


چهارمر تجربی علوم گام به گام اول|اهنمای علوم:درس زنگ
1

 

شكل.شدخواهندشكلیچههاحبابکهکنيدبينیپيشبسازيم،مستطيليامثلّثشكلبهراهاسيماگر(الف رهکبه

.دهيدگزارشکالسبهرانتيجهوکنيدبررسیراخودبينیپيشدرستی(ب

حباب بسازيم، که شكلی هر به را هستندسيم کره شكل به نمیوها تغييری آنها د.کنشكل

سياه،هایلباس:کنيدبينیپيش.شوندمیخشکهاآنیهمهمدّتیازپسکنيم،میپهنآفتابزيرراخيسهایلباسوقتی

سريعلباسچرا؟سفيد؟هایلباسياشوندمیخشکزودتر را خورشيد نور چون سياه؛ میهای جذب کنند.تر

چرا؟کنيد؟میپيشنهادرارنگیچههایلباسپوشيدنتابستاندرداديد،انجامکهآزمايشیبهتوجّهبا

روشنلباس خورشيهای نور چون کمتر، جذبد کمکنندمیآنتر ما گرماو احساس کنيم.یمتر

کنید بینی 4صفحه|پیش

کنید بینی 3صفحه|پیش
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چهارمر تجربی علوم گام به گام مخلوط2درس|اهنمای زندگی: در 1ها

 

.دهیدتکانوبریزیددردارظرفیکدرراتیلهومهرهعددچندوماسهمقداری-1

 .کنیدایجادآنتهدرریزسوراخچندمداد،نوکباوبرداریدرالیوانی-2

مواد.افتدمیاتّفاقیچهبریزید،لیواندرراظرفدرونمواداگرکنیدبینیپیش-3 از بعضی دارد شود.ااحتمال خارج لیوان ته ز

 .بریزیدلیواندرراظرفدرونموادوبگذاریدبشقابیکدررالیواناکنون-4

میماسهکنید؟میمشاهدهچهدهید؛تکانآرامیبهرالیوان-5 بشدقاب در شدده خارج لیوان ته از که مهرههایی و ومانندد هدا

درتیله که میهایی باقی بود مانند.لیوان

بلهکند؟جداهانخودچیازراشکرهاتواندمیروشهمینبهاحمدآیا

خیرکند؟میتغییرنخودچیوشکرهایهدانشکلآیا

دارد؟وجودچیزهاییچهزیرهایمخلوطازیکهردر  

جامددارند؟حالتیچهموادهامخلوطاینازیکهردر

سکهمخلو مختلفط )آجیل(تنقالتهایدانهمخلوطهای

اند؟شدهمخلوطهمباموادیچهزیرهایشکلازیکهردر  

روغن و آلبالومیوهآب خاکشیرشربت

کنید 8صفحه|فکر

کنید 7صفحه|فکر

6صفحه|فعالیت
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چهارمر تجربی علوم گام به گام مخلوط2درس|اهنمای زندگی: در 2ها

 

کنیدپرقبلیصفحهشکلبهتوجّهبارازیرجدول. 

جامد در مایعجامد در مایعجامد در مایع

روغنخاکشیرهامیوه و آب

آلبالو شربت

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

 .بریزیدآبنیمهتااید،کردهگذاریشمارهراهاآنقبالًکهلیوانسهدرون-1

 .بزنیدهمارآنهاوبریزیدمایعروغنقاشقدو(2)یشمارهلیواندروقندحبهچند(1)یشمارهلیواندر-2

افتد؟میاتفاقیچه.بریزید(آردیا)گچقاشقیک(3)یشمارهلیواندر-3

کند؟جداهانخودچیازراشکرهاتواندمیروشهمینبهاحمدآیا.بنوسیدزیرجدولدرراخودهایدههشام-4

یشماره

لیوان

موجودموادّنام

لیواندر

یااستشفّاف

نیستشفّاف

طوربهلیواندرونموادّیهمهآیا

اند؟شدهپراکندهنواختیک

استقند1 بلهشفاف

نیستروغن2 خیرشفاف

نیستگچ3 خیرشفاف

کنیدبیانراخوددلیل.کنیدمشخّصرانواختیکهایمخلوطزیر،هاینمونهدر. 

کردهشربت دم نمکزعفران و آب

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

نمک: و آبآب در شدن پخش نواخت یک و شفافیت خاطر به

کنید 9صفحه|فکر

6صفحه|فعالیت
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چهارمر تجربی علوم گام به گام مخلوط2درس|اهنمای زندگی: در 3ها

 

.بریزیدمعمولیآبنیمهتااید،کردهگذاریشمارهراهاآنقبالًکهلیوانسهدرون-1

 .ودشپودرتابکوبیدهاوندررادیگریوکنیدخردراهاآنازیکی.برداریدبرابرتقریباًنباتِشاخهسه-2

حلکامالًتابزنیدهمققاشباراآنسپس.کنیدروشنراسنجزمانزمان،هموبریزید(1)یشمارهلیواندررانباتشاخه-3

.بنویسیدزیرجدولدررانباتشاخهشدنحلبرایالزمزمان.شود

.کنیدتکرارنباتپودرونباتخردهبارا3یمرحله-4

ماده نباتنوع نباتشاخه نباتخرده پودر

برایالزمزمان

ثانیه(شدنحل)
ثانیه30ثانیه60ثانیه90

میگیرید؟میاینتیجهچهآزمایشایناز ماده بودن زودریز را آن کند.تواند حل آب در تر

 .بریزیدسردآبنیمهتالیوان،یکدر-1

 .کنیدروشنراسنجزمانوکنیداضافهلیوانآببهشکرخوریچایقاشقدو-2

یادداشتست،االزمشکرشدنحلبرایکهرازمانی.شودحلکاملطوربهشکرتابزنیدهمقاشقباراشکروآبمخلوط-3

 .کنید

 .بنویسیدزیرجدولدرراخودهایمشاهدهوکنیدتکرارداغوگرمنیمآبباراآزمایشهمین-4

ماده گرمداغنوع سردنیم

ثانیه30ثانیه20ثانیه10ثانیه(شدنحل)برایالزمزمانمدت

.کنیدرسمزیرستونینموداررویرانتایج-5
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سرد آب گرم نیم آب داغ آب

11صفحه|فعالیت

10صفحه|فعالیت
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چهارمر تجربی علوم گام به گام مخلوط2درس|اهنمای زندگی: در 4ها

 

داغشود؟میحلترسریعآبکدامدرشکر آب

داغگیرید؟میاینتیجهچهفعّالیتایناز شآب حل میبه کمک مواد سریع شدن پراکند و کند.دن

کنید؟میپیشنهادخنکشیرعسللیوانیکسریعیتهیهبرایهاییراهچه

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

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

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

 .بنویسیدرا(ب)و(آ)حروفترتیببهلیواندورویماژیکبا-1

 .بزنیدهمکامالًرامخلوط.بریزیدآبلیواننصفوماسهقاشقیکنمک،قاشقیک(آ)لیواندر-2

نمکشود؟نمیدیدهمخلوطایندرمادّه،کدام

 .یدببندکشباراکاغذدوروبگذارید(صافیکاغذ)نازکوتورییپارچهشکلمانند(ب)لیوانرویاکنون،-3

میافتد؟می اتفاقیچهبریزید؛صافیرویرا(آ)لیواندرونمخلوط-4 صافی روی میماسه عبور آن از نمک و آب و کنند.ماند

ماسهکردید؟جداکردنصافروشبارامادهکدام

 .شودبخارآنآباتکنیدصبروبچکانیدآلومینیمینازکیورقهیکرویرا(ب)لیواننمکِوآبمخلوطازقطرهدو-5

.بنویسیدزیرجدولدررانتایج.افتدمیاتّفاقیچهکهکنیدبینیپیش-6

کردنجداهایروش
نتیجه

نشدهجداموادّیامادّهشدهجداموادّیامادّه

کردن نمکماسهصاف

کردن -نمکبخار

.دهیدگزارشکالسبهوکنیدآوریجمعاطّالعاتیآنیدربارهکنند؟میتهیهچگونهراخوراکینمک

وگیرندمیرانآناخالصیسرند،ازکردنردباسپسکنندمیحلآبدرراآنکنندمیاستخراجمعدنازرانمکسنگ

وکنندمیتبخیرارنمکآبخالصمحلولآنازبعد.کنندمیحذفراآنترریزذراتودادهعبورصافیازرانمکآبمحلول

.کنندمیبندهبستهاتوماتیکتمامهایدستگاهبایدکردناضافهوکردنخشکازپسراماندهجابهنمک

اطالعات آوری 13صفحه|جمع

12صفحه|فعالیت

کنید 12صفحه|فکر
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چهارمر تجربی علوم گام به گام مخلوط2درس|اهنمای زندگی: در 5ها

 

.کنیدوگوگفتزیرتصویرهاییدرباره.کنیممیجداهمازرامختلفیموادّآشپزخانه،درروزهرما

آبکش وسیله به آب و برنج کردن آبکشجدا وسیله به سبزی الی و گل کردن تفالهجدا کردن کنجدا صاف چای با چای ی

| کنید گو و 13صفحهگفت
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چهارمر تجربی علوم گام به گام ما3درس|اهنمای روز هر نیاز انرژی :1

 

 .کنیدوگوگفتکالسدرزیرهایپرسشازیکهریدرباره

 نیرازآورند؟میدستبهچیزیچهازراانرژیاینهاآندارند،نیازانرژیبهدویدن،برایمسابقهایندرهابچّه مرورد انررژی

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

 نمیچرا؟شوید؟برندهدویمسابقهدرتوانیدمیایدگرسنهوقتیآیا بدن زیرا تأمینخیر، دویدن برای را نیاز مورد انرژی تواند

کند.

 شکلاید؟شنیدهمطالبیچهانرژییدرباره نمیانرژی نباشد انرژی اگر دارد، متفاوت انجامهای برای دهیم، انجام کاری توانیم

و... است الزم انرژی کارها همه دادن

.بسازیدزیرمراحلمانندایفرفره-1

1234

 .کنیدوصلچوببهرافرفرهودهیدقراربزرگنیداخلراباریکیچوب-2

 .ببندیدنخدیگرسربههمکاغذیگیرهیک.ببندیدچوبانتهایبهشکلمانندرانخسریک-3

می.بنویسیدراخودهایمشاهدهافتد؟میاتّفاقیچهکنید؛فوترافرفره-4 حرکت میفرفره و چرخد.کند

 حرکتیدارد؟انرژیازشکلیچهچرخیدندرحالیفرفره انرژی

 کردنآورد؟میدستبهکجاازراانرژیایندارد؛نیازانرژیبهچرخیدنبرایفرفره فوت

 میکنید؟میپیشنهادفرفرهچرخاندنبرایدیگریهایراهچه خود جلوی در را میفرفره و دویم.گیریم

شود؟میاستفادهاجسامدادنحرکتبرایبادانرژیازموارد،کدامدر



کنید 18صفحه|فکر

18صفحه|فعالیت

| کنید گو و 16صفحهگفت
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چهارمر تجربی علوم گام به گام ما3درس|اهنمای روز هر نیاز انرژی :2

 

 .کنیدفروآنمرکزدرراچوبیسیخوکنیدتهیهمترسانتی10قطربهفشردهاسفنججنسازسبکچرخیک-1

 (.کنیداستفادهبستنیچوبازتوانیدمیبستنیقاشقجایه)ب.دهیدقرارچرخدرونشکلمانندرابستنیهایقاشق-2

.هیددقرارهاگیرهدرونراچرخسردووبچسبانیدظرفطرفدودرودهیدتغییرشکلمانندراکاغذیگیرهدو-3

 .ببندیدمصرفباریکلیوانبهراآندیگرسروچوبیسیخبهرانخسریک-4

.دهیدحرکتباالسمتبهرالیوانآب،جریانوچرخکمکبه-5

 حرکتیدارد؟راانرژیازشکلیچهحرکتحالدرچرخ انرژی

 آبآورد؟میدستبهکجاازراانرژیاینچرخدارد؛نیازانرژیبهلیواندادنحرکتبرایچرخ انرژی

 افرزایش.نیردکجراجابرهرابیشتریبارهایمقداراید،ساختهکهایوسیلهازاستفادهباتوانیدمیچگونهکنید،بینیپیش برا

سرعت و آب مقدار

.بکشیدکاغذرویرامارپیچیکتصویر-1

.ببریدشکلمانندرامارپیچ-2

.داریدنگهروشنبخارییاشوفاژباالیدرراآننخ،تکّهیکبا-3

 حرکتکنید؟میمشاهدهچیزیچه کند.میمارپیچ

 گرماییشود؟میکاغذیمارپیچاینحرکتباعثچیزیچه انرژی

 حرکتیشود؟میتبدیلدیگرشکلبهشکلیچهازانرژیکاغذی،مارپیچدر به گرمایی

حرکتیشود؟میتبدیلانرژیازشکلیچهبهگرماییانرژیاین.کندمیتولیدگرماییانرژیوسوزدمیبنزینخودروها،در

کنید 21صفحه|فکر

20صفحه|فعالیت
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چهارمر تجربی علوم گام به گام ما3درس|اهنمای روز هر نیاز انرژی :3

 

 .دهیدگزارشکالسبهرانتیجهوکنیدوگوگفتخودگروهدرزیرهایپرسشیدرباره

 الآید؟میدستبهچیزیچهازخانهکردنگرموپزوپختبرایشمانیازموردانرژی و شهری گاز )برق(از کتریسیته

 و...شود؟میاستفادهگرماییانرژیازدیگر،کارهایچهدر موها کردن سشوار لباس، کردن اتو

میدستکنید؟میمشاهدهچیزیچه.دهیدحرکتهمباراهاآنوبچسبانیدهمبهراخوددستدوکف-1 گرم شوند.ها

دستدارد؟تفاوتیچهقبلحالتباحالتاین.دهیدحرکتتندترراهایتاندست-2 بین شده ایجاد میگرمای بیشتر شود.ها

گرماییشود؟میتبدیلانرژیازشکلیچهبهحرکتیانرژیاینجا،در

چرا؟شوند؛میترگرمماسههایدانهدهیم،میتکانراآنمدّتیوریزیممیدربستهظرفیدرراماسهمقداریهرگاه

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

 .ببندیدایشیشهلیوانیکیدهانهرویشکل،مانندرابادکنکیکازایتکّه-1

.بریزیدبادکنکرویگندمیابرنجدانهچند-2

 .بزنیدضربهآنیبدنهبهفلزّیقاشقباوداریدنگهلیواننزدیکرافلزّییکاسهیک-3

میدانه.کنیدیادداشتراخودهایمشاهدهافتد؟میاتّفاقیچه-4 حرکت برنج پهای و باال و میکنند روند.ایین

دانه.بنویسیدراخودهایمشاهده.بزنیدکاسهبهتریمحکمهایضربهباراین-5 رویحرکت آنهرا از بعضی و شده تر سریع ها

می ریزند.زمین

 میگیرید؟میاینتیجهچهفعّالیتایناز صوتی حرکانرژی به شود.تواند تبدیل تی

23صفحه|فعالیت

کنید 22صفحه|فکر

22صفحه|فعالیت

| کنید گو و 16صفحهگفت
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چهارمر تجربی علوم گام به گام ما3درس|اهنمای روز هر نیاز انرژی :4

 

حرکتیشود؟میتبدیلانرژیازشکلیچهبهصوتیانرژیحالت،ایندر.لرزاندمیراهاپنجرهیشیشههواپیما،صدای

 .دهیدانجامرازیرگروهیبازیخودهایکالسیهمبا

 .کنیددرستشکلمانندکارتیکگروههردر-1

.ویسیدبنکارترویدهدمیمابهکهراایانرژیشکلوهاآننام.کنیدانتخابرامختلفخانگیلوازمووسایل-2

وسیله ازنام میشکلی ما به که دهدانرژی

گرماییاتو

حرکتیپنکه

نورانیالمپ

گرماییشوفاژ

صوتیواکمن

گاز گرماییاجاق

روشن صوتیتلویزیون و نورانی

گرمکن گرماییآب

23صفحه|فعالیت
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چهارمر تجربی علوم گام به گام انرژی4درس|اهنمای 1الکتریکی:

 

.کنيدوگوگفتخودهايگروهدربارهايندرشويد؟ميروروبهمشکالتيچهباشود،قطعهفتهيکشمايخانهبرقاگر

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

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

.کنيدکام رازيرجدولوبنويسيدکنند،ميکارالکتريکيانرژيباکهراوسايليوهادستگاهنامخود،گروهدر

کناتوالمپآسانسورتلويزيوندستگاهياوسيلهنام راديومخلوط
.انرژيبهالکتريکيانرژي و.شودميتبدي ....... نوراني

صوتي

صوتيحرکتيگرماييگرماييحرکتي

 .کنيدروشنراالمپيکداريد،اختياردرکهوسايليباکنيدتالشخودگروهدر-1

بلهچگونلهراباتريوالمپسيم،کهدهيدنشانشک رسمباالمپ،کردنروشنازپس-2

کارينتيجه.ايدکردهوص يکديگر

مي.دهيدگزارشکالسبهراخودگروه بر سيم دو طلر ابتدا دو بله را کدام هر سر و داريم

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

ميالمپ شود.روشن

 مييکشود،روشنالمپتاکرديددرستشماکهچيزيبه بلهشلکليچهازانرژيروشنالمپدرمدار،ايندر.گويندمدار

ميشود؟ميتبدي ديگريهايشک چه تبدي  نوراني به الکتريکي شود.انرژي

الملپ،شدنروشنازپس.کنيدروشنراالمپيسيم،قطعهيکفقطوباترييکازاستفادهبا-3

.کنيدرسمرامدارشک 

.کنيدرسمرامداراينشک کنيد؟ميايجادآندرتغييريچهکنيد،خاموشوروشنراالمپمدارايندربخواهيداگر-4

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

 .کنيدروشنراالمپدوآنبابتوانيدکهبسازيدمداريداريد،اختياردرکهوسايليبا-1

 .کنيدرسمايدساختهکهرامداريشک المپ،دوهرشدنروشنازپس-2

29صفحه|فعالیت

28صفحه|فعالیت

27صفحه|فعالیت

| گو و 26صفحهگفت

ديلک
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چهارمر تجربی علوم گام به گام انرژی4درس|اهنمای 2الکتریکی:

 

 .کنيدمقايسهديگرهايگروهمدارشک باراخودمدارشک -3

است؟شبيهيککدامبهشمامدار.کنيدمقايسهزيرهايشک باراخودگروهمدارشک -4

 .ماندميروشندومالمپآياکنيد،بازراهاالمپازيکيباال،شک مدارهايدراگرکنيدبينيپيش-٥

.بنويسيدراخودهايمشاهدهسپس.کنيدبررسيراخودبينيپيشدرستيودهيدانجامرا٥قسمتآزمايش-٦

                     
 

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

مي تر نور پر دوم شود.المپ

سهازاستفادهباوخودگروهدر.شودميديدهسبزياقرمززرد،رنگسهبهراهنماچراغ

هلمبهراخودگروهراهنمايچراغ.بسازيدسادهراهنمايچراغيکالزم،وساي والمپ

.کنيدبيانراآنکارروشودهيدنشانهايتانکالسي

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

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

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

.ببنديدزيرشک مانندمداري-1

فللزّي،کلشخلطپالسلتيکي،کلشخلطکلن،پلا سکّه،ميخ،مث مختلفيهايجسمسيم،دوبينمدار،ازقسمتيدر-2

 .دهيدقرارکاغذيگيرهوچوبيکشخطپالستيکي،ليوانعروسک،

30صفحه|فعالیت

    29صفحه|فعالیت
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چهارمر تجربی علوم گام به گام انرژی4درس|اهنمای 3الکتریکی:

 

.بنويسيدزيرجدولدرراخودهايمشاهده-3

کنوسيلهنام سکهميخپا 
کش خط

فلزي

کش خط

پالستيکي

ليوان

ايشيشه

روشن

خاموش
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چهارمر تجربی علوم گام به گام ماده5درس|اهنمای و گرما :1

 

 .کنیدگذاریشمارهراهاآنوبرداریدلیوانسه-١

 .بریزیدگرمآبوگرمنیمآبسرد،آبنیمهتاشمارهترتیببهراهالیوان-2

بیستتاودهیدقرارسردآبلیواندرونراخودچپدستانگشتدووگرمآبلیواندرونراخودراستدستانگشتدو-3

هستند.دارید؟احساسیچهبشمارید، سرد چپ دست انگشتان و گرم راست دست انگشتان

داخلا.کنیدیادداشتدارید؟احساسیچه.دهیدقرار(2شمارهلیوان)گرمنیمآبلیواندرونراهاانگشتهمان-4 که نگشتی

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

 .بریزیدسردآبنیمهتافلزّیلیوانیکدرون-١

 .کنیدیادداشتزیرجدولدروبگیریداندازهراآبدمایالکلی،دماسنجیکازاستفادهبا-2

 .دهیدقرارآفتابرویبهرورالیوان-3

.کنیدکاملراجدولوبگیریداندازهراآبدمایباریکدقیقه5هر-4

اولزمان)دقیقه( ازبار ازدقیقه5بعد ازدقیقه١0بعد ازدقیقه١5بعد دقیقه30بعد

 آبدمای

(لسیوسسدرجه)
58١2١520

 ترگرمسردتر؟یااستشدهترگرملیواندرونآب

 نوراست؟آوردهدستبهکجاازراخودگرمایشدن،گرمبرایآب خورشیداز

بهه هدلیل؟چهبهزمستان؟یااستبیشترتابستاندرهوادمای تابسهتان در خورشهید اینکهه خاطر به مسهتقیمتابستان، ورت

است.می بیشتر آن تابش زمان مدت و تابد

 .بریزیدیخوآبمقداریفلزّیلیوانیکدر-١

 .بریزیدداغآبنیمهتاپالستیکیظرفیدر-2

36صفحه|فعالیت

کنید 36صفحه|فکر

35صفحه|فعالیت

34صفحه|فعالیت
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چهارمر تجربی علوم گام به گام ماده5درس|اهنمای و گرما :2

 

 .کنیدیادداشتوبگیریداندازهرالیواندرونآبدمای-3

.کنیدکاملراجدولوبگیریداندازهراآندمایدقیقه،5هرودهیدقرارداغآبدرونرالیوان-4

51015)شروع(0(دقیقه)زمان

051015(سلسیوسیهدرج)لیوانآبدمای

.کنیدرسمزیرستونینموداررویرانتایج-5

است.است؟کردهتغییریچهزمانگذشتبافلزّیلیواندرونآبدمای شده بیشتر آن دمای

دهیدنشانراداغآبولیوانبینگرماانتقالمسیرشکلرسمبا. 

 .کنیدگووگفتزیرموارددرشکلبهتوجّهبا

 گرمچهوسردچیزهاییچهکنیدمشخّص هستند..هستندچیزهایی گرم دیگ و آش و سرد مالقه و کاسه

 سردشود؟میمنتقلدیگرجسمبهجسمکدامازگرما جسم به گرم جسم از

0

5

10

15

0 5 ١0 ١5

| گو و 37صفحهگفت
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چهارمر تجربی علوم گام به گام ماده5درس|اهنمای و گرما :3

 

 .ببندیدمحکمراآندرِوبریزیدداغآبنیمهتاشیرخالیپاکتیکدرونآموزگار،کمکبه-١

 .دهیدقرارمیزرویپهلوازراآن-2

 .کنیدایجادپاکتیبدنهرویکشخطیکعرضبهشکافسه-3

 .بچسبانیدشکالتمساویِهایتکّهپالستیکیوفلزّیچوبی،هایکشخطسرِیکروی-4

 .دهیدقرارداغآبدرونوقوطیهایشکافدرزمانهمراهاکشخطدیگرسرِ-5

می.بنویسیدراخودمشاهداتافتد؟میاتّفاقیچهکنیدبینیپیش.کنید برکمی-٦ ذوب شود.شکالت

 سریعخطکدامرویشکالت فلزیشود؟میذوبترکش کش خط

خدلیل؟چهبهپالستیک؟یافلزچوب،است؟بهترمادّهکدامقابلمهیدستهبرایشمانظربه-١ به راپالستیک گرما اینکه اطر

نمی عبور خود نمیاز هم داغ و شود.دهد

تهرگهرمآبن،لیهواکهدامدرمهدّتیازپهس.ایمریختهگرمآبنیمهتافلزّیوپالستیکیای،شیشهچوبی،لیوانچهاردر-2

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

 .ببریدقیچیبارابزرگبطریسهباالیقسمت-١

.دکنییادداشتوگیریاندازهراسردآبدمایدماسنجازاستفادهباوبریزیدسردآبکوچکهایبطریدرون-2

.بگذاریدبزرگهایبطریدرونراهاآنوببندیدراهابطریدرِ-3

 .نیدکپرکامالًپارچههایتکّهوشدهمچالهیروزنامهباترتیببهشکلمانندرابزرگوکوچکبطریبینفضای-4

 .ندهیدقرارچیزیآخربطریدوبیندر-5

.کنیدشتیاددازیرجدولدروگیریاندازهراهابطریآبدمایساعتیکازپسوبگذاریدمکانیکدرراهابطری-٦

آزمایشتوضیح
آبیاوّلیهدمای

سلسیوس()درجه

پسدمای ساعتیکازآب

سلسیوس( )درجه

باپوشیدهبطری ١0١2روزنامهشده

باپوشیدهبطری ١0١5پارچهشده

١020پوششبدونبطری

39صفحه|فعالیت

کنید 38صفحه|فکر

37صفحه|فعالیت
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چهارمر تجربی علوم گام به گام ماده5درس|اهنمای و گرما :4

 

 روزنامهاست؟ماندهسردترظرفکدامدرآب با پوشیده بطری

 روزنامههوا؟یاپارچهروزنامه،دارد؟کمتریرساناییمادّهکدام

افتد؟میاتّفاقیچهکنید،استفادهگرمآبازسردآبجایبهقبل،ی فحهآزمایشدراگر

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

می نگه خود دارند.در

جلهوگیریشهمایازخانههزمستاندرگرماخروجوتابستاندرگرماورودازکهبینیدمیوسایلیچهکنید،توجّهخوداطرافبه

.بخوانیدکالسدرراخودگزارشینتیجهکنند؟می

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

زمستانب در کولر کانال دریچه ستن

اطالعاتجمع 40صفحه|آوری

کنید 40صفحه|فکر
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چهارمر تجربی علوم گام به گام 1هاسنگ:6درس|اهنمای

 

 .کنیدوگوگفتخودگروهدرزیرهایپرسشیدربارهآن،بهتوجّهبا.کنیدمشاهدهرازیرشکل

شمارهسنگدارد؟تفاوتیچه(2)یشمارهمحلبا(1)یشمارهمحلّدرهاسنگیاندازه محل است.درشت1های تر

شمارهسنگاست؟کردهتغییریچه(2)یشمارهمحلتا(1)یشمارهمحلّازهاسنگشکل محل در کمی2ها و کوچکتر

شدهصاف اند.تر

محلگسندارند؟هاییتفاوتچه(3)یشمارهمحلهایسنگبا(2)یشمارهمحلّهایسنگشکلواندازه در 3شمارهها

صاف و شدهکوچکتر اند.تر

میسنگگیرید؟میاینتیجهچهوگوگفتایناز برخورد هم با رود مسیر در میها میکنند، خرد و اثرشکنند در و شوند

یک به شدن صافساییده میدیگر شوند.تر

 بینید؟میرودخانهقسمتکدامدررازیرهایسنگازیکهرقبل،یصفحهشکلبهتوجّهبا

رودخانه-الف  باالی و رودخانه-بکنار مسیر رودخانه-جدر کف و مسیر انتهای در

کنید 45صفحه|فکر

| گو و 44صفحهگفت
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چهارمر تجربی علوم گام به گام 2هاسنگ:6درس|اهنمای

 

 .بریزیدآبنیمهتاشفّاف،پالستیکیظرفیکدر-1

 .دهیدقرارظرفدرونشکلمانندراصافیونازکیتخته-2

 .بریزیدتختهرویراریزهسنگلیوانیک-3

.کنیدتکرارماسهوشنباترتیببهرا3یمرحله-4

الیه.کنیدیادداشتراخودهایمشاهده-5 ظرف در شده ریخته شدهمواد انباشته هم روی اند.الیه

میگیرید؟میاینتیجهچهفعّالیتایناز نشین ته هم موازات به سنگرسوبات دلیل همین به حالتشوند؛ رسوبی های

دارند.الیه الیه

 .کنیداضافهآنبهگچلیوانیکوبریزیدضخیمیپالستیکییکیسهدرونآبلیواندو-1

 .بزنیدهمرامخلوطاینچوبی،قاشقیکبا-2

 .بریزیدپالستیکدرونراهاریزهسنگمخلوط-3

 .کنیداضافهمخلوطبهشنلیوانیک-4

 .شودخشککیسهدرونمخلوطتاکنیدصبرمدّتی-5

ککنید؟میمشاهدهچهکنید؛خارجپالستیکازاید،ساختهکهراسنگی-6 است رسوبی سنگ نوعی شبیه سنگ آناین در ه

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

 .دهیدقرارالکلیچراغرویراایشیشهیافلزّیظرفی-1

.بریزیدظرفدرونجامدشکالتوکرهمقداری-2

 .شوندذوبشکالتوکرهتاکنیدصبرکمی-3

 .بزنیدهمراشکالتوکرهقاشق،یکبا-4

سافتد؟میاتّفاقیچهبردارید،شعلهرویازراظرفاگرکهکنیدبینیپیش-5 کم کم شده ذوب شکالت و میکره شود.فت

میکنید؟میمشاهدهچهشود؛سردمخلوطتاکنیدصبرکمی-6 در جامد حالت به شکالت و کره مخلوط آیند.دوباره

 .کنیدمقایسهخودبینیپیشباکردیدمشاهدهراآنچه

حاگیرید؟میاینتیجهچهفعّالیتایناز به دوباره سرما اثر بر و شده ذوب گرما اثر در مواد از جابعضی یعنی خود اول مدلت

می آیند.در

47صفحه|فعالیت

46صفحه|فعالیت

45صفحه|فعالیت
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چهارمر تجربی علوم گام به گام 3هاسنگ:6درس|اهنمای

 

 .کنیددرستکوچکهاییگلولهرسگِلباخودگروهدر-1

 .شوندخشکهاگلولهتاکنیدصبر.کنیدسوراخراهاگلولهاینوسطگرد،تهسوزنبا-2

 .دهیدگرماراشدهخشکهایگلولهازتعدادیتر،بزرگیککمکبه-3

کردهگلوله.کنندمیحفظراخودشکلآب،درونهاگلولهکدامکنیدبینیپیش دریافت بیشتر را گرما که اند.هایی

.هیددگزارشکالسبهرانتیجهوکنیدآوریجمعاطّالعاتیآجریوخِشتیهایخانهاستحکامیدربارهخودگروهدر

شدهخانه خشک آن )گل( خشت اینکه دلیل به خشتی های

می شکننده و نشده پخته گرما اثر در اما استحکامبااست شد

دارد.کمتری

شدهخانه ساخته آجر با که ازهایی بعد آجر آنکه دلیل به اند

کوره در شدن کمتریخشک شکنندگی شده پخته داغ های

دارد. بیشتری مقاومت و دارد

هاآنازهکدارندوجودنیزدیگریهایسنگماکشوردر.آورندمیدستبهآهنسنگازراآهنفلزّآهن،ذوبیکارخانهدر

کالسبهونیدکآوریجمعاطّالعاتهاآنکاربردوشودمیتهیههاسنگازکهموادّییدرباره.شودمیتهیهگوناگونیموادّ

.دهیدگزارش

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

بری چوب صنعت در استفاده

اطالعات آوری 50صفحه|جمع

اطالعات آوری 48صفحه|جمع
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چهارمر تجربی علوم گام به گام زندگی7درس|اهنمای در ربا آهن :1

 

.کنیدیکنزدمختلف،فلزّیوسایلبهرارباییآهنزیر،شکلمانندخوددرگروه-1

.بنویسیدجدولدرراخودهایمشاهده-2

شودنمیرباآهنجذبشودمیرباآهنجذبفلزّیهایوسیلهنام

آهنی میخ

قیچی

فلزی قاشق

و مهرهپیچ

کاغذگیره ی

مسی سیم

آلومینیومی ورق

سکه

میگیرید؟میاینتیجهچهفعّالیتایناز ربا آهن جذب آهنی وسایل شوند.فقط

شود،ینمجذبکیکداموشودمیرباآهنجذبشمایخانهفلزّیهایوسیلهاز یککداماینکهیدربارهخود،گروهدر

میعهدهبه.دهیدگزارشکالسبهرانتیجهوکنیدآوریجمعاطّالعاتی آموز، آدانش ربا آهن یک با کنید.توانید زمایش

بهرانتیجه.کنیداجراوطرّاحیرامناسبیآزمایشداریداختیاردرکهوسایلیباخود،بینیپیشدرستیبهبردنپیبرای

الزم.دهیدگزارشکالس مقداری:مواد ربا، گیرهآهن تعدادی و آهن –براده میکاغذ نزدیک آهن براده به را ربا کنیم،آهن

53صفحه|فعالیت

اطالعات آوری 53صفحه|جمع

52صفحه|فعالیت
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چهارمر تجربی علوم گام به گام زندگی7درس|اهنمای در ربا آهن :2

 

میمی ربا آهن سر دو جذب براده زیادی مقدار که میبینیم تالش سپس برادهشود. که آهنکنیم وسط به را کهها کنیم جذب ربا

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

.استبیشتررباآهنهایقطبدررباییآهن

 .بچسبانیدبازیاسبابهایماشینرویشکلمانندراایتیغهربایآهندو-1

میماشینافتد؟میاتّفاقیچهکنید،نزدیکهمبهروروبهازشکلمانندراهاماشین-2 دور هم از میها فاصله و  .گیرندشوند

میماشینافتد؟میاتّفاقیچهکنید،یکنزدهمبهراهاآندوبارهوبرگردانیدراهاماشینازیکی-3 نزدیک هم به شوند.ها

آهنکنند؟میتصادفهمباهاماشینحالتکدامدر که حالتی قطبدر از نامرباها هم غیر شوند.بها نزدیک هم ه

کهشوند؟میدورهمازهاماشینحالتکدامدر حالتی قطبآهندر از نزدرباها هم به نام هم شوند.های یک

میقطبگیرید؟میاینتیجهچهخودمشاهداتاز را یکدیگر نام هم قطبهای و یکدیگررانند نام هم غیر جذبهای را

کنند.می

 .کنیدگذاریشمارهرارباآهنعددسه-1

 .قراردهیدکشخطصفررویراکاغذیگیره-2

 .کنیدیکنزدکاغذیگیرهبهآرامیبهودهیدقرارکشخطرویرا1یشمارهربایآهن-3

 .کنیدیادداشتجدول،دروبگیریداندازهکند،میجذبراکاغذیگیرهربا،آهنکهراایفاصله-4

.کنیدتکرار3و2یشمارهرباهایآهنبارا3یمرحله-5

ربا آهن میفاصلهشماره ربا آهن جذب گیره که شودای

متر13 سانتی

متر21 سانتی

متر32 سانتی

همهگیرید؟میاینتیجهچهفعّالیتایناز در ربا آهن نیستآهنیقدرت یکسان  .رباها

درراکاراین.یدبکشمیخدیگرسرتارارباآهن.دهیدقرارآنسریکرویرارباآهنقطبکی.بگذاریدمیزرویرامیخ-1

 .(ندهیدحرکتشدهتعیینجهتخالفدررارباآهنکهکنیددقّت)کنیدتکراربار50تاجهتهمان

55صفحه|فعالیت

54صفحه|فعالیت

54صفحه|فعالیت
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چهارمر تجربی علوم گام به گام زندگی7درس|اهنمای در ربا آهن :3

 

 .کنیدیکنزدآهنهایبرادهیاکاغذهایگیرهبهرامیخاین-2

گیرهکنید؟میمشاهدهچیزیچه برادهمیخ و میها جذب را آهن کند.های

 .بپیچیدآهنیمیخکیدوربار،100تا50رادارروکشسیم-1

.کنیدوصلباتریبهراسیمسردو-2

میگیرهافتد؟میاتّفاقیچهکنید؛کینزدکاغذیگیرهچندبهرامیخ-3 میخ جذب کاغذی شوند.های

بیش.افتدمیاتّفاقیچهدهید،تغییرراهاپیچسیمدورهایتعداداگرکنیدبینیپیش-4 سیم دور رباهرچه آهن قدرت شود تر

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

کنند؟جدابقیهازترسریعراآهنیهایوسیلهتوانندمیچگونهبازیافت،مراکز

آهن از استفاده جرثقیلربابا و الکتریکی های

 .کنندمیتولیدزبالهزیادیمقدارهانوشیدنیوکنسروهاانواعمانندشدهبندیبستهکاالهایمصرفبامردم

دارد؟ضررهاییچهوهافایدهچهفلزّییشدهبندیبستهکاالهایازاستفاده  

 .شوندمیزیستمحیطکمترآلودگیباعثوهستندبازیافتقابلوبرخورداندخوبیاستحکامودواماز

دارد؟هاییفایدهچههازبالهبازیافت  

درمناسبهایزمینرفتننبیازعدموزبالهدفنکاهش-2 آیندگانبرایآنحفظوطبیعیمنابعمصرفدرجوییصرفه-1

...و-6اقتصادیمنافعایجادوهاهزینهکاهش-5زاییاشتغال-4 انرژیوموادازمجدداستفاده-3 طبیعت

| گو و 58صفحهگفت

کنید 58صفحه|فکر

57صفحه|فعالیت
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چهارمر تجربی علوم گام به گام شب8درس|اهنمای در آسمان :1

 

خورشید.دلیل؟چهبهمشتری؟یااستترگرمناهیدیسیّاره به بودن تر نزدیک دلیل به ناهید؛

میاست؟سیّارهیکزهره،چرا خورشید دور به ندارد.چون نور خود از و چرخد

نورچوندلیل؟چهبهشود؛میدیدهنورپرآسماندرزهرهیسیّاره و است کم زمین و خورشید با آن رافاصله خورشید

می دهد.بازتاب

 .دهیدگزارشکالسبهرانتیجهوکنیدگووگفتخودگروهدرزیرهایپرسشیدرباره

خاطرستاره کنیم؟مشاهدهراهاآنتوانیمنمیروزدرچراوهستندکجاروزدرهاستاره به هستند. آسمان در نیز روز در ها

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

مکنند؟ینمبرخوردهمبههاسیّارهخورشیدییمنظومهدرچرا یک در کدام هر خاصی نظم با اینکه خاطر مشخصبه سیر

می ندارد.حرکت وجود آنها برخورد امکان بنابراین کنند

چرا؟است؟ترطوالنیبقیهازخورشیدییمنظومهیسیّارهکدامسال

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

.نیدکرسمزیرجدولدرراآنشکلوکنیدمشاهدهآسماندرراماهشبهرقمری،ماهیکاوّلازهفته2مدّتبه

(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

67صفحه|فعالیت

کنید 66صفحه|فکر

64صفحه|فعالیت

| گو و 64صفحهگفت
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چهارمر تجربی علوم گام به گام شب8درس|اهنمای در آسمان :2

 

.دهیدگزارشکالسبهوکنیدرسمراآنشکلبینید؟میآسماندرراماهآیا.کنیدمشاهدهروزدرراآسمانهفته،2مدّت

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

شود.می

اطالعات آوری 67صفحه|جمع
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چهارمر تجربی علوم گام به گام ):9درس|اهنمای ما 1(1بدن

 

 .بکشیدخوددستپشتبهآرامیبهرازبرکمیورنگسیاهیپارچهتکّهیک-١

وکنید؟میمشاهدهچهکنید؛نگاهآنبهدقّتبهوبرداریددستتانرویازراپارچه-٢ شده قرمز ما شدهکپوست خراشیده می

.کنیدگووگفتخودگروهدرزیرهایسلّولهایشباهتیدرباره

پوستسلول باریکسلولهای رود معدهسلولهای های

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

داریم؟نیازچیزهاییچهبهکردنرشدوماندنزندهبرایما

هوا و غذا آب،

رودهکنند؟فعّالیتبایدبدنهایبخشکدامغذاگوارشبرای معده، مری، زبان، رودهدندان، و باریک بزرگی ی

| گو و 73صفحهگفت

| گو و 72صفحهگفت

| گو و 71صفحهگفت

کنید 70صفحه|فکر
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چهارمر تجربی علوم گام به گام )10درس|اهنمای ما بدن :2)1

گیرید؟میاینتیجهچهفعّالیتایناز

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

 .دهیدگزارشکالسبهرانتیجهوکنیدوگوگفتگروهدرزیریجملهیدرباره

انسان«استتربزرگشانجُثّهاند،ساختهتریبزرگهایحبابکهکسانی» جثه بزرگهرچه ششها نتیجه در باشد هایتر

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

دمبازدم؟یادمدادید؛انجامراکارکداماوّلکردید،پرهواازرابادکنکیاساختیدحبابوقتی

.دهیدگزارشکالسبهوکنیدآوریجمعاطّالعاتموهااینیفایدهیدرباره.داردوجودموما،ازیکهربینیدرون

 .کنیممیتنفسکهاستهواییاضافیموادپاالیشبینیموهایاصلیوظیفه

بازدمدرماتااندازندمیدامبهراسمیموادوهاباکتریها،ویروسگردوغبار،ذراتآنها.کنندمیعملفیلترهمانندبینیموهای

 .بدهیمبیرونراآنهاعطسهیا

بسیارمویینهایرشتهدارند،قرارهامژکآنهاپشت.استخارجینامطلوبعواملدربرابربینیدفاعیخطنخستینبینیموی

.کنندمیحرکتجلووعقببهمدامکهکوچکی

استاست؟یکسانمختلف،افرادنبضتعدادآیا برابر نبض تعداد با قلب ضربان تعداد سالم، افراد در  .بله،

.بشماریدوبشنویددقیقهیکمدّتدررادوستانتانوخودقلبصدایپزشکی،گوشیازاستفادهبا-3

دارد؟ایرابطهنبضتانتعدادوقلبصدایتعدادبینآیا تعدادوجود تعدادبابرابرالمسافراددردقیقهدرنبضضربانبله،

 .استدقیقهدرقلبضربان

کنند؟میگیریاندازهرانبضتعدادپزشکانچرا

نیض و قلب ضربان تعداد نزدیکی به توجه گیریبابا قلباندازه سالمت به نبض میتعداد برند.پی

| گو و 79صفحهگفت

79صفحه|فعالیت
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چهارمر تجربی علوم گام به گام )10درس|اهنمای ما بدن :2)2

 

آندارد؟تفاوتیچهآنازبعدودویدنازقبلبازدمودمتعداد از بعد ولی است معمولی دویدن از میبقبل شود.یشتر

مدارد؟تفاوتیچهآنازبعدودویدنازقبلنبضتعداد بیشتر آن از بعد ولی است معمولی دویدن از شود.یقبل

وگیرید؟میاینتیجهچهفعّالیتایناز دم و نبض فعالیتبازدمضربان از بعضی انجام بیشبا دویدن، مثل میها شود.تر

بیش کند؟میتغییربدنیهایفعّالیتازپسنبضتعدادچرا بدن ساز و سوخت غذایهرچه و اکسیژن به بدن شود، تر

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

بلهدارد؟ضربانخوابواستراحتهنگامشماقلبآیا

.کنیدوگوگفت«رسندمیبدنهایسلّولبهالزمموادّچگونه»اینکهیدربارهوببینیدرازیرتصویرهای

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

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

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

کالسبهراتیجهنوکنیدوگوگفت«شوددفعتارودمیکجابههاکلیهازادرار»اینکهیدربارهروروبهشکلبهتوجّهبا

.دهیدگزارش

درکلیه ادرار صورت به را دفعی مواد ها

طریقمی از سپس بهلولهآورند، را کلیه که ای

سمت به کم کم را ادرار است، کرده وصل مثانه

می فردمثانه شد پر مثانه که زمانی و فرستد

می دفع کند.احساس

| گو و 82صفحهگفت

| گو و 81صفحهگفت
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چهارمر تجربی علوم گام به گام ها:11درس|اهنمای مهره 1بی

 

یکدرطوبمرایپارچهرویوبیاوریدبیرونباغچهخاکزیرازراخاکیکرمیک.کنیددستبهمصرفباریکدستکش-1

 .کنیدنقّاشیراآنشکلکنید؛مشاهدهبینذرّهباراجانوربدن.دهیدقرارجعبه

مقایسهواقعییمورچهباراخودنقّاشی.کنیدمشاهدهبینذرّهبارامورچهیکسپس.کنیدنقّاشیرامورچهیکشکل-2

ودارد؟پاچندمورچهدارد؟شکلیچهمورچهبدنکنید؛ است بند بند مورچه دارد.6بدن پا

.کنیدکاملراجدولسپس.کنیدمشاهدهپاییندرراعنکبوتوکفشدوزکشته،تصویر-3

عنکبوتکفشدوزکشته

جانور بدننام پاشکل و بالدست

حلقهخاکیکرم نداردنداردحلقه

بندمورچه دارد6بند نداردتا

دارد6بندبندکفشدوزک داردتا

بندعنکبوت دارد8بند نداردتا

بندشته دارد6بند داردتا

ودارند؟هاییتفاوتچههمباظاهریهایویژگینظرازخاکیکرمومورچه-1 است بند بند مورچه و6بدن داردپا شاخک دو

ندارد. پا و بوده حقله حلقه خاکی کرم بدن اما

مورچهخاکی؟کرمیاتراندشبیهمورچهبهشتهوکفشدوزک-2

مورچهدارد؟بیشتریشباهتجدولجانورانازیککدامبهعنکبوت-3

کنید 85صفحه|فکر

84صفحه|فعالیت
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چهارمر تجربی علوم گام به گام ها:11درس|اهنمای مهره 2بی

 

.بخوانیدرازیرجدولاطّالعات

جانور جانورنام غذای

.کندمیتغذیهخاکدرموجودموادّازخاکیکرم

.خوردمیراشتهمانندکوچکیجانورانکفشدوزک

.مکدمیراگیاهیشیرهشته

مورچه
 .خوردمیمکد،میشتهکهراایشیره

.خوردمیهمراگیاهانیدانه

.استکوچکجانورانومورچهشکارچیعنکبوت

کنیدوگوگفتسرخگلیبوتهبرجانورانایناثریدربارهاکنون. 

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

گیاه برای و میشده آن شدن پژمرده باعث گیاه خوردن با شته است. استمفید مضر گیاه برای که را شته کفشدوزک شود.

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

دهید؟میپیشنهادهاییراهچهسرخ،گلیبوتهازحفاظتبرای

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

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

گبهوکنیدآوریجمعاطّالعاتهاآنهایفایدهیدرباره.دارندزیادیهایفایدههاحشره .دهیدزارشکالس

گیاهانازعضیب.استدیگرگلبهگردهانتقالمعنایبهافشانیگرده.هستندافشانگردهحشراتمفید،حشراتازگروهاولین

گردهکمیبسیارمقادیریاهانگاکثرولیشود،میمحسوبهاآنانتقالعاملمهمترینبادکهکنندمیتولیدگردهزیادیمقادیر

.هستندحشراتهاآنمهمترینکهدارندخارجیعاملبهقطعینیازخودشانافشانیگردهبرایگیاهاناینکهکنندمیتولید

موموعسلهافرآوردهاینیجملهاز.کنندمیغذاییوتجاریهایفرآوردهتولیدکههستندیحشراتحشرات،ازگروهدومین

.شودمیتولیدمابریشکرمپروانهتوسطکهاستابریشمهافرآوردهایندیگراز.شودمیتولیدعسلزنبورتوسطکهاست

.ندداربسزایینقشمحیطبهداشتبهکمکنتیجهدروحیواناتالشهوفضوالتبردنبینازونظافتامردرحشرات

مگس(الروهاپزشکیعلمدرمفیدحشراتازاستفاده خوردهرافاسدوعفونیمرده،بافتهایتمامیزخمدرونبهنفوذبا)نوعی

استفادههازخملتیاماوپانسمانبرایآنازکهشدهتهیهآالنتوئیننامبهداروییالروهااینازامروزه.بودندبردهبینازو

.شودمی

اطالعات آوری 87صفحه|جمع

کنید 86صفحه|فکر

| گو و 85صفحهگفت
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چهارمر تجربی علوم گام به گام ها:11درس|اهنمای مهره 3بی

 

بهرانتیجهوکنیدوگوگفتخودگروهدر«کنندمیبندیطبقهگروهیکدرراخرچنگومیگوخرخاکی،چرا»اینکهیدرباره

.دهیدگزارشکالس

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

.دهیدگزارشکالسبهوکنیدآوریجمعاطّالعاتها،آنغذایوهزارپاهاانواعیدرباره

بدندارایهزارپاها،بیشتر.باشدمی(سرناحیهجزبه)بدنازبخشهردرپاجفتدودارایکهاستپایانبندازایگونههزارپا؛

بهدنوبپیچنهدخهوددوربههتوانندمیهزارپاها.دارنددیگریگوناگونهایشکلآنهاازکمیانواعولیهستند؛شکلایاستوانه

آفتنوعیآنهاموارداکثررد.دارندعالقههابرگخوردنبهبیشتروکنندمیحرکتآهستههزارپاها.کنندگردتوپمانندراخود

رفتاربهتوجهباونیستندکارچیشموجوداتهزارپاها.بیاورندباربهزیادیخسارتتوانندمیوشوندمیمحسوبهاگلخانهبرای

راآنهانواسهتمتهرکحشهراتدیگهربهنسبتهزارپایانشمار.باشندمیعالیخانهدرنگهداریبرایساده،غذاییرژیموآرام

]کلیگونۀدوبهتوانمی نسبتکمتریپاهایایداروکمیاببسیارگوشتخوار،هزارپای.نمودتقسیم[گیاهخوار]و[گوشتخوار:

.نیستخطرناکهاانسانبرایاماداردزهریخودازهمچنیناست؛گیاهخوارگونهبه

کنند؟میزندگیکجادرجانوراناینازیکهر.ببینیدرازیرتصویرهای

می زندگی آب در بقیه و مرطوب جاهای در کنند.حلزون

اطالعات آوری 90صفحه|جمع

اطالعات آوری 89صفحه|جمع

| گو و 88صفحهگفت
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چهارمر تجربی علوم گام به گام گیاهان:12درس|اهنمای 1گوناگونی

 

.کنیدکاملراجدولخودگروهدروکنیدمشاهدهراسوسنوکدوگیاهشکل

گیاه نام

گیاههایویژگی
کدوسوسن

راستیریشه

افشانیریشه

باریک ودرازبرگ

پهنبرگ

3مضربیاتا 3هاگگلبرتعداد

آنهامضربیاتا 5یا 4هاگلبرگتعداد

قسمتییکیدانه

قسمتیدویدانه

گردهکند؟میکمکافشانیگردهبهچگونهعسلزنبور یا شهد جستجوی با عسل گلزنبور از گل، میی بازدید زیادی وهای کند

گل روی میوقتی گردهها مینشیند بدنش پرزهای به گل میی جمع را آنها خودش زنبور یا ازچسبد بازدید در و هایگلکند

گرده میدیگر گل آن باروری باعث گل شود.های

کنید 96صفحه|فکر

93صفحه|فعالیت
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چهارمر تجربی علوم گام به گام گیاهان:12درس|اهنمای 2گوناگونی

 

راهاآنوگووگفتمیوهاینرشدمراحلترتیبیدرباره.دهدمینشانمیوهتاگلازرااناریمیوهرشدمراحلزیر،هایشکل

.کنیدگذاریشماره

154

362

.کنیدکاملرازیرجدولاید،آموختهتاکنونآنچهبهتوجّهبا

گیاه نام

گیاههایویژگی
سرخسخزهکاجکدوسوسن

نداردنداردنداردداردداردگل

نداردنداردداردنداردنداردمخروط

داردداردنداردنداردنداردهاگ

نداردندارددارددارددارددانه

دلیل؟چهبهکنید؟میبندیطبقهگروهیکدرراباالجدولگیاهانِکدام

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

می مثل تولید هاگ با دو هر چون دیگر، گروه در سرخس و کنند.خزه

| گو و 97صفحهگفت

97صفحه|فعالیت

| گو و 96صفحهگفت
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چهارمر تجربی علوم گام به گام گیاهان:12درس|اهنمای 3گوناگونی

 

شوند؟میزیادهاگودانهباجزدیگریهایروشبهکهشناسیدمیراگیاهانیچه

کمیا-قلمهتوسط(هامیوهوزینتی)سبزهمیشهودارخزانهایدرختچهودرختانازبسیاری ریشهگیاهان سخت و گران ب،

روش با اختر،ایذخیرهوگوشتیهایاندامگیاهانازبعضی-شاخهخوابانیدنرا زنبق، موز، عم شیپوریمانند تقس ی با -ل

نخلمیوهارقامبرخیومحمدیگلوانجیردر و به آلو، گوجه، انار، سیب،  .داردوجودپاجوشمانند

اطالعات آوری 98صفحه|جمع
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چهارمر تجربی علوم گام به گام 1زیستگاه:13درس|اهنمای

 

:مدرسهنزدیکبوستانیامدرسهحیاطدر

.کنیدبندیطبقهروروبهجدولدرراهانآبینید؟میراغیرزندهوزندهموجوداتکدام(الف

چنارزنده رزگنجشکزنبورملخدرخت کاجگربهگل درخت

زنده زبالهآبخاکغیر االکلنگسنگهوانیمکتسطل

.کنیدبندیطبقهروروبهجدولدرراقبلیصفحهجدولیزندهموجودات(ب

چنارگیاهان کاجرزگلدرخت -درخت

گنجشکگربهزنبورملخجانوران

سپس.کنیدکاملراروروبهجدولوآوریجمعاطّالعاتنوشتید،باالجدولدرراهاآننامکهجانورانیغذاییدرباره

:کنیدمشخّص

جانور غذانام

حشراتوگیاهیدانهخاکی،کرمگنجشک

گیاهملخ برگ

گلزنبور هاشهد

وگربه کوچکگوشت پرندگان

جانورانگیاهان،ازجدولاینجانورانکدام میدیگرجانورانگوشتازکدام زنبوکنند؟تغذیه و ازملخ گربه و گیاهان از ر

گوشت

ازکهداردوجودجانوریجدولایندرآیا گنجشک-بلهکند؟تغذیهگیاهازهموگوشتهم

اطالعات آوری 101صفحه|جمع

100صفحه|فعالیت
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چهارمر تجربی علوم گام به گام 2زیستگاه:13درس|اهنمای

 

.دهیدپاسخهاپرسشبهوکنیدنگاهدقّتبهرازیرتصویرهای

زنجیرهدارد؟وجودغذاییارتباطچهزنده،موجوداتبین تشکیلیک را غذایی دهند.میی

دهیدنشانپیکانعالمتازاستفادهباراهامکاناینیزندهموجوداتغذاییارتباط. 

وحشیماهی گاو شیر آب داخل ریز جانوران و جلبک

 رو،روبهیرابطهبهتوجّهبا

دانهاند؟کدامگنجشکغذاهای و خاکی گیاهکرم ی

گربهاست؟جانورانیچهغذایگنجشک و روباه

غذاییزنجیره5دارد؟وجودغذایییزنجیرهچند103صفحهغذایییشبکهدر-1 ی

میروند؟میبینازهمهاشاهینآیابروند،بینازهاموشیهمهروزیغذایییشبکهایندراگر-2 چون ازخیر، تواند

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

.کنیدپیداراآندرونخاکیهایکرموبزنیدهمبهراخاکمصرف،باریکقاشقیکبا-1

 .بریزیدظرفیکدرهاکرمباراخاک-2

 .بپوشاندراآنسطحتابریزیدخاکرویآبمقداری-3

103صفحه|فعالیت

کنید 103صفحه|فکر

102صفحه|فعالیت

کنید 102صفحه|فکر
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چهارمر تجربی علوم گام به گام 3زیستگاه:13درس|اهنمای

 

میکرمبیفتد؟هاکرمبرایاتّفاقیچهکنیدمیبینیپیش بیرون خاک از خوردهها هم به آنها زندگی محیط شرایط چون آیند،

است.

کرمکنید؟میمشاهدهچه محیطی خالیشرایط فضای پرشدن با آبها با خاک ذرات کردهبین نمیتغییر آنها اینکه توانندو

می بیرون خاک از کنند آیند.تنفس

برایدلیل؟چهبهکنند؟زندگیجاییهردرتوانندمیعقابوببرماهی،آیا مناسب شرایط باید چون آنزخیر، در ندگی

باشد. فراهم آنها برای محیط

چودلیل؟چهبهکنند؟زندگیسردخیلییاگرمخیلیجاهایدرتوانندمیشمازندگیمحلّجانورانآیا محیطخیر، در ن

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

.بیاوریددلیلاست؟زیستگاهیکباغچهیابوستانشمانظربهآیا

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

.کنیدوگوگفتخودگروهدرزیرهایتصویرازهریکدرهازیستگاهتخریبیاحفظدرانساننقشیدرباره

از رسانی اطالع با طبیعی منابع حفظ

تابلو طریق

برای جنگلی درختان به رساندن آسیب

جاده ایجاد

به آلوده آب شدن هایزمینوارد

محصوالتکشاورزی تخریب و

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

| گو و 105صفحهگفت

کنید 105صفحه|فکر

| گو و 104صفحهگفت
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