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بسمه تعالی
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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 
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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.
این کار بزرگ حاصل همکاری صمیمانه کارشناسان سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی 
و  عزیزان  این  مساعی  و  از تالش  است  می باشد، شایسته  درسی  کتاب های  تألیف  گروه های  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
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همكار گرامى
با استمداد از خداوند متعال و تالش و همكارى گروهى از برنامه ريزان، كارشناسان و دبيران متعهد، 
كار تأليف و تدوين كتاب علوم تجربى و بهداشت سال اول دوره ى راهنمايى تحصيلى پيش حرفه اى 
براساس آخرين دست آوردهاى آموزشى و با توّجه به توانمندى هاى دانش آموزان با نيازهاى ويژه 
به انجام رسيد. بديهى است مرحله ى كمال مطلوب تأليف كتاب هاى درسى علوم به تدريج و پس 

از استفاده و بهره مندى از نظرات ارزشمند شما همكاران گرامى حاصل مى شود.
اكنون براى اجراى بهتر آموزش، توجه شما همكاران گرامى را به نكات ذيل جلب مى نماييم.

1ـ هر فصل كتاب با يك تصوير عنوانى كه مرتبط با موضوع درس است شروع مى شود كه هدف آن 
ايجاد انگيزه و آماده سازى در يادگيرندگان و زمينه اى براى گفت وگو در مورد موضوع درس مى باشد.

2ـ تالش بر آن بوده است تا مفاهيم اصلى موردنظر برنامه ى درسى از طريق فّعاليّت هايى از قبيل 
آزمايش كنيد، مشاهده كنيد، گفت و گو كنيد و… آموزش داده شود و فّعاليّت ها به گونه اى ترتيب داده 

شده اند كه پرورش مهارت ها و نگرش ها در آن ها مورد تأكيد قرار گيرد.
مطالب  كردن  غنى تر  براى  كه  هستند  درس  هر  موضوع  با  مرتبط  مطالبى  تكميلى»،  3ـ «مطالب 
هر فصل در آن طراحى شده اند. اين قسمت به دانش آموزانى كه از توانايى بااليى براى يادگيرى 

برخوردارند، آموزش داده مى شود و فقط در ارزشيابى براى اين گروه از دانش آموزان لحاظ خواهد شد.
4ـ مطالب قسمت «بيش تر بدانيد» براى مطالعه و افزايش اّطالعات دانش آموزان است، لذا از اين 

مطالب ارزشيابى به عمل نخواهد آمد.
مانند  روش هايى  از  بايد  دانش آموزان  يادگيرى  توانايى هاى  تناسب  به  كه  داشت  توّجه  بايد  5  ـ 

اكتشافى، مشاركتى، گردش علمى، آزمايش و… به طور توأم استفاده شود.
6 ـ با توّجه به لزوم تقويت مهارت زبان آموزى و ارتباط كالمى در دانش آموزان با نيازهاى ويژه الزم 

است در فعاليت هاى كالسى و ارزشيابى مستمر به اين نكته ى مهم توّجه شود.
7ـ در ارزشيابى پايانى، سؤال ها در راستاى اهداف و مفاهيم هر درس و با توجه به سطح يادگيرى 

و توان دانش آموزان انتخاب گردد.
8ـ در ارزشيابى مستمر هر سه حيطه ى آموزشى (دانستنى ها، مهارت ها و نگرش ها) با توّجه به 

هدف هاى هر درس مورد ارزشيابى قرار گيرد.
ـ الزم است والدين را از هدف هاى درس علوم تجربى و بهداشت در سه حيطه (دانستنى ها، مهارت ها و نگرش ها) و     9

ضرورت همكارى آن ها در انجام برخى فّعاليّت ها آگاه سازيد تا هماهنگى آموزشى بين خانه و مدرسه ايجاد شود.
10ـ توصيه مى شود قبل از تدريس كتاب راهنماى معّلم را مطالعه نماييد.

آرزومنديم تدوين و تأليف اين كتاب براى اين گروه از دانش آموزان مفيد واقع گردد. از همكاران گرامى و 
صاحب نظران تقاضا دارد از نظرات مفيد و ارزنده ى خود گروه برنامه ريزى درسى سازمان آموزش و پرورش 

استثنايى را آگاه و براى بهتر نمودن محتوا و كيفيت كتاب از راهنمايى هاى ارزنده ى خود، دريغ نفرمايند
مؤلفان
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اندام هاى حّسى

فصل
1
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چشم، گوش، بينى، زبان و پوست، اندام هاى حّسى بدن هستند. با آن ها مى توانيم 
اشيا را ببينيم، صداها را بشنويم، بوها و مّزه  ها را تشخيص دهيم و چيزها را لمس 

كنيم. ما به كمك اين اندام ها مى توانيم محيط اطراف خود را بشناسيم. 

در اين فصل، با كار و ساختمان اندام هاى حّسى و راه هاى مراقبت از آن ها بيش تر 
آشنا مى شويم. 
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ديدن 
چشم اندام حس بينايى است كه در ديدن و شناسايى چيزها به ما كمك مى كند. اگر به 
كه  است  شده  تشكيل  متفاوتى  قسمت هاى  از  چشم  كه  مى بينيم  كنيم،  نگاه  چشم  ساختمان 

عبارت اند از: مردمك، عنبّيه و …  

به شكل باال نگاه كنيد و نام قسمت هاى متفاوت چشم را روى آن بنويسيد. 

       مشاهده كنيد
به چشم دوستان خود نگاه كنيد و بگوييد عنبّيه ى چشم آن ها چه رنگى است؟ 

همان طور كه در تصوير مى بينيد، روى چشم ها، پلك ها و مژه ها قرار گرفته اند كه از ورود 
گرد و غبار و نور اضافى به چشم جلوگيرى و از آن  محافظت مى كنند. 
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      مشاهده كنيد
اندازه ى  به  و  كنيد  نگاه  خود  دوست  چشمان  به  1 ـ 

مردمك چشم او دّقت كنيد. 

2 ـ حاال نور يك چراغ قّوه را مستقيم به چشم او بتابانيد. 
مردمك چشم چه تغييرى مى كند؟ 

3 ـ در حالى كه به چشم دوست خود نگاه مى كنيد، چراغ 
قّوه را خاموش كنيد. آيا مردمك چشم او تغيير مى كند؟ 

همان طور كه مى دانيد، نور مستقيم و زياد به چشم ها آسيب مى رساند. براى همين، مردمك 
با كوچك و بزرگ شدن، مقدار نورى را كه به چشم وارد مى شود، تنظيم مى كند. 

                  از نگاه كردن به نور مستقيم خورشيد خوددارى كنيد. 
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             مقايسه كنيد

كدام تصوير مردمك چشم را در جايى كه نور بسيار كم است، نشان مى دهد؟

        بررسى كنيد
به كمك مربّى و با استفاده از تابلوى آزمايش بينايى، ديد چشمان خود و دوستانتان را 

بررسى كنيد. 
ــ ديد كدام يك از دوستان شما ضعيف است؟ 

ــ آيا او از عينك استفاده مى كند؟ 

      گفت وگو كنيد
با يكى از دانش آموزان كالس كه ديد چشمانش ضعيف است و از عينك استفاده مى كند، 

درباره ى فايده ى استفاده از عينك صحبت كنيد. 
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           بيش تر بدانيد
گاهى ديد افراد ضعيف مى شود: 

 افرادى كه اجسام دور را به خوبى نمى بينند، ولى نزديك را خوب مى بينند، چشم آن ها «نزديك بين» است.
 افرادى كه اجسام نزديك را به خوبى نمى بينند، ولى دور را خوب مى بينند، چشم آن ها «دوربين» است. 
در هر صورت، با مراجعه به پزشك و استفاده از عينك، مى توان مشكل ديد را برطرف كرد. 

                    افرادى كه ديد چشم آن ها ضعيف است، بايد به چشم پزشك مراجعه كنند. 

براى اين كه چشمان سالمى داشته باشيم، بايد نكات زير را رعايت كنيم: 
ــ با دست هاى آلوده، چشم هاى خود را نماليم. 

ــ بكوشيم در غذاهاى روزانه، از ميوه، سبزيجات، شير و … استفاده كنيم. خوردن اين 
غذاهاى مفيد به حفظ سالمت چشم ها كمك مى كند. 

ــ هرگز چيزهاى نوك تيز را به سوى يكديگر پرتاب نكنيم. 
ــ براى پاك كردن چشم خود، فقط از دستمال مخصوص و تميز استفاده كنيم و با حوله يا 

دستمال ديگران چشم خود را پاك نكنيم. 
ــ اگر در زمان مطالعه، نتوانستيم كلمات را به خوبى ببينيم و دچار چشم درد يا سردرد 

شديم، به چشم پزشك مراجعه كنيم. 

     گفت وگو كنيد
براى مراقبت از چشمان خود، چه كارهاى ديگرى را بايد انجام دهيم؟ 
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شنيدن  

بشنويم،  را  مختلف  صداهاى  مى توانيم  گوش  كمك  به  است.  شنوايى  حّس  اندام  گوش 
چيزهاى بسيارى را ياد بگيريم و با ديگران نيز ارتباط برقرار كنيم. 

گوش از قسمت هاى متفاوتى تشكيل شده است. قسمت بيرونى گوش، شامل: الله ى گوش، 
مجراى گوش و پرده ى گوش است. 

اگر پرده ى گوش آسيب ببيند، ممكن است صداها را به خوبى نشنويم.
گاهى در اثر بيمارى، قسمتى از گوش آسيب مى بيند و صداها به خوبى شنيده نمى شوند. 

در اين حالت، فرد براى بهتر شنيدن بايد از سمعك استفاده كند. 

الله ى گوش

مجراى گوش

پرده ى گوش
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           گفت وگو كنيد

1 ـ به تصويرهاى زير نگاه كنيد ودرباره ى آن ها گفت وگو كنيد. 

2 ـ به كمك حّس شنوايى، از چه خطرهايى مى توانيم آگاه شويم؟ درباره ى آن ها در كالس 
گفت و گو كنيد. 

براى آن كه به گوش آسيب نرسد و صداها را خوب بشنويم، بايد به نكات زير توجه كنيم: 
ــ گوش خود را تميز نگه داريم. 

ــ بعد از حّمام كردن يا آب تنى، آب درون گوش را خشك كنيم. 
ــ در گوش يكديگر فرياد نزنيم، زيرا ممكن است پرده ى گوش پاره شود. 

ــ هرگز با دست، كتاب يا چيز ديگرى، به گوش كسى ضربه نزنيم.
ــ هنگام احساس ناراحتى و گوش درد به پزشك مراجعه كنيم.

       فكر كنيد
چه كارهايى به پرده ى گوش آسيب مى رساند؟ 
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بوييدن
       مشاهده كنيد

سه بطرى شيشه اى را كه داخل يكى از آن ها مقدارى آب، ديگرى گالب و سومى سركه 
است، چگونه مى توانيم از هم تشخيص دهيم؟ 

بينى، اندام حّس بويايى است كه به ما كمك مى كند، بوى چيزهاى متفاوت را حس كنيم و 
آن ها را بشناسيم. 

          فكر كنيد
به كمك حس بويايى، از چه خطرهايى مى توانيم آگاه شويم؟ 

                      هر روز بينى خود را با آب بشوييد.
                      از فرو بردن اجسام به داخل بينى خوددارى كنيد. 
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  چشيدن 

        مشاهده كنيد
زبان اندام حّس چشايى است. به كمك زبان، مّزه ى غذاهايى را كه مى خوريم حس مى كنيم 
و از آن ها لّذت مى بريم. زبان، غذا را در داخل دهان به حركت در مى آورد و در فرو بردن 

غذا به ما كمك مى كند. 

                     از خوردن غذاها و نوشيدنى هاى بسيار داغ خوددارى كنيد. 
                     هنگام مسواك زدن زبان خود را تميز كنيد. 
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         مشاهده كنيد
1 ـ دو نوع آب ميوه تهّيه كنيد. 

2 ـ از دوست خود بخواهيد، چشم شما را با يك دستمال ببندد. 
3 ـ بينى خود را بگيريد و هر يك را بچشيد. 

آيا مى توانيد نام هر يك از آب ميوه ها را بگوييد؟ 
4 ـ حاال بدون گرفتن بينى هر يك را بچشيد. 

آيا اين بار مى توانيد نام هر يك از آب ميوه ها را بگوييد؟ چرا؟ 

كمك  ما  به  خوراكى ها  نوع  و  مّزه  تشخيص  در  يكديگر،  كمك  با  چشايى  و  بويايى  حّس 
مى كنند. 

      فكر كنيد
چرا در زمان سرماخوردگى طعم غذارا به خوبى احساس نمى كنيم؟
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لمس كردن 
     گفت وگو كنيد

به تصوير مقابل نگاه كنيد و درباره ى آن گفت وگو كنيد. 

گرمى،  نرمى،  زبرى،  مى توانيم  آن  وسيله ى  به  كه  است  المسه  حّس  اندام  بدن،  پوست 
سردى و درد را احساس كنيم. پوست از ورود ميكروب ها به بدن جلوگيرى كرده و از آن 
محافظت مى كند. يكى ديگر از كارهاى پوست، خارج ساختن عرق از بدن است. با عرق كردن، 
مواّد زايد از بدن خارج مى شوند. موها هم قسمتى از پوست هستند كه در مقابل نور شديد 

آفتاب و سرماى هوا، از بدن ما مراقبت مى كنند. 
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      گفت وگو كنيد
آيا مى دانيد افراد نابينا از كدام اندام حّسى خود براى خواندن 

استفاده مى كنند؟ 

 

     بازى در كالس
يك گروه از دوستان خود را انتخاب كنيد. سپس چشمان خود را ببنديد و با لمس كردن 

صورت هر يك، نام آن ها را بگوييد. 

      گفت وگو كنيد

براى اين كه بدن بو ندهد، چه راه هايى پيشنهاد مى كنيد؟ با دوستان خود درباره ى آن گفت وگو كنيد. 
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براى اين كه پوست سالمى داشته باشيم، بايد به نكات زير توّجه كنيم:
ــ در هفته دو بار حّمام كنيم. 

ــ براى شستن موهاى خود، از شامپوهاى مناسب استفاده كنيم. 
ــ براى جلوگيرى از خشك شدن پوست از مواد چرب كننده (كرم) استفاده كنيم. 

ـ   مراقب باشيم، پوست بدن خراشيده و زخمى نشود، چون ميكروب ها از راه زخم وارد بدن ما مى شوند.  ـ
ــ به هنگام درست كردن چاى، غذا و … مراقب باشيم، بخار و آب جوش پوست ما را نسوزاند. 

ــ هنگام شستن ظرف و لباس بهتر است از دستكش استفاده كنيم. 

      فكر كنيد
1 ــ براى مراقبت از پوست بدن، چه كارهاى ديگرى بايد انجام دهيم؟ 

2 ــ براى مراقبت از موى سر چه كارهايى بايد انجام دهيم؟ 

      فكر كنيد
1 ــ وقتى توپ بازى مى كنيد، از كدام حواس خود كمك مى گيريد؟ 

2 ــ شما هنگام يادگيرى در كالس درس، از كدام حواس خود استفاده مى كنيد؟ 
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فصل

دندان ها 2
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انواع دندان 
مقابل آينه بايستيد. دهان خود را باز كنيد و دندان هاى خود را به دّقت ببينيد.

شكل دندان  ها چه تفاوتى با هم دارند؟ 
يك سيب تميز برداريد و مقابل آينه آن را گاز بزنيد و آرام آرام 

بخوريد. اكنون به سؤاالت زير پاسخ دهيد: 
ــ با كدام دندان ها سيب را گاز مى زنيد و مى بريد؟ 

ــ با كدام دندان ها سيب را خرد مى كنيد و مى جويد؟

با توّجه به شكل دندان ها مى توانيم بگوييم: 
1 ـ دندان هاى جلو يا پيش و نيش كه تيز هستند، به كار بريدن 

و تّكه كردن غذاها كمك مى كنند. 
و  خرد كردن  به  هستند،  پهن  كه  آسيا  يا  عقب  دندان هاى  2 ـ 

جويدن غذا كمك مى كنند. 

             مشاهده كنيد
به شكل ساختمان يك دندان نگاه كنيد و جدول زير را كامل كنيد: 

كارتعدادنوع دندان
پيش
نيش
آسيا

پيش نيش
آسيا
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ساختمان دندان 
دندان  ريشه ى  دارند.  ريشه  دندان ها  همه ى  است.  شده  ساخته  محكمى  ماّده ى  از  دندان 
درون لثه و بين استخوان  هاى دو فك قرار گرفته است. لثه، دندان ها را محكم نگه مى دارد. 

      بيش تر بدانيد
دندان از قسمت هاى متفاوتى تشكيل شده است.

اين  دارد.  نام  دندان»  «ميناى  دندان،  خارجى  قسمت 
زير  قسمت  در  است.  دندان  قسمت  سخت ترين  قسمت 
مينا، ماّده ى سخت ديگرى به نام «عاج دندان» قرار گرفته 

است. 
قرار  درون لثه  تيزى دارد كه  بلند و  ريشه ى  دندان  هر 
گرفته است و دندان را محكم در جاى خودش نگه مى دارد. 

فك لثه

ريشه
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كار دندان ها 
دندان ها كارهاى مهّمى انجام مى دهند: 

1 ــ به گوارش و هضم غذا كمك مى كنند (جويدن و خرد كردن).
ندارند،  دندان  كه  افرادى  كنيد،  دّقت  اگر  مى دهند.  يارى  را  ما  گفتن  سخن  بهتر  در  2 ــ 

نمى توانند به خوبى صحبت كنند. 

 دندان هاى سالم چهره ى ما را زيباتر نشان مى دهند. 
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     گزارش دهيد
اگر تاكنون به مّطب دندان پزشكى رفته ايد، از كارهايى كه دندان پزشك براى معاينه ى 

دندان هاى شما انجام داده است، به كالس گزارش دهيد. 

       فّعالّيت

1 ــ يك تّكه بيسكويت را بجويد. سپس در آينه به دندان هاى آسياى خود نگاه كنيد. 
آيا زبان مى تواند تمام خرده هاى بيسكويت را از دندان ها پاك كند؟ 

2 ــ حاال يك سيب را بخوريد و آن را خوب بجويد. در آينه به دندان هاى آسياى خود نگاه كنيد. 
آيا سيب دندان هاى شما را تميز مى كند؟ 

     گفت وگو كنيد
به شكل هاى زير نگاه كنيد و درباره ى آن ها گفت وگو كنيد.
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                      مطالب تكميلى

دندان هاى ما، مانند ساير اندام هاى بدن، زنده هستند. تمام دندان ها پوششى خارجى به 
نام مينا دارند كه از آن ها محافظت مى كند. اگر غذا الى دندان ها باقى بماند، ميكروب روى 
آن جمع مى شود. اين ميكروب به ميناى دندان آسيب مى رساند و دندان را خراب مى كند. 
به اين حالت، «پوسيدگى دندان» مى گويند كه وقتى به قسمت هاى درون دندان و ريشه ى آن 

مى رسد، باعث دندان درد شديد مى شود. 

براى اين كه دندان هاى خوب و سالمى داشته باشيم، بايد به نكات زير توّجه كنيم: 
ــ بعد از هر غذا و قبل از خواب، دندان هاى خود را مسواك بزنيم. 

از خوردن قند و شيرينى، دهان خود را با آب بشوييم. ــ بعد
ــ هرگز غذاها و مايعات سرد و گرم را پشت سرهم نخوريم.

ــ هرگز چيزهاى سفت مثل پسته ى سربسته و … را با دندان نشكنيم. 
ــ هر شش ماه يك بار، براى سالمت دندان ها به دندان پزشك مراجعه كنيم.

ميناى دندان
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             كار عملى
با كمك مربّى بهداشت يا معلّم، دندان هاى خود را به طريق صحيح مسواك بزنيد. سپس 

طريقه ى استفاده از نخ دندان را تمرين كنيد. 

1 2

3 4 5
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      فكر كنيد
به جز مسواك و خمير دندان، چه چيز هاى ديگرى مى توانند به تميز شدن دندان هاى ما 

كمك كنند؟ 

      بيش تر بدانيد
آيا مى دانيد «فلورايد» چيست؟ 

فلورايد ماّده اى است كه مقاومت دندان ها رابيش تر مى كند. بنابراين، بايد از خمير دندانى 
استفاده كنيم كه داراى فلورايد باشد. 
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زلزله

فصل
3
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روزى على مشغول تماشاى تلويزيون بود كه گوينده خبر داد، به زودى در مدارس سراسر 
كشور، برنامه ى آمادگى در برابر زلزله اجرا خواهد شد. 

تا آن روز، على درباره ى زلزله مطالبى شنيده بود، ولى از اجراى برنامه ى آمادگى در برابر 
زلزله، چيزى نمى دانست. به همين دليل تصميم گرفت، درباره ى زلزله و آمادگى در برابر 

آن، از معلّم علوم خود سؤال كند. روز بعد در كالس درس، على سؤال خود را بيان كرد. 
معلّم گفت: «درباره ى موضوع خوبى سؤال كردى، چون هر سال در كشور ما يا كشورهاى 
ديگر، زلزله هاى زيادى اتّفاق مى افتد كه باعث مى شوند، خانه ها، ساختمان ها و مدرسه هاى 
زيادى فرو بريزند، و هزاران نفر زخمى شوند يا از بين بروند. پس الزم است بدانيم كه زلزله 

چيست و چگونه در مقابل آن از خود محافظت كنيم. 
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ساختمان زمين 
همان طور كه مى دانيد، زمينى كه ما روى آن زندگى مى كنيم، به شكل كره است. كره ى 

زمين از سه اليه به نام هاى پوسته، گوشته و هسته تشكيل شده است. 

          مقايسه كنيد
يك تخم مرغ پخته را برش دهيد و اليه هاى آن را با تصوير اليه هاى متفاوت زمين مقايسه كنيد. 

هسته

پوسته

گوشته
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زمين لرزه 

به لرزش ها و تكان هاى ناگهانى پوسته ى زمين، زلزله يا «زمين لرزه» مى گويند. در بعضى 
از جاهاى سطح زمين، خطر زمين لرزه بيش تر است.

خود  از  آن  مقابل  در  بايد  كه  است  طبيعى  پديده هاى  از  يكى  طوفان  و  سيل  مانند  زلزله 
محافظت كنيم.
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   چرا زلزله ساختمان ها را خراب مى كند؟  

  

همان طور كه در تصوير مشاهده مى كنيد پس از وقوع زلزله در شهر بعضى از ساختمان ها 
سالم و بعضى از آن ها خراب شده اند.
آيا شما مى توانيد علت آن را بگوييد؟

امروزه افراد متخصص براى ساختن ساختمان ها از نقشه، مواد و مصالح ساختمانى مناسب مانند تيرآهن، 
آجر، سيمان، شن، ماسه و ... استفاده مى كنند تا ساختمان ها در برابر زلزله محكم و مقاوم باشند.

        بررسى  كنيد

1 ــ چرا زمين لرزه خانه هاى روستايى را بيش تر خراب مى كند؟ 
2 ــ آخرين زمين لرزه اى كه در كشور ما باعث خرابى و كشتار زيادى شد، در چه سالى و 

كجا اتفاق افتاد؟ 
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       بيش تر بدانيد
زمين لرزه ها از نظر قدرت متفاوت اند. بزرگى و كوچكى زمين لرزه را به كمك دستگاهى 

به نام «لرزه  نگار» تعيين مى كنند و با مقياسى به نام «ريشتر» اندازه مى گيرند.

بزرگى زمين لرزه
تأثير زمين لرزه (مقياس ريشتر)

مردم كمى آن را احساس مى كنند.2

بيشتر مردم آن را احساس مى كنند.3

بسيارى از مردم كه در خواب هستند، بيدار 4
مى شوند.

بعضى از درختان از ريشه در مى آيند. 5

زمين شكاف برمى دارد و خانه ها نيز خراب 7
مى شوند

بسيارى از ساختمان ها خراب مى شوند.8

        بررسى كنيد
آيا تا به حال در منطقه اى كه شما زندگى مى كنيد، زلزله اتّفاق افتاده است؟ 



38

خطرهاى زلزله 
 همان طور كه قبالً گفتيم، زلزله باعث تكان هاى ناگهانى پوسته ى زمين مى شود. تكان هاى 

زمين، خانه ها، ساختمان ها، پل ها و … را مى لرزاند. 
اگر اين تكان ها شديد باشد، چه اتّفاقى مى افتد؟ 

بر اثر لرزش ساختمان و خانه، ممكن است بعضى از وسايل، مانند ميز و صندلى و تلويزيون، 
جابه جا شوند، شيشه  ها به لرزش و صدا درآيند و بشكنند، و يخچال، كتاب خانه، كمد و لوستر 

به زمين بيفتند. 
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در بيرون از خانه هم ممكن است، درخت ها و تيرهاى چراغ برق بشكنند و قسمت هايى از 
ساختمان ها خراب شوند. 

پس هنگام زلزله بايد از اين مكان ها دور شويم. 
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چگونه در مقابل خطرات زلزله از خود مراقبت كنيم؟ 
زمانى كه زلزله را حس مى كنيم، بايد كارهايى را انجام دهيم تا كمتر آسيب ببينيم. اين 

كارها عبارت اند از: 

ميز  زير  به  ساختمان  داخل  در  ــ 
برويم، پايه هاى آن را در دست محكم 

نگه داريم و پناه بگيريم. 

از  دور  به  تنگ،  راهروهاى  در  ــ 
سر  و  بگيريم  پناه  ديوار  كنار  درها، 

خود را با دست هايمان نگه داريم. 
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پايين  و  باال  طرف  به  پلّه ها  در  ــ 
از  دست،  با  و  بنشينيم  ندويم؛ 

سر وگردن خود محافظت كنيم

اجاق  يخچال،  از  آشپزخانه،  در  ــ 
گاز و قفسه ها دورى كنيم.
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چراغ  تير  سيم ها،  از  خيابان،  ــ در 
برق و درخت فاصله بگيريم. 

و  ساختمان  از  مدرسه،  حياط  در  ــ 
ديوار حياط دور شويم.
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         مشاهده كنيد
نشان  بمانيم،   نبايد  زلزله  وقوع  هنگام  كه  را  جاهايى  و  كنيد  نگاه  دّقت  با  زير  تصوير  به 

دهيد. 

 

     گفت وگو كنيد
اگر هنگام زلزله در خانه باشيد و خانه شروع به لرزيدن كند، چه كارى انجام مى دهيد؟ 



44

جانوران مهره دار

4فصل
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ــ به جانورانى مانند ماهى، قورباغه، مارمولك، مرغ, خروس و سگ، مهره دار مى گويند. 
مهره داران در بدن خود اسكلت دارند. 

ــ اسكلت از جنس استخوان است و بدن را محكم نگه مى دارد. مّهم ترين قسمت اسكلت، 
«ستون مهره ها» است.

ــ زمانى كه شما پشت يك مرغ را لمس مى كنيد، ستون مهره هاى او را احساس مى كنيد. 
ــ به جانورانى كه ستون مهره دارند «مهره دار» مى گويند. 

ــ مهره داران به پنج گروه ماهى ها، دوزيستان، خزندگان، پرندگان و پستان داران تقسيم 
مى شوند. به بقّيه ى جانوران كه مهره  ندارند، «بى مهره» مى گويند. 
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ماهى ها 

پولك  از  ماهى ها  بيش تر  پوست  مى كنند.  شنا  آب  در  خود  باله هاى  كمك  به  ماهى ها، 
پوشيده شده و لغزنده است. ماهى ها در دو طرف سر خود آبشش دارند و به كمك آبشش 
تنفس مى كنند. ماهى ها در آب تخم ريزى مى كنند. از هر تخم يك ماهى به وجود مى آيد.    

بدن  سطح  دارند.  فرق  هم  با  غذا  نوع  و  حركت  نوع  اندازه،  رنگ،  شكل،  نظر  از  ماهى ها 
ماهى لغزنده است كه به حركت سريع آن در آب كمك مى كند. 

باله

پولك

آبشش
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به تصوير باال نگاه كنيد و بگوييد ماهى ها چه فرقى با هم دارند؟ 

         مشاهده كنيد
در كالس، به ماهى درون تنگ آب به دّقت نگاه كنيد و به سؤال هاى زير پاسخ دهيد؟ 

1 ــ ماهى چند باله دارد؟ 
2 ــ لغزندگى سطح بدن ماهى چه فايده اى برايش دارد؟ 
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دوزيستان
 

به جانورى مانند قورباغه «دوزيست» مى گويند. دوزيستان در آب تخم ريزى مى كنند و نوزاد 
آن ها، مراحل اّول رشد را در آب مى گذراند. پس از آن كه آبشش نوزاد به شش تبديل مى شود، 

جانور بايد در خشكى زندگى كند. به همين دليل به اين گروه از جانوران دوزيست مى گويند.

           بيش تر بدانيد
بدن قورباغه ها پوشش ندارد و اصطالحاً پوست آن ها برهنه است.
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خزندگان
 

به جانورانى مانند: مار، سوسمار و الك پشت، «خزنده» مى گويند. 
اين جانوران دست ها و پاهاى كوتاه دارند و بعضى از آن ها دست و پا ندارند. براى همين، هنگام 

حركت، شكم خود را روى زمين مى كشند. بدن آن ها از پولك هاى سخت پوشيده شده است. 
همه ى خزندگان با شش تنفس مى كنند. خزندگان تخم گذارند. 

 

 

      فكر كنيد
چرا مار در گروه خزندگان قرار دارد؟ 
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پرندگان
 

پرندگان دو پا و دو بال دارند. بدن آن ها از پر پوشيده شده است. 
پر، بدن پرندگان را گرم نگه مى دارد و به پرواز آن ها كمك مى كند. 

پرندگان به جاى لب و دندان، نوك يا منقار دارند و با آن غذا مى خورند. پرندگان با شش 
تنفس مى كنند. همه ى آن ها تخم گذار هستند و روى تخم هاى خود مى خوابند. 

      فكر كنيد
1 ــ پرنده اى را نام ببريد كه اصالً نمى تواند پرواز كند؟ چرا؟ 

2 ــ پرندگان چه فرق هايى با هم دارند؟ 
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پستان داران
 

جانورانى مانند: گربه، اسب و گاو، از گروه «پستان داران» هستند. پوست بدن آن ها از پشم 
يا مو پوشيده شده است. بيش تر پستان داران بچه زا هستند و به بچه هاى خود شير مى دهند. 

پستان داران با شش تنفس مى كنند. 

          كار گروهى
1 ــ هر يك از شما، تصاويرى از جانوران مهره دار را تهّيه كرده و به كالس بياوريد. 

2 ــ با كمك آموزگار خود، جدول زير را روى مقوا رسم كنيد و تصوير هر جانور را زير 
ستون مربوط به آن بچسبانيد. 

3 ــ آن را به ديوار كالس نصب كنيد. 

       
جانوران مهره دار

پستان دارانپرندگانخزندگاندوزيستانماهى ها
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    كار در كالس
جدول زير را كامل كنيد.

گروه مهره داراننوع حركتنوع توليد مثلنوع دستگاه تنفسپوشش بدن
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      بيش تر بدانيد
مهره  ستون  خود  پشت  در  انسان ها،  همه ى 

دارند.
براى حفظ سالمت ستون مهره هاى بدن خود 
بايد دّقت كنيم، به صورت خميده و كج ننشينيم 
سنگين  اجسام  كردن  جابه جا  و  بلند كردن  از  و 

خوددارى كنيم.

تصاوير زير، رفتارهاى صحيح براى سالمتى ستون مهره ها را نشان مى دهد. 
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فصل

درياها 5
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      مشاهده كنيد
1 ــ كره ى جغرافيايى را به كالس بياوريد و آب ها را روى آن مشخص كنيد. روى كره ى 

زمين خشكى ها بيش ترند يا آب ها؟ 
2 ــ اگر به كره ى جغرافيايى نگاه كنيد، مى بينيد كه بيش تر قسمت هاى كره ى زمين را 

آب فراگرفته است. به اين آب ها، درياها و اقيانوس مى گويند. 
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                مطالب تكميلى
بر اثر تابش خورشيد، آب درياها بخار مى شود و بخار آب رطوبت هوا را افزايش مى دهد. 

براى همين درياها نقش مهّمى در تغييرات آب و هوا دارند. 
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فايده هاى دريا
 

دريا براى ما انسان ها فايده هاى زيادى دارد. ما مى توانيم از دريا غذا و نمك تهّيه كنيم. 
هم چنين، از راه هاى دريايى، براى حمل و نقل كاال و مسافرت به كشورهاى ديگر، استفاده 

مى كنيم. 
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تهّيه ى غذا

در دريا، گياهان و جانورانى وجود دارند كه ما مى توانيم از آن ها غذا تهّيه كنيم. مردمى كه كنار دريا 
زندگى مى كنند، با استفاده از كشتى و قايق هاى بزرگ، به ماهى گيرى و شكار جانوران دريايى مى روند. 

در بعضى كشورها، از گياهان دريايى نيز غذا تهّيه مى كنند.

                مطالب تكميلى
غذاهاى دريايى كه مردم در كشورهاى گوناگون مصرف مى كنند، با هم فرق دارند. براى 
مثال، ما در ايران از ماهى، ميگو و خاويار غذا درست مى كنيم. اما در بعضى از كشورها، از 

گياهان دريايى يا جانورانى مثل خرچنگ هم غذا تهّيه مى كنند. 



59

     فكر كنيد
چند ماّده ى غذايى را كه از دريا به دست مى آيند، نام ببريد. 

تهّيه ى نمك

     آزمايش كنيد
وسايل و مواّد مورد نياز:

ظرف شيشه اى، يك ظرف آب و مقدارى نمك 
1 ــ نمك و آب را در ظرف شيشه اى بريزيد و خوب به هم بزنيد. چه اتّفاقى مى افتد؟ 

2 ــ محلول را حرارت دهيد. چه به دست مى آيد؟ 
در آب دريا نيز نمك وجود دارد. مقدارى از نمك هاى خوراكى را به وسيله ى تصفيه، از 

آب هاى دريا به دست مى آورند. 
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                  مطالب تكميلى
آيا مى دانيد نمك از كجا وارد دريا مى شود؟ 

رودهايى كه از خشكى به دريا مى رسند، مقدار زيادى خاك و سنگ همراه دارند. در بعضى 
از اين خاك ها و سنگ ها، نمك وجود دارد كه در آب حل مى شود و به دريا مى رسد. 
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كشتى رانى

كشتى  وسيله ى  به  دريا  راه  از  است.  نقل  و  حمل  دريا،  از  استفاده  موارد  از  ديگر  يكى 
مى توان، مسافران و كاالهاى زيادى را جابه جا كرد. 

      بيش تر بدانيد
اگر به كنار دريا رفته باشيد، مشاهده كرده ايد كه امواج دريا به 

سمت ساحل در حركت هستند. 
آيا فكر كرده ايد، امواج دريا چگونه  به وجود مى آيند؟ 

آب دريا هميشه در حال حركت است. با وزيدن باد بر سطح 
آب، روى دريا موج به وجود مى آيد. 

هنگام وزش بادهاى شديد، ارتفاع امواج زياد مى شود. 
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آلودگى دريا
 

آيا مى دانيد آب درياها از چه راه هايى آلوده مى شوند؟ 

و  خانه ها  از  را  فاضالب ها  رودها،  آب  1 ــ 
كارخانه ها به دريا مى رساند. 

2 ــ گاهى آب باران، كودها و برخى مواّد سّمى 
و  مى شويد  كشاورزى  زمين هاى  از  را  آلوده كننده 

از طريق رودها، به دريا مى برد. 

نفت كش،  كشتى هاى  خرابى  اثر  بر  گاهى  3 ــ 
مى شوند.  درياها  آب  وارد  نفتى  مواّد  از  مقدارى 
بين  از  را  دريايى  جانوران  مواد،  اين  بيش تر 

مى برند. 
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         بررسى كنيد

آيا آلودگى آب درياها بر زندگى جانداران دريايى اثر دارد؟ 

چگونه هنگام رفتن به دريا مراقب خود باشيم؟ 

وقتى در فصل تابستان براى تفريح به كنار دريا مى رويم، بايد به خاطر داشته باشيم: 
ــ براى جلوگيرى از آفتاب سوختگى، بدن خود را با كرم ضد آفتاب چرب كنيم. 

ــ در روزهايى كه دريا آرام است، شنا كنيم و هنگام شنا كردن، به جاهاى عميق دريا نرويم. 
ــ بعد از شنا كردن، حتماً دوش بگيريم و بدن خود را خوب بشوييم. 
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     كار در كالس

تصويرى از ساحل دريا را در دفتر خود نّقاشى كنيد و آن را رنگ بزنيد. 

   
 
                      از ريختن زباله در كنار دريا خوددارى كنيد.
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