
امروزه براى گرم كردن مكان ها از وسيله هاى گوناگون استفاده مى شود.

با دانش آموزان درباره ى مقايسه وسيله هاى گرم كننده ى گوناگون و استفاده مناسب از هر كدام گفت و گو كنيد.

چگونه مى توانيم محيط خود را گرم كنيم؟
در گذشته، در بيش تر جاهاى ايران از كرسى براى گرم شدن استفاده مى شد.

شما براى گرم كردن كالس و خانه ى خود از چه وسيله اى  استفاده مى كنيد؟
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استفاده از بخارى گازى و نفتى بدون دودكش مناسب ، در محيط در بسته، بسيار خطرناك 
است و باعث مرگ مى شود.

اجازه دهيد دانش آموزان پيشنهادهاى خود را درباره ى استفاده ى درست ازگرما اجرا كنند.

از گرما نگهدارى كنيم.

هشدار

راه  چند  تصوير ها  اين  در 
استفاده ى درست از گرما نشان 
داده شده است. درباره ى اين 
گفت و گو  يك ديگر  با  راه ها 

كنيد.

از  مى توانيم  راه هايى  چه  از 
كالس  در  گرما  رفتن  هدر  به 
خانه  در  كنيم؟  جلوگيرى 

چه طور؟

ايستگاه فكر
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از گرما  چه  استفاده هايى مى شود؟

در منزل شما از گرما چه استفاده هاى ديگرى مى شود؟ 

بعضى والدين مى توانند در كالس حضور يابند و درباره ى استفاده از گرما در شغل خود توضيح دهند.

اگر آدم برفى يا آدمك يخى يكى از اين كارها را انجام دهند 
چه مى شود؟!   

كارو فناورى

براى انجام بسيارى از كارها به گرما نياز داريم. 
 

از گرما براى پختن غذا استفاده مى شود.  
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در هر رديف سه شكل وجود دارد. كدام يك از بقيه گرم تر است؟                                  

در كدام يك به همراه گرما نور توليد مى شود؟

در هر رديف سه شكل وجود دارد. كدام يك از بقيه گرم تر است؟                                 

در كدام يك به همراه گرما نور توليد مى شود؟
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خانه ى يخى
 فندق 
كجا رفت؟



از  خانه تا مدرسه12



دانش آموزان  از روى پل عابر مى گذرند تا به مدرسه بروند.

در راه خانه تا مدرسه چه چيزهايى را در حال حركت ديديد؟

هشدار

استفاده  عابر  پل  از  حتماً  خيابان  از  عبور  براى  چرا 
مى كنيد؟

گفت و گو كنيد
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ايران كشور بزرگى است. همه ى بّچه هاى ايران مثل هم به مدرسه نمى روند. 

در كالس شما هر يك از بّچه ها چگونه به مدرسه مى آيند؟
گفت و گو كنيد
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حركت در جاده هاى كوهستانى

رفتن و برگشتن روى كدام 
مسير آسان تر است؟

ايستگاه فكر

براى  هم كالسى هايش  و  مجيد 
جاّده هاى  در  بايد  مدرسه  به  رفتن 

كوهستانى و شيب دار حركت كنند.

كدام  به  مدرسه  به  شما  آمدن  مسير 
شبيه تر است؟

مدرسه  تا  دوستانش  و  مسيرطاهره 
صاف و بدون شيب است.
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دانش آموزان روى برف به دّقت حركت مى كنند و مراقب اند  تا ُسر نخورند.
 آيا تا به حال روى برف هاى يخ زده حركت كرده ايد؟ چه مراقبت هايى الزم است؟ 

توجه كنيد كه در بعضى مناطق كشورمان ممكن است دانش آموزان برف نديده باشند.  

براى اين كه آدم ها و خودروها روى برف و يخ ُسر نخورند چه كارهايى انجام مى شود؟

حركت روى برف  و يخ  

علم و زندگى
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 آزمايش كنيد
حركت روى كدام سطح آسان است؟

چند كتاب را روى هم بگذاريد. يك كش حلقه اى را از ميان كتاب ها عبور دهيد و نخى را به كش ببنديد.
كتاب ها را  روى روزنامه، نايلون، موكت و … حركت دهيد و طول كش را مقايسه كنيد. 

چه نتيجه اى مى گيريد؟
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                         چرخ حركت را آسان مى كند. 

به اطراف خود دّقت كنيد و بگوييد از چرخ چه استفاده هاى ديگرى مى كنيم؟

چرخ در انجام خيلى از كارها به ما كمك مى كند.

 آزمايش كنيد
اگر در آزمايش صفحه ى قبل كتاب ها  را روى  چند 

مداد حركت دهيد چه اتفاقى مى افتد؟

86



حرکت در کدام حالت آسان تر است؟                

علی و دوستش کشی را به ماشین اسباب بازی بسته اند. یک بار آن را با چرخ و بار دیگر بدون  چرخ روی 
میز می کشند. حرکت در کدام حالت آسان تر است؟ شما هم آزمایش کنید.

استفاده از کدام یک به پاکیزگی هوا کمک 
می کند؟

به گسترش فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه ی بدون آلودگی بیندیشیم.

ایستگاه فکر
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به فرزند خود كمك كنيد تا وسايلى را كه در خانه با ايجاد حركت به ما كمك مى كنند، شناسايى كنند.

در خانه ى شما كدام وسيله ها با حركت كردن به ما كمك مى كنند و كارها را آسان 
مى نمايند؟

زند گى با كدام آسان تر است؟

آيا اين وسايل بدون حركت 
كمك  ما  به  مى توانند  كردن 

كنند؟  كارو فناورى

علم و زندگى
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شكل هاى زير وسايلى را نشان مى دهند كه مردم از قديم تا  اآلن با آن ها از جايى 
به جاى ديگر مى رفتند. شما داستان تغيير آن ها از قديم تا امروز را بگوييد.           

حركت در خشكى:

حركت در آب:

حركت در هوا:

 جمع آورى اّطالعات
آيا مى دانيد براى رفتن به كره ى ماه از چه وسيله اى استفاده مى شود؟
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على و دوستش با خودرو به دبستان مى روند. پدر او در حال خداحافظى است. 

وقتى خودرو به راه مى افتد پدر على او را در حال حركت مى بيند. 
آيا دوست على كه كنار او نشسته است هم او را در حال حركت مى بيند؟

فرفره يا بادبادك بسازيد. ساخته هاى خود را به مدرسه بياوريد       و 
نمايشگاه برپا كنيد.

بيرون از كالس

ايستگاه فكر
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جهت حركت
در شكل هاى زير حركت به كدام جهت است؟ 

9191

آيا فندق 
راه بهترى براى 
بردن وسايلش 
پيدا مى كند؟



آهن رباى من13



من يك آهن ربا دارم. با آهن ربا كارهاى جالبى مى شود انجام داد. 

هر دانش آموز بايد يك آهن ربا داشته باشد تا در فعاليت ها شخصاً تجربه كند. در اختيار فرزند خود يك آهن ربا قرار دهيد.

مراقب باشيد آهن ربا را كنار تلويزيون، رايانه، تلفن همراه و كارت پول نگذاريد. هشدار
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يك روز وقتى داشتم با آهن ربايم بازى مى كردم فهميدم كه بعضى چيزها به آهن ربا مى چسبند و به 
بعضى چيزها نمى چسبند. 

آهن رباى عجيب من 

شما هم با آهن رباى خود چيزهايى را كه به آن مى چسبند پيدا كنيد و با هم كالسى هاى خود در 
مورد آن گفت و گو كنيد. 
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امروز همه ى بّچه ها آهن رباى خود را به كالس آورده اند.     

فهميديم كه آهن رباها به شكل هاى متفاوتى ساخته مى شوند.
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مسابقه و بازى با آهن ربا 

گاهى با دوستانم با آهن ربا بازى مى كنيم.  

كسى  چه  مال  آهن ربا  قوى ترين  بدانند  مى خواهند  بّچه ها 
است؟ من هم در مسابقه شركت كردم.
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علی و امیر حسین می خواهند گیره ها را از درون این بطری آب خارج کنند شما چه راه هایی را پیشنهاد 
می کنید؟

امروز کشف کردم که آهن ربا از پشت کاغذ، گیره ی کاغذ را جذب می کند.
شما هم  همین آزمایش را با چیزهایی مثل کاغذ، مقوا، صفحه ی چوبی، نایلونی و شیشه انجام دهید.

با استفاده از این خاصّیت می توانید در خانه یک نمایش علمی راه بیندازید.
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استفاده هاى آهن ربا 
امروز هر كدام از بّچه ها يك استفاده از آهن ربا را براى بقّيه مى گويد.

قطب نما و قبله نما از آهن ربا درست شده اند. از آن ها چه استفاده اى مى شود؟

چگونه مى توانيد نشان دهيد كه عقربه ى قبله نما آهن ربا است.

آيا مى دانيد تمام وسايل برقى كه مى چرخند آهن ربا دارند؟
را  ديگر  وسيله ى  چند  است.  وسايل  اين  از  يكى  چرخ گوشت 

شما بگوييد.

علم و زندگى
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امروز وقتى با آهن رباها بازى مى كردم 
يك ديگر  گاهى  آهن رباها  كه  فهميدم 

را جذب مى كنند و گاهى... .

شما هم آزمايش كنيد تا كشف كنيد.

هدف از آزمايش باالى صفحه آموزش نام گذارى قطب هاى آهن ربا نيست.

ايستگاه فكر

آيا قدرت آهن ربا در همه ى قسمت هايش يكسان است؟
چگونه مى توانيم بفهميم كدام قسمت آهن ربا قوى تر است؟
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فندق 
چه طور 
كليدش را پيدا 
كند؟



14
از  گذشته تا  آينده



در زمان هاى قديم، آدم ها براى روشن كردن خانه هاى خود در شب، آتش روشن مى كردند.

به نظر شما، آن ها با چه مشكالتى روبه رو بودند؟

وسايل روشنايى از گذشته تا امروز خيلى تغيير كرده اند.

در مورد هر وسيله ى روشنايى كه نمى شناسيد، از بزرگ ترها سؤال كنيد و براى 
هم كالسى هاى خود توضيح دهيد.

ايستگاه فكر

علم و زندگى
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بّچه ها با كمك اين وسايل شمع ساخته اند.    

 شما هم با كمك يكى از بزرگ ترهاى خود در خانه شمع بسازيد. سپس شمع خود را تزيين كنيد و به 
كالس بياوريد و به همراه دانش آموزان ديگر يك نمايشگاه تشكيل دهيد.

يك وسيله روشنايى بسازيم

فّعاليت ساختن شمع يك فّعاليت مشاركتى داخل خانه است كه با كمك پدر و مادر و با رعايت نكات ايمنى انجام مى شود.

بيرون از كالس
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خود  خانه ى  در  روشنايى  وسيله ى  چه  از  مى شود،  قطع  شما  خانه ى  برق  وقتى 
استفاده مى كنيد؟

پيش،  سال  حدود 200  الكتريكى  المپ  اّولين 
با استفاده از يك حباب شيشه اى خالى از هوا و 

يك سيم  بسيار باريك ساخته شد.

چرا وسايل روشنايى از گذشته تا امروز اين قدر تغيير كرده اند؟ 
به نظر شما، آيا وسايل روشنايى باز هم تغيير خواهند كرد؟

 سعى كنيد درباره ى وسايل روشنايى در آينده يك فكر جديد ارائه كنيد.

دراختيارشما

ايستگاه فكر
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 فندق 
درباره ى وسايل 
روشنايى چه 
مى داند؟ 
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talif@talif.sch.ir

Email


