زیر یك تكه سنگ
علیرضا و دوستانش مشغول مشاهدهی باغچه بودند .علیرضا
سنگی را بلند كرد و زیر آن یك خرخاكی دید .او و دوستانش
تصمیم گرفتند دربارهی این جانور ا ّطالعات جمعآوری و به
كالس ارائه كنند.گزارش آنان را بخوانید :

خرخاکی

ار� رد�باره ی �خر خ�ا�كی �گروه ب
� كالس ال ف�
�گ�ز ش
�خر خ�ا�كی رد ج�اهای مرط ب
و� و ت�ار�یك ز� ن�د�گی می� ك ن�د� .بدن آ�ن ب� ن�د ب� ن�د
م
ردا� و �پاهای ز��یادی دارد .پ�وس�تهی ح�كمی زا� �بدن
� .دو ش�ا خ�ك ز
اس ت

خرچنگ

� می� ك ن�د.
ج�ا ن�ور ح ف�ا ظ� ت

میگو

خرخاكی از گروه سختپوستان است .خرچنگ و میگو نیز در این گروهاند.

شاید شما هزار پا دیده باشید .هزار پاها هم در جاهای تاریك ومرطوب زندگی میكنند.

جمعآوری ا ّطالعات
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شما هم مثل علیرضا و
دوستانش دربارهی هزار   پا
و غذایی كه میخورد،
گزارشی تهیه كنید و به
كالس ارائه دهید.

عنكبوتیان ،حشرات ،سخت پوستان و هزار پایان را در یك گروه بزرگ به نام بندپایان
طبقه بندی میكنند .مهمترین شباهت بند پایان چیست؟

پوشش سخت
بدن كرم خاكی نرم است ولی بدن بند پایان پوشش سختی دارد .وقتی بند پایان رشد
میكنند چند بار پوشش سخت خود را عوض میكنند .به این كار پوست اندازی گویند.

فکرکنید

حشره در حال پوستاندازی

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

تپههای مرجانی

در آبهای جنوب كشورمان تپههای مرجانی وجود دارد .این تپهها زیستگاه جانوران
مختلف است .مرجانها پوشش سختی دارند كه پس از مرگ ،آنها روی هم انباشته
میشوند و پس از گذشت هزاران سال به شكل تپه در میآیند .مرجانها شكلها و
رنگهای گوناگونی دارند.
در تپههای مرجانی جانوران مختلف از جمله بیمهرههایی مثل عروس دریایی ،ستارهی
دریایی ،نرم تن مركب ،صدف مروارید و هشت پا زندگی میكنند .هر یك از این جانوران
را در یك گروه از بیمهرهها طبقهبندی میكنند .بدن برخی از این بیمهرهها پوشش
سختی دارد.
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توگوکنید
گف 

در تصویر زیر جانورانی از گروههای مختلف بیمهرهها را ببینید.
با استفاده از تصویر ،بگویید هر یك از جانوران نام برده شده در صفحهی قبل به كدام
گروه بیمهرهها تعلّق دارند؟ آیا بیمهرههای دیگری در تصویر میبینید؟ نام آنها را
بگویید.
هشت پا

از گروه نرمتنان

عروس دريايي

از گروه کیسهتنان

نرم تن مرکب

مرجان

از گروه نرمتنان

از گروه کیسهتنان

ستارهی دريايي

از گروه خارتنان

اسفنج حمام

از گروه اسفنجها

توتیا

از گروه خارتنان
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صدف دو كفهاي
از گروه نرمتنان

شقايق دريايي

از گروه کیسهتنان

جمعآوری ا ّطالعات

كدام یك از جانوران بی مهرهی شكل صفحهی قبل پوشش
بدنش سخت است؟كدام یك بدن نرمی دارد؟
حلزون باغ ،بدن نرمی دارد كه درون صدف مارپیچی قرار
میگیرد .این جانور از كدام گروه بیمهرههاست؟

توگوکنید
گف 

در این درس با چند گروه جانور بی مهره آشنا شدید؟ از آنها فهرستی تهیه كنید و برای
هر كدام یك جانور مثال بزنید.
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رویش گیاه

الله و سوسن در حیاط خانهی مادر بزرگ با اوگفتوگو میكردند .مادر بزرگ نام گیاهان
بچهها میخواستند چیزهای بیشتری دربارهی این گیاهان بدانند.
باغچه را به آنها گفتّ .
مادر بزرگ اجازه داد نمونههایی از گیاهان باغچه را به كالس خود ببرند تا با معلّم و
همكالسیهایشان دربارهی آنها گفتوگو كنند.
معلّم از دانشآموزان خواست دربارهی این گیاهان ا ّطالعات و تصویر جمعآوری كنند و
به كالس بیاورند و آنها را طبقهبندی كنند .شما هم براساس آنچه تا به حال یادگرفتهاید،
گیاهان زیر را در دو گروه طبقهبندی كنید.

الله عباسی

الله

كدو تنبل

سوسن
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كدام یك از گیاهان تصویر صفحهی قبل دانهی یك قسمتی وكدام دانهی دو قسمتی دارند؟
دانشمندان گیاهانی را که دانهی یک قسمتی دارند ،تک لپه و گیاهانی را كه دانهی دو قسمتی
دارند ،دو لپه مینامند.
كدام یك از گیاهان صفحهی قبل تک لپه و كدام یك دو لپه است؟
مقایسه

کنید

گیاهان تك لپه و دو لپه صفحهی قبل چه تفاوتهایی با هم دارند؟
گیاهان تك لپه و دو لپه گلدارند.
مشاهده
کنید

در هر گروه اجزای یك گل را مشاهده كنید و به كمك تصویر زیر بگویید یك گل از چه
قسمتهایی تشکیل شده است؟
قسمت باالی پرچم را روی یک مق ّوای سیاه تکان دهید ،چه میبینید؟
مادگی

گلبرگ
پرچم
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کاسبرگ

پرچم دانه گرده دارد .دانههای گرده به وسیلهی باد ،جانوران و انسان از پرچم به روی
مادگی منتقل میشوند .این عمل را گرده افشانی میگویند.
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معموالً پس از گرده افشانی ،قسمتی از مادگی به میوه تبدیل میشود .میوه از دانه نگهداری
میكند.

1

2

3

4

آزمایش
کنید

الف :تهیهی دانههای جوانهزده

 1یك ظرف یك بار مصرف دردار تمیز با بدنهی ش ّفاف تهیه كنید.

 2یك ّ
تكه پارچهی تمیز را كف ظرف پهن كنید و بر روی آن مقدار كمی آب بریزید
تا پارچه كامالً خیس شود ،ولی آب روی آن نایستد.
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 3ده عدد دانهی لوبیا را روی پارچه درون ظرف قرار دهید و در ظرف را ببندید.
 4هر روز به دانههای خود سر بزنید .مراقب باشید تا پارچه همیشه مرطوب بماند.

وقتی قسمت كوچك سفید رنگی از دانهها خارج شود ،میگویند دانه جوانه زده است.
برای آنكه دانهها جوانه بزنند ،آنها را در چه شرایطی قرار دادید؟

ب  :كاشتن دانههای جوانهزده
 1چند دانه لوبیای جوانه زده را به آرامی درون گلدان بگذارید و روی آنها را با خاك
بپوشانید و گلدان را در جایی كه نور كافی و دمای مناسبی داشته باشد ،قرار دهید.
 2هر 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 کاشتن دانهها درون گلدان ،از دستکش استفاده کنید.
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از رشد دانه گیاه بهوجود میآید .از رشد یك دانهی كاج یك درخت كاج و از رشد یك
دانهی باقال یك گیاه باقال بهوجود میآید.
گیاهانی مانند كاج و باقال با دانه تولید مثل میكنند .این گیاهان را دانهدار مینامند.
بعضی از گیاهان دانه ندارند .ولی آنها هم تولید مثل میكنند .یعنی گیاهی مثل خود را
بهوجود میآورند؛ مانند خزهها و سرخسها كه در جنگلها و مكانهای مرطوب رشد
میكنند .این گیاهانهاگ دارند.
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هاگ سلول كوچكی است كه در جای مرطوب میروید و از رویش آن ،گیاه بهوجود میآید.
به گیاهانی مانند خزه و سرخس که به وسیلهی هاگ تولید مثل میكنند ،گیاهان بدون دانه
میگویند.
بنابراین میتوانیم گیاهان را از نظر تولید مثل به شكل زیر طبقهبندی كنیم :

گیاهان

دانهدار

بدون دانه (هاگ دار)

گلدار

دولپه

مخروطدار

تک لپه
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زیستگاه

بچهها با معلّم خود به بوستان رفتند .معلّم از آنها خواست تا از چیزهایی كه مشاهده
ّ
میکنند ،فهرستی تهیه کنند .سپس آنها را مانند جدول زیر طبقهبندی کنند.
زنده

غیرزنده

درخت چنار

خاک

کرم خاکی

شما هم این ف ّعالیت را انجام دهید.
هشدار

هنگام مشاهده مراقب محیط زیست باشید.

بوستان یک زیستگاه است که اجزای زنده و غیرزنده دارد.
طبقهبندیكنید

موجودات زندهای را که در زیستگاه بوستان مشاهده کردید ،در جدول زیر طبقهبندی
کنید.
گیاهان

جانوران

درخت چنار

کرم خاکی
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گیاهان و جانوران اجزای زنده و خاک ،آب ،هوا و نور اجزای غیرزندهی زیستگاه بوستان
هستند.
رودخانه ،دریا ،جنگل ،بیابان و ح ّتی گلدان خانهی شما هم یک زیستگاه است .شما یک
زیستگاه دیگر مثال بزنید.
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جمعآوری ا ّطالعات

دربارهی غذاهای جانورانی که در بوستان مشاهده کردید ،ا ّطالعات
جمع  آوری کنید و جدول زیر را کامل کنید.
نام جانور

غذا

گنجشک

کرم خاکی و دانه ی گیاه

ملخ

برگ گیاه

به جانورانی که از گیاهان تغذیه می کنند ،گیاه خوار میگویند.
کدام جانوران جدول باال گیاهخواراند؟
به جانورانی که از بدن جانوران دیگر تغذیه می کنند ،گوشتخوار میگویند.
كدام جانوران جدول باال گوشتخواراند؟
برخی از جانوران هم گیاهخوار و هم گوشتخواراند.
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توگوکنید
گف 

در گروه خود دربارهی تصویر زیر گفت و گو کنید و نتیجه را به کالس گزارش کنید.

هر یك از موجودات زندهی تصویر باال غذای موجود زندهی دیگری است .این موضوع را
میتوان با عالمت پیکان نشان داد :
برگ گیاه

کرم

گنجشک

گربه

ارتباط غذایی موجودات زنده را زنجیرهی غذایی میگویند.
فکرکنید
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یک زنجیرهی غذاییكه بین موجودات زندهی زیستگاه جنگل برقرار است را بنویسید.

توگوکنید
گف 

آیا این نتیجهگیری درست است كه نخستین حلقهی هر زنجیرهی غذایی همیشه یک گیاه
است؟
پیشبینی کنید

اگر روزی همهی کرمها و گنجشک ها از بین بروند ،آیا گربهها از بین میروند؟
توگوکنید
گف 

دربارهی نقش انسان در هریك از تصویرهای زیر در گروه خود گفتوگو كنید.

بوستان زیستگاهی است كه انسان آن را میسازد .انسان زیستگاههای طبیعی را تغییر
میدهد و زیستگاههای جدیدی میسازد .ف ّعالیتهای انسان گاهی زیستگاههای طبیعی را
از بین میبرد.
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از گذشته تا آینده
هر روز میلیونها نفر در سراسر جهان از انواع وسیلهی نقلیه برای رفت و آمد و حمل بار
استفاده میكنند .وسایل نقلیه از گذشته تا امروز تغییر زیادی كرده اند .تصویرهای زیر را
ببینید .
آیا امروزه هم از این وسایل استفاده میكنند؟
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جمعآوری ا ّطالعات

كشتي بادباني

ارابه

اسب سوار

درشكه

از بزرگترها دربارهی وسایل نقلیهی زمان خودشان بپرسید و
ا ّطالعات بهدست آمده را به كالس گزارش دهید.

تصویرهای زیر برخی وسایل نقلیهی امروزی را نشان میدهد.

توگوکنید
گف 

این وسایل نقلیه چه فایدهها و چه ضررهایی دارند؟
میزان جابهجایی مسافر و سرعت این وسایل را با هم مقایسه كنید.
فکرکنید

چرا وسایل نقلیه با گذشت زمان تغییر كرده اند؟
پیشبینی کنید

وسایل نقلیهی آینده چگونه خواهند بود؟
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