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 ابتدایی درسنامه آموزشی پایه چهارم

 نظارت
 سیده هما عقیلی

 گلستان معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان

 دبیرخانه اجرایی
 ی ابتدایی(های آموزشی و بررسی محتواگروهیس اداره تکنولوژی،رئ)ساحره عبداللهی

 (و بررسی محتوا های آموزشیگروه ،کارشناس  تکنولوژی) مسلم سید علی

 تهیه و تدوین محتوا

 علوم تجربی

 سارا بازوری  

 مریم رجبلو

 سمیه گرگانی

   سیداباد  عطیه صابری 

 قرآن
 سارا بازوری    

 خالق بردی حبیب لی

 مطالعات اجتماعی

  سارا بازوری  

 عباسعلی رستمی  

 رجب محمد سالقی

  مصطفی پرمرزه   



 

 

 

 به نام خدا

 پیشگفتار 

گسترش و  ، کودکانجانبه  گیری شخصیت و رشد همه شکلابتدایی به دلیل نقش بنیادین خویش دردوره  

اموری که کودک در زندگی روزم  تعمیم با آنمفاهیم و معانی  تکوین   در  ها مواجه است، نقش مهمیره 

کودک اجتماعی  و  زیستی  در  دوره   و  دارد  انشناختی،  که  است  فای  برای  رصت  آن  مناسبی  موقعیت  و 

گردد و استعدادهای هر تحصیل، تربیت و یادگیری شیوه ارتباط صحیح با دیگران برای کودک فراهم می

نای توسعه مبدوره آموزش عمومی    موارد ذکر شده، با توجه به اهمیت    . شودتدریج شکوفا میه  کودک ب

 تعریف شده است.  ایپایدار در هر جامعه 

 کودکان   ، در ابعاد مختلف جمعیتی و جغرافیایی  ی ابتدایی به گونه ای است کهدوره   آموزشی  گستردگی

تحت پوشش آموزش های رسمی ر توسعه یافته  تو مناطق کمحتی در دورترین روستاها  الزم التعلیم را  

است  یادگیری  الزم –لذا با توجه به جایگاه این دوره و تأثیر آن در فرایند یاددهی  خویش قرار می دهد، 

راستای آموزشی    در  عدالت  ریزی  توسعه  برنامه  ای  گونه  مداومت،    دشوبه  جامعیت،  اصول  آن  در  که 

 بینی، همکاری و مشارکت، استمرار و... لحاظ گردد. واقع 

بوم جدید مان، در زیست  نیز  و پرورش  بیماری کوید  آموزش  از  نهادها متأثر  و گردیده است    19ند سایر 

 فراهم نماییم. تحصیلی    برای دانش آموزان درتمامی سطوحدسترسی آموزشی را    ایجاب می نماید تا  شرایط

به ایجاد فرصت های برابر یادگیری و آموزش مداوم، تهیه درسنامه   و  عدالت آموزشی    توسعهراستای    در

روان  برای تمامی پایه ها برمبنای الگوهای تدریس به زبان ساده،    پل ارتباطی بین معلم و دانش آموز  عنوان

ابزاره از  یکی  عنوان  به  تا  باشد  می  ضروری  فهم  قابل  حضوری، و  آموزش  کنار  در  مکمل  مدرسه    ای 

بستر الزم را   بتوانیم  بدین وسیلهمواد دیداری و شنیداری مورد استفاده قرار گرفته و    و  رانای  تلویزیونی

 نظام تعلیم و تربیت  اهدافجهت تسهیل، تقویت، تکمیل و تعمیق یادگیری دانش آموزان و نهایتاً تحقق  

سازیم.  رو های  درسنامهمجموعه    فراهم  معاونت   پیش  های  حوزه  همکاران  جمعی  مشارکت  آموزش    با 

کل   ادارات  شمالی،   هایاستانابتدایی  خراسان  جنوبی،  خراسان  اصفهان،  اردبیل،  شرقی،  آذربایجان 

ی و  گلستان  کرمانشاه،  کردستان،  اهدافزد  ـسمنان،  تحقق  راستای  ابتدایی  در  ی  عنوان   دوره  به  و 

امید است با تهیه و توزیع این محتوای  رسان به معلمان و دانش آموزان عزیز فراهم گردیده است.  یاری 

ی ابتدایی مکتوب بتوانیم گامی موثری در راستای تداوم و استمرار چرخه آموزش برای دانش آموزان دوره 

برداریم. 



 

 

 

 

 و دانش آموزان محترم اسخنی با اولی

برای تمامی شما عزیزان از  ، ضمن آرزوی صحت و سالمت  محتوای تهیه شده و   جهت بهره مندی بهتر 

 : نماییمتوجه شما را به موارد ذیل جلب می  ، تداوم آموزش با کیفیت

شتر اری بینیازمند همراهی و همک* تکمیل فرایند آموزش و یادگیری و تحقق اهداف در این شرایط خاص،  

 از پیش شما عزیزان است. 

که انتظار می رود    به صورت خود آموز یا نیمه خودآموز تهیه شده   "درسنامه"بسته آموزشی با عنوان    *

از هر عنوان درسی را مطالعه نموده و   صفحاتیروزانه  ،  ا توجه به راهنمایی معلم محترم خودب  دانش آموز

 د.انجام دهالیف مربوط به آن را تک

باشد محتوای اصلی کتاب درسی می  تکمیل کننده   نامه به عنوان مکمل آموزشی تهیه گردیده و* این درس

از مطالعه بعد  از درس   که الزم است دانش آموزان  فعالیت هر قسمت  و  نموده  به کتاب مراجعه  های نامه 

 مربوطه را انجام دهند. 

های د تا بر انجام تکالیف و فعالیت حضور داشته باشن  در کنار دانش آموز  * حتی االمکان یکی از والدین

 . نمایند ارائهو در صورت لزوم راهنمایی الزم را  نموده آموزشی تعیین شده نظارت 

یا در   زگار مربوطه تعیین نموده تکالیف روزانه ای که آمو  ین محترم نظارت نمایند که فرزندنشانوالد*  

 .ددهرا انجام  درسنامه مشخص شده 

و به عنوان یکی  خواهد گرفت  ار محترم فرزند شما قرار  مورد بررسی آموزگستمر  به طور منامه  * این درس 

مالک  ارزشیابی  از  پس  های  خواهدشد؛  لحاظ  آموزالاو  دانش  تا  گردد  نظارت  است  و    زم  تکالیف  کلیه 

 د. مربوط را به نحو مطلوب انجام ده هایفعالیت 

 )برنامه کالسی( مطالعه رنامه زمانی تعیین شده توجه به ب با محتوای درسی تهیه شده راعزیز    دانش آموز  *

  کمک بگیر. به جای همکالسی، از اعضای خانواده  ، ارکتیجهت انجام فعالیت های گروهی و مشو  نموده 

 . بگیرید راهنماییآموزگار خود  از یا ابهام درصورت داشتن هرگونه سوال ضروری است *

 با تشکر 
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 امه ــدرسن

 چهارم دبستانعلوم 
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 و نحوه تشکیل آنها آشنایی با انواع سنگ ها                             

 هم هیشب دهنده لیتشک ياجزا ي اندازه و نوع ،یصاف ،يزبر رنگ، نظر از ها سنگ ي همه ایآ شما، نظر به     

 ه هایشانذر ي اندازه و یسخت ،یصاف ،يزبر رنگ، مانند يظاهر يها یژگیو نظر از ها سنگخیر،  هستند؟

 .اند متفاوت

 

 

 

 دیکن يآور جمعزندگیتان  محل از را گوناگون سنگ يتعداد.1

 . دیکن يگذار شماره کیماژ با را ها سنگ.2

 .سکه اي را روي سنگ ها بکشید.3

 .دیسیبنو ریز جدول در را خود يها مشاهده ي جهینت.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشاهده ها 
 
 

 شماره سنگ

 
 

 رنگ

 
 صافی

 یا
 زبري

ه هاي راندازه ذ
تشکیل دهنده 

 سنگ

 سکه روي
 سنگ خراش

 ریز
 است 

درشت 
 است

 ایجاد
 می کند

 ایجاد
 نمی کند

1       

2       

3       

 فعالیت

 : سنگ ها6درس

 هدف:



 

۳ 
 

 

 سنگ ها در مسیر رود تغییر می کنند                  

  وقتی رود از کوه جاري می شود، در مسیر خود سنگ ها را به حرکت در می آورد و جا به جا می کند.

 به نظر شما شکل سنگ ها در مسیر حرکت خود چه تغییري می کند؟

 گفت و گو 

 

) با 2*اندازه و شکل سنگ هاي  محل(
کوچکتر و صاف تر شده است.) 3) چه تفاوتی هایی دارد؟ سنگ ها در محل (3سنگ هاي محل (  

* از این گفت و گو چه نتیجه اي می گیرید؟ سنگ ها در مسیر رود با هم برخورد می کنند، می شکنند و 
 خرد می شوند و در اثر ساییده شدن با یکدیگر صاف تر می شوند.

 

 

 با توجه به شکل صفحه قبل، هریک از سمگ هاي زیر را در کدام قسمت رودخانه می بینید؟

 
 الف                                             ب                                                ج               

 کنار و باالي رود           (ب) در مسیر رود               (ج) انتها و کف رود(الف) 

تفاوتی ) چه 2) با محل (1* اندازه سنگ ها در محل (
) درشت تر و بزرگ تر 1دارد؟ سنگ ها در محل (

 است.
) چه تغییري 2) تا محل (1* شکل سنگ ها از محل (

 کرده است؟ کوچکتر و صاف تر شده است.

 کنیدفکر 



 

٤ 
 

 

 *چرا بعضی از سنگ ها الیه الیه هستند؟

 باال فعالیت زیر را انجام دهیدبراي پاسخ به سوال 

 
 *سنگ هاي رسوبی چگونه تشکیل می شوند؟

 آورد. سنگ هاي ریز و درشت را با خود به حرکت در می از کوه، سنگ ها و ذرهرود هنگام سرازیر شدن 

ها پس از وارد  و دریاچه شوند. این ذره دریا ، همراه رود حرکت میکنند تا وارد يالهاي ریزتر و گل و 

 پس از گذشت سال الیه هاقرار میگیرند. این روي هم  الیه الیهنشین میشوند و  شدن به دریا و دریاچه، ته

 .نی سخت میشوند و سنگهاي رسوبی را تشکیل میدهند. سنگهاي رسوبی انواع گوناگونی دارندالهاي طو

 

 

از این فعالیت نتیجه میگیریم که مواد درون ظرف 
در ته ظرف رسوب کرده و روي یکدیگر به 

صورت الیه الیه انباشته می شوند. پس سنگ هاي 
 رسوبی نیز به همین دلیل الیه الیه هستند.

این سنگ شبیه نوعی سنگ رسوبی است 
که در آن سنگ هایی با تکه هاي ریز و 

 درشت و متفاوت دیده می شود.

 
 
 

 سنگ رسوبی



 

٥ 
 

 

اند. این مواد مذاب مذاب هاي درون زمین به دلیل گرماي زیاد به حالت  درون زمین بسیار گرم است. سنگ

هاي آذرین را تشکیل میدهند. سنگ آذرین تصویر زیر در اثر آتشفشان تشکیل  پس از سرد شدن، سنگ

 .شده است

 

 

 

 

 

 فعالیت

.کره و شکالت ذوب شده کم کم سفت می شوند.5  
جامد در .دوباره مخلوط کره و شکالت به حالت 6

 می آیند.
از این فعالیت نتیجه می گیریم که بعضی از مواد 

در اثر گرما ذوب شده و بر اثر سرما دوباره به 
 حالت جامد برمی گردند.

ره بر اثر گرما ذوب ت و کالسنگ  ها نیز مانند شک
 جامد به حالتمیشوند و پس از سرد شدن، دوباره 

.آیند در می  

 سنگ آذین



 

٦ 
 

 

 

 هاي دگرگونی می کنند؛ به همین سبب به آنها سنگ بر اثر گرما و فشار زیاد تغییر میها  از سنگبرخی 

 .گویند

 
 

 

 

 

 

 فعالیت

 

 عاتجمع آوري اطال

ي  ي چگونگی تهیه در گروه خود درباره*
خشت و آجر و استحکام خانه ِ هاي خشتی 

آوري کنید و نتیجه  جمعاطالعات و  آجری
.گزارش دهید کالسرا به   

خانه هایی که از خشت ساخته شده اند 
استحکام کمتري دارند، چون خشت همان 

گِل خشک شده است اما با گرما پخته 
نشده و شکننده است. ولی خانه هایی که از 
آجر ساخته شدند استحکام بیشتري دارند 

چون آجر بعد از خشک شدن در کوره 
 گرما میبیند و مقاوم تر می شود.

 سنگ دگرگونی
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 .شود کنند. این سنگ در همه جا یافت نمی سنگ آهن، نوعی سنگ است که از آن، آهن تهیه می

 :من براي حفاظت از منابع خدادادي و جلوگیري از آسیب رسیدن به انسان، جانوران و گیاهان*

 

یل و مواد گوناگونی  ـــا ما در زندگی خود از وس
 می کنیم که بعضی از آنها را از سنگ استفاده می

شما، گچی که با آن روي تخته  سازند. مغز مداد 
سفید می می سید و گچی که دیوارها را با آن   نوی

هاي فلزي، دســـتگیره ند، پنجره   هاي در،  کن
شپزخانه و حتی نمکی که در غذا  سایل آ شتر و بی

 .شوند هاي گوناگون تهیه می ریزیم، از سنگ می

 از سنگ ها چه استفاده اي می شود؟
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 به سواالت زیر پاسخ دهید.                 

 دارند؟ تفاوت نظر چه از ها سنگ-1

 .دیببر شوند؟نام یم میتقس ي دسته چند به ها سنگ-2

 کنند؟ یم دایپ یراتییتغ چه خود یحرکت ریمس در رودها؛ داخل ي ها سنگ-3

 شوند؟ یم لیتشک چگونه یرسوب يها سنگ-4

 دارند؟ يها یژگیو چه یرسوب يها سنگ-5

 شوند؟ یم لیتشک چگونه نیآذر يها سنگ-6

 ند؟یآ یم وجود به چگونه شده شده دگرگون ي ها سنگ-7

 )مورد4(شود؟ یم يها استفاده چه ها سنگ از-8

 )مورد2(شود؟ یم ها سنگ مثل يارزشمند منابع زودهنگام انیپا موجب یعوامل چه-9

 دارد؟ يضرر چه نیزم و کوه از ها سنگ کندن-10

 .دیکن انیب را ها سنگ ي استفاده موارد از مثال و نمونه چند-11

 )مورد2(ست؟یچ ها سنگ مثل يخداداد منابع از حفاظت در شما سهم-12

 

 

 

 

 

 

 



 

۹ 
 

 

 

 

 

 کاربرد آنها در زندگی آشنایی با ویژگی هاي آهنربا و روش هاي ساخت آهنرباي معمولی و الکتریکی و                     

 آهنربا چیست؟*

 آهنربا وسیله اي است که جسم هاي آهنی را به خود جذب می کند.

 نمی جذب را مسی سیم و آلومینیمی ورق ربا کند. آهن نمی جذب را فلزي هاي جسم ي همه ربا آهن

 شوند. می ربا آهن جذب هستند، آهنی که کاغذ ي گیره و میخ مانند فلزي هاي کند. جسم

 

 

 

 

 است؟ یکسان ربا آهن جاي همه در ربایی آهن خاصیت آیا*

 است. دیگرآن، بیشتر هاي قسمت نسبت به ربا، آهن دو سر در ربایی آهن خاصیت
 
 
 

 

 

 

 

 زندگی: آهنربا در 7درس 
 

 هدف



 

۱۰ 
 

 

 طب هاي آهنربا*ق

 هاي قطب ، دارد بیشتري ربایی آهن خاصیت که ربا آهن از هایی قسمت به

 دارد. قطب دو ربا گویند. هر آهن می ربا آهن

 Sعالمت  با را ربا آهن جنوب قطب وN عالمت  با را ربا آهن شمال قطب
 دهند. می نشان

 گذارند می اثر یکدیگر بر ربا آهن دو هاي قطب *

 غیر هاي قطب و دفع را یکدیگر ربا، آهن همنام هاي قطب کنیم، می نزدیک هم به را ربا آهن دو وقتی

 کنند. می جذب را یکدیگر همنام

 
 
 

 

 

 

 ؟بسازیم ربا آهن چگونه *

 کنند. می پیدا ربایی آهن خاصیت دهیم، مالش ربا آهن با اگر را میخ مانند آهنی، اجسام از برخی

 
 
 
 
 
 
 

 

روش 

 مالشی

روش 

 الکتریکی

مقداري سیم روکش دار را دور یک میخ آهنی پیچیده و دو سر سیم را به دو سر یک باطري وصل می کنیم. 
سپس با نزدیک کردن گیره کاغذ به میخ، گیره ها به میخ جذب می شوند. از این شکل آهنرباها در جر ثقیل 

 و پنکه ها استفاده می شود. 



 

۱۱ 
 

 

 کاربردهاي آهنربا*

 استفاده می شود.  جغرافیایی هاي جهت از قطب نما براي تعیین 

 می استفاده نما قطب از هواپیماها و ها کشتی حرکت مسیر تعیین براي هوایی و دریایی هاي مسافرت در

 کنند.

 ها از جرثقیل بعضی است. در الکتریکی رباي آهن از استفاده ها، جسم کردن جا به جا هاي روش از یکی

 شود. می استفاده آهنی هاي وسیله بردن باال براي ربا آهن این از

 ربایی آهن خاصیت کنند، می استفاده ها آن از خود هاي پرداخت براي مردم که اعتباري هاي کارت

 دارند.

 
 

 

 

 

 به سواالت زیر پاسخ دهید.        

 جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. -1

 را جذب می کند، ............... نام دارد. وسیله اي که جسم هاي آهنی -

 به دو سر آهن ربا، ...............  می گویند. -

 براي تعیین جهات جغرافیایی از وسیله اي به نام ............... استفاده می شود. -

 قطب جنوب آهن ربا را با حرف ............... نشان می دهند. -

 دارد.هر آهن ربا، ............... قطب  -

 فقط اجسام ............... جذب آهن ربا می شوند. -

 در مسافرت هاي دریایی، براي تعیین مسیر حرکت کشتی ها از ............... استفاده می شود. -
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 قطب هاي همنام آهن ربا یکدیگر را ............... می کنند. -

 به پرسش هاي زیر پاسخ دهید. -2

 آهن ربا را تعریف کنید. -

............................................................................................................................................................... 

 قطب نما را تعریف کنید. -

............................................................................................................................................................... 

 کدام یک از وسیله هاي زیر جذب آهن ربا می شوند؟ نام آن را در جدول بنویسید. -3

 جذب آهنربا 
 می شوند

 جذب آهنربا 
 نمی شوند

  
 
 
 

 کدام آهنربا قوي تر است؟ به چه دلیل؟ -4

..................................................................... 

..................................................................... 

این دو ماشین اسباب بازي که روي هر کدام یک آهنرباي تیغه اي است، با هم تصادف می کنند! نام  -5

 عالمت (؟) مشخص شده را بنویسید.قطب هایی که با 

 

)1( )2( 

s ? ? 
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 این تصویر کدام روش ساخت آهنربا را نشان می دهد؟ آن را توضیح دهید. -6

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

 تصویر زیر کدام روش ساخت آهنربا را نشان می دهد؟ آن را توضیح دهید. -7

....................................................................... 

....................................................................... 
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 در این فصل با سیاره ها، منظومه شمسی و هرچیزي که در فضا وجود دارد آشنا می شویم.               

 ستاره چیست؟*

تاره ها نقطه هاي نورانی در آسمان هستند که از خودشان نور س

 دارند.

چرا بعضی از ستاره ها نورانی تر و بعضی کم نور تر دیده می *

 شوند؟

زیرا فاصله ستاره ها از ما به یک اندازه نیست، ستاره هایی که به 

ترند نورانی تر و ستاره هایی که از ما دورترند کم ما نزدیک 

 نور تر دیده می شوند.

در قدیم ستاره شناسان با  دیدن ستاره ها و وصل کردن آنها به 

یکدیگر شکل هاي مختلفی می ساختند که به آنها در جهت یابی 

 و پیدا کردن مسیرها کمک می کرد.

 

  

 .دارد نام) بزرگ خرس(اکبر دبّ ها شکل نیا از یکی

 کهکشان چیست؟*

نقطه هاي نورانی که در آسمان وجود دارند همه 

 در مجموعه اي به نام کهکشان قرار دارند.

 

   

 

 

 *کهکشان راه شیري چیست؟

کهکشانی که ما در آن زندگی می کنیم، 
کهکشان راه شیري نام دارد.کهکشان ما تعداد 

زیادي ستاره دارد و خورشید یکی از ستاره هاي 
  آن است.

  خورشید نزدیک ترین ستاره به زمین است.

 

 

 : آسمان در شب 8درس 
 

 هدف



 

۱٥ 
 

 *منظومه خورشیدي چیست؟

 خورشید و هرچیزي که به دور آن می چرخد را منظومه خورشیدي(منظومه شمسی) می گویند.

 خورشید می چرخند.زمین به دور خورشید می چرخد و به همراه زمین هفت سیاره دیگر هم به دور 

 *سیاره ها از خودشان نور ندارند و نور خورشید را بازتاب می کنند*

 

 نام سیاره ها به ترتیب(از نزدیکترین سیاره به خورشید تا دورترین سیاره از خورشید)

 : این سیاره نزدیک ترین سیاره به خورشید است و به همین دلیل بسیار گرم می باشد. عطارد.1

: این سیاره نزدیک ترین سیاره به کره زمین است و به همین دلیل می توانیم این  ناهید(زهره).2

 سیاره را  گاهی قبل از طلوع خورشید و گاهی بعد از غروب خورشید در آسمان ببینیم.

: سیاره زمین، جایی است که ما انسان ها و موجودات زنده روي آن زندگی می کنیم.  سیاره زمین.3

زمین تنها سیاره اي است که در آن آب و هوا وجود دارد و امکان زندگی کردن در آن فراهم  سیاره

 است.

: این سیاره از روي زمین به شکل یک نقطه نورانی قرمز رنگ دیده می شود و  سیاره مریخ(بهرام).4

 جنس این سیاره از سنگ است.

 11ه شمسی است که قطر آن تقریبا : این سیاره بزرگترین سیاره منظوم سیاره مشتري(برجیس).5

 برابر قطر زمین است.
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 : این سیاره کمربندي از جنس بخار، سنگ و غبار به دور خود دارد. سیاره کیوان(زحل).6

 سیاره اورانوس.7

: این سیاره دورترین سیاره منظومه شمسی است که بسیار سرد می باشد و جنس آن سیاره نپتون.8

 از گاز است.

 
سیاره ناهید. زیرا به خورشید نزدیک تر  ناهید گرم تر است یا مشتري؟ به چه دلیل؟سیاره -1

 است.

زیرا به دور خورشید می چرخد و از خود نوري ندارد و نور خورشید  چرا زهره یک سیاره است؟-2

 را بازتاب می کند.

نزدیک است و نور سیاره زهره در آسمان پرنور دیده می شود؛ به چه دلیل؟زیرا به خورشید و زمین 

 خورشید را بازتاب می کند.

 گفت و گو

 *ستاره ها در روز کجا هستند و چرا در روز نمی توانیم آنها را ببینیم؟

ستاره ها در روز هم در آسمان هستند اما به دلیل نور زیاد خورشید در هنگام روز نمی توانیم ستاره 

 ها را ببینیم.
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 ها به هم برخورد نمی کنند؟*چرا در منظومه خورشیدي سیاره 

زیرا سیاره ها در مسیر مشخصی به دور خورشید می چرخند و از مسیر حرکت خود خارج نمی 

 شوند.

 مدار چیست؟*

 به مسیر حرکت سیاره ها به دور خورشید، مدار می گویند.

 
 سال خورشیدي چیست؟

 آید. از یک دور گردش هر سیاره به دور خورشید، سال خورشیدي به وجود می

شبانه روز می  365شبانه روز است، یعنی یک سال زمین  365گردش زمین به دور خورشید حدود 

 شود.

 همچنین اینکه تقویم کشور ما براساس گردش زمین به دور خورشید تنطیم شده است.

 

 

 سیاره نپتون، زیرا دورترین سیاره *سال کدام سیاره منظومه شمسی از بقیه طوالنی تر است؟ چرا؟

 از خورشید است و مدت زمان بیشتري طول میکشد تا یک دور به دور خورشید بچرخد.
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 مهتاب چیست؟*

 به نور ماه، مهتاب می گویند.

 ماه از خودش نوري ندارد و نور خورشید را بازتاب می کند.

 ماه از همه سیاره ها و ستاره ها به زمین نزدیک تر است.

 طح ماه گودال هاي کوچک و بزرگ زیادي دارد.در کره ماه آب و هوا وجود ندارد و س

 ماه قمري چیست؟*

 چرخش ماه به دور زمین، حدود چهار هفته طول میکشد که به آن ماه قمري می گویند.

 

ماه همیشه به یک شکل دیده نمی شود و نور خورشید همیشه مقداري از سطح ماه را روشن می کند 

 ما آن را از روي زمین می بینیم و این مقدار در طول یک ماه قمري تغییر می کند.که 

 

 

روز ( دو هفته) اول 14شکل هاي گوناگون ماه در 

 
 راه هاي مطالعه فضا

ستاره شناسان براي مطالعه فضا و ستاره ها مکانی را درست کردند که به آن رصدخانه می گویند. 

ز ابزارهاي پیشرفته مثل تلسکوب هاي قوي به مطالعه فضا و ستاره ها می در رصدخانه ها با استفاده ا

 پردازند.

 فعالیت

 شکل هاي گوناگون ماه



 

۱۹ 
 

 اولین رصدخانه ایران در شهر ري ساخته شده است.

 تلسکوب چیست؟*

تلسکوب وسیله اي است که با استفاده از آن می توان ستاره ها و هرچیزي که در آسمان وجود دارد 

 را دقیق تر و بهتر دید.

با پیشرفت علم توانستند به خارج از کره زمین سفر کنند و اولین جایی که سفر کردند کره انسان ها 

 ماه بود.

 به سواالت زیر پاسخ دهید.

 .دیکن مشخص را نادرست و درست يها جمله-1

  نادرست             درست                   .                        است اندازه کی به ما از ها ستاره همه فاصله

 نادرست             درست                  .                                              است گاز از بهرام ارهیس جنس

 نادرست             درست         .                              دارد نام زهره د،یخورش به ارهیس نیتر کینزد

 نادرست             درست   .       است نیزم ارهیس کرد، یزندگ توان یم آن يرو که يا ارهیس تنها

 .دیکن پر مناسب کلمات با را یخال يجاها-2

 .دارد نام.................................   کهکشان م،یکن یم یزندگ آن در ما که یکهکشان

 .دارد نام...................................  نیزم کره به ستاره نیتر کینزد

 .مینیبب آسمان در را................................  ارهیس یگاه میتوان یم ما

 .ندیگو یم....................................  د،یخورش دور به ها ارهیس حرکت ریمس به

 .کنند یم استفاده......................................  اسم به يا لهیوس از ها ستاره و ها ارهیس دنید يبرا

 .ندیگو یم..........................  ماه نور به

 .دیکن انتخاب را مناسب نهیگز-3

 است؟ سردتر همه از ارهیس کدام*
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 نیزم                   نپتون                يمشتر                       خیمر

 دارد؟ نام د،چهیخورش از بعد ارهیس نیچهارم*

 خیمر                    زهره                 اورانوس                     عطارد

 است؟ روز چند حدود نیزم سال*

 روز  375                روز 265               روز 360                  روز 365

 ست؟یچ جنس از نپتون ارهیس جنس*

 سنگ                     غبار                      گاز                       بخار

 . دیکن فیتعر را يدیخورش منظومه*

 ست؟یچ در ستاره با ارهیس تفاوت*

 است؟ ارهیس کی اورانوس چرا*

 د؟یآ یم وجود به چگونه يدیخورش سال*

 ست؟یچ يقمر ماه*
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 *آشنایی با ساختار سلول و تقسیم آن و انواع سلول هاي بدن
 *آشنایی با نقش بخش هایی از بدن که مواد غذایی را گوارش می کنند

 

ساخته شده بدن ما و همه جانداران از سلول 

 است . سلول ها زنده اند .

 ؟*زخم هاي ما چگونه بهبود می یابند

 
  سلول ها بسیار کوچک اند مثال میلیون ها سلول پوست روي یک میلیمتر از خط کش جا می گیرند .

 

 

 *میکروسکوپ چیست؟

 

 در بدن ما میلیون ها میلیون سلول وجود دارد و این سلول ها شکل هاي مختلفی دارند .

وقتی سلول هاي پوست میمیرند ، سلول هاي جدید 

 .پیدا می کندگیرندو زخم بهبود  جاي آن ها را می

 

براي دیدن سلول ها باید از میکروسکوپ استفاده کرد . 

میکروسکوپ ابزاري است که می تواند اجسام را چند 

 هزار برابر بزرگتر از اندازه واقعی شان نشان دهد .   

 

 )1: بدن ما( 9درس 

 اهداف 



 

۲۲ 
 

 

وال از سه قسمت می هر سلول معم

پرده ي دور سلول یا غشاء -1شود :

 هسته -3سیتوپالسم -2

 
 ها آن ي همه ي اندازه ، کنند می حرکت ، میرند همگی می ؛ اند زنده شباهت سلول ها : همگی

 . اند شده تشکیل بخش سه از ، کنند می حرکت ، کنند می مثل تولید ، است کوچک

غذایی که می خوریم ، آبی که می نوشیم و هوایی که تنفس می کنیم ، نیاز سلول هاي بدن ما را 

 بمانند ، رشد کنند و تقسیم شوند  .برطرف می کند . سلول ها به ابن مواد نیاز دارند تا زنده 

گوارش غذا از وقتی که آن را وارد دهان می کنیم آغاز می شود . گوارش سبب می شود تا غذا آن 

 قدر ریز شود که ذره هاي آن بتوانند وارد سلول هاي بدن شوند .

 براي گوارش غذا دهان ،مري،معده ، روده باریک ، روده ي بزرگ فعالیت می کنند .

            

من براي حفظ سالمت بدن خود غذا را همیشه به خوبی می جوم . نوشابه زیاد نمی نوشم . شیر    

 زیاد می نوشم . نوشیدنی و غذاي خیلی داغ و خیلی سرد نمی خورم . 

 به سواالت زیر پاسخ دهید.

 کوچکترین واحد ساختمانی بدن ما چه نام دارد ؟-1

 سلول چیست ؟-2

تعداد سلول ها افزایش می وقتی بدن رشد می کند ، 
  .یابد

وقتی بخشی از بدن آسیب می بیند سلول هاي آن بخش 
 تقسیم می شوند و سلول هاي جدیدي را تولید می کنند .
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 سلول هاي قسمتی از بدن می میرند چگونه بهبود پیدا می کنند ؟وقتی -3

 معموال سلول هاي کدام قسمت از پوست مرده هستند ؟-4

 براي دیدن سلول از چه وسیله اي استفاده می شود ؟-5

 میکروسکوپ چیست ؟-6

 سلول ها از چه نظر به هم شبیه هستند ؟ (یا هر سلول چند قسمت دارد ؟)-7

 ه رشد می کند ؟(یا سلول ها چگونه رشد نموده ، تقسیم شده و زیاد می شوند ؟)بدن ما چگون-8

 ما براي زنده ماندن و رشد کردن به چه چیزهایی نیاز داریم ؟سه مورد نام ببرید .-9

 چرا سلول ها به آب و غذا و اکسیژن هوا نیاز دارند ؟-10

 گوارش یعنی چه ؟-11

 اتفاقی می افتد ؟ وقتی غذا را می خوریم براي ما چه-12

 براي گوارش غذا ؛کدام قسمت هاي بدن باید فعالیت کنند ؟-13

 روده ي بزرگ  –روده ي باریک  –معده  –مري  –دهان و دندان ها 

 سهم شما در حفاظت از سالمت بدن خود چیست ؟چهار مورد-14

 سیتوپالسم چیست ؟-15

میرند همیشه ترمیم شده و با سلول هاي جدید آیا همه ي سلول هایی که آسیب می بینند یا می -16

 جایگزین می شوند ؟

 سلول ها از چه نظر متفاوت هستند ؟-17

 چرا شکل سلول ها متفاوت است ؟-18

 در یک میلیمتر چند سلول جاي می گیرد ؟-19

 آیا عمر همه ي سلول ها یکسان است ؟-20

 ه اند ؟چرا سلول هاي پوست صاف بوده و در کنار هم قرار گرفت-21
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 * آشنایی با دستگاه تنفسی و اندام هاي آن

 * آشنایی با دم و بازدم و مسیر آن

 *آشنایی با نحوه انتقال مواد در بدن

 *آشنایی با قلب و نحوه عملکرد آن

 *آشنایی با تصفیه خون و نحوه عملکرد آن

 آشنایی با دستگاه دفع ادرار *

علی و محمد در حال مشاهده ي کوالژ بدن انسان هستند. علی قطعه اي از کوالژ را جدا کرده و با 

قرار دادن بر روي سمت چپ قفسه ي سینه  به این موضوع اشاره می کند که این قطعه مربوط به 

ی قلب می باشد.محمد به جایگاه دو قطعه اي که روي میز قرار دارنددر کوالژ اشاره می کند و م

 گوید : این دو قطعه شش هاي بدن هستند.

علی و محمد تصمیم دارند با اندامهاي دستگاه تنفسی و دستگاه گردش خون و تصفیه ي خون بیشتر 

 آشنا شوند. 

 

 

 )2بدن ما(:  10درس 

 اهداف
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 دخترخانواده پسرخانواده مادرخانواده پدرخانواده نام افراد گروه

 14 8 25 28 اندازه ي قطر حباب به سانتی متر

 از این فعالیت چه  نتیجه اي می گیرید ؟

کسی که طوالنی تر فوت می کند ریه هاي بزرگ تري دارند و قطر حباب آن ها بیش تر  پاسخ :

 است.

 گفت و گو

 درباره ي جمله ي زیر در گروه گفت و گو کنید و نتیجه را به کالس گزارش دهید.

 »شان بزرگ تر است.جثه ٬کسانی که حباب هاي بزرگ تري ساخته اند «

کسانی که جثه ي بزرگتري دارند شش هاي بزرگتري نیز دارند.پس هواي بیش تري در  پاسخ :

 شش هاي آن ها جاي می گیرد و می توانند حباب هاي بزرگتري بسازند.

نایژك ها وکیسه هاي  ٬شش ها ٬نایژه ها ٬ناي٬حلق ٬شامل بینی و دهان چیست؟دستگاه تنفسی *

 هوایی می باشد.

  

 

 

 فعالیت
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 دم *

 وقتی نفس می کشیم هوا از راه بینی یا دهان

 وارد لوله ي ناي می شود. هوا از ناي به شاخه 

 هاي باریک تر آن می رود و سپس وارد دو شش

 ما می شود؛ به این عمل ،دم می گویند. 

 دمباز*

 را از بینی یا دهان خارج می کنیم؛ هوا ازهمانوقتی هوا 

 مسیر بر می گردد؛ به این عمل باز دم می گویند. 

 

هوا پس از ورود به حفره ي بینی و گذشتن از حلق  
به ناي می رسد.ناي در انتهاي خود به دو بخش 

تقسیم می گردد که هر بخش را نایژه می 
گویند.هر نایژه وارد یکی از شش ها می شود.شش 

ها در دو سمت قفسه ي سینه قرار دارند و از آن 
یی که در سمت چپ قلب قرار گرفته است ششی جا

که در سمت چپ قرار دارد نسبت به شش دیگر 
اندازه ي کوچک تري دارد.هر نایژه درون شش 

تقسیم شده نایژك ها را ایجاد می کند. در انتهاي 
نایژك ها کیسه هاي هوایی قرار دارندکه اطراف 
آن ها را مویرگ هاي خونی فراوانی احاطه کرده 

 است.



 

۲۷ 
 

 

اي و نایژه ها وارد شش ها می در هنگام دم به علت افزایش حجم قفسه ي سینه هواي حاوي اکسیژن از طریق ن

کربن از شش ها خارج می  و در هنگام باز دم به علت کاهش حجم قفسه ي سینه هواي حاوي دي اکسیدشود 

 شود.

 گفت و گو

 اول کدام کار را انجام دادید ؛دم یا باز دم؟٬وقتی حباب ساختید یا بادکنک را از هوا پر کردید 

 دم پاسخ :

 

 

 

و به  تعداد زیادي مو وجود دارد.درباره ي فایده ي این موها اطالعات جمع آوري کنید٬درون بینی هریک از ما 

 کالس گزارش دهید.

باکتري ها و مواد سمی را به  ٬ویروس ها ٬موهاي بینی مانند فیلتر عمل می کنند.آن ها ذرات گردوغبار پاسخ :

دام می اندازند تا ما در بازدم یا عطسه آن ها را بیرون بدهیم. موي بینی نخستین خط دفاعی بینی در برابر 

مژك ها قرار دارند ؛رشته هاي مویی بسیار کوچکی که مدام به عقب عوامل نامطلوب خارجی است.پشت آن ها 

 و جلو حرکت می کنند.

می دانیم که سلول ها براي اینکه زنده بمانند و بتوانند کارهایشان را درست انجام دهند به آ ب، هوا (اکسیژن) 

یی که تنفس می کنیم تامین می و غذا نیاز دارند. یادگرفتیم که این مواد از غذا  و آبی که ما می نوشیم وهوا

 شود.

 به نظر شما این غذایی که ما می خوریم چگونه به سلولها می رسند؟*

 عاتجمع آوري اطال



 

۲۸ 
 

 

خون در سراسر بدن در لوله هایی به نام رگ جریان دارد و مواد گوناگون را از راه رگ ها جابه جا می کنند. 

 سلول ها می گیرد.خون مواد غذایی را به سلول هاي بدن می رساند و مواد دفعی را از 

 در خون سلول هاي مختلفی وجود دارد که هر کدام کار و نقش مهمی در بدن ما انجام می دهند.

 یکی از آن سلول ها گلبول قرمز است و سبب قرمز شدن خون هم می شوند.

 گلبول قرمز اکسیژن و کربن دي اکسید را جابه جا می کنند.

  
   

 

 

براي گرفتن نبض کافی است که با انگشت سبابه محل نبض را پیدا کرده و در حدي آن را فشار دهیم که 

 متوقف نشود ولی ضربان آن به راحتی حس شود.   جریان خون

آنچه شما احساس کردید ، نبض نام دارد. اکنون در مدت  یک دقیقه نبض اعضاي گروه ( خانواده ) خود را 

 زیر بنویسید.بشمارید و در جدول 

 فعالیت 
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 تعداد نبض در دقیقه نام دانش آموز

  

  

  

 

 آیا تعداد نبض افراد مختلف ، یکسان است؟   -

 با استفاده از گوشی پزشکی ، صداي قلب خود و دوستانتان را در مدت یک دقیقه بشنوید و بشمارید.   

تعداد ضربان نبض در یک دقیقه آیا بین تعداد صداي قلب و تعداد نبضتان رابطه اي وجود دارد؟ بله ،  -

 در افراد سالم با تعداد ضربان قلب دریک دقیقه برابر است.

 

 

 

 وجود نبض نشان می دهد که خون در سرخ رگها حرکت   می کند. 

 تعداد نبض ها با تعداد ضربان قلب مساوي است.

 دقیقه است.بار در  75معموال سالم و بالغ تعداد ضربان قلب یک انسان 

 کنیدگفت و گو 

به صورت منظم می زند چرا پزشک تعداد نبض بیمار را اندازه گیري می کند؟ براي اینکه بداند ، آیا نبض بیمار 

 .آیا نبض بیمار با توجه به سنش مناسب است یا خیرو اینکه 

 علم و زندگی 



 

۳۰ 
 

 آن وقت پزشک می تواند با کمک این اطالعات تصمیم گیري کند و کارهاي الزم را انجام دهد. 

 

اگر ما غذاي پر چرب بخوریم ، ممکن است در بزرگسالی قلب و رگهایمان درست کار نکنند؛ زیرا مواد چربی 

کنند. خوردن انواع  که در غذاها وجود دارند ، به دیواره ي سرخ رگ ها می چسبند و حرکت خون را سخت می

 میوه ها، سبزي ها ، زیتون و گردو براي قلب مفید است. ورزش کردن نیز کمک میکند تا قلب بهتر کار کند.

 

                                        

 

 در گروه خود یا به کمک یک یا دو نفر از اعضاي خانواده فعالیت زیر را انجام دهید.

صندلی بنشینید و به آرامی نفس بکشید. به کمک یک نفر دیگر تعداد دم و باز دم خود را در یک دقیقه روي -1

 بشمارید و در جدول ثبت کنید.

 هم زمان نفردیگر گروه تعداد نبض شما را در یک دقیقه بشمارد و در جدول ثبت کنید. -2

 را تکرار کنید و در جدول بنویسید. 2و1ن مراحل دقیقه بدوید و بالفاصله بعد از دویدن هما 5حاال به مدت  -3

 

 

 

 

نام دانش 

 آموز

 تعداد دم و بازدم در یک دقیقه تعداد نبض در یک دقیقه

 بعد از دویدن قبل از دویدن بعد از دویدن قبل از دویدن

     

 فعالیت 
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و معمولی بود ولی بعد از تعداد  دم و بازدم قبل از دویدن و بعد از دویدن چه تفاوتی دارد؟ قبل از دویدن آرام -

 آن بیشتر می شود.

تعداد نبض قبل از دویدن و بعداز آن چه تفاوتی دارد؟ قبل از دویدن معمولی بود ولی بعد از آن بیشتر می -

 شود.

از این فعالیت چه نتیجه اي می گیرید؟ ضربان نبض و دم و بازدم با انجام بعضی از فعالیت ها مثل دویدن ، -

 بیشتر می شود.

 

 

 

چرا تعداد نبض پس از فعالیت هاي بدنی تغییر می کند؟ هنگام فعالیت مثل دویدن  سلول هاي بدن به -1

اکسیژن و غذاي بیشتري نیاز دارند تا بتوانند کارشان را درست و سریعتر انجام دهند. کربن دي اکسید و مواد 

 قلب و دم و بازدم بیشتر می شود.دفعی بیشتري تولید می کنند، به همین دلیل ضربان 

 آیا قلب شما هنگام استراحت و خواب ضربان دارد؟  بله-2

 چگونه مواد الزم به سلول هاي بدن می رسند؟*

سلول هاي روده باریک ، مواد غذایی را به خون می رسانند شش ها هم اکسیژن را وارد خون می کنند. آن  

وقت خون مواد غذایی و اکسیژنی را که دریافت کرده است را به سلول هاي مختلف ( سلول هاي دست، پا ، 

 مغزو.. )   می برد.

 گفت و گو    

 چگونه مواد الزم به سلول هاي بدن می رسند، گفتگو کنید. «تصویر زیر را ببینید و درباره اینکه 

 فکر کنید 
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وقتی غذا را در دهان خود می گذاریم آن را با دندان هاي خود تکه و خرد می کنیم ، بعد غذا با آب دهان 

مخلوط می شود و وارد مري شده و از آن جا به معده می رود. گوارش غذا ادامه پیدا می کند و مواد غذایی به 

دیل می شوند و به روده باریک می روند. دیواره روده باریک پراز پرز هایی است که آن پرز ها رگهاي مایع تب

خونی بسیاري دارند. این رگهاي خونی غذا را از روده باریک گرفته و از طریق گردش خون در بدن به تمام 

 سلول ها ي بدن می رساند تا نیاز آنها برطرف شود.

 
مواد غذایی مختلف را وارد خون می کنند سلول هاي روده باریک*

 
 گلبول هاي قرمز خون ، اکسیژن را از شش ها دریافت می کنند و کربن دي اکسید را به شش ها می دهند.*

سلولها وقتی مواد غذایی را مصرف می کنند، درون آنها مواد دفعی به وجود می آید که باید از بدن خارج شود. 

اکسید است. خون، کربن دي اکسید را از سلولهاي بدن جمع آوري می کند و به یکی از این مواد کربن دي 

شش ها می دهد تا آن را از بدن خارج کنند. سلولها، مواد دفعی دیگري مثل آب اضافی را به خون می دهند. 

     .خون این مواد را به کلیه ها می برد

 

               



 

۳۳ 
 

 گفت و گو           

 

دفعی اي را که خون با خودش از سلولهاي مختلف از سراسر بدن گرفته را وارد کلیه می کند . کلیه پاسخ: مواد 

ها این مواد دفعی، آب اضافی ، مواد سمی و مواد اضافی دیگر را از طریق لوله هایی وارد مثانه می کند و مثانه 

 پس از مدتی پر می شود و احساس دفع ادارا به ما دست می دهد.

 ي حفظ سالمت کلیه ها و مثانه خود چه کارهایی انجام می دهم ؟من برا*

 هر روز به اندازه ي کافی آب می نوشم.

 با دفع کردن به موقع ادرار، از کلیه هاي خودم مراقبت می کنم.

 انه بازي نمی کنم.خدر روزهایی که هوا آلوده هست، بیرون از 

 

 زیر پاسخ دهید.به سواالت                                

 .هرچه شش بزرگتر باشد هواي کمتري در آن حاي می گیرد.           درست             نادرست1

 .کسانی که حباب هاي بزرگتري می سازند جثه شان بزرگتر است.     درست             نادرست2

 وجود دارد.).............هریک از ما تعداد زیادي (. درو ن بینی 3
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 هوا  از راه بینی و دهان اول وارد کدام قسمت می شود ؟٬.با نفس کشیدن 4

 ناي                           نایژه                         نایژك                         شش  

 . دم را تعریف کنید.5

 . بازدم را تعریف کنید.6

 . قسمت هاي مختلف دستگاه تنفسی را نام ببرید.7

 کار و وظیفه ي خون در بدن چیست؟ .8

 کار گلبول هاي قرمز خون چیست؟.9

 دستگاه گردش خون از چه قسمت هاي درست شده است؟.10

 .چند نوع رنگ دریدن وجود دارد نام ببرید .11

 سرخ رگ چیست؟ .12

 سیاه رگ چیست؟ .13

 .مویرگ چیست؟ و چند نوعند نام ببرید.14

 کار قلب چیست؟.15

 پزشکان تعداد نبض ها را اندازه گیري می کنند؟چرا  .16

 چه موادي براي قلب و رگ هاي ما مضر هستند؟ چرا؟.17

 چه موادي براي قلب و رگ هاي ما مفیدند؟ .18

 آیا ضربان قلب تغییر می کند؟ .19

 چرا ضربان قلب موقع کار و فعالیت و ورزش زیاد می شود؟ .20

 ود دارد؟آیا موقع استراحت نیز ضربان وج .21



 

۳٥ 
 

 

 کار سلول هاي روده ي باریک چیست؟ .22

 وجود نبض نشانه ي چیست؟.23

 .آیا تعداد نبض و ضربان مساوي است ؟ نبض و ضربان چه تفاوتی باهم دارند؟ توضیح دهید .24

 قلب انسان در هر دقیقه چند بارمی زند؟ .25

 نبض چگونه ایجاد می شود؟ و در کجا ها بهتر احساس می شود؟ .26

 چرا سیاه رگ تیره دیده می شود ولی سرخ رگ نه؟.27

 کدام رگ ها به پوست نزدیک ترند؟ .28

 کار گلبول هاي سفید چیست؟ .29

 اگر گلبول هاي سفید از بدن دفاع می خورند چرا دارو مصرف می کنیم؟ .30

 وظیفه کلیه ها در بدن چیست؟ .31

 وظیفه مثانه در بدن چیست؟.32

 اکسید چگونه از بدن خارج می شود؟ دي مواد دفعی و کربن.33
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جانوران زیر را در باغچه می کنند. آنها دانش آموزان مدرسه ما از بوته گل سرخ باغچه ي مدرسه نگهداري 

 دیده اند.

 

 باشند؟به نظر شما ، آیا ممکن است این جانوران در زندگی گیاه گل سرخ اثري داشته *

 این جانوران چه شباهت ها و چه تفاوت هایی دارند؟*

 براي پاسخ دادن به این پرسش ها، فعالیت هاي زیر را انجام دهید:

 

 

در گروه خود دستکش یکبار مصرف دست کنید. یک کرم خاکی از باغچه پیدا کنید و روي پارچه مرطوب -1

 با ذره بین با دقت مشاهده کنید و در دفتر علومتان نقاشی کنید. در جعبه اي قرار دهید و سپس بدن آن را

شکل یک مورچه را نقاشی کنید.سپس یک مورچه را با ذره بین مشاهده کنید.نقاشی خود را با مورچه واقعی  -2

مقایسه کنید وببینید نقاشی شما چقدر به واقعیت نزدیک است ؛بدن مورچه چه شکلی دارد؟مورچه چند پا دارد؟ 

 پا دارد. 6بدن مورچه بند بند است و 

 تصویر شته،کشفدوزك و عنکبوت را در بالي صفحه مشاهده کنید. سپس جدول زیر را کامل کنید. -3

 بال دست و پا شکل بدن نام جانور

 ندارد ندارد حلقه حلقه کرم خاکی

 برخی دارند تا دارد6 بند بند مورچه

 فعالیت 

 بی مهره ها:  11درس 
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 دارد تا دارد6 بند بند کفشدوزك

 ندارد تا دارد 8 بند بند عنکبوت

 دارد تا دارد 6 بند بند شته

 

هنگام مشاهده جانوران، مراقب باشید که به آن ها آسیب نرسانید.پس از مشاهده و بررسی                                                    

 جانور را به محل زندگی اش بر گردانید.

 

 

 خاکی از نظر ویژگی ظاهري با هم چه تفاوت هایی دارند؟مورچه وکرم -1

 پا ودو شاخک دارد اما بدن کرم خاکی حلقه حلقه بوده  وپا ندارد. 6بدن مورچه بند بند است و

 کفشدوزك وشته به مورچه شبیه ترند یا کرم خاکی؟ مورچه -2

 چهعنکبوت به کدام یک از جانوران جدول ریال، شباهت بیشتري دارد؟ مور -3

 گفت و گو 

 غذاي جانور نام جانور

 از مواد غذاي موجود در خاك تغذیه می کند کرم خاکی

 جانوران کوچکی مانند شته را می خورد کفشدوزك

 شیره گیاه را می مکد شته

 شیبره اي را که شته می مکد ، می خورد .دانهه ي گیاهان  را هم می خورد.  مورچه

 جانوران کوچک است.شکارچی مورچه و  عنکبوت

 هشدار
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 *اکنون درباره اثر این جانوران بر بوته گل سرخ گفت گو کنید. 

کرم خاکی با حرکت هاي خود سوراخ هایی در خود ایجاد می کند و آن را جا به جا می کند این کار باعث نفوذ 

ن آن می شود. هوا به داخل خاك شده و براي گیاه مفید است. شته با خوردن شیره گیاه باعث پژمرده شد

کفشدوزك شته را که براي گیاه مضر است را می خورد. مورچه دانه گیاه را می خورد و آن را از بین می برد. 

 عنکبوت حشرات کوچک را که براي گیاه مضر است را شکار می کند و می خورد.

 

 

تا شته هاي آن ازبین  براي حفاظت از بوته گل سرخ ، چه راه هایی پیشنهاد می دهید؟ گل را سم پاشی کنیم

بروند. هر چند وقت یک بار خاك را زیر و رو  کنیم و به آن کود بدهیم. کرم هاي خاکی ، عنکبوت و 

 کفشدوزك را که براي گیاه مفید و سودمند هستند را از باغچه خارج نکنیم .

 جانورانی که مهره ندارند

 کنید.به تصویر هاي زیر نگاه کنید و آن ها را با هم مقایسه 

                                 
بدن کرم خاکی و بدن مار ، چه شباهت ها و چه تفاوت ها هایی دارند؟ مار ستون مهره دارد  و جانوري مهره دار 

است در حالی که کرم خاکی ستون مهره ندارد به جانورانی که ستون مهره ندارند ، جانوران بی مهره می گویند. 

 زك ،شته ، عنکبوت و بسیاري از جانوران دیگر بی مهره هستند.مورچه ، کفشدو

 شما کدام جانوران بی مهره را می شناسید؟

دانشمندان همانطور که مهره داران را به گروه هاي مختلف تقسیم می کنند، بی مهره ها را هم در گروه هاي 

 مختلفی طبقه بندي می کنند. 
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 کرم ها       

 را مشاهده کنید.تصویر زالو و کرمک 

                                           
 زالو                                                                              کرمک             

 ول صفحه پیش شباهت دارد؟ کرم خاکی   بدن زالو و کرمک  به کدام یک از جانوران جد

 دانشمندان کرم خاکی و زالو و کرمک و جانوران شبیه به آن ها را در گروه کرم ها طبقه بندي می کنند. 

جوي آب زندگی می کند. زالو از خون دیگر جانوران تغذیه می کند. انسان  می است که در باتالق ها وزالو کر 

 رخی از بیماري ها استفاده کنند.ها زالو را پرورش می دهند تا در شرایطی بهداشتی از آن در درمان ب

کرمک کرمی است که در روده انسان به ویژه روده کودکان ، زندگی می کند. کرمک از غذاي بدن ما استفاده 

 می کند و باعث بیماري ما می شود. 

 نکته بهداشتی                                               

خوردن غذا دست هایمان را با آب وصابون بشوییم و همیشه ناخن اگر پس از رفتن دستشویی و پیش از 

 .هایمان را کوتاه نگه داریم ، می توانیم از آلوده شدن خود به کرمک جلو گیري کنیم
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رورش می دهند تا کود تولید کنند. این کود برخی از کرم ها مفید هستند . انسان ها نوعی از کرم خاکی را پ

 باعث رشد بهتر گیاهان می شود.

 همچنین زالو را براي استفاده در پزشکی پرورش می دهند.

         حشرات              

 از نظر شکل ظاهري بدن مورچه با کفشدوزك  و پروانه چه شباهت ها و چه تفاوت هایی دارند؟ 

               

کفشدوزك و پروانه بال دارند اما مورچه بال ندارد. هرسه آن ها بدن چند قسمتی و دو شاخک دارند و داراي 

 پا هستند.6

 دانشمندان بی مهره هایی مانند مورچه ، کفشدوزك و شته را در گروه حشرات طبقه بندي می کنند.

 حشرات فراوان ترین جانوران روي زمین هستند.

 دارند.پاي بندبند  6حشرات 

 دو شاخک دارند.

 بدن چند قسمتی دارند.

 برخی حشرات بال دارند.

 ، زنبور، سنجاقک، سوسک، پشه و...شما چه حشره هاي دیگري را می شناسید؟ ملخ
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 حشرات فایده هاي زیادي دارند . درباره فایده هاي آنها اطالعاتی جمع آوري کنید وبه کالس گزارش دهید.

برخی از حشرات مفید در گرده افشانی به کشاورزان کمک می کنند و باعث تولید محصول بیشتري از گیاهان 
 می شوند.

برخی حشرات براي ما تولید غذا یا دارو می کنند مثل زنبور عسل که طبق آیه قران  باعث شفاي بیماران می 
 شود.

 رونق اقتصادي ما می شود. پروانه اي که از کرم ابریشم نیز به وجود می آید باعث

 در طب و پزشکی هم برخی حشرات به کمک ما انسان ها می آیند.

 

شپش حشره اي است که از خون انسان تغذیه می کند . این حشره در البه الي موهاي انسان  زندگی می کند و 

 در آنجا تخم می گذارد شپش موجب خارش شدید پوست می شود.

 در دسته حشرات زیان آور و بیماري زا می باشد.پس شپش 

  عنکبوتیان             

 با مورچه به عنوان یک حشره آشنا شدیم آن را با عنکبوت مقایسه کنید.

                                               

 عنکبوت برخالف بدن مورچه بدن دوقسمتی و هشت پاي بند بند دارد.

 طبقه بندي می کنند. عنکبوتیاندانشمندان عنکبوت و عقرب  و جانوران شبیه به آنها را در گروه 

 علم و زندگی

 اطالعاتجمع آوري 



 

٤۲ 
 

 

عقرب یا کژدم یکی از گونه هاي بندپایان (است که داراي نیشی در دم خود می باشد و بیشتر در آب و هواي 

ربرخی ازآن ها کشنده نیز می پا دارند و نیش آن ها زهر آگین است که زه 8گرم فعال است. انواع عقرب ها 

باشند. آن ها معموال شب ها شکار می کنند و روزها در زیر سنگ یا سوراخ هایی در طول زمین و به طور کلی 

 .جاهاي تاریک پنهان می شوند. این گونه از بندپایان، در نوع خود بسیار جالب هستند

 سخت پوستان                

هستند و در آبهاي شیرین و اقیانوسها زندگی می کنند. تعداد کمی از آنها  خرخاکی، میگو و خرچنگ دریازي

 در محیط خاکی زندگی می کنند.

بدن بندبندشان از پوسته سخت و محکمی پوشیده شده است براي همین دانشمندان به این گروه از بی مهرگان 

 سخت پوستان می گویند.

 داراي پاهاي زیادي هستند.  دو شاخک دارند.

     
 خرخاکی          

زندگی می کند. همانند دیگر سخت پوستان مرطوب  وتاریک یکی از بی مهرگان سخت پوست که در جاهاي   

 بدن بند بند و دو شاخک دراز و پاهاي زیادي دارد.

 بزرگی بدنش  به اندازه ي یک دانه باقال و به رنگ خاك می باشد.

  هزارپایان             

   
 مهرها هستند. پاها گروهی دیگر از بی هزار
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هزارپاها مانند خرخاکی در جاهاي تاریک و مرطوب زندگی می کنند. زیر سنگ ها یا داخل چوب هاي  پوسیده 

 زندگی می کنند.

 داراي بدنی بند بند و طویل مثل واگن هاي قطار هستند.دو شاخک دارند.

 گروه بزرگ بند پایان                    

دانشمندان عنکبوتیان ، حشرات ، سخت پوستان و هزارپایان را در یک گروه بزرگ به نام  بند پایان طبقه بندي 

 می کنند.

 چون همه ي آن ها داراي پاي بندبند هستند.به نظر شما چرا اسم این گروه را بند پایان گذاشته اند؟ *

و بزرگ می شوند این پوشش سخت مثل لباس بدن بندپایان پوشش سختی دارد. هنگامی که رشد می کنند   

برایشان تنگ می شود و باید پوشش خود را عوض کنند . براي همین در طول رشد چندین بار پوشش سخت 

 خود را می اندازند و پوشش جدید در می آورند. به این کار پوست اندازي می گویند.

                          

 دیگر بی مهره ها              

تا اینجا با برخی از بی مهره ها ماندد کرم ها، حشرات ، عنکبوتیان، سخت پوستان و هزارپایان آشنا شدیم . 

گروه هایی دیگر از بی مهره ها نیز وجود دارند مثل نرمتان ، خارتنان و کیسه تنان وجود دارند که برخی از آنان 

 در خشکی و برخی در آب زندگی می کنند.

 

 جمع آوري اطالعات

 در دریا و بعضی در دریا و ساحل تصویر هاي باال را ببینید. هر یک از این جانوران در کجا زندگی می کنند؟ 
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 من براي حفاظت از جانوران:

 هرگز النه ي جانوران را در بیابان ،دشت ، ساحل و جاهاي دیگر خراب نمی کنم.*

 .زندگی بسیاري از جانوران است ، زباله نمی ریزمهرگز در ساحل دریا  و رودخانه که محل *

 به سواالت زیر پاسخ دهید                   

 هستند.فراوان ترین گروه بند پایان .......... -1  

 و .......... هستند .  از بی مهر هایی که در خشکی زندگی می کنند ، کرم ها  – 2

 همه ي حشرات داراي ........ پا و همه ي عنکبوت ها داراي .......... پا هستند . – 3

 عروس دریایی یک جانور بی مهره از گروه .......... می باشد . – 4

 به موجودي که غذاي خود را از بدن موجود زنده ي دیگر می گیرد ......... می گویند . – 5

 کرم ........ موجب خارش هاي شدیدي در انتهاي لوله ي گوارش می شود . – 6

 به جانورانی که اسکلت استخوانی در بدن خود ندارد . ............ می گویند . –7

 فراوان ترین جانوران روي زمین ......... هستند . – 8

             ⃝نادرست                    ⃝درست ن به انگل کرم کدو دچار می شوند.                                ر ، کودکابیشت-9

             ⃝نادرست                     ⃝درست                                                     همه ي عنکبوت ها سمی هستند . –10

             ⃝نادرست                     ⃝درست                                              خرچنگ ها قرار دارد .میگو در گروه  –11

             ⃝نادرست                    ⃝درست است و در گروه کرم ها قرار دارد.   کرم خاکی در باغچه ها فراوان  –12

             ⃝نادرست                    ⃝درست                            فراوان ترین جانوران روي زمین بند پایان هستند . .13

             ⃝نادرست                    ⃝درست انوران روي زمین ، کرم ها هستند                               فراوان ترین ج.14

               ⃝نادرست                    ⃝درست                                                                هشت پا دارند .عنکبوت ها .15

                     ⃝ نادرست                    ⃝درست                                                    کرم خاکی براي خاك مفید نیست . .16

             ⃝نادرست                    ⃝درست                 ي از قطعه هاي پهن درست شده است.بدن کرم هاي لوله ا.17



 

٤٥ 
 

 

             ⃝نادرست                    ⃝درست                                                      بند پایان  پوست اندازي می کنند..18 

 مورچه و کرم خاکی از نظر ویژگی ظاهري چه تفاوتی با هم دارند؟.19

 کفشدوزك و شته به مورچه شبیه ترند یا کرم خاکی؟.20

غذاي هریک از جانوران زیر را .21

 بنویسید.

 

 

 

بوته گل سرخ  راه هاي حفاظت از  -22

 مورد بیان کنید.4چیست؟ 

 دو مورد ازتفاوت ها و شباهت هاي ظاهري عنکبوت و مورچه را بیان کنید. -23

 کرم خاکی چه فایده اي براي گیاه دارد؟ -24

 بدن کرم خاکی و مار چه شباهت و چه تفاوت هایی دارند؟ -25

 به چه جانورانی بی مهره می گویند؟ مثال بزنید. -26

 الو چگونه جانوري است؟ز -27

 کرمک چیست؟ و چه عوارضی براي ما دارد؟ -28

 شپش چیست و در کجا زندگی می کند؟ -29

 فراوان ترین بندپایان چه نام دارند؟ -3

 حشرات چه خصوصیاتی دارند؟ -31

 عنکبوت چگونه شکار می کند؟ -32

 دو مورد از خصوصیات عنکبوتیان را بیان کنید؟ -33

 غذاي جانور نام جانور

  کرم خاکی

  کفشدوزك

  شته

  مورچه

  عنکبوت
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 خرخاکی در کجا زندگی می کند؟ -34

 بند پایان به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید. -35

 دو ویژگی بندپایان کدام است؟ -36

 پوست اندازي یعنی چه؟ -37

 سهم ما در حفاظت از جانوران چیست؟ -38
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 امه ــدرسن

 چهارم دبستان رآنق
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 بخشی از آیات سوره و عبارات قرآنیتوانایی خواندن -

 تقویت عالقه به خواندن زیباي این سوره از طریق استماع نوار-

 آشنایی با معنی برخی از کلمه ها و عبارات ساده قرآنی-

 آشنایی با خط قرآن کریم-

 آشنایی با آداب خواندن قرآن-

 آشنایی با خط قرآن کریم
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 اهداف درس
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 توانایی خواندن بخشی از آیات سوره و عبارات قرآنی-

 تقویت عالقه به خواندن زیباي این سوره از طریق استماع نوار-

 آشنایی با معنی برخی از کلمه ها و عبارات ساده قرآنی-

 آشنایی با عالئم وقف -

 آشنایی با داستان حضرت زکریا و مریم-

 مانند درسهاي قبل به مدت چند دقیقه آیات درس را براي خود بخوانید.پیش خوانی آیات درس: -

 بچه هاي عزیزم یک سطر از آیات درس را با صداي بلند بخوانید.روانخوانی آیات درس: -

کتاب خود خط  يکه ازرو ید،درحالیپخش کن یاز نوار آموزش :قرائت سوره آل عمران رانوار  قرائت همراه با -
تر  نیینوار پا ياز صداشما  يکه صدا یبه صورت دیخوان یگوش کرده وباردوم همراه بانوار مد،باراول یبر یم

.باشد  

.دیکه جلسات قبل گفته شد توجه کن یپخش نوار قران به نکات موقع  

 

 

 

 

 

 

 

 قرآن 8درس 
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 قرآن 8درس 
 

 

 

 سوره و عبارات قرآنیتوانایی خواندن بخشی از آیات -

 تقویت عالقه به خواندن زیباي این سوره از طریق استماع نوار-

 آشنایی با معنی برخی از کلمه ها و عبارات ساده قرآنی-

 آشنایی با پیام قرآنی درباره انفاق-

 مانند درسهاي قبل به مدت چند دقیقه آیات درس را براي خود بخوانید.پیش خوانی آیات درس: -

 بچه هاي عزیزم یک سطر از آیات درس را با صداي بلند بخوانید.روانخوانی آیات درس: -

 یکتاب خود خط م يکه ازرو ید،درحالیپخش کن یاز نوار آموزش رابقره :قرائت سوره نوار  قرائت همراه با -
.تر باشد نیینوار پا ياز صداشما  يکه صدا یبه صورت دیخوان ید،باراول گوش کرده وباردوم همراه بانوار میبر  

.دیکه جلسات قبل گفته شد توجه کن یپخش نوار قران به نکات موقع  

یا ایها الذین ءامنو انفقوا مما رزقناکم  یقرآن امیآموزش پ-  
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 توانایی خواندن بخشی از آیات سوره و عبارات قرآنی-

 خواندن زیباي این سوره از طریق استماع نوارتقویت عالقه به -

 آشنایی با معنی برخی از کلمه ها و عبارات ساده قرآنی-

 آشنایی با پیام قرآنی درباره فواید و تشویق به انجام کارهاي خوب-

 مانند درسهاي قبل به مدت چند دقیقه آیات درس را براي خود بخوانید.پیش خوانی آیات درس: -

 بچه هاي عزیزم یک سطر از آیات درس را با صداي بلند بخوانید.روانخوانی آیات درس: -

 یکتاب خود خط م يکه ازرو ید،درحالیپخش کن یاز نوار آموزش راهود :قرائت سوره نوار  قرائت همراه با -
.تر باشد نیینوار پا ياز صداشما  يکه صدا یبه صورت دیخوان ید،باراول گوش کرده وباردوم همراه بانوار میبر  

.دیکه جلسات قبل گفته شد توجه کن یپخش نوار قران به نکات موقع  

 ان الحسنات یذهبن السیئات  یقرآن امیآموزش پ-

 
 

 قرآن 10درس 

 اهداف درس
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 توانایی خواندن بخشی از آیات سوره و عبارات قرآنی-

 این سوره از طریق استماع نوارتقویت عالقه به خواندن زیباي -

 آشنایی با معنی برخی از کلمه ها و عبارات ساده قرآنی-

 آشنایی با پیام قرآنی درباره نیکی به پدر و مادر-

ـًـ« آشنایی با قواعد وقف  -   »    ي ـ

 مانند درسهاي قبل به مدت چند دقیقه آیات درس را براي خود بخوانید.پیش خوانی آیات درس: -

 بچه هاي عزیزم یک سطر از آیات درس را با صداي بلند بخوانید.روانخوانی آیات درس: -

 یکتاب خود خط م يکه ازرو ید،درحالیپخش کن یاز نوار آموزش راُملک :قرائت سوره نوار  قرائت همراه با -
.تر باشد نیینوار پا ياز صداشما  يکه صدا یبه صورت دیخوان ید،باراول گوش کرده وباردوم همراه بانوار میبر  

.دیکه جلسات قبل گفته شد توجه کن یپخش نوار قران به نکات موقع  

 و ُقل لَهُما قَولًا َکریمًا  یقرآن امیآموزش پ-

 
 

 قرآن 11درس 

 اهداف درس
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 توانایی خواندن بخشی از آیات سوره و عبارات قرآنی-

 عالقه به خواندن زیباي این سوره از طریق استماع نوارتقویت -

 آشنایی با معنی برخی از کلمه ها و عبارات ساده قرآنی-

     داستان حضرت زکریا و یحییآشنایی با  -

 مانند درسهاي قبل به مدت چند دقیقه آیات درس را براي خود بخوانید.پیش خوانی آیات درس: -

 هاي عزیزم یک سطر از آیات درس را با صداي بلند بخوانید.بچه روانخوانی آیات درس: -

کتاب خود خط  يکه ازرو ید،درحالیپخش کن یاز نوار آموزش را آل عمران:قرائت سوره نوار  قرائت همراه با -
تر  نیینوار پا ياز صداشما  يکه صدا یبه صورت دیخوان ید،باراول گوش کرده وباردوم همراه بانوار میبر یم

.باشد  

.دیکه جلسات قبل گفته شد توجه کن یپخش نوار قران به نکات موقع  
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 اهداف درس                  
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 امه ــدرسن
 چهارم دبستان اجتماعیطالعات م
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 .است الوند هايکوه يدامنه در هوا و آب خوش و زیبا بسیار شهري همدان

 به مربوط و مانده جابه پیش سال هزار سه حدود از تپه اینیکی از مکان هاي تاریخی همدان تپه هگمتانه است، 

 .مادهاست دوران

 است؟ گرفته نام ایران ما کشور چرا دانیدمی آیا*

 آریایی، هاآریایی محل یا سرزمین یعنی چون ایران

 .شریف و نجیب یعنی هم

 پیش سال هزار چهار حدود که معتقدند مورخان*

 سرزمین این به خزر دریاي طرف دو از آریایی اقوام

 و سبز هايدشت در تدریج به و کردند مهاجرت

 .شدند ساکن آن خیزحاصل

 

 : بودند گروه سه هاآریایی*

 .هاپارت و هاپارس مادها،

 بودند؟ چه کسانی مادها*

 ایران غرب درکه  بودند هاآریایی از گروهیمادها 

 .شدند ساکن

 قومی هاآشوري. بودند همسایه هاآشوري با آنها

 مادها سرزمین به اوقات بیشتر و بودند جنگجو

 مادها. کردندمی غارت را آنها و شدندمی ورحمله

 بگیرند؛ را هاآشوري يحمله جلوي توانستندنمی

 

 همدان باستانی شهر به : سفري 11درس 
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 به و شدند متحد هم با. بردندپی خود ضعف به سرانجام اما نداشتند منظّمی سپاه و نبودند متحد هم با زیرا

 .دادند شکست را ها آشوري و آوردند وجود به را ماد حکومت دیااکو  ِرهبري

 محل مورخان،  از برخی يعقیده به. گذاشتند هگمتانه را آن نام و ساختند شهري الوند کوه يدامنه در مادها

 پیدا تغییر همدان به بعدها آن نام و بوده مادها پایتخت شهر اینشهر همدان است. هگمتانه باستانی شهر اصلی

 .است کرده

 
 است؟ بوده مادها شهر اینجا که اندفهمیده مورخان چگونه*

 است، زمان آن به مربوط که را وسایلی و اشیا اند،داده انجام منطقه این در که هاییحفاري با شناسان باستان

 آن مختلف هايگوشه در و بوده بلند و محکم دیواري شهر این دور که اندبرده پی آنها. اندکرده کشف

 .است داشته قرار عظیمی هايستون

 
 

 

 

 هگمتانه ي*موزه
 به دور هايگذشته از فلزي و سفالی سنگی، آثار موزه در

 از پس: داد توضیح امیري آقاي. بود شده گذاشته نمایش
 .آمد وجودبه هخامنشیان حکومت مادها

مان در یان ز خامنشـــ نه نیز ه تا جه مورد  ّ هگم . بود تو
 تابســتانی پایتخت عنوان به را آنجا هخامنشــی پادشــاهان

شیاء و آثار بنابراین،. بودند کرده انتخاب  فقط موزه این ا
 بعد هايدوره از آثاري و نیســـت مادها يدوره به مربوط

 .دارد وجود اینجا در نیز
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 سنگ اینوجود دارد که  کوه هايسنگ روي میخی خط به هایینوشتهدر گنج نامه : گنج نامه در همدان*

 .اندشده نوشته بابلی و ایالمی باستان، پارسی زبان سه به و هستند هخامنشیان يدوره آثار از هانبشته

 

 

 

 مادها حکومت داشت؟ نام چه شد تشکیل سرزمین این در که حکومتی اولین ایران، به هاآریایی ورود از بعد ـ1

 رهبري به. شدند متحد باهم و بردند پی خود ضعف به ها ماد آنکه از پس شد؟ تشکیل چگونه حکومت این

 .دادند شکست را هاآشوري و دادند تشکیل را مادها حکومت دیااکو

 .بکشید خط آنها دور و دهید نشان نقشه روي ایران در را آریایی گروه سه سکونت محل ـ2

 ترجالب برایتان اشیا کدام بودید، رفته آن يموزه و هگمتانه يتپه به شما اگر بگویید تصاویر، به توجه با ـ3

 .کنید وگو گفت باره این در چرا؟ بود؟

 و کنید وجوپرس مورد این در کنیم؟ رفتار چگونه و کنیم رعایت را نکاتی چه باید هاموزه از بازدید هنگام ـ4

 زیاد اینکه یا نرسانیم آسیب آنها به باشیم مواظب باید رویممی آثار این بازدید به وقتی. بنویسید را نتیجه

 رعایت تاریخی هايمکان در را نظافت. رساندمی آسیب تاریخی آثار به فلش نور زیرا نکنیم برداري عکس

 .کنیم رعایت را سکوت همچنین و موزه محیط در را اجتماعی اخالق و نظم. کنیم

 به سواالت زیر پاسخ دهید.         

 چه؟ یعنی رانیا- 1

 چه؟ یعنی ییایآر- 2

 دند؟ش کشور وارد قسمت کدام از و شیپ سال چند هاییایآر- 3

 بودند؟ گروه چند هاییایآر- 4

 ؟بودند ها کجا ییایآر گروه سه سکونت محلّ- 5

 فعالیت



 

۸۲ 
 

 آمد؟ وجود به چگونه مادها حکومت- 6

 دهند؟ شکست را هایآشور توانستند چگونه مادها- 7

 بود؟ چه ساختند، الوند کوه ي دامنه در مادها که يشهر نام- 8

 داشت؟ نام چه مادها تختیپا- 9

 داشت؟ نام چه ییایآر حکومت نینخست-10 

 است؟ واقع کجا در امروزه هگمتانه، شهر- 11

 آمد؟ وجود به حکومت کدام مادها از پس-12

 داشت؟ نام چه انیهخامنش یتابستان تختیپا- 13

 است؟ یزبان چه به و دوره کدام آثار نامه گنج يها نبشته سنگ- 14

 م؟یکن رفتار چگونه و میکن تیرعا را ینکات چه دیبا ها موزه از دیبازد هنگام- 15
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 با او. بود باهوش و خردمند پادشاهی کوروشآورد. 

 مهربانی و احترام با کردمی فتح که هاییسرزمین مردم

 .کردمی رفتار

 جمشیدتخت*

 
 دستمزد کار این براي آنها. داشتند شرکت کردند،می زندگی هخامنشیان قلمرو در که مختلف، هايملیت

 .گرفتندمی

 

 شیراز کیلومتري130 حدود در پاسارگاد*

 قرار اینجا در کوروش آرامگاه .دارد قرار

 .دارد

  

  بود؟ که *کوروش

 از پس بود که پارس قوم از مردي کوروش

 داد شکست را آنها مادها با فراوان هايجنگ

 وجود به را هخامنشیان قدرتمند حکومت و

 

 
 است داشته قرار وسیعی هايکاختخت جمشید  در

 هم هنوز را آنها پذیرایی تاالرهاي يباقیمانده که

 تخت اصلی پلّکان که بدانید است خوب. وجود دارد

 فرمان به بنا این.دارد پلّه111 طرف هر در جمشید

 طول هاسال آن ساختن و شد ساخته اول داریوش

 و اقوام از نفر صدها بنا این ساختن در. کشید

 

 

 )1(: سفري به تخت جمشید12درس 
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 متر ده از بیش جمشیدتخت سنگی هايستون. اندداده انجام پارسی اقوام را جمشیدتخت اصلی معماري البته

 با و بریدندمی نزدیک و دور هايکوه از را هاسنگ کارگران. هستند جهان معماري هايشگفتی از و دارند ارتفاع

 .آوردندمی محل این به گاري

 .اندکنده آن روي زیبایی هاينقش و تراشیده را هاسنگ آنها. کشیدندمی باال طناب و قرقره با را آنها هم بعد

 .است بوده نوروز، جشن خصوص به هخامنشیان، هايجشن برگزاري محل جمشیدتختهمچنین 

  داریوش*

 .کرد پیدا زیادي وسعت ایران او زمان درکه  است بوده هخامنشی مهم شاهان ازداریوش 

 *کارها و اقدامات مهم داریوش           

 بعد. کنند تقسیم هاییبخش به را آن داد دستور داریوش همین، براي. نبود ايساده کار پهناور کشور ياداره. 1

 .است شده تقسیم استان چندین بههم  ما کشور که امروز مثل .کرد انتخاب شهربان یک بخش هر براي هم

 زیادي هايراه ایران پهناور سرزمین در او دستور به. بود هاراه ساختن داریوش، مهم کارهاي از دیگر یکی. 2

 .بودند پایتخت و روستاها و شهرها میان ارتباط يوسیله ترینمهم هاراه. ساختند

 .داشت نام شاهی راه هاراه این ترینطوالنی و مهمترین

 .شدند ساخته چاپارخانه نام به هاییمحل اصلی هايجاده کنار در براینها، عالوه. 3

 را خود اسب آنجا در) هارسان نامه( هاپیک. بودند حرکت يآماده نفس تازه هاياسب همیشه هاچاپارخانه در

 .رساندندمی کشور نقاط دورترین به را هانامه نفس،تازه هاياسب بر سوار و کردندمی عوض

 .بسازند طال از هاییسکّه داد دستور که بود این داریوش مهم کارهاي دیگر از. 4

 .داد تشکیل بودند، جنگ يآماده همیشه که ورزیده، سربازان از هزارنفري ده سپاه یک همچنین او. 5
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 تجارت و ستد و داد در نقشی چه داریوش دستور به طال يسّکه ساختن که بگویید 9، درس فعالیت به توجه با ـ1

 داشت؟

 و دادمی رونق تجارت و ستد و داد به طال يسکه ساختن و داشت همراه به زیادي مشکالت کاال به کاال يمبادله

 .شدمی فروش و خرید و تجارت امر در پیشرفت باعث

 

  کنید پر را خالی جاهاي زیر جدول در ـ2

 اقدام داریوش نتیجه

ها به دور ترین نقاط ها از طریق پیکارسال نامه

 کشور
 ساختن چاپار خانه

تري بین شهرها با یکدیگر و ارتباط بهتر و سریع

 با پایتخت به وجود آمد.
 هاساختن راه

خرید و فروش بهتر کاالها و رونق تجارت و 

 بازرگانی
 طالهاي ساخت سکه

 تشکیل سپاه ده هزار نفري از سربازان ورزیده هاآمادگی براي مقابله با دشمن و شرکت در جنگ

 

 به سواالت زیر پاسخ دهید.                

 کرد؟ یم رفتار چگونه شده فتح ها نیسرزم مردم با بود؟و که کوروش-1

 دارد؟ قرار پاسارگاد در رانیا پادشاه کدام آرامگاه-2

 دارد؟ قرار رانیا يشهرها از کی کدام یکینزد در پاسارگاد-3

 است؟ شده ساخته شیپ سال هزار چند دیجمش تخت يبنا-4

 فعالیت
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 دارد؟ پلّه چند خود نیطرف از هرکدام در دیجمش تخت-5

 شد؟ ساخته یکس چه فرمان به دیجمش تخت-6

 شد؟ ساخته چگونه دیجمش تخت-7

 است؟ قدر چه دیجمش تخت یسنگ يها ستون ارتفاع-8

 شد؟ یم گفته یکس چه به شهربان اوّل وشیدار درزمان-9

 بود؟ شهر کدام انیهخامنش تختیپا-10

 داشت؟ نام چه اوّل وشیدا درزمان کشور راه نیتر مهم و نیتر یطوالن-11

 .تخت جمشید محل برگزاري چه مراسم هایی بود؟12

 شد؟ یم برگزار شهر کدام در انیهخامنش ينوروز يها جشن-13

 کرد؟ سیتأس یکس چه را انیهخامنش حکومت-14

 .دیببر نام را وشیدار يکارها نیتر مهم-15

 بودند؟ نفر هزار چند دانیجاو سپاه-16

 داشتند؟ ینقش چه انیهخامنش درزمان ها چاپارخانه-17
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 حکومت سلوکیان*از بین رفتن حکومت هخامنشیان و به وجود آمدن 

 چگونه از بین رفت؟ هخامنشیان *حکومت

 هاياختالف دلیل به حکومتشان، اواخر در آنها. کردند حکومت ایران بر سال دویست از بیش هخامنشیان

 و یونان پادشاه او. کرد حمله ایران به اسکندر زمان، این در. بودند شده ضعیف شاهان لیاقتیبی و داخلی

 .کند تصرف را جهان يهمه داشت آرزو و بود مقدونیه

 دست به کشور ها،تالش يهمه وجود با اما کردند ایستادگی آنها برابر در ایرانیان اسکندر، يحمله زمان در

 .افتاد بیگانگان

. شد کشته سرانجام و جنگید دشمن سپاه با نفس آخرین تا که بود برزن آریو ایرانی شجاع فرماندهان از یکی

 و آداب کردند سعی سلوکیان. دادند تشکیل را سلوکیان حکومت و شدند حاکم کشور بر اسکندر جانشینان

 . دهند رواج ایران در را هایونانی زبان و خط و رسوم

 *حکومت اشکانیان چگونه به وجود آمد؟

 حکومتبیرون راندند و کیان جنگیدند و آن ها را از کشور با سلو که بودند هاآریایی از دیگر گروهی هاپارت

 قدرتمند و پهناور بسیار کشوري به ایران اشکانی، پادشاه دوم، مهرداد زمان در. آوردند وجود به را اشکانیان

 را ایران داشتند قصد رومی پادشاهان و بود همسایه روم کشور با ایران امپراتوري زمان، آن در. شد تبدیل

 هارومی هاجنگ این بیشتر در البته. درگرفت زیادي هايجنگ اشکانیان و آنها بین دلیل، همین به. کنند تصرف

 .خوردندمی  شکست
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  بودند؟ چه فنونی ماهر در ها*پارت         

 سردار سورنا، هاجنگ از یکی در مثال، يبرا ، بودند ماهر اریبس يراندازیت و يسوار اسب و یجنگ فنون در

 .شد کشته کراسوس جنگ نیا در. داد شکست را ،یروم سردار کِراسوس، ،یاشکان شجاع

 

  
 بود؟ چه اشکانیان مهم کار ـ1

 قدرتمند و پهناور بسیار کشوري به ایران کردن تبدیل و سلوکیان دادن شکست

 دادند؟ انجام ارزشمندي کار چه هرکدام برزن آریو و سورنا ـ2

 اسکندر، يحمله زمان در. دهد شکست را رومی سردا کراسوس توانست که بود اشکانی شجاع سردار سورنا

 .شد کشته انجام سر و جنگید دشمن با نفس آخرین تا ایرانی شجاع يفرمانده

 برید؟می خود همراه را وسایلی چه بروید، جمشیدتخت از بازدید براي گردشگر گروهی با باشد قرار اگر ـ3

 بینیم،می آنچه نماییبزرگ براي شکاري دوربین خوراکی، مواد و هازباله ریختن براي ايکیسه. عکاسی دروبین

 گیر آفتاب کاله و خودکار و یادداشت دفترچه

 به سواالت زیر پاسخ دهید.

 رفت؟ نیازب یکس چه دست به انیهخامنش حکومت-1

 بود؟ چه اسکندر از ها آن شکست و خودشان حکومت اواخر در انیهخامنش ضعف علل- 2

از زمان  پارتی مرد يمجسمه
 اشکانیان در موزه ایران باستان

 فعالیت
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 کردند؟ حکومت ان برابر سال چند انیهخامنش-3

 کارکردند؟ چه انیرانیا اسکندر حمله درزمان-4

 بود؟ که وبرزنیآر- 5

 شد؟ لیتشک رانیا در حکومت کدام انیهخامنش از بعد-6

 کردند؟ چه رانیا بر شدن حاکم از بعد انیسلوک-7

 شد؟ چه اسکندر نانانیجانش و انیسلوک حکومت سرانجام-8

 شد؟ دهینام انیاشکان آوردند وجود به ها پارت که را یحکومت چرا-9

 داشت؟ نام چه یاشکان پادشاه نیقدرتمندتر-10

 دند؟یجنگ یم دائم روم و رانیا يامپراتور چرا-11

 داشتند؟ مهارت ییکارها چه در ها پارت-12

 دارد؟ نام چه داد شکست را ها یروم فرمانده کراسوس که ان؛یاشکان درزمان یرانیا مشهور سردار- 13

 بود؟ چه انیاشکان کار نیتر مهم- 14

 دادند؟ انجام يارزشمند کار چه وبرزنیآر و سورنا- 15
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 .دارد قرار زاگرس هايکوه رشته میان در و است کرمانشاه استان مرکز و ایران غرب در کرمانشاه شهر*

 شهر این و است خوب نسبتاً بارندگی کرمانشاه در

 .دارد زیبایی مناظر و پرآب رودهاي و هاچشمه

 از آثاري و است ایران باستانی شهرهاي از شهر این

 آن در ساسانیان و اشکانیان هخامنشیان، هايدوره

 این يهمه پادشاهان توجه موردو  شودمی مشاهده

 .است بوده هاحکومت

 *طاق بستان

 

 ايمجموعهمثال  دارد مهمی تاریخی آثار بستان،طاق

 ساسانیان يدوره هاينگاره سنگ و هانبشتهسنگ از

 ينگاره سنگمثل  دارد؛ قرار مکان این در

 و دوم شاهپور دوم، اردشیر خسروپرویز، گذاريتاج

 .اندبوده ساسانی پادشاهان از همه که سوم،

  
 

 کرمانشاه بستان طاق در اسب بر سوار پرویز خسرو يبرجسته نقش

 

 *حکومت ساسانیان چگونه به وجود آمد؟

 حکومت وقتی. رسیدند قدرت به اشکانیان از پس ساسانیان

 فرمانروایان میان جنگ شد، ضعیف اشکانی

 از یکی. گرفت شدت حکومت، گرفتن دست به براي محلّی،

 .بود ساسان ينوه اردشیر، فرمانروایان، این

 او. خواند شاه را خود و شد پیروز اشکانیان با جنگ در اردشیر

 .شد نامیده ساسانیان جدش نام به که آورد وجود به را حکومتی

 

 

 کرمانشاه باستانی شهر به سفري: 14 درس
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 .کرد زیادي پیشرفت تراشیسنگ و معماري ساسانیان، زمان در

 اسیر را روم امپراتور و شود پیروز هارومی بر توانست او .داشت نام اول شاپور ساسانی، قدرتمند شاهان از یکی

 حک فارس در کوهی يبدنه بر را روم امپراتور شدن تسلیم يصحنه داد دستور شاپور پیروزي، این از بعد .کند

 .کنند) کاريکنده(

 ساخته ایران در بزرگی شهرهاي او زمان در که بود انوشیروان خسرو ساسانی، معروف شاهان از دیگر یکی

 در( شاپورجندي در هم بزرگی دانشگاه او دستور به. ساخت شخود براي يباشکوه هايکاخ همچنینشد. 

 دیگر و ایران از پزشکانی و یافت رونق شهر آن در پزشکی دانش ترتیب، این به. شد ساخته) خوزستان استان

 .آمدند گرد آنجا در جهان کشورهاي

 *زرتشتیان و دین زرتشت چیست؟

 استان در هم باستان ایران يآتشکده چند بقایايو  بودند زرتشت دین پیرو مردم بیشتر باستان ایراندر 

 .است کرمانشاه

 مقدس کتاب .کردندمی نیایش را) دانا خداي( اهورامزدا هاکدهآتش در و شمردندمی مقدس را آتش زرتشتیان

 .است نیک کردار و نیک گفتار نیک، پندار زرتشت دین اصلی يپایه سه. دارد نام وستااَ زرتشتیان

 *بیستون

 داریوش پیروزي که دارد وجود اينگاره سنگ بیستون دربیستون یکی دیگر از آثار تاریخی کرمانشاه است، 

 .دهدمی نشان مخالفانش بر را بزرگ

 رفت؟ بین از چگونه *حکومت ساسانیان
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 و نوشت نامه ساسانی هپادشا خسروپرویز به شد، مبعوث پیامبري به) ص،( محمد حضرت ما، بزرگ پیامبر وقتی

 روز به روز مردم ساسانی، حکومت اواخر در. نپذیرفت را دعوت این خسروپرویز اما کرد دعوت اسالم به را او

 هاآن. شود تأمین هارومی با جنگ هايهزینه تا بپردازند زیادي مالیات بودند مجبور زیرا شدند؛می ترناراضی

 به پادشاهان دیگر، سوي از. بودند محروم سواد، و آموزش مانند داشتند، بزرگان که امتیازاتی بعضی از همچنین

. بودند شده ضعیف متعدد هايجنگ دلیل به نیز سپاهیان. نداشتند توجهی مردم به و بودند گذرانیخوش فکر

 را ساسانی سپاه و کردند حمله ایران قلمرو به مسلمان هايعرب وقتی. بود برابري و برادري اسالم دین پیام

 .پذیرفتند باز آغوش با را اسالم تدریج به ایران مختلف نواحی مردم دادند، شکست

 چیست؟ کرمانشاه*غذاهاي محلی 

 خالل خورش و علیعباس آش

 

 چیست؟ کرمانشاه دستی صنایع*

 .هستند کرمانشاه معروف هايسوغاتی یکرمانشاه يگیوه و) شیرینی نوع یک( کاك برنجی، نان

 
 

 

 ).کنید خالصه( کرد؟ بیان ایران، به اسالم ورود و ساسانیان رفتن بین از براي را دالیلی چه محسن مادر ــ1

 با جنگ هايهزینه تامین براي -. پرداختندمی گذرانیخوش به هاکاخ در ساسانی حکومت شاهان اغلب -

 خواندن و آموزش حق مثل بزرگی امتیازات معمولی مردم - کردندمی دریافت بیشتري مالیات مردم از هارومی

 فعالیت
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 قلمرو به مسلمان اعراب يحمله -.متعدد هايجنگ علت به ساسانی سپاه شدن ضعیف -. نداشتندو نوشتن و

 .مسلمان اعراب از ساسانی سپاه شکست -. بود برادري و برابري اسالم پیام و ایران

 .دهید انجام را) باستان ایران هايسلسله9( يشماره يکاربرگه ــ2

 .هاآریایی ورود از بعد حکومت اولین. دادند تشکیل حکومت و شدند متحد دیگریک با: مادها

 چاپار آوردن وجود به - نفري هزار ده يورزیده سپاه تشکیل -. شاهی راه و طال يسکه ساختن: هخامنشیان

 خانه

 .دادند رواج ایران در را یونانی زبان و خط و رسوم و آداب: سلوکیان

 تیر و سواري اسب و جنگی فنون در مهارت داشتن - قدرتمند و پهناور کشوري به ایران کردن تبدیل: اشکانیان

 اندازي

 پزشکی علم رواج - شاپورجندي دانشگاه ساخت - معماري و تراشی سنگ پیشرفت: ساسانیان

 به سواالت زیر پاسخ دهید.         

 .دیببر نام را کرمانشاه یخیتار آثار از مورد دو.1

 شود؟ یم دهید ها حکومت و دوران کدام از يآثار کرمانشاه در.2

  شد؟ گذاشته انیبن چگونه و یکس چه توسط انیساسان حکومت.3

 است؟ کرده جلب خود يسو به را گردشگران بستان طاق چرا.4

 دارد؟ قرار ییزهایچ چه بستان طاق در.5

 هست؟ ییزهایچ چه به مربوط بستان طاق يها نگاره سنگ.6

 چرا؟ کرد؟ شرفتیپ هنرها کدام انیساسان زمان در.7

 کرد؟ ریاس را روم پادشاه یساسان قدرتمند پادشاه کدام.8

 بود؟ کرده اول شاپور که یمهم کار.9

 .دیببر نام را یساسان ي دوره مشهور پادشاه چهار.-1

 دیکن انیب را روانیانوش خسرو مهم يکارها.11
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 داشت؟ تیاهم لحاظ چه از شاپور يجند شهر.12

 .دیکن انیب را ها ییایآر ورود از بعد:  رانیا در ها حکومت شیدایپ بیترت.13

 دارد؟ نام چه انیزرتشت مقدس کتاب.14

 ؟کدامند زرتشت نید یاصل هیپا سه.15

 داشتند؟ يدیعقا چه انیزرتشت.16

 رفت؟یپذ را امبریپ دعوت زیپرو خسرو ایآ.17

 اواخر در انیساسان حکومت ضعف يبرا یلیدال چه ای و بود؟ چگونه کشور وضع یساسان حکومت اواخر در.18

 داشت؟ وجود رانیا به اسالم ورود و خودشان حکومت

 رفتند؟یپذ را اسالم نید رانیا مردم چرا.19

 .دیببر نام را کرمانشاه یسوغات چهار .20

 .دیببر نام را کرمانشاه یمحل يغذا دو.21
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  .به پستی و بلندي هاي سطح زمین ناهمواري می گویند چیست؟ناهمواري *

  .به قسمت هاي بلند زمین کوه گفته می شود چیست؟کوه *

شاید بارها شنیده باشید که گفته می شود کوه نوردان به قله صعود کرده اند . یعنی آن ها  چیست؟قلّه کوه *

 ،پس به باالترین نقطه کوه، قله کوه می گویند. ترین نقطه کوه برسندالتوانسته اند به با

 . متر بلند ترین قله ي ایران است 5610قلّه ي دماوند با ارتفاع 

 
به زمین هاي پاي کوه کوهپایه گفته می شود . بسیاري از شهرها و روستاها در  چیست؟دامنه کوه کوهپایه یا *

 ند.که از شهر هاي پر جمعیت نیز هستاین ناحیه پدید آمده اند . مانند شهر تهران ، اصفهان ، مشهد 

 به کوه هایی که مانند زنجیر به یکدیگر متصل شده اند رشته کوه می گویند .  چیست؟رشته کوه * 

دو رشته کوه مهم در ایران وجود دارد به نام هاي : رشته کوه البرز که در شمال ایران واقع شده است و دیگري 

 . رشته کوه زاگرس که در مغرب و جنوب غربی کشور قرار دارد

 
 

 کوه ها و دشت هاي زیبا: 15 درس
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رشته کوه در شمال ایران قرار دارد و داراي قله هاي بسیار بلندي مانند : دماوند و علم کوه رشته کوه البرز : این 

 . و.... می باشد

رشته کوه زاگرس : این رشته کوه در غرب و جنوب غربی اراین قرار دارد و تا نزدیکی خلیج فارس گسترده 

که معموال در اغلب سال پوشیده از برف  شده است . بلند ترین قله ي آن زردکوه ، دنا ، اشتران کوه است ،

 . است

 آن قله نیبلندتر و گذرد یم ایآس در کشور چند از که.  است ایمالیه کوه رشته ، جهان کوه رشته نیتر بلند

 . دارد نام اورست

 که است يادیز يها دشت يدارا رانیا کشور.  ندیگو یم دشت هموار و صاف يها نیزم به چیست؟ دشت*

 ندارد وجود يکشاورز امکان ، خاك يشور خاطر به ها دشت نیا در ، هستند باران کم و خشک ها آن از یبعض

 . ندارد وجود ها آن در یزندگ طیشرا جهینت در و

 اریبس بارش که هستند رانیایها دشت نیتر بزرگ از خشک و گرم اریبس دشت دو ریکو دشت و لوت دشت

 . باشد گرم اریبس شیرو ها دشت نیا در که است شده باعث ها آن گرم اریبس يهوا و کم

 :زیحاصلخ يها دشت*

 و باران بارش علت به رانیا ینواح از یبعض در

 يزیخ حاصل يدشتها ، ییهوا و آب مناسب طیشرا

 و يکشاورز يبرا ها دشت نیا.  دیآ یم وجود به

 . هستند مناسب اریبس یزندگ

 ؟ دیآ یم وجود به چگونه و ستیچ جلگه*

 

 برف کوهستان در یبارندگ يها فصل در معمواال
 ها برف نیا شود یم گرم هوا یوقت.  بارد یم يادیز

 يرو بر یکوچک يها باریجو صورت به و شده آب
 هم به بارهایجو ، ریمس طول در.  افتند یم راه نیزم

.  آورند یم وجود به را رودها و شوند یم متصل
 خاك و سنگ ، دارند که يادیز سرعت با رودها

آورند یم همراه به و کنده خود با را ها کوهستان  
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 خود راه سر را بزرگ يها سنگ و شود یم کم سرعتشان رسند یم تر کم بیش با يها قسمت به که یهنگام و

 دنیرس از قبل و دهند یم ادامه ایدر سمت خود ریمس به شده خرد يها سنگ و ماسه و شن با و گذارند یم جا

 .دارد نام آبرفت مواد نیا.  گذارند یم جا بر را خود همراه مواد تمام ایدر به

 و زیحاصلخ اریبس ها جلگه نیا .آورند یم وجود به را جلگه و شوند یم انباشته هم يرو ها سال طول در آبرفت

 . هستند پهناور اریبس ها آن از یبرخ

 . شوند یم یمنته ایدر به گرید طرف از و کوه به طرف کی از والمعم ها جلگه

 :رانیا يها جلگه*

 زیحاصلخ اریبس و دارد قرار فارس جیخل يایدر کنار در که فارس جیخل يها کناره ي جلگه و خوزستان ي جلگه

 . است

 .. قراردارد خزر يایدر کنار در مازندران ي جلگه و نالیگ ي جلگه ، گرگان ي جلگه
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 :سرزمین هاي پست مناسب ترند زیرا. 2

 .مصالح ساختمانی راحت تر انجام می گیرد ولی در نواحی مرتفع دشوار استحمل ونقل 

 .خاك نواحی دشت و جلگ هاي حاصلخیزتر و براي کشاورزي مناسب تر است

 .راه سازي در مناطق شیب دار سخت است و ایمنی ندارد

 

 به سواالت زیر پاسخ دهید.          

 ناهمواري یعنی چه؟-1

 رشته کوه چیست؟-2

 قله چیست؟-3

 کوهپایه چیست؟ -4

 بلندترین قله ایران و رشته کوه البرز چه نام دارد؟ 5

 دشت چیست؟ -6

 آیا همه جاي زمین هاي هموار ( یعنی دشت ها و جلگه ها) حاصل خیز هستند؟ چرا؟ -7

 جویبار چگونه پدید می آید؟-8

 رود چگونه تشکیل می شود؟.9

 آبرفت چیست؟ -10

 جلگه چیست؟-11

 .دامنه ي کوه چیست -12

 رنگ قهوه اي در نقشه نشانه چیست؟ -13

 رنگ زرد در نقشه نشانه ي چیست؟ -14
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 رنگ سبز در نقشه نشانه ي چیست؟ 15

 دو رشته کوه مهم ایران کدام ها هستند؟ -16

 رشته کوه البرز در کجاي ایران قرار دارد؟ -17

 رشته کوه البرز در کدام جهت کشیده شده است؟ -18

 شته کوه زاگرس در کجاي ایران قرار دارد؟ر-19

 رشته کوه زاگرس از کدام جهت به کدام جهت کشیده شده است؟ -20

 وسیع ترین دشت ها و بیابان هاي ایران چه نام دارند؟ -21
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 . هوا در ماه به دست می آید و آن را در جدول نشان می دهیم

میزان شده اند  ظرف هایی که درجه بنديبراي اندازه گیري بارش نیز در ایستگاه هاي هواشناسی با استفاده از 

 بارش را به دست می آورند .

میزان بارش در ماه هاي مختلف می توانیم نمودار بارش در ماه هاي سال را در یک شهر به با اندازه گیري 

با نگاه کردن به نمودار بارش و دماي یک شهر می توانیم گرم ترین و خنک ترین ماه و هم  . دست آوریم

 . چنین خشک ترین و پر بارش ترین ماه در آن شهر را مشخص کنیم

 ند.هوا و بارش مهم ترین نقش را دارطقه دماي در تعیین آب و هواي یک من

 چیست؟ دما*

 *وسایل اندازه گیري دما وبارش چیست؟
می دانید که دماي هوا را با دماسنج اندازه گیري می 
کنند . بنابراین وقتی بخواهیم نمودار دماي یک شهر 

یا یک ناحیه را در طول یک ماه یا یک سال اندازه 
گیري کنیم به این گونه عمل می کنیم . با استفاده از 
دماسنج دماي هواي هر روز را اندازه گیري می کنیم 

 . بعد از یک ماه دماي تمام روزها را با هم جمع و بر
دماتقسیم می کنیم . به این طریق  تعداد روزهاي ماه  

 آب و هوا: 16 درس
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 به میزان گرمی یا سردي هوا دما می گویند .

در کویر ، روزها  الداشته باشد ؛ مثدماي هوا در یک شهر یا یک ناحیه در شبانه روز ممکن است تغییرات زیادي 

 . به شدت گرم و تابش آفتاب بسیار شدید است ولی در شب سوز سرما غیر قابل تحمل است

 چیست؟ ارشب*

 به به باران یا برفی که در یک ناحیه می بارد بارش می گویند . که معموال در نواحی کوهستانی بیش تر و

 .ر همه جاي کشور یکسان نیستالبته د . است صورت برف و در نواحی کوهپایه اي و دشت ها به صورت باران

 . رشت یکی از شهر هاي پر باران ولی شهر یزد یکی از شهر هاي کم باران و تقریبا خشک است المث

 به سواالت زیر پاسخ دهید.            

 ؟ دارد ما روزانه يتهایفعال در يریتاث چه هوا وضع -1

 کدامند؟ دارند نقش منطقه کی يهوا و آب نییتع در که ییزهایچ نیتر مهم -2

 ؟ میکن یم استفاده بارش و دما يریگ اندازه يبرا یلیوسا چه از -3

 چه چیزي استفاده می کنیم؟ از سال مختلف يماهها در دما راتییتغ دادن نشان يبرا -4
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 ،یکوهستان خشک مهین و معتدل، ناحیه خزري مرطوب و معتدلناحیه :  از عبارتند رانیا ییهوا و آب ینواح*

 جنوب سواحل یوشرج  گرمک ، ناحیه خش و گرمناحیه 

 

 

 مرطوب و معتدلناحیه ناحیه)  4( با توجه به نقشه بگویید چند ناحیه آب و هوایی در ایران وجود دارد؟.1

 جنوب سواحل یوشرج  گرمک ، ناحیه خش و گرمناحیه  ی،کوهستان خشک مهین و معتدل، ناحیه خزري

 مهین و معتدل، ناحیه (گرگان)خزري مرطوب و معتدلناحیه . از هر ناحیه آب و هوایی یک شهر را نام ببرید. 2

 (بندر عباس)جنوب سواحل یوشرج  گرم، ناحیه (یزد)کخش و گرمناحیه  ،(همدان)یکوهستان خشک

 

 ناحیه معتدل و مرطوب خزري*

 و بارد یم فراوان باران ، هیناح نیا در.  است شده خزرواقع ايیدر ي کناره در خزري مرطوب و معتدل هیناح

 .است کم اریبس هیناح نیا وسعت.  ندارد وجود دیشد وسرماي گرما

 دل و نیمه خشک کوهستانیمعتناحیه *

 ، هیناح نیا در.  است زاگرس و البرز هاي دامنه و بلند هاي کوه شامل ، یکوهستان خشک مهین و معتدل هیناح

 درجه صفر ریز به هوا دماي و ندینش یم ها کوه روي اديیز  برف  زمستان  در.  است سرد سال هاي ماه شتریب

 د.دار معتدل ییها تابستان هیناح نیا.  رسد یم

 *ناحیه گرم و خشک

 .است کم آن در بارش مقدار و دارد سرد هاي زمستان و گرم هاي تابستان ، یداخل خشک و گرم ي هیناح

 فعالیت

 نواحی آب و هوایی ایران: 17 درس
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 ناحیه گرم و شرجی سواحل جنوب*

 نیا در بارش مقدار و دارد معتدل هاي زمستان و گرم هاي تابستان زین جنوب سواحل یشرج و گرم ي هیناح

 آنجا در هوا ، ایدر رطوبت علت به اما.  است خشک یحانو جزو هیناح نیا ، لیدل نیهم به است کم زین هیناح

 د.شو یم نمناك اریبس یعنی ، کند یم دایپ یشرج حالت

 

 

 

 .کند مسافرت چابهار بندر به اش خانواده با خواهدیم او و است ماه يد. کندیم یزندگ شهرکرد در النارس.1

لباس نازك و نخی، زیرا چابهار در ناحیه گرم و شرجی سواحل جنوب  چرا؟ ببرد؟ همراه دیبا یلباس نوع چه

 قرار دارد و در فصل زمستان آب و هواي آن معتدل است.

 است، برگشته یارتیز سفر از که شان،یعمو دنید يبرا لیاتومب با ماه بهمن در خواهندیم اش خانواده و گلناز .2

لباس پهاي گرم و تجهیزاتی مانند  چرا؟ ببرد؟ خود با دیبا را یزاتیتجه و لیوسا چه گلناز پدر. بروند همدان به

 زنجیر چرخ و ضد یخ، زیرا همدان در ناحیه کوهستانی قرار دارد.

 ببرند؟ همراه به دیبا یلیوسا چه بروند؛ رامسر به ينوروز تالیتعط يبرا خواهندیم اش خانواده و دیفر .3

رامسر در ناحیه معتدل و مرطوب خزري وجود دارد و آب هواي آن معتدل است اما از طرفی باران هم زیاد می 

 بارد، پس بهتر است با خود چتر،آفتابگیر و بادبزن و لباس هاي خنک و آستین دار ببرند.

 به سواالت زیر پاسخ دهید.          

 ؟ ستین کسانی رانیا يجا همه در هوا و آب نوع چرا -1

 ؟ دیکن سهیمقا زیتبر و بندرعباس در را نیفرورد 2

 ؟ دارد وجود رانیا در ییهوا و آب هیناح چند -3

 ؟ دیببر نام را شهر کی ییهوا و آب هیناح هر از -4

 ؟ دارد یاتیخصوص چه و است کجا در يخزر مرطوب و معتدل هیناح -5

 فعالیت
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 ؟ دارد یاتیخصوص چه یکوهستان خشک مهین و معتدل هیناح -6

 ؟ است ییها قسمت چه شامل یکوهستان هیناح -7

 ؟ دیسیبنو را يخزر و یکوهستان هیناح در یبارندگ تفاوت -8

 ؟ است کدام سال يماهها نیسردتر همدان در -9

 ؟ دیکن سهیمقا رامسر يدما با زمستان در را همدان يدما -10

 ؟ رامسر ای دارد يشتریب باران همدان -11

 ؟ رامسر ای است شتریب خشک يماهها تعداد همدان در -12

 ؟ ستیچ خشک و گرم هیناح يها یژگیو -13

 ؟ چرا ؟ است تر گرم کی کدام.  دیکن سهیمقا همدان با را بم شهر يدمابا توجه به نقشه کتاب  -14

 ؟ ستیچ جنوب سواحل یشرج و گرم هیناح یژگیو -15
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