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آب هاي روي زمين

اگر از فضا به کرهی زمین نگاه کنیم ،آن را آبی رنگ میبینیم؛ چرا؟
توگوکنید
گف 

تصویرهای زیر را ببینید .آبهای روی کره ی زمین را در کجاها می توانیم ببینیم؟ این
آب ها از کجا آمده اند؟

آب از ابر به شکل های مختلف مثل باران و برف بر زمین می بارد.
در ایستگاههای هواشناسی ميزان آبی که برروی زمین میبارد را با باران سنج اندازهگیری
میکنند .شاید در اخبار هواشناسی شنیده باشید که میزان باران را با میلیمتر بیان میکنند.
جمعآوری ا ّطالعات

چگونه با باران سنج میزان باران را اندازه گیری میکنند؟

آب بر روی زمین به شکل رودهای کوچک
و بزرگ حرکت میکند و سرانجام به درون
گودی های بزرگ سطح زمین مثل دریاچه و
دریا میریزد.
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توگوکنید
گف 

در نزدیک ّ
محل زندگی شما کدام رودخانه قرار دارد؟ آب این رودخانه ا ز کجا تأمین میشود؟
این رودخانه به کجا میریزد؟
ف ّعالیت

یک ظرف شیشهای یا پالستیکی ش ّفاف ،مقداری خاک و یک آبپاش تهیه کنید.
با استفاده از خاک درون ظرف (مانند شکل) تپههای خاکی ایجاد کنید.
روی سطح خاک به آرامیآب بریزید و مشاهدات خود را یادداشت کنید.
رودها ،چه کوچک و چه بزرگ ،همواره در مسیر خود مقداری خاک و سنگ را از بستر
جدا و با خود حمل میکنند.
تصویر زیر را ببینید .چرا بستر رود تغییر کرده است؟

پس از گذشت سالها
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وقتی آب رود وارد دريا يا درياچه مى شود ،موا ّدی که حمل میکند ،در آن محل تهنشین
میشوند.

ف ّعالیت

ف ّعاليت صفحهی قبل را دوباره انجام دهيد .اين بار آب زيادي را يكباره روی سطح خاک
بریزید و دربارهی نتایج مشاهدهها گفتوگو کنید.
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توگوکنید
گف 

آیا مقدار آب رودخانهها همیشه یکسان است؟
آب رودها چه زمانی کم و چه زمانی زیاد میشود؟
گاهی آب رود آنقدر زیاد میشود که از بستر خود خارج میشود و زمینهای اطراف را
هم دربرمیگیرد .در این حالت سیل جاری میشود.
تصویرهای زیر را ببینید .جاری شدن سیل چه زیانهایی ممکن است ایجاد کند؟

توگوکنید
گف 

تصویرهای زیر را ببینید .چرا گل و  الی کف رودخانه را خارج میکنند؟
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جمعآوری ا ّطالعات

دربارهی راههایی که میتوان از وقوع سیل جلوگیری کرد و یا
زیانهای آن را کاهش داد ،گزارشی تهیه کنید و آن را در کالس به
گفتوگو بگذارید.

تصویرهای زیر را ببینید .آیا شکل ساحل دريا همواره ثابت است؟

وقتی در دریا باد میوزد ،موج ایجاد میشود .امواج دريا باعث پراکنده شدن شن و
سنگ ريزه هاي ساحل مى شوند ؛ سنگ هاى بزرگ را به سنگ هاي ديگر مي كوبند و
آن ها را به قطعات کوچک تر تقسيم مى کنند .سنگ های کوچک نيز خردتر و به ماسه
تبدیل می شوند.
توگوکنید
گف 

آیا این نتیجهگیری درست است که حرکت آب رودها و امواج دریاها چهرهی زمین را
تغییر میدهند؟
فکر کنید

چرا آب دریا شور است؟
از آب دریاها و دریاچهها نمک استخراج میکنند.

جمعآوری ا ّطالعات

انسان از دریاها و اقیانوسها چه استفادههای دیگری میکند؟
نمکی که از آب دریا و دریاچه استخراج میکنند ،چه استفادههایی
دارد؟
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آهن ربا در زندگي

گروهي از دانشآموزان براي بازديد به كارخانهي بازيافت زباله رفتهاند.

توگوکنید
گف 

بازيافت زبالهها چه فايدههايي دارد؟
براي اينكه بازيافت زبالهها بهتر انجام شود ،ما
چه كارهايي ميتوانيم انجام دهيم؟

فلزي را
در بخش جداسازي كارخانهی بازيافت ،به كمك يك آهنرباي بزرگ زبالههاي ّ
از بقيه جدا مي كنند.
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هنگام بازدید براي علي و دوستانش اين سؤال پيش آمد كه چرا آهنربا برخي از قوطيهاي
فلزي را جذب نكرده است؟
ّ
معلّم از آنان خواست براي پاسخ به اين پرسش ف ّعاليت زير را انجام دهند .شما هم اين
كار را بكنيد.
ف ّعالیت

فلزي مختلف نزديك کنید و نتيجهی مشاهدهی خود را
مثل تصوير آهنربا را به وسايل ّ
به كالس ارائه دهید.
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كاردرخانه

فلزي خانه را جذب میکند و كدام را جذب
جستجو کنید؛ آهنربا کدام یک از وسایل ّ
نمي كند؟ نتيجهی مشاهدههای خود را به كالس گزارش كنيد.
هشدار

آهنربا را در نزديك تلويزيون ،كارت پول ،تلفن همراه و رايانه قرار
ندهيد .اين كار به آن ها آسيب ميرساند.
آهنربا بر اثر ضربه و گرما خاصيت آهنربايي خود را از دست
ميدهد.

فلزي مختلف ،نتيجه گرفتند آهنربا وسايل
علي و دوستانش با مقايسه ی جنس وسايل ّ
آهني را جذب مي كند.

آيا خاصیت آهنربایی در همه جاي آهنربا يكسان است؟
گروهي از دانش آموزان فكر مي كنند که خاصیت آهنربایی در وسط آهنربا از قسمتهای
دیگر آن بیشتر است .شما چه حدسي مي زنيد؟ برای بررسي درستی حدس خود ،آزمایشي
طراحي و اجرا كنيد.
ّ

به قسمتهایی از آهنربا که خاصیت آهنربایی
ب آهنربا ميگويند .هر آهنربا
بیشتری دارد ،قط 
چند قطب دارد؟

51

آهنربا بسازیم.
وقتي جسم آهني مثل ميخ را روي آهنربا بكشيم ،ميخ خاصيت آهنربايي پيدا مي كند.يك
ميخ بزرگ آهني و يك آهنربا تهيه كنيد .مثل شكل ميخ را روي ميز قرار دهيد ،يك قطب
آهنربا را در يك سر ميخ بگذاريد و تا سر ديگر ميخ بكشيد .اين كار را  50بار تکرار
کنید .د ّقت کنید آهنربا را در خالف جهت تعیین شده حرکت ندهید.
چگونه ميتوانيد نشان دهيد ميخ آهنربا شده است؟

ف ّعالیت

نامگذاري قطبهای آهنربا
با انجام آزمایش زیر ،قطبهای آهنربايي را كه ساختيد ،نامگذاری كنيد.
وسایل الزم:
ّ
غیرفلزی با دهانهي      3الی  5سانتیمتر
دوتكه يونوليت كوچك ،سوزنته گرد ،آهنربا و لیوان
ّ
ّ
يك تكه مق ّوا ،ميز چوبي
پر از آب ،ماژيك آبي و قرمز ،قطب نما،
روش کار:
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 1مثل شكل به كمك يك قطب نما جهت شمال و جنوب
كالس را تعيين و روي مق ّوا رسم كنيد و آن را روي ميز
چوبي قرار دهید.

شمال
غرب

شرق
جنوب

 2سوزن تهگرد را آهنربا کنید و دو ّ
تكه يونوليت
را در سوزن فرو کنید؛ طوري كه یونولیتها در
دو سر سوزن قرار گیرند.

 3د ر لیوان آب بریزید تا جایی که سطح آب
برآمده شود .ليوان را روي مق ّوا بگذاريد.

 4سوزن را آهسته روی سطح آب ليوان شناور کنید.

شمال
غرب

شرق
جنوب

 5يونوليتيکه در جهت شمال قرار دارد ،قرمز و دیگري را آبی کنید.
قطبي از آهنربا كه در جهت جنوب قرار ميگيرد را قطب جنوب آهنربا مينامند و آن را
با  Sنشان ميدهند .قطب ديگرآهنربا را قطب شمال مينامند و آن را با  Nنشان ميدهند.
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شگفتيهاي آفرينش

كرهی زمين مثل يك آهنرباي تيغهاي شكل است .به همين علّت ميتوان از قطبنما برای
تعیین جهت جغرافیایی استفاده كرد.

مشاهده
کنید

يك بار قطبهاي همنام دو آهنربا و بار ديگر قطبهاي ناهمنام آنها را به هم نزديك
كنيد .چه اتّفاقي مي افتد؟ از مشاهدههاي خود چه نتيجهاي ميگيريد؟

علم و فناوری

امروزه مردم ترجيح ميدهند به جاي پول از كارتهاي اعتباري استفاده كنند .اين
كارتها خاصيت آهنربايي دارند.
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ف ّعالیت

آهنرباي الكتريكي بسازید
با استفاده از جريان الكتريكي ميتوانيم آهنرباي الكتريكي بسازيم.
فلزي کاغذ ؛ دو عدد باتری ؛  4متر سیم روکشدار و
یک میخ آهنی؛ تعدادی گیرهي ّ
نوار چسب تهيه كنيد.
 1سیم روکشدار را  25دور به
دور میخ بپیچید.

 2دو سر سیم را به باتری وصل کنید.

 3پیچ را به چند گیرهی کاغذ نزدیک
کنید ،چه اتّفاقی ميافتد؟

 4سيم را از باتری جدا کنید ،چه اتّفاقی میافتد؟
 5تعداد باتریها را افزایش دهید ،چه تفاوتی مشاهده ميکنید؟
چ را تغییر دهید ،چه اتّفاقی ميافتد؟
 6تعداد دورهای سیمپی 

در اين آزمايش چطور اطمينان پيدا كنيم كه پیچ قبالً آهنربا نبوده است؟
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طراحی کنیم،بسازیم
ّ

در درس قبل با روش ساخت آهنربای الکتریکی آشنا شدید.
در این درس با کمک اعضای گروه یک جرثقیل الکتریکی ساده بسازید تا با کاربرد
آهنربای الکتریکی در آن آشنا شوید.

ف ّعالیت

جرثقيل الكتريكي بسازيم.
وسايل الزم:
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يك سرنگ كوچك و يك سرنگ بزرگ ،نیم متر شیلنگ آکواریم ،نوارچسب شيشهاي يا
نوارچسب كاغذي ،قیچی ،چند عدد گيرهی كاغذ ،لولهی خودكار يا لولهی پالستيكي ،دو
عدد ني بلند 4 ،حلقه كش پول ،آهنرباي الكتريكي دست ساز ،مقداري شن ،یک ظرف
مربای پالستیکی
روش ساخت:
تصویرها را گام به گام دنبال کنید.

1

2

يك جسم سنگين برای پايهی جرثقيل
درست كنيد .میتوانید مقداري ماسه را
در ظرف پالستیکی بریزید.

سرنگها را به وسیلهی شیلنگ به یکدیگر
وصل کنید و سپس آن ها را با نوارچسب
به ظرف پالستیکی م ّتصل نمایید.

3

4

لولهی خودكار را با استفاده از كش يا
نوار چسب به در ظرف بچسبانيد.

نيهاي پالستيكي را به صورت عالمت
به اضافه( )+بهوسيلهی نوارچسب به هم
بچسبانيد.
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5

6

نيهاي به هم چسبيده را درون لولهی
خودکار قرار دهيد.

به وسيلهی كش ،دستهی سرنگ کوچک
را به ني بزرگتر وصل كنيد .به صورتي كه
تا حدودي آزادانه حركت كند.

7

8

مثل شکل ،آهنرباي الكتريكي
دستساز را به سر بازوي جرثقيل
متصل كنيد.

دسته ی سرنگ بزرگ را تا نیمه ،بیرون
بیاورید .سپس آن را درون شیلنگ فروکنید.
با بیرون آوردن و فرو بردن دسته ی سرنگ
میتوانید بازوی جرثقیل را حرکت دهید.
چنانچه الزم بدانيد ،مي توانيد يك كليد ساده
هم براي جرثقيل خود بسازيد.

فکرکنید

فکر میکنید چه عواملی در بلند کردن تعداد بیشتری از گیرههای کاغذ مؤثراند؟
آزمایش
کنید

اثر یکی از عوامل مؤثر در جابهجا کردن گیرهها را آزمایش کنید.

جمعآوری ا ّطالعات

چگونه مي توان جرثقيل ساده تر و زيباتری ساخت؟ طرح خود را
اجرا كنيد و گزارش آن را به کالس ارائه دهید.

نمایشگاه
دست سازهها

ازگزارشکارخود ،روزنامهدیواری
تهیه کنید و جرثقیل گروه خود را
معرفی
در نمای شگاه به دیگران
ّ
کنید.
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فراتراززمین

ما هر روز مشاهده مي كنيم خورشيد از مشرق طلوع و در مغرب غروب مي كند .چنين
به نظر مي رسد خورشيد از شرق به غرب حركت مي كند .آيا به راستي چنين است؟
توگوکنید
گف 

وقتي سوار خودرو هستيم ،به نظر ميرسد درختان كنار جا ّده نيز حركت مي كنند؟ آيا
درختان به راستي حركت مي كنند؟
وقتي خودرو به سمت غرب حركت مي كند ،به نظر ميرسد درختان در كدام جهت
حركت مي كنند؟
وقتي خودرو تو ّقف مي كند ،آيا باز هم به نظر ميرسد درختان حركت مي كنند؟

مدت  365روز و چند ساعت ،يك بار
مي دانيد زمين به دور خود مي چرخد .زمين در ّ
مدت سال خورشيدي (شمسی) مي گويند.
به دور خورشيد مي چرخد .به اين ّ

خورشید

زمین
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فکرکنید

شبانه روز چگونه به وجود ميآيد؟

ماه به دور زمين ميچرخد.

ماه از همهي چيزهايي كه در آسمان مشاهده مي كنيم ،به ما نزديك تر است؛ به همين
سبب بزرگ به نظر ميرسد .دانشمندان با دوربينهاي قوي به نام تلسكوپ ماه را مشاهده
مي كنند .در ماه ،هوا و آب وجود ندارد؛ بنابراین در آنجا موجود زندهاي هم زندگی
نمیکند .روي سطح ماه كوههاي بلند ،دشتهاي وسيع و گودالهاي دايرهايشكل زيادي
وجود دارد.

ماه به دور زمين ميچرخد .يك بار گردش ماه به دور زمين ،حدود چهار هفته طول ميكشد.

ف ّعالیت

در گروه سه نفري ،نقش زمين،
خورشيد و ماه را بازي كنيد و
چرخش آنها را نشان دهيد.
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ف ّعالیت

آيا هميشه ماه را به يك شكل ميبينيم؟
مدت چهار هفته ماه را در آسمان مشاهده كنيد و نتیجه را به كالس
به كمك بزرگتر خود ّ
گزارش كنيد.
هر يك از شكلهاي تصویر زير را در چه زماني مشاهده كرديد؟
كدام شكلهاي ماه را در روز مشاهده کردید؟

ف ّعالیت

چرا ماه را به شكلهاي مختلف ميبينيم؟
در يك اتاق تاريك مثل شكل روبه رو ،با يك
چراغ مطالعه و يك توپ ،شكلهاي مختلف
ماه را بسازيد.

ماه از خود نوري ندارد و نور خورشيد را به زمين بازتابش مي كند .به اين نور ،مهتاب
ميگويند .نور خورشيد مقداري از سطح ماه را روشن مي كند که ما آن را از زمين مشاهده
مي كنيم ،اين مقدار مرتّب تغيير مي كند .بنابراين ،ما ماه را به شكلهاي مختلف ميبينيم.
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منظومه ي شمسي
خورشيد نزديك ترين ستاره به زمين است .زمين و هفت س ّياره ي ديگر به دور خورشيد
مي چرخند .به اين مجموعه منظومه ي شمسي يا منظومه ي خورشيدي مي گويند .خورشيد
ّ
مشخصي به نام مدار به دور
در مركز منظومه ی شمسي قرار دارد .هر س ّياره در مسير
خورشيد ميچرخد .هر چه س ّياره از خورشيد دورتر باشد ،مدار آن بزرگتر است .برخي
از س ّيارههاي منظومهی شمسي از جمله زمين ،قمر دارند (ماه ،قمر زمین است) .قمر نيز
ّ
مشخصي به دور سياره مي چرخد.
در مدار
توگوکنید
گف 

ستاره و س ّياره چه تفاوتي دارند؟
تصویر منظومهی شمسی را ببینید.
نپتون

اورانوس
زحل
مشتری

مریخ

زمین
ناهید

اکنون به این پرسشها پاسخ دهید:
نزديك ترين س ّياره به خورشيد كدام است؟
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دورترين س ّياره از خورشيد كدام است؟
زمين چندمين س ّياره در منظومهی شمسي است؟

از شكل باال چه ا ّطالعات ديگري ميتوانيد به دست بياوريد؟

خورشید
عطارد

فکرکنید

زمان گردش كدام س ّياره به دور خورشيد از همه طوالنيتر است؟ چرا؟
داغ ترين و سردترين س ّيارههاي منظومه ي شمسي كدام اند؟ چرا؟
با س ّیارههای منظومهی شمسی بیشتر آشنا شوید.

عطارد (تیر):

زهره (ناهید):

عطارد کوچکترین س ّیارهی منظومهی
شمسی است.

زهره را قبل از طلوع خورشید و بعد از
غروب آن ،در نزدیک ّ
محل طلوع و غروب
میتوانیم ببینیم .زهره تقریباً به اندازه ی
زمین است.

زمین:

مریخ (بهرام):

زمین تنها س ّیارهی مناسب برای زندگی
در منظومهی خورشـیدی است.

مری خ را اغلب س ّیارهی سرخ مینامند.
سطح این س ّیاره از خاک و غبار سرخرنگی
پوشیده شده است.
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مشتری(برجيس):

زحل (کیوان):

مشتری بزرگترین س ّیارهی منظومهی
شمسی است .قطر آن بیش از یازده
برابر زمین است.

در اطراف زحل حلقههاي روشن زيادي
خاصی داده
وجود دارد که به آن زیبایی ّ
است.

اورانوس و نپتون:
این دو س ّیاره را غولهای گازی مینامند .این س ّیارهها
بسیار بزرگاند و از خورشید بسیار دوراند.
شايد در شب خطوط درخشاني را ديده باشيد كه در آسمان ظاهر ميشوند و به سرعت
از بين ميروند .اينها قطعه سنگهاي سرگردان در فضا هستند كه گاهي این سنگها با
زمين برخورد مي كنند که به آن ها شهابسنگ ميگويند.
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در سال  ،1364شهاب سنگي در تویسرکان به زمین برخورد کرد .این شهابسنگ
اكنون در موزه نگهداري مي شود.

جمعآوری ا ّطالعات

كدام س ّيارههاي منظومهی شمسي قمر دارند و كدام قمر ندارند؟
در منظومهی شمسي چه چيزهاي ديگري وجود دارد؟

ف ّعالیت

با هر وسيلهاي كه در اختيار داريد ،يك منظومهی شمسي بسازيد.
در جدول زير قطر س ّيارههاي منظومهی شمسي نوشته شده است.
س ّیاره

قطر

عطارد

1

زهره

4

زمین

4

مریخ

2

مشتری

43

زحل

36

اورانوس

16

نپتون

15
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