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امام نظم خاّصی داشتند. کارهايشان سر ساعت بود. يعنی خيلی دقيق بودند که سر ساعت 
معّين غذا بخورند، سر ساعت معّين بخوابند. اگر کاری داشتند يا با کسی قرار می گذاشتند، هيچ 
عدول نمی کردند. يک راز موفقيتشان اين بود که در همه ی امور نظم داشتند، و از جوانی شان 

به نظافت و منظم بودن معروف بودند.
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علوم تجربی يکی از حوزه  های يادگيری برنامه ی درسی مّلی است. براساس جهت گيری های اين برنامه، علوم تجربی کوشش انسان 
برای درک واقعيت های خلقت و کشف فعل خداوند تعريف شده است. در همين راستا، شناخت و استفاده ی مسئوالنه از طبيعت به مثابه 
بخشی از خلقت الهی با هدف تکريم، آبادانی و آموختن از آن برای ايفای نقش سازنده در ارتقای سطح زندگی فردی، خانوادگی، مّلی و 
جهانی از ضرورت های علوم تجربی قلمداد می شود. به همين دليل می بايست همه جانبه نگری، رويکرد تلفيقی، تفّکر، آگاهی، توانايی، ايجاد 
ارتباط بين آموزه های علمی و زندگی واقعی و به عبارتی کسب علم مفيد، سودمند و هدفدار که بتواند انسان هايی مسئوليت پذير، متفّکر و 

خّالق پرورش دهد، در سازماندهی محتوا و آموزش مورد توّجه قرار گيرد.
به منظور حرکت در راستای تحقق اين اهداف و همسوسازی اين حوزه با برنامه ی درسی مّلی،توّجه همکاران گرامی را به نکات 

زير جلب می کنيم:
 درس علوم، درسی است که به آسانی می تواند بين چهار عرصه يعنی خود، خلق، خلقت و خالق متعال ارتباطی منسجم، منطقی 

و معنادار به وجود آورد.
 کالس علوم، فضايی است شاد و پرجنب و جوش که مشاهده، تجربه، آزمايش، گفت و گو، تفّکر، اظهارنظر و همکاری گروهی در 

آن جريان دارد. نبايد آن را به محّلی برای ساکت نشستن و شنيدن تبديل کرد.
 کتاب علوم، منبعی است برای معّرفی فّعالّيت های يادگيری و آنچه در عمل بايد انجام شود. نبايد آن را به منبعی برای تصويرخوانی 

تبديل کرد.
 معّلم علوم، هم تصميم گيرنده درباره ی فرايند يادگيری (طراح آموزشی) است و هم راهنمای يادگيری دانش آموزان.

 پيش  از تدريس هر درس، هميشه به منابع يادگيری همچون کتاب راهنمای معّلم و ديگر رسانه های آموزشی معّلمان مانند فيلم و 
نرم افزار مراجعه نماييد. يادگيری از همکاران نيز يک منبع يادگيری مفيد به شمار می آيد.

 هر درس علوم، پيرامون يک زمينه ی يادگيری شکل می گيرد و فرصتی را فراهم می کند که دانش آموزان «شايستگی ياد گرفتن» 
را کسب کنند. اين فرصت های يادگيری را تبديل به پرسش و پاسخ های حافظه مدار نسازيد.

 به هدف های اصلی هر درس توّجه داشته باشيد. کاری کنيد که دانش آموزان در موقعيت يادگيری مناسب قرار بگيرند و به 
توانمندی ها و شايستگی هايی که در کتاب راهنمای معّلم ذکر شده، دست يابند. 

 در تدريس علوم، به همراه کتاب درسی، تا حّد امکان از مواد آموزشی ديگر مانند فيلم، نرم افزار آموزشی و کتاب کار بهره بگيريد.
 اگر نمايش فيلم های علوم در کالس امکان پذير نيست، در فضای ديگری از مدرسه اين امکان را به وجود آوريد که بّچه ها بتوانند 

فيلم های تهّيه شده برای هر درس را ببينند و به عنوان يک منبع يادگيری درباره ی آن با هم گفت وگو کنند و از آن بياموزند.
 در فّعالّيت های علوم، سه نوع کار را بگنجانيد: فّعالّيت فردی، فّعالّيت گروهی و فّعالّيت کالسی (دسته جمعی).

 محيط يادگيری علوم را متنوع کنيد. گاهی کالس را به بيرون ببريد و گاهی بيرون را به کالس بياوريد! 
 در ارزشيابی علوم زمان خاصی وجود ندارد. تمامی لحظه های کالس علوم، زمان مناسبی برای مشاهده ی رفتار و عملکرد 
دانش آموز و سوق دادن او به سمت يادگيری بهتر است اين پيام اصلی رويکرد «ارزشيابی در خدمت يادگيری است »را مّدنظر داشته باشيد.
 مديران و آموزگاران در اجرای طرح جديد آموزش علوم با همدلی، همکاری و پشتيبانی از يک ديگر می توانند فضايی سازنده 

و پيش برنده را در مدرسه به وجود آورند و زمينه ساز حّل بسياری از مشکالت موجود باشند.

سخنی با همکاران ارجمند
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سخنی با والدين گرامی
 علوم در همه جا: درس علوم تنها در مدرسه و کالس درس اجرا نمی شود. بلکه تمامی عرصه های زندگی، محل يادگيری علوم 

است و شما می توانيد معّلم علوم فرزند خود باشيد و همه جا را به کالس علوم تبديل کنيد.
 کمک آری، جايگزينی نه: فرزندان خود را در انجام فّعالّيت ها ياری کنيد اما جايگزين آن ها نشويد.

 پشتيبانی از مدرسه: هميشه مدرسه را در تهّيه ی وسايل موردنياز انجام فّعالّيت ها پشتيبانی نماييد.
 توجه به پرسش ها: کنجکاوی و پرسشگری را در فرزند خود تقوّيت کنيد و پرسش های او را مورد توّجه قرار دهيد.

 بپرسيد: با فرزند خود درباره ی آنچه در کالس علوم اّتفاق می افتد، گفت وگو کنيد. بپرسيد چه کار کردی؟ چه پرسيدی؟ چه ياد 
گرفتی؟

 وسايل خانگی: هنگام کار با وسايل خانگی و لوازم منزل، اصول علمی آن ها را به فرزندان خود آموزش دهيد.
 تمرين يادگيری: هر رسانه ی عمومی (صدا و سيما، مجّالت، کتاب ها و…) می تواند يک منبع يادگيری باشد. شما اين امکان را 

به واقعيت تبديل کنيد.
 لّذت يادگيری: بسياری از آزمايش ها در خانه قابل انجام هستند. لّذت يادگيری همراه با فرزند خود را هرگز از دست ندهيد. 

کتاب خوانی نيز يک فّعالّيت علمی به شمار می آيد.
 توّجه به جای تشويق: به جای تشويق فرزند خود و دادن جايزه، سعی کنيد با توّجه و دّقت به کار او، احساس رضايت مندی و 

تأييد خود را نشان دهيد.
 همکاری با گروه: فرزند خود را به همکاری با ديگر دانش آموزان در مدرسه ترغيب کنيد. او بايد طعم موّفقّيت را در گروه 

بچشد.
 علوم و مشاغل: درباره ی شغل های مختلفی که در جامعه وجود دارد و ارتباط هر شغل با علم و فّناوری با فرزند خود گفت و گو کنيد.

 نگاه عميق به يادگيری: کتاب درسی را به منبعی برای پرسش و پاسخ های حفظی تبديل نکنيد.
 ايمنی، قبل از هر چيز: نکات ايمنی، بهداشتی و پيشگيری را مستقيماً و با جدّيت به فرزند خود آموزش دهيد.

 خواندن کليد يادگيری: ايجاد توانمندی «خواندن همراه با درک و فهم متن های اّطالعاتی و ادبی» يک هدف آموزشی بسيار 
مهم است و در يادگيری مادام العمر نقش بسيار مهمی دارد. اين کار از طريق خواندن کتاب، همراه با دادن فرصت تأمل، دريافت و تفّکر 

درباره ی مطالب آن، تقوّيت می شود.
 



    آن ها پس از گفت وگو درباره ی تزئين کالس می خواهند تعدادی بادکنک رنگارنگ را به ديوار بچسبانند، اّما با مسئله ای 
روبه رو هستند.

زنگ علوم  درس ١

مسائل زندگی روزانه و  حّل آن ها

دانش آموزان کالس ششم می خواهند کالس خود را برای جشن بازگشايی مدارس آماده کنند. آن ها با مشاهده ی دقيق 
فضای کالس به جمع آوری اّطالعات و يادداشت برداری می پردازند.

مسئله: چگونه بادکنک ها را به ديوار بچسبانيم که ديوار آسيب نبيند.

فرزندانمان را به مشاهده ی دقيق و يادداشت برداری از رويدادهای روزمره تشويق کنيم.
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  ايستگاه فکر  
دو تا از بادکنک ها به ديوار نمی چسبند. دانش آموزان با مسئله ی تازه ای روبه رو شده اند. در کالس گفت وگو کنيد. 

چه راه حل هايی پيشنهاد می کنيد؟ آزمايش و نتيجه گيری کنيد.

علم بخشی از زندگی است. علم هميشه و هر روز با ماست.  

پيشنهاد راه حل (فرضيه): بادکنک ها را به موها بماليم و به ديوار بچسبانيم.

 آزمايش کنيد
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درس ٢
سرگذشت دفتر من
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سوگند به قلم و آنچه می نويسند.  سوره ی قلم، آيه ی ۱

                                            

شما چه روش های ديگری را می شناسيد؟ درباره ی اين روش ها با هم گفت وگو کنيد.
با گذشت زمان، جمعيت کره ی زمين افزايش پيدا کرد، در نتيجه اّطالعات علمی  و آثار فرهنگی و اجتماعی زيادی توليد شد. 

در اين شرايط، روش های باال برای ثبت و ذخيره ی اطّالعات کافی نبود. برای حّل اين مشکل، انسان به فکر روش های جديد افتاد.

آيا تا به حال فکر کرده ايد نياکان ما و مردمان گذشته، آثار علمی، فرهنگی، هنری و اجتماعی خودشان را روی چه چيزی   
می نوشتند و نّقاشی می کردند؟ تصويرهای زير برخی از روش های ثبت و نگهداری اطّالعات مربوط به نياکان ما را نشان می دهند.

  ايستگاه فکر  
در گذشته های دور برای ثبت و ذخيره ی اّطالعات از نوشتن روی سنگ، چوب درختان و نّقاشی روی ديوار غارها  و 

سنگ استفاده می کردند. مزايا و معايب اين روش ها را بنويسيد.

آ - نّقاشی روی ديوار غار

پ - نوشته ی روی چرم

ب - نوشته ی روی چوب

ت - نوشته ی روی سنگ
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سنگ، پوست، چرم و چوب مواّدی هستند که در طبيعت يافت می شوند. انسان های گذشته بدون اين که تغيير زيادی در 
آن ها ايجاد کنند، از آن ها برای نوشتن، نّقاشی کردن و... استفاده می کردند. اين مواد، مواّد طبيعی هستند.

شکل زير تعدادی از مواد طبيعی را نشان می دهد.

درباره ی منشأ مواد طبيعی و مصنوعی محيط اطراف خود با دانش آموزان گفت      وگو کنيد. 

 جمع آوری اّطالعات 
از مواّد طبيعی و مصنوعی محيط زندگی خود فهرستی تهّيه کنيد و به کالس گزارش دهيد. 

بيش تر مواد و وسايلی که امروزه ما از آن ها استفاده می کنيم، به طور طبيعی يافت نمی شوند، بلکه آن ها را از مواّد موجود در 
طبيعت می سازند. اين مواد، مواّد مصنوعی ناميده می شوند.

علم و زندگی
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کاغذ يکی از مواد مصنوعی است که کاربرد بسيار گسترده ای در زندگی ما پيدا کرده است. در شکل زير برخی از 
کاربردهای کاغذ نشان داده شده است.

کاغذ، طبيعی يا مصنوعی؟

چه کاربردهای ديگری از کاغذ در زندگی روزمره ی خود سراغ داريد؟

 نکته ی تاريخی: در حدود ۷۰۰ سال پس از ميالد مسيح، مسلمانان در سرزمينی به نام سمرقند (يکی از شهرهای 
ايران قديم) به دانش ساخت کاغذ دست يافتند.

  گزارش تهّيه کنيد
در يک فّعالّيت گروهی، تحقيق کنيد هريک از افراد و مراکز زير چه استفاده هايی از کاغذ می کنند. نتايج را به صورت 

روزنامه ی ديواری  به کالس گزارش کنيد.
الف) عّکاس                              ب) بانک                                پ) دانش آموز

ت) خّياط                                ث) مرغداری                            ج) قّناد

ماده ی اصلی و خام موردنياز برای ساخت کاغذ، چوب است،هر چند کاغذ را می توان از نيشکر، پنبه و ... تهّيه کرد. به نظر 
شما چگونه می توان چوب را به کاغذ تبديل کرد؟

 گفت وگو کنيد
درباره ی چگونگی تبديل چوب به کاغذ بحث و گفت وگو کنيد و روشی را برای توليد کاغذ از چوب پيشنهاد کنيد.
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از درخت تا کاغذ
از ميان اجزای تشکيل دهنده ی درخت، فقط ساقه و تنه ی محکم و شاخه های چوبی درختان تنومند برای تهّيه ی کاغذ 
مناسب است. در شکل های زير، مراحل مختلف تبديل درخت به کاغذ نشان داده شده است. با توّجه به آن ها و اّطالعاتی که 

جمع آوری کرده  ايد، درباره ی هر مرحله در کالس گفت وگو کنيد. سپس به پرسش  ها پاسخ دهيد.

۱ــ تغييرهای انجام شده در هريک از مرحله های (۱)، (۴) و (۶) فيزيکی است يا شيميايی؟
۲ــ خواّص ظاهری چيپس چوب توليد شده در مرحله ی چهار را با خمير توليد شده در مرحله ی پنج مقايسه کنيد.

(٢)

(۳)

(۵)

(١)

(۴)

(۶)
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 آزمايش کنيد
يکی از مراحل تبديل درخت به کاغذ از بين بردن رنگ زرد چوب است. 

برای آشنايی با چگونگی انجام اين کار آزمايش های ۱ و ۲ را انجام دهيد.

 ۵ يا ۶ دانه بلور پتاسيم پرمنگنات و يک قاشق 
چای خوری سرکه به مواد داخل بشر اضافه کنيد. 

در يک بشر يا ليوان پالستيکی 
۱۰۰ ميلی ليتر آب بريزيد.

؟ 
 مشاهدات خود را يادداشت کنيد.

١

۶ يا ۸ ميلی ليتر آب اکسيژنه را به آرامی داخل بشر بريزيد.

پتاسيم پرمنگنات

آب اکسيژنه
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٢

در يک بشر مقداری کاعذ رنگی خرد شده 
را با ۵۰ ميلی ليتر آب مخلوط کنيد.

۱۰ ميلی ليتر آب اکسيژنه داخل بشر اضافه کنيد.

؟  پس از ۱۰ دقيقه مشاهدات خود را بنويسيد.      
 از اين آزمايش ها چه نتيجه ای می گيريد؟

 هشدار: از تماس آب اکسيژنه با پوست خود بپرهيزيد. آب اکسيژنه را در جای تاريک نگهداری کنيد.
بسته  فضای  در  ژاول  آب  از  هيچ گاه  هستند.  سفيدکننده  و  رنگبر  اکسيژنه  آب  مانند  نيز  (سفيدکننده)  ژاول  آب  و  کلر 

استفاده نکنيد.

با مشارکت دادن دانش آموزان در انجام آزمايش ها، مهارت عملی آن ها را افزايش دهيد. 
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  ايستگاه فکر  
قطع بيش از حّد درختان جنگل چه آسيبی به چرخه ی روبه رو خواهد زد؟ 

برای جلوگيری يا کاهش اثرات قطع بی رويه ی درختان و تخريب جنگل ها در زندگی 
جانداران چه راه هايی را پيشنهاد می کنيد؟

  حساب کنيد
برای تهّيه ی ۲۰۰ جلد کتاب يا دفتر ۵۰۰ برگی به طور تقريبی بايد ۳ اصله درخت قطع شود. تخمين بزنيد:

الف) چند درخت الزم است تا مصرف ساالنه ی کاغذ شما را بتوان توليد کرد؟ (هر دانش آموز با توّجه به مصرف خودش 
حساب کند.)

ب) چند درخت الزم است تا مصرف ساالنه ی کاغذ دانش آموزان کالس شما را بتوان توليد کرد؟

جدول زير موادی را نشان می دهد که در تهّيه ی کاغذ به کار می روند. درباره ی عّلت استفاده از اين مواد در توليد کاغذ 
بحث و گفت وگو کنيد.

عّلت استفادهماده ی به کار رفته در تهّيه ی کاغذ

پالستيک

رنگ

نشاسته

کلر

گچ

 

 گفت وگو کنيد

چند نوع کاغذ می شناسيد؟ آن ها را نام ببريد. برای تهّيه ی کاغذ با ويژگی های مختلف چه بايد کرد؟
با افزودن مواد شيميايی مختلف به خمير کاغذ، می توان انواع مختلفی از کاغذها را تهّيه کرد. 

چه نوع کاغذی می خواهيد؟
يژن

اکس

سيد
ی اک

بن د
کر

17



يادتان باشد که در روز درخت کاری به همراه فرزندخود يک اصله درخت در مدرسه، محّله، خانه و... بکاريد. 

کاغذ را دور نريزيد
يکی از راه های مناسب حفظ منابع طبيعی، بازيافت است. شکل زير مراحل مختلف بازيافت کاغذ را نشان می دهد. 

به کمک آنچه ياد گرفته ايد، چه کارهايی را برای بازيافت کاغذ در خانه و مدرسه پيشنهاد می کنيد؟
 گفت وگو کنيد

(٢)

(۳)

(١)

(۴)
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  ايستگاه فکر  

 جست وجو کنيد
درباره ی فّعالّيت های خانه ی سالمت، ميادين تره بار و... محّله  و شهر خود در مورد بازيافت کاغذ اّطالعاتی را جمع آوری 

کنيد.

  کار در منزل
با کاغذهای باطله مقّوا بسازيد و از آن ها در کارهای روزانه استفاده کنيد. 

آيا کاغذهای زير را می توان بازيافت کرد؟ چرا؟
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درس ٣
کارخانه ی کاغذسازی

20



 
است.  يافته  افزايش  شّدت  به  دنيا  سراسر  در  کاغذ  ساالنه ی  مصرف  جمعيت،  افزايش  با  که  آموختيد  قبل  درس  در 
دستی  و  سنتی  روش های  به  کاغذ  مقدار  اين  توليد  شما  نظر  به  آيا  شود.  توليد  کاغذ  تن  ميليون ها  بايد  ساالنه  که  طوری  به 

است؟ امکان پذير 

شکل های زير بخش هايی از يک کارخانه ی کاغذسازی را نشان می دهد.
چه نوع مواد و وسايلی در اين کارخانه به کار رفته است؟ جنس وسايل به کار رفته چيست؟

غلتک آهنی برای صاف کردن خمير کاغذمخزن آهنی برای توليد خمير کاغذ
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 جمع آوری اّطالعات
فهرستی از صنايع در استان، شهر يا روستای خود تهّيه و کاربردهای آهن را در هر مورد به طور جداگانه مشّخص کنيد.

آهن در کارخانه
فلز آهن يکی از موادی است که به طور گسترده در توليد وسايل الزم برای ساخت يک کارخانه ی کاغذ سازی به کار می رود. 
به طوری که جنس غلتک های بزرِگ مخصوِص خشک کردن کاغذ، دستگاه چوب خردکن، َسرند، ديگ های خميرسازی و ... 

از آهن است.
کدام يک از ويژگی های آهن سبب شده است تا اين فلز به طور وسيع در صنعت کاغذ سازی و اغلب صنايع بزرگ کاربرد 

داشته باشد؟

  ايستگاه فکر  
چرا برای خشک کردن خمير کاغذ و تبديل آن به ورقه های نازک کاغذ از غلتک های بزرگ آهنی استفاده می کنند؟ 

۲ دليل بياوريد.

سبک يا سنگين، سخت يا نرم؟
در سال های گذشته با برخی از ويژگی های آهن آشنا شديد. آيا می توانيد آن ها را نام ببريد؟ 

آهن را که در آن قدرت و استحکام و منافعی برای مردم است، فرو فرستاديم. سوره ی حديد، آيه ی ۲۵  
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حال با انجام آزمايش های زير با ويژگی های جديدی از آهن آشنا می شويد.

 ١ــ يک ليوان برداريد و نا نصف آن آب بريزيد، سپس در حدود نصف 
استکان روغن مايع روی آن اضافه کنيد. حال يک قطعه چوب و يک قطعه آهن 
داخل ليوان بيندازيد. چه چيزی مشاهده می کنيد؟ نتيجه ی مشاهده ی خود را 

بنويسيد.

٢ــ چند قطعه ی چوبی، پالستيکی و فلزی با شکل و اندازه ی يکسان 
برداريد. حال قطعه های چوبی را روی يک کفه ی ترازو و قطعه های فلزی را 
روی کفه ی ديگر قرار دهيد. چه چيزی مشاهده می کنيد؟ اين عمل را برای 

قطعه های پالستيکی نيز انجام دهيد و نتيجه ی مشاهده ی خود را بنويسيد.
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٣ــ سه قاشق و ميله ی چوبی، پالستيکی 
و آهنی هم شکل برداريد.

چکش  مثل  سنگين  جسم  يک  با  الف) 
بر سر هر سه ميله ضربه های يکسانی وارد کنيد. 

چه چيزی مشاهده می کنيد؟
ب) ابتدا نوک قاشق آهنی را محکم روی 
قاشق  سپس  بکشيد،  پالستيکی  و  چوبی  قاشق 
و  آهنی  قاشق  روی  محکم  و  برداشته  را  چوبی 
پالستيکی بکشيد. چه چيزی مشاهده می کنيد؟
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با توّجه به آزمايش هايی که انجام داديد و شکل های باال ويژگی های 
عمومی فلزها را بنويسيد. (يکی از ويژگی ها در زير نوشته شده است.)

۱ــ  فلزها رسانای خوبی برای جريان برق هستند.
................................... 

 هشدار: فلز سرب سّمی است از تماس طوالنی مّدت با آن پرهيز کنيد.

جمع آوری اّطالعات
با کمک بزرگ ترها و با استفاده از اينترنت و ... درباره ی «آهن زنگ نزن» اّطالعاتی را جمع آوری کنيد و به صورت 

روزنامه ی  ديواری به کالس گزارش دهيد.

فلزها
طال، مس، آلومينيم و سرب مثال های ديگری از فلزها هستند. اين فلزات نيز مانند آهن جامد بوده و رسانای جريان برق 

و گرما هستند. شکل های زير برخی ديگر از ويژگی های اين فلزات را نشان می دهد.

  ايستگاه فکر  
برای ساختن هر يک از وسايل زير از کدام يک از فلزهای آهن، مس، آلومينيم، طال استفاده می کنند؟ به چه دليل؟

مس

آلومينيم

سرب
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اسيدها
نيز  اسيد  از  اکسيژنه  آب  بر  عالوه  کاغذ،  خمير  تهّيه ی  مرحله ی  در 
استفاده می کنند. اسيدها از مواّدی هستند که در زندگی روزانه ی ما و صنايع 
مختلف کاربرد دارند. به طوری که می توان آن ها را به دو دسته ی خوراکی و 
صنعتی دسته بندی کرد. اسيدهای صنعتی مانند جوهرنمک سّمی، غيرقابل لمس 

کردن و خوردن هستند. اسيدهای خوراکی را با مزه ی ترش آن ها می شناسند.

 
 
 

 جمع آوری اّطالعات
هنگام استفاده از جوهرنمک در خانه چه نکاتی را بايد رعايت کرد؟

 آزمايش کنيد

۱ــ  سه ليوان برداريد و آن ها را شماره گذاری کنيد. داخل هر کدام يک تّکه ی خرد شده از سنگ مرمر بيندازيد، سپس 
به ليوان اّولی ۱۰ ميلی ليتر آب، به دومی ۱۰ ميلی ليتر سرکه و به سومی ۱۰ ميلی ليتر جوهر نمک اضافه کنيد. پس از نيم ساعت 

مشاهدات خود را يادداشت کنيد. 
۲ــ يک گياه (مانند گل رز و...) را به کالس بياوريد و به کمک پنس  و پنبه يکی از برگ های آن را به جوهر نمک آغشته 

کنيد. پس از نيم ساعت مشاهدات خود را يادداشت کنيد.

 آزمايش کنيد

هشدار: از لمس، بو و مزه کردن اسيدهای صنعتی 
جّدًا خودداری کنيد. 

سرکه ی   ،... و  کيوی  پرتقال،  ليموترش،  مانند  ميوه  عدد  چند   
از  تّکه ای  کنيد.  آماده  اچ   پی  کاغذ  و  نمک  جوهر  رقيق  محلول  ترشی، 
کاغذ پی اچ را به هر يک از مواد آغشته کنيد. مشاهدات خود را بنويسيد. 

(کاغذ پی اچ وسيله ی شناسايی اسيدها است.) 
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شکل های زير، روش تهّيه ی کاغذ از ماّده ی اّوليه (تنه ی درخت) و بازيافت کاغذهای باطله را نشان می دهند. 
اين روش ها را از جنبه های زير باهم مقايسه کنيد: 

آ) مقدار مصرف برق                 ب) آلودگی هوا                 پ) قيمت تمام شده             ت) مقدار مصرف آب

 گفت وگو کنيد

  ايستگاه فکر  
چرا ورود فاضالب کارخانه به رودخانه ها، مزارع  و ... به آن ها آسيب می رساند؟

۱۴۰۰ کيلو وات ساعت برق مصرف می شود.

  ۸۴۰ کيلو وات ساعت برق مصرف می شود.

يک تن کاغذ

يک تن کاغذ
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درس ٤
سفر به اعماق زمين
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آيا داستان تخّيلی «سفر به مرکز زمين»۱ را شنيده ايد؟ در اين مورد با گروه خود بحث کنيد. آيا به راستی می توان به درون 
زمين سفر کرد؟ به نظر شما دانشمندان چگونه درباره ی درون زمين اّطالعات به دست می آورند؟

ما در اين درس به درون زمين سفر خواهيم کرد. در اين سفر از زير دريايی، سفينه و ... استفاده نمی کنيم. بلکه به وسيله ی 
امواج لرزه ای به درون زمين خواهيم رفت.

از معّلم خود بخواهيد که تلفن همراه خود را در حالت لرزشی (ويبره) روی ميز قرار دهد و از تلفن ديگری با آن تماس بگيرد.
پس از شماره گيری چه اتّفاقی می افتد؟ در اين باره گفت وگو کنيد.

آيا شما موارد ديگری از لرزش اجسام را می شناسيد؟ نام ببريد.

 گفت وگو کنيد

۱29- نوشته ی ژول ورن 



امواج لرزه ای
به امواجی که در اثر شکستن ناگهانی سنگ های درون زمين 

در اثر زمين لرزه ايجاد می شوند، امواج لرزه ای می گويند.

امواج لرزه ای، وسيله ای هستند که سفر واقعی به درون زمين را می توانند انجام دهند و از سنگ های مختلف عبور 
کنند. آيا می دانيد چگونه؟

 

از يک سر ميز آهنی به آن ضربه ای بزنيد و هم کالسی شما در طرف ديگر ميز با دست خود لرزش های ايجاد شده را 
حس کند.

همين آزمايش را برای ميزهای چوبی و پالستيکی نيز تکرار کنيد و نتيجه ی حاصل را با هم مقايسه کنيد.

درباره ی منابع خدادادی فراوان در زمين با دانش آموزان گفت وگو کنيد و زمينه ی تفّکر در آفرينش را فراهم آوريد.

 آزمايش کنيد

کانون زمين لرزه
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امواج لرزه ای درون زمين، از سنگ های سخت و متراکم، تندتر و از سنگ های نرم و کم تراکم، کندتر عبور می کنند.
دانشمندان با استفاده از تغييرات سرعت امواج لرزه ای در بخش های مختلف درون زمين،  به ويژگی های اليه های درونی 

آن پی می برند. بعضی اليه های زمين از مواّد متراکم و بعضی از مواّد کم تراکم تشکيل شده اند.
مواّد تشکيل دهنده ی زمين، در برخی از قسمت ها حالت شکننده و در بعضی جاها حالت خميری دارند.

۱ــ چند قطعه چوب خشک و مرطوب را به کالس بياوريد.
۲ــ هر کدام از اعضای گروه يک قطعه چوب خشک را با دو دست خود بشکند.

۳ــ همين کار را با چوب مرطوب انجام دهيد.
۴ــ عکس العمل چوب خشک و مرطوب را با هم مقايسه کنيد.

درباره ی سرعت امواج لرزه ای در اجسام متراکم  و کم تراکم گفت      وگو کنيد.

 آزمايش کنيد

 گفت وگو کنيد
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اليه های درونی زمين 
در سال گذشته خوانديد که ساختمان درونی زمين، براساس ترکيب شيميايی و جنس مواّد تشکيل دهنده، به سه اليه ی 

پوسته، گوشته و هسته تقسيم بندی می شوند. 
تقسيم بندی  زير  بخش  پنج  به  زمين  درونی  اليه های  خميری)  و  مايع   (جامد،  دهنده  تشکيل  مواّد  حالت  براساس  اّما 

می شوند:

۱ــ سنگ کره: اين بخش شامل پوسته و قسمت جامد بااليی گوشته است. ضخامت اين بخش حدود  ۱۰۰کيلومتر 
است و روی قسمت خميرکره حرکت می کند.

سنگ کره ١٠٠ کيلومتر

خميرکره

پوسته

گوشته

هسته

ی داخلی
هسته 

خارجی
هسته ی 

گوشته ی زيرين

مير کره
گ کرهخ

سن

مرکز زمين

سطح زمين

۶۴٠٠کيلومتر

۵۱٠٠کيلومتر

٢٩٠٠کيلومتر

۳۵٠ کيلومتر
جامد١۰٠ کيلومتر

خميری

جامد

جامد

مذاب
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۲ــ خميرکره: اين بخش از کره ی زمين،حالت خميری دارد و از زير سنگ کره شروع می شود و تا عمق حدود۳۵۰ 
کيلومتری ادامه دارد.منشأ بيش تر آتش فشان ها و زمين لرزه ها مربوط به اين قسمت می باشد.

۳ــ گوشته ی زيرين: اين بخش که حالت جامد دارد، از زير خميرکره تا ابتدای هسته ی خارجی ادامه دارد.
۴ــ هسته ی خارجی: اين بخش حالت مايع دارد و از گوشته ی زيرين تا هسته ی داخلی ادامه دارد.

۵ــ هسته ی داخلی: اين بخش حالت جامد دارد و مرکز زمين را تشکيل می دهد.

شگفتی های آفرينش
زمين،  هسته ی  تشکيل دهنده ی  مواّد  مختلف  حالت های  در  لرزه ای  امواج  سرعت  اختالف  از  استفاده  با  دانشمندان 
دريافتند که هسته ی خارجی زمين حالت مايع دارد اّما هسته ی داخلی با آن که در عمق بيش تری واقع شده است، حالت جامد 

دارد.

خميرکره

سنگ کره

عمق (کيلومتر)

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٣٥٠

سنگ کره

خميرکره

گوشته ی زيرين

هسته ی خارجی

هسته ی داخلی
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١ــ يک ظرف بزرگ را از آب پر کنيد.
٢ــ دو قطعه  يونوليت به اندازه ی ورقه ی کاغذ تهّيه کنيد و آن را روی آب قرار دهيد. 

٣ــ حرکت های مختلفی که قطعات يونوليت نسبت به هم می توانند داشته باشند را نشان دهيد.

پژوهش کنيد  
  حرکت قطعات سنگ کره بر روی خميرکره باعث پيدايش کدام پديده ها می شود؟

سنگ کره بر روی خميرکره حرکت می کند.

٤ــ حرکت قطعات يونوليت را بر روی آب با حرکت قطعات سنگ کره بر روی خميرکره مقايسه کنيد.

سنگ کره

خميرکره

 آزمايش کنيد
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در گروه خود مدلی از کره ی زمين را بسازيد که نشان دهنده ی اليه های مختلف آن است. سپس مدل خود را با مدل 
گروه های ديگر مقايسه کنيد.
وسايل مورد نياز:

 بادکنک         مقداری ماسه ی ريز
 مقداری نخ کاموا         توپ پينگ ُپنگ

 خاک رس به مقدار الزم جهت تهّيه ی مخلوط           براده ی آهن و چسب
 چسب آکواريوم                                              پارافين ژله ای

راهنمايی:
۱ــ نخ کاموا را به دور بادکنک پر از باد بپيچانيد و گل رس را روی آن بماليد.

۲ ــ پس از خشک شدن گل رس، باد بادکنک راخالی کنيد.
۳ــ با قيچی پوسته ی کروی ساخته شده را با دّقت نصف کنيد.

۴ــ به وسيله ی حرارت غيرمستقيم، پارافين ژله ای را ذوب کنيد و درون پوسته ی ساخته شده بريزيد.
۵ــ قبل از سفت شدن پارافين ژله ای يک توپ پينگ ُپنگ را به همراه  براده ی آهن چسبيده به سطح آن در وسط 

پارافين ژله ای ثابت نگهداريد تا پارافين سفت شود.

توّجه: از مدلی که ساخته ايد، در درس «زمين پويا» استفاده خواهد شد.  

کار در کالس
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زمين پويادرس ٥
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زمين لرزه چگونه به وجود می آيد؟
زمين لرزه  يکی از پديده های طبيعی است که در کره ی 
زمين رخ می دهد. در هنگام وقوع برخی از زمين لرزه ها، 
خسارت های جانی و مالی به وجود می آيد. وقوع زمين لرزه 

باعث آزاد شدن انرژی درونی زمين می شود.
ما بايد با شناخت زمين لرزه و پديده های طبيعی ديگر 

مانند آتش فشان و ... بتوانيم در کنار آن ها زندگی کنيم.

آب پز  تخم مرغ  عدد  يک  کالس،  گروه های  از  يک  هر   
شده (همراه پوست) را به کالس بياورند.

 با  انگشتان  خود  به پوسته ی  تخم مرغ  فشار  وارد 
کنيد.

يک بارهم  با انگشتان خود  به  سفيده ی تخم مرغ  فشار 
وارد کنيد.

 چگونگی عکس العمل پوسته و سفيده ی تخم مرغ را 
با هم مقايسه کنيد و نتيجه را به کالس گزارش دهيد.

 سپس تخم مرغ را به وسيله ی چاقو از وسط نصف 
کنيد و اليه های آن را با اليه های زمين مقايسه کنيد.

شار 

 را 

ف 

 آزمايش کنيد
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  کار در کالس
۱ــ چند قطعه چوب خشک را به سر کالس بياوريد.

۲ــ اعضای گروه هر کدام يک قطعه چوب را با دو دست خود بشکنند.
۳ــ مشاهده ی خود را هنگام شکستن چوب و آزاد شدن انرژی در گروه بيان کنيد و نتيجه ی بحث را به کالس گزارش دهيد.

درباره ی سوره ی زلزال با فرزندان خود گفت وگو کنيد.   

زمين لرزه وقتی اتّفاق می افتد که سنگ کره ی زمين در اثر نيروهای حاصل از درون زمين می شکند.
انرژی حاصل از شکستن سنگ کره ی زمين به صورت امواج لرزه ای از داخل زمين به سطح آن می رسند و باعث تغييراتی 

در سطح زمين می شوند. 

(٤) (٣)

(٢) (١)

صد سال بعد

بعد از زمين لرزهقبل از زمين لرزه
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  ايستگاه فکر  
آيا همه ی زمين لرزه ها باعث خرابی در سطح زمين می شوند؟ چرا؟

علم و زندگی
با توّجه به اثرات حاصل از زمين لرزه هايی که باعث خسارت هايی در محيط زندگی می شوند، جدول زير را تکميل کنيد. 

اثرات حاصل از زمين لرزه

اجتماعیساختمانیبهداشتی

آلودگی آب ها
.......................

..........................

..........................
شيوع بيماری های واگير

........................
.........................

........................

........................
ريزش آوار

.....................
......................

شکستن سد
.....................

از دست دادن عزيزان
......................
.......................
.......................

بيکاری
......................
......................

شگفتی های آفرينش
ساالنه حدود ۱۰۰۰۰ زمين لرزه ی خفيف در کشور رخ می دهد که توسط لرزه نگارها ثبت می شوند؛ اّما مردم آن ها را 

حس نمی کنند. اين زمين لرزه ها باعث آزادشدن انرژی درونی زمين و جلوگيری از وقوع زمين  لرزه های بزرگ تر می شوند.
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  ايستگاه فکر  
يکی از بازيکنان فوتبال، در يک مسابقه بر اثر برخورد با بازيکن حريف، دچار شکستگی ساق پا می شود، پس از چند 
ماه استراحت  و درمان، مجّددًا به ميدان بازی فوتبال برمی گردد. به نظر شما اگر همان پای اين بازيکن، دوباره آسيب ببيند، 

احتمال شکستگی پای او در کدام قسمت بيش تر است؟

معموًال در جاهايی که پوسته ی زمين دارای شکستگی است، احتمال ...................................

علم و زندگی

آيا می دانيد بعد از وقوع زمين لرزه چه کارهايی را بايد انجام دهيد؟
جدول زير را تکميل کنيد.

رعايت نکات ايمنیفّعالّيت های انسان دوستانه

کمک به مصدومين
..........................

.......................
........................
.......................
........................

....................
......................
.......................
.......................
قطع جريان برق ساختمان

......................

با بزرگ ترهای خود درباره ی توصيه های ايمنی پس از وقوع زمين لرزه گفت وگو کنيد.

پژوهش کنيد  
مهم ترين زمين لرزه های ۵۰ سال اخير ايران را از نظر محّل وقوع و خسارت های وارده مطالعه کنيد و پس از بررسی 

در گروه به کالس گزارش دهيد.
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ساختمان يک کوه آتش فشان چگونه است؟

  کار در منزل
هنگام پختن برنج در کنار مادر خود بايستيد و در زمان جوشيدن، آن  را به دّقت مشاهده کنيد.

مشاهدات خود را بنويسيد.
ــ اگر شعله ی حرارت زير ظرف برنج را کاهش يا افزايش دهيم، چه اّتفاقی می افتد؟

ــ جوشيدن آب برنج را با جوشش مواّد مذاب مقايسه کنيد.

در گروه خود، مقداری خاک رس را با آب مخلوط کرده و گل رس تهّيه کنيد.
سپس آن  را به شکل مخروط آتش فشانی که دهانه ی آن فرو رفته است، در آوريد.

پس از خشک شدن، مقداری ماّده ی شيميايی آمونيم دی کرومات در دهانه ی آن بريزيد و با نظارت معّلم خود، آن را با 
شعله ی کبريت روشن کنيد. آن را با دّقت مشاهده کنيد.

آتش فشان زمانی اّتفاق می افتد که مواّد آتش فشانی از داخل زمين به سطح آن راه پيدا می کنند و سنگ های آتش فشانی 
را به وجود می آورند. 

مواّد خارج شده از دهانه ی آتش فشان ها به سه دسته ی جامد، مايع و گاز تقسيم می شوند.
آتش فشان ها از نظر فّعالّيت ممکن است فّعال، نيمه فّعال و يا خاموش باشند.

به آتش فشان هايی که در حال حاضر يا در سال های اخير مواّد آتش فشانی (جامد،مايع وگاز) از دهانه ی آن ها خارج شده 
است، آتش فشان فّعال گفته می شود.

مواد جامد آتش فشانی

جريان گدازه

مخروط آتش فشان

دهانه

کار در کالس

41



ندارند،  فّعالّيتی  هيچ گونه  که  آتش فشان هايی  به  و  می شود  خارج  آن  دهانه ی  از  گاز  فقط  نيمه فّعال،  آتش فشان های  در 
آتش فشان خاموش گفته می شوند.

پژوهش کنيد  
- دو آتش فشان نيمه فّعال و دو آتش فشان خاموش کشورمان را نام ببريد.

- هر يک از سنگ های آتش فشانی زير چه کاربردی دارند؟

مواّد مذاب آتش فشانی

توف آتش فشانی

مواّد جامد آتش فشانی

پوکه معدنی

گازهای آتش فشانی

سنگ پا
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پژوهش کنيد  
ساکنان مناطق آتش فشانی چه موارد ايمنی را بايد رعايت کنند؟   

آيا می خواهيد يکی از گازهای آتش فشانی را توليد کنيد؟
۱ــ برای اين کار مقداری جوش شيرين را در يک ليوان بريزيد و سپس به آن مقداری سرکه اضافه کنيد.

۲ــ مشاهدات خود را يادداشت کنيد و به کمک معّلم خود نوع گاز حاصل را تعيين کنيد.

مهم ترين گازهای خارج شده از دهانه ی آتش فشان ها عبارت اند از: بخار آب، کربن دی اکسيد و غيره.
درباره ی آتش فشان ها با هم گفت و گو و جدول زير را تکميل کنيد.

ضررهای آتش فشان هافوايد آتش فشان ها

١ــ ...................
٢ــ .................

٣ــ تشکيل درياچه
٤ــ توسعه ی گردشگری

٥ــ .................
٦ــ ايجاد زمين های کشاورزی حاصلخيز

١ــ انتشار گازهای سمی
٢ــ ..................
٣ــ .................
٤ــ ريزش باران های اسيدی

٥ــ ................
٦ــ ايجاد سونامی

 آزمايش کنيد
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درس ٦
ورزش و نيرو(۱)
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 در تمام زندگی ما نيروها حضور دارند. ما آن ها را نمی بينيم اما می توانيم اثر آن ها را بر روی اجسام يا خودمان مشاهده 
(حس) کنيم. به عبارت ديگر می توانيم بگوييم نيرو سبب انجام چه چيزی می شود. 

وقتی با ضربه زدن يا پرتاب توپ، يک بازی را شروع می کنيم، وقتی در حال دوچرخه سواری هستيم و يا در حال دويدن، 
در همه ی موارد در حال وارد کردن نيرو هستيم.
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جدول زير شامل تعدادی از فّعالّيت های روزانه است. در کدام مورد جسم تحت کشش يا ُهل دادن (فشار) و يا هر دو 
قرار گرفته است. رديف اّول جدول به عنوان نمونه پر شده است. شما می توانيد موارد ديگری را به جدول اضافه و يا جايگزين 

کنيد.

هل يا فشار دادنکشيدن توصيف فّعالّيتشماره

بستن درب کشوی ميز١

باز کردن درب اتاق٢

قرار دادن يک کتاب بر روی ميز٣

شوت کردن توپ٤

بلند کردن کيف از روی زمين٥

٦.........................

 
آيا در اين فّعالّيت حالتی وجود دارد که جسم تحت کشش يا هل دادن قرار نگرفته باشد؟

آيا می توانيم از اين فّعالّيت نتيجه بگيريم: برای حرکت دادن يک جسم بايد آن را بکشيم و يا هل دهيم؟
در علوم هل دادن و يا کشيدن معادل وارد کردن يا ِاعمال نيرو است. 

 گفت وگو کنيد

به تصويرهای مختلف صفحه ی قبل نگاه کنيد.
الف) در هر يک از تصوير ها چه فّعالّيتی در حال انجام است؟

ب) نتيجه ی اين فّعالّيت بر روی جسم (توپ، تير و ...) چيست؟

 کار در کالس

46



اثر نيرو
در گروه خود، فّعالّيت های ورزشی را طراحی کنيد که در آن ها از نيرو برای تغيير جهت حرکت، تغيير شکل جسم، 
حرکت جسم، توّقف جسم و کند شدن يا تند شدن حرکت استفاده می شود. سپس به همراه معّلم خود به حياط مدرسه برويد 

و آن ها را انجام دهيد. پس از بازگشت به کالس، هر گروه نتيجه ی فّعالّيت خود را به کالس گزارش دهد.
همان طور که مشاهده کرديم، وقتی حرکت جسمی مانند توپ تغيير می کند، مثًال وقتی توپی متوّقف می شود يا شروع به حرکت 
می کند، حتمًا نيرويی سبب اين تغيير حرکت شده است. بنابراين می توانيم بگوييم؛ وقتی حرکت جسم تغيير می کند که به آن 

نيرويی وارد شود.

 گفت وگو کنيد
در شکل های زير با توّجه به اثر نيرو بر جسم مورد نظر، جاهای خالی را پرکنيد.

الف) وارد کردن نيرو به جسم ممکن است سبب شروع ............. آن شود.
ب) وارد کردن نيرو به جسم سبب ............... شدن حرکت آن می شود.

پ) وارد کردن نيرو به جسم سبب ................ شدن حرکت آن می شود.

ت) وارد کردن نيرو به جسم ممکن است باعث ............. حرکت آن شود.
ث) وارد کردن نيرو به جسم می تواند سبب تغيير ................ آن شود.

الف

پ

ث

ب

ت
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نيرو ناشی از اثر متقابل بين دو جسم است
شخصی را در نظر بگيريد که در پشت يک اتومبيل کوچک ايستاده است (شکل الف).

آيا اتومبيل به عّلت ايستادن شخص در پشت آن حرکت می کند؟
شخص شروع به هل دادن اتومبيل می کند، يعنی او به اتومبيل نيرو وارد می کند و اتومبيل ممکن است در جهت نيروی 

وارد شده شروع به حرکت کند (شکل ب).     
پس توّجه کنيد شخص بايد اتومبيل را هل دهد تا اتومبيل شروع به حرکت کند و تا زمانی که او اتومبيل را هل ندهد، 

اتومبيل حرکت نخواهد کرد.

ب الف

علم و زندگی
با انجام فّعالّيت های زير می توانيد نيرو را بهتر حس کنيد. 

١) مسابقه ی مچ اندازی در کالس
٢) مسابقه ی طناب کشی بين گروه های مختلف کالس

٣) وارد کردن توپ با ضربه ی سر به دروازه
........................................ (٤
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 پ

ب

شکل های اين صفحه سه وضعيت را نشان می دهد که ممکن است برای شما آشنا باشد.
آيا می توانيد در هر حالت تشخيص دهيد چه کسی هل می دهد و چه کسی می ِکشد؟

در شکل الف به نظر می رسد که دخترها همديگر را هل می دهند، در حالی که در شکل ب همديگر را می ِکشند. 
به همين ترتيب در شکل پ  مرد کشاورز و گاو همديگر را می ِکشند.

در شکل های  الف و ب دخترها به يک ديگر نيرو وارد می کنند. آيا به نظر شما مرد وگاو نيز به هم نيرو وارد می کنند؟  
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  ايستگاه فکر  
الف) حّداقل چند جسم بايد بر هم اثر کنند تا نيرو ظاهر شود؟

ب) اگر دو جسم برهم اثر نگذارند، مانند حالتی که شخص در نزديکی اتومبيل ايستاده است و اتومبيل را هل نمی دهد. 
آيا دو جسم به هم نيرو وارد می کنند؟

علم و زندگی
در سال دوم با بازی طناب کشی آشنا شده ايد. در اين بازی دو تيم مثًال سه نفره، در دو جهت مختلف طناب را می کشند. 

اعضای هر دو تيم تالش زيادی می کنند تا طناب را به طرف خودشان بکشند. گاهی اوقات طناب به سادگی حرکت نمی کند.
الف) به نظر شما در چه حالتی با وجود اين که بر طناب نيرو وارد می شود، اّما طناب حرکت نمی کند؟

ب) در چه حالتی يکی از گروه ها برنده می شود؟

 شگفتی های آفرينش
آيا می دانيد َکک می تواند ارابه ای  که جرم آن بيش از يک صد هزار 

برابر جرم خودش است را بکشد و به حرکت درآورد؟ 
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آزمايش کنيد
يک جسم سنگين مانند يک جعبه را انتخاب کنيد که به راحتی با هل دادن حرکت نکند. تالش کنيد آن را به حرکت 

درآوريد.

حال از يکی از دوستانتان بخواهيد تا او نيز به جعبه در همان جهت هل دادن شما نيرو وارد کند. آيا در اين حالت جعبه 
راحت تر حرکت می کند؟ توضيح دهيد چرا راحت تر حرکت کرده است؟

حال از دوستتان بخواهيد از طرف مقابل به جعبه نيرو وارد کند. آيا جعبه حرکت می کند؟ توضيح دهيد.

در کدام حالت نيروها اثر همديگر را خنثی کرده اند و جسم حرکت نمی کند؟
در کدام حالت نيروی خالص بيش تری به جسم وارد شده و جسم سريع تر شروع به حرکت می کند؟
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درس ٧
ورزش و نيرو(۲)
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نيروهای غيرتماسی
دو  و...،  طناب کشی  ماشين،  هل دادن  مچ اندازی،  مسابقه ی  در 
جسم در اثر تماس با يک ديگر به هم نيرو وارد می کنند. آيا موقعيت هايی 
را می شناسيد که دو جسم بدون تماس با هم به يک ديگر نيرو وارد  کنند؟

وقتی توپ يا مدادی از دست شما رها شود، به طرف زمين سقوط 
می کند. ميوه ها و برگ ها نيز وقتی از درخت جدا می شوند، به طرف زمين 
زمين  طرف  به  اجسام  چرا  که  کرده ايد  فکر  تاکنون  آيا  می کنند.  سقوط 

سقوط می کنند؟

چرا وقتی شير آب را باز می کنيم، آب بالفاصله به سمت زمين جريان پيدا می کند؟
 گفت وگو کنيد

با  است.  ساکن  دارد،  قرار  شما  دست  در  توپ  وقتی 
يک  می کند و  پايين  طرف  به  حرکت  به  شروع  دست،  از  رهاشدن 
نيرو  حرکت،  تغيير  عامل  می دانيم  و  می افتد  اّتفاق  حرکت  تغيير 
نزديک  اجسام  همه ی  به  زمين  می گيريم  نتيجه  بنابراين  است. 
خود نيرو وارد می کند و آن ها را به طرف خود می کشد. اين نيرو، 
نيروی گرانشی ناميده می شود. نيروی گرانشی يک نيروی جاذبه 
است که روی همه چيز و همه کس عمل می کند. نيروی جاذبه ای 

که زمين به يک جسم وارد می کند، وزن جسم ناميده می شود.
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  ايستگاه فکر  
فرض کنيد در زمين مسابقه ی فوتبال، جاذبه ی زمين بر توپ وارد نشود. به نظر شما چه اّتفاق هايی ممکن است بيفتد؟ 

علم و زندگی
شما در کتاب های قبلی علوم با مفهوم جرم آشنا شديد و ديديد که جرم يک جسم به مقدار ماّده ی تشکيل دهنده ی آن 
بستگی دارد و واحد اندازه گيری آن کيلوگرم است. برای اندازه گيری جرم معموًال از ترازو استفاده می شود، اّما اکثرًا به جای 
کلمه ی جرم، از وزن استفاده می کنند؛ مثًال می گويند وزن اين هندوانه ٣/٥ کيلوگرم است، در حالی که درست اين است که 

بگوييم جرم اين هندوانه ٣/٥ کيلوگرم است. 

شگفتی های آفرينش
آيا می دانيد زمين و هفت سّياره ی ديگر منظومه ی شمسی با بيش از ١٦٠ قمر در اثر نيروی گرانشی به دور خورشيد می چرخند 

و فاصله ی هر سّياره از خورشيد حين حرکت در مدارش تغيير می کند، اّما هيچ گاه با يک ديگر برخورد نمی کنند.
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دو قطعه آهن ربای مشابه تهّيه کنيد. يکی از آهن رباها را روی چند عدد مداد استوانه ای قرار دهيد. آهن ربای ديگر را 
بدون آن که با آهن ربای اّول تماس پيدا کند، يک بار از طرف قطب همنام و بار ديگر از طرف قطب غيرهمنام به آن نزديک کنيد. 

چه اّتفاقی می افتد؟ اين آهن ربا باعث هل دادن می شود يا کشيدن؟
نيرويی که يک آهن ربا  به آهن ربای ديگر وارد می کند، نيروی مغناطيسی ناميده می شود.

 آزمايش کنيد

پژوهش کنيد  
در مورد بازيافت زباله های آهنی يا مواّدی که جذب آهن ربا می شوند، پژوهش کنيد و به کالس گزارش دهيد.
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 آزمايش کنيد

بار ديگر همين آزمايش را با خرده های کاغذ انجام دهيد، يعنی ميله يا شانه ی پالستيکی مالش داده شده را به خرده های 
کاغذ نزديک کنيد. چه اّتفاقی می افتد؟

جذب  باعث  نيرويی که  کند.  جذب  ديگر را  اجسام  است که می تواند  شده  خاصّيتی  دارای  مالش  پس از  شانه  يا  ميله 
خرده های کاغذ به ميله يا شانه می شود، نيروی الکتريکی ناميده می شود. شما هم مثال های ديگری از اين نيرو را در کالس 

بيان کنيد.  

دو ميله ی پالستيکی (مثًال دو عدد خودکار پالستيکی) تهّيه کنيد و يکی را توسط نخی همانند شکل ببنديد. دو سر هر دو 
ميله را به پارچه ی پشمی و يا موهای سر که تميز و خشک باشند،  مالش دهيد. ميله ی نخ دار را مانند شکل از ميزی آويزان کنيد. 

سر ميله ی ديگر که مالش داده شده را به سر ميله ی آويزان شده، نزديک کنيد. چه اّتفاقی می افتد؟
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اصطکاک
در دوچرخه سواری وقتی می خواهيم سرعت خود را کم و يا دوچرخه را متوّقف کنيم، از ترمز استفاده می کنيم.

آيا تاکنون فکر کرده ايد ترمزکردن چگونه سبب کُندشدن و توّقف سريع وسيله ی نقليه می شود؟ نه تنها دوچرخه بلکه هر 
جسمی که روی سطحی در حال حرکت است، پس از مّدتی حرکتش کُند می شود. وقتی توپی در حال حرکت است چرا پس 

از طی مسير کوتاهی از حرکت باز می ايستد؟ و چرا راه رفتن بر سطح يخ و برف دشوار است؟ و ... .

تخته ای صاف به طول تقريبی ۴۰ سانتی متر تهّيه کنيد و در سطحی صاف مانند يک سطح سراميکی، روی چند کتاب 
قرار دهيد. جسمی مانند يک باتری قلمی را از باالی تخته رها کنيد، جسم پس از طّی چه مسافتی روی سطح صاف می ايستد؟
بار ديگر اين آزمايش را روی سطح پرزداری مانند موکت تکرار کنيد. اين بار جسم پس از طّی چه مسافتی می ايستد؟ 

اگر آزمايش را روی سطح ناهموار خاکی انجام دهيم، چه اّتفاقی می افتد؟ اگر روی يخ انجام شود چه اّتفاقی می افتد؟
ــ به نظر شما بايد چه شرايطی فراهم باشد تا جسم مسافت بيش تری را طی کند؟

ــ در کدام حالت جسم سريع تر متوّقف می شود؟
ــ به نظر شما چرا در همه ی حالت ها، جسم پس از مّدتی باالخره می ايستد؟

 آزمايش کنيد

آزمايش روی سطح صاف

آزمايش روی سطح ُپرزدار
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  ايستگاه فکر  
در شکل صفحه ی قبل کدام نيرو سبب کند شدن حرکت و توّقف جسم شده است؟ اين نيرو در کدام جهت بر جسم 

وارد شده است؟

نيرويی که سبب کندشدن حرکت می شود، نيروی اصطکاک ناميده می شود. نيروی اصطکاک همواره خالف جهت 
حرکت بر جسم اثر می گذارد.

شگفتی های آفرينش
آيا می دانيد اگر نيروی اصطکاک نبود چه اّتفاقی می افتاد؟! آيا زندگی بدون اصطکاک برای شما قابل تصور است؟  

 

  ايستگاه فکر  
در آزمايش کنيد صفحه ی قبل نيروی اصطکاک در کدام حالت بيش تر است؟ آيا به نظر شما سطحی وجود دارد که 

جسم رهاشده بر روی آن متوّقف نشود؟ در گروه خود بحث کنيد.

در هريک از فّعالّيت های زير، نيروی اصطکاک بيش تر باشد بهتر است يا کم تر ؟ چرا؟
ب) باال رفتن از کوه الف) هنگام ترمز کردن اتومبيل 
ت) گره زدن طناب پ) اسکی روی يخ يا برف 

ث) اصطکاک بين اجزای دوچرخه، مثًال زنجير و چرخ دنده                     ج) هنگام ُهل دادن يک جسم سنگين 

 گفت وگو کنيد

پژوهش کنيد  
تحقيق کنيد برای افزايش اصطکاک در روزهای برفی و سرنخوردن اتومبيل ها چه اقداماتی صورت می گيرد؟ نتيجه ی 

تحقيق را به کالس ارائه کنيد.   
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يک کتاب بزرگ را روی ميز قرار دهيد و سعی کنيد به کمک يک ِکش آن را به حرکت واداريد. اين آزمايش را می توانيد با 
قرار دادن چند کتاب کوچک روی هم، نيز انجام دهيد. حال چند مداد استوانه ای شکل را زير کتاب  قرار دهيد و دوباره سعی 
کنيد کتاب را به کمک همان ِکش به حرکت درآوريد. در کدام حالت حرکت دادن کتاب راحت تر است و ِکش کم تر کشيده 

می شود؟

در زمان های قديم برای جابه جايی اجسام بسيار سنگين و کاهش اصطکاک از روشی شبيه اين آزمايش استفاده می کردند . 
آن ها به جای مداد از تنه ی درختان کمک می گرفتند.

به نظر شما امروزه برای کم کردن اصطکاک از چه راه هايی استفاده می کنند؟
توضيح دهيد چگونه يک دانش  آموز می تواند يک چمدان مسافرتی سنگين را جابه جا کند؟

 آزمايش کنيد

  ايستگاه فکر  
اتومبيل در جادهّ ای در حال حرکت است،  وقتی 
سرعت  کاهش  سبب  و  کرده  اثر  آن  بر  اصطکاک   نيروی 
آن می شود. به نظر شما آيا نيروی اصطکاک بر کشتی يا 

هواپيمای در حال پرواز نيز اثر می کند؟
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  ايستگاه فکر  
چه  دهيد.  حرکت  زياد  سرعت  با  برداشته،  را  کاغذ  برگه ی  يک  شکل،  همانند 

اّتفاقی می افتد؟ چه نيرويی سبب کندشدن حرکت و  خم شدن کاغذ می شود؟

که  می شود  وارد  مقاومی  نيروی  آن  بر  می کند،  حرکت  هوا  در  جسمی  وقتی 
به  بتوانند  اجسام  آن که  برای  بنابراين  می گويند.  هوا  مقاومت  نيروی  آن  به  اصطالحًا 
راحتی در هوا حرکت کنند، بايد شکل آن ها را به گونه ای طراحی کنيم تا نيروی مقاومت 

هوای وارد بر آن ها به کم ترين مقدار ممکن برسد.

پژوهش کنيد  
نيروی مقاومت هوا بر چه نوع خودروهايی اثر کم تری دارد؟

 آزمايش کنيد
دو بادکنک را همانند شکل از يک خط کش بياويزيد و به طور مستقيم و يا با يک لوله ی خودکار به وسط بادکنک ها 

فوت کنيد. چه اّتفاقی می افتد؟ اگر سريع تر از دفعه ی قبل فوت کنيد، چه اّتفاقی می افتد؟

پرواز

يک نوار کاغذی به عرض تقريبی ٤ سانتی متر را از ورق کاغذ ببريد و همانند شکل يک طرف آن را ميان کتاب قرار داده 
و فوت کنيد. چه اّتفاقی می افتد؟ اگر سريع تر از دفعه ی قبل فوت کنيد و هوا با سرعت بيش تری از روی کاغذ بگذرد، چه اّتفاقی 

می افتد؟
با دميدن هوا بر روی کاغذ، از فشار هوای باالی کاغذ، کاسته می شود. در نتيجه فشار هوا در 
پايين کاغذ بيش تر از فشار آن در باال شده و در اثر اين اختالف فشار نيرويی رو به باال بر کاغذ وارد 

می شود و آن را باال می برد.
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  ايستگاه فکر  
در روزهای طوفانی امکان اين که سقف شيروانی خانه های قديمی کنده شود، زياد است.

آيا می توانيد اين اّتفاق را براساس آزمايش های انجام شده توضيح دهيد.

بال های هواپيما را به گونه ای طراحی می کنند که وقتی هواپيما در حال حرکت است، هوای باالی بال دارای سرعت 
بيش تری نسبت به هوای پايين بال بشود و همين امر مانند آزمايش نوار کاغذی، سبب اختالف فشار در دو سوی بال و  ايجاد 
يک نيروی خالص به طرف باال می شود. اين نيرو می تواند حّتی از نيروی جاذبه ی وارد بر  هواپيما هم بيش تر باشد و آن را به 
طرف باال حرکت دهد. پس به هواپيمای در حال حرکت عالوه بر نيروی جاذبه ی زمين  و مقاومت هوا، نيروی رو به بااليی نيز 

وارد می شود که اصطالحًا به آن نيروی باالبری گفته می شود.

  کار در کالس
را  خود  هواپيمای  و  کند  درست  يا...  کاغذی  هواپيمای  يک  گروه  هر  شويد.  تقسيم  گروه  چند  به  خود  معّلم  نظر  با 
آزمايش کند. سپس يک مسابقه بين هواپيماهای ساخته شده برگزار گردد. هواپيمای کدام گروه مّدت زمان بيش تری در هوا 

باقی می ماند و مسافت بيش تری را طی می کند؟ 

نيروی مقاومت هوا
نيروی باالبری

وزن نيروی رانش
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هر گروه با ساختن نمونه هايی، روش های پيشنهادی خود را برای به حرکت درآوردن هر کاردستی نشان دهد.

نمايشگاهی از نمونه های ساخته شده برپا کنيد و روش های به حرکت درآوردن کاردستی ها را با هم مقايسه کنيد.

می خواهم بسازم درس ٨

 گفت وگو کنيد

 کار در کالس

روش هايی برای به حرکت درآوردن هر کاردستی پيشنهاد کنيد؟

در شکل های زير تصوير چند کاردستی را می بينيد.
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آيا تا به حال از موتور الکتريکی استفاده کرده ايد؟
حرکت موتور الکتريکی به وسيله ی باتری به اين شکل است.

  ايستگاه فکر  
اگر موتور الکتريکی نداشته باشيد، برای به حرکت درآوردن وسيله های خود از چه چيزهايی می توانيد استفاده کنيد؟ 

شما با استفاده از يک موتور الکتريکی و يک باتری کاردستی های حرکت کننده بسازيد.
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درس ٩
سفر انرژی

64



در زندگی روزمره، واژه ی  انرژی در جاهای مختلف به کار می رود:
شما چه مواقعی واژه ی انرژی را به کار می بريد؟ برای انجام چه کارهايی به انرژی نياز داريد؟

فّعالّيت های زير را انجام دهيد و بگوييد در هر مورد انرژی چه تغييری می کند:
١ــ دست های خود را به هم مالش دهيد تا احساس گرما کنيد.

٢ــ فرفره ی کاغذی را باالی منبع گرما (بخاری) قرار دهيد تا به چرخش درآيد. 
٣ــ با مداد بر لبه ی ليوان ضربه بزنيد تا صدا توليد شود.

٤ــ توپی را مطابق شکل پرتاب کرده تا با اسباب بازی ها برخورد کند و آن ها را به حرکت در آورد.

 آزمايش کنيد

٥  ــ بر روی طبل پالستيکی چند دانه برنج بريزيد و سپس در نزديکی پوسته ی طبل صدای محکمی ايجاد کنيد.

مشاهده کرديد که انرژی به شکل های گوناگون مانند انرژی حرکتی، گرمايی، نورانی و صوتی ديده می شود و دائمًا از 
شکلی به شکل ديگر تغيير می کند، شما چه شکل های ديگری از انرژی را می شناسيد؟ در زندگی روزمره از کدام شکل های 

انرژی بيش تر استفاده می کنيد؟

هشدار: فرفره را روی شعله ی مستقيم قرار ندهيد.
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انرژی در چه موادی ذخيره می شود؟
حتمًا تا به حال تجربه کرده ايد وقتی که گرسنه هستيد، خوردن مقداری مواّد خوراکی مانند کشمش يا خرما می تواند به 

بدن شما انرژی برساند، انرژی مواّد خوراکی از کجا به دست می آيد؟ آيا در اين مواد انرژی ذخيره شده است؟ 
انرژی نورانی خورشيد در غذاهايی که گياهان می سازند، به صورت انرژی شيميايی ذخيره می شود.

اغلب انرژی الزم برای گرم کردن خانه ها و به حرکت درآوردن ماشين ها و نيروگاه ها به وسيله ی سوخت  تأمين می شود. 
سوخت هايی مانند زغال سنگ، نفت، گاز طبيعی و چوب نيز انرژی شيميايی دارند. اين انرژی ها هنگام سوختن به شکل های 

موردنياز مانند گرما و حرکت تبديل می شوند. 

بسياری از دانشمندان معتقدند بخش عمده ی انرژی که ما مصرف می کنيم از نور خورشيد است. شما در اين مورد چه 
فکر می کنيد؟ داليل خود را در گروه بيان کنيد.  

 گفت وگو کنيد
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باتری ها  مانند  هم  وسايل  از  بعضی  و  می کنند  ذخيره  انرژی  طبيعی  به طور  سوخت ها  و  غذايی  مواّد  مانند  مواد  بعضی 
می توانند انرژی ذخيره کنند. آيا تاکنون مواردی مشاهده کرده ايد که بتوان در جسمی انرژی ذخيره کرد؟ چگونه؟ 

آيا وسيله هايی می شناسيد که به کمک باتری کار کنند؟ آيا باتری هم انرژی را 
ذخيره می کند؟ وقتی چراغ قوه يا اسباب بازی متحرک را به کار می اندازيد، 

انرژی چگونه تغيير می کند؟

  ايستگاه فکر  

ظرف آبی تهّيه کنيد و سنگ کوچکی را ابتدا از ارتفاع ٢٠ سانتی متری و سپس از ارتفاع ٤٠ سانتی متری و بار سوم 
از ارتفاع ٦٠ سانتی متری داخل ظرف رها کنيد. چه مشاهده می کنيد؟ در کدام ارتفاع آب بيش تری به اطراف پاشيده می شود؟

 آزمايش کنيد

آيا باالبردن سنگ باعث ذخيره شدن انرژی در آن می شود؟ در چه نوع فّعالّيت ها و ورزش هايی باالرفتن باعث ذخيره شدن 
انرژی می شود؟

چه  کنيد.  کوک  بيش تر  را  آن  ديگر  بار  کنيد.  رها  و  کرده  کوک  را  آن  و  کنيد  تهّيه  کوکی (فنردار)  بازی  اسباب  يک 
مشاهده می کنيد؟ در کدام حالت انرژی جسم پس از رها شدن بيش تر است؟

 آزمايش کنيد

  ايستگاه فکر  
هنگامی که ماشين اسباب بازی يا عروسک خود را کوک می کنيد، چه انرژی هايی به يک ديگر تبديل می شوند؟
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در گروه خود، سفر انرژی را برای هريک از موارد زير بيان کنيد:
 ورزشکاری که تير و کمان را می کشد و سپس آن را رها می کند.

 کوهنوردی که از کوه باال می رود و سپس با چتر نجات پايين می آيد.
انرژی  و  می چرخاند  را  آبی  برق   توربين  سپس  و  می شود  جمع  سد  پشت  که  آبی   

الکتريکی توليد می شود.

 گفت وگو کنيد

وسيله يا پديده ای را شناسايی کنيد که يک تبديل انرژی را نشان دهد. آن را به کالس بياوريد و به دوستانتان معّرفی کنيد. 
آيا می توانيد خودتان وسيله ای با اين ويژگی طراحی کنيد؟

 شگفتی های آفرينش
تبديل انرژی در بدن بعضی از موجودات زنده می تواند باعث توليد نور يا الکتريسيته شود. کرم شب تاب در شب از خود 

نور می دهد. مارماهی و سفره ماهی می توانند از خود برق توليد کنند و به اين وسيله دشمن را از خود دور کنند.

انرژی دائمًا تغيير می کند
انرژی دائمًا در سفر است. وقتی آب از باالی آبشار سرازير می شود، انرژی که به عّلت قرار گرفتن در ارتفاع در آب 
ذخيره شده است با سقوط آب به تدريج به انرژی حرکتی تبديل می شود. سپس وقتی آب روی توربين می ريزد، اين انرژی به 
انرژی حرکتی توربين تبديل می شود. توربين  هم با چرخش خود دستگاه مولد برق را به حرکت در می آورد و انرژی الکتريکی 
توليد می شود. انرژی الکتريکی می تواند به انرژی های صوتی، حرکتی، گرمايی و ساير انرژی های مورد نياز ما تبديل شود و 

اين تغييرات انرژی دائمًا ادامه پيدا می کند.

علم و زندگی
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اندازه گيری انرژی 
شما برای هر فّعالّيتی که انجام می دهيد، انرژی صرف می کنيد. انرژی با واحدی 
به نام ژول (J)  اندازه گيری می شود. چون اين واحد در مصرف انرژی روزانه، کوچک 
است از واحد کيلوژول استفاده می شود. مثًال ما برای دويدن در يک ساعت ٢٨٠٠ 
کيلوژول و برای راه رفتن آرام ٦٥٠  کيلوژول انرژی نياز داريم. روی بسته بندی مواّد 
غذايی، لوازم برقی خانگی و المپ های روشنايی برچسب هايی ديده می شود که ميزان 

انرژی موجود در ماّده ی غذايی يا انرژی مصرفی دستگاه را به ما نشان می دهد.

با استفاده از نوشته هايی که روی مواد غذايی نوشته شده است، انرژی توليدی مواد مختلف را با يک ديگر مقايسه کنيد 
و آن را به کالس گزارش دهيد. 

توّجه کنيد واحد انرژی روی مواد غذايی بر حسب کالری است و هر کالری مواد غذايی به طور تقريبی معادل ٤٠٠٠ 
ژول است.

  ايستگاه فکر  
 آيا می توانيد وسيله يا پديده ای معّرفی کنيد که در آن دو تبديل انرژی انجام پذير باشد؟

 تصور کنيد انرژی نتواند از يک شکل به شکل ديگر تغيير يابد. مثًال هوای گرم نتواند فرفره را بچرخاند؛ در اين صورت 
چه مشکالتی پيش می آيد؟

پژوهش کنيد  
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درس ١٠
خيلی کوچک، خيلی بزرگ 
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 شگفتی های آفرينش
در بدن انسان ٥٠ تا ٧٥ ميليون ميليون سلول وجود دارد؛ اّما شايد باور نکنيد که بيش تر جانداران فقط يک سلول 

دارند.

 مشاهده ی سلول و جانداران کوچک در زير ميکروسکوپ بسيار جالب و شگفت انگيز است. قبل از کار با ميکروسکوپ بهتر 
است با اجزای آن آشنا شويم.

در مورد استفاده  و نقش ميکروسکوپ ها در دنيای امروز، اطّالعاتی را جمع آوری و در مورد آن ها در کالس گفت وگو کنيد.

آيا تا به حال سلول ها را از نزديک مشاهده کرده ايد؟ برای ديدن آن ها از چه وسيله ای استفاده می کنيم؟
برای مشاهده ی بيش تر سلول ها و جانداران تک سلولی از ميکروسکوپ استفاده می شود.

عدسی چشمی

تغيير دهنده ی فاصله ی عدسی ها

پيچ نگهدارنده
عدسی های شيئی

صفحه ی چرخان

گيره

صفحه ی ميکروسکوپ

کندانسور
المپ

پايه
کليد

تنظيم ميزان نور

پيچ جابه جا کننده اساليد

تنظيم کند

تنظيم تند

دسته

 جمع آوری اّطالعات 
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کار با ميکروسکوپ

برای استفاده ی صحيح از ميکروسکوپ مراحل زير را با کمک معّلم خود انجام دهيد. 

١ــ پس از تميز کردن عدسی ها ، صفحه ی ميکروسکوپ را در پايين ترين وضعيت خود قرار دهيد.
٢ــ عدسی شيئی با بزرگ نمايی کم را در مسير نور قرار دهيد.

بين  صفحه  روی  را  ای)  شيشه  (تيغه ی  الم  و  برداشته  را  آزمايشگاه  در  موجود  آماده ی  نمونه های  از  يکی  ٣ــ 
گيره ی ميکروسکوپ طوری قرار دهيد که المل (تيغک شيشه ای) به سمت باال باشد و نور از آن عبور کند.

٤  ــ درون عدسی چشمی نگاه کنيد و با پيچ تنظيم، صفحه ی ميکروسکوپ را آهسته به سمت باال بياوريد.
٥  ــ با مشاهده ی تصوير با پيچ جابه جا کننده، الم را به اندازه ای حرکت دهيد که تصوير در وسط ميدان ديد قرار 

گيرد. سپس تصوير را تنظيم کنيد تا واضح ديده شود.
٦ــ عدسی با بزرگ نمايی متوسط را در مسير نور قرار دهيد و تصوير را به آهستگی تنظيم کنيد.

٧ــ عدسی با بزرگ نمايی زياد را در مسير نور قرار دهيد و مجّددًا تصوير را تنظيم کنيد.

 با کمک والدين خود چند شيشه کوچک درب دار تهّيه و از آب مکان های مختلف مثل حوض، برکه، نهر، رودخانه که 
ظاهر سبز رنگ دارند، نمونه برداری کنيد و به کالس بياوريد.

ميکروسکوپ  با  و  دهيد  قرار  تيغک  روی  و  بريزيد  شيشه ای  تيغه ی  روی  را  آب  نمونه های  از  قطره ای  معّلم  کمک  با 
مشاهده نماييد. شکل آنچه را می بينيد در دفتر خود بکشيد و با شکل های صفحه ی بعد مقايسه کنيد. 

نمونه هايی مانند: بال و پای مگس و حشرات ديگر و گرده های گياهان مختلف محيط زندگی خود را زير ميکروسکوپ 
قرار دهيد و شکل آنچه را مشاهده می کنيد، رسم کنيد.

 آزمايش کنيد
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 شما ممکن است در قطره ی آب، رشته های سبز رنگی را ببينيد که از کنار هم قرار گرفتن سلول ها تشکيل شده اند. 
اين ها پرسلولی های ساده هستند و جلبک های رشته ای نام دارند.

 بقّيه ی ذرات ريزی که در بين اين رشته ها می بينيد، ممکن است جانداران تک سلولی يا پرسلولی ساده باشند.

مقداری مخمر نانوايی را در آب بريزيد و کمی صبر کنيد.يک قطره از محلول تهّيه  شده را روی الم بريزيد و روی آن 
المل قرار دهيد. موجودات تک سلولی گرد يا بيضی شکلی که می بينيد، همان مخمرها هستند. اگر با دّقت بيش تر نگاه کنيد، 

بعضی از آن ها را در حال جوانه زدن خواهيد ديد.مخمرها از قارچ های تک  سلولی هستند.

مخمر را می توان به صورت ذّرات خشک جامد از فروشگاه ها يا به صورت مايه ی خمير از نانوايی ها تهّيه کرد.

علم و زندگی
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 نکته ی تاريخی: در گذشته برای ديدن اجسام ريز بيش تر 
بزرگ  برابر   ٢٠ تا   ١٠ را  اجسام  بين  ذّره  می شد.  استفاده  ذّره بين  از 
می کند.اّولين ميکروسکوپ ها با قرار دادن ذّره بين ها در کنار همديگر 

ساخته شدند.
را  ميکروسکوپ  اّولين  پيش  سال   ٤٠٠ حدود  هوک  رابرت 
ساخت و با آن توانست قطعه ای از چوب پنبه را با دّقت ببيند و تصوير 
او  نيز  را  کوچک)  اتاق  معنای  به   ) سلول  اصطالح  کند.  رسم  را  آن 
برای حفره های چوب پنبه به کار برد.پس از آن ميکروسکوپ ديگری 

ساخته شد که با آن توانستند موجودات ريز درون آب را ببينند.

جديدترين و پيشرفته ترين ميکروسکوپ های نوری می توانند نمونه را تا ٢٠٠٠ برابر بزرگ تر نشان دهند. پژوهشگران در 
آزمايشگاه ها از اين نوع ميکروسکوپ استفاده می کنند.

ميکروسکوپ های امروزی
عدسی  چندين  گرفتن  قرار  هم  کنار  از  قديمی  ميکروسکوپ های  همان  مثل  امروزی  ميکروسکوپ های  همه ی  تقريبًا 
ساخته شده اند. در اين ميکروسکوپ ها نور از يک منبع نوری به نمونه تابيده می شود. نور از نمونه و عدسی ها عبور می کند و 

ما می توانيم تصوير نمونه را به صورت روشن و بزرگ تر از خود آن ببينيم. 

ميکروسکوپ های قديمی و امروزی را با يک ديگر مقايسه کنيد. از اين مقايسه چه نتيجه ای می گيريد؟ 

تصويری که رابرت هوک 
از چوب پنبه رسم کرد

ميکروسکوپ رابرت هوک

 گفت وگو کنيد

علم و زندگی
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مشاهده ی سلول های گياهی و جانوری

برای ديدن سلول های نگهدارنده روزنه می توان از برگ تازه ی گياه تره يا گياهان گلخانه ای استفاده کرد. برگ را تا بزنيد 
تا بشکند سپس با حرکت مورب يک نيمه روی نيمه ی ديگر بخش شفافی را که سطوح بااليی و پايينی برگ را پوشانده اند، 
جدا کنيد. تّکه ی کوچکی از آن را روی الم بگذاريد، پس از اضافه کردن يک قطره آب، المل را روی آن قرار دهيد و با 

ميکروسکوپ مشاهده نماييد.
شکل آنچه را در زير ميکروسکوپ می بينيد، در دفتر خود بکشيد.

آيا تصويری که می بينيد با شکل مقابل شباهتی دارد؟

شکل آنچه را در زير ميکروسکوپ می بينيد، در دفتر خود بکشيد و با شکل 
زير مقايسه کنيد.

مطابق شکل مقابل تعدادی از سلول های سطحی کنده شده ی دهان را به همراه 
مقداری بزاق دهان به روی الم منتقل کنيد. پس از گسترش آن المل را روی آن قرار 

دهيد و زير ميکروسکوپ مشاهده کنيد. 

 آزمايش کنيد
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درس ١١
 شگفتی های برگ
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برگ، رنگيزه های سبزی به نام سبزينه (کلروفيل) دارد. سبزينه انرژی نور خورشيد را جذب می کند. گياهان از انرژی 
نور خورشيد برای ساختن غذا استفاده می کنند.

برای اين عمل روزنه های برگ، کربن دی اکسيد را از هوا می گيرند. ريشه ها نيز آب و مواّد محلول در آن را از خاک 
گرفته و به وسيله ی آوندها به برگ می رسانند.

غذاسازی گياهان به وسيله ی انرژی نور خورشيد، فتوسنتز نام دارد. فتو يعنی نور و سنتز يعنی ساختن.

بر روی يک قاشق نشاسته، قطره قطره محلول يد بريزيد. مشاهدات خود را يادداشت کنيد و در کالس گزارش دهيد.
 آزمايش کنيد

را  آن  روی  تا  بريزيد  آن  روی  الکل  آن قدر  و  بگذاريد  کوچک  آزمايشگاهی )  شيشه ای  ِبشر( ظرف  يک  در  را  برگی 
بپوشاند. حال اين ِبشر را در يک ِبشر  بزرگ تر که تا نيمه از آب پر شده است، بگذاريد. آن قدر اين ِبشر را حرارت دهيد که 
تمام رنگ سبز از برگ خارج شود و شما آن را در بشر کوچک ببينيد. برگ را با احتياط از ِبشر خارج کنيد و آن را با آب 

بشوييد. سپس برگ را در يک بشقاب بگذاريد و محلول يد را روی آن بريزيد. چه مشاهده می کنيد؟

 

اين  است.  گير  آتش  بسيار  الکل  زيرا  کنيد.  خودداری  حرارت  روی  مستقيم  به طور  الکل  دادن  قرار  از  هشدار:   
آزمايش را با کمک معلّم خود انجام دهيد.

محلول يد

١

٢
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  ايستگاه فکر  
نتايج دو آزمايش قبل را که انجام داده ايد، با يک ديگر مقايسه کنيد. چه نتيجه ای می گيريد؟

شگفتی های آفرينش
برگ شکارچی: برگ ها را اندام اصلی فتوسنتزکننده در گياهان می دانند، عالوه بر اين گياهان را به عنوان توليدکننده 

نيز می شناسند، ولی بعضی گياهان، همه ی مواّد مورد نياز خود را نمی توانند بسازند.  
به همين دليل، برگ بعضی از گياهان به شکل تله درآمده است که می تواند حشرات و حّتی جانوران کوچک را شکار 

کند. اين گياهان مواد بدن شکار خود را مصرف می کنند.

برگ گياهان انرژی نور خورشيد را در مواّد غذايی ساخته شده (مانند نشاسته) ذخيره می کنند.
همه ی موجودات زنده از غذايی که گياهان می سازند، تغذيه می کنند. گياهان خود نيز از اين غذا استفاده می کنند.

ساقه های سبز رنگ گياهان مانند ساقه ی لوبيا که کلروفيل دارند نيز غذاسازی می کنند. اّما محّل اصلی غذاسازی برگ 
است.
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 جمع آوری اّطالعات 
آيا می دانيد در قسمت های مختلف گياهان چه مواّد غذايی وجود دارد؟

در اين مورد اطّالعات جمع آوری و جدول زير را کامل کنيد:

ميوه ی روغن دارميوه ی نشاسته دارساقه ی نشاسته داردانه ی  روغن داردانه ی  نشاسته دار

نارگيلموزسيب زمينیتخمه ی آفتابگردانگندممثال ١

ـــــــــــــمثال ٢

به تصاوير زير به دّقت نگاه کنيد و درباره ی آن ها با يک ديگر گفت وگو و نتيجه گيری کنيد.

  ايستگاه فکر  
گياهان چگونه به کم کردن آلودگی هوا کمک می کنند؟

زمين را بدون فتوسنتز تصور کنيد! 
نبودن فتوسنتز چه اثری بر زندگی گياهان، جانوران و انسان ها دارد؟

در فتوسنتز عالوه بر غذا، اکسيژن نيز توليد می شود. اين اکسيژن از روزنه های برگ وارد هوای اطراف می شود.
موجودات زنده برای تنفس به اکسيژن نياز دارند. اکسيژن توليد شده به وسيله ی فتوسنتز در تنفس موجودات زنده 

مورد استفاده قرار می گيرد.فتوسنتز با توليد اکسيژن به کاهش آلودگی هوا نيز کمک می کنند.

 گفت وگو کنيد

 گفت وگو کنيد
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درس ١٢
جنگل برای کيست؟
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در کالس پنجم با زنجيره ی غذايی آشنا شديد.

الف) يک زنجيره ی غذايی برای جانداران شکل روبه رو بنويسيد.
مصرف کننده ی  مصرف کننده اند؟  کدام  و  توليدکننده  کدام  زنجيره  اين  در 

اّول و مصرف کننده ی دوم را در زنجيره ای که نوشته ايد، مشّخص کنيد.
در اين زنجيره  زندگی روباه چگونه به درخت بلوط وابسته است؟  

 
ب) زنجيره های غذايی را در شکل زير پيدا و آن ها را رسم کنيد.

آيا در زنجيره هايی که رسم کرده ايد، گياهان و جانوران مشترکی وجود دارند؟ آن ها را مشّخص کنيد.

  ايستگاه فکر  
دانشمندان برای بررسی ارتباط غذايی جانداران در يک محيط، شبکه ی غذايی رسم می کنند. اکنون شما نيز  با استفاده 

از جانوران و گياهان مشترِک اين زنجيره ها، يک شبکه ی غذايی رسم کنيد.

می خورد و خورده می شود
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چيزی هدر نمی رود

با استفاده از يک ذّره بين قوی ميوه های کپک زده را مشاهده کنيد. چه می بينيد؟ 

آيا می دانيد قارچ ها در چه جاهای ديگری رشد می کنند؟ آن ها مواد مورد نياز خود را چگونه به دست می آورند؟ قارچ ها 
در چه جايی از زنجيره ی غذايی قرار می گيرند؟

قارچ ها را تجزيه کننده می نامند زيرا بقايای موجودات زنده را تجزيه می کنند و سبب می شوند که مواّد تشکيل دهنده ی 
آن ها دوباره به طبيعت برگردد. مثًال تجزيه ی قارچ هايی که روی بقايای گياهان و جانوران در جنگل رشد می کنند، به بهبود و 

تقوّيت خاک کمک می کند. 

 گفت وگو کنيد

اکنون يک قطره آب روی تيغه بگذاريد. با استفاده از چيزی مانند چوب کبريت مقداری از کپک روی ميوه را برداريد 
و آن را به آرامی درآب روی تيغه پخش کنيد و روی آن را با تيغک بپوشانيد. با استفاده از ميکروسکوپ آن را مشاهده کنيد. 

مشاهدات خود را با رسم شکل نشان دهيد.
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شکار  ته مانده ی  با  را  خود  کرکس  مجانی:  غذای 
جانوران ديگر سير می کند. مثالً وقتی شيرها الشه ی شکار 
خود را رها می کنند، کرکس هايی که در آن نزديکی در انتظار 
دورشدن شيرها هستند، به محّل الشه می روند و بقايای آن 

را می خورند.

باهم زندگی می کنند
ابتدا به هر تصوير نگاه کنيد و سپس متن مربوط به آن را بخوانيد.

دوستی مورچه و شته: شته هايی که روی اين گياه قرار دارند، 
درحال مکيدن شهد شيرين گياه هستند. مورچه ها، شته ها را با خود به 
النه شان می برند تا ماّده ی شيرينی را که شته ها دفع می کنند، بخورند. 

شته ها نيز در النه ی مورچه ها از شکارچی ها در امان می مانند.

تا  می کنند  سعی  خود  دم  دادن  تکان  با  اسب ها  مزاحم:  مگس های 
مگس ها و پشه ها را از خود دور کنند. اين حشرات نيش خود را به درون بدن 

اسب فرو می برند و خون آن را می مکند.

اکنون در مورد هر مثال به اين پرسش ها پاسخ دهيد: کدام جانور سود می برد؟ کدام جانور سود نمی برد؟ 
 گفت وگو کنيد

شگفتی های آفرينش
کروکوديل هايی که در اطراف رود نيل زندگی می کنند، بعضی 
وقت ها بدون حرکت و با دهان باز استراحت می کنند. در اين هنگام 
انگل های  و  می شود  کروکوديل  دهان  وارد  کوچک  پرنده ی  نوعی 

درون دهان کروکوديل را می خورد.   
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تصويرهای زير برخی محيط ها را نشان می دهند. کدام 
وجود  طبيعی  به طور  کدام   است؟  ساخته  انسان  را  محيط 

دارد؟ اين محيط ها چه تفاوتی با هم دارند؟

پژوهش کنيد  
محيط های طبيعی، زيستگاه انواع زيادی از جانوران، گياهان و موجودات زنده ی ديگر هستند. آيا در اطراف محّل 
زندگی شما محيط طبيعی بوده است که االن وجود ندارد و يا اين که وسعت آن کم شده است؟ چرا آن محيط طبيعی از بين 

رفته و يا کوچک شده است؟

طبيعت را حفظ کنيم
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وقتی شرايط تغيير می کند
مثال هايی  چه  باره  اين  در  ندارند.  وجود  ديگر  اکنون  که  اند  داشته  وجود  گياهانی  و  جانوران  زمين  تاريخ  طول  در 

می شناسيد؟
 به نظر شما چه عواملی سبب از بين رفتن همه ی افراد يک نوع جانور می شود؟ 

وقتی زيستگاه جانداران تغيير می کند، بعضی جانداران نمی توانند خود را با شرايط جديد سازگار کنند و به تدريج کم 
می شوند، به طوری که ممکن است سرانجام همه ی آن ها از بين بروند.

سال  هفتاد  حدود  ايرانی  شير  تاريخی:  نکته ی   
پيش در بخش هايی از ايران وجود داشت. اّما به عّلت های 
دادن  دست  از  و  انسان  توسط  شکار  مثًال  متفاوت، 
در  ديگر  شير  اين  که  طوری  به  رفت.  بين  از  زيستگاهش 

ايران وجود ندارد. 
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چه درختی می کاريد؟
روز  را  سال  از  روز  يک  ما  کشور  در  علّت  همين  به  است.  اسالمی  ايرانی  فرهنگ  در  پسنديده  رسمی  درخت کاری 
درخت کاری ناميده اند. آيا می دانيد اين روز  چه روزی است؟ زيست شناسان می گويند در هر منطقه درخت هايی را بايد کاشت 
که به طور طبيعی در همان منطقه رشد می کنند. به اين درخت ها درخت های بومی می گويند. بنابراين بايد در انتخاب نوع درخت 
دّقت کرد. مثالً درخت کاج موادی از ريشه ی خود در خاک ترشح می کند که مانع از رشد بسياری از گياهان می شود. به همين 

علّت تنوع گياهان در جنگل های کاج کم است.

در محّل زندگی شما روز درخت کاری چه درخت هايی می کارند؟ آيا اين درخت ها بومی منطقه ی شما هستند؟
 گفت وگو کنيد
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به انتخاب خود يکی از موارد زير را انجام و در کالس ارائه دهيد.
١ــ جنگل برای کيست؟ در پاسخ به اين پرسش با توّجه به آنچه آموخته ايد، يک داستان کوتاه بنويسيد.

٢ــ مقاله ای درباره ی وضعيت يک محيط طبيعی که می شناسيد و در خطر از بين رفتن است، بنويسيد. در اين مقاله به 
اهمّيت حفظ اين محيط اشاره کنيد و راه هايی برای حفظ آن پيشنهاد دهيد. 

٣ــ مجموعه ای از تصاوير بعضی گياهان يا جانوران بومی محّل زندگی خود تهّيه کنيد.می توانيد شکل آن ها را نّقاشی 
کنيد يا اين که از آن ها عکس بگيريد.

با کمک معلّم خود نمايشگاهی از کارهايی که برای اين فّعالّيت انجام داده ايد، برگزار کنيد.

پژوهش کنيد  
مسئوليت حفظ محيط های طبيعی در کشور ما بر عهده ی چه سازمان هايی است ؟ چه شغل هايی در ارتباط با معّرفی و 

حفظ محيط های طبيعی وجود دارد؟

اگر قطع درخت های جنگل ها به همين سرعت ادامه يابد حدود نيمی از جنگل های کره ی زمين حداکثر تا ٢٠ سال ديگر 
از بين می روند.

 جمع آوری اّطالعات 
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درس ١٣
سالم بمانيم
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از فردی به فرد ديگر 
پزشک به فردی که سرماخورده است، می گويد از دست دادن يا روبوسی با ديگران پرهيزکند، اّما به فردی که ديابت 

(بيماری قند) دارد چنين توصيه ای نمی کند. چرا؟ 
بيماری هايی که می توانند از فردی به فرد ديگر منتقل شوند، بيماری های واگير ناميده می شوند. عامل ايجاد بيماری های 
واگير جاندارانی به نام ميکروب هستند. ديدن اکثر عوامل بيماری زا فقط با ميکروسکوپ امکان پذير است به اين علّت به آن ها 

ميکروب می گويند. در شکل زير  برخی ميکروب ها را می بينيد. 

ميکروب سرماخوردگی از چه راهی وارد بدن ما می شود؟
 گفت وگو کنيد

با مراجعه به خانه ی بهداشت محلّه ی خود درباره ی بيماری وبا اطّالعات 
جمع آوری کنيد و به کالس گزارش دهيد.

  ايستگاه فکر  
به تصوير نگاه کنيد. اين محيط چگونه سبب گسترش بيماری های واگير می شود؟

بعضی ميکروب ها در بدن جانوران زندگی می کنند. به اين جانوران، ناقل بيماری می گويند. مثًال موش ناقل بيماری 
طاعون و سگ ناقل بيماری هاری است. چه جانوران ديگری می شناسيد که ناقل بيماری هستند؟

ويروس آنفلوآنزاباکتری سلعامل بيماری سالک

ميکروب وبا

 جمع آوری اّطالعات 
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مبارزه با همه ی وجود 
آيا می توان جايی پيدا کردکه ميکروب نباشد؟ پس چرا فقط بعضی مواقع بيمار می شويم؟

ميکروب ها برای اين که ما را بيمار کنند بايد از دو سّد دفاعی بدن عبور کنند.
سّد اّول: پوست بدن از ورود ميکروب ها جلوگيری می کند اّما اگر زخم يا خراشی در پوست ايجاد شود، چه اتّفاقی 
می افتد؟ وقتی نفس می کشيم، ميکروب ها وارد بينی می شوند اّما چرا نمی توانند به راحتی پايين تر بروند و وارد شش ها شوند؟ 

مخاط بينی و راه های تنفسی چه نقشی در گيرانداختن ميکروب ها و خارج کردن آن ها دارند؟  
سّد دوم: اگر ميکروب ها از سّد اّول عبور کنند با سّد دوم دفاعی بدن، يعنی گلبول های سفيد مواجه می شوند. بعضی 
گلبول های سفيد به ميکروب ها حمله می کنند و آن ها را می خورند! به اين گلبول های سفيد بيگانه خوار نيز می گويند. بعضی 
گلبول های سفيد موادی به نام پادتن ترشح می کنند. پادتن ميکروب ها را غيرفّعال می کند. گلبول های سفيد بيگانه خوار اين 

ميکروب های غيرفّعال را راحت تر می خورند. اّما اگر ميکروب ها از اين سد نيز عبور کنند، چه اتّفاقی می افتد؟

 شگفتی های آفرينش
آيا می دانيد در روده ی ما باکتری هايی وجود دارند که ويتامين توليد می کنند و بعضی باکتری ها که در پوست ما زندگی 

می کنند، باکتری های زيان آور را از بين می برند؟!

باکتری مفيد رودهباکتری مفيد پوست

گلبول سفيد در حال  بيگانه خواری

انواع گلبول های سفيد

در بعضی جاها فاضالب را با باکتری های خاصی تصفيه و بی ضرر می کنند و از آن برای آبياری درختان و فضاهای 
سبز استفاده می کنند.
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وقتی ميکروب ها پيروز می شوند
ميکروب هايی که موّفق شده اند از سدهای دفاعی بدن عبور کنند، در جاهای متفاوت بدن ساکن می شوند؛ مثًال ميکروب سل 

در ُشش ها قرار می گيرد و سبب تخريب شش ها می شود.بعضی ميکروب ها با ترشح سم 
به بدن آسيب می رسانند؛ مثًال ميکروب گلودرد چرکی که در گلو قرار می گيرد، سّمی 

ترشح می کند که با جريان خون به قلب می رود و به آن آسيب می رساند.

بيماری ها  بعضی  نشانه های  ادرار  سوزش  و  ماهيچه ها  درد  دهان،  بد  بوی  دارند.  عالمت هايی  و  نشانه ها  بيماری ها، 
هستند. شما چه نشانه های ديگری از بيماری ها می شناسيد؟ فرد بيمار در صورت داشتن چنين نشانه هايی چه کارهايی را بايد 

انجام دهد و چه کارهايی را نبايد انجام دهد؟

باال بردن مقاومت بدن: چرا بعضی افراد بيش تر سرما می خورند و يا اين که زود به زود بيمار می شوند؟ هرچه بدن مقاوم تر باشد، 
ميکروب ها را سريع تر از بين می برد. ورزش کردن و خوردن غذای کافی و متنوع مقاومت بدن را دربرابر ميکروب ها افزايش می دهد. شما 

چه کارهايی برای افزايش مقاومت بدنتان انجام می دهيد؟
واکسن: تا به حال برای چه بيماری هايی واکسينه شده ايد؟

وقتی واکسن وارد بدن می شود، گلبول های سفيد عليه آن پادتن می سازند. هر بيماری واکسن 
مخصوص به خود را دارد. بعضی واکسن ها فرد را برای همه ی عمر نسبت به آن بيماری مقاوم می کنند، 

اّما برای مقاومت در برابر بعضی بيماری ها بايد در چند نوبت واکسن دريافت کرد.

هشدار: اگر پزشک برای بهبود بيماری شما آنتی بيوتيک تجويز کرده است، آن را 
به  نکنيد  را  کار  اين  اگر  بخوريد.  تعداد  همان  به  و  است  گفته  دکتر  که  ساعت هايی  همان  در 
باکتری ها فرصت می دهيد تا خود را در برابر آنتی بيوتيک مقاوم کنند و در نتيجه دارو نتواند 

آن ها را از بين ببرد.

 سرماخوردگی با آنفلوآنزا فرق می کند. ويروس سرماخوردگی در سلول های بينی قرار 
می گيرد، در حالی که ويروس آنفلوآنزا در سلول های ُشش ها ساکن می شود. آنفلوآنزا معموًال 

همراه با تب، بدن درد و سرفه است. 

باکتری روماتيسم قلبی  گفت وگو کنيد
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ورزش کردن سبب تقويت ماهيچه ها و قلب و احساس نشاط در بدن می شود.  

قدردان سالمت خود باشيم
اختالل  سبب  به  بيماری ها  اين  نمی آيند.  به وجود  ميکروب ها  اثر  در  غيرواگير  بيماری های  غيرواگير:  بيماری های 
در کار دستگاه های بدن ايجاد می شوند. نوع تغذيه در ايجاد  بعضی از بيمار ی های غيرواگير نقش دارد. مثًال در صورتی که 
به اندازه ی الزم غذاهای کلسيم دار مصرف نکنيد، ممکن است استخوان ها يتان نرم بمانند و با کم ترين ضربه شکسته شوند. 

افرادی که غذاهای پر نمک و سرخ شده با روغن فراوان می خورند در معرض خطر بيماری فشار خون قرار دارند.

با راهنمايی معلّمتان به صورت گروهی فهرستی از چند بيماری غيرواگير و علت آن ها تهّيه و در کالس گزارش کنيد.

رفتارهای سالم: عوامل متعددی ما را بيمار می کنند اّما اين رفتارهای ما هستند که در حفظ سالمتی و يا از دست 
خوردن  دندان،  با  سخت  چيزهای  نشکستن  زدن،  مسواک  مانند  ساده ای  کارهای  با  مثالً  دارند؛  زيادی  نقش  سالمتی  دادن 
غذاهای کلسيم دار و پروتئين دار می توانيم دندان های سالمی داشته باشيم. همچنين درست نشستن، درست راه رفتن و انجام 
نرمش های مناسب از آسيب رسيدن به ستون مهره ها جلوگيری می کند. شما چه رفتارهای ديگری می شناسيد که سالمتی ما را 

یبه خطر می اندازد؟

بيش تر شبيه کدام يک رفتار می کنيد؟

پژوهش کنيد  
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بی دّقتی در عبور از خيابان و بی توّجهی به عالئم رانندگی، بازی ها و شوخی های خطرناک و آتش بازی از عواملی است 
که سالمت کودکان و نوجوانان را تهديد می کند. از دست دادن سالمت در چنين حوادثی معموالً جبران ناپذير است. آيا شما 

کسی را می شناسيد که در اثر چنين حوادثی دچار مشکل شده باشد؟

برای  راه هايی  چه  کنيد.  بيان  استدالل  با  را  خود  نظر  چيست؟  شما  نظر  است.  درمان  از  بهتر  پيشگيری  که  می شود  گفته 
پيشگيری از بيماری های واگير می شناسيد؟

کمک کردن به ديگران، مهربانی، خوش رويی و رفتار درست و محترمانه با اطرافيان به سالمت روح و روان ما کمک می کند.

بيش تر شبيه کدام يک رفتار می کنيد؟

 گفت وگو کنيد
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از گذشته تا آينده

از بزرگ ترها درباره ی وسايل ارتباطی زمان خودشان بپرسيد و اطّالعات به دست آمده را به كالس گزارش دهيد.

درباره ی اين وسايل ارتباط شخصی با يک ديگر گفت وگو كنيد. از معلّم خود بخواهيد در اين گفت وگو شركت كند.

وسايل ارتباط انسان ها با يک ديگر از گذشته تا امروز خيلی تغيير كرده اند. تصويرهای زير برخی وسايل ارتباطی در 
گذشته را نشان می دهند.

درس١٤

وسايل ارتباط شخصی

علم و زندگی
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  ايستگاه فکر  
چرا وسايل ارتباط شخصی با گذشت زمان تغيير كرده اند؟ پيش بينی كنيد در آينده وسايل ارتباط شخصی چگونه خواهند بود.

در تصويرهای زير برخی وسايل برقراری ارتباط امروزی آمده است.

درباره ی نقاط قّوت و ضعف اين وسايل با هم كالسی های خود گفت وگو كنيد.

درباره ی مضّرات برخی وسايل ارتباط شخصی با دانش آموزان گفت وگو كنيد.
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