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علوم تجربی یکی از یازده حوزه ی یادگیری در برنامه ی درسی مّلی است. براساس جهت گیری های این برنامه، علوم تجربی 
»کوشش انسان برای درک واقعیت های خلقت و کشف فعل خداوند« تعریف شده است. در همین راستا، شناخت و 
استفاده ی مسئوالنه از طبیعت به مثابه ی بخشی از خلقت الهی با هدف تکریم، آبادانی و آموختن از آن برای ایفای 
نقش سازنده در ارتقای سطح زندگی فردی، خانوادگی، مّلی و جهانی از ضرورت های علوم تجربی تلقی می شود. به همین 
دلیل، باید همه جانبه نگری، رویکرد تلفیقی، تفکّر، آگاهی، توانایی ایجاد ارتباط بین آموزه های علمی و زندگی واقعی و 
به عبارتی کسب علم  سودمند و هدف دار که بتواند انسان هایی مسئولیت پذیر، متفکّر و خّلق پرورش دهد، در سازماندهی 

محتوا و آموزش مورد توّجه قرار گیرد.
برای حرکت در مسیر تحّقق این اهداف و همسوسازی این حوزه با برنامه ی درسی مّلی، توّجه همکاران گرامی را به نکات 

زیر جلب می کنیم.
درس علوم درسی است که به آسانی می تواند بین چهار عرصه، یعنی خود، خلق، خلقت و خالق متعال، ارتباطی منسجم، 

منطقی و معنادار به وجود آورد.
کلس علوم باید شاد و پرجنب و جوش باشد که مشاهده، تجربه، آزمایش، گفت وگو، تفکّر، اظهارنظر و همکاری گروهی در 

آن جریان دارد؛ بر این اساس، نباید آن را به محّلی برای ساکت نشستن و شنیدن تبدیل کرد.
کتاب علوم منبعی است برای معّرفی فّعالیت های یادگیری و آنچه در عمل باید انجام شود؛ پس نباید آن را به منبعی برای 

تصویرخوانی تبدیل کرد.
معّلم علوم، هم تصمیم گیرنده درباره ی فرایند یادگیری )طّراح آموزشی( است و هم راهنمای یادگیری دانش آموزان.

پیش از تدریس هر درس، به منابع یادگیری همچون کتاب راهنمای معّلم و دیگر رسانه های آموزشی معّلمان، مانند فیلم و 
نرم افزار، مراجعه کنید. یادگیری از همکاران نیز یک منبع یادگیری مفید به شمار می آید.

هر درس علوم پیرامون یک زمینه ی یادگیری شکل می گیرد و فرصتی را فراهم می کند که دانش آموزان »شایستگی 
یاد گرفتن« را کسب کنند. این فرصت های یادگیری را به پرسش و پاسخ های حافظه مدار تبدیل نکنید.

به هدف های اصلی هر درس توّجه داشته باشید. کاری کنید که دانش آموزان در موقعیت یادگیری مناسب قرار بگیرند و به 
توانمندی ها و شایستگی هایی که در کتاب راهنمای معّلم ذکر شده است، دست یابند.

در تدریس علوم، همراه کتاب درسی تا حّد امکان از مواّد آموزشی دیگر مانند فیلم، نرم افزار آموزشی و کتاب کار بهره 
بگیرید. 

اگر نمایش فیلم های علوم در کلس امکان پذیر نیست، در فضای دیگری از مدرسه این امکان را به وجود آورید که بّچه ها 
بتوانند فیلم های تهیه شده برای هر درس را ببینند و به عنوان یک منبع یادگیری درباره ی آن با هم گفت وگو کنند و از آن 

بیاموزند.
در فّعالیت های علوم، سه نوع فّعالیت را بگنجانید: فّعالیت فردی، فّعالیت گروهی و فّعالیت کلسی )دسته جمعی(.

محیط یادگیری علوم را متنّوع کنید. گاهی کلس را به محیط بیرون ببرید و گاهی محیط بیرون را به کلس بیاورید!
در ارزشیابی علوم، زمان خاّصی وجود ندارد. هر لحظه ی کلس علوم، زمان مناسبی برای مشاهده ی رفتار و عملکرد 
دانش آموز و سوق دادن او به سمت یادگیری بهتر است. این پیام اصلی رویکرد »ارزشیابی در خدمت یادگیری« را در 

نظر داشته باشید.
مدیران و آموزگاران در اجرای طرح جدید آموزش علوم، می توانند با همدلی، همکاری و پشتیبانی از یکدیگر، فضایی 

سازنده و پیش برنده را در مدرسه به وجود آورند و زمینه ساز حّل بسیاری از مشکلت موجود باشند.

سخنی  با  همکاران



علوم در همه جا: درس علوم تنها در مدرسه و کالس درس آموخته نمی شود بلکه همه ی عرصه های زندگی، محّل 
یادگیری علوم است. پس شما  هم می توانید معلّم علوم فرزند خود باشید و همه جا را به کالس علوم تبدیل کنید.

کمک آری، جانشینی نه: فرزندان خود را در انجام دادن فّعالیت ها یاری کنید اّما جانشین آن ها نشوید.
پشتیبانی از مدرسه: همواره مدرسه را در تهیه ی وسایل موردنیاز برای فّعالیت ها پشتیبانی کنید.

توّجه به پرسش ها: کنجکاوی و پرسشگری را در فرزند خود تقویت کنید و پرسش های او را مورد توّجه 
قرار دهید.

بپرسید: با فرزند خود درباره ی آنچه در کالس علوم اتّفاق می افتد، گفت وگو کنید. بپرسید: چه کاری کردی؟ چه 
پرسیدی؟ چه یاد گرفتی؟

وسایل خانگی: هنگام کار با وسایل خانگی و لوازم منزل، اصول علمی آن ها را به کودک آموزش دهید.
تمرین یادگیری: هر رسانه ی عمومی )صدا و سیما، مجاّلت، کتاب ها و…( می تواند یک منبع یادگیری باشد. شما 

این امکان را به واقعیت تبدیل کنید.
لّذت یادگیری: بسیاری از فّعالیت های علمی و آزمایش ها را در خانه می توان انجام داد. لّذت یادگیری در کنار 

فرزند خود را هرگز از دست ندهید. کتاب خوانی نیز یک فّعالیت علمی به شمار می آید.
توّجه به جای تشویق: به جای تشویق فرزند خود و جایزه دادن به او، به کارش توّجه و دّقت کنید و با این کار 

احساس رضایتمندی و تأیید خود را به او نشان دهید.
همکاری با گروه: فرزند خود را به همکاری با دیگر دانش آموزان در مدرسه ترغیب کنید. او باید طعم موّفقیت 

در گروه را بچشد. 
علوم و مشاغل: درباره ی شغل های مختلفی که در جامعه وجود دارد و ارتباط هر شغل با علم و فنّاوری، با فرزند 

خود گفت وگو کنید.
نگاه عمیق به یادگیری: کتاب درسی را به منبعی برای پرسش و پاسخ های حفظی تبدیل نکنید.

ایمنی، قبل از هر چیز: نکات ایمنی، بهداشتی و پیشگیری را به طور مستقیم و با جّدیت به فرزند خود آموزش 
دهید.

خواندن کلید یادگیری: ایجاد توانمندِی »خواندن همراه با درک و فهم متن های اّطالعاتی و ادبی« یک هدف 
آموزشی بسیار مهم است و در یادگیری مادام العمر نقش بسیار مهّمی دارد. این توانایی با خواندن کتاب و داشتن 

فرصت تأّمل، دریافت و تفّکر درباره ی مطالب آن، تقویت می شود.
 talif@talif. sch.ir معلّمان محترم، صاحب نظران و والدین گرامی می توانند نظرات و پیشنهادهای خود را به نشانی

ارسال کنند.
گروه علوم تجربی دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری
http://science-dept. talif. sch.ir

سخنی با والدین
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دانش آموزان  کالس چهارم در حیاط مدرسه سرگرم درست کردن حباب  هستند.

آن ها مایع حباب را با آب و مایع دست شویی به مقدار زیر درست کرده اند.

مقدار مایع دست شوییمقدار آب

  15 قطرهـــ حجم لیوان

حباب ها چه شكلي دارند؟

شما هم در گروه خود با انجام دادن مراحل زیر، 
حباب درست کنید.

ـ  با استفاده از دو قطعه سیم نازک، دو شكل  1  ـ
روبه رو را بسازید.

3
4
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پیش بینی کنید

ـ اگر سیم ها را به شكل مثلّث يا مستطیل بسازيم، پیش بینی کنید که حباب ها چه شكلي خواهند شد. الفـ 

ب ــ درستی پیش بینی خود را بررسی کنید و نتیجه را به کالس گزارش دهید.

ـ  در گروه خود، با هر کدام از سیم هايي که ساخته ايد، حباب درست کنید. 2 ـ
  آنچه را مشاهده می کنید، در جدول زير بنويسید.

شکل سيم

شکل حباب

پاسخ  درباره ی  مي آورند،  به دست  که  اّطالعاتی  و  می دهند  انجام  که  مشاهداتی  کمک  به  دانشمندان 
پرسش هاي گوناگون، پیش بینی هايی می کنند.

شما هم در گروه خود، ابتدا فّعالیتی را انجام داديد. و مشاهدات خود را در جدولی نوشتید.
سپس مانند دانشمندان به کمک مشاهده های خود و اّطالعاتی که جمع آوری کرديد، پاسخ پرسش باال را 

پیش بینی کرديد. 
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گروهی از دانش آموزان آزمایشی را به ترتیب زیر انجام دادند.
1ــ سه لیوان یكسان برداشتند و دور اّولی دو الیه ورق نازک سیاه رنگ، دور دومی دو الیه ورق نقره ای 

و دور سومی دو الیه ورق سفید پیچیدند.

2ــ  لیوان ها را شماره گذاری کردند.
3ــ در هر لیوان تا نیمه، آب ریختند و دمای آب هر لیوان را اندازه گرفتند.

4ــ لیوان ها را یک ساعت در برابر آفتاب قرار دادند.
5ــ  دوباره دمای آب آن ها را اندازه گیری کردند.

 نتیجه ی این آزمایش در جدول زیر آمده است.

شماره ی لیوان

123

معمولیمعمولیمعمولینوع آب درون لیوان در ابتدا

نوع آب درون لیوان پس از 
قرارگرفتن در برابر آفتاب

بسیار گرمنیم گرمنیم گرم

با توّجه به این نتیجه ها،
می شوند.  خشک  آن ها  همه ی  مّدتی  از  پس  می کنیم،  پهن  آفتاب  زیر  را  خیس  لباس های  وقتی   

پیش بینی کنید: لباس های سیاه، زودتر خشک می شوند یا لباس های سفید؟ چرا؟

 با توّجه به آزمایشی که انجام دادید، در تابستان پوشیدن لباس های چه رنگی را پیشنهاد می کنید؟ 
چرا؟

اکنون آزمایش زیر و نتایج آن را بررسی کنید و پیش بینی های خود را در پاسخ به پرسش ها بنویسید.

3

321

21

پیش بینی کنید



مخلوط ها در زندگی
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فّعالیت

لیوان یونولیتی یا کاغذی

پدر احمد قنّاد است. احمد هر وقت فرصت داشته باشد، در کارگاه قّنادی به پدرش کمک می کند. یک روز 
در کارگاه، کیسه ی شکر پاره شد و شکر روی نخودچی ها ریخت. احمد مشاهده کرد که دانه های شکر 

بین نخودچی ها پراکنده شدند. او با خود فکر کرد:
 چگونه می تواند دانه های شکر را از نخودچی ها جدا کند؟

 اگر دانه های شکر را از نخودچی ها جدا کند، آیا می تواند آن ها را دوباره مصرف کند؟
این  پاسخ  یافتن  برای 
زیر  فّعالیت  پرسش ها 

دهید.  انجام  را 

در یک ظرف  را  تیله  و  مهره  عدد  چند  و  ماسه  مقداری  1ــ 
دردار بریزید و تکان دهید.

2ــ لیوانی را بردارید و با نوک مداد، چند سوراخ ریز در ته 
آن ایجاد کنید. 

 ظرف شیشه ای دردار

وسایل و مواّدّ الزم:

 مهره و تیله

ماسه 3ــ پیش بینی کنید اگر مواّدّ درون ظرف را در لیوان بریزید، 
چه اتّفاقی می افتد.

4ــ اکنون لیوان  را در یک بشقاب بگذارید و مواّدّ درون ظرف 
را در لیوان  بریزید.

5 ــ لیوان  را  به آرامی تکان دهید؛ چه مشاهده می کنید؟

 آیا احمد به همین روش می تواند شکر ها را از نخودچی ها 
جدا کند؟

 آیا شکل دانه های شکر و نخودچی تغییر می کند؟

بشقاب



7

مخلوط چیست؟
هنگامی که شما ماسه و مهره ها را روی هم ریختید، در واقع، 
یک مخلوط تهیه کردید. همه ی شما در زندگی بارها مخلوط 
را روی هم  وقتی سبزی های گوناگون  تهیه کرده اید؛ مثالً 
می ریزید،  مخلوطی از آن ها درست می کنید. آیا این مخلوط 

را به آسانی می توانید از هم  جدا کنید؟

فکرکنید

 در هر یک از مخلوط های زیر چه چیزهایی وجود دارد؟
 در هر یک از این مخلوط ها مواد چه حالتی دارند؟

از مخلوط سبزی، تربچه ای را جدا کنید. آیا پس از جداکردن  تربچه،  رنگ و شکل آن تفاوت می کند؟

که  را  جامد  جامد   در  مخلوط های  از  نمونه  چند  جامدند.  در  جامد  مخلوط  از  نمونه هایی  باال  مخلوط های 
می شناسید، نام ببرید.

مخلوط ها گوناگون اند
را مشاهده  انواع مخلوط ها  زیر  نمی شوند. در شکل های  تشکیل  ماّده ی جامد  از چند  مخلوط ها همیشه 

می کنید.

شربت آلبالو خاکشیر میوه آب و روغن
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فکرکنید
ی با هم مخلوط شده اند؟   در هر یک از شکل های صفحه ی قبل چه مواّدّ

 جدول زیر را با توّجه به شکل صفحه ی قبل پر کنید.

مایع در مایعجامد در مایعجامد در جامد

مخلوط یک نواخت یا محلول

فّعالیت
1ــ  درون سه لیوان که قبالً آن ها را شماره گذاری کرده اید، تا 

نیمه آب بریزید.
لیوان شماره ی  لیوان شماره ی )1( چند حّبه قند و در  2ــ  در 

)2( دو قاشق روغن مایع بریزید و آن ها را هم بزنید.
3ــ در لیوان شماره ی )3( یک قاشق گچ )یا آرد( بریزید. چه 

اتّفاقی می افتد؟
4ــ مشاهده های خود را در جدول زیر بنویسید.

شماره ی 
لیوان

نام مواّد موجود 
در لیوان

شّفاف است یا شّفاف 
نیست

آیا همه ی مواّدّ 
درون لیوان به طور 
یک نواخت پراکنده 

شده اند؟

 از این فّعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

وسایل و مواّدّ الزم:

)3( )1()2(

گچ

قند

لیوان

روغن
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فکرکنید

زعفران دم کرده و صاف شده شربت

وقتی قند را در آب می اندازید و آن را هم می زنید، ذّره های قند به آرامی  از هم جدا می شوند و بعد از 
مّدتی به طور یک نواخت در آب پراکنده می شوند. در این حالت، می گوییم مخلوط یک نواخت است. به 

این نوع مخلوط، محلول می گویند.

می ریزیم،  هم  روی  را  ماّده  چند  یا  دو  وقتی 
گاهی مخلوط های شّفافی مانند آب و نمک، آب 
اّما گاهی مخلوط های  و قند به دست می آوریم. 
شّفاف به وجود نمی آیند. برای مثال، اگر ماست 
می آید  دست  به  دوغ  کنیم،  مخلوط  آب  با  را 
محلول  مخلوط ها،  نوع  این  نیست.  شّفاف  که 

نیستند.

چگونه می توانید سریع تر چای شیرین تهیه کنید؟
برای تهیه ی چای شیرین، می توانیم نبات، شکر یا پودر قند را در چای حل کنیم. پیش بینی کنید کدام یک 

بهتر و سریع تر در آب حل می شود؟
برای پاسخ به این پرسش فّعالیت صفحه ی بعد را انجام دهید.

در نمونه های زیر، مخلوط های یک نواخت را مشّخص کنید. دلیل خود را بیان کنید.

آب و نمک

دوغآب و قند
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فّعالیت

2ــ  سه شاخه نباِت تقریباً برابر بردارید. 
را  را خرد کنید و دیگری  از آن ها  یکی 

در  هاون بکوبید تا پودر شود.

)1( شماره ی  لیوان  در  را  نبات  شاخه  3ــ  
بریزید و هم زمان، زمان سنج را روشن کنید. 
سپس آن را با قاشق هم بزنید تا کامالً حل 
شود. زمان الزم برای حل شدن شاخه نبات 

را در جدول زیر بنویسید.

4ــ مرحله ی 3 را با خرده نبات و پودر نبات 
تکرار کنید.

پودر نباتخرده نباتشاخه نباتنوع ماّده

زمان الزم برای 
حل شدن)ثانیه(

 از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

هاون

قاشق

 آب

شاخه نبات

نبات خردشده

پودر نبات

زمان سنج )ساعت(

لیوان

)1(

وسایل و مواّدّ الزم:

)2(

)3(

را  آن ها  قبالً  که  لیوان  سه  درون  1ــ  
شماره گذاری کرده اید، تا نیمه آب معمولی 

بریزید.
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فّعالیت
1ــ در یک لیوان، تا نیمه آب سرد بریزید.

لیوان  آب  به  شکر  چای خوری  قاشق  دو  2ــ  
اضافه کنید و زمان سنج را روشن کنید.

3ــ  مخلوط آب و شکر را با قاشق هم بزنید تا 
شکر به طور کامل حل شود. زمانی را که برای 

حل شدن شکر الزم است، یادداشت کنید.
داغ  و  نیم گرم  آب  با  را  آزمایش  همین  4ــ  
جدول  در  را  خود  مشاهده های  و  کنید  تکرار 

زیر بنویسید.

ه(
انی

ت )ث
نبا

ن 
شد

ل 
ی ح

برا
زم 

ن ال
زما

آب سردآب نیم گرمآب داغ

50

40

100

30

90

20

80

10

70

0

60

گرما بر حل شدن مواد در آب اثر دارد.
پیش بینی کنید که شکر در آب سرد سریع تر حل می شود یا آب داغ. برای درستی پیش بینی خود، فّعالیت 

زیر را انجام دهید.

سردنیم گرمداغنوع آب

مّدت زمان الزم برای حل  شدن )ثانیه(

5 ــ نتایج را روی نمودار ستونی زیر رسم کنید.

 شکر در  کدام آب سریع تر حل می شود؟
 از این فّعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

آب داغ

زمان سنج

آب نیم گرم

آب سرد

لیوان

شکر

قاشق

وسایل و مواّدّ الزم:
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فکرکنید

فّعالیت

چه راه هایی برای تهیه ی سریع یک لیوان شیرعسل خنک پیشنهاد می کنید؟

گاهی نیاز داریم اجزای مخلوط ها را جدا کنیم. با انجام فّعالیت زیر با روش جدا سازی مخلوط ها آشنا 
شوید.

جداسازی مخلوط
بیشتر مواد در دنیای اطراف ما به صورت مخلوط هستند.

وسایل و مواّدّ الزم:

لیوان کاغذی

مداد نوک تیز

نمک

ماسه ی دانه ریز

قاشق

ورق آلومینیمی

کش

کاغذ صافی

ماژیک

)ب(

)آ(

 آب و بشر مدّرج

4 ــ مخلوط درون لیوان )آ( را روی صافی بریزید؛ چه اتّفاقی می افتد؟
 کدام ماّده را با روش صاف کردن جدا کردید؟                                                                                                          

را  و )ب(  )آ(  ترتیب حروف  به  لیوان  ماژیک روی دو  با  1ــ 
بنویسید.

2ــ در لیوان )آ( یک قاشق نمک، یک قاشق ماسه و نصف لیوان 
آب بریزید. مخلوط را کامالً هم بزنید.

 کدام ماّده، در این مخلوط دیده نمی شود؟
3ــ اکنون، روی لیوان )ب( مانند شکل پارچه ی توری و نازک 

)کاغذ صافی( بگذارید و دور کاغذ را با کش ببندید.
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ـ  دو قطره از مخلوط آب و نمِک لیوان )ب( را روی یک     5  ـ
ورقه ی نازک آلومینیمی بچکانید و صبر کنید تا آب آن بخار 

شود.
6  ــ پیش بینی کنید که چه اتّفاقی می افتد.

  نتایج را در جدول زیر بنویسید.

روش های جدا کردن
                   نتیجه

ماّده یا مواّد جدا نشدهماّده یا مواّد جدا شده

      صاف کردن

      بخار کردن

جمع آوری اّطالعات

می کنند؟  تهیه  چگونه  را  خوراکی  نمک 
درباره ی آن اّطالعاتی جمع آوری کنید و به 

کالس گزارش دهید.

گفت وگو

ما هر روز در آشپزخانه، مواّد مختلفی را از هم جدا می کنیم. درباره ی تصویرهای زیر گفت  وگو کنید.
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سهم شما در استفاده ی درست از مخلوط ها چیست؟
مخلوط ها در زندگی ما اهّمیت زیادی دارند. مثالً، از مخلوط 
آب با سیمان و ماسه و گچ در ساختمان سازی و از مخلوط 
آب و مواّد خوراکی در آشپزی استفاده می کنیم. ادویه ها، 
برای  که  هستند  مهّمی  مخلوط های  داروها  و  شوینده ها 

سالمتی و پاکیزگی ما الزم اند. 
برای  رنگ ها  و  شوینده ها  مانند  مخلوط ها  این  از  برخی 
از آن ها درست  باید  بنابراین،  و طبیعت مضّرند.  جانداران 

استفاده کنیم.

من برای استفاده ی درست از مخلوط ها:
 هنگام شستن دست ها، در استفاده از مایع دست شویی زیاده روی نمی کنم.

 هیچ گاه، شوینده های مختلف را با هم مخلوط نمی کنم زیرا ممکن است مرا بیمار کند.
 هیچ گاه محلول ها و مخلوط هایی را که نمی شناسم، نمی چشم.

 هنگام استفاده از  مواّد و مخلوط ها حتماً برچسب روی آن ها را با دّقت می خوانم.
شما برای استفاده ی درست از مخلوط ها و محلول ها چه پیشنهادهایی دارید؟



انرژی، نیاز هر روز ما 
درس 

3
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شرکت  دو  مسابقه ی  در  مدرسه  بّچه های 
که  است  در تالش  آن ها  از  هر یک  کرده اند. 
زودتر به خّط پایان برسد. چرا برخی از بّچه ها 
به مرور عقب می مانند و نمی توانند به مسابقه 
ادامه دهند؟ چرا برخی به خّط پایان نمی رسند؟

شما هر روز کارهای مختلفی انجام می دهید؛ مثالً از پله ها باال و پایین می روید، لباس می پوشید، ورزش 
می کنید و درس می خوانید. برای انجام دادن  این کارها و کارهای دیگر به انرژی نیاز دارید. 

درباره ی هر یک از پرسش های زیر در کالس گفت وگو کنید. 
 بّچه ها در این مسابقه برای دویدن، به انرژی نیاز دارند، آن ها این انرژی را از چه چیزی به دست 

می آورند؟
 آیا وقتی گرسنه اید می توانید در مسابقه ی دو برنده شوید؟ چرا؟

 درباره ی انرژی چه مطالبی شنیده اید؟ 

گفت وگو
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وسایل گوناگون مانند اتو، بخاری،  جارو برقی و  آسانسور نیز برای انجام دادن کار، انرژی مصرف می کنند.

انرژی شکل های گوناگونی دارد
ما برای انجام دادن کارهای خود از شکل های گوناگون انرژی استفاده می کنیم. در این درس با شکل های 

گوناگون انرژی مانند: حرکتی، نورانی، صوتی و گرمایی آشنا می شویم.
 همه ی اجسامی که حرکت می کنند انرژی دارند. به این انرژی، انرژی حرکتی می گویند.
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فّعالیت
1ــ فرفره ای مانند مراحل زیر بسازید.

2ــ چوب باریکی را داخل نی بزرگ قرار دهید و فرفره را به 
کنید. وصل  چوب 

3ــ یک سر نخ را مانند شکل به انتهای چوب ببندید. یک گیره ی 
کاغذ هم به سر دیگر نخ ببندید. 

4ــ فرفره را فوت کنید؛ چه اتّفاقی می افتد؟ مشاهده های خود 
بنویسید. را 

 فرفره ی درحال چرخیدن چه شکلی از انرژی دارد؟
 فرفره برای چرخیدن به انرژی نیاز دارد؛ این انرژی را از کجا 

به دست می آورد؟
 چه راه های دیگری برای چرخاندن فرفره پیشنهاد می کنید؟

در کدام موارد، از انرژی باد برای حرکت دادن اجسام استفاده می شود؟

فکرکنید

نخ

وسایل و مواّدّ الزم:

کاغذ رنگی

چوب )1()2(

پونز)4()3(

نی پالستیکی

چگونه می توانیم با استفاده از انرژی حرکتی فرفره، جسمی را جابه  جا کنیم؟ پیشنهادهای گروه خودتان 
را بنویسید و به کالس گزارش دهید.
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آب جاری مانند باد انرژی دارد. آب جاری می تواند سنگ ها را جابه جا کند.

علم و زندگی
مردم کشور ما، از گذشته های دور تاکنون از انرژی باد استفاده می کرده اند. امروزه هم در جاهایی که  

باد زیادی می وزد از انرژی آن برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می کنند.

آسیاب بادی )آسباد( واقع در شهر یزدنیروگاه بادی منجیل

ـ یک چرخ سبک  از جنس اسفنج  1ـ 
تهیه  سانتی متر  قطر10  به  فشرده 
کنید و سیخ چوبی را در مرکز آن 

کنید. فرو 
2 ــ قاشق های بستنی را مانند شکل 

درون چرخ قرار دهید.
از  می توانید  بستنی  قاشق  جای  )به 

کنید.( استفاده  بستنی  چوب 
3 ــ دو گیره ی کاغذ را مانند شکل 
ظرف  طرف  دو  در  و  دهید  تغییر 
درون  را  چرخ  سر  دو  و  بچسبانید 

دهید. قرار  گیره ها 

فّعالیت

قاشق بستنی

چگونه می توان به کمک انرژی آب جاری، اجسام را جابه جا کرد؟

وسایل و مواّدّ الزم:

چسب نواری

سیخ چوبی

گیره ی کاغذ

 یونولیت

لیوان یک بار مصرف

نخ

ظرف
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 از انرژی آب جاری استفاده های گوناگونی می شود.

از انرژی آب جاری برق تولید می کنند. در زمان های گذشته، برای آرد کردن غاّلت از آسیاب آبی 
استفاده می کردند.

انرژی گرمایی
انرژی می تواند از شکلی به شکل دیگر تبدیل شود. انرژی گرمایی یکی از شکل های انرژی است. انرژی 

گرمایی هم می تواند از شکلی به شکل دیگر تبدیل شود.

فّعالیت

1ــ تصویر یک مارپیچ را روی کاغذ بکشید. 
2ــ مارپیچ را مانند شکل ببرید.

3ــ  با یک تّکه نخ، آن را در باالی شوفاژ یا بخاری روشن نگه دارید.

4 ــ یک سر نخ را به  سیخ چوبی و سر دیگر آن را به لیوان یک بار 
ببندید. مصرف 

5 ــ به کمک چرخ و جریان آب، لیوان را به سمت باال حرکت دهید.
 چرخ در حال حرکت چه شکلی از انرژی را دارد؟

 چرخ برای حرکت دادن لیوان به انرژی نیاز دارد؛ چرخ این انرژی 
را از کجا به دست می آورد؟

 پیش بینی کنید، چگونه می توانید با استفاده از وسیله ای که ساخته اید،  
مقدار بارهای بیشتری را جابه جا کنید.

 برای پی بردن به درستی پیش بینی خود، آزمایشی را طّراحی و اجرا 
کنید. 

کاربردهای انرژی آب
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 چه چیزی مشاهده می کنید؟
 چه چیزی باعث حرکت این مارپیچ کاغذی می شود؟

 در مارپیچ کاغذی، انرژی از چه شکلی به شکل دیگر تبدیل می شود؟

درباره ی پرسش های زیر در گروه خود گفت وگو کنید و نتیجه را به کالس گزارش دهید. 
 انرژی مورد نیاز شما برای پخت و پز و گرم کردن خانه از چه چیزی به دست می آید؟ 

 در چه کارهای دیگر، از انرژی گرمایی استفاده می شود؟

گفت وگو

هوای گرم انرژی دارد. این انرژی، انرژی گرمایی نام دارد. نفت، بنزین و گازوئیل از انواع سوخت ها هستند. 
این مواد می سوزند و انرژِی گرمایی، تولید می کنند.

از  انرژی گرمایی به چه شکلی  این  انرژی گرمایی تولید می کند.  در خودروها، بنزین می سوزد و 
می شود؟ تبدیل  انرژی 

فکرکنید
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فّعالیت

1ــ کف دو دست خود را به هم بچسبانید و آن ها را با هم 
حرکت دهید. چه چیزی مشاهده می کنید؟

با  این حالت  2ــ دست هایتان را تندتر حرکت دهید. 
حالت قبل چه تفاوتی دارد؟

تبدیل  انرژی  از  شکلی  چه  به  حرکتی  انرژی  اینجا،  در   
می شود؟

انرژی نورانی
نوری که از چشمه های نور می تابد، انرژی دارد. خورشید با تابش نور، سبب رشد گیاهان می شود.

 از انرژی نورانی چه استفاده های دیگری می شود؟

هرگاه مقداری ماسه را در ظرفی دربسته می ریزیم و مّدتی آن را تکان می دهیم،  دانه های ماسه  
گرم تر   می شوند؛  چرا؟

فکرکنید

باد، آب جاری، سوخت ها و خورشید، منبع انرژی هستند. خورشید بزرگ ترین منبع انرژی است. روشنایی 
و گرمای کره ی زمین از خورشید است. این انرژی، پاک، ارزان و بی پایان است.

نورانی  انرژی  از  استفاده 
خورشید برای روشن کردن 

المپ ها
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صوت انرژی دارد.
وقتی هواپیما در ارتفاع پایین حرکت می کند، صدای آن شیشه ی پنجره ها را می لرزاند. آیا علّت آن را 

می دانید؟ برای یافتن پاسخ، فّعالیت زیر را انجام دهید.

فّعالیت

1ــ  تّکه ای از یک بادکنک را مانند شکل، روی دهانه ی یک 
لیوان شیشه ای  ببندید.

2ــ  چند دانه برنج یا گندم روی بادکنک بریزید.
3ــ یک کاسه ی فلّزی را نزدیک لیوان نگه دارید و با قاشق 

فلّزی به بدنه ی آن ضربه بزنید.
4ــ چه اتّفاقی می افتد؟ مشاهده های خود را یادداشت کنید.

5ــ این بار ضربه های محکم تری به کاسه بزنید. مشاهده های 
خود را بنویسید.

 از این فّعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

از فّعالیت باال درمی یابیم، صدا انرژی دارد. به انرژی صدا، انرژی صوتی می گویند. 

حالت،  این  در  می لرزاند.  را  پنجره ها  هواپیما، شیشه ی  صدای 
تبدیل می شود؟ انرژی  از  به چه شکلی  انرژی صوتی 

فکرکنید

فّعالیت

با هم کالسی های خود بازی گروهی زیر 
را انجام دهید.

1ــ در هر گروه یک کارت مانند شکل 
کنید. درست 

2ــ وسایل و لوازم خانگی مختلف را انتخاب 
کنید. نام آن ها و شکل انرژی ای را که به ما 

می دهد روی کارت بنویسید. 

شکلی از انرژی که به ما می دهد نام وسیله

گرمایی

حرکتی 

اتو 

پنکه 

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................
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3ــ یکی از افراد گروه با خواندن نام یک وسیله و شکل انرژی آن، بازی را شروع کند.
4ــ یک فرد از گروه دیگر، نام وسیله ی دیگری را با شکل انرژی آن بخواند )وسیله ای که نام می بَرد 

نباید تکراری باشد(.
5  ــ بازی را تا زمانی که هیچ یک از گروه ها نتواند وسیله ی جدیدی را نام ببرد؛ ادامه دهید.

بیشتری  امتیاز  نباشد،  هم  تکراری  وسیله هایش  و  ببرد  نام  را  بیشتری  وسیله های  که  6ــ گروهی 
می آورد. به دست 

سهم شما در حفاظت از منابع انرژی چیست؟
ما هر روز برای گرم یا خنک کردن هوای خانه، پختن غذا، رفت و آمد 
با اتوبوس یا وسیله ی شخصی و انجام دادن کارهای دیگر، مقدار زیادی 
انرژی را به شکل های گوناگون مصرف می کنیم. این انرژی ها  از منابع 
انرژی تولید می شوند. سوخت ها یکی از این منابع انرژی هستند که با 
سوختن، انرژی گرمایی تولید می کنند. مقدار سوخت ها کم است و روزی 
به پایان می رسند. پس باید از مصرف بیجای آن ها خودداری کنیم  و با 

انجام دادن کارهای درست، منابع انرژی را حفظ کنیم.
برای حفاظت از  منابع انرژی :

 من در زمستان  به جای زیاد کردن شعله ی بخاری، لباس گرم می پوشم.
 خانواده ی من برای رفت و آمد در شهر، به جای خودروی شخصی از وسایل نقلیه ی عمومی استفاده می کنند.

شما چه کمک های دیگری می توانید بکنید تا منابع انرژی برای نسل های آینده هم باقی بمانند؟



انرژی الکتریکی
درس 

4
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گفت وگو

از شب، مّدت زیادی نگذشته بود که برق محلّه ای که مهدی و خانواده اش در آن زندگی می کنند، قطع 
شد. با قطع برق محلّه، خانه در تاریکی فرو رفت. پدر مهدی برای روشن شدن خانه ی خودشان، شمعی را 

روشن کرد.

انرژی الکتریکی در نیروگاه های برق، تولید می شود و از راه کابل ها و سیم ها به خانه ی شما، مدرسه ها، 
کارخانه ها، بیمارستان ها و ... منتقل می شود.

اگر برق خانه ی شما یک هفته قطع شود،  با چه مشکالتی روبه رو می شوید؟ در این باره در گروه های 
خود گفت و گو کنید.

یکی از شکل های انرژی، انرژی الکتریکی است. بیشتر وسایل و دستگاه هایی که ما در خانه ها، کارخانه ها، 
وسایل،  این  در  می کنند.  کار  الکتریکی  انرژی  با  می کنیم،  استفاده  آن ها  از  بیمارستان ها  و  فروشگاه ها 

انرژی الکتریکی به شکل های دیگر انرژی تبدیل می شود.
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فّعالیت
1ــ در گروه خود، نام دستگاه ها و وسایلی را که با انرژی الکتریکی کار می کنند، بنویسید و جدول 

زیر را کامل کنید.

انرژی الکتریکی  به انرژی .......... تبدیل می شود. نام وسیله یا دستگاه 

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

تلویزیون

آسانسور
المپ

.........................

.........................

.........................

2ــ جدول گروه خود را با گروه های دیگر مقایسه کنید.

مدار الکتریکی
باتری ها می توانند  باتری کار می کنند.  با  از اسباب بازی ها  چراغ قّوه، ساعت، کنترل تلویزیون و بعضی 

انرژی الکتریکی را ذخیره کنند. باتری ها گوناگون اند و کاربردهای مختلف دارند. 

 چرا در برخی وسایل بیش از یک باتری به کار می رود؟
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فّعالیت

1ــ در گروه خود تالش کنید با وسایلی که در اختیار دارید، یک 
المپ را روشن کنید.

2ــ پس از روشن کردن المپ،  با رسم شکل نشان دهید که سیم، 
المپ و باتری را چگونه  به یکدیگر وصل کرده اید. نتیجه ی کار 

گروه خود را به کالس گزارش دهید.
 به چیزی که شما درست کردید تا المپ روشن شود، یک مدار 
می گویند. در این مدار، در المپ روشن انرژی از چه شکلی به  

چه شکل های دیگری تبدیل می شود؟
را  المپی  سیم،  قطعه  یک  فقط  و  باتری  یک  از  استفاده  با  3ــ 
روشن کنید. پس از روشن شدن المپ، شکل مدار را رسم کنید.
4ــ اگر بخواهید در این مدار المپ را روشن و خاموش کنید، 
چه تغییری در آن ایجاد می کنید؟ شکل این مدار را رسم کنید.

نوار چسب

الکتریسیته به وسیله ی سیم از باتری جاری می شود و المپ را روشن می کند . پس از روشن کردن المپ، 
الکتریسیته ازسیم دیگر به باتری برمی گردد.

با استفاده از کلید می توانیم المپ را روشن و خاموش کنیم. در شکل زیر از میخ برای قطع و وصل کردن 
مدار استفاده شده است.

کلید  یک  خود  گروه  در  هم  شما 
وصل  و  قطع  برای  آن را  و  بسازید 

کردن یک مدار به کار ببرید.

وسایل و مواّدّ الزم:

سیم روکش دار

باتری قلمی

پایه ی المپ

المپ

روشن کردن یک المپ با باتری
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فّعالیت

1ــ با وسایلی که در اختیار دارید، مداری بسازید که بتوانید با آن  
دو المپ را روشن کنید.

2ــ پس از روشن شدن هر دو المپ، شکل مداری را که ساخته اید 
 رسم کنید.

3ــ شکل مدار خود را با شکل مدار گروه های دیگر مقایسه کنید.
4ــ شکل مدار گروه خود را با شکل های زیر مقایسه کنید. مدار 

شما به کدام یک شبیه است؟ 

٥  ــ پیش بینی کنید  اگر در مدارهای شکل باال، یکی از المپ ها را باز کنید، آیا المپ دوم روشن می ماند. 
6 ــ آزمایش قسمت ٥ را انجام دهید و درستی پیش بینی خود را بررسی کنید. سپس مشاهده های خود 

را بنویسید.

مدار متوالی مدار موازی 

وسایل و مواّدّ الزم:

سیم روکش دار

باتری

چسب نواری

پایه ی المپ

المپ

 هرگز برای انجام فّعالیت های این درس از برق استفاده نکنید.
هشدار

فّعالیت
چراغ راهنما بسازید

چراغ راهنما به سه رنگ زرد، قرمز یا سبز دیده می شود. در گروه خود و با استفاده از سه المپ و 
وسایل الزم، یک چراغ راهنمای ساده بسازید. چراغ راهنمای گروه خود را به هم کالسی هایتان نشان 

دهید و روش کار آن را بیان کنید.

روشن کردن دو المپ با استفاده از باتری
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فّعالیت

1ــ مداری مانند شکل زیر ببندید.

آیا تا به حال فکر کرده اید چرا کلید برق خانه ی شما از جنس پالستیک است؟برای پی بردن به پاسخ این 
پرسش، فّعالیت زیر را در گروه خود انجام دهید. 

2ــ در قسمتی از مدار، بین دو سیم، جسم های مختلفی مثل میخ، 
عروسک،  فلّزی،  خط کش  پالستیکی،  خط کش  پاک کن،  سّکه، 

لیوان پالستیکی، خط کش چوبی و گیره ی کاغذ قرار دهید.
3ــ مشاهده های خود را در جدول زیر بنویسید.

نام وسیله

پاک کن

میخ

سّکه

خط کش فلزی

خط کش پالستیکی

............................... ............................... ...............................

آیا الکتریسیته از همه ی مواد عبور می کند؟

وسیله های گوناگون

وسایل و مواّدّ الزم:

سیم روکش دار

باتری

 پایه و المپ 

چسب نواری
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بعضی از جسم ها مانند میخ آهنی، گیره ی کاغذ فلّزی، سّکه و سیِم مسی، الکتریسیته را عبور می دهند. به 
این جسم ها، رسانای الکتریکی می گویند. بعضی از جسم ها مانند چوب، پالستیک و شیشه، الکتریسیته را 

از خود عبور نمی دهند، به این جسم ها نارسانای الکتریکی می گویند.

اقدام گروهی از دانش آموزان
برق  افراد خانواده در مصرف  و همراهی  رفتار خود  اصالح  با  بّچه های کالس تصمیم گرفتند  از  گروهی 
صرفه جویی کنند. آن ها می خواستند با این کار، در حفاظت از منابع انرژی سهیم باشند. برای این منظور ابتدا 

درباره ی راه های استفاده ی درست از انرژی الکتریکی گفت وگو کردند و پیشنهادهای خود را ارائه دادند.

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................   

سهم شما در حفاظت از منابع انرژی چیست؟
ما هر روز برای روشن کردن خانه، برقراری تماس تلفنی، فرستادن پیامک، 
شارژ کردن تلفن همراه، تماشای تلویزیون، شستن لباس ها و انجام دادن 
الکتریکی  انرژی  می کنیم.  استفاده  الکتریکی  انرژی  از  دیگر،  کارهای 
یکی از پرمصرف ترین انرژی ها در سراسر جهان است. مهم ترین منبع 
تولید این انرژی، سوخت ها هستند. مقدار سوخت ها محدود است؛ یعنی، 
مصرف  از  باید  پس  می شوند.  تمام  مصرف کردن  مّدتی  از  پس  آن ها 
بی رویه ی سوخت ها خودداری کنیم. ما می توانیم با انجام دادن کارهای 

درست، در حفاظت از منابع انرژی و کاهش آلودگی هوا سهیم باشیم.
من براي حفاظت از منابع انرژی:

 موقع ترک اتاق المپ را خاموش می کنم.
 پس از خاموش کردن تلویزیون با کنترل، کلید برق آن را قطع می کنم.

شما چه کمک های دیگری برای حفاظت از منابع انرژی می توانید انجام دهید؟
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 آن ها سپس مبلغ آخرین قبض برق خانه ی خود را یادداشت کردند و تصمیم گرفتند به مّدت یک ماه 
به پیشنهادهای خود برای صرفه جویی در مصرف برق عمل کنند.

 شما هم در گروه خود پیشنهادهای جدیدی به جدول اضافه کنید و به آن ها عمل کنید.
 بعد از یک ماه قبض برق خانه را با قبض قبلی مقایسه کنید و موّفقیت خود را در خودداری از مصرف 

بی رویه ی برق به کالس گزارش دهید.



گرما و ماّده
درس 

5
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فّعالیت

سارا پیش مادرش رفت و گفت خیلی گرمم شده است. مادرش دست خود 
را روی پیشانی سارا گذاشت و گفت چه قدر گرمی! به نظرم تب داری! در 
همین حال، مادربزرگ سارا که آنجا بود، دست خود را روی پیشانی سارا 

گذاشت و گفت: سارا تب ندارد!
به نظر شما آیا سارا واقعاً تب داشت؟ یا نه؟

چگونه با اطمینان می توان گفت که سارا تب دارد یا ندارد؟ برای پاسخ به 
این پرسش، فّعالیت زیر را انجام دهید.

1ــ سه لیوان بردارید و آن ها را شماره گذاری کنید.
2ــ لیوان ها را به ترتیب شماره تا نیمه آب سرد، آب نیم گرم و 

آب گرم بریزید.

لیوان آب گرم و دو  را درون  انگشت دست راست خود  3ــ دو 
انگشت دست چپ خود را درون لیوان آب سرد قرار دهید و تا بیست 

بشمارید، چه احساسی دارید؟

4ــ همان انگشت ها را درون لیوان آب نیم گرم )لیوان شماره ی 2( 
قرار دهید. چه احساسی دارید؟ یادداشت کنید.

وسایل و مواّدّ الزم:

)3(

)3(

)3(

گرم

)1(

)1(

)1(

سرد

)2(

)2(

)2(

نیم گرم

ماژیک

لیوان 

آب داغ

آب نیم گرم

آب سرد
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فّعالیت

به درستی  نمی توان  از حّس المسه  استفاده  با 
یا  است  سرد  جسم  یک  که  کرد  مشّخص 
گرم؟ به همین دلیل از وسیله ای به نام دماسنج 
استفاده می کنیم. با استفاده از دماسنج می توان 
لیوان چند  اطمینان گفت که دمای آب هر  با 

درجه است؟
را  گوناگون  دماسنج های  زیر  تصویرهای  در 

مشاهده می کنید.

1ــ درون یک لیوان فلّزی تا نیمه آب سرد بریزید.
2ــ با استفاده از یک دماسنج الکلی، دمای آب را اندازه بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید.

3ــ لیوان را رو به روی آفتاب قرار دهید.
4ــ هر 5 دقیقه یک بار دمای آب را اندازه بگیرید و جدول را کامل کنید.

 آب درون لیوان گرم تر شده است یا سردتر؟
 آب برای گرم شدن، گرمای خود را از کجا به دست آورده است؟

بعد از 5 بار اّولزمان )دقیقه(
دقیقه

بعد از 10 
دقیقه

بعد از 15 
دقیقه

بعد از 20 
دقیقه

دمای آب )درجه ی سلسیوس(

دماسنج نواریدماسنج پزشکیدماسنج دیجیتالی دماسنج دیواری
با استفاده از دماسنج پزشکی با اطمینان می توان گفت که سارا تب دارد یا نه! )برای اندازه گیری دما از 

درجه ی سلسیوس استفاده می شود(.

گرما موجب افزایش دما می شود
برای دم کردن چای، ابتدا کتری را روی اجاق می گذاریم و به آن گرما می دهیم. پیش بینی کنید دمای آب 

درون کتری چه تغییری می کند؟ برای بررسی درستی پیش بینی خود، فّعالیت زیر را انجام دهید.



36

فّعالیت

گرما می تواند منتقل شود
امین شیر داغ و ملیکا شیر سرد را خیلی دوست دارد. اگر ملیکا و امین لیوان هایشان را کنار هم قرار دهند، 

چه روی می دهد؟

 دمای آب درون لیوان فلّزی با گذشت زمان چه تغییری کرده است؟
 با رسم شکل مسیر انتقال گرما بین لیوان و آب داغ را نشان دهید.

5ــ دمای آب لیوان را روی نمودار ستونی زیر رسم کنید.

1ــ در یک لیوان فلّزی مقداری 
آب و یخ بریزید. 

2ــ در ظرفی پالستیکی تا نیمه 
آب داغ بریزید.

را  لیوان  درون  آب  دمای  3ــ 
اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

4ــ لیوان را درون آب داغ قرار 
دهید و هر 5 دقیقه، دمای آن 
را  جدول  و  بگیرید  اندازه  را 

کامل کنید.

051015 )شروع(زمان )دقیقه(

دمای آب لیوان )درجه ی سلسیوس(

ب
ی آ

دما

0 10 15 20 25
زمان )دقیقه(

25

20

50

15

45

10

40

5

35

0

30

فکرکنید
دمای هوا در تابستان بیشتر است یا زمستان؟ به چه دلیل؟

وسایل و مواّدّ الزم:

لیوان فلّزی

ظرف پالستیکی

زمان سنج

دماسنج
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گفت وگو

فّعالیت

با توّجه به شکل در موارد زیر گفت و گو کنید.
 مشّخص کنید چه چیزهایی سرد   و چه چیزهایی 

گرم هستند.
 گرما از کدام جسم به جسم دیگر منتقل می شود؟

همه ی مواد گرما را به خوبی انتقال نمی دهند
که  کرد  مشاهده  او  می کند.  کمک  مادرش  به  درآشپزخانه  مریم 

مادرش برای هم زدن آش از قاشق چوبی استفاده می کند. 
مریم با خود فکر کرد: »چرا مادرم برای هم زدن آش از قاشق چوبی 

استفاده می کند؟«
برای پاسخ به این پرسش فّعالیت زیر را انجام دهید.    

1ــ به کمک آموزگار، درون یک پاکت خالی شیر تا نیمه آب داغ 
بریزید و دِر آن را محکم ببندید.

٢ــ آن را از پهلو روی میز قرار دهید.
3ــ سه شکاف به عرض  یک خط کش روی بدنه ی پاکت ایجاد کنید. 
تّکه های  پالستیکی  فلّزی و چوبی،  خط کش های  سِر  یک  روی  ٤ــ 

مساوِی شکالت بچسبانید. 
در  هم زمان  را  خط کش ها  دیگر  سِر  ٥  ــ 
قرار  داغ  آب  درون  و  قوطی  شکاف های 

دهید.
چه  کنید  پیش بینی  کنید.  کمی صبر  ٦ــ 
اتّفاقی می افتد؟ مشاهدات خود را بنویسید.

خط کش  کدام  روی  شکالت   
سریع تر ذوب می شود؟  

شکالت

هشدار

هنگام استفاده از آب داغ و نیز برای بریدن پاکت از بزرگ ترها کمک بگیرید.

وسایل و مواّدّ الزم:

پاکت شیر

 خط کش چوبی

خط کش پالستیکی

خط کش فلّزی

آب داغ
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فکرکنید

گرمای آب از خط کش فلّزی به شکالت انتقال می یابد، اّما از خط کش چوبی و پالستیکی  به خوبی عبور 
نمی کند. 

معموالً برای پختن غذا از ظرف های فلّزی مانند قابلمه های مسی و ُچَدنی استفاده می شود زیرا فلزها گرما 
را به راحتی و سریع عبور می دهند.

ی مانند چوب و پالستیک که گرما از  ی مانند فلزها که گرما را عبورمی دهند، رسانای  گرما و مواّدّ به مواّدّ
آن ها به خوبی عبور نمی کند، نارسانای گرما می گویند.

1ــ به نظر شما برای دسته ی قابلمه کدام ماّده بهتر است؟ چوب، فلز یا پالستیک؟ به چه دلیل؟ 
2ــ در چهار لیوان چوبی، شیشه ای، پالستیکی و فلّزی تا نیمه آب گرم ریخته ایم. پس از مّدتی در 

کدام لیوان، آب گرم تر می ماند؟

علم و زندگی

مردم کشور ما از گذشته های دور از ظرف های سفالی و فلّزی برای پخت و پز استفاده می کردند.
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فّعالیت

1ــ قسمت باالی سه بطری بزرگ را با قیچی ببرید. 
2ــ درون بطری های کوچک آب سرد بریزید و با 
استفاده از دماسنج دمای آب سرد را اندازه گیری 

و یادداشت کنید.
و  ببندید  را  بطری ها  دِر  3ــ 
بطری های  درون  را  آن ها 

بزرگ بگذارید. 
4ــ فضای بین بطری کوچک و 
بزرگ را مانند شکل به ترتیب 
با روزنامه ی مچاله شده و تّکه های 

پارچه کامالً پر کنید. 
5ــ در بین دو بطری آخر چیزی قرار ندهید .                                    

6ــ بطری ها را در یک مکان بگذارید و پس از یک ساعت دمای آب 
بطری ها را اندازه گیری و در جدول زیر یادداشت کنید.

دمای اّولیه ی آبتوضیح آزمایش
)درجه ی سلسیوس(

 دمای آب پس از یک ساعت 
)درجه ی سلسیوس(

  بطری پوشیده شده 
با روزنامه

  بطری پوشیده شده 
با پارچه

  بطری بدون پوشش

 آب در کدام ظرف سردتر مانده است؟
 کدام ماّده رسانایی کمتری دارد؟ روزنامه، پارچه یا هوا؟

وسایل و مواّدّ الزم:

هشدار
برای بریدن بطری ها از آموزگار خود کمک بگیرید.

چگونه می توانیم آب را برای مّدتی سرد نگه داریم؟

سه بطری کوچک و سه بطری بزرگ 
پالستیکی

تّکه های روزنامه

آب سرد

دماسنج

تّکه های پارچه

قیچی
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فكركنید

اگر در آزمایش صفحه ی قبل، به جای آب سرد از آب گرم استفاده كنید، 
چه اتّفاقی می افتد؟

وسیله ای كه ساخته اید مانند فالسک عمل می كند. فالسک ظرفی است كه مایع ها را برای مّدت طوالنی تری 
گرم یا سرد نگه می دارد. اگر در فالسک، آب یا چای داغ  بریزید، پس از گذشت چند ساعت هنوز آب 

یا چای داغ می ماند.

جمع آوری اّطالعات

به اطراف خود توّجه كنید، چه وسایلی می بینید كه از ورود گرما در تابستان و خروج گرما در زمستان 
ازخانه ی شما جلوگیری می كنند؟ نتیجه ی گزارش خود را در كالس بخوانید.

سهم شما در حفاظت از انرژی گرمایی چیست؟
در زمستان با سوازندن هیزم، گاز و نفت، گرمای مورد نیاز خانه های خود 
ی كه در ساختن خانه ها به كار رفته اند،  را تأمین می كنیم. مصالح و مواّدّ
و  در  درزهای  از  می تواند  دارند. گرما  تأثیر  میزان مصرف سوخت  در 
پنجره ها هدر برود. با استفاده از مواّدّ نارسانا می توانیم از هدر  رفتن گرما 
در زمستان و از ورود گرما به خانه در تابستان جلوگیری كنیم. با این كار 

ما در ذخیره كردن انرژی سهیم هستیم.
برای جلوگیری از هدر  رفتن گرما:

 من در روزهای خیلی سرد و خیلی گرم که کولر و بخاری روشن است، پنجره ها را 
باز نمی گذارم.

 من و خانواده ام از در زگیر برای پوشاندن فاصله ی بین در و پنجره ها استفاده می کنیم.
 من وخانواده ام در روزهای سرد از پرده های ضخیم برای پوشاندن پنجره ها استفاده می کنیم.

شما چه كمک های دیگری برای حفاظت از انرژی می توانید انجام دهید.



سنگ ها
درس 
6
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دانش آموزان همراه آموزگار خود برای جمع آوری اّطالعات درباره ی سنگ ها به منطقه ای کوهستانی 
رفتند. هر گروه تعدادی سنگ جمع آوری کرد. آن ها در مسیر حرکت متوّجه تفاوت شکل و اندازه ی 

سنگ ها شدند.

به نظر شما آیا همه ی سنگ ها از نظر رنگ، زبری، صافی، نوع و اندازه ی اجزای تشکیل دهنده شبیه هم 
هستند؟
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فّعاليت

برای یافتن پاسخ این پرسش، فّعاليت زیر را انجام دهيد.

1ــ تعدادی سنگ گوناگون را از محّل زندگی تان جمع آوری کنيد 
و به کالس بياورید.

2ــ سنگ ها  را با ماژیک شماره گذاری کنيد.
3ــ سنگ ها را مشاهده کنيد.

مشاهده  چيزی  چه  بکشيد.  سنگ ها  از  هریک  روی  را  سّکه   4ــ 
می کنيد؟

5ــ سنگ ها را با ذّره بين دوباره مشاهده کنيد.
نتيجه ی مشاهده های خود را در جدول زیر بنویسيد.

سّکه روی سنگ  
خراش

اندازه ی ذّره های 
تشکيل دهنده صافی یا 

زبری رنگ

مشاهده ها

شماره ی 
سنگ

 ایجاد 
نمی کند

 ایجاد 
می کند  درشت ریز 

1

2

3

4

سنگ ها از نظر ویژگی های ظاهری مانند رنگ، زبری، صافی، سختی و اندازه ی ذّره هایشان متفاوت اند.

وسایل و مواّدّ الزم:

ماژیک ضّد آب

 ذّره بين

مداد و دفترچه ی یادداشت

سّکه

تعدادی سنگ
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سنگ ها در مسير رود تغيير می کنند
را جابه جا  و آن ها  به حرکت در می آورد  را  از کوه جاری می شود، در مسير خود سنگ ها  وقتی رود 

می کند. به نظر شما سنگ ها در مسير حرکت خود چه تغييری می کنند؟

شکل زیر را مشاهده کنيد. با توّجه به آن، درباره ی پرسش های زیر در گروه خود گفت وگو کنيد.
 اندازه ی سنگ ها در محّل شماره ی )1( با محّل شماره ی )2( چه تفاوتی دارد؟

 شکل سنگ ها از محّل شماره ی )1( تا محّل شماره ی )2( چه تغييری کرده است ؟
 اندازه و شکل سنگ های محّل شماره ی )2( با سنگ های محّل شماره ی )3( چه تفاوت هایی دارند؟

گفت وگو

سنگ ها هنگام حرکت به هم برخورد می کنند و می شکنند. در نتيجه، لبه های تيز آن ها صاف و اندازه ی 
آن ها هم کوچک تر می شود. ذّره های ریز این سنگ ها همراه آِب رود به بخش های پایين تر می روند.

1

2

3

 از این گفت وگو چه نتيجه ای می گيرید؟
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با توّجه به شکل صفحه ی قبل، هر یک از سنگ های زیر را در کدام قسمت رودخانه می بينيد؟ 

فکرکنيد

سنگ رسوبی
یک گروه  از دانش آموزان  هنگام بررسی سنگ ها متوّجه شدند که 
برخی از آن ها  الیه الیه اند. این پرسش برای  آن ها مطرح شد که 

»چرا بعضی از سنگ ها الیه الیه هستند.«
برای رسيدن به پاسخ این پرسش فّعاليت زیر را انجام دهيد.

فّعاليت

1ــ در یک ظرف پالستيکی شّفاف، تا 
نيمه آب بریزید.

2ــ تخته ی  نازک وصافی  را مانند شکل 
درون ظرف قرار دهيد.

3ــ یک ليوان سنگ ریزه را روی تخته بریزید.
4ــ مرحله ی 3 را به ترتيب با شن و ماسه تکرار کنيد.

5ــ مشاهده های خود را یادداشت کنيد.
 از این فّعاليت چه نتيجه ای می گيرید؟

سنگ ریزه

وسایل و مواّدّ الزم:

ظرف شبيه آکواریوم
آب

تخته ی صاف

ماسه شن

پبالف

ليوان
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رود هنگام سرازیر شدن از کوه،  سنگ ها و ذرّ ه های ریز و 
درشت را با خود به حرکت در می آورد. سنگ های ریزتر و 
گل   و  الی، همراه رود حرکت می کنند تا وارد دریا و دریاچه 
شوند. این ذّره ها پس از وارد شدن به دریا و دریاچه، ته نشين 
می شوند و الیه الیه روی هم قرار می گيرند. این الیه ها پس از 
گذشت سال های طوالنی سخت می شوند و سنگ های رسوبی 
را تشکيل می دهند. سنگ های رسوبی انواع گوناگونی دارند.

فّعاليت
مدلی از یک سنگ رسوبی بسازید.

1ــ دو ليوان آب درون کيسه ی پالستيکی ضخيمی بریزید و یک 
ليوان گچ به آن اضافه کنيد.

2ــ با یک قاشق چوبی، این مخلوط را هم بزنيد.
3ــ مخلوط سنگ ریزه ها را درون پالستيک بریزید.

4ــ یک ليوان شن به مخلوط اضافه کنيد.
5ــ مّدتی صبر کنيد تا مخلوط درون کيسه خشک شود.

کنيد؛ چه مشاهده  پالستيک خارج  از  که ساخته اید،  را  6ــ سنگی 
می کنيد؟

وسایل و مواّدّ الزم:

هنگام انجام دادن آزمایش باال حتماً از دستکش استفاده کنيد.

هشدار

با نوعی سنگ  رسوبی و  باال  فّعاليت  سنگ ها گوناگون اند و روش تشکيل آن ها هم متفاوت است. در 
چگونگی تشکيل آن آشنا شدید. نمونه ی دیگری از سنگ ها، سنگ های آذرین هستند.

آب

دستکش

گچ

قاشق چوبی

سنگ ریزه

 شن

نوعی سنگ رسوبی

کيسه ی پالستيکی ضخيم
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فّعالیت
1ــ ظرفی فلّزی یا شیشه ای را روی چراغ الکلی قرار دهید.

2ــ مقداری کره وشکالت جامد درون ظرف بریزید.

3ــ کمی صبر کنید تا کره و شکالت ذوب شوند.
4ــ با یک قاشق، کره و شکالت را هم بزنید. 

چه  بردارید،  شعله  روی  از  را  ظرف  اگر  که  کنید  پیش بینی  5ــ 
اتّفاقی می افتد؟

می کنید؟  مشاهده  چه  شود؛  سرد  مخلوط  تا  کنید  کمی صبر  6ــ 
آنچه را مشاهده کردید با پیش بینی خود مقایسه کنید.

 از این فّعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

وسایل و مواّدّ الزم:

سنگ های آذرین
درون زمین بسیار گرم است. سنگ ها در درون زمین به دلیل گرمای زیاد به حالت مذاب اند. این مواّد 

مذاب پس از سرد شدن، سنگ های آذرین را تشکیل می دهند.

چراغ الکلی

ظرف

شکالت کره

نوعی سنگ آذرین آتش فشان

سه پایه

سنگ ها نیز مانند شکالت و کره بر اثر گرما ذوب می شوند و پس از سرد شدن، دوباره به حالت جامد 
در می آیند. 

به جز سنگ های رسوبی و آذرین، گروه دیگری  هم به نام سنگ های دگرگونی وجود دارد.

توری

قاشق
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فّعاليت
1ــ در گروه خود با ِگل رس گلوله هایی کوچک درست کنيد.

2ــ با سوزن ته گرد، وسط این گلوله ها را سوراخ کنيد. صبر کنيد 
تا گلوله ها خشک شوند.

را  گلوله های خشک شده  از  تعدادی  بزرگ تر،  به کمک یک  3ــ 
گرما دهيد.

حفظ  را  خود  شکل  آب،  درون  گلوله ها  کدام  کنيد  پيش بينی   
می کنند.

ا  برای بررسی پيش بينی خود، آزمایشی طّراحی و  جر کنيد.ا
 با گلوله های سالم،  تسبيح، گردن بند، 

دست بند و ... بسازید و آن ها را 
رنگ آميزی کنيد.

بشقاب
ليوان

این فّعاليت را زیر نظر بزرگ ترها انجام دهيد.

هشدار

در گروه خود  درباره ی استحکام خانه های ِخشتی و آجری اّطالعاتی جمع آوری کنيد و نتيجه را به 
کالس گزارش دهيد.

جمع آوری اّطالعات

ِگل رس

وسایل و مواّدّ الزم:

سوزن ته گرد

تابه ی کوچک دسته دار

دست کش
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سنگ های دگرگونی
در فّعاليت صفحه ی قبل مشاهده کردید  که گلوله های ِگلی در اثر گرما تغيير می کنند. برخی از سنگ ها 

نيز  بر اثر گرما و فشار زیاد  تغيير می کنند؛ به همين سبب به آن ها سنگ های دگرگونی می گویند.

سنگ مرمرسنگ آهک

از سنگ ها چه استفاده هایی می شود؟
ما در زندگی خود از وسایل و مواّد گوناگونی استفاده می کنيم که بعضی از آن ها را  از سنگ می سازند. مغز مداد شما، 
گچی که با آن روی تخته می نویسيد و گچی که دیوارها را با آن سفيد می کنند، پنجره های فلّزی، دست گيره های 

در، بيشتر وسایل آشپزخانه و حّتی نمکی که در غذا می ریزیم، از سنگ های گوناگون تهيه می شوند.
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سهم شما در حفاظت از منابع خدادادی زمين چيست؟
است.  آفریده  را  آن   خداوند  که  است  ارزشمندی  منابع  از  یکی  سنگ 
استفاده ی زیاد از سنگ ها باعث می شود که این منبِع ارزشمند با سرعت 
بيشتری به پایان برسد. از طرف دیگر، هنگام کندن سنگ از زمين و 
وارد می شود. همچنين  جانوران آسيب  و  گياهان  زندگی  محّل  به  کوه 
بازیافت نکردن زباله های فلّزی، پالستيکی و شيشه ای سبب می شود این 

منابع سریع تر به پایان برسند.
 برای حفاظت از منابع خدادادی و جلوگيری از آسيب رسيدن به انسان، 

جانوران و گياهان:
 من زباله های فلّزی را در طبیعت رها نمی کنم.

 من در طبیعت، سنگ ها را جابه جا نمی کنم، چون برخی جانوران کوچک زیر سنگ ها زندگی می کنند.
 من مدادم را بیهوده نمی تراشم.

شما برای حفاظت از منابع خدادادی چه کارهایی می توانيد انجام دهيد؟

در کارخانه ی ذوب آهن، فلّز آهن را از سنگ آهن به دست می آورند. در کشور ما سنگ های دیگری 
نيز وجود دارند که از آن ها مواّد گوناگونی تهيه می شود. درباره ی مواّدی که از سنگ ها تهيه می شود 

و کاربرد آن ها اّطالعات جمع آوری کنيد و به کالس گزارش دهيد.

سنگ آهن، نوعی سنگ است که از آن، آهن تهيه می کنند و در همه جا یافت نمی شود.

جمع آوری اّطالعات



آهن ربا در زندگی
درس 

7
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فّعالیت

مداد تراش

خود  آموزگار  همراه  دانش آموزان،  از  گروهي 
تا  مي كنند  بازديد  زباله  بازيافت  مركز  يك  از 
كنند.  مشاهده  را  زباله ها  جداسازی  نزديك،  از 
را  فلّزی  زباله های  مركز،  اين  از  بخشی  در 
به وسیله ي آهن ربايی بزرگ از بقیه جدا می كنند. 
همه ي  چرا  بدانند  مي خواهند  دانش آموزان 

قوطی های فلّزی جذب آهن ربا نمی شوند.
برای پاسخ به اين پرسش، فّعالیت زير را انجام 

دهید.

1ــ  درگروه خود مانند شکل زير، آهن ربايی را به وسايل فلّزی 
مختلف، نزديك كنید. 

 از اين فّعالیت چه نتیجه اي مي گیريد؟

2ــ  مشاهده های خود را در جدول بنويسید.

جذب آهن ربا نمی شودجذب آهن ربا می شودنام وسیله های فلّزی

میخ آهنی
....................................

ـــــــــــ
..................

وسايل و مواّد الزم:

آهن ربا

قیچی

 قاشق فلّزی

پیچ و مهره
گیره ی كاغذ

ورق آلومینیمی سیم مسی

میخ

سّکه
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جمع آوری اّطالعات

فّعالیت

آهن ربا همه ي جسم هاي فلّزی را جذب نمی كند. آهن ربا ورق آلومینیمی و سیم مسي را جذب نمي كند. 
جسم های فلّزی مانند میخ و گیره ي كاغذ كه آهني هستند، جذب آهن ربا مي شوند.

آيا خاصیت آهن ربايی در همه جای آهن ربا يکسان است؟
اگر يك آهن ربا را به گیره ی كاغذ فلّزی نزديك كنیم جذب آن می شود. آيا گیره های كاغذ به همه ی 

قسمت های آهن ربا می چسبند؟ آيا اين خاصیت در همه جای آهن ربا يکسان است؟
يکی از گروه ها پیش بیني كرده است كه خاصیت آهن ربايی در وسط آهن ربا، از قسمت های ديگركمتر 

است و گیره ها به وسط آهن ربا نمی چسبند. پیش بیني گروه شما چیست ؟

در گروه خود، درباره ی اينکه كدام يك از وسیله هاي فلّزی خانه ي شما جذب آهن ربا می شود و كدام يك 
جذب نمی شود، اّطالعاتی جمع آوری كنید و نتیجه را به كالس گزارش دهید.

اختیار  در  كه  با وسايلي  پیش بیني خود،  به درستی  پی بردن  برای 
داريد آزمايش مناسبی را طّراحی و اجرا كنید. نتیجه را به كالس 

گزارش دهید.

به قسمت هايی ازآهن ربا كه خاصیت آهن ربايی بیشتری دارد، قطب های آهن ربا مي گويند. هر آهن ربا 
دو قطب دارد.

وسايل و مواّد الزم:

آهن ربا

براده ی آهن

گیره ی كاغذ
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گیره ی كاغذ

فّعالیت

فّعالیت

قطب های دو آهن ربا بر يکديگر اثر مي گذارند.
وقتي دو آهن ربا را به هم نزديك می كنیم يا يکديگر را جذب مي كنند يا دفع مي كنند.

1ــ سه عدد آهن ربا را شماره گذاري كنید.
2ــ گیره ي كاغذ را روي صفر خط كش قراردهید.

همان طور كه مشاهده كرديد، قطب هاي همنام آهن ربا يکديگر را دفع و قطب هاي ناهمنام يکديگر را 
جذب مي كنند. آيا آهن رباها قدرت جذب يکسانی دارند؟

1ــ  دو آهن ربای تیغه ای را مانند شکل روی ماشین های اسباب بازی بچسبانید.

2ــ ماشین ها را مانند شکل از روبه رو به هم نزديك كنید، چه اتّفاقي مي افتد؟
3ــ يکی از ماشین ها را برگردانید و دوباره آن ها را به هم نزديك كنید، چه اتّفاقی می افتد؟

 در كدام حالت ماشین ها با هم تصادف مي كنند؟
 در كدام حالت ماشین ها از هم دور مي شوند؟

 از مشاهدات خود چه نتیجه ای می گیريد؟

3ــ آهن رباي شماره ي 1 را روي خط كش قرار دهید و به آرامي به 
گیره ي كاغذ نزديك كنید.

4ــ فاصله اي را كه آهن ربا، گیره ي كاغذ را جذب مي كند، اندازه 
بگیريد و در جدول، يادداشت كنید.

5  ــ مرحله ي 3 را با آهن رباهای شماره ي 2 و 3 تکرار كنید.

فاصله ا ی كه گیره جذب آهن ربا می شودشماره ی آهن ربا

وسايل و مواّد الزم:

خط كش

 از اين فّعالیت چه نتیجه ای می گیريد؟

سه آهن ربای مختلف
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فّعالیت
1ــ میخ را روی میز بگذاريد.  يك قطب آهن ربا را روی يك سر 
آن قرار دهید. آهن ربا را تا سر ديگر میخ بکشید. اين كار را در 
همان جهت تا 50 بار تکرار كنید )دّقت كنید كه آهن ربا را در 

خالف جهت تعیین شده حركت ندهید(.
2ــ اين میخ را به گیره های كاغذ يا براده های آهن نزديك كنید. 

چه چیزی مشاهده می كنید؟

قطب های آهن ربا چه نام دارند؟
همان طور كه مشاهده كرديد، هر آهن ربا دو قطب دارد و قطب های آهن ربا نسبت به قسمت های ديگر 

آن، خاصیت آهن ربايی بیشتری دارند. 

آهن ربا

گیره ی كاغذ

میخ

وسايل و مواّد الزم:

براده ی آهن 

هشدار
آهن رباها را كنار تلويزيون، رايانه و كارت های اعتباری قرار ندهید، زيرا به آن ها آسیب می رساند.

چگونه آهن ربا بسازيم
برخی از اجسام آهنی، مانند میخ را اگر با آهن ربا مالش دهیم، خاصیت آهن ربايی پیدا می كنند. 

اكنون يك میخ آهنی بلند  را مانند روش زير، آهن ربا كنید. 
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وسیله ای كه ساخته ايد مانند قطب نما عمل می كند. با استفاده از آن، 
جهت های جغرافیايی خانه ی خود را پیداكنید. 

1ــ شمال و جنوب كالس را تعیین كنید و روي كاغذ بنويسید و 
آن را در محّل آزمايش بچسبانید.

2ــ يك سوزن ته گرد را آهن ربا كنید.
3ــ دو دانه ی كروی شکل يونولیت را به دو سرسوزن ته گرد وصل كنید.
4ــ ظرف پالستیکي يا شیشه اي را از آب پر كنید و آن را دور از 

وسايل آهني قرار دهید. 
5  ــ سوزن مّتصل به دانه های يونولیت را به آرامي روی سطح آب، 

شناور كنید.
طرز  بايستد؛  حركت  از  سوزنی   ربای  آهن  تا  كنید  صبر  6ــ 

قرارگرفتن آن را روی صفحه ی كاغذ رسم كنید.

را  سوزنی  آهن ربای  7ــ 
صبر  و  بچرخانید  چند  بار 
كنید تا از حركت بايستد؛ آيا 
در جهت قبلی قرار می گیرد؟

  از اين فّعالیت چه نتیجه ای 
می گیريد؟

فّعالیت

ماژيك ضّد آب به رنگ های قرمز و آبی

وسايل و مواّد الزم:

 دانه های كروی شکل به قطر دو 
میلی متر )يونولیت(

سوزن ته گرد

ظرف شیشه ای يا پالستیکی بزرگ

آب

 آن سر آهن ربا كه به سمت شمال قرار می گیرد را قطب شمال 
به سمت  N نشان مي دهند. سر ديگر كه  با عالمت  و  می نامند 
 S جنوب قرار می گیرد را قطب جنوب می نامند و آن را با عالمت

نشان مي دهند.
 با استفاده از ماژيك ها، قطب شمال آهن ربای سوزنی را قرمز 

و قطب جنوب آهن ربا را آبی رنگ كنید.

اكنون با انجام دادن فّعالیت، با روش نام گذاری قطب های آهن ربا آشنا شويد.
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فّعالیت

را  روكش دار  سیم  1ــ 
50 تا100 بار، دور يك 

میخ آهنی بپیچید.

3ــ میخ را به چند گیره ی كاغذ نزديك كنید؛ چه اتّفاقی مي افتد؟2ــ دو سرسیم را به باتری وصل كنید.

4ــ پیش بیني كنید اگر تعداد دور های سیم پیچ ها را تغییر دهید، چه اتّفاقی مي افتد.
 پیش بینی خود را آزمايش كنید.

وسايل و مواّد الزم:

سیم روكش دار

میخ يا پیچ بزرگ

 گیره ی كاغذ

جابه جايی جسم با استفاده از آهن ربا
يکي از روش هاي جابه جا كردن جسم ها، استفاده از آهن رباي الکتريکي است. با انجام فّعالیت زير، يك 

آهن ربای الکتريکی بسازيد و با استفاده از آن گیره های كاغذ را جابه جا كنید.

چسب نواری

آنچه كه ساختید آهن ربای الکتريکی نام دارد. در  بعضی از جرثقیل ها از 
اين آهن ربا  برای باال بردن وسیله های آهنی استفاده می شود.

باتری

تعیین  برای  هوايی  و  دريايی  مسافرت های  در 
از قطب نما  و هواپیماها  مسیر حركت كشتی ها 

استفاده مي كنند. 
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فکركنید

گفت وگو

علم و زندگی

با كارت هاي  را  پرداخت هاي خود  بیشتر  امروزه مردم ترجیح مي دهند 
اعتباري انجام دهند. اين كارت ها خاصیت آهن ربايی دارند.

مردم با مصرف كاالهای بسته بندی شده مانند انواع كنسروها و نوشیدنی ها مقدار زيادی زباله تولید می كنند.
 استفاده از كاالهای بسته بندی شده ی فلّزی چه فايده ها و چه ضررهايی دارد؟

 بازيافت زباله ها چه فايده هايی دارد؟

مراكز بازيافت، چگونه می توانند وسیله های آهنی را سريع تر از بقیه جدا كنند؟

سهم شما در بازيافت زباله چیست؟
ما روزانه مقدار زيادي زباله هاي فلّزی، پالستیکي و كاغذي، تولید مي كنیم. اگر اين 
زباله ها را در طبیعت رها كنیم به محیط زيست آسیب مي زنند. با بازيافت زباله هاي 
خشك، مانند قوطی های فلّزی و ظرف های پالستیکی دور   ريز مي توانیم محیط زيست 
پاكیزه اي داشته باشیم. با اين كار منابع فلّزی را براي آينده حفظ می كنیم و مانع از 

نابودی محّل زندگي جانوران می شويم.

براي بازيافت زباله ها:
 من زباله هاي کاغذي را جدا گانه جمع آوری می کنم.

 من و خانواده ام، قوطي هاي فلّزی نوشيدني ها، آب ميوه و مواّدغذايي 
را در سطل جداگانه می ريزيم و تحويل مراکز جمع آوري زباله هاي خشك 

مي دهيم.
تا  می كنید  كمکی  چه  شما 
را  بیشتری  زباله های  بتوان 

بازيافت كرد؟



آسمان در شب
درس 

8
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فّعالیت

مقّوای مشکی

ایمان که دلش می خواست با زندگی عشایر 
فارس  استان  به  عمویش  با  شود؛  آشنا 
غروب  هنگام  روز  یک  درآنجا،  کرد.  سفر 
خورشید، نقطه ای درخشان در آسمان نظر او 
را جلب کرد. با تاریک شدن هوا، او آسمان 
را پر از آن نقطه های روشن دید و از دیدن 

آن ها شگفت زده شد.

پس از مشاهده ی آسمان، پرسش های زیادی در ذهن او ایجاد شد:
 این نقطه های روشن چه هستند؟

 چرا برخی نورانی تر دیده می شوند؟
 چرا در روز این ها را نمی بینیم؟

 آیا فاصله ی همه ی این نقطه های نورانی از ما به یک اندازه است ؟
برای یافتن پاسخ این پرسش ها، فّعالیت زیر را انجام دهید.

1ــ 7 نی بردارید و آن ها را شماره گذاری کنید.
2ــ هر یک از نی ها را با توّجه به اندازه های داده شده ی 

جدول  زیر با قیچی ببرید.

3 ــ مقداری از ورق آلومینیمی را مچاله کنید و به سر 
نی ها وصل کنید.

1234567شماره ی نی ها

1013986711طول نی ها )سانتی متر(

خط کش

نوار چسب

 نی

وسایل و مواّدّ الزم:

خمیر قیچی

ورق آلومینیم
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4 ــ سر دیگر نی ها را مانند شکل با استفاده از خمیر روی میز 
بچسبانید.

5  ــ از روبه رو به آنچه ساخته اید نگاه کنید، چه چیزی می بینید؟ 
رسم  زیر  جدول   )2( ستون  در  را  خود  مشاهده ی  نتیجه ی 

کنید.

6 ــ بار دیگر نی ها را از کنار نگاه کنید و جدول را کامل کنید.
 آیا فاصله ی همه ی آلومینیم های مچاله شده با میز به یک اندازه است؟

 به نظر شما، شکلی که در ستون )1( رسم شده، شبیه چه وسیله ای است؟

مشاهده از کنار )3( مشاهده از روبه رو )2( مشاهده از باال )1( 

در آسمان شب نیز تعداد بسیار زیادی نقطه های نورانی وجود دارد. 
نقطه های  برخی  نیست.  اندازه  یک  به  زمین  با  نقطه ها  این  فاصله ی 
نورانی دورتر و برخی نزدیک ترند. از روی زمین این نقطه های نورانی 

در کنار هم، ممکن است به شکل های گوناگونی دیده شوند.
در  را  موجوداتی  در شب،  ستاره ها  دیدن  با  قدیم  در  ستاره شناسان 
ذهن خود تصّور می کردند و برای آن ها نامی انتخاب می کردند. خرس 
بزرگ )ُدِبّ اکبر( یکی از آن هاست که در شکل روبه رو دیده می شود.

فّعالیت

در یک شب بدون ابر، به آسمان صاف نگاه کنید. نقطه های نورانی نزدیک به هم را به چه شکل هایی 
می بینید؟ نتیجه ی مشاهده های خود را رسم کنید و به کالس گزارش دهید.



62

مشتری )برجیس(

کیوان )زحل(

اورانوس

نپتون
دورترین سّیاره ی منظومه ی 
شمسی، نپتون است. جنس 

نپتون از گاز است.

 از کهکشان تا زمین
همه ی نقاط نورانی که هنگام شب در آسمان مشاهده می کنیم، در مجموعه ای به نام کهکشان قرار دارند. 
کهکشانی که ما در آن زندگی می کنیم، به راه شیری معروف است. کهکشان ما تعداد بسیار زیادی ستاره 
دارد. خورشید یکی از ستاره های این کهکشان است. خورشید از خود نور دارد و به همین دلیل به آن 

ستاره می گویند. خورشید نزدیک ترین ستاره به زمین است. 
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منظومه ی خورشیدی
به دور خورشید می چرخند.  به دور خورشید می چرخد. به همراه زمین، هفت سیّاره ی دیگر هم  زمین 

خورشید و هر چیزی که به دور آن می گردد، منظومه ی خورشیدی )منظومه ی شمسی( نامیده می شود.
سّیاره ها به دور خورشید می گردند. آن ها از خود نور ندارند و نور خورشید را بازتاب می کنند. 

خورشید )شمس(
بهرام )مریخ(زمین )ارض(زهره )ناهید(تیر )عطارد(

بهرام از روی زمین، به شکل 
نقطه ای نورانی به رنگ قرمز 
دیده می شود. جنس بهرام از 

سنگ است.

سّیاره ی ناهید )زهره( را می توانیم 
گاهی قبل از طلوع خورشید و گاهی 
بعد از غروب خورشید در آسمان 

مشاهده کنیم.
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فکرکنید

فّعالیت

مقّوای رنگی

گفت وگو

 سّیاره ی ناهید گرم تر است یا مشتری؟ به چه دلیل؟
 چرا زهره، یک سّیاره است؟

  سّیاره ی زهره در آسمان پر نور دیده می شود؛ به چه دلیل؟

در باره ی پرسش های زیر در گروه خود گفت و گو کنید و نتیجه را به کالس گزارش دهید.
 ستاره ها در روز کجا هستند و چرا در روز نمی توانیم آن ها را مشاهده کنیم؟

به طور جداگانه  را  آن  سّیاره های  و  نام خورشید  ماژیک،  با  1ــ 
روی مقّوا بنویسید.

2ــ در حیاط مدرسه یک نقطه را با گچ مشّخص کنید و میخی را آنجا 
بکوبید.

از  زیر  تقریبی  با شعاع های  8   دایره  و گچ،  نخ  از  استفاده  با  3   ــ 
مرکز این نقطه رسم کنید.

12345678شماره ی دایره

شعاع دایره
)به سانتی متر(

10162336126160460720

نخ ضخیم

میخ

ماژیک

گچ

 وسایل و مواّد الزم:
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4ــ هر دانش آموز یکی از مقّوا ها را بردارد 
و به ترتیِب سّیاره های منظومه ی خورشیدی 

روی دایره ی مربوط به خود بایستد.
را  خورشید  مقّوا ی  که  دانش آموزی  5   ــ 

برداشته است، در مرکز دایره بایستد.
6 ــ هر یک از دانش آموزان با صدای سوت 
ساعت  عقربه های  حرکت  خالف  بر  معلّم، 

به  دور خورشید بچرخد.

به مسیر حرکت سّیاره ها به دور خورشید، مدار می گویند.

زمین، سّیاره ی ما
زمین دارای هوا، آب و خاک است؛ نه زیاد گرم و نه زیاد سرد است. به همین دلیل جای مناسبی برای زندگی 

گیاهان، جانوران و انسان است. سیّاره ی زمین از فضا به شکل کره ی آبی و سفیِد زیبایی دیده می شود. 

 چرا در منظومه ی خورشیدی سّیاره ها به هم برخورد نمی کنند؟
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ماه
ماه به دور زمین می چرخد. ماه از همه ی سّیاره ها و ستاره ها به زمین نزدیک تر است. ماه از خود، نوری 

ندارد و نور خورشید را بازتاب می کند. به این نور، مهتاب می گویند.

چرخش ماه به دور زمین، حدود چهار هفته طول می کشد که به آن ماه قمری می گویند.

سال خورشیدی
از یک دورگردش هر سّیاره به دور خورشید، سال 
شبانه روز  زمین حدود 365  می آید. ساِل  به وجود 
است. تقویم کشور ما بر اساس گردش زمین به دور 

خورشید تنظیم شده است.

سطح ماهشب مهتابی

فکرکنید

سال کدام سّیاره ی منظومه ی خورشیدی از بقیه طوالنی تر است؟ چرا؟

در کره ی ماه، آب و هوا وجود ندارد. سطح آن ناهموار و دارای تعداد زیادی گودال های کوچک و   بزرگ است.
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شکل های گوناگون ماه
ماه همیشه به یک شکل دیده نمی شود. نور خورشید مقداری از سطح ماه را روشن می کند که ما آن را  از 

زمین مشاهده می کنیم. این مقدار در یک ماه قمری تغییر می کند.

فّعالیت
1ــ به مّدت 2 هفته از اّول یک ماه قمری، هر شب ماه را در آسمان مشاهده کنید و شکل آن را در 

جدول زیر رسم کنید.

)شب 7()شب 6()شب 5()شب 4()شب 3()شب 2()شب 1(

)شب 14()شب 13()شب 12()شب 11()شب 10()شب 9()شب 8(

جمع آوری اّطالعات

مّدت 2 هفته، آسمان را در روز مشاهده کنید. آیا ماه را در آسمان می بینید؟ شکل آن را رسم کنید و 
به کالس گزارش دهید.

راه های مطالعه ی فضا
حدود هزار سال پیش، اّولین رصدخانه در شهر ری ایران 
ساخته شد. در رصدخانه ها، ستاره شناسان با استفاده از 
ابزارهای مختلف، ستاره ها و سّیاره ها را مطالعه می کنند. 
شناخت  پیشرفته،  تلسکوپ های  از  استفاده  با  انسان 
و  علم  پیشرفت  با  است.  کرده  پیدا  فضا  از  بیشتری 
اّولین  برود.  زمین  از  خارج  به  توانسته  انسان  فّناوری، 

سفر انسان به فضا، سفر به کره ی ماه بوده است. 
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سهم شما در مراقبت از سّیاره ی زمین چیست؟
گیاهان،  که  است  سّیاره ای  تنها  زمین  که  دریافته اند  تاکنون  دانشمندان 
این  روی  زندگی  وجود  می کنند.  زندگی  آن  روی  انسان ها  و  جانوران 
سّیاره به دلیل وجود آب و هوای مناسِب آن است. اگر خاک، آب و هوای 
این سّیاره آلوده شود چه سرنوشتی در انتظار ما و جانداران دیگر است؟

برای مراقبت از سّیاره ی زیبای زمین:
 من هنگام مسواک زدن شیر آب را باز نمی گذارم و از یک لیوان آب استفاده 

می کنم. 
 من وقتی زباله ای را روی زمین می بینم، آن را برمی دارم و در سطل زباله می اندازم 

تا چهره ی زمین زیبا بماند.
 من و خانواده ام برای خرید، از کیسه های پارچه ای استفاده می کنیم تا کیسه های نایلونی زمین را آلوده نکند.

 من و خانواده ام وقتی به مسافرت می رویم، زباله های خود را در آِب رودخانه و دریا نمی ریزیم تا محّل زندگی 
جانوران و گیاهان را آلوده نکنیم.

 من و خانواده ام تالش می کنیم هوا را سالم نگه داریم تا آسمان آبی داشته باشیم.
سهم شما در مراقبت از زمین چیست؟



بدن ما )1(
درس 
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سلّول های مرده ی پوست

یک روز محّمد هنگام بازی کردن، زمین خورد و پوست دستش خراش برداشت و زخمی شد. مّدتی طول 
کشید تا زخم او بهبود پیدا کند. 

به نظر شما پوسِت از بین رفته ی دست محّمد چگونه بهبود پیدا کرد؟ آیا پوسِت جدیدی ساخته شد؟
برای پاسخ دادن به این پرسش ها، فّعالیت های زیر را انجام دهید.

فّعالیت

از سلّول ساخته شده  و همه ی جانداران  ما  بدن 
پوست  سلّول های  وقتی  زنده اند.  سلّول ها  است. 
را  آن ها  می بینند، سلّول های جدید جای  آسیب 
می گیرند و زخم بهبود پیدا می کند. الیه ی رویِی 
پوست  از سلّول های مرده ای تشکیل شده است  

که به تدریج می ریزند.

سلّول و اندازه ی آن
سلّول ها بسیار کوچک اند. اندازه ی یک سلّول چقدر است؟

که  می شناسید  را  چیزهایی  چه  ببینید.  خط کش  روی  را  میلی متر  یک 
اندازه ی آن ها از یک میلی متر هم کمتر است؟

برای مشاهده ی آن ها  از چه ابزاری استفاده می کنید؟
سلّول ها بسیار کوچک اند. مثالً میلیون ها سلّول پوست روی یک میلی متر 
از خط کش جا می گیرند. برای دیدن سلّول ها باید از میکروسکوپ استفاده 
کنید. میکروسکوپ ابزاری است که می تواند اجسام را چند هزار برابر 
اندازه ی واقعی شان نشان دهد. برای مشاهده ی سلّول های  از  بزرگ تر 

داخل دهان فّعالیت صفحه ی بعد را انجام دهید.

١ــ یک تّکه پارچه ی سیاه رنگ و کمی زبر را به آرامی به پشت دست خود بکشید.
٢ــ پارچه را از روی دستتان بردارید و به دّقت به آن نگاه کنید؛ چه مشاهده می کنید؟

تعداد زیادی سلّول پوست

پهنای پای این جانور چقدر است؟
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سلّول هایی که در داخل دهان ما قرار دارند، به راحتی جدا می شوند. به کمک آموزگار، این سلّول ها را 
با استفاده از گوش پاک کن از دهان خود خارج کنید و زیر میکروسکوپ مشاهده کنید. سپس شکل 

آن ها را بکشید.

 شکل هایی را که رسم کرده اید، در گروه خود مقایسه کنید.

٢ ــ قرار دادن سلّول ها روی تیغه١ــ جدا کردن سلّول های داخل دهان

4 ــ مشاهده با میکروسکوپ3 ــ قرار دادن تیغک روی تیغه

سلّول های معدهسلّول های  روده ی باریکسلّول های پوست

فّعالیت

سلّول بخش های گوناگونی دارد
در بدن ما میلیون ها میلیون سلّول وجود دارد. این سلّول ها شکل های مختلفی دارند. شکل ساده ی برخی 

از سلّول های بدن را در زیر مشاهده می کنید.

گفت وگو

درباره ی شباهت های سلّول های باال در گروه خود گفت و  گو کنید.
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گفت وگو

فکرکنید

 تقسیم سلّول

 ما برای زنده ماندن و رشد کردن به چه چیزهایی نیاز داریم؟

با توّجه به اندازه ی سلّول ها، غذاهایی که می خوریم، باید چقدر ریز شوند تا بتوانند وارد سلّول های 
بدن شوند؟ پاسخ خود را با یک نّقاشی نشان دهید.

هر سلّول معموالً از سه قسمت تشکیل شده است:                                                             
 پرده ی دور سلّول یا غشاء

 سیتوپالسم 
  هسته

برطرف  را  ما  بدِن  سلّول های  نیاز  می کنیم،  تنّفس  که  هوایی  و  می نوشیم  که  می خوریم،  آبی  که  غذایی 
می کنند. سلّول ها به این مواد نیاز دارند تا زنده بمانند، رشد کنند و تقسیم شوند.

وقتی بدن رشد می کند، تعداد سلّول ها افزایش می یابد. 
بسیاری از سلّول های بدن پس از چند روز یا چند ماه 
را می گیرند.  و سلّول های جدید جای آن ها  می میرند 
آن  سلّول های  می بیند،  آسیب  بدن  از  بخشی  وقتی 
تولید  را  سلّول های جدیدی  و  می شوند  تقسیم  بخش 
ترمیم  را  آسیب دیدگی  محّل  سلّول ها  این  می کنند. 

می کنند. 
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گفت وگو

گفت وگو

برای گوارش غذا کدام بخش های بدن باید فّعالیت کنند؟

گوارش غذا                         
غذاهایی که می خوریم، باید بسیار ریز شوند تا وارد سلّول های بدن شوند.

گوارِش غذا از وقتی که آن را وارد دهان می کنیم، آغاز می شود. گوارش سبب می شود تا غذا آن قدر ریز 
شود که ذّره های آن بتوانند وارد سلّول های بدن شوند.

وقتی  سیبی    را     می خوریم   برای  آن، چه اتّفاقی می افتد؟
باره گفت وگو کنید و  این  بخوانید و در  به دّقت  را  متن های زیر 

نتیجه را به کالس گزارش دهید. 
 وقتی غذا را در دهان می گذاریم، 
تّکه  تّکه  را  آن  دندان هایمان  با 
دهان(  )آب  بُزاق  با  غذا  می کنیم. 
مخلوط می شود و به شکل گلوله هایی 

نرم درمی آید.

از مری  غذا کم کم  نرِم  گلوله های   
می گذرند و به معده می روند.

انبار  معده  در  مّدتی  شده  نرم  غذای   
می شود. در آنجا گوارش ادامه پیدا می کند 

تا غذا به شکل مایع غلیظی درآید.

باریک  روده ی  وارد  معده  از  کم کم  غلیظ  مایع  این   
می شود. ذّره های غذا در روده ی باریک آماده ی ورود به 

سلّول های بدن  می شوند. 

به  میوه ها(  پوست  و  دانه  )مثل  نیافته  گوارش  مواّد   
روده ی بزرگ فرستاده می شوند تا از بدن دفع شوند.
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سهم شما در حفظ سالمت بدن خود چیست؟
سلّول های بدن ما به غذا نیاز دارند تا بتوانند کارهای خود را به خوبی انجام 
دهند و اگر بدن آسیب ببیند آن را ترمیم کنند. ما باید از بدن خود مراقبت 
کنیم تا آسیب نبیند. باید غذای کافی و گوناگون بخوریم تا مواّد غذایی 
به خوبی  باید  فراهم شود. غذایی که می خوریم  برای سلّول ها یمان  الزم 
گوارش پیدا کند.  ما با انجام دادن کارهای درست می توانیم از بدن خود 

مراقبت کنیم.
من برای حفظ سالمت بدن خودم:

 غذا را همیشه به خوبی می جََوم.
نوشابه زیاد نمی نوشم. 

 شیر زیاد می نوشم.
 نوشیدنی و غذای خیلی داغ و خیلی سرد نمی خورم.

شما برای مراقبت از بدن خود چه کارهایی انجام می دهید؟
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کردن  فوت  با  می تواند  کسی  »چه  مسابقه ی  در  دانش آموزان 
با  آن ها  کرده اند.  شرکت  کند«  درست  بزرگ تری  بادکنک 

فوت کردن، بادکنک هایی در اندازه های گوناگون درست کردند.

 چرا برخی از بادکنک ها بزرگ تر و برخی کوچک تر شدند؟ 
برای پاسخ دادن به این پرسش فّعالیت زیر را انجام دهید.

فّعالیت

نوارچسب

١ــ یک کیسه ی پالستیکی سیاه را روی میز پهن کنید و آن را به 
میز بچسبانید.

٢ــ نصف لیوان محلول آب و صابون )محلول حباب سازی( را روی 
این کیسه بریزید و آن را پخش کنید. خط کش را درون محلول 

قرار دهید.
3ــ یک نی را وارد این محلول کنید.

4ــ نفسی عمیق بکشید؛ با همان نفس به آرامی در نی فوت کنید 
تا یک حباب بزرگ درست شود. تا جایی که می توانید نفس خود 

را خالی کنید.
5  ــ قطر این حباب را اندازه  بگیرید و در جدول صفحه ی بعد یادداشت 

کنید.

وسایل و مواّد الزم:

خط کش

محلول آب و صابون

یک کیسه زباله ی 
سیاه رنگ

نی  بلند
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نكته ي بهداشتي 

نام افراد گروه

اندازه ی قطر حباب به 
سانتی متر

از نی خود استفاده کند. مراقب باشید محلول را به درون دهان خود  افراد گروه فقط  از  هر یک 
نكشید.

ُشش ها مقداری هوا را در خود جای می دهند. هر چه شش بزرگ تر باشد، هوای بیشتری را در خود جای 
می دهد.

تنّفس 
وقتی نفس می کشیم، هوا از راه بینی یا دهان وارد لوله ی نای می شود. هوا از نای به شاخه های باریک تر 

آن می رود و سپس وارد دوتا شش می شود. به این عمل دم گویند.

 وقتی هوا را از بینی یا دهان خارج  می کنیم، هوا از همان مسیر برمی گردد. به این عمل بازدم می گویند.

گفت وگو

درباره ی جمله ی زیر در گروه گفت وگو کنید و نتیجه را به کالس گزارش دهید.
»کسانی که حباب های بزرگ تری ساخته اند، ُجّثه شان  بزرگ تر است.«

ُشش
نای

6  ــ هر یک از افراد گروه این فّعالیت را جداگانه انجام دهد و نتیجه را در جدول بنویسد.
 از این فّعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟
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گفت وگو

وقتی حباب ساختید یا بادکنک را از هوا پر کردید، اّول کدام کار را انجام دادید؛ دم یا بازدم؟

جمع آوری اّطالعات
درون بینی هر یک از ما، مو وجود دارد. درباره ی فایده ی این موها  اّطالعات جمع آوری کنید و به 

کالس گزارش دهید.

انتقال مواد در بدن
در  بدن  سراسر  در  خون 
جریان  رگ  نام  به  لوله هایی 
دارد و مواّد گوناگون را از راه  
خون  می کند.  جابه جا  رگ ها 
سلّول های  به  را  غذایی  مواّد 
بدن می رساند و مواّد دفعی را 

از سلّول ها می گیرد. 

نام  به  سلّول هایی  خون  در 
دارند.  وجود  قرمز  گلبول 
و  اکسیژن  قرمز  گلبول های 
جابه جا  را  دی اکسید  کربن 

می کنند. 

سرخ رگ ها خون را از قلب خارج 
می کنند و به بخش های مختلف 

بدن می رسانند.

قلب مانند یک تلمبه، 
خون را با فشار به 

درون رگ ها می فرستد.

سیاه   رگ ها خون بخش های 
مختلف بدن را وارد قلب می کنند.

در قسمت های گوناگون بدن، رگ های 
بسیار باریکی به نام مویرگ وجود دارد.

مویرگ ها مواّد الزم را به سلّول های بدن 
می رسانند.

کربن دی اکسید اکسیژن

قلب

 سرخ رگ

سیاه رگ

مویرگ

_

+

_

+

_

+

_

+
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١ــ مانند شکل، دو انگشت خود را روی مچ دستتان قرار دهید.
مشاهده ی خود را بیان کنید.

 آیا تعداد نبض افراد مختلف، یکسان است؟
3ــ با استفاده از گوشی پزشکی، صدای قلب خود و دوستانتان 

را در مّدت یک دقیقه بشنوید و بشمارید.
 آیا بین تعداد صدای قلب و تعداد نبضتان رابطه ای وجود 

دارد؟

٢ــ آنچه شما احساس کردید، نبض نام دارد. اکنون هریک از 
افراد گروه، تعداد نبض های خود را در مّدت یک دقیقه بشمارد 

و در جدول زیر بنویسد.

گفت وگو

فّعالیت

چرا پزشکان تعداد نبض را اندازه گیری می کنند؟

تعداد نبض   در یک دقیقهنام دانش آموز 

علم و زندگی
وجود نبض نشان می دهد که خون در سرخ رگ ها حرکت می کند. تعداد نبض ها با تعداد ضربان قلب 

مساوی است. تعداد ضربان قلب یک انسان بالغ و سالم معموالً 75 بار در دقیقه است.

 وسایل و مواّد الزم:

زمان سنج

گوشی پزشکی

کاغذ و مداد
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نكته ي بهداشتي 

اگر ما غذاهای پرچرب بخوریم،  ممكن است در بزرگسالی 
قلب و رگ هایمان درست کار نكنند؛ زیرا مواّد چربی که در 
غذا وجود دارند، به سرخ رگ ها می چسبند و حرکت خون 
میوه ها، سبزی خوردن،  انواع  را سخت می کنند.  خوردن 
زیتون و گردو  برای قلب مفید است. ورزش کردن  نیز 

کمک می کند تا  قلب  بهتر کار کند.

آیا ضربان قلب شما تغییر می کند؟
ما در شبانه روز فّعالیت های گوناگونی مانند غذا خوردن، ورزش کردن، درس خواندن و نّقاشی کشیدن را 

انجام می دهیم. آیا ضربان قلب ما با تغییر فّعالیت هایی که انجام می دهیم تغییر می کند؟

در گروه خود، به نوبت فّعالیت زیر را انجام دهید.
1ــ روی صندلی بنشینید و به  آرامی نفس بكشید. تعداد دم و بازدم های 

خود را در مّدت یک دقیقه بشمارید.
2ــ هم زمان نفر دیگِر گروه، تعداد نبض های شما را در مّدت یک 

دقیقه اندازه بگیرد.
3ــ  اکنون 5 دقیقه بدوید و بالفاصله مرحله ی 1 و 2  را تكرار کنید. 

نتایج را در جدول زیر بنویسید.

 تعداد دم و بازدم قبل از دویدن و بعد از آن چه تفاوتی دارد؟
 تعداد نبض قبل از دویدن و بعد از آن چه تفاوتی دارد؟

 از این فّعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

تعداد دم و بازدم در یک دقیقهتعداد نبض در یک دقیقه

بعد از دویدنقبل از دویدنبعد از دویدن                         قبل از دویدن

فّعالیت

وسایل و مواّد الزم:

زمان سنج

مداد و دفترچه یادداشت

نام دانش آموز
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فكركنید
 چرا تعداد نبض پس از فّعالیت های بدنی تغییر می كند؟

 آیا قلب شما هنگام استراحت و خواب ضربان دارد؟

چگونه مواّد الزم به سلّول های بدن می رسند؟
سلّول های روده ی باریک، مواّد غذایی و شش ها، اكسیژن را به خون می رسانند تا خون آن ها را به سلّول های 

مختلف مانند سلّول های دست و پا و مغز ببرد.

 سلّول های روده ی باریک، مواّد غذایی مختلف را وارد خون می كنند.

 گلبول های قرمز خون، اكسیژن را از شش دریافت می كنند و كربن دی  اكسید را به شش می دهند.

مویرگ خونی

سلّول های روده

گفت وگو

مویرگ خونی

_

+

_

+

تصویرهای زیر را ببینید و درباره ی اینكه »چگونه مواّد الزم به سلّول های 
بدن می رسند« گفت وگو كنید.
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گفت وگو

سهم شما  در حفظ سالمت بدن خود چیست؟ 
بدن ما عالوه بر غذای سالم به هوای سالم نیاز دارد. اگر نیازهای بدن ما 
و  می کنند  کار  درست  بدنمان  مختلف  بخش های  شود،  برطرف  به خوبی 
برای حفظ سالمت  درست  کارهای  انجام دادن  با  باید  ما  می مانیم.  سالم 

خود تالش کنیم.
من برای حفظ سالمت بدن خود:

 هر روز به اندازه ی کافی آب می نوشم.
 با دفع کردن به موقع ادرار، از کلیه های خودم مراقبت می کنم.
 در روزهایی که هوا آلوده است، بیرون از خانه بازی نمی کنم.

شما برای حفظ سالمت بدن خود چه کارهای دیگری انجام می دهید؟

سلّول ها هم وقتی از مواّد غذایی استفاده می کنند، درون آن ها مواّد دفعی به وجود می آید که باید خارج 
از سلّول های بدن جمع آوری  این مواد، کربن دی اکسید است. خون، کربن دی اکسید را  از  شوند. یکی 
می کند و به شش ها می دهد تا از بدن خارج شوند. سلّول ها، مواّد دفعی دیگری مثل  آب اضافی را به خون 

می دهند. خون این مواد را به کلیه ها می برد.

کلیه

 کلیه ها خون را تصفیه می کنند و مواّد دفعی را به شکل ادرار در می آورند.
 این لوله ها ادرار را کم کم به مثانه منتقل می کنند.

تصفیه ی خون
و  به خانه می بریم  را  مواّد مختلفی  روز  هر 
از خانه خارج  مواّد دیگری مانند زباله ها را 

می کنیم.

مثانه

با توّجه به شکل روبه رو درباره ی اینکه »ادرار از کلیه ها 
به کجا می رود تا دفع شود« گفت وگو کنید و نتیجه را به 

کالس گزارش دهید.

 ادرار در مثانه جمع می شود و با پر شدن مثانه، فرد احساس دفع پیدا می کند.
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فّعالیت

دانش آموزان از بوته ی گل سرخ باغچه ی مدرسه نگه داری می کنند. آن ها بارها جانوران زیر را در باغچه ی 
مدرسه دیده اند.

 به نظر شما، آیا ممکن است این جانوران در زندگی گیاه گل سرخ اثری داشته باشند؟
 این جانوران چه شباهت ها و تفاوت هایی دارند؟

برای پاسخ دادن به این پرسش ها، فّعالیت های زیر را انجام دهید.

عنکبوتشتهکرم خاکی

مورچه کفشدوزک

1ــ دستکش یک بار مصرف به دست کنید. یک کرم خاکی را 
از زیر خاک باغچه بیرون بیاورید و روی پارچه ای مرطوب در 
یک جعبه قرار دهید. بدن جانور را با ذّره بین مشاهده کنید؛ 

شکل آن را نّقاشی کنید.
2ــ شکل یک مورچه را نّقاشی کنید. سپس یک مورچه را با 
ذّره بین مشاهده کنید. نّقاشی خود را با مورچه ی واقعی مقایسه 

کنید؛ بدن مورچه چه شکلی دارد؟ مورچه چند پا دارد؟ 
صفحه  باالی  در  را  عنکبوت  و  کفشدوزک  شته،  تصویر  3ــ 

مشاهده کنید. سپس جدول صفحه ی بعد را کامل کنید.
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فکرکنید

هشدار

بالدست و پاشکل بدننام جانور

حلقه حلقه کرم خاکی

مورچه

بند بند کفشدوزک

عنکبوت

6 تا داردشته

هنگام مشاهده ی جانوران، مراقب باشید که به آن ها آسیب نرسد. پس از مشاهده، جانور را به محّل 
زندگی اش بر گردانید.

1ــ مورچه و کرم خاکی از نظر ویژگی های ظاهری  با هم چه تفاوت هایی دارند؟
2ــ کفشدوزک و شته به مورچه شبیه تراند یا کرم خاکی؟

3ــ عنکبوت به کدام یک از جانوران جدول شباهت بیشتری دارد؟

گفت وگو
اطاّلعات جدول زیر را بخوانید.

 اکنون درباره ی اثر این جانوران بر بوته ی گل سرخ گفت وگو کنید.

غذای جانورنام جانور

از مواّد موجود در خاک تغذیه می کند.کرم خاکی 

جانوران کوچکی مانند شته را می خورد.کفشدوزک

شیره ی گیاه را می مکد.شته

مورچه
شیره ای را که شته می مکد، می خورد. 

دانه ی گیاهان را هم می خورد.

شکارچی مورچه و جانوران کوچک است.عنکبوت 
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بدن کرم خاکی و بدن مار، چه شباهت ها و چه تفاوت هایی دارند؟
که  درحالی  است  مهره دار  جانوری  و  دارد  مهره  ستون  مار 
کرم خاکی ستون مهره ندارد. به جانورانی که ستون مهره ندارند، 
جانوران بی مهره می گویند. مورچه، کفشدوزک، شته، عنکبوت و 

بسیاری از جانوران دیگر  بی مهره اند.
شما کدام جانوران بی مهره را می شناسید؟

دانشمندان همان طور  که مهره داران را به گروه های مختلفی تقسیم 
می کنند،  بی مهره ها را هم در گروه های مختلفی طبقه بندی می کنند. در ادامه با بی مهره ها آشنا می شویم.

فکرکنید
 برای حفاظت از بوته ی گل سرخ،  چه راه هایی پیشنهاد می دهید؟

جانورانی که مهره ندارند 
تصویرهای زیر را مشاهده کنید.

کرم ها 
زالو  بدن  را مشاهده کنید.  زالو و کرمک  تصویر 
و کرمک به کدام یک از جانوران جدول صفحه ی 

قبل شباهت دارد؟
دانشمندان کرم خاکی و جانوران مانند آن را در گروه 

کرم ها طبقه بندی می کنند. 
زالو کرمی  است که در باتالق و گاهی در جوی آب 
زندگی می کند. زالو از خون جانوران دیگر تغذیه 

می کند.
کرمک کرمی  است که در  روده ی انسان، به ویژه 
روده ی کودکان، زندگی می کند. کرمک از غذای 

بدن ما استفاده می کند و ما را بیمار می کند.

زالو

کرمک

ستون مهره های مار
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نكته ي بهداشتي 
اگر پس از رفتن به دست شویی و پیش از خوردن غذا دست هایمان را با آب و صابون بشوییم و 

همیشه ناخن هایمان را کوتاه نگه داریم، می توانیم از آلوده شدن خود به کرمک جلوگیری کنیم.

علم و زندگی

برخی از کرم ها مفیدند. مثالً انسان نوعی کرم خاکی را پرورش می دهد که کود تولید  می کند. این کود 
رشد گیاهان را افزایش می دهد. 

همچنین زالو را پرورش می دهند و از آن در پزشكی استفاده می کنند.

حشرات 
از نظر شكل ظاهری بدن مورچه با کفشدوزک و پروانه چه شباهت ها و 

چه تفاوت هایی دارد؟
دانشمندان بی مهره هایی مانند مورچه، کفشدوزک و شته را در گروه حشرات 
طبقه بندی می کنند. حشرات فراوان ترین جانوران روی زمین اند. حشرات شش 
پای بندبند، دو شاخک  و بدن چند قسمتی دارند. برخی از حشره ها بال دارند. 

شما چه حشره های دیگری را می شناسید؟

ملخ زنبور عسلسنجاقک

پروانه

جمع آوری اّطالعات
کالس  به  و  کنید  جمع آوری  اّطالعات  آن ها  فایده های  درباره ی  دارند.  زیادی  فایده های  حشره ها 

گزارش دهید.

علم و زندگی

برخی از حشرات ما را بیمار می کنند. شپش حشره ای است 
انسان تغذیه می کند. این حشره در البه الی  که  از خون 
می گذارد. تخم  آنجا  در  و  می کند  زندگی  انسان  موهای 

شپششپش موجب خارش شدید پوست می شود.
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عنکبوت بدن دو قسمتی و هشت پای بندبند دارد. عنکبوت، عقرب و جانوران شبیه آن ها  را در گروه 
عنکبوتیان طبقه بندی می کنند.

عنکبوتیان 
عنکبوت تارهایی چسبناک می تَنَد و با آن ها شکار خود را به دام می اندازد. بدن عنکبوت و بدن مورچه چه 

شباهت هایی دارند؟ این دو جانور چه تفاوت هایی دارند؟

سخت پوستان 
پاهای  و  دراز  دو شاخک  بندبند،  بدن  می کند. خرخاکی  زندگی  تاریک  و  مرطوب  در جاهای  خرخاکی 

زیادی دارد. پوسته ی محکمی  از بدن این جانور محافظت می کند.
خرخاکی از گروه سخت پوستان است. خرچنگ و میگو  را هم در گروه  سخت پوستان طبقه بندی می کنند.

میگو خرچنگ خرخاکی

عنکبوتمورچه

گفت وگو
درباره ی اینکه »چرا خرخاکی، میگو و خرچنگ را در یک گروه طبقه بندی می کنند«، در گروه خود 

گفت وگو کنید و نتیجه را به کالس گزارش دهید.

عقرب
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هزارپایان 
هزارپاها مانند خرخاکی در جاهای تاریک و مرطوب زندگی می کنند. بدن هزارپا با خرخاکی چه تفاوتی 

دارد؟

دو نوع هزار پا
جمع آوری اّطالعات

درباره ی انواع هزارپاها و غذای آن ها، اّطالعات جمع آوری کنید و به کالس گزارش دهید.

گروه بزرگ بندپایان  
حشرات،  عنکبوتیان،  دانشمندان، 
در  را  هزارپایان  و  سخت پوستان 
بندپایان  نام  به  بزرگ  گروه  یک 
طبقه بندی می کنند. چرا این گروه ها 
را گروه بزرگ بندپایان می نامند؟   

بدن بندپایان پوشش سختی دارد. 
بار  چند  رشد  کردن   هنگام  آن ها 
عوض  را  خود  سخت  پوشش 
می کنند؛ به این کار پوست اندازی 

می گویند.

حشره در حال پوست اندازی
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بی مهره های دیگر 
جانوران بی مهره ی دیگری  نیز وجود دارند که در آب و خشکی زندگی می کنند.

جمع آوری اّطالعات
تصویر های باال را ببینید. هر یک از این جانوران در کجا زندگی می کنند؟

حلزون

هشت پا

صدف دو کفه ای

عروس دریایی

ستاره ی دریایی

سهم شما در حفاظت از جانوران چیست؟
این  از  بسیاری  می کنند.  زندگی  زمین  کره ی  روی  گوناگونی  جانوران 
می کند.  زیادی  استفاده های  بی مهره ها  از  انسان  بی مهره اند.  جانوران 
برخی از جانوران بی مهره، ما را بیمارمی کنند. ما ناچاریم با این جانوران 
بیماری زا مبارزه کنیم تا سالم بمانیم. گاهی ما کارهایی انجام می دهیم که  
برای از بین بردن  به جانوران بی ضرر و حّتی مفید آسیب می رسد؛ مثالً 
حشره های  کار  این  با  و  می کنیم  استفاده  حشره کش  از  مضر،  حشرات 
مفید را هم از بین می بریم. ما برای ادامه ی زندگی روی کره ی زمین به 
جانوران نیاز داریم. ما می توانیم با انجام دادن کارهای درست از جانوران حفاظت 

کنیم.

من برای حفاظت از جانوران:
 هرگز النه ی جانوران را در بیابان، دشت، ساحل و جاهای دیگر خراب نمی کنم.

 هرگز در ساحل دریا و یا رودخانه که محّل زندگی بسیاری از جانوران است، زباله نمی ریزم. 
شما چه کمک هایی برای حفاظت از جانوران می توانید انجام دهید؟



گوناگونی گیاهان
درس 
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بار  اّولین  برای  آنجا  در  بودند. آن ها  رفته  به جنگل  خانواده های خود  به همراه  بنفشه  و  مینا، سوسن 
که چگونه  بدانند  می خواستند  بّچه ها  داشتند.  تفاوت  زندگیشان  محّل  گیاهان  با  که  دیدند  را  گیاهانی 

کرد.   طبقه بندی  را  گیاهان  این  می توان 
برای پاسخ دادن به این پرسش، دانش آموزان در گروه های خود پیشنهادهای زیر را برای طبقه بندی 

گیاهان بیان کردند.

 گروه شما چه پیشنهادی می دهد؟

تعداد گلبرگ ها 
در گیاهان متفاوت است، 

پس برای دسته بندی، تعداد 
گلبرگ ها را در نظر 

می گیریم.

برای دسته بندی گیاهان 
باید به شکل برگ های آن ها 

توّجه کرد.

شکل ریشه ها برای 
دسته بندی گیاهان مهم است.
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برای پی بردن به درستی یا نادرستی پیشنهاد های بّچه ها، فّعالیت زیر را انجام دهید.

فّعالیت
شکل گیاه کدو و سوسن را مشاهده کنید و در گروه خود جدول را کامل کنید.

                                  نام گیاه
ویژگی های گیاه

کدوسوسن

ریشه ی راست

ریشه ی افشان

برگ دراز و باریک

برگ پهن

تعداد گلبرگ ها 3 تا یا مضرب 3

تعداد گلبرگ ها 4 یا 5 تا یا مضرب آن ها

دانه ی یک قسمتی

دانه ی دو قسمتی

سوسنکدو
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دانشمندان گیاهانی را که دانه ی یک قسمتی دارند، تک لپه و گیاهانی را که دانه ی دو قسمتی دارند، دو لپه 
می نامند. 

همه ی گیاهان تک لپه و دولپه، گلدارند. کدام یک از گیاهان جدول قبل، تک لپه و کدام دو لپه است؟

یک گل از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟
در هر گروه،  یک شاخه گل مانند گل سرخ، نیلوفر یا سوسن را از نزدیک مشاهده کنید. قسمت های 

مختلف هر گل را جدا کنید و روی میز بچینید.

گلبرگ

ماّدگی

کاسبرگ

پرچم
تصویر زیر قسمت های مختلف یک گل را نشان می دهد.

که  را  گلی  مختلف  قسمت های 
کردید،  بررسی  خود  گروه  در 
با تصویر روبه رو مقایسه کنید و 
نام بخش های مختلف آن را پیدا 

کنید. 

گل سرخ

گل سوسن
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از گل تا دانه
قسمت باالی پرچم گل گالیل را روی یک مقّوای سیاه تکان دهید؛ چه می بینید؟

َگرد زرد رنگی را که مشاهده می کنید، دانه های َگرده است.
دانه های گرده از پرچم به روی ماّدگی منتقل می شوند. این عمل را گرده افشانی می گویند. گاهی باد، 

جانوران و انسان به عمل گرده افشانی کمک می کنند.

زنبور عسل چگونه به گرده افشانی کمک می کند؟

فکرکنید
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شکل های زیر، مراحل رشد میوه ی انار را از گل تا میوه نشان می دهد. درباره ی ترتیب مراحل رشد 
این میوه گفت و گو و آن ها را شماره گذاری کنید.

گفت وگو

معموالً پس از گرده افشانی، قسمتی از ماّدگی به میوه تبدیل می شود. دانه در درون میوه، تشکیل می شود.  

از دانه تا گیاه
گیاه  یک  و  می کند  رشد  دانه 
جدید را به وجود می آورد. از یک 
از  و  باقال  گیاه  یک  باقال،  دانه ی 
یک دانه ی کاج، یک درخت کاج 

به وجود می آید.

مراحل رشد گیاه گوجه فرنگی
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گیاهانی مانند کاج، باقال و گوجه فرنگی با دانه تولید مثل می کنند. این گیاهان را دانه دار می گویند.

گیاهان بدون دانه
گیاهانی را که دانش آموزان برای اّولین بار در جنگل دیدند، خزه و سرخس نام دارند. این گیاهان دانه 
ندارند ولی آن ها هم تولید مثل می کنند؛ یعنی، گیاهی مانند خود را به وجود می آورند. بیشتر گیاهان 

بدون دانه در مکان های مرطوب رشد می کنند. این گیاهان  هاگ دارند و با  هاگ تولید مثل می کنند.

سرخسخزه
فّعالیت

با توّجه به آنچه تاکنون آموخته اید، جدول زیر را کامل کنید.

                                  نام گیاه
ویژگی های گیاه

سرخسخزهکاجکدوسوسن

 ندارد داردگل

مخروط

هاگ

دانه

کدام گیاهاِن جدول باال را در یک گروه طبقه بندی می کنید؟ به چه دلیل؟

گفت وگو
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چه گیاهانی را می شناسید که به روش های دیگری جز با دانه و هاگ زیاد می شوند؟

دانشمندان گیاهان را بر اساس شباهت ها و تفاوت هایشان طبقه بندی می کنند.

جمع آوری اّطالعات

سهم شما در حفاظت از گیاهان چیست؟
ما از میوه، دانه، برگ، ساقه و ریشه ی گیاهان گوناگون استفاده می کنیم. 
از گیاهان، انواع داروها، روغن، رنگ، کاغذ و حّتی پارچه تهیه می کنیم.
زندگی ما به گیاهان وابسته است. پس باید بکوشیم تا از گیاهان محافظت 

کنیم. 
برای حفظ و نگه داری گیاهان:

 من شاخه ی درخت و گل ها را نمی شکنم.
 هیچ گاه روی درخت یادگاری نمی نویسم.

گلدان  در  را  خیار  و  فرنگی  گوجه  ریحان،  مانند  گیاهانی  هم کالسی هایم  و  من   
می کنیم. استفاده  آن ها  محصول  از  و  می کاریم 

 از گل و درخت حیاط خانه ی خودمان مراقبت می کنم.
شما چه کمک های دیگری برای حفاظت از گیاهان می توانید انجام دهید؟

گیاهان

بدون 
دانه )هاگ دار(

دانه دار

گل دارخزه

تک لپه    )سوسن(دولپه  )کدو(

سرخس
مخروط دار    )کاج(



زیستگاه
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فّعالیت

غیرزندهزنده

خاکدرخت چنار

........ملخ

................

..................

..................
.................
...................

از آن ها خواست که محیط  به بوستان رفتند. آموزگار  دانش آموزان کالس چهارم همراه آموزگار خود 
پیرامون خود را مشاهده کنند. محیا گفت: چه گیاهان متنّوعی در اینجا رشد کرده اند. زهره گفت: گوش 
کنید! آواز پرندگان به گوش می رسد! او هم کالسی های خود را صدا زد و النه ی پرنده ای را روی درخت به 
آن ها نشان داد. یاسمن کمی جلوتر یک ملخ را روی گیاهی دید. سپس آموزگار از دانش آموزان پرسید: 

آیا می توانید بگویید موجودات زنده چه ویژگی هایی دارند؟

بوستان  یا  مدرسه  حیاط  در 
نزدیک مدرسه:

زنده  موجودات  کدام  الف( 
می بینید؟  را  غیرزنده  و 
روبه رو  جدول  در  را  آن ها 

طبقه بندی کنید.

در یک بوستان، چه موجودات زنده و غیرزنده ای ممکن است وجود داشته باشد؟

موجودات زنده می توانند 
موجوداتی شبیه به خود را 

تولید کنند.

موجودات زنده رشد می کنند.
زنده  موجودات 
نفس می کشند.

موجودات زنده 
حرکت می کنند.

موجودات زنده غذا 
می خورند. 
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جانورانگیاهان

 ملخدرخت چنار

.................

................

..................

جمع آوری اّطالعات

غذانام جانور

کرم خاکی، دانه ی گیاه و حشراتگنجشک

برگ گیاهملخ

..................

..................
.................

ب( موجودات زنده ی جدول 
جدول  در  را  قبل  صفحه ی 

روبه رو طبقه بندی کنید.

گیاهان و جانوران، موجودات زنده ی بوستان اند. درحالی که خاک، آب، هوا و نور موجودات غیرزنده ی 
بوستان هستند.

را  ملخ  با  گیاه  رابطه ی  می خورد.  را  گیاه  برگ  ملخ 
به صورت زیر نشان می دهند.

برگ گیاه ← ملخ

زنجیره ی غذایی

هشدار
مراقب باشید که به موجودات زنده صدمه ای نرسد.

به جانورانی که از گیاهان تغذیه می کنند، گیاه خوار می گویند. به جانورانی که از جانوران دیگر تغذیه می کنند، 
گوشت خوار می گویند. به جانورانی که هم گیاه و هم گوشت می خورند، همه چیزخوار می گویند.

در  را  آن ها  نام  که  جانورانی  غذای  درباره ی 
و  جمع آوری  اّطالعات  نوشتید،  باال  جدول 
مشّخص  سپس  کنید.  کامل  را  روبه رو  جدول 

کنید:
کدام  ازگیاهان،  جدول  این  جانوران  کدام   
تغذیه  دیگر  جانوران  گوشت   از  جانوران 

می کنند؟
 آیا در این جدول جانوری وجود دارد که هم 

از گوشت  و هم از گیاه  تغذیه کند؟
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فّعالیت

فکرکنید

به ارتباط غذایی موجودات زنده، زنجیره ی غذایی می گویند.

 بین موجودات زنده، چه ارتباط غذایی وجود دارد؟
 ارتباط غذایی موجودات زنده ی این مکان ها را با استفاده از عالمت پیکان نشان دهید.

تصویرهای زیر را به دّقت نگاه کنید و به پرسش ها پاسخ دهید.

با توّجه به رابطه ی روبه رو،
 غذاهای گنجشک کدام اند؟

 گنجشک غذای چه جانورانی است؟

شبکه ی غذایی

گنجشک

دانه ی گیاهکرم خاکی

گربه روباه

معموالً یک جانور مانند گنجشک از چند نوع گیاه، دانه ی گیاه یا جانور تغذیه می کند.

را  آن ها  رابطه ی  باشد.  گنجشک  غذای  می تواند  هم  ملخ   
چگونه می توانید نشان دهید؟

)1()2(
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فّعالیت

فکرکنید
1ــ در شبکه ی غذایی باال چند زنجیره ی غذایی وجود دارد؟

2ــ اگر در این شبکه ی غذایی روزی همه ی موش ها از بین بروند، آیا شاهین ها هم از بین می روند؟

و  بزنید  به هم  را  خاک  مصرف،  بار  یک  قاشق  یک  با  1ــ 
کرم های خاکی درون آن را پیدا کنید.

2ــ خاک را با کرم ها در یک ظرف بریزید. 
3ــ مقداری آب روی خاک بریزید تا سطح آن را بپوشاند.

 پیش بینی می کنید چه اتّفاقی برای کرم ها بیفتد؟
 چه مشاهده می کنید؟

زیستگاه
کرم خاکی در کجا زندگی می کند؟

هشدار
کرم ها موجود زنده هستند. آن ها را به محّل زندگی شان برگردانید.

ظرف آب

غذای  غذایی،  زنجیره ی  یک  در  اگر 
معموالً  جاندار  آن  شود،  کم  جانداری 
از  بسیاری  زیرا  نمی ماند؛  گرسنه 
زنجیره های غذایی با هم ارتباط دارند. 
غذای  می تواند  جاندار  آن  نتیجه،  در 
دیگر  غذایی  زنجیره های  از  را  خود 
به دست آورد. از ارتباط چند زنجیره ی 
غذایی، شبکه ی غذایی به وجود می آید. 

مقداری خاک باغچه

قاشق یک بار مصرف

یک ظرف گود
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گفت وگو
 آیا ماهی، ببر و عقاب می توانند در هر جایی زندگی کنند؟ به چه دلیل؟

 آیا جانوران محّل زندگی شما می توانند در جاهای خیلی گرم یا خیلی سرد زندگی کنند؟ به چه دلیل؟

زیستگاه ها گوناگون اند
زیستگاه بعضی از ماهی ها رودخانه، دریاچه، دریا و اقیانوس است. یک آکواریوم کوچک، زیستگاه یک یا 

چند ماهی است که در آن زندگی می کنند. زیستگاه کرم خاکی، خاک مرطوب است.

خاک مرطوب باغچه یا گلدان، محّل زندگی کرم خاکی است. کرم خاکی نمی تواند در جایی که خشک 
یا پر از آب باشد، زندگی کند. هر موجود زنده در جایی زندگی می کند که برای تغذیه، تنّفس، رشد، 

تولیدمثل و حرکت کردن او مناسب باشد. به این مکان زیستگاه آن موجود زنده می گویند.

رودخانه، دریا، جنگل ، بیابان و حّتی گلدان خانه ی شما هر کدام یک زیستگاه است.
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فکرکنید

آیا به نظر شما بوستان یا باغچه یک زیستگاه است؟ دلیل بیاورید.

گفت وگو
درباره ی نقش انسان در حفظ یا تخریب 
زیستگاه ها در هریک از تصویر های زیر 

در گروه خود گفت وگو کنید.
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سهم شما در حفاظت از زیستگاه ها چیست؟
به  را  طبیعی  زیستگاه های  کردن،  زندگی  برای  انسان  رشد جمعیت،  با 
کارخانه، معدن، شهر، مزرعه و محّل دفن زباله تبدیل می کند. او با این 
ما  همه ی  می کند.  نابود  را  دیگر  جانوران  و  گیاهان  زندگی  گاهی  کار، 
انسان ها وظیفه داریم در حفظ و نگه داری زیستگاه ها تالش کنیم؛ زیرا با 

نابودی هر زیستگاهی زندگی تعداد ی از جانداران به خطر می افتد.

من برای حفاظت از زیستگاه ها:
 پرندگان و جانوران را در قفس نگه نمی دارم و آن ها را آزاد می کنم تا به زیستگاهشان برگردند.

 هرگاه به جنگل، مزرعه و بوستان می روم، به گیاهان و موجودات آنجا آسیب نمی رسانم.
 در فعّالیت های حفظ محیط زیست شرکت می کنم.

 وقتی با خانواده ام به گردش می روم، حتماً هنگام برگشت، آتش را خاموش می کنم.
شما برای محافظت از زیستگاه ها چه کمک های دیگری می توانید انجام دهید؟

تغییر می دهد. گاهی  را  انسان زیستگاه های طبیعی  را می سازد.  انسان آن  بوستان زیستگاهی است که 
آن ها را با فّعالیت های خود مثل جاّده سازی، ساختن شهرک و کارخانه از بین می برد.
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