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بسم ا… الرحمن الرحیم

فرایند تولید برنامه درسی  مجموعه فعالیت های نظام مند و طرح ریزی شده ای است، که تالش دارد ابعاد چهارگانه 
زیر نظام برنامه درسی )طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی( را در یک فعالیت منسجم، هماهنگ با غایت و اهداف 

نظام تعلیم و تربیت رسمی سازماندهی نماید.
در تدوین محتوای کتب دانش آموزان با نیازهای ویژه که بخشی از فرایند برنامه ریزی درسی است، سعی شده تا 
مالحظات ساحت های تربیتی حاکم بر فلسفه تعلیم و تربیت که ناظر بر رشد و توانمندی دانش آموزان برای درک و 
فهم دانش پایه و عمومی، کسب مهارت های دانش افزایی، به کارگیری شیوه تفکر علمی و منطقی، توان تفکر انتقادی، 
آمادگی جهت بروز خالقیت و نوآوری و نیز کسب دانش، بینش و تفکر فناورانه برای بهبود کیفیت زندگی است، 
مورد توجه قرار گیرد. این محتوا با فراهم نمودن فرصت های مناسب برنامه درسی ضمن تأکید بر انعطاف در عین 
ثبات و همه جانبه نگری و توجه به هویت ویژه متربیان با نیازهای خاص، زمینه ساز دستیابی دانش آموزان به کسب 

شایستگی های الزم )توانمندی ها، مهارت ها( می باشد. 
امید است این محتوا در تحقق اهداف مؤثر باشد و معلمان عزیز و گرامی با بهره گیری از این کتاب بتوانند فراگیران 

را در دستیابی به صالحیت های فردی و اجتماعی یاری نمایند.
این کار بزرگ حاصل همکاری صمیمانه کارشناسان سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی و گروه های تألیف 
کتاب های درسی می باشد، شایسته است از تالش و مساعی این عزیزان و همکاران سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی وزارت متبوع که در مراحل چاپ و آماده سازی ما را یاری داده اند، تقدیر و تشکر نماییم.
در اینجا از همه همکاران و صاحب نظران درخواست می نمایم، تا نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص این 

محتوا به این سازمان منعکس نماید.
دکتر مجید قدمی
معاون وزیر و رییس سازمان
آموزش و پرورش استثنایی کشور



همکار گرامی

با استمداد از خداوند متعال و تالش و همکاری گروهی از برنامه ریزان، کارشناسان و دبیران متعهد، کار تألیف و تدوین کتاب 
علوم تجربی و بهداشت سال سوم دوره ی راهنمایی تحصیلی پیش حرفه ای براساس آخرین دست آوردهای آموزشی و با 
توّجه به توانمندی های دانش آموزان با نیازهای ویژه به انجام رسید. بدیهی است مرحله ی کمال مطلوب تألیف کتاب های 

درسی علوم به تدریج و پس از استفاده و بهره مندی از نظرات ارزشمند شما همکاران گرامی حاصل می شود.
اکنون برای اجرای بهتر آموزش، توّجه شما همکاران گرامی را به نکات ذیل جلب می نماییم.

1ـ هر فصل کتاب با یک تصویر عنوانی که مرتبط با موضوع درس است شروع می شود که هدف آن ایجاد انگیزه و 
آماده سازی در یادگیرندگان و زمینه ای برای گفت وگو در مورد موضوع درس می باشد.

2ـ تالش بر آن بوده است تا مفاهیم اصلی موردنظر برنامه ی درسی از طریق فّعالیّت هایی از قبیل آزمایش کنید، 
مشاهده کنید، گفت و گو کنید و… آموزش داده شود و فّعالیّت ها به گونه ای ترتیب داده شده اند که پرورش مهارت ها 

و نگرش ها در آن ها مورد تأکید قرار گیرد.
3ـ »مطالب تکمیلی«، مطالبی مرتبط با موضوع هر درس هستند که برای غنی تر کردن مطالب هر فصل در آن طراحی 
شده اند. این قسمت به دانش آموزانی که از توانایی باالیی برای یادگیری برخوردارند، آموزش داده می شود و فقط در 

ارزشیابی برای این گروه از دانش آموزان لحاظ خواهد شد.
4ـ مطالب قسمت »بیش تر بدانید« برای مطالعه و افزایش اّطالعات دانش آموزان است، لذا از این مطالب ارزشیابی 

به عمل نخواهد آمد.
5  ـ باید توّجه داشت که به تناسب سبک های یادگیری دانش آموزان می توان هم زمان از روش های اکتشافی، مشارکتی، 

گردش علمی، آزمایش و… استفاده کرد.
نیازهای ویژه الزم است در  با  ارتباط کالمی در دانش آموزان  و  مهارت زبان آموزی  تقویت  لزوم  به  توّجه  با  6 ـ 

فعالیت های کالسی و ارزشیابی مستمر به این نکته ی مهم توّجه شود.
توان  و  یادگیری  سطح  به  توّجه  با  و  درس  هر  مفاهیم  و  اهداف  راستای  در  سؤال ها  پایانی،  ارزشیابی  در  7ـ 

دانش آموزان انتخاب گردد.
8ـ در ارزشیابی مستمر هر سه حیطه ی آموزشی )دانستنی ها، مهارت ها و نگرش ها( با توّجه به هدف های هر درس 

مورد ارزشیابی قرار گیرد.
٩   ـ الزم است والدین را از هدف های درس علوم تجربی و بهداشت در هر سه حیطه  )دانستنی ها، مهارت ها و نگرش ها( 

و ضرورت همکاری آنان در انجام برخی فّعالیّت ها آگاه سازید تا هماهنگی آموزشی بین خانه و مدرسه ایجاد شود.
10ـ توصیه می شود قبل از تدریس کتاب راهنمای معّلم را مطالعه نمایید.

آرزومندیم تدوین و تألیف این کتاب برای این گروه از دانش آموزان مفید واقع گردد. از همکاران گرامی و صاحب نظران 
تقاضا دارد از نظرات مفید و ارزنده ی خود گروه برنامه ریزی درسی سازمان آموزش و پرورش استثنایی را آگاه و 

برای بهتر نمودن محتوا و کیفیت کتاب از راهنمایی های ارزنده ی خود، دریغ نفرمایند.
مؤلفان
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دستگاه گوارش
11
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دستگاه گوارشدستگاه گوارش
 

نياز  غذا  به  زندگي  ادامه ي  و  رشد  براي  انسان،  جمله  از  و  زنده  موجودات  تمام 
دارند. غذا موادّ مفيد و الزم را به بدن ما مي  رساند.

بايد بدانيم غذا به همان شكلى كه مى  خوريم براي بدن قابل استفاده نيست؛ غذا در 
بدن تغيير شكل پيدا مى  كند و به ذّرات بسيار ريز تبديل مى شود تا بتواند مواّد مفيد 

و مورد نياز را به تمام اندام  هاي بدن ما برساند. 
به تغيير غذا و ريز شدن آن به  صورتي كه براي بدن قابل استفاده باشد، گوارش 

(هضم غذا) مي گويند. 



12

مختلف  قسمت  هاي  از  گوارش  دستگاه  مي كنيد،  مشاهده  تصوير  در  كه  همان  طور 
دهان، حلق، مري، معده، روده ي باريك، روده  ي بزرگ و مخرج تشكيل شده 

است.

   مشاهده كنيد 

- قسمت  هاي مختلف دستگاه گوارش را از روي موالژ به  ترتيب نشان دهيد. 

دهان
عمل گوارش و هضم غذا ابتدا در دهان آغاز مي  شود. دندان ها غذا را ُخرد مي-

 كنند. آب دهان (بُزاق) به نرم شدن غذا كمك مى كند. زبان نيز باعث حركت غذا در 
دهان مى شود. غذاي نرم شده به آساني از راه حلق وارد مري مي  شود. 

كردن  صحبت  از  خوردن  غذا  هنگام  به 
خوددارى كنيد.
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مري
مري لوله  اي است كه دهان را به معده وصل مي  كند. ماهيچه  هاي مري غذا را به 

سمت معده هدايت مي  كنند. 

معده 
معده كيسه  ي بزرگي است كه در انتهاي مري قراردارد و ديواره ي آن ماهيچه  هاي 
زيادي دارد. درون معده مايعي وجود دارد كه به آن شيره  ي معده مي  گويند. وقتي 
كه غذا وارد معده مي  شود ماهيچه  هاي معده كمك مي  كنند تا شيره ي معده با غذا 

مخلوط شود. اين عمل به هضم (گوارش) بعضي از مواد غذايي كمك مي  كند. 

      فكر كنيد 

- چگونه مى توانيم از معده  ى خود مراقبت كنيم؟ 
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روده ها 
غذايي كه در معده گوارش شده است، 
كم  كم وارد روده  ي باريك مي  شود. اين 
روده بسيار بلند و پيچيده است و در داخل 
هم  باريك  روده  ي  در  دارد.  قرار  شكم 
مايعي وجود دارد كه به هضم  معده  مانند 
غذايي  مواّد  مي  كند.  كمك  غذا  (گوارش) 
پس از هضم شدن از ديواره ي روده  وارد 
خون،  سپس  مي شود.  خوني  رگ هاي 
بدن  اندام  هاي  همه  ي  به  را  موادّغذايي 
مي رساند. روده  ي باريك يكي از مهم ترين 

قسمت  هاي دستگاه گوارش است. 
از  ديگري  قسمت  نيز  بزرگ  روده  ي 

دستگاه گوارش است. غذايي كه در بدن جذب نمي  شود، وارد روده  ي بزرگ مي  شود 
و به شكل مدفوع از مخرج خارج (دفع) مي  شود. 

    جمع آورى اّطالعات

با كمك آموزگار خود پوسترى درباره ى راه هاى حفظ سالمت روده ها تهّيه و آن 
را بر روى ديوار كالس نصب كنيد. 
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    فّعالّيت

در زير، كار برخي از قسمت  هاي دستگاه گوارش آورده شده است. هريك را به 
اندام مربوط به آن در شكل وصل كنيد. 

 ُخرد شدن غذا 

 مخلوط شدن با شيره ي معده 

 تشكيل مدفوع 
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بهداشت دستگاه گوارش
 

براي سالم نگه  داشتن دستگاه گوارش الزم است نكات زير را رعايت كنيم. 
1- از خوردن غذاي زياد پرهيز كنيم. 

2- از آشاميدن نوشيدني در بين غذا خودداري كنيم. 
3- از تميزي و سالمت غذاها اطمينان داشته باشيم. 

      فكر كنيد 

- چه راه  هاى ديگرى را براى حفظ سالمت دستگاه گوارش پيشنهاد مى كنيد؟ 
آن  ها را بنويسيد. 

دستگاه  تا  دهيم  انجام  بايد  خوردن  غذا  هنگام  به  و  بعد  قبل،  كه  را  كارهايى   -
گوارش سالمى داشته باشيم، در جدول زير بنويسيد.

 
بعد از غذا خوردن هنگام غذا خوردن قبل از غذا خوردن 
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    گفت وگو كنيد
   

مشكالتي به  وجود  براي ما چه  نكنيم،  رعايت  گوارش را  دستگاه  بهداشت   اگر 
مي  آيد؟ درباره ي آن  ها در كالس گفت  وگو كنيد. 
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ماشين هاى ساده
22
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ماشين 

در زندگي روزمره براي انجام كارهاي خود از چه ماشين  هايي استفاده مي  كنيد؟ 
شايد فكركنيد كه فقط به وسايلي؛ مانند : اتومبيل، ماشين لباس شويي و ... ماشين مي گويند؛ 
امّا بايد بدانيد هر وسيله  اى كه انجام كارها را براى ما آسان مى  كند، ماشين نام دارد. مانند 

قيچى و بيل كه به كمك آن ها بريدن پارچه و كندن زمين آسان  تر انجام مى  شود. 
بعضى از ماشين  ها پيچيده و بزرگ و برخى ديگر نيز بسيار ساده هستند. 

در تصاوير زير چند ماشين ساده نشان داده شده است. 

در اين فصل با انواع ماشين  هاى ساده آشنا مى  شويد. 
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اهــرم 

           آزمايش كنيد

- سعى كنيد يك جعبه   ى پر از سنگ يا آجر را از زمين بلند كنيد. 

- حاال مانند شكل زير جعبه را به وسيله يك ميله و تكيه  گاه از زمين بلند كنيد. 
- بلند كردن جعبه در كدام حالت آسان  تر است؟

    در آزمايش باال ميله  اى كه استفاده كرديد يك ماشين ساده است كه اهرم نام 
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دارد. به كمك اهرم مى  توان اجسام سنگين را آسان  تر باال برد يا جابه جا كرد. 

           مقايسه كنيد

به تصاوير زير نگاه كنيد و بگوييد در كدام يك سنگ آسان  تر جابه جا مى  شود؟ 
چرا؟
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            مشاهده كنيد
 

- به تصاوير زير نگاه كنيد و بگوييد در چه جاهايى از اهرم استفاده شده است؟ 



23

قرقره 

قرقره ماشين ساده  اي است كه از يك چرخ و طناب درست شده است. از قرقره 
براي باال و پايين بردن اجسام استفاده مي  شود. 
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           كار عملى

قرقره بسازيدقرقره بسازيد
مواد و وسايل مورد نياز: 

قرقره- سيم- ُقّالب فلّزي- طناب و
 يك وزنه ي سنگين؛ مانند تعدادي 

كتاب و... 
- ُقّالب فلّزي  را به يك پايه ى ثابت وصل كنيد.

- سيم را از درون قرقره عبوردهيد و در باالي قرقره به  صورت حلقه درآوريد، 
سپس آن را به قّالب آويزان كنيد. 

- اكنون مانند تصوير جسم را به كمك قرقره از روي زمين بلند كنيد. 
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           مشاهده كنيد

شده  استفاده  قرقره  از  جاهايى  چه  در  بگوييد  و  كنيد  نگاه  زير  تصاوير  به   -
است؟ 
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            بيش تر بدانيد

چرخ و محور چرخ و محور 
چرخ و محور نوع ديگري از ماشين  هاي ساده است. چرخ  ها به ما كمك مي  كنند 
تا اجسام را آسان  تر روي زمين حركت دهيم. چرخ  ها به  تنهايي استفاده  ي چنداني 
ناميده  محور  كه  دارند  ديگري  ميله  ي  به  احتياج  بچرخند،  اين  كه  براي  و  ندارند 

مي شود؛ مانند فرمان اتومبيل. 
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سطح شيب  دار 

            گفت وگو كنيد

به تصاوير زير نگاه كنيد و درباره  ي كار آن  ها گفت  وگو كنيد. كدام كار آسان  تر 
انجام مي شود؟ چرا؟ 

سطح شيب  دار، يك ماشين ساده است كه كار را آسان  تر مي  كند. جابه  جا كردن 
وسايل سنگين به كمك سطح شيب  دار آسان  تر است. 
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            فكر كنيد

 - با توجّه به تصوير، براي باال رفتن اين شخص چه راهي پيشنهاد مي  كنيد؟

           مشاهده كنيد

 - به تصوير زير نگاه كنيد و بگوييد از سطح شيب  دار در كجا استفاده شده است؟
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پيـچ 

پيچ، ماشين كوچك و ساده  اي است كه در وصل كردن قطعات به ما كمك مي كند. 

            فكر كنيد

 - به تصوير روبه  رو نگاه كنيد و بگوييد براي وصل كردن دسته  هاي قابلمه از چه 
وسيله  اى مي  توان استفاده كرد؟ 
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استفاده  مختلف  كارهاي  براي  هريك  از  كه  دارند  گوناگونى  شكل  هاي  پيچ  ها   
مي شود. 

            فكر كنيد

 - به محيط اطراف خود نگاه كنيد و بگوييد در چه وسايلى از پيچ استفاده شده 
است؟ 



31

ـُـوه  گ

گوه يك ماشين كوچك و ساده است كه يك سر آن پهن و سر ديگر آن باريك 
است.

      گوه با بُريدن، سوراخ كردن و شكافتن اجسام را از هم جدا مي  كند. 

گوه را در وسايل مختلف مي  توانيم ببينيم. گوه انواع مختلف دارد؛ مانند: لبه  ي تيز 
چاقو، تيغه  هاي قيچي، نوك ميخ و نوك سوزن و... .
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  هريك از وسايل باال براي انجام چه كاري استفاده مي شود؟ 
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            مشاهده كنيد

 - دركارگاه حرفه  و فن مدرسه وسايل مختلف را مشاهده كنيد و وسايلي را كه 
در آن  ها از گوه استفاده شده است، مشخص كنيد. 

            گزارش دهيد

ماشين  هاي  چه  از  بازي  وسايل  از  هريك  در  بگوييد  و  برويد  پارك  يك  به   - 
ساده  اي استفاده شده است؟

            مشاهده كنيد
 

 - چند ماشين ساده را، كه در مدرسه مشاهده مي كنيد، نام ببريد و درباره ي كار 
آن ها با هم گفت و گو كنيد. 
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انسان و محيط زيست
33
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محيط زيست

با توّجه به تصوير بگوييد افرادي كه در شهر و روستا زندگي مي كنند با چه چيزهايي 
در ارتباط هستند؟ 
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همان  طور كه در تصاوير مشاهده مى  كنيد هر چه در اطراف انسان وجود دارد و بر 
زندگي او  اثر مي گذارد محيط زيست انسان را تشكيل مي دهد. خورشيد، هوا، آب، 
خاك، گياهان، جانوران، خانه، مدرسه و افرادي كه با شما در ارتباط  اند همگي جزء 

محيط زيست شما هستند.

           مشاهده كنيد

  - با توّجه به تصوير، محيط زيست كسانى كه در قطب شمال زندگي مي كنند از 
چه چيزهايي تشكيل شده است؟ 

 - به محيط اطراف خود توّجه كنيد و بگوييد محيط زيست شما از چه چيزهايي 
تشكيل شده است؟ 
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آلودگي محيط زيست
 

آلودگي؛ يعني هرچيزي كه اثر بد و نامناسبي در محيط اطراف ما ايجادكند و به 
محيط زيست آسيب برساند. محيط زيست ما از راه  هاي مختلفي آلوده مي شود.
با توجّه به تصويرها بگوييد از چه راه  هايي محيط زيست ما آلوده مي  شود؟

           مشاهده كنيد

- چه چيزهايي محيط زندگي شما را آلوده مي كند؟
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آلودگي هوا 

بنزين،  (گاز،  سوختني  مواّد  سوختن  از  كه  دودي  و  و...)  (دي  اكسيدكربن  گازها 
گازوئيل و...) از اتومبيل  ها، كارخانه  ها و خانه ها توليد مي شود، در هوا آلودگي ايجاد 

مي كند.

 با توّجه به تصوير بگوييد چه چيزهايى هواى شهر را آلوده كرده است؟ 
 آلودگي هوا در شهرهاي پرجمعيّت، كه از وسايل دودزا  استفاده مي كنند، بيش  تر 

است. 
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           گفت و گو كنيد

استفاده  ماسك  از  سم پاشي  به هنگام  مي كنيد،  مشاهده  تصوير  در  كه  شخصى 
كرده است.  

- آيا مي  توان گفت كه سم و حشره  كش  ها هوا را آلوده مي كنند؟

           فكر كنيد

 - درمحيط زندگي شما چه چيزهايي هوا را آلوده مي كند؟
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           گفت و گو كنيد

 - به تصاوير نگاه كنيد و بگوييد در كدام  يك آلودگي هوا بيش  تر است؟ چرا؟ 
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آلودگي صوتي (صدا)
 

در محيط زندگي خود، صداهايي؛ مانند: صداي بوق اتومبيل، صداي پرواز هواپيما، صداي 
حركت قطار و صداهاي ديگري را مي شنويد كه ممكن است گوش شما را ناراحت كند. 

را  انسان  آرامش  كه  صداهايي  و  سر  به 
برهم مي زند وسالمت او را به خطر مي اندازد، 

آلودگي صوتي مي گويند. 

           فكر كنيد

- چه صداهايي را در محيط زندگي خود مي شنويد؟ 

- چه صداهايي در محيط زندگي شما آلودگي صوتي ايجاد مي  كند؟ 
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آلودگي آب

به تصاوير زير نگاه كنيد و بگوييد چه چيزهايى باعث آلوده شدن آب  ها مى  شود؟ 

كودها و سم هاي كشاورزي، فاضالب ها و موادّ سمّي كارخانه ها و خانه  ها از آلوده 
كننده هاي آب  هستند. اين مواد وقتي به آب رودخانه و درياها وارد مي شوند، ماهي ها 

و جانوران دريايي را از بين مى  برند. 

           فكر كنيد

 - آب از چه راه  هاى ديگرى آلوده مى  شود؟ 
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آلودگي خاك 

مي  دانيد گياهاني كه در خاك رشد مي  كنند،  به خاك سالم و مناسب نياز دارند. 
مي  رساند.  آسيب  كشاورزي  و  گياهان  رشد  به  شوند،  آلوده  خاك  ها  صورتي  كه  در 
زباله هايي كه در خانه ها و كارخانه  ها توليد مي  شوند بايد به روش مناسب جمع  آوري 

شوند و از بين بروند؛ در غيراين صورت، باعث آلودگي خاك  ها مي  شوند. 
زباله  هايي كه از خانه  ها جمع  آوري مي  شوند، شامل پسماند 1مواّد غذايي، مواّد فلّزي، 

پالستيكي، شيشه  اي و كاغذى است. 
زباله  هاي شهري پس از جمع  آوري در مكاني دور از شهر به روش مناسب سوزانده 

يا  در خاك دفن  مي  شوند. 

1- پسماند مواّد غذايي: آن چه از مواّد غذايي باقي مي ماند. 
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           مشاهده كنيد

با توّجه به تصوير بگوييد زباله هايي كه پس از مصرف اين مواد حاصل مي شود 
شامل چه مواّدي  است؟ 

           گفت و گو كنيد

 اگر مأمورين شهرداري زباله  هاي خانه  ى شما را جمع  آوري نكنند، زباله  ها چگونه 
محيط زندگي شما را آلوده مي  كند؟ درباره  ي آن گفت  وگو كنيد. 

واّدي  است؟ 
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           بررسى كنيد

نام  سپس  كنيد؛   يادداشت  را  خود  منزل  زباله  هاي  نام  شب  تا  صبح  از  روز  يك 
تشكيل  مواّد  نوع  هريك،  مقابل  در  و  بنويسيد  آن  به  مربوط  ستون  در  را  زباله  ها 

دهنده  ى آن ها را عالمت بزنيد.

نوع زباله

 
نام زباله 

پسماند مواّد 
مواّد كاغذي مواّد پالستيكي موادّ شيشه  اي مواّد فلّزي غذايي 

مصرف دوباره ي زباله  ها (بازيافت مواد) 

امروزه برخي از زباله  هاي كاغذي، فلّزي، پالستيكي و شيشه اي را دوباره به مواّد 
قابل استفاده تبديل مي كنند. به اين كار بازيافت مواد مي گويند. 
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براي مثال روزنامه  ها وكاغذهاي باطله را، كه جمع آوري شده، به كارخانه ي «بازيافت 
مواد» مي برند و از آن هـا جعبـه و كارتن درست مي كنند.

خيابان  سرعت  گير  زباله،  كيسه  ي  دمپايي،  مانند:  وسايلي؛  پالستيكي،  زباله  هاي  از 
وگلدان و... درست مي كنند.

جداگانه  به  طور  ابتدا  همان  از  زباله  ها  مواد،  بازيافت  براي  است  الزم  بنابراين 
جمع آوري شوند. 

  

پسماند
شيشه اىفلزىپالستيكىكاغذى مواّد غذايى
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           فكر كنيد

- چگونه مي  توانيم در خانه  ى خود به بازيافت مواد كمك كنيم؟ توضيح دهيد. 
- چه وسايلي را مي  شناسيد كه از بازيافت مواد درست شده است؟ نام ببريد. 

           گفت و گو كنيد

نگه داري  براي  مي  آيد،  به  دست  مواد  بازيافت  از  كه  وسايلي  از  مي  شود  توصيه 
موادّغذايي استفاده نشود؛ در كالس درباره  ي آن گفت  وگو كنيد. 

           بيش تر بدانيد

افزايش جمعيّت و استفاده  ي نامناسب از منابع طبيعي؛ مانند: جنگل، آب، خاك 
و... باعث كاهش اين منابع و افزايش زباله  ها مي  شود. با توّجه به اين كه افزايش 
زباله  ها محيط زيست را آلوده مي  كند، الزم است براي كاهش آلودگي و حفظ منابع 
طبيعي زباله  ها بازيافت شوند. در زير چند نمونه ي ديگر از فايده  هاي بازيافت زباله 

آورده شده است. 
- به سالمت محيط زيست كمك مي كند. 

- در هزينه ي توليد مواد، صرفه  جويي مي شود. 
- در مصرف مواد، صرفه جويي مي شود.
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وجود اين عالمت                روي هركاال نشان مي دهد كه اين كاال پس از مصرف 
نيز دورانداختني نيست و مي  توان آن را به كمك بازيافت دوباره مصرف كرد. 

 چگونه محيط زندگى خود را تميز و سالم نگه داريم؟

براي آن  كه محيط زندگي سالمي داشته باشيم، بهتر است در خانه، مدرسه، خيابان، 
بازار و ...  و حتّي زماني  كه به مسافرت مي رويم از آلوده شدن محيط زيست جلوگيري 

كنيم. براي اين كار بايد به نكات زير توّجه كنيم. 
 - زباله  ها را در كيسه  ى زباله بريزيم و دَرِ آن ها را محكم ببنديم.
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- از ريختن زباله در خيابان، جوي  ها و رودخانه  ها خودداري كنيم.

هوا  پاكيزگي  به  درخت  كاشتن  با  و  كنيم  مواظبت  به  خوبي  گياهان  و  گل  ها  از   -
كمك كنيم. 
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- در محيط زندگي خود از ايجاد صداهاي بلند خودداري كنيم. 

           گزارش دهيد

شما براى تميز و سالم نگه  داشتن محيط زندگى خود چه كارهايى  انجام مى  دهيد؟ 
آن را در كالس به دوستان خود گزارش دهيد.
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           كار عملى

پوستر بسازيدپوستر بسازيد
 به دو گروه تقسيم شويد. يك گروه؛ مانند نمونه ويژگي  هاي يك محيط زيست 

سالم را روي مقوّا بنويسد و در مقابل آن  ها تصاوير مربوط به هريك را بچسباند. 

تصاويرمحيط زيست سالم

تصاويرمحيط زيست  آلوده 

گروه ديگر؛ مانند نمونه باال، پوستري براي محيط زيست آلوده تهّيه كند. 
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منابع انرژى
44
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منابع انرژي 

سال گذشته با شكل هاي گوناگون  انرژي آشنا شديد. همان  طور كه مي دانيد، ما هم 
مانند جانوران و گياهان، براي زنده  ماندن و انجام كارهايمان به انرژي نياز داريم. 

آيا مي  دانيد كه بدن شما انرژي را از كجا به دست مي  آورد؟ 
به دست  كجا  از  را  الزم  انرژي  كردن،  حركت  براي  اتومبيل  و  هواپيما  كشتي، 

مي آورند؟
اين وسايل براي اين كه به حركت در آيند به بنزين يا گازوئيل نياز دارند. 

 به مواّدي مانند گازوئيل و بنزين، سوخت مي گويند. سوخت داراي انرژي است و 
مي تواند اتومبيل، هواپيما و كشتي را به حركت درآورد. 
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در اين فصل با منابع ديگر انرژي مانند خورشيد، باد و آب آشنا مي شويد؛ منابعي 
كه انسان  ها در كارهاي گوناگون از آن  ها استفاده مي كنند.

            تحقيق كنيد

- غير از گازوئيل و بنزين چه سوخت  هاي ديگري را مي شناسيد؟
- براي انجام دادن چه كارهايي از سوخت استفاده  مي كنيم؟ 

باعث  سوخت ها  از  زياد  استفاده ى 
آلودگى هوا مى شود.
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انرژي آب

بارها ديده ايد كه آب جوي ها و رودخانه ها اشيا و يا تّكه هاي چوب را با خود به   
حركت درمي آورد. به نظر شما كدام انرژي است كه موجب اين حركت مي شود؟ 

 
آبي كه جريان دارد؛ مانند آب رودخانه  ها، درياها و... داراي انرژي است. در   
آسياب هاي  چرخ  درآوردن  گردش  به  براي  جاري  آب  انرژي  از  انسان ها  گذشته 
آبي و توليد برق استفاده مي كردند. هنوز هم مردم برخي مناطق از آسياب هاي آبي 

استفاده مي كنند.  
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            كار عملى

چرخ آبي بسازيد
مواد و وسايل مورد نياز: 

 مقداري يونوليت -  تعدادي چوب بستني
 و يك مداد

- مانند شكل مقابل، يك چرخ آبي بسازيد. 
- سپس آن را زير شير آب بگيريد. 

- پّره هاي اين چرخ چگونه به حركت درمي آيد؟ 
- آيا اين چرخ براي به حركت درآمدن به انرژي نياز دارد؟

-  اين انرژي را چگونه به دست مي آورد؟ 

كار عملى

خ آبي بسازيدخ آبي بسازيد
 و وسايل مورد نياز:

اري يونوليت -  تعدادي چوب بستني
ك مداد

نند شكل مقابل، يك چرخ آبي بسازيد. 
پس آن را زير شير آب بگيريد.

ه هاي اين چرخ چگونه به حركت درمي آيد؟ 
ا اين چرخ براي به حركت درآمدن به انرژي نياز دارد؟

ن انرژي را چگونه به دست مي آورد؟
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انرژي باد

روزهايي كه باد شديد مي  وزد راه رفتن مشكل مي شود. اشياى سبك و ذّرات خاك 
نيز در هوا پراكنده مي شوند. پس  انرژي باد مي تواند مواد را جابه  جا كند و به حركت 

درآورد. 
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            كار عملى

فرفره بسازيدفرفره بسازيد
مواد و وسايل مورد نياز: 

يك تّكه كاغذ رنگي - يك سنجاق ته گرد و يك تّكه چوب 
- با وسايل باال مانند شكل زير يك فرفره بسازيد. 

- فرفره را فوت كنيد، چه اتفّاقي مي  افتد؟
- فرفره انرژي الزم براي چرخيدن را از كجا به  دست مي آورد؟
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توليد  و  بادي  آسياب   چرخ  هاى  درآوردن  گردش  به  براي  باد  انرژي  از  انسان ها 
برق استفاده مي  كنند. 
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انرژي خورشيد 

    خورشيد انرژي بسيار زيادي دارد. خورشيد به زمين نور و گرما مي  دهد. همه ي 
موجودات زنده انرژي مورد نياز خود را از خورشيد مي گيرند. خورشيد منبع بسيار 

بزرگ انرژى است.                           
                        

            گفت وگو كنيد

- آيا مي  دانيد از انرژي خورشيد چه استفاده  هاي ديگري مي كنيم؟ 
- اگر گرما و نور خورشيد به زمين نمي  رسيد، چه اتّفاقي مي  افتاد؟ 
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            مشاهده كنيد

دو ظرف فلزّي تهيّه كنيد. يكي از ظرف  ها را مقابل نور خورشيد قراردهيد و ديگري 
را در سايه بگذاريد. پس از مدّتي ظرف ها را لمس كنيد. چه نتيجه  اى مى گيريد؟ 

           بيش تر بدانيد

انرژى خورشيد كه به زمين مى رسد بسيار زياد است. نيمى از انرژى خورشيد باعث 
گرم شدن آب، خاك و هوا مى شده و مقدارى از آن نيز براى ساخت مّواد غذايى در 
گياهان سبز مصرف مى شود. امروزه با بهره گيرى از فن آورى هاى جديد از انرژى 

خورشيدى براى تهيه آب گرم ساخمان ها و توليد الكتريسيته استفاده مى شود.

            گفت وگو كنيد

با دّقت به تصاوير زير نگاه كنيد و بگوييد در هر يك از آن ها كدام منبع انرژي 
استفاده شده است؟



62

انرژى را درست مصرف كنيم

            فكر كنيد

- منظور از «صرفه  جويي»  چيست؟ 
انرژي ها  مصرف  در  بايد  چگونه  بگوييد  و  كنيد  نگاه  زير  تصاوير  به  اكنون   -

صرفه جويي كنيم؟ 
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            گفت وگو كنيد

- اگر روزي سوخت  هايي مانند گاز، نفت و... تمام شوند، چه تغييراتي در زندگي 
ما به  وجود مي آيد؟ 

- شما چه راه  هاي ديگري براي به هدر نرفتن انرژي پيشنهاد مي كنيد؟ 
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