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بسمه تعالی

فرايند توليد برنامه ی درسی مجموعه فعاليت های نظام مند وطرح ريزی شده ای است، که تالش 
دارد ابعاد چهارگانه زير نظام برنامه درسی  (طراحی، تدوين، اجرا و ارزشيابی) را در يک بافت 

منسجم و هماهنگ با غايت و اهداف نظام تعليم و تربيت رسمی سامان دهی نمايد.
در تدوين محتوای کتب دانش آموزان با نيازهای ويژه که بخشی از فرآيند برنامه ريزی درسی 
بر  ناظر  که  تربيت  و  تعليم  برفلسفه  حاکم  تربيتی  ساحت های  مالحظات  تا  شده  سعی  است، 
مهارت های  کسب  عمومی،  و  پايه  دانش  فهم  و  درک  برای  دانش آموزان  توانمندی  و  رشد 
دانش  افزايی، به کارگيری شيوه تفکر علمی و منطقی، توان تفکر انتقادی، آمادگی جهت بروز 
خالقيت و نوآوری و نيز کسب دانش، بينش و تفکر فناورانه برای بهبود کيفيت زندگی است، 
مورد توّجه قرار گيرد. اين محتوا با فراهم نمودن فرصت های مناسب برنامه درسی ضمن تأکيد 
بر انعطاف در عين ثبات و همه جانبه نگری و توّجه به هويت ويژه متربيان با نيازهای خاص، 
زمينه ساز دست يابی دانش آموزان به کسب شايستگی های الزم (توانمندی ها، مهارت ها) می باشد.

اميد است اين محتوا در تحقق اهداف مؤثر باشد و معلمان عزيز و گرامی با بهره گيری از اين 
کتاب بتوانند فراگيران را در دستيابی به صالحيت های فردی و اجتماعی ياری نمايند.

کودکان  پرورش  و  آموزش  سازمان  کارشناسان  صميمانه  همکاری  حاصل  بزرگ  کار  اين 
استثنايی و گروه های تأليف کتاب های درسی می باشد، شايسته است از تالش و مساعی تمامی 
متبوع که در مراحل  برنامه ريزی آموزشی وزارت  اين عزيزان و همکاران سازمان پژوهش و 

چاپ و آماده سازی ما را ياری داده اند، تقدير و تشکر نماييم.
در اينجا از همه همکاران و صاحب نظران درخواست می نمايم، تا نظرات و پيشنهادهای خود را 

در خصوص اين محتوا به اين سازمان منعکس نمايند.

دکتر مجيد قدمی
معاون وزیر و رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور



بخش اول: علوم زيستي

فصل اول:  بهداشت مواد غذايي

فصل دوم: ورزش و سالمتي

فصل سوم: تكثير گياهان

بخش دوم: علوم فيزيكي

فصل چهارم: تأثير دما بر مواد

بخش سوم: علوم زمين

فصل پنجم: آب هاي زمين

فصل ششم: سيل

11

29

45

59

77

97



سخنی با همکاران گرامي

       علوم يكی از حوزه های مهم يادگيری است . برهمين اساس بخشي از دانش امروز بشر كه حاصل مطالعه و 

جست و جوي او در جهت شناخت جهان مادي و نظام ها و قوانين آن است " علوم تجربي " ناميده مي شود . برنامه 

درسي علوم با ارتباط همه جانبه به چهار عرصه خود ، خلق ، خلقت و خالق متعال به شناخت و استفاده مسئوالنه از 

طبيعت به مثابه بخشي از خلقت الهي با هدف تكريم و آبادي و آموختن از آن براي ايفاي نقش سازنده و ارتقاي 

سطح زندگي فردي و اجتماعي مي پردازد . 

كتاب درسي علوم پايه ششم شامل بخش هاي مختلفي است كه هر كدام با توجه به اهداف مربوط به خود ويژگي هاي 

خاصي دارند كه اين بخش ها عبارتند از : 

1-  تصوير عنوانی: هر درس با يک تصوير عنوانی که مرتبط با موضوع درس است شروع می شود و هدف آن       

آماده سازی دانش آموزان برای طرح سؤال و ايجاد زمينه ای برای گفت وگو درباره ی موضوع درس است. 

در اين قسمت آموزش مفهوم خاصی موردنظر نيست . بلکه با استفاده از آن آموزگار تا حدامکان دانش آموزان 

را به طرح سؤال و گفت و گو تشويق می کند تا عالقه بيشتر به دانستن در آن ها ايجاد شود و به راحتی بتوانند 

وارد مبحث اصلی درس گردند.

2- آن چه ياد گرفتيم : توّجه به پيش نيازها و ارتباط آموخته های قبلی باآموزش های جديد به دانش آموزان 

کمک می کند تا پيوند معنی داری بين مفاهيم اساسی ايجاد شود. بنابراين در اين قسمت مفاهيم و اطالعات 

قبلی يادآوری شده و به مطالب و مفاهيم جديد گسترش می يابد.

3- آن چه می خواهيم ياد بگيريم: در اين بخش عناوين درس جديد معرفی و اهداف آن به صورت جزئی ارائه 

شده است.

4- مشاهده و آزمايش يا مشاهده و مقايسه: مشاهده اساسی ترين مهارت يادگيری است آموزگار بايد به دانش 

آموزان بياموزد تا حدامکان از همه حواس خود در مشاهده استفاده کنند و به جزئيات توّجه کافی نشان دهند. 

در اين قسمت آموزگار قبل از اين که وارد موضوع تدريس شود دانش آموزان را در موقعيتی قرار می دهد تا با 

مشاهده مستقيم دست به آزمايش و مقايسه بزنند و از طريق پرسش و پاسخ در مورد نتايج آن گفت وگو نمايند.

5-  آشنايي با … : تدريس و آموزش مفاهيم در اين قسمت ارايه می شود. به طوری که دانش آموزان به مشاهده 

ی تصاوير می پردازند و پس از مشاهده و مقايسه به پرسش های مطرح شده پاسخ می دهند و با هم گفت وگو 

می کنند، آموزگار نيز به جريان اين فعاليت ها نظارت داشته و آن ها را هدايت می کند.  همچنين آموزگار با 

ارايه مضامين اصلی درس و توضيحات تکميلی و خواندن متن درس نتيجه گيری می نمايد.

6- فعاليت:  در اين بخش فعاليت های مختلفی در قالب تمرين های متنوع ارائه گرديده است. اين نوع فعاليت ها 

با نظارت آموزگار در کالس انجام می شود و هدف از آن تکميل فعاليت های آموزشی و کمک به تثبيت 

يادگيری است.



7- نکات مهم درس:  در اين قسمت عناوين و نکات کليدی درس ارائه شده است و هدف از آن مرور مفاهيم 

آموخته شده به صورت خالصه و در واقع نوعی جمع بندی درس است. در بخش نقشه ی مفهومی دانش آموزان 

با کامل کردن نقشه به مرور و سازماندهی اطالعات می پردازند. در هر نقشه عناوين و نکات کليدی درس ارائه 

شده که دانش آموزان با توّجه به آن بقيه مجهوالت نقشه را با توّجه به آموخته هايشان تکميل  می کنند.

۸-  بيشتر بدانيم:  دانش آموزان با خواندن مطالب مربوط به اين بخش اطالعات بيشتری در ارتباط با مفاهيم و 

موضوعات درس کسب می نمايند. اين قسمت مورد ارزشيابی قرار نمی گيرد.

9- خودآزمایی: در اين قسمت سؤاالتی از مفاهيم و مضامين اصلی درس به صورت سؤاالت چندگزينه ای، 

کامل کردنی، و کوتاه پاسخ و … ارائه شده است که هدف از آن ارزيابی آموخته های دانش آموزان در 

حيطه شناخت و دانش می باشد.

1۰- فعاليت عملی : اين قسمت شامل فعاليت هايی است که دانش آموزان در خارج از کالس با نظارت والدين 

در منزل و يا محيط های واقعی انجام می دهند تا بتوانند مطالب آموخته شده را در زندگی خود تعميم دهند.  و 

از هر مکان و موقعيتی برای يادگيری استفاده نمايند. اين فعاليت ها امکان کسب تجربه های فردی و گروهی 

را برای آن ها فراهم آورده تا آنچه را که آموخته اند به موقعيت های يادگيری خارج از کالس انتقال دهند.
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آن چه یاد گرفتیم

در سال های گذشته یاد گرفتیم که غذاهای مفید چه نوع غذاهایی هستند و چه 
اهمیتی برای رشد بدن و سالمتی ما دارند.

مواد غذایی سالم 
روش های نگهداری مواد غذایی

انتخاب مواد غذایی سالم 
آماده سازی موادغذایی برای مصرف 

بهداشت مواد غذايي

آن چه می خواهیم یاد بگیریم 
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به یک میوه سالم و یک میوه ناسالم نگاه کنید. چه تفاوت هایی باهم دارند؟ 
کدام یک را برای خوردن انتخاب می کنید؟ چرا؟

به تصویرهای زیر نگاه کنید.

شما سبزیجات کدام ظرف را برای درست کردن ساالد انتخاب می کنید؟ چرا؟ 

مشاهده و مقایسه
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در تصویرهای باال استفاده از کدام یک از موادغذایی ما را بیمار می کند؟

آشنایی با …

به هنگام استفاده از مواد غذایی باید به سالم بودن آن ها توّجه کنیم. 

موادغذایی سالم به موادی می گویند که شکل ظاهری، رنگ، بو و مزه ی آن تغییری 

نکرده باشد. 

غذای سالم به سالمتی و شادابی ما کمک می کند ولی غذای فاسد ما را بیمار می کند. 

مواد غذایی سالممواد غذایی سالم
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فعاليت 

به تصویر موادغذایی سالم و فاسد نگاه کنید و نام آن ها را در جدول بنویسید. 

مواد غذایي سالم

مواد غذایي فاسد
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مشاهده و آزمایش 

دو لیوان شیر تهیه کنید. یکی از آن ها رادر یخچال و دیگری را در محیط کالس قرار دهید. 

بعد از دو روز هریک از لیوان های شیر را با کمک آموزگار در دو ظرف جداگانه بجوشانید. 
پس از جوشاندن، شیرها را در دو ظرف جداگانه بریزید تغییرات آن ها را مشاهده کنید. 

در مورد نتیجه ي آزمایش با یکدیگر گفت و گو کنید.
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                         ٢ــ خشک کردن

                                    ٣ــ کنسرو کردن  

                            ١ــ سرد کردن

      

روش های
 نگهداری موادغذایی

چگونه می توان از خراب و فاسد شدن موادغذایی جلوگیری کرد؟
به روش های مختلف می توان موادغذایی را سالم نگه داشت. 

آشنایی با …



18

١ــ سرد کردن 
گرما یکی از عوامل فاسد شدن موادغذایی است. بنابراین برای سالم ماندن و 
جلوگیری از فاسد شدن بعضی از موادغذایی مانند شیر، سبزی خوردن، میوه و … 
آن ها را در یخچال نگهداری می کنند. به این روش سرد كردن مي گویند كه به سالم 

ماندن موادغذایی کمک می کند. 

چند ماده غذایی دیگر را که در یخچال 
نگهداری می کنند را نام ببرید. 

اگر بخواهیم موادغذایی را به مدت طوالنی نگه داریم باید از روش یخ زدگی استفاده 
کنیم . 

چند ماده ی غذایی دیگر را که در فریزر به مدت طوالنی نگهداری می کنند، نام ببرید. 

برای نگهداری بعضی از موادغذایی 
فریزر  از   … و  مرغ  گوشت،  مانند 

استفاده می کنند. 
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٢ــ خشک کردن 
رطوبتی که در بعضی موادغذایی وجود دارد یکی از عوامل فاسد شدن آن هااست. 
از  بعضی  و  سبزی  مانند  موادغذایی  از  بعضی  نگهداری  و  حفظ سالمت  برای  پس 

میوه ها … از روش خشک کردن استفاده می کنند. 

٣ــ کنسرو کردن 
نگهداری  و  حفظ  برای  پس  است.  موادغذایی  شدن  فاسد  عوامل  از  یکی  هوا 
طوالنی بعضی از موادغذایی مانند لوبیا، ذرت و … از روش کنسرو کردن استفاده 

می کنند. 

چند ماده ی غذایی را که با روش کنسرو 
کردن نگهداری می کنند، نام ببرید. 

چند میوه را که برای نگهداری آن ها از روش خشک کردن استفاده می کنند، نام ببرید. 
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فعالیت

١ــ برای هر روش نگهداری موادغذایی، چند نمونه ی دیگر بنویسید. 

٢ــ هریک از موادغذایی زیر را مانند نمونه به هم وصل کنید. 

خشک کردن سرد کردن

لوبیاسبزيشیر

کنسرو کردن
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آشنایی با …

انتخاب موادغذايی سالم

شده  بسته بندی  موادغذایی  خرید  هنگام  به 

باید به تاریخ تولید و مصرف آن توّجه کنید. در 

صورتی که زمان مصرف آن گذشته باشد از آن 

استفاده نکنید. 

میوه،  مانند  موادغذایی  از  بعضی  انتخاب  در 

سبزی، انواع گوشت و … به شکل ظاهری آن 

توّجه کنید و از سالم بودن آن ها مطمئن شوید. 

به  شده  کنسرو  موادغذایی  خرید  هنگام  به 

شکل ظاهري قوطی ها توّجه کنید و در صورت 

دیدن برآمدگی و یا هر تغییر دیگر در قوطي، 

از مصرف آن خودداری کنید. 
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آماده سازی 
موادغذايی

 برای مصرف

بعد از خرید موادغذایی باید آن ها را برای 
موادغذایی  از  بعضی  كرد.  آماده  مصرف 
مانند سبزی ها را ابتدا پاک کنید. سپس 
در  و  کنید  و خرد  داده  را شستشو  آن ها 
بسته بندی های مناسب در یخچال یا فریزر 

نگهداری کنید. 

انواع گوشت  مانند  موادغذایی  از  بعضی 
را ابتدا بشویید سپس آن ها را به قطعات 
مناسب خرد کرده و بعد از بسته بندی در 

فریزر نگهداری کنید. 

مانند  حبوبات  انواع  نگهداری  برای 
ابتدا آن ها را  لوبیا و …  عدس، نخود، 
مناسب  ظرف های  در  سپس  کنید  پاک 
قرار داده در جای خنک نگهداری کنید. 
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فعالیت

١ــ روش های مناسب نگهداری از هر ماده غذایی را مانند نمونه عالمت بزنید. 

٢ــ از بین کلمه هاي زیر کلمه ي مناسب را انتخاب و در جای خالي بنویسید. 

خشک کردن ــ کنسروکردن ــ گرما 

١ــ برای این که موادغذایی بر اثر هوا فاسد نشود، از روش ………… استفاده می کنند. 

٢ــ اگر شیر در بیرون از یخچال بماند، بر اثر …………… خراب می شود. 

٣ــ یکی از راه های نگهداری سبزیجات، ……………… است.

یخچال فریزر

ماست

گوشت ماهي

دوغ

تخم مرغ

سبزي قورمه

سبزي خوردن
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نکات مهم درس 

جاهاى خالی را کامل کنید.

ــ موادغذایی سالم موادی است که شکل ظاهری آن ها مانند رنگ، بو و مزه تغییر نکرده باشد. 

ــ موادغذایی را با روش های سرد کردن، خشک کردن و کنسرو کردن نگهداری می کنند. 

ــ به هنگام خرید موادغذایی باید به تاریخ تولید، مصرف و شکل ظاهری آن توّجه کرد. 

ــ موادغذایی را پس از پاک کردن و شستشو برای مصرف و نگهداری آماده کنید. 

ــ برای حفظ سالمتی خود باید از موادغذایی سالم استفاده کنید. 

روش هاى نگهدارى مواد غذایى 

......................... -۱

.......................... -۲

مثال

سرد كردن 

......................... -۱

.......................... -۲

مثال

......................... -۱

.......................... -۲

مثال
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در صورت استفاده از کنسروها

ــ قوطی هاي کنسرو را قبل از باز کردن بجوشانید. 

ــ از مصرف بیش از حد غذاهای کنسرو شده دوری کنید. 

مصرف  را  آن  بالفاصله  ماهی  کنسرو  در  باز شدن  از  بعد  ــ 

كرده و از نگهداری دوباره ی آن خودداری کنید. 

......................... -۱

.......................... -۲

مثال

پاك كردن

......................... -۱

.......................... -۲

مثال

شستشو

......................... -۱

.......................... -۲

مثال

خرد كردن

روش های آماده کردن موادغذایی برای مصرف

بیشتر بدانیم
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خودآزمایی

پاسخ صحیح را عالمت بزنید.  

١ــ بهترین روش نگهداری شیر و ماست کدام است؟ 

کنسرو کردن        سرد کردن     خشک کردن 

٢ــ روش خشک کردن برای نگهداری کدام ماده ی غذایی مناسب است؟ 

   خامه              سبزی      تخم مرغ            

جاهای خالی را با کلمه ي مناسب کامل کنید. 

و   …………… به  باید  شده  بسته بندی  موادغذایی  خرید  هنگام  به  ١ــ 
……………… آن توّجه کنید. 

باشد  نکرده  تغییر  آن  مزه ی  و  بو  رنگ،  ظاهری،  شکل  که  موادغذایی  ٢ــ 
موادغذایی …………… می گویند. 

به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

١ــ عواملی را که باعث فاسد شدن موادغذایی می شود نام ببرید. 

٢ــ روش های نگهداری موادغذایی را بیان کنید. 

٣ــ به هنگام خرید موادغذایی کنسرو شده به چه مواردی باید توّجه کرد؟ 
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فعاليت عملی 

کمک  با  و  بیاورید  کالس  به  و …  شوید  نعناع،  مانند  تازه  سبزی  مقداری  ١ــ 

آموزگار خشک کنید و در منزل از آن ها استفاده کنید. 

٢ــ به خوراکی های میان وعده خود نگاه کنید. در مورد مدت نگهداری آن ها 

باهم گفت و گو کرده و نتایج آن را در جدول یادداشت کنید. 

مدت نگهداری نام خوراکی





وم
 د

ل 
ص

ف
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 د
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ص
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 و 
ش

ورز
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آن چه یاد گرفتیم

در سال های گذشته با بعضی از ورزش ها آشنا شدیم و یاد گرفتیم که ورزش بدن 
مارا سالم و شاداب می کند.  

   فواید ورزش 

   ورزش های مناسب 

   نکات بهداشتی و ایمنی به هنگام ورزش 

ورزش و سالمتي

آن چه می خواهیم یاد بگیریم 
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مشاهده و مقایسه 

به این تصویرها نگاه کنید. 

به نظر شما کدام پسر برای انجام کارهای روزانه سالم و شاداب تر است؟
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فواید ورزش

ورزش به رشد استخوان ها و قوی تر شدن ماهیچه ها 
کمک می کند و ما کارها را بهتر انجام می دهیم. 

ورزش، سالمت بدن ما را حفظ می کند و 
از بیماری هایی مانند فشارخون، قند خون، 
بیماری های قلبی و … جلوگیری می کند.

انجام ورزش روزانه و منظم باعث قوی شدن 
ماهیچه های قلب و بهتر شدن تنفس می شود. 

آشنایی با …

ورزش به رشد استخوان ها و قوی تر شدن ماهیچه ها 



33

بسیاری از بیماری ها در اثر چاقی و کم بودن فعالیت بدنی به وجود می آید. ورزش 
از چاق شدن بدن جلوگیری می کند و باعث می شود ما اندامی متناسب و زیبا داشته 

باشیم. 

انجام چند حرکت ورزشی ساده قبل از شروع درس به شادابی و نشاط دانش آموزان 

کمک کرده و باعث می شود آن ها مطالب درسی را بهتر یاد بگیرند. 
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فعاليت 

به  با استفاده از گوشی پزشکی  بروید و در حالت نشسته  به حیاط مدرسه  ١ــ 
ضربان قلب خود گوش دهید. 

سپس در حیاط چند دور بدوید. اکنون با گوشی به ضربان قلب خود گوش دهید 
چه موقع ضربان قلب شما تندتر می زند؟

بعد از دویدندر حالت نشسته

٢ــ با استفاده از کلمه ها یک جمله بنویسید. 

قلب       ورزش        سالم   

ماهیچه ها     قوی      ورزش 
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ورزش های مناسب

آشنایی با …

پیاده روى یک ورزش ساده است که به وسیله ى خاصی نیاز ندارد. این ورزش به 
هنگام  باشیم.  داشته  متناسبی  اندام  می شود  باعث  و  می کند  ما کمک  بدن  سالمت 
پیاده روى کفش مناسب بپوشیم، مستقیم به جلو نگاه کنیم و گردن و کمر خود را 

صاف نگه داریم. 
بهترین مکان براى پیاده روى، پارك ها هستند.

انجام داد. نرمش ها کمک  باید حرکات نرمشی مناسب  از شروع هر ورزشی  قبل 

می کند تا خود را براي ورزش کردن، آماده کنیم.

و سالن هاي ورزشی  پارك ها  مانند  مکان هاي مختلف  در  می توان  را  نرمش ها  این 

انجام داد.
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بعضی از ورزش ها مانند والیبال، بسکتبال و فوتبال به صورت گروهی انجام می شود. 

ورزش هایی مانند شنا، دوچرخه سواری، پیاده روی و … به صورت انفرادی هم 

انجام می شود. 
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بسكتبال

واليبال

فوتبال

دوچرخه سوراي

پينگ پنگ

پياده روي

پا دست

براى انجام هر ورزش از کدام یک از اعضاى بدن بیشتر استفاده می شود؟ 

٢ــ متن زیر را کامل کنید. 

من به ورزِش ………….…… عالقه دارم، زیرا ……………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

فعاليت
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هنگام ورزش باید به نکات زیر توّجه کرد: 
 بالفاصله بعد از خوردن غذا ورزش نکنید. 

 قبل از ورزش نرمش هاى ساده انجام دهید.
 هنگام ورزش از پوشاك مناسب ورزشی استفاده کنید. 

 در هواى آزاد و بدون آلودگی و در مکان هاى مناسب ورزش کنید. 
 به هنگام استفاده از وسایل ورزشی به نکات ایمنی آن ها توّجه کنید. 

 بهترین نوشیدنی بعد از هر فعالیت ورزشی آب است. 
 بعد از انجام حرکات ورزشی دوش بگیرید. 

 بعد از فعالیت ورزشی در جریان هواى سرد قرار نگیرید. 
 بعد از ورزش لباس هاى خود را شسته و در زیر نور آفتاب خشک کنید.  

آشنایی با …
نكات بهداشتی و ايمنی

 به هنگام ورزش
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فعاليت

1ــ مراحل شروع تا پایان ورزش را به ترتیب شماره گذارى کنید. 

2ــ پس از مرتب کردن مراحل شروع تا پایان ورزش براى هر تصویر یک جمله 
مناسب بنویسید.

تصویر شماره      1

تصویر شماره      2

تصویر شماره     3

تصویر شماره     4
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نکات مهم درس 

ماهیچه ها می شود.  قوی تر شدن  و  استخوان ها  و رشد   ورزش موجب سالمتی 

ورزش از بیماری هاي بسیاري جلوگیری کرده و باعث سالمتی قلب و دستگاه 

تنفس می شود. 

 بعضی از ورزش ها مانند والیبال، فوتبال و … به صورت گروهی و بعضی مانند 

شنا، دوچرخه سواری و … به صورت انفرادی هم انجام می شود. 

 به هنگام ورزش باید به نکات بهداشتی و ایمنی توّجه کرد. 

جاهاى خالی را کامل کنید. 

انواع ورزش ها

................................. -۱

.................................. -۲

.................................. -۳

مثال

ورزش هاي انفرادي

................................. -۱

.................................. -۲

.................................. -۳

مثال
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فواید ورزش

قوي شدن ماهيچه ها
 و رشد استخوان  ها

بیشتر بدانیم

حرکات ورزشی باید به شکل صحیح انجام شوند. زیرا ممکن 

است به مفصل ها و ماهیچه ها آسیب برساند و باعث دردهاى 

شدید شود. 



42

خودآزمایی

پاسخ صحیح را عالمت بزنید.  

١ــ کدام یک از ورزش های زیر انفرادی است؟  

  بسکتبال                     فوتبال    دوچرخه سواری 

٢ــ کدام یک از ورزش های زیر به وسیله ی خاصی نیاز دارد؟ 

پیاده روی          تنیس   دوچرخه سواری   

جاهای خالی را با کلمه ي مناسب کامل کنید. 

١ــ بهترین نوشیدنی بعد از هر فعالیت ورزشی ……………… است. 

٢ــ بالفاصله بعد از خوردن غذا ورزش ……………… .

به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

١ــ دو مورد از فواید ورزش را بنویسید. 

٢ــ چند ورزش گروهی را نام ببرید.
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١ــ هر روز قبل از شروع فعالیت های کالسی چند حرکت ورزشی انجام دهید. 

٢ــ در زنگ های ورزش با کمک مربی حرکات مناسب ورزشی را انجام دهید و 
آن ها را در منزل نیز تمرین كنید. 

فعاليت عملي
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آن چه یاد گرفتیم 

در سال های گذشته با شباهت ها و تفاوت های ظاهری گیاهان و فواید آن آشنا 
شدیم و یاد گرفتیم که گیاهان از قسمت های مختلف مانند برگ، ساقه، ریشه، گل 
و دانه تشکیل شده اند و برای رشد کردن نیاز به آب، خاک مناسب، نور خورشید 

و دمای مناسب دارند.   

  روش های تکثیر گیاهان 

  کاشتن دانه

  قلمه زدن 

  خوابانیدن  

تكثير گياهان

آن چه می خواهیم یاد بگیریم 
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مشاهده و آزمایش 

چند عدد دانه ی خشک گندم، چند عدد دانه ی خیس شده ی آن و مقداری جوانه ی 

گندم را به کالس بیاورید. 

آن ها را باهم مقایسه کنید.

دانه ی خشک گندم با دانه ی خیس شده ی آن چه تفاوتی دارد؟ 

دانه ی خیس شده ی گندم با جوانه ی گندم چه تفاوتی دارد؟ 

در مورد مشاهدات خود گفت و گو کنید. 
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گیاهان چگونه زندگی و رشد خود را آغاز می کنند؟ 

بسیاری از گیاهان به روش های مختلف زیاد می شوند و رشد می کنند. در این جا 
با بعضی از روش های تکثیر (زیاد شدن) گیاهان آشنا می شویم. 

١ـ کاشتن 

٢ـ قلمه زدن 

٣ـ خوابانيدن 

آشنایی با …
روش های تکثير گياهان
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آشنایی با …
كاشتن دانه

بسیاری از گیاهان مانند عدس و لوبیا از دانه می رویند. وقتی دانه ی لوبیا رشد خود 

را آغاز می کند و جوانه می زند به گیاه لوبیا تبدیل می شود. شما هم در کالس با این 

روش یک دانه ی لوبیا بکارید. 

١ــ دانه ها را به مدت یک شب در آب خیس کنید. 

٢ــ در ظرفی یک دستمال مرطوب گذاشته و مقداری 
دانه ی خیس خورده را در آن بریزید. 

٣ــ داخل ظرف مقدار کمی آب بریزید و در جای 
گرم قرار دهید.

کنید. سپس  مرطوب  را  دانه ها  این  روز  هر  ٤ــ 
لوبیای جوانه زده را داخل خاک بکارید. 
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بعضی از گیاهان مانند شمعدانی و گل سرخ با روش قلمه زدن زیاد می شوند. در 
این روش شاخه ی کوچکی از گیاه بریده شده و داخل خاک قرار می گیرد. پس 

از مدتی این شاخه ریشه داده و گیاهی کامل می شود. 

شما هم در کالس با این روش یک شمعدانی را تکثیر کنید. 

آشنایی با …
قلمه زدن

٢ــ در خاک یک گلدان دیگر سوراخي ایجاد 
کنید و قسمت بریده شده را در آن بگذارید. 

١ــ یک شاخه ی بدون گل را پیدا کنید و با 
قیچی ببرید. 

شمعدانی  جدید  گیاه  به  شده  بریده  شاخه ی  ٤ــ 
تبدیل می شود. 

این کار چند هفته طول می کشد. 

٣ــ یک کیسه ی پالستیکی روی گیاه بکشید و آن 
را در جای گرم و به دور از نور مستقیم خورشید 

بگذارید و هر روز آن را آبیاری کنید. 
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آشنایی با …
خوابانيدن

بعضی از گیاهان مانند توت فرنگی و گل یاس با خوابانیدن ساقه در خاک زیاد 
می شوند. 

شاخه ای از بوته ی توت فرنگی را در گلدان دیگری بخوابانید و گلدان را از 
خاک مرطوب پرکنید و به آن آب دهید، پس از دو هفته شاخه ی خوابانده شده 
با قیچی گیاه را از ساقه ی  در گلدان جدید ریشه می دهد. پس از ریشه زدن 

اصلی جدا کنید. 
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١ــ هر گیاه به چه روشی تکثیر می شود، عالمت بزنید. 

فعاليت 

توت فرنگي

لوبيا

شمعداني

یاس

عدس

گل سرخ

خوابانيدنقلمه زدن كاشتن

٢ــ جمله ها را کامل کنید.
 

گیاهان با روش های 

دانه ی گندم با روش 
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نکات مهم درس 

 گیاهان به روش های گوناگون تکثیر می شوند. 

 بعضی از گیاهان به روش کاشتن زیاد می شوند. مانند: لوبیا، عدس، گندم و … 

 بعضی از گیاهان به روش قلمه زدن زیاد می شوند. مانند: شمعدانی و گل سرخ 

 بعضی از گیاهان به روش خوابانیدن زیاد می شوند. مانند: گل یاس، توت فرنگی

جاهای خالی را کامل کنید. 

مانند

مانند

مانند

روش های تکثير گياهان  

-۱
-۲

-۱
-۲

-۱
-۲
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بعضی از گیاهان دارای برگ یا گل های بسیار زیبایی هستند که 
به آن ها گیاهان زینتی می گویند مانند: گل میخک، گل مریم، گل 

بنفشه و …
نگهداری داخل خانه و آپارتمان  برای  از گیاهان زینتی  بعضی 
مناسب هستند. این گیاهان باعث زیبایی خانه می شوند و هوای 

خانه را پاک و تمیز می کنند. 
گیاهان زینتی با روش های مختلف تکثیر می شوند. 

بیشتر بدانیم
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خودآزمایی

پاسخ صحیح را عالمت بزنید.  

١ــ ١ــ کدام یک از گیاهان زیر به روش قلمه زدن تکثیر می شود؟ 
  توت فرنگی        گل سرخ        عدس 

٢ــ گل یاس به کدام روش تکثیر می شود؟ 
 قلمه زدن                 خوابانیدن          کاشتن 

جاهای خالی را با کلمه ي مناسب کامل کنید. 

١ــ وقتی دانه ی لوبیا کاشته می شود بعد از مدتی …………… می زند. 
٢ــ در روش قلمه زدن شاخه ی کوچکی از گیاه …………… می شود و داخل 

خاک قرار می گیرد. 

به پرسش های زیر پاسخ دهید. 
١ــ گیاهان به چند روش تکثیر می شوند نام ببرید. ١ــ گیاهان به چند روش تکثیر می شوند نام ببرید. 

فعاليت عملی 

١ــ در کالس سه گروه شوید و هر گروه به کمک آموزگار گیاهی را با یکی از 
روش ها تکثیر کنند. 

 با روش کاشتن  گروه ١ 
 با روش قلمه زدن  گروه ٢ 
 باروش خوابانیدن  گروه ٣ 

از گیاهان خود تا پایان سال نگهداری و از مراحل رشد آن ها عکس تهیه کنید. 
تکثیر کرد، اطالعاتي  این روش ها  با  مورد گیاهان دیگری که می توان  ٢ــ در 

جمع آوری و در کالس گزارش دهید. 
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بخش دومبخش دومبخش دومبخش دوم

علوم فيزيكي
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آن چه یاد گرفتيم 

در سال های گذشته آموختیم هر چیزی که در اطراف ما وجود دارد، ماده است. 
ماده به شکل های جامد، مایع و گاز در طبیعت وجود دارد.   

تأثیر سرما بر مواد مایع 

تأثیر گرما بر مواد جامد 

تأثیر گرما بر مواد مایع 

تأثير دما بر مواد

تأثیر سرما بر مواد مایع 

آن چه می خواهيم یاد بگيریم 
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مشاهده و آزمایش

مقداری آب را داخل قالب های یخ ریخته و در جایخی یخچال مدرسه قرار دهید.

روز بعد نتیجه ی آزمایش را مشاهده کنید.

در مورد نتایج آزمایش با هم گفت و گو کنید.

 چه تغییری در آب مشاهده کردید؟ چرا؟
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مواد در طبیعت به سه حالت جامد، مایع و گاز وجود دارند.

بعضي از مواد مایع اگر به اندازه ی کافی سرد شود، شکل آن تغییر مي كند و از 

حالت مایع به جامد تبدیل می شود. مانند زمانی که آب را در فریزر قرار می دهیم.

آب وقتی به اندازه ی کافی سرد شود به یخ که یک ماده ی جامد است، تبدیل 

می شود.

آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا برای تهیه ی ژله باید آن را در یخچال گذاشت؟

آشنایی با …
تأثير سرما بر مواد مایع
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فعاليت

١ــ با توّجه به تصویر جمله های زیر را کامل کنید.

در زمستان که هوا خیلی سرد است …………………………………

برای درست کردن بستنی یخی ………………………………………

٢ــ برای درست کردن کدام یک از مواد زیر به سرما نیاز داریم؟ آن ها را در 
جدول بنویسید. 

چای ــ آدم برفی ــ بستنی ــ پختن غذا ــ ژله ــ آش
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دو عدد شمع را روی میز قرار داده و یکی ازشمع ها را روشن کنید. بعد از مدتی 

تغییرات شمع روشن را مشاهده كرده، و آن را با شمع خاموش مقایسه کنید.

در مورد نتیجه ي آزمایش با هم گفت وگو کنید.

 چه تغییری در شمع مشاهده کردید؟

 چه عاملی باعث این تغییرات شد؟

مشاهده و مقایسه
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بعضي از مواد جامد اگر به اندازه ی کافی گرم شوند شکل آن ها تغییر می کند و از 
حالت جامد به حالت مایع تبدیل می شود. مانند زمانی که گرمای خورشید برف کوه ها 

را آب می کند.

آیا تا به حال فکر کرده اید چرا وقتی کره بیرون از یخچال قرار می گیرد آب می شود؟

آشنایی با …
تأثير گرما بر مواد جامد
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مشاهده و آزمایش

مقداری آب داخل لوله آزمایش ریخته و با کمک گیره روی چراغ الکلی حرارت 
دهید، پس از مدتی چه اتفاقی می افتد؟

در مورد نتیجه ي آزمایش با هم گفت و گو کنید.

ــ چه تغییری در مقدار آب داخل لوله آزمایش مشاهده کردید؟

ــ چه عاملی باعث بخارشدن آب شده است؟
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تأثير گرما روی مواد مایع

تغییر  گاز  به  مایع  از  آن  شکل  شود  گرم  کافی  اندازه ی  به  مایع  ماده ی  وقتی 
می کند. زمانی که آب را می جوشانیم حرارت باعث می شود آب بخار شده و به 

گاز تبدیل شود.

آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا آب غذایی که در حال پختن است کم می شود؟

آشنایی با …
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فعاليت

١ــ سارا در یک روز تغییرات زیر را مشاهده و آن ها را یادداشت کرده است. 

از بین کلمه ها، کلمه ی مناسب را انتخاب و در جای خالی بنویسید.

الف) مادرم آب را در کتری ریخت و آن را روی شعله ی گاز قرار داد. کمی بعد 

مقداری از آب به  ………… تبدیل شد.

برای  بگذارد  یخچال  داخل  را  کره  کرد،  فراموش  مادرم  صبحانه  از  بعد  ب) 

همین کره ………… شده بود.

ج) دیروز مادرم مي خواست بستني یخي درست كند. او مقداري آب میوه داخل 

قالب ها ریخت و در جایخي گذاشت تا ...................... بزند.

٢ــ کدام یک از تغییرات زیر براثر گرما یا سرما اتفاق می افتد؟  عالمت بزنید.

تأثیر گرماتأثیر سرماتغییرات ماده

آب شدن بستنی

سفت شدن کره

خشک شدن لباس ها

یخ زدن آب

   بخارآب یخ
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۳ــ با توّجه به عبارت های سمت چپ، جمله هاي زیر را کامل کنید.

ــ آب به گاز تبدیل می شود وقتی که …………………          مایع است.

ــ آبی که می نوشیم به شکل …………………………       یخ زده باشد.

ــ آب جامد است وقتی که ……………………………       آن را بجوشانید.

٤ــ جمله های درست و نادرست را مشخص کنید.

نادرستدرست

 آب دراثر گرم شدن یخ می زند

 گرمای خورشید آدم برفی را آب می کند

  وقتی که آب می جوشد به بخار تبدیل می شود.

  شکالت در سرمای یخچال نرم می شود.
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نکات مهم درس 

 بعضي از مواد مایع براثر سرما تغییر حالت داده و به جامد تبدیل می شوند.

 مانند: یخ زدن آب

 بعضي از مواد جامد براثر گرما تغییر حالت داده و به مایع تبدیل می شوند.

 مانند: آب شدن برف ها

 بعضي از مواد مایع براثر گرما تغییر حالت داده و به گاز تبدیل می شوند.

 مانند: بخارشدن آب به هنگام جوشیدن

 مثال براثر گرما 

جاهاي خالي را كامل كنید.

   بعضی از جامدات

            بعضی از مایعات

براثر گرما 

رما 
ر س

براث

 مثال 

 مثال 

مایع مي شوند
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بیشتر بدانیم

وقتی یک ظرف آب را در یک اتاق می گذاریم بعد از 

مدتی مقدار آب داخل ظرف کم می شود. در این حالت 

مقداری از آب بخار شده است که ما آن را نمی بینیم. 

مثل زمانی که لباس ها خشک می شوند ولی وقتی آب را 

می جوشانیم بخارشدن آن را می بینیم.
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پاسخ صحیح را عالمت بزنید.  

١ــ کدام یک ازمواد زیر با گرم شدن به مایع تبدیل می شوند.  

 پارچه        چوب    شمع     

٢ــ کدام یک از مواد زیر با سرد شدن به جامد تبدیل می شود؟

    آب                 المپ   سنگ   

جاهای خالی را با کلمه ي مناسب کامل کنید. 

١ــ وقتی مایعی به اندازه ی کافی سرد شود به …………… تبدیل می شود.

۲ــ  وقتی مایعی به اندازه ی کافی گرم شود به …………… تبدیل می شود.

به پرسش زیر پاسخ دهید. 

١ــ چه عواملی باعث تغییر در مواد می شوند؟ 

خود آزمایي
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فعاليت عملی

١ــ به کمک آموزگار در آشپزخانه ی مدرسه ژله درست کنید.

٢ــ با استفاده از انواع آب میوه ها بستنی یخی درست کنید.





بخش سوم
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آن چه یاد گرفتيم

در سال های گذشته با انواع آب و هوا در فصل هاي مختلف سال آشنا شدیم و 

یاد گرفتیم که باد و طوفان چگونه به وجود می آید. هم چنین آموختیم که آب در 

جاهای مختلف دیده می شود، مانند: دریاها، رودخانه ها، آبشارها و …… .

 تشکیل باران و برف

 آب های روی زمین

 آب های زیر زمین

 تصفیه ی آب

آب هاي زمين

 تشکیل باران و برف

آن چه می خواهیم یاد بگیریم
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مشاهده و آزمایش

به کمک آموزگار خود یک قاشق را در مقابل بخار یک کتری در حال جوش نگه 

دارید. چه اتفاقی می افتد؟

مشاهده می کنید که قطرات کوچک آب چگونه مانند قطرات باران از زیر قاشق فرو می ریزند.
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با تابش نور خورشید به آب و گرم شدن آن بخار آب به وجود می آید. بخار آب 

سبک است و به راحتی به آسمان می رود و ابرها را به وجود می آورد. وقتی ابرها 

به اندازه ی کافی در یک جا جمع مي شوند به قطره های باران تبدیل شده و دوباره 

به زمین برمی گردند.

آشنایی با …
تشكيل باران و برف
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همان طورکه گفتیم بخار آبی که به آسمان مي رود، ابرها را به وجود می آورد.

 ابرها انواع گوناگون دارند.

بعضی از ابرها در ارتفاع بسیار باالیی 

هستند و به شکل پر دیده می شوند.

پنبه هستند  تکه های  مانند  ابرها  از  بعضی 

این ابرها گاهی در آسمان دیده می شوند.

بعضی ابرها الیه الیه هستند و همه ی آسمان 

را می پوشانند. بیشتر بارندگی ها از ابرهای 

الیه الیه به وجود می آید.



82

دانه های برف به راحتی به هم می چسبند كه  با آن می توان گلوله های برفی و آدم برفی 

درست کرد. 

اگر هوا خیلی سرد شود قطرات باران یخ می زنند و به صورت برف پایین می آیند.
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فعاليت

١ــ فکر می کنی من کی هستم؟ نام مرا در جای خالی بنویسید.

در یک روز سرد برفی بچه ها من را درست کردند. اگر خورشید بر 

من بتابد آب می شوم.

من یک ………… هستم. 

باران زا هستند؟ درکدام یک ازاین  توّجه کنید. كدام یك  ابرها  به شکل  ٢ــ 

مکان ها ممکن است باران ببارد؟ برای آن ابرها قطرات باران بکش.
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مشاهده و آزمایش

١ــ با کمک آموزگار جوی کوچکی بسازید و داخل آن را آب بریزید. 

برای آب چه اتفاقی می افتد؟

٢ــ بیرون از کالس، با ماسه ی مرطوب و گل و الی تپه ی كوچكي بسازید.

به آرامی مقداری آب روی نوک تپه بریزید. چه اتفاقی می افتد؟ در مورد آن گفت وگو کنید.
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بعد از پایان بارندگی آب های باران به کجا می روند؟
وقتی برف و باران می بارد مقداری از آب آن بخار می شود و به آسمان باز می گردد.
مقداری از آب آن به زمین فرو می رود و مقداری دیگر روی زمین جاری می شود.

از جاری شدن آب ها بر روي زمین جوی ها و رودخانه ها به وجود می آید.

آب رودخانه ها پس از عبور از مسیرهای طوالنی به دریاها می ریزد.

ساخته  آن ها  جلوی  سد  نام  به  دیواری  نرود،  هدر  جاری  آب های  آن که  برای 
می شود تا آب ها پشت آن جمع شوند. از این آب ها برای تأمین آب مصرفی و 

کشاورزی و …… استفاده می شود.

آب هاي روي زمين

آشنایی با …
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فعاليت

١ــ از کلمه های زیر استفاده کنید و جاهای خالی را کامل کنید.

۲ــ درباره ي هر تصویر یك جمله بنویسید.

جاری                       سد                        دریا                    کشاورزی

 آب رودخانه ها به ……………… می ریزد.

 آب رودخانه ها پشت دیواری به نام ……………… جمع آوری می شود.

 وقتی برف و باران می بارد قسمتی ازآن روی زمین …………… می شود.

 از آب های جاری برای ……………… استفاده می شود.
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وقتی باران و برف می بارد مقداری از آب ها در زمین های نرم فرو می رود. این آب ها 
کم کم زیر زمین در یک جا جمع شده و آب های زیرزمینی را تشکیل می دهند.

به آب های زیر زمینی که از راه های طبیعی به خارج از زمین راه پیدا می کند ، چشمه می گویند.

در قسمت هایي از کشور ما كه رود و دریاچه وجود ندارد، مردم آب الزم برای مصرف 
خانگی یا کارهای کشاورزی را از چاه یا چشمه به دست می آورند.

آب هاي زیر زمين

آشنایی با …
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١ــ جمله ها را بخوانید و جاهاي خالي را کامل کنید.

٢ــ با توّجه به کلمه هاي داده شده جدول را کامل کنید.

چشمه                       رودخانه                    آبشار                      آب چاه

١ــ به آب های زیرزمینی که ازراه های طبیعی به خارج از زمین راه پیدا 
می کنند چه مي گویند؟

٢ــ به آب هایی که در اثر باران در زیر زمین جمع می شوند چه مي گویند؟

آب های زیر زمینآب های روی زمین

١ــ جمله ها را بخوانید و جاهاي خالي را کامل کنید.

فعاليت
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داخل یک پارچ مقداری آب بریزید  آن را با دانه های ریز ماسه مخلوط کنید. 

چه تغییری در رنگ آب مشاهده می کنید؟

سپس با استفاده از یک صافی دانه های ماسه را از آب جدا كرده و مدتی صبر کنید.

اکنون چه تغییری در رنگ آب مشاهده می کنید؟

با دانش آموزان درباره ی این که آب گل آلود چگونه شفاف شد، گفت وگو کنید

داخل یک پارچ مقداری آب بریزید  آن را با دانه های ریز ماسه مخلوط کنید. 

مشاهده و آزمایش
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که  آبی  کرده اید  فکر  حال  به  تا  آیا 
بیشتر  در  می آید؟  کجا  از  می خورید 
شهرها آب آشامیدنی از رودها یا چاه ها 
در  را  رودخانه ها  آب  می آید.  به دست 
بعد آن  و  پشت سدها جمع آوری کرده 

را به تصفیه خانه می برند.

عبور  صافی  از  را  آب  تصفیه خانه،  در 
می دهند و گل و الی و مواد اضافی آن 
را می گیرند و جدا می کنند. بری این که 
آن  باید  شود  آشامیدن  مناسب  آب 
این  انجام  برای  کرد.  تمیز  و  سالم  را 
کلر  مانند  موادی  اضافه کردن  با  کار 
به  می برند،  بین  از  را  آب  میکرب های 
این ترتیب آب سالم و پاکیزه می شود.

برای آن که همه بتوانند از آب تصفیه شده 
به  لوله  وسیله ی  به  را  آن  کنند  استفاده 
جا های مختلف می فرستند. آب تصفیه شده 
درست  را  آن  باید  دارد  زیادی  ارزش 

مصرف کنیم.

آشنایی با …
تصفيه ي آب
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١ــ مراحل تصفیه ی آب را به ترتیب شماره گذاری کنید.

٢ــ بعد از شماره گذاری برای هر تصویر مانند نمونه یک جمله بنویسید.

١ــ آب رودخانه ها در پشت سدها جمع آوری می شود.

٢ــ ……………………………………………………………

٣ــ ……………………………………………………………

٤ــ ……………………………………………………………

ُكلر

١ــ مراحل تصفیه ی آب را به ترتیب شماره گذاری کنید.

فعاليت
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نکات مهم درس 

شکل ابرها 

 آب در جاهای مختلفی مانند دریاها، رودخانه ها و زیرزمین دیده می شود. آبی 
که روی خشکی ها وجود دارد، نتیجه ی بارندگی ها است.

 آب هایی که از بارندگی ها به زمین می رسند به شکل های مختلفی درمی آید.
مقداری از آب ها پس از بخار شدن تبدیل به ابر شده و به صورت باران و برف 

به زمین برمی گردد.
 مقداری از آب ها روی زمین به صورت رودخانه جاری شده به دریا می ریزد. 

 مقداری هم در زمین فرو می رود و آب های زیرزمینی را تشکیل می دهد.
 برای آن که آب قابل آشامیدن شود باید آن را تصفیه کرد. 

جاهای خالی را کامل کنید.

ابرهاي پر مانند
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بیشتر بدانیم

آب های کره ی زمین

نوعی دیگر از بارش ها که با رعد و برق و طوفان همراه 
است، تگرگ نامیده می شود.

تگرگ قطره های یخ بسته ی باران است و دراثر تغییرات 
ناگهانی هوا به وجود می آید. بارش تگرگ بیشتر در بهار 
صورت می گیرد و اغلب به محصوالت کشاورزی آسیب 

می رساند.

آب های روی زمین
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خودآزمایی

پاسخ صحیح را عالمت بزنید.  

١ــ  کدام یک از موارد زیر جز آب های زیرزمینی است؟

دریا              چشمه                               آبشار   

٢ــ بیشتر بارندگی ها از کدام نوع ابرها است؟

ابرهای الیه ای       ابرهای پنبه ای شکل   ابرهای پرمانند  

جاهای خالی را با کلمه ي مناسب کامل کنید. 

١ــ برای آن که آب قابل آشامیدن شود باید آن را ………………… کرد.

۲ــ  اگر هوا خیلی سرد شود قطرات باران یخ می زنند و به صورت ……………… 
پایین می آیند.

به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

١ــ در جاهایی که رودخانه و دریاچه وجود ندارد مردم آب الزم براي كشاورزي 

را از کجا به دست می آورند؟

۲ــ آب باران در روي زمین به چه شکل هایی درمی آید؟
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١ــ هر روز چگونه از هدر رفتن آب جلوگیری می کنید؟

١ــ اگر در جایی بودید که مجبور شدید ازآب چشمه برای آشامیدن استفاده 

کنید چه راهی برای سالم و پاکیزه کردن آن پیشنهاد می کردید؟

شنبه 

یک شنبه

دوشنبه

 سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

امروز

امروز

امروز

امروز

امروز

امروز

در جدول یادداشت کنید.

فعاليت عملی
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در سال های گذشته با بعضی از بالهای طبیعی مانند طوفان آشنا شدیم و آموختیم 

که باد شدید یا طوفان خسارت های زیادی به وجود می آورد و باعث شکسته شدن 

درختان، خراب شدن خانه ها، غرق شدن کشتی ها و ……… می شود.

 عوامل ایجاد سیل

 مشکالت و خسارت های جاري شدن سیل

 نکات ایمنی به هنگام جاري شدن سیل

سيل

در سال های گذشته با بعضی از بالهای طبیعی مانند طوفان آشنا شدیم و آموختیم 

سيل

آن چه یاد گرفتيم

 عوامل ایجاد سیل

آن چه می خواهیم یاد بگیریم
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دو گروه شوید و هر گروه یکی از آزمایش های زیر را انجام دهد.

آزمایش گروه ٢

مانند گروه ١ بطری تهیه کرده و در مسیر آن مقداری شن و سنگ قرار دهید.

سپس مقداری آب داخل آن بریزید.

این بار چه اتفاقی می افتد؟

در آزمایش گروه ٢ چرا آب به راحتي عبور نكرد؟

آزمایش گروه ١

ابتدا سر  و ته یک بطری پالستیکی آب معدنی را ببرید. و آن را برش طولی بزنید (مانند جوی آب).

سپس داخل آن مقداری آب بریزید .

چه اتفاقی می افتد؟

دو گروه شوید و هر گروه یکی از آزمایش های زیر را انجام دهد.

مشاهده و آزمایش
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در بعضی مواقع باران های شدید و طوالنی و گرفتگی راه های آب باعث طغیان 
(باال آمدن) آب و جاری شدن سیل می شود.

به  که  می شود  باعث  گیاهان  بین رفتن  از  جنگل،  درختان  قطع کردن  هم چنین 
هنگام بارندگی های شدید سیل جاری شود.

آشنایی با …
عوامل ایجاد سيل
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جاری شدن سیل مشکالت و خسارت های زیادی را به وجود می آورد. سیل شدید باعث 
آب گرفتگی خانه ها، خراب شدن پل ها و جاده ها، قطع شدن سیم های برق و …… 

می شود.
هم چنین سیل زباله ها را در سطح شهر پخش می کند و باعث آلودگی محیط می شود. 
گاهی دراثر سیل ِگل و الی وارد تصفیه خانه ها شده و آب های آشامیدنی را آلوده می کند.

سیل باعث از  بین رفتن زمین ها، محصوالت کشاورزی و دام ها می شود.

آشنایی با …
مشكالت و خسارت هاي جاري شدن سيل
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به هنگام جاری شدن سیل به نکات زیر توّجه کنید.
١ــ خونسردی خود را حفظ کنید.

٢ــ جریان آب، برق و گاز را قطع کنید.
٣ــ به محل های بلند مثل پشت بام یا روی تپه بروید.

٤ــ مقداری آب و غذا و وسیله روشنایی مانند چراغ قوه به همراه داشته باشید.
٥  ــ به سیم های آویزان برق نزدیک نشوید.

٦  ــ هیچ گاه به تنهایی از جایی که شدت آب زیاد است عبور نکنید.
٧ــ آب های آشامیدنی را قبل از مصرف بجوشانید.

٨  ــ پس از سیل به علت شیوع بیماری ها نکات بهداشتی را رعایت کنید.

آشنایی با …
نكات ایمني به هنگام 

جاري شدن سيل 
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فعاليت

۲ــ جمله های درست و نادرست را مشخص کنید.

خسارت های سیل در محیط های طبیعیخسارت های سیل در شهرها

نادرستدرست

به هنگام سیل به محل های بلند، مثل پشت بام یا روی تپه بروید.

در مسیر جوی ها  آب زباله بریزید.

 به هنگام سیل از جایی که شدت آب زیاد است عبور کنید.

به سیم های آویزان برق نزدیک نشوید.

١ــ با توّجه به عبارت های داده شده جدول را کامل کنید.

از بین رفتن زمین های کشاورزی                    قطع شدن سیم های برق

                          از بین رفتن دام ها            خراب شدن پل ها 
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نکات مهم درس 

 بارندگی های شدید و طوالنی و گرفتگی راه های آب باعث جاری شدن سیل می شود.

 قطع شدن درختان جنگل و از بین رفتن گیاهان از عوامل به وجود آمدن سیل است.

 جاری شدن سیل خسارت های زیادی به وجود می آورد مانند آب گرفتگی خانه ها، 

خراب شدن پل ها، ازبین رفتن زمین های کشاورزی و ……

خسارت ها و مشکالت

 جاري شدن سيل

جاهاي خالي را كامل كنید.
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عوامل ایجاد سيل

بارندگی های شدید

بیشتر بدانیم

سیل بیشتر در جاهایی جاری می شود که گیاهان آن جا به دلیل چرای 
بیش از حد دام، کندن بوته ها، قطع درختان  و …… از بین رفته 
بنابراین پوشش گیاهی نقش بسیار مهمی در جلوگیری از  باشند. 
سیل دارد. زیرا گیاهان نمی گذارند قطره های باران به طور مستقیم 
با خاک برخورد کنند و جاری شوند. درنتیجه آب کم کم وارد خاک 
می شود. بنابراین نگهداری از جنگل ها و گیاهان از اهمیت زیادی 

برخوردار است.
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خودآزمایی

پاسخ صحیح را عالمت بزنید.  

١ــ   کدام یک از عوامل زیر باعث جاری شدن سیل می شود؟

  بارش برف          بارندگی های شدید      باد و طوفان 

جاهای خالی را با کلمه ي مناسب کامل کنید. 

١ــ سیل زباله ها را در سطح شهر پخش می کند و باعث ……………… می شود.

۲ــ   دراثر سیل گل و الی وارد تصفیه خانه ها شده و آب های ………………… را 
آلوده می کند.

به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

١ــ دو مورد از خسارت هایی که سیل وارد می کند را بیان کنید.

۲ــ  چند مورد از نکات ایمنی به هنگام سیل را بیان کنید.
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فعاليت عملی

و  ایمنی  نکات  است. چه  روستای شما سیل جاری شده  یا  در شهر  کنید  فرض 

بهداشتی را رعایت می کنید. در چند جمله بنویسید.

۱
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