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تا به حال برای تفریح و گردش به پارک، باغ یا جنگل رفته ای ؟؟؟!! همه ی ما حداقل یک بار در طول عمرمان به 

چنین مکان هایی رفته ایم.

چه چیزهایی از آن گردش به خاطر داری؟ آیا می توانی جزئیات مشاهدات خود را از آن تفریح یا گردش برای 

دوستانت بازگو کنی؟ آیا می توانی همه ی چیزهایی را که دیده ای با دوستانت در میان بگذاری؟!

حاال این بار می خواهیم با هم به یک گردش علمی برویم. قبل از رفتن به گردش علمی بهتر است متن زیر را خوب 

و با دّقت بخوانی.

گردش علمی می تواند در هر مکانی مثل پارک، جنگل و یا باغ صورت بگیرد. برای این گردش علمی به یک سری 

وسایل ساده اّما مهم نیاز داریم.
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باید برای  از تمام حواس،  اّطالعات مشاهده است. مشاهده یعنی استفاده  بهترین راه شناخت و به دست آوردن 

مشاهده دقیق از حواس پنج گانه در زندگی استفاده کنیم.

حواس پنج گانه در زندگی روزانه ما نقش بسیار مهّمی دارد، از طریق حواس پنج گانه می توان دنیای اطراف را بهتر 

شناخت و کارها را به راحتی انجام داد.

حس المسه

حس بینایی حس بویایی

حس چشاییحس شنوایی

هنگام بازدید و گردش علمی باید به محیط اطرافمان خوب و با دّقت مشاهده کنیم و از حواس پنج گانه خود )دیدن، 

شنیدن، بوییدن، چشیدن، لمس کردن( استفاده کنیم.

باید یاد بگیریم، از هر حس خود در جای مناسب استفاده کنیم. مثالً بوییدن و چشیدن بعضی چیزها برای سالمتی 

ما ضرر دارد، قبل از چشیدن یا بوییدن هر چیزی با معلّم و یا پدر و مادر خود مشورت کنیم.
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حتماً می پرسی وسایلی که با خود در گردش علمی به همراه آورده ایم، به چه کارمان می آید؟؟!!

برای اینکه بتوانیم مشاهدات خود را دقیق تر بیان کنیم از یادداشت برداری استفاده می کنیم.

یادداشت برداری به شما کمک می کند، آن چه را مشاهده می کنید، دقیق تر بیان کنید و چیزی را فراموش نکنید. 

برای یادداشت برداری و مشاهده ی دقیق تر نیاز به این وسایل )مداد، دفترچه یادداشت، ذره بین و یا دوربین( داریم.

به یادداشت برداری کردن در زنگ علوم به صورت گروهی و یا تک نفره گزارش علمی می گویند.

نکاتی که در هنگام یادداشت برداری )گزارش علمی( بایدرعایت شود عبارتند از:
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بداهن�م ب�شتر
 

 تفاوت میان شنیدن و گوش دادن - دیدن و نگاه کردن

 نگاه کردن و گوش کردن یک عمل فّعال و کامالً ارادی است یعنی به خواسته ی خودتان است و کامالً توّجه و دّقت 

دارید که چه می شنوید و چه می گویند یا چه می بینید اّما شنیدن و دیدن کامالً غیر ارادی است و به خواست شما نیست .

شما همه ی صداهای اطرافتان را می شنوید. مثل زمانی که معلّم صحبت می کند و هم زمان صدای دیگری مانند جیک 

جیک پرندگان نیز به گوش می رسد ولی شما می خواهید به صدا و گفته های معلّم خود گوش دهید و تمام توّجه شما 

روی صدای معلّمتان می باشد، ولی صدای پرندها را هم می شنوید اّما دّقتی روی صدا ندارید.

از امروز خوب دیدن و خوب گوش کردن را تمرین کنیم. گاهی یک صدا می تواند تو را به پاسخ درست  بیاید 

برساند.
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تمچــــر�ن

جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید.  ½

1. اّولین و بهترین راه شناخت و به دست آوردن اّطالعات .......................... است.

2. برای مشاهده ی دقیق باید از  ................................ استفاده کنیم. 

3. برای این که بتوانیم مشاهدات خود را دقیق تر بیان کنیم از .............................. استفاده می کنیم.

را  چیزی  و  کنیم  بیان   ......................... می کنیم  مشاهده  را  آن چه  می کند،  کمک  ما  به  برداری  یادداشت   .4
............................ نکنیم.

5. قبل از .......................  و  ........................ هر چیزی باید با معلّم یا پدر و مادر خود مشورت کنیم.

 صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارت های زیر را با عالمت )( مشخص کنید. ½

1. یادداشت برداری به ما کمک می کند آن چه را مشاهده می کنیم، دقیق تر بیان کنیم. 
صحیح         غلط 

2. برای مشاهده ی همه ی چیز های اطرافمان فقط از دیدن استفاده می کنیم.  
صحیح         غلط 

3. یادداشت برداری در زنگ علوم به صورت گروهی یا تک نفره را گزارش علمی می گویند.
صحیح         غلط 

4. در ارائه ی گزارش می توان از یادداشت های خود استفاده کرد.
صحیح         غلط 

5. از بینی برای بوییدن و از زبان برای لمس کردن استفاده می شود.
صحیح         غلط 

6. برای این که بتوانیم مشاهدات خود را بیان کنیم، باید آن ها را یادداشت کنیم. 
صحیح         غلط 

7. در مشاهده ی همه ی چیزها می توانیم از هر کدام از حس هایمان استفاده کنیم.
صحیح         غلط 

8. در هنگام یادداشت برداری می توان سلیقه ی خود را دخالت داد.

صحیح         غلط 
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9. هر چیزی را می توان چشید و بو کرد.

صحیح         غلط 

10. یک دانش آموز نمونه در گردش علمی محیط اطراف را به خوبی و با دّقت مشاهده می کند و از حواس 

پنج گانه ی خود استفاده می کند.                                                            صحیح         غلط 

تعریف کنید. ½

.................................................................................................................................................................. مشاهده: 

گزارش علمی: .........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. یادداشت برداری: 

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.  ½

1. وسایل مورد نیاز برای یک گردش علمی چیست؟ 

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

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

2. همه ی انسان ها دارای چند حس می باشند؟ نام ببرید؟ 

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

3. هنگام مشاهده اطراف از چه چیزی کمک می گیریم؟ نام ببرید.

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

4. مشاهده ی دقیق یعنی چه؟

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

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

5.یادداشت برداری چه کمکی به ما می کند؟

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

6. برای این که محیط اطرافمان را بهتر بشناسیم، چه باید بکنیم؟

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

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

7. اگر هنگام مشاهده ی اطراف، یادداشت برداری نکنیم چه می شود؟

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

.................................................................................................................................................................................
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8. هر عضو را به حس مناسب وصل کن؟

9.جدول زیررا کامل کن.

حس مربوطمثالردیف

حس چشایی 1

بو کردن گل و عطر2

مشاهده ی دنیای اطراف3

حس شنوایی4

لمس کردن زبری و نرمی، سرد و گرم5

شوری، تلخی، شیرینی6

10.به این ماهی ها نگاه کن. چه تفاوت و شباهت هایی بین آن ها می بینی؟ مشاهده کن، مقایسه کن، و بنویس.

شباهت هاتفاوت ها

........................................................ )1                                    ........................................................ )1

........................................................ )2                                    ........................................................ )2

........................................................ )3                                    ........................................................ )3

........................................................ )4                                    ........................................................ )4
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انتخاب کنید. ½

1. عابر نابینا با استفاده از حس ................................ متوّجه نزدیک شدن آمبوالنس می شود؟ 

 ۴( حس بویایی   ۳( حس المسه   ۲( حس شنوایی   1( حس بینایی

کارگیری   به  نیازمند  کنیم،  درک  بهتر  را  خود  اطراف  جهان  و  خدا  آفریده های  بتوانیم  که  این  2.برای 

....................... هستیم 

  ۲( حواس چشایی و بویایی   1( حواس بینایی و چشایی

 ۴( حواس پنجگانه   ۳( حواس شنوایی و چشایی

3. با کدام حس می توان صداها را شنید؟ 

۴( حس بویایی   ۳( حس شنوایی   ۲( حس چشایی   1( حس المسه

4. مشاهده ی دقیق یعنی استفاده از  ................................ ؟ 

 ۴( هیچ کدام   ۳(حس المسه   ۲( حس بویایی   1( همه ی حواس

5. برای مشاهده ی دقیق نیاز به کدام ابزار داریم؟

 ۴( همه ی موارد   ۳( ذره بین   ۲( مداد   1( دفترچه یادداشت

6. امیرعلی با پدرش برای انجام تحقیقی در مورد انواع گیاهان به پارک رفت. او چه چیزی را حتمًا باید با 

خود ببرد؟

 ۴( هیچ کدام   ۳( لباس گرم   ۲( خوراکی   1( دفترچه یادداشت

7. برای استفاده از کدام یک از وسایل زیر باید از هر دو حس دیدن و شنیدن استفاده کرد؟ 

 ۴( سشوار   ۳( کتاب   ۲( رادیو   1( تلویزیون

8. برای استفاده از تلویزیون از کدام یک از حواس باید استفاده کرد؟

 ۴( گزینه الف و ج   ۳(حس شنوایی   ۲( حس المسه   1( حس بینایی

9. چشیدن و بوییدن کدام یک از موارد زیر برای سالمتی ضرر دارد؟

 ۲( عطر - مربّا    1( ُگل - آب آلوده

 ۴( گالب - شیر فاسد   ۳( حشره کش - مایع ظرفشویی

10. به ترتیب از کدام عضو برای چشیدن و شنیدن استفاده می کنیم؟

  ۲( گوش - چشم    1( چشم - گوش

 ۴( گوش - زبان    ۳( زبان - گوش
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انسان ها، جانوران و گیاهان )تمام موجودات زنده( برای زنده ماندن و زندگی کردن نیاز به آب و هوای سالم دارند. 

تمام جانداران برای نفس کشیدن احتیاج به هوای سالم دارند.

هوا در همه جا در اطراف ما است اّما چون بو و رنگ ندارد ما آن را نمی بینیم. هوا از راه بینی وارد بدن ما می شود. 

انسان بدون غذا چند روز می تواند زنده بماند، اّما بدون هوا بیش تر از چند دقیقه دوام نمی آورد، زیرا برای زنده ماندن 

به گاز مهّمی به نام اکسیژن که در هوا می باشد نیازمندیم.

هوا در انجام کارهای بسیاری به ما کمک می کند یعنی وجود هوا دارای اهّمّیت می باشد. و فایده های گوناگونی دارد.
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راهکار های جلوگیری از آلودگی هوابرخی از عوامل آلوده شدن هوا

1- دوِد کارخانه ها

2- دود ماشین ها

3- گرد و خاک

4- استفاده از سوخت نامناسب

5- سوزاندن زباله ها

احداث کارخانه ها و انتقال آن ها به خارج از شهر

2- استفاده از وسایل نقلّیه عمومی به جای وسایل شخصی

3- افزایش فضای سبز

4- استفاده از سوخت مناسب

5- گاز سوز کردن ماشین ها

6- معانیه فّنی خودروها

آلودگی هوا بر محیط زیست تأثیرات مخربی دارد که برخی از آن ها عبارت است از:
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آب سالم
 

آب مایه ی حیات است و تمام جانداران برای زندگی، رشد و زنده ماندن به آب سالم نیاز دارند. در جاهایی که آب 

هست، زندگی وجود دارد، باید در پاکیزه نگه داشتن آب و هوا کوشش کنیم.

انسان ها از آب مصارف گوناگونی دارند که برخی از آن ها عبارتند از:

اگر آب رودخانه ها خشک شود، زندگی گیاهان و جانوران به خطر می افتد. آب رودخانه ها، بهداشتی و قابل آشامیدن 

خانه  تصفیه  می کنند،  تصفیه  آن  در  را  آب  که  جایی  به  شود.  تصفیه  باید  شود  آشامیدن  قابل  این که  برای  نیست. 

می گویند، تصفیه خانه محلی است که آب رودخانه ها را به آب قابل آشامیدن تبدیل می کند. آبی که بهداشتی نباشد 

برای آشامیدن مناسب نیست.

 
آب آشامیدنی

همان آبی است که در تصفیه خانه، تصفیه و بهداشتی شده است و آلودگی آن برطرف شده و مناسب آشامیدن 

می باشد.

مراحل تصفیه آب به ترتیب عبارتند از:

1- آب رودها را در پشت سد یا استخرهای بزرگ جمع می کنند.

2- گل و الی موجود در آب را با صافی می گیرند تا زالل تر شود.

3- به آبی که از صافی رد شده است، میکروب کش اضافه می کنند تا قابل آشامیدن شود.

4- سپس آب سالم و تصفیه شده وارد لوله ها می شود.

 ما باید در مصرف آب صرفه جویی کنیم و راه های درست مصرف کردن آب را یاد بگیریم و همچنین 
هن�ته
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راه های آلودگی آب و جلوگیری از آلوده شدن آب را بشناسیم.و در حفظ و نگه داری این مایه ی حیات تالش کنیم.

راهای  جلوگیری از آلوده شدن آب هاراه های آلوده شدن آب ها

نریختن زباله ها در آبریختن زباله ها در آب

جلوگیری از ورد فاضالب کارخانه هافاضالب های شهری

صرفه جویی در مصرف آبمواد شیمیایی و انباشته شدن زباله ها

جلوگیری از نشت مواد نفتی کشتی های نفت کش به آب هانشت مواد کشتی های نفت کش

 
بداهن�م ب�شتر

 

به تابلوهای زیر توّجه کن. تا حاال چشمت به این تابلوها خورده است؟!

در کجا این تابلوها را دیده ای؟! درست است این تابلوها را شاید در پارک دیده باشی این تابلوها به ما می گویند که 

این آب، آشامیدنی است یا خیر؟ تابلوی قرمز تابلوی بازدارنده است و می گوید که این آب برای آشامیدن مناسب 

نیست و از این آب در پارک ها برای آبیاری فضای سبز استفاده می کنند. و باید هنگام نوشیدن آب در پارک و بیرون 

از خانه به این عالئم توّجه کنیم و از قابل شرب بودن آب اطمینان حاصل کنیم. تابلوی سبز نشان از سالم بودن آب 

و قابل آشامیدن بودن آن است.
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