
آن  فروش  و  بوده خرید  معارف  وزارت  به  متعلق  کتاب های درسی 
جداً ممنوع است. با متخلفین برخورد قانونی صورت می گیرد.

 Moe.curriculum@gmail.com
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وزارت معارف

معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم 
ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب  درسی

ساينس، صحت و محيط زيست
صنف چهارم
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 دا عـــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی يې قهرمـــــــان دى
ازبـکـــــــو د  بـــــلـوڅــــــو   د 
تـــاجـکـــــو د  تـــرکـمنــــــو   د 
نـورستانيــــــان  پــاميــــريان، 
 هـــــم ايمـــاق، هم پشـه ېان
 لـکـــه لـمــــر پـر شنـــه آسمـان
 لـکـــه زړه وي جـــاويـــــدان
 وايــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

 دا وطــن افغانستـــــان دى
 کور د ســولې کور د تورې
 دا وطــن د ټولو کـــور دى
وو هــــزاره  او  پښتــــون    د 
 ورسره عرب، گوجــــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيـــــواد بــه تل ځليږي
 په سينــــه کــې د آسيـــــا به
 نــوم د حق مو دى رهبـــــر

سرود ملی
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وزارت معارف 
معینیت انكشاف نصاب تعلیمی و تربیه معلم

رياست عمومی انكشاف نصاب تعليمی  و تأليف كتب درسی 

ساينس، صحت و محيط زيست
صنف چهارم 

سال چاپ: 1396 هـ . ش.
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مؤلفان 
پروين  قاريزاده لعلي عضو علمی و مسلكي و آمرديپارتمنت بیولوژي.

عضو علمی و مسلكي ديپارتمنت بیولوژي. علي اهلل جلیل 
عبدالكريم روكي عضو علمی و مسلكي و آمرديپارتمنت كیمیا.

میرسیف اهلل هاشمی عضو علمی و مسلكي ديپارتمنت ساينس.
رابعه منصورعضو علمی و مسلكي و آمر ديپارتمنت فزيك.

عبدالودود فیضي عضوعلمی و مسلكي ديپارتمنت فزيك.
صادق حسین موحدي عضو علمی  و مسلكي ديپارتمنت فزيك.

کمیته تجدید نظر:
معاون سرمؤلف ماهره ناصری عضو علمی ديپارتمنت فزيك.

معاون سرمؤلف سید عزيز احمد هاشمی عضو علمی ديپارتمنت فزيك.
معاون سرمؤلف تريناستار محب زاده عضو علمی ديپارتمنت بیالوژی.

مؤلف غالم حسین سلیمانزی عضو علمی ديپارتمنت بیالوژی.
سید موجود شاه سیدی مسؤول بخش ساينس و عضو پروژۀ انكشافی نصاب تعلیمی.

سرمؤلف علی اهلل جلیل ريیس تألیف كتب درسی 
ادیت علمی و مسلکی:

سید موجود شاه سیدی مسؤول بخش ساينس و عضو پروژۀ انكشافی نصاب تعلیمی.
معاون سرمؤلف سید عزيزاحمدهاشمی عضوعلمی ديپارتمنت فزيك.

ایدیت زبانی:
معاون مؤلف هومن فرمند عضو علمی ديپارتمنت دری

کمیته دینی:
مولوی عبدالوكیل عضوعلمی و مسلكی ديپارتمنت تعلیمات اسالمی

کمیته سیاسی وفرهنگی:
حبیب اهلل راحل مشاور وزارت معارف دررياست عمومی انكشاف نصاب تعلیمی 

کمیتۀ نظارت تحقیق و تدقیق:
- دكتور اسد اهلل محقق معین انكشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم

- دكتور شیر علی ظريفی مسؤول پروژۀ انكشاف نصاب تعلیمی          
- دكتور محمد يوسف نیازی سرپرست رياست عمومی انكشاف نصاب تعلیمی  و تألیف كتب درسی 

کمپوز: حمیداهلل غفاری و نجیب اهلل
طرح و دیزاین: محمدعلی نظری

تنظیم امور چاپ: محمد كبیر حقمل رئیس نشرات و اطالعات وزارت معارف.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
پیام وزیر معارف

سپاس بیكران آفريدگاری را كه انسان را در احسن تقويم آفريد و او را قدرت بیان بخشید و 
به زيور علم و انديشه آراست و درود بی پايان بر پیامبر مكرم اسالم حضرت محمد مصطفی- 

صلی اهلل علیه وسلم- كه معلم بزرگ انسانیت است و پیامآور رحمت و هدايت و روشنايی. 
تعلیم و تربیت نقطۀ آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است.  هدف اصلی تعلیم و 

تربیت به فعلیت رساندن نیرو  های بالقوۀ انسان و شگوفا ساختن استعداد  های درونی وی است. 
با  تربیت محسوب می شود كه همگام  و  تعلیم  فرايند  در  مهم  اركان  از  يكی  كتاب درسی 
تحوالت و پیشرفت  های علمی نوين و مطابق با نیازمندی  های جامعه تهیه و تألیف می گردد و 
بايد دارای ظرفیت و ظرافتی باشد كه بتواند آموزه  های دينی و اخالقی را توأم با فرآورده  های 

علوم جديد با میتود  های نوين به شاگردان منتقل كند. 
كتابی كه اكنون در اختیار شما قرار دارد، بر اساس همین ويژه گی ها تهیه و تألیف شده است. 
معارف كشور،  درسی  و كتب  تعلیمی   نصاب  كه  بوده  براين  همواره  معارف  وزارت  سعی 
متكی بر مبانی تعلیم و تربیت اسالمی  و حفظ هويت ملی، مطابق با معیار  های علمی و روش  های 
علمی شگوفا  و  اخالقی  زمینه  های  همه  در  را  آموزان  دانش  استعداد  های  بوده،  نوين  تربیتی 
گرداند و قدرت تفكر، ابتكار و حس جستجوگری را در آن ها تقويت بخشد. ترويج فرهنگ 
گفتگو و رواداری، تقويت حس وطن دوستی، مهربانی، گذشت و همبستگی از خواست  های 

ديگر وزارت معارف است كه بايد در كتب درسی متبلور باشد.
كتاب  های درسی بدون داشتن معلم خوب و مسلكی نمیتواند اهداف مورد نظر را بر آورده 
سازد. معلم يكی از اركان مهم تعلیم و تربیت و مجری برنامه  های آموزشی و تربیتی است. از 
معلمان و آموزگاران خوب، متعهد و دلسوز كشورم كه ستیزه با سیاهی و نادانی را پیشۀ خود 
ساخته اند، صمیمانه آرزومندم كه با تطبیق دقیق و مخلصانۀ نصاب تعلیمی، كودكان و جوانان 

میهن را بسوی فتح قله  های رفیع دانش، اخالق و معنويت رهنمون گردند.
از  رو  ازين  است.  ممكن  غیر  مردم  جدی  همكاری  بدون  كشور  آموزشی  نظام  كامیابی 
همه اقشار و افراد ملت شريف افغانستان، بخصوص از خانواده ها و اولیای محترم شاگردان 
خواهشمندم كه از هیچگونه همكاری در جهت تحقق اهداف معارف دريغ نورزند. همچنان 
اولیای محترم شاگردان تقاضا  تعلیم و تربیت و  نويسندگان، دانشمندان، متخصصان  از همه 
می شود كه با ارايۀ نظريات و پیشنهاد  های سالم و نقد  های سازندۀ خود وزارت معارف را در 

بهبود هر چه بیشتر كتاب  های درسی همكاری نمايند.
تهیه،  فنی وزارت معارف كه در  اداری و  تمام مؤلفان دانشمند و كارمندان  از  میدانم  الزم 
تألیف، طبع و توزيع اين كتاب زحمت كشیده اند و از همه نهاد  های ملی و بین المللی كه در 

زمینۀ چاپ و توزيع كتب درسی همكاری نموده اند، قدردانی و تشكر نمايم. 
در اخیر از خداوند منان استدعا دارم كه به لطف بی پايان خود، ما را در تحقق آرمان  های 

مقدس معارف ياری رساند. إنه سمیع قريب مجیب.
دكتور اسداهلل حنیف بلخی

وزير معارف

ACKU



د

فهرست مطالب 
صفحهعنوانشماره

1فصل اول موجودات زنده1
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6٢ غذا و منابع آن31
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9٥ كمك   های اولیه چیست؟49
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صفحهعنوانشماره
101 شكستن استخوان٥٢

 ضربه، برآمده گي و بیجاشدن٥3
               استخوان ها
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10٥ مار گزيده گي٥4
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فصل اول
موجودات زنده
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         اهداف: 
1. آشنايی با حیوانات و نباتات.

2. تفكیك موجودات زنده از غیر زنده.
3. درك  اهمیت خصوصیات موجودات زنده.

فعالیت 
- گروپ اول: نام چند حیوان را بنويسید.
- گروپ دوم: نام چند نبات را بنويسید.

چه فكر می كنید آيا نباتات موجودات زنده اند؟
اجسام  يكی  می بینید،  را  موجودات  نوع  دو  بیاندازيد  نظر  خود  اطراف  به  اگر 
غیرزنده؛ مانند: سنگ، چوب خشك، كلوخ وغیره و ديگر اجسام زنده؛ مانند: 

حیوانات، نباتات وغیره.

آشنايی با موجودات زنده
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تغذيه،  مانند: حركت،  تعداد خصوصیات مشترك؛  موجودات زنده دارای يك 
تنفس، تكثر وغیره می باشند، كه در موجودات غیرزنده وجود ندارد.

انسان كه مخلوق زنده و از جملۀ حیوانات است خداوند برايش عقل و قدرت 
سخن گفتن اعطا كرده است.

به  را  ماحول خويش  تا محیط  است  بخشیده  توانايی  انسان  برای  خداوند اليزال 
واسطۀ حواس پنجگانه احساس نمايد، كه در دروس آينده مطالعه می گردد.

 سؤال ها:

1. حیوانات و نباتات دارای كدام خصوصیات اند؟
2. انسان نظر به كدام خصوصیات از ديگر موجودات زنده فرق دارد؟
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ذايقه و حس المسه  بويايی، حس  بینايی، حس  پنجگانه شامل حس شنوايی، حس  حواس 
می باشد.

حس شنوایي)سامعه(

         اهداف: 
1. دانستن ساختمان گوش.

2. محافظت گوش از صدمات.
3. درك اهمیت شنیدن.

حواس پنجگانه
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به نظر شما ناشنوای مادرزاد لسان را ياد گرفته می تواند؟
به وسیلۀ گوش صدا های هر چیز را شنیده فرق كرده و از خطراتي مانند حیوانات 

درنده، وسايط نقلیه، طوفان، سیالب، زلزله و غیره خود را نجات داده می توانیم.
گوش وسیلۀ شنیدن سخنان ديگران و برقراري ارتباط با آن ها است. اطفال ناشنواي 
مطلق نمی توانند كاماًل مثل اطفال سالم حرف زدن را ياد بگیرند.گوش انسان از 

سه قسمت ساخته شده است: قسمت خارجی، قسمت وسطی و قسمت داخلی.
قسمت خارجي گوش پكه و كانال گوش است كه  توسط پردۀ نازك با گوش وسطي 

گوش  به  گذشته  آن  از  صدا  بعداً  و  دارد   ارتباط 
داخلي می رسد.

پردۀ گوش، نازك است در اثناي پاك نمودن با اشیاي 
نوك تیز سوراخ و باعث كر شدن می شود. هم چنین 

صداي بلند و ضربه زدن، به گوش آسیب می رساند.
از داخل شدن آب، خاك، گل، حشرات و غیره 
سرانۀ  خود  تداوي  از  و  جلوگیري  گوش،  به 

گوش اجتناب كنید.

فعالیت 
- گروپ اول: حواس پنجگانه را نام ببريد يك حس را انتخاب و در مورد وظیفه آن  

بحث نمايید.
- گروپ دوم: بحث نمايید كه: چرا يك طفل ناشنوا نمی تواند سخن گفتن را ياد بگیرد؟

 سؤال ها:
1- حواس پنجگانه را نام ببريد.

2- گوش از چند قسمت ساخته شده است؟
3- گوش ها چه اهمیت دارد؟

4- از گوش ها چگونه محافظت می كنید؟

قسمت داخلي
 گوش

قسمت وسطی
 گوش

قسمت خارجی
 گوش
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         اهداف: 
1. فهمیدن ساختمان چشم.

2. حفاظت چشم ها از آسیب.
3. درك اهمیت ديدن.

فعالیت 
- گروپ اول: چشمان يك شاگرد را بسته كرده و از او بخواهید تا داخل صنف شده 

به جايش قرار گیرد و رنگ لباس يكي از هم صنفانش را بگويد.
- گروپ دوم: در باره ساختمان ظاهری چشم و اهمیت ديدن باهم بحث و تبادل نظر 

نمايید.

حس بينايي)باصره(
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به نظر شما چشم در زنده گي انسان چه اهمیت دارد؟
متوجه خطرات  را  انسان  و  می شود  ديده  اشیا  رنگ  و  تصاوير  واسطۀ چشم،  به 

می سازد.
چشم در انجام دادن كار و فعالیت اهمیت دارد.

چشم شكل كروي داشته و در فرورفته گي كاسۀ سر جا دارد.
از  ياد می شود كه  بنام پلك ها  قرار دارد،  باالي چشم كه درآن مژه ها  پرده های 
چشم محافظت می كند، گرد و غبار را نمی گذارد كه داخل چشم شود و چشم را 

پاك نگه می دارد.
قسمت رنگي چشم را عنبیه می گويند كه 
دارد؛  قرار  مردمك  سوراخ  آن  وسط  در 
نور از اشیا و اجسام به چشم می رسد كه از 
ذريعه  داخل چشم شده،  مردمك  سوراخ 
دماغ  به  تشخیص  جهت  عصبی  رشته   های 

انتقال داده می شود.
خاك،  زياد،  روشنايي  سردي،  گرمی ، 

فشار و میكروب ها به چشم آسیب می رساند. بنابران الزم است كه از داخل شدن 
آن ها به چشم جلوگیري گردد.

اگر گرد و خاك داخل چشم تان شود بايد چشم را فشار نداده با آب سرد جوش 
داده شده بشويید. 

 سؤال ها:
1- در مورد قسمت های مختلف چشم چه چیز ها را ياد گرفته ايد؟

2- چه چیز ها به چشم ضرر مي رساند؟
3- چشم چه ارزش دارد؟

عدسیه
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         اهداف: 
1. آشنايی به ساختمان و وظايف بینی.

2. تشريح كردن  ساختمان و وظايف بینی.
3. درك اهمیت حس بويايی.

فعالیت 
- گروپ اول: گل ها، سبزی ها و يا میوه   های دست داشتۀ خود را بو نمايید و نام آن ها 

را بنويسید.
و  نمايید  بو  را  چیزی  چند  ساخته  مسدود  را  بینی  سوراخ  دستمال  با  دوم:  گروپ   -

بگويید: آيا در اين حالت بوی اشیا را از هم فرق كرده می توانید؟

حس بويايي)شامه(
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بدون چشیدن چطور تشخیص می دهید كه غذا فاسد شده است؟
وظیفۀ اصلي بیني، بوي كردن و رسانیدن هوا به شش ها است.
بیني به واسطۀ بوی كردن در شناخت مواد اهمیت زياد دارد.

بیني انسان از غضروف )ككركي ها( ساخته شده است و دارای دو سوراخ می باشد.
در داخل بیني مويك ها و رطوبت وجود دارد كه در تصفیه و گرم ساختن هواي 

تنفس شده كمك می كند.
هر گاه گرد و خاك داخل بیني تان شود فوراً آن را با آب پاك بشويید.

از ضربه زدن، داخل نمودن قلم و اشیاي نوك تیز در بیني خودداري كنید.

 سؤال ها:
1. ساختمان بیني را بیان كنید.

2. بیني چه وظیفه دارد؟
3. بیني را از صدمات چطور حفاظت كرده می توانید؟
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         اهداف: 
1. فهمیدن ساختمان و وظايف زبان.

2. حفاظت زبان از آسیب ها .
3. درك اهمیت زبان در تشخیص ذايقه شناخت مواد غذايی و تكلم.

فعالیت 
- گروپ اول: در مورد ساختمان و وظیفه زبان و گروپ دوم در مورد حفاظت زبان 

باهم بحث و تبادل نظر نمايید.

حس ذايقه
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در شناخت ذايقۀ مواد غذايي كدام عضو بدن رول دارد؟
آيا زبان غیر از تشخیص مزۀ غذا كدام وظیفۀ ديگری هم دارد؟

زبان عضله )گوشت( بیضوي  شكل است كه در بین دهن و دندان ها قرار دارد.
كمك  دندان ها  با  غذا  جويدن  عمل  در  و  می دهد  تشكیل  را  دهن  فرش  زبان   

می كند و وسیلۀ سخن گفتن است.
توسط قسمت   های مختلف زبان ذايقۀ تلخی، شیرينی، ترشی و شوری مواد غذايی 
حس می گردد. در قسمت نوك زبان مزۀ شیرينی، كمی باالتر از آن به دو طرف 
مزۀ نمكی و به دو طرف باالتر از آن مزۀ ترشی و توسط قسمت آخر زبان تلخی 

حس می گردد.
از  و  نگهداريم  امان  در  دندان ها  از گزند  را  زبان  اثناي جويدن غذا،  در  بايد  ما 

خوردن غذاي داغ كه زبان را بسوزاند خود داري كنیم.

 سؤال ها:
1. اهمیت زبان در زنده گی چیست؟

2. چند نوع ذايقه يا مزه را می شناسید؟
3. طريقه   های حفاظت زبان را نام ببريد.
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         اهداف: 
1. شناختن حس المسه.

2. حفاظت كردن حس المسه.
3. درك اهمیت حس المسه.

فعالیت 
حس  چه  كه  بگويید  و  نمايید  لمس  را  تان  اطراف  اجناس  و  اشیا  اول:  گروپ   -

می كنید؟
- گروپ دوم: چشمان شاگردی را بسته كنید و يك تعداد از اشیا و اجناس را به دست 

او بدهید تا بگويد كه چیست؟

حس المسه
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به نظر شما با چشمان بسته، چگونه می توان اشیای ماحول خود را تشخیص كرد؟
سطح خارجي بدن انسان توسط پوست پوشانیده شده است.

پوست بدن، انسان را در شناخت اشیاي محیط ماحول كمك می كند.
توسط پوست بدن، نرمی ، سختي، گرمی ، سردي، لشمی  و درشتي اشیا و اجناس 

حس می گردد.
نوك انگشتان دست ها بیشتر درتشخیص عوامل فوق حساس اند.

ما بايد پوست بدن را از سوختن، تركیدن، پاره شدن و زخمی شدن حفاظت كنیم 
و به منظور جلوگیري از امراض جلدي، بايد در وقت مناسب جلد بدن را بشويیم 

و خود را پاك نگهداريم.

 سؤال ها:
1. در مورد حس المسه چه میدانید بیان نمايید؟

2. چگونه از پوست بدن حفاظت كرده مي توانیم؟
3.كدام حصۀ دست شما نسبت به حصه های ديگرآن حساس تر است؟
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حیواناتی را كه می شناسید، نام بگیريد.
حیوانات از جملۀ موجودات زنده اند و در محیط های مختلف زيست دارند.

بعضي حیوانات در خشكه زنده گی می كنند. بعضي از آن ها در آب و يك تعداد 
ديگر مانند پرنده گان در هوا پرواز می نمايند. همچنین تعدادي از حیوانات هم در 

آب و هم درخشكه زيست می نمايند كه بنام ذومعیشتین ياد می شوند.
حیوانات به دسته   های مختلف تقسیم شده اند كه در اين كتاب تنها حیوانات اهلی 

وحشی را مورد مطالعه قرار می دهیم.
حیوانات اهلی

         اهداف: 
1. شناختن حیوانات.

2. فرق نمودن حیوانات اهلی از حیوانات وحشی.
3. درك اهمیت حیوانات اهلی.

فعالیت 
- گروپ اول: نام حیواناتي را كه از شیر آن ها استفاده می شود، بنويسید.

- گروپ دوم: بگويید كه از حیوانات اهلي در كدام موارد استفاده می شود.

حيوانات
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به نظر شما چرا بعضی حیوانات را اهلی می گويند.
حیوانات مانند گاو، گوسفند، بز، اسپ، اشتر، مرغ، سگ، پشك وغیره را كه با 
انسان ها خو و عادت گرفته و مورد استفادۀ انسان قرار می گیرند، حیوانات اهلي 

می گويند. 
از گوشت، شیر، پشم و پوست گوسفند، گاو و بز استفاده می شود.

از پوست گوسفند قره قل در ساختن كاله استفاده می گردد. پوست گوسفند قره 
قل  در جهان شهرت زياد دارد.

از گوشت و تخم مرغ خانه گي نیز به حیث غذا استفاده می شود.
از اشتر، اسپ و خر، در حمل و نقل استفاده می گردد.

بايد در حفاظت و نگه داري حیوانات ذكر شده توجه كنیم. از غذا و محل بود و 
باش آن ها وارسي الزم نمايیم و در وقتي كه مريض می شوند بايد در تداوي آن ها 

اقدام نموده و از تلفات آن ها جلوگیري كنیم.

 سؤال ها:
1. بعضی حیوانات را چرا اهلي می گويند؟

2. انسان ها از حیوانات اهلی چگونه استفاده به عمل می آورند؟
3. از حیوانات اهلی چطور حفاظت و وارسی نمايیم؟
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         اهداف: 
1. شناختن حیوانات وحشی.

2. معرفی كردن حیوانات وحشی به ديگران.
3. درك اهمیت حیوانات وحشی.

فعالیت 
- گروپ اول: نام حیوانات وحشی را بنويسید كه در اشكال فوق نباشند.

- گروپ دوم: بنويسید كه فرق بین حیوانات اهلی و حیوانات وحشی در كدام صفت ها 
می باشد.

وحشی  را  حیوانات  كدام  و  اهلی  را  حیوانات  كدام  كه  بنويسید  سوم:  گروپ   -
می گويند.

حيوانات وحشی
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به نظر شما عده ئی از حیوانات را چرا وحشی می گويند؟
حیواناتي كه بصورت آزاد در دشت ها، صحراها، كوه ها، جنگل ها، آبها وغیره 

جاها زنده گی دارند، بنام حیوانات وحشي ياد می شوند مثاًل
بقه ها، ماهي ها  پرنده گان، حشرات، مار ها،  اكثريت  پلنگ، گرگ، روباه،  شیر، 

وغیره از جمله حیوانات وحشي اند.
از گوشت بعضي حیوانات وحشي مانند آهو، ماهي ها و مرغابي ها به حیث غذا 

استفاده می شود.
از پوست حیوانات وحشي درصنعت چرم گري )مانند: بوت، دستكول و جمپر( 

استفاده صورت می گیرد.
بايد بدانیم كه حیوانات وحشي نیز در زنده گی انسان اهمیت خاص دارند و بايد 
حفاظت و نگه داري شوند تا نسل آن ها از بین نرود. از شكار بي مورد آن ها بايد 

جلوگیري گردد.

 سؤال ها:
1. حیوانات وحشي در كجا زنده گی می كنند؟

2. از گوشت كدام حیوانات وحشي استفاده می شود؟
3. چرا از نابود شدن نسل حیوانات وحشی جلوگیری كنیم؟
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         اهداف: 
1. آشنايی با ساختمان نباتات و انواع آن ها.

2. حفاظت كردن از نباتات.
3. پی بردن به اهمیت نباتات در زنده گی.

فعالیت 
- گروپ اول: انواع نباتات محیط خود را لست نمايید.

- گروپ دوم: اجزای يك نبات را بنويسید.
- گروپ سوم: بنويسید كه از نباتات چگونه استفاده و محافظت می نمايید.

نباتات
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به نظر شما چرا نباتات از جمله موجودات زنده بشمار میرود.
مانند:  مختلف  واقسام  انواع  دارای  كه  اند  جان هايي  زنده  حیوانات  مانند  نباتات 
علف ها، بته ها و درخت ها اند كه بعضی از آن ها يك ساله و عده ای ديگر چندين 

ساله می باشند مثاًل گندم، جواري ، برنج، خربوزه و غیره نباتات يك ساله اند.
بته گالب و انواع مختلف درخت ها نباتات چندين ساله اند. تمام نباتات متشكل 

از سه قسمت عمده ريشه، ساقه و برگ می باشند.
نباتات غذاي تمام انسان ها و حیوانات را تشكیل می دهند.

چوب درختان به صورت مواد سوخت و در ساختن منازل، میز ، چوكي و غیره 
زغر،  از  و  می شود  استفاده  لباس  ساختن  در  كتان  و  پنبه  از  می رود.  بكار  لوازم 

كنجد، شرشم، گل آفتاب پرست و غیره روغن تولید می گردد. 
بعضي نباتات به عنوان دوا بكار برده می شوند. مانند: جواني، باديان و غیره.

نباتات باعث سرسبزي، طراوت و تازه گي هوا و محیط زيست ما می گردند. پس بايد از 
قطع نمودن گل ها، برگ ها و ساقه های نباتات خود داري كنیم.

در موقع معین آنرا آبیاري نمايیم. هرنوع نبات را در محیط خود بكاريم و بیشتر به 
ترويج آن بپردازيم. در صورت مريضي، نبات را تداوي كنیم.

 سؤال ها:
نباتات از جمله كدام موجودات بوده انواع آن را نام ببريد؟  .1

چند  نبات يك ساله و چندين ساله را نام بگیريد؟  .2
نبات از كدام اجزا تشكیل شده است؟  .3

چطور از نباتات حفاظت نمايیم؟  .4
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         اهداف: 
1. آشنايی با ريشۀ نباتات و ساختمان آن.
2. تشريح كردن وظايف ريشۀ در نبات.

3. درك اهمیت ريشه در نبات.

فعالیت 
- گروپ اول: ريشۀ چند نوع نبات علفي را با احتیاط از زمین كشیده ساختمان آن را 

مشاهده كنید و نتیجۀ مشاهدات خود را بنويسید.
- گروپ دوم: در مورد وظايف ريشه با همديگر بحث كنید و نظريات خود را بنويسید.

- گروپ سوم: در مورد اهمیت ريشه با همديگر بحث نمايید و نتیجه را بنويسید.

ريشه

ريشه
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بنظر شما يك نبات بدون ريشه نمو كرده می تواند؟ چرا؟
ريشه جزيي از نبات است كه در زير خاك و يا در آب قرار دارد.

نیز در خاك نمو  نباتات در هوا نمو می كنند؛ ريشه ها  همان طوريكه شاخه های 
می نمايند. نباتات بوسیله ريشه ها استوار نگه داشته می  شوند؛ همچنان نبات آب و 

ديگر مواد ضروري را از خاك بكمك ريشه ها جذب می نمايد.
ريشه های نباتات خاك را محكم می سازند تا خاك ذريعۀ باد و آب هاي جاري 

تخريب نشود.
نباتات سه نوع ريشه دارد: ريشۀ اصلي، ريشۀ فرعي و ريشه   های مويك مانند.

و  زردك  مانند:  می گردد؛  ذخیره  غذايي  مواد  نبات  اصلي  ريشه های  بعضي  در 
شلغم.

 سؤال ها:
1. انواع ريشه را نام بگیريد.
2. وظايف ريشه را بگويید.

3. اهمیت ريشه را واضح سازيد.
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         اهداف: 
1. آشنايی با ساقۀ نباتات و انواع آن.

2. بیان كردن وظايف ساقه.
3. درك اهمیت ساقه.

فعالیت 
- گروپ اول: از روي شكل، ساقۀ نباتات را نشان بدهید.

- گروپ دوم: بگويید كه ساقه چه وظیفه را اجرا می كند؟
- گروپ سوم: در مورد اهمیت ساقه بحث نمايید.

ساقه 
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در مورد اهمیت ساقه برای يك نبات چه  فكر  می كنید؟
ساقه قسمت مهم وعمدۀ نبات بوده كه باالي ريشه واقع است.

نگه داشتن  استوار  در  و  می سازد  وصل  باهم  را  نباتات  برگ هاي  و  ريشه  ساقه، 
برگ ها، گل ها ومیوه های نباتات رول مهم دارد.

به  ساقه  توسط  می گردد،  زمین جذب  از  ريشه ها  توسط  كه  معدني  مواد  و  آب 
برگ ها انتقال داده می شود.

ساقه از نگاه ساختمان خارجي بدو دسته تقسیم شده است:
1- ساقه علفي.
2- ساقۀ چوبي.

ساقه های علفي، حیات يك ساله دارند مانند: گندم ، جواري وغیره.
ساقه های چوبي حیات چندين ساله دارند مانند: گالب، توت، سیب و غیره.

 سؤال ها:
1. وظايف ساقۀ نباتات كدام ها اند؟

2. ساقه های كدام نباتات علفي و از كدام نباتات چوبي است؟
3. ساقه   های علفی و چوبی از هم چه فرق دارند؟
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         اهداف: 
1. شناختن برگ نباتات.

2. بیان كردن ساختمان و وظايف برگ.
3. درك اهمیت برگ.

فعالیت 

- گروپ اول: برگ نباتي را به دقت مشاهده نموده، رنگ و ساختمان آن را بنويسید.
- گروپ دوم: برگ های نباتات مختلف را از نگاه شكل باهم مقايسه نمايید.

- گروپ سوم: عاليم برگ   های مريض را بیان كنید.

برگ 
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به نظر شما برگ برای نبات چه فايده دارد؟
شما تا حال چند قسم برگ را ديده ايد؟

برگ اكثر نباتات رنگ سبز دارد.
برگ، فابريكۀ تولید مواد غذايي نباتات است كه به كمك نور آفتاب مواد غذايي 

را تهیه می نمايد.
تنفس  نبات  آن  توسط  كه  است  موجود  كوچكی  سوراخ هايي  برگ ها  در 

می نمايد.
در نباتات مختلف شكل و ساختمان برگ ها از هم فرق دارند. برگ ها برای نباتات 
بسیار اهمیت دارند. هیچ وقت برگ   های سبز نبات را از شاخۀ آن جدا نه كنید تا 

نبات ضعیف نشود.
برگ مريض لكه دار می باشد و رنگ اصلي خود را كم كم از دست می دهد.

در برگ مريض حشرات جا می گیرند و برگ را پژمرده می سازند.
نبات مريض از برگ آن شناخته می شود كه به تداوي ضرورت دارد.

 سؤال ها:
1. برگ های سبز نبات چه وظیفه دارند؟

2. اگر برگ های نبات قطع گردد چرا نبات ضعیف می گردد؟
3. نور آفتاب برای نبات چه اهمیت دارد؟
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         اهداف: 
1. شناختن گل ها و وظیفه آن ها.

2. حفاظت كردن از گل ها.
3. درك اهمیت گل.

فعالیت 

پیدا می شوند، لست  ايد و در محیط زيست شما  - گروپ اول: گل   هايی راكه ديده 
نمايید.

- گروپ دوم: در مورد اهمیت گل براي نبات و انسان هرچه می دانید، بنويسید.

گل
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چند نوع گل را ديده ايد نام آن ها را بگويید؟
گل ها جزئي از نباتات گل دار و عضو تكثری نباتات اند كه رنگ، بو و اشكال 

مختلف دارند.
گل نباتات میوه و دانه را تولید می نمايند.

از گل ها در تهیۀ عطر استفاده می شود.
زنبور عسل در تهیۀ عسل از شیره گل ها استفاده می نمايد.

براي زيبايي محیط زيست در پارك ها، باغچه ها و بعضي خانه ها گل می كارند.
بته   های  گل را آبیاري و  بته ها قطع نمايیم بلكه در موقع معین  نبايد گل ها را از 

مراقبت كنیم.

 سؤال ها:
1. گل در نباتات چي وظیفه دارد؟

2. گل ها براي انسان چي اهمیت دارد؟
3. چرا و چگونه از گل ها مراقبت نمايیم؟
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         اهداف: 
1. شناختن میوه و دانه.

2. تشريح كردن انواع میوه ها و دانه ها.
3. درك اهمیت میوه و دانه.

فعالیت 

- گروپ اول: از روي شكل نشان دهید كه میو ۀ نبات كدام است و دانه )تخم( نبات 
كدام است.

- گروپ دوم: بگويید كه میوه و دانه )تخم( چه اهمیت دارند.

ميوه و دانه
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به نظر شما از كدام میوه ها و دانه ها در زنده گی روزمره بیشتر استفاده می شود؟
وقتیكه نباتات گلدار به نموی مكمل خود رسید از آن میوه ودانه )تخم( حاصل 

می شود.
دانۀ )تخم( نبات ذخیره گاه مواد غذايي در نبات می باشد.

زمانیكه دانۀ )تخم( نبات، در زمین كشت می شود از آن نبات جديد می رويد.
میوه و دانۀ نباتات منابع مهم غذايي انسان ها نیز بشمار می روند، مانند: سیب، ناك، 

زرد آلو، شفتالو، بادام ، چارمغز، پسته، گندم، لوبیا، نخود وغیره.

 سؤال ها:
1. میوه و تخم نباتات چطور حاصل می شود؟

2. مواد غذايي نباتات در كدام قسمت نبات ذخیره می شود؟
3. از میوه و تخم نباتات چه استفاده می نمايیم؟
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فصل دوم
حرارت و روشني

ACKU



31

         اهداف: 
1. دانستن اهمیت حرارت.

2. استفاده كردن از حرارت در زنده گی روزمره.
3. توانايی ساختن آب گرمی آفتابی.

فعالیت 
شاگردان به چند گروه تقسیم شوند و در بارۀ سواالت 
زير با توجه به شكل   های باال با همديگر بحث نموده و 

نتیجه را به هم صنفان خود بیان كنند. 
- چرا ما در زمستان لباس هاي پشمی وضخیم می پوشیم؟

- آيا بدون حرارت دادن، غذا پخته می شود؟ چرا؟

استفاده از حرارت
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به نظر شما نباتات درزمستان بهتر نمو می كنند يا در تابستان  چرا؟
زمستان  در  مثاًل  می كنیم.  استفاده  بدن خود  محافظت  براي  )گرمی (  از حرارت 
براي اينكه  بدن ما گرم شود، خانه های خود را گرم می كنیم و لباس هاي پشمی و 

ضخیم می پوشیم.
حرارت براي نموي )كالن شدن( نباتات ضرور است. مثاًل در زمستان در جايي 
كه هوا بسیار سرد است، نباتات نمو نمی كنند و ممكن است بعضي از آن ها را يخ 

بزند.
ما از حرارت در موارد ديگر نیز استفاده می كنیم، مثل پختن غذا، اُتو كردن لباس ها، 

گرم كردن آب براي شستن لباس ها و بدن، پخته كردن خشت در داشها وغیره. 

تجربه:
به كمك معلم محترم تان يك آبگرمی آفتابی بسازيد و حرارت آفتاب را در آن 
ذخیره كنید. حرارت با تابش آفتاب به زمین  می رسد و آبگرمی  اين حرارت را 

ذخیره می كند.
طرز كار هر قسمت برای ساختن آبگرمی آفتابی توضیح داده شده است.

 

  - با توجه به شكل باال  و محیط اطراف تان چه موارد ديگر، استفاده از حرارت 

در زنده گي را می شناسید؟ نام ببريد.
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 سؤال ها:
1. در زنده گي روزمره در كدام موارد از حرارت استفاده می شود؟ از چند موردبطور 

مثال نام ببريد.
كار  حرارت  از  موارد  كدام  در  می كنند؛  زندگی  گرم  درمنطقۀ  كه  كسانی   .2

می گیرند؟

گیالس آب

قیچی

زرورق

خط كش

پالستیك

كارتن قطعه يی

پنسیلرابرتیپ

با پنسل و خط كش قطر طرف كوچكتر كارتن 
قطعه يي را خط كنید.

وسايل مورد ضرورت 

به كمك قیچي و با دقت، كارتن را مطابق شكل 
ببريد.

داخل كارتن را با زرورق بپوشانید.

كارتن را رو بروي آفتاب قرار دهید و گیالس آب 
پالستیك  با  را  كارتن  روي  بگذاريد.  آن  داخل  را 
بپوشانید وآن را با رابرتیپ قسمی محكم كنید كه هوا 

داخل نشود.

با  آنرا  حرارت  می شود  گرم  زود  خیلي  آب 
ACKUانگشت تان امتحان كنید.
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         اهداف: 
1. دانستن منابع تولید حرارت.

2. بیان كردن انواع منابع حرارت.
3. استفادۀ مناسب از منابع حرارت در زنده گی رومره.

فعالیت: باهم بحث كنید كه: 
- اگر يك ظرف پر از آب را باالي آتش بگذاريد، 

در آب چه تغییري به وجود می آيد و چرا ؟
- وقتي شما مقابل شعاع آفتاب قرار می گیريد، 

در بدن تان احساس گرمی  می نمايید،  چرا؟
- اگركف های دستان خود را به مدت يك دقیقه زود 
دقیقه در كف های  از يك  بعد  مالش دهید،  با هم  زود  

دستان خود چه احساس می كنید؟ توضیح دهید.

منابع توليد حرارت
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به نظر شما حرارت )گرمی ( چطور تولید می شود؟
وقتیكه در مقابل شعاع آفتاب ايستاده شويم بدن ما گرم می شود؛ زيرا آفتاب يك 

منبع بسیار مهم حرارت است كه زمین و محیط اطراف ما را گرم می  كند.
حرارت توسط چیزهاي ديگر نیز تولید می شود. مثاًل وقتیكه تیل، چوب، كاغذ، 
بی احتیاطی  هرگاه  می  كنند.  تولید  حرارت  می سوزند،  ديگر  چیزهاي  يا  و  گاز 
بسیار  از حوادث  يكی  كه  می گردد  آتش سوزی  و  باعث حريق  گیرد  صورت 

خطرناك است. كه سبب خسارات مالی و جانی می گردد.
حرارت توسط برق هم تولید می شود. شما ديده ايد كه منقل برقي وقتیكه به برق 

وصل باشد، گرم می شود يا يك گروپ برقي وقتي روشن است، گرم می آيد.
به  گرمی  می كنید.  احساس  می مالید  همديگر  به  تانرا  دست هاي  شما  كه  وقتي 
همین ترتیب اجسام ديگر نیز كه به همديگر مالیده شوند گرم می  گردند.  بنابراين 
تولید  سبب  نیز  غذا  خوردن  همچنان  می شود.  تولید  نیز  مالش  توسط  حرارت 
سردي  احساس  بیشتر  استید  گرسنه  وقتي  چنانچه  می شود،  ما  بدن  در  حرارت 
می  كنید و اگر همان وقت غذا بخوريد چه احساس می  كنید؟، پس غذا يكي از 
منابع مهم تولید حرارت است كه براي بدن ما اهمیت حیاتی دارد،  غذا در بدن ما 

- يك گروپ برق يا يك گروپ كوچك چراغ 
وچند  كردن  روشن  از  پیش  كنید.  روشن  را  دستي 
آيا  كنید.  لمس  را  آن  كردن  روشن  از  بعد  لحظ 
گرمتر شده است؟ چه چیزي درين جا حرارت تولید 

كرده است ؟    
برق  از  كه  می شناسید  را  ديگري  وسايل  آيا   -

براي تولید حرارت در آن استفاده  شود ؟
 آن ها را نام  ببريد و بگويید براي چه كاري از 

آن ها استفاده می كنیم ؟
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تغییر نموده و حرارت تولید می  كند. به همین علت است كه وقتي غذا می  خوريد، 
گرم می  شويد. هنگامی كه فعالیت شديد می كنیم، مثاًل می دويم، عرق می كنیم و 
بدن ما گرم می آيد دلیل آن  اينست كه مواد غذايي در بدن ما مصرف می شود و 

حرارت تولید می  كند.

 سؤال ها:

1. منابع حرارتی را كه تاكنون شناخته ايد، نام ببريد.

2. چطور غذا در بدن حرارت تولید می كند ؟

3. مهم ترين منبع حرارت برای موجودات زنده روی زمین چیست؟
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         اهداف: 
1. دانستن تاثیرات حرارت باالی اجسام.

2. بیان كردن تأثیرات حرارت باالی اجسام مختلف.
3. استفادۀ مصئون از تأثیرات حرارت در زنده گی روزمره.

كندۀ يخ
1

يخ آب شده
2

آب در حال جوشیدن 
3

ظرف خالی
4

تاثيرات حرارت

چوب
1

چوب در حال سوختن
2

زغال چوب
3

شكل )الف(

ACKUشكل )ب(
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فعالیت: در گروه   های خود بحث نمايید:
- شكل )الف( را تشريح كنید. در هر مرحله چه تغییري رخ داده؟ چه چیز باعث اين تغییر شده است؟

- شكل )ب( را بررسي كنید. از مرحله اول تا سوم چه تغییري رخ داده است؟ چه چیز 
باعث اين تغییر شده است؟

- در شكل )الف( مرحله 1 و 2 را در نظر بگیريد: يخ در اثر حرارت به آب تبديل شده 
است. آيا برعكس اين تغییر امكان دارد؟ چطور؟

- حال مرحله دوم و سوم را در شكل )ب( در نظر بگیريد. آيا تغییري بر عكس آنچه 
در شكل نشان داده شده است، امكان دارد ؟

-   چه فرقي را در تغییرات شكل )الف( و )ب( مشاهده می كنید؟
آيا گفته می توانید كه تخم خام در اثر حرارت چگونه تغییر می نمايد؟

حرارت با عث تغییرحالت اجسام می گردد. طور مثال در شكل )الف( ديديم كه 
اگر يخ را حرارت دهیم، به آب تبديل می شود و آب در اثر حرارت آهسته آهسته 
پیدا كند، آب داخل ظرف كم  ادامه  گرمترشده به جوش می آيد و اگر حرارت 
بخار  به  می گويیم كه آب  ين حالت  در  می شود.  بآلخره خشك  تا  می رود  شده 
به  اوقات  بعضی  بسیار كوچك آب است كه  بخار آب ذرات  تبديل شده است. 
چشم ديده نمی شود و وقتي آب می جوشد بخار آن در هوا پراگنده می شود. در 
شكل )ب( می بینیم كه حرارت باعث می شود كه چوب به زغال يا خاكستر تبديل 
شود و همچنین خمیر در اثر حرارت به نان تبديل می شود. اگر خوب دقت كرده 
باشید می بینید كه در شكل )الف( ماهیت آب تغییر نكرده است. مثاًل اگر يخ را 
گرم كنیم آب می شود و اگر آب را سرد كنیم  به يخ تبديل می شود، ولي در شكل 
)ب( ماهیت چوب تغییر كرده است. زيرا چوب به زغال تبديل شده است و زغال را 
نمی توانیم با سرد كردن، دوباره به چوب تبديل نمايیم. همینطور نان به خمیر تبديل 

نمی شود.  بنابراين در اثر حرارت دادن دو نوع تغییر در اجسام به وجود می آيد.
1. حالت و شكل جسم تغییر می  كند.  2. نوعیت و ماهیت جسم تغییر می  كند.

 سؤال ها:
1-  اگر به روغن جامد حرارت داده شود در آن كدام نوع تغییر رخ می دهد؟

2-  يك مثال از تغییر شكل اجسام و يك مثال از تغیر ماهیت اشیا در اثر حرارت بیاوريد.
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         اهداف: 
1. دانستن چگونگی اندازۀ درجۀ حرارت.

2. بیان كردن طرز استعمال از ترمامتر.
3. استفادۀ مؤثر از ترمامتر در زنده گی روزمره.

فعالیت: 

در گروه   های خود بحث نموده:
 به شكل ها ديده و جواب بدهید:

است  داكتر  دست  در  كه  را  وسیله يي   -1
چرا  كه  بگويید  می توانید  آيا  می شناسید؟ 

داكتر از آن استفاده می  كند؟

اندازه گيري درجة حرارت
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آيا با دست زدن به اجسام می توانید بگويیدكه كدام آن ها گرمتر است؟
ما می توانیم گرمی و سردي اجسام را با لمس كردن با دست احساس كنیم. مثاًل 
آب دريا در زمستان سرد و در تابستان گرم احساس می شود، اما همیشه نمی توانیم 
براي معلوم كردن درجۀ حرارت از دست استفاده كنیم. مثاًل آب جوش، روغن 
با دست لمس كنیم، زيرا به دست ما آسیب می رساند و  داغ شده را نمی توانیم 
اندازه كردن حرارت را ندارد. مثاًل  بعضي اوقات دست ما حساسیت الزم براي 
معلوم  براي  بنابراين  كنیم،  تعیین  دست  با  نمی توانیم  را  مريض  يك  تب  درجۀ 

كردن درجۀ حرارت  از وسیله يی استفاده می كنیم كه ترمامتر نام دارد.
ترمامتر  می دهد.  نشان  را  اجسام  سردی(  گرمی يا  )درجۀ  حرارت  درجۀ  ترمامتر 
اقسام مختلف دارد كه معمولترين نوع آن ترمامتر سانتي گريد است. در شكل های 

 اين درس شما همین نوع ترمامتر ها را مشاهده می كنید. 

روش استفاده از ترمامتر:
1. براي اندازه گیري درجۀ حرارت موادي مثل آب، تیل و الكول كه مايع 
اند مخزن ترمامتر را داخل آن می گذاريم و بعد از دو يا سه دقیقه كه گرمی  مخزن 

ترمامتر و مايع يك اندازه شد، درجۀ حرارت آن را می خوانیم.

2-آيا می توانید از روي شكل و تجربه های خود تان 
گیري  اندازه  براي  ترمامتر  از  كه  را  ديگري  موارد 

درجۀ حرارت استفاده می كنیم، نام ببريد ؟

شده  داده  نشان  گريد  سانتي  ترمامتر  شكل،  3-در 
از روي آن درجۀ حرارت چاي  آيا می توانید  است. 

داخل گیالس را بخوانید؟ 
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مخزن  وغیره  مثل چوب  جامد  مواد  حرارت  درجۀ  گیري  اندازه  براي   .2
ترمامتر را به آن ها تماس می دهیم و بعد از دو يا سه دقیقه درجه يي را كه ترمامتر 

نشان می دهد، می خوانیم.
در  را  ترمامتر  بیرون،  هواي  يا  اتاق  حرارت  درجۀ  گیري  اندازه  براي   .3
حدود يك متر باالتر از سطح زمین ، درسايه و دور از وسايل سرد كننده يا گرم 
كننده قرار دهید و درجه حرارت را بخوانید و دقت كنید كه در وقت خواندن 

درجه حرارت بايد:
-  چشم هاي شما كاماًل با ترمامتر دريك سطح قرار داشته باشد، و ترمامتر بايد به 

حالت كاماًل راست )عمودي( باشد.

 سؤال ها:

1. در كدام موارد از ترمامتر براي اندازه گیري حرارت استفاده می  كنند؟

2. در شكل های زير، هر ترمامتر كدام درجۀ حرارت را نشان می دهد؟ آنرا بخوانید.

3. چطور می توان درجۀ حرارت مايعات را اندازه كرد؟

4ACKU. چطور می توان درجۀ حرارت هوا را پیدا كرد؟
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         اهداف: 
1. فهمیدن اينكه نور با عث ديدن اجسام می شود.

2. بیان كردن منابع نوری.
3. استفادۀ عملی از منابع نوری.

فعالیت: 
در گروه   های خود بحث نمایید:

1- در شب   های تاريك و يا جا  های كاماًل 
تاريك چرا اشیا را ديده نمی توانیم؟

ديدن  برای  كه  ببريد  نام  را  وسايلی   -2
اجسام در جای   های تاريك از آن ها استفاده 

نموده می توانیم.

نور و منابع آن
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 3- در روز چیز ها را خوبتر می بینیم، نور الزم براي ديدن آن ها از كجا می آيد؟ 
باهم بحث نمايید.

4- يك آيینه را در يك اتاق نسبتاً تاريك يا در صنف، مقابل شعاع يك چراغ 
دستي مطابق شكل قرار دهید، شعاع نور بعد از برخورد به آيینه چه می شود؟ آيا 
می توانید بگويید كه اين حادثه را چه می نامند؟ آيینه را آهسته آهسته بچرخانید. 

آيا مسیر شعاع منعكس شده از آيینه تغییر می  كند؟

تاريك  به محل  را  آفتاب  می توانید شعاع  ازين عمل  استفاده  با  آيا   -5
صنف تان برسانید؟ روش كار را تشريح كنید.

وقتي چشم های خود را می بنديم، چرا اجسام را ديده نمی توانیم؟
نور باعث ديدن اشیاء می شود. وقتي ما يك جسم را می بینیم كه نور از آن جسم 
به چشم ما برسد. طور مثال: وقتي چشم های خود را می بنديم نمی توانیم چیزي 
را ببینیم، زيرا نور از پوست نازكي كه جلو چشم هاي ما قرار می گیرد، نمی تواند 
عبور كند و به چشم ما برسد. در شب يا در جاي تاريك چون نور وجود ندارد، 
بازهم اشیاء را نمی توانیم ببینیم. به همین دلیل ما به چیز هايي ضرورت داريم كه 
نور تولید كند. مثل آفتاب كه نور بسیار زياد تولید می  كند و در روز همه اطراف 
ما را روشن می  كند. چراغ دستي، گروپ برق، شمع، آتش و غیره همۀ آن ها منابع 
نور هستند و آفتاب مهمترين و بزرگترين منبع نور می باشد. ما می توانیم هم منابع 
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نور را ببینیم و هم در روشني آن ها  اجسام ديگر را ديده می توانیم. پس به صورت 
خالصه  ما به دو طريق اجسام را می بینیم:

1-  خود جسم نورانی كه نور تولید می  كند و نور آن به چشم ما می رسد و 
ديده می شود. مثل آفتاب، شمع و يا آتش.

2-  نور از يك جسم نوراني به جسم غیر نوراني می رسد و سپس از سطح آن 
انعكاس  می  كند و به چشم ما می رسد. مثاًل يك سنگ را در روشنی آفتاب وقتي 
می  بینیم كه نور آفتاب به سنگ بتابد و پس از سطح آن انعكاس كرده به چشم ما 

برسد.
اصطالحات جديد درس:

- اجسام نوراني: اجسامی اند كه نور تولید می  كنند. مثل آفتاب، شمع و غیره.
- اجسام غیر نوراني: اجسامی كه خود شان نور تولید نمی كنند. مثل سنگ، چوب 

وغیره.
- انعكاس: وقتي شما توپ تانرا به زمین می زنید و يا آنرا به طرف ديوار پرتاب 
بعد  نیز  نور  بر می گردد.  يا ديوار، دوباره  به زمین  برخورد  از  بعد  می  كنید توپ 
نور  انعكاس  را  عمل  و اين  می گردد  بر  كرد،  خورد  بر  جسم  يك  به  از اينكه 

می  گويند.
- اجسام كدر: اجسامی كه از خود نور را عبور داده نتوانند مانند: سنگ، چوب، 

ديوار و غیره اجسام كدر گفته می شود.

 سؤال ها:

1. به نظر شما نور از كدام منابع تولید می شود؟
2. چه وقت يك جسم را ديده می توانید؟

3. اجسام نوراني و غیر نوراني از هم چه فرق دارند؟
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فعالیت: 
براي اينكه بفهمیم كه نور چطور حركت می  كند، فعالیت زير را باهم انجام می دهیم.

مواد مورد ضرورت: كارتن قطعه يی، قیچي، چراغ دستي كوچك، كاغذ سفید، قلم و خط كش.

         اهداف: 
1. دانستن چگونگی حركت نور.

2. توانستن تشكیل سايه اجسام.

طرز کار:
كارتن  از  را  شكل  مستطیل  قطعۀ  دو   -1
شكل  مثل  و  ببريد  ضخیم  كاغذ  يا  قطعه يی 

)1( آن را سوراخ كنید.
2- قطعه ها را مانند شكل )2( قات كنید.

3- قطعه ها را مطابق شكل)3( قسمی به پهلوی هم 
قرار دهید كه نور چراغ دستي از سوراخ های آنها 

عبور كند و ما چراغ دستي را ببینیم.
سوراخ ها  كه  را  نقاطي   )4( مطابق شكل   -4

در آنها قرار دارد بر روي كاغذ نشاني كنید.
را  شده  نشاني  نقاط  برداشته،  را  قطعه ها   -5

توسط خط كش با هم وصل كنید. 

شكل1

سايه

شكل 2
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اكنون يكي از قطعه ها را )بدون داشتن سوراخ( در مقابل 
چراغ دستي قرار دهید. 

آيا نور چراغ دستي از قطعه عبور می  كند؟ آيا از اطراف آن 
عبور می  كند؟ آيا پشت قطعه به طور يكسان روشن است؟ 
است؟  تاريكتر  قسمت ها  كدام  و  روشنتر  قسمت ها  كدام 

قسمت تاريكتر آن را چه می نامند؟

شكل 5شكل 4شكل 3

سوال: آيا خطي كه كشیده ايد، يك خط مستقیم است؟ 
حاال قطعه ها را كمی دور تر و نزديكتر كنید و مراحل باال را انجام داده و خط را رسم كنید. 

آيا باز هم خطي كه كشیده می شود، يك خط راست است؟ 
آيا  اين خط نشان می دهد كه نور به خط مستقیم و مستقیم حركت می  كند؟

آيا می دانید كه نور چطور حركت می كند؟
به  می شود،  تولید  وغیره  آفتاب  دستي، شمع،  مثل چراغ  منبع  توسط يك  كه  نوري 
صورت مستقیم و بدون كج شدن در فضا منتشر می شود. اين خاصیت نور در زنده گي 
بسیار مهم است و به همین علت است كه ما فقط اجسامی  را می توانیم ببینیم كه مستقیماً 
در مقابل چشم های ما قرار داشته باشند و چیزهايي را كه در عقب و در اطراف ديگر كه 
مقابل چشمان ما قرار ندارد نمی بینیم. سايه نیز از همین خاصیت به وجود می آيد. چون از 
جسم  كدر نور عبور نمی كند، اگر مقابل نور قرار گیرد نور از آن نمی تواند عبور نمايد؛ 
ولي از اطراف آن عبور می  كند. بنابر اين آن جايي كه نور نمی تواند به آن برسد، تاريكتر 

ديده می شود و اطراف آن روشنتر معلوم می شود، قسمت تاريك را سايه می نامند.

 سؤال ها:
1. به نظرشما نور و سايه چه رابطه ای دارند؟

2. سايه چطور تشكیل می شود؟
3. اجسامی كه نور را از خود عبور داده نمی توانند، به نام چه ياد می  شوند؟
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فصل سوم
ماشين ها
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         اهداف: 
1. شناختن ماشین به حیث يك وسیلۀ كه كار را آسان می كند.

2. بیان كردن انواع ماشین ها.
3. استفاده كردن از ماشین در زنده گی روزمره.

فعالیت: 

- در شكل شما يك نفر را می بینید 
كه باري را حمل می  كند و يكنفر ديگر 
به  با كراچي حمل می  كند،  باري را  نیز 
نظر شما كدام آن ها بیشتر خسته می شود 
وكدام آن ها كار را زودتر انجام می دهد.

ماشين ها
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- شما درشكل باال يی صفحۀ قبلی طیاره را می بینید،  اين وسیله چه كاري براي ما انجام می دهد؟
- آيا بدون طیاره مسافرت هوايي امكان دارد؟

استفاده می  كنید؟ در قديم مسافرت توسط  براي مسافرت  از كدام وسايل ديگري  بدون طیاره   -
كدام وسايل صورت می گرفت؟

آن ها را از نظر سرعت و آساني مقايسه و دربارۀ شان مباحثه نمايید.
- در شكل باال هر وسیله چه كاري را انجام می دهد؟ آيا هر كدام آن ها كار را زودتر و آسانتر انجام 

می دهد يا خیر؟

به نظر شما چرا ما از ماشین استفاده می كنیم؟
اين  می كنیم.   استفاده  گوناگون  وسايل  از  كار  آساني  براي  زنده گی  در  ما  همۀ 
شما  مثاًل  شوند.  انجام  سريعتر  و  آسانتر  ما  كارهاي  كه  می شوند  باعث  وسايل 
ديده ايد كه در خانه، مادر تان براي بريدن تكه از قیچي استفاده می  كند و لباس ها 
اند كه  ياد گرفته  بسیار قديم  از زمانه های  انسان ها  با ماشین خیاطي می دوزد.  را 
از وسايل استفاده كنند. در اول، وسايلی بسیار ساده داشتند ولي آهسته، آهسته 
مسافرت  پیاده  پاي  با  قديم  در  انسان ها  مثال  به طور  اختراع كردند.  بهتر  وسايل 
گادي  سپس  كردند.  استفاده  حیوانات  ساير  و  شتر  و  اسپ  از  بعد ها  می كردند. 
را ساختند كه به اسپ بسته می شد. بعد از آن موتر اختراع شد. در زمان ما براي 
بهتري  آينده وسايل  در  می شود.  استفاده  ريل  و  طیاره،كشتي  موتر،  از  مسافرت 
اختراع خواهد شد. تمام اين وسايل كارهايی را كه می خواهیم توسط آن ها انجام 
دهیم، آسانتر می  كنند؛ مثاًل: هنگام وقوع حوادث طبیعی اين ماشین ها از خطرات 
بیشتر جانی و مالی مردم را نجات میدهند. آن ها باسرعت بیشتر نیز كارمی كنند و 
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در بعضي اوقات آن ها كارهايي را انجام می دهند كه ما بدون آن ها قادر به انجام 
بدون  و  كنیم  مسافرت  فضا  طريق  از  نمی توانیم  ما  طیاره  بدون  مثاًل  نیستیم.  آن 

كشتي نمی توانیم از دريا ها عبور كنیم. 
بنا برين و سايلي كه كارهاي ما را آسان می سازد و يا آن ها را سريعتر و بهتر انجام 

می دهند، ماشین نامیده می شود.

 سؤال ها:

1. در خانه از كدام ماشین ها استفاده می كنید؟
2. به نظر شما ماشین در زنده گي روز مره چه اهمیت دارد؟

3. شما چند قسم ماشین را می شناسید؟
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         اهداف: 
1. شناختن ماشین    های ساده.

2. بیان انواع ماشین   های ساده.
3. طرز استفاده از ماشین ها در زنده گی روزمره.

فعالیت: 
- در گروه   های  با توجه به اشكال ذيل به سوالها پاسخ دهید:

وسیله يی را كه اين شخص براي حركت دادن سنگ از آن 
استفاده می كند می شناسید؟

- آيا  اين شخص بدون اين وسیله می تواند سنگ را حركت 
دهد؟

-  آيا می توانیم بگويیم كه اين وسیله يك ماشین است؟

شكل 1

 ماشين های ساده

دراين شكل شخصی براي باال بردن كارتن يك  تخته 
را به صورت مايل گذاشته است.

آيا  اين تخته، كار او را آسان تر می سازد يا خیر؟
آيا  اين تخته چوب را می توانیم يك ماشین بگويیم؟

شكل 2
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به فكر شما ساده ترين ماشین ها كدام ها اند؟
وقتي از ماشین سخن می گويیم، فكر ما طرف ماشین های بزرگ مثل طیاره، موتر، 
تراكتور، ماشین حساب و غیره می رود. اما همان طور كه درفعالیت هاي اين درس 
توضیح گرديد، وسايل بسیار ساده نیز وجود دارد كه كار ها را براي ما بسیار آسان 
می سازد. مثاًل در شكل )2( تخته يی كه به طور مايل گذاشته شده كار ما را بسیار 
آسان می سازد چونكه باال كردن كارتن بطور مستقیم بسیار مشكل است.  اينطور 
وسايل ساده را كه براي آساني كارها به كار می روند ماشین های ساده می گويند.

چرخ  درين  است.  چاه  چرخ  دارد  وجود  شكل  در  كه  ساده  ماشین  ديگر  نوع 
باال حركت  به طرف  اما دولچۀآب  پايین كش می كنیم  به طرف  را  ما ريسمان 

می كند. پايین كش كردن آسانتر از كش كردن به طرف باال است.
را  كالن  سنگ  يك  می توانید  آن  با  شما  زيرا  است  ساده  ماشین  يك  نیز  جبل 

حركت دهید كه بدون آن حركت دادن آن مشكل می باشد. 

 سؤال ها:

1. ماشین ساده چیست؟

2. نام چند ماشین ساده را بگیريد و بگويید كه چطور كار می كنند؟

3. هنگام شكستاندن چوب از كدام وسیله استفاده می كنید. آيا وسیله ای را كه در شكستاندن 

چوب از آن استفاده می كنید ماشین ساده گفته می توانید؟

اين شخص وزن را توسط چرخ باال می كند.
به  را  ريسمان  شخص  كه  می توانید  گفته  آيا   -

كدام طرف كش می كند؟
-  وزن به كدام طرف كش می شود؟

- براي شما كش كردن وزن به طرف باال آسانتر 
است يا به طرف پايین؟

شكل 3- آيا چرخ مذكور يك ماشین است؟
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         اهداف: 
1. شناختن ماشین   های مركب.

2. بیان كردن انواع ماشین   های مركب.
3. استفادۀ مؤثر از ماشین ها در زنده گی روزمره.

فعالیت: 
در گروه ها باهم بحث نمايید:

1- آيا وسیله يی كه در شكل نشان داده شده 
است، يك ماشین ساده است؟

شكل 1

 ماشين های مركب
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2- شكل )الف( يك چرخ چاه را نشان می دهد كه در درس قبل با آن آشنا شده ايد و می دانید كه چرخ، 
ماشین ساده است. آيا شكل )ب( را می شناسید؟ می توانید بگويید كه آن نیز يك نوع چرخ است؟

حال به شكل باال دقت كنید. حتماً همۀ شما آن را می شناسید. اكنون به ساختمان آن خوب دقت 
و توجه كنید. می توانید اجزاي مختلف آنرا نشان دهید و نام ببريد؟ هر قسمت آن با كدام ماشین 

ساده ارتباط دارد؟
دو ماشین ساده كه در ساختمان اين وسیله به كار رفته كدام ها اند؟

به نظر شما اين دو ماشین ساده به تنها يی براي ما بهتر كار می كند و يا به صورت يكجايي )تركیب 
شده(؟ 

شكل بشكل الف
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به نظر شما بايسكل چه نوع ماشین است؟
انجام  انجام دهیم، نمی تواند  ماشین های ساده تمام كارهاي ما را كه می خواهیم 

دهد. 
به همین خاطر ما انسان ها ماشین های ساده را باهم تركیب می كنیم. تركیب ماشین ها 
يعني يكجا كردن دو يا چند ماشین ساده و ساختن يك ماشین بهتر، كه كارهاي ما 
را خوبتر انجام دهد. اين نوع ماشین ها به نام ماشین های مركب ياد می شود. كراچي 
 )1( در شكل  كه  جبل  نوع  يك  و  )تاير(  از يك چرخ  كه  است  ماشیني  دستي 
ماشین   های ساده  نشان داده شده، ساخته شده است. اين ماشین از يك چرخ تنهايي 
انجام می دهد. ماشین مركب  بهتر كار  تر و  ما زياد  براي  تنهايي،  به  و يك جبل 

ماشیني است كه از دو يا چند ماشین ساده ساخته شده باشد.
ماشین ساده  از صدها  اند كه  بسیار خوب ساخته شده  ماشین های مركب  امروز 
تركیب شده اند و كارهاي بسیارمهمی را انجام می دهند. مثل موتر، كشتي، طیاره 

و غیره.

 سؤال ها:
1. آيا بايسكل يك ماشین مركب است؟

2. در ساختمان آن چند چرخ  وجود دارد؟
3. در زنده گی روزمره از بايسكل برای چه استفاده می شود؟
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فصل چهارم
زمين  
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         اهداف: 
1. آشنائی با شكل و حركات زمین.

2. بیان كردن داليل به وجود آمدن شب و روز.
3. متیقین شدن به متحرك بودن زمین.

فعالیت: 
- مطابق شكل مودل كره زمین و يا يك توپ بازي را 
يا ديوار  پرده  باالي  قرار دهید و  اشعه آفتاب  در مقابل 

سايۀ آنرا مشاهده نمايید.
آهسته  آهسته  آفتاب  نور  مقابل  در  را  توپ  يا  كره   -
مختلف اين  قسمت های  كه  نمايید  مشاهده  بچرخانید، 
روبرو  )آفتاب(  نور  طرف  به  چطور  توپ  يا  مودل 

می شود كه طلوع آفتاب يا شروع روز را نشان می دهد.

تاريكی يا شب
روشنايی يا روز

كرۀ آفتاب
كرۀ زمین

سايه 
يا شب 

 پرده يا ديوار

بهار

 تابستان

 خزان

زمستان

 شکل و حركات زمين
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 - بالمقابل آن قسمت مودل يا كرۀ مذكور كه از قبل روشن بوده،  بطرف سايه يا تاريكی 
روبرو می گردد كه غروب را نشان میدهد.

- در وقت طلوع آفتاب عماًل مشاهده نمايید كه نور آفتاب ، ابتدا در قسمت های بلند زمین 
يعني كوه ها و تپه ها تابیده بعداً بروي زمین هموار می تابد.

تا يك وقت در  نور سرخ رنگ  برعكس ديده می توانید كه در وقت غروب آفتاب،   -
فضايا افق ديده می شود.

به نظر شما زمین حركت دارد يا ساكن است؟
زمین شكل كروي دارد، اگر هموار می بود هنگام طلوع دفعتاً نور آفتاب به تمام 
به يكباره گي نور آن زايل شده و  حصص سطح زمین می تابید و هنگام غروب 

تاريك می شد.
از  محور  اين  كه  است  خود  فرضي  محور  دور  به  وضعي  حركت  داراي  زمین 
قطب های آن می گذرد و اين حركت باعث به وجود آمدن شب و روز می گردد.

زمین عالوه برحركت وضعي، بدور آفتاب نیز حركت می كند، كه بنام حركت 
انتقالي ياد می شود و  اين حركت انتقالی زمین سبب به وجود آمدن چهار فصل 

)بهار، تابستان، خزان و زمستان( می گردد.
مانند سیارات  زمین  موقعیت  ثابت می شودكه  زمین  انتقالي  و  از حركت وضعي 

ديگر، درفضا می باشد نه باالي كدام جسم ديگر.
تأمین  آن  از  ما  زنده گی  مندي هاي  نیاز  تمام  ما كه  يا محل سكونت  زمین  كرۀ 
می شود و محیط زيست ما را تشكیل می دهد؛ داراي شكل كروي است و مانند 

سیارات ديگر متحرك و در فضا موقعیت دارد.

 سؤال ها:
1. كروی بودن زمین را چطور ثابت كرده می توانید؟

2. شب و روز در اثر كدام نوع حركت زمین به وجود می آيد؟
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         اهداف: 
1. آشنائی با تغییرات در سطح زمین.

2. بیان كردن عوامل تغییرات در سطح زمین.
3. متیقین شدن به، به وجود آمدن تغییرات در سطح زمین.

فعالیت: 
در گروپ ها باهم بحث كنید:

- شما در اشكال فوق كدام چیزها را می بینید؟
با  است  داده  تغییر  آن را  منظره  و  آمده،  شكل  بوجود  زمین  در سطح  كه  تغییراتی  بارۀ  در   -

يكديگر مشوره نموده علت آن را بیان نمايید؟

آيا انسان ها باعث تغییر در سطح زمین و مناظر آن شده می توانند؟
باران، باد، گرمی ، سردي، كار  اثر عوامل طبیعي مانند برف،  در سطح زمین در 
نباتات، گشت و گذار حیوانات، جريان آب، سیالب ها و غیره،  انسان ها، نموي 

تغييرات در سطح زمين 
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تغییراتي به وجود می آيد و اين تغییرات به صورت تدريجي و به آهسته گي صورت 
می گیرد كه در مدت كوتاه چندان قابل حس نمی باشد، اما اگر بعد از سپري شدن 
چند سال دفعتاً همان منطقۀ سطح زمین مشاهده شود؛ تغییرات  زياد در آن ديده 
می شود. در اكثريت تغییرات در سطح زمین، شكل و منظرۀ آن نیز تغییر می كند. 
به طور مثال گاهی در اثر تخريبات سیالب   های خطرناك، زلزله ها و يا طوفان هاي 
شديددر مدت كم تغییرات زيادی به وجود می آيد كه اگر منظرۀ قبلي آن منطقه 

با منظرۀ فعلي آن مقايسه شود؛ زياد از هم متفاوت می باشند.
اصاًل  تغییرات در سطح زمین در اثر عوامل جوي )باد و باران( صورت می گیردكه 
جريان آب  توسط  و  می شوند  پارچه  و  بزرگ شكسته  آن سنگ هاي  نتیجۀ  در 

درياها  اين سنگ   های خورد و میده به ريگ و خاك تبديل می شود.
عالوه از عوامل فوق، در اثر كار و مداخلۀ انسان ها كه براي رفع نیازمندي هاي زنده گی 
كانال ها،  جوي ها،  كاريزها،  جنگل ها،  باغ ها،  يا  و  می كنند  زراعت  و  كشت  خود 
تعمیرات و سرك ها را می سازند، شكل و منظرۀ همان منطقۀ سطح زمین تغییر می كند.

 سؤال ها:
1. در محیط و مناطقي كه زيست می نمايید، آيا تغییراتي را كه ساالنه در آن  به وجود می آيد، 

احساس كرده می توانید؟
2. كدام عوامل اين تغییرات را بوجود می آورد؟

3. توسط كدام عوامل تغییرات زياد در وقت كم در سطح زمین به وجود می آيد؟
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فصل پنجم
غذا
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غذا و منابع آن

         اهداف: 
1. شناختن غذا و منابع آن.

2. بیان كردن تاثیر مواد غذايی باالی صحت.
3. درك اهمیت غذا.

فعالیت: 
- گروپ اول: نام غذاهايي را كه خوش داريد لست نمايید.

- گروپ دوم: بنويسید كه غذاها از كدام منابع به دست می آيند؟
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به نظر شما غذا چیست و منابع غذايي كدام ها استند؟
تمام موادی كه توسط انسان ها خورده می شود و در بدن هضم و جذب و سبب 

تولید انرژی برای پیشبرد فعالیت   های حیاتی می گردد بنام غذا ياد می شود. 
غذا براي صحت و سالمتي بدن و انجام فعالیت های حیاتي مانند نمو و انكشاف، 

كار كردن، فكر كردن، دويدن و غیره شرط حتمی  و الزمی می باشد.
تمام مواد غذايي انسان ها از دو منبع مهم به دست می آيد:

منبع حیواني 
منبع نباتي

از گوشت، تخم مرغ،  اند  به دست می آيد. عبارت  منابع حیواني  از  غذاهاي كه 
روغن، شیر و غیره.

میوه ها،  حبوبات،  غله ها،  از  عبارت  می آيد،  به دست  نباتي  منابع  از  غذاهايي كه 
سبزي ها و روغن  های نباتی می باشد.

براي داشتن صحت كامل و بدن سالم، استفاده از غذا های مختلف )متنوع( ضروري 
و الزمی است. 

 سؤال ها:
غذا را تعريف نمايید؟  -1

منابع غذايی كدام ها اند؟ مثال بیاوريد.  -2
غذا برای صحت و سالمتی انسان چه اهمیت دارد؟  -3
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ميوه ها

         اهداف: 
1. شناختن انواع میوه ها.

2. بیان كردن فوايد میوه ها.
3. درك اهمیت میوه ها در صحت و سالمتی بدن.

فعالیت: 
- گروپ اول: میوه   های تازه و خشك را لست كنید.

- گروپ دوم: در مورد اهمیت میوه ها با يكديگر تان تبادل نظر نمايید.
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میوه هايي را كه می خوريد و در افغانستان نمی رويند، نام بگیريد؟
میوه ها يك نوع مواد غذايي اند كه به صورت عموم از درختان و بته   های میوه دار 

به دست می آيند.
میوه ها از جملۀ مواد غذايي اند كه دارای انواع مختلف ويتامین ها بوده و وجود 

انسان را سالم نگه می دارد.
میوه ها به دو نوع اند: میوۀ تازه مانند سیب، ناك، زردآلو و غیره و میوۀ خشك 

مانند بادام، چارمغز، پسته و غیر.
خوردن میوه ها صحت و سالمتي انسان را حفاظت می نمايد. مثاًل سیب از جملۀ 

میوه های با ارزشي است كه باعث تقويۀ قلب می گردد.
میوه های خشك نیز مانند میوه های تازه رول ارزنده در سالمتي انسان دارند؛ مثاًل 

بادام میوه ايست كه باعث تقويه اعصاب می گردد.
میوه های تازه را بايد پاك و شسته، صرف نمايید.

 سؤال ها:
در مورد میوه ها هر چه آموختید بیان كنید؟  -1

نام  شوند،  می  خورده  خشك  شكل  به  ها  میوه  كدام  و  تازه  شكل  به  ها  میوه  كدام   -2
بگیريد؟

3-    خوردن میوه ها در سالمتی انسان چه رول دارد؟

سیب
تربوز

ناك
انگور

كیلهمالته انار
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         اهداف: 
1. شناختن انواع سبزی ها.

2. بیان كردن طرز خوردن و فايدۀ سبزی ها.
3. درك اهمیت خوردن سبزی ها.

فعالیت: 
- گروپ اول: سبزی   هايی را كه در فصل   های مختلف سال پیدا می شود، لست نمايید.

كدام  برگ  سبزی ها،  كدام  ساقۀ  سبزی ها،  كدام  ريشۀ  كه  نمايید  بحث  باهم  دوم:  - گروپ 
سبزی ها، گل و میوۀ كدام سبزی ها قابل خوردن است؟

سبزي ها
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از نظر شما كدام نوع نباتات را سبزي می گويند؟
سبزي ها نباتاتي را گويند كه به شكل بته ای يا علفي می رويند.

پالك، گشنیز، گندنه، ملي، زردك، شلغم، كاهو، كرم، گلپي، و غیره از جملۀ سبزي ها 
می باشند سبزي ها جزء غذاي روزمره انسان ها را تشكیل می دهند كه بعضي از سبزي ها 

خام خورده می شوند، مانند: زردك، ملي، گشنیز، گندنه، كاهو و غیره.
بعضي از سبزي ها به شكل پخته خورده می شوند مانند: پالك، شلغم، كرم، گلپي، و غیره.

يك تعداد سبزي ها هم به شكل خام و هم به شكل پخته خورده می شوند مانند: 
گشنیز، پیاز، زردك، كرم، گندنه و غیره. 

زردك ريشۀ نبات، كچالو ساقۀ نبات، پالك، گشنیز و نعناع برگ نبات، گلپي 
گل نبات است كه از جمله سبزی ها بوده و مورد استفادۀ انسان قرار می گیرد.

مانند: آهن،  انواع مختلف ويتامین ها و منرال ها،  مانند میوه ها داراي  نیز  سبزي ها 
كلسیم و غیره می باشند كه خوردن آن ها سبب حفاظت سالمتي بدن می گردد. لذا 

هنگام پختن، آب سبزي بايد ضايع نشود.

 سؤال ها:
1- سبزی ها چه نوع نباتات را گويند مثال بیاوريد؟

2- سبزي ها به صحت و سالمتي انسان چه اثر دارد و داراي كدام اهمیت می باشد؟
3- چرا آب سبزي ها هنگام پختن بايد ضايع نشود؟

شلغمزردكملی سرخك

گلپیپالك
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         اهداف: 
1. شناختن حبوبات و منابع آن.

2. بیان كردن منابع حبوبات.
3. درك اهمیت غذايی حبوبات.

فعالیت: 
گروپ اول: مواد غذايي را كه به عنوان حبوبات می شناسید، لست كنید.  -

گروپ دوم: بحث كنید كه خوردن حبوبات برای  بدن انسان چه اهمیت دارد.؟  -

حبوبات
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به نظر شما كدام مواد را حبوبات گفته می توانیم؟
حبوبات دانۀ نباتات اند. مانند: لوبیا، نخود، ماش، نسك، مشنگ، باقلي و غیره.

حبوبات غني از مواد غذايي به نام پروتین نباتي می باشند و به صورت عموم پخته 
خورده می شوند.

در وقت پختن حبوبات بايد توجه شود تا پوست آن ها دور نشود، چون پوست 
حبوبات مقدار زياد پروتین نباتي را دارا می باشد.

حبوبات با داشتن مواد پروتیني در نمو و انكشاف بدن تأثیر مهم داشته و داراي 
اهمیت فراوان می باشند.

 سؤال ها:
1- حبوبات را كه می شناسید نام ببريد.

2- حبوبات داراي كدام نوع مواد غذايي اند؟
3- حبوبات به صورت خام خورده می شوند و يا پخته؟
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         اهداف: 
1. شناختن منابع گوشت.

2. بیان كردن فايدۀ گوشت.
3. درك اهمیت غذايی گوشت.

فعالیت: 
گروپ اول: فكر كنید و بنويسید كه شما از گوشت كدام حیوانات استفاده می كنید؟

گروپ دوم: با يكديگر بحث نمايید و بگويید كه خوردن گوشت در حفظ سالمتي بدن چه 
اهمیت دارد؟

گوشت
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به نظر شما گوشت از كدام منابع بدست می آيد؟
گوشت غذاي قوي و با انرژي است كه از منابع حیواني؛ مانند: گاو، گوسفند، بز، 

مرغ، ماهی وغیره به دست می آيد.
انكشاف و ترمیم قسمت هاي  نمو و  گوشت داراي پروتین حیواني است كه در 

تخريب شدۀ وجود اهمیت دارد.
جگر حیوانات عالوه بر پروتین، داراي بعضي ويتامین ها می باشد كه خوردن آن 

به صحت انسان مفید می باشد.
در وقت پختن، گوشت را بايد زياد حرارت داد تا نرم گردد و بعداً خورده شود.

خوردن گوشت به صورت خام يا نیمه پخته سبب مصاب شدن به امراض می گردد.
اگر گوشت مرغ و ماهي بیش از حد بريان شود، ويتامین های آن از بین می رود.

گوشت يكي از غذا هاي پروتیني است كه در تقويه و انكشاف بدن داراي اهمیت فوق العاده 
می باشد ولی خوردن گوشت حیوان مريض باعث به وجود آمدن امراض می گردد.
برای حفظ صحت و سالمتی انسان خوردن غذا   های مفید ضروری است.

تغذيۀ غیرمتوازن باعث به میان آمدن بعضی امراض؛ مانند: سؤ تغذی می گردد.

 سؤال ها:
چرا بايد گوشت به صورت پخته خورده شود؟  -1

پروتین حیوانی برای بدن انسان چه اهمیت دارد؟  -2

ACKU
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         اهداف: 
1. كسب معلومات در مورد سؤ تغذی.

2. بیان كردن طرق جلوگیری از سؤ تغذی.
3. پی بردن به علت مبتال شدن به سؤ تغذی.

فعالیت: 
در گروپ ها در مورد سؤ تغذی باهم بحث نموده و نظريات خود را شريك بسازيد.  -

به فكر شما  چرا سؤ تغذي به وجود می آيد؟
اطفال و نوجواناني كه مبتال به سؤ تغذی می باشند از نمو و انكشاف طبیعي خود 

عقب می مانند.
علت مبتال شدن  به سوء تغذي میسر نشدن غذاهاي انرژي دار، پروتیني، میوه ها   و 

سوء تغذي
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سبزيها به قدر الزم می باشد. 
سوء تغذي در آن اطفال بوجود می آيد كه شیر مادر براي شان كافي نباشد و يا بعد 
از شش ماهگي، در پهلوي شیر مادر غذاهاي ضمني و اضافي  براي شان داده نشود.

جلوگیري از سوءتغذي:
طفل بايد از شیر مادر بقدر كافي )دونیم سال( تغذيه نمايد.

مانند  اضافي  غذاهاي  از  مادر  شیر  برعالوۀ  بايد  طفل  ماهگي  شش  سن  از  بعد 
گوشت، ماهي، تخم، شیر، لوبیا، میوه ها سبزي ها و غیره نیز استفاده نمايد.

در صورتیكه در اوايل ماه هاي زنده گی طفل عاليم سؤ تغذی؛ مانند: الغري در 
بازوها، ران ها و پنديده گي در شكم و روي ديده شود، بايد به مراكز صحي حمايۀ 

طفل و مادر برده شود و تحت تداوي قرار گیرد.
پروتیني،  كافي  غذا های  دارند  قرار  نمو  و  رشد  حالت  در  نوجواناني كه  براي 

شحمی ، قندی و غذا  های ويتامین دار )میوه ها و سبزي ها( آماده گردد.

 سؤال ها:
2- سؤ تغذی چیست؟

3- كدام اشخاص به سؤتغذي بیشتر مبتال می شوند؟
4- برای جلوگیری از مبتال شدن به سوء تغذی چه بايد كرد؟
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فصل ششم
نظافت
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         اهداف: 
1. آگاهی در مورد پاكی و نظافت.
2. بیان كردن فوايد نظافت و پاكی.

3. درك اهمیت نظافت و پاكی.

فعالیت: 

- گروپ اول: در مورد اهمیت نظافت با همديگر بحث نمايید.
- گروپ دوم: اگر خانه، كوچه و شهر ما كثیف باشد باالي صحت ما و هموطنان ما چه تأثیر 

بد دارد؟ در اين مورد بحث نمايید.
- گروپ سوم: رعايت نظافت چگونه از سرايت میكروب ها جلوگیر می كند؟ در اين مورد باهم 

بحث نمايید.
 

اهميت نظافت
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به نظرشما نظافت چه را می گويند؟
اساس يك زنده گي خوب، پاك بودن، پاك خوردن و پاك زيستن است. توجه 
و مراعات كردن نظافت بدن، دندانها و بیني، خانه، لباس، كوچه و شهر، صحت 

خوب و فكر سالم را ضمانت می كند.
میكروب ها همیشه با آدم هايي يك جا می باشند كه نظافت را مراعات نمی كنند. 
سگ ها و پشك هاي كثیف، موش ها و ديگر حیوانات را نگذاريد به اتاق ها يا به 
محل بازي اطفال داخل شوند. سگ ها را نگذاريد شما را بلیسند و يا به اتاق هاي تان 
راه يابند، زيرا بعضي امراض به وسیله سگ ها سرايت می كند. درزها و سوراخ های 
خانه مسدود ساخته شوند تا موش ها، حشرات و خزنده گان در داخل خانه آمده 
نتوانند. خندق ها و آب هاي ايستاده بايد در كوچه و جاي بود و باش از بین برده 
شود. كثافات و مواد فضله بايد در جاي معین انتقال داده شود تا براي صحت ما 

ضرر نرسانند.

 سؤال ها:
1- نظافت و پاكي چه اهمیت دارد؟

2- چرا حفظ الصحه را مراعات می كنیم؟

ACKU



٧٧

         اهداف: 
1. دانستن فوايد غذای پاك.

2. فرق كردن غذای پاك از غذای ناپاك.
3. درك اهمیت غذای پاك برای صحت.

فعالیت: 

- گروپ اول: اثرات غذای صحی، غذای باسی و ناپاك را باالی صحت انسان ها مقايسه كرده 
نظر دهید؟

- گروپ دوم: در مورد داشتن صحت خوب و حفظ الصحۀ غذا بايكديگر مباحثه نمايید.

حفاظت مواد غذايي
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ب- به نظر شما حفظ الصحه مواد غذايی چیست؟
غذاي پاك و مفید غذايي است كه خوب پخته شده باشد. آبي كه براي پختن 
غذا از آن استفاده می شود، بايد دور از كثافات و مواد فضله نگه داري شود. غذاي 
پخته شده در جاي سرد و در داخل ظرف جالیدار نگه داري شود. در غذاي خام 
میكروب ها )اجسام كوچك ذره بینی( زنده می مانند، بنابر آن غذا بايد خوب پخته 
شود. آشپز خانه و محیط اطراف آن بايد پاك و نظیف باشد. غذای پخته شده كه 
جهت مصرف بعدی نگهداری می گردد، قبل از خوردن بايد با حرارت مناسب 
و وقت بیشتر خوب گرم و يا جوش داده شود. ظروف پخت و پز قبل و بعد از 
صرف غذا پاك شسته شود. از خوردن غذا  های دير مانده و فاسد شده خودداری 

گردد.

 سؤال ها:
1- چگونه میتوانید حفظ الصحه مواد غذايی را مراعات نمايید؟

2- خوردن غذاي پاك در حفظ صحت و سالمتي انسان چه اهمیت دارد؟
3- خوردن غذاي ناپاك و باسي براي بدن انسان چه ضرر دارد؟

4- غذا چگونه ناپاك می شود؟
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         اهداف: 
1. دانستن فوايد نظافت بدن.

2. بیان كردن فوايد نظافت بدن.
3. درك اهمیت مراعات نمودن نظافت بدن.

فعالیت: 
- گروپ اول: باهم بحث كنیدكه چه كنیم تا بدن پاك و سالم داشته باشیم؟

- گروپ دوم: چه چیزسبب بدبويي های بدن و مريضی انسان ها می گردد؟ در اين مورد مباحثه 
نمايید.

- گروپ سوم: باهم تبادل نظر نمايید كه چطور دندان ها و بیني خود را پاك نگاه كنیم؟

 نظافت بدن
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به نظر شما رعايت نظافت بدن در حفظ صحت و سالمتی چه اهمیت دارد؟
توجه و مراعات نظافت بدن باعث صحت خوب و فكر سالم می شود. در وقت 
كار و سپورت )ورزش( خاصتاً در گرمی ، بدن ما عرق می كند و عرق بوي بد 

دارد.
عرق بدن سبب چركي و بد بويي پوست می شود. میكروب ها با چرك و كثافات 
خوب نمو كرده سبب امراض جلدي می شوند. شستن بدن با آب پاك و صابون، 
بوي بد عرق و چرك را از بین می برد. شستن بدن هر روز يا هر هفته دو بار با آب 

پاك و صابون الزمی است.
دندان هاي خود را بايد بعد از صرف غذا و قبل از خواب برس يا مسواك نمايیم.

طريق برس كردن دندان ها در شكل هاي زير نشان داده شده است.
در داخل بیني مويك هايی وجود دارند كه گرد و خاك و میكروب ها را جذب 

می نمايند. بنابرآن بايد بیني خود را همیشه پاك نگاه كنیم.
ناخن هاي خود را بايد همیشه كوتاه نمايیم زيرا در زير ناخن ها، میكروب ها جاي 

می  گیرند.

 سؤال ها:
1- چرا و چگونه نظافت بدن را رعايت می كنید؟

2- چطور بايد دندان هاي خود را برس يا مسواك نمايیم؟
3- چرا بینی و ناخن   های خود را همیشه پاك نگه داريم؟
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         اهداف: 
1. دانستن اهمیت لباس پاك.

2. رعايت كردن نظافت لباس.
3. درك اهمیت پاك بودن لباس.

فعالیت: 
بحث  انسان  باالی شخصیت  آن  تاثیر  و  لباس  نظافت  رعايت  فوايد  موارد  در  اول:  - گروپ 

نمايید.
- گروپ دوم: در مورد اضرار عدم رعايت نظافت لباس باالی صحت و شخصیت انسان بحث 

كرده باهم ديگر تبادل نظر نمايید.

نظافت لباس
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به نظر شما رعايت نظافت لباس باالی انسان چه تاثیر می گذارد؟
و  صحت  به  منظم  و  پاك  لباس  دارد.  دوست  هركس  را  نظیف  و  پاك  لباس 
كنیم  نگه  پاك  را  خود  لباس هاي  بايد  می كند.  كمك  ما  شخصیت  بردن  بلند 
پاك  لباس  در  و خسك  مانند: شپش، كیك  از حشرات؛  بعضی  و  میكروب ها 
جاي گرفته نمی توانند. از جای گرفتن كیك، شپش و خسك در لباس ها و بستر 
اهلي  حیوانات  می شوند.  زياد  بیماري های  سبب  گردد، چون  جلوگیری  خواب 
مانند سگ، پشك و غیره را كه سبب انتقال میكروب می شوند؛ بايد نزديك خود 
نگذاريم بايد همیشه لباس، رخت خواب، بستر و روجايي ها را بعد از شستن، در 

آفتاب گذاشته و سپس اتو گردد.
لباس پاك ضامن صحتمندی است و باالی شخصیت انسان نیز تأثیر مثبت دارد.

 سؤال ها:
1. لباس پاك باالی صحت انسان چه تأثیر دارد؟

2. چرا بايد لباس های خود را پاك نگه داريم؟
3. لباس پاك در زنده گی اجتماعی چه اهمیت دارد؟
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         اهداف: 
1. آشنايی با طرز پاك نگه داشتن خانه و محیط.

2. جلوگیری از آلوده ساختن خانه و محیط ماحول.
3. درك اهمیت نظافت خانه و محیط.

فعالیت: 
گروپ اول: باهم بحث كنید كه خانه و محیط پاك و نظیف چه خصوصیات دارد؟   -

گروپ دوم: در مورد فوايد پاك نگه كردن صنف ، مكتب، خانه و محیط زنده گی باهم   -
بحث و تبادل نظر نمايید.

 نظافت خانه و محيط
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به نظر شما چه چیزها سبب آلوده گي خانه و محیط زنده گی ما می شود؟
منظم در جاهاي  به صورت  اشیا و سامان خانه  نظیف و پاك همه  دريك خانۀ 
مناسب قرار می داشته باشد. در خانۀ پاك، جايي براي نشو و نموي میكروب ها 
وجود ندارد. خانۀ خوب طوري ساخته می شود كه آفتاب در آن بتابد. در صحن 
حويلی خانه های نظیف و منظم بايد درختان زينتي در جاي مناسب غرس شوند. 
مرغ ها و حیوانات اهلي ديگر را كه سبب سرايت و انتقال میكروب می شوند، از 
خانه دور تر و در جاي مناسب نگه داري گردد. كثافات و مواد فضله و بی كاره را 
هیچ گاه بروی حويلی ها و كوچه ها پراگنده نسازيم بايد دور از منزل و محل در 

يك جای مناسب سوختانده و يا دفن شود.

 سؤال ها:
1- چگونه خانه و محیط زنده گی را پاك نگهداشته می توانیم؟ 

2- رعايت كردن نظافت خانه و محیط چرا مهم است؟
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فصل هفتم
امراض و عوامل آن 
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         اهداف: 
1. شناختن عوامل امراض.

2. تفكیك نمودن حالت مريضی از صحت مندی.
3. درك اهمیت آشنايی با عوامل امراض.

فعالیت: 
- گروپ اول: انواع مريضي هايی را كه می شناسید، نام نويس كنید.

- گروپ دوم: فكر نموده بنويسید كه انسان چرا و چگونه به مرض ريزش و اسهال مبتال 
می شود؟

- گروپ سوم: در مورد فوايد صحت و ناراحتی حالت مريضی بحث كرده و تبادل 
نظر نمايید.

امراض  
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به فكر شما مريضي در فعالیت های حیاتي چه تغییري وارد می كند؟
به هم خوردن حالت عادی بدن را مريضي گويند.

سرايت بعضي از میكروبها، قلت ويتامین ها، غذاهاي غیر متوازن، بعضي از عوامل 
محیطي و غیره باعث مريضي در انسان می گردد.

مريضی  باعث  نیز  آلوده  هواي  و  غیر صحي  غیر صحي، آب  غذاهاي  همچنین 
می گردد.

مريضی انواع مختلف دارد؛ مانند: ريزش، زكام، اسهال، پیچش، تسممات غذايي 
و استفراغات، محرقه، ديفتري، كولرا، مالريا، لشمانیا )سالدانه(، امراض كرم هاي 

سیستم هضمی  و غیره.
بینی مانند بكتريا، ويروس ها  امراض بعضی اجسام كوچك و ذره  عوامل عمده 
توبركلوز،  يا  مانند سل  امراض  مثاًل عوامل عمده  پرازيت   های ديگر می باشد؛  و 
مانند ريزش، زكام، سیاه سرفه،  امراض ديگر  از  بكتريا و  محرقه، كولرا و غیره 

زردی ، فلج، سرخكان، چیچك و ايدز، ويروس ها می باشد.
امراض اسهال، پیچش، مالريا، سالدانه و يا لشمانیا و غیره را بعضی اجسام كوچك 
ذره بینی ديگر بار می آورند همچنان بعضی پرازيت ها مانند اسكاريس، كرم كخ، 
از غذا و آب پاك و مراعات  استفاده  امراض می باشند  و كرم كدودانه عاملین 

كردن حفظ الصحه شخصی و محیطی ضامن صحت و سالمتی انسان می باشد.

 سؤال ها:
چند نوع مريضي را نام برده عوامل آنرا بگويید.  -1

چه چیز ها باعث مريض شدن انسان می گردد؟  -2
امراض چه گونه از شخص مريض به اشخاص سالم انتقال  می  كند؟  -3
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         اهداف: 
1. آشنايی با انتقال دهنده گان امراض.
2. بیان كردن چگونگی انتقال امراض.

3. درك اهمیت شناختن انتقال دهنده گان امراض.

فعالیت: 

- گروپ اول: نام امراضي را ياد داشت كنید كه به شكل مستقیم سرايت می كنند.
- گروپ دوم: امراضی را نام بگیر يد كه به شكل غیر مستقیم سرايت می كنند.

- گروپ سوم: انتقال دهندگان امراض را لست نمايید.

 انتقال د هنده گان امراض
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به نظر شما امراض توسط چه به ديگران انتقال می كند؟
امراض توسط آب، هوا، مواد غذايي مانند گوشت و لبنیات فاسد شده، سبزي ها 
و میوه های ناشسته و گنديده و همچنین به وسیلۀ گرد و خاك، مگس و حشرات 

ديگر انتقال می  يابند.
بعضي امراض مستقیماً ازشخص مريض به اشخاص سالم از طريق تماس مستقیم، 

هوا، آب، غذا و غیره انتقال می يابند؛ مانند: ريزش، توبركلوز و غیره.
بعضي از امراض به وسیلۀ حشرات يا حیوان ناقل مخصوص آن از شخص مريض 

به اشخاص سالم انتقال می گردد. مانند مرض مالريا ، لشمانیا )سالدانه( و غیره.
سبزي ها(  لبنیات،  )گوشت،  شده  فاسد  غذايي  مواد  توسط،  امراض  از  بعضي 

میوه های ناشسته و گنديده و خاك انتقال می نمايند. 
ناقلین  غیره  و  مادركیك ها، مورچه، موش  پشه، مگس، كیك، شپش، خسك، 

امراض می باشند.

 سؤال ها:
1- كدام امراض به شكل مستقیم سرايت می كنند؟

2- كدام امراض به شكل غیر مستقیم سرايت می كنند؟
3- ناقلین امراض را نام بگیريد.
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         اهداف: 
1. دانستن طريقه   های جلوگیری از انتقال امراض.

2. رعايت كردن حفظ الصحه شخصی و محیطی.
3. درك اهمیت واكسین ها در جلوگیری از مبتالشدن به امراض.

فعالیت: 
- گروپ اول: باهم بحث نمايید كه چه گونه انسان ها خود را از امراض ساري محافظت كرده 

می توانند؟
- گروپ دوم: باهم بحث نمايید كه چگونه از سرايت و انتقال امراض جلوگیری كرده می توانید؟

جلو گيري از انتقال 
امراض
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به نظر شما چه كنیم تا مريض نشويم؟
به منظور جلوگیری از انتقال امراض نكات ذيل را بايد مدنظر بگیريم:

رعايت حفظ الصحه و نظافت، از مبتال شدن به امراض جلوگیري می نمايد.همچنان 
از غذای صحی و آب پاك بايد استفاده گردد.

تشناب ها )كناراب ها( به صورت درست و صحي و دور از اطاق های نشیمن و چاه 
آب ساخته شوند. هم چنان بعد از رفع حاجت دست ها با آب و صابون شسته شوند 

تا از انتشارعوامل امراض مانند كرم هاي شكم جلوگیري گردد.
انتقال دهنده های امراض، مانند: موش، مگس، پشه ، مادركیك و  از زياد شدن 
حشرات توسط دوا پاشی جلوگیری گردد. همچنان از تماس با اشخاص مريض و 

خوردن غذای باقی ماندۀ آن خود داري شود.
ديفتري،  توبركلوز،  مانند:  طفولیت؛  دورۀ  امراض  مقابل  در  بايد  نوزادان  تمام 
بصورت  نوزادان  گردند.  واكسین  سرخكان  و  اطفال  فلج  تیتانوس،  سیاه سرفه، 
حتمی از شیر مادر تغذيه شوند چرا كه شیر مادر، طفل را در مقابل امراض حفاظت 

می كند.

 سؤال ها:
1- كدام چیزها سبب انتقال امراض می شوند؟

2- از انتقال و سرايت امراض چگونه جلوگیري نموده می توانیم؟
3- رعايت حفظ الصحه، در جلوگیري از سرايت امراض چه اهمیت دارد؟
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         اهداف: 
1. دانستن مرض ايدز و اضرار آن

2. بیان كردن طريقه   های جلوگیری از مصاب شدن به مرض ايدز.
3. احساس مسوولیت در مقابل سالمتی بدن.

فعالیت: 

- گروپ اول: نام هاي امراض ساري را بنويسید.
- گروپ دوم: در مورد طريق انتقال امراض ساري با هم تبادل نظر نمايید.

ایدز
HIV / AIDS
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آيا می دانید كه ايدز چه گونه مرض است؟
ايدز، مرض بسیار خطرناك و كشنده می باشد كه تا كنون تعداد زياد انسان ها در 

اثر آن از بین رفته اند.
اين مرض مقاومت بدن را پايین می آورد.

شخص مريض روز به روز ضعیف شده و به هر گونه مرض و میكروب مصاب شده می تواند.
ايدز ذريعه سوزن پیچكاري از مريض به انسان سالم انتقال يافته می تواند.

اگر تیغ سلمان به خون مريض ايدز آلوده باشد و از آن براي افراد ديگر كار گرفته 
شود ، مرض ايدز به ديگران انتقال می كند همچنان از طريق گرفتن خون شخص 

مريض به شخص سالم سرايت كرده می تواند.
اگر مادر شیرده، مرض ايدز داشته باشد به طفلش سرايت می كند.

طرق جلوگیري از مصاب شدن به مرض ايدز:
1- از سوزن پیچكاري نو استفاده شود.

2- براي تراشیدن موي از تیغ نو استفاده گردد.
3- اگر مادري به مرض ايدز مصاب است به طفلش شیر ندهد.

4- در زمان ضرورت به خون، بايد از شخص سالم خون گرفته شود.

 سؤال ها:
1- ايدز چگونه مرض است و چگونه انتقال می يابد؟

2- مرض ايدز براي انسان چه ضرر می رساند؟
3- چگونه از انتقال اين مرض كشنده جلوگیري كرده می توانیم؟

ويروس مرض ايدز
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فصل هشتم
كمك های اوليه
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         اهداف: 
1. آشنايی با كمك   های اولیه.

2. توانايی استفاده از كمك   های اولیه در وقت ضرورت.
3. درك اهمیت كمك   های اولیه.

فعالیت: 

در گروپ ها در مورد بكس كمك   های اولیه بحث نموده و مواد مربوط به آن را لست نمايید.

كمك   های اوليه چيست؟
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به نظر شما كمك   های اولیه چیست؟
از  به اشخاص زخمی  و اسیب ديده قبل  اولیه يعنی كمك رسانیدن  كمك   های 

رسیدن به داكتر و يا كلنیك.
كمك هاي اولیه زماني صورت می گیرد كه ما به حوادث يا وقايع نابه هنگام مثاًل 
با موتر، سوخته گي، مار گزيده گي، غرق شدن در آب و غیره حاالت  تصادم 
كمك  اولیه  كمك   های  باشیم،  دور  شفاخانه  و  كلینیك  از  و  شويم.  روبرو 

می نمايدتا مريض آسیب ديده قبل از رساندن به شفاخانه از بین نرود.
براي اينكه در اين حاالت  اقارب و دوستان ، هموطنان و همشهريان خود را كمك 
اولیه را  بتوانیم، الزم است كه مواد ضروری بكس كمك های  و ياري رسانیده 
در خانه تهیه و آماده داشته باشیم و همچنان توانايي و مهارت هاي كمك و ياري 

رسانیدن را نیز ياد بگیريم.
بايد گفته شود كه: بكس كمك   های اولیه شامل الكول، پنبه ، تینچر، بنداژ، پالستر، 

قیچی، پنس، مرحم سوخته گی و غیره بوده می تواند.

 سؤال ها:
چه وقت به كمك هاي اولیه ضرورت پیدا می كنیم؟  -1

دربارۀ اهمیت بلد بودن به كمك هاي اولیه چه می دانید؟  -2
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         اهداف: 
1. دانستن طريقه   های كمك رساندن به شخص زخمی.
2. توانايی رسانیدن كمك   های اولیه به شخص زخمی.
3. درك اهمیت كمك   های اولیه برای شخص زخمی.

فعالیت: 

يك شاگرد رول شخص آسیب ديده از تصادم با موتر را بازی كرده و چند شاگرد ديگر تمثیل 
نمايند كه چگونه با شخص آسیب ديده كمك اولیه را انجام می دهند.

زخمی شدن
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به نظر شما اگر عضوي از بدن شخص زخمی شود و خونريزي آن هم زياد باشد، 
كمك های اولیه را براي اين شخص چطور بايد انجام داد؟

باعث زخمی شدن  بام وغیره  از  افتیدن  ترافیكی،  از جمله حادثۀ  ناگوار  حوادث 
باشد جرح،  داشته  يا ممكن است زخمی شدن عوامل مختلف  ما می گردد.  بدن 
بريده شدن يا قطع شدن عضوي از بدن می باشدكه همراه با آن رگ هاي كوچك 
خارج  بدن  از  زياد  مقدار  به  خون  صورت  در اين  می شود.  قطع  خون  بزرگ  و 

می گردد و ممكن است قبل از رسیدن به كلینیك شخص مجروح تلف شود.
قبل از همه الزم است كمك   های اولیه صورت گیرد قسمی كه عضو زخمی شده، 
شخص  باشد  سر  ناحیه  از  خون  جريان  اگر  شود.  نگهداشته  بلند  بدن  به  نسبت 
آسیب ديده بايد در حالت نشسته در آورده شود تا سرش در موقعیت بلند قرار 
گیرد. اگر بر عالوه  خارج شدن خون، استخوان ناحیه آسیب ديده، شكسته باشد 
بايد حركت داده نشود و باالي زخم كه خون از آن خارج می شود يك تكۀ پاك 
گذاشته شده محكم گرفته شود. هرگاه در حادثه يی، يك عضو بدن مثاًل دست يا 
پا يا انگشتان دست و پا مجروح يا قطع و از جاي اصلي خود جدا شده باشد؛ در اين 
حالت خون به پیمانۀ زياد ضايع می شود. اگر وقت زياد از اين حادثه بگذرد؛ سبب 

مرگ مريض می شود. در اين حاالت از بنداژ پهن بايد استفاده شود.

 سؤال ها:
1- در يك حادثۀ ترافیكي اگر يك شخص زخمی شود وخون ريزي زياد داشته باشد، قبل از 

رسانیدن به شفاخانه، چه بايد بكنیم؟
2- جرح چیست و چه وقت به وجود می آيد؟
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         اهداف: 
1. دانستن اسباب سوخته گی ها.

2. توانايی انجام كمك   های اولیه برای شخص اسیب ديده از سوخته گی.
3. درك اهمیت انجام دادن كمك  های اولیه.

فعالیت: 

گروپ اول: با هم مشوره كنید كه چه چیزها سبب سوخته گي ها می شوند؟ 
گروپ دوم: باهم بحث كنید كه چه طور می توانیم درد سوخته گي ها راكم بسازيم؟

سوخته گي
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به فكر شما چه چیز ها سبب سوخته گي ها می شود؟
به نظر شما چه طور از زخم هاي سوخته گي مريض تا رسیدن به شفاخانه، مراقبت نمايیم؟

اگر باالي كدام قسمتی از بدن انسان در اثر بي احتیاطي، آب جوش يا روغن داغ 
شده بريزد يا در اثر آتش بسوزد، يا توسط شارتي برق سوخته گي به وجود آيد 
به بدن انسان آسیب رسیده، زخم، آبله، سوزش و درد پیدا می كند، كه اين نوع 

آسیب ها  به نام آسیب هاي سوخته گي ياد می شوند.
به  بايد  از سوخته گي ها،  ناشي  اولیه در مورد آسیب های  انجام كمك های  براي 

ترتیب زير شخصی آسیب ديده راكمك نمايیم:
آب سرد و جريان آب سرد، درد ناحیه سوخته گی را كم ساخته و چرك  اطراف 
زخم را نیز پاك می سازد. براي  اينكه شخص آسیب رسیده بیهوش نشود برايش 
دادن مايعات مانند، آب، شربت و غیره مفید می باشد. كوشش نمايیم كه زخم ها 
شستشو  میكروب  محلول های ضد  توسط  را  زخم ها  نخست  كنیم.  نگه  پاك  را 
نمايیم بعد توسط بنداژ پاك  و يا ململ پاك بسته كنیم. بايد دقت گردد كه:آبله ها 
پاره نشود و آبله های پاره شده زير آب قرار نگیرند و هم باالی زخم سوختگی 

خاك، خاكستر، نسوار وغیره پاشیده نشود.

 سؤال ها:

1- سوختگی چطور به وجود می آيد؟
2- كدام نوع كمك   های اولیه را در سوخته گي انجام داده می توانید؟

3- چه طور زخم سوخته گي را پاك نگه داريم؟
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         اهداف: 
1. دانستن عاليم شكسته گی استخوان.

2. انجام كمك   های اولیه برای شكسته گی استخوان.
3. اهمیت فهمیدن عاليم شكسته گی استخوان.

فعالیت: 
گروپ اول: با همديگر مشوره كرده بگويید كه عاليم شكسته گی استخوان ها چگونه می باشد؟

باهم بحث كنید كه اگر بر عالوۀ شكستن استخوان، عضو بدن خون ريزي هم  گروپ دوم: 
داشته باشد، كمك های اولیه را چطور انجام بدهیم؟ 

شکستن استخوان
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به نظر شما شكسته گی استخوان درد دارد يانه؟
شده  بیجا  يا  شكسته  بدن  استخوان  ناگهانی،  حادثۀ  يك  در  كه  بدانیم  چطور 

است؟
يا  و  بام  از  افتادن  موترسیكل،  موتر،  با  تصادم  شديد،  ضربۀ  توسط  استخوان ها 
روی يخ می شكنند بعضی استخوان ها طوري می شكنند كه شكستن شان آشكار 
نمی باشد. بايد بدانیم كه نخستین نشانۀ شكستن استخوان اينست كه: قسمتت آسیب 
ديده به شدت درد و پنديده گي پیدا می كند در بعضي از حاالت همزمان با شكستن 
استخوان شكل عضو مربوطه هم تغییر می يابد و هم خون ريزي می داشته باشد. بايد 
برای شخص آسیب ديده كمك   های اولیه صورت گیرد قسمی كه عضو شكسته را 

بی حركت نگه داريد تا از خون ريزی جلوگیری گردد.
اطراف زخم و شكسته گی را با پنبه پیچانیده به دو طرف آن تخته چوب صاف را 

ببنديد و مريض را به شفاخانه يا كلینیك جهت تداوي انتقال دهید.

 سؤال ها:

1- كمك   های اولیه برای شكسته گی استخوان چه می باشد؟
2- چه گونه بدانیم كه در اثر حادثۀ، استخوان ها شكسته است؟

3- استعمال تخته و بنداژ در تداوي ابتدايي شكسته گي چه اهمیت دارد؟
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         اهداف: 
1. دانستن عاليم ضرب خورده گی، برآمده گی و بیجا شدن استخوان ها.

2. انجام دادن كمك   های اولیه برای ضربه، برآمده گی و بیجاشدن استخوان ها.
3. اهمیت فهمیدن عاليم ضربه، برآمده گی و بیجاشدن استخوان ها.

فعالیت: 
از  مورد  در اين  شوند؛  بیجا  حادثه اي  اثر  در  استخوان ها  اگر  كه  كنید  تمثیل  اول:  گروپ   

كمك های اولیه چه گونه استفاده كرده می توانید؟
گروپ دوم: تمثیل كنید كه كمك های اولیه را براي آسیب هاي ناشي از وارد شدن ضربه بر 

عضو بدن، چه گونه به كار برده می توانید؟

و  برآمده گي  ضربه، 
بيجاشدن استخوان ها
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به نظر شما در كدام حاالت استخوان ها بیجا می شوند؟
به فكر شما وقتي كه ضربۀ شديد به كدام ناحیۀ از بدن وارد شوند، چه بايد كنیم؟

انسان در اثر حوادثي چون افتیدن از باالي ديوار يا بايسكل يا درخت، لگد زدن 
اسپ يا مركب يا شاخ زدن گاو، طوري آسیب می بیند كه ناحیۀ آسیب ديده خون 
ريزي نداشته اما رنگ زير جلد ناحیۀ آسیب ديده، سرخ يا كبود می شود، اين حالت 
نشان دهندۀ جمع شدن خون در زير جلد است كه عالمۀ ضربه ديدن می باشد. در 
بعضی حاالت استخوان ناحیۀ مربوطه بیجا شده و برآمده معلوم می شود كه درد 

شديد می داشته باشد.
كمك هاي اولیه را براي استخوان های برآمده بايد به ترتیب زير انجام بدهیم:

ناحیۀ آسیب ديده، بلند و بي حركت نگه داشته شود و تكۀ پاك كه با آب سرد تر 
شده باشد، باالي آن گذاشته شود. بعد در ناحیۀ بر آمده گي پنبه گذاشته پیچانیده 

شود و گرم نگه داشته شود. محل بر آمده گي بايد مالش داده نشود.
بعد از اجراي اين كمك ها شخص بايد به كلینیك رسانیده شود.

اما كمك هاي اولیه براي ناحیۀ ضربه رسیده طوري است كه ابتدا بايد ناحیۀ آسیب ديده 
ً اين ناحیه بايد  توسط مواد ضد میكروب و ضد درد مانند الكول يا تینچر پاك گردد، بعدا

با تكۀ پاك، سست بسته شود  و شخص آسیب ديده  به كلینیك صحي رسانیده شود.

 سؤال ها:
1- از چه می دانید كه عضوی از بدن ضربه ديده يا استخوان آن بیجا شده است؟
2- ترتیب كمك هاي اولیه براي بر آمده گي و بیجا شدن استخوان را شرح دهید.
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         اهداف: 
1.  شناختن عاليم و ناحیه مار گزيده گی.

2. انجام دادن كمك   های اولیه برای شخص مارگزيده.
3. اهمیت كمك   های اولیه برای شخص مارگزيده.

فعالیت: 
گروپ اول: با هم ديگر بحث كنید كه كدام خزنده ها براي انسان ها خطر گزيدن را دارد و در 

كجا پیدا می شوند.
گروپ دوم: بحث كنید اگر شخصي را مار، گژدم ، گاو زنبور ، غندل ها و غیره گزيده باشد، تا 

رسیدن به شفاخانه از كدام كمك   های اولیه كار بگیريم.

مار گزيده گي
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آيا شما خزنده  گان زهر دار  را ديده ايد؟
به نظر شما بعضي خزنده ها چرا خطر ناك می باشد؟

يك تعداد زياد خزنده ها مانند مارها، غندل ها و گژدم ها براي انسان خطر گزيدن 
دارند. گزيدن بعضي خزنده ها مانند مارهاي زهر دار حیات انسان را با خطر مرگ 
مواجه می سازد. در جاي مار گزيده گي بر عالوه نشان های نیش، سرخي، كبودي 

و پنديده گي نیز ديده می شود.
عالمات آن دل بدي، سرچرخي، استفراغ، عرق و پیدا شدن درد در ناحیۀ شكم 

و سینه می باشد.
اولین كار در قسمت كمك هاي اولیۀ مار گزيده گي اين است كه از انتشار زهر 

ناحیۀ گزيده شده جلو گیري شود.
يا  تكه  يك  توسط  مذكور  ناحیۀ  از  كمی باالتر  بايد  باشد،  پا  يا  دست  شده  گزيده  ناحیۀ  اگر 
دستمال محكم بسته شود تا جريان زهر از راه رگ ها  به سوي قلب بند گردد. ناحیۀ گزيده گي 
بايد زياد حركت داده نشود. اگر از گزيده گي وقت زياد نگذشته باشد، توسط چاقو يا پل ريش 

پاك و تعقیم شده به شكل )X( كمی بريده شود و توسط دهن خون زهر دار مكیده شود.
زهر را از جريان خون خارج بايد كرد به شرط آن كه دهن شخص مكنده زخمی نباشد.

شخص آسیب ديده به حالت استراحت آورده شده و نبايد گذاشت تا خواب برود 
و برايش مايعات گرم داده شود.

 سؤال ها:
1- عالمات و ناحیۀ گزيده گي را چطور بايد شناخت؟

2- زهر كدام خزنده انسان را به خطر مرگ مواجه می سازد؟
3- طرز كمك های اولیۀ  مارگزيده گي چطور است؟
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فصل نهم
محيط زيست
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محیط زيست چیست؟
آنچه كه اطراف ما را احاطه كرده، محیط زيست گفته می شود. آب، هوا و خاك 

اجزای محیط زيست بوده كه قرار ذيل مطالعه می گردد.
آب

         اهداف: 
1. شناختن آب منحیث يك ماده حیاتی.

2. طرز استفاده مناسب آب و حفاظت آن.
3. درك اهمیت آب در محیط زيست.

فعالیت: 
به دست  منابع  از كدام  نیاز مندي هاي خود آب را  براي رفع  نمايید كه  - گروپ اول: بحث 

آورده می توانید.
- گروپ دوم: در مورد جلوگیری از آلوده شدن آب با هم بحث و تبادل نظر نمايید.

به نظر شما آب را چرا مادۀ حیاتی می گويند؟
آب يك مادۀ حیاتي است كه بدون آن هیچ زنده جان زنده گی خود را دوام داده 

نمی تواند.

محيط زيست و 
اجزای آن
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  حصۀ روي زمین را به شكل بحرها، بحیره ها، درياها، چشمه ها، 
4
3 آب در طبیعت 

كاريزها و غیره اشغال نموده است.
براي رفع نیاز مندي هاي حیاتي خود، از منابع فوق، آب را حاصل می نمايیم.

آب براي ادامه زنده گی و حیات موجودات زنده، زراعت و مالداري، و صنعت، 
داراي اهمیت زياد است، لذا نبايد آب ها به اثر انداختن كثافات، آلوده شوند.

آب درياها، چشمه ها و بحیره ها همه از بارندگی تشكیل می شود كه يك مقدار 
آن به روي زمین جاري شده و يك مقدار آن تبخیر می شود و مقدار ديگر آن در 
به قسم چشمه ها،  زمین جذب شده آبهاي زير زمین را تشكیل می دهند كه بعداً 
چاه ها و غیره به روي زمین می  برايند. براي نوشیدن بايد از آب هاي صحي استفاده 

شود.
كوشش شود تا حد توان از مصرف بی جای آب جلوگیری گردد.

 سؤال ها:
1- آب چیست و از كدام منابع به دست می آيد؟

2- در مورد اهمیت آب چه می دانید؟
3- چطور از آلوده شدن آب  جلوگیری نمايیم؟
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         اهداف: 
1. شناخت هوا و اجزای آن.

2. بیان كردن اجزای هوا.
3. درك اهمیت حیاتی هوا.

فعالیت: 
گروپ اول: در مورد آلوده كننده   های هوا با هم بحث و مذاكره نمايید.  -

گروپ دوم: در مورد جلوگیری از آلوده شدن هوا بحث و مذاكره نمايید.  -

به نظر شما هوا رنگ و بو دارد؟
اگر دهن و بینی خود را ببنديد، چه واقع می شود؟

آكسیجن  و  نايتروجن  آن ها  مهمتــرين  گرديده،  تشكیل  مختلف  ازگازات  هوا 

هوا
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  حصه آن اكسیجن می باشد. هوا مخلوطي از 
5
1   حصه هوا نايتروجن و 

5
4 است كه، 

گازات آكسیجن و نايتروجن و به مقدار بسیار كم داراي گاز كاربن داي اكسايد 
و گرد و غبار می باشد كه سرتاسر كره زمین را پوشانیده است و بدون آن تنفس 
و عملیۀ سوختن مواد ناممكن است. در صورتي كه دهن و بیني خود را ببنديد، 
باعث هالكت می شود. پس هوا براي تنفس و دوام حیات و احتراق مواد سوخت 
حتمی و الزمی بوده از اين سبب داراي اهمیت می باشد. هواي محیط خود را بايد 
آلوده نسازيم محیط خود را سرسبز نگه داريم، نهال غرس نمائیم تا در تصفیه هوا 

كمك شود و همیشه از هواي پاك تنفس و استفاده كنیم.

 سؤال ها:
1- اجزاي هوا كدام ها اند ؟

2- نايتروجن و اكسیجن به چه اندازه در هوا موجود است؟
3- براي تنفس و استفاده از هوای پاك چه بايد كرد؟

4- آيا بدون هوا، احتراق و تنفس امكان دارد؟
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         اهداف: 
1. شناختن خاك و انواع آن.

2. نام گرفتن انواع خاك.
3. درك اهمیت خاك در محیط زيست.

فعالیت: 
گروپ اول: در مورد اهمیت خاك باهم بحث نمايید.  -

گروپ دوم: در مورد جلوگیری از تخريب خاك بحث كنید.  -

به نظر شما خاك چه  اهمیت دارد؟
خاك، از مواد معدني تخريب شده و مواد پوسیده شده حیوانی و نباتی به وجود می آيد.

نباتات كه منبع انواع مختلف مواد غذايي را تشكیل می دهند، در خاك نمو و انكشاف 

خاك
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می نمايند. خاك به سه نوع؛ خاك زرد، خاك سیاه و خاك ريگ دار می باشد.
خاك هايي كه داراي مواد عضوي )بقاياي حیوانات و نباتات( باشند نرم می باشند 
كه براي نموي نباتات بسیار مساعد اند و برعكس در خاك سخت نموي نباتات 
خوبتر صورت نمی گیرد. خاك براي نموي نباتات كه منبع مواد غذايي انسان ها و 
ديگر حیوانات را تشكیل می دهد، داراي اهمیت حیاتي بوده و مواد ساختماني را نیز 
می سازد. چون خاك يك جزء مهم محیط زيست می باشد و از آن نیازمندي هاي 
حفظ  نهال،  نمودن  غرس  طريق  از  آن  حفاظت  در  بايد  می شود،  تأمین  حیاتي 

جنگالت و اعمار سد و ديوارها سعي نموده و از تخريب آن جلوگیري نمايیم.

 سؤال ها:
1- خاك از كدام مواد و چطور تشكیل می شود؟

2- چند نوع خاك را می شناسید؟
3- كدام خاك برای نمو و انكشاف نباتات بسیار مساعد است؟

4- چطور می توانم، از تخريب خاك جلوگیری نمائیم؟
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         اهداف: 
1. دانستن استفاده درست از محیط زيست.

2. بیان كردن طريقه   های حفاظت از محیط زيست.
3. درك اهمیت استفاده درست از محیط زيست.

فعالیت: 
گروپ اول: در مورد اينكه نیاز مندي هاي زنده گي را از كدام منابع تأمین و تهیه می نمايید با 

هم بحث كنید.
گروپ دوم: در مورد طرق استفادۀ بهتر از محیط زيست باهم بحث ومذاكره نمايید؟

استفاده از محيط زيست
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براي سرسبزي و زيبايي محیط تان كدام كارها را انجام میدهید؟
به نظر شما حفاظت از محیط زيست چه اهمیت دارد؟

گفته  زيست  محیط  كرده  احاطه  را  ما  اطراف  كه  آنچه  شد  گفته  قباًل  طوريكه 
می شود. آب، هوا و خاك اجزای محیط زيست می باشد. پس گفته می توانیم كه:

تمام مواد ضروري حیاتي و نیاز مندي های زنده گی ما از همین منابع تأمین می شود. 
و  ذغال  سبزي ها، چوب،  حبوبات،  غله ها،  مانند  نباتي  مثال: محصوالت  طور  به 
امثال آن از نباتات به دست می آيند و نباتات در خاك به كمك آب نشو و نمو 

كرده از هوا تنفس می كنند و محیط ما را سر سبز و گوارا می سازند.
محیط زيست داراي اهمیت زياد است و برما الزم است تا محیط زيست خود را 
دوست داشته و در حفاظت خاك، آب، هوا، حیوانات  و نباتات آن از دل و جان 

عالقمند باشیم و در حفظ آن مسؤوالنه بكوشیم.

 سؤال ها:
1- محیط زيست از كدام اجزا تشكیل شده است؟

2- محیط زيست در تأمین ضروريات زنده گي موجودات زنده چه اهمیت دارد؟
3- در حفاظت و پاكي محیط زيست چه مسؤولیت اخالقي و اجتماعي داريم؟
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