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مبين و همكالسي هايش با راهنمايي معلم فرفره كاغذي چرخان درست كردند و در حياط مدرسه در حال 
بازي اند.  آن ها قرار است در مسابقه اي با عنوان »كدام فرفره ديرتر به زمين مي رسد؟«

 شركت كنند. هر دانش آموز، فرفره ي  چرخان خود را در هوا پرتاب يا رها مي كند. فرفره ها در هوا 
مي چرخند و پس از مدتي در سطح زمين فرو مي آيند. حركت اين وسيله شبيه حركت بال هاي چرخ بال 

است. 

1- نحوه ساختن فرفره: يك تكه كاغذ به ابعاد 16 در 6 برداريد و 
مانند شكل آن را به قسمت هاي نشان داده شده تقسيم كنيد.

2- بخش هاي نشان داده شده با خط هاي پيوسته را ببريد و از محل 
نقطه چين مانند شكل تا بزنيد. 

3- به انتهاي فرفره يك گيره فلزي وصل كنيد.

سپس معلم از دانش آموزان خواست تا درباره ي  زمان رسيدن فرفره ها به سطح زمين با يكديگر گفت و 
نادگو كنند. آن ها نيز پس از گفت و گو، نظرهاي خود را به صورت زير نوشتند.
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شما نيز نظر خود را درجاي خالي بنويسيد. اكنون با كمك معلم دربارة نظر هر دانش آموز روي حركت 
فرفرة چرخان كاوش كنيد.

به نظر گروه ما اگر فرفره ها  را 
از روي پله  رها كنيم،همه آن ها 

با هم به زمين  مي رسند.

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

فرفره ما ديرتر به زمين رسيد 
چون بال آن پهن تر بود.

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

..................................................
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يك نمونه كاوشگري توسط  مبين و هم گروهي هايش:
الف( مشخص كنيد اثر چه چيزي را روي زمان فرود آمدن فرفره بر سطح زمين بررسي مي كنيد.

چه چيزي را تغيير خواهيم داد:

چه چيزي كه اندازه خواهيم گرفت:

ب( مشخص كنيد چه چيزهايي را ثابت نگه مي داريد.

پ(  با توجه به قسمت ب، دو تا فرفرة بسازيد. )توجه كنيد كه اين دو فرفره فقط بايد در يك چيز با هم  
اختالف داشته باشند(.

ما  دو تا فرفره ساختيم كه فقط بال يكي از ديگري پهن تر بود. بقيه قسمت هاي هر دو فرفره را يكسان 
نگه داشتيم.

پهناي بال فرفره

زمان رسيدن فرفره به زمين

ارتفاعي كه فرفره ها را رها مي كنيمطول بال فرفره طول دم فرفره

هر چه قدر اندازه گيري زمان دقيق تر باشد، مشاهدات شما درست تر خواهد بود.

ث(  هر فرفره  را از ارتفاع 2 متري،  جداگانه رها كنيد. زماني را كه طول مي كشد تا هر فرفره به سطح 
زمين برسد، اندازه  بگيريد و در جدول زير يادداشت كنيد )توجه: هر آزمايش را 3 بار تكرار كنيد(.

شماره آزمايش

مدت زماني كه طول مي كشد تا فرفره به سطح زمين برسد ) به ثانيه(

فرفرة دوم)با بال پهن تر(فرفرة اول )با بال باريك تر(

)1(

)2(
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كاوشگری

الف( مشخص كنيد اثر چه چيزي را روي زمان فرود آمدن فرفره بر سطح زمين بررسي مي كنيد.

چه چيزي را تغيير خواهيم داد:

چه چيزي كه اندازه خواهيم گرفت:

ب( مشخص كنيد چه چيزهايي را ثابت نگه مي داريد.

پ(  با توجه به قسمت ب، دو تا فرفرة بسازيد. )توجه كنيد كه اين دو فرفره فقط بايد در يك چيز با هم  
اختالف داشته باشند(.

ث(  هر فرفره  را از ارتفاع 2 متري،  جداگانه رها كنيد. زماني را كه طول مي كشد تا هر فرفره به سطح 
زمين برسد، اندازه  بگيريد و در جدول زير يادداشت كنيد )توجه: هر آزمايش را 3 بار تكرار كنيد(.

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

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

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

ما از اين كاوش نتيجه مي گيريم كه فرفره اي كه بال 
پهن تر دارد، ديرتر به سطح زمين  مي رسد. بنابراين، 
هر چه بال فرفره پهن تر باشد، زمان رسيدن آن به 

سطح زمين بيش تر مي شود.

ج( زمان هاي به دست آمده را مقايسه كنيد و نتيجة  كاوش خود را در يك جمله بنويسيد.

شما هم درباره نظر هر دانش آموز روي حركت فرفره چرخان كاوش كنيد.

ح(  براي يافته هاي خود، توضيح مناسب ارائه دهيد.
ما ديديم كه پرنده هايي مانند عقاب كه بال هاي پهن تري از كبوتر دارند،  راحت تر مي توانند در هوا 

پرواز كنند و زمان بيش تري  در هوا بمانند. بنابراين ما فكر مي كنيم كه هر چه بال فرفره پهن تر باشد، 
هواي بيش تري زير آن قرار مي گيرد و كمك مي كند تا فرفره زمان بيش تري در هوا بماند.
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 ج( زمان هاي به دست آمده را مقايسه كنيد و نتيجة  كاوش خود را در يك جمله بنويسيد.

ح(  براي يافته هاي خود، توضيح مناسب ارائه دهيد.

شماره آزمايش

مدت زماني كه طول مي كشد تا فرفره به سطح زمين برسد ) به ثانيه(

فرفرة دوم)با بال پهن تر(فرفرة اول )با بال باريك تر(

)1(

)2(

)3(

ناد
ست
ل ا
قاب

یر 
غ



مواد تغيير مي كنند

درس 
2

ناد
ست
ل ا
قاب

یر 
غ



8

ما همه روزه با توجه به نيازی كه داريم ، در موادی اطرف خود تغييرهاي گوناگوني را ايجاد مي كنيم. تا 
كردن لباس، تکه كردن نان ، حل كردن شکردر چای ،  خرد كردن ميوه، روشن كردن كبريت، پختن غذا ،  

تهيه ماست ، بافتن دستکش ، كاله و شالگردن و دوختن لباس برخي از اين تغييرات هستند.

شما نيز چند نمونه از تغييراتی را كه در اطراف خود می بينيد، بيان كنيد. 
در هر يك از اين تغييرها براي مواد چه اتفاقي مي افتد؟ براي يافتن پاسخ اين پرسش، فعاليت زير را انجام 

دهيد 
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بادبادك بسازيد
روش كار:

1- يك ورق كاغذ آ 4 رنگي برداريد و آن را مانند شکل ببريد.
2- يك تکه چوب بلند و يك تکه چوب كوتاه برداريد و مانند 

شکل آن ها را با استفاده از نخ، محکم  به هم ببنديد. 
3- با استفاده از نخ، چوب ها را از نقطه اي كه بسته ايد به كاغذ گره 

بزنيد. 
4- با چسب مايع و تکه هاي كاغذ، برای بادبادك دنباله درست 

كنيد.
هر وقت باد مناسبی وزيد ، بادباك ها را به پرواز در آوريد.

5- هر تغييري كه روي مواد ايجاد كرده ايد را در جدول زير 
بنويسيد.

تغييرات انجام شده كاری كه 
انجام شد نام ماده

در رنگ دربو دراندازه در شکل
بريدن كاغذ

بستن چوب

بريدن و گره 
زدن نخ

فعاليت

  وسايل الزم : 
كاغذ نازك

دوعددنی يا 
چوب  سبك

نخ محکم
قيچی

چسب نواری
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فعاليت
يك حبه قند را در هاون  بکوبيد.

حبه قند ديگري را در آب حل كنيد.
حبه قند سوم را مانند تصوير روی شعله نگه داريد.

هشدار : سوزاندن قند را زير نظر معلم انجام دهيد و نکات ايمنی  را 
رعايت كنيد.

وسايل الزم: 
3 حبه قند

قاشق چايخوری
هاون

آب
ليوان

در كدام تغيير يا تغييرها :
شکل و اندازه ماده عوض شد ؟

رنگ و بوی ماده عوض شد؟

آيا در ساختن بادبادك جنس موادي كه به كار برديد، تغيير كرد؟

فکركنيد

مواد اطراف ما هميشه در حال تغييرند. در تغييرهايي مانند تا كردن لباس، بافتن شال گردن از نخ كاموا، 
تکه كردن نان، دوختن جوراب پاره، تکه تکه كردن كاغذ برای درست كردن كاردستی  و خرد كردن 
چوب،  شکل و اندازه ماده تغيير مي كند. ولي جنس ماده تغييري نمي كند. اين نوع تغييرها ، فيزيکي 

هستند.
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تغيير در طبيعت                                                 
طبيعت همواره در حال تغيير است. در برخي از اين تغييرها  انسان دخالت دارد. انسان ها با استفاده از 
ابزارهايي مانند چکش، ميخ، گريدر، بيل مکانيکي و ... تغييرات زيادي را در طبيعت ايجاد مي كنند. در 

شکل   تغييرهاي گوناگوني نشان داده شده اند. 

در كدام تغييرهاي باال انسان دخالت دارد؟

فکركنيد

كندن نهرصاف كردن جاده

رسيدن ميوه، تغيير 
فصل

زرد شدن برگ
ايجاد شکوفه

فهرستي از تغييرهاي محيط اطراف خود تهيه كنيد و آن ها را در جدول زير بنويسيد.

بدون دخالت انسانبا دخالت انسانتغيير

جمع آوری اطالعات
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فعاليت
آشپزی كنيد

مادر شما هر روز براي اهل خانه،  غذاي تازه و خوشمزه مي پزد. شما 
هم يك بار با كمك مادر يا پدرتان

آشپزي را تجربه كنيد. 
براي اين منظور سه عدد تخم مرغ برداريد. اولي را در كاسه ي 

كوچکي بشکنيد.دومي را آب پز كنيد و با سومي نيمرو درست كنيد

مشاهدات خود را در جدول زير بنويسيد. 

تغيير ايجاد شده

شکلحالتمزهبورنگ
جنس 

ماده نوع ماده

تخم مرغ 
شکسته

تخم مرغ آب پز

نيمرو

در هر يك از اين سه حالت، تخم مرغ ها  تغيير مي كنند. 
مشاهدات خود را در جدول زير بنويسيد. 

وقتی در طبيعت آب يخ مي زند از حالت مايع به جامد تبديل مي 
شود يا بخار مي شود و از حالت مايع به گاز )بخارآب( تبديل می 

شود، اين تغييرها از چه نوعي هستند؟

فکركنيد

مواد وسایل 
الزم: 3 عدد 
تخم مرغ ، 

کاسه کوچک 
، قوری فلزی، 

ماهی تابه ، 
کمی روغن 
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فعاليت

دوغ گازدار تهيه كنيد
در يك پارچ،  ليوان شير و يك ليوان آب ولرم را با هم مخلوط كنيد.
در ظرف ديگر دو قاشق ماست و مقدار كمی نمك را  با هم مخلوط 

كنيد و آن را به مواد درون پارچ بيفزاييد.
مخلوط به دست آمده را  در يك بطری بريزيد و در آن را محکم 

ببنديد)بطري را كامل پر نکنيد(. 
بطری را در كنار ي قرار دهيد.

بعد از  سه روز بطری را برداريد، خوب تکان دهيد و در آن را به 
آرامی باز كنيد.

هر مرحله از فعاليت باال را به دقت  بررسی كنيد و درباره تغيير هاي 
فيزيکی  وتغيير شيميايی كه رخ داداه است، گفت و گو كنيد.

كدام نشانه ها ، وجود تغيير شيميايی را ثابت می كند؟

وقتی چوب كبريت می سوزد، چه تغييرهايی در آن ايجاد مي شود؟

ا-تغييرهاي زير را در دو گروه طبقه بندي كنيد.
»پختن مرغ، سوختن چوب، بريدن پارچه، كندن ميخ از در چوبي، شکستن ليوان، تبخير آب، تبديل انگور 

به سركه، تهيه مربا، تراشيدن مداد، آرد كردن گندم، پوسيدن شلوار، تغيير رنگ لباس، حل شدن شکر در 
چاي«

فکركنيد

در برخی از تغييرها  مواد اوليه به ماده جديدی توليد مي شوند.  پختن نان و غذا، فاسد شدن ميوه و ترش 
شدن شير تغييرهايي هستند كه در آن ها مواد جديدي تشکيل مي شوند. اين تغييرها، به تغييرهاي 

شيميايي معروف اند. در اين تغييرها ، يك ماده به ماده ديگری تبديل می شود و رنگ، بو و مزه ي آن 
تغيير مي كند.
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جمع آوری اطالعات

به مواد محل زندگيتان توجه كنيد . پنج تا از آن ها را انتخاب كنيد ودر جدول زير بنويسيد. 

برای آن كه استفاده شودنام ماده

هم تغيير فيزيکی و هم تغيير تغيير شيميايی كرده استتغيير فيزيکی كرده است
شيميايی كرده است

گزارش خود را با دانش آموزان كالس مقايسه كنيد.

سريع يا كند
برخي از تغييرها  مانند سوختن گاز در اجاق و سوختن چوب كبريت  به سرعت انجام مي شوند در حال كه 
برخي مانند تهيه ماست يا دوغ  به كندي پيش مي روند. وسايل آهني نيز در هواي مرطوب زنگ مي زنند. 

وقتي آهن زنگ مي زند، مي پوسد و مقاوتش كم مي شود.
شکل

هر يك از تغييرهاي زير در كدام حالت تند تر رخ مي دهد؟
الف( گوشتي كه در فريزر قرار دارد يا بيرون از فريزر

ب( حل شدن شکر در چاي داغ يا  چاي سرد

فکركنيد
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رنگین کمان
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فعالیت

1- در یک روز آفتابی ،در حیاط مدرسه یا در خانه پشت به آفتاب 
بایستید.

 2- با یک آب فشان مانند شکل در هوا، آب بپاشید.
3- رنگین كمان تشکیل شده را روي یک مقوا یا كاغذ سفید نقاشی 

كنید . حال رنگ هاي آن را با تصویر یک رنگین كمان واقعي مقایسه 
كنید.

در یک روز بارانی بعد از نمایان شدن آفتاب، 
رنگین كمان زیبایی  در آسمان تشکیل شد. دانش 

آموزان با دیدن رنگین كمان آن را به یکدیگر 
نشان مي دادند و درباره رنگ هاي آن گفت و گو 

مي كردند.  تعدادي از آن ها بیان مي كردند كه 
نورهاي رنگي مانند رنگین كمان را هنگام آبیاري 
باغچه مشاهده كرده اند. پس از مشاهده رنگین 

كمان، دانش آموزان  پرسش های زیر را در كالس 
مطرح كردند.

رنگین كمان چگونه تشکیل می شود؟  چرا رنگین كمان همیشه در آسمان نیست؟ چگونه می توان رنگین 
كمان درست كرد؟

برای پی بردن به پاسخ پرسش ها فعالیت زیر را انجام دهید:

مواد ووسايل الزم

1-آبفشان

2-مدادهاي رنگي

3-برگه كاغذ سفيد

تصوير يك دانش آموز در حال آب پاشيدن 
نادبا آبفشان وتشكيل رنگين كمان
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فعالیت

1-در یک روز آفتابی لوله ی شفاف یک خودكار را مقابل نور 
خورشید قرار دهید.

2- یک صفحه ی كاغذ یا مقواي سفید را در طرف دیگر لوله ی 
خودكار ، طوری قرار دهیدتا رنگ های رنگین كمان  روي آن 

تشکیل شود.  رنگ هایی را كه  مشاهده می كنید با دقت روی یک 
صفحه كاغذ بکشید.

3- همین فعالیت را با منشور تکرار كنید.
4- یک بار دیگر  فعالیت باال را با استفاده از منشور و نور چراغ قوه در یک اتاق تاریک انجام دهید.

5- چه نتیجه اي از این فعالیت ها مي گیرید؟
......................................................... -6

برای درست كردن رنگین كمان از شیلنگ آب استفاده نکنید زیرا با این كار در مصرف آب اسراف 
مي كنید.

اگر پس از بارش باران بالفاصله آفتاب نمایان شود،  نور خورشید به ذره های آب كه هنوز در هوا وجود 
دارند،  می تابد. نور خورشید پس از عبور از ذره های ریز آب، به صورت هفت رنگ كنار هم دیده مي 

شود.  در نتیجه رنگین كمان به وجود  می آید. بنابراین در روزهاي آفتابي كه در آسمان قطره هاي ریز 
باران وجود ندارند، رنگین كمان نیز مشاهده نمي شود.

آیا مي توان رنگین كمان را به روش هاي دیگر تشکیل داد؟

هشدار

تصوير دانش آموز در حال انجام آزمايش باخودكار و تشكيل نورهاي رنگين

ناد
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در آزمایشگاه، نور را با استفاده از  وسیله ای به نام 
منشور می توان تجزیه كر د یعني این كه رنگ هاي 

گوناگون آن را از هم جدا كرد . براي این منظور، نور 
سفید را در یک اتاق تاریک به یک منشور مي تابانند.

2 حجم آن از آب پر كنید.
یک ظرف بزرگ  مانند تشت را  تا 3

یک آینه تخت را به طور كج درون آن قرار دهید )نگه دارید(.
ظرف و آینه را در كنار دیوار و رو به روي آفتاب قرار دهید. 

ظرف و آینه را آن قدر جا به جا كنید تا تصویر رنگ هاي نور روي دیوار یا یک كاغذ سفید دیده شود.

آزمایش كنید

چگونه مي توانید نوشته هاي ریز را بخوانید.
همه اجسام را نمي توان به راحتي با چشم مشاهده كرد. براي مثال،  خواندن نوشته هاي ریز روزنامه ها و 

برخي كتاب ها سخت است. برخي افراد كهنسال نمي توانند نوشته هاي معمولي روزنامه ها را نیز بخوانند. 
به نظر شما چگونه مي توان  اجسام ، نوشته ها و نقاشي ها یي كه  ریز هستند و به راحتي دیده نمي شوند را 

مشاهده كرد. 

ناد
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1- یک ظرف شیشه اي ساده  و دردار بردارید و روي نوشته هاي ریز یک روزنامه قرار دهید.
2- سعي كنید نوشته هاي ریز  را بخوانید.

3- ظرف را كامال" از  آب پر كنید.
4- دوباره ظرف  را روي نوشته 

هاي ریز روزنامه بگذاري و سعي 
كنید آن ها را بخوانید.

5- ظرف را از نوشته ها دور یا به 
آن ها نزدیک كنید و نوشته ها را 

مشاهده كنید.
6- بار دیگر نوشته هاي ریز را با 

یک ذره بین مشاهده كنید.
7- از این آزمایش چه نتیجه اي 

مي گیرید؟ نتایج خود را با هم 
مقایسه كنید.

روي یک مقواي سفید عکس ماهي، فلش و چیزهاي دیگر را  مانند شکل نقاشي كنید.
مقوا را به دیوار بچسبانید.  و یک لیوان شیشه اي خالي مانند شکل نزدیک  و روبه روي آن قرار دهید.

از دیواره لیوان و از رو به رو به نقاشي خود نگاه كنید. چه چیزي مي بینید.
حال درون لیوان تا نیمه آب 

بریزید.
 دوباره از دیواره لیوان به نقاشي 
هاي خود نگاه كنید. چه چیزي 

مشاهده مي كنید؟ 
اكنون لیوان را به آرامي به عقب 
و جلو ببرید و مشاهدات خود را 

یادداشت كنید.
از این مشاهدات چه نتیجه اي مي 

گیرید؟

كاوشگری

كاوشگری

تصویر دانش آموز در حال دیدن روزنامه با ظرف 
آب)شیشه سس( و تصویر همان 

ناددانش آموز در حال دیدن روزنامه با ذره بین
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ذره بین را معموال"  از شیشه یا پالستیک های شفاف و به شکل عدس 
می سازند.  از این رو به آن ها عدسی نیز می گویند. وقتي آب را 

درون لیوان مي ریزیم، آب و لیوان با هم مانند ذره بین عمل مي كنند.  

ذره بین نور را جمع مي كند.
وقتي نور خورشید به ذره بین مي تابد، چه اتفاقي براي آن مي افتد؟

1- ذره بین را مقابل نور خورشید بگیرید و در طرف دیگر آن یک قطعه كاغذ قرار دهید. ذره بین 
رانسبت به كاغذ آن قدر نزدیک و دور كنید تا نقطه اي روشن تشکیل شود. 

2- دست خود را برای یک لحظه در آن نقطه قرار دهید. چه چیزي مشاهده می كنید؟
3- فاصله نقطه روشن تا عدسي ذره بین را اندازه بگیرید و یادداشت كنید.

4- 4 تا ذره بین گوناگون بردارید و آن ها را شماره گذاري كنید. اكنون  مراحل باال  با ذره بین هاي 
كوچک و بزرگ تکرار و نتایج را در جدولي زیر یادداشت كنید.

3 2 1 شماره ذره بین

فاصله ذره بین تا 
نقطه روشن

از این فعالیت چه نتیجه اي مي گیرید؟

آزمایش كنید

ناد
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هنگامی كه نور خورشید به ذره بین می تابد، عدسی ذره بین نور خورشید را در یک نقطه جمع می كند به 
همین دلیل ، در این نقطه گرمای زیادی به وجود می آید . اگر این نقطه نوراني را  براي مدتي طوالني روي 

كاغذ ثابت نگه دارید، كاغذ  مي سوزد.  این نقطه را كانون عدسی می نامند.

كار برد عدسی ها
عدسي ها در زندگي روزانه ما كاربردهاي زیادي دارند. درشکل  وسایل گوناگوني نشان داده شده است كه 

در ساختن آن ها از عدسي استفاده شده است. 

ناد
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جمع آوری اطالعات

شما هم  فهرستي از وسایلي كه در آن ها از عدسي استفاده شده است تهیه كنید.  نتیجه فعالیت خود را 
به صورت تصویري در كالس گزارش كنید.

ناد
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برگی از تاریخ زمین

درس 
4

ناد
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فسیل 
سارا و نسرين پس از بررسي درس سنگ ها به اين موضوع عالقمند شدند و مي خواستند اطالعات بیش 

تري در باره سنگ ها داشته باشند. 
به اين منظور به بررسي برخي 

مجالت علمي و كتاب ها پرداختند. 
هنگام جمع آوري اطالعات در مورد 
سنگها موضوع آن توجه آن دو را به 

خود جلب كرد:شكل1

با خواندن اين خبر پرسش هايی در ذهن سارا و نسرين ايجاد شد. آنهاتصمیم گرفتند پرسش هايشان 
رادركالس مطرح كنند وازمعلم خودبپرسند.نسرين بااجازه معلم خبر رابراي هم كالسي هايش خواند. 

سپس بچه های كالس هم پرسش های خودرا بیان كردند:

فسیل چیست؟
چگونه بقاياي يك ماهي در تبريزكه دريا ندارد پیدا شده 

است؟
چگونه از هفت میلیون سال پیش تاامروز باقي مانده 

است؟)باشكل( 
بقیه بدن ماهي چه شد؟

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

شكل 1- 

ناد
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معلم ضمن راهنمايي دانش آموزان از آن ها خواست برای يافتن پاسخ پرسش هايشان فعالیت هاي زير را 
انجام دهند.

از رد دست و پاي يك جاندار  چه چیزهايي مي توان ياد گرفت؟
روش اجرا:

1- مقداري گل مجسمه سازي برداريد و آن را در يك بشقاب قرار دهید. 
سطح آن رابا قاشق صاف كنید.

2-دست خود را با كمي آب مرطوب كنید.كف دستتان را روی گل قرار 
داده وفشار دهید.

سپس دست خود را به آرامی برداريد.
3-اكنون اين گل را كه اثر دست شما روي آن است به آرامي كنار پنجره 

بگذاريد تا خشك شود.
4-به دقت به دست خود واثر آن روی گل نگاه كنید. ويژگی های آن ها را 

در جدول زير بنويسید.
نكته ايمني و بهداشتي: در پايان دست خودرا كامل بشويید.

ويژگی های ظاهری
اثر دست من روی گل دست من

........-1

........-2
...........................

6-طول هريك از انگشتان خود را اندازه بگیريد و 
روی اثر انگشت خود بنويسید.

7-چه شباهت هايی بین دست خود واثر 
دستتان وجود دارد؟

8-بار ديگر با ذره بین به دست واثر دست 
خود نگاه كنیدوبگويید چه چیزهاي تازه اي 

مشاهده می كنید.
9- اثر دست خود را با اثر دست هم 

گروه هاي خود مقايسه كنید. چه تفاوت ها 
وشباهت هايي را مشاهده مي كنید.

مواد و وسایل:
مقداری گل 

مجسمه سازي، 
لیوان آب،قاشق 

،کاسه،بشقاب فلزي 
،دستکش ،خط کش

باشکل مي آيد.

كاوشگری
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10- اين فعالیت را در منزل با كمك بزرگترهاي خود انجام دهید با اين تفاوت كه اين بار پشت دست 
خود را روي گل قرار دهید واثر آن را بررسي كنید

تصويرزير ردپاي يك دايناسور را كه در كرمان 
پیدا شده است، نشان مي دهد. به نظر شما اين 

ردپا چگونه ايجاد شده است؟

همان طور كه در فعالیت باال مشاهده كرديد، اثر 
جاندران به خود آن هاشباهت دارد. بنابراين اگر اثر 
يكي از قسمت هاي بدن يك جاندار در جايي يافت شود 

مي توان از روي آن به برخي ويژگي هاي جاندار پي برد.

فكركنید

مانند زمین شناسان 
برخي از زمین شناسان در جستجوي آثار بر جاي مانده از جانداران گذشته هستند. براي اين منظور، آن 

ها اليه هاي رسوبي را مطالعه مي كنند تا به محل اين آثار پي ببرند. سپس اين اليه ها را با استفاده از ابزار 
مناسب می كنند و با  دقت خاک آن ها را برمی دارند تا آثار جانداران رااز میان اليه هاي  رسوبي بدون 

آسیب خارج كنند. شما هم با انجام دادن  فعالیت  زيرمانند زمین شناسان آثار چند جاندار را در يك نمونه 
خاک پیدا كنید.
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1- يك لیوان برداريد و در انتهاي آن سوراخ هاي ريز ايجاد كنید.

2-يك قاشق ازخاک نمونه1) خاک باغچه( را درون لیوان بريزيد.
3- يك قطعه از بقاياي موجودات زنده را به دلخواه انتخاب كنید و 
روي خاک قرار دهید. سپس بايك قاشق از خاک باغچه روي آن را 

بپوشانید.
4- اين عمل را با استفاده از خاک هاي نمونه2و3 تكراركنید.

5- اكنون نصف لیوان آب روي خاک درون لیوان بريزيد .
6- لیوان دارای خاک را  در كناري قرار دهید تا محتويات آن خشك 

شود.
7- پس از چند روز با استفاده از يك قیچي، لیوان را از كناره ببريد و 

اليه ها  را مانند شكل از آن خارج كنید.
8- اكنون با استفاده از يك برس يا يك قاشقك اليه هاي خاک را با 

دقت بكنید و بقاياي موجود زنده درون آن را پیدا كنید. )مواظب باشید 
با ضربه زدن بقاياي جاندار از بین نرود(

9- نتايج مشاهدات خود را در جدول زير بنويسید و آن را كامل كنید

اليه ها بقايای موجودات زنده

وجود دارد- وجود ندارد

شكل بقايای موجودات زنده

باال
وسط
پايین  

فعالیت

عكس موادو 
مواد و 
وسایل:

دفترچه يادداشت 
،مداد،تعدادي 
ليوان كاغذي 
،3نوع خاك 
متفاوت)ماسه، 
رس،خاك باغچه(

1ليوان آب، 
قيچي 

استخوان مرغ، 
ماهي،

انواع صدف و 
)بقاياي 
موجودات 
زنده(

،برس،قاشقك

:

در اين فعالیت شما نقش 
يك زمین شناس را بر عهده 
داشتید  و مانند او  به دنبال 
كشف بقايای موجود زنده 

نادبوديد.
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دانشمندان علوم تجربي معتقدند كه وقتي 
جانداران مي میرند، قسمت هاي نرم بدن آنها 
باگذشت زمان ازبین مي رونداما، قسمت هاي 

سخت مانند صدف، استخوان، دندان در بین 
گل و الي باقي مي ماند. به آثار و بقاياي بر جاي 
مانده از گیاهان و جانوران فسیل مي گويند. در 
شكل2 تصوير چند فسیل نشان داده شده است.

باتوجه به تصوير هاي زير درباره چگونگي تشكیل 
فسیل در گروه خود گفت وگو كنید.

گفت وگو

پ- فسیل يك گیاه

شكل 2 . آ- فسیل يك ماهي

ب- فسیل يك صدف

ت- الشه اين موجودات پس ازگذشت سالها

پ- الشه اين موجودات باگذشت زمان تغییر مي كند.

آ- جانداران آبزي

ب- تعداد جانداران آبزي با گذشت زمان تغییر مي كند.

ناد
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در شكل زير، رد پاي چند جانور نشان داده شده است. با دقت آن ها را بررسی و در باره هر يك از 
پرسش هاي مطرح شده گفت وگو كنید.

در اين شكل چند نوع رد 
پا وجود دارد؟

پیش بینی كنیدردپاها 
مربوط به كدام جانوران 

است.
همان طور كه شما توانستید از اثر دست خوددر باره ويژگی های دست خود اطالعاتی به دست آوريد. 
دانشمندان علوم تجربي نیز با مطالعه ردپاي جانوران و فسیل هادر باره جانوران وگیاهان قديمي،محل 
زندگي آنها، نوع غذاو...اطالعاتي به دست مي آورند. هم چنین مطالعه فسیل ها مي تواند اطالعاتی در 

باره تغییرات آب و هوا، شكل ووضعیت خشكي ها ودرياها ي زمین در گذشته به ما بدهد.

در يك فعالیت گروهي، درباره ي اين كه » تعداد فسیل كدام گروه از جانوران بیش تر است » اطالعات 
جمع آوري كنید و نتايج را به  صورت تصويري به كالس گزارش دهید.

جانوران به منظور به دست آوردن غذا، فرار از دشمن و ... حركت می كنند. در اثر حركت رد پای آن ها 
روی محلی كه از آن عبور كرده اند باقی می ماند. 

آيا ردپاي جانوران مي تواند اطالعات مفیدي درباره آن ها به ما بدهد؟ چه اطالعاتي از ردپاي يك جانور 
به دست مي آيد؟

گفت وگو

جمع آوری اطالعات

رمز گشاييكاوشگری

در بین موجودات زنده تعداد حشرات بیش از ساير جانوران است. با اين وجود تعداد فسیل هايي كه از 
آن ها يافته شده است، خیلي كم است. علت را توضیح دهید.

فكركنید
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1- فسیل هاي زير در سه منطقه متفاوت پیدا  شده اند. با توجه به اين فسیل ها درباره گذشتة اين 
مناطق چه اطالعاتي مي توان به دست آورد؟

2- آيا به نظر شما فسیل ها كاربردهاي ديگري هم دارند؟
                      فسیل صدف                                          فسیل گیاه سرخس                          فسیل ماهي يافت شده در تبريز

فكركنید

با طراحی يك تحقیق به اين پرسش پاسخ دهید. 
-آيا بقاياي يك گیاه البالي گل و رسوبات بهتر باقي مي ماند يا بقاياي يك جانور؟

1- انجام مراحل و مشاهدات خود را به دقت يادداشت كنید.
2- نحوة اجرای تحقیق را كامل شرح دهید.

كاوشگری
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 از ماهيچه تا حركت 
عليرضا وهم كالسي هايش ورزش مي كنند .آن ها  مي 

دوند، به توپ ضربه  مي زنند ، خم مي شوند، آن را 
پرتاب مي كنند.  در هر يك از اين فعاليت ها بخش 

هاي گوناگون بدنشان  را حركت مي دهند و دست ها 
و پاهايشان را  خم و راست مي كنند .  به نظر شما بدن  
آن ها چگونه  حركت مي كند ؟  آن ها چگونه دست ها 

و پاهايشان را خم وراست  مي كنند ؟

ساعد  و بازو دست خود را لمس كنيد.  چه چيز هايي را حس مي كنيد ؟ ساعد يك دست را روي بازو خم 
كنيد . چه تفاوتي احساس مي كنيد؟

بخش هاي نرم زير پوست، ماهيچه ها و بخش هاي سفت ، استخوان ها هستند . 
ماهيچه هاي  پشت بازو وروي آن در اين حركت چه تغييري مي كنند ؟  استخوان ساعد چگونه به حركت 

در مي آيد ؟
براي پاسخ به اين پرسش فعاليت زير را انجام دهيد .

مدلي براي حركت 
روش اجرا :

1- دو تكه مقوا  را به طول 12 سانتي متر وعرض 4 سانتي متر ببريد.
2- هريك از مقوا ها را مانند شكل درجاهايي كه با عدد مشخص شده 

اند، با استفاده از ميخ سوراخ كنيد .

كاوشگری

شكل مقوا  با  سوراخ شمار ه 1 و2 
 شكل مقوا با سوراخ هاي شماره 3و4و5

وسايل الزم 
دو تكه مقوا به طول 12 

وعرض 4 سانتي متر 
دو تكه نخ كاموا آبي 
و.قرمز  به اندازه 30 

سانتي متر
يك عدد دكمه فشاري 
يك ميخ براي سوراخ 

نادكردن مقوا  
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3-  سر نخ قرمز را در سوراخ 1 گره بزنيد ودنباله ي آن را از سوراخ شماره 3 عبور دهيد .
4- نخ آبي را در سوراخ 2 گره بزنيد و از سوراخ 4 مقواي ديگر  عبور دهيد .

5- دو مقوا را مانند شكل روي هم قرار دهيد ؛ طوري كه سوراخ هاي 2 و5 روي هم قرار گيرند و.با  
استفاده ازدكمه فشاري آن ها را به هم وصل كنيد .

6- اكنون  دو مقوا را در حالت عمود روي هم قرار دهيد  وبه ترتيب نخ هاي قرمز وآبي را بكشيد .
وقتي هر يك از نخ ها را مي كشيد ، مقوا يی كه نشاندهنده  ي ساعد  است چگونه حركت مي كند ؟ 

مشاهد ه ي خود را در جدول زير يادداشت كنيد.

چگونگي حركت ساعد كشيدن نخ 

قرمز

آبي

محل قرار دادن دكمه فشاري 

شكل 1                                                             شكل 2         

ماهيچه هاي بازو را درشكل  هاي 1و2  با دقت مشاهده كنيد. 
ماهيچه اي كه روي  استخوان بازو قرار دارد در شكل2نسبت به 

شكل 1 چه تغييري كرده است ؟
ماهيچه ي پشت بازو چه تغييري كرده است ؟

ناد
ست
ل ا
قاب

یر 
غ



34

فعاليت
آيا مي توان  مدلي را كه ساختيد براي نشان دادن خم وراست  كردن  ساق پا روي ران به كار برد ؟ اگر 

پاسخ شما آري است ، با استفاده از مدلي كه ساختيد ،خم كردن ساق پا را نشان دهيد ؟ 

فكركنيد
شكل باال را با مدلي كه  ساختيد مقايسه كنيد. 

نخ قرمز نشان دهنده ي كدام ماهيچه ي بازوست ؟
نخ آبي كدام ماهيچه بازو را نشان مي دهد ؟

وقتي ساعد روي بازو خم مي شود كدام ماهيچه كوتاه  ترمي شود ؟
وقتي ساعد در حالت راست قرار مي گيرد ،كدام ماهيچه كوتاه تر مي شود ؟

 ماهيچه ها مي توانند كوتاه تر يا بلند تر شوند .سر ماهيچه ها   به استخوان  ها متصل است . وقتي  ماهيچه 
كوتاه  مي شود استخواني كه به آن  وصل است را مي كشد و استخوان به حركت در  مي آيد.

شكل ماهيچه ها  
ماهيچه ها شكل هاي گوناگوني  دارند وكارهايي مانند  پلك زدن 

،حركت چشم ها ،تنفس ،خنديدن ،صحبت كردن راه رفتن ،دويدن و.. 
را امكان پذير مي كنند .  در بخش هاي ديگر بدن مانند معده وقلب 
نيز ماهيچه وجود دارد . ماهيچه ي قلب خون را در رگ ها به جريان 
در مي آورد. خوردن شير، گوشت وتخم مرغ براي رشد ماهيچه ها 
الزم است . ورزش كردن نيز به نيرومند شدن ماهيچه ها كمك مي 

كند. در شكل 3 ماهيچه هاي گوناگون بدن را مشاهده كنيد.

شكل هاي زير را ببينيد. 

شكل 3. برخي ماهيچه ي بدن،
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درباره ي كار ماهيچه معده  در كالس گفت و گو كنيد.

گفت وگو

كدام ماهيچه با اراده ي ما كار مي كنند، ماهيچه ي قلب ، معده ، ماهيچه ي دست و پا  ، ماهيچه هاي 
صورت  كه خنديدن  يا اخم كردن را امكان پذير مي كنند؟

فكركنيد

استخوان  و اسكلت 
ابتدا انگشتان دست ، زانو و سر  خو د را لمس كنيد .سپس روي شكم 

خود را لمس كنيد . چه تفاوتي مشاهده مي كنيد ؟
بخش هاي بدن ما يعني سر ،گردن ،تنه ،دست وپا تعداد زيادي  

استخوان با شكل هاي گوناگون دارند.  مجموع  استخوان ها اسكلت 
دروني بدن ما هستند كه شكل بدن ما را به وجود مي آورند . شكل 4 

اسكلت بدن يك فرد در حال بازي فوتبال را نشان مي دهد.
بخش هاي مختلف دست وپايتان را حركت دهيد .  اگر دست يا پا 

فقط از  يك استخوان تشكيل شده بود ، حركت كردن آسان تر مي 
شد يا سخت تر؟ چگونه مي توانستيد آن ها  را حركت دهيد ؟ 

اسكلت بدن ما از تعداد زيادي استخوان تشكيل شده است. اين 
استخوان ها با رشته هايي محكم  به هم وصل شده اند. جايي كه دو 
استخوان به هم وصل می شود را مفصل مي گوييم.   شكل 5  برخي  

مفصل ها ي بدن را نشان مي دهد .

شكل 5- برخي از استخوان هاي بدن و مفصل هاي آن ها

شكل 4- نحوه وصل شدن استخوان هاي 
بدن، به ما اين اجازه را مي دهد كه به 

راحتي حركت كنيم.
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در گروه خود درباره ي  چگونگي حركت مفصل هاي شكل هاي  باال گفتگو كنيد.

گفت وگو

فعاليت
مدلي بسازيد كه حركت استخوان در محل 

شكل مفصل بازو وساعدمفصل بازو وساعد را  نشان دهد.

ستون مهره هاي بدن ما
وقتي به جلو خم مي شويد،ستون مهره بدن شما كمي خم مي شود. به نظر شما ستون مهره چگونه خم 

مي شود؟ 
پشت گردنتان  را  با دقت  لمس كنيد.  چه چيزي حس مي كنيد ؟ مشاهده ي خود رابيان كنيد. 

شكل  6  الف ستون مهره ي بدن را نشان مي دهد. ستوان مهره از تعدادي مهره تشكيل شده است. در 
شكل 6-ب يكي از اين مهره ها را مشاهده مي كنيد.

       شكل 6- الف و ب 

مهره  ها ي بدن  روي يكد يگر قرار گرفته اند.  از روي هم قرار گرفتن مهره ها يك فضاي لوله اي شكل 
نادبه وجود  مي آيد. بين مهره ها اليه ي نرمي به نام غضروف قرار دارد . 
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فعاليت
مدل ساده اي بسازيد كه ستون مهره ونخاع درون آن  را نشان دهد.غضروف بين مهره ها را چگونه 

نشان مي دهيد ؟

تصوير ستون مهره با وسايل ساده

مراقب باش!
هنگامي كه بازي يا ورزش مي كنيد، يا جسمي را از روي زمين بلند 

و جابه جا  مي كنيد،  مراقب استخوان ها و ماهيچه ها يتان باشيد. 
زيرار ممكن است در اثر ضربه، استخوان هاي شما آسيب ببينند، 

ترك بردارند و حتي بشكنند. اگرروش  نشستن شما روي صندلي هم 
نادرست باشد، ستون مهره ي شما آسيب خواهد ديد.

فرهاد هنگام بازي زمين خورد و پايش درد گرفت.  طوري كه نمي 
توانست به راحتي راه برود  . براي  بررسي ميزان  آسيب ديدگي از 

پاي او عكس برداري كردند . شكل7  تصوير پاي فرهاد  را نشان 
مي دهد. تصوير را به دقت ببينيد وتوضيح دهيد، براي استخوان  پاي 

فرهاد چه اتفاقي افتاده است ؟
استخوان ها زنده اند و از ماده محكمي  ساخته  شده اند .  اگر 

استخوان ها آسيب ببينند،  مي توانند ترميم شوند.

درباره ي روش درست ِ بلند كردن يك جسم و نشستن روي صندلي هنگام نوشتن و كار كردن با 
رايانه  اطالعاتي  جمع آوري كنيد و به كالس ارائه دهيد.

جمع آوری اطالعات

براي اين كه استخوان آسيب ديده درست جوش بخورد و 
ترميم شود، چه بايد كرد؟

نادفكركنيد
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نكته ي بهداشتي 
خوردن لبنيات كافي سبب مي شود استخوان هاي شما خوب رشد كنند ومحكم باشند وحتي در دوران 

سالخوردگي نيز استحكام خوبي داشته باشند. پزشكان سفارش مي كنند كه روزانه يك ليوان شير 
بنوشيد.

در هريك از فعاليت هاي زير چگونه بايد  مراقب سالمتي خود باشيم؟

گفت وگو

استفاده كردن از كوله پشتي ، نشستن روي صندلي نه لم داده حمل 
نكردن بار يا كيف سنگين/ كار وبازي  با كامپيوتر   
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 از مغز تا ماهيچه
چگونه نام خود را به ياد مي آوريد ؟چگونه يك 

مسئله را حل مي كنيد؟
خواب هايي كه مي بينيد از كجا  مي آيند ؟

مغز مسئول اين كارها وهمه ي كارهايي بدن ماست. 
مغز فرمانده ي  بدن ماست، حتي وقتي در خواب 
هستيم مغز فعاليت هاي بدن را تنظيم مي كند.  

مغز درون جمجمه قرار دارد. نخاع  در كنترل فعاليت 
هاي بدن به مغز كمك مي كند.

مغز ونخاع  نرم وآسيب پذير اند.

بدن  ما چگونه از مغز ونخاع حفاظت مي كند؟

فكركنيد

شكل 8  مغز ونخاع ورشته هايي كه به آن ها وصل 
است را نشان مي دهد. همان طور كه مي بينيد اين 

رشته ها در سراسر بدن پراكنده اند  وپيام مغز 
ونخاع را به بخش هاي گوناگون بدن مانند ماهيچه 

ها مي رسانند. اين رشته ها را رشته هاي عصبي 
مي نامند. 

در شكل 9 يك سلول عصبي نشان داده شده است.  
اين سلول ها رشته هاي درازي دارند كه از مغز 

ونخاع  خارج مي شوند  و دستور هاي الزم  را  به 
بخش  هاي گوناگون بدن  مي رسانند 

شكل 9- سلول عصبي
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شكل زير را  به دقت نگاه كنيد وبا توجه به آن توضيح دهيد  وقتي كه تصميم مي گيرد  ساعد خود  را 
خم كنيد، چگونه دستور كوتاه شدن به ماهيچه مي رسد؟

گفت وگو

فعاليت
با خمير بازی  مدل يك سلول عصبي  را بسازيد و با استفاده از آن و مدلي كه در  ابتداي درس  درست 

كرديد ، ارتباط  سلول هاي عصبي وماهيچه  را هنگام خم كردن ساعد  نشان دهيد.
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هنگام بازي واليبال توپ نزديك  نسترن پرتاب شد.  او دويد تا توپ را  به زمين حريف پرتاب كند. 
ماهيچه هاي دست ها وپاهاي نسترن كمك مي كنند تا او  بتواند به سمت توپ بدود ودستانش را براي 

گرفتن آن حركت دهد.
مغز  نسترن چگونه از وجود توپ و مسير آن آگاه مي شود ؟ 

ما چگونه اجسام پيرامون خود  را مي بينيم وصدا ها را مي شنويم؟

فعاليت
در آينه چشم خود را ببينيد. كدام بخش هاي چشم را مي شناسيد؟

بخش هاي تشكيل دهنده ي چشم شما چه رنگ هايي دارند؟
به كمك معلم خود، مدل كره چشم را ببينيد. كره چشم چه بخش هايي دارد ؟

تصوير شماتيك  : توپ و  چشم + مغز +  رشته عصبي +ماهيچه ي 
دست + مسير توپ 

ما بخش كوچكي از كره چشم خودرا مي توانيم ببينيم.  بيشتر قسمت هاي آن درون استخوان سر حفاظت 
مي شود. بخش رنگي چشم  عنبيه نام دارد كه  در وسط آن  مردمك قرار گرفته است روي عنبيه  را پرده ي  

شفافي به نام قرنيه مي پوشاند.
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عنبيه چشم شما چه رنگي است ؟ در كالس شما چه رنگ چشم هاي ديگري وجود دارد؟

تصوير زير را  به دقت نگاه كنيد  ودر اين باره گفت وگو كنيد كه براي آن كه جسمي را ببينيم نور  بايد 
از كدام  بخش هاي چشم عبوركند ؟

گفت وگو

گفت وگو

1- چشم دوستتان را ببينيد ومردمك آن را نقاشي كنيد .
2- در جايي كه نور زيادي دارد  به چشم  دوست خود نگاه كنيد واز 

مشاهده ي خود نقاشي كنيد. 
3-  دوستتان مانند شكل با دستان خود دور چشم ها سايبان درست 

كند.                          
در اين حالت به چشم دوستتان نگاه كنيد و مردمك چشم او را 

نقاشي كنيد .  
مشاهده هاي خود را با هم مقايسه كنيد. در اين آزمايش ،مردمك 

چشم چه تغييري مي كند ؟
از اين آزمايش چه نتيجه اي مي گيريد ؟

آزمايش كنيد

تشكيل تصوير
پشت مردمك عدسي چشم قرار دارد . به كمك  عدسي چشم ، تصوير اجسام روي پرده ي شبكيه  كه در 

عقب كره ي چشم   قرار گرفته است،تشكيل مي شود.
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در شبكيه سلول هاي گيرنده ي نور  قرار دارند. اين سلول ها نور را 
دريافت مي كنند واز طريق عصب بينايي  به مغز پيام مي فرستند. به 

اين ترتيب ما اجسام را مي بينيم ورنگ وشكل آن ها ر ا تشخيص 
مي دهيم.در تصوير روبه رو سلول هاي گيرنده ي نور را مي بينيد.

عدسي كمكي
زهرا  در رديف آخر كالس مي نشيند . او نمي تواند بدون عينك 

نوشته ها ي روي تابلوي كالس را به راحتي بخواند . عدسي عينك به 
زهرا چه كمكي مي كند؟

فعاليت
1- رونوشت يك صفحه ي كتاب درسي را  روي ديوار بچسبانيد.

2- متر را روي زمين مقابل ديوار بچسبانيد.
3- هريك از دانش آموزان گروه  در مقابل نوشته بايستد  وآرام 

آرام  از آن دور شود تا جايي كه  خواندن كلمه ها وتشخيص نقطه ها 
برايش  دشوار شود. يكي ديگر از دانش آموزان اين فاصله را اندازه 

گيري كند ودر جدول زير بنويسد.
توجه : دانش آموزاني كه از عينك استفاده مي كنند متن را بدون 

عينك بخوانند.

نتايج كار خود را باگروه هاي ديگر كالس مقايسه كنيد.
بيشتر دانش آموزان كالس درچه فاصله اي نوشته را به راحتي مي خوانند؟

چند نفر از دانش آموزان در فاصله نزديك خوب مي بينند؟
چند نفر در فاصله دور خوب مي بينند؟

فاصله مناسب براي خواندن به سانتي متر

بيش از 25حدود 25كمتر از 25 

وسايل الزم : متر اندازه گيري، 
مداد وكاغذ و رونوشت يك 

صفحه از كتاب درسي

سلول استوانه ای       سلول مخروطی
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چشم  ما وقتي خوب مي بيند كه تصوير جسم روي شبكيه تشكيل شود. در برخي افراد  تصوير اجسام دور 
به طور واضح  روي شبكيه تشكيل نمي شود ولي آنان اجسام نزديك را به خوبي مي بينند . چشم اين افراد  

نزديك بين است .اين افراد براي خوب ديدن  بايد از عدسي كمكي استفاده كنند . چشم برخي ديگر از  
افراد دوربين است.

افراد دوربين بدون عينك كدام اجسام را نمي توانند واضح ببينند؟

گفت وگو

فعاليت
دانش آموزاني كه از عينك استفاده مي كنند ، فعاليت باال را دوباره  با عينك انجام دهند. نتايج  را با 

حالت نخست مقايسه كنيد.

حفظ سالمت چشم
پلك ها روي كره ي  چشم را مي پوشانند و آن را از گردوخاك وضربه حفاظت مي كنند . پلك زدن اشك  

را روي چشم پخش مي كند  تا سطح آن خشك نشود ومرطوب بماند. در تصوير هاي زير كارهايي كه ما 
مي توانيم انجام دهيم تا چشم هاي خو د مراقبت كنيم را مي بينيد.

تصوير مطالعه  درست 

استفاده از عينك افتابي ،

عينك ايمني

جمع آوری اطالعات

درباره ي روش هاي ديگر مراقبت از چشم گزارشي تهيه كنيد و به كالس ارائه دهيد.
ناد
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شنيدن 
نسترن هنگام بازي واليبال صداي دوستانش را مي شنيد كه اورا تشويق مي كردند تا به موقع توپ را به 

زمين حريف پرتاب كند. چگونه صدا هاي گوناگون را مي شنويم؟

فعاليت

فعاليت

به گوش دوست خود نگاه كنيد . شكل 
آن را بكشيد .

به كمك معلم مدل گوش را ببينيد.شكل 
نقاشي شده ي خود را با مدل مقايسه 

كنيد .
چه بخش هايي از گوش را مي توانيم 

ببينيم ؟

1- مثل شكل ته يك ليوان كاغذي بزرگ را ببريد .
2- از يكي از اعضاي گروه  بخواهيد نزديك گوش شما يك جمله را 

با صداي معمولي بگويد.
3- مانند شكل ليوان را روي گوش خود قرار دهيد و مرحله ب را 

تكرار كنيد.
شنوايي شما  در اين دو حالت چه تفاوتي دارد؟ 

از اين فعاليت چه نتيجه اي مي گيريد؟ الله ي گوش در شنيدن صدا 
چه نقشي دارد؟ 

چرا برخي از افراد براي بهتر شنيدن دست خود را پشت الله ي 
گوش قرار مي دهند ؟

ما مي توانيم الله ي گوش و سوراخ آن را بينيم. سوراخ گوش  ابتداي مجراي شنوايي را نشان مي دهد. 

وسايل الزم : يك ليوان كاغذي 
بزرگ ،يك دستمال كاغذي ، 

چسب نواري وقيچي 
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دوباره  مدل گوش را ببينيد. مجراي شنوايي و بخش هاي ديگر گوش درون استخوان سر قرار گرفته 
اند. در انتهاي مجراي شنوايي پرده ي گوش قرار دارد. پشت پرده ي گوش چه چيز هايي را مي بينيد؟

وقتي صدا به پرده ي گوش برخورد مي كند، انرژي صوتي مانند وقتي كه صداي هواپيما شيشه ي پنجره 
را مي لرزاند، پرده ي گوش را مي لرزاند. شكل زير را به دقت نگاه كنيد. استخوان هاي بسيار كوچكي 

به پشت پرده ي گوش وصل هستند . وقتي پرده مي لرزد  اين استخوان ها نيز مي لرزند. لرزش اين 
استخوان ها به حلزون  گوش منتقل مي شود.  اگر پرده ي گوش به خوبي نلرزد ما نمي توانيم صداها را 

به درستي بشنويم. سلول هاي گيرنده ي شنوايي  كه دربخش حلزوني شكل گوش قرار دارند لرزش را 
دريافت مي كنند و از طريق عصب شنوايي به مغز پيام مي فرستند.  به اين ترتيب ما صدا ها ي مختلف را 

مي شنويم.

 شكل سلول گيرنده شنوايي
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جمع آوری اطالعات

جمع آوری اطالعات

سمعك به افراد كم شنوا چه كمكي مي كند؟

براي مراقبت از گوش چه كارهاي ديگري را بايد انجام دهيم  يا چه كارهايي را نبايد انجام دهيم؟ در 
اين باره گزارشي تهيه كنيد وبه كالس ارائه دهيد.

مراقبت از گوش 
بدن ما براي محافظت از گوش  ماده ي چربي ترشح مي كند كه پوست گوش وپرده آن را نرم مي كند 
.اين ماده از ورود جانوران ريز به درون گوش جلوگيري مي كند .گاهي مقدار اين ماده زياد مي شود و 

روي پرده مي چسبد در نتيجه نمي توانيم به خوبي بشنويم .در اين حالت فقط پزشك مي تواندگوش را 
شست و شو دهد  تا ماده اضافي  خارج شود . ما نيز  بايد ازگوش خود مراقبت كنيم.

تصوير پسر بچه كه گوش خود را گرفته است در كنار اتوموبيلي كه اصوات بلند  
از آن پخش مي شود
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دانش آموزان در اردو مشغول آماده كردن سفره ي غذا هستند. مصطفي ومحمد ظرف  هاي نان را در 
سفره مي گذارند .بوي نان تازه  اشتها ي بچه ها را برمي انگيزد. نان تازه  چه مزه ي دلچسبي دارد !

ما چگونه بو ومزه هاي مختلف  را احساس مي كنيم ؟
بدن ما براي احساس كردن  بو ومزه نيز مانند شنيدن صدا و ديدن نور سلول هاي گيرنده دارد . اين 

سلول ها در كدام بخش هاي بدن قرار دارند؟ 

1- يك تكه كوچك نان را روي زبان خود بگذاريد.مشاهده خود را 
بيان كنيد . آيا مزه اي احساس مي كنيد ؟

2- نان را به آرامي بجويد ودوباره مشاهده خود را بيان كنيد . 
3- پس از خوردن نان با كمي آب دهان خود را بشوييد و  كمي  

شير  را به آرامي بخوريد. چه مشاهده مي كنيد؟ 
4- كدام مزه را زود تر احساس كرديد ؟

با كمي آب ،دهان خود را بشوييد .زبان خود را از دهان بيرون 
بياوريد وآن در آينه ببينيد. مشاهده هاي خود را بيان كنيد.

فعاليت

وسايل الزم يك تكه نان ،يك 
ليوان شير ،يك ليوان آب ويك 

آينه 

نكته ي بهداشتي 
قبل از خوردن غذا دست خود را بشوييد.
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وقتي غذا مي خوريم  وآن را مي جويم، ذره هاي غذا در بزاق حل مي شوند و به سلول هاي گيرنده ي مزه 
مي رسند. براي هر مزه يك گيرنده مشخص وجود دارد.سلول هاي گيرنده  به مغز پيام مي فرستند وما 

مزه هايي مثل شيريني و يا تلخي را تشخيص مي دهيم. وقتي پير مي شويم، تعداد گيرنده ها كاهش مي يابد. 
هشدار:  از خوردن غذا ونوشيدني داغ و دود سيگار پرهيز كنيد زيرا به گيرنده ها ي مزه آسيب مي رسانند. 

شكل 2-سلول هاي گيرنده مزه روي زبان

درباره ي پرسش هاي زير در كالس گفت وگو كنيد .
ما كدام مزه ها را احساس مي كنيم ؟

كدام مزه ها براي شما خوشايند تر است ؟

گفت وگو

روش اجرا :
1- مقداري سيب، خيار، سيب زميني و هويج رنده شده را در 

ظرف  هاي جداگانه كه با شماره مشخص كرده ايد بريزيد. دِر 
ظرف ها را ببنديد.

2- با  يك پارچه  چشمهاي دوستتان  را ببنديد واز او بخواهيد با 
دست سوراخ هاي  بيني خود را نيز بسته  نگه دارد.

آزمايش كنيد

وسايل الزم 
مقداري  سيب  ، خيار ، سيب 
زميني و هويج رنده شده، سه 

ظرف در داركوچك ،  سه 
قاشق كوچك،پارچه براي بستن 

چشم،كمي آب براي نوشيدن 

زبان ماهيچه اي است كه به جويدن غذا در دهان ومخلوط شدن آن با بزاق كمك مي كند. همانطور كه در 
شكل 2 مي بينيد روي زبان برجستگي هاي زيادي وجود دارد . مزه غذا ها را سلول هاي گيرنده ي مزه  

دريافت مي كنند كه بيشتر آن ها در برجستگي هاي روي زبان قرار دارند.
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3- با يك  قاشق  مقداري  سيب  رنده شده را روي زبان دوستتان بريزيد .  از او بخواهيد مزه ي سيب 
را بچشد و نام خوردني را بگويد . 

4- از دوستتان بخواهيد  كمي آب بنوشد . سپس مرحله ي پ  را با  خيار ، هويج  وسيب زميني تكرار 
كنيد .

5- اين آزمايش را يك بار ديگر انجام دهيد ولي اين بار ازدوستتان بخواهيد  بيني خود را باز نگه دارد.  
6- نتايج  مشاهدات را در جدول زير يادداشت كنيد . )توجه : دوستتان نبايد از قبل بداند در  هر ظرف 

چه چيزي ريخته ايد.(

جدول تشخيص مزه 

بعد از بستن بينيقبل از بستن بيني 

نادرستدرستنادرستدرست 

ظرف 1

ظرف 2

ظرف 3

ظرف 4

نتايج كار ِگروه خود را با  گروه هاي ديگر مقايسه كنيد .از اين آزمايش چه نتيجه اي مي گيريد ؟در 
كدام حالت راحت تر مي توان  مزه ها را تشخيص داد ؟ 
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درباره ي اين كه چرا وقتي مي خواهيم گلي را ببوييم آن را به بيني 
نزديك مي كنيم، در گروه خود گفت وگو كنيد. 

وقتي گلي را مي بوييم درون بيني چه اتفاقي مي افتد؟ بو ي مواد 
گوناگون را چگونه احساس مي كنيم؟

به شكل 3 را با دقت نگاه كنيد.

گفت وگو

مغز ما براي آن كه غذا هاي مختلف  را تشخيص بدهد بايد  از گيرنده هاي بو در بيني و گيرنده هاي نوردر 
چشم  نيز پيام دريافت كند.

بوييدن 
وقتي در فصل  بهار در باغ يا بوستان قدم مي زنيم ، بوي گل ها و پس از بارش باران، بوي خاك باران 

خورده  را  احساس مي كنيم  . وقتي به خانه وارد مي شويم ،بوي خوش غذا  به مشاممان مي رسد . حتي 
بوي يك عطرما را به ياد كسي مي اندازد كه از آن  استفاده مي كند .بوي خوش  براي ما دلپذير است در 

حالي كه بوي ناخوشايند ما را آزرده مي كند . 
شكل باغ و باران و ...

 سلول گيرنده بو/ ذره هاي 
بودار/پيكان به سمت مغز

نكته ي بهداشتي 
رعايت بهداشت وخوشبو بودن در دين ما سفارش شده است.

با بوييدن يك گل، ذره هاي بودار همراه هوا وارد سوراخ هاي بيني مي شوند. اين ذره ها به سلول هاي 
گيرند ه ي بو كه در قسمت باالي بيني قرار دارند مي رسند. اين سلول ها  به مغز پيام مي فرستند و ما 

بوهاي مختلف را تشخيص مي دهيم. ذره هاي بودار را نمي توان با چشم ديد.
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درباره ي نقش 
بو در حفظ  ما  
از خطر درهر 
يك از تصوير 

هاي زير گفت 
وگو كنيد . 

گفت وگو

فعاليت
1- پشت و روي دست خود را 

ببينيد .چه چيزهايي مشاهده 
مي كنيد؟

2- يك  تكه پارچه ي سياه 
رنگ وكمي زبر را  به آرامي 

روي دست خود بكشيد .پارچه 
را از روي دستتان برداريد وبا 
دقت به آن نگاه كنيد.مشاهده 

ي خود را بيان كنيد.

شكل :اليه ي سلول هاي مرده پوست در زير ميكروسكوپ

پوست، بدن ما را پوشانده است . پوست از قسمت هاي مختلف بدن مثل ماهيچه ها، رگ ها و رشته هاي 
عصبي در برابر ميكروب ها، سرما وگرما حفاظت  مي كند. پوست چند اليه سلول دارد.                                                                     
اليه ي رويي پوست سلول هاي مرده وفشرده شده اند. اين سلول ها به تدريج جدا مي شوند و مي ريزند.  

شكل 3 اليه ي رويي پوست را زير ميكروسكوپ نشان مي دهد.

شكل پوست : 
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در پوست ما گيرنده هايي وجود دارد كه  مغز را  از وجود سرما ،گرما ، لمس  وتماس مانند حركت يك 
حشره روي پوست آگاه مي كند. 

شكل 3 را با دقت مشاهده كنيد و درباره ي اين كه زير پوست ماچه چيزهايي وجود دارد ، گفت وگو كنيد.

گفت وگو

پژوهش كنيد كه پوست كدام بخش بدن حساس تر است ؟

روش اجرا :
1 - به كمك معلم خود  11 گيره ي كاغذ را                                                         

مانند شكل روبه رو باز كنيد . 
2-  يك گيره كاغذ را در وسط مقوا مانند شكل روبه رو فرو كنيد. 

گوشه هاي مقوا را مانند شكل ببريد .
نوك گيره بايد  دست كم يك سانتي متر از لبه مقوا فاصله داشته 

باشد .
3 - 10گيره ديگر را نيز با فاصله هاي 2،4،6،8، و10ميلي متر 

از هم در مقوا ها فرو كنيد . گيره ها را با نوار چسب در جاي خود 
محكم كنيد .                                                                                                                      

– از يكي از دانش آموزان بخواهيد چشمان خود را ببندد  ودستش 
را مانند شكل روي ميز بگذارد

 – يكي ديگر از دانش آموزان نوك گيره ها را  به بخش هاي 
مختلف دست دانش آموز اول تماس دهد و از او بپرسد كه چند نقطه 

را احساس كرده است ؟ پاسخ هاي دانش آموز را در جدول زير 
يادداشت كنيد .

هشدار :  نوك گيره ها در پوست فرو نكنيد .فقط بايد وجود آن را 
روي دست حس كنيد.

كاوشگری
وسايل الزم 

11 عدد گيره كاغذ، 6 تكه مقوا 
به اندازه3*6 سانتي متر، چسب 

نواري ، خط كش ،مداد وكاغذ 

تصوير نوك انگشت يك دانش آموز ودست 
دانش آموز دوم با مقواي گيره دار در حال 
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چند نقطه حس مي كند ؟

)mm ( فاصله گيره ها به ميلي متر

مكان     

0 مربوط به 
آزمايش با يك 

گيره

246810

پشت دست
كف دست

نوك انگشت نشانه
نتايج به دست آمده را باهم مقايسه كنيد . از اين آزمايش چه نتيجه اي مي گيريد ؟

براساس نتايج آزمايش هر چه فاصله گيره ها كم تر شود ،تعداد نقطه هايي كه احساس مي كنيد چه 
تغييري           مي كند ؟

كدام بخش دست حساس تر است ؟چرا ؟
تعداد گيرنده ها ي لمس در برخي بخش هاي بدن بيشتر از جاهاي ديگر است هر جا كه اين گيرنده 

ها بيشتر باشند پوست  آن قسمت به لمس وتماس حساس تر است .

 چرا  افراد روشندل براي تشخيص اجسام   از دست هايشان استفاده مي كنند؟

فكركنيد

براي حفظ سالمت پوست چه كار هايي بايد انجام دهيم واز چه كارهايي بايد پرهيز كنيم؟

جمع آوری اطالعات

تصوير نوك انگشت يك دانش آموز ودست 
دانش آموز دوم با مقواي گيره دار در حال كار
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تصویر دو بچه با 
وزن های مختلف 

یکی چاق تر 
باشد مثل شکل 1 

در شکل 2 فرد 
چاق به تکیه گاه 

نزدیک تر از بچه 
دیگر باشد.

مرتضی و علی در حال بازی با االکلنگ هستند.  علي از مرتضي سنکین تر است. وقتي آن ها در دو طرف 
االکلنگ مي نشینند، االکلنگ سمت علي پایین مي رود و مرتضي باال مي ماند.  اما مرتضي دوست دارد با 

االکلنگ علي را بلند کند. چگونه مرتضی می تواند علی را که از او سنگین تر  است از زمین بلند کند ؟ براي 
یافتن پاسخ این پرسش فعالیت زیر را انجام دهید.

برای پی بردن به این که چگونه   االکلنگ کار را  برای مرتضی آسان می کند کاوشگری  زیر را در گروه 
خود انجام دهید:

االکلنگ چگونه کار را آسان مي کند؟
1-  وسط خط کش را روی پاک کن)تکیه گاه ( قرار دهید.

کاوشگری

تصویر سه بچه  در حال انجام آزمایش  وسط خط کش 
ر وی پاک کن و دو لیوان یک بار مصرف  در فاصله ی 

مساوی در طرفین پاک کن باشد

مواد و وسایل الزم:
- خط کش 50 سانتی متری

-پاک کن
-لیوان یک بار مصرف 2 عدد

ناد- دفتر یادداشت
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االکلنگ یک اهرم است . هر اهرم شامل یک میله  و تکیه گاه است و با آن می توان اجسام سنگین  را جا 
به جا کرد . نیرویی که به اهرم وارد می شود تا جسمی را بلند  کنیم بستگی به محل وارد کردن آن و مکان 
جسم دارد . همان طور که مشاهده کردید در یک اهرم در صورت ثابت بودن مکان تکیه گاه و محل نیرو 

هر چه جسم به تکیه گاه نزدیک تر شود برای بلند کردن آن .به نیروی کمتری نیاز است.

اهرم در تعادل
دیدید که وقتي دو نفر سوار االکلنگ مي شوند، االکلنگ به سمت فردي که سنگین تر است پایین مي رود و 

فرد سبک تر باال مي ماند. اگر بخواهیم االکلنگ در حالت افقي )تعادل( قرار بگیرد، چه باید کرد؟

پژوهش کنید »تغییر محل جسم سبک تر روي االکلنگ چه اثري روي باال یا پایین رفتن 
جسم سنگین تر دارد«؟ مراحل پژوهش خور را کامل یادداشت و گزارش کنید.

کاوشگری

2-دو عروسک کوچک با جرم های مختلف را در دو  لیوان پالستیکي و یکسان  قرار دهید.
3- دو لیوان با عروسک داخل آن ها را روي خط کش و  به فاصله هاي یکسان

 از تکیه گاه قرار دهید. چه چیزي مشاهده مي کنید؟
4- لیوان سنگین تر را از تکیه گاه دور کنید. چه چیزي مشاهده مي کنید؟

5- لیوان سنگین تر را به آرامي به تکیه گاه نزدیک کنید تا جایي که لیوان سنگین تر،  باال تر قرار 
گیرد. 

6- مشاهدات خود را در جدول زیر ثبت کنید.

فاصله ی لیوان سنگین از پاک کن  
)به سانتي متر(

فاصله ی لیوان سبک از پاک کن 
)به سانتي متر(

شکل خط کش با پاک کن و 
عروسک ها 

مراحل 
فعالیت

15 15 1

15 2

15 3

- در چه فاصله ها ی دیگری لیوان سنگین تر،   باز هم می تواند باال تر قرار گیرد؟
- با توجه به نتایج این فعالیت، توضیح دهید مرتضي چگونه مي تواند علي را روي االکلنگ باالتر نگه 

دارد؟
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فعالیت
1- وسط خط کش را روی پاک کن)تکیه گاه ( قرار دهید.

2- دو لیوان خالي بردارید و هر یک را در فاصله 15 سانتی متری از 
تکیه گاه قرار دهید.

3- در یکي از لیوان ها عروسک کوچک یا مداد تراش یا جسم 
دیگري قرار دهید.

4- در لیوان خالی آن قدر گیره ی کاغذ بگذارید، تا خط کش کامال 
به حالت افقی)تعادل( قرار گیرد.  تعداد گیره هاي کاغذ را در جدول 

یادداشت کنید.
 5- اکنون لیوان ها را در فاصله ها ی مختلفي از تکیه گاه قرار دهید 
و آزمایش را تکرار کنید. هر بار چند گیره الزم است تا خط کش در 

حالت تعادل قرار گیرد. مشاهدات خود را در جدول زیر یادداشت 
کنید.

مواد و وسایل الزم:
-دو لیوان یک بار مصرف
- یک بسته گیره ی کاغذ

- پاک کن
- خط کش

- تراش
- دفتر یادداشت

ناد
ست
ل ا
قاب

یر 
غ



61

دو وزنه 100  و 200 گرمي در اختیار داریم. مي خواهیم این دو وزنه روي اهرم  به حالت تعادل قرار 
بگیرند. در کدام یک از حالت هاي زیر اهرم در تعادل خواهد بود؟

فکرکنید

اگر دو نفر با جرم هاي یکسان روي االکلنگ سوار شوند باید فاصله آن ها از تکیه گاه برابر باشد تا 
االکلنگ در حالت تعادل قرار گیرد.

تعداد گیره ها  فاصله ی هر دو لیوان از تکیه گاه )به سانتی متر(

15

20

10

از مقایسه تعداد گیره ها در این فعالیت  چه نتیجه اي مي گیرید؟
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فعالیت

ترازو بسازید
1- وسط خط کش را روی پاک کن)تکیه گاه ( قرار دهید.

2- دو لیوان خالي را در فاصله ی 15 سانتی متری از تکیه گاه بچسبانید.
3-داخل یکی از لیوان ها یک بار تراش و بار دیگر پاک کن قرار دهید. هر بار در لیوان دیگر آن قدر 

گیره ی کاغذ بریزید تا خط کش به تعادل برسد. اگر هر گیره ی کاغذ 2 گرم باشد جرم تراش و جرم 
پاک کن را حساب کنید.
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در زندگی روزمره وسیله هایی مانند االکلنگ ، ترازو، قیچی و ...... مانند اهرم عمل می کنند

هر اهرم از سه قسمت تشکیل شده است:
1-  محل وارد شدن نیرو

2-محل قرار گرفتن جسم
3- محل تکیه گاه

در االکلنگ تکیه گاه بین جسم و محل وارد کردن نیرو قرار دارد .

اهرم ها در زندگي روزانه کاربردهاي فراواني دارند. در شکل  برخي ابزارها و وسایل که مانند  اهرم ها 
نشان داده شده است.   کار مي کنند،
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درباره کاربرد هر یک از این اهرم ها و این که چگونه کار ها را آسان مي کنند در کالس گفت و گو 
کنید.

گفت وگو

فعالیت
ابزارهاي گوناگوني مانند ابزارهاي شکل   را به کالس بیاورید. با آن ها کارهاي مختلفي انجام دهید و 

محل تکیه گاه، جسم و نیرو را مشخص کنید. این اهرم ها را در سه گروه طبقه بندي کنید و در جدول 
زیر بنویسید.

فرغون و جک ماشین در کدام طبقه جاي مي گیرد؟ چرا؟

منگنه  گردو شکن قیچی
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خانواده ی علی از خانه اشان که در حال ساختن است، بازدید می کنند . برای ساختن این خانه گروهی 
از افراد مختلف با یک دیگر کار می کنند تا ساختمانی را بسازند. هر یک از آن ها مسئولیت انجام 

کاری را بر عهده دارند. آنها برای آسان تر شدن انجام کار ها از ابزار های مختلف استفاده می کنند. 

 تصویر روبه رو یکی از اعضای گروه را نشان 
مي دهد که با استفاده از یک تخته، فرغون پر 
از آجر را به طبقه باالتر مي برد. آیا  طرز قرار 

گرفتن تخته مانند شکل، سبب می شود این 
فرد فرغون را با نیروی کمتری حرکت دهد؟ 
برای یافتن پاسخ  خود فعالیت زیر را  انجام 

دهید. 

چه وسایل و ابزاري در ساختن 
یک ساختمان  به کار می رود؟ 

با استفاده از هر وسیله چه 
کاری انجام می شود؟ به نظر 

شما این وسایل و ابزار چگونه 
کار را آسان مي کنند؟

گفت وگو
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پژوهش کنید که استفاده از  سطح شیبدار 
نیروي الزم براي باال بردن اجسام را کاهش 

مي دهد یا افزایش؟
روش اجرا:

 1- سطح شیب داری مانند شکل درست کنید .

2- سه جلد کتاب)دفتر( را درون کیسه نایلونی 
قرار دهید و مانند شکل به هم ببندید سپس 
کش را در محل نشان داده شده به نخ گره 

بزنید.

3-کتاب ها را با استفاده از کش به آرامی از 
سطح زمین تا ارتفاع سطح شیبدار باال بکشید. 

حال طول کش را اندازه بگیرید و در جدول 
بنویسید.

4-  کتاب ها را پایین سطح شیب دار قرار 
دهید و با استفاده از کش به آرامی روي سطح 

شیبدار باال بکشید.  هنگامي که کتاب ها به 
انتهاي سطح شیب دار رسیدند، طول کش را 

اندازه بگیرید و در جدول بنویسید. 

کاوشگری

تصویر سه دانش آموز یکی در حال حرکت 
دادن کتاب ها روی سطح شیبدارونفر دیگر 

درحال اندازه گیری طول کش و نفرسوم 
در حال یادداشت کردن

سطح شيب دار با ارتفاع هاي مختلف 

ناد
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طول کش به سانتی متر نحوه ی حرکت کتاب ها

بارسوم بار دوم بار اول

به طور عمودی

روی سطح شیب دار

5- مرحله هاي 3 و 4 آزمایش را دو بار دیگر تکرار کنید و نتیجه های  مشاهده شده را در جدول 
بنویسید.

6- نتایج جدول را بررسی کنید و به پرسش ها پاسخ دهید.
الف- در کدام حالت طول کش کمتر است ؟

ب- در کدام حالت نیروي بیش تري براي جابجا 
کردن کتاب ها الزم است؟ 

پ- سطح شیب دار چگونه کار ها را آسان تر 
مي کند؟

7- پیش بیني کنید اگر ارتفاع سطح شیب دار را 
تغییر دهیم، طول کش چه تغییري مي کند؟براي 
بررسي درستي پیش بیني خود، آزمایش باال را با 

سطح شیبداری که در اختیار دارید در ارتفاع های 
مختلف تکرار کنید و نتایج را در جدولی مانند جدول 

زیر بنویسید.

طول کش به سانتی متر ارتفاع سطح شیب دار به سانتیمتر  

ناداز انجام این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید ؟
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فکرکنید

فکرکنید

 در هر تصویر سطح شیبدار چگونه در آسان شدن کارها به ما کمک مي کند؟ 

چرا کف آشپزخانه، حمام، پارکینگ و سطح خیابان هاي شهر را کمي شیب دار درست مي کنند؟

با استفاده از سطح شیب دار می توان جسمی را با آساني از پایین  به باال ببریم یا برعکس از باال به 
پایین بیاوریم. براي مثال باال رفتن و پایین آمدن از دیوار بلند سخت است اما  با استفاده از نردبان 

مي توانیم به آساني این کار را انجام داد..

در ساختمان سازي از ابزارهایی  دیگري مانند کلنگ) براي کندن زمین( و چکش )براي کوبیدن میخ( 
هم استفاده مي شود.  

وسایل دیگری مانند قرقره – فرغون- کلنگ، بیل، کامیون و بیل مکانیکي نیز کار ها را آسانتر 
نادمی کنند.
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فعالیت

گوه چیست؟

1-یک سیب را بردارید و با استفاده از یک کارد به آن نیرو وارد کنید تا بریده شود.
2- یک سیب دیگر بردارید و با استفاده از بدنه مداد به آن نیرو وارد کنید تا بریده شود. 

بریدن سیب در این دو حالت را با هم مقایسه کنید و بگویید در کدام حالت سیب با نیروي کم تر و 
راحت تر بریده مي شود؟ 

یک طرف کارد نازک تر از طرف دیگر آن است. هنگامی که با کارد به سیب نیرو وارد می کنید 
کارد به آسانی سیب رامی برد. در حالی که وقتی این کار را با مداد انجام می دهید این اتفاق نمی 

افتد. زیرا شکل کارد با مداد فرق دارد.

تصویر بچه ها)سه بچه( یکی 
درحال بریدن سیب از وسط 

آن با بدنه مداد ودیگری با 
کارد یک بار مصرف

در شکل1 وسایل و ابزاري را مي بینید که شکل آن ها شبیه کارد است. هر یک از آن ها در زندگي  
کاربرد هاي گوناگوني دارند.

 شکل1 ابزارهای مختلف
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1-سطح شیبدار و گوه را در انجام دادن کارها چه تفاوتي با هم 
دارند؟

2-با توجه به شکل توضیح دهید با چه ابزاري تنه ضخیم و مقاومي 
را مي توان خرد کرد؟ 

به وسایلي که مانند کارد عمل مي کنند، گوه مي گویند. این وسایل یک لبه تیز دارند و انجام کارها را 
آسان تر مي کنند . گوه ها شبیه  سطح شیبدار هستند اما در انجام دادن کارها، با سطح شیبدار تفاوت 

دارند.

فکرکنید

شگفتی آفرینش
آیا می دانید دندان های پیش در انسان و جانوران گوشتخوار مانند 

گوه عمل می کند؟
این دندان ها داراري لبه تیز هستند و بریدن غذا را آسان تر مي کنند.

ناد
ست
ل ا
قاب

یر 
غ



72

پیچ ها چگونه کارها را آسان می کنند؟

پیچ ها در زندگی روزانه کمک هاي زیادي به ما 
مي کنند. براي مثال با استفاده از پیچ ها مي توان 

دو قطعه را بهم وصل کرد یا جسمي را روي 
دیوار نصب کرد.

شکل هاي زیر کاربردهایي از پیچ ها را نشان مي دهند. 

با انجام دادن فعالیت زیر به اهمیت پیچ ها در آسان تر شدن کارها پی می برید.

شکل 2 انواع پیچ و کاربردهای آن

فعالیت
الف- در یک بطری آب معدنی را باز کنید و سپس آن را محکم ببندید.

ب- در یک بطري که پیچ ندارد را باز کنید و سپس آن را محکم ببندید.
پ- در و دهانه بطري ها را مشاهده و مقایسه کنید. چه تفاوتي هایي با هم دارند؟

از این فعالیت چه نتیجه اي مي گیرید؟
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شکل 2 انواع پیچ و کاربردهای آن

شکل 3 کاربردهای قرقره
پ( برافراشتن پرچمب( باالبردن اجسام سنگینالف( باالبردن مصالح ساختمانی

شکل 3 الف شخصی را نشان می دهد که با استفاده از قرقره مصالح ساختمانی را از سطح زمین به باالی 
ساختمان حرکت می دهد. 

استفاده از سطح شیبدار برای حرکت دادن اجسام به سمت باال مناسب نیست.

فعالیت
با درست کردن قرقره اجسامی را بلند کنید و نتیجه ی 

فعالیت گروه خود را به کالس گزارش دهید.

پیچ ها اغلب به صورت میله هستند که در بدنه ی آن ها شیارهایی به صورت مارپیچ قرار دارد. کار 
آنها وصل کردن قطعه های چوبی، پالستیکي یا فلزی به یکدیگر است. به نظر شما آیا می توان گفت 

پیچ ها از سطح شیب دارهای کوچکی درست شده اند؟

قرقره چه کمکی به ما می کند؟

وقتی کار ساختمان سازی به طبقه های باال می رسد به نظر شما باالبردن وسایل و اجسام به طبقات باال 
سخت تر می شود یا آسان تر؟ آیا می توان اجسام را با استفاده از یک سطح شیب دار تا طبقه های باالتر 

برد؟ شکل 3  برخی کاربردهای قرقره را نشان می دهد.
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چرخ و محور

چرخ و محور از یک میله و چرخی که به دور آن می چرخد درست شده است و کمک های زیادی در 
زندگی به ما می کنند. تصویر های زیر چرخ و محور را در وسیله های مختلف نشان می دهد.

چه استفاده های دیگری از چرخ و محور می شناسید؟
با سطح شیبدار، گوه ، پیچ ، چرخ و محور ، قرقره ها و اهرم ها آشنا شدید، انسان از زمان های گذشته 

تا امروز از این وسایل  برای آسان کردن کارها استفاده کرده است. این وسایل را در علوم" ماشین 
ساده" می نامند.

فعالیت
هر یک از گرو ه ها با استفاده از چند ماشین ساده مثال قرقره ، سطح شیبدار و ...... وسیله اي 

بسازید و با استفاده از آن کاري انجام دهید. 
ناد
ست
ل ا
قاب

یر 
غ



خاك با ارزش

درس 
10

ناد
ست
ل ا
قاب

یر 
غ



76

محمدهمراه معلم وهم كالسي هايش براي اردو علمي به پارك رفته بودندوزيبايي هاي طبيعت را به دقت 
تماشا مي كردند.

محمد كنار باغچه اي ايستاد وگفت چقدر جالب درس امروز ما در مورد آشنايي باخاك هاي گوناگون 
است. من فكر مي كنم پارك ،يك كتاب علوم بزرگ است. 

در همين حال از معلم پرسيد :چرا گياهان اين قسمت پارك كه خاك روشن تري دارد از قسمت هاي ديگر 
رشد كمتري دارند؟

معلم وبچه هاتصميم گرفتند به او كمك كنند،بنابراين بايد با نحوه تشكيل خاك وبرخي از ويژگی های 
خاك آشنا مي شدندتابدانند علت رشد كم برخي از اين گياهان درچيست؟

تشكيل خاك
خاك برای كشاورزی الزم است. زيرا مواد معدنی 

الزم را به گياه می دهد.
بيشترغذای ما ازخاك به دست می آيد.از خاك 
درصنعت، تهيه ظروف،ساختن خانه و...استفاده 

مي شود.

براي تشكيل 1سانتي متر خاك حدود200 سال 
زمان الزم است.

حاال بگوييد براي تشكيل يك مشت خاك چقدر 
زمان الزم است؟!

فعاليت
1-سنگ هاي مختلفي تهيه كنيد.

 2- شكل ظاهري آنها را مشاهده كنيد.
3-سنگ ها را در ظرف در بسته فلزي بريزيد سعي كنيد با 

تكان دادن وضربه زدن به يكديگر آنها رابه قطعات كوچكتر 
تبديل كنيد. 

4-پيش بيني كنيدكدام سنگ ها تغيير كرده اند ؟ 
5-در قوطي را باز كنيدو مشاهدات خود را بيان كنيد.

كدام سنگ ها بيشتر خرد شده اند ؟چرا؟
نادآيا قطعات به دست آمده از نظررنگ واندازه  يكسان است؟
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چگونه گياهان موجب تشكيل خاك مي شوند؟
1-با آب و خاك رس،گل رس درست كنيد.

2-ازگل رس توپ هاي كوچكي مانند شكل درست 
كنيدوبگذاريدخشك شود.

3- حدود يك سوم گلدان رااز توپك هاي  رسي پر كنيد .
4-سپس يك اليه ماسه وبعد هم خاك باغچه راروي گلوله هاي 

رسي  بريزيد.در آخر دانه اي را كه از شب قبل خيس كرده ايد ،در 
گلدان بكاريد. 

5- هر روز با آب فشان مقدار كمي به لوبيا آب بدهيد.
هشدار :مقدار آب كم باشد به طوري كه فقط خاك مرطوب باشد.
6- بعد از 4هفته گلدان را باز كنيد .مشاهدات خود را يادداشت 

كنيد.

كاوشگری

در طبيعت نيزبرای تشكيل خاك ابتدا بايد سنگ ها در طول ساليان دراز خرد شوند.اين كار به چند صورت 
انجام می گيرد.

شگل گلدان باز 
شده ونفوذ ريشه 
در داخل توپك ها

ابزار و وسايل الزم:

مقداري خاك رس، 
مقداري خاك باغچه 
مقداري ماسه، ليوان 
آب، كاسه، قاشق،گلدان 
كوچك، دستكش
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چگونه جانورا ن در تشكيل خاك شركت دارند؟

فكركنيد
همان طور كه مشاهده كرديدگياهان با رشد ريشه 
خود به داخل شكاف سنگها رفته وبا گذشت زمان 

وبزرگ شدن آنها به جاي بيشتري نياز دارند وموجب 
شكسته شدن سنگ ها مي شوند.جانوران نيز با النه 
سازي وكندن زمين خرد شدن سنگ ها را سرعت 

مي بخشند.

فعاليت

فعاليت
يك بطري پالستيكي را از آب پر كرده در آن رامحكم ببنديد و 
در داخل فريزر بگذاريد ،تا كامال تمام آب آن يخ ببندد،ظرف را 

از فريزر خارج كنيد،مشاهدات خود را يادداشت كنيد.

شكل زيرچگونگي تشكيل خاك در جاهاي سرد 
وكوهستاني را نشان مي دهد اثر تغييرات دما بر 

روي سنگ ها نمايش داده شده است.در مورد آن 
در گروه هاي خود بحث كنيد ونتيجه را به كالس 

گزارش دهيد.

1-آب در شكاف 
سنگ ها نفوذ 

مي كند

2-آب در شكاف 
سنگ ها يخ 

مي زند .

 3-سنگ شكسته 
مي شود.
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درشب كه دماي هوا كاهش مي يابد، درجاهاي كوهستاني آب داخل سنگ يخ مي زند. با يخ زدن آب، 
حجم آن افزايش پيدا مي كند.

بنا براين به دو طرف سنگ فشار وارد مي كند وموجب شكستن سنگ مي شود.

مواد تشكيل دهنده خاك
محمدو محسن براي اين كه بفهمند در خاك چه چيزهايي وجود دارد آزمايش زير را طراحي كردند.

1-مقداری ازخاك رس،خاك باغچه وماسه را بصورت جداگانه روی 
كاغذ بريزيد ،به دقت مشاهده كنيدو جدول زير را پركنيد.

اندازه ذرات)ريز ،بسيار ريز( رنگ نمونه خاك

خاك رس

خاك باغچه

ماسه

2-مقداری ازهر3نمونه خاك رادرليوان هايی كه) مانندشكل1( 
تانيمه آب دارد، بريزيد.سعی كنيدخاك از آب  باالتر نيايد،مخلوط 
خاك وآب را خوب هم بزنيدو در جايی كه تكان نخورد بگذاريد .

كدام ليوان گل والی بيشتری دارد؟-
كدام ليوان زودتر ته نشين می شود؟-

3-چيزهايی روی آب ليوان جمع شده است آن هارا با قاشق جدا 
كنيد روی كاغذ بريزيدوبا ذره بين خوب نگاه كنيد چه چيزهايی 

درآن می يابيد ؟  
4-آنچه را كه در نمونه خاك گروه خود در يافته ايد،يادداشت كنيد.

5-آيااجزای همةخاك ها مشابه اند؟

مشاهده كنيد

مواد ووسايل الزم:
ليوان يك بار 
مصرف شفاف

خاك رس ماسه 
خاك باغچه
1ليوان آب
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همان طور كه مشاهده كرديد،هرچه خاك دانه ريزتر باشد،آب گل آلودتر وديرتر ته نشين می شود.

نفوذ آب درخاك
محمد ومحسن مي خواستند بدانند كه آيا آب ازهمه خاك ها به يك اندازه وبا يك سرعت عبور مي كند؟

فعاليت

1-به هر يك از گروه ها3عدد ليوان يك بار مصرف شفاف بدهيد.
2- انتهاي ليوان ها را باميخ سوراخ كنيد

3- ليوان ها رابرچسب  نام خاك  مشخص كنيد.
4-در هر ليوان از 3نمونه خاك به ترتيب رس ،ماسه وخاك باغچه به 

اندازه
 مساوي بريزيد.

 5-بر روي خاك ليوان به طور هم زمان ومساوي آب بريزيد.وكمي 
صبر كنيد.

6-آب خارج شده را اندازه گيري كنيد ودر جدول زير يادداشت 
كنيد.

وسپس نتيجه را روي يك نمودار ستوني نمايش دهيد.

ميزان خارج شدن آب از خاك نوع خاك

نفوذ آب در كدام نمونه خاك بيشتر است؟
در كدام خاك آب بيشتری جا می گيرد؟

كدام خاك برای كشاورزی مناسب تر است؟

نادگفت وگو
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فعاليت

چرا باغبانها برگ ها را در پاييز در يك جا 
جمع كرده وروی آن رابا خاك می پوشانند؟

گلدانی تهيه كنيدكمی خاك در آن ريخته 
وروی مقداری برگ يا باقی مانده سبزيجات 
)بهتر است ريز شود(بريزيدوآن را با خاك 
بپوشانيدو مرطوب نگه داريد. پس از2-3 

هفته آن ها را در آوريدچه تغييری كرده اند؟ 
علت چيست؟

مقداری ازباقی ماندة بدن گياهان وجانوران 
مرده وپوسيده ،به خاك اضافه شده است،به 

اين مواد كه رنگ تيره ای دارند گياخاك 
گويند. گياخاك خاك را تقويت مي كند.

گياخاك چيست؟

نكته ي بهداشتي 
دانش آموزان در هنگام كار كردن با خاك حتما از دستكش يكبار مصرف استفاده كنند.
براي جمع كردن خاك به هيچ وجه دستان خود را به خاك نزنند واز بيلچه استفاده كنند.

بعد از انجام آزمايشات دستان خود را با آب وصابون بشويند.

فرسايش

در كدام زمين خاك زودتر همراه آب شسته مي شود.
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جمع آوری اطالعات

در مورد تصا وير زير ونقش آنها در فرسايش خاك اطالعات جمع آوري كنيدو به كالس گزارش دهيد.

با گذشت زمان از خاك توسط آب ،باد جابه جا مي شود وهمچنين از ميزان حاصل خيزي آن كاسته مي 
شود ،كه به آن فرسايش خاك گويند.

باچه روش هايي مي توان از فرسايش خاك جلوگيري كرد؟

نادفكركنيد
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باغبان بوستان نزديك مدرسه هر روز به گياهان آنجا آب مي دهد. در مواقعي از سال هم به خاك باغچه 
كود  اضافه مي كند. گاهي هم باغچه ها را بيل مي زند. اين بوستان بسيار سرسبز و زيبا ست. زيرا گياهان 

نور، آب، هوا و خاك مناسب را دراختيار دارند.
اما گياهان چگونه آب و مواد موجود در خاك را با ريشه هايشان و نور و هوا را با برگ هاي خود می گيرند؟

از خاك تا ريشه
وقتي دانه اي را در خاك مي كاريم، ريشه آن خارج مي شود و در خاك فرو مي رود. اين ريشه كم كم 

بزرگ مي شود و مواد مورد نياز گياه را كه در خاك وجود دارد، وارد گياه مي كند. 
ريشه از چه راهی اين كار را مي كند؟

فعاليت
1- در دو ظرف كوچك شفاف، دردار و هم اندازه، يك قطعه 

پارچه نخي خيس تميز بگذاريد. ظرف ها را شماره گذاري كنيد.
2- در هر ظرف 5 دانه گندم بگذاريد و در آن ها را ببنديد.

3- ظرف ها را كنار هم، پشت پنجره قرار دهيد.
4- هر روز به ظرف ها سر بزنيد و مراقب باشيد تا پارچه زير 

دانه ها خشك نشود.     
دانش آموزان با دو ظرف يك بار 
مصرف پالستيکی شفاف كه روی 

آنها شماره 1 و 2 نوشته شده
دست در حال كندن تار كشنده 

وسايل الزم

2 ظرف کوچک شفاف دردار

دانه گندم

پارچه نخي

نادآب
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5- وقتی دانه ها جوانه زدند، 
پس از چند روز آن ها را 

مشاهده كنيد، چه می بينيد؟
6- تارهای ريز روي ريشه 
گياهان ظرف شماره 2 را با 
انگشتان خود به آرامی جدا 
كنيد  )مراقب باشيد كه به 

ريشه آسيبي نرسد(.
7- حال در ظرف ها را ببنديد 
ومراقب گياهان باشيد تا رشد 

كند.
8- پس از چند روز گياهان دو 

ظرف را با هم مقايسه كنيد.
9- چه نتيجه ای می گيريد؟

اولين قسمتی كه پس از جوانه زدن دانه ها از آن ها خارج می شود، ريشه است. روی ريشه تار های نازكی 
وجود دارد كه به آنها، تار كشنده می گويند.

ريشه همه گياهان تار كشنده دارد. اين تارها آب و مواد محلول موجود در خاك را می گيرند و در اختيار 
گياه می گذارند.

اگرتارهاي كشنده ريشه آسيب ببينند، گياه نمي تواند آب و مواد محلول مورد نياز خود را از خاك بگيرد. 
در نتيجه رشد آن كم يا متوقف مي شود.

از ريشه تا ساقه
ديديد كه مواد موجود در خاك و آب، به وسيله تاركشنده وارد 

ريشه مي شوند. حال به نظر شما اين مواد، چگونه از ريشه به ساقه و 
قسمت هاي ديگر گياه مي روند؟ 

فرض كنيد مي خواهيد به جشن تولد دوستتان برويد و براي اوگل هاي 

وقتي مي خواهيم گلدان يك گياه را عوض كنيم، چرا آن را با خاك اطراف ريشه به گلدان ديگر منتقل 
مي كنيم؟

فکركنيد
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فعاليت
1- دو شاخه گاليل سفيد تهيه كنيد.

2- دردو ليوان به طور جداگانه چند قطره جوهرهای آبی و قرمز را 
در آب حل كنيد.

3- انتهاي ساقه را به طور مايل ببريد. يکی از آن ها را درون جوهر 
آبی و ديگری را درون محلول قرمز قرار دهيد.

4- پس از چند ساعت نتيجة مشاهدات خود را بنويسيد.

يک شاخه گاليل با گل سفيد

جوهر رنگي قرمز

ليوان

چند ساقه گياه جعفري را تميز بشوئيد. انتهاي يك ساقه جعفری را 
بطور مايل ببريد و آن را درون محلول آب قند بگذاريد.

چند ساعت صبر كنيد.
سپس قسمتی از گياه جعفری كه بيرون آب است را ببريد و آن را 

بجويد، چه مزه اي دارد؟
مزه اين جعفری را با برگ  های جعفری معمولی مقايسه كنيد.

فکركنيد

رنگارنگ هديه ببريد. اما گلفروشي فقط گل هاي سفيد دارد. براي آن كه گل هاي رنگي داشته باشيد، چه 
مي كنيد؟

ناد
ست
ل ا
قاب

یر 
غ



87

1- برگ تره را بشکنيد. 
2- اليه نازك روي آن را جدا كنيد. آن را روي تيغه بگذاريد. يك 

قطره آب روي آن بريزيد. بر روي آن تيغك قرار دهيد.
3- آن را زير ميکروسکوپ مشاهده كنيد.

آزمايش كنيد

شکل برگ گندم و برگ 
چنار که درشت باشند . 

روی محل آوندها با فلش 
کلمه رگبرگ مشخص شود.      

ساقه گياهان دارای لوله های بسيار باريکی هستند كه آب را از ريشه به قسمت هاي باالي گياه می رسانند. 
به اين لوله ها آوند می گويند. محل اين آوندها در برگ ها را رگبرگ مي گويند.

شکل برگ که روزنه ها روی آن 
نشان داده شده است. با فلش 

مشخص شوند.

تصوير جدا کردن اليه 
روي برگ تره با دست

راه ورود هوا به گياه
ما هوا را از طريق بينی وارد شش های خود می كنيم. به نظر شما گياهان هوا را از چه راهي می گيرند؟  

مواد و وسايل 
الزم:ميکروسکوپ،تيغه 

،تيغك،چند برگ تره
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اگر بر رو و پشت يکي از برگ هاي شمعداني 
مقداري وازلين بماليم، با آن كه شرايط مناسب 

براي رشد اين گياه فراهم است، اين برگ پژمرده 
مي شود. چرا؟

فکركنيد

گلدان شمعداني با يک برگ که وازلين بر 
روي آن ماليده شده و پژمرده است. در 
شکل به آن اشاره شود با فلش

بر رو و پشت برگ ها  سوراخ های ريزی وجود دارد. هوا از طريق اين سوراخ ها وارد گياه مي شوند. به 
اين سوراخ هاي ريز، روزنه مي گويند.

گياهان اكسيژن مورد نياز خود را از راه روزنه دريافت مي كنند و كربن دي اكسيد را دفع مي كنند.

فعاليت
يك داستان علمي – تخيلي با عنوان از ريشه تا برگ بنويسيد. براي اين داستان شکل هم بکشيد. 
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بکارید و بخورید

درس 
12
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شرايط رشد گياهان 
در راهروي مدرسه تعدادي گلدان شمعداني چيده شده است. تعدادي از بچه ها با مشاهده متوجه شدند 
كه برخي از شمعداني ها به خوبي رشد كرده اند و شاداب هستند. در حالي كه برخي ديگر به خوبي رشد 

نكرده اند و برگ هايشان  زرد رنگ و پژمرده است. آن ها اين پرسش را در كالس مطرح كردند كه چرا 
برخي شمعداني ها رشد كم تري دارند؟  معلم، از دانش آموزان خواست تا درباره اين موضوع گفت و گو 

كنند. گروه ها پس از گفت و گو نظر خود را بيان كردند.

شما چه نظري داريد؟ در اين باره در گروه خودگفت و گو كنيد و نظر گروه خود را به كالس ارائه دهيد.
براي بررسي نظرهاي داده شده، فعاليت هاي زير را انجام دهيد.

خاك گلدان روي رشد شمعداني 
اثر دارد، پس خاك آن ها تفاوت 

داشته است.

نور بر روي رشد گياه اثر مي گذارد، بنابراين 
برخي از گياهان نور كافي نداشته اند.

هرچه به گياه آب بيشتري 
بدهيم، بيشتر رشد 

مي كند.

....................................................
ناد..............................
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آب چه اثري روي رشد گياه دارد؟
روش اجرا:

5گلدان پالستيكی كوچك و هم اندازه تهيه كنيد. 
در هر گلدان به مقدار مساوی خاك باغچه بريزيد. 

دوگلدان را براي فعاليت قسمت1و سه گلدان را براي فعاليت 
قسمت2 نگه داريد.

درون هر گلدان 5 دانه عدس سالم، درشت و هم اندازه را با فاصله 
و به عمق يكسان )تقريبا به عمق يك سانتي متر( داخل خاك قرار 

دهيد و روي آن را بپوشانيد. آن ها را پشت پنجره بگذاريد.
به گلدان ها هر روز به مقدار يكسان آب بدهيد. 

پس از آن كه گياهان سر از خاك درآوردند، فعاليت را در دو بخش 
زير انجام دهيد:

قسمت اول
1- دو تا از گلدان هارا انتخاب كنيد و آنها را مانند شكل شماره 

گذاري كنيد و با برچسب مشخص كنيد.
2- به گلدان اول هر سه روز يك بار ، نصف ليوان آب بدهيد ولي به 

گلدان دوم آب ندهيد.
3- اين كار را به مدت 10 تا 12 روز ادامه دهيد. 

4- مشاهدات خود را در جدولي مانند جدول زير يادداشت كنيد.     

گلدان 2 )بدون 
آبياري(

   روزگلدان1)با آبياري(

گياه سالم و شاداب 
است

گياه سالم و شاداب 
است

اول

سوم

پنجم

هفتم

نهم

دوازدهم

كاوشگری

مواد ووسايل الزم: 

گلدان پالستيكي 
كوچك

دانه عدس

دستكش پالستيكي

آب

خاك باغچه
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5- از مشاهدات خود نتيجه گيري كنيد.
در پايان اين فعاليت به گلدان ها، به طور يكسان آب بدهيد تا گياهان بتوانند به زندگي و رشد خود 

ادامه دهند.
هشدار: برای انجام همه  فعاليت هاي اين درس از دستكش استفاده كنيد و در پايان دست هاي خود را 

با آب و صابون بشوييد.
قسمت دوم

1- سه گلدان باقي مانده را برداريد. به طور جداگانه به هر كدام نصف ليوان آب شور، آب معمولي و 
آب مقطر بدهيد )براي تهيه آب شور يك قاشق چاي خوري نمك را در نصف ليوان آب حل كنيد(.

2- آب دادن به اين گلدان ها را هر سه روز يكبار به مدت 10 تا  12 روز با آب معمولي ، آب مقطر و 
آب شور ادامه دهيد.

3- آنگاه ميانگين طول ساقه گلدان ها را محاسبه كنيد.

4- نتايج را در جدولي مانند جدول زير يادداشت كنيد.

ميانگين طول ساقه )سانتي متر(

روز گلدان )3(آبياري شده 
با آب شور

گلدان )2(آبياري شده 
با آب معمولي

گلدان )1(آبياري 
شده با آب مقطر

اول

سوم

پنجم

هفتم

نهم

دهم

يازدهم

ناددوازدهم
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با استفاده از اعداد جدول، يك نمودار ستوني براي مقايسه رشد گياهان عدس در سه گلدان را رسم 
كنيد.

رشد عدس در كدام حالت بيش تر از بقيه است؟
رشد عدس در كدام حالت كمتر از بقيه است؟

گياهان براي زنده ماندن و رشد كردن به آب نياز دارند. مقدار و نوع آب در رشد گياهان موثر است. 
از اينرو كشاورزان براي رشد گياهان بايد آب مناسب تهيه كنند. عالوه بر اين، آبياري منظم و به موقع 

مي تواند محصوالت بيشتر و مرغوب تر توليد كند.

در يك فعاليت گروهي درباره اين كه چه گياهانی در آب شور يا نسبتا شور رشد مي كنند، اطالعات 
جمع آوري كنيد و نتايج را به صورت تصويري يا پاورپوينت به كالس ارائه دهيد.

جمع آوری اطالعات

چرا از آب دريا نمي توان در كشاورزي استفاده كرد؟

فكركنيد

نادگياهان براي زنده ماندن و رشد كردن، عالوه بر آب، به خاك مناسب هم نياز دارند. 
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خاك چه اثري روی رشد گياه دارد؟
روش اجرا:

1- سه گلدان پالستيكی هم اندازه تهيه كنيد و شماره گذاري كنيد.
2- در گلدان اول مقداری ماسه بريزيد. در گلدان دوم به اندازه 

گلدان اول خاك رس بريزيد، در گلدان سوم به مقدار مساوی با دو 
گلدان ديگر خاك باغچه بريزيد.

3- در هر گلدان 5 دانه عدس را با فاصله و به عمق يكسان )تقريبا 
به عمق يك سانتي متر( داخل خاك قرار دهيد و آن ها را پشت 

پنجره بگذاريد.
4- به گلدان هابه مقدار يكسان آب بدهيد. 

5- از سه گلدان به مدت چند روز مراقبت كنيد
6- طول ساقه های هرگلدان را اندازه بگيريد.

7- ميانگين طول ساقه ها را محاسبه كنيد و در جدولی مانند جدول 
زير، يادداشت كنيد.

اولدومسوم           چهارمپنجمششمهفتم

     روز

ميانگين 

طول ساقه

)سانتي متر(

گلدان1 )ماسه(

گلدان2 )رس(

گلدان3  ) خاك 
باغچه(

8- نتيجه گيری خود از اين فعاليت را در يك يا دو جمله بنويسيد.

كاوشگری

موادو وسايل الزم:
گلدان پالستيكي كوچك

دانه عدس
دستكش پالستيكي

آب
خاك باغچه
خاك ماسه
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خاك داراي مواد مورد نياز براي رشد گياه است و اين مواد با حل شدن در آبی كه در خاك موجود است، 
سبب رشد گياه مي شوند. هر خاكي كه مواد مورد نياز براي رشد گياه را داشته باشد، خاك مناسب تري 

است. خاك باغچه مخلوطي از ماسه، رس و مقداري كود است.كود داراي مواد غذايي گوناگونی است. ماسه 
هيچ ماده غذايي ندارد. خاك هايي كه رس بيشتري دارند،آب بيشتري را در خود نگه مي دارند.

گياهان براي رشد به هوا نياز دارند.
گياهان هم مثل همه موجودات زنده براي تنفس و رشد كردن به هوا نياز دارند.

براي كشاورزي در مناطق كم باران، چه خاكي مناسب تر است؟

فكركنيد

يك گلدان كوچك زير يك 
ظرف پالستيكي  شفاف 

گلدان كوچك ديگري در 
بيرون ظرف

9- با اعداد جدول نمودار زير را رسم كنيد

10- از اين كاوشگری يك گزارش تهيه كنيد و به صورت سخنرانی در كالس ارائه كنيد.

فعاليت
1- دو گلدان كوچك كه هر كدام دارای يك گياه عدس رشد كرده 

و دارای برگ هستند را تهيه كنيد. 
2- يكي از آن ها را در زير ظرف پالستيكي شفاف قراردهيد )مانند 

نادشكل(.
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كاوشگری

كشاورزان می دانند كه برای بدست آوردن محصول بهتر، بايد خاك حاصلخيز باشد و همچنين گياهان 
بايد نور، آب و هوای كافی در اختيار داشته باشند. آنها برای فراهم كردن اين شرايط زحمت های زيادی 

می كشند. علوم تجربی به ما كمك می كند، شرايط رشد گياهان را بشناسيم، كود مناسب توليد كنيم، خاك 
مناسب را برای رشد گياهان گوناگون تشخيص دهيم.

با كاشتن گياهان، عالوه بر اين كه غذا بدست می آوريم به پاكيزگی محيط زيست نيز كمك می كنيم. 

چرا كشاورزان خاك باغ ها را در فصل بهار با استفاده از بيل زير و رو مي كنند؟

هوا مخلوطي از چند ماده است. برخي از اين مواد مانند اكسيژن براي زنده ماندن و رشد گياه الزم اند.

در هر يك از مكان های زير برای كاشتن يك گياه و رشد مناسب آن چه راه حل هايی پيشنهاد می كنيد؟
جايی كه خاك آن، رس زيادی دارد؟
جايی كه خاك آن نسبتا شور است؟

جايی كه بارندگی كن است؟

درخت كاری: شما نيز يك درخت در محل زندگی خود بكاريد و از آن مراقبت كنيد تا رشد كند. 

بارها ديده ايد كه اگر به گياه نور نتابد، برگ هاي آن زرد مي شود و پس از مدتي از بين مي رود. براي 
آن كه بررسي كنيد نور چه تاثيري روي رشد گياه دارد، يك آزمايش طراحي و اجرا كنيد.

فكركنيد

فكركنيد

تصوير

3- مشاهدات خود را به مدت چند روز يادداشت كنيد.
4- از اين فعاليت چه نتيجه  ای می گيريد؟
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