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به رنگ های  بکارد. خاک ها  آنها سبزی  تا در  بود  به کالس آورده  با خود  نوع خاک  امروز معلّم سه   
و در گلدان ریخت. با هم مخلوط کرد  را  آنها  معلّم  بودند.  متفاوتی 

و  »چرا رنگ  پرسید:  معلّم  از  اعضای گروِه محّمد  از  یکی  نگاه می کردند.  به خاک ها  تعّجب  با  بّچه ها 
است؟«  متفاوت  خاک ها  ذّرات  اندازه ی 

معلّم از بّچه ها خواست که برای پیدا کردن پاسخ این پرسش، فّعالیت زیر را انجام دهند. 

فّعالیت
1 ــ سنگ های مختلفی تهیه کنید.

2 ــ  شکل ظاهری آنها را مشاهده کنید.
3 ــ سنگ ها را در یک قوطی فلّزی بریزید. دِر آن را ببندید و سعی 
کوچک تری  قطعه های  به  را  سنگ ها  قوطی،  دادن  تکان  با  کنید 

کنید.  تبدیل 
4 ــ پیش بینی کنید که کدام سنگ ها تغییر می کنند. 

5 ــ دِر قوطی را باز کنید و مشاهدات خود را بیان کنید.
 کدام سنگ ها بیشتر خرد شده اند؟ 

 آیا قطعه های به دست آمده از نظر 
رنگ و اندازه یکسان اند؟

سنگ ها در طول سالیان دراز، به روش های مختلف ُخرد می شوند. سپس، تغییر شیمیایی پیدا می کنند و 
به خاک تبدیل می شوند.

خاک در طبیعت به کندی تشکیل می شود. برای تشکیل الیه ای خاک به ضخامت یک سانتی متر، حدود 
200 سال زمان الزم است.
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عواملی که در ُخرد  شدن سنگ ها اثر دارند
سنگ ها بر اثر وزش باد، ریزش کوه و جاری شدن آب جابه جا می شوند، به یکدیگر برخورد می کنند و خرد 
می شوند. عوامل دیگری نیز در خرد شدن سنگ ها اثر دارند. برای کشف آنها فّعالیت های زیر را انجام دهید.

کاوشگری

گلدان کوچک

 از این فّعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

خاک رس

 آب

دانه ی لوبیا

قاشق

دستکش

وسایل و مواّد الزم:

کاسه

خاک باغچه

ماسه

چگونه گیاهان موجب تشکیل خاک می شوند؟
1 ــ با آب و خاک ُرس، ِگل ُرس درست کنید.

2 ــ ازِگل رس گلوله های کوچکی درست کنید و 
بگذارید خشک شوند.

3 ــ حدود یک سوم گلدان را از گلوله های ُرسی پر کنید.
4 ــ سپس یک الیه ماسه و بعد از آن، مقداری خاک باغچه روی 
گلوله های رسی بریزید. در آخر، دانه ی لوبیایی را که از شب قبل 

خیس کرده اید، در گلدان بکارید. 
5 ــ  هر روز با آب فشان مقدار کمی آب  به لوبیا بدهید.

6 ــ  بعد از چهار هفته، گلدان را بشکنید.
 مشاهدات خود را یادداشت کنید.
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گفت وگو

تغییر دما سبب خرد شدن سنگ ها می شود.

فّعالیت

ببندید.  را محکم  پر کنید. دِر آن  از آب  را  یک بطری پالستیکی 
سپس آن را در فریزر بگذارید تا آب درونش کامالً یخ ببندد. آن گاه 

بطری را از فریزر خارج کنید و مشاهده های خود را بنویسید.
 از این فّعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

این شکل ها  بررسی  با  است.  داده شده  نمایش  روی سنگ ها  بر  دما  تغییر  اثر  زیر،  در شکل های 
درباره ی چگونگی تشکیل خاک در جاهای سرد و کوهستانی، گفت وگو کنید و نتیجه را به کالس 

دهید. گزارش 

در شکاف سنگ  نفوذ  1ــ آب 
می کند. 

3ــ سنگ شکسته می شود.2ــ  آب در شکاف سنگ  یخ می زند.

می کند  رشد  گیاهان  ریشه ی 
سنگ ها  شکاف  داخل  و     به 
می رود.  ریشه با گذشت زمان 
جای  به  و  می شود  بزرگ تر 
بنابراین،  دارد.  نیاز  بیشتری 
برای  تا  می شکند  را  سنگ ها 

خود، جا باز کند.
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فّعالیت

1ــ مقداری خاک رس، خاک باغچه و ماسه را به صورت جداگانه 
روی کاغذ بریزید. آنها را مشاهده و جدول زیر را پرکنید.

اندازه ی ذّره ها )ریز، بسیار ریز( رنگ نمونه ی خاک

خاک رس

خاک باغچه

ماسه

2ــ مقداری از هر سه نمونه خاک را در لیوان هایی که )مانندشکل 
زیر( تا نیمه آب دارند، بریزید. سعی کنید خاک از سطح آب باالتر 
نیاید. مخلوط خاک و آب را خوب به هم بزنید و در جایی بگذارید 

که تکان نخورد.
 کدام لیوان گل و الی بیشتری دارد؟

 مواّد موجود درکدام لیوان زودتر ته نشین می شود؟
3ــ اگر روی آب هر لیوان  چیزی جمع شده است، آنها را با قاشق 

جدا کنید و هرکدام را روی کاغذ جداگانه ای بریزید. سپس 
با ذّره بین خوب نگاه کنید؛ چه چیزهایی در آنها می بینید؟  

4ــ آیا اجزای همه ی خاک ها مشابه اند؟
5  ــ چیزهایی را که در نمونه ی خاک دیده اید، به کالس گزارش 

دهید.

در جاهای کوهستانی، به هنگام شب دمای هوا بسیار کم می شود. به طوری که اگر درون شکاف سنگ ها 
آب وجود داشته باشد، یخ می زند. یخ نسبت به آب فضای بیشتری را اشغال می کند؛ برای همین، به دو 

طرف سنگ فشار وارد می کند و آن را می شکند.

لیوان یک بار مصرف شّفاف

هرچه خاک دانه  ریزتر باشد، آب را بیشترگل آلود می کند و دیرتر ته نشین می شود. هرچه ذّره های خاک 
درشت تر باشند، زودتر ته نشین می شوند. 

خاک باغچه اجزای گوناگونی دارد و برای رشد گیاه مناسب است.

خاک رس

ماسه

1 لیوان آب

خاک باغچه

وسایل و مواّد الزم:

ذّره بین

قاشق
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فّعالیت
گلدانی را بردارید و کمی خاک در آن بریزید. روی آن مقداری برگ یا باقی مانده ی سبزیجات )بهتر 
است ریز شود( بریزید وآن را با خاک بپوشانید. خاک را مرطوب نگه دارید. پس از2 تا 3 هفته خاِک 

روی برگ ها را کنار بزنید. برگ ها چه تغییری کرده اند؟
 از این فّعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

نکته ي بهداشتي 
هنگام کارکردن با خاک، حتماً از دستکش یک بارمصرف و بیلچه استفاده کنید.

بعد از انجام دادن آزمایش ها، دست های خود را با آب و صابون بشویید.

وقتی باقی مانده ی گیاهان درون خاک قرار می گیرد، با گذشت زمان تغییر می کند و می پوسد. درنتیجه، 
مخلوط تیره رنگی به دست می آید که به آن گیاخاک می گویند. گیاخاک مواّد مناسب و الزم برای رشد 

گیاهان را دارد.

گیاخاک
در پاییز، باغبان ها برگ  درختان را در یک جا جمع می کنند و روی آنها را با خاک می پوشانند. این کار 

سبب تقویت خاک می شود. چگونه؟
شکل زیر، تغییرهای برگ را در روی زمین نشان می دهد. با بررسی شکل درباره ی این تغییرها گفت وگو 

کنید.
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نفوذ آب درخاک
اعضای گروه محّمد می خواستند بدانند که آیا آب از همه ی خاک ها به  یک اندازه و با یک سرعت عبور 

می کند. آنها به این منظور فّعالیت زیر را انجام دادند.

فّعالیت
1ــ 3 لیوان یک بار مصرف شّفاف بردارید.

2 ــ  ته لیوان ها را با میخ سوراخ کنید.
3 ــ برچسب ها را به لیوان ها بچسبانید و نام خاک  ها را روی آنها 

بنویسید.
4 ــ در هر سه لیوان به مقدار مساوی خاک رس، ماسه و خاک باغچه 

بریزید.
ـ در زیر هر لیوان ظرفی را که قبالً با خط کش نشانه گذاری کرده اید،  5ـ 

قرار دهید. 
آب  مساوی  مقدار  به  و  هم زمان  به طور  لیوان ها  خاک  روی  ــ   6
بریزید. 15، 20 و 30 دقیقه صبر کنید و سپس مشاهده های خود را 

بنویسید. زیر  در جدول 
ـ مقدار آب خارج شده را اندازه گیری کنید و در جدول زیر بنویسید. 7ـ 

نوع خاک
میزان آبی که  از خاک خارج می شود

در 30 دقیقهدر 20 دقیقهدر 15 دقیقه

 سپس نتیجه را روی یک نمودار ستونی نمایش دهید.

آب در کدام خاک بیشتر نفوذ می کند؟
کدام خاک آب بیشتری در خود نگه می دارد؟

کدام خاک برای کشاورزی مناسب تر است؟

گفت وگو

خاک رس

میخ

خاک رس

مداد و دفترچه 
یادداشت

ماسه

ماسه

خاک باغچه

خاک باغچه

 لیوان آب

دستکش

لیوان یک بار مصرف شّفاف

لیوان یک بار مصرف شّفاف بزرگ

وسایل و مواّد الزم:

خط کش
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جمع آوری اّطالعات
کالس  به  و  کنید  جمع آوری  اطاّلعات  خاک،  فرسایش  در  آنها  نقش  و  زیر  تصویرهای  مورد  در 

گزارش دهید.

با چه روش هایی می توانیم از فرسایش خاک جلوگیری کنیم؟

فکرکنید

فرسایش خاک
در کدام زمین آب زودتر خاک را می شوید و با خود می برد؟

با گذشت زمان، آب و باد مقداری از خاک را با خود جا به جا می کنند که به آن فرسایش خاک می گویند.

قطع درختانشخم زدن

چرای دام


