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مشاهده: 

یکــی از راه هایی کــه می توانیم درباره ی دنیــا اطراف اّطالعات جمع کنیم ،مشــاهده کردن 

اســت.یعنی این کــه ما از حس های خود درســت و با دّقّت اســتفاده کنیم.مثالً بــا دّقت نگاه 

کــرده و گــوش کنیم.آیــا می دانید که خــدای بــزرگ و مهربان بــه ما انســان ها پنج حس 

است؟ داده 

 بینایی

بویایی

شنوایی
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چشایی:

المسه:

مــا با بــه کارگیری درســت ایــن حواس مــی توانیــم اّطالعات زیــادی دربــاره ی محیط 

اطرافمــان به دســت آوریم .

دانشمندان نیز با همین روش یعنی مشاهده ی دقیق، علم خود و ما را اضافه می کنند.
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یاداشت برداری:

برای ایــن که تمــام چیزهایی را که مشــاهده 

می کنیم در خاطرمــان بماند و چیزی را فراموش 

نکنیــم باید مشــاهدات خود را یادداشــت کنیم. 

یاداشــت کــردن باعث می شــود که مــا آنچه را 

بیــان کنیم. که مشــاهده کرده ایم،دقیق 

بوییدن و چشیدن بعضی چیزها برای سالمتی ما ضرر دارد قبل از استفاده از این دو حس باید از 
راهنمایی معلّم یا بزرگترهای خود استفاده کنیم.
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سه نوع میوه ی دلخواه، چاقو، بشقاب و دستمال آماده کن. 

الف( نام میوه هایت را به ترتیب حروف الفبا بنویس. 

ب( می توانی حدس بزنی اگر میوه ها را برش بزنی چه چیزی داخل میوه ها می بینی؟

ج( پس از برش میوه ها مشاهدات خودت را بنویس. 

د( می توانی میوه هایت را به گونه ای دیگر برش بزنی؟

هـ( این بار چه چیزی در درون میوه ها مشاهده کردی؟ یادداشت کن. 

و( چه راه دیگری به جز یادداشت کردن برای ثبت مشاهدات به نظرت می رسد، انجام بده. 
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کدام حیوان است که اگر حرف اول آن را برداریم نوعی خاک می شود؟

با توّجه به فّعالّیت قبل به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 

1. چه تفاوتی بین میوه ها می بینی؟ 

2. چه شباهت هایی بین میوه ها می بینی؟ 

 

3. می توانی بگویی شباهت ها و تفاوت ها را چگونه متّوجه شدی؟ 

به سواالت زیر با دّقت پاسخ دهید.

1. اّولین شرط در گردش علمی .......................... و .......................... می باشد. 

2. برای بیان دقیق مشاهدات خود از .......................... استفاده می کنیم. 

3. یادداشت برداری به ما کمک می کند آنچه را که مشاهده می کنیم ..........................

4. از بوئیدن و چشیدن کدام مواد باید پرهیز کرد؟ 

           حتماً در ابتدای یادداشت هایت، تاریخ و روز انجام فعّالیّت را بنویس. 
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5. برای مشاهده دقیق از کدام حواس باید استفاده کرد؟ سه مورد دیگر را خودت بنویس. 

جدول 

1. از میوه های بهشتی است. 

2. گیاه را محکم بر روی زمین نگه می دارد. 

3. داخل میوه قرار دارد. 

4. میوه قبل از رسیدن ...................... است. 

بزرگ ترین برگ دنیا به درخت نخل تعلق دارد. برگ نخل رافیا می تواند تا 20 متر رشد کند. 
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به تصویر زیر خوب نگاه کن و برای آن یک داستان زیبا بنویس. 
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1- کدام گزینه ی زیر درباره ی تحقیق و پژوهش علمی نادرست است؟

 1( هنگام تحقیق علمی می توان هر چیزی را بویید و چشید

 .2( در هنگام تحقیق علمی، باید با دقّت همه چیز را مشاهده کنیم

 .3( برای شناخت هر چیزی، نمی توان آن ها را چشید

 .4( هنگام گردش در طبیعت، به شگفتی آفرینش پی می بریم
2- وقتی در طبیعت چیزی را با دّقت مشاهده می کنیم،باید .......................

 .1( یادداشت برداری کنیم

 .2( به سرعت آن را فراموش کنیم

 .3( درباره آن بحث کنیم

 .4( یک دیگر را به مشاهده تشویق کنیم
3- اولین مرحله در شناخت چیز ها ی اطرافمان ........................ می باشد.

 2( یادداشت برداری 	 	 1( فکر کردن

4( مشاهده 	 	 3( پرسش
 4- مشاهده یعنی ...................................

 2( چشیدن    1( بوییدن

 4( نگاه کردن   3( استفاده از همه ی حواس
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5- کدام مشاهده دقیق تر است؟

  1(مشاهده با چشم

 2(مشاهده با تمام حواس

 3(یادداشت برداری هنگام مشاهده

3 4(گزینه 2 و
6- یادداشت برداری به ما کمک می کند که ............................ .

  .1( هنگام مشاهده شاد باشیم

 .2( مشاهدات خود را دقیق تر بیان کنیم

 .3( نوشتن را تمرین کنیم

 .4( با سرعت کمتری به پایان برسانیم
7- قبل از چشیدن و بوییدن هر چیز، بهتر است کدام کار را انجام دهیم؟

. 1( با معلّم یا بزرگترها مشورت کنیم

 .2( از دوستانمان بخواهیم آن ها را بچشند

 3( آن را روی پوست دست خود بریزیم

 .4( به رنگ آن چیز تّوجه کنیم
8- کدام یک از گزینه های زیر مشاهده نمی باشد؟

 4( کتاب خواندن  3( لمس کردن   2( شنیدن   1( دیدن
9- وقتی در بررسی یک موضوع، از همه ی حواس خود استفاده می کنیم، یعنی ........کرده ایم.

 4( کتاب خواندن   3( لمس کردن   2( تالش   1( دقّت
10- کدام تصویر نشان دهنده ی مرحله ی مشاهده نمی باشد؟

  )4    )3    )2    )1
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11- یک راننده بیشتر از حواس ................ و ................ خود استفاده می کند.

1( بینایی - شنوایی

 2( بینایی - بویایی

 3( شنوایی - چشایی

4( بینایی - چشایی
12- کدام را می بینید ولی نمی توانید لمس کنید؟

  )2 	 	  )1

  )4 	 	  )3

 13- نگاه کردن مستقیم به خورشید زیان آور است پس باید از ................. استفاده کنیم.

 2( عینک مخصوص    1( تلسکوپ

 4( عینک جوشکاری    3( عینک طبی
14- به کمک کدام حس خود متوّجه می شویم غذا شور است؟

 2( بویایی    1( المسه

 4( چشایی    3( شنوایی
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انسان ها گیاهان و جانواران برای زنده ماندن به هوای سالم نیاز دارند.

دود کارخانه ها و ماشین ها باعث آلوده شدن هوا می شود.

نفس کشــیدن در هــوای آلوده انســان ها، جانوران و گیاهــان را بیمار می کند.کســانی که 

در شــهرهای شــلوغ و آلوده زندگــی می کنند، باید رفــت و آمد خــود را در خیابان ها کمتر 

کنند یا از ماســک اســتفاده کنند تابیمار نشــوند.
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برای این که از آلودگی هوا کم شود: 

باید کمتر از ماشین های شخصی برای رفت و آمد استفاده کنیم.

بــرای رفــت و آمــد در شــهر از اتومبیل های عمومــی مثل اتوبــوس و یا مترو کــه تعداد 

بیش تــری مســافر را جا به جــا می کننــد اســتفاده کنیم .

درخت کاری نیز برای سالم شدن هوای محیط به ما کمک می کند.

هم چنین بهتر است کارخانه ها را از شهرها دور کنیم.
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