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رهکبه شكل  .شد خواهند شكلی چه هاحباب که کنيد بينی پيش بسازيم، مستطيل يا مثلّث شكل به را هاسيم اگر( الف

 .دهيد گزارش کالس به را نتيجه و کنيد بررسی را خود بينی پيش درستی (ب

 د.کنشكل آنها تغييری نمی وها به شكل کره هستند سيم را به هر شكلی که بسازيم، حباب

 
 سياه، هایلباس: کنيد بينی پيش. شوندمی خشک هاآن یهمه مدّتی از پس کنيم،می پهن آفتاب زير را خيس هایلباس وقتی

 کنند.تر جذب میهای سياه؛ چون نور خورشيد را سريعلباس چرا؟ سفيد؟ هایلباس يا شوندمی خشک زودتر

 چرا؟ کنيد؟می پيشنهاد را رنگی چه هایلباس پوشيدن تابستان در داديد، انجام که آزمايشی به توجّه با

 کنيم.یمتر احساس گرما و ما کمکنند میآن تر جذب د کمتر، چون نور خورشيهای روشنلباس
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 .دهید تکان و بریزید دردار ظرف یک در را تیله و مهره عدد چند و ماسه مقداری -1

 .کنید ایجاد آن ته در ریز سوراخ چند مداد، نوک با و بردارید را لیوانی -2

 ز ته لیوان خارج شود.ااحتمال دارد بعضی از مواد .افتدمی اتّفاقی چه بریزید، لیوان در را ظرف درونمواد  اگر کنید بینی پیش -3

 .بریزید لیوان در را ظرف درون مواد و بگذارید بشقاب یک در را لیوان اکنون -4

هدا و مانندد و مهرههایی که از ته لیوان خارج شدده در بشدقاب میماسه کنید؟می مشاهده چه دهید؛ تکان آرامی به را لیوان  -5

 مانند.لیوان بود باقی میهایی که در تیله

بله کند؟ جدا هانخودچی از را شکرها تواندمی روش همین به احمد آیا

خیر کند؟می تغییر نخودچی و شکر هایهدان شکل آیا

 
دارد؟ وجود چیزهایی چه زیر های مخلوط از یک هر در  

جامد دارند؟ حالتی چه مواد هامخلوط این از یک هر در 

  
 )آجیل( تنقالتهای دانهمخلوط  های مختلفط سکهمخلو

 
اند؟شده مخلوط هم با موادی چه زیر هایشکل از یک هر در  

 
آب و روغن

 
 میوه

 
 شربت آلبالو

 
 خاکشیر
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کنید پر قبل یصفحه شکل به توجّه با را زیر جدول. 

 

 مایع در مایع جامد در مایع جامد در جامد

 آب و روغن خاکشیر هامیوه

  شربت آلبالو 

 به علت وجود شکر در شربت و جامد بودن آن این مخلوط را جامد در مایع در نظر گرفتیم.

 
 .بریزید آب نیمه تا اید، کرده گذاری شماره را ها آن قبالً که لیوان سه درون -1

 .بزنید هم ار آنها و بریزید مایع روغن قاشق دو( 2) یشماره لیوان در و قند حبه چند (1) یشماره لیوان در -2

افتد؟می اتفاقی چه. بریزید( آرد یا) گچ قاشق یک( 3) یشماره لیوان در -3

کند؟ جدا هانخودچی از را شکرها تواند می روش همین به احمد آیا .بنوسید زیر جدول در را خود هایدههشام -4

ی شماره

 لیوان

 موجود موادّ نام

 لیوان در

 یا است شفّاف

 نیست شفّاف

 طور به لیوان درون موادّ ی همه آیا

 اند؟ شده پراکنده نواخت یک

 بله شفاف است قند 1

 خیر شفاف نیست روغن 2

 خیر شفاف نیست گچ 3

 

 
کنید بیان را خود دلیل. کنید مشخّص را نواخت یک هایمخلوط زیر، هاینمونه در. 

 
 شربت

 
 زعفران دم کرده

 
 آب و نمک

 چون رنگ شفاف و صافی دارد و به طور یکنواخت با در آب پراکنده شده است.زعفران دم کرده: 

 به خاطر شفافیت و یک نواخت پخش شدن در آب آب و نمک:
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 .بریزید معمولی آب نیمه تا اید، کرده گذاری شماره را ها آن قبالً که لیوان سه درون  -1

 .ودش پودر تا بکوبید هاون در را دیگری و کنید خرد را ها آن از یکی. بردارید برابر تقریباً نباتِ شاخه سه -2

 حل کامالً  تا بزنید هم ققاش با را آن سپس. کنید روشن را سنج زمان زمان، هم و بریزید( 1) ی شماره لیوان در را نباتشاخه -3

 .بنویسید زیر جدول در را نبات شاخه شدن حل برای الزم زمان. شود

 .کنید تکرار نبات پودر و نبات خرده با را 3 یمرحله -4

 پودر نبات خرده نبات شاخه نبات نوع ماده

 برای الزم زمان

 ثانیه(شدن حل)
 ثانیه 30 ثانیه 60 ثانیه 90

 

تر در آب حل کند.تواند آن را زودریز بودن ماده می گیرید؟می ای نتیجه چه آزمایش این از

 
 .بریزید سرد آب نیمه تا لیوان، یک در -1

 .کنید روشن را سنج زمان و کنید اضافه لیوان آب به شکر خوری چای قاشق دو -2

 یادداشت ست،ا الزم شکر شدن حل برای که را زمانی. شود حل کامل طور به شکر تا بزنید هم قاشق با را شکر و آب مخلوط -3

 .کنید

 .بنویسید زیر جدول در را خود های مشاهده و کنید تکرار داغ و گرم نیم آب با را آزمایش همین -4

 سرد نیم گرم داغ نوع ماده

 ثانیه 30 ثانیه 20 ثانیه 10 ثانیه(شدن حل) برای الزم زمانمدت 

 .کنید رسم زیر ستونی نمودار روی را نتایج -5
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آب سرد آب نیم گرم آب داغ
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آب داغ شود؟ می حل تر سریع آب کدام در شکر

کند.دن و پراکند شدن سریع مواد کمک میبه حل شآب داغ  گیرید؟می اینتیجه چه فعّالیت این از

 

 
 کنید؟می پیشنهاد خنک شیرعسل لیوان یک سریع یتهیه برای هایی راه چه

 ریزیم تا خنک شود.سل را گرم کرده و بعد آن را در شیر سرد میع -1

 اندازیم.میریزیم و برای سرد شدن یخ در داخل آن یکنیم و سپس عسل در داخل آن میرا را گرم میش -2

 کنیم.ستفاده از یخ آن را خنک میاکنیم سپس با ا اینکه هر دو )شیر و عسل( را گرم کرده و مخلوط میی -3

 

 
 .بنویسید را( ب) و( آ) حروف ترتیب به لیوان دو روی ماژیک با -1

 .بزنید هم کامالً را مخلوط. بریزید آب لیوان نصف و ماسه قاشق یک نمک، قاشق یک( آ) لیوان در -2

 نمک شود؟نمی دیده مخلوط این در مادّه، کدام

 .یدببند کش با را کاغذ دور و بگذارید( صافی کاغذ) نازک و توری یپارچه شکل مانند( ب) لیوان روی اکنون، -3

کنند.ماند و آب و نمک از آن عبور میماسه روی صافی می افتد؟می  اتفاقی چه بریزید؛ صافی روی را( آ) لیوان درون مخلوط -4

 ماسه کردید؟ جدا کردن صاف روش با را ماده کدام

 .شود بخار آن آب ات کنید صبر و بچکانید آلومینیمی نازک یورقه یک روی را( ب) لیوان نمکِ و آب مخلوط از قطره دو -5

 .بنویسید زیر جدول در را نتایج. افتدمی اتّفاقی چه که کنید بینی پیش -6

 کردن جدا های روش
 نتیجه

 نشده جدا موادّ  یا مادّه شده جدا موادّ  یا مادّه

 نمک ماسه صاف کردن

 - نمک بخار کردن

 

 
  .دهید گزارش کالس به و کنید آوری جمع اطّالعاتی آن ی درباره کنند؟ می تهیه چگونه را خوراکی نمک

 و گیرندمی را نآ ناخالصی سرند،  از کردن رد با سپس کنندمی حل آب در را آن کنندمی استخراج معدن از را نمک سنگ

 و کنندمی تبخیر ار نمک آب خالص محلول آن از بعد. کنندمی حذف را آن تر ریز ذرات و داده عبور صافی از را نمک آب محلول

 . کنندمی بنده بسته اتوماتیک تمام هایدستگاه با ید کردن اضافه و کردن خشک از پس را مانده جا به نمک
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 .کنید وگو گفت زیر تصویرهای یدرباره. کنیم می جدا هم از را مختلفی موادّ آشپزخانه، در روز هر ما

   
 ی چای با چای صاف کنجدا کردن تفاله جدا کردن گل و الی سبزی به وسیله آبکش جدا کردن برنج و آب به وسیله آبکش
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 .کنید وگو گفت کالس در زیر هایپرسش از یک هر یدرباره

  انررژی مرورد نیراز  آورند؟می دست به چیزی چه از را انرژی این ها آن دارند، نیاز انرژی به دویدن، برای مسابقه این در ها بچّه

آید.میروزانه با خوردن غذا، میوه، سبزیجات و... به دست 

  تواند انرژی مورد نیاز را برای دویدن تأمین خیر، زیرا بدن نمی چرا؟ شوید؟ برنده دو یمسابقه در توانیدمی اید گرسنه وقتی آیا

کند.

  توانیم کاری انجام دهیم، برای انجام های متفاوت دارد، اگر انرژی نباشد نمیانرژی شکل اید؟ شنیده مطالبی چه انرژی یدرباره

دادن همه کارها انرژی الزم است و...

 
 .بسازید زیر مراحل مانند ای فرفره -1

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 .کنید وصل چوب به را فرفره و دهید قرار بزرگ نی داخل را باریکی چوب -2

 .ببندید نخ دیگر سر به هم کاغذ یگیره یک. ببندید چوب انتهای به شکل مانند را نخ سر یک -3

چرخد.کند و میفرفره حرکت می .بنویسید را خود هایمشاهده افتد؟ می اتّفاقی چه کنید؛ فوت را فرفره -4

  انرژی حرکتی دارد؟ انرژی از شکلی چه چرخیدن درحال ی فرفره

  فوت کردن آورد؟می دست به کجا از را انرژی این دارد؛ نیاز انرژی به چرخیدن برای فرفره

  دویم.گیریم و میفرفره را در جلوی خود می کنید؟می پیشنهاد فرفره چرخاندن برای دیگری های راه چه

 
 شود؟می استفاده اجسام دادن حرکت برای باد انرژی از موارد، کدام در
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 .کنید فرو آن مرکز در را چوبی سیخ و کنید تهیه متر سانتی 10 قطر به فشرده اسفنج جنس از سبک چرخ یک -1

 (.کنید استفاده بستنی چوب از توانید می بستنی قاشق جای ه)ب .دهید قرار چرخ درون شکل مانند را بستنی های قاشق  -2

 .هیدد قرار ها گیره درون را چرخ سر دو و بچسبانید ظرف طرف دو در و دهید تغییر شکل مانند را کاغذ یگیره دو -3

 .ببندید مصرف بار یک لیوان به را آن دیگر سر و چوبی سیخ به را نخ سر یک -4

 .دهید حرکت باال سمت به را لیوان آب، جریان و چرخ کمک به -5

  انرژی حرکتی دارد؟ را انرژی از شکلی چه حرکت حال در چرخ

  انرژی آب آورد؟ می دست به کجا از را انرژی این چرخ دارد؛ نیاز انرژی به لیوان دادن حرکت برای چرخ

  برا افرزایش  .نیردک جرا جابره را بیشتری بارهای مقدار اید، ساخته که ایوسیله از استفاده با توانیدمی چگونه کنید، بینی پیش

مقدار آب و سرعت

 
  .بکشید کاغذ روی را مارپیچ یک تصویر -1

 .ببرید شکل مانند را مارپیچ -2

 .دارید نگه روشن بخاری یا شوفاژ باالی در را آن نخ، تکّه یک با -3

  کند.می مارپیچ حرکت کنید؟می مشاهده چیزی چه

  انرژی گرمایی شود؟می کاغذی مارپیچ این حرکت باعث چیزی چه

  گرمایی به حرکتی شود؟می تبدیل دیگر شکل به شکلی چه از انرژی کاغذی، مارپیچ در

 
 حرکتی شود؟می تبدیل انرژی از شکلی چه به گرمایی انرژی این. کندمی تولید گرمایی انرژی و سوزد می بنزین خودروها، در
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 .دهید گزارش کالس به را نتیجه و کنید وگو گفت خود گروه در زیر هایپرسش یدرباره

  کتریسیته )برق(از گاز شهری و ال آید؟می دست به چیزی چه از خانه کردن گرم و پز و پخت برای شما نیاز مورد انرژی

  اتو کردن لباس، سشوار کردن موها و... شود؟ می استفاده گرمایی انرژی از دیگر، کارهای چه در

 

 
شوند.ها گرم میدست کنید؟می مشاهده چیزی چه. دهید حرکت هم با را هاآن و بچسبانید هم به را خود دست دو کف -1

شود.ها بیشتر میگرمای ایجاد شده بین دست دارد؟ تفاوتی چه قبل حالت با حالت این. دهید حرکت تندتر را هایتان دست -2

 گرمایی شود؟می تبدیل انرژی از شکلی چه به حرکتی انرژی اینجا، در

 

 
 چرا؟ شوند؛می تر گرم ماسه های دانه دهیم،می تکان را آن مدّتی و ریزیممی دربسته ظرفی در را ماسه مقداری هرگاه

 کند.چون برخورد دانه های ماسه به هم گرما تولید می

 

 
 .ببندید ای شیشه لیوان یک یدهانه روی شکل، مانند را بادکنک یک از ایتکّه -1

 .بریزید بادکنک روی گندم یا برنج دانه چند -2

 .بزنید ضربه آن یبدنه به فلزّی قاشق با و دارید نگه لیوان نزدیک را فلزّی یکاسه یک -3

روند.ایین میکنند و باال و پهای برنج حرکت میدانه .کنید یادداشت را خود های مشاهده افتد؟می اتّفاقی چه -4

ها سریع تر شده و بعضی از آنهرا روی حرکت دانه .بنویسید را خود های مشاهده. بزنید کاسه به تری محکم هایضربه بار این -5

ریزند.زمین می

  تی تبدیل شود.تواند به حرکانرژی صوتی می گیرید؟می اینتیجه چه فعّالیت این از
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 حرکتی شود؟می تبدیل انرژی از شکلی چه به صوتی انرژی حالت، این در. لرزاندمی را هاپنجره یشیشه هواپیما، صدای

 

 
 .دهید انجام را زیر گروهی بازی خود های کالسی هم با

 .کنید درست شکل مانند کارت یک گروه هر در -1

 .ویسیدبن کارت روی دهدمی ما به که را ای انرژی شکل و ها آن نام. کنید انتخاب را مختلف خانگی لوازم و وسایل -2

 دهدانرژی که به ما میشکلی از  نام وسیله

 گرمایی اتو

 حرکتی پنکه

 نورانی المپ

 گرمایی شوفاژ

 صوتی واکمن

 گرمایی اجاق گاز

 نورانی و صوتی تلویزیون روشن

 گرمایی آب گرمکن

23صفحه   |  فعالیت 
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 1 الکتریکی : انرژی 4 درس |اهنمای گام به گام علوم تجربی چهارم ر

 

  

 
 .کنيد وگ و گفت خود هايگروه در باره اين در شويد؟مي رو روبه مشکالتي چه با شود، قطع هفته يک شما يخانه برق اگر

کثيل   ،ها و بعد قطع شدن ارتباطات مانند تلفن و موبايل برق امروزه در بيشتر امور زندگي دخالت دارد. اول از همه تاريکي شب

 ها )استفاده نکردن از ماشين لباسشويي(، خراب شدن مواد خوراکي داخ  يخچال و مشکالت فراوان ديگر.ماندن لباس

 
 .کنيد کام  را زير جدول و بنويسيد کنند، مي کار الکتريکي انرژي با که را وسايلي و ها دستگاه نام خود، گروه در

 راديو مخلوط کن اتو  المپ آسانسور تلويزيون دستگاه يا وسيله نام
.  انرژي به الکتريکي انرژي نوراني و  .شودمي تبدي ........

 صوتي

 صوتي حرکتي گرمايي گرمايي حرکتي

 
 .کنيد روشن را المپ يک داريد، اختيار در که وسايلي با کنيد تالش خود گروه در -1

 بله چگونله را باتري و المپ سيم، که دهيد نشان شک  رسم با المپ، کردن روشن از پس -2

کار ينتيجه. ايد کرده وص  يکديگر

داريم و سر هر کدام را بله دو طلر  ابتدا دو سيم بر مي .دهيد گزارش کالس به را خود گروه

کنيم. کنيم، سپس دو سر ديگر اين سيم را به دو سر بلاتري وصل  مليي المپ وص  ميپايه

 شود.روشن ميالمپ 

  بله شلکلي چه از انرژي روشن المپ در مدار، اين در. گويندمدار مي يک شود، روشن المپ تا کرديد درست شما که چيزي به 

شود.انرژي الکتريکي به نوراني تبدي  مي شود؟مي تبدي  ديگري هايشک  چه

 الملپ، شدن روشن از پس. کنيد روشن را المپي سيم، قطعه يک فقط و باتري يک از استفاده با -3

  .کنيد رسم را مدار شک 

 .کنيد رسم را مدار اين شک  کنيد؟مي ايجاد آن در تغييري چه کنيد، خاموش و روشن را المپ مدار اين در بخواهيد اگر  -4

 دهيم.يک کليد در مسير سيم بين باتري و المپ قرار مي

 
 .کنيد روشن را المپ دو آن با بتوانيد که بسازيد مداري داريد، اختيار در که وسايلي با -1

 .کنيد رسم ايد ساخته که را مداري شک  المپ، دو هر شدن روشن از پس -2

29صفحه   |  فعالیت 
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 .کنيد مقايسه ديگر هاي گروه مدار شک  با را خود مدار شک  -3

 است؟ شبيه يک کدام به شما مدار. کنيد مقايسه زير هايشک  با را خود گروه مدار شک  -4

 .ماندمي روشن دوم المپ آيا کنيد، باز را ها المپ از يکي باال، شک  مدارهاي در اگر کنيد بيني پيش -٥

 .بنويسيد را خود هاي مشاهده سپس. کنيد بررسي را خود بيني پيش درستي و دهيد انجام را ٥ قسمت آزمايش -٦

           
                                           

          
  

شود. اما اگر مدار موازي باشد اگر يک الملپ را بلاز کنليم اگر مدار متوالي باشد و ما يک المپ را باز کنيم المپ دوم خاموش مي

 شود.المپ دوم پر نور تر مي

 
 سه از استفاده با و خود گروه در. شودمي ديده سبز يا قرمز زرد، رنگ سه به راهنما چراغ

 هلم به را خود گروه راهنماي چراغ. بسازيد ساده راهنماي چراغ يک الزم، وساي  و المپ

 .کنيد بيان را آن کار روش و دهيد نشان هايتان کالسي

هلا از ساختن چراغ راهنما از مدار ملوازي اسلتفاده کلرده و بلراي نشلان دادن رنگبراي 

هلا يلک هايي به رنگ زرد، قرمز و سبز استفاده کرديم. در مسير هلر کلدام از المپالمپ

 دهيم که آن را روشن يا خاموش کند.کليد قرار مي

 
 .ببنديد زير شک  مانند مداري -1

 فللزّي، کلش خلط پالسلتيکي، کلش خلط کلن، پلا  سکّه، ميخ، مث  مختلفي هاي جسم سيم، دو بين مدار، از قسمتي در -2

 .دهيد قرار کاغذ يگيره و چوبي کش خط پالستيکي، ليوان عروسک،

30صفحه   |  فعالیت 
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 .بنويسيد زير جدول در را خود هاي مشاهده -3

 سکه ميخ پا  کن وسيله نام
خط کش 

 فلزي

خط کش 

 پالستيکي

ليوان 

 ايشيشه

       روشن

       خاموش
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 .کنید گذاری شماره را هاآن و بردارید لیوان سه -١

 .بریزید گرم آب و گرم نیم آب سرد، آب نیمه تا شماره ترتیب به را هالیوان -2

بیست تا و دهید قرار سرد آب لیوان درون را خود چپ دست انگشت دو و گرم آب لیوان درون را خود راست دست انگشت دو -3

انگشتان دست راست گرم و انگشتان دست چپ سرد هستند. دارید؟ احساسی چه بشمارید،

نگشتی که داخل ا .کنید یادداشت دارید؟ احساسی چه. دهید قرار( 2 شماره لیوان) گرم نیم آب لیوان درون را هاانگشت همان -4

 کند.گرم بود آن را گرم حس میآب سرد بود آب نیم گرم را سرد و انگشتی که داخل آب 

 

 
 .بریزید سرد آب نیمه تا فلزّی لیوان یک درون -١

 .کنید یادداشت زیر جدول در و بگیرید اندازه را آب دمای الکلی، دماسنج یک از استفاده با -2

 .دهید قرار آفتاب روی به رو را لیوان -3

 .کنید کامل را جدول و بگیرید اندازه را آب دمای بار یک دقیقه 5 هر -4

 دقیقه 30بعد از  دقیقه ١5بعد از  دقیقه ١0بعد از  دقیقه 5بعد از  بار اول زمان)دقیقه(

  آب دمای

 (لسیوسس درجه)
5 8 ١2 ١5 20 

  ترگرم سردتر؟ یا است شده تر گرم لیوان درون آب

  خورشیداز نور  است؟ آورده دست به کجا از را خود گرمای شدن، گرم برای آب 

 

 
ورت مسهتقیم تابستان، به خاطر اینکهه خورشهید در تابسهتان بهه  ه دلیل؟ چه به زمستان؟ یا است بیشتر تابستان در هوا دمای

 تابد و مدت زمان تابش آن بیشتر است.می

 

 
 .بریزید یخ و آب مقداری فلزّی لیوان یک در -١

 .بریزید داغ آب نیمه تا پالستیکی ظرفی در -2
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 .کنید یادداشت و بگیرید اندازه را لیوان درون آب دمای -3

 .کنید کامل را جدول و بگیرید اندازه را آن دمای دقیقه، 5 هر و دهید قرار داغ آب درون را لیوان -4

 15 10 5 )شروع( 0 (دقیقه) زمان

 15 10 5 0 (سلسیوس یهدرج) لیوان آب دمای

 .کنید رسم زیر ستونی نمودار روی را نتایج -5

 
دمای آن بیشتر شده است. است؟ کرده تغییری چه زمان گذشت با فلزّی لیوان درون آب دمای

دهید نشان را داغ آب و لیوان بین گرما انتقال مسیر شکل رسم با. 

 

 

 
 .کنید گو و گفت زیر موارد در شکل به توجّه با

  کاسه و مالقه سرد و آش و دیگ گرم هستند. .هستند چیزهایی گرم چه و سرد چیزهایی چه کنید مشخّص

  از جسم گرم به جسم سرد شود؟می منتقل دیگر جسم به جسم کدام از گرما

 

 

 

0

5

10

15

0 5 ١0 ١5
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 .ببندید محکم را آن درِ و بریزید داغ آب نیمه تا شیر خالی پاکت یک درون آموزگار، کمک به -١

 .دهید قرار میز روی پهلو از را آن -2

 .کنید ایجاد پاکت ی بدنه روی کش خط یک عرض به شکاف سه -3

 .بچسبانید شکالت مساویِ های تکّه پالستیکی و فلزّی چوبی، های کش خط سرِ یک روی -4

 .دهید قرار داغ آب درون و قوطی های شکاف در زمان هم را ها کش خط دیگر سرِ -5

 شود.شکالت ذوب می .بنویسید را خود مشاهدات افتد؟ می اتّفاقی چه کنید بینی پیش. کنید  بر کمی -٦

  خط کش فلزی شود؟می ذوب تر کش سریع خط کدام روی شکالت

 

 
اطر اینکه گرما را پالستیک به خ دلیل؟ چه به پالستیک؟ یا فلز چوب، است؟ بهتر مادّه کدام قابلمه ی دسته برای شما نظر به -١

شود.دهد و داغ هم نمیاز خود عبور نمی

 تهر گهرم آب ن،لیهوا کهدام در مهدّتی از پهس. ایم ریخته گرم آب نیمه تا فلزّی و پالستیکی ای، شیشه چوبی، لیوان چهار در -2

 کند.دهد و از انتقال گرما به هوای بیرون جلوگیری میپالستیکی، چون گرمای آب را از خود عبور نمی ماند؟می
 

 
 .ببرید قیچی با را بزرگ بطری سه باالی قسمت -١

 .دکنی یادداشت و گیری اندازه را سرد آب دمای دماسنج از استفاده با و بریزید سرد آب کوچک های بطری درون -2

 .بگذارید بزرگ های بطری درون را هاآن و ببندید را هابطری درِ -3

 .نیدک پر کامالً پارچه هایتکّه و شده مچاله یروزنامه با ترتیب به شکل مانند را بزرگ و کوچک بطری بین فضای -4

 .ندهید قرار چیزی آخر بطری دو بین در -5

 .کنید شتیاددا زیر جدول در و گیری اندازه را ها بطری آب دمای ساعت یک از پس و بگذارید مکان یک در را ها بطری -٦

 آزمایش توضیح
 آب یاوّلیه دمای

 سلسیوس( )درجه

 ساعت  یک از آب پس دمای

 )درجه سلسیوس(

 ١2 ١0 روزنامه شده با پوشیده بطری

 ١5 ١0 پارچه شده با پوشیده بطری

 20 ١0 پوشش بدون بطری
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  بطری پوشیده با روزنامه است؟ مانده سردتر ظرف کدام در آب

  روزنامه هوا؟ یا پارچه روزنامه، دارد؟ کمتری رسانایی مادّه کدام

 

 
 افتد؟می اتّفاقی چه کنید، استفاده گرم آب از سرد آب جای به قبل، ی فحه آزمایش در اگر

ا بیشهتر در این  ورت دمای آب بطری با پوشش روزنامه، سپس آب بطری با پوشش پارچه و در آخر بطری بدون پوشش گرمها ر

 دارند.در خود نگه می

 
 جلهوگیری شهما یازخانهه زمستان در گرما خروج و تابستان در گرما ورود از که بینیدمی وسایلی چه کنید، توجّه خود اطراف به

 .بخوانید کالس در را خود گزارش ینتیجه کنند؟می

هها، های آهنی یا آلومینومی، بسهتن دریچهه دودکشهایی با جنس عایق به جای پنجرههای در و پنجره، استفاده از پنجرهگیردرز

 ستن دریچه کانال کولر در زمستانب
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 .کنید وگو گفت خود گروه در زیر هایپرسش یدرباره آن، به توجّه با. کنید مشاهده را زیر شکل

تر است.درشت 1 های محل شمارهسنگ دارد؟ تفاوتی چه( 2) یشماره محل با( 1) یشماره محلّ  در ها سنگ یاندازه

کوچکتر و کمی  2 ها در محل شمارهسنگ است؟ کرده تغییری چه( 2) یشماره محل تا( 1) یشماره محلّ  از هاسنگ شکل

اند.تر شدهصاف

 3شماره  ها در محلگسن دارند؟ هاییتفاوت چه( 3) یشماره محل هایسنگ با( 2) یشماره محلّ هایسنگ شکل و اندازه 

اند.تر شدهکوچکتر و صاف

 
شوند و در اثر شکنند و خرد میکنند، میها در مسیر رود با هم برخورد میسنگ گیرید؟می اینتیجه چه وگو گفت این از

شوند.تر میدیگر صافساییده شدن به یک

 

 
  بینید؟می رودخانه قسمت کدام در را زیر هایسنگ از یک هر قبل، یصفحه شکل به توجّه با

 
 در انتهای مسیر و کف رودخانه-ج            در مسیر رودخانه  -ب               کنار و باالی رودخانه-الف                 
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 .بریزید آب نیمه تا شفّاف، پالستیکی ظرف یک در -1

 .دهید قرار ظرف درون شکل مانند را صافی و نازک یتخته -2

 .بریزید تخته روی را ریزه سنگ لیوان یک -3

 .کنید تکرار ماسه و شن با ترتیب به را 3 یمرحله -4

اند.الیه روی هم انباشته شدهمواد ریخته شده در ظرف الیه .کنید یادداشت را خود هایمشاهده -5

های رسوبی حالت شوند؛ به همین دلیل سنگرسوبات به موازات هم ته نشین می گیرید؟می اینتیجه چه فعّالیت این از

الیه دارند.الیه

 

 
 .کنید اضافه آن به گچ لیوان یک و بریزید ضخیمی پالستیکی یکیسه درون آب لیوان دو -1

 .بزنید هم را مخلوط این چوبی، قاشق یک با -2

 .بریزید پالستیک درون را ها ریزه سنگ مخلوط -3

 .کنید اضافه مخلوط به شن لیوان یک -4

 .شود خشک کیسه درون مخلوط تا کنید صبر مدّتی -5

ه در آن این سنگ شبیه نوعی سنگ رسوبی است ک کنید؟می مشاهده چه کنید؛ خارج پالستیک از اید، ساخته که را سنگی -6

 شود.های زیر و درشت و متفاوت دیده میهایی با تکهسنگ

 

 
 .دهید قرار الکلی چراغ روی را ایشیشه یا فلزّی ظرفی -1

 .بریزید ظرف درون جامد شکالت و کره مقداری -2

 .شوند ذوب شکالت و کره تا کنید صبر کمی -3

 .بزنید هم را شکالت و کره قاشق، یک با -4

شود.فت میکره و شکالت ذوب شده کم کم س افتد؟می اتّفاقی چه بردارید، شعله روی از را ظرف اگر که کنید بینی پیش -5

آیند.دوباره مخلوط کره و شکالت به حالت جامد در می کنید؟می مشاهده چه شود؛ سرد مخلوط تا کنید صبر کمی -6

 .کنید مقایسه خود بینی پیش با کردید مشاهده را آنچه

مد لت اول خود یعنی جابعضی از مواد در اثر گرما ذوب شده و بر اثر سرما دوباره به حا گیرید؟ می ای نتیجه چه فعّالیت این از

آیند.در می
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 .کنید درست کوچک هایی گلوله رس گِل با خود گروه در -1

 .شوند خشک ها گلوله تا کنید صبر. کنید سوراخ را ها گلوله این وسط گرد، ته سوزن با -2

 .دهید گرما را شده خشک های گلوله از تعدادی تر، بزرگ یک کمک به -3

اند.هایی که گرما را بیشتر دریافت کردهگلوله .کنندمی حفظ را خود شکل آب، درون ها گلوله کدام کنید بینی پیش

 

 
 .هیدد گزارش کالس به را نتیجه و کنید آوری جمع اطّالعاتی آجری و خِشتی های خانه استحکام یدرباره خود گروه در

  
های خشتی به دلیل اینکه خشت )گل( آن خشک شده خانه

شد استحکام بااست اما در اثر گرما پخته نشده و شکننده می

دارد.کمتری 

اند به دلیل آنکه آجر بعد از هایی که با آجر ساخته شدهخانه

های داغ پخته شده شکنندگی کمتری خشک شدن در کوره

دارد و مقاومت بیشتری دارد.

 

 
 هاآن از هک دارند وجود نیز دیگری هایسنگ ما کشور در. آورندمی دست به آهن سنگ از را آهن فلزّ  آهن، ذوب یکارخانه در

 کالس به و نیدک آوری جمع اطّالعات ها آن کاربرد و شودمی تهیه هاسنگ از که موادّی ی درباره. شودمی تهیه گوناگونی موادّ

 .دهید گزارش

 وپا برای نظافت سنگ مرمر: در ساختمان سازی، سنگ نمک: برای تهیه نمک خوراکی، سنگ فیروزه: برای تهیه زیورآالت و سنگ

 استفاده در صنعت چوب بری
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 .کنیدیک نزد مختلف، فلزّی وسایل به را ربایی آهن زیر، شکل مانند خود درگروه -1

 

 
 .بنویسید جدول در را خود هایمشاهده -2

 شودنمی ربا آهن جذب شودمی ربا آهن جذب فلزّی هایوسیله نام

   میخ آهنی

   قیچی

   قاشق فلزی
   مهرهپیچ و 

   ی کاغذگیره

   سیم مسی
   ورق آلومینیومی

   سکه

شوند.فقط وسایل آهنی جذب آهن ربا می گیرید؟می اینتیجه چه فعّالیت این از 

 

 
 شود،ینم جذب کی کدام و شود می ربا آهن جذب شما یخانه فلزّی هایوسیله از  یک کدام اینکه یدرباره خود، گروه در

 زمایش کنید.توانید با یک آهن ربا آدانش آموز، میعهده به  .دهید گزارش کالس به را نتیجه و کنید آوری جمع اطّالعاتی

 

 
 به را نتیجه. کنید اجرا و طرّاحی را مناسبی آزمایش دارید اختیار در که وسایلی با خود، بینی پیش درستی به بردن پی برای

کنیم، آهن ربا را به براده آهن نزدیک می کاغذ – براده آهن و تعدادی گیره آهن ربا، مقداری :مواد الزم .دهید گزارش کالس
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ربا جذب کنیم که ها را به وسط آهنکنیم که برادهشود. سپس تالش میبینیم که مقدار زیادی براده جذب دو سر آهن ربا میمی

 خاصیتگیریم که کنیم و نتیجه میربا شده است. این مورد را با گیره کاغذ نیز امتحان میبینیم مقدار کمی براده وسط آهنمی

 .است بیشتر ربا آهن هایقطب در ربایی آهن

 

 
 .بچسبانید بازی اسباب هایماشین روی شکل مانند را ایتیغه ربای آهن دو -1

 .گیرندشوند و فاصله میها از هم دور میماشین افتد؟می اتّفاقی چه کنید، نزدیک هم به رو روبه از شکل مانند را هاماشین -2

 شوند.ها به هم نزدیک میماشین افتد؟می اتّفاقی چه کنید، یکنزد هم به را هاآن دوباره و برگردانید را هاماشین از یکی -3

ه هم نزدیک شوند.بها غیر هم نام رباها از قطبدر حالتی که آهن کنند؟می تصادف هم با هاماشین حالت کدام در

یک شوند.های هم نام به هم نزدرباها از قطبآهندر حالتی که  شوند؟می دور هم از هاماشین حالت کدام در

را جذب  های غیر هم نام یکدیگررانند و قطبهای هم نام یکدیگر را میقطب گیرید؟می اینتیجه چه خود مشاهدات از

کنند.می

 

 
 .کنید گذاری شماره را ربا آهن عدد سه -1

 .قراردهید کش خط صفر روی را کاغذ یگیره -2

 .کنیدیک نزد کاغذ یگیره به آرامی به و دهید قرار کش خط روی را 1 یشماره ربای آهن -3

 .کنید یادداشت جدول، در و بگیرید اندازه کند،می جذب را کاغذ یگیره ربا، آهن که را ایفاصله -4

 .کنید تکرار 3 و 2 یشماره رباهای آهن با را 3 یمرحله -5

 شودای که گیره جذب آهن ربا میفاصله شماره آهن ربا

 سانتی متر 3 1

 سانتی متر 1 2

 سانتی متر 2 3

رباها یکسان نیستآهنی قدرت آهن ربا در همه گیرید؟می اینتیجه چه فعّالیت این از. 

 

 
در را کار این. یدبکش میخ دیگر سر تا را ربا آهن. دهید قرار آن سر یک روی را ربا آهن قطب کی. بگذارید میز روی را میخ -1

 .(ندهید حرکت شده تعیین جهت خالف در را ربا آهن که کنید دقّت) کنید تکرار بار 50 تا جهت همان
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 .کنید یکنزد آهن هایبراده یا کاغذ هایگیره به را میخ این -2

کند.های آهن را جذب میها و برادهمیخ گیره کنید؟می مشاهده چیزی چه

 

 
 .بپیچید آهنی میخ کی دور بار، 100 تا 50 را دار روکش سیم -1

 .کنید وصل باتری به را سیم سر دو -2

شوند.های کاغذی جذب میخ میگیره افتد؟می اتّفاقی چه کنید؛ کینزد کاغذ یگیره چند به را میخ -3

تر شود قدرت آهن ربا هرچه دور سیم بیش .افتد می اتّفاقی چه دهید، تغییر را هاپیچ سیم دورهای تعداد اگر کنید بینی پیش -4

درت آهن ربا کمتر می شود.قشود و هرچه دور سیم پیچ کمتر شود بیشتر می

 

 
 کنند؟ جدا بقیه از ترسریع را آهنی هایوسیله توانندمی چگونه بازیافت، مراکز

 های الکتریکی و جرثقیلربابا استفاده از آهن

 

 
 .کنندمی تولید زباله زیادی مقدار هانوشیدنی و کنسروها انواع مانند شده بندی بسته کاالهای مصرف با مردم

دارد؟ ضررهایی چه و هافایده چه فلزّی یشده بندی بسته کاالهای از استفاده  

 .شوندمی زیست محیط کمتر آلودگی باعث و هستند بازیافت قابل و برخورداند خوبی استحکام و دوام از

دارد؟ هاییفایده چه هازباله بازیافت  

 در مناسب هایزمین رفتن نبی از عدم و زباله دفن کاهش -2  آیندگان برای آن حفظ و طبیعی منابع مصرف در جویی صرفه -1

 ...و -6    اقتصادی منافع ایجاد و ها هزینه کاهش -5    زایی اشتغال -4  انرژی و مواد از مجدد استفاده -3  طبیعت
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ناهید؛ به دلیل نزدیک تر بودن به خورشید. دلیل؟ چه به مشتری؟ یا است ترگرم ناهید یسیّاره

چرخد و از خود نور ندارد.چون به دور خورشید می است؟ سیّاره یک زهره، چرا

خورشید را  فاصله آن با خورشید  و زمین کم است و نورچون  دلیل؟ چه به شود؛می دیده نور پر آسمان در زهره یسیّاره

دهد.بازتاب می

 

 
 .دهید گزارش کالس به را نتیجه و کنید گو و گفت خود گروه در زیر هایپرسش یدرباره

ها در روز نیز در آسمان هستند. به خاطر ستاره  کنیم؟ مشاهده را هاآن توانیمنمی روز در چرا و هستند کجا روز در هاستاره

 نیم.ها را در روز ببتوانیم دیگر ستارهبه زمین و زیاد بودن نور آن ما نمینزدیک بودن ستاره خورشید 
 

 
سیر مشخص به خاطر اینکه با نظم خاصی هر کدام در یک م کنند؟ینم برخورد هم به هاسیّاره خورشیدی یمنظومه در چرا

کنند بنابراین امکان برخورد آنها وجود ندارد.حرکت می

 

 
چرا؟ است؟ تر طوالنی بقیه از خورشیدی یمنظومه یسیّاره کدام سال

 کشد تا به دور خورشید بچرخد.که دورترین سیاره به خورشید است و مدت زمان بیشتری طول میبه خاطر این -نپتون

 
 .نیدک رسم زیر جدول در را آن شکل و کنید مشاهده آسمان در را ماه شب هر قمری، ماه یک اوّل از هفته 2 مدّت به

 (7)شب  (6)شب  (5)شب  (4)شب  (3)شب  (2)شب  (1)شب 

       
 (14)شب  (13)شب  (12)شب  (11)شب  (10)شب  (9)شب  (8)شب 
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 .دهید گزارش کالس به و کنید رسم را آن شکل بینید؟می آسمان در را ماه آیا. کنید مشاهده روز در را آسمان هفته، 2 مدّت

 ی سوم )روزهای بیست و یکم و بیست و دوم ماه( در آسمان دیدهی اول )روزهای هفتم و هشتم ماه( و آخر هفتهآخر هفته

شود.می
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 .بکشید خود دست پشت به آرامی به را زبر کمی و رنگ سیاه یپارچه تکّه یک -١

 می خراشیده شدهکپوست ما قرمز شده و  کنید؟می مشاهده چه کنید؛ نگاه آن به دقّت به و بردارید دستتان روی از را پارچه -٢

 

 
 .کنید گو و گفت خود گروه در زیر های سلّول هایشباهت یدرباره

   
 های معدهسلول های رود باریکسلول های پوستسلول

 شود.دیده میای در وسط آن اطراف آنها پوشش نازکی وجود دارد. مایع غلیظی در آن  است و هسته

 

 
داریم؟ نیاز چیزهایی چه به کردن رشد و ماندن زنده برای ما 

 آب، غذا و هوا

 
 ی بزرگی باریک و رودهدندان، زبان، مری، معده، روده کنند؟ فعّالیت باید بدن های بخش کدام غذا گوارش برای
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 گیرید؟می اینتیجه چه فعّالیت این از

آنها بیشتر است. های بزرگ تری دارد و قطر حبابتر فوت کند ریهکسی که بیش

 
 .دهید گزارش کالس به را نتیجه و کنید وگو گفت گروه در زیر یجمله یدرباره

های تر باشد در نتیجه ششها بزرگهرچه جثه انسان «است تر بزرگ شان جُثّه اند، ساخته تریبزرگ هایحباب که کسانی»

 های خود جای بدهند.بیشتری را در ششتوانند هوای تری نیز دارند و میبزرگ

 

 
 دم بازدم؟ یا دم دادید؛ انجام را کار کدام اوّل کردید، پر هوا از را بادکنک یا ساختید حباب وقتی

 

 
 .دهید گزارش کالس به و کنید آوری جمع اطّالعات موها این یفایده یدرباره. دارد وجود مو ما، از یک هر بینی درون

 .کنیممی تنفس که است هوایی اضافی مواد پاالیش بینی موهای اصلی وظیفه

 بازدم در ما تا اندازندمی دام به را سمی مواد و هاباکتری ها،ویروس گردوغبار، ذرات آنها. کنندمی عمل فیلتر همانند بینی موهای

 .بدهیم بیرون را آنها عطسه یا

 بسیار مویین های رشته دارند، قرار ها مژک آنها پشت. است خارجی نامطلوب عوامل دربرابر بینی دفاعی خط نخستین بینی موی

 . کنندمی حرکت جلو و عقب به مدام که کوچکی

 

 
بله، در افراد سالم، تعداد ضربان قلب با تعداد نبض برابر است است؟ یکسان مختلف، افراد نبض تعداد آیا. 

 .بشمارید و بشنوید دقیقه یک مدّت در را دوستانتان و خود قلب صدای پزشکی، گوشی از استفاده با -3

تعداد با برابر المس افراد در دقیقه در نبض ضربان بله، تعداد وجود دارد؟ ای رابطه نبضتان تعداد و قلب صدای تعداد بین آیا 

 .است دقیقه در قلب ضربان

 

 
 کنند؟می گیری اندازه را نبض تعداد پزشکان چرا

برند.پی میتعداد نبض به سالمت قلب اندازه گیری با با توجه به نزدیکی تعداد ضربان قلب و نیض 
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شود.یشتر میبقبل از دویدن معمولی است ولی بعد از آن  دارد؟ تفاوتی چه آن از بعد و دویدن از قبل بازدم و دم تعداد

شود.یقبل از دویدن معمولی است ولی بعد از آن بیشتر م دارد؟ تفاوتی چه آن از بعد و دویدن از قبل نبض تعداد

شود.تر میها مثل دویدن، بیشبا انجام بعضی از فعالیتبازدم ضربان نبض و دم و  گیرید؟می اینتیجه چه فعّالیت این از

 
تر شود، بدن به اکسیژن و غذای هرچه سوخت و ساز بدن بیش  کند؟می تغییر بدنی های فعّالیت از پس نبض تعداد چرا

 شود.میبان قلب و دم و بازدم بیشتر کند، به همین دلیل ضراکسید و مواد دفعی بیشتری تولید میتری نیاز دارد و کربن دیبیش

بله دارد؟ ضربان خواب و استراحت هنگام شما قلب آیا

 

 
 .کنید وگ و گفت «رسندمی بدن های سلّول به الزم موادّ  چگونه» اینکه یدرباره و ببینید را زیر تصویرهای

شود و وارد مری ا با آب دهان مخلوط میکنیم، بعد غذهای خود تکه تکه میگذاریم آن را با دندانوقتی غذا را در دهان خود می

رود. ی باریک میکند و مواد غذایی به مایع تبدیل شده و این مایع به رودهرود. گوارش ادامه پیدا میشده و آنجا به معده می

 برد.های بدن میواد را به تمام سلولرساند. خون نیز این می باریک مواد غذایی را گرفته و به خون میهای رودهسلول

 

 
 کالس به را تیجهن و کنید وگو گفت «شود دفع تا رود می کجا به ها کلیه از ادرار» اینکه ی درباره رو روبه شکل به توجّه با

 .دهید گزارش

 

ها مواد دفعی را به صورت ادرار در کلیه

ای که کلیه را به لوله آورند، سپس از طریقمی

مثانه وصل کرده است، ادرار را کم کم به سمت 

فرستد و زمانی که مثانه پر شد فرد مثانه می

 کند.احساس دفع می
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 یکدر طوبمر ای پارچه روی و بیاورید بیرون باغچه خاک زیر از را خاکی کرم یک. کنید دست به مصرف بار یک دستکش -1

 .کنید نقّاشی را آن شکل کنید؛ مشاهده بین ذرّه با را جانور بدن. دهید قرار جعبه

 مقایسه واقعی یمورچه با را خود نقّاشی. کنید مشاهده بین ذرّه با را مورچه یک سپس. کنید نقّاشی را مورچه یک شکل -2

پا دارد. 6بدن مورچه بند بند است و  دارد؟ پا چند مورچه دارد؟ شکلی چه مورچه بدن کنید؛

 .کنید کامل را جدول سپس. کنید مشاهدهپایین  در را عنکبوت و کفشدوزک شته، تصویر -3

   
عنکبوتکفشدوزکشته

 

 بال دست و پا شکل بدن نام جانور

 ندارد ندارد حلقه حلقه خاکی کرم

 ندارد تا دارد 6 بند بند مورچه

 دارد تا دارد 6 بندبند کفشدوزک

 ندارد تا دارد 8 بند بند عنکبوت

 دارد تا دارد 6 بند بند شته

 

 
دو شاخک دارد  پا و 6بدن مورچه بند بند است و  دارند؟ هاییتفاوت چه هم با ظاهری هایویژگی نظر از خاکی کرم و مورچه -1

اما بدن کرم خاکی حلقه حقله بوده و پا ندارد.

مورچه خاکی؟ کرم یا تراندشبیه مورچه به شته و کفشدوزک -2

 مورچه دارد؟ بیشتری شباهت جدول جانوران از یک کدام به عنکبوت -3
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 .بخوانید را زیر جدول اطّالعات

 غذای جانور نام جانور

 .کندمی تغذیه خاک در موجود موادّ  از خاکی کرم

 .خوردمی را شته مانند کوچکی جانوران کفشدوزک

 .مکد می را گیاه یشیره شته

 مورچه
 .خوردمی مکد،می شته که را ایشیره

 .خورد می هم را گیاهان یدانه

 .است کوچک جانوران و مورچه شکارچی عنکبوت

کنید وگو گفت سرخ گل یبوته بر جانوران این اثر یدرباره اکنون. 

 کند. این کار باعث نفوذ هوا به داخل خاککند و آن را جا به جا میهایی در خاک ایجاد میهای خود سوراخکرم خاکی با حرکت

شود. کفشدوزک شته را که برای گیاه مضر است مفید است. شته با خوردن گیاه باعث پژمرده شدن آن می شده و برای گیاه

 کند.برد. عنکبوت حشراتی را که برای گیاه مضر هستند شکار میین میبخورد و آن را از ی گیاه را میخورد. مورچه دانهمی

 

 
 دهید؟می پیشنهاد هایی راه چه سرخ، گل یبوته از حفاظت برای

 های خاکی، عنکبوت وگل را سم پاشی کنیم تا شته آن از بین برود. هر چند وقت یکبار خاک باغچه را زیر و رو کنیم، کرم

 نکنیم و برای تقویت بوته گیاه به آن کود بدهیم. کفشدوزک را از باغچه خارج

 

 
 .دهید زارشکالس گ به و کنید آوری جمع اطّالعات هاآن هایفایده یدرباره. دارند زیادی هایفایده ها حشره

 گیاهان از عضیب. است دیگر گل به گرده انتقال معنای به افشانی گرده. هستند افشان گرده حشرات مفید، حشرات از گروه اولین

 گرده کمی بسیار مقادیر یاهانگ اکثر ولی شود،می محسوب هاآن انتقال عامل مهمترین باد که کنندمی تولید گرده زیادی مقادیر

. هستند حشرات هاآن مهمترین که دارند خارجی عامل به قطعی نیاز خودشان افشانی گرده برای گیاهان این که کنندمی تولید

 موم و عسل هافرآورده این یجمله از. کنندمی غذایی و تجاری هایفرآورده تولید که هستند یحشرات حشرات، از گروه دومین

 . شودمی تولید مابریش کرم پروانه توسط که است ابریشم هافرآورده این دیگر از. شودمی تولیدعسل  زنبور توسط که است

 .نددار بسزایی نقش محیط بهداشت به کمک نتیجه در و حیوانات الشه و فضوالت بردن بین از و نظافت امر در حشرات

 خورده را فاسد و عفونی مرده، بافتهای تمامی زخم درون به نفوذ با )نوعی مگس( الروها پزشکی علم در مفید حشرات از استفاده

 استفاده ها زخم لتیاما و پانسمان برای آن از که شده تهیه آالنتوئین نام به دارویی الروها این از امروزه .بودند برده بین از و

 .شودمی

 

87 صفحه  |  جمع آوری اطالعات

86 صفحه  |  فکر کنید       

85صفحه   گفت و گو |

http://www.gama.ir/


 3 بی مهره ها : 11درس  |اهنمای گام به گام علوم تجربی چهارم ر

 

  

 
 به را نتیجه و کنید وگو گفت خود گروه در «کنند می بندی طبقه گروه یک در را خرچنگ و میگو خرخاکی، چرا» اینکه یدرباره

 .دهید گزارش کالس

 کنند.محافظت می ی محکمی از بدن آنهاچون بدنشان بند بند است، دو شاخک دراز و پاهای زیادی دارند. همچنین پوسته

 

 
 .دهید گزارش کالس به و کنید آوری جمع اطّالعات ها،آن غذای و هزارپاها انواع یدرباره

 بدن دارای هزارپاها، بیشتر. باشدمی( سر ناحیه جز به) بدن از بخش هر در پا جفت دو دارای که است پایان بند از ایگونه هزارپا؛

 بهدن و بپیچنهد خهود دور بهه توانندمی هزارپاها. دارند دیگری گوناگون هایشکل آنها از کمی انواع ولی هستند؛ شکل ایاستوانه

 آفت نوعی آنها موارد اکثر رد. دارند عالقه هابرگ خوردن به بیشتر و کنندمی حرکت آهسته هزارپاها. کنند گرد توپ مانند را خود

 رفتار به توجه با و نیستند کارچیش موجودات هزارپاها. بیاورند بار به زیادی خسارت توانندمی و شوندمی محسوب هاگلخانه برای

 را آنهان و اسهت متهرک حشهرات دیگهر به نسبت هزارپایان شمار. باشندمی عالی خانه در نگهداری برای ساده، غذایی رژیم و آرام

 نسبت کمتری پاهای ایدار و کمیاب بسیار گوشتخوار، هزارپای. نمود تقسیم[ گیاهخوار] و[ گوشتخوار: ]کلی گونۀ دو به توانمی

 .نیست خطرناک هاانسان برای اما دارد زهری خود از همچنین است؛ گیاهخوار گونه به

 

 
 کنند؟می زندگی کجا در جانوران این از یک هر. ببینید را زیر تصویرهای

 کنند.حلزون در جاهای مرطوب و بقیه در آب زندگی می
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 .کنید کامل را جدول خود گروه در و کنید مشاهده را سوسن و کدو گیاه شکل

 
 نام گیاه

 گیاه های ویژگی
 کدو سوسن

   راستیریشه

   افشانیریشه
   باریک ودرازبرگ

   پهنبرگ
   3مضربیاتا 3هاگگلبرتعداد

   آنهامضربیاتا 5یا 4هاگلبرگتعداد
   قسمتییکیدانه

   قسمتیدویدانه
 

 
کند و های زیادی بازدید میی گل، از گلزنبور عسل با جستجوی شهد یا گرده کند؟می کمک افشانی گرده به چگونه عسل زنبور

های گلکند و در بازدید از چسبد یا زنبور خودش آنها را جمع میی گل به پرزهای بدنش مینشیند گردهها میوقتی روی گل

 شود.های گل باعث باروری آن گل میدیگر گرده
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 را ها آن و گو و گفت میوه این رشد مراحل ترتیب یدرباره. دهدمی نشان میوه تا گل از را انار یمیوه رشد مراحل زیر، هایشکل

 .کنید گذاری شماره

   
154

   

362

 

 
 .کنید کامل را زیر جدول اید،آموخته تاکنون آنچه به توجّه با

 نام گیاه

 گیاه های ویژگی
 سرخس خزه کاج کدو سوسن

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد گل

 ندارد ندارد دارد ندارد ندارد مخروط

 دارد دارد ندارد ندارد ندارد هاگ

 ندارد ندارد دارد دارد دارد دانه

 

 
 دلیل؟ چه به کنید؟می بندی طبقه گروه یک در را باال جدول گیاهانِ کدام

 کنند. کاج، سوسن و کدو در یک گروه، چون هر سه با دانه تولید مثل می

 کنند.خزه و سرخس در گروه دیگر، چون هر دو با هاگ تولید مثل می
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 شوند؟می زیاد هاگ و دانه با جز دیگری های روش به که شناسیدمی را گیاهانی چه

ب، گران و سخت ریشه گیاهان کمیا - قلمه توسط( ها میوه و زینتی) سبز همیشه و دار خزان های درختچه و درختان از بسیاری

  -ل تقس ی  با عم  شیپوری مانند موز، زنبق، اختر، ای ذخیره و گوشتی های اندام گیاهان از بعضی  - شاخه خوابانیدنرا با روش 

 .دارد وجود پاجوش مانند سیب، انار، گوجه، آلو، به و نخل میوه ارقام برخی و محمدی گل و انجیر در
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  :مدرسه نزدیک بوستان یا مدرسه حیاط در

 .کنید بندیطبقه رو روبه جدول در را هانآ بینید؟می را غیرزنده و زنده موجودات کدام (الف

 درخت کاج گربه گل رز گنجشک زنبور ملخ درخت چنار زنده

 االکلنگ سنگ هوا نیمکت سطل زباله آب خاک غیر زنده

 

 .کنید بندی طبقه رو روبه جدول در را قبل یصفحه جدول یزنده موجودات (ب

 - درخت کاج رزگل  درخت چنار گیاهان

 گنجشک گربه زنبور ملخ جانوران

 

 
 سپس. کنید کامل را رو روبه جدول و آوری جمع اطّالعات نوشتید، باال جدول در را ها آن نام که جانورانی غذای یدرباره

 :کنید مشخّص

 غذا نام جانور

 حشرات و گیاه ی دانه خاکی، کرم گنجشک

 برگ گیاه ملخ

 هاشهد گل زنبور

 پرندگان کوچکگوشت و  گربه

ر از گیاهان و گربه از ملخ و زنبو کنند؟تغذیه می دیگر جانوران گوشت از کدام جانوران گیاهان، از جدول این جانوران کدام

گوشت

گنجشک -بله کند؟ تغذیه گیاه از هم و گوشت هم از که دارد وجود جانوری جدول این در آیا 
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 .دهید پاسخ ها پرسش به و کنید نگاه دقّت به را زیر تصویرهای

 
دهند.می ی غذایی را تشکیلیک زنجیره دارد؟ وجود غذایی ارتباط چه زنده، موجودات بین

دهید نشان پیکان عالمت از استفاده با را هامکان این یزنده موجودات غذایی ارتباط. 

 جلبک و جانوران ریز داخل آب                                 شیر                  گاو وحشی                  ماهی 

 

 
  رو، روبه یرابطه به توجّه با

ی گیاهکرم خاکی و دانهاند؟ کدام گنجشک غذاهای

روباه و گربه است؟ جانورانی چه غذای گنجشک

 

 

 
ی غذاییزنجیره 5 دارد؟ وجود غذایی یزنجیره چند 103صفحه  غذایی یشبکه در -1

تواند از خیر، چون می روند؟می بین از هم ها شاهین آیا بروند، بین از هاموش یهمه روزی غذایی یشبکه این در اگر -2

 استفاده کند مثل خرگوش و مار.ی خود ی دیگری برای تغذیهزنجیره

 

 
 .کنید پیدا را آن درون خاکی هایکرم و بزنید هم به را خاک مصرف، بار یک قاشق یک با -1

 .بریزید ظرف یک در ها کرم با را خاک -2

 .بپوشاند را آن سطح تا بریزید خاک روی آب مقداری -3
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آیند، چون شرایط محیط زندگی آنها به هم خورده ها از خاک بیرون میکرم بیفتد؟ هاکرم برای اتّفاقی چه کنیدمی بینی پیش

است.

توانند و اینکه آنها نمیتغییر کرده بین ذرات خاک با آب  ها با پرشدن فضای خالیشرایط محیطی کرم کنید؟می مشاهده چه

آیند.تنفس کنند از خاک بیرون می

 
ندگی در آن زخیر، چون باید شرایط مناسب برای  دلیل؟ چه به کنند؟ زندگی جایی هر در توانندمی عقاب و ببر ماهی، آیا

محیط برای آنها فراهم باشد.

ن در محیط خیر، چو دلیل؟ چه به کنند؟ زندگی سرد خیلی یا گرم خیلی جاهای در توانندمی شما زندگی محلّ  جانوران آیا

زندگی ما هوا نه خیلی گرم و نه خیلی سرد است.

 
 .بیاورید دلیل است؟ زیستگاه یک باغچه یا بوستان شما نظر به آیا

 کنند.ها، کرم خاکی و... که از موجودات زنده هستند زندگی میها، درختان، گلبله، چون در این بوستانها و باغچه

 
 .کنید وگو گفت خود گروه در زیر های تصویر از هریک در هازیستگاه تخریب یا حفظ در انسان نقش یدرباره

   
حفظ منابع طبیعی با اطالع رسانی از 

 طریق تابلو

آسیب رساندن به درختان جنگلی برای 

 ایجاد جاده

های زمینوارد شدن آب آلوده به 

 و تخریب محصوالت کشاورزی

  
 ریختن زباله در محیط زندگی جانوران و از بین بردن آنها آلوده کردن محیط با دود کارخانه
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