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همه چیز درباره

علوم





عناوین
۴  علم چیست؟

۶  ماده چیست؟
۸  ماده اولیه چیست؟

۱۰ ترکیبات
۱۲ تغییرات

۱۴ چرخه آب
۱۶ نیروها

۱۸ قوانین حرکت
۲۰ اصطکاک

۲۲ جاذبه
۲۴ ماشین آالت ساده ۲۶ انرژی

۲۸ گرما
۳۰ صوت

۳۲ نور
۳۴ رنگین کمان ها

۳۶ الکتریسیته
۳۸ مدارهای الکتریکی

۴۰ آهن ُرباها
۴۲ مالقات با متخصص

۴۴ موجودات زنده
۴۶ گیاهان

۴۸ دانه پاشی
5۰ حیوانات
5۲ انسان ها

5۴ دانشمندان بزرگ
5۶ علم در عمل

5۸ حقایق و آمار و ارقامی درباره علم
۶۰ واژگان
۶۲ آزمون

ن
ها

گیا

ده
ما

مدارهای الکتریکی

جاذبه
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علم، فقط آنچه در کتاب می خوانید، نیست. علم، راه و روش 
جواب  به  رسیدن  و  سؤال  پرسیدن  علم،  است.  اندیشیدن 
است. دانشمندان طرح ها و ایده های نوینی ارائه می دهند و 
راه و روش جدیدی برای ایجاد رفاه بیشتر در زندگی انسان ها 
خلق می کنند. در ادامه به مواردی اشاره می کنیم که علم آنها 

را به خوبی توضیح می دهد.

علم چیست؟
الکتریسیته از کجا می آید؟

چه موادی، الکتریسیته را از 
خود عبور می دهند؟

صاعقه از کجا می آید؟

چرا گیاهان به نور 
خورشید نیاز دارند؟

چرا انسان ها استخوان 
دارند؟

چگونه می توانید از زنده 
بودن چیزی مطمئن شوید؟

علم به ما کمک می کند که جهان پیرامون

جرقه های نور 

زندگی روی کره زمین

الکتریسیته یکی 
از انواع انرژی است که 

دانشمندان آن را مطالعه و بررسی 
کرده اند. انرژی الکتریکی از میان 

سیم ها جریان می یابد و  نیروی برق 
را به المپ ها و کامپیوترها منتقل 

می کند. 

گربه ها تنها 
حیوانات کمیابی نیستند که 

روی کره زمین زندگی می کنند! 
دانشمندان تقریبًا 9 میلیون حیوان 
مختلف، گیاهان و موجودات زنده 
دیگری را کشف کرده اند و بر این 

باورند که تعداد بیشتری از 
آنها نیز وجود دارد.
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گاز چیست؟

سخت ترین ماده روی 
کره زمین چیست؟

آهن  ُربا چیست؟

چرا فقط بعضی اشیا به 
آهن ُربا می چسبند؟

نور از کجا می آید؟

سایه ها چگونه ایجاد 
می شوند؟

خود و چگونگی عملکرد هر چیزی را دریابیم.علم به ما کمک می کند که جهان پیرامون

سایه افکنی

نیروهای جذب

مواد اصلی

آیا تاکنون از خود 
پرسیده اید که چرا فقط گاهی 

وقت ها دارای سایه هستید و چرا طول و 
اندازه آن تغییر می کند؟ 

علم به این پرسش پاسخ داده است. وقتی 
این کتاب را بخوانید، پاسخ پرسش تان را 

خواهید یافت.

آهن ُرباها، یک نیروی 
کشش و رانش نامرئی به نام 

مغناطیسم تولید می کنند. یونانیان 
باستان از وجود این نیرو با خبر بودند، 

اما تا سال 1279 طول کشید تا دانشمندی 
توانست نحوه عملکرد آن را توضیح 

دهد.

همه اشیاِی پیرامون 
ما از ماده ساخته می شوند 

که بدن شما را هم در بر می گیرد. 
دانشمندان توضیح داده اند که ماده 

چگونه به شکل های مختلفی در می آید 
و چرا وقتی به حالت جامد، مایع یا 

گاز است، عملکرد متفاوتی دارد.
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