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زیر یك تكه سنگ 
 علیرضا و دوستانش مشغول مشاهده ی باغچه بودند. علیرضا 
سنگی را بلند كرد و زیر آن یك خرخاكی دید. او و دوستانش 
تصمیم گرفتند درباره ی این جانور اّطالعات جمع آوری و به 

كالس ارائه كنند.گزارش آنان را بخوانید :

خرخاكی از گروه سخت پوستان است. خرچنگ و میگو نیز در این گروه اند. 

شاید شما هزار پا دیده باشید. هزار پا ها هم در جاهای تاریك ومرطوب زندگی می كنند.

عنكبوتیان،  حشرات،  سخت پوستان و هزار پایان را در یك گروه بزرگ به نام بندپایان 
طبقه بندی می كنند. مهم ترین شباهت بند پایان چیست؟

كی �گروه �ب كالس ال�ف  ا�  �گرفار�ش رد�باره ی �فر�ف

د  �ف د�ب �ف ن �ب د. �بدن �آ گی می �ك�ف �فد� ار�یك �ف اهای مرطو�ب و �ت كی رد �ب ا� �فر�ف

كمی ا�ف �بدن  �یادی دارد. �پوس�ته ی مح� ك ردا�ف و �پاهای �ف ا�ف . دو �ش اس�ت

د.  �ت می �ك�ف ا�ف ور ح�ف ا�ف �ب

و  علیرضا  مثل  هم  شما 
دوستانش درباره ی هزار   پا 
می خورد،  كه  غذایی  و 
به  و  كنید  تهیه  گزارشی 

كالس ارائه دهید. 

جمع آوری اّطالعات

خرخاكی

خرچنگ

میگو



85

پوشش سخت 
بدن كرم خاكی نرم است ولی بدن بند پایان پوشش سختی دارد. وقتی بند پایان رشد 

می كنند چند بار پوشش سخت خود را عوض می كنند. به این كار پوست اندازی گویند. 

 به نظر شما چرا هنگام پوست اندازی، جانور باید خود را پنهان كند؟ 

تپه های مرجانی 
در آب های جنوب كشورمان تپه های مرجانی وجود دارد. این تپه ها زیستگاه جانوران 
انباشته  مختلف است. مرجان ها پوشش سختی دارند كه پس از مرگ، آن ها روی هم 
و  مرجان ها شكل ها  می آیند.  در  تپه  به شكل  هزاران سال  از گذشت  و پس  می شوند 

رنگ های گوناگونی دارند. 

در تپه های مرجانی جانوران مختلف از جمله بی مهره هایی مثل عروس دریایی،  ستاره ی 
دریایی،  نرم تن مركب،  صدف مروارید و هشت پا زندگی می كنند. هر یك از این جانوران 
را در یك گروه از بی مهره ها طبقه بندی می كنند. بدن برخی از این بی مهره ها پوشش 

سختی دارد. 

فكر كنید
حشره در حال پوست اندازی
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در تصویر زیر جانورانی از گروه های مختلف بی مهره ها را ببینید.

با استفاده از تصویر، بگویید هر یك از جانوران نام برده شده در صفحه ی قبل به كدام 
گروه بی مهره ها تعلّق دارند؟ آیا بی مهره های دیگری در تصویر می بینید؟ نام آن ها را 

بگویید. 

عروس دریایي
از گروه كیسه تنان

مرجان
از گروه كیسه تنان

توتیا
از گروه خار تنان

ستاره ی دریایي
از گروه خار تنان

صدف دو كفه اي
از گروه نرم تنان

هشت پا
از گروه نرم تنان

نرم تن مركب
از گروه نرم تنان

 اسفنج حمام
از گروه اسفنج ها

شقایق دریایي

از گروه كیسه تنان

گفت و گو كنید



87
در این درس با چند گروه جانور بی مهره آشنا شدید؟ از آن ها فهرستی تهیه كنید و برای 

هر كدام یك جانور مثال بزنید. 

 كدام یك از جانوران بی مهره ی شكل صفحه ی قبل پوشش 
بدنش سخت است؟كدام یك بدن نرمی دارد؟

 حلزون باغ، بدن نرمی دارد كه درون صدف مارپیچی قرار 
می گیرد. این جانور از كدام گروه بی مهره هاست؟

جمع آوری اّطالعات

هشت پا
از گروه نرم تنان

شقایق دریایي

از گروه كیسه تنان

گفت و گو كنید
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الله و سوسن در حیاط خانه ی مادر بزرگ با اوگفت و گو می كردند. مادر بزرگ نام گیاهان 
باغچه را به آن ها گفت. بّچه ها می خواستند چیز های بیشتری درباره ی این گیاهان بدانند. 
مادر بزرگ اجازه داد نمونه هایی از گیاهان باغچه را به كالس خود ببرند تا با معلّم و 

هم كالسی هایشان درباره ی آن ها گفت وگو كنند. 

معلّم از دانش آموزان خواست درباره ی این گیاهان اّطالعات و تصویر جمع آوری كنند و 
به كالس بیاورند و آن ها را طبقه بندی كنند. شما هم براساس آنچه تا به حال یاد گرفته اید، 

گیاهان زیر را در دو گروه طبقه بندی كنید. 

الله عباسی

كدو تنبل

الله

سوسن
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مشاهده 
كنید 

كدام یك از گیاهان تصویر صفحه ی قبل دانه ی یك قسمتی وكدام دانه ی دو قسمتی دارند؟

دانشمندان گیاهانی را كه دانه ی یك قسمتی دارند، تك لپه و گیاهانی را كه دانه ی دو قسمتی 
دارند، دو لپه می نامند. 

كدام یك از گیاهان صفحه ی قبل تك لپه و كدام یك دو لپه است؟

در هر گروه اجزای یك گل را مشاهده كنید و به كمك تصویر زیر بگویید یك گل از چه 
قسمت هایی تشكیل شده است؟

قسمت باالی پرچم را روی یك مقّوای سیاه تكان دهید، چه می بینید؟

گیاهان تك لپه و دو لپه صفحه ی قبل چه تفاوت هایی با هم دارند؟

گیاهان تك لپه و دو لپه گلدارند. 

گلبرگ مادگی

كاسبرگ

پرچم

 كنیدمقایسه
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پرچم دانه گرده دارد. دانه های گرده به وسیله ی باد، جانوران و انسان از پرچم به روی 
مادگی منتقل می شوند. این عمل را گرده افشانی می گویند.
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آزمایش 
كنید

معموالً پس از گرده افشانی، قسمتی از مادگی به میوه تبدیل می شود. میوه از دانه نگهداری 

می كند.

1

3

2

4

الف: تهیه ی دانه های جوانه زده
1 یك ظرف یك بار مصرف دردار تمیز با بدنه ی شّفاف تهیه كنید.

2 یك تّكه پارچه ی تمیز را كف ظرف پهن كنید و بر روی آن مقدار كمی آب بریزید 
تا پارچه كامالً خیس شود، ولی آب روی آن نایستد.

3 ده عدد دانه ی لوبیا را روی پارچه درون ظرف قرار دهید و در ظرف را ببندید. 
4 هر روز به دانه های خود سر بزنید. مراقب باشید تا پارچه همیشه مرطوب بماند. 
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ب : كاشتن دانه های جوانه زده
1 چند دانه لوبیای جوانه زده را به آرامی درون گلدان بگذارید و روی آن ها را با خاك 

بپوشانید و گلدان را در جایی كه نور كافی و دمای مناسبی داشته باشد، قرار دهید.

2 هر روز به گلدان خود سر بزنید و مراقب باشید تا خشك نشود.
مشاهدات خود را از رشد گیاه لوبیا یادداشت كنید و به كالس گزارش دهید.

 برای كاشتن دانه ها درون گلدان، از دستكش استفاده كنید.

وقتی قسمت كوچك سفید رنگی از دانه ها خارج شود، می گویند دانه جوانه زده است. 

برای آنكه دانه ها جوانه بزنند، آن ها را در چه شرایطی قرار دادید؟
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از رشد دانه گیاه به وجود می آید. از رشد یك دانه ی كاج یك درخت كاج و از رشد یك 
دانه ی باقال یك گیاه باقال به وجود می آید.

 گیاهانی مانند كاج و باقال با دانه تولید مثل می كنند. این گیاهان را دانه دار می نامند.

بعضی از گیاهان دانه ندارند. ولی آن ها هم تولید مثل می كنند. یعنی گیاهی مثل خود را 
به وجود می آورند؛ مانند خزه ها و سرخس ها كه در جنگل ها و مكان های مرطوب رشد 

می كنند. این گیاهان هاگ دارند.
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هاگ سلول كوچكی است كه در جای مرطوب می روید و از رویش آن، گیاه به وجود می آید.

به گیاهانی مانند خزه و سرخس كه به وسیله ی هاگ تولید مثل می كنند، گیاهان بدون دانه 

می گویند.

بنابراین می توانیم گیاهان را از نظر تولید مثل به شكل زیر طبقه بندی كنیم :

گیاهان

مخروط دار گل دار

تك لپه دولپه

دانه دار بدون دانه )هاگ دار(
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بّچه ها با معلّم خود به بوستان رفتند. معلّم از آن ها خواست تا از چیز هایی كه مشاهده 
می كنند، فهرستی تهیه كنند. سپس آن ها را مانند جدول زیر طبقه بندی كنند. 

شما هم این فّعالیت را انجام دهید.

بوستان یك زیستگاه است كه اجزای زنده و غیرزنده دارد.

غیرزندهزنده

خاكدرخت چنار

كرم خاكی

طبقه بندی كنید 

موجودات زنده ای را كه در زیستگاه بوستان مشاهده كردید، در جدول زیر طبقه بندی 
كنید.

جانورانگیاهان

 كرم خاكیدرخت چنار

هنگام مشاهده مراقب محیط زیست باشید.
هشدار
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گیاهان و جانوران اجزای زنده و خاك، آب، هوا و نور اجزای غیرزنده ی زیستگاه بوستان 
هستند.

رودخانه، دریا، جنگل، بیابان و حّتی گلدان خانه ی شما هم یك زیستگاه است. شما یك 
زیستگاه دیگر مثال بزنید.
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درباره ی غذاهای جانورانی كه در بوستان مشاهده كردید، اّطالعات 
جمع  آوری كنید و جدول زیر را كامل كنید.

جمع آوری اّطالعات

غذانام جانور

كرم خاكی و دانه ی گیاهگنجشك

برگ گیاهملخ

به جانورانی كه از گیاهان تغذیه می كنند، گیاه خوار می گویند. 

كدام جانوران جدول باال گیاه خواراند؟

به جانورانی كه از بدن جانوران دیگر تغذیه می كنند، گوشت خوار می گویند. 

كدام جانوران جدول باال گوشت خواراند؟

برخی از جانوران هم گیاه خوار و هم گوشت خواراند.



100

 در گروه خود درباره ی تصویر زیر گفت و گو كنید و نتیجه را به كالس گزارش كنید. 

هر یك از موجودات زنده ی تصویر باال غذای موجود زنده ی دیگری است. این موضوع را 
می توان با عالمت پیكان نشان داد :

ارتباط غذایی موجودات زنده را زنجیره ی غذایی می گویند.

یك زنجیره ی غذایی كه بین موجودات زنده ی زیستگاه جنگل برقرار است را بنویسید.

گربهگنجشككرمبرگ گیاه

گفت و گو كنید

فكر كنید
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آیا این نتیجه گیری درست است كه نخستین حلقه ی هر زنجیره ی غذایی همیشه یك گیاه 
است؟ 

درباره ی نقش انسان در هریك از تصویر های زیر در گروه خود گفت وگو كنید. 

بوستان زیستگاهی است كه انسان آن را می سازد. انسان زیستگاه های طبیعی را تغییر 
می دهد و زیستگاه های جدیدی می سازد. فّعالیت های انسان گاهی زیستگاه های طبیعی را 

از بین می برد. 

اگر روزی همه ی كرم ها و گنجشك ها از بین بروند، آیا گربه ها از بین می روند؟

گفت و گو كنید

گفت و گو كنید

پیش بینی كنید



102

از گذشته تا آینده   14
هر روز میلیون ها نفر در سراسر جهان از انواع وسیله ی نقلیه برای رفت و آمد و حمل بار 
استفاده می كنند. وسایل نقلیه از گذشته تا امروز تغییر زیادی كرده اند. تصویرهای زیر را 

ببینید .

آیا امروزه هم از این وسایل استفاده می كنند؟

از بزرگ تر ها درباره ی وسایل نقلیه ی زمان خودشان بپرسید و 
اّطالعات به دست آمده را به كالس گزارش دهید. 

جمع آوری اّطالعات

كشتي بادباني 

اسب سوار

ارابه

درشكه
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تصویر های زیر برخی وسایل نقلیه ی امروزی را نشان می دهد. 

این وسایل نقلیه چه فایده ها و چه ضرر هایی دارند؟ 

 میزان جابه جایی مسافر و سرعت این وسایل را با هم مقایسه كنید. 

چرا وسایل نقلیه با گذشت زمان تغییر كرده اند؟ 

وسایل نقلیه ی آینده چگونه خواهند بود؟

گفت و گو كنید

پیش بینی كنید

فكر كنید




