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 والدین( راهنمایبخش اوّل : زنگ علوم )

 نور صورتی از انرژی است .بسیاری از شواهد نشان می دهد که نور عموماً به صورت مستقیم سیر می کند.

 این واقعیت که کسی نمی تواند از مقابل یک جسم کدر طرف دیگر آن را ببیند،مثالی آشکار از این شواهد است. 

ص و واضحی دارد که به وسیله ی منبع سایه ای که به وسیله ی خورشید در پشت جسم کدر تشکیل می شود، محیط مشخّ

 نوری بزرگ اما بسیار دور پدید آمده است.

نوری چشمه 

 جسمی که از خود نور تولید کند چشمه ی نور نامیده می شود.یکی از منابع طبیعی ، هر

 نور خورشید است که منبع اصلی نور و گرما برای زمین است.   

 انرژی نورانی خورشید در اثر فعل وانفعاالت هسته های اتم مواد موجود در خورشید تولید می شود. 

 ارگان را نام برد.از چشمه های طبیعی نور می توان ست 

مشاهده یعنی استفاده دقیق از تمامی حواس

بعضی از موجودات زنده نظیر کرم شب تاب می توانند از خود نور تولید کنند.

مثال هایی از منابع مصنوعی نور عبارتند از: چراغ نفتی، شمع ، المپ الکتریکی و ... می باشند. هر جسم داغ که به حالت 

 نور است. ی التهاب رسیده باشد چشمه 

تغییر می کند مثل صبح که نور خورشید مایل می تابد سایه بلند و در ظهر که نور خورشید مستقیم می در طول روز سایه ها 

 تابد سایه کوتاه است.

 در عصر نیز که نور خورشید مایل می تابد سایه بلند است.

 دانش آموز در کالس اوّل در همین حد بداند کافی است. 

 دیگر به زیر آب فرو می روند.بعضی از اجسام روی آب شناور هستند و بعضی 

اجسامی مانند چوب و چوب پنبه و پالستیک و اجسام سبک روی آب شناور هستند ولی بعضی اجسام مانند سنگ و 

 .آهن که سنگین هستند به زیر آب فرو می روند

 طولی آشنادر این بخش دانش آموزان با مشاهده ی دقیق میوه ها به طرز قرار گرفتن دانه ها به صورت عرضی و 

 می شوند.
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ی والدین(راهنما)  .سالم به من نگاه کن

شناخت اطراف خود پی  می برند.دانش آموزان در این بخش به اهمّیت استفاده از تمام حواس برای  

حس بویایی : انسان با کمک حس بویایی متوجّه ی بوی غذا ها و لذّت بردن از غذا می شود.    

 باید از حس بویایی خود مراقبتبوی غذای فاسد.بویایی انسان را از وجود خطر آگاه می کند،مثل بوی گاز ، 

 کنیم،مثالً راه تنفس همیشه باید باز باشد ،  باید تمیز باشد. 

.حس شنوایی صداهای مختلف را تشخیص می دهدانسان با کمک 

بعضی دیگردلنواز و گروهی از صداها آزاردهنده هستند.* بعضی صداها خبر دهنده و بعضی دیگر هشدار دهنده هستند.

زنگ در خانه، زنگ مدرسه و باخبر می کنند مثل زنگ تلفن،یا کسی صداهای خبر دهنده که ما را از وجود اتّفاقی  *

 .دیو و تلویزیونصدای را

* صداهای هشدار دهنده که به ما هشدار می دهند که مراقب خود باشیم و یا از سر راه کنار برویم مثل صدای آژیر 

 بعضی صداها هم هشدار دهنده وهم خبر دهنده هستند..و بوق اتومبیلپلیس  و آمبوالنس یا آتش نشانی

 صافی و زبری کمک می کند. ، نرمی  ،خشکی  ،تری  ،گرمی  ، حس المسه انسان را در تشخیص سردی

 افرادی که حس بینایی در آن ها از بین رفته است ابتدا بیشتر از حس المسه و سپس 

 حس شنوایی کمک می گیرند.

 که کودکان متوجّه شوند که به جز مزه ونقش زبان دراستفاده ازاین حس حس چشایی  

 ی را فهمید.  با کمک زبان می توان سردی بستنی و گرمی چا 

اگر حس بویایی از بین برود متوجّه ی فاسد بودن غذا و یا سوختن آن نمی شویم. انسان به طور همزمان از چندین 

 حس خود استفاده می کند.

بینایی به ما می گوید که هر چیز کجاست و چه شکلی دارد. با کمک حس بینایی متوجّه ی فاصله ها )دوری و نزدیکی( ، 

 رنگ آن ها  و اندازه ی اجسام می شویم.   شکل اجسام، 

 افراد نابینا به جای حس بینایی از حس المسه استفاده می کنند. 
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ی والدین( راهنما: سالم باش ، شاداب باش )2بخش 

 موادی را که برای رشد کردن ، ترمیم زخم ها ومقابله با بیماری ها وتندرست  و غذا انرژی بدن را تامین می کند 

ماندن نیاز دارد به بدن می رساند.

 انسان برای سالم وقوی ماندن باید چند کار انجام دهد مانند: غذا خوردن )غذاهای سالم وپر  

 انرژی ( استراحت کردن ، ورزش کردن ورعایت بهداشت.      

غذا خوردن : انسان در شبانه روز سه وعده ی غذایی دارد.صبحانه ، نهار وشام.

یک وعده ی غذایی است.کودکان بین وعده های غذایی احتیاج به میان وعده هایی برای رشد بهتر  هرغذا مخصوص  

دارند.

 خوردن دانه ها ومغزها مثل بادام وگردو وپسته برای مغز بسیار مفید است.بدن انسان به غذاهای مختلفی نیاز دارد.

 انسان را بیمار می کند. و دارداگرغذا به مقدار کم ویا زیاد خورده شود برای انسان زیا ن 

 استفاده از بعضی غذا ها مثل چربی ها باید به مقدار کم ومحدود باشدو مقدار زیاد آن برای سالمتی زیان آور است.

 مصرف بعضی غذاها مثل گوشت مرغ ، ماهی وگوسفند برای رشد بدن مفیدو الزم است.

کره ، پنیر ، خامه وکشک برای رشد استخوان ودندان ها  مصرف لبنیات مثل شیر وفراورده های آن مانند ماست ،

ضروری می باشد.

وزنیییییه  همچنیییییین ورزش کیییییردن بیییییرای سیییییالم وقیییییوی مانیییییدن بیییییدن الزم اسیییییت. بعضیییییی ورزش  هیییییا مثیییییل   

 برداری برای کودکان ضرر دارد.  ورزش کردن 

 بعد از خوردن غذا سالمتی انسان را به خطر می اندازد.   

 نظافت به سالمتی انسان کمک می کند.رعایت بهداشت و 

 کودکان باید بدانند که همه ی افراد باید مراقب سالمتی 

 خود وحفظ محیط زیست باشند تا هم خود وهم دیگران سالم 

 .باشند
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 ی والدین (راهنما:دنیای جانوران )  4بخش    

جانوران موجودات زنده ای هستند که با خوردن موجودات زنده ی دیگر تغذیه می کنند. جانوران از نظر نوع غذا و محلّ  

 زندگی ،شکل ،اندازه و نوع حرکت و پوشش بدن با هم فرق دارند.

 رود خانه ها و  جانوران تقریباً در همه جا هستند،برخی در جنگل و بیابان ها و یا در دشت ها و صحراها و برخی در

دریا ها و یا در  غار های تاریک زندگی می کنند.

و برخی از گوشت جانوران دیگر تغذیه می کنند که به آن ها  گیاه خواربرخی از گیاهان تغذیه می کنند که آن ها را 

 می گویند. گوشت خوار

 می گویند. خوارهمه چیز تعداد کمی از جانوران هم گیاه و هم گوشت می خورند که به آن ها 

 جانوران شکل های گوناگون دارند.  رفتار جانوران آن ها را در انجام چهار وظیفه ی مهم یاری می کند.

 یافتن غذا ، گریختن از چنگ دشمن، یافتن جفت و مراقبت از بچّه ها. جانوران از راه های مختلف با هم ارتباط 

 استفاده می کنند. و دیدن مسبرقرار می کنند.آن ها مانند ما از بو و صدا و ل

کنند جانوران می توانند حرکت کنند ،یعنی از جایی به جای دیگر بروند و حرکت جانوران با هم فرق دارد.برخی پرواز می

 و برخی دیگر شنا می کنند. برخی دیگر از آن ها راه می روند .عدّه ای می جهند و برخی دیگر می خزند.

 برخی از جانوران برای در امان ماندن از تغییرات شدید آب و هوا کوچ می کنند .یعنی از جاهای سرد به   

 می گویند. مهاجرتجاهای گرم می روند.به  این حرکت دسته جمعی 

 غذا به دست می آورند. ،جانوران با شکار کردن و جستجو کردن

 آن ها مو ، پشم ،پولک ، پر و برهنه است. پوشش بدن جانوران نیز با هم فرق دارد.پوشش بدن 

 د.نبرخی از جانوران مانند ماهی پولک نرم و لغزنده و برخی دیگر مانند الک پشت پولک سخت و به هم چسبیده دار

 .که همیشه باید مرطوب باشد پوشش بعضی از جانوران مثل وزغ و قورباغه برهنه است و تنفس پوستی دارند  

 ر است.در بدن پرندگان سه نوع پر است .شاه پر که در سر دم وبال پرندگان قرار پوشش بدن پرندگان پ

 دارد.پوش پر که همه ی بدن را پوشانده است.کرک پر که زیر پوش پر است. برخی جانوران بچّه زا و برخی دیگر

 تخم گذار هستند. 

 کنند که سرما و گرما بدان راهی ندارد. بسیاری از حشرات و جانوران بیابان در گرمای روز در زیر زمین زندگی می

فقط پرندگان نیستند که النه می سازند بلکه مورچه ها و زنبورها و موش ها هم النه می سازند.   

 جانوران برای بدست آوردن غذا و فرار از  دشمن حرکت می کنند.
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 کند. همچنین از گوشت استفاده میجانوران برای ما فایده های گوناگون دارند.انسان  از پوشش بعضی جانوران   

 . از برخی جانوران برای حمل بار وشودبرخی از جانوران مانند مرغ ، گوسفند ،شتر و ماهی و  میگو استفاده می  

 سواری استفاده می شود.برخی دیگر از جانوران را فقط برای پوستشان شکار 

 ، تمساح ومارپلنگ ،می کنند . مانند ببر 

 انوران را برای دندانشان شکار می کنند مانند فیل که عاج دارد.برخی دیگر از ج
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 ی والدین(راهنما:  دنیای گیاهان ) 5بخش 

گیاهان گل دار از تکامل یافته ترین و پیچیده ترین گروه گیاهان هستند که از ریشه ، ساقه ، برگ و گل و میوه   

.تشکیل شده اند

میوه و دانه تولید می کند.کار دانه تبدیل شدن به گیاه جدید است.کار گل تبدیل شدن به میوه  ،گل  

 .است  و میوه از دانه محافظت می کند

 رساندن آب و غذا از خاک به ساقه است و محکم نگه داشتن گیاه در خاک است.، کار ریشه 

 برگ و گل است.  گرفتن آب و غذا از ریشه و رساندن آن ها به،  کار ساقه 

ریشه ی گیاهان دو گونه است: ریشه ی راست و ریشه ی افشان .  

 بعضی ریشه ها خوراکی هستند مثل هویج ، شلغم ،  تربچه و چغندر که   

 در نتیجه ی ذخیره شدن مواد غذایی متورم شده اند و برخی دیگر غیر خوراکی هستند.

 است. بیش تر ریشه ی غلّات و حبوبات ریشه ی افشان

همه ی ریشه ها در زیر خاک رشد نمی کنند در گیاهان باال رونده مانند عشقه ریشه های کوچکی وجود دارد که ساقه را به  

 سطحی می چسباند که گیاه روی آن می روید.

ریشه های هوایی می توانند از رطوبت هوا آب جذب کنند و گاهی در گیاهانی ظاهر می شوند که ریشه های ضعیفی 

 رند.دا

 ساقه آوند هایی دارد که مایعات را به تمام قسمت های گیاه منتقل می کند 

 ساقه ها معموالً ایستاده اند ولی برخی از آن ها در زیر زمین می مانند و گاهی در خاک به اطراف رشد می کنند.

ساقه ها ممکن است کرک دار ، خاردار، صاف ، شیاردار یا مثل پوست درخت   

  سخت باشند.

برخی ساقه ها مثل نی توخالی و برخی مثل پیچک رونده و علفی هستند و برخی دیگر مثل   

 کاج کلفت و ستبر هستند.

برخی ساقه ها مثل کرفس و کاهو و پیاز و سیب زمینی خوراکی هستند و برخی دیگر نیز  

غیر خوراکی هستند. 

 برگ ها برای غذا سازی به نور خورشید نیاز دارند.  

 رگ ها از نظر رنگ ، اندازه ، لبه ها ، رگبرگ ها و نرمی و زبری و صافی با هم فرق دارند.شکل ب
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 رگبرگهای برگ به لوله هایی که در طول ساقه رو به باال و پایین می روند می پیوندند.

آب با تبخیر از راه روزنه های روی سطح زیرین برگ از دست می رود و به همین دلیل 

از قبیل کاکتوس که باید آب ذخیره کنند اغلب دارای برگ های بسیار گیاهان بیابانی 

 .کوچک یا خار هستند  بعضی برگ ها ی گیاهان خوراکی و برخی غیر خوراکی هستند

 .برخی گیاهان یک دانه و برخی دیگر پر دانه هستند

 برخی دانه ها مثل گردو و پسته خوراکی و برخی غیر خوراکی هستند.

ریشه ی بعضی گیاهان  برای تهیّه ی رنگ استفاده می شود:از برگ و 

 مثل برگ درخت گردو ،سدر و حنا. 

انسان ها از گیاهان استفاده های فراوانی می برند:مثالً برای تهیّه ی میز و 

 صندلی و درو پنجره .

 و سبزی آن ها استفاده از برگ و ریشه ی درختان به عنوان دارو استفاده می شود .از میوه ی درختان و زیبایی 

 می شود.

 از بعضی گیاهان مثل کتان و پنبه برای تهیّه ی پارچه و پوشاک استفاده می شود.

 از دانه ی بعضی گیاهان مثل آفتاب گردان و پنبه و ذرّت و سویا و   

 هسته ی انگور  روغن گرفته می شود.

 از گیاهان  برای غذا و تهیّه ی مربّا و ترشی نیز استفاده می شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz29Twgt3QAhVEvRoKHTZKA3gQjRwIBw&url=http://dbclipart.com/corn-clipart-image-13640/&psig=AFQjCNFp3b49Ykq2zNrx7LOihpg9WK6kAA&ust=1481026187306956


10     

 ی والدین ( راهنما: زمین خانه ی پرآب ما) 6بخش 

آب فعال ترین مادّه ی موجود در روی کره ی زمین است که در طبیعت به شکلهای  مختلفی مثل بخار ، یخ  ، 

 پراکنده است.برف و تگرگ وجود دارد و در نقاط گوناگونی 

درصد کّل آب های زمین در اقیانوس ها جای دارد که برای مصارف کشاورزی، صنعت و شرب  2/79حدود 

 مناسب نیست. 

 وجود آب بر روی زمین نتایج زیر را در بر دارد:

 * آب وضع هوای زمین را در کنترل دارد.اگر آب وجود نداشت تغییرات دمای شب و روز یا فصول 

 زیادتر می شد و در عین حال تفاوت دمای نقاط قطبی و استوایی بیش تر بود.مختلف بسیار 

 * آب عامل  فرسا یشی  مهمی است و می تواند مواد مختلفی را تخریب یا حمل کند و یا آن که در یک

 محل رسوب دهد. 

 * وجود آب برای زندگی ضروری است و هر جا آب فراوان تر باشد جمعیّت بیش تری از جانداران هم 

 .زندگی می کنند . گذشته از این بیشتر انواع جانداران روی زمین ساکن آب هستند

 رد.ضمناً از لحاظ حمل و نقل ،  به دست آوردن غذا  و بعضی از مواد خام ، وجود آب برای انسان اهمّیت دا

 * در طبیعت هیچ آبی صد در صد خالص نیست ، بلکه مواد مختلفی در آن حل شده است . مقدار و نوع      

 مواد حل شده در آب کاربرد آب برای مصارف گوناگون را مشخّص می کند.

 آب هایی  که برای شرب )خوردن( کشاورزی و صنعت مناسبند را معموالً آب شیرین می نامند.

 میلی گرم مواد محلول وجود دارد. این گونه آب ها را در نقاط مختلف  011شیرین کمتر از در آب های خیلی   

 جهان در بطری های مخصوصی وبا قیمت گران به فروش می رسانند.

 زیرا سبب خارج شدن یون های ،باید توجّه داشت که آب خالص )مقطّر ( برای آشامیدن مناسب نیست 

 ر حتّی ممکن است سبب مرگ شود.مختلف از بدن می شود و این ام 

 آب دریاها چون مواد محلول دارند برای آشامیدن و کشاورزی هیچ کاربردی ندارند.

 آب هایی که در آن ها مقدار کلسیم و منیزیم از حدّی باالتر باشد به آب های سخت موسومند. در آب های 

 سخت صابون به خوبی کف نمی کند. 

صنایع محدود است زیرا باعث رسوب گذاری کلسیم و منیزیم و در نتیجه گرفتگی لوله استفاده از آب های سخت در 

 ها و دستگاه ها می شود.
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گذشته از تغییراتی که به طور طبیعی در آب های کره ی زمین صورت می گیرد

فعالیت های آدمی نیز در این میان بی تاثیر نیست:مثالً تخلیه ی فاضالب ها به 

ریاچه هاست که با افزایش جمعیّت مقدار فاضالب همچنان درون رود ها و د 

 رو به فزونی است.

فاضالب ها را برحسب منشأ به سه دسته : شهری و خانگی ،صنعتی و کشاورزی تقسیم می کنند.

 فاضالب شهری : شامل فضوالت انسانی و آب کثیف ناشی از شست و شوی ظروف و لباس ها  ،پاک

 کننده هایی که تجزیه نمی شوند و زباله ها هستند که در آنها میکروب ها ی بیماری زا فراوا نند. 

 * فاضالب صنعتی :  بیش تر حاوی ترکیبات ، فلزات سنگین ، مواد سمّی و شیمیایی و رنگی هستند.  

 مستقیم وارد آب می کنند. بیش تر کارخانه ها دارای دستگاه تصفیه ی فاضالب نیستند و فاضالب ها را به طور 

 * فاضالب کشاورزی :  باقیمانده ی کودهای طبیعی و شیمیایی و سموم دفع آفات هستند که به وسیله ی باد 

 و باران از سطح زمین و درختان شسته شده وارد آب ها می شوند.

 ب  زیاد نیست وآلودگی آب دوام بیش تری نسبت به آلودگی هوا دارد .زیرا سرعت حرکت و جا به جایی آ

 به این  ترتیب جز با صرف هزینه های بسیار سنگین جبران نخواهد شد.  

اقیییییانوس هییییا پییییر از آبنیییید امّییییا بیییییش تییییر احتیییییاج مییییا بییییه آب شیییییرین اسییییت . گیاهییییان بییییا کمییییک آب   

 دریا رشد نمی کنند و این آب برای آبیاری مناسب نیست .    

 دارد :* * برای شیرین کردن آب دریاها دو راه وجود 

 جدا کردن آب از نمک ها که با تقطیر ، تبخیر و انجماد انجام می شود. – 0

 دیگر جدا کردن نمک ها از آب که با کمک الکتریسیته صورت می گیرد که -2

 هر دو روش به علّت احتیاج داشتن به منبع عظیم نیرو برای سوخت گران تمام می شود. 
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 ی والدین (راهنما:زمین خانه ی سنگی ما) 9بخش 

 زمین شناسان  به تمام مواد سازنده ی  پوسته ی زمین سنگ می گویند. طبق این تعریف موادی چون نفت و 

 گاز هم سنگ محسوب می شوند.

 *  سنگ ها را از نظر راه های تشکیل شدن به سه گروه بزرگ طبقه بندی می کنند:

 مذاب به وجود می آید. مواد مذابی که به سطح زمین* سنگ ها ی آذرین : این سنگ ها از انجماد مواد 

 د و در ند به سطح زمین برسنمی رسند تبدیل به سنگ های آذرین بیرونی می شوند. گاهی مواد مذاب نمی توان 

 د و سنگ ها ی آذرین درونی را به وجود می آورند.ننزدیکی سطح زمین باقی می مان

 اتصال ذرّات جدا از هم به وسیله ی فشار یا مواد چسبنده ای که* سنگ های رسوبی : این سنگ ها بر اثر 

 د در دریاها و دریاچه ها به وجود می آیند.مانند سنگ جوش ماسه سنگ .نذرات را به هم می چسبان 

 ند و آثار و بقایای  موجودات زنده یعنی فسیل در آن ها یافت می شود.هستسنگ های رسوبی الیه الیه 

 ی : هر سنگی اگر مدّتی در مجاورت یک توده مذاب قرار گیرد و یا تحت تاثیر فشار* سنگ های دگرگون

 خیلی زیاد قرار گیرد تغییر شکل و ترکیب می دهد و به سنگ دگرگون شده تبدیل می شود. 

 سنگ های دگرگون شده پس از برش به عنوان سنگ های روکار ساختمان ها استفاده می شوند. مثالً سنگ   

 دگرگون شدن سنگ های آهکی به وجود می آید.مرمر از 

 ند و عوامل فیزیکی مثل تغییرات دما ، یخ بستن آب و عوامل شیمیایی هست* سنگ ها دائم در حال تغییر

مانند اکسید شدن و تجزیه طی  فرایندی  که به آن هوا زدگی می گویند سنگ ها را خرد و ترکیب شیمیایی آن ها را 

 ی عمل هوا زدگی بر روی سنگ عاقبت تشکیل خاک است. د. نتیجهنتغییر می ده

 *قطعات خرد شده سنگ ها هنگامی که درون آب های جاری مانند رود ها قرار می گیرند، بر اثر برخورد با 

یکدیگر  و بر خورد با بستر رود زاویه های تیز آن ها از بین می رود و رفته رفته صاف و صیقلی و شکل های کروی ، 

 یا استوانه ای به خود می گیرند.بیضوی و 

از زمان گذشته مورد عالقه و که کاربرد ها یی دارند  استحکام* سنگ ها به علت گوناگونی بسیار ، زیبایی و از همه مهم تر

 کنجکاوی آدمی بوده اند ، سنگ ها در ابتدا در ساختن وسایل زندگی و جان پناه و بعدها برای ساختن 

 خ ها و استخراج فلزات و به دست آوردن زیور آالت مورد استفاده قرار گرفته اند.ساختمان های بزرگ و کا

 *  مواد اوّلیه ی بیش تر صنایع از سنگ ها به دست می آید. صنایع ساختمانی ، صنایع ذوب فلزات ، صنایع
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ی از سنگ ها با مواد شیمیایی و الکتریکی ، صنایع غذایی و جواهر سازی از جمله صنایعی هستند  که به مقدار زیاد 

 مختلفی که از سنگ ها به دست می آید استفاده می کنند.

 

 

ی والدین (راهنما: زمین خانه ی خاکی ما ) 7بخش 

مله انسان اهمیت و ارزش بسیار دارد. جخاک حاصل عمل هوا زدگی سنگ است که از نظر تأمین غذای جانوران از

زنده و جهان جانداران است. با آن که بعضی از گیاهان مانند گلسنگ ها می توانند روی خاک رابطی بین جهان غیر 

 سنگ ها برویند امّا بیش تر گیاهان به خاک نیاز دارند.

بییییرای تشییییکیل خییییاک عمییییل هییییوا زدگییییی فیزیکییییی و شیییییمیایی هییییر دو موثرنیییید.  خییییاک متشییییکل از مییییواد معییییدنی   

معییییدنی حاصییییل از هییییوا زدگییییی سیییینگ هییییا تشییییکیل    درصیییید خییییاک را مییییواد  01و مییییواد آلییییی اسییییت. حییییداقل   

میییییی دهییییید. ذرات ماسیییییه و رس و ترکیبیییییات عناصیییییری چیییییون پتاسییییییم ، فسیییییفر و نیتیییییروژن مهمتیییییرین میییییواد   

 ند.هست معدنی موجود در خاک

بخش آلی خاک را گیاخاک می نامند. گیاخاک باقیمانده ی گیاهان و اجساد جانوران پس از مرگ آن ها است    

 نتوان نوع گیاه و جانور را تشخیص داد. به طوری که دیگر

برخی از و گیاخاک باعث تیرگی رنگ خاک می شود. عالوه بر این گیاخاک باعث ورود آب و هوا به خاک می شود

 مواد مورد نیاز گیاهان را به آن ها می رساند.

 * می توان انواع مهم خاک را به ترتیب طبقه بندی کرد:

عمییییق و پییییر از سیییینگ اسییییت و بییییه علییییت شیییییب زیییییاد زمییییین امکییییان   * خییییاک کوهسییییتان : معمییییوالً کییییم   

 تشکیل خاک عمیق بسیار کم است.     

* خییییاک جنگییییل هییییا: بییییه علّییییت بییییاران زیییییاد در جنگییییل و واکیییینش هییییای شیییییمیایی کلسیییییم و منیییییزیم اییییین    

خییییاک هییییا کییییاهش مییییی یابیییید و بییییرای کشییییاورزی مناسییییب نیسییییت . در عییییو  درختییییانی ماننیییید صیییینوبر و           

 کاج در آن به خوبی رشد می کنند.
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 مقدار بارندگی در علفزار مناسب است. * خاک علفزارها : حاصلخیز تراز خاک جنگل است و گیاخاک فراوان داردو  

* خاک بیابان : به علت کمی رطوبت ، عمل هوا زدگی و حل شدن امالح زیاد صورت نمی گیرد ، امّا کمبود رطوبت 

 مانع رویش گیاه می شود. اگر آبیاری مناسب باشد می توان محصول فراوانی از خاک بیابان به دست آورد.

* خاک رس به علّت این که فضای خالی بین ذرّات خاک بیش تر است آب بیش تری در این گونه خاک   

ها جای می گیرد و برای این که آب در خاک ها جای گیرد و یا از آن عبور کند باید فضاهای خالی خاک به یکدیگر 

 ارتباط داشته باشند.

ر مساوی از ذرّات ماسه ، رس و گیاخاک تشکیل شده باشد که * خاک مناسب برای گلدان و یا کشاورزی باید به طو

 هم آب و هم هوا به راحتی در آن جای گیرند و مواد آلی و معدنی مورد نیاز گیاه هم به آسانی در دسترس باشد.
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 والدین(راهنمای :در اطراف ما هوا وجود دارد.)01بخش

درصد می شود درست شده است .یک درصد بقیه حجم هوا ،  77که جمعا درصد اکسیژن  20درصد ازت و  90هوا از 

مواد مختلفی چون دی اکسید کربن ، بخار آب ، گازهای بی اثر ، گازهای آلوده کننده  و ذرات گرد و غبار است . 

 در صد گازهای آلوده کننده و بخار آب و ذرات جامد معلق در هوا در نقاط مختلف متفاوت است.

سمان به علت جذب نورهای آبی خورشید است. نورهای مرئی خورشید وقتی به هوای اطراف کره زمین رنگ آبی آ

برخورد می کند نور آبی آن جذب هوا شده و به همین علت هوای کره زمین  )آسمان( را در روز آبی می بینیم و 

 شب ها که نور خورشید به هوای باالی سر ما  نمی رسد آن را سیاه می بینیم.

یروی جاذبه ی زمین ، هوا را به سمت زمین می کشاند .اگر وجود نیروی جاذبه نبود مواد تشکیل دهنده هوا به فضا می ن

 گریختند.

 هوای اطراف زمین جزئی از سیاره ی زمین محسوب می شود و همراه آن می چرخد.

دی و سوراخ های زمین را پر کرده هوا چون یک حباب نامرئی ، کره ی زمین را احاطه کرده است و تمام پستی و بلن

است.البته نباید تصور کرد که هوا تا ارتفاع معینی وجود دارد و از آن به بعد به طور ناگهانی تمام می شود. به تدریج که 

از سطح زمین دور می شویم ،هوا رقیق و رقیق تر می شود به طوری که ضخامت مؤثر هوا در قسمت های مختلف را 

کیلو متر در نظر گرفت.البته بعد از این ارتفاع ، باز هم مولکول های هوا وجود دارند. اما بسیار  011تا  01می توان حدود 

پراکنده اند و تعداد آن ها در واحد حجم آن قدر کم می شود که عمالً می توان گفت در بیش از این ارتفاع هوایی 

 وجود ندارد.

کیلومتری سطح زمین یافت می شود. از این  6/5که تا فاصله ی نیمی از وزن کلی هوا مربوط به گازهایی است 

کیلومتری سطح  6فاصله  به بعد تنفس با مشکل صورت می گیرد.به همین جهت کوه نوردانی که به ارتفاعات باالتر از 

که در  زمین صعود می کنند ، با خود کپسول هوا می برند، که در صورت نیاز از آن ها استفاده کنند. هواپیماهایی

کیلومتر پرواز می کنند برای سرنشینان خود هوای مورد نیاز را از راه دریچه هایی به داخل هواپیما  2ارتفاعات باالتر از

 تزریق می کنند.

هوا به عنوان یک مقاومت جلوی سرعت وسایل متحرک را می گیرد.بنابراین برای به دست آوردن سرعت زیاد  

ا ، موشک، اتومبیل و دو چرخه باید انرژی بیش تری مصرف کنیم ویا مقاومت هوا را برای وسایل متحرکی چون هواپیم

کاهش دهیم چون راه دوم سبب صرفه جویی در مصرف انرژی می شود مناسب تر است.بنابراین برای حرکات 
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به سریع و راحت باید تا آنجا که ممکن است مقاومت هوا را کاهش دهیم. از این رو شکل اجسام متحرک را 

 صورت آئرودینامیک یادوکی شکل می سازند . اشکال آئرودینامیک با مقاومت کمتری در موقع حرکت مواجه هستند.

در بیش تر مواقع ما بر عکس چتر نجات ، باید مقاومت هوا را کاهش دهیم ، به همین منظور شکل وسایلی را که در 

بیل ها و.... را آئرودینامیکی )دوکی ( می سازند تا اثر هوا با سرعت زیاد حرکت می کنند مانند هواپیماها ، اتوم

 مقاومت هوا بر روی آن ها کاهش یابد. در طبیعت نیز شکل بدن پرندگان و ماهی ها دوکی شکل است.

 به طور خالصه نقش هوای اطراف کره زمین را می توان چنین بیان کرد:

 موجودات زنده برای ادامه حیات خود به آن نیاز دارند.برای بقای جانداران الزم است.زیرا تقریباً تمام 

هوا مانع رسیدن پرتوهای خطرناک خورشید )ماورای بنفش و دیگر پرتوهای پر انرژی ( به سطح زمین می شود.

هوا واسطه ای برای حفظ حرارت و رطوبت در سطح زمین است.مثالً بدون وجود هوا تفاوت دمای شبانه روزی به 

رجه سانتیگراد می رسد.د 211بیش از 

هوا از نظر ارتفاعات رادیویی نقش مهمی در زندگی انسان دارد.

هوا مانع رسیدن سنگ های آسمانی به زمین می شود.) این سنگ ها بر اثر برخورد با هوا می سوزند و از بین می 

روند.( 

 .داردا هوا از جهت زمین شناسی اهمیت زیادی به خصوص در هوا زدگی و فرسایش سنگ ه

در سال های اخیر کاربرد هوا به جای روغن برای کم کردن اصطکاک بسیار موفقیت آمیز بوده است.به طور مثال در 

ماشین های سنباده زنی هوای متراکم را از اطراف محور آن ها با فشار خارج می کنند و به این طریق یک بالش 

می شوند که محور چرخ به هنگام چرخیدن در میان این بالش هوای متراکم به دور محور چرخ تشکیل می دهند و سبب 

قرار گیرد و با پایه تماس نداشته باشد.بدین ترتیب اصطکاک فلز با فلز به کلی از بین می رودو گرما تولید نمی کند.

 عالوه براین خارج شدن هوا مانع ورود گرد و غبار حاصل از سایش سنگ سنباده به اطراف محور می شود.

خاکی )هاورکرافت( که می توانند در روی آب و خشکی حرکت کند، بالشی از هوای  -قایق های سریع آبیدر 

متراکم بین آب و قایق با خشکی و قایق قرار می دهند، که مانع تماس قایق با آب و خشکی می شود و بدون داشتن 

  چرخ می تواند بر روی زمین سنگالخ ، مرداب و دریا به راحتی حرکت کند.

در قطارهای جدید هم با استفاده از بالش هوا توانسته اند واگن های بدون چرخی بسازند که می تواند بدون اصطکاک از 

ترمز اتومبیل های سنگین ، پرس های بادی ، جک های بادی، مته های سنگ  روی ریل های مخصوصی حرکت کند.

 هوای متراکم در آن ها استفاده می شود.شکن ، وسایل رنگ پاشی از دیگر وسایلی هستند که از فشار 
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حرکت قایق های بادبانی، چرخاندن چرخ های بادی برای به  حرکت در آوردن ژنراتورها و تلمبه از دیگر موارد استفاده 

 از هوا هستند.

 

 

 ی والدین (راهنما: دنیای سردوگرم ) 00بخش 

جنبش ذرّه های تشکیل دهنده ی هر مادّه مربوط می شود. هنگامی که یک گرما یکی از شکل های انرژی است که به 

جسم گرم را در کنار یک جسم سرد قرار دهیم مثالً وقتی  یک قطعه آهن داغ را در داخل یک ظرف آب سرد قرار 

انرژی می دهیم مقدار انرژی گرمایی از جسم داغ)آهن (به جسم سرد )آب( منتقل می شود.که در این انتقال گرما 

 درونی جسم گرم کاهش یافته و انرژی درونی جسم سرد افزایش می یابد.

 از انرژی گرمایی در امور مختلف زندگی و صنعت استفاده های گوناگون می شود .  

 حرکت وسایل نقلیه ،نیروگاه های حرارتی برای تولید برق و کارگاه های صنعتی از موارد استفاده ی گرما هستند. 

پیشرفته ی امروز وسایل جدیدی برای پخت غذا اختراع شده است ، همچون مایکرویو که با به جنبش در در دنیای  

آوردن مو لکول های آب که در مواد غذایی فراوان است در واقع گرمای موضعی ایجاد می کند و به این ترتیب غذا 

 را به سرعت می پزد.

ر واقع هر دو صورت هایی از انرژی هستند و می توانند به آسانی به یک نور و گرما ارتباط بسیار نزدیک  به هم دارند.د  

 دیگر تبدیل شوند.

تمامی اجسام گرم از خود نور تابش می کنند.هر چه جسمی گرم تر باشد از خود نور بیش  تری تابش می کند.البتّه گاهی 

برخورد کند و توسط آن جذب شود انرژی نور به این نور ها قابل دیدن نیستند.و بعضی مواقع هنگامی که نور به جسمی 

انرژی گرمایی تبدیل می شود و درجه حرارت جسم باال می رود.به همین علّت است که در مقابل آفتاب احساس 

 گرما می کنیم.پس همه ی جاها به یک اندازه گرم نیستند.

 در تابستان  جاهای سرد و در زمستان  جاهای گرم را بیش تر دوست داریم.

همه ی چیزها هم به یک اندازه گرم نیستند. برخی از وسایل گرم کننده که در منزل استفاده می شود ممکن استخطر   

 آفرین باشد.یک وسیله ی گرم کننده ی مناسب دود نمی کند ،تمیز تر و راحت تر است. مانند شو فاژ.

رز گیر بست و لباس مناسب فصل پوشید و درجه برای صرفه جویی در مصرف انرژی باید در زمستان درز پنجره را با د

حرارت بخاری را زیاد نکرده که مجبور شویم برای تعدیل دما پنجره یا در را باز کنیم .
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 گرما در بسیاری از کارها مثل آشپزی ، جوشکاری ، اتو کشی به ما کمک می کند. 

 بزرگترین منبع نور و گرمای زمین است. خورشید

و هم گرما دارند.)المپ روشن،بخاری و آتش(. رنگ های تیره در برابر نور خورشید زودتر گرم می بعضی وسایل هم نور 

 شوند و گرما را در خود نگه می دارند.

بنابراین باید در زمستان لباس تیره و در تابستان لباس روشن پوشید. مردمی که در بیابان زندگی می کنند لباس های 

   .         رنگ روشن می پوشند

 

 ی والدین(راهنما: ازخانه تا مدرسه ) 02بخش 

ند.از حرکت ذرّه های گرد و غبار تا حرکت کهکشان ها. حتّی صدا هست جهان پراز چیزهایی است که درحال حرکت 

 حرکت امواج صوتی است.

ند. همه ی تغییرات هست مواد در حرکتدر مواد حرکت هایی وجود دارند که دیده نمی شوند. تمام ذرّه های سازنده ی 

 و همه ی پدیده ها حاصل حرکت است. برای انجام هر کاری حرکت انجام  می شود.

ما بعضی اجسام را ساکن می بینیم ، مثل صندلی ها ی کالس و بعضی را متحرک می بینیم مثل حرکت اتومبیل ها در 

 خیابان.

ند ،  ولی چون زمین  به دور خورشید می گردد هستن و یا متحرک اجسام و افراد روی زمین نسبت به یک دیگر ساک

 همه ی اجسام موجود روی زمین نسبت به خورشید حرکت می کنند.

در واقع زمانی که مکان یک جسم نسبت به یک نقطه تغییر می کند می گوییم آن جسم نسبت به آن نقطه در حال   

 حرکت است.

آن تغییر کند در واقع حرکت کرده است.چرخ حرکت اجسام را آسان تر می هر چیزی که جا به جا شود یا جای   

 کند و جا به جا شدن اجسام راحت تر می شود.

هر چه جسمی بزرگ تر و سنگین تر باشد، چرخ مورد استفاده باید بیش تر و بزرگ تر باشد و هر چه جسمی کوچک تر و    

 است .سبک تر باشد، چرخ مورد استفاده کوچک تر و کمتر 

حرکت اجسام در سرازیری آسان تر از حرکت اجسام در سر باالیی است.برای حرکت دادن جسمی باید حتماً به   

 .. به وسیله ی هل دادن و کشیدن به جسم نیرو وارد می شودآن نیرو وارد کنیم
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ی والدین (راهنما: آهن ربای من )  01بخش 

قدرت اسرار آمیز برخی سنگ ها که عموماً در ناحیه ی  ماگنزیا در آسیای صغیر یافت می شدند ، به خاطر جذب تکّه   

 های کوچک آهن  از دوران های پیش از تاریخ شناخته شده بود.

ش دارند تا در هزار سال پیش  از میالد چینی ها پی بردند که اگر سنگ ها را از ریسمانی باریک بیاویزند سنگ ها گرای

جهتی خاص قرار بگیرند و باالخره در قرن دهم و یازدهم با استفاده از این خاصیت قطب نماهای مغناطیسی را ساختند و 

 از  آن ها برای جهت یابی استفاده کردند.

آهیییین ربییییا هییییا در شییییکل هییییای مختلییییف و در انییییدازه هییییای گونییییاگون و بییییا قییییدرت هییییای متفییییاوت سییییاخته   

 می شوند.

 ی  نعلی  همان آهن ربای تخت است که خم شده است و قطب های آن در دو سر آهن ربا هستند.آهن ربا 

آهیییین ربییییای  حلقییییوی کییییه گییییاهی یییییک قطییییب یییییک طییییرف حلقییییه و قطییییب دیگییییر در طییییرف دیگییییر حلقییییه      

 است.   

ه قطعات یک نوع آهن ربای دیگر هم وجود دارد که قابل انعطاف بوده و به راحتی خم می شود و با  کمک قیچی ب   

 کوچک قابل تقسیم است . از این نوع آهن ربا دور در یخچال استفاده می شود که باعث بستن تمامی منافذ می شود 

مواد مختلف هنگامی که در نزدیکی آهن ربا قرار می گیرند به دو دسته عمل می کنند. گروهی جذب آهن ربا می شوند 

آهن ربا می شوند مثل کبالت ، نیکل و آهن . گروه دیگر که جذب  که در صورت چسبیدن به آهن ربا خود موقتاً

 آهن ربا نمی شوند که خا صیت آهن ربایی را از خود عبور می دهند مثل شیشه و چوب .
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بعضی مواقع ممکن است به دالیلی مثل ضعف قدرت آهن ربا و یا حتّی  ضخامت زیاد چوب و یا اجسام  مشابه 

نگذرد. خاصیت آهن ربایی از آن ها

 آهن ربا بر دو نوع است : آهن ربای دائمی و آهن ربای الکتریکی .   

آهن ربای دائمی اغلب از آلیاژ آهن و فوالد ساخته شده است. در کارخانه ی آهن ربا سازی این قطعات را به    

یدا می کند تا قطعه ی دفعات داخل سیم پیچی که از آن جریان برق می گذرد قرار می دهند. این کار آن قدر ادامه پ

 آهن به آهن ربا تبدیل شود. 

ساختن آهن ربا ی الکتریکی بسیار ساده است. اگر یک قطعه سیم مسی روکش دار را به دور یک میخ آهنی بپیچیم    

 و دو سر سیم را به باتری وصل کنیم میخ به آهن ربا تبدیل می شود.

ه جا کردن وسایل سنگین و بزرگ مثل ماشین ها و قطعات بزرگ از آهن ربا های الکتریکی بسیار بزرگ برای جا ب

 آهن استفاده می شود. 

 باید همیشه به خاطر داشت که آهن ربا ها را نباید

 در نزدیکی وسایلی چون کامپیوتر ، تلویزیون ، 

 تلفن همراه و کارت های اعتباری قرار داد. 

 

 

 والدین (ی راهنما)  ازگذشته تا آینده:  04بخش 

در این درس سعی شده است که دانش آموزان با مفهوم فناوری و یکی از کاربردهای آن یعنی روشنایی آشنا شده و 

سیر تغییر و تکامل آن را در طول تاریخ درک کنند. دانش آموز در فرایند این درس می تواندآنچه را که در مورد 

 ی مورد استفاده در زندگی تعمیم دهد.فناوری روشنایی فراگرفته است به سایر فناوری ها


