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پيكاني كه در كنار هر توضيح آمده 
است، نشان مي دهد توضيح مربوط 

به كدام تصویر است.

در كنار بسياري از تصاویر، 
توضيحاتي نوشته شده است. 

چگونه از این فرهنگ نامه استفاده كنيم؟
در فرهنگ نامه ي طالیي نوآموز تو مطالب زیادي درباره ي چيزهاي 

گوناگون مي خواني. تصاویر و عكس هاي مربوط به این مطالب را 
هم مي تواني ببيني. توضيحات این صفحه به تو كمك مي كند كه از 

فرهنگ نامه ات بهتر استفاده كني.

موضوعات این فرهنگ نامه به 
ترتيب الفبا چيده شده اند. 
فهرسِت این موضوعات در 

صفحه هاي 2 و 3 آمده است.

در بعضي از صفحات نكته هاي مهمي را به 
همين شكل در یك مستطيل گذاشته ایم. 
با خواندن این نكته ها، تو اّطالعات بيشتري 
درباره ي موضوع اصلي به دست مي آوري.

وجود این نشانه در یك صفحه یعني این كه در 
همين كتاب، نكته هاي بيشتري درباره ي موضوِع 
آن صفحه وجود دارد. براي خواندِن این مطالب 

باید به صفحه هاي گفته شده بروي.

ما مطالب فرهنگ نامه ي طالیي 
نوآموز را به چند بخش تقسيم 
كرده ایم. هر یك از این بخش ها 
با یك شكل مشّخص شده است. 
در كنار هر صفحه، تو یكي از این 
شكل ها را مي بيني:

گل هاي ارزشمند
گل ها فایده هاي زیادي دارند. بعضي 
از آن ها را مي خوریم؛ با بعضي دارو 
مي سازیم و از بعضي عطر مي گيریم.

از گل محمدي یا ُرز ، عطر و 
گالب خوش بو مي گيرند. 

گل كلم را مي خوریم. این 
گل  هنوز نشكفته است. 

عسلي را كه مي خوریم، 
زنبورها از شهِد گل ها 

ساخته اند. 

گل زعفران به غذاها و 
شيریني هاي ما مزه، بو و 

رنِگ خوبي مي دهد.
 

گل ميخك درِد دندان را 
آرام مي كند. 

ُگل
گل  بخشي از گیاه است كه دانه مي سازد. از هر دانه یک گیاه 

تازه می  روید. 

دانه چگونه ساخته می شود؟
گرده روي ُكالله قرار مي گیرد.

 از آن جا به تُخمدان مي رود تا در 
همان جا رشد كند و دانه به وجود آید. 

 برخي از گياهان را باد گرده افشاني مي كند. 

رنگ و بوی گل، مربوط 
به گل برگ هاست.

ُكالله

ُتخمدان

كيسه ي َگرده یا َبساك ُپر 
از گرده هاي ریز است.

بيشتر بيابيد
گياه   150          درخت   70             

147

بدن انسان     

تاریخ   

جانوران  

جغرافيا   

دین     

گياهان   

زمين   

صنعت      

فرهنگ و جامعه    

علوم تجربي   

فضا    
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آب
بیشتِر سطح ُكره ي زمین از آب پوشیده شده است. اُقیانوس ها، 

دریاها، دریاچه ها، رودها و آب هاي زیرزمیني منابع مهِمّ آب 
هستند. بدون آب هیچ جان داري زنده نمي ماند. 

شكل هاي گوناگوِن آب
آب در طبیعت به سه شكل دیده 

مي شود: 
مایع مانند آب آشامیدني، آب 

دریا، باران، رود و چشمه؛
جامد مانند برف و یخ؛

گاز مانند بخار و ابر.

آِب آشاميدني
مقداِر كمي از آب هاي ُكره ي زمین، 

آشامیدني است. آب آشامیدني به 
صورت برف و باران مي بارد. این 
آب در رودها جاري مي شود یا از 

چشمه ها و چاه ها بیرون مي آید. 

2. در تصفيه خانه مواّدي كه 
سالمتي ما را به خطر مي اندازند، 

از آب جدا مي شوند.

3. آب از راه لوله ها، به 
خانه هاي ما مي رسد. 

1. آبي را كه در پشِت 
سد جمع شده است، به 
َتصفيه خانه مي فرستند. 

استفاده از آب
ما از آب استفاده هاي زیادي مي كنيم. 

به كمك آب لباس ها و 
ظرف هایمان را مي شویيم.

از آبي كه پشت سدها 
جمع مي شود، برق توليد 

مي كنيم. 

براي آبياري زمين و درختان 
به آب نيازمندیم.

در كارخانه ها براي خنك 
كردن دستگاه ها از آب كمك 

مي گيریم. 

بدون آب نمي توانيم شنا 
كنيم.

 وقتي تشنه مي شویم، آب مي نوشيم. بدِن 
ما، هر روز به 6 تا 8 ليوان آب نياز دارد.

چگونه آب آشامیدني به خانه هاي ما مي رسد؟
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قطب هاي سرد
در قطب شمال و جنوب هوا بسیار سرد است. برف و یخ زیادي هم زمین 

را پوشانده است. در آن جا گیاهان كمي مي رویند و بادهاي سردي مي وزند. 
انسان ها نمي توانند در مناطق قطبي راحت زندگي كنند.

 خرس قطبي جانوري 
است كه مي تواند در 
سرماي مناطِق قطبي 

زندگي كند.

آب و هوا
آب و هوا در همه جاي ُكره ي زمین یكسان نیست. هوا در ُقطب ها 
سرد و در اِستِوا گرم و باراني است. آب و هوا بر زندگي انسان ها، 

گیاهان و جانوران تأثیِر زیادي مي گذارد.

كوهستان هاي ُمعتدل
در نواحي كوهستاني معموالً باران 
به اندازه ي كافي مي بارد؛ گرما هم 

زیاد نیست. این آب و هوا براي 
كشاورزي و دام داري مناسب است. 

در مناطق كوهستانِي معتدل، شهرها 
و روستاهاي زیادي وجود دارد.

 مردم هواي مالیم كوهستان را دوست دارند. 
جمعّيت در دّره ها و دامنه  ي كوه ها زیاد است.

گرما و باران
آب و هوا به دو چیز مهم بستگي دارد: تابش خورشید و بارش باران. اگر 

در جایي باران كافي ببارد و نور خورشید خیلي شدید نتابد، آب و هوا 
ُمالیم و ُمعتِدل مي شود. 

منطقه ي معتدل

منطقه ي گرم

منطقه ي معتدل

جنوبگان

شمالگان
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 درخت نارگيل نشانه ي آب و هواي اقيانوسي 
است.

 در مناطق استوایي، گرما و رطوبت باعث 
رشد گياهان زیادي مي شود.

ِاسِتواي گرم و مرطوب
در مناطق استوایي هوا گرم است 

و باران فراوان مي بارد. این آب 
و هوا براي رشد گیاهان خوب 

است. انسان ها هواي خیلي گرم و 
باران هاي تُند را دوست ندارند.

بيابان هاي گرم و ُخشك
به مناطقي كه در آن ها باران كم مي بارد، بیابان مي گویند. بیابان ها معموالً گرم 

و پر از شن و ماسه اند.
 در مناطق بياباني گياهان و جانوران كمي 

وجود دارند.

ساحل هاي ُمعتدل
بیشتر شهرهایي كه در ساحل دریاها 

قرار گرفته اند، هواي ُمالیم و باراِن 
كافي دارند. عّده ي زیادي از مردم دنیا 

در شهرهاي ساحلي زندگي مي كنند.

 شهرهاي ساحلي پرجمعّيت و پررفت وآمدند.

آب و هواي ُاقيانوسي
در جزیره ها و خشكي هاي كناره ي اقیانوس ها هوا معموالً گرم و مرطوب 

است. در این مناطق جمعّیت زیادي زندگي نمي كنند.

بيشتر بيابيد
بيابان   34 
جنگل   52

ساحل   104
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آتش ِفشان
به بیرون آمدِن مواّد داغ و ُگداخته از درون زمین، آتش فشان 

مي گویند. آتش فشان هم در خشكي وجود دارد، هم در زیِر 
دریاها و اقیانوس ها.

ُگدازه
به مواّد ذوب شده و داغي كه از شكاف ها و سوراخ هاي زمین بیرون مي آیند، 

گدازه مي گویند. این مواد روي زمین یا كف دریا روان مي شوند. 

در بعضي از آتش فشان ها 
گدازه با فشار به بيرون 

پرتاب مي شود.

َروانه
به گدازه هایي كه روي زمین روان 

مي شوند، روانه مي گوییم. روانه پس از 
سرد شدن به شكل سنگ درمي آید.  

خاك هاي حاِصل خيز
خاكي كه از مواّد آتش فشاني به وجود مي آید، براي كشاورزي بسیار مناسب 

است. در چنین خاكي سبزي ها و میوه ها، به خوبي رشد مي كنند. 
 در دامنه ي كوه دماوند، در استان تهران، 

زمين هاي حاصل خيزي وجود دارد. این كوه  
در قدیم آتش فشان بوده است. 

آتش فشان هاي خاموش
آتش فشان ها همیشه فّعال نیستند. 

ممكن است یک كوِه آتش فشان 
سال ها خاموش بماند و ناگهان شروع 

به فّعالّیت كند. 

معمواًل گدازه  ها همراه 
با دود و خاكستر از 
كوه بيرون مي آیند. 

روانه 

ماّده ي مذاب
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آهن ُربا
اگر آهن ربایي را به یک قطعه آهن نزدیک كنیم، آن را به طرف 

خود مي كشد. به نیرویي كه بین آهن و آهن ربا وجود دارد، نیروي 
مغناطیسي یا نیروي آهن ربایي مي گویند. ما به كمک این نیرو 

كارهاي زیادي انجام مي دهیم. 

 آهن رباها شكل هاي گوناگون دارند.

قانون آهن رباها
آهن ربا دو ُقطب دارد: قطب شمال 
و قطب جنوب. نیروي آهن ربا در 

قطب ها بیشتر است. قطب هاي 
ناَهمناِم آهن رباها به هم نزدیک 

مي شوند ولي قطب هاي همنام از هم 
فرار مي كنند.

آهن رباي برقي
ما مي توانیم به كمک برق، 

آهن رباهاي قوي تري بسازیم. از 
آهن رباي برقي براي جابه جا كردِن 

اجسام سنگین استفاده مي كنیم. 
قطارهاي مغناطیسي هم به كمک 

آهن رباي الكتریكي به حركت 
درمي آیند. 

آهن رباي ُپركاربرد
بسیاري از وسایل برقي با موتوِر 

الكتریكي كار مي كنند. كولر، پنكه، 
موخشک كن، ماشین لباس شویي و 

جاروبرقي نمونه اي از این وسایل 
هستند. در ساختِن موتور الكتریكي 

از آهن ربا استفاده مي كنیم.

 با قطع برق، قطعه هاي آهني 
از آهن ربا جدا مي شوند.

آهن رباي برقي

 قطب شمال و جنوب به هم مي چسبند.

 دو قطب همنام از هم دور مي شوند.

قطب شمال

قطب جنوب
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اختراع
وقتي كسي نخستین بار وسیله اي را مي سازد، مي گوییم آن را اختراع 

كرده است. انسان ها هر روز وسیله هاي زیادي را اختراع مي كنند. 
با این وسیله ها زندگي ما آسان تر مي شود. بعضي از اختراع ها، مانند 

رایانه، خیلي اهّمّیت دارند. 

چرخ
چرخ یک اختراع قدیمي ولي بسیار 
مهم است. بدون چرخ حركت دادِن 

بسیاري از وسایل، سخت و حّتي 
ناممكن مي شود. خودرو، دوچرخه، 

هواپیما، موتورسیكلت و هزاران 
وسیله ي دیگر چرخ دارند. بعضي از 
چرخ ها در درون وسایل كار مي كنند.

 ایرانيان از سال هاي دور براي ساختن 
گاري و ُدُرشكه  از چرخ هاي پّره دار استفاده 

مي كردند.

 اگر تو وسيله ا ي بسازي كه تا حاال كسي 
نساخته باشد، ُمخترع آن هستي.

هواپيما
در حدود صد سال پیش، دو برادِر 

آمریكایي به نام هاي اَُرویل و ویلبِر 
رایت نخستین هواپیما را ساختند. 

هواپیماي آن ها فقط 12 ثانیه پرواز 
كرد. هواپیماهاي امروزي سرعت 

خیلي زیادي دارند و بسیار زودتر از 
خودرو و قطار به مقصد مي رسند.

 امروزه برخي از هواپيماها، 
ماهواره ها را به فضا مي برند. 

 چرخ هاي پّره دار در نخستين خودروها نيز به 
كار مي رفتند.

تلفن
تلفن از اختراع هاي مهّم انسان است. 
اَلِكسانِْدر ِگراهام بِل این وسیله را در 
سال 1254 شمسي اختراع كرد. ما 

با تلفن مي توانیم با كساني كه هزاران 
كیلومتر از ما دورند، صحبت كنیم.

 امروزه تلفن همراه، ارتباط تلفني را خيلي ساده 
كرده است.


