
در بيش تر جاهاى زمين سنگ وجود دارد.

 مشاهده كنيد
شما هم به اطراف خود نگاه كنيد، در چه جاهايى سنگ 

مى بينيد؟
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با سنگ هاى گروه خود يك شكل بسازيد.

سنگ ها گوناگونند. 
هر دانش آموز با خود چند قطعه سنگ به كالس مى آورد.

  مشاهده و طبقه بندى كنيد
سنگ ها را بين گروه ها تقسيم كنيد.

افراد هر گروه سنگ هاى مشابه را كنار هم قرار دهند.
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از سنگ ها استفاده هاى زيادى مى شود.

چرا اين بناى بسيار قديمى تا به حال باقى مانده است؟ 

بيرون از كالس

ايستگاه فكر

سنگ ها استفاده هاى زيادى مى شود.

امروز در راه خانه تا مدرسه اطراف خود را نگاه كنيد و به خاطر بسپاريد. در چه جاهايى 
از سنگ استفاده شده است؟ در كالس به بقّيه ى دانش آموزان گزارش دهيد.
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در بعضى كارخانه ها از سنگ، مواّد گوناگونى درست مى كنند.  
1

33

5

7

2

34

6
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سنگ هاى زمين، خانه ى ما، هميشه در حال تغييراند.
بيش تر سنگ ها به طور طبيعى تغيير مى كنند.

55



گاهى انسان سنگ ها را تغيير مى دهد تا از آن ها استفاده كند.

1

3

5

6

2

4

7
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سنگ ها پس از تغيير چه مى شوند؟
         

اين وسيله ها را آماده كنيد.
 چندكيسه ى پارچه اى محكم   چند قطعه سنگ سفيد   چند قطعه سنگ سياه   كاغذ سفيد

2 قطعه سنگ سفيد را داخل يك كيسه و2 قطعه سنگ سياه را داخل كيسه ديگر و يك قطعه سنگ سياه 
و يك قطعه سنگ سفيد را داخل كيسه سوم بياندازيد و در آن ها را ببنديد.

به كمك هم، سنگ هاى داخل كيسه ها را  به هم بساييد. سپس ابتدا سنگ ها را از داخل كيسه خارج كنيد 
وبعد ذّرات داخل هر كيسه را روى يك برگ كاغذ بريزيد و در كنار سنگ هاى مربوط به خود بگذاريد. 

ذّرات را به دقت مشاهده كنيد. چه نتيجه اى از اين آزمايش مى گيريد؟ 

اگر اطراف شهر يا روستاى  شما محلّى وجود دارد كه در آن جا سنگ به فراوانى 
يافت مى شود (مانند معدن، رودخانه، كوه، بناى سنگى قديمى) از آن محل ديدن 
كنيد و اّطالعاتى را از آن جا به دست آوريد و در كالس براى ساير دانش آموزان 

بازگو كنيد.

دراختيارشما
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براى خط كشى دفتر از چه چيزهايى مى شود استفاده كرد؟
مادر براى پختن غذا از چه وسيله هايى استفاده مى كند؟
از هر وسيله يا ابزار براى انجام كارى استفاده مى شود.

چه مى خواهم بسازم؟

شما يك ابزار يا وسيله را انتخاب و آن را به دوستانتان معّرفى كنيد.
به نظر شما ابزارها را چگونه مى شود دسته بندى كرد؟

8

علم و زندگى
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بعضى وسيله ها خيلى ساده هستند اّما در زندگى خيلى مهم هستند.
بعضى وسيله ها پيچيده اند.

 آيا تا به حال به دندان پزشك مراجعه كرده ايد؟

چى اگر چه جورى بود بهتر بود؟
ابزار يا وسيله اى را انتخاب كنيد و درباره ى آن فكر كنيد.

بگوييد اگر چه تغييرى مى كرد، بهتر بود؟
به نظر شما چه ابزار يا وسيله اى هنوز اختراع نشده است؟

ايستگاه فكر

دست به كار شويد.
با چيزهاى دورريز و چيزهاى طبيعى كه در اطراف شماست يك چيز جديد بسازيد.

كارو فناورى

به بّچه ها بياموزيد كه براى ساختن يك وسيله به جز مواد و وسايل، به «فكر و خّالقّيت» و «ذوق و هنرمندى» هم نياز است. 

59

فندق 
چه طور تابلو 
را تعمير 
مى كند؟



زمين خانه ى خاكى ما29



غذاى ما و همه ى جانوران ديگر به وسيله ى گياهان درست مى شود.
 هرجا گياه هست، آن جا خاك وجود دارد.

در چه محل هايى خاك وجود دارد؟ 

يكى از ارزشمندترين ثروت هاى زمين خاك است.

  گفت و گو كنيد
كدام جانوران در خاك زندگى مى كنند؟ 
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خاك ها متفاوت اند.

 جمع آورى اّطالعات
آيا خاك همه ى گلدان هاى خانه  بايد شبيه به هم باشد؟           

آيا خاك همه ى محصوالت كشاورزى بايد شبيه به هم باشد؟
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چرا كشاورزان قبل از كاشتن دانه ها، زمين را شخم مى زنند؟

آب از كدام خاك زودتر عبور مى كند؟
آزمايش كنيد

ايستگاه فكر

وسايل الزم: 
 چند ليوان يك بار مصرف   چند نوع خاك   مقدارى آب   چند عدد پايه

 در يك زمان به همه ى ليوان هاى داراى خاك به مقدار مساوى آب اضافه كنيد. منتظر بمانيد تا ببينيد از 
ته كدام ليوان آب زودتر مى چكد؟

ته چندتا از ليوان ها  را سوراخ كنيد ،در هر كدام تا نيمه يك نوع خاك بريزيد و كمى خاك را فشار دهيد.
به شكل سطح خاك داخل هر ليوان دّقت كنيد.
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در خانه ى شما، خيلى از چيزها كه فكرش 
را هم نمى كنيد، از خاك ساخته شده اند. آيا 

مى توانيد بعضى از آن ها را كشف كنيد؟

 ما از خاك در زندگى استفاده ى زيادى مى كنيم. 

ارگ بم، از بزرگ ترين بناهاى خاكى جهان 
است. عكس و اّطالعاتى درباره ى اين بناى 
تاريخى تهّيه كنيد و در كالس به بقّيه نشان 

دهيد. 

علم و زندگى

استفاده ها ى خاك
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حسين و سلمان روى لباس خود پيش بند مى پوشند. سپس روى خاِك نرم كم كم آب مى ريزند و مالش 
مى دهند تا مقدارى ِگل سفت درست شود. آن ها با  ِگل چيزهاى گوناگونى مى سازند.                                                                                                             

 

با خاك بسازيد

سفال گرى
كشور  روستاهاى  و  شهرها  از  برخى  در 
است.  سفال گرى  زيادى  افراد  شغل  ما، 
اّطالعاتى  سفال گرها  كار  چگونگى  درباره ى 

از  بزرگ ترها به دست آوريد.

پس از ِگل بازى دست هاى خود را با آب و 
صابون بشوييد.

شما هم ِگل درست كنيد و با آن چيزهايى را كه دوست داريد بسازيد. 

هشدار

كارو فناورى
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فندق 
مى خواهد بداند 
زمين از چه 
ساخته شده؟



دراطراف ما هوا وجود دارد.210



همه ى ما از هواى اطراف زمين، خانه ى بزرگمان، استفاده مى كنيم.                                                                                                      

با يك برگ كاغذ بادبزن بسازيد و خود را باد بزنيد.
از چه راه هاى ديگرى مى توانيم هوا را حس كنيم؟
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هوا در انجام چه كارهايى به ما كمك مى كند؟

آيا هوا به جانوران هم كمك مى كند؟

آيا مى دانيد، جاروبرقى چه طور كار مى كند؟    

علم و زندگى

ايستگاه فكر

هوا در انجام چه كارهايى به ما كمك مى كند؟

آيا هوا به جانوران هم كمك مى كند؟
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2 عدد سرنگ و مقدارى لوله ى پالستيكى 
مانند شكل آن ها را به  كنيد و  شفاف تهّيه 

هم وصل كنيد.
داخل  به  را  راست  سمت  سرنگ  دسته ى 

فشار دهيد.
چه اتّفاقى مى افتد؟ چرا؟ 

هوا بايد پاكيزه باشد.

بعضى بيمارى ها از راه هوا منتقل مى شوند.

چه چيزهاى ديگرى مى شناسيد كه هوا را آلوده مى كنند؟

هشدار
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داخل 
بادكنك چه 
چيزى قايم 
شده؟

 بازى با هوا                                           



دنياى سرد و  گرم11



يك بطرى پالستيكى پر از آب را به شكل آدمك نّقاشى كنيد و در جايخى يخچال بگذاريد تا به طور كامل 
يخ بزند. وقتى آب به اندازه ى  كافى سرد شود، آدمك يخ مى زند.   

آدم برفى و آدمك يخى در سايه زودتر 
آب مى شوند يا آفتاب؟         

آدم برفى و آدمك يخى در كدام محل دير تر آب مى شوند؟      

اجازه دهيد بّچه ها بطرى يخ را آن طور كه دوست دارند تزيين كنند.

كجا گرم تر است؟

 آداب و مهارت هاى زندگى
دو  از  محيط  كدام  در  داريد  دوست  شما 

تصوير باال زندگى كنيد. چرا؟
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على و زهرا مى خواهند آدم برفى درست كنند.  
كدام پوشاك (لباس، كفش و …) در اين هواى سرد مناسب تر است؟  

            

كدام شتر در جاى سردترى زندگى مى كند؟

شگفتى هاى خلقت مى تواند زمينه ساز تفّكر و خداجويى بشر باشد.

كدام لباس مناسب است؟

علم و زندگى
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عكس هاى سه منطقه ى متفاوت ايران را در زمستان مشاهده مى كنيد.
آدم برفى و آدمك يخى به كدام منطقه سفر كنند تا آب نشوند؟     

هر گروه آدمك يخى خود را در جاى متفاوتى در مدرسه مى گذارد. پيش بينى  كنيد در كجا يخ زودتر آب 
مى شود؟

اجازه دهيد دانش آموزان بيرون از كالس درس در مكان هاى متفاوت مدرسه آزمايش كنند.

ايران منطقه هاى گرم و سرد دارد!
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كدام رنگ مناسب است؟

لباس  خود  يخى  آدمك  براى  بخواهيد  اگر 
مى كنيد؟  انتخاب  را  رنگى  چه  كنيد،  تهّيه 

چرا؟    

شرح كاربرد ساده ى اصول علمى در زندگى گذشتگان، كودكان را به فرهنگ و تمّدن پيشينيان عالقه مند مى سازد.

در گذشته در فصل سرما يخ را زير زمين انبار مى كردند تا در تابستان استفاده كنند.                                                                                                                                      
به اين محل هاى انبار يخ، «يخچال» مى گفتند.

  آزمايش كنيد.  
در آفتاب، مقواى تيره زودتر گرم مى شود    يا 

مقواى روشن؟      
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همه ى چيزها به يك اندازه گرم نيستند!

به كمك عكس يا فيلم و يا نمونه هاى موجود، دانش  آموزان مى توانند پيشرفت فناورى را احساس كنند.    

در قديم از اتوهاى زغالى استفاده مى شد. اين اتوها با زغال گرم مى شد.

از گرماى اتو چه استفاده اى مى شود؟

قسمت هاى  گرماى  كنيد.  روشن  را  شمعى  بزرگ تر  يك  همراه 
مختلف شمع و نور آن را مشاهده كنيد. 

مراقب باشيد چون يك شعله ى كوچك مى تواند باعث آتش سوزى 
بزرگى شود. بيرون از كالس

75

ايستگاه فكر

آدمك يخى و آدم برفى چه 
خوردنى ها و نوشيدنى هايى 

را دوست ندارند؟
سرد  يا  گرم  را  خوراكى هايى  چه 

مى خوريد؟
در يك روز سرد زمستانى چه خوردنى  و 

نوشيدنى اى مناسب تر است؟      


