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چگونه از اين فرهنگنامه استفاده كنيم؟
در فرهنگنامهي طاليي نوآموز تو مطالب زيادي دربارهي چيزهاي
گوناگون ميخواني .تصاوير و عكسهاي مربوط به اين مطالب را
هم ميتواني ببيني .توضيحات اين صفحه به تو كمك ميكند كه از
فرهنگنامهات بهتر استفاده كني.

ما مطالب فرهنگنامهي طاليي
نوآموز را به چند بخش تقسيم
كردهايم .هر يك از اين بخشها
ّ
مشخص شده است.
با يك شكل
در كنار هر صفحه ،تو يكي از اين
شكلها را ميبيني:

بدن انسان

موضوعات اين فرهنگنامه به
ترتيب الفبا چيده شدهاند.
ِ
فهرست اين موضوعات در
صفحههاي  2و  3آمده است.

ل بخشي از گياه است كه دانه ميسازد .از هر دانه یک گیاه
گ
تازه میروید.
ُكالله

کیسهي َگرده يا َبساك ُپر
از گردههاي ريز است.

تُخمدان

جغرافيا
رنگ و بوی گل ،مربوط
به گلبرگهاست.

زمين
صنعت

دانه چگونه ساخته میشود؟
گرده روي كُالله قرار ميگيرد.
از آنجا به تُخمدان ميرود تا در
همانجا رشد كند و دانه به وجود آيد.

گلهاي ارزشمند

دين
گياهان

در كنار بسياري از تصاوير،
توضيحاتي نوشته شده است.

ُگل

تاريخ
جانوران

در بعضي از صفحات نكتههاي مهمي را به
همين شكل در يك مستطيل گذاشتهايم.
با خواندن اين نكتهها ،تو اطّ العات بيشتري
دربارهي موضوع اصلي به دست ميآوري.

گلها فايدههاي زيادي دارند .بعضي
از آنها را ميخوريم؛ با بعضي دارو
ميسازيم و از بعضي عطر ميگيريم.
از گل محمدي يا ُرز  ،عطر و
گالب خوشبو ميگيرند.
گل كلم را ميخوريم .اين
گل هنوز نشكفته است.

برخي از گياهان را باد گردهافشاني ميكند.

عسلي را كه ميخوريم،
ِ
شهد گلها
زنبورها از
ساختهاند.

فرهنگ و جامعه

گل زعفران به غذاها و
شيرينيهاي ما مزه ،بو و
ِ
رنگ خوبي ميدهد.

علوم تجربي

گل ميخك ِ
درد دندان را
آرام ميكند.

فضا

بيشتر بيابيد
درخت 70

گياه 150
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پيكاني كه در كنار هر توضيح آمده
است ،نشان ميدهد توضيح مربوط
به كدام تصوير است.

وجود اين نشانه در يك صفحه يعني اينكه در
موضوع
همين كتاب ،نكتههاي بيشتري دربارهي
ِ
خواندن اين مطالب
آن صفحه وجود دارد .براي
ِ
بايد به صفحههاي گفته شده بروي.

آب

ِ
آب آشاميدني

ِ
بيشتر سطح ُكرهي زمين از آب پوشيده شده است .اُقيانوسها،
مهمِ آب
درياها ،درياچهها ،رودها و آبهاي زيرزميني منابع ّ
هستند .بدون آب هيچ جانداري زنده نميماند.

چگونه آب آشاميدني به خانههاي ما ميرسد؟

مقدا ِر كمي از آبهاي ُكرهي زمين،
آشاميدني است .آب آشاميدني به
صورت برف و باران ميبارد .اين
آب در رودها جاري ميشود يا از
چشمهها و چاهها بيرون ميآيد.
بدن
وقتي تشنه ميشويم ،آب مينوشيمِ .
ما ،هر روز به  6تا  8ليوان آب نياز دارد.

ِ
پشت
 .1آبي را كه در
سد جمع شده است ،به
َتصفيهخانه ميفرستند.

 .3آب از راه لولهها ،به
خانههاي ما ميرسد.

موادي كه
 .2در تصفيهخانه
ّ
سالمتي ما را به خطر مياندازند،
از آب جدا ميشوند.

استفاده از آب
ما از آب استفادههاي زيادي ميكنيم.

به كمك آب لباسها و
ظرفهايمان را ميشوييم.

از آبي كه پشت سدها
جمع ميشود ،برق توليد
ميكنيم.

ِ
گوناگون آب
شكلهاي
آب در طبيعت به سه شكل ديده
ميشود:
مايع مانند آبآشاميدني ،آب
دريا ،باران ،رود و چشمه؛
جامد مانند برف و يخ؛
گاز مانند بخار و ابر.

براي آبياري زمين و درختان
به آب نيازمنديم.
در كارخانهها براي خنك
كردن دستگاهها از آب كمك
ميگيريم.
بدون آب نميتوانيم شنا
كنيم.
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آب و هوا

آب و هوا در همهجاي ُكرهي زمين يكسان نيست .هوا در ُقطبها
سرد و در اِستِوا گرم و باراني است .آب و هوا بر زندگي انسانها،
ِ
تأثير زيادي ميگذارد.
گياهان و جانوران

شمالگان
منطقهي معتدل

منطقهي گرم

گرما و باران
آب و هوا به دو چيز مهم بستگي دارد :تابش خورشيد و بارش باران .اگر
در جايي باران كافي ببارد و نور خورشيد خيلي شديد نتابد ،آب و هوا
ُماليم و ُم ِ
عتدل ميشود.

خرس قطبي جانوري
است كه ميتواند در
مناطق قطبي
سرماي
ِ
زندگي كند.

قطبهاي سرد
در قطب شمال و جنوب هوا بسيار سرد است .برف و يخ زيادي هم زمين
را پوشانده است .در آنجا گياهان كمي ميرويند و بادهاي سردي ميوزند.
انسانها نميتوانند در مناطق قطبي راحت زندگي كنند.
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منطقهي معتدل
جنوبگان

كوهستانهاي ُمعتدل

در نواحي كوهستاني معموالً باران
به اندازهي كافي ميبارد؛ گرما هم
زياد نيست .اين آب و هوا براي
كشاورزي و دامداري مناسب است.
ِ
كوهستاني معتدل ،شهرها
در مناطق
و روستاهاي زيادي وجود دارد.
مردم هواي ماليم كوهستان را دوست دارند.
درهها و دامنهي كوهها زياد است.
جمع ّيت در ّ

ِا ِ
ستواي گرم و مرطوب
در مناطق استوايي هوا گرم است
و باران فراوان ميبارد .اين آب
و هوا براي رشد گياهان خوب
است .انسانها هواي خيلي گرم و
بارانهاي تُند را دوست ندارند.
در مناطق استوايي ،گرما و رطوبت باعث
رشد گياهان زيادي ميشود.

آب و هواي ُاقيانوسي
درخت نارگيل نشانهي آب و هواي اقيانوسي
است.

در جزيرهها و خشكيهاي كنارهي اقيانوسها هوا معموالً گرم و مرطوب
جمعيت زيادي زندگي نميكنند.
است .در اين مناطق
ّ

ساحلهاي ُمعتدل

بيابانهاي گرم و ُخشك

به مناطقي كه در آنها باران كم ميبارد ،بيابان ميگويند .بيابانها معموالً گرم
و پر از شن و ماسهاند.
در مناطق بياباني گياهان و جانوران كمي
وجود دارند.

بيشتر شهرهايي كه در ساحل درياها
ِ
باران
قرار گرفتهاند ،هواي ُماليم و

عدهي زيادي از مردم دنيا
كافي دارندّ .
در شهرهاي ساحلي زندگي ميكنند.
شهرهاي ساحلي پرجمع ّيت و پررفتوآمدند.

بيشتر بيابيد
بيابان 34
جنگل 52

ساحل 104
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آتش ِ
فشان

ِ
آمدن موا ّد داغ و ُگداخته از درون زمين ،آتشفشان
به بيرون
ميگويند .آتشفشان هم در خشكي وجود دارد ،هم در ِ
زير
درياها و اقيانوسها.

خاكهاي ِ
حاصلخيز
خاكي كه از موا ّد آتشفشاني بهوجود ميآيد ،براي كشاورزي بسيار مناسب
است .در چنين خاكي سبزيها و ميوهها ،به خوبي رشد ميكنند.

ُگدازه

در دامنه ي كوه دماوند ،در استان تهران،
زمينهاي حاصلخيزي وجود دارد .اين كوه
در قديم آتشفشان بوده است.

آتشفشانهاي خاموش

به موا ّد ذوب شده و داغي كه از شكافها و سوراخهاي زمين بيرون ميآيند،
گدازه ميگويند .اين مواد روي زمين يا كف دريا روان ميشوند.

آتشفشانها هميشه ف ّعال نيستند.
ممكن است يك ِ
كوه آتشفشان
سالها خاموش بماند و ناگهان شروع
اليت كند.
به ف ّع ّ
معمو ًال گدازهها همراه
با دود و خاكستر از
كوه بيرون ميآيند.
در بعضي از آتشفشانها
گدازه با فشار به بيرون
پرتاب ميشود.

روانه

َروانه

مادهي مذاب
ّ
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به گدازههايي كه روي زمين روان
ميشوند ،روانه ميگوييم .روانه پس از
سرد شدن به شكل سنگ درميآيد.

آهن ُربا

اگر آهنربايي را به يك قطعه آهن نزديك كنيم ،آن را به طرف
خود ميكشد .به نيرويي كه بين آهن و آهنربا وجود دارد ،نيروي
مغناطيسي يا نيروي آهنربايي ميگويند .ما به كمك اين نيرو
كارهاي زيادي انجام ميدهيم.

آهنرباها شكلهاي گوناگون دارند.

قانون آهنرباها

آهنربا دو ُقطب دارد :قطب شمال
و قطب جنوب .نيروي آهنربا در
قطبها بيشتر است .قطبهاي
نا َهمنا ِم آهنرباها به هم نزديك
ميشوند ولي قطبهاي همنام از هم
فرار ميكنند.

آهنرباي ُپركاربرد

بسياري از وسايل برقي با موتو ِر
الكتريكي كار ميكنند .كولر ،پنكه،
موخشككن ،ماشين لباسشويي و
جاروبرقي نمونهاي از اين وسايل
ِ
ساختن موتور الكتريكي
هستند .در
از آهنربا استفاده ميكنيم.

آهنرباي برقي
ما ميتوانيم به كمك برق،
آهنرباهاي قويتري بسازيم .از
ِ
كردن
آهنرباي برقي براي جابهجا
اجسام سنگين استفاده ميكنيم.
قطارهاي مغناطيسي هم به كمك
آهنرباي الكتريكي به حركت
درميآيند.

قطب شمال
قطب جنوب
با قطع برق ،قطعههاي آهني
از آهنربا جدا ميشوند.
آهنرباي برقي
قطب شمال و جنوب به هم ميچسبند.

دو قطب همنام از هم دور ميشوند.
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اختراع

وقتي كسي نخستينبار وسيلهاي را ميسازد ،ميگوييم آن را اختراع
كرده است .انسانها هر روز وسيلههاي زيادي را اختراع ميكنند.
با اين وسيلهها زندگي ما آسانتر ميشود .بعضي از اختراعها ،مانند
اهم ّيت دارند.
رايانه ،خيلي ّ

چرخ

چرخ يك اختراع قديمي ولي بسيار
ِ
دادن
مهم است .بدون چرخ حركت
بسياري از وسايل ،سخت و ح ّتي
ناممكن ميشود .خودرو ،دوچرخه،
هواپيما ،موتورسيكلت و هزاران
وسيلهي ديگر چرخ دارند .بعضي از
چرخها در درون وسايل كار ميكنند.

اگر تو وسيلهاي بسازي كه تا حاال كسي
نساخته باشدُ ،مخترع آن هستي.

ايرانيان از سالهاي دور براي ساختن
پرهدار استفاده
گاري و دُ ُرشكه از چرخهاي ّ
ميكردند.

تلفن
مهم انسان است.
تلفن از اختراعهاي ّ
اَلِكسان ْ ِدر ِگراهام بِل اين وسيله را در
سال  1254شمسي اختراع كرد .ما
با تلفن ميتوانيم با كساني كه هزاران
كيلومتر از ما دورند ،صحبت كنيم.
امروزه تلفن همراه ،ارتباط تلفني را خيلي ساده
كرده است.

پرهدار در نخستين خودروها نيز به
چرخهاي ّ
كار ميرفتند.

هواپيما

در حدود صد سال پيش ،دو براد ِر
آمريكايي به نامهاي اَُرويل و ويلبِر
رايت نخستين هواپيما را ساختند.
هواپيماي آنها فقط  12ثانيه پرواز
كرد .هواپيماهاي امروزي سرعت
خيلي زيادي دارند و بسيار زودتر از
خودرو و قطار به مقصد ميرسند.

امروزه برخي از هواپيماها،
ماهوارهها را به فضا ميبرند.
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