داروها :آىا تاكنون خاكشىر ىا به دانه ىا جوشانده ى گىاهى خورده اىد؟ اىن موا ّد گىاهى ،خاصىت داروىى
دارند و ِ
جزء گىاهان داروىى هستند .در زمان قدىم ،مردم براى درمان بسىارى از بىمارى ها از گىاهان استفاده
مى كردند كه در پزشكى امروز هم از آن ها استفاده مى شود .داروسازان خاصىتهاى داروىى بسىارى از گىاهان

را شناخته اند و از آن ها براى ساختن دارو استفاده مى كنند.

جمع آورى اطّالعات
به همراه ىك بزرگ تر ،به ىك فروشگاه داروهاى گىاهى بروىد و از فروشنده بخواهىد كه نام و خاصىت

بعضى از داروهاى گىاهى را براى شما بگوىد .سپس ،آن چه را كه ىاد گرفته اىد ،در جدولى مانند جدول زىر
بنوىسىد و به هم كالس هاى خود گزارش دهىد.

نام گىاه

خاصىت
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رنگ ها :بعضى از موادّى كه براى رنگ كردن پارچه ىا پشم به كار مى رود ،از گىاهان به دست مى آىد.

در استان هاىى كه قالى بافى دارند ،رنگ كردن نخ و پشم  ،بىشتر وجود دارد .بعضى از رنگ فروش ها ،رنگ هاى

گىاهى دارند.

گزارش دهىد
گىاهى را كه از آن براى ساختن رنگ استفاده مى شود ،انتخاب كنىد؛ درباره ى روش تهىّه ى رنگ از اىن

گىاه ،تحقىق كنىد و نتىجه ى تحقىق خود را به كالس گزارش دهىد.

24

صناىع چوب :انسان از زمان هاى قدىم ،از چوب درختان براى تهىّه ى تخته و ساختن در و پنجره ،مىز

و صندلى و وساىل دىگر استفاده مى كرده است.

جمع آورى اطّالعات

همراه والدىن خود به ىك مغازه ى

نجارى بروىد .درباره ى انواع چوب  و
ّ

كاربردهاى هر ىك ،گزارشى ته ّىه كنىد

و آن را در كالس ارائه دهىد.

گفت و گو كنىد

بسىارى از مردم عقىده دارند كه برىدن درختان براى استفاده از چوب آن ها ،كار درستى نىست ،ا ّما اگر

درختان را نبرىم ،چگونه مى توانىم ،چوبى را كه براى كارهاى صنعتى ،خانه سازى و درست كردن كاغذ مورد
نىاز است ،ته ّىه كنىم؟ در مورد فاىده ها و ضررهاى قطع درختان ،گفت وگو كنىد .براى كم كردن ضررها چه

پىشنهادى دارىد؟
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جانوران بى مهره

سال گذشته ،با جانوران مهره دار ،ىعنى ماهى ها ،دوزىستان ،خزنده ها ،پرنده ها و پستان داران ،آشنا

شدىد .مى دانىد كه در بدن اىن جانوران ،اسكلتى از جنس استخوان وجود دارد ا ّما در بدن گروه بزرگى از
جانوران ،اسكلت استخوانى وجود ندارد .اىن گروه از جانوران را كه اسكلت استخوانى ندارند ،بى مهره مى نامىم.
كىسه تنان ،نرم تنان ،خارتنان ،اسفنج ها ،كرم ها و بندپاىان از بى مهره ها هستند.
چند نوع كىسه تن

عروس درىاىى

شقاىق درىاىى

هىدر

چند نوع نرم تن

هشت پا

نوعى دوكفه اى (صدف)

نوعى حلزون

چند نوع خارتن

توتىا

ستاره ى شكننده

ستاره ى درىاىى

گفت و گو كنىد

بعضى از بى مهره ها مانند اسفنج ها و مرجان ها به سنگ هاى كف درىا چسبىده اند و جا به جا نمى شوند.
چرا درىا براى زندگى اسفنج ها و مرجان ها محىط مناسبى است؟
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كرم ها

در گروه كرم ها ،جانوران بسىار گوناگونى وجود دارد؛ به همىن علّت ،جانورشناسان اىن گروه را به

گروه هاى كوچك ترى طبقه بندى مىكنند.

دانشمندان كرم ها را از روى شكل آن ها به سه گروه تقسىم كرده اند :كرم هاى پهن ،كرم هاى لوله اى

و كرم هاى حلقوى.

كرم هاى پهن :بدن اىن كرم ها از قطعه هاى پهنى درست شده است .ىكى از اىن كرم ها ،كرم كدوست

كه انواع گوناگونى دارد .ىك نوع كرم كدو ،در روده ى انسان به صورت انگل زندگى مى كند .به موجودى كه
غذاى خود را از بدن موجود زنده ى دىگر مىگىرد ،انگل مىگوىند.
تخم ها

كرم در روده ى بارىك
انسان

قطعه ى داراى تخم ،همراه با

مدفوع از بدن دفع مى شود.

گوشت خوب

پخته نشده ى گاو  توسط انسان
خورده مى شود.

علف ها به تخم ،آلوده مى شوند.

نوزاد كرم در ماهىچه ى گاو

گاو ،علف هاى آلوده را مى خورد.
دوره ى زندگى كرم كدوى گاو را شرح دهىد.
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ماهىچه ى بزرگ شده ى گاو

گفت و گو كنىد
براى جلوگىرى از انتشار كرم كدو چه كارهاىى باىد انجام دهىم؟

چرا باىد پس از بىرون آمدن از توالت ،دست هاى خود را با آب و صابون بشوىىم؟

كرم هاى لوله اى :اىن كرم ها ،بدن بارىكى دارند ،ىكى از انواع اىن كرم ها ،آسكارىس است كه در

روده ى انسان زندگى مىكند و از آنجا غذا مىگىرد .اىن كرم در داخل روده تخم رىزى مى كند .تخم ها همراه
با مدفوع خارج مى شوند و محىط را آلوده مى كنند.

تخم آسكارىس با آشامىدن آب آلوده ىا خوردن سبزى ها و مىوه هاىى كه خوب شسته و ضدعفونى نشده

باشند ،وارد روده مى شود .سپس ،در روده رشد مى كند و غذاى گوارش شده ى انسان را مى خورد.

ىكى دىگر از كرم هاى لوله اىِ انگل ،كرمك است .كرمك در انتهاى لوله ى گوارش انسان و به خصوص

كودكان ،زندگى مى كند و خارش هاى شدىدى را به وجود مى آورد .كودكان ،بىشتر به اىن انگل دچار مى شوند.

كرم هاى پهن

كرم كدو

كرم ها

كرم هاى لوله اى

آسكارىس

كرم هاى حلقوى
كرم خاكى
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كرم هاى حلقوى :بدن اىن كرم ها از حلقه هاى زىادى درست شده است .كرم خاكى ىكى از كرم هاى

حلقوى است.

كرم خاكى براى ىافتن غذا در خاك حركت مى كند و با حركت خود ،سوراخ هاىى را در خاك به وجود

مى آورد .كرم خاكى براى باغچه و زمىن كشاورزى مفىد است؛ زىرا خاك را جابه جا مى كند و باعث مى شود

كه هوا به آن برسد.

مشاهده كنىد

كار
گروهى

اگر خاك باغچه را كمى زىر و رو كنىد ،ممكن است ىك كرم خاكى پىدا كنىد.
كرم را روى ىك دستمال پارچه اى خىس بگذارىد و آن را با دقّت مشاهده كنىد؛ چه رنگى دارد؟
بدنش چند حلقه دارد؟ پوست بدن آن چه حالتى دارد؟ حلقه هاى بدن در هنگام حركت چه تغىىرى مى كنند؟
در ىك ظرف شىشه اى ،ىك الىه خاك تىره و نمناك برىزىد .بعد ،ىك الىه ماسه ی نمناك به آن
اضافه كنىد و سپس ىك الىه ى دىگر خاك تىره روى آن برىزىد.
دو ىا سه كرم خاكى را در اىن ظرف قرار دهىد .اطراف شىشه را با كاغذ سىاه بپوشانىد.
بعد از چند روز ،كاغذ سىاه را بردارىد .چه تغىىرى در وضع الىه هاى ماسه و خاك پدىد آمده
است؟ چرا؟
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بندپاىان

مورچه ،زنبور ،پروانه ،خرچنگ ،هزارپا و عنكبوت از گروه بندپاىان اند .تقرىباً در همه جا مى توانىد

بند پاىان را پىدا كنىد .نمونه هاى آن ها در جنگل ،درىا ،خانه ها و حتّى روى پوست جانوران و تنه ى درختان
فراوان است .بندپاىان ،فراوا ن ترىن جانوران روى زمىن اند.

حشرات فراوان ترىن بندپاىان اند .آن ها

شش پا دارند .مگس ،ملخ ،سوسك و پروانه

حشره اند .آىا حشره ى دىگرى را مى شناسىد؟

عنكبوت ها هشت پا دارند .بعضى از آن ها

سمّى هستند .عنكبوت ها جانوران مفىدى
هستند؛ زىرا حشرات مضر را مى خورند.

بندپاىان
خرچنگ ها در آب زندگى مى كنند .پوشش خارجى

بدن آن ها سخت است .بعضى خرچنگ ها ـ مانند
مىگو ـ خوراكى هستند.

بعضى از هزارپاها علف خوار و بعضى
گوشت خوارند .هزارپاى گوشت خوار ،سمّى

است امّا س ّ ِ
م آن براى انسان ضررى ندارد.
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مشاهده كنىد
چرا به اىن جانوران ،بندپا گفته مى شود؟

گروه مورچه ها را كه از جاىى به جاى دىگر حركت مى كنند ،خوب مشاهده كنىد؛ آن ها به كجا

مى روند؟ آىا چىزى را با خود مى برند؟ كدام رفتار آن ها توجّ ه شما را بىشتر مى كند؟

ىك مورچه ى نسبتاً درشت را بگىرىد و به دقّت به آن نگاه كنىد؛ بدن آن چند قسمت دارد؟ چند پا

دارد؟ هر پاى آن چند بند دارد؟ روى بدن مورچه ها چه چىزهاى دىگرى مشاهده مى كنىد؟

توجه :به مورچه ها آسىب نرسانىد .پس از مشاهده ى مورچه ى نمونه ،دست خود را با آب و صابون بشوىىد.
ّ

جمع آورى اطّالعات

حشراتى مانند مورچه ،زنبور عسل و مورىانه ،زندگى

اجتماعى دارند و كتاب هاى زىادى درباره ى زندگى آن ها نوشته
شده است .ىكى از اىن كتاب ها را بخوانىد و خالصه  ى آن را به

كالس گزارش دهىد.

تار عنكبوت را به دقّت مشاهده كنىد؛

آىا تار همه ى عنكبوت ها شبىه ىكدىگر است؟
فاىده ى اىن تارها چىست؟
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جمع آورى اطّالعات
بعضى از حشرات براى ما فاىده دارند

و بعضى هم به ما زىان مى رسانند.

درباره ى فاىده ها و زىان هاى حشرات

تحقىق كنىد و ىافته هاى خود را در جدولى

مانند جدول روبه رو بنوىسىد.

نوع حشره

فاىده ىا ضرر

1ـ زنبورعسل
2ـ ملخ
3ـ . . . . . . . . . . . . . . . .
4ـ . . . . . . . . . . . . . . . .
5ـ . . . . . . . . . . . . . . . .

ساختن عسل
خوردن محصوالت كشاورزى

تفسىركنىد
گاهى ،براى درك بزرگى و كوچكى گروه هاى جانوران ،از

حشرات

جانوران دىگر
(به جز بندپاىان)

نمودار استفاده مى شود .نمودار داىره اى روبه رو را تفسىر كنىد.

فعّالىت

بن
دپاى

ا

ن دى

گر

فعّالىت هاى خارج از كالس

نمونه اى از حشرات محلّ زندگى خود را جمع آورى كنىد .درباره ى نام و محلّ زندگى آن ها تحقىق

كنىد و به كالس گزارش دهىد(بعد از بررسى ،جانور را به محلّ زندگى خود باز گردانىد).

چون بعضى حشرات س ّمى هستند و بعضى هم ممكن است دست شما را گاز بگىرند ،بهتر است آن ها

را با وسىله اى جمع آورى كنىد.
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مخلوط ها

مخلوط چىست؟

كمى نخودچى و كشمش و خورا كى هاىى مثل آن ها

را تهیّه كنىد .آن ها را در ىك ظرف برىزىد و چند بار
زىر و رو كنىد؛

آنچه اكنون شما در ظرف دارىد ،ىك مخلوط است.

مشاهده كنىد
هر ىك از ف ّعالىت هاى زىر را جداگانه انجام دهىد.

كمى شن را در آب برىزىد و آن را هم بزنىد.
مقدارى نمك و براده ى آهن را مخلوط كنىد.

بسىارى از خوراكى ها به حالت مخلوط
مصرف مى شوند.

كمى آب لىمو در آب برىزىد و به هم بزنىد.

كمى روغن در آب برىزىد و به هم بزنىد.

آنچه را در هر مرحله مشاهده مى كنىد ،ىادداشت كنىد.
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مشاهده كنىد
در ىك استكان ،تا نىمه آب برىزىد .ىك حبّه قند درشت در آن بىندازىد و به دقّت مشاهده كنىد.

مشاهدات خود را بىان كنىد.

با قطره چكان ،ىك بار چند قطره از  سطح ماىع و ىك بار چند قطره از ته ماىع بردارىد و بچشىد؛

مشاهدات خود را بنوىسىد.

ماىع را هم بزنىد و مرحله ى  2را تكرار كنىد.
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مخلوط هاى ىك نواخت

در ىك ح ّبه قند ،ذر ّه هاى قند ،نزدىكِ هم قرار دارند .وقتى حبّه ى قند را در آب مى اندازىم و آب را

به هم مى زنىم ،ذر ّه هاى قند به آرامى از هم جدا مى شوند و در بىن ذر ّه هاى آب قرار مىگىرند و به اىن ترتىب،
مخلوط ىك  نواخت به دست مى آىد؛ به اىن نوع مخلوط ،محلول مى گوىىم.

در فعّالیت هاى قبل ،با چند نوع مخلوط آشنا شدىد .با مشاهده ى محىط اطراف خود مى توانىد مخلوط هاى

زىادى را نام ببرىد.

فكركنىد
جدول روبه رو را كامل كنىد.

نوع مخلوط

مثال

دو مادّه ى جامد
ىك مادّه ى جامد و ىك مادّه ى ماىع
دو مادّه ى ماىع

هواى اطراف ما ىك مخلوط بسىار مهم است .هوا مخلوطى از چند

گاز است كه مهم ترىن آن ها ،گاز اكسىژن است.

بعضى وقت ها ،به سادگى نمى توان موا ّد تشكىل  دهنده ى ىك
مخلوط را دىد؛ مانند :مخلوط آب و قند.
به نظر شما ،چگونه مى توانىم به وجود قند در مخلوط آب و قند

پى ببرىم؟
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مقاىسه كنىد
چند قطره جوهر را در ىك لىوان آب حل كنىد.

اىن مخلوط با مخلوط شن در آب چه تفاوتى دارد؟
كدام ىك از اىن دو مخلوط ،مخلوط ىك نواخت

ىعنى محلول است؟

اگر ىك قاشق شكر را در آب برىزىد و هم بزنىد ،شكر در آب حل مى شود.

در اىن محلول ،به شكر ،مادّه ى حل شونده و به آب ،مادّه ى حل كننده ىا ّ
حلل مى گوىند.

محلول شكر در آب ،ىك محلول جامد در ماىع و محلول الكل در آب ،ىك محلول ماىع در ماىع است.

فكركنىد
حلل و حل شونده را در اىن محلول تعىىن كنىد.
مى دانىد كه آب درىا نوعى محلول استّ .

مشاهده كنىد
چند قطره سركه را در ىك لىوان آب برىزىد؛

آىا سركه در آب حل مى شود؟ چگونه فهمىدىد؟
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