به وقت تفکر
در خانه همگام با مدرسه

درس نامه
علوم تجربی پنجم دبستان

درس ( 10خاک با ارزش )
دبستان پسرانه دکتر قريب منطقه  18آموزش و پرورش تهران
سال تحصيلي 98-99 :

1

 -1خاک ها از نظر رنگ  ،جنس  ،نرمي  ،زبری  ،ريزی يا درشتي باهم فرق دارند.
 -2اين تفاوت به ذرات سازنده ی آن ها مربوط مي شود.
فعالیت صفحه  78کتاب :
 سنگ ها نقلي تهيه کنيد .شکل ظاهری آن ها را مشاهده کنيد. سنگ ها را در يک قوطي فلزی بريزيد  ،در آن را ببنديد  ،قوطي را تکان دهيد . پيش بيني مي کنيد کدام سنگ ها تغير مي کنند؟همه ی سنگ ها در قوطي را باز کنيد . کدام سنگ ها بيشتر خرد شده اند ؟ چرا ؟سنگ هايي که استحکام کمتری داشتند.
 آيا قطعه های بدست آمده از نظر رنگ و اندازه يکسان است ؟خير
 -3خاک چگونه تشکيل مي شود ؟
سنگ ها در طول ساليان دراز  ،بر اثر وزش باد  ،تغيير آب و هوا و ريزش کوه به يکديگر برخورد مي کنند و به
قطعه های کوچک تر تبديل مي شوند .مواد خرد شده دچار تغيير شيميايي مي شوند و به خاک تبديل مي
شوند.
 -4برای تشکيل  1سانتي متر خاک در سطح زمين  ،حدود  200سال زمان الزم است .
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کاوشگری صفحه  79کتاب
 -5چگونه گياهان موجب تشکيل خاک مي شوند؟
  :با آب و خاک رس  ،گِل رس درست کنيد .  :از گِل رس گلوله های کوچکي درست کنيد و بگذاريد خشک شوند .  :حدود يک سوم گلدان پالستيکي را از گلوله های رسي پر کنيد .  :سپس يک اليه ماسه و بعد از آن مقداری خاک باغچه روی گلوله های رسي بريزيد  .در آخر  ،دانه هایلوبيايي را که از شب قبل خيس کرده ايد  ،در گلدان بکاريد.
  :هر روز با آب فشان مقدار کمي آب به لوبيا بدهيد.  :بعد از چهار هفته گلدان را با قيچي ببريد و باز کنيد .  :ريشه ی گياه لوبيا  ،گلوله ی رسي را شکافته است و باعث متالشي شدن آن مي شود.  :از اين فعاليت  ،نتيجه مي گيريم که گياهان از طريق نفوذ ريشه شان به داخل سنگ ها باعث تشکيل خاکمي شوند.
 -6چه عواملي در خرد شدن سنگ ها موثر هستند ؟
  :عواملي مانند وزش باد  ،ريزش کوه  ،جاری شدن آب مي تواند باعث خرد شدن سنگ ها شود .  :ريشه ی گياهان رشد مي کند و به داخل شکاف سنگ ها مي رود  .ريشه با گذشت زمان بزرگ تر مي شود وبه جای بيشتری نياز دارد  .بنابراين  ،سنگ ها را مي شکند تا برای خود جا باز کند .
  :سرد و گرم شدن دما  ،از عوامل مهم و ديگر مي باشد.3

گاهي اوقات نيز انجماد آب در بين شکاف سنگ ها باعث خرد شدند سنگ ها مي شود.
فعالیت صفحه  80کتاب :
از اين فعاليت  ،نتيجه مي گيريم که وقتي آب يخ مي زند  ،حجمش زياد مي شود.
گفت و گو
 -7اثر تغييرات دما بر روی سنگ ها و چگونگي تشکيل خاک در جاهای سرد و کوهستاني:
 در جاهای کوهستاني  ،هنگام شب دمای هوا بسيار کم مي شود .به طوری که اگر آب  ،در شکاف سنگ هانفوذ کرده باشد ،يخ مي زند ،حجمش زياد مي شود و به دو طرف سنگ فشار وارد مي کند و باعث شکستن
سنگ و تبديل آن به خاک مي شود.
فعالیت صفحه  81کتاب :
 -8مشاهده ی مقداری خاک رس  ،خاک باغچه و ماسه
 کدام ليوان گل و الی بيشتری دارد ؟ ليوان خاک رس مواد موجود در کدام ليوان زودتر ته نشين مي شود ؟ ليوان ماسه اگر روی آب ليوان ها چيزی جمع شده است  ،آن ها را با قاشق جدا کنيد و روی کاغذ به طور جداگانه بريزيد،سپس با ذره بين خوب نگاه کنيد  ،چه چيز هايي در آن ها مي بينيد ؟
روی آب ليواني که خاک باغچه در آن است  ،خرده های برگ  ،گياهان و جانواران تجزيه شده مشاهده مي شود.
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 -آيا اجزای همه ی خاک ها مشابه اند؟ خير
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 -9هرچه خاک دانه ريزتر باشد  ،آب بيشتر گل آلود است و ديرتر ته نشين مي شود  ،هرچه ذره های خاک
درشت تر باشد زودتر ته نشين مي شود.
 -10خاک باغچه اجزای گوناگوني دارد و برای رشد گياه مناسب است .
 -11گياخاک
وقتي برگ باقي مانده گياهان درون خاک قرار مي گيرد و با گذشت زمان تغير مي کند و مي پوسد  ،در نتيجه
مخلوط تيره رنگي به دست مي آيد که به اين مخلوط گياخاک مي گويند.
فعالیت صفحه  82کتاب
  :روی برگ ها را کنار بزنيد  ،برگ ها چه تغييری کرده اند ؟برگ ها تغيير رنگ داده و پوسيده اند.
  :از اين فعاليت چه نتيجه ای ميگيريم ؟نتيجه مي گيريم که اگر برگ درختان در زير خاک مرطوب قرار بگيرند  ،با گذشت زمان تغيير رنگ داده و
مي پوسند.
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 -12نفوذ آب در خاک
فعاليت صفحه  83کتاب
 -7مقدار آب خارج شده را اندازه گيری کنيد و در جدول زير بنويسيد .

 -سپس نتيجه را روی يک نمودار ستوني نمايش دهيد .
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گفت و گو صفحه 83
 نفوذ آب در کدام خاک بيشتر است ؟ ماسه کدام خاک آب بيشتری در خود نگه مي دارد؟ خاک رس کدام خاک برای کشاورزی مناسب تر است ؟ خاک باغچه -13فرسايش
با گذشت زمان  ،آب و باد و مقداری از خاک را با خود جابجا مي کنند که به آن فرسايش خاک مي گويند.
 -14عوامل موثر در فرسايش خاک
الف ) از بين رفتن پوشش گياهي منطقه :
گياهان با ريشه ی خود خاک را نگه داشته و مانع فرسايش خاک مي شوند  .هم چنين آب را در خاک نفوذ داده
و از شدت آب جاری مي کاهند.
ب ) چرای بي رويه دام ها :
ج ) شيب منطقه :
هرچه منطقه ای دارای شيب بيشتری باشد  ،فرسايش خاک در آن منطقه بيش تر است .
د ) عوامل انساني :
آبياری نامناسب  ،شخم نامناسب  ،استخراج معدن و ساختمان سازی
ه ) عوامل طبيعي :
آب  ،باد  ،آتشفشان  ،زلزله و سيل
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فکر کنيد صفحه  84کتاب
 -15راه های جلوگيری از فرسايش خاک در يک منطقه :
 زمين های بدون علف را با پوشش گياهي پُر کنيم . مناطق شيبدار را پلکاني کنيم . دور مزارع و باغ ها را ديوار کشي کنيم . آبياری نامناسب  ،به صورت قطره ای شخم زدن نامناسبشخم زدن زمين در جهت مخالف شيب آن باشد.
 بازسازی مراتع و علفزارها برنامه ريزی مناسب برای چرای دام ها -مراقبت از جنگل ها و جلوگيری از قطع درختان
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پرسش ها متن :
 -1از کدام سنگ ها خاک بيشتری تشکيل مي شود ؟
 -2چه عواملي برای تشکيل خاک موثر هستند ؟
 -3سنگ ها چگونه تبديل به خاک مي شوند؟
 -4گياهان چگونه باعث تشکيل خاک مي شوند ؟
 -5تغيرات آب و هوا چگونه باعث تشکيل خاک مي شود؟
 -6گياخاک را تعريف کنيد ؟
 -7چند مورد از عوامل فرسايش طبيعي خاک را بيان کنيد؟
 -8عوامل فرسايش خاک که انسان در آن دخالت دارد را بيان کنيد ؟
 -9سرعت نفوذ آب در کدام خاک بيشتر است ؟
 -10کدام خاک برای رشد گياه مناسب است ؟

((موفق باشيد))
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