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بسمه تعالی

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

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

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

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

آماده سازی ما را یاری داده اند، تقدیر و تشکر نماییم.
در اینجا از همه همکاران و صاحب نظران درخواست می نمایم، تا نظرات و پیشنهادهای خود را 

در خصوص این محتوا به این سازمان منعکس نماید.

دکتر مجید قدمی
معاون وزیر و رییس سازمان
آموزش و پرورش استثنایی کشور



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

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

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

٢ـ تالش بر آن بوده است تا مفاهیم اصلی موردنظر برنامه ی درسی از طریق فّعالیّت هایی از قبیل 
آزمایش کنید، مشاهده کنید، گفت و گو کنید و… آموزش داده شود و فّعالیّت ها به گونه ای ترتیب داده 

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

برخوردارند، آموزش داده می شود و فقط در ارزشیابی برای این گروه از دانش آموزان لحاظ خواهد شد.
٤ـ مطالب قسمت »بیش تر بدانید« برای مطالعه و افزایش اّطالعات دانش آموزان است، لذا از این 

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

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

است در فعالیت های کالسی و ارزشیابی مستمر به این نکته ی مهم توّجه شود.
٧ـ در ارزشیابی پایانی، سؤال ها در راستای اهداف و مفاهیم هر درس و با توجه به سطح یادگیری 

و توان دانش آموزان انتخاب گردد.
٨ـ در ارزشیابی مستمر هر سه حیطه ی آموزشی )دانستنی ها، مهارت ها و نگرش ها( با توّجه به 

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

و ضرورت همکاری آنان در انجام برخی فّعالیّت ها آگاه سازید تا هماهنگی آموزشی بین خانه و مدرسه ایجاد شود.
1٠ـ توصیه می شود قبل از تدریس کتاب راهنمای معّلم را مطالعه نمایید.

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

استثنایی را آگاه و برای بهتر نمودن محتوا و کیفیت کتاب از راهنمایی های ارزنده ی خود، دریغ نفرمایند.
مؤلفان
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بهداشت و كمك هاي اّولّيه 
1
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بهداشت و تندرستى

در گذشته، مردم با بيمارى هاى گوناگوني روبه رو بودند كه علّت بسياري از آن ها را نمي دانستند.
گاهي بعضى از ميكروب ها باعث بيمارى مردم يك شهر يا روستا مى شدند و تعداد زيادي از 

آ ن ها را از بين مى بردند. 
ولى امــروزه دانش بشري پيشرفت زيادى كرده است و دانشمندان علّت بسياري از بيماري ها را 
پيدا كرده اند و راه هايى را براى جلوگيرى از بيماري و مبارزه با آن نشان داده اند. راه پيشگيرى 

از بيمارى  بهداشت فردى و بهداشت محيط است. 

   گفت وگو كنيد
وگو  دركالس گفت  محيط  بهداشت  و  فردي  بهداشت  درباره ي  خود  معلّم  باراهنمايي    

كنيد. 

      گگگگگگگگگگگ
ا
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بهداشت فردى

براي حفظ سالمت بدن خود چه كارهايي را بايد انجام  دهيم؟
براي آن كه بدني قوي و سالم داشته باشيم، الزم است موارد زير را رعايت كنيم:

به اندازه ي كافي غذاي سالم و مناسب بخوريم.

به موقع، ورزش و استراحت كنيم.
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 نظافت بدنمان را رعايت كنيم. 

 از وسايل شخصي خود استفاده كنيم.

به كارهايي كه انجام دادن آن ها براي حفظ سالمت بدن ما مفيد است «بهداشت فردي» مي گويند.

           گفت وگو كنيد
براي حفظ بهداشت و سالمت فردي چه كارهاي ديگري بايد انجام دهيم؟  
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بهداشت محيط

به تصاوير زير نگاه كنيد و نظر خود را درباره ي آن ها بيان كنيد.  
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وقتي محيط مدرسه، خانه، خيابان و يا محلّى را كه در آن كارمى كنيد تميز نگه داريد و در حفظ 
پاكيزگى آن بكوشيد، « بهداشت محيط» را رعايت كرده ايد. بسياري از بيماري هاي خطرناكي 
كه انسان ها به آن مبتال مي شوند، براثر زندگي درمحيط آلوده به وجودمي آيد؛ بنابراين براي 

سالم ماندن بايد محيط زندگي خود را پاكيزه نگه داريد. 
با رعايت بهداشت فردي و بهداشت محيط مي توانيد عمر طوالني و زندگي سالم و با نشاط داشته 

باشيد. 

            فكر كنيد
رعايت  را  بهداشتي اي  نكات  چه  برويد،  استخر  به  كردن  شنا  براي  بخواهيد  اگر   

مي كنيد؟ 

          گفت وگو كنيد
- آيا تا كنون براي حفظ بهداشت محيط زندگي خود كاري انجام داده ايد؟ توضيح دهيد.   
بيش تر  را  بهداشت محيط  مي كنيدتا  پيشنهاداتي   چه  زندگي مي كنند،  شما  كه همراه  به كساني   -

رعايت كنند؟

             
ا

گگگگگگ      
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كمك هاي اّولّيه 

گاهي ممكن است كه افراد، هنگام كار يا بازي، دچار حادثه اي بشوند و عضوي از بدن آن ها مثالً 
دست يا پايشان آسيب ببيند. در اين هنگام،قبل از رسيدن به پزشك، بايد مراقب باشيم كاري 
انجام ندهيم كه ناراحتي فردحادثه ديده را بيش تركند. به كارهايي كه انجام آن به فرد آسيب 

ديده تا رسيدن پزشك كمك مي كند، «كمك هاي اّولّيه» مي گويند.
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گاهى ممكن است در محيط هاي مختلف براي هر يك از ما حادثه اي اتفاق بيفتد؛ بنابراين دانستن 
كمك هاي اّولّيه براي هر فرد الزم است. 

            فكر كنيد
  در زندگي روزمره، چه حوادثي ممكن است براي ما پيش بيايد ؟ بيان كنيد. 

             اّطالعات جمع آورى كنيد
- درباره ي كار اورژانس چه مي دانيد؟   

- شماره تلفن اورژانس چند است ؟  
- در چه مواقعي بايد از اورژانس كمك بخواهيم؟   

زخـم ها

گاهي ممكن است براثر حادثه اي مانند زمين خوردن،كار با چاقو يا وسايل مختلف قسمتي از 
پوست بدن زخمي يا بريده شود. 

در اين هنگام اگر زخم سطحي باشد، ابتدا بايد دست ها را با آب بشوييد. سپس محّل زخم را با 
آب و صابون بشوييد و يا با مواّد ضّدعفوني كننده تميز كنيد و با باند استريل روي آن را ببنديد 

تا ميكروب نتواند وارد بدن شود.
در صورتي كه زخم يا بريدگي عميق باشد، بايد به پزشك مراجعه كنيم.

    

   



وسايل مورد نياز براى بستن زخم عبارت اند از : 
گاز استريل يا باند تميز، پنبه، مواّد ضّدعفونى كننده، چسب و انبرك 

18
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           كار عملى
ابتدا با كمك يك فرد آگاه، فهرستي از وسايلى را كه در يك جعبه ي كمك هاي اّولّيه   
بنويسيد. سپس هر يك از شما، يكى ازآن مواد يا وسايل را تهّيه و با كمك معلّم،  وجود دارد 

براي كالس جعبه ى كمك هاى اّولّيه درست كنيد. 

سوختگى
 

وقتي در آشپزخانه مشغول آشپزى هستيد و ظرف داغ را باعجله و بدون استفاده از دستگيره 
از روى اجاق گاز برمى داريد، پوست دست شما مي سوزد. 
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دراين  مى ريزد.  بدن  پوست  از  قسمتى  برروى  جوش  آب  يا  داغ  روغن  بى دّقتى،  براثر  گاهى 
حالت پوست تاول مى زند و درد و سوزش ايجاد مى شود. 

گاهي هم ممكن است سوختگى خيلى شديد باشد؛ به طوري كه ماهيچه هاى بدن را از بين ببرد. 
هنگام سوختگى هاي سطحي * بايد به موارد زير توّجه كنيم: 

10تا 15 دقيقه، محّل سوختگى را زير شيرآب سرد بگيريم. 
از پمادهاى سوختگى استفاده كنيم. 

اّما در هنگام سوختگى هاى شديد كه عضو آسيب ديده تاول مى زند يا زخم مى شود، الزم است 
فرد آسيب ديده را خيلي سريع به پزشك برسانيم. 

            فكر كنيد 
اگر َدِر ظرفي را كه غذاي داغ در آن است با بي احتياطي برداريد، چه اتّفاقي مي افتد؟ در   

اين هنگام چه مي كنيد؟

     

   * در اين نوع سوختگي، فقط پوست آسيب ديده است. عاليم اين سوختگي، قرمزي و سوزش و گاهي تورم پوست است كه بعد از چند روز خوب مي شود. 
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             گفت وگو كنيد

درباره ى نكات ايمنى كه در تصاوير نشان داده شده است گفت و گو كنيد.  
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شكستگى

استخوان بدن گاهي براثرضربه، تصادف، سقوط از بلندى يا افتادن جسم سنگيني برروى بــدن 
مي شكند. دراين حالت، فرد صدمه ديده درد شديدى دارد و محّل شكستگى ورم مي كند. 

شكسته  دست  يا  پا  كشيدن  از  نگه داريد.  بى حركت  كامالً  را  شكسته شده  عضو  هنگام،  دراين 
شده خوددارى كنيد و از پزشك كمك بگيريد. پزشك براى درمان شكستگى استخوان به شما 

كمك مى كند. او استخوان شكسته شده را با آتل مي بندد و يا آن را گچ مى گيرد. 
       كار عملى

پس از مشورت با يك فرد آگاه يا پزشك، نشان دهيد كه :   
اگر يكي از دوستان شما دچار شكستگي استخوان شود، تا قبل از رساندن او به پزشك،   

چه كارهايي بايد انجام دهيد؟ 

كككككك  
پ
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خـون دمـاغ

در تصوير زير چه مي بينيد؟ آن را توضيح دهيد.

 

فرو كردن اشياء خارجي دربينى، ايستادن زير نورخورشيد به مّدت طوالنى و ضربه ي شديد به بينى 
(به وسيله ى توپ يا دست) ممكن است فرد را دچار خون دماغ (ريزش خون از بينى) كند. 

از كسي كه دچار خون دماغ شده، بخواهيد آرام بنشيند و قسمت نرم بينى ا ش را با دو انگشت 
محكم نگه دارد و سرخودرا پايين بياورد. اگر خون دماغ ادامه پيداكرد، او را به پزشك برسانيد. 

      كار عملى
فرض كنيد دچار خون دماغ شده ايد. در اين هنگام چه كارهايى انجـام مى دهيد ؟   

( براى دوستان خود نمايش دهيد) 
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اكنون كه با چند نوع حادثه آشنا شديد، بهتر است بدانيد كه در هرمورد بايد به اين نكته ها 
توّجه كنيد: 

آرامش خود را حفظ كنيد. 
به فرد آسيب ديده آرامش دهيد. 

اطراف فرد آسيب ديده را شلوغ نكنيد. 
بزرگ ترها را با خبركنيد تا با مراكز بهداشتى تماس بگيرند. 

      بيش تر بدانيد
با خدمات اورژانس 115 بيش تر آشنا شويد.   

در كشورهاي مختلف جهان براي كم شدن مرگ و ميرناشي از بيماري ها و حوادث،مركزي به نام 
«خدمات فوريّت هاي پزشكي» تشكيل شده است. وظيفه ي اين مركز آن است كه در موارد فوري و 
اورژانس بربالين بيماربيايد و خدمات درماني الزم را انجام دهد و درصورت نياز، بيمار را به مراكز 

درماني برساند. اين مركز با نام فوريّت هاي پزشكي 115 (اورژانس 115)شناخته مي شود. 
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نكات بهداشتى و ايمنى در استفاده از ابزار و ماشين ها در محيط كار
 

شما در محيط كار يا كارگاه مدرسه از وسايل و ماشين هاى مختلفي استفاده مى كنيد. براى اين 
كه در هنگام كار با حادثه اى روبه رو نشويد، الزم است به نكات زير تّوجه كنيد: 

هنگام كار كردن دركارگاه، بايد از وسايل ايمني و
 لباس كارمناسب استفاده كنيد. 

زيرا  نگه داريد؛  تميـز  هميشـه  را  كارگاه  زمين 
اگر زمين لغزنده باشد، ممـكن است بــراى شمـا 

حادثه اى ايجاد كند. 
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اشياء لبه تيز يا نوك تيز را هنگام جابه جايى، به 
طرف پايين و دور از بدن خود نگه داريد. 

 
 

نمى كنيد،  استفاده  ابزار  و  وسايل  از  وقتى 
آن ها را در جاى خود قراردهيد. 
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به هنگام كاردركارگاه از بازي كردن، دعوا 
و شوخي كردن جداً خودداري كنيد. 

كپسول آتش نشانى را در جاى مناسب قراردهيد 
تا هميشه دردسترس باشد.

وقتى از وسايل برقى استفاده مى كنيد، دّقت كنيد 
كه دست شما خيس نباشد و بعد از تمام شدن كار، 

دو شاخه را از پريز بيرون بكشيد.
     كارگروهى

كنيد.  تهّيه  را  مدرسه  كارگاه  به  مربوط  ايمني  نكات  از  فهرستي  خود،  دوستان  باكمك   
سپس، آن را به كمك معلّم اصالح كنيد و به ديوار كارگاه بزنيد. 
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دستگاه تنّفس
2فصل



            فّعالّيت
براي چند لحظه با دست جلوي دهان و بيني خود را بگيريد، چه اتّفاقي مي افتد؟   

براي زنده ماندن به چه چيزهايي نياز داريم ؟ 
ما مي توانيم چندين روز بدون غذا و آب زندگي كنيم، اّما بدون هوا بيش تر از چند دقيقه زنده 
نمي مانيم. بدن ما هميشه به اكسيژن هوا نياز دارد؛ حّتي هنگامي كه در خواب هستيم، تنّفس 

مي كنيم و اكسيژن الزم را به بدن مي رسانيم. 

29
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ساختمان دستگاه تنّفس

 
 همان طور كه در شكل مي بينيد، دستگاه تنّفس شامل بيني، حلق، حنجره، ناي و شش ها است.

هنگام نفس كشيدن، هوا از راه بيني و دهان وارد لوله اي به نام ناي مي شود و سپس از آن جا 
به شش هــا مي رود. شش ها داخــل قفسه ي سينــه هستند و به  وسيله ي ناي به بيني و دهان 

مي رسند. 
           فّعالّيت

به تصوير نگاه كنيد و راه هاي عبور هوا را به ترتيب از روي   
شكل بنويسيد. 

بينى حلق
حنجره

ناى

شش
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عمل َدم و بازَدم 

همان طور كه در شكل مشاهده كرديد، هنگام نفس كشيدن، ابتدا هوا وارد بيني مي شود، موهاي 
به  ناي  و  حلق  راه  از  تميز  و  گرم  هواي  سپس  مي گيرند.  را  آن  وغبار  بيني،گرد  داخل  نازك 

شش ها مي رسد. 
بدن  سراسر  به  را  آن  و  مي گيرد  را  هوا  اكسيژن  شش ها،  در  موجود  خون  آن،  از  پس 

مي رساند. 
هنگامي كه نفس خود را بيرون مي دهيد، شش هاي شما هوايي را كه براي بدن مناسب نيست 

(دي اكسيد كربن) از طريق بيني يا دهان به بيرون مي فرستد.
همان طور كه خوانديد، عمل تنّفس در دو مرحله انجام مي شود. 

به مرحله ي اّول تنّفس، كه هوا (اكسيژن) به شش ها وارد مي شود، عمل َدم مي گويند. 
بازَدم  عمل  مي شود،  خارج  شش ها  از  كربن)  اكسيد  (دي  هوا  كه  تنّفس،  دوم  مرحله ي  به 

مي گويند. 

عمل باز َدمعمل َدم

دى اكسيد كربناكسيژن
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           فكر كنيد
همان طور كه مي دانيد، هوا مي تواند هم از راه بيني و هم از راه دهان وارد شش ها شود.   

اّما پزشكان توصيه مي كنند كه از بيني نفس بكشيد. توضيح دهيد چرا؟ 

            مقايسه كنيد
نشان  را  بازدم  عمل  كدام يك  و  دم  عمل  كدام يك  بگوييد  و  كنيد  نگاه  زير  تصاوير  به   

مي دهد؟ چرا؟ 

            گفت وگو كنيد
چرا توصيه مي شود روزي يك بار بيني خود را با آب شست و شو دهيم ؟  

32
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راه هاي سالم ماندن دستگاه تنّفس 

دستگاه تنّفسي ما براي اين كه بتواند كارخود را به درستي انجام دهد بايد سالم باشد.   
بنابراين براي سالمتي آن بهتراست نكات زير را رعايت كنيم: 

به مّدت طوالني دريك اتاق در بسته نمانيم. 
از رفت و آمد در هواي آلوده خودداري كنيم. 

از بــو كـردن مواّدي مــانند بنــزين، نفـت، حشره كش ها و سفيد كننده خود داري كنيم.
 از افرادي كه در حال كشيدن سيگار هستند، دوري كنيم. 

            گفت وگو كنيد
چه راه هاي ديگري را براي سالمتي دستگاه تنّفس پيشنهاد مي كنيد ؟ دركالس با دوستان   

خود دراين باره گفت وگو كنيد. 

            بررسى كنيد
  در محّل زندگي شما چه چيزهايي باعث آلودگي هوا مي شود؟ 
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بيماري هاي دستگاه تنّفس

 آيا تا كنون به بيماري سرماخوردگي دچار شده ايد ؟ چرا ؟ 
گاهي هنگام نفس كشيدن از راه بيني و دهان، ميكروب هاي ريزي كه در هوا وجوددارند،   
بيماري ها  اين  از  يكي  سرماخوردگي  بيمارمي كنند.  را  تنّفس  دستگاه  و  مي شوند  شش ها  وارد 
است. وقتي كسي سرما مي خورد با عطسه و سرفه ي خود تعداد زيادي ميكروب سرماخوردگي 
را در هوا پراكنده مي كند. اين عمل باعث مي شود افرادي كه در نزديكي او هستند، با تنّفس اين 
شوند كه خشكي بيني يا آب ريزش بيني، عطسه،  هواي آلوده به بيماري سرماخوردگي مبتالً 
گلودرد، سرفه و تب از نشانه هاي آن است. سل نيز از ديگر بيماري هاي دستگاه تنّفس است. 

 

           گفت وگو كنيد
وقتي به بيماري سرماخوردگي مبتالً مي شويم، كدام نكات بهداشتي را بايد رعايت كنيم   

تا ديگران را بيمار نكنيم ؟ 
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             بيش تر بدانيد

آسم  
يكي ديگر از بيماري هاي دستگاه تنّفس، آسم است. 

آسم يعني تنگي نفس؛ كسي كه دچار اين بيماري مي شود، به سختي نفس مي كشد، زيادسرفه 
هستند  آسم  به  مبتال  كه  كساني  مي شود.  شنيــده  سينـه اش  از  ِخس  ِخس  صداي  و  مي كند 

مي توانند با دستور پزشك از داروي مخصوصي استفاده كنند كه تنّفسشان را آسان تر كند. 

   



فصل
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3
فايده ى گياهان
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گياهان هم مانند جانوران انواع گوناگوني دارند. 
بعضي از آن ها به شكل درخت و گل و بعضي به شكل بوته هاي كوچك ديده مي شوند. 

ريشه، ساقه و برگ قسمت هاي اصلي يك گياه هستند. بعضي از گياهان عالوه بر ريشه ،ساقه و 
برگ،گل و ميوه هم دارند.  در اين فصل با فايده هاي هر يك از اين قسمت ها آشنا مي شويد. 
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ريشه 

ريشه، اّولين قسمتي است كه از دانه خارج مي شود.
ريشه، گياه را محكم درخاك نگه مي دارد. ريشه، آب و مواّد الزم براي غذا سازي را از خاك 

مي گيرد و به قسمت هاي مختلف گياه مي رساند.

ريشه ي بعضي از گياهان مانند هويج، ترب و شلغم مواّد غذايي را در خود نگه مي دارد و ما از 
آن استفاده مي كنيم. 

         گفت وگو كنيد
چند ريشه  ي خوراكي را به كالس بياوريد و درباره ي فايده ي هر يك گفت و گو كنيد.  
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سـاقه 

بعد از ريشه،  ساقه دومين قسمت گياه است. بيش تر ساقه ها، شاخه ها و برگ ها را روي خود 
نگه مي دارند و آب و مواّد الزم براي غذاسازي را به برگ ها مي رسانند. شكل و اندازه ي ساقه ها 

باهم فرق دارد. 

ساقه هاي بعضي از گياهان مانند كرفس، سيب زميني و ني شكر خوراكي هستند و ما از آن ها  
استفاده ي خوراكي مي كنيم.

از ساقه ي محكم گياهاني مانند درخت گردو و كاج نيز براي ساختن در و پنجره ، ميز و صندلي 
و... استفاده مي شود. 

          گفت وگو كنيد
چند ساقه ي خوراكي  را به كالس بياوريد و درباره ي شكل، اندازه، رنگ و فايده ي آن ها   

با هم كالسي هاي خود گفت وگو كنيد. 
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برگ 

مي دانيد كه گياهان برگ هاي گوناگوني دارند.  ما از برگ بسياري از گياهان  مانند شويد، تره، 
اسفناج، كاهو و نعناع به عنوان سبزي استفاده مي كنيم.

هم چنين از َدم كرده ي برگ گياه چاي به عنوان يك نوشيدني استفاده مي شود. 

          گفت وگو كنيد
چند نمونه برگ خوراكي به كالس بياوريد و درباره ي فايده ي آن ها گفت وگو كنيد.   
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           بيش تر بدانيد
سبزي ها به دليل وجود مواّد معدني و ويتامين هاي گوناگون براي زندگي ما  اهّمّيت زيادي دارند.   

معموالً سبزي ها را براساس قسمت هاي مورد استفاده ي آن ها به شكل زير طبقه بندي مي كنيم: 
الف) سبزي هايي كه از برگ و ساقه ي آن ها استفاده مي كنيم؛ مانند كاهو، كرفس، اسفناج 

ب)  سبزي هايي كه از ميوه و دانه ي آن ها استفاده مي كنيم ؛ مانند گوجه فرنگي، هندوانه، لوبيا و نخود 

ج)  سبزي هايي كه از ريشه ي آن ها استفاده مي كنيم؛ مانند هويج و تربچه  

د) سبزي هايي كه از گل آن ها استفاده مي كنيم؛ مانند گل كلم 
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گـل 

بيش تر گياهان گل دارند. گل بخش مهّمي از گياه است. 
گل ها رنگ ها و شكل هاي مختلف دارند.  

گل از چهار قسمت  مختلف تشكيل شده است: گلبرگ، كاسبرگ ، پرچم، تخمدان 

ما درزندگي روزمره از گل بعضي از گياهان مانند زعفران، گل محّمدي و غوزه ي پنبه استفاده 
مي كنيم. از زعفران براي بهتركردن مزه و رنگ غذاها ، از گل محّمدي براي تهيِّه ي گالب و 

مربّا و از غوزه ي پنبه نيز براي درست كردن نخ استفاده مي شود.

گلبرگ
كاسبرگ

پرچم

تخمدان
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            مشاهده كنيد
در تصاويرزير از كدام قسمت گل استفاده ي خوراكي مي شود؟   
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ميـوه 

ميوه ها انواع گوناگوني  دارند. درون هرميــوه  يك يا چند دانــه وجوددارد. حتماً دانه ي بعضي 
از ميوه ها مانند سيب ، آلبالو وگيالس را ديده ايد. 

ميوه از گل به وجود مي آيد. براي تبديل گل به ميوه، گلبرگ ها خشك مي شوند و مي ريزند. 
سپس تخمداِن گل به ميوه تبديل مي شود. 

ميوه  به  گل  تبديل  مراحل  درباره ي  مي دهد.  نشان  را  ميوه  آمدن  به وجود  مراحل  باال  تصاوير 
دركالس  گفت وگو كنيد. 
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دانـه

دانه هم قسمتي از گياه است. دانه ها در اندازه ها و شكل هاي متفاوت ديده مي شوند. ما از بعضي 
از دانه ها مانندلوبيا، برنج، عدس، گندم ،  جو و  ذّرت به عنوان خوراكي استفاده مي كنيم. 

            فكر كنيد
كدام بخش از گياهان زير مصرف خوراكي دارند؟   

   
 قسمت موردنام گياه

استفاده
لّپه

سيب زميني
كرفس
زعفران

 قسمت موردنام گياه
استفاده

 شلغم
 كاهو

گل سرخ
 عدس

    
ك
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فايده هاي ديگر گياهان 

1- ادويه: فلفل، زردچوبه و دارچين از گياهاني هستند كه مي توان آن ها را به عنوان چاشني 
غذا مصرف كرد. به اين نوع گياهان ادويه مي گوييم و از آن ها براي خوش مزه و يا خوش بو 

كردن غذا استفاده مي كنيم.

2- داروها: مردم از بعضي از گياهان مانند گل گاوزبان ، خاكشير، عرق نعناع، شيرين بيان 
مي   شود،  زده  گرما  كسي  وقتي  مثال  براي  مي كنند؛  استفاده  بيماري ها  برخي  درمان  براي  و... 

خوردن خاكشير برايش مفيد است. 
 3- رنگ ها : از بعضي گياهان براي رنگ كردن پارچه و پشم 
استفاده مي شود. گياهاني مانند حنا، روناس و پوست انار در 

صنعت رنگرزي مورد استفاده  قرارمي گيرند.

46

صنعت رنگرزي مورد استفاده  قرارمي
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4- صنايع چوب : از چوب درختاني مانند كاج، گردو، صنوبر و... براي ساختن ميز و صندلي، در 
و پنجره ، قفسه ي كتاب خانه، كاغذ و.... استفاده مي شود. 

           گزارش دهيد
به همراه يكي از بزرگ ترها به عّطاري برويد و درخصوص فوايد برخي از گياهان اّطالعاتي   
را جمع آوري كنيد. سپس آن را در جدولي مانند جدول زير بنويسيد  و دركالس ارائه دهيد. 

فايدهنام گياه
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
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4فصل
حشرات
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در سال گذشته با جانوران مهره دار آشنا شديد و يادگرفتيد كه در بدن اين جانورا ن اسكلتي 
از جنس استخوان وجوددارد. 

آيا مي توانيد چند جانور مهره دار نام ببريد؟  
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استخواني  اسكلت  آن ها  بدن  در  كه  مي شويد  آشنا  جانوران  از  ديگري  گروه  با  فصل،  دراين 
گروه  چند  به  مهره  بي  جانوران  مي گويند.    « بي مهره   » جانوران  از  گروه  اين  به  ندارد.  وجود 

تقسيم مي شوند. 
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          بيش تر بدانيد
بى مهره ها: 

بدون اسكلت 
استخوانى

مهره داران:
داراى اسكلت 

استخوانى
ران

انو
ج

خارپوستانبندپاياننرم تنانكرم هاكيسه تناناسفنج ها

پستاندارانپرندگانخزندگاندوزيستانماهى ها
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حشرات
 

به تصوير زير با دّقت نگاه كنيد. بدن زنبور از چه قسمت هايي تشكيل شده است؟ 

آن ها  بدن  در  كه  هستند  بي مهره  جانوران  از  گروهي  است.حشرات  حشره  يك  زنبور   
استخوان وجود ندارد. بدن حشرات از سه قسمت سر، سينه و شكم تشكيل شده است و يك 

جفت شاخك بر روي سر خود دارند. همه ي حشرات تخم گذار هستند. 
بعضي از حشرات بال دارند و مي توانند پرواز كنند؛ مانند زنبور، مگس، پشه، پروانه، ملخ و...

حشرات معموالً درهمه جاي زمين وجود دارند. آن ها را مي توانيم در زيرسنگ ها، درخاك، بين 
برگ هاي خشك، زير تنه ي درختان و روي برگ و شاخه هاي گياهان ببينيم. 
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           گفت وگو كنيد
به تصاوير زير نگاه كنيد و درباره ي محّل  زندگي هريك از حشرات گفت وگو كنيد.   

           فكر كنيد
  چه حشراتي را مي شناسيد كه نمي توانند پرواز كنند؟ 
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حشرات مفيد

برخي از حشرات نه تنها زياني براي انسان ندارند، بلكه بسيارهم مفيد هستند؛ مانند زنبورعسل، 
پروانه ي كرم ابريشم و كفش دوزك. 

گل ها  شيره ي  آن ها  وقتي  مي كنند.  زندگي  كندو  در  جمعي  دسته  صورت  به  عسل  زنبورهاي 
را مي خورند، در بدنشان عسل درست مي شود. سپس عسل را در كندوها ذخيره مي كنند. ما 

انسان ها از اين ماّده ي شيرين و مفيد استفاده مي كنيم. 
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            بررسى كنيد
- آيا شهري كه در آن زندگي مي كنيد براي پرورش زنبورعسل مناسب است ؟ چرا؟  

- درباره ي فايده هاي عسل چه مي دانيد؟    

         بيش تر بدانيد
زنبورهاي عسل به طور طبيعي در سوراخ هاي تنه ي درختان يا سنگ ها زندگي مي كنند. اّما   
پرورش دهندگان زنبورعسل، كندوهاي بزرگي مي سازند و زنبورها داوطلبانه در آن ها زندگي 

مي كنند. زنبورداران هم از اين فرصت استفاده مي كنند و عسل به دست آمده را برمي دارند.

        گفت و گو كنيد
كرم ابريشم حشره ى مفيدى است كه از آن براى تهّيه ى نخ ابريشم استفاده مى شود.   

       

   

       

با توجه به تصوير باال به كمك معلم خود درباره ى چگونگى مراحل تهيه ى نخ ابريشم   
گفت و گو كنيد.
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جانوران  خوردن  با  كه  است  مفيدي  حشره ي  كفش دوزك 
ريزي مانند َشته به كشاورزان كمك مي كند. شته حشره ي 

كوچكي است كه به گل ها و گياهان آسيب مي رساند. 

حشرات زيـان آور

به تصوير زير نگاه كنيد و درباره ي آن
 گفت و گو كنيد.  
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محصوالت  خوردن  با  ملخ ها  مثال   براي  آورهستند؛  زيان  انسان ها  براي  حشرات  از  برخي 
كشاورزي زيان هاي بسياري به انسان ها مي رسانند. 

بسيار  و  مي كنند  زندگي  كثيف  و  آلوده  جاهاي  در  سوسك  و  مگس  مانند  ديگري  حشرات 
خطرناك هستند؛ زيرا پاهايشان ميكروب هاي زيادي را با خود حمل مي كند. آن ها گاه برروي 

غذا مي نشينند و آن را آلوده مي كنند و موجب بيماري هايي مانند اسهال مي شوند.
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حشره هاي ديگري مانند پشه با نيش زدن انسان، بيماري را به او منتقل مي كنند. 
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شپش، حشره ي بسياركوچكي است كه باعث بيماري و خارش شديد پوست مي شود. شپش بين 
موها و درز لباس هاي شخص آلوده زندگي مي كند. 

 

  گفت وگو كنيد
  براي آن كه خود را از شپش دور نگه داريم، چه كارهايي بايد انجام دهيم؟ 

      
    جمع آورى اّطالعات

درباره ي حشرات زير تحقيق كنيد و جدول را كامل نماييد.   

 فايده يا زياننوع حشره

 موريانه

بيد
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ايمني از آسيب حشرات

براي اين كه حشرات به ما آسيب نرسانند، بايد به نكات زيرتوّجه كنيم:

1- محّل زندگي خـود را هميشــه تميز نگه داريم و آشپزخانه و دست شويي را با مواّد پاك 
كننده بشوييم. 
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2- زباله را درظرف يا كيسه ي دربسته قراردهيم. 

3- براي از بين بردن حشره هاي زيان آور از حشره كش استفاده كنيم. 

ش
حشره ك



62

4- به درهاي ورودي و پنجره ها توري بزنيم. 
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  گفت وگو كنيد
  - چه راه هاي ديگري براي جلوگيري از آسيب حشرات پيشنهاد مي كنيد؟ 

  - به هنگام استفاده از حشره كش ها بايد به چه نكاتي توّجه كنيم؟

  گزارش دهيد
زندگي خود  محيط  حشرات  زندگي يكي از  درباره ي  گوناگون  كتاب هاي  استفاده از  با   

اّطالعاتي تهّيه كنيد و در كالس براي دوستان خود بخوانيد. 

 

 



64

5فصل
انرژى
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انرژى چيست؟

 به تصوير زير نگاه كنيد و بگوييد هر يك چه كارى را انجام مى دهند؟

نياز  انرژى  به  كارها  همه ى  انجام  براى  يعنى  مى شود،  مصرف  انرژى  كارى  هر  انجام  براى 
است.

        فكر كنيد
در محيط اطراف شما چه كارهايى انجام مى شود؟ آن ها را نام ببريد. د 
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انرژى حركتى  

     مشاهده كنيد
توپى را روى زمين بگذاريد و به آن ضربه بزنيد. چه مشاهده مى كنيد؟   

يك ماشين اسباب بازى را روى ميز بگذاريد و به آن ضربه بزنيد. چه مشاهده مى كنيد؟   

 
آيا مى توانيد براى انرژى حركتى چند مثال ديگر بزنيد؟ 

   
ت
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 انرژى نورانى 

     فكر كنيد
براى به كار گرفتن انرژى نورانى از چه وسايلى استفاده مى كنيم؟   

   فكر كنيد   فكر كنيد
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انرژى گرمايى  

    آزمايش كنيد
يك چراغ الكلى، لوله ى آزمايش، گيره ى چوبى، كبريت و مقدارى آب تهّيه كنيد.   

با كمك معلّم خود، چراغ الكلى را روشن كنيد.   
در لوله ى آزمايش مقدارى آب بريزيد و با استفاده از گيره ى چوبى، آن را روى شعله ى   

چراغ الكلى بگيريد. 
چه چيز باعث گرم شدن آب درون لوله مى شود؟   

  
ك
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براى پختن غذا و گرم كردن خانه، از انرژى گرمايى استفاده مى كنيم. 

    گفت وگو كنيد
به تصوير زير نگاه كنيد. از انرژى گرمايى براى انجام چه كارهايى استفاده مى كنيم؟   

 
ه
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   كار در كالس
در تصاوير زير، كدام يك از شكل هاى انرژى مورد استفاده قرار مى گيرند؟ عالمت بزنيد.   

انرژى نورانىانرژى گرمايى 

   
در
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انرژى الكتريكى
 

كار  به  براى  برق  يا  الكتريكى  انرژى  از  است.  انرژى  از  ديگرى  نوع  الكتريكى (برق)  انرژى 
انداختن وسايل برقى گوناگون، از قبيل پنكه، جاروبرقى، راديو و … استفاده مى شود. 

     مشاهده كنيد
چه وسيله  هايى را در خانه، مدرسه و خيابان مى شناسيد كه با انرژى الكتريكى كار مى كنند؟   

آن ها را نام ببريد. 
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     مقايسه كنيد
تصاوير زير را با هم مقايسه كنيد و بگوييد، انجام كدام كار به انرژى بيش ترى نياز دارد؛   

آن را عالمت بزنيد. 

    
ت
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