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امام نظم خاّصی داشتند. کارهایشان سر ساعت بود؛ یعنی خیلی دقیق بودند که سر ساعت معّین غذا بخورند، 
سرساعت معّین بخوابند. اگر کاری داشتند یا با کسی قرار می گذاشتند، هیچ عدول نمی کردند. یک راز موّفقیتشان 

این بود که در همه ی امور نظم داشتند و از جوانی شان به نظافت و منّظم بودن معروف بودند.



سخنی با همکاران ارجمند

علوم تجربی یکی از حوزه  های یادگیری برنامه ی درسی مّلی است. براساس جهت گیری های این برنامه، علوم تجربی، کوشش انسان برای 
درک واقعیت های آفرینش و کشف فعل خداوند تعریف شده است. در همین راستا، شناخت و استفاده ی مسئوالنه از طبیعت به مثابه 
بخشی از آفرینش 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 قلمداد می شود. به همین دلیل باید همه جانبه نگری، رویکرد تلفیقی، تفّکر، آگاهی، توانایی، ایجاد 
ارتباط بین آموزه های علمی و زندگی واقعی و به عبارتی کسب علم مفید، سودمند و هدفدار در سازماندهی محتوا و آموزش مورد توّجه 

قرار گیرد تا بتواند انسان هایی مسئولیت پذیر، متفّکر و خّلق پرورش دهد.
به منظور حرکت در راستای تحقق 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.
 کالس علوم، فضایی است شاد و پرجنب و جوش که مشاهده، تجربه، آزمایش، گفت و گو، تفّکر، اظهارنظر و همکاری گروهی در آن 

جریان دارد. نباید آن را به محّل ساکت نشستن و شنیدن تبدیل کرد.
 کتاب علوم، منبعی است برای معّرفی فّعالیت های یادگیری و آنچه در عمل باید انجام شود. نباید آن را به محّل 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، همیشه به منابع یادگیری همچون کتاب راهنمای معّلم و دیگر رسانه های آموزشی معّلمان مانند فیلم و 

نرم افزار مراجعه کنید. یادگیری از همکاران نیز منبع یادگیری مفیدی به شمار می آید.
 هر درس علوم، درباره ی یک زمینه ی یادگیری شکل می گیرد و فرصتی را فراهم می کند که دانش آموزان »شایستگی یاد گرفتن« را 

به دست آورند. این فرصت های یادگیری را به پرسش و پاسخ های حافظه مدار تبدیل نسازید.
 به هدف های اصلی هر درس توّجه کنید. کاری کنید که دانش آموزان در موقعیت یادگیری مناسب قرار بگیرند و به توانمندی ها و 

شایستگی هایی دست یابند که در کتاب راهنمای معّلم ذکر شده است. 
 در تدریس علوم، به 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 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 کار را بگنجانید: فّعالیت فردی، فّعالیت گروهی و فّعالیت کلسی )دسته جمعی(.
 محیط یادگیری علوم را متنّوع کنید. گاهی کلس را به بیرون ببرید و گاهی بیرون را به کلس بیاورید! 

 در ارزشیابی علوم، زمان خاّصی وجود ندارد. تمامی لحظه های کلس علوم، زمان مناسِب مشاهده ی رفتار و عملکرد دانش آموز و 
سوق دادن او به سمت یادگیری بهتر است. این پیام اصلی رویکرد »ارزشیابی در خدمت یادگیری است « را مّدنظر داشته باشید.

 مدیران و آموزگاران در اجرای طرح جدید آموزش علوم با همدلی، همکاری و پشتیبانی از یکدیگر می توانند فضایی سازنده و 
پیش برنده را در مدرسه به وجود آورند و زمینه ساز حّل بسیاری از مشکلت باشند.



سخنی با والدین گرامی

 علوم در همه جا: درس علوم تنها در مدرسه و کلس درس اجرا نمی شود؛ بلکه تمامی عرصه های زندگی، محّل یادگیری علوم 
است و شما می توانید معّلم علوم فرزند خود باشید و همه جا را به کلس علوم تبدیل کنید.

 کمک آری، جایگزینی نه: فرزندان خود را در فّعالیت ها یاری کنید اّما جایگزین آنها نشوید.
 پشتیبانی از مدرسه: همیشه از مدرسه در تهیه ی وسایل موردنیاز برای انجام دادن 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 کلس علوم اّتفاق می افتد، گفت وگو کنید. بپرسید چه کار کردی؟ چه پرسیدی؟ چه یاد 

گرفتی؟
 وسایل خانگی: هنگام کار با وسایل خانگی و لوازم منزل، اصول علمی آنها را به فرزندان خود آموزش دهید.

 تمرین یادگیری: هر رسانه ی عمومی )صدا و سیما، مجّلت، کتاب ها و…( می تواند منبع یادگیری باشد. شما این امکان را به 
واقعیت تبدیل کنید.

 لّذت یادگیری: بسیاری از آزمایش ها در خانه قابل اجرا است. لّذت یادگیری همراه با فرزند خود را هرگز از دست ندهید. 
کتاب خوانی نیز فّعالیت علمی به شمار می آید.

 توّجه به جای تشویق: به جای تشویق فرزند خود و دادن جایزه، سعی کنید با توّجه و دّقت به کار او، احساس رضایت مندی و 
تأیید خود را نشان دهید.

 همکاری با گروه: فرزند خود را به همکاری با دیگر دانش آموزان در مدرسه ترغیب کنید. او باید طعم موّفقیت را در گروه 
بچشد.

 علوم و مشاغل: درباره ی شغل های مختلفی که در جامعه وجود دارد و ارتباط هر شغل با علم و فّناوری با فرزند خود گفت و گو کنید.
 نگاه عمیق به یادگیری: کتاب درسی را منبع پرسش و پاسخ های حفظی تبدیل نکنید.

 ایمنی، قبل از هر چیز: نکات ایمنی، بهداشتی و پیشگیری را مستقیماً و با جّدیت به فرزند خود آموزش دهید.
 خواندن کلید یادگیری: ایجاد توانمندی »خواندن همراه با درک و فهم متن های اّطلعاتی و ادبی« یک هدف آموزشی بسیار 
مهم است و در یادگیری مادام العمر نقش بسیار مهّمی دارد. این کار از طریق خواندن کتاب، همراه با دادن فرصت تأّمل، دریافت 

و تفّکر درباره ی مطالب آن، تقویت می شود.
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پوریا پس از وارد شدن به کلس، خبر زیر را که در روزنامه خوانده بود برای هم کلسی هایش تعریف کرد: 

پس از پایان یافتن گزارش پوریا، برخی دانش آموزان توضیح دادند که آنها هم خبرهایی درباره ی برخورد شهاب سنگ ها در نقاط 
دیگر دنیا شنیده اند. یکی از آنها گفت: »من در کتابی خوانده ام که برخورد یک شهاب سنگ، گودالی به قطر 1200 متر و عمق 

200    متر در زمین ایجاد کرده است«.

شهاب سنگی در 
ناحیه ی جنگلی در 
اطراف پایتخت 
نیکاراگوئه به 
زمین برخورد 
کرد.  این برخورد 
گودالی به قطر 
دوازده و عمق پنج 
متر ایجاد کرد.

 سپس دانش آموزان درباره ی اینکه » هنگام برخورد شهاب سنگ با زمین چه اتّفاقی می افتد؟ و چرا قطر و عمق گودال های ایجاد 
شده یکسان نیست؟« باهم گفت وگو کردند. 

شما نیز آزمایش زیر را انجام دهید و در این مورد گفت وگو کنید.
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آزمایش کنید
1ــ سه ظرف بردارید و آنها را شماره گذاری کنید.

2ــ تا سه چهارم حجم درون هر یک از ظرف ها به ترتیب و به طور جداگانه آب،  خاک 
و گچ بریزید. 

3ــ یک قطعه سنگ یا تیله بردارید و آن را از ارتفاع های گوناگون طوری رها کنید تا درون 
یکی از ظرف ها بیفتد. چه چیزی مشاهده می کنید؟

4ــ قسمت سوم آزمایش را برای ظرف ها و تیله های دیگر تکرار کنید. مشاهدات خود 
را یادداشت کنید.

 درباره ی مشاهدات خود در کلس گفت وگو کنید.

عوامل گوناگونی روی عمق و قطر گودال های ایجاد شده اثر دارند. هم کلسی های پوریا پس از گفت وگو، در این باره پیشنهادهای خود را 
به صورت زیر داده اند.

به نظر ما، هرچه اندازه ی شهاب سنگ 
بزرگ تر باشد، گودال ایجاد شده 

عمیق تر خواهد بود.

هرچه سرعت شهاب سنگ بیشتر 
باشد، قطر گودال ایجاد شده 

بزرگ تر خواهد بود.

اگر شهاب سنگ در اقیانوس سقوط 
کند گودالی ایجاد نمی شود.

ظرف خاک

ظرف گچ

ظرف آب

سنگ

تیله

فرزندانمان را به مشاهده ی دقیق و یادداشت برداری از رویدادهای روزمره تشویق کنیم.

وسایل و مواّد مورد نیاز

نظر گروه شما: ....................................

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

................................................................
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یک  کنید. سپس  را صاف  آن  و سطح  بریزید  نرم  مقداری خاک  ظرف  یک  در   
گلوله ی فلّزی را از ارتفاع یک متری رها کنید و قطر دهانه ی گودال را اندازه بگیرید.

کاوشگری
1ــ مشّخص کنید چه چیزی را تغییر می دهید؟

2ــ چه چیزی را اندازه می گیرید؟
....................................................................................

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

3ــ چه چیزهایی را ثابت و یکسان نگه می دارید؟

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

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

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

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

تیله

خط کش

وسایل و مواّد مورد نیاز

ظرف خاک

علم بخشی از زندگی است. علم همیشه و هر روز با ماست.

گروهی از دانش آموزان در پاسخ به این پرسش که »سرعت برخورد شهاب سنگ چه اثری روی قطر دهانه ی گودال دارد؟ « پیش بینی 
کرده اند که »هر چه شهاب سنگ با سرعت بیشتری به زمین برخورد کند، قطر دهانه ی گودال ایجاد شده بزرگ تر خواهد بود.«

این گروه برای بررسی درستی پیش بینی خود، پیشنهاد کردند که برخورد شهاب سنگ به سطح زمین را می توان شبیه برخورد یک 
گلوله ی فلّزی )تیله( با زمین در نظر گرفت. آنها سپس با وسایل و مواّد زیر کاوشی را طّراحی و اجرا کردند. شما نیز با انجام دادن 

مراحل زیر در این باره پژوهش کنید.
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 نمودار گروهتان را با نمودار گروه های دیگر مقایسه کنید و نتیجه ی به دست آمده از نمودار را بنویسید.
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 نموداری برای نشان دادن ارتباط بین فاصله ی گلوله تا خاک و قطر دهانه ی گودال رسم کنید.

این آزمایش را با ارتفاع های گوناگون تکرار کنید و مشاهدات خود را در جدول زیر بنویسید.

شماره ی 
آزمایش

قطر دهانه ی گودال  )میلی متر(

فاصله ی گلوله از خاک )یک ونیم متر(فاصله ی گلوله از خاک )یک متر(فاصله ی گلوله از خاک )نیم متر(

1

2

3

میانگین
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کاوشگری
می دانید که وقتی چند جسم را از یک بلندی رها می کنیم، پس از مّدتی به زمین می رسند. اّما برخی زودتر و برخی دیرتر به زمین 
می رسند. به نظر گروهی از دانش آموزان: »هر چه سطح جسم بیشتر باشد، دیرتر به زمین می رسد«. درباره ی این مسئله،   تحقیقی 

طّراحی و اجرا کنید.

 در هر بررسی علمی، تکرار آزمایش سبب می شود تا نتایج درست تری کسب شود.

هرچه فاصله ی گلوله از زمین...................... باشد، سرعت برخورد گلوله با زمین ................... 
می شود و قطر دهانه ی گودال .......................می شود.

 پیش بینی کنید اگر گلوله را از فاصله ی 3 متری رها کنیم، قطر دهانه ی گودال چه تغییری می کند؟ درستی پیش بینی خود را با 
انجام آزمایش بررسی کنید و گزارش دهید.

 نتیجه ی کاوش خود را در یک یا چند جمله بیان کنید.
................................................................................................
................................................................................................

..........................................................................................
 متن زیر را کامل کنید. برای این منظور توّجه کنید که هر چه فاصله ی گلوله از خاک بیشتر باشد،  سرعت برخورد آن به زمین 

هم بیشتر است.

در این درس دانش آموزان مهارت های فرایندی علوم را یاد می گیرند. بنابراین  در این درس به دنبال پاسخ دادن 
به پرسش های دانشی نباشید. همچنین طرح پرسش های دانشی از این درس در ارزشیابی ها مجاز نیست.
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سرگذشت دفتر من

درس 
2
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فکرکنید

شما چه روش های دیگری را می شناسید؟ درباره ی این روش ها با هم گفت  وگو کنید.
با گذشت زمان، جمعیت کره ی زمین افزایش پیدا کرد؛ در نتیجه، اطّلعات علمی  و آثار فرهنگی و اجتماعی زیادی تولید شد. در 

این وضعیت، روش های باال برای ثبت و ذخیره ی اطّلعات کافی نبود. برای حّل این مشکل، انسان به فکر روش های جدید افتاد.

آیا تا به حال فکر کرده اید نیاکان ما و مردمان گذشته، آثار علمی، فرهنگی، هنری و اجتماعی خود را روی چه چیزی می نوشتند و 
نّقاشی می کردند؟ تصویرهای زیر برخی از روش های ثبت و نگهداری اطّلعات مربوط به نیاکان ما را نشان می دهند.

آ ــ نّقاشی روی دیوار غار

پ ــ نوشته ی روی چرم

ب ــ نوشته ی روی چوب

ت ــ نوشته ی روی سنگ

سوگند به قلم و آنچه می نویسند.  سوره ی قلم، آیه ی 1

در گذشته های دور برای ثبت و ذخیره ی اطّلعات از نوشتن روی سنگ، چوب درختان و نّقاشی روی دیوار غارها استفاده 
می کردند. مزایا و معایب این روش ها را بنویسید.
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مواّد طبیعی و مصنوعی
سنگ، پشم، پوست و چوب، مواّدی هستند که در طبیعت یافت می شوند. انسان ها در گذشته بدون اینکه تغییر زیادی در آنها ایجاد 

کنند از آنها برای نوشتن، نّقاشی کردن و... استفاده می کردند. این مواد، طبیعی هستند.
شکل های زیر تعدادی از مواّد طبیعی دیگر را نشان می دهند.

از مواّد موجود در طبیعت  آنها را  بلکه  نمی شوند؛  یافت  به طور طبیعی  آنها استفاده می کنیم  از  ما  امروزه  بیشتر مواد و وسایلی که 
می سازند. این مواد، مواّد مصنوعی نامیده می شوند.

ماسه

سنگ آهن

پنبه

نفت خام

درباره ی منشأ مواّد طبیعی و مصنوعی محیط اطراف خود با دانش آموزان گفت      وگو کنید. 

جمع آوری اطاّلعات
از مواّد طبیعی و مصنوعی محیط زندگی خود فهرستی تهیه کنید و به کلس گزارش دهید.
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جمع آوری اطاّلعات

کاغذ یکی از مواّد مصنوعی است که کاربرد بسیار گسترده ای در زندگی ما پیدا کرده است. در شکل زیر برخی از کاربردهای کاغذ 
نشان داده شده است.

کاغذ، طبیعی یا مصنوعی؟

چه کاربردهای دیگری از کاغذ در زندگی روزمره ی خود سراغ دارید؟
نکته ی تاریخی: در حدود 700 سال پس از میلد مسیح، مسلمانان در سرزمینی به نام َسَمْرَقند )یکی از شهرهای ایران قدیم که امروزه 

یکی از شهرهای کشور ازبکستان است ( به دانش ساخت کاغذ دست یافتند.

در یک فّعالیت گروهی، درباره ی این که هریک از افراد و مراکز زیر چه استفاده هایی از کاغذ می کنند، اطّلعات جمع آوری و نتایج 
را به صورت روزنامه ی دیواری  به کلس گزارش کنید.

الف( عکّاس                              ب( بانک                                پ( دانش آموز
ت( خّیاط                                ث( مرغداری                            ج( قّناد

ماّده ی اصلی و خام موردنیاز ساخت کاغذ، چوب است؛ هر چند کاغذ را می توان از نیشکر، پنبه و ...  هم تهیه کرد. آیا می دانید 
چگونه می توان چوب را به کاغذ تبدیل کرد؟

گفت وگو
با توّجه به گزارش  و اطّلعاتی که جمع آوری کرده اید درباره ی چگونگی تبدیل چوب به کاغذ بحث و گفت وگو کنید.



17

از درخت تا کاغذ
از میان اجزای تشکیل دهنده ی درخت، فقط ساقه و تنه ی محکم و شاخه های چوبی درختان تنومند برای تهیه ی کاغذ مناسب است. 
در شکل های زیر، مراحل مختلف تبدیل درخت به کاغذ نشان داده شده است. با توّجه به آنها و اطّلعاتی که جمع آوری کرده  اید 

درباره ی هر مرحله در کلس گفت وگو کنید؛ سپس به پرسش  ها پاسخ دهید.

1ــ تغییرهای انجام شده در هریک از مرحله های )4( و )6( فیزیکی است یا شیمیایی؟
2ــ خواّص ظاهری چیپس چوب تولید شده در مرحله ی چهار را با خمیر تولید شده در مرحله ی پنج مقایسه کنید.

)٢( حمل چوب به کارخانه

)3( کندن پوست تنه ی درخت

)5( تبدیل تکّه های ریز چوب به خمیر و از بین بردن رنگ آن

)١( بریدن درخت

)4( تبدیل به تکّه های ریز چوب )چیپس چوب(

)6( خشک کردن خمیر و تهیه ی کاغذ



18

آزمایش کنید
برای  بردن رنگ زرد چوب است.  بین  از  به کاغذ  تبدیل درخت  از مراحل  یکی 

آشنایی با چگونگی این کار آزمایش های 1 و 2 را انجام دهید.

٢ــ 5 یا 6 دانه بلور پتاسیم پرمنگنات به مواّد داخل ِبشر 
اضافه کنید. 

١ــ در یک ِبشر )ظرف شیشه ای آزمایشگاهی( 
یا لیوان پلستیکی 100 میلی لیتر آب بریزید.

وسایل و مواّد مورد نیاز

4ــ 6 یا 8 میلی لیتر آب اکسیژنه را به آرامی داخل ِبشر بریزید.

مشاهدات خود را یادداشت کنید.

آزمایش 1

3ــ  یک قاشق چای خوری سرکه به مواّد داخل ِبشر اضافه کنید.

پتاسیم پرمنگنات

آب اکسیژنه



19

١ــ در یک ِبشر، مقداری کاغذ رنگی خرد شده را با 
50  میلی لیتر آب مخلوط کنید.

٢ــ 10 میلی لیتر آب اکسیژنه داخل ِبشر اضافه کنید.

 پس از 10 دقیقه مشاهدات خود را بنویسید.      

 از این آزمایش ها چه نتیجه ای می گیرید؟

آب اکسیژنه نمی تواند رنگ همه ی مواد را از بین ببرد.
گاز کلر و آب ژاول )سفیدکننده( نیز مانند آب اکسیژنه، رنگبر و سفیدکننده است. 

با مشارکت دادن دانش آموزان در انجام دادن آزمایش ها، مهارت عملی آنها را افزایش دهید. 

آزمایش 2

 از تماس آب اکسیژنه با پوست خود بپرهیزید. آب اکسیژنه را در جای تاریک نگهداری کنید. هیچ گاه از آنها در فضای بسته 
استفاده نکنید.

هشدار
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عّلت استفادهماّده ی به کار رفته در تهیه ی کاغذ

پلستیک

رنگ

نشاسته

گاز کلر

گچ

چند نوع کاغذ می شناسید؟ آنها را نام ببرید.
با افزودن مواّد شیمیایی مختلف به خمیر کاغذ، می توان انواع مختلفی از کاغذها را تهیه کرد. 

چه نوع کاغذی می خواهید؟

گفت وگو
جدول زیر مواّدی را نشان می دهد که در تهیه ی کاغذ به کار می روند. با توّجه به تصویرها درباره ی علّت استفاده از این مواد در 

تولید کاغذ بحث و گفت وگو کنید.

الف( اثر افزایش گچ به آب 

ب( اثر آب روی کاغذ معمولی
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یژن
اکس

سید
ی اک

کربن د

فکرکنید
قطع بیش از حّد درختان جنگل به چرخه ی روبه رو چه آسیبی 

خواهد زد؟ 
برای جلوگیری یا کاهش تأثیر قطع بی رویه ی درختان و تخریب 

جنگل ها در زندگی جانداران چه راه هایی را پیشنهاد می کنید؟

برای تهیه ی 200 جلد کتاب یا دفتر 500 برگی به طور تقریبی باید 3 اصله درخت قطع شود. تخمین بزنید:
چند درخت الزم است تا بتوان مصرف ساالنه ی کاغذ دانش آموزان کلس شما را تولید کرد؟ 

فّعالیت

کاوشگری

با  را  آن  و  بردارید  باطله  روزنامه ی  مقداری  1ــ 
قیچی به تّکه های بسیار ریز ببرید.

2ــ خرده های ریز روزنامه را در یک ظرف بزرگ 
بریزید و تا نیمه درون آن آب اضافه کنید.

3ــ پس از گذشت 2 ساعت با همزن، مخلوط آب 
و کاغذ را خوب هم بزنید.

4ــ خمیر کاغذ به دست آمده را روی الک بریزید 
و صاف کنید.

)مایع  ژاول  آب  لیوان  یک  با  را  کاغذ  خمیر  5ــ 
بگذارید 24 ساعت  و  کنید  کننده( مخلوط  سفید 

بماند.
6ــ دوباره خمیر کاغذ را روی الک بریزید و صاف 
کنید. سپس با سه لیوان آب، آن را شستشو دهید.
7ــ اکنون خمیر کاغذ را در ظرف بزرگ که تا نیمه 
با استفاده از یک  بریزید و مانند شکل  آب دارد، 

توری، الیه ی نازکی از خمیر را بردارید.

وسایل و مواّد مورد نیازبررسی  کنید »چگونه می توان کاغذ را بازیافت کرد؟«

منگنه الک

چهارچوب مایع سفید کننده

توری طلق

ظرف بزرگ

خرده های ریز روزنامه و کاغذ
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8 ــ یک طلق بردارید و آن را روی خمیر کاغذ بگذارید و کاغذ را روی آن برگردانید، سپس آن را در گوشه ای قرار دهید تا 
خشک شود.

9ــ برای تهیه ی کاغذ رنگی و مقاوم، یک قاشق غذاخوری رنگ  و یک قاشق سوپ خوری چسب نشاسته )پودر نشاسته( به 
خمیر به دست آمده در مرحله ی 7 بیفزایید و مراحل 8 و 9 را تکرار کنید.

 خواّص ظاهری کاغذی را که تهیه کرده اید با کاغذ روزنامه مقایسه کنید.
 مقاومت کاغذ بازیافتی بیشتر است یا کاغذ تهیه شده از چوب؟

  بازیافت کاغذ چگونه سبب حفظ محیط زیست می شود؟

فکرکنید
1ــ مقاومت کیسه های نایلونی تهیه شده از بازیافت و کیسه های نایلونی تهیه شده از مواّد اصلی را مقایسه کنید.

2ــ چرا کیسه های نایلونی تهیه شده از مواّد بازیافتی را ضخیم تر درست می کنند؟

یادتان باشد که در روز درخت کاری به همراه والدین خود، یک اصله درخت در مدرسه، محّله، خانه و... بکارید. 

گفت وگو

به کمک آنچه یاد گرفته اید، چه کارهایی را برای بازیافت کاغذ در خانه و مدرسه پیشنهاد می کنید؟

با توّجه به شکل های داده شده درباره ی مشکلت بازیافت کاغذهای نشان داده شده گفت و گو کنید.

جمع آوری اطاّلعات
درباره ی فّعالیت های خانه ی سلمت، میدان های تره بار و... محلّه  و شهر خود در مورد بازیافت کاغذ، اطّلعاتی را جمع آوری  

و گزارش کنید.



کارخانه ی کاغذسازی

درس 
3
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افزایش  با  که  آموختید  قبل  درس  در 
در  کاغذ  ساالنه ی  مصرف  جمعیت، 
است؛  یافته  افزایش  به شّدت  دنیا  سراسر 
تُن  میلیون ها  باید  ساالنه  که  طوری  به 
کاغذ تولید شود. آیا به نظر شما تولید این 
دستی  و  سّنتی  روش های  به  کاغذ  مقدار 

امکان پذیر است؟

شکل های زیر، بخش هایی از یک کارخانه ی کاغذسازی را نشان می دهد.
چه نوع مواد و وسایلی در این کارخانه به کار رفته است؟ جنس وسایل به کار رفته چیست؟

غلتک آهنی برای صاف کردن خمیر کاغذمخزن آهنی برای تولید خمیر کاغذ
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آهن در کارخانه
فلز آهن یکی از مواّدی است که به طور گسترده در تولید وسایل یک کارخانه ی کاغذ سازی به کار می رود؛ به طوری که جنس غلتک های 

بزرِگ مخصوِص خشک کردن کاغذ، دستگاه چوب خردکن، َسرند، دیگ های خمیرسازی و ... از آهن است.

آهن به آسانی زنگ می زند.آهن در دمای باال گداخته می شود.

سبک یا سنگین، سخت یا نرم؟
در سال های گذشته با برخی از ویژگی های آهن آشنا شدید.

آهن را که در آن قدرت و استحکام و منافعی برای مردم است، فرو فرستادیم. »سوره ی حدید، آیه ی 25«

جمع آوری اطاّلعات

فهرستی از صنایع در استان، شهر یا روستای خود تهیه و کاربردهای آهن را در هر مورد به طور جداگانه مشّخص کنید.

فکرکنید
دو  می کنند؟  استفاده  آهنی  بزرگ  از غلتک های  کاغذ  نازک  ورقه های  به  آن  تبدیل  و  کاغذ  برای خشک کردن خمیر  چرا 

بیاورید. دلیل 
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آزمایش کنید

حال با انجام دادن آزمایش های زیر با ویژگی های جدیدی از آهن آشنا می شوید.

١ــ یک لیوان بردارید و تا نصف آن آب بریزید؛ سپس در حدود 
نصف استکان روغن مایع به آن اضافه کنید. حال یک قطعه چوب 
و یک قطعه آهن داخل لیوان بیندازید. چه چیزی مشاهده می کنید؟ 

نتیجه ی مشاهده ی خود را بنویسید.

٢ــ چند قطعه ی چوبی، پلستیکی و فلّزی با شکل و اندازه ی یکسان بردارید. حال قطعه های چوبی را روی یک کّفه ی ترازو 
و قطعه های فلّزی را روی کّفه ی دیگر قرار دهید. چه چیزی مشاهده می کنید؟ این عمل را برای قطعه های پلستیکی نیز انجام 

دهید و نتیجه ی مشاهده ی خود را بنویسید.
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٣ــ سه قاشق و میله ی چوبی، پلستیکی و آهنی هم شکل بردارید.
الف( با یک جسم سنگین مثل چکش بر سر هر سه میله ضربه های یکسانی وارد کنید. چه چیزی مشاهده می کنید؟

ب( ابتدا  نوک  قاشق  آهنی 
را محکم روی قاشق چوبی و 

پلستیکی بکشید؛ سپس قاشق 
چوبی را بردارید و محکم روی 

قاشق آهنی و پلستیکی بکشید. 
چه چیزی مشاهده می کنید؟
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با توّجه به آزمایش هایی که انجام دادید و شکل های 
باال، ویژگی های عمومی فلزها را بنویسید )یکی از 

ویژگی ها در زیر نوشته شده است(.
1ــ  فلزها رسانای خوبی برای جریان برق هستند.

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

فلزها
طل، مس، آلومینیم و سرب انواع دیگری از فلزها هستند. این فلّزات نیز مانند آهن، جامد، و رسانای جریان برق و گرما هستند. 

شکل های زیر برخی دیگر از ویژگی های این فلّزات را نشان می دهد.

مس

آلومینیم

سرب

فلّز سرب سّمی است؛ از تماس طوالنی مّدت با آن پرهیز کنید.

هشدار

جمع آوری اطاّلعات
با کمک بزرگ ترها و با استفاده از اینترنت و ... درباره ی »آهن زنگ نزن« اطّلعاتی را جمع آوری کنید و به صورت روزنامه ی  

دیواری به کلس گزارش دهید.

فکرکنید
برای ساختن هر یک از وسایل زیر از کدام یک از فلزهای آهن، مس، آلومینیم و طل استفاده می کنند؟ به چه دلیل؟
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آزمایش کنید

آزمایش کنید

از لمس، بو و مزه کردن اسیدهای صنعتی جّدًا خودداری کنید.

هشدار

جمع آوری اطاّلعات
١ــ در زندگی روزانه از جوهر نمک در چه کارهایی 

استفاده می کنیم؟
٢ــ هنگام استفاده از جوهرنمک در خانه چه نکاتی را 

باید رعایت کرد؟

اسیدها
اسیدها  دارد.  وجود  نیز  اسید  اکسیژنه،  آب  بر  علوه  کاغذ،  خمیر  در 
مواّدی هستند که در زندگی روزانه ی ما و صنایع مختلف کاربرد دارند؛ 
به طوری که می توان آنها را به دو دسته ی خوراکی و صنعتی دسته بندی 
و  کردن  لمس  غیرقابل  سّمی،  جوهرنمک  مانند  صنعتی  اسیدهای  کرد. 

خوردن هستند. اسیدهای خوراکی را با مزه ی ترش آنها می شناسند.

چند عدد میوه مانند لیموترش، پرتقال و کیوی، سرکه ی ترشی 
و مقداری محلول رقیق جوهر نمک و کاغذ پی اچ  آماده کنید. 

تّکه ای از کاغذ پی اچ را به هر یک از مواد آغشته کنید. 
مشاهدات خود را بنویسید )کاغذ پی اچ وسیله ی شناسایی اسیدها 

است(.

1ــ  سه لیوان بردارید و آنها را شماره گذاری کنید. داخل هر کدام یک تّکه ی خرد شده از سنگ مرمر بیندازید؛ سپس به لیوان 
اّولی 10 میلی لیتر آب، به دومی 10میلی لیتر سرکه و به سومی 10 میلی لیتر جوهر نمک اضافه کنید. پس از نیم ساعت مشاهدات 

خود را یادداشت کنید. 
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)مانند گل رز و...(  گیاه  ٢ــ یک 
کمک  به  و  بیاورید  کلس  به  را 
پَنس و پنبه یکی از برگ های آن را 
پس  کنید.  آغشته  نمک  جوهر  به 
را  خود  مشاهدات  ساعت  نیم  از 

یادداشت کنید.

فکرکنید
چرا ورود فاضلب کارخانه به رودخانه ها، مزارع  و ... به آنها آسیب می رساند؟

گفت وگو
در شکل های زیر میزان برق مصرفی برای تهیه ی کاغذ از ماّده ی اّولیه )تنه ی درخت( و بازیافت کاغذهای باطله نشان داده شده 

است. این روش ها را از جنبه های زیر باهم مقایسه کنید: 
آ( مقدار مصرف برق                                                    ب( آلودگی هوا                    

پ( قیمت تمام شده                 ت( مقدار مصرف آب   

1400 کیلو وات ساعت برق مصرف می شود.

840 کیلو وات ساعت برق مصرف می شود.

یک تن کاغذ

یک تن کاغذ

جمع آوری اطاّلعات
درباره ی یک کارخانه در محّل زندگی خود اّطلعاتی جمع آوری و به صورت روزنامه دیواری به کلس گزارش کنید.
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سفر به اعماق زمین

درس 
4
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گفت وگو

آیا داستان تخّیلی »سفر به مرکز زمین«1 را شنیده اید؟ در این مورد با گروه خود بحث کنید. آیا به راستی می توان به درون زمین سفر کرد؟ 
به نظر شما دانشمندان چگونه درباره ی درون زمین اطّلعات به دست می آورند؟

ما در این درس به درون زمین سفر خواهیم کرد. در این سفر از زیر دریایی، سفینه و ... استفاده نمی کنیم؛ بلکه به وسیله ی امواج لرزه ای 
به درون زمین خواهیم رفت.

از معلّم خود بخواهید که تلفن همراه خود را در حالت لرزشی روی میز قرار دهد و از تلفن دیگری با آن تماس بگیرد.
پس از شماره گیری چه اتّفاقی می افتد؟ در این باره گفت وگو کنید.

آیا شما موارد دیگری از لرزش اجسام را می شناسید؟ نام ببرید.

1ــ نوشته ی ژول ورن 



33

آزمایش کنید

امواج لرزه ای
به امواجی که در اثر شکستن ناگهانی سنگ های درون زمین در اثر 

زمین لرزه ایجاد می شود، امواج لرزه ای می گویند.
به محّل آزاد شدن انرژی زمین، کانون زمین لرزه می گویند.

امواج لرزه ای، می توانند از سنگ های مختلف درون زمین عبور کنند و سفر واقعی خود را انجام دهند. آیا می دانید چگونه؟

که  به    طوری  بزنید  ضربه ای  آن  به  آهنی  ز  می سر  یک  از 
هم کالسی شما در طرف دیگر میز با دست خود لرزش های 

ایجاد شده را حس کند.
نیز  پالستیکی  و  میزهای چوبی  برای  را  آزمایش  همین 

تکرار، و نتیجه ی حاصل را با هم مقایسه کنید.

درباره ی منابع خدادادی فراوان در زمین با دانش آموزان گفت وگو کنید
 و زمینه ی تفکّّر در آفرینش را فراهم آورید.

کانون زمین لرزه



34

امواج لرزه ای درون زمین از سنگ های سخت و متراکم، تندتر و از سنگ های نرم و کم تراکم، کندتر عبور می کند.
دانشمندان با استفاده از تغییرات سرعت امواج لرزه ای در بخش های مختلف درون زمین به ویژگی های الیه های درونی آن پی می برند. 

آنها از این طریق پی برده اند که بعضی الیه های زمین از مواّد متراکم و بعضی از مواّد کم تراکم تشکیل شده اند.

ساختمان درونی زمین 
الف( الیه های درونی زمین از نظر ترکیب شیمیایی 

کره ی  زمین  براساس  ترکیب 
شیمیایی و جنس مواّد تشکیل 

پوسته،  الیه ی  سه  به  دهنده، 
گوشته  و  هسته  تقسیم بندی 

می شود. 
ما  که  الیه ای  پوسته:  ١ــ 
می کنیم،  زندگی  آن  روی  بر 
نفت،  ذخایر  دارد.  نام  پوسته 
معادن  و   زغال سنگ   گاز،  
سفره ی  و  غیرفلّزی  و  فلّزی 
در  همه  زیرزمینی  آب های 

داخل پوسته واقع شده اند.
میانی  الیه ی   گوشته:   ٢ــ 
آغاز  پوسته  زیر  از   که  زمین 
دارد،  ادامه  هسته  تا  و  می شود 
جنس  می شود.  نامیده  گوشته 
سنگ های گوشته با سنگ های 

پوسته و هسته متفاوت است.
)عمق هر بخش از سطح زمین محاسبه شده است.(

پوسته

گوشته

هسته

هسته ی داخلی

هسته ی خارجی

گوشته ی زیرین

سنگ کرهخمیرکره

مرکز زمین

سطح زمین

64٠٠کیلومتر

51٠٠کیلومتر

٢٩٠٠کیلومتر

35٠ کیلومتر

جامد١0٠ کیلومتر
خمیری

جامد

جامد

مذاب

{گوشته ی باالیی

٣ــ هسته: الیه ای که در مرکز زمین واقع شده است، هسته نام دارد. جنس سنگ های هسته بیشتر از آهن و نیکل تشکیل شده 
است.

ب( الیه های درونی زمین از نظر حالت مواد
براساس حالت مواّد تشکیل دهنده )جامد، مایع  و خمیری( الیه های درونی زمین به پنج بخش تقسیم بندی می شوند:
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1ــ سنگ کره: این بخش شامل پوسته و قسمت جامد باالیی گوشته است. ضخامت این بخش حدود  100کیلومتر است و روی 
قسمت خمیرکره حرکت می کند.

سنگ کره ١٠٠ کیلومتر

خمیرکره

خمیرکره

سنگ کره

عمق ) کیلومتر(

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٣٥٠

سنگ کره

خمیرکره

گوشته ی زیرین

هسته ی خارجی

هسته ی داخلی

3ــ گوشته ی زیرین: این بخش که حالت جامد دارد از زیر خمیرکره تا ابتدای هسته ی خارجی ادامه دارد.
4ــ هسته ی خارجی: این بخش حالت مایع دارد و از گوشته ی زیرین تا هسته ی داخلی ادامه دارد.

5ــ هسته ی داخلی: این بخش حالت جامد دارد و مرکز زمین را تشکیل می دهد.

2ــ خمیرکره: این بخش از کره ی زمین،حالت خمیری دارد و از زیر سنگ کره شروع می شود و تا عمق حدود350 کیلومتری ادامه 
دارد. منشأ بیشتر آتش فشان ها و زمین لرزه ها به این قسمت مربوط است.به خمیر کره و بخش جامد باالی گوشته، مجموعاً گوشته ی 

باالیی گفته می شود.
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شگفتی های آفرینش

دانشمندان با استفاده از اختلف سرعت امواج لرزه ای در حالت های مختلف مواّد تشکیل دهنده ی هسته ی زمین، دریافتند که 
هسته ی خارجی زمین حالت مایع دارد؛ اّما هسته ی داخلی با اینکه در عمق بیشتری واقع شده است، حالت جامد دارد.

سنگ کره بر روی خمیرکره حرکت می کند.

سنگ کره

خمیرکره

فّعالیت

در گروه خود مدلی از کره ی زمین را بسازید که نشان دهنده ی الیه های مختلف آن 
است؛ سپس مدل خود را با مدل های  دیگر مقایسه کنید.

وسایل و مواّد مورد نیاز

پارافین ژله ای

چسب

دستور کار:
1ــ با گل رس یک کاسه درست کنید و بگذارید تا خشک شود.

٢ــ پارافین ژله ای را با یک ظرف، درون آب گرم قرار دهید تا ذوب شود؛ سپس آن را 
درون کاسه ی خشک شده بریزید.

سطح  به  و  بردارید  ُپنگ  پینگ  توپ  یک  ای،  ژله  پارافین  شدن  سفت  از  قبل  ٣ــ 
خارجی آن مقداری از مخلوط ماسه ی ریز و براده ی آهن بچسبانید. سپس آن را در 
تا پارافین سفت شود؛ به طوری که قسمتی از  وسط پارافین ژله ای ثابت نگهدارید 

توپ خارج از ژله باشد.

توپ پینگ پُنگ

کاسه

براده ی آهن

مقداری ماسه ی ریز

خاک رس به مقدار الزم 
برای تهیه ی گل رس  

فکرکنید
حرکت قطعات سنگ کره روی خمیرکره، باعث پیدایش کدام پدیده ها می شود؟



زمین پویا

درس 
5
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آزمایش کنید

زمین لرزه چگونه به وجود می آید؟
زمین لرزه  یکی از پدیده های طبیعی است که در کره ی 
زمین رخ می دهد. هنگام وقوع برخی از زمین لرزه ها، 
خسارت های جانی و مالی به وجود می آید. وقوع زمین 

لرزه باعث آزاد شدن انرژی درونی زمین می شود.
ما باید با شناخت زمین لرزه و پدیده های طبیعی دیگر 
زندگی  آنها  کنار  در  بتوانیم   ... و  شان  آتش ف مانند 

کنیم.

 هر یک  از  گروه های کلس، یک عدد 
به  را  پوست(  )همراه  شده  آب پز  تخم مرغ 

کلس بیاورند.
 با انگشتان  خود  به  پوسته ی  تخم مرغ  

فشار  وارد کنید.
حاال تخم مرغ  را پوست  بکنید. با انگشتان 
خود به سفیده ی تخم مرغ  فشار وارد کنید.
 چگونگی عکس العمل پوسته و سفیده ی 
تخم مرغ را با هم مقایسه کنید و نتیجه را به 

کلس گزارش دهید.
 سپس تخم مرغ  را به  وسیله ی چاقو از 
وسط نصف کنید و الیه های آن  را با الیه های 

زمین مقایسه کنید.
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درباره ی سوره ی زلزال با فرزندان خود گفت وگو کنید.

کاوشگری

 نتیجه ی کاوش خود را در یک یا چند سطر بنویسید.
.................................................................................................
.................................................................................................

2ــ از هر یک از چوب ها یک وزنه ی 200 گرمی آویزان 
کنید  )فاصله ی محّل قرار گرفتن وزنه ها با انتهای هر دو 
چوب باید یکسان باشد(. چه چیزی مشاهده می کنید؟ 
فاصله ی وزنه تا زمین را اندازه گیری و یادداشت کنید.

3ــ  قسمت دو را با وزنه های 300 و 350 گرمی تکرار 
و مشاهدات خود را در جدول زیر یادداشت کنید.

٢00٣00٣50جرم وزنه ) گرم (

فاصله ی 
وزنه تا زمین 
)سانتی متر(

چوب 
خشک

چوب تَر

1ــ یک قطعه چوب خشک و یک قطعه چوِب تَر با قطر 
تقریبی یک سانتی متر و طول هفتاد سانتی متر بردارید. 
چوب ها را طوری روی میز محکم ببندید که فاصله ی 

ابتدای هر دو تا لبه ی میز یکسان باشد.
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دهنده ی زمین، در برخی از قسمت ها  مانند پوسته،  مواّد تشکیل 
نیرو وارد  این قسمت ها  به  حالت شکننده دارند. در صورتی که 
شود، می شکنند. انرژی حاصل از شکستن سنگ کره ی زمین به 
صورت امواج لرزه ای از داخل زمین به سطح آن می رسد و باعث 

تغییراتی در سطح زمین می شود.

فکرکنید
آیا همه ی زمین لرزه ها باعث خرابی در سطح زمین می شوند؟ چرا؟

علم و زندگی
با توّجه به تأثیرات زمین لرزه هایی که باعث خسارت هایی در محیط زندگی می شود، جدول زیر را تکمیل کنید.

اثرات حاصل از زمین لرزه

اجتماعیساختمانیبهداشتی

آلودگی آب ها
.......................

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

..........................
شیوع بیماری های واگیر

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

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

........................
ریزش آوار

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

شکستن سد
.....................

از دست دادن عزیزان
......................
.......................
.......................

بیکاری
......................
......................

شگفتی های آفرینش

ساالنه حدود 10000 زمین لرزه ی خفیف )با شّدت کم( در کشور رخ می دهد که توّسط لرزه نگارها ثبت می شود؛ اّما مردم آنها 
را حس نمی کنند. این زمین لرزه ها باعث آزادشدن انرژی درونی زمین و جلوگیری از وقوع زمین لرزه های بزرگ تر می شود.

چوب خشکچوب تَر

)1(

)2(

)4(

)3(
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گفت وگو

فکرکنید
یکی از بازیکنان فوتبال در مسابقه ای بر اثر برخورد با بازیکن حریف، دچار شکستگی ساق پا شد؛ پس از چند ماه استراحت  
و درمان، دوباره به میدان بازی فوتبال برگشت. به نظر شما اگر همان پای این بازیکن، دوباره آسیب ببیند، احتمال شکستگی 

پای او در کدام قسمت بیشتر است؟

آیا شما تاکنون زمین لرزه ای را تجربه کرده اید؟ آیا می دانید قبل از وقوع، در هنگام وقوع و پس از وقوع زمین لرزه چه اقداماتی 
را باید انجام دهید؟ با راهنمایی معلّم خود درباره ی این موارد گفت وگو و جدول زیر را کامل کنید.

اقدامات بعد از وقوع زمین لرزهاقدامات هنگام وقوع زمین لرزهاقدامات قبل از وقوع زمین لرزه

کمک به مصدومینحفظ خونسردیمقاوم سازی ساختمان ها

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

....................... پناه گیری مناسب.......................

..............................................برگزاری مانور زمین لرزه

توجه به هشدار و پیام های مسئولین..............................................

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

.......................کمک به افراد کم توان.......................

فّعالیت
با کمک معلّم خود و متخّصصان مانور زمین لرزه، مکان های امن مدرسه خود را شناسایی کنید و شیوه ی پناه گیری مناسب را 

در کلس تمرین کنید.

جمع آوری اطاّلعات
درباره ی مهم ترین زمین لرزه های 50 سال اخیر ایران، از نظر محّل وقوع و خسارت های وارد شده، اطّلعات جمع آوری کنید 

و به کلس گزارش دهید.

وقتی به پوسته ی زمین نیرو وارد می شود، زمین لرزه ایجاد می شود و در اثر آن جاهایی که شکستگی دارند، راحت تر از سایر قسمت ها 
جابه جا می شوند. بنابراین زمین لرزه، در محّل شکستگی ها خسارت های بیشتری ایجاد می کند.



42

ساختمان کوه آتش فشان چگونه است؟
مواّد جامد آتش فشانی

جریان گدازه
مخروط 
آتش فشان

دهانه

فّعالیت

فّعالیت

هنگام پختن برنج در کنار مادر خود بایستید و در زمان جوشیدن، آن  را به دّقت مشاهده کنید.
مشاهدات خود را بنویسید.

  اگر شعله ی حرارت زیر ظرف برنج را کاهش یا افزایش دهیم، چه اتّفاقی می افتد؟
  جوشیدن آب برنج را با جوشش مواّد مذاب درون زمین مقایسه کنید.

در گروه خود، مقداری خاک رس را با آب، مخلوط و گل رس تهّیه کنید.
سپس آن  را به شکل مخروط آتش فشانی در آورید که دهانه ی آن فرو رفته است.

پس از خشک شدن، مقداری ماّده ی شیمیایی آمونیم دی کرومات در دهانه ی آن بریزید و با نظارت معلّم خود، آن را با شعله ی 
کبریت روشن و مشاهده کنید.

آتش فشان زمانی اتّفاق می افتد که مواّد آتش فشانی از داخل زمین به سطح آن راه پیدا می کند و سنگ های آتش فشانی را به وجود 
می آورد. مواّد خارج شده از دهانه ی آتش فشان ها به سه دسته ی جامد، مایع و گاز تقسیم می شود.

آتش فشان ها از نظر فّعالیت ممکن است فّعال، نیمه فّعال و یا خاموش باشند.
است،  شده  آنها خارج  ی  دهانه  از  وگاز(  )جامد،مایع  آتش فشانی  مواّد  اخیر  سال های  در  یا  در حال حاضر  که  تش فشان هایی  آ به 

آتش فشان فّعال گفته می شود.

آزمایش در محیط بسته انجام نشود. در هنگام برداشتن ماّده ی شیمیایی از دستکش استفاده نمایید.
هشدار
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جمع آوری اطاّلعات

در آتش فشان های نیمه فّعال مانند دماوند و تفتان، فقط گاز از دهانه ی 
آن خارج می شود. به آتش فشان هایی که هیچ گونه ماّده ای از دهانه ی 
آنها خارج نمی شود، آتش فشان خاموش گفته می شود؛ مانند سهند 

و سبلن.

مواّد مذاب آتش فشانی
شکل فرضی از خروج مواد از دهانه ی آتش فشان

پوکه ی معدنی

گازهای آتش فشانی

سنگ پا

جهت وزش باد

قطعات جامد 
آتش فشانی

ریزش خاکستر

هر یک از سنگ های آتش فشانی زیر چه کاربردی دارد؟
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جمع آوری اطاّلعات

آزمایش کنید
آیا می خواهید یکی از گازهای آتش فشانی را تولید کنید؟

1ــ برای این کار مقداری جوش شیرین را در یک لیوان بریزید و سپس به آن مقداری سرکه اضافه کنید.
2ــ مشاهدات خود را یادداشت و به کمک معلّم خود نوع گاز حاصل را تعیین کنید.

درباره ی آتش فشان ها اطّلعات جمع آوری و جدول زیر را تکمیل کنید.

ضررهای آتش فشان هافواید آتش فشان ها

١ــ .....................................

٢ــ .....................................

٣ــ تشکیل دریاچه

4ــ توسعه ی گردشگری

5 ــ .....................................

6ــ ایجاد زمین های کشاورزی حاصلخیز

١ــ انتشار گازهای سّمی

٢ــ ..........................................

٣ــ ..........................................

4ــ ریزش باران های اسیدی

5 ــ ..........................................

6ــ ایجاد سونامی

مهم ترین گازهای خارج شده از دهانه ی آتش فشان ها، بخار آب و کربن دی اکسید است.

فکرکنید
ساکنان مناطق آتش فشانی چه موارد ایمنی را باید رعایت کنند؟



ورزش و نیرو)1(

درس 
6
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نیروها در تمام زندگی ما حضور دارند. ما آنها را نمی بینیم؛ اّما می توانیم اثر آنها را بر اجسام یا خودمان مشاهده )حس( کنیم؛ به عبارت 
دیگر می توانیم بگوییم نیرو سبب چه چیزی می شود. 

وقتی با ضربه زدن یا پرتاب توپ، بازی را شروع می کنیم، وقتی در حال دوچرخه سواری هستیم و یا در حال دویدن، در همه ی موارد 
در حال وارد کردن نیرو هستیم.
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فّعالیت

فّعالیت

به تصویرهای مختلف صفحه ی قبل نگاه کنید.
الف( در هر یک از تصویر ها چه فّعالیتی در حال اجرا است؟

ب( نتیجه ی این فّعالیت بر جسم )توپ، تیر و ...( چیست؟

در گروه خود، چند فّعالیت ورزشی را طّراحی کنید که در آنها از نیرو برای تغییر جهت حرکت، تغییر شکل جسم، حرکت کردن 
جسم، توّقف جسم و کند شدن یا تند شدن حرکت استفاده شود؛ سپس به همراه معّلم خود به حیاط مدرسه بروید و آنها را انجام 

دهید. پس از بازگشت به کلس، هر گروه نتیجه ی فّعالیت خود را به سایر دانش آموزان گزارش دهد.

آیا در این فّعالیت ها حالتی هست که جسم تحت کشش یا هل دادن قرار نگرفته باشد؟
آیا می توانیم از این فّعالیت ها نتیجه بگیریم: برای حرکت دادن هر جسم باید آن را بکشیم و یا هل دهیم؟

همان طور که در علوم سال سوم دیدیم، هل دادن و یا کشیدن، معادل وارد کردن یا ِاعمال نیرو است.

وقتی به جسمی نیرو وارد می شود، اثر نیرو به شکل های گوناگون ظاهر می شود. فّعالیت زیر کمک می کند تا با این اثرها آشنا 
شوید.

اثر نیرو

گفت وگو
جدول زیر شامل تعدادی از فّعالیت های روزانه است. در کدام مورد، جسم تحت کشش یا ُهل دادن )فشار( و یا هر دو قرار 
گرفته است. ردیف اّول جدول به عنوان نمونه پر شده است. شما می توانید موارد دیگری را به جدول اضافه و یا جایگزین کنید.

هل یا فشار دادنکشیدن توصیف فّعالیتشماره

بستن دِر کشوی میز١

باز کردن دِر اتاق٢

قرار دادن یک کتاب روی میز٣

شوت کردن توپ4

بلند کردن کیف از روی زمین5

6.........................

همان طور که مشاهده کردیم، وقتی حرکت جسمی مانند توپ تغییر می کند؛ مثًل وقتی توپی متوّقف می شود یا شروع به حرکت می کند، حتمًا 
نیرویی سبب این تغییر حرکت شده است. بنابراین می توانیم بگوییم: وقتی حرکت جسم تغییر می کند که به آن نیرویی وارد شود.



48

فکرکنید

الف

پ

ث

ب

ت

نیرو اثر متقابل بین دو جسم است
شخصی را در نظر بگیرید که در پشت یک اتومبیل کوچک خاموش ایستاده است )شکل الف(.

آیا اتومبیل به عّلت ایستادن شخص در پشت آن حرکت می کند؟

علم و زندگی
با انجام دادن فّعالیت های زیر می توانید نیرو را بهتر حس کنید: 

١ــ مسابقه ی مچ اندازی در کلس
٢ــ مسابقه ی طناب کشی بین گروه های مختلف کلس

٣ــ وارد کردن توپ با ضربه ی سر به دروازه
4ــ ......................................

در شکل های زیر با توّجه به اثر نیرو بر جسم مورد نظر، جاهای خالی را کامل کنید.
الف( وارد کردن نیرو به جسم ممکن است سبب شروع ............. آن شود.

ب( وارد کردن نیرو به جسم ممکن است سبب ............... شدن حرکت آن شود.
پ( وارد کردن نیرو به جسم ممکن است سبب ................ شدن حرکت آن شود.

ت( وارد کردن نیرو به جسم ممکن است باعث ............. آن شود.
ث( وارد کردن نیرو به جسم می تواند سبب تغییر ................ حرکت آن شود.
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پس توّجه کنید شخص باید اتومبیل را هل دهد تا اتومبیل شروع به حرکت کند و تا زمانی که او اتومبیل را هل ندهد، اتومبیل حرکت 
نخواهد کرد.

شکل های زیر سه وضعیت را نشان می دهد که ممکن است برای شما آشنا باشد. آیا می توانید در هر حالت تشخیص دهید چه کسی 
هل می دهد و چه کسی می ِکشد؟

ب الف

 الف

در شکل های  الف و ب دخترها به یکدیگر نیرو وارد می کنند. آیا به 
نظر شما مرد و گاو نیز به هم نیرو وارد می کنند؟

دخترها  که  می رسد  نظر  به  الف  شکل  در 
همدیگر را هل می دهند در حالی که در شکل 

ب همدیگر را می ِکشند. 
ترتیب در شکل پ  مرد کشاورز و  به همین 

گاو، همدیگر را می ِکشند.

شخص شروع به هل دادن اتومبیل می کند؛ یعنی او به اتومبیل نیرو وارد می کند و اتومبیل ممکن است در جهت نیروی وارد شده 
شروع به حرکت کند )شکل ب(.  

ب

 پ
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فکرکنید
الف( حّداقل، چند جسم باید بر هم اثر کنند تا نیرو ظاهر شود؟

ب( اگر دو جسم برهم اثر نگذارند، مانند حالتی که شخص در نزدیکی اتومبیل ایستاده است و اتومبیل را هل نمی دهد، آیا دو 
جسم به هم نیرو وارد می کنند؟

شگفتی های آفرینش

آیا می دانید کَک می تواند اّرابه ای را که 
خودش  جرم  برابر  هزار  چند  آن  جرم 

است  بِکشد و به حرکت درآورد؟

علم و زندگی

در علوم سال سوم با بازی طناب کشی آشنا شده اید. در این بازی دو تیم مثًل سه نفره در دو جهت مختلف طناب را می ِکشند. 
اعضای هر دو تیم تلش زیادی می کنند تا طناب را به طرف خودشان بکشند. گاهی اوقات طناب به سادگی حرکت نمی کند.

الف( به نظر شما در چه حالتی با اینکه بر طناب نیرو وارد می شود، طناب حرکت نمی کند؟
ب( در چه حالتی یکی از گروه ها برنده می شود؟
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آزمایش کنید
1ــ یک جسم سنگین را انتخاب کنید که به راحتی با هل دادن حرکت نکند.

2ــ تالش کنید  با وارد کردن نیروی کافی آن را به حرکت درآورید.

3ــ از یکی از دوستانتان بخواهید تا او نیز به جسم در همان جهت هل دادن شما نیرو وارد کند. آیا در این حالت جسم راحت تر 
حرکت می کند؟ توضیح دهید.

4ــ حال از دوستتان بخواهید از طرف مقابل به جسم نیرو وارد کند.

5ــ در کدام حالت، نیروها اثر همدیگر را خنثی کرده اند و جسم حرکت نمی کند؟
6ــ در کدام حالت نیروها اثر یکدیگر را خنثی نمی کنند و نیروی خالص بیشتری به جسم وارد می شود و جسم سریع تر شروع 

به حرکت می کند؟
از این آزمایش ها چه نتیجه ای می گیرید؟

پرسش،  این  پاسخ  یافتن  برای  کرد؟  کدام جهت حرکت خواهد  در  شود، جسم  وارد  نیرو  مخالف  دو جهت  در  به جسمی  وقتی 
کاوشگری صفحه ی بعد را انجام دهید.
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کاوشگری
بردارید  چهارچرخه  یک  1ــ 
دو  به  را  نخ ها  شکل،  مانند  و 
طرف آن ببندید و از طرف دیگر 
کاغذی(  )لیوان های  کّفه ها  به 
وصل کنید. توّجه کنید که نخ ها 

باید از روی قرقره عبور کنند.

2ــ وسط میز را علمت گذاری کنید و چهارچرخه را در وسط میز قرار دهید. 
3ــ یکی از دانش آموزان چهارچرخه را نگه  دارد و دانش آموز دیگری در هر یک از کّفه ها وزنه ی 100 گرمی قرار دهد. حال 

چهارچرخه را با دّقت رها کنید. چه چیزی مشاهده می کنید؟
4ــ اکنون وزنه ی کّفه شماره  ی یک را با وزنه ی 200 گرمی جایگزین کنید و آزمایش را تکرار کنید. چه چیزی مشاهده می کنید؟

5  ــ آزمایش را با وزنه های گوناگون تکرار و جدول زیر را کامل کنید.

 در کدام حالت ها چهارچرخه ثابت می ماند و حرکت نمی کند؟
 در کدام حالت ها چهارچرخه شروع به حرکت می کند؟

 آیا در آزمایش های شماره )2( و )4( به چهارچرخه نیرو وارد می شود؟ اگر پاسخ شما آری است، پس چرا جسم حرکت نمی کند؟
 به نظر شما شرط شروع به حرکت کردن یک جسم چیست؟

 نتیجه ی کاوش خود را در یک یا چند سطر بنویسید.

وضعیت چهارچرخهوزنه ی موجود در کّفه ی شماره )٢(وزنه ی موجود در کّفه ی شماره )١(شماره ی آزمایش
ثابت می ماند و حرکت نمی کند١00
٢١00١00
به سمت وزنه ی سنگین تر حرکت می کند٣٢00١00
4400400
5400١00
6٢00400

 قرقره قرقره

کّفه
)1(

کّفه
)2(

چهارچرخه



ورزش و نیرو)2(

درس 
7
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نیروهای غیرتماسی
و...،  طناب کشی  ماشین،  هل دادن  مچ اندازی،  مسابقه ی  در 
آیا  می کنند.  وارد  نیرو  هم  به  یکدیگر  با  تماس  اثر  در  دو جسم 
به  هم  با  تماس  بدون  جسم  دو  که  می شناسید  را  موقعیت هایی 

یکدیگر نیرو وارد  کنند؟
وقتی توپ یا مدادی از دست شما رها شود به طرف زمین سقوط 
به  می شوند  جدا  درخت  از  وقتی  نیز  برگ ها  و  میوه ها  می کند. 
چرا  که  کرده اید  فکر  تاکنون  آیا  می کنند.  سقوط  زمین  طرف 

اجسام به طرف زمین سقوط می کنند؟

وقتی توپ در دست شما قرار دارد، ساکن است. با رهاشدن از 
دست، شروع به حرکت به طرف پایین می کند و تغییر حرکت اتّفاق 
می افتد. می دانیم عامل تغییر حرکت، نیرو است. بنابراین نتیجه 
می کند  وارد  نیرو  اطراف خود  اجسام  همه ی  به  زمین  می گیریم 
یا  نیروی گرانشی  نیرو،  این  به طرف خود می کشد.  را  آنها  و 
نیروی جاذبه ی زمین نامیده می شود. نیروی جاذبه ی زمین بر 
همه چیز و همه کس عمل می کند. نیروی جاذبه ای که زمین به هر 

جسم وارد می کند، وزن جسم نامیده می شود.

گفت وگو

الف( چرا وقتی شیر آب را باز می کنیم، آب بلفاصله به سمت زمین جریان پیدا می کند؟
ب( چرا اسکی باز در سرازیری به طرف پایین حرکت می کند و تندی آن زیاد می شود.
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فکرکنید
فرض کنید در زمین مسابقه ی فوتبال، جاذبه ی زمین بر توپ وارد نشود. به نظر شما چه اتّفاق هایی ممکن است بیفتد؟

شگفتی های آفرینش

آیا می دانید  زمین  و  هفت  سّیاره ی  دیگر 
منظومه ی شمسی با بیش از ١60 قمر در اثر 
نیروی گرانشی به دور خورشید می چرخند 
و فاصله ی  هر  سیاره  از  خورشید هنگام 
حرکت در مدارش تغییر می کند؛ اّما هیچ گاه 

با یکدیگر برخورد نمی کنند.

علم و زندگی

شما در کتاب های قبلی علوم با مفهوم جرم آشنا شدید و دیدید که جرم هر جسم به مقدار ماّده ی تشکیل دهنده ی آن بستگی دارد. 
یکای اندازه گیری )واحد اندازه گیری( جرم کیلوگرم است. برای اندازه گیری جرم معموالً از ترازو استفاده می شود؛ اّما بیشتر 
مردم به جای کلمه ی جرم از کلمه ی وزن استفاده می کنند؛ مثلً می گویند وزن این هندوانه 5 کیلوگرم است در حالی که این گفته 

از نظر علمی صحیح نیست. درست این است که بگوییم جرم این هندوانه 5 کیلوگرم است. 
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برای اندازه گیری وزن جسم ها از نیروسنج استفاده می کنیم. به طور کلّی نیروسنج ها برای اندازه گیری نیرو 
به کار می روند. یکای نیرو، نیوتون نامیده می شود. وزن یک طالبی  یک  کیلوگرمی حدود ١0 نیوتون است 

یا وزن یک هندوانه ی متوّسط 5کیلوگرمی، حدود 50 نیوتون است.

پیش از  این در علوم سال چهارم دیدیم که دو آهن ربا بدون تماس با یکدیگر به هم نیرو وارد می کنند. همچنین آهن رباها بدون تماس، 
برخی از انواع فلزها مانند آهن را جذب می کنند. نیرویی که یک آهن ربا به آهن ربای دیگر وارد می کند، نیروی مغناطیسی نامیده 

می شود.

فّعالیت
یک عروسک کوچک که در آن آهن ربای کوچکی قرار دارد و معموالً برای تزئین به در یخچال می چسبانند تهیه کنید و آن را 

روی یک مقّوای ضخیم قرار دهید. به کمک یک آهن ربای نسبتاً قوی، از زیر مقّوا، عروسک را به حرکت درآورید.
به جای عروسک می توانید از یک اسباب بازی چرخ دار که در آن آهن یا آهن ربا قرار دارد، استفاده کنید و اسباب بازی را روی 

مقّوا به حرکت درآورید.
از این آزمایش ها چه نتیجه ای می گیرید؟

قطب های همنام همدیگر را جذب و غیرهمنام همدیگر را دفع می کنند.



57

آزمایش کنید

دو میله ی پلستیکی )مثلً دو عدد خودکار پلستیکی( تهیه 
کنید و یکی را با نخی همانند شکل از میزی آویزان کنید. یک 
سر هر دو میله را به پارچه ی پشمی و یا موهای سر، که تمیز و 
خشک باشد،  مالش دهید. مطابق شکل، سر هر دو میله را به 

هم نزدیک کنید. چه اتّفاقی می افتد؟

در آزمایش باال، میله یا شانه پس از مالش دارای خاصیتی شده است که می تواند بعضی از اجسام را  به خود جذب کند. نیرویی که 
باعث جذب خرده های کاغذ به میله یا شانه می شود، نیروی الکتریکی نامیده می شود. شما هم تجربه ی دیگری از نمایش این نیرو را 

در کلس بیان کنید.

شانه ی  یا  میله  یعنی  دهید؛  انجام  کاغذ  با خرده های  را  آزمایش  همین 
پلستیکی مالش داده شده را به خرده های کاغذ نزدیک کنید. چه اتّفاقی 

می افتد؟
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آزمایش کنید

اصطکاک
در دوچرخه سواری وقتی می خواهیم سرعت خود را کم، و یا دوچرخه را متوّقف کنیم از ترمز استفاده می کنیم.

آیا تاکنون فکر کرده اید ترمزکردن چگونه سبب کُندشدن و توّقف سریع وسیله ی نقلیه می شود؟ نه تنها دوچرخه بلکه هر جسمی که روی 
سطحی در حال حرکت است، پس از مّدتی حرکتش کُند می شود. وقتی توپی در حال حرکت است چرا پس از طّی مسیر کوتاهی از 

حرکت باز می ایستد؟ چرا راه رفتن بر سطح یخ و برف دشوار است؟ چرا ... .

تخته ای صاف به طول تقریبی 40 سانتی متر تهیه کنید و در سطحی صاف مانند سطح سرامیکی، روی چند کتاب قرار دهید. 
جسمی مانند یک باتری قلمی را از باالی تخته رها کنید. جسم پس از طّی چه مسافتی روی سطح صاف می ایستد؟

بار دیگر این آزمایش را روی سطح پرزداری مانند موکت تکرار کنید. این بار جسم پس از طّی چه مسافتی می ایستد؟ اگر 
آزمایش را روی سطح ناهموار خاکی انجام دهیم، چه اتّفاقی می افتد؟ اگر روی یخ انجام شود، چه اتّفاقی می افتد؟

  به نظر شما باید چه وضعیتی فراهم باشد تا جسم، مسافت بیشتری را طی کند؟
  در کدام حالت جسم زودتر متوّقف می شود؟

  به نظر شما چرا در همه ی حالت ها، جسم پس از مّدتی باالخره می ایستد؟

آزمایش 
روی سطح 
صاف

آزمایش 
روی سطح 
ُپرزدار
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جمع آوری اطاّلعات

نیرویی که سبب کُندشدن حرکت می شود، نیروی اصطکاک نامیده می شود. معموالً نیروی اصطکاک در خلف جهت حرکت، بر 
جسم اثر می گذارد.

فکرکنید

فکرکنید

در آزمایش انجام شده، کدام نیرو سبب کُند شدن حرکت و توّقف جسم شده است؟ این نیرو در کدام جهت بر جسم وارد شده 
است؟

در »آزمایش کنید« صفحه ی قبل، نیروی اصطکاک در کدام حالت بیشتر است؟ آیا به نظر شما سطحی وجود دارد که جسم 
رهاشده روی آن متوّقف نشود؟ در گروه خود بحث کنید.

شگفتی های آفرینش

آیا می دانید اگر نیروی اصطکاک نبود، چه اتّفاقی می افتاد؟ آیا زندگی بدون اصطکاک برای شما قابل تصّور است؟

گفت وگو

در هریک از فّعالیت های زیر، نیروی اصطکاک بیشتر باشد بهتر است یا کمتر ؟ چرا؟
ب( باال رفتن از کوه الف( هنگام ترمز کردن اتومبیل 

ت( گره زدن طناب پ( اسکی روی یخ یا برف 
ج( هنگام هُل دادن یک جسم سنگین ث( اصطکاک بین اجزای دوچرخه، مثلً زنجیر و چرخ دنده 

اطّلعات  باره  این  در  می گیرد؟  صورت  اقداماتی  چه  اتومبیل ها،  ُسرنخوردن  و  برفی  روزهای  در  اصطکاک  افزایش  برای 
جمع آوری و نتیجه  را به کلس گزارش کنید.
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در زمان های قدیم برای جابه جایی اجسام بسیار سنگین و کاهش 
اصطکاک از روشی شبیه این آزمایش استفاده می کردند. آنها به 

جای مداد از تنه ی درختان کمک می گرفتند.
برای کم کردن اصطکاک از چه راه هایی  به نظر شما امروزه 

می کنند؟ استفاده 
چمدان  یک  می تواند  دانش  آموز  یک  چگونه  دهید  توضیح 

کند؟ جابه جا  راحتی  به  را  سنگین  مسافرتی 

آزمایش کنید

آزمایش کنید

یک کتاب بزرگ را روی میز قرار دهید و سعی کنید به کمک یک ِکش آن را به حرکت درآورید. این آزمایش را می توانید با 
قراردادن چند کتاب روی هم، نیز انجام دهید. حال چند مداد استوانه ای شکل را زیر کتاب  قرار دهید و دوباره سعی کنید کتاب 
را به کمک همان ِکش به حرکت درآورید. در کدام حالت، حرکت دادن کتاب راحت تر است و ِکش کمتر کشیده می شود؟ علّت 

را توضیح دهید.

فکرکنید
نیروی  است،  حرکت  حال  در  جاّده ای  در  اتومبیل  وقتی 
آن  سرعت  کاهش  سبب  و  می کند  اثر  آن  بر  اصطکاک  
یا  کشتی  بر  اصطکاک  نیروی  آیا  شما  نظر  به  می شود. 

می کند؟ اثر  نیز  پرواز  حال  در  هواپیمای 

اتّفاقی می افتد؟ چه  با سرعت زیاد حرکت دهید. چه  بردارید و  برگه ی کاغذ را  همانند شکل، یک 
نیرویی سبب خم شدن کاغذ می شود؟
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وقتی جسمی حرکت می کند از طرف هوا بر آن نیروی مقاومی وارد می شود که اصطلحاً به آن نیروی مقاومت هوا می گویند. بنابراین 
برای اینکه اجسام بتوانند به راحتی در هوا حرکت کنند، باید شکل آنها را به گونه ای طّراحی کنیم تا نیروی مقاومت هوای وارد بر 

آنها به کمترین مقدار ممکن برسد.

کاوشگری
بررسی کنید »شکل جسم چه اثری روی حرکت جسم دارد«. 

1ــ  یک ماشین اسباب بازی را از باالی سطح شیبداری رها کنید.

2ــ مسافتی که ماشین روی سطح افقی طی می کند تا بایستد، اندازه گیری و یادداشت کنید 
)تکرار آزمایش و به دست آوردن میانگین مسافت طی شده، دّقت شما را باال می برد(.

3ــ مقّوایی به ابعاد 20 سانتی متر در 10 سانتی متر ببرید و مانند شکل درماشین قرار دهید و 
دوباره آن را از باالی سطح شیبدار رها کنید. مشاهدات خود را یادداشت کنید.

4ــ این مقّوا را با تا کردن به ابعاد دیگر درآورید و آزمایش را تکرار کنید. جدول زیر را کامل کنید.
توجه کنید: در همه ی آزمایش ها جرم ماشین به همراه مقّوا یکسان باشد.

  نتیجه ی کاوش خود را در یک یا چند سطر بنویسید.

وسایل و مواّد مورد نیاز

شماره ی 
آزمایش

میانگین مسافتی که ماشین روی سطح افقی طی می کند )سانتی متر(مساحت مقّوا )سانتی متر مرّبع(

١

٢

٣

4

ماشین اسباب بازی

 مقّوای نازک

 متر یا خط کش

چسب
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یک نوار کاغذی به عرض تقریبی 4 سانتی متر را از 
ورق کاغذ ِببُرید و همانند شکل پ، یک طرف آن 
را میان کتاب قرار دهید و فوت کنید. چه اتّفاقی 
می افتد؟ اگر سریع تر از دفعه ی قبل فوت کنید و هوا 
با سرعت بیشتری از روی کاغذ بگذرد، چه اتّفاقی 

می افتد؟

آزمایش کنید

فکرکنید
١ــ نیروی مقاومت هوا بر چه نوع خودروهایی اثر کمتری دارد؟

٢ــ چرا هنگام نشستن هواپیماهای جنگی، در پشت آنها چتری باز می شود؟

دو بادکنک را همانند شکل الف از یک میله یا خط کش بیاویزید و به طور مستقیم و یا با یک لوله ی خودکار به وسط بادکنک ها 
فوت کنید. چه اتّفاقی می افتد؟ اگر سریع تر از دفعه ی قبل فوت کنید، چه اتّفاقی می افتد؟

پرواز

بالف

پ
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بال های هواپیما را به گونه ای طّراحی می کنند که وقتی هواپیما در حال حرکت است، هوای باالی بال نسبت به هوای پایین بال سرعت 
بیشتری داشته باشد. همین امر مانند آزمایش نوار کاغذی، سبب اختلف فشار در باال و پایین بال و ایجاد نیروی خالص به طرف باال 
می شود. این نیرو می تواند حّتی از نیروی جاذبه ی وارد بر  هواپیما هم بیشتر باشد و آن را به طرف باال بکشد. پس به هواپیمای در 
حال حرکت علوه بر نیروی جاذبه ی زمین  و مقاومت هوا، نیروی رو به باالیی نیز وارد می شود که اصطلحاً به آن نیروی باالبری 

گفته می شود.

نیروی مقاومت هوا

نیروی باالبری

وزن

نیروی رانش

فکرکنید
اینکه سقف  در روزهای طوفانی امکان 
شیروانی خانه های قدیمی کنده شود، زیاد 

است.
براساس  را  اتّفاق  این  می توانید  آیا 
دهید؟ توضیح  انجام شده  آزمایش های 

فّعالیت
با نظر معلّم خود به چند گروه تقسیم شوید. هر گروه یک هواپیمای کاغذی درست کند و هواپیمای خود را آزمایش کند؛ سپس 
یک مسابقه بین هواپیماهای ساخته شده برگزار کنید. هواپیمای کدام گروه، زمان بیشتری در هوا باقی می ماند و مسافت بیشتری 

را طی می کند؟



طّراحی کنیم و بسازیم

درس 
8
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چه روش هایی برای به حرکت درآوردن هر کاردستی، پیشنهاد می کنید؟

در شکل های زیر تصویر چند کاردستی را می بینید.

فّعالیت

هر گروه با ساختن و به حرکت درآوردن کاردستی خود روش های پیشنهادی را در عمل نشان دهد.

گفت وگو

نمایشگاهی از نمونه های ساخته شده برپا کنید و روش های به حرکت درآوردن کاردستی ها را با هم مقایسه کنید.
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در درس کار و فناوری با موتورهای الکتریکی ساده آشنا شدید. موتور الکتریکی با باتری کار می کند و می تواند یک محور را به 
چرخش درآورد. از این چرخش برای به حرکت درآوردن خیلی چیزها می توان استفاده کرد.

شما با استفاده از یک موتور الکتریکی و یک باتری، کاردستی های حرکت کننده بسازید.

فکرکنید

اگر موتور الکتریکی نداشته باشید، برای به حرکت درآوردن وسیله های خود از چه چیزهایی می توانید استفاده کنید؟



سفر انرژی 

درس 
9
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آزمایش کنید

ما در زندگی روزمره، کلمه ی  انرژی را در گفته ها و نوشته های خود به کار می بریم.
شما چه مواقعی کلمه ی انرژی را به کار می برید؟ برای چه کارهایی به انرژی نیاز دارید؟

فّعالیت های زیر را انجام دهید و بگویید در هر مورد، چه شکلی از انرژی به شکل دیگر تبدیل می شود؟
١ــ دست های خود را به هم مالش دهید تا احساس گرم شدن کنید.

٢ــ با مداد بر لبه ی لیوان ضربه بزنید تا صدا تولید شود.
٣ــ توپی را مطابق شکل پرتاب کنید تا با اسباب بازی ها برخورد کند و آنها را به حرکت در آورد.

4  ــ بر روی طبل پلستیکی چند دانه برنج بریزید و سپس در نزدیکی پوسته ی طبل صدای محکمی ایجاد کنید.

مارپیچ کاغذی را روی شعله ی مستقیم قرار ندهید.

هشدار

5ــ مارپیچ کاغذی را باالی منبع گرما )شوفاژ یا بخاری( قرار دهید تا به چرخش درآید. 
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مشاهده کردید که انرژی به شکل های گوناگون مانند انرژی حرکتی، گرمایی، نورانی، صوتی و ... دیده می شود و می تواند از شکلی 
به شکل دیگر تبدیل شود. شما چه شکل های دیگری را از انرژی می شناسید؟ در زندگی روزمره از کدام شکل های انرژی بیشتر 

استفاده می کنید؟

انرژی در چه موادّی ذخیره می شود؟
حتماً تا به حال تجربه کرده اید وقتی گرسنه هستید، خوردن مقداری مواّد خوراکی مانند کشمش یا خرما می تواند به بدن شما انرژی 

برساند. آیا در این مواد انرژی ذخیره شده  است؟ انرژی مواّد خوراکی از کجا به دست می آید؟  
انرژی نورانی خورشید در غذاهایی که گیاهان می سازند، ذخیره می شود.

با توّجه به شکل، انرژی آب، باد و سوخت ها چه ارتباطی با انرژی خورشید دارند؟
اغلب انرژی الزم برای گرم کردن خانه ها و به حرکت درآوردن ماشین ها و نیروگاه ها به وسیله ی سوخت های  فسیلی تأمین می شود. 
در سوخت هایی  مانند زغال سنگ، نفت، گاز طبیعی و چوب انرژی  ذخیره شده است. قسمتی از انرژی موجود در این مواد، هنگام 

سوختن به شکل های موردنیاز مانند گرما و حرکت تبدیل می شود. 

گفت وگو
 نور خورشید چگونه به ایجاد ابر، باد و باران کمک می کند؟

 بسیاری از دانشمندان معتقدند منبع اصلی بیشتر انرژی هایی که ما در زندگی مصرف می کنیم، نور خورشید است. شما در این 
مورد چه فکر می کنید؟ دالیل خود را در گروه بیان کنید.

زغال سنگنفت
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پیش از این دیدیم در بعضی مواد مانند مواّد غذایی و سوخت ها، 
انرژی به طور طبیعی ذخیره شده است. در بعضی از وسایل مانند 

باتری ها نیز می توان انرژی ذخیره کرد. 
باتری ها براساس کاربرد، به شکل ها، اندازه ها و ویژگی های مختلفی 

طّراحی و ساخته می شوند.   

کاوشگری
1ــ با استفاده از یک خط کش و 

تکیه گاه، اهرمی بسازید.
را  پلستیکی  قطعه ی  یک  2ــ 
مطابق شکل روی لبه ی خط کش 
از  را  وزنه  سپس  دهید،  قرار 
فاصله ی ١5 سانتی متری بر روی 
کنید،  رها  خط کش  دیگر  لبه ی 

چه مشاهده می کنید؟
ارتفاع  از  را  وزنه  دیگر  بار  3ــ 
٢5 و ٣5 سانتی متری رها کنید، 

چه تغییری مشاهده می کنید؟
قطعه ی  حالت،  کدام  در  4ــ 
پرتاب  هوا  به  بیشتر  پلستیکی 

می شود؟
هرچه  گفت؛  می توان  آیا   
سطح  از  شده  رها  جسم  ارتفاع 
انرژی ذخیره  باشد،  بیشتر  زمین 

شده در آن بیشتر است؟

وسایل و مواّد مورد نیاز

تکیه گاه

فکرکنید
آیا وسیله هایی را می شناسید که به کمک باتری کار کنند؟  وقتی چراغ قّوه یا اسباب بازی متحّرک را به کار می اندازید، انرژی 

ذخیره شده در باتری به چه شکل هایی از انرژی تبدیل می شود؟

 خط کش

وزنه قطعه ی پالستیکی
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کاوشگری
تکیه گاهی  از  را  فنری  شکل  مطابق  1ــ 
خط کش  یک  آن  کنار  و  کنید  آویزان 

بچسبانید.
فنر  انتهای  از  را  کوچکی  وزنه ی  2ــ 
آویزان کنید و محّل توّقف وزنه را مشّخص 

کنید.
3ــ وزنه را به اندازه ی ٢ سانتی متر به طرف 
پایین بکشید و سپس رها کنید. وزنه تا چه 

ارتفاعی باال می رود؟
4ــ آزمایش را با کشیدن وزنه به اندازه ی 
٣ سانتی متر، 4 سانتی متر و ... تکرار کرده 
و هر بار ارتفاعی را که جسم باال می رود 

اندازه گیری و یادداشت کنید.
 در کدام حالت، انرژی ذخیره شده در 

مجموعه ی جسم و فنر بیشتر است؟
 نتیجه ی کاوش خود را در یک یا چند 

سطر بنویسید.

وسایل و مواّد مورد نیاز

فکرکنید

وزنه

خط کش

فنر

علی خودکاری دارد که درون آن از فنر 
استفاده شده است؛ این فنر با استفاده از 
دکمه ای که در کنار خودکار قرار گرفته، 
از حالت فشرده خارج می شود. او فنر 
خودکار را در حالت فشرده قرار داده و 
جسمی را مطابق شکل جلوی آن قرار 
چه  دهد،  فشار  را  دکمه  اگر  می دهد. 
توضیح  را  خود  پاسخ  می افتد؟  اتّفاقی 

دهید.
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انرژی دائمًا از شکلی به شکل دیگر تبدیل می شود
انرژی دائمًا در سفر است. وقتی آب از باالی آبشار سرازیر می شود، انرژی که به عّلت قرار گرفتن آب در ارتفاع در آن ذخیره شده 
به انرژی حرکتی  به انرژی حرکتی تبدیل می شود. وقتی این آب روی توربین می ریزد، انرژی آن  به تدریج  پایین آمدن آب  با  است 
توربین تبدیل می شود. توربین  هم با چرخش خود، دستگاه موّلد برق را به حرکت در می آورد و انرژی الکتریکی تولید می شود.  انرژی 
الکتریکی می تواند به انرژی های حرکتی، صوتی، گرمایی، نورانی و سایر انرژی های مورد نیاز ما تبدیل شود و این تغییرات انرژی 

دائمًا ادامه پیدا می کند.

فکرکنید
تبدیل  انرژی هایی  به چه  این وسیله ها،  انرژی ذخیره شده در  یا عروسکی را کوک می کنید،  اسباب بازی  هنگامی که ماشین 

می شود؟

آزمایش کنید
یک اسباب بازی کوکی )فنردار( تهیه و آن را کمی کوک و رها کنید. 

بار دیگر آن را بیشتر کوک کرده و رها کنید. چه مشاهده می کنید؟ 
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گفت وگو

در گروه خود، سفر انرژی را برای 
هریک از موارد زیر بیان کنید:

را  کمان  و  تیر  که  ورزشکاری   
می کشد و سپس آن را رها می کند.

 کوهنوردی که از کوه باال می رود 
و سپس با چتر نجات پایین می آید.

 آبی که پشت سد جمع می شود و 
سپس توربین برق  آبی را می چرخاند 

و انرژی الکتریکی تولید می شود.

علم و زندگی
وسیله یا پدیده ای را شناسایی کنید که تبدیل انرژی را نشان دهد. آن را به کلس بیاورید و به دوستان خود معّرفی کنید. آیا 

می توانید خودتان وسیله ای با این ویژگی طّراحی کنید؟

شگفتی های آفرینش

تبدیل انرژی در بدن بعضی از موجودات زنده 
یا الکتریسیته شود.  می تواند باعث تولید نور  
کرم  شب تاب  در  شب  از  خود نور می دهد. 
برق  خود  از  می توانند  ماهی  سفره  و  مارماهی 
تولید و به این وسیله دشمن را از خود دور کنند.

فکرکنید
 آیا می توانید وسیله یا پدیده ای معّرفی کنید که در آن دو تبدیل انرژی یا بیشتر انجام پذیر باشد؟

 تصّور کنید که انرژی نتواند از یک شکل به شکل دیگر تغییر یابد. در این صورت چه مشکلتی در زندگی ما پیش می آید؟
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اندازه گیری انرژی 
شما برای هر فّعالیتی که انجام می دهید، انرژی مصرف می کنید. مقدار مصرف انرژی در برخی از فّعالیت ها مانند مسابقه ی دو بیشتر 
و در برخی از فّعالیت ها مانند پیاده روی معمولی کمتر است. انرژی با واحدی به نام ژول )J(  اندازه گیری می شود؛ مثًل ما برای دویدن 

در یک ساعت ٢800 کیلوژول و برای پیاده روی آرام 650  کیلوژول انرژی نیاز داریم. 
در  موجود  انرژی  میزان  که  می شود  دیده  برچسب هایی  روشنایی  المپ های  و  خانگی  برقی  لوازم  غذایی،  مواّد  ه بندی  بست روی 

ماّده ی غذایی یا انرژی مصرفی دستگاه را به ما نشان می دهد.
توّجه: یکای انرژی روی مواّد غذایی بر حسب کیلو کالری نوشته می شود و هرکیلو کالری به طور تقریبی معادل 4000 ژول است.

کاوشگری
با استفاده از اطّلعاتی که روی بسته های مواّد غذایی نوشته شده است، میزان انرژی موجود در آنها را با یکدیگر مقایسه کنید 

و به کلس گزارش دهید. 



خیلی کوچک، خیلی بزرگ 

درس 
10
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آیا تا به حال یاخته٭ )سّلول( را از نزدیک مشاهده کرده اید؟ برای دیدن آنها از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟
برای مشاهده ی بیشتر یاخته ها و جانداران تک یاخته ای از میکروسکوپ استفاده می شود.

مشاهده ی یاخته و جانداران کوچک در زیر میکروسکوپ بسیار جالب و شگفت انگیز است. قبل از کار با میکروسکوپ بهتر است با 
عدسی چشمیاجزای آن آشنا شویم.

تغییردهنده ی فاصله ی عدسی ها

پیچ نگهدارنده

عدسی های شیئی

صفحه ی چرخان

گیره

صفحه ی میکروسکوپ

کندانسور )متراکم کننده ی نور(

المپ

پایه

کلید

تنظیم میزان نور

پیچ جابه جا کننده ی الم

تنظیم کند

تنظیم تند

دسته

شگفتی های آفرینش

در بدن انسان میلیاردها یاخته وجود دارد؛ اّما شاید باور نکنید که بیشتر جانداران فقط یک یاخته دارند.

جمع آوری اطاّلعات
در مورد استفاده  و نقش میکروسکوپ ها در دنیای امروز، اطّلعات جمع آوری و در مورد آنها در کلس گفت وگو کنید.

٭ مصوب فرهنگستان
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کار با میکروسکوپ
برای استفاده ی صحیح از میکروسکوپ مراحل زیر را با کمک معّلم خود انجام دهید. 

نمونه هایی مانند بال و پای مگس و حشرات دیگر و گرده های گیاهان مختلف محیط زندگی خود را زیر میکروسکوپ قرار دهید و 
شکل آنچه را مشاهده می کنید، رسم کنید.

١ــ پس از تمیز کردن عدسی ها ، صفحه ی میکروسکوپ را در پایین ترین وضعیت خود قرار دهید.
٢ــ عدسی شیئی با بزرگ نمایی کم را در مسیر نور قرار دهید.

٣ــ یکی از نمونه های آماده در آزمایشگاه را بردارید و الم )تیغه ی شیشه ای( را روی صفحه بین 
گیره ی میکروسکوپ طوری قرار دهید که المل )تیغک شیشه ای( به سمت باال باشد و نور از آن 

عبور کند.
4  ــ درون عدسی چشمی نگاه کنید و با پیچ تنظیم، صفحه ی میکروسکوپ را آهسته به سمت باال 

بیاورید.
5  ــ با مشاهده ی تصویر با پیچ جابه جا کننده، الم را به اندازه ای حرکت دهید که تصویر در وسط 

میدان دید قرار گیرد؛ سپس تصویر را تنظیم کنید تا واضح دیده شود.
6ــ عدسی با بزرگ نمایی متوّسط را در مسیر نور قرار دهید و تصویر را به آهستگی تنظیم کنید.

7ــ عدسی با بزرگ نمایی زیاد را در مسیر نور قرار دهید و دوباره تصویر را تنظیم کنید.

آزمایش کنید
با کمک والدین خود چند شیشه ی کوچک در دار تهیه کنید و از آب مکان های مختلف مثل حوض، برکه، نهر، رودخانه که ظاهر 

سبز رنگ دارند، نمونه برداری کنید و به کلس بیاورید.

آب نهر یا مکان های دیگر ممکن است آلوده باشد. بهداشت را در آزمایش رعایت کنید.
هشدار
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 بقیه ی ذّرات ریزی که بین این رشته ها می بینید، ممکن است جانداران تک یاخته ای یا پر یاخته ای ساده باشند.

مخّمر را می توان به صورت ذّرات خشک جامد از فروشگاه ها یا به صورت مایه ی خمیر از نانوایی ها تهیه کرد.

جلبک های رشته ای با 
بزرگ نمایی متفاوت

انواعی از تک یاخته ای ها در قطره ی آب

با کمک معّلم، قطره ای از نمونه های آب را روی تیغه ی شیشه ای بریزید و تیغک را روی آن قرار دهید.میکروسکوپ را تنظیم و نمونه 
را مشاهده کنید. شکل آنچه را می بینید در دفتر خود بکشید و با شکل های صفحه ی بعد مقایسه کنید. 

 شما ممکن است در قطره ی آب، رشته های سبز رنگی را ببینید که از کنار هم قرار گرفتن یاخته های مثل هم تشکیل شده اند. این 
موجودات زنده پر یاخته های ساده هستند و جلبک های رشته ای نام دارند.

علم و زندگی
مقداری مخّمر از نانوایی محّله ی خود تهیه کنید. مخّمر نانوایی را در آب بریزید و کمی صبر کنید.یک قطره از محلول تهیه  شده 
را روی الم بریزید و روی آن المل قرار دهید. موجودات تک یاخته ای گرد یا بیضی شکلی که می بینید، همان مخّمرها هستند. 

اگر با دّقت بیشتر نگاه کنید، بعضی از آنها را در حال جوانه زدن خواهید دید.مخّمرها از قارچ های تک یاخته ای هستند.
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علم و زندگی
در  پژوهشگران  دهند.  نشان  بزرگ تر  برابر   ٢000 تا  را  نمونه  می توانند  نوری  میکروسکوپ های  پیشرفته ترین  و  جدیدترین 
آزمایشگاه ها از این نوع میکروسکوپ استفاده می کنند. )به همراه معّلم خود از آزمایشگاه نزدیک دبستان دیدن کنید و با کاربرد 

میکروسکوپ در آنجا آشنا شوید.(

از  ریز  اجسام  دیدن  برای  دور  گذشته های  در  تاریخی:  نکته ی   
بزرگ  برابر   ٢0 تا   ١0 را  اجسام  بین  ذّره  می شد.  استفاده  ذّره بین 
می کند.اّولین میکروسکوپ ها با قرار دادن ذّره بین ها در کنار همدیگر 

ساخته شدند.
رابرت هوک  حدود 400 سال  پیش  اّولین  میکروسکوپ  را ساخت 
آن  ببیند و تصویر  با دّقت  پنبه را  توانست قطعه ای از چوب  آن  با  و 
را رسم کند. اصطلح سّلول )به معنای اتاق کوچک( را نیز او برای 
حفره های چوب پنبه به کار برد.پس از آن میکروسکوپ دیگری ساخته 

شد که با آن توانستند موجودات ریز درون آب را ببینند.

میکروسکوپ های امروزی
با طرز کار عدسی ها و استفاده از آنها در علوم پنجم آشنا شدید و دانستید که یکی از کاربردهای عدسی در ساخت میکروسکوپ 

است.
تقریبًا همه ی میکروسکوپ های امروزی مثل همان میکروسکوپ های قدیمی از کنار هم قرار گرفتن چندین عدسی ساخته شده اند. در 
این میکروسکوپ ها نور از یک منبع نوری به نمونه تابیده می شود. نور از نمونه و عدسی ها عبور می کند و ما می توانیم تصویر نمونه را 

به صورت روشن و بزرگ تر از خود آن ببینیم. 

تصویری که رابرت هوک از 
میکروسکوپ رابرت هوکچوب پنبه رسم کرد

گفت وگو
میکروسکوپ های قدیمی و امروزی را با یکدیگر مقایسه کنید. از این مقایسه چه نتیجه ای می گیرید؟
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مشاهده ی یاخته های گیاهی و جانوری
گیاه  تازه ی  برگ  از  می توان  روزنه  نگهبان  یاخته های  دیدن  برای 
بشکند.  تا  بزنید  تا  را  برگ  استفاده کرد.  گلخانه ای  گیاهان  یا  تره 
سپس با حرکت موّرب یک نیمه روی نیمه ی دیگر، بخش شّفافی 
را که سطوح باالیی و پایینی برگ را پوشانده اند، جدا کنید. تّکه ی 
کوچکی از آن را روی الم بگذارید. پس از اضافه کردن یک قطره 

آب، المل را روی آن قرار دهید و با میکروسکوپ مشاهده کنید.
شکل آنچه را در زیر میکروسکوپ می بینید در دفتر خود بکشید.

آیا تصویری که می بینید با شکل مقابل شباهتی دارد؟

آزمایش کنید
مطابق شکل زیر، تعدادی از یاخته های سطحی کنده شده ی دهان را به همراه مقداری بزاق دهان به روی الم منتقل کنید. پس 
از گسترش آن المل را روی آن قرار دهید و زیر میکروسکوپ مشاهده کنید. برای مشاهده ی بهتر نمونه، نور میکروسکوپ را 

تنظیم کنید. )قبل و بعد از آزمایش، دست های خود را با آب و صابون بشویید.( 

شکل آنچه را در زیر میکروسکوپ می بینید در دفتر خود بکشید و 
با شکل زیر مقایسه کنید.



 شگفتی های برگ
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برگ، ماّده ی سبزی به نام سبزینه )کلروفیل( دارد. سبزینه انرژی نور خورشید را جذب می کند. گیاهان از انرژی نور خورشید برای 
ساختن غذا استفاده می کنند.

برای این عمل روزنه های برگ، کربن دی اکسید را از هوا می گیرند. ریشه ها نیز آب و مواّد محلول در آن را از خاک گرفته و به 
وسیله ی آوندها به برگ می رسانند.

غذاسازی گیاهان با استفاده از انرژی نور خورشید، فتوسنتز نام دارد. فتو یعنی نور و سنتز یعنی ساختن.

آزمایش کنید
1ــ مطابق شکل روی مقداری نشاسته، قطره قطره محلول یُد بریزید. مشاهدات خود 

را یادداشت کنید و در کلس گزارش دهید.

2ــ برگی را در یک ِبشر کوچک بگذارید و آن قدر الکل روی آن بریزید تا روی آن 

را بپوشاند. حال این ِبشر را در یک ِبشر  بزرگ تر بگذارید که تا نیمه از آب پر شده 

است. این ِبشر را آن قدر حرارت دهید که تمام رنگ سبز از برگ خارج شود و شما 

آن را در بشر کوچک ببینید. برگ را با احتیاط از ِبشر خارج کنید و آن را با آب 

بشویید؛ سپس برگ را در یک بشقاب بگذارید و محلول ید را روی آن بریزید. چه 

مشاهده می کنید؟

محلول ید

وسایل و مواّد مورد نیاز

بشر کوچک

بشر بزرگ

محلول یدالکل

برگ شمعدانی



از قرار دادن الکل روی حرارت مستقیم خودداری کنید؛ زیرا الکل سریع آتش می گیرد. این آزمایش را با کمک معلّم خود 
انجام دهید.

هشدار

برگ شکارچی
برگ ها را اندام اصلی فتوسنتز کننده در گیاهان می دانند؛ علوه بر این گیاهان را به عنوان تولید کننده نیز می شناسند، ولی بعضی 
گیاهان، همه ی مواّد مورد نیاز خود را نمی توانند بسازند. به همین دلیل، بعضی از برگ های این گیاهان به شکل تله درآمده است که 

می تواند حشرات و حّتی جانوران کوچک را شکار کند. این گیاهان مواّد بدن شکار خود را مصرف می کنند.

برگ گیاهان، انرژی نور خورشید را در مواّد غذایی ساخته شده )مانند نشاسته( ذخیره می کنند.
همه ی موجودات زنده از غذایی که گیاهان می سازند، تغذیه می کنند. گیاهان خود نیز از این غذا استفاده می کنند.به همین علت گیاهان 

را تولید کننده می نامند.
ساقه های سبز رنگ گیاهان مانند ساقه ی لوبیا که کلروفیل دارند نیز غذاسازی می کنند. اّما محّل اصلی غذاسازی برگ است.

فکرکنید
نتایج دو آزمایش قبل را که انجام داده اید، با یکدیگر مقایسه کنید. چه نتیجه ای می گیرید؟
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میوه ی روغن دارمیوه ی نشاسته دارساقه ی نشاسته داردانه ی  روغن داردانه ی  نشاسته دار

نارگیلموزسیب زمینیتخمه ی آفتابگردانگندممثال ١

ـــــــــــــمثال ٢

در فتوسنتز علوه بر غذا، اکسیژن نیز تولید می شود. این اکسیژن از روزنه های برگ وارد هوای اطراف می شود.
موجودات زنده برای تنّفس به اکسیژن نیاز دارند. اکسیژن تولید شده به وسیله ی فتوسنتز در تنّفس موجودات زنده مورد استفاده قرار 

می گیرد.فتوسنتز با تولید اکسیژن به کاهش آلودگی هوا نیز کمک می کند.

جمع آوری اطاّلعات
آیا می دانید در قسمت های مختلف گیاهان چه مواّد غذایی وجود دارد؟

در این مورد اطّلعات جمع آوری و جدول زیر را کامل کنید:

گفت وگو
به تصاویر زیر به دّقت نگاه کنید و درباره ی آنها با یکدیگر گفت وگو و نتیجه گیری کنید.

فکرکنید
گیاهان چگونه به کم کردن آلودگی هوا کمک می کنند؟
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جنگل برای کیست؟
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می خورد و خورده می شود
آن  دادن  نشان  و چگونگی  غذایی  زنجیره ی  با  چهارم  در کلس 

آشنا شدید.
الف( رابطه ی غذایی جانداران شکل روبه رو را با زنجیره ی غذایی 

نشان دهید.
وابسته  بلوط  به درخت  روباه چگونه  زندگی  زنجیره ،  این  در  ب( 

است؟  
پ( زنجیره های غذایی را در شکل زیر پیدا و آنها را رسم کنید.

آیا بین زنجیره هایی که رسم کرده اید، ارتباطی )جانداران مشترک( وجود دارد؟ آنها را مشّخص کنید.

فکرکنید
الف( دانشمندان برای بررسی ارتباط غذایی جانداران در هر محیط، 

شبکه ی غذایی رسم می کنند. اکنون شما نیز  با استفاده از این 
زنجیره ها، یک شبکه ی غذایی رسم کنید.

ب( شکل روبه رو ارتباط غذایی بین چند جانور را نشان می دهد. 
اگر جانور )ب( از بین برود با استدالل توضیح دهید کدام جانور در 

معرض خطر قرار می گیرد.

الف

پ

ب

ت ث
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چیزی هدر نمی رود
این  پیکر  در طّی زمان در ساخته شدن  که  مواّدی  می افتد؟  گیاهان  و  بقایای جانوران  و  بی جان  پیکر  برای  اتّفاقی  آیا می دانید چه 

جانداران به کار رفته است، چه سرنوشتی پیدا می کنند؟
شاید دیده یا شنیده باشید که با استفاده از بقایای گیاهان، خاک گیاهی می سازند.
قارچ ها در تشکیل این خاک نقش دارند. اّما قارچ ها چگونه این کار را می کنند؟

کاوشگری
بررسی کنید »قارچ انرژی خود را از چه چیزی به دست می آورد؟«

١ــ میوه ی کپک زده را با ذّره بین قوی مشاهده و شکل کپک را رسم کنید.
با کشیدن  و  بردارید  میوه  از روی  مقداری کپک  بستنی،  از چوب  استفاده  با  ٢ــ 

چوب بستنی روی نان، کپک را به روی نان منتقل کنید.

٣ــ نان را درون ظرف شیشه ای قرار دهید و قبل از بستن در ظرف، چند قطره آب 
به آن بپاشید.

وسایل و مواّد مورد نیاز

ظرف شیشه ای در دار

چوب بستنی

ذّره بین

میوه ی کپک زده

 ورقه ی 

آلومینیومی
نان تازه

نخود 
خیس خورده
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قارچ ها گروهی از جانداران اند که بقایای موجودات زنده را تجزیه می کنند و سبب می شوند که مواّد تشکیل دهنده ی آنها دوباره به 
طبیعت برگردد. مثلً کار قارچ هایی که روی بقایای گیاهان و جانوران در جنگل رشد می کنند، تجزیه ی این بقایا و کمک به تشکیل، 

بهبود و تقویت خاک است.

نتیجهنمونه

نان

نخود

ورقه ی آلومینیمی

 کپک در کدام نمونه )ها( رشد کرده است؟
 کپک هایی که رشد کرده اند، انرژی مورد نیاز خود را از کجا به دست آورده اند؟

  نتیجه ی کاوش خود را در یک یا چند سطر بنویسید.

4ــ مراحل ٢ و ٣ را برای ورقه ی آلومینیمی و نخود تکرار کنید.

5  ــ ظرف ها را به مّدت یک هفته در محّل تاریک و گرم قرار دهید.
6  ــ بعد از یک هفته، نمونه های درون ظرف ها را با استفاده از ذّره بین به طور 
دقیق مشاهده و نتیجه ی مشاهده ی خود را در جدولی مانند جدول زیر ثبت 

کنید.
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غذای مّجانی: کرکس خود را با ته مانده ی 
مثالً  می کند؛  سیر  دیگر  جانوران  شکار 
رها  را  خود  شکار  الشه ی  شیرها  وقتی 
نزدیکی  آن  در  که  کرکس هایی  می کنند، 
در انتظار دورشدن شیرها هستند به محّل 

الشه می روند و بقایای آن را می خورند.

باهم زندگی می کنند
به هر تصویر نگاه کنید و سپس متن مربوط 

به آن را بخوانید.
دوستی مورچه و شته: شته هایی که روی 
شهد  مکیدن  درحال  دارند  قرار  گیاه  این 
شیرین گیاه هستند. مورچه ها، شته ها را با 
خود به النه شان می برند تا ماّده ی شیرینی را 
که شته ها دفع می کنند، بخورند. شته ها نیز 
در النه ی مورچه ها از شکارچی ها در امان 

می مانند.

مگس های مزاحم: اسب ها با تکان دادن دم خود سعی می کنند تا مگس ها و پشه ها را از خود 
دور کنند. این حشرات نیش خود را به درون بدن اسب فرو می برند و خون آن را می مکند.

گفت وگو
اکنون در مورد هریک از مثال های باال به این پرسش ها پاسخ دهید: کدام جانور سود می برد؟ کدام جانور سود نمی برد؟ 
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جمع آوری اطاّلعات

شگفتی های آفرینش

نیـل  اطـراف رود  در  کـه  کروکودیل هایـی 
بـدون  وقت هـا  بعضـی  می کننـد،  زندگـی 
حرکـت و با دهـان باز اسـتراحت می کنند. 
در ایـن هنگام نوعی پرنـده ی کوچک وارد 
انگل هـای  و  می شـود  کروکودیـل  دهـان 

درون دهـان کروکودیـل را می خـورد.

عکس های زیر برخی محیط ها را نشان می دهند. کدام محیط را انسان ساخته است؟ کدام به طور طبیعی وجود دارد؟ این محیط ها 
چه تفاوتی با هم دارد؟

طبیعت را حفظ کنیم

در  آیا در زمان های گذشته  زنده ی دیگر است.  و موجودات  گیاهان  از جانوران،  فراوانی  انواع  محیط های طبیعی، زیستگاه 
اطراف محّل زندگی شما محیط طبیعی بوده است که االن وجود ندارد و یا وسعت آن کم شده است؟ به نظر شما چرا آن محیط 

طبیعی از بین رفته و یا کوچک شده است؟
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وقتی اوضاع تغییر می کند
در طول تاریخ زمین، جانوران و گیاهانی بوده اند که اکنون دیگر 

وجود ندارند. در این باره چه مثال هایی می شناسید؟
 به نظر شما چه عواملی سبب از بین رفتن همه ی افراد یک نوع 

)جانور یا گیاه( می شود؟ 
نمی توانند  آنها  از  بعضی  می کند،  تغییر  جانداران  زیستگاه  وقتی 
و  می شوند  کم  به تدریج  و  کنند  اوضاع جدید سازگار  با  را  خود 

حّتی ممکن است سرانجام همه ی آنها از بین بروند.

نکته ی تاریخی: شیر ایرانی تا کمتر از یک قرن پیش در بخش هایی از ایران وجود داشت؛ اّما به دالیلی مانند شکار شدن به دست 
انسان و از دست دادن زیستگاهش از بین رفت. 

چه درختی می کارید؟
درخت کاری در فرهنگ ایرانی اسلمی رسمی پسندیده است. به همین علّت در کشور ما یک روز از سال را روز درخت کاری 
نامیده اند. آیا می دانید این روز  چه روزی است؟ زیست شناسان می گویند در هر منطقه درخت هایی را باید کاشت که به طور طبیعی، در 
همان منطقه وجود دارند. به این درخت ها درخت های بومی می گویند. بنابراین باید در انتخاب نوع درخت دّقت کرد؛ مثلً درخت 
کاج مواّدی از ریشه ی خود در خاک ترشح می کند که مانع رشد بسیاری از انواع گیاهان می شود. به همین علّت تنوع گیاهان در 

جنگل های کاج کم است.
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گفت وگو
در محّل زندگی شما روز درخت کاری چه درخت هایی می کارند؟ آیا این درخت ها بومی منطقه ی شما هستند؟

جمع آوری اطاّلعات
به انتخاب خود یکی از موارد زیر را انجام و در کلس ارائه دهید:
١ــ جنگل برای کیست؟ در پاسخ به این پرسش با توّجه به آنچه 

آموخته اید، یک داستان کوتاه بنویسید.
٢ــ مقاله ای درباره ی وضعیت یک محیط طبیعی که می شناسید و 
در خطر از بین رفتن است، بنویسید. در این مقاله به اهّمیت حفظ 

این محیط اشاره کنید و راه هایی برای حفظ آن پیشنهاد دهید. 
٣ــ مجموعه ای از تصاویر بعضی گیاهان یا جانوران بومی محّل 
زندگی خود تهیه کنید.می توانید شکل آنها را نّقاشی کنید یا از آنها 

عکس بگیرید.
یا نمونه هایی از  علّم  خود نمایشگاهی از تصاویر  با کمک م  

جانوران و گیاهان محیط زیست خود برگزار کنید.

اگر قطع درخت های جنگل ها به همین سرعت ادامه یابد، 
حدود نیمی از جنگل های کره ی زمین حّداکثر تا  20 سال دیگر از بین می روند.

گیاهانی  و  جانوران  و  طبیعی  های  محیط  مسئولیت حفظ   
که در این محیط ها زندگی می کنند در کشور ما بر عهده ی چه 
سازمان هایی است ؟ چه شغل هایی در ارتباط با معّرفی و حفظ 

محیط های طبیعی وجود دارد؟
الله ی واژگون 
)کوهرنگ، 
چهارمحال بختیاری(
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از فردی به فرد دیگر 
پزشک به فردی که سرماخورده است، می گوید از دست دادن یا روبوسی کردن با دیگران پرهیزکند؛ اّما به فردی که دیابت )بیماری 

قند( دارد چنین توصیه ای نمی کند؛ چرا؟ 
واگیر  بیماری های  ایجاد  عامل  می شوند.  نامیده  واگیر  بیماری های  منتقل شوند،  دیگر  فرد  به  فردی  از  می توانند  که  بیماری هایی 
جاندارانی به نام میکروب هستند. دیدن بیشتر عوامل بیماری زا فقط با میکروسکوپ امکان پذیر است؛ به این علّت به آنها میکروب 

می گویند. در شکل های زیر  برخی میکروب ها را می بینید. 

بعضی میکروب ها در بدن جانوران زندگی می کنند. به این جانوران، ناقل بیماری می گویند؛ مثًل نوعی پشه ناقل بیماری ماالریا و 
سگ ناقل بیماری هاری است. چه جانوران دیگری می شناسید که ناقل بیماری هستند؟

آنفلوآنزاسلسالک

گفت وگو
میکروب سرماخوردگی از چه راهی وارد بدن ما می شود؟

جمع آوری اطاّلعات
اطّلعات  وبا  بیماری  درباره ی  خود  محلّه ی  بهداشت  خانه ی  به  مراجعه  با 

جمع آوری کنید و به کلس گزارش دهید.

میکروب وبا

فکرکنید
به تصویر نگاه کنید. به نظر شما آیا این محیط می تواند سبب 
گسترش بیماری های واگیر شود؟ اگر جواب شما مثبت است، 

چگونه؟
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مبارزه با همه ی وجود 
آیا می توان جایی پیدا کردکه آنجا میکروب نباشد؟ پس چرا فقط بعضی مواقع بیمار می شویم؟

میکروب ها برای اینکه ما را بیمار کنند، باید از دو سّد دفاعی بدن عبور کنند.
سّد اّول: پوست بدن از ورود میکروب ها جلوگیری می کند؛ اّما اگر زخم یا خراشی در پوست ایجاد شود، چه اتّفاقی می افتد؟ وقتی 
نفس می کشیم، میکروب ها وارد بینی می شوند؛ اّما چرا نمی توانند به راحتی پایین تر بروند و وارد شش ها شوند؟ مخاط بینی و راه های 

تنفسی چه نقشی در گیرانداختن میکروب ها و خارج کردن آنها دارند؟  
سّد دوم: اگر میکروب ها از سّد اّول عبور کنند با سّد دوم دفاعی بدن یعنی گلبول های سفید روبه رو می شوند. بعضی گلبول های سفید 
به میکروب ها حمله می کنند و آنها را می خورند! به این گلبول های سفید بیگانه خوار نیز می گویند. بعضی گلبول های سفید مواّدی به 
نام پادتن ترشح می کنند. پادتن، میکروب ها را غیرفّعال می کند. گلبول های سفید بیگانه خوار این میکروب های غیرفّعال را راحت تر 

می خورند. اّما اگر میکروب ها از این سد نیز عبور کنند، چه اتّفاقی می افتد؟

گلبول سفید در حال  بیگانه خواری انواع گلبول های سفید

در بعضی جاها فاضالب را با باکتری های خاّصی تصفیه و بی ضرر می کنند 
و از آن برای آبیاری درختان  و فضاهای سبز استفاده می کنند.

شگفتی های آفرینش

میکروب هـا  از  گروهـی  باکتری هـا 
هسـتند. انواعی از باکتری ها درون 
مـا زندگـی می کننـد.  بـدن  و روی 
باکتری هایـی  مـا  روده ی  در  مثـًل 
هسـت کـه ویتامیـن تولیـد می کنند. 
پوسـت  در  کـه  باکتری هـا  بعضـی 
باکتری هـای  می کننـد،  زندگـی  مـا 

بیـن می برنـد. از  باکتری مفید رودهباکتری مفید پوستزیـان آور را 



96

وقتی میکروب ها پیروز می شوند
میکروب هایی که موّفق شده اند از سدهای دفاعی بدن عبور کنند در جاهای 
متفاوت بدن ساکن می شوند؛ مثًل میکروب ِسل در ُشش ها قرار می گیرد و 
سبب تخریب شش ها می شود.بعضی میکروب ها با ترّشح سم به بدن آسیب 
می رسانند؛ مثًل میکروب گلودرد چرکی که در گلو قرار می گیرد، سّمی 

ترّشح می کند که با جریان خون به قلب می رود و به آن آسیب می رساند.

واکسن: تا به حال برای چه بیماری هایی واکسینه شده اید؟
وقتی واکسن وارد بدن می شود، گلبول های سفید علیه آن پادتن می سازند. 
بیماری، واکسن مخصوص به خود را دارد. بعضی واکسن ها فرد را  هر 
برای همه ی عمر نسبت به آن بیماری مقاوم می کنند؛ اّما برای مقاومت در 

برابر بعضی بیماری ها باید در چند نوبت واکسن دریافت کرد.

 سرماخوردگی با آنفلوآنزا فرق می کند. ویروس سرماخوردگی در یاخته های بینی قرار 
می گیرد، در حالی که ویروس آنفلوآنزا در یاخته های ُشش ها ساکن می شود. آنفلوآنزا 

معموالً همراه با تب، بدن درد و سرفه است.

باکتری روماتیسم قلبی

گفت وگو
بیماری ها، نشانه ها و علمت هایی دارند. بوی بد دهان، درد ماهیچه ها و سوزش ادرار نشانه های بعضی از بیماری ها هستند. 

شما چه نشانه های دیگری از بیماری ها می شناسید؟ فرد بیمار در صورت داشتن چنین نشانه هایی چه کارهایی را باید انجام دهد 
و چه کارهایی را نباید انجام دهد؟

افزایش مقاومت بدن: چرا بعضی افراد بیشتر سرما می خورند و یا زود به زود بیمار می شوند؟ هرچه بدن مقاوم تر باشد، میکروب ها را 
سریع تر از بین می برد. ورزش کردن و خوردن غذای کافی و متنّوع، مقاومت بدن را دربرابر میکروب ها افزایش می دهد. شما چه کارهایی 

برای افزایش مقاومت بدنتان انجام می دهید؟

اگر پزشک برای بهبود بیماری شما آنتی بیوتیک تجویز کرده، آن را 
در همان ساعت هایی که دکتر گفته است و به همان تعداد بخورید. اگر 
برابر  تا خود را در  به میکروب ها فرصت می دهید  نکنید  را  این کار 

آنتی بیوتیک مقاوم کنند و در نتیجه دارو نتواند آنها را از بین ببرد.

هشدار
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ورزش کردن سبب تقویت ماهیچه ها و قلب و احساس نشاط در بدن می شود.

قدردان سالمت خود باشیم
بیماری های غیرواگیر: بیماری های غیرواگیر در اثر میکروب ها به وجود نمی آیند. این بیماری ها به سبب اختلل در کار دستگاه های 
بدن ایجاد می شوند. نوع تغذیه در ایجاد  بعضی از بیمار ی های غیرواگیر نقش دارد؛ مثًل در صورتی که به اندازه ی الزم غذاهای 
با کمترین ضربه شکسته شوند. افرادی که غذاهای پر نمک و  کلسیم دار مصرف نکنید، ممکن است استخوان ها یتان نرم بمانند و 

سرخ  شده با روغن فراوان می خورند در معرض خطر بیماری فشار خون قرار دارند.

رفتارهای سالم: عوامل متعددی ما را بیمار می کنند؛ اّما این رفتارهای ما هستند که در حفظ سلمت و یا از دست دادن آن نقش 
زیادی دارند؛ مثلً با کارهای ساده ای مانند مسواک زدن، نشکستن چیزهای سخت با دندان، خوردن غذاهای کلسیم دار و پروتئین دار 
می توانیم دندان های سالمی داشته باشیم. همچنین درست نشستن، درست راه رفتن و انجام دادن نرمش های مناسب از آسیب رسیدن 

به ستون مهره ها جلوگیری می کند. شما چه رفتارهای دیگری می شناسید که سلمت ما را به خطر می اندازد؟

بیشتر شبیه کدام یک رفتار می کنید؟

کاوشگری
با راهنمایی معلّم خود به صورت گروهی، فهرستی از چند بیماری غیرواگیر و علّت آنها تهّیه و در کلس گزارش کنید.
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بی دّقتی در عبور از خیابان و بی توّجهی به علئم رانندگی، بازی ها و شوخی های خطرناک و آتش بازی از عواملی است که سلمت 
کودکان و نوجوانان را تهدید می کند. از دست دادن سلمت در چنین حوادثی معموالً جبران ناپذیر است. آیا شما کسی را می شناسید 

که در اثر چنین حوادثی دچار مشکل شده باشد؟

کمک کردن به دیگران، مهربانی، خوش رویی 
و رفتار درست و محترمانه با اطرافیان به سالمت روح و روان ما کمک می کند.

بیشتر شبیه کدام یک رفتار می کنید؟

گفت وگو
گفته می شود که پیشگیری از درمان بهتر است. نظر شما چیست؟ نظر خود را با استدالل بیان کنید. چه راه هایی برای 

پیشگیری از بیماری های واگیر می شناسید؟
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درباره ی این وسایل ارتباط شخصی با یکدیگر گفت وگو کنید. از معلّم خود بخواهید در این گفت وگو شرکت کند.

وسایل ارتباط انسان ها با یکدیگر از گذشته تا امروز خیلی تغییر کرده اند. تصویرهای زیر برخی وسایل ارتباطی در گذشته را نشان 
می دهد:

وسایل ارتباط شخصی

علم و زندگی
از بزرگ ترها درباره ی وسایل ارتباطی زمان خودشان بپرسید و آن اطّلعات را به کلس گزارش دهید.
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در تصویرهای زیر برخی وسایل برقراری ارتباط امروزی آمده است:

درباره ی فواید و ضررهای استفاده از این وسایل با هم کلسی های خود گفت وگو کنید.
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درباره ی زیان های برخی وسایل ارتباط شخصی با دانش آموزان گفت وگو کنید.

گفت وگو
چرا وسایل ارتباط شخصی با گذشت زمان تغییر کرده است؟ پیش بینی کنید در آینده وسایل ارتباط شخصی چگونه خواهد بود.



خرید اینترنتی کتاب درسی

والدین گرامی و دانش آموز عزیز
در راستای توسعه دولت الکترونیک و با هدف اطلع رسانی و سهولت دسترسی دانش آموزان به کتاب های درسی، در 
سال تحصیلی جدید در سراسر کشور، فروش و توزیع کتاب های درسی به صورت اینترنتی و از طریق سامانه فروش و توزیع 

مواد آموزشی به نشانی www.irtextbook.ir یا www.irtextbook.com انجام می شود.

نحوه خرید کتاب درسی:

١ـ دانش آموزانی که به اینترنت دسترسی ندارند )سفارش گروهی(:
ـ مراجعه به مدرسه محل تحصیل

ـ پرداخت وجه کتاب به مدرسه محل تحصیل
ـ اعلم شماره تلفن همراه )فعال( اولیای دانش آموز برای دریافت پیام کوتاه از سامانه

ـ ثبت سفارش گروهی دانش آموزان در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی توسط مدرسه

2ـ دانش آموزانی که به اینترنت دسترسی دارند )سفارش انفرادی(:
ـ ورود به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی

ـ کلیک روی دکمه »   ورود به بخش سفارش دانش آموز«
ـ ثبت کد ملی دانش آموز به عنوان شناسه کاربری و شش رقم سمت راست سریال شناسنامه وی به عنوان رمز ورود

ـ ثبت و پرداخت اینترنتی سفارش براساس راهنمای سامانه

نکته:
ـ برای پرداخت اینترنتی نیاز به کارت بانکی، رمز دوم، کد اعتبارسنجی دوم روی کارت )2VVC( و تاریخ انقضای 

بانکی می باشد. کارت 
ـ پیشنهاد می شود قبل از فرا رسیدن زمان خرید، یک بار به صورت آزمایشی با شناسه کاربری و رمز عبور خود وارد 
سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی شوید و با محیط سامانه آشنا شوید. در صورتی که موفق به ورود به سامانه نشدید، تصویر 
تا مدرسه، اطلعات شناسنامه دانش آموز )سریال  به مدرسه محل تحصیل وی تحویل دهید،  شناسنامه جدید دانش آموز را 

شناسنامه( را در سامانه ثبت نام دانش آموزان )سناد(، اصلح نماید.
ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقادات ارزشمند شما در هر بخش از فعالیت های سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به 
نشانی info@irtextbook.com و دورنگار 88309266، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات و محصوالت یاری 

خواهد رساند.
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