيزها و محيط اطرافمان را بشناسيم.
بيش تر  چيزهايى  چه  درباره ى  داريد  دوست  شكل ها  اين  ديدن  با 

بدانيد؟ چه سؤال هايى برايتان مطرح شده است؟

من را خوب نگاه كن!

پرسشگر بودن اساس يادگيرى است. پرسش هاى كودكان را مهم بشماريد و اين ويژگى آن ها را تشويق كنيد.

درباره ى شكل هاى اين صفحه و جزئيات آن ها با هم گفت و گو كنيد.

فندق از 
چه راهى

 سيب را 
مى شناسد؟

17



سالم باش، شاداب  باش 3



گاهى با بّچه ها ورزش و بازى كنيد.

درباره ى فايده هاى نرمش  از معلّم خود بپرسيد.

ورزش و بازى ما را سالم و شاداب مى كند.
گروه ورزش و بازى با نشان دادن تصاوير و لوازم ورزشى، بعضى ورزش ها را به كالس معّرفى مى كنند.

هر كس، ورزش مورد عالقه خود را بدون كالم و با حركت نشان دهد.
دانش آموزان در گروه خود پس از مشورت، نام ورزش مورد نظر او را بگويند.

19



رعايت بهداشت فردى به سالمت ما كمك مى كند.
گروه بهداشت درباره ى تميزى و سالمتى تحقيق كرده اند.

چگونگى درست استفاده كردن از آب خورى دبستان را از معلّم خود ياد بگيريد.

با اجراى بعضى برنامه ها دانش آموزان را در مدرسه و خانه به استفاده از لوازم شخصى خود عادت دهيم.

هركس درست مسواك زدن را از گروه بهداشت ياد بگيرد و انجام دهد.

هشدار

گروه بهداشت دربارهى تميزى و سالمتى تحقيق كردهاند.

20



با دوستان خود درباره ى راه هاى تميز نگه داشتن مدرسه، خانه و شهر گفت وگو كنيد.

تميزى مدرسه به شادابى ما كمك مى كند.
گروه نگهباِن تميزى مدرسه، بعضى از راه هاى تميز نگه داشتن مدرسه را به شما نشان مى دهند.

براى پاكيزه ماندن مدرسه و خانه به دانش آموزان مسئولّيت بدهيد.
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خوردن غذاهاى متنوع ما را سالم و قوى مى كند.

به بّچه ها لّذت هديه دادن خوراكى به دوست خود را، همراه با رعايت بهداشت بياموزيم.

گروه تغذيه درباره ى چهار گروه غذايى صحبت مى كنند. 
شما در گروه گفت وگو كنيد كه در هر وعده چه 

غذاهايى بخوريم تا سالم و قوى شويم؟

آيا مى دانى مهم ترين وعده غذايى 
كدام است؟ چرا؟

  آداب و مهارت هاى زندگى 
نوشيدن آب يكى از لّذت بخش ترين كارها است.

درباره ى آداب نوشيدن آب در كشور عزيز ما ايران از بزرگ ترها بپرسيد.

  طبقه بندى كنيد
بّچه ها انواع خوراكى هاى ميان وعده را به كالس 
مى آورند و در دو دسته ى مفيد و غيرمفيد قرار 

مى دهند.
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گاهى براى سالم ماندن بايد به پزشك مراجعه كنيم.
گروه مراقبت، برخى راه هاى پيشگيرى از بيمارى را نشان مى دهند.

درباره ى اين راه ها در گروه خود گفت وگوكنيد.

درباره ى نعمت سالمتى با بّچه ها گفت و گو كنيد.
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رعايت موارد ايمنى به سالمت ما كمك مى كند.

در خانه، مدرسه و شهر شما چه موارد ايمنى و پيشگيرى بايد رعايت شود؟ دراختيارشما

گروه ايمنى درباره ى خطرهاى دويدن در راهرو، افتادن از بلندى، عبور از خيابان و بد نشستن به بّچه هاى 
كالس آموزش مى دهند.

  جمع آورى اّطالعات
شما  كمك  به  خطر  هنگام  در  سازمان هايى  چه 

مى آيند؟ 

نكات مربوط به  ايمنى و پيشگيرى و رعايت قوانين بايد مستقيماً به طور كاربردى و مؤثر به كودكان آموخته شود.
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خواب و استراحت درست و به موقع به سالمت ما كمك مى كند.

فرزندانمان را به برنامه ريزى عادت دهيم.

در يك برنامه ى درست زندگى، زمان خواب خيلى مهم است. چرا؟
ايستگاه فكر

فندق در 
جست و جوى 
راه هايى براى

 حفظ 
سالمتى و
 شادابى

گروه خواب و استراحت درباره ى زمان خواب، كارهايى كه قبل از خواب بايد انجام دهيد و عادت هاى 
درست خوابيدن، اطّالعاتى جمع آورى كرده اند. 
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دنياى جانوران 4



 بّچه هاى اين كالس، عكس هايى را كه داشتند در دو گروه قرار مى دهند. شما هم اين كار را انجام دهيد.

كدام ها زنده هستند؟

فاطمه و هم گروهى هاى او عكس هاى خود را به معلّم مى دهند و به جاى آن عكس جانور مى گيرند. حاال 
هر دانش آموز يك عكس جانور دارد.

به نظر شما هر كدام از اين
دو در كدام گروه قرار مى گيرد؟

ايستگاه فكر
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شكل و اندازه ى جانوران گوناگون است. 
ف مى كند.  ستان مع هر دانش آموز جانورى را كه انتخاب كرده به 

شما هم اين كار را انجام دهيد.

كودكان به طور طبيعى به جانوران عالقه دارند. كنجكاوى اين عالقه را بيش تر مى كند. كسى كه كنجكاو است، زيادتر و زودتر ياد مى گيرد.

د ى ى ر ش دو

دهيد.
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شما هم مثل سارا درباره ى غذا خوردن جانورى كه انتخاب كرديد، صحبت كنيد.

كودكان را به ديدن فيلم هاى مستند درباره ى جانوران تشويق كنيد. به آن ها فرصت دهيد درباره ى فيلم ها با هم گفت و گو كنند.

جانوران غذا مى خورند. 

29



آيا اين جانوران مثل هم حركت مى كنند؟
چرا جانوران حركت مى كنند؟

جانوران حركت مى كنند.
نمايش، حركت مار را نشان مى دهند. مريم درباره ى آن با دوستانش صحبت مى كند.  دو دانش آموز با 

زهرا شكل آن را مى كشد. 

شما چگونه حركت جانورى را كه انتخاب كرديد، معرفى مى كنيد؟ 

ايستگاه فكر
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احمد درباره ى رشد جوجه، اطّالعات زيادى جمع كرده و آن ها را به دوستانش مى گويد.
شما درباره ى رشد جانورى كه انتخاب كرده ايد، چه اطّالعاتى مى تواني بدهيد.

همراه فرزندتان رفتارهاى جانوران را مشاهده كنيد. مثًال درباره ى راه هاى مراقبت از جانوران و محيط زندگى شان گفت و گو كنيد.

جانوران رشد مى كنند.

مى توانيد بدهيد.
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نرگس به دوستانش درباره ى فايده هاى گاو مى گويد. 

بعضى از جانوران براى ما مفيد هستند.

شما هم درباره ى فايده هاى يك جانور به دوستانتان بگوييد.

چه شغل هايى مى شناسيد كه به جانوران مربوط است؟

علم و زندگى
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بعضى از جانوران انسان را بيمار مى كنند.

سوسن درباره ى راه هاى دور نگه  داشتن غذا از مگس ها با دوستانش 
گفت و گو مى كند.

شما درباره ى يك جانور ديگر تحقيق كنيد و گزارش دهيد.
 

بعضى از جانوران براى ما مشكالتى به وجود مى آورند.

ستانش

دوستان 
جديد فندق چه 
كسانى هستند؟
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دنياى گياهان 5



امروزكالس علوم ما در بين گياهان تشكيل مى شود. 
هر يك از ما يك گياه را انتخاب مى كند و تصوير آن را م كشد.

گياهان گوناگون اند.

هريك از دانش آموزان چند نمونه از برگ هايى 
را كه روى زمين افتاده جمع مى كند.

 شما هم اين كار را انجام بدهيد.

شكيل مى شود. 
كند و تصكند و تصوير آن را مى كشد.

روى زمين آشغال نريزيد و مراقب خودتان 
و گياهان باشيد.

هشدار

اگر فرزند شما به گياهى حّساسيت دارد، معلّم را آگاه كنيد ولى او را از انجام فّعاليت باز نداريد.
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گياهان قسمت هاى مختلفى دارند.
ساقه ى گياهى كه بهروز تصوير آن را كشيده با ساقه ى گياهى كه محّمد از آن نّقاشى كرده تفاوت دارد. 

ساقه ى گياهانى كه شما و دوستانتان ديده ايد، چگونه اند؟

  بازى
من يك برگ را زير كاغذ گذاشتم و با مداد شمعى 
شكل  اين  بگويد  بايد  دوستم  كشيدم.  كاغذ  روى 
كدام برگ است. شما هم اين بازى را انجام بدهيد.

36



وقتى باغبان مى خواست گياه را در زمين بكارد، ريشه ى آن را به ما نشان داد. 

ريشه هاى گياهان گوناگون اند.

گل ها هم شكل ها و رنگ هاى گوناگونى دارند.
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شكوفه هاى سيب به ميوه هاى سيب تبديل مى شوند.

درخت گيالس در هر فصل 
سال چه تغييراتى مى كند؟ 

به فرزند خود كمك كنيد دانه ى لوبيا بكارد و از آن مراقبت كند. مسئولّيت نگهدارى از گياه را به او بسپاريد.

گياهان رشد و تغيير مى كنند.

 مشاهده كنيد
يك سيب و يك گوجه فرنگى را نصف كنيد. بگوييد درون آن ها چه مى بينيد؟
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گياه  وقتى  بكاريد.  لوبيا  دانه ى 
روييد آن را به هم كالسى هايتان 
چه طور  بگوييد  و  بدهيد  نشان 

از آن مراقبت كرده ايد؟

در محلّى كه شما زندگى مى كنيد، چه گياهانى مى رويند و از آن ها چه استفاده هايى 
مى كنند؟

ياه
ان
ور

به فرزند خود كمك كنيد درباره ى يكى از گياهان محّل زندگى خود اّطالعاتى جمع آورى كند.

در كشور ما ايران، گياهان گوناگونى مى رويد.  

بيرون از كالس

دراختيارشما
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فايده هاى گياهان

با جوشاندن گياه، به فرزند خود كمك كنيد آب رنگ گياهى درست كند.

دانش آموزان امروز در كالس علوم «جشن گياهان خوراكى» دارند.

سارا و نسترن بخش هاى خوراكى گياهان را دسته بندى مى كنند. شما هم اين كار را انجام 
بدهيد.

 آب رنگ بسازيد.
با چيزهايى مثل زردچوبه، كلم قرمز، پوست بادنجان و چاى با كمك 

يك بزرگ تر مى توانيد آب رنگ بسازيد و با آن نقاشى كنيد. 

بيرون از كالس

 قرمز، پوست بادنجان و چاى با كمك
گ بسازيد و با آن نّقاشى كنيد.
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گياهان براى ما و جانوران فايده هاى زيادى دارند. ما بايد در حفظ آن ها بكوشيم.

اگر گياهان نباشند، چه مى شود؟ 
ايستگاه فكر

  فّعاليت گروهى
مهدى و هم كالسى هايش تصميم گرفته اند كاغذهاى استفاده شده ى خود 

را جمع آورى كنند و به مركز بازيافت كاغذ بفرستند. 
شما چه راه هايى براى حفظ گياهان مى شناسيد؟

ى  جر م
گياهى كه 
فندق كاشت.

ى  جر ام ا
گياهى كه 
فندق كاشت.
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زمين خانه ى پرآب ما6



در بيش تر جاهاى زمين آب به فراوانى پيدا مى شود.
ما و همه ى جانوران و گياهان به آب نياز داريم.

با اين مقدار آب چه كارهايى مى توانيم انجام دهيم؟
 

                                                                                                             
اگر يك روز آب لوله كشى قطع شود، چه مشكالتى براى ما و بقّيه ى مردم 

به وجود مى آيد؟

از آب چه استفاده هايى مى كنيم؟        

هر دانش آموز فقط يك مورد بگويد.

به وسيله ى آب، به همه ى جان داران زندگى بخشيديم. (قرآن كريم)

ايستگاه فكر

 جمع آورى اّطالعات
از آب چه استفاده هاى ديگرى مى كنيم؟        
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آيا در بدن ما، جانوران و گياهان هم آب وجود دارد؟
چه جانورانى را مى شناسيد كه در آب زندگى مى كنند؟

آب روى زمين به شكل هاى گوناگون و در جاهاى مختلف وجود دارد.

در چه جاهاى ديگرى 
آب وجود دارد؟

ايستگاه فكر
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بّچه ها، من يك ذّره ى كوچك آب هستم. يك روز با دوستانم كه آن ها هم ذّره هاى 
كوچك آب بودند، روى گل برگ هاى يك گل از سرما به هم نزديك شديم و يك 

قطره را  ساختيم.

خورشيد از پشت كوه ها خودش را باال كشيد و شروع به تماشاى ما كرد. ما كمى گرم شديم.  باز هم گرم تر 
و گرم تر. تعدادى از دوستانمان از ما جدا شدند و به هوا رفتند. بعد از مّدتى من هم با تعدادى از دوستانم 
كه  شديم  زياد  و  زياد  آن قدر  مى شد.  زيادتر  ما  تعداد  مى  رفتيم،  باالتر  هرچه  باالتر.  و  باال  رفتيم؛  هوا  به 

همگى يك ابر بزرگ را  ساختيم.

باد ما را با خود برد. رفتيم و رفتيم و رفتيم تا به باالى كوهى رسيديم. 
هوا خيلى سرد شد. باز با تعدادى از دوستانم از سرما به هم چسبيديم 
ديگر  بوديم.  شده  سنگين  درآمديم.  قطره  يك  شكل  به  دوباره  و 
پايين  سرعت  به   … داريم  نگه  باالها  آن  در  را  خود  نمى توانستيم 

آمديم … 
بقّيه ى اين قّصه را بگو.
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با اين كه در زمين، آب فراوان است، اما چون بيشتر آب ها شورند بايد در مصرف آب صرفه جويى كنيم. 

چرا بايد در مصرف آب صرفه جويى كنيم؟
چه راه هايى براى صرفه جويى در مصرف آب مى شناسى؟

در ايران باستان، افرادى از آب چشمه هاى بزرگ نگهبانى مى كردند.

 نگهبان آب
از امروز چند نفر از شما نگهبان آب هستيد. به جاهاى مختلف مدرسه برويد و ببينيد در چه جاهايى و 

چگونه ممكن است آب به هدر رود. چگونه مى توانيد از هدر رفتن آب جلوگيرى كنيد؟
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از آلودگى آب جلوگيرى كنيم.
وقتى به گردش مى روى كدام وضع را بيش تر مى بينى؟

هر آبى آشاميدنى نيست.
هشدار

ما بّچه ها چه كارهايى مى توانيم انجام دهيم تا آب ها آلوده نشوند؟

 گفت و گو كنيد
چه كسى آب ها را آلوده مى كند؟

چه چيزهايى آب را آلوده مى كند؟
چرا بايد از آلودگى آب ها جلوگيرى كرد؟
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چه شغل هايى مى شناسيد كه با آب ارتباط دارند؟
يكى از دانش آموزان كه شغل پدرش با آب ارتباط دارد، گزارشى از شغل 

او تهّيه كند و براى دانش آموزان ديگر بگويد.

از دريا، چه استفاده هايى مى شود؟ 
گروهى از بّچه ها در اين باره گزارشى تهّيه كردند.

شما هم در كالس همين كار را انجام دهيد.

ارتباط درس با زندگى يادگيرى را معنا دار و لّذت بخش مى كند.

علم و زندگى
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بازى زير آب يا روى آب يادتان هست؟
وسايلى مانند توپ كوچك، سنگ، در فلزى شيشه ى مربا، در پالستيكى شيشه ى مربا، پاك كن، ماسه ، مداد، 

شانه ى پالستيكى، گيره ى  فلزى، خمير مجسمه سازى و … را يكى يكى در ظرف آب بياندازيد.    

آب شهر يا روستاى شما از كجا تأمين مى شود؟

همه ى وسيله ها را به دو گروه طبقه بندى كنيد.       
چگونه اين طبقه بندى را انجام داديد؟

چگونه مى توانيد اين وسيله  ها را به سه گروه طبقه بندى كنيد؟  
در پايان اين فّعاليت دست هاى خود را با آب و صابون بشوييد.

دراختيارشما

فندق 
قسمت هاى آبى 
روى كره ى 
جغرافيا را 
كشف مى كند؟
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نگ ما 7 زم خانه  



در بيش تر جاهاى زمين سنگ وجود دارد.

 مشاهده كنيد
شما هم به اطراف خود نگاه كنيد، در چه جاهايى سنگ 

مى بينيد؟
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با سنگ هاى گروه خود يك شكل بسازيد.

سنگ ها گوناگونند. 
هر دانش آموز با خود چند قطعه سنگ به كالس مى آورد.

  مشاهده و طبقه بندى كنيد
سنگ ها را بين گروه ها تقسيم كنيد.

افراد هر گروه سنگ هاى مشابه را كنار هم قرار دهند.
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از سنگ ها استفاده هاى زيادى مى شود.

چرا اين بناى بسيار قديمى تا به حال باقى مانده است؟ 

بيرون از كالس

ايستگاه فكر

سنگ ها استفاده هاى زيادى مى شود.

امروز در راه خانه تا مدرسه اطراف خود را نگاه كنيد و به خاطر بسپاريد. در چه جاهايى 
از سنگ استفاده شده است؟ در كالس به بقّيه ى دانش آموزان گزارش دهيد.
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در بعضى كارخانه ها از سنگ، مواّد گوناگونى درست مى كنند.  
1

33

5

7

2

4

6
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سنگ هاى زمين، خانه ى ما، هميشه در حال تغييراند.
بيش تر سنگ ها به طور طبيعى تغيير مى كنند.
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گاهى انسان سنگ ها را تغيير مى دهد تا از آن ها استفاده كند.

1

3

5

6

2

4

7
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سنگ ها پس از تغيير چه مى شوند؟
         

اين وسيله ها را آماده كنيد.
 چندكيسه ى پارچه اى محكم   چند قطعه سنگ سفيد   چند قطعه سنگ سياه   كاغذ سفيد

2 قطعه سنگ سفيد را داخل يك كيسه و2 قطعه سنگ سياه را داخل كيسه ديگر و يك قطعه سنگ سياه 
و يك قطعه سنگ سفيد را داخل كيسه سوم بياندازيد و در آن ها را ببنديد.

به كمك هم، سنگ هاى داخل كيسه ها را  به هم بساييد. سپس ابتدا سنگ ها را از داخل كيسه خارج كنيد 
وبعد ذّرات داخل هر كيسه را روى يك برگ كاغذ بريزيد و در كنار سنگ هاى مربوط به خود بگذاريد. 

ذّرات را به دقت مشاهده كنيد. چه نتيجه اى از اين آزمايش مى گيريد؟ 

اگر اطراف شهر يا روستاى  شما محلّى وجود دارد كه در آن جا سنگ به فراوانى 
يافت مى شود (مانند معدن، رودخانه، كوه، بناى سنگى قديمى) از آن محل ديدن 
كنيد و اّطالعاتى را از آن جا به دست آوريد و در كالس براى ساير دانش آموزان 

بازگو كنيد.

دراختيارشما
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براى خط كشى دفتر از چه چيزهايى مى شود استفاده كرد؟
مادر براى پختن غذا از چه وسيله هايى استفاده مى كند؟
از هر وسيله يا ابزار براى انجام كارى استفاده مى شود.

چه مى خواهم بسازم؟

شما يك ابزار يا وسيله را انتخاب و آن را به دوستانتان معّرفى كنيد.
به نظر شما ابزارها را چگونه مى شود دسته بندى كرد؟

8

علم و زندگى
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بعضى وسيله ها خيلى ساده هستند اّما در زندگى خيلى مهم هستند.
بعضى وسيله ها پيچيده اند.

 آيا تا به حال به دندان پزشك مراجعه كرده ايد؟

چى اگر چه جورى بود بهتر بود؟
ابزار يا وسيله اى را انتخاب كنيد و درباره ى آن فكر كنيد.

بگوييد اگر چه تغييرى مى كرد، بهتر بود؟
به نظر شما چه ابزار يا وسيله اى هنوز اختراع نشده است؟

ايستگاه فكر

دست به كار شويد.
با چيزهاى دورريز و چيزهاى طبيعى كه در اطراف شماست يك چيز جديد بسازيد.

كارو فناورى

به بّچه ها بياموزيد كه براى ساختن يك وسيله به جز مواد و وسايل، به «فكر و خّالقّيت» و «ذوق و هنرمندى» هم نياز است. 

59

فندق 
چه طور تابلو 
را تعمير 
مى كند؟



ا9 ز خان  خاك 



غذاى ما و همه ى جانوران ديگر به وسيله ى گياهان درست مى شود.
 هرجا گياه هست، آن جا خاك وجود دارد.

در چه محل هايى خاك وجود دارد؟ 

يكى از ارزشمندترين ثروت هاى زمين خاك است.

  گفت و گو كنيد
كدام جانوران در خاك زندگى مى كنند؟ 
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خاك ها متفاوت اند.

 جمع آورى اّطالعات
آيا خاك همه ى گلدان هاى خانه  بايد شبيه به هم باشد؟           

آيا خاك همه ى محصوالت كشاورزى بايد شبيه به هم باشد؟

62



چرا كشاورزان قبل از كاشتن دانه ها، زمين را شخم مى زنند؟

آب از كدام خاك زودتر عبور مى كند؟
آزمايش كنيد

ايستگاه فكر

وسايل الزم: 
 چند ليوان يك بار مصرف   چند نوع خاك   مقدارى آب   چند عدد پايه

 در يك زمان به همه ى ليوان هاى داراى خاك به مقدار مساوى آب اضافه كنيد. منتظر بمانيد تا ببينيد از 
ته كدام ليوان آب زودتر مى چكد؟

ته چندتا از ليوان ها  را سوراخ كنيد ،در هر كدام تا نيمه يك نوع خاك بريزيد و كمى خاك را فشار دهيد.
به شكل سطح خاك داخل هر ليوان دّقت كنيد.

63



در خانه ى شما، خيلى از چيزها كه فكرش 
را هم نمى كنيد، از خاك ساخته شده اند. آيا 

مى توانيد بعضى از آن ها را كشف كنيد؟

 ما از خاك در زندگى استفاده ى زيادى مى كنيم. 

ارگ بم، از بزرگ ترين بناهاى خاكى جهان 
است. عكس و اّطالعاتى درباره ى اين بناى 
تاريخى تهّيه كنيد و در كالس به بقّيه نشان 

دهيد. 

علم و زندگى

استفاده ها ى خاك
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حسين و سلمان روى لباس خود پيش بند مى پوشند. سپس روى خاِك نرم كم كم آب مى ريزند و مالش 
مى دهند تا مقدارى ِگل سفت درست شود. آن ها با  ِگل چيزهاى گوناگونى مى سازند.                                                                                                             

 

با خاك بسازيد

سفال گرى
كشور  روستاهاى  و  شهرها  از  برخى  در 
است.  سفال گرى  زيادى  افراد  شغل  ما، 
اّطالعاتى  سفال گرها  كار  چگونگى  درباره ى 

از  بزرگ ترها به دست آوريد.

پس از ِگل بازى دست هاى خود را با آب و 
صابون بشوييد.

شما هم ِگل درست كنيد و با آن چيزهايى را كه دوست داريد بسازيد. 

هشدار

كارو فناورى

65

فندق 
مى خواهد بداند 
زمين از چه 
ساخته شده؟



دراطراف ما هوا وجود دارد.10



همه ى ما از هواى اطراف زمين، خانه ى بزرگمان، استفاده مى كنيم.                                                                                                      

با يك برگ كاغذ بادبزن بسازيد و خود را باد بزنيد.
از چه راه هاى ديگرى مى توانيم هوا را حس كنيم؟
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هوا در انجام چه كارهايى به ما كمك مى كند؟

ران هم كمك مى كند؟ آيا هوا به جان

آيا مى دانيد، جاروبرقى چه طور كار مى كند؟    

علم و زندگى

ايستگاه فكر

هوا در انجام چه كارهايى به ما كمك مى كند؟

آيا هوا به جانوران هم كمك مى كند؟

68



2 عدد سرنگ و مقدارى لوله ى پالستيكى 
مانند شكل آن ها را به  كنيد و  شفاف تهّيه 

هم وصل كنيد.
داخل  به  را  راست  سمت  سرنگ  دسته ى 

فشار دهيد.
چه اتّفاقى مى افتد؟ چرا؟ 

هوا بايد پاكيزه باشد.

بعضى بيمارى ها از راه هوا منتقل مى شوند.

چه چيزهاى ديگرى مى شناسيد كه هوا را آلوده مى كنند؟

هشدار

69

داخل 
بادكنك چه 
چيزى قايم 
شده؟

 بازى با هوا                                           



دنياى سرد و  گرم11



يك بطرى پالستيكى پر از آب را به شكل آدمك نّقاشى كنيد و در جايخى يخچال بگذاريد تا به طور كامل 
يخ بزند. وقتى آب به اندازه ى  كافى سرد شود، آدمك يخ مى زند.   

آدم برفى و آدمك يخى در سايه زودتر 
آب مى شوند يا آفتاب؟         

آدم برفى و آدمك يخى در كدام محل دير تر آب مى شوند؟      

اجازه دهيد بّچه ها بطرى يخ را آن طور كه دوست دارند تزيين كنند.

كجا گرم تر است؟

 آداب و مهارت هاى زندگى
دو  از  محيط  كدام  در  داريد  دوست  شما 

تصوير باال زندگى كنيد. چرا؟
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على و زهرا مى خواهند آدم برفى درست كنند.  
كدام پوشاك (لباس، كفش و …) در اين هواى سرد مناسب تر است؟  

            

كدام شتر در جاى سردترى زندگى مى كند؟

شگفتى هاى خلقت مى تواند زمينه ساز تفّكر و خداجويى بشر باشد.

كدام لباس مناسب است؟

علم و زندگى

72



عكس هاى سه منطقه ى متفاوت ايران را در زمستان مشاهده مى كنيد.
آدم برفى و آدمك يخى به كدام منطقه سفر كنند تا آب نشوند؟     

هر گروه آدمك يخى خود را در جاى متفاوتى در مدرسه مى گذارد. پيش بينى  كنيد در كجا يخ زودتر آب 
مى شود؟

اجازه دهيد دانش آموزان بيرون از كالس درس در مكان هاى متفاوت مدرسه آزمايش كنند.

ايران منطقه هاى گرم و سرد دارد!
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كدام رنگ مناسب است؟

لباس  خود  يخى  آدمك  براى  بخواهيد  اگر 
مى كنيد؟  انتخاب  را  رنگى  چه  كنيد،  تهّيه 

چرا؟    

شرح كاربرد ساده ى اصول علمى در زندگى گذشتگان، كودكان را به فرهنگ و تمّدن پيشينيان عالقه مند مى سازد.

در گذشته در فصل سرما يخ را زير زمين انبار مى كردند تا در تابستان استفاده كنند.                                                                                                                                      
به اين محل هاى انبار يخ، «يخچال» مى گفتند.

  آزمايش كنيد.  
در آفتاب، مقواى تيره زودتر گرم مى شود    يا 

مقواى روشن؟      
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همه ى چيزها به يك اندازه گرم نيستند!

به كمك عكس يا فيلم و يا نمونه هاى موجود، دانش  آموزان مى توانند پيشرفت فناورى را احساس كنند.    

در قديم از اتوهاى زغالى استفاده مى شد. اين اتوها با زغال گرم مى شد.

از گرماى اتو چه استفاده اى مى شود؟

قسمت هاى  گرماى  كنيد.  روشن  را  شمعى  بزرگ تر  يك  همراه 
مختلف شمع و نور آن را مشاهده كنيد. 

مراقب باشيد چون يك شعله ى كوچك مى تواند باعث آتش سوزى 
بزرگى شود. بيرون از كالس

75

ايستگاه فكر

آدمك يخى و آدم برفى چه 
خوردنى ها و نوشيدنى هايى 

را دوست ندارند؟
سرد  يا  گرم  را  خوراكى هايى  چه 

مى خوريد؟
در يك روز سرد زمستانى چه خوردنى  و 

نوشيدنى اى مناسب تر است؟      



امروزه براى گرم كردن مكان ها از وسيله هاى گوناگون استفاده مى شود.

با دانش آموزان درباره ى مقايسه وسيله هاى گرم كننده ى گوناگون و استفاده مناسب از هر كدام گفت و گو كنيد.

چگونه مى توانيم محيط خود را گرم كنيم؟
در گذشته، در بيش تر جاهاى ايران از كرسى براى گرم شدن استفاده مى شد.

شما براى گرم كردن كالس و خانه ى خود از چه وسيله اى  استفاده مى كنيد؟

76



استفاده از بخارى گازى و نفتى بدون دودكش مناسب ، در محيط در بسته، بسيار خطرناك 
است و باعث مرگ مى شود.

اجازه دهيد دانش آموزان پيشنهادهاى خود را درباره ى استفاده ى درست ازگرما اجرا كنند.

از گرما نگهدارى كنيم.

هشدار

راه  چند  تصوير ها  اين  در 
استفاده ى درست از گرما نشان 
داده شده است. درباره ى اين 
گفت و گو  يك ديگر  با  راه ها 

كنيد.

از  مى توانيم  راه هايى  چه  از 
كالس  در  گرما  رفتن  هدر  به 
خانه  در  كنيم؟  جلوگيرى 

چه طور؟

ايستگاه فكر
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از گرما  چه  استفاده هايى مى شود؟

در منزل شما از گرما چه استفاده هاى ديگرى مى شود؟ 

بعضى والدين مى توانند در كالس حضور يابند و درباره ى استفاده از گرما در شغل خود توضيح دهند.

اگر آدم برفى يا آدمك يخى يكى از اين كارها را انجام دهند 
چه مى شود؟!   

كارو فناورى

براى انجام بسيارى از كارها به گرما نياز داريم. 
 

از گرما براى پختن غذا استفاده مى شود.  
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ل وجود دارد. كدام يك از بقيه گرم تر است؟                                   ه ش در هر رديف 

در كدام يك به همراه گرما نور توليد مى شود؟

در هر رديف سه شكل وجود دارد. كدام يك از بقيه گرم تر است؟                                 

در كدام يك به همراه گرما نور توليد مى شود؟

79

خانه ى يخى
 فندق 
كجا رفت؟



از  خانه تا مدرسه12



دانش آموزان  از روى پل عابر مى گذرند تا به مدرسه بروند.

در راه خانه تا مدرسه چه چيزهايى را در حال حركت ديديد؟

هشدار

استفاده  عابر  پل  از  حتماً  خيابان  از  عبور  براى  چرا 
مى كنيد؟

گفت و گو كنيد

81



ايران كشور بزرگى است. همه ى بّچه هاى ايران مثل هم به مدرسه نمى روند. 

در كالس شما هر يك از بّچه ها چگونه به مدرسه مى آيند؟
گفت و گو كنيد

82



حركت در جاده هاى كوهستانى

رفتن و برگشتن روى كدام 
مسير آسان تر است؟

ايستگاه فكر

براى  هم كالسى هايش  و  مجيد 
جاّده هاى  در  بايد  مدرسه  به  رفتن 

كوهستانى و شيب دار حركت كنند.

كدام  به  مدرسه  به  شما  آمدن  مسير 
شبيه تر است؟

مدرسه  تا  دوستانش  و  مسيرطاهره 
صاف و بدون شيب است.
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دانش آموزان روى برف به دّقت حركت مى كنند و مراقب اند  تا ُسر نخورند.
 آيا تا به حال روى برف هاى يخ زده حركت كرده ايد؟ چه مراقبت هايى الزم است؟ 

توجه كنيد كه در بعضى مناطق كشورمان ممكن است دانش آموزان برف نديده باشند.  

براى اين كه آدم ها و خودروها روى برف و يخ ُسر نخورند چه كارهايى انجام مى شود؟

حركت روى برف  و يخ  

علم و زندگى
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 آزمايش كنيد
حركت روى كدام سطح آسان است؟

چند كتاب را روى هم بگذاريد. يك كش حلقه اى را از ميان كتاب ها عبور دهيد و نخى را به كش ببنديد.
كتاب ها را  روى روزنامه، نايلون، موكت و … حركت دهيد و طول كش را مقايسه كنيد. 

چه نتيجه اى مى گيريد؟

85



                         چرخ حركت را آسان مى كند. 

به اطراف خود دّقت كنيد و بگوييد از چرخ چه استفاده هاى ديگرى مى كنيم؟

چرخ در انجام خيلى از كارها به ما كمك مى كند.

 آزمايش كنيد
اگر در آزمايش صفحه ى قبل كتاب ها  را روى  چند 

مداد حركت دهيد چه اتفاقى مى افتد؟
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حرکت در کدام حالت آسان تر است؟                

علی و دوستش کشی را به ماشین اسباب بازی بسته اند. یک بار آن را با چرخ و بار دیگر بدون  چرخ روی 
میز می کشند. حرکت در کدام حالت آسان تر است؟ شما هم آزمایش کنید.

استفاده از کدام یک به پاکیزگی هوا کمک 
می کند؟

به گسترش فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه ی بدون آلودگی بیندیشیم.

ایستگاه فکر
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به فرزند خود كمك كنيد تا وسايلى را كه در خانه با ايجاد حركت به ما كمك مى كنند، شناسايى كنند.

در خانه ى شما كدام وسيله ها با حركت كردن به ما كمك مى كنند و كارها را آسان 
مى نمايند؟

زند گى با كدام آسان تر است؟

آيا اين وسايل بدون حركت 
كمك  ما  به  مى توانند  كردن 

كنند؟  كارو فناورى

علم و زندگى
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شكل هاى زير وسايلى را نشان مى دهند كه مردم از قديم تا  اآلن با آن ها از جايى 
به جاى ديگر مى رفتند. شما داستان تغيير آن ها از قديم تا امروز را بگوييد.           

حركت در خشكى:

حركت در آب:

حركت در هوا:

 جمع آورى اّطالعات
آيا مى دانيد براى رفتن به كره ى ماه از چه وسيله اى استفاده مى شود؟
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على و دوستش با خودرو به دبستان مى روند. پدر او در حال خداحافظى است. 

وقتى خودرو به راه مى افتد پدر على او را در حال حركت مى بيند. 
آيا دوست على كه كنار او نشسته است هم او را در حال حركت مى بيند؟

فرفره يا بادبادك بسازيد. ساخته هاى خود را به مدرسه بياوريد       و 
نمايشگاه برپا كنيد.

بيرون از كالس

ايستگاه فكر
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جهت حركت
در شكل هاى زير حركت به كدام جهت است؟ 

9191

آيا فندق 
راه بهترى براى 
بردن وسايلش 
پيدا مى كند؟



آهن رباى من13



من يك آهن ربا دارم. با آهن ربا كارهاى جالبى مى شود انجام داد. 

هر دانش آموز بايد يك آهن ربا داشته باشد تا در فعاليت ها شخصاً تجربه كند. در اختيار فرزند خود يك آهن ربا قرار دهيد.

مراقب باشيد آهن ربا را كنار تلويزيون، رايانه، تلفن همراه و كارت پول نگذاريد. هشدار
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يك روز وقتى داشتم با آهن ربايم بازى مى كردم فهميدم كه بعضى چيزها به آهن ربا مى چسبند و به 
بعضى چيزها نمى چسبند. 

آهن رباى عجيب من 

شما هم با آهن رباى خود چيزهايى را كه به آن مى چسبند پيدا كنيد و با هم كالسى هاى خود در 
مورد آن گفت و گو كنيد. 
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امروز همه ى بّچه ها آهن رباى خود را به كالس آورده اند.     

فهميديم كه آهن رباها به شكل هاى متفاوتى ساخته مى شوند.
95



مسابقه و بازى با آهن ربا 

گاهى با دوستانم با آهن ربا بازى مى كنيم.  

كسى  چه  مال  آهن ربا  قوى ترين  بدانند  مى خواهند  بّچه ها 
است؟ من هم در مسابقه شركت كردم.
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علی و امیر حسین می خواهند گیره ها را از درون این بطری آب خارج کنند شما چه راه هایی را پیشنهاد 
می کنید؟

امروز کشف کردم که آهن ربا از پشت کاغذ، گیره ی کاغذ را جذب می کند.
شما هم  همین آزمایش را با چیزهایی مثل کاغذ، مقوا، صفحه ی چوبی، نایلونی و شیشه انجام دهید.

با استفاده از این خاصّیت می توانید در خانه یک نمایش علمی راه بیندازید.
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استفاده هاى آهن ربا 
امروز هر كدام از بّچه ها يك استفاده از آهن ربا را براى بقّيه مى گويد.

قطب نما و قبله نما از آهن ربا درست شده اند. از آن ها چه استفاده اى مى شود؟

چگونه مى توانيد نشان دهيد كه عقربه ى قبله نما آهن ربا است.

آيا مى دانيد تمام وسايل برقى كه مى چرخند آهن ربا دارند؟
را  ديگر  وسيله ى  چند  است.  وسايل  اين  از  يكى  چرخ گوشت 

شما بگوييد.

علم و زندگى
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امروز وقتى با آهن رباها بازى مى كردم 
يك ديگر  گاهى  آهن رباها  كه  فهميدم 

را جذب مى كنند و گاهى... .

شما هم آزمايش كنيد تا كشف كنيد.

هدف از آزمايش باالى صفحه آموزش نام گذارى قطب هاى آهن ربا نيست.

ايستگاه فكر

آيا قدرت آهن ربا در همه ى قسمت هايش يكسان است؟
چگونه مى توانيم بفهميم كدام قسمت آهن ربا قوى تر است؟
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فندق 
چه طور 
كليدش را پيدا 
كند؟



14
از  گذشته تا  آينده



در زمان هاى قديم، آدم ها براى روشن كردن خانه هاى خود در شب، آتش روشن مى كردند.

به نظر شما، آن ها با چه مشكالتى روبه رو بودند؟

وسايل روشنايى از گذشته تا امروز خيلى تغيير كرده اند.

در مورد هر وسيله ى روشنايى كه نمى شناسيد، از بزرگ ترها سؤال كنيد و براى 
هم كالسى هاى خود توضيح دهيد.

ايستگاه فكر

علم و زندگى
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بّچه ها با كمك اين وسايل شمع ساخته اند.    

 شما هم با كمك يكى از بزرگ ترهاى خود در خانه شمع بسازيد. سپس شمع خود را تزيين كنيد و به 
كالس بياوريد و به همراه دانش آموزان ديگر يك نمايشگاه تشكيل دهيد.

يك وسيله روشنايى بسازيم

فّعاليت ساختن شمع يك فّعاليت مشاركتى داخل خانه است كه با كمك پدر و مادر و با رعايت نكات ايمنى انجام مى شود.

بيرون از كالس
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خود  خانه ى  در  روشنايى  وسيله ى  چه  از  مى شود،  قطع  شما  خانه ى  برق  وقتى 
استفاده مى كنيد؟

پيش،  سال  حدود 200  الكتريكى  المپ  اّولين 
با استفاده از يك حباب شيشه اى خالى از هوا و 

يك سيم  بسيار باريك ساخته شد.

چرا وسايل روشنايى از گذشته تا امروز اين قدر تغيير كرده اند؟ 
به نظر شما، آيا وسايل روشنايى باز هم تغيير خواهند كرد؟

 سعى كنيد درباره ى وسايل روشنايى در آينده يك فكر جديد ارائه كنيد.

دراختيارشما

ايستگاه فكر

1

 فندق 
درباره ى وسايل 
روشنايى چه 
مى داند؟ 
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talif@talif.sch.ir
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