10

درون آشیانهها

در کشور ما پرندهای به نام «چرخ ریسک» زندگی میکند .این پرنده آشیانهاش را میبافد .چرخ ریسک،
شاخهها و برگهای نازک گیاهان را جمعآوری میکند و با نوکش آنها را به هم میبافد .سپس درون
النه را با پرهای نرم خود یا پرندگان دیگر و نیز قسمتهای نرم گیاهان پُر میکند تا جای تخمهایش نرم
باشد .این آشیانه فقط یک سوراخ برای ورود و خروج پرنده دارد.

شگفتیهاي آفرينش

چه کسی به چرخ ریسک این توانایی را داده است؟

خارج از كالس

دربارهی آشیانهسازی یک جانور ا ّطالعات جمعآوری کنید و نتیجه را به دوستانتان بگویید.
به همراه فرزند خود کتابی دربارهی النهسازی جانوران مطالعه کنید.
71

مشاهده کنید

بسیاری از مورچهها در زیر خاک النه میسازند .بیایید النهسازی آنها را مشاهده کنیم.
 1با همکاری دوستان گروه خود مقداری خاک نرم و مرطوب و تعدادی مورچهی درشت را از باغچه بردارید.
 2خاک را درون ظرف شیشهای بریزید و با احتیاط مورچهها و تعدادی دانهی برنج یا گندم را رویخاک بگذارید.
 3د ِر ظرف را با پارچهی نازک ببندید .اطراف ظرف را هم با پارچه یا پالستیک سیاه رنگ بپوشانید.
 4روزی یک قاشق آب روی خاک بریزید.
 5ظرف را در جای مناسبی در اتاق بگذارید و اصالً آن را تکان ندهید.
هرروز ظرف را با د ّقت و احتیاط نگاه کنید و تغییراتی را که مشاهده می کنید ،به کالس گزارش دهید.
پس از انجام کار ،خاک و مورچهها را به باغچه برگردانید.

هشدار

برای آماده کردن النه از دستکش استفاده کنید.

گفتوگو کنید

النه برای جانوران چه فایدههایی دارد؟
وسایل الزم برای ساختن النهی مورچهها را به فرزند خود بدهید و برای این کار به او کمک کنید.

72

جمعآوری ا ّطالعات

به کمک دوستان گروه خود یكی از جانوران تصویرهای این صفحه را انتخاب و برای آن یک کارت مثل نمونه ته ّیه کنید.
کارت جانوران

نام جانور

خرگوش

گروه  : 3احمد ،مح ّمد ،مصطفی

بچهها
چگونگي نگهداري از ّ

بچههایش را در النههایی که در زیر خاک درست کرده،
خرگوش ّ
به دنیا میآورد ،به آنها شیر میدهد و از آنها مراقبت میکند تا
بزرگ شوند.

ارتباط با جانداران ديگر

بچه خرگوشها وقتی بزرگ شدند ،برگ و ساقه و دیگر قسمتهای
ّ
گیاهان را میخورند.
خرگوشها غذای روباه و عقاب هستند.

بچههاي خود نگهداری میکنند.
جانوران به روشهای گوناگون از ّ

گفتوگو کنید

ما از چه راههایی میتوانیم به جانوران کمک کنیم تا سالم بمانند؟
بچهاش نگهداری میکند ،کمک کنید.
به فرزند خود برای جمعآوری ا ّطالعات دربارهی اینکه یک جانور چگونه از ّ
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تصويرها را به د ّقت نگاه كنيد.
٥

١
٤

٢

٣

مدتي برگهاي توت را
زندگي كرم ابريشم از يك تخم آغاز ميشود .كرم ابريشم از تخم بيرون ميآيدّ .
مدتي پروانه ی کرم ابریشم از پيله خارج ميشود.
ميخورد و بعد روي يك شاخه پيله درست ميكند .پس از ّ

خارج از كالس

در جاهايي از كشور ما كرم ابريشم پرورش ميدهند .دربارهي اينكه چگونه كرم ابريشم را پرورش
ميدهند ،ا ّطالعات جمعآوري كنيد و نتيجه را براي همكالسيهايتان بگوييد.
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آيا همهي جانوران مثل هم رشد ميكنند؟
تصويرهاي زير را به د ّقت نگاه كنيد.
هريك از اين جانوران چگونه رشد ميكنند؟

6
٥
١

٤
٢
٣

استان هرمزگان ـ جزیرهی کیش(منطقه ی حفاظت شده برایالک پشت ها)
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11

من رشد می کنم

گفتوگو کنید

شما اکنون چند سال دارید؟
کدام دورههای زندگی را پشت سر گذاشتهاید؟
در طول زندگی خود چه دورههای دیگری خواهید گذراند؟
اکنون چه کارهایی را میتوانید انجام دهید که در دورهی نوزادی نمیتوانستید؟
از وقتی که به دنیا میآییم تا زمانی که سالمند میشویم ،بدن ما تغییرات زیادی میکند .ما چیزهای زیادی
یاد   میگیریم و توانایی انجام کارهای گوناگون را بهدست میآوریم.

کار در منزل

چند عکس خود تا هشت سالگی را جمعآوری کنید.
با پدر و مادرتان دربارهی دوران نوزادی و کودکی گفتوگو کنید و به کمک آنها جدول زیر را کامل
کنید.
نشانههای رشد من

سن من

درآمدن ا ّولین دندان
راه رفتن بدون کمک دیگران
گفتن ا ّولین کلمه
حفظ کردن ا ّولین شعر
نوشتن نام خودم

مقایسه کنید

در گروه خود ،جدول نشانههای رشدتان را با هم مقایسه کنید.
چند عکس از کودکی فرزند خود را به او بدهید و با او دربارهی چگونگی رشدش گفتوگو کنید.
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کار در کالس

مح ّمد چند عکس از نوزادی تا هشت سالگی خود را
به دوستانش نشان میدهد و به آنان میگوید که در
مدت بدنش چه تغییراتی کرده و او چه کارهایی
این ّ
یادگرفته است.
شما هم این کار را انجام دهید.

رضا ایرانی
 3000گرم ( ٣کیلوگرم)
 50سانتی متر

گفتوگو کنید

رضا هشت سال دارد .در تصویر ،کارت مراقبت او را می بینید .وقتی رضا به دنیا آمد ،چند کیلوگرم وزن
قد او چند سانتیمتر بود؟
داشت؟ ّ

مقایسه کنید

با استفاده از کارت مراقبت خود ،بگویید قد و وزن شما از هنگام تولّد تاکنون چقدر افزایش یافته است.
وزن زمان تولّد خودش را بخواند.
کارت مراقبت فرزند خود را به او بدهید و به او کمک کنید تا قد و ِ
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اندازهگیری کنید

در هرگروه قد و وزن همکالسیهایتان را
به کمک معلّم اندازه بگیرید و عددها را در
جدولی مانند جدول روبهرو بنویسید.

نام

وزن
قد
(کیلوگرم) (سانتیمتر)

گفتوگو کنید

چه کسانی برای بزرگشدن شما تالش کردهاند؟ برای قدردانی از ایشان چه کارهایی انجام میدهید؟
قرآن کریم :به پدر و مادر خود نیکی کنید( .و بالوالدین احساناً)
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علم و زندگی

سارا و پدرش به مطب دندانپزشکی رفتهاند .دندانپزشک پس از معاینهی دندانهای سارا به او گفت:
دندانهایی که افتاده اند ،شیری هستند و کمکم دندانهای همیشگی جای آنها را میگیرند.
دندانپزشک از سارا پرسید :برای مراقبت از دندانهایت چه کارهایی انجام میدهی؟

هشدار

شما باید از دندان های شیری به خوبی مراقبت کنید تا دندان های همیشگی درست در بیایند و خوب رشد کنند.

مشاهده کنید

دندانهای خود را به د ّقت در آینه مشاهده کنید .چند دندان شیری شما افتاده است؟ چند دندان همیشگی
شما درآمده است؟
و چون بیمار شوم ،او (خدا) مرا درمان میبخشد .سورهی شعرا ،آیهی 80

80

گفتوگو کنید

در هر س ّنی که باشیم ،خوردن شیر و انواع لبنیات برای رشد بدن ما الزم است .خوردن لبنیات کمک میکند
تا دندانها و استخوانهای ما خوب رشد کنند و محکم باشند .ما باید لبنیات پاکیزه و سالم مصرف کنیم.
احسان بستنی خیلی دوست دارد و فکر میکند میتوان به جای انواع لبنیات فقط بستنی خورد .آیا شما با
او موافق هستید؟

کار در کالس

بچهها در کالس میانوعده خوردند .بعد نام
ّ
چیزهایی را که خورده بودند ،در جدول روبهرو
نوشتند و آن را کامل کردند .شما نیز جدولی
مشابه این جدول ته ّیه کنید و برای غذاهایی
که در ناهار و شام مصرف میکنید ،جدول را
کامل کنید.

آنچه خوردهام

از گیاهان
به دست میآید

نان

*

مربای هویج

*

از جانوران
به دست میآید

شیر

*

کره

*

هشدار

توجه کنید.
موا ّد خوراکی که از بازار ته ّیه میکنید ،تاریخ مصرف دارد.موقع خرید به تاریخ مصرف آن ّ
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برای جشن آماده شویم

انتخاب خوراکیها
با نزدیک شدن به پایان سال تحصیلی دانشآموزان کالس میخواهند یک جشن برگزار کنند .آنها
خوراکیهای گوناگونی را برای جشن پیشنهاد کردند.

گروه شما برای جشن در کالس تصمیم دارد چه نوع خوراکیهایی را انتخاب کند؟
هر گروه در دفتر علوم خود آنچه را که برای ته ّیهی خوراکیشان الزم دارند ،نوشتند و نوشتهی خود را
شمارهی ( )1نامگذاری کردند.
شما هم چیزهای الزم برای ته ّیهی خوراکی گروهتان را بنویسید و گزارش دهید.

گفتوگو کنید

دربارهی روش ته ّیه ی خوراکی مورد نظر با بزرگترها گفت وگو کنید.
توجه فرزند خود را به تغییر حالت و شکل مواد در هر یک از مراحل جلب و از ارائه ی مستقیم
تهیه ی آن هاّ ،
خوراکیهای محلّی اولویت دارند .هنگام ّ
ّ
اطالعات خودداری کنید.
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در کالس هر گروه وسایل مورد نیاز و روش ته ّیهی شربت ،شکالت آجیلی ،ژله و  ...را گزارش میدهد.
شربت آبلیمو ()١

شکالت آجیلی ()٢

دانه ها و میوه ها ()٣

ژله ()٤

گروه شما هم ،خوراکیها و وسایل مورد نیاز خود را گزارش دهد.
چیزهای اطراف ما ،ما ّده نام دارد .برای نمونه تمام چیزهایی که برای برگزاری جشن استفاده کرده اید،
ما ّده نامیده میشود.
چند ما ّدهی دیگر که در اطراف خود میبینید ،نام ببرید.
نوشتهی شمارهی  1را در گروه ،به دلخواه دستهبندی کنید.
ای مردم از آنچه در زمین است حالل و پاکیزه تناول کنید .سورهی بقره ،آیهی 168
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ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻛﺪﺍﻡ ﺳﺒﺪ ﺟﺎﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﺩ؟ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺩﻟﻴﻞ؟

ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻓﻜﺮ
ﻛﺪﺍﻡ ﻳﻚ ﺟﺎﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ؟

ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﻛﻨﻴﺪ
ﻳﻚ ﺣ ّﺒﻪﻯ ﻗﻨﺪ ﻭ ﻳﻚ ﺳﻴﺐ ﺍﺯ ﭼﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟ ﺍﺯ ﭼﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟

ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ،
ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻴﻒ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻭﻯ ﻣﻴﺰ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ّ
ﺩﺳﺘﻪﺑﻨﺪﻯ ﻛﻨﺪ.
ﻣﺎ ّﺩﻩ ﺟﺎ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ .ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ،ﺟﺎﻯ ﻛﻤﺘﺮ ﻭ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ،ﺟﺎﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ.
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خوراکیها را در ظرفها بچینید.
هشدار

قبل از چیدن خوراکیها دستهای خود را با آب و صابون بشویید.

آزمایش کنید

وسایل الزم :یک بشقاب،
یک لیوان و مقداری آجیل
 1یک عدد بادام را انتخاب
و شکل آن را با د ّقت مشاهده
کنید.
 2بادام را در بشقاب و لیوان بگذارید و شکل آن را دوباره مشاهده کنید.
آیا شکل بادام در لیوان و بشقاب تغییری کرد؟
وقتی آجیل را داخل ظرفهای متفاوت میریزید ،آیا شکل دانههای آن تغییر میکند؟
چیزهایی که شکل مع ّینی دارند  ،جامد نامیده میشوند.

ایستگاه فکر

آیا گردو ،کشمش و پسته موا ّد جامد هستند؟ به چه دلیل؟
کنجد و شکر چطور؟

شکر

تهیهی فهرستی از موا ّد جامدی که در یک روز با آن سر  و  کار دارد ،کمک کنید.
فرزند خود را در ّ
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شکر

شربت را در لیوانها بریزید.
مواد و وسایل الزم برای ته ّیهی شربت:
آب – شکر – آبلیمو (یا موا ّد دیگر)  -پارچ شیشهای – قاشق
 1شکر را در پارچ بریزید و به آن آب اضافه کنید و هم بزنید .چه اتّفاقی میافتد؟
 2آب لیمو را به اندازهی دلخواه به آن اضافه کنید.
شربت را در لیوان بریزید.

آزمایش کنید

شربت ته ّیه شده را در ظرفهایی با شکلها و اندازههای مختلف بریزید.
شربت را در لیوان ،پارچ و کاسه بریزید.
هر بار شکل شربت چه تغییری میکند؟
آب و شربت مایع هستند .آنها به شکل همان ظرف خود در میآیند.
چند مایع دیگر نام ببرید.
توجه به جامد و مایع بودن مواد،
فهرست شمارهی  1خود را (صفحه ی  )٨3با ّ
طبقهبندی کنید و گزارش دهید.

ّ
محل قابل دید فرزند خود بچسبانید تا در روزهای بعد و پس از آشنایی بیشتر با مواد ،کاملشود.
فهرست موا ّد جامد را در
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شکالت آجیلی درست کنید.

دانشآموزان این گروه می خواهند با کمک معلّم خود با شکالت
و دانه های آجیل ،شکالت های آجیلی یک نفره درست کنند.
شکل های مقابل سه مرحله از این کار را نشان می دهند.
چه تفاوتی بین شکالت ها در مرحله ی   ٢ ،١و   ٣وجود دارد؟
دلیل آن چیست؟
گرما باعث می شود که مواد تغییر حالت دهند.

3
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1

2

قالب بسازید

دوست دارید شکالتهای یک نفرهی شما
چه شکلی باشد؟
شکل آن را بکشید .شما میتوانید با
استفاده از ورقهی آلومینیومی یا ظروف
یکبار مصرف کاغذی و یا هر وسیلهی
مناسب دیگر ،قالب درست کنید.

هشدار

 1هنگام استفاده از آب داغ از معلّم خود کمک بگیرید.
 2از ریختن مواد داغ در ظرف های یکبار مصرف
خودداری کنید.
چه چیزی باعث شد شکالتها به شکل قالب درآیند؟
چرا باید قالبهای شکالت را در آب و یخ یا
یخچال قرار داد؟

کار در منزل

این ف ّعالیت را همراه یک بزرگتر انجام دهید.
چند ما ّده مثل یخ ،کره ،روغن جامد ،شمع و  ....انتخاب کنید.
هر یک را در ظرفهای جداگانه گرما دهید .مشاهدات خود را
بنویسید.
سپس هر ما ّده را در جای سرد قرار دهید .گزارش مشاهدات
خود را در کالس بخوانید.
توجه به اثر
این بار فهرست شمارهی  1خود را (صفحه ی  )٨3با ّ
گرما بر تغییر هر ما ّده طبقهبندی کنید.
فرزند خود را در انجام ف ّعالیتهای کار در منزل همراهی و در مورد نکات ایمنی با او گفتوگو کنید؛ ا ّما ف ّعالیت را بهجای او انجام ندهید.
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بعد از جشن

گروههای کار در مدرسه
با پایان جشن دانش آموزان میخواهند دربارهی باقی ماندهی موا ّد غذایی و پاکیزگی کالس خود
تصمیم گیری کنند.
هر گروه ،کارهای پیشنهادی خود را بیان میکند.
گ

گ

روه جم

روه پا

ه گروهی

شما چ

را پیشنهاد

یکنید؟
م 

کیزگی

عآور
ی و جدا

ساز

ی مواد

د خوراکی
ه داری موا ّ

گروه نگ

در این جشن موا ّد خوراکی زیر اضافه آمده است.
شربت آبلیمو ،میوه ،آجیل ،شکالت ،شکر و بیسکویت

گفتوگو کنید

در جشن کالس شما چه موا ّدی اضافه آمده است؟
شما برای نگهداری آن ها چه راه هایی پیشنهاد میکنید؟
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جای خشک یا جای نمناک؟
دانشآموزان گروه «نگهداری موا ّد خوراکی» ،برای مشاهده ی اثر آب روی موا ّدغذایی ،آزمایشی انجام
دادند .شما هم این آزمایش را در کالس انجام دهید.

آزمایش کنید

 1دو ظرف مانند هم بردارید و در هر کدام  10دانه
نخودچی بریزید.
 2در یکی از ظرف ها  10قطره آب اضافه کنید.
 3د ِر هر دو ظرف را محکم ببندید.
مدت یک هفته در یک جا
 4هر دو ظرف را به ّ
نگهداری کنید.
 5پیشبینی میکنید بعد از یک هفته چه اتّفاقی برای
نخودچیها بیفتد؟
 6در طول هفته هر روز نخودچی ها را مشاهده کرده
و یادداشتبرداری کنید.
 7نتیجه را به کالس گزارش دهید.

پیشبینی کنید

پیشبینی میکنید آب بر روی هر یک از مواد (کاغذ ،بیسکویت ،گچ ،شکر ،آرد) چه اثری دارد؟
برای بررسی درستی یا نادرستی پیشبینی خود ،آزمایش کنید و نتیجه را گزارش دهید.

کار در منزل

 1یک ما ّدهی خوراکی انتخاب کنید و اثر آب را بر آن آزمایش کنید و نتیجهی آزمایش خود را به کالس
گزارش دهید.
 2یک مق ّوا مثل جعبهی شیرینی یا  ....بردارید .آن را به قطعههای مساوی ببرید و هر قطعه را در جاهای
مدت یک هفته قرار دهید و نتیجه
مختلف خانه (حمام ،آشپزخانه ،زیرزمین ،حیاط ،کنار باغچه و  )....به ّ
را گزارش دهید.
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در کجا نگهداری کنیم؟
کار در منزل

دربارهی راههای نگهداری از خوراکیهای جشن از بزرگترها بپرسید و گزارش دهید.

کار در کالس

مدت
هرکدام از موا ّد غذایی مانند :شکالت آجیلی ،شربت ،میوه ،ژله و آجیل در کجا باید نگهداری شوند تا ّ
بیشتری سالم بمانند؟

جای
سرد

جای
سرد و
خشک

جای
خشک

کار در منزل

به آشپزخانهی منزل خود بروید .نام موا ّدی را که در یخچال ،کمد آشپزخانه و  ...نگه داری میشود،
بنویسید.
دربارهی دلیل نگهداری موا ّد غذایی در جاهای مختلف از بزرگترها بپرسید و گزارش دهید.
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با چربیها چه کنیم؟

دانشآموزان گروه شستوشوی ظرف ها میخواستند از آب و ما ّده ی شویندهی کمتری برای تمیزی
ظرفها استفاده کنند.
شما برای تمیز کردن ظرفها چه کارهایی را پیشنهاد میکنید؟
طراحی کردند.
دانشآموزان این گروه برای راه پیشنهادی خود آزمایش زیر را ّ

آزمایش کنید

 3 1عدد دستمال پارچهای مانند هم انتخاب کنید.

 2روی هر دستمال  5قطره روغن مایع بریزید.
 3دستمال شمارهی  1را با آب معمولی و شوینده،
دستمال شمارهی  2را با آب گرم و شوینده و دستمال
شمارهی  3را با آب سرد و شوینده بشویید.
 4نتیجه را گزارش دهید.

کار در منزل

در خانهی شما برای شست و شوی ظرف ،لباس ،دست و صورت و  ...از چه موا ّدی استفاده میشود.

هشدار

توجه کنید.
هنگام استفاده از موا ّد شوینده به نکات ایمنی روی برچسب آنها ّ
حد شویندهها و اثرات بد آن بر محیط زندگی با فرزندتان گفتوگو کنید.
دربارهی مصرف بیش از ّ
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جداسازی
گفتوگو کنید

بعد از جشن در کالس شما کدام مواد دور ریختنی هستند؟ آنها را فهرست و دستهبندی کنید.

کاغذ

زباله ی تر

زباله ی
خشک

 1جدا کردن موا ّد دورریختنی از یکدیگر چه فایدههایی دارد؟
 2در روزهای گرم تابستان بوی بد زبالهها شما را بیشتر آزار میدهد یا در زمستان؟ به چه دلیل؟
 3در جاهایی که زباله ها توسط مأموران شهرداری جابه جا نمی شود ،چه باید کرد؟

ایستگاه فکر

ما چگونه می توانیم به مأموران شهرداری در جا به جایی زباله ها کمک کنیم؟
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دوباره استفاده کنید.

بچههای این کالس از موا ّد دور ریختنی ،جا مدادی زیبایی برای کالس ته ّیه میکنند .آنها دربارهی موا ّد
ّ
مورد نیاز ،روش ساخت آن ،محکم بودن وسیله و زیبایی آن تصمیمگیری کردند.
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برای ساخت این قالب ،دانشآموزان کالس از کدام تجربه های خود استفاده کردند .آنها را فهرست
کنید.

کار در منزل

وسیلهای بسازید که در مدرسه یا خانه از آن استفاده شود.
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ازگذشتهتا آینده(نان(

مراحل ته ّیه ی نان

در کشور ما ایران ،نان اصلیترین ما ّدهی غذایی است .تصویرهای زیر چگونگی آماده سازی نان را نشان میدهد.

()٢

با اعضای گروه خود دربارهی ترتیب انجام مراحل ته ّیه ی نان گفتوگو کنید .مراحل را بهترتیب انجام،
شمارهگذاری کنید .در هر مرحله چه کاری انجام میشود؟
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روشهای آسیاب کردن
گندم را در آسیاب آرد می کنند.
تصویرهای زیر برخی از آسیابها را نشان میدهد.

از معلّم خود بخواهید چگونگی کار هر یک را برای شما بیان کند.

ایستگاه فکر

آسیابها با گذشت زمان چه تغییراتی پیدا کردهاند؟

کار در منزل

از پدر و مادر خود دربارهی آسیابهای دوران گذشته بپرسید.
تهیه ی نان را تجربه کند.
به همراه فرزند خود مقداری گندم را آسیاب کرده ،اجازه دهید یکی از مراحل ّ
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ته ّیه ی خمیر از آرد
خمیر کردن دستی و خمیر کردن به کمک دستگاه مخلوط کن ،نمونههایی برای ته ّیهی خمیر از آرد هستند.
دربارهی این دو روش ته ّیه ی خمیر از آرد در کالس گفت و گو کنید و آنها را با یکدیگر مقایسه کنید.

خارج از كالس

با مراجعه به یک نانوایی در مورد دو روش ته ّیهی خمیر از آرد ا ّطالعات بیشتری کسب کنید و به کالس
گزارش دهید.
به نان احترام بگذارید که خداوند به آن احترام گذاشته است .پیامبر اکرم (ص)
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ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﭘﺨﺖ ﻧﺎﻥ
ﺩﺭ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﭘﺨﺖ ﻧﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻳﺎ ﺷﻬﺮﻯ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ،ﺍﺯ ﭼﻪ ﺭﻭﺵﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺨﺖ ﻧﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ؟

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﻼﻡ ـ ﻋﺸﺎﻳﺮ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺩﺭﻩ ﺷﻬﺮ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ـ ﻣﻴﻤﻪ

ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻯ ﭘﺨﺖ ﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﻼﺱ
ّ
ﻣﺤﻞ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧ ّﻘﺎﺷﻰ
ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻯ ﭘﺨﺖ ﻧﺎﻥ ﺩﺭ
ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻴﺪ.
ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺣﺎﻝ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﻛﻨﻴﺪ.
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ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻰ ـ ﻋﺸﺎﻳﺮﺍﻃﺮﺍﻑ ﺳﺮﺩﺷﺖ

ﮔﻔﺖ ﻭﮔﻮ ﻛﻨﻴﺪ

مصرف درست

برای ته ّیه ی نان کارهای زیادی انجام می شود ،درحالی که مقدار زیادی از نان دور ریخته می شود .با
هم کالسی های خود گفت وگو کنید چرا این اتّفاق می افتد.
برای آنکه مقدار کمتری نان دور ریخته شود ،چه راه حل هایی را پیشنهاد می کنید؟

خارج از كالس

دربارهی روشهای درست نگهداری
نان از بزرگترها بپرسید و به کالس
گزارش دهید.

علم و زندگی

پیشبینی کنید در آینده چه تغییراتی در
روشهای تولید نان بهوجود خواهد آمد.
اهمیت و ارزش نان و احترام به آن را به فرزندان خود گوشزد کنید و روش درست مصرف کردن نان را به آن ها بیاموزید.
ّ
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خرید اینترنتی کتاب درسی
والدین گرامی و دانش آموز عزیز

در راستای توسعه دولت الکترونیک و با هدف اطالع رسانی و سهولت دسترسی دانش آموزان به کتاب های

درسی ،در سال تحصیلی جدید در سراسر کشور ،فروش و توزیع کتاب های درسی به صورت اینترنتی و از طریق
سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی  www.irtextbook.irیا  www.irtextbook.comانجام می شود.
نحوه خرید کتاب درسی:
١ـ دانش آموزانی که به اینترنت دسترسی ندارند (سفارش گروهی):
ـ مراجعه به مدرسه محل تحصیل

ـ پرداخت وجه کتاب به مدرسه محل تحصیل

ـ اعالم شماره تلفن همراه (فعال) اولیای دانش آموز برای دریافت پیام کوتاه از سامانه

ـ ثبت سفارش گروهی دانش آموزان در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی توسط مدرسه
2ـ دانش آموزانی که به اینترنت دسترسی دارند (سفارش انفرادی):
ـ ورود به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی

ـ کلیک روی دکمه «   ورود به بخش سفارش دانش آموز»

ـ ثبت کد ملی دانش آموز به عنوان شناسه کاربری و شش رقم سمت راست سریال شناسنامه وی به عنوان

رمز ورود

ـ ثبت و پرداخت اینترنتی سفارش براساس راهنمای سامانه
نکته:

ـ برای پرداخت اینترنتی نیاز به کارت بانکی ،رمز دوم ،کد اعتبارسنجی دوم روی کارت ( )CVV2و تاریخ

انقضای کارت بانکی می باشد.

ـ پیشنهاد می شود قبل از فرا رسیدن زمان خرید ،یک بار بصورت آزمایشی با شناسه کاربری و رمز عبور

خود وارد سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی شوید و با محیط سامانه آشنا شوید .در صورتی که موفق به ورود به

سامانه نشدید ،تصویر شناسنامه جدید دانش آموز را به مدرسه محل تحصیل وی تحویل دهید ،تا مدرسه ،اطالعات

شناسنامه دانش آموز (سریال شناسنامه) را در سامانه ثبت نام دانش آموزان (سناد) ،اصالح نماید.

ارائه نظرات ،پيشنهادات و انتقادات ارزشمند شما در هر بخش از فعاليت های سامانه فروش و توزیع مواد

آموزشی به نشانی  info@irtextbook.comو دورنگار  ،88309266ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات و
محصوالت یاری خواهد رساند.

