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 8بسازیم و ل ّذ

سخنی با همکاران ارجمند

علوم تجربی یکی از یازده حوزه ی یادگیری در برنامه ی درسی ملّی 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 بخشی از خلقت الهی با هدف تکریم ،آبادانی و آموختن از آن برای ایفای نقش سازنده در ارتقای سطح زندگی فردی،
خانوادگی ،ملّی و جهانی از ضرورت های علوم تجربی قلمداد می شود .به همین دلیل می بایست همه جانبه نگری ،رویکرد تلفیقی،
تف ّکر ،آگاهی ،توانایی ،ایجاد ارتباط بین آموزه های علمی و زندگی واقعی و به عبارتی کسب علم مفید ،سودمند و هدفدار که بتواند
انسان هایی مسئولیت پذیر ،متف ّکر و ّ
توجه قرار گیرد.
خلق پرورش دهد ،در سازماندهی محتوا و آموزش مورد ّ
توجه همکاران گرامی را به نکات زیر
جهت حرکت در راستای تحقق این اهداف و همسوسازی این حوزه با برنامهی درسی ملّیّ ،
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 ،تف ّکر ،اظهارنظر و همکاری گروهی در آن
جریان دارد .نباید آن را به محلّی برای ساکت نشستن و شنیدن تبدیل کرد.
کتاب علوم ،منبعی است برای معرفی ف ّعالیت های یادگیری و آنچه در عمل باید انجام شود .نباید آن را به منبعی برای
تصویرخوانی تبدیل کرد.
(طراح آموزشی) است و هم راهنمای یادگیری دانش آموزان.
معلّم علوم ،هم تصمیم گیرنده درباره ی فرایند یادگیری ّ

ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻫﺮ ﺩﺭﺱ ،ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻯ ﻣﻌﻠّﻢ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﻣﻌﻠّﻤﺎﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﻠﻢ
ﻭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ.
ﻫﺮ ﺩﺭﺱ ﻋﻠﻮﻡ ،ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻳﻚ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻯ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ ﺷﻜﻞ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ »ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻰ ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻦ«
ﺭﺍ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻯ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﻯ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺪﺍﺭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻜﻨﻴﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﻛﺎﺭﻯ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﻫﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﻫﺮ ﺩﺭﺱ ّ
ّ
ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯ ﻫﺎ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻰ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻯ ﻣﻌﻠﻢ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ،ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ.
ﺣﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﻠﻢ ،ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﻭ ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
ﺩﺭ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻋﻠﻮﻡ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭﺳﻰ ،ﺗﺎ ّ
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎﻯ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺯ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﻳﺪ ﻛﻪ ّ
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮ ﺩﺭﺱ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻯ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﻭﮔﻮ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﻧﺪ.
ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎﻯ ّ
ﺩﺭ ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﻋﻠﻮﻡ ،ﺳﻪ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻴﺪ :ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮﺩﻯ ،ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﻭ ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻼﺳﻰ )ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ(.
ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ ﻋﻠﻮﻡ ﺭﺍ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻛﻨﻴﺪ .ﮔﺎﻫﻰ ﻛﻼﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﺒﺮﻳﺪ ﻭ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﻼﺱ ﺑﻴﺎﻭﺭﻳﺪ!
ﺧﺎﺻﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﻼﺱ ﻋﻠﻮﻡ ،ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻯ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺩﺭ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻰ ﻋﻠﻮﻡ ﺯﻣﺎﻥ ّ
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﻭ ﺳﻮﻕ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺎﻡ ﺍﺻﻠﻰ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ »ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ ﺍﺳﺖ« ﺭﺍ ّ
ﺑﺎﺷﻴﺪ.
ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﮔﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻠﻮﻡ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟﻰ ،ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻓﻀﺎﻳﻰ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻭ
ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯ ّ
ﺣﻞ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﺨﻨﻰ ﺑﺎ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﮔﺮﺍﻣﻰ

ّ
ﻣﺤﻞ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ ﻋﻠﻮﻡ
ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ :ﺩﺭﺱ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﻛﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﺩ .ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ،
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻣﻌﻠّﻢ ﻋﻠﻮﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﻼﺱ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻴﺪ.
ﻛﻤﻚ ﺁﺭﻯ ،ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ ﻧﻪ :ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻳﺎﺭﻯ ﻛﻨﻴﺪ ﺍ ّﻣﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺁﻥﻫﺎ ﻧﺸﻮﻳﺪ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﻣﺪﺭﺳﻪ :ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ.
ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ :ﻛﻨﺠﻜﺎﻭﻯ ﻭ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺗﻘﻮﻳّﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻯ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ّ
ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ :ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻯ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﻣﻰ ﺍﻓﺘﺪ ،ﮔﻔﺖ ﻭﮔﻮ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﭼﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻯ؟ ﭼﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪﻯ؟ ﭼﻪ ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻰ؟

ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺧﺎﻧﮕﻰ :ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻣﻨﺰﻝ ،ﺍﺻﻮﻝ ﻋﻠﻤﻰ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻙ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﻴﺪ.
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ :ﻫﺮ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎّ ،
ﻣﺠﻼﺕ ،ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺎ ﻭ…( ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻴﺪ.
ّ
ﻟﺬﺕ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ :ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪّ .
ﻟﺬﺕ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻫﻴﺪ.
ﻛﺘﺎﺏ ﺧﻮﺍﻧﻰ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺩ ّﻗﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﻭ ،ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﻨﺪﻯ ﻭ
ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺗﺸﻮﻳﻖ :ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﺩﻥ ﺟﺎﻳﺰﻩ ،ﺳﻌﻰ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ ّ
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻴﺪ.
ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ :ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻛﻨﻴﺪ .ﺍﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻌﻢ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﭽﺸﺪ.
ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻣﺸﺎﻏﻞ :ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻯ ﺷﻐﻞ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓ ّﻨﺎﻭﺭﻯ ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﻛﻨﻴﺪ.
ﻧﮕﺎﻩ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ :ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭﺳﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻌﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﻯ ﺣﻔﻈﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻜﻨﻴﺪ.
ﺟﺪﻳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﻴﺪ.
ﺍﻳﻤﻨﻰ ،ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ :ﻧﻜﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻰ ،ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻭ ﺑﺎ ّ

خواندن کلید یادگیری :ایجاد توانمندی «خواندن همراه با درک و فهم متنهای ّاطالعاتی و ادبی» یک هدف آموزشی بسیار مهم است و در یادگیری
مهمی دارد .این کار از طریق خواندن کتاب ،همراه با دادن فرصت تأ ّمل ،دریافت و تف ّکر دربارهی مطالب آن ،تقویّت میشود.
مادامالعمر نقش بسیار ّ
ّ
مشخص شده ،توصیه هایی برای والدین جهت کمک به فرزندان است.
مطالبی که در پایین برخی صفحات با کادر خاکستری

1

زنگ علوم

گردش در باغ

دانشآموزان کالس دوم یک دبستان امسال درس علوم را با گردش در باغ شروع کردهاند .معلّم
از آنها خواسته ،آنچه را مشاهده میکنند ،یادداشت کنند .شما نیز با همکاری معلّم خود این کار را
انجام دهید.
در تصویر هر یک از دانشآموزان مشغول چه کاری هستند؟

12

هشدار

بوییدن و چشیدن بعضی چیزها برای سالمتی ضرر دارد .قبل از چشیدن یا بوییدن چیزی با معلّم
خود مشورت کنید.
توجه فرزندان خود را به شگفتیهای آفرینش جلب نماییم تا به عظمت خدای مهربان پی ببرند.
هنگام گردش در طبیعت ّ
در زمین بگردید و بنگرید خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرده است .سورهی عنکبوت ،آیهی 20
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پس از گردش در باغ ،دانشآموزان دربارهی آنچه مشاهده کردهاند ،با یکدیگر گفتوگو میکنند.
آنها برای بیان دقیق مشاهدات خود از یادداشتهای خود استفاده میکنند .شما نیز این کار را انجام
دهید.

14

ایستگاه فکر

مینا برگهی یادداشت خود را گم کرده است ا ّما سم ّیه آن را همراه دارد.
کدام یک میتواند مشاهدات خود را دقیق بیان کند .چرا؟
یادداشتبرداری به ما کمک میکند ،آنچه را مشاهده میکنیم ،دقیق بیان کنیم.
		
هنگام گردش و مسافرت فرزندان خود را به یادداشتبرداری از آنچه مشاهده میکنند ،تشویق نماییم.
15

2

هوای سالم ،آب سالم

استان کردستان ـ دریاچهی زریوار
(بخش های یخ زده و یخ نزده همزمان
در تصویر مشاهده می شود)

هوای سالم
کدام تصویر هوای سالم را
نشان میدهد؟

استان گیالن ـ شهر رشت

گفتوگو کنید

با د ّقت به تصویر هوای آلوده
نگاه کنید .چرا هوا آلوده شده
است؟ چگونه می توانیم هوایی
سالم داشته باشیم؟

هوای آلوده چه اثراتی بر
زندگی جانوران و گیاهان دارد؟

استان تهران ـ شهر تهران

علم و زندگی

ف ّعالیت

 1در یک بطری ش ّفاف با اسفند یا عود دود ایجاد کنید.
آن را وارونه نگه داشته و در آن را ببندید؛ چه می بینید؟
 2اگر در بطری را باز کنیم ،چه می شود؟
 3با یک آبپاش روی دود درون بطری آب بپاشید ،چه
اتّفاقی می افتد؟ آب چه رنگی می شود؟
به فرزندانمان راههای بهداشتی حفاظت از خود ،در هوای آلوده را آموزش دهیم.
17

آب رودخانه
برخی از کارهای انسان آب رودخانه را آلوده میکند.

به تصویر نگاه کنید .چرا این جانوران از بین رفتهاند؟

ایستگاه فکر

اگر شما به جای ماهیها و پرندههای
رودخانه بودید ،از انسانها چه انتظاری
داشتید؟

هشدار

آب رودخانه بهداشتی و قابل آشامیدن
نیست.
فرزندانمان را به آشامیدن آب از جاهای مطمئن توصیه کنیم.

18

آب سالم
همهی جانداران برای زندگی به آب سالم نیاز دارند.
انسان از آب چه استفادههایی میکند؟

استان سیستان و بلوچستان ـ اطراف َزهَک

جانوران و گیاهان از آب چه استفادههایی میکنند؟

استان خراسان رضوی ـ منطقه ی حفاظت شده ی پروند سبزوار

گفتوگو کنید

اگر آب رودخانه ای خشک شود ،برای جاندارانی که در آن رودخانه و اطراف آن زندگی می کنند ،چه اتّفاقی میافتد؟
و هرچیز زندهای را از آب پدید آوردیم .سورهی انبیا ،آیهی 30

19

آب آشامیدنی
به تصویرهای زیر نگاه کنید.

			
آب در خانه

		
آب در تصفیه خانه

آب پشت سد

هر وقت که به آب نیاز داریم ،شیر آب را باز میکنیم .آبی که مصرف میکنیم از کجا آمده است؟ برای
اینکه آب ،قابل آشامیدن بشود ،افراد زیادی تالش میکنند.

علم و زندگی

از معلّم خود بپرسید در تصفیهخانه ،چگونه آب رودخانه را به آب قابل آشامیدن تبدیل میکنند؟

گفتوگو کنید

کدام تصویر مصرف درست آب را نشان میدهد؟

ِ
ِ
مصرف آب گفتوگو کنید .سپس این کارها را در خانه و مدرسه
درست
در گروه خود دربارهی راههای
انجام دهید.
ِ
دربارهی تصمیم فرزند خود برای مصرفِ
درست آب گفتوگو و در اجرای آن به او کمک کنید.
20

به تصویرهای زیر با د ّقت نگاه کنید.

ما چگونه می توانیم به حفظ محیطزندگی جانداران کمک کنیم؟

گزارش کنید

پیشنهادهای خود را برای داشتن محیط سالم بنویسید و به کالس گزارش دهید .برای این کار از افراد
خانواده کمک بگیرید.

بچهها را به داشتن محیط سالم برای زندگی سالم ترغیب کنید.
ّ
21

3

زندگی ما وگردش زمین ـ1

مشاهده کنید

مانند شکل ،نخی را به دور توپ ببندید و آن را جلوی چراغ روشنی بگیرید .به نوری که از چراغ به توپ
میتابد ،نگاه کنید .چه مقدار از توپ روشن شده است؟

حاال به شکل زیر نگاه کنید .نور خورشید ،همیشه یک طرف زمین را روشن میکند .آن طرف از زمین که
رو به خورشید قرار دارد ،روز است؛ طرف دیگر هم شب است.

شب روز
کرهیزمین

گفتوگو کنید

روز و شب چگونه بهوجود میآید؟

کار در منزل

خورشید

در یک اتاق تاریک به کمک یک چراغ قوه و یک پرتقال ،هندوانه ،توپ و  ....قسمتهای تاریک و روشن
درست کنید .آیا میتوانید قسمت تاریک را زیادتر یا کمتر کنید؟
خدا کسی است که شب را برای شما پدید آورد تا در آن آرام گیرید و روز را روشنیبخش قرار داد .سورهی غافر ،آیهی 61
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ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 1ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﻣﻰﺍﻳﺴﺘﺪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ّ
 4 2ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻧﻘﺶ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺳﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ
ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺭﺍ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ.
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ :ﻣﻦ ﺭﻭﺯ ﻫﺴﺘﻢ؛
 3ﻧﻔﺮﻯ ﻛﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻯ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ّ
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ :ﻣﻦ ﺷﺐ ﻫﺴﺘﻢ؛
 4ﻧﻔﺮﻯ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺍﺳﺖ ،ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ّ
ّ
ﻣﺤﻞ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
 5ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮﺩ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﺮﻓﻰ
ﺧﻮﺩ ﻣﻰﺭﺳﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺮ  4ﻧﻔﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ّ
 6ﮔﺮﺩﺵ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ ....

ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﻰﭼﺮﺧﺪ .ﺍﻳﻦ ﭼﺮﺧﺶ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺐ ﺭﺍ ﺑﻪﻭﺟﻮﺩ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ.
ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﻫﺮ  24ﺳﺎﻋﺖ ،ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﻰﭼﺮﺧﺪ.
ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﻢ ﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﻴﺪ.
24

کار در کالس

با کمک معلّم یک چراغ مطالعه را با یک سیم رابط بلند به برق وصل کنید.
چراغ را در وسط کالس روشن کنید.
آیا چراغ به کالس شما گرما میدهد؟
چراغ مطالعه را در حالی که روشن است ،به خارج از کالس ببرید.
آیا باز هم چراغ کالس شما را گرم میکند؟
گرمی زمین در تمام روز یک اندازه نیست.

آزمایش کنید

برای اندازهگیری سردی و گرمی از دماسنج استفاده میکنیم.
در یک ظرف تا نیمه آب سرد بریزید .دماسنج را داخل آب سرد قرار دهید.
ّ
محل قرار گرفتن مایع داخل دماسنج را به کمک معلّم خود یادداشت کنید.
ظرف را روی یک سه پایه قرار دهید و یک چراغ الکلی زیر آن روشن کنید.
در هر دقیقه ،یک بار دمای آب درون ظرف را اندازهگیری و یادداشت کنید.
پس از یک ساعت ،شعلهی چراغ الکلی را خاموش کنید و مجددا ً هر  2دقیقه یک بار ،دمای آب درون
ظرف را اندازهگیری و یادداشت کنید.
آیا تغییر دمای آب به سرعت اتّفاق میافتد؟ چگونه؟

ایستگاه فکر

آیا صبح که خورشید طلوع می کند ،زمین بهطور ناگهانی گرم میشود؟
آیا عصر که خورشید غروب می کند ،زمین بهطور ناگهانی سرد میشود؟
به دانشآموزان خود رعایت نکات ایمنی را هنگام آزمایش یادآور شوید.
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ﮔﺮﻣﻰ ﻣﺤﻞﻫﺎﻯ ﺳﺎﻳﻪ ﻭ ﺁﻓﺘﺎﺑﻰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻛﻨﻴﺪ
 2 1ﺩﻣﺎﺳﻨﺞ ﺗﻬ ّﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
 2ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﺳﻨﺞ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﻪ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ 10 .ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﺎ ﻛﻤﻚ
ﻣﻌﻠّﻢ ﺧﻮﺩ ﺩﻣﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺩﻣﺎﺳﻨﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ،ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻛﻨﻴﺪ .ﻛﺪﺍﻡ ﺩﻣﺎﺳﻨﺞ ﺩﻣﺎﻯ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ؟

 3ﻫﻤﻴﻦ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﻣﺎﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﻣﺎﺳﻨﺞﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ،ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻳﺮ
ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻛﻨﻴﺪ.
 4ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ .ﭼﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻯ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻳﺪ؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻴﺪ.
ﺩﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﻓﺘﺎﺏ

ﺩﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﻪ

ﺯﻣﺎﻥ
 10ﺩﻗﻴﻘﻪ
 1ﺳﺎﻋﺖ
 2ﺳﺎﻋﺖ
 3ﺳﺎﻋﺖ

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﻣﺎﺳﻨﺞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﻴﺪ.
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علم و زندگی

خورشید با گرما و نور خود زمین را گرم و روشن می کند.
مقدار کمی از گرما و نور خورشید به خانهی ما یعنی کرهی زمین میرسد.
همین مقدار کم کافی است که زمین برای ما انسان ها ،جانوران و گیاهان ،خانهی خوبی برای زندگی باشد.

استان تهران ـ باغ های روستای اَمامه

گفتوگو کنید

بهنظر شما نور خورشید بر زندگی ما و سایر جانداران چه اثری دارد؟

27

جانداران به گرما و نور خورشید نیاز دارند.
گیاهان با استفاده از نور خورشید رشد میکنند و برای خود و جانداران دیگر غذا ته ّیه میکنند.

آزمایش کنید

تعدادی دانهی لوبیا ته ّیه کنید .آن ها را به دو
قسمت مساوی تقسیم کنید.
هر قسمت را داخل یک پارچهی نمناک قرار
دهید و پارچه را داخل بشقاب بگذارید.
یکی از بشقابها را داخل یخچال قرار دهید و
بشقاب دیگر را پشت پنجرهی اتاق رو به آفتاب
بگذارید .هر روز روی پارچهها کمی آب بپاشید.
بعد از  3روز لوبیاهای داخل پارچه ها را با هم مقایسه کنید.

ایستگاه فکر

امیر و مهدی میخواهند به کمک آزمایشی نشان دهند که گیاهان
در نور خورشید بهتر رشد میکنند .آن ها فقط یک گلدان دارند.
 1آن ها برای انجام آزمایش،
چه وسایل دیگری نیاز دارند؟
 2آن ها باید آزمایش خود را چگونه
انجام دهند؟
 ٣شما هم این آزمایش را انجام دهید و
نتیجه را به کالس گزارش دهید.

به دانشآموزان آموزش دهید در مصرف دانهی لوبیا برای آزمایش اسراف نکنند.
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ﺟﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ.

ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻯ ﺍ ّﻃﻼﻋﺎﺕ
 1ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﺷﺐﻫﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻰ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺷﺐﻫﺎ ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﺟﺎﻧﻮﺭ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺷﺐﻫﺎ ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺁﻥ ﺍ ّﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻯ
ﻛﻨﻴﺪ .ﺍ ّﻃﻼﻋﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﻳﺮ
ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ.
 2ﺩﺭﭼﻪ ﺷﻐﻞﻫﺎﻳﻰ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺐﻫﺎ ﻫﻢ ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ؟
 3ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻛﻪ ﭘﺪﺭ ﻳﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﻳﺎ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﻥ ﺍﻭ ﺷﺐﻫﺎ ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺍﻭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﻛﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺍ ّﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﻫﺪ.
ﺑﺎ ﺑﺮﺩﻥ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻯ ّ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﻴﺪ.
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4

زندگی ما وگردش زمین ـ2

استان گیالن
جادّهی ییالق رضوان شهر به خلخال(در چهار فصل)

آزمایش کنید

در یک اتاق تاریک بر روی  2میز ّ 2
سکه و  2چراغ مطالعهی یکسان قرار دهید .نور یکی از آن ها را
مدتی ّ
بهصورت راست و نور دیگری را به صورت مایل به ّ
سکهها را لمس کنید.
سکهها بتابانید .پس از ّ
ّ
محل قرار گرفتن هریک از ّ
کدام بیشتر گرم شده است؟ چرا؟
سکهها را نسبت به چراغ تغییر دهید.
مشاهدههای خود را یادداشت کنید.

گفتوگو کنید

یادداشتهای خود را با هم مقایسه کنید و دربارهی نتایج مشاهدهها گفتوگو کنید.

آزمایش کنید

 2دماسنج را نزدیک به هم در محلّی قرار دهید به طوری که نور خورشید به یکی راست و به دیگری مایل
مدتی ،دمایی را که  2دماسنج نشان میدهند ،با یکدیگر مقایسه کنید .چه نتیجهای میگیرید؟
بتابد .پس از ّ

اوست (خدا) کسی که زمین را برای شما رام گردانید .سورهی ملک ،آیهی 15
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زمین فصلهای مختلفی دارد.

استان گیالن ـ ییالق رضوان شهر(در چهار فصل)

ّ
محل زندگی ما (کره ی زمین) با هم فرق می کند.
درفصل های مختلف سردی و گرمی
زمانی که نور خورشید به محلّی بهطور راست میتابد ،آن محل بیشتر گرم میشود.
زمانی که نور خورشید به محلّی بهطور مایل میتابد ،آن محل کمتر گرم میشود.
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از تجربیات خود دربارهی تغییرات فصلها و تأثیر آن بر زندگی برای فرزندان خود بگویید.
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باد دارای جهت و سرعت است.
بادنما بسازید

مواد و وسایل الزم
قیچی ،چسب ،سوزن ،نی ،مق ّوا ،یک قطعه چوب
تکه به شکل  3گوش و یک ّ
 1از مق ّوا ،یک ّ
تکه به شکل  4گوش ببرید.
 3 2گوش را به یک طرف نی و  4گوش را به طرف دیگر آن ،بچسبانید.
 3یک سوزن در وسط نی فرو ببرید.
 4نوک سوزن را به ته یک مداد یا یک قطعه چوب فرو کنید.
ّ
مشخص کنید.
حاال شما وسیلهای ساختهاید که میتوانید با آن جهت وزش باد را
 5بادنما را جلوی باد نگه دارید تا جهت وزش آن را نشان دهد.
 6آیا راه دیگری برای نشان دادن جهت وزش باد میشناسید؟

فرفره بسازید

مواد و وسایل الزم
قیچی ،کاغذ ،سوزن ،یک قطعه چوب
آیا با فرفره میتوان فهمید که سرعت باد زیاد
است یا کم؟ چگونه؟
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بادهای شدید را طوفان میگویند.
طوفان میتواند خسارتهای زیادی به ساختمانها وارد کند.

استان گیالن ـ کپورچال(خرابی پس از طوفان)

طوفان میتواند در دریاها موجهای بسیار بزرگ بهوجود آورد و سبب غرق شدن کشتیها شود.

به دانشآموزان نکات ایمنی هنگام وقوع طوفان را آموزش دهید.
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باد چهرهی کرهی زمین یعنی خانهی ما را تغییر میدهد.
باد میتواند چیزهای سبک مانند گرد و غبار و دانههای ماسه را جابهجا کند.
وقتی سرعت باد کم میشود ،ذ ّراتی را که با خود حمل میکند ،روی زمین می گذارد.
در قسمتهای وسیعی از کشور ما ت ّپههایی از ماسه وجود دارد که آنها را باد به وجود آورده است.
گاهی این ماسه ها روی جا ّدهها یا زمینهای کشاورزی و ح ّتی روستاها را میپوشاند و سبب خسارت به
آدمی میشود.

استان اصفهان ـ روستای مصر

اهمیت درختکاری درحفظ خاک ،گفت و گو کنید.
با دانشآموزان درباره ی ّ
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انسان از باد استفاده میکند.
در زمانهای گذشته انسان از باد استفاده میکرده است.

استان کردستان ـ دریاچه ی زریوار
استان آذربایجان شرقی ـ روستای کندوان

استفاده از باد روز به روز زیادتر میشود.

استان گیالن ـ توربین های بادی منجیل
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