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                             فرايند تولید برنامه ی درسی مجموعه فعالیت  های نظام مند وطرح ريزی شده ای است ، كه تالش دارد ابعاد 
چهارگانه زير نظام برنامه درسی ) طراحی ، تدوين ، اجرا وارزشیابی( رادر يک بافت منسجم وهماهنگ با غايت واهداف نظام تعلیم 

وتربیت رسمی سامان دهی نمايد.

             در تدوين محتوای كتب دانش آموزان با نیاز های ويژه كه بخشی از فرايند برنامه ريزی درسی است ، سعی شده تا مالحظات  
ساحت های تربیتی حاكم برفلسفه تعلیم وتربیت كه ناظر بر رشد وتوان مندی دانش آموزان برای درک وفهم دانش پايه وعمومی ، كسب 
مهارت های دانش افزايی، به كارگیری شیوه تفكرعلمی ومنطقی، توان تفكر انتقادی ،آمادگی جهت بروز خالقیت ونوآوری ونیز 
 كسب دانش ، بینش و تفكر فناورانه برای بهبود كیفیت زندگی است ، مورد توجه قرارگیرد. اين محتوا با  فراهم نمودن فرصت های
 مناسب برنامه درسی ضمن تاكید بر  انعطاف در عین ثبات وهمه جانبه نگری وتوجه به هويت ويژه متربیان با نیازهای خاص،زمینه ساز

دست يابی دانش آموزان به كسب شايستگی های الزم ) توان مندی ها ،مهارت ها ( می باشد.

            امید است اين محتوا در تحقق اهداف موثر باشد ومعلمان عزيز وگرامی با بهره گیری از اين كتاب بتوانند فراگیران را در 
دستیابی به صالحیت های فردی واجتماعی ياری نمايند.

          اين كار بزرگ حاصل همكاری صمیمانه  كارشناسان سازمان آموزش وپرورش كودكان استثنايی و گروه های تالیف كتاب های
 درسی می باشد، شايسته است ازتالش ومساعی تمامی اين عزيزان وهمكاران سازمان پژوهش وبرنامه ريزی آموزشی وزارت متبوع 

كه در مراحل چاپ وآماده سازی ماراياری داده اند، تقدير وتشكر نمايیم.

         دراينجا از همه همكاران وصاحب نظران درخواست می نمايم، تا نظرات وپیشنهادهای خودرا در خصوص اين محتوا به 
اين سازمان منعكس نمايند. 
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سخنی با همکاران گرامی
                     علوم يكی از حوزه های مهم يادگیری است .وبرهمین اساس بخشی از دانش امروز بشر كه حاصل مطالعه وجستجوی 

او در جهت شناخت جهان مادی ونظام ها وقوانین آن است" علوم تجربی " نامیده می شود.
برنامه ی درسی علوم با ارتباط همه جانبه به چهار عرصه ی خود،خلق ،خلقت وخالق متعال به شناخت واستفاده ی مسئوالنه از 
طبیعت به مثابه بخشی از خلقت الهی با هدف تكريم وآبادانی وآموختن از آن برای ايفای نقش سازنده وارتقای سطح زندگی فردی 

واجتماعی می پردازد.
ابتدايی از بخش های متنوعی تشكیل شده است ،كه هــركــدام دارای ويژگی های خاصی است  پايه سوم  كتاب درسی علـوم 

وهدف های مربوط به خودرادنبال می كند. اين بخش ها عبارتند از:
1. تصوير عنوانی: هردرس با يک تصوير عنوانی كه مرتبط با موضوع درس است ، شروع می شود. وهدف آن ايجاد 
 انگیزه در دانش آموزان و آماده سازی آنان برای طرح سوال وايجاد زمینه ای برای گفت وگو در باره ی موضوع درس است .

دراين قسمت آموزش مفهوم خاصی مورد نظر نیست، بلكه با استفاده ازآن ، آموزگارتا حد امكان دانش آموزان رابه طرح سوال و 
گفت وگو تشويق می كند.تا عالقه بیشتربه دانستن در آن ها ايجاد شود وبه راحتی بتوانند وارد مبحث اصلی درس گردند. 

2. پاسخ دهيد: دراين قسمت با توجه به تصوير ارايه شده سواالتی ازطرف آموزگارطرح می شود، كه هدف آن ارزيابی پیش 
دانسته هاورفتار ورودی دانش آموزان است.تابه اين طريق آموزگار بداند دانش آموزان تاچه حد به موضوع مورد آموزش آگاهی 

دارند، وبا بررسی وارزيابی اطالعات آنان نقطه شروع آموزش را تعیین نمايد.
3. مشاهده وگفت وگو: مشاهده اساسی ترين مهارت يادگیری است . آموزگار بايد به دانش آموزان بیاموزد تا حدامكان 
ازهمه ی حواس خود در مشاهده استفاده كنند. وبه جزئیات توجه خاصی نشان دهند. دراين قسمت آموزگار قبل از اين كه وارد 
موضوع تدريس شود، دانش آموزان رادر موقعیتی قرار می دهند تا با مشاهده ی مستقیم وپرسش وپاسخ به گفت وگو بپردازند، وبا 

نتیجه گیری از گفت وگو ها كم كم به موضوع تدريس پی ببرند. 
 4. بياموزيم: آموزش وتدريس مفاهیم در اين قسمت ارايه می شود. به طوری كه دانش آموزان به مشاهده تصاوير می پردازند

وپس از مشاهده ومقايسه به پرسش های مطرح شده توسط آموزگار پاسخ می دهند ،وبا هم گفت وگو می كنند.آموزگار بر جريان 
اين فعالیت ها نظارت داشته وآن ها را هدايت می كند. هم چنین با ارايه مضامین اصلی درس وتوضیحات تكمیلی وخواندن متن 

درس نتیجه گیری می نمايد.
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  5. هشدار:  با توجه به اين كه در آموزش مفاهيم علوم سعی می شودتا يادگيری حتی االمكان در محيط های واقعی صورت گيرد،
  مشاركت دانش آموزان در فعاليت های آموزشی اهميت بسزايی دارد.لذا توجه به نكات ايمنی وبهداشتی واخالقی اين فعاليت ها ی

 روزمره زندگی ضروری به نظر می رسد. بنابراين آموزش اين نكات با توجه به هريک از موضوعات درس دراين قسمت مطرح 
می باشد. 

6. فعاليت: اين قسمت دارای دو بخش است: فعاليت 1 ، فعاليت 2
  فعاليت 1 : شامل قسمت های فكر كنيد وپاسخ دهيد ، انجام دهيد ، كامل كنيد وپيش بينی كنيد است. دانش آموزان 
اين نوع فعاليت ها رابه صورت فردی وگروهی با نظارت آموزگاردركالس انجام می دهندودر هرقسمت اهدافی دنبال می شود كه 

عبارتند از :
الف ( فكر كنيد وپاسخ دهيد: در اين قسمت آموخته های دانش آموزان با دادن پاسخ های شفاهی يا كتبی به سؤاالت مطرح 

شده مورد ارزيابی قرار می گيرد. بنابر اين هدف ارزيابی دانسته های آنان در حيطه آگاهی ودانش است .
ب ( انجام دهيد: بعداز هر فعاليت تدريس از دانش آموزان خواسته می شود تا فعاليت هايی را در قالب تمرين های مختلف 
تحت عناوين وصل كن ،عالمت بزن ، بنويس انجام دهند . هدف از اين بخش ارايه فعاليت هايی است كه به تكميل آموزش وتثبيت 

يادگيری كمک نمايد. 
 ج( كامل كنيد: در اين قسمت دانش آموزان با كامل كردن نقشه های مفهومی درس به مرور وسازمان دهی اطالعات می پردازند.

 در هرنقشه عناوين ونكات كليـــدی ارايه شده كه دانــش آموز با توّجـــه به آن می تواند بقيـــه ی مجهوالت نقشــه را بـــا توّجــه 
به آموخته هايش كامل كند. هدف از اين بخش مرور مفاهيم آموخته شده به صورت خالصه وسازمان دهی اطالعات در يک فضای 

ترسيمی است. 
 د( پيش بينی كنيد: در اين بخش آموزگار سؤالی را در كالس مطرح می كند، كه براساس آن دانش آموزان بايد پيش بينی های 
گاهی  و  مشابه  جهات  بعضی  در  ها  بينی  پيش  است  ممكن   . دهند  ارايه  آموخته اند  درس  از  كه  مطالبی  به  توجه  با  را  خود 
وارد  را  آنان  مناسب  با طرح سواالت  آموزگار   . نمايند  مطرح  های خودرا  بينی  پيش  بايد داليل  آموزان  دانش  باشند.  متفاوت 

بحث  وگفت  وگو  می  نمايد.
بعضی از پيش بينی ها قابل آزمايش است . در اين صورت آموزگار آن ها را در حضور دانش آموزان آزمايش كند، تا درستی 

و نادرستی آن مشخص گردد.
 فعاليت 2 :همراه با والدين: فعاليت هايی است ، كه دانش آموزان آن ها را در خارج از كالس با نظارت والدين در منزل يا 
محيط های واقعی انجام می دهند ، تا والدين بتوانند مطالب آموخته شده را در زندگی واقعی دانش آموزان تعميم دهند . واز هر مكان 
 و موقعيتی برای آموزش آن ها استفاده كنند. وامكان كسب تجربه های فردی وگروهی را برای آن ها فراهم آورده وآموخته های

 آنان را به موقعيت های يادگيری خارج از كالس انتقال دهند.



 علوم
 زندگي

فصل اّول:



بهداشت دندان:بهداشت دندان:
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به تصوير خوب نگاه كن و به سؤال های زير پاسخ بده.

دانش آموزان در زنگ تفريح چه خوراكي هايي را مي خورند؟

كدام يك از اين خوراكي ها مفيد است؟

كدام يك از اين خوراكي ها غير مفيد است؟

شما در زنگ تفريح چه خوراكي هايي را مي خوريد؟

پاسخ دهيد:
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به تصوير خوب نگاه كن و به سؤال های زير پاسخ بده.

مشاهده و گفت وگو:مشاهده و گفت وگو:

مقابل آينه بايستيد. دهان خود را باز كنيد و به دندان هاي خود با دقت نگاه كنيد.

آيا دندان هاي شما سالم و تميز است؟

چند دندان خراب داري؟

چند تا از دندان هاي شما افتاده است؟
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به اين تصويرها نگاه كنيد.

- آيا مي تواني بگويي چرا نوزادان فقط شير مي خورند؟

- آيا مي تواني بگويي كدام يك از اين دو نفر بهتر مي توانند صحبت كنند؟ چرا؟

- دندان ها كارهاي مهمي انجام مي دهند:

1- دندان ها در جويدن و خردكردن غذا به ما كمك مي كنند.

2- دندان ها در بهتر سخن گفتن به ما كمك مي كنند. اگر دقت كنيد افرادي كه دندان ندارند 
نمي توانند به خوبي صحبت كنند.

بياموزيم:

كار دندان ها
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به اين تصويرها نگاه كنيد.

- هر كدام از اين بچه ها در حال انجام چه كاري هستند؟

- براي مراقبت از دندان ها، بايد غذاهاي مفيد مانند ميوه و شير بخوريم.

- بعد از خوردن هر غذا، دندان هاي خود را مسواك بزنيم و براي سالم ماندن دندان ها بايد هر 
چند وقت يك بار پيش دندان پزشك برويم.

- چه كارهاي ديگري به سالم ماندن دندان هاي ما كمك مي كند؟

بياموزيم:

مراقبت از دندان ها
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كدام تصوير دندان هاي سالم را نشان مي دهد؟

دندان هاي كدام يك زيبا است؟

دندان هاي شما شبيه كدام يك از آن ها است؟

به تصوير پسري كه دندان هاي خراب دارد نگاه كنيد.

چرا دندان هاي او خراب شده است؟

دندان هاي سالم صورت ما را زيباتر نشان مي دهند.
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به اين تصويرها نگاه كنيد.

هر يك از اين بچه ها درحال انجام چه كاري هستند؟

- شکستن چيزهاي سفت با دندان مانند پسته و بادام و خوردن هم زمان غذاهاي گرم و سرد 
دندان هاي ما را خراب مي كند.

- جويدن چيزهاي سفت مانند آب نبات و خوردن چيزهاي شيرين به مقدار زياد به دندان هاي ما 
آسيب مي رساند.

آيا مي تواني بگويي چه كارهاي ديگري به دندان هاي ما آسيب مي رساند؟
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بعد از خوردن هر غذا و قبل از خواب دندان هاي خود را مسواك بزنيم.

با استفاده از موالژ دندان روش درست مسواك  زدن را در كالس براي دوستان خود نشان دهيد.

بياموزيم:

مسواك زدن دندان ها
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- از جويدن يخ خودداري كنيد.

- جويدن مداد دندان هاي ما را خراب مي كند.

- مکيدن انگشت و جويدن ناخن به دندان هاي ما آسيب مي رساند.

هشدار:
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1- چه كارهايي باعث سالمتي دندان ما مي شود؟

2- چه كارهايي به دندان  ما آسيب مي رساند؟

- براي سالمتي دندان هاي خود بايد به چه كسي مراجعه كنيم؟ عالمت بزن. 

 - كدام يك از خوراكي هاي زير براي دندان هاي ما مفيد است؟ عالمت بزن.

شير                                         آب نبات                                   شيريني 

 - كدام يك از كارهاي زير به دندان هاي ما آسيب مي رساند؟ عالمت بزن.

خوردن سيب                     مسواك زدن                              جويدن قند 

 در جاهاي خالي كلمه ي مناسب بنويس.

در آينه نگاه كردم دندان هاي خود را شمردم. تعداد آن ها ..................................... است.

من دندان خراب ..................................... .

براي اين كه دندان هايم سالم بماند بايد غذاهايي مانند ..................................... بخورم.

انجام دهيد:

ر كنيد و پاسخ دهيد:کر كنيد و پاسخ دهيد:کر كنيد و پاسخ دهيد:فکر كنيد و پاسخ دهيد: فعاليت 1کفکف



20

- جمله ها را بخوانيد، كدام درست و كدام نادرست است؟ عالمت بزن.

- كدام خوراكي ها به سالمتي دندان هاي ما كمك مي كند و كدام ها به دندان هاي ما آسيب مي رساند.

 آن ها را جدا كن و نام آن را در جدول بنويس. 

درست      نادرست

شکستن بادام با دندان، دندان هاي ما را خراب مي كند.

خوردن شکالت زياد براي دندان هاي ما مفيد است.

بعد از خوردن شيريني مسواك بزنيم.

بعد از خوردن بستني، چاي داغ بخوريم.

دندان هاي ما را خراب مي كندبراي دندان هاي ما مفيد است

.1.1

.2.2

.3.3

كاهو

آب نبات 

هويج 

شکالت 

قـنـد 

شير 
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كامل كنيد:

مراقبت  از دندان

خوراكي ها

دندان هاي سالم

خوراكي های غير مفيد براي دندانخوراكي های مفيد براي دندان

دندان هاي ناسالم

رفتن به 
دندانپزشكي

خوردن 
شيروميوه

خوردن هم زمان  
غذاهاي

 سردوگرم
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پيش بيني كنيد:

اگر اين پسر هر روز به خوردن اين خوراكي ها ادامه دهد چه اتّفاقي برايش خواهد افتاد؟
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همراه با والدين:

 - ديروز چه خوراكي هايي خورده اي؟ با كمك بزرگتر ها نام آن ها را بنويس.

 - از خوراكي هايي كه خوردي كدام براي دندان هايت مفيد و كدام غير مفيد بوده؟ نام آن ها را در 
جدول بنويس.

خوراكي هاي غيرمفيدخوراكي هاي مفيد

.1.1

.2.2

.3.3

.4.4

فعاليت 2همراه با والدين:



دنياي جانوران:دنياي جانوران:
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به تصوير خوب نگاه كن و به سؤال های زير پاسخ بده.

پاسخ دهيد:

به تصوير خوب نگاه كن و به سؤال های زير پاسخ بده.

پاسخ دهيد:

- گاو و گوسفند چه مي خورند؟

- غذاي مرغ و خروس چيست؟

- جانوراني كه در تصوير مي بيني كجا زندگي مي كنند؟

- به جانوراني كه در كنار انسان ها زندگي مي كنند چه مي گويند؟

- چرا از اين جانوران نگه داري مي كنيم؟
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به حياط مدرسه برويد.

كمي از خاك باغچه را با بيلچه برداريد. با ذره بين به داخل خاك خوب نگاه كنيد.

چه جانوراني را مي بينيد كه در خاك زندگي مي كنند؟

درباره ي آن ها با دوستان خود گفت وگو كنيد.

مشاهده و گفت وگو:مشاهده و گفت وگو:
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جانوران در جاهايي كه براي آن ها مناسب باشد زندگي مي كنند.

 - بعضي از جانوران در خشکي و بعضي در آب و گروهي ديگر از جانوران، هم در آب و هم در

 خشکي زندگي مي كنند.

جانوران در جاهاي مختلف مانند بيابان، جنگل، روي درخت و زيرزمين زندگي مي كنند.

- گروهي از جانوران مانند شتر، مارمورلك، مار و ... در بيابان زندگي مي كنند.

 - چه جانور ديگري را مي شناسي كه در بيابان زندگي مي كند؟

بياموزيم:

محّل زندگي جانوران

1- زندگي در خشکي
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 گروهي از جانوران مانند شير، فيل، خرس، آهو و ... در جنگل زندگي مي كنند.

گروهي از جانوران مانند بعضي از پرنده ها، ميمون، سنجاب و ... روي درخت زندگي مي كنند.

 - چه جانور ديگري را مي شناسي كه در جنگل زندگي مي كند؟

 - چه جانور ديگري را مي شناسي كه روي درخت زندگي مي كند؟
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گروهي از جانوران مانند مورچه، عقرب، موش صحرايي و ... در زيرزمين زندگي مي كنند.

 - چه جانور ديگري را مي شناسي كه در خاك و زيرزمين زندگي مي كند؟

 - چه جانور ديگري را مي شناسي كه فقط در آب زندگي مي كند؟

بعضي از جانوران مانند انواع ماهي ها، هشت پا، ميگو و ... براي زنده ماندن بايد در آب زندگي كنند.

2- زندگي در آب
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بعضي از جانوران مانند الك پشت، قورباغه، خرچنگ و ... هم در خشکي و هم در آب زندگي مي كنند.

3- زندگي در خشکي و آب

 - چه جانور ديگري را مي شناسي كه هم در خشکي و هم در آب زندگي مي كند؟
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- به النه  ی پرنده ها دست نزنيد.

- در النه ی مورچه ها آب نريزيد.

هشدار:
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1- محّل زندگي جانوران را نام ببريد.

2- نام دو جانور را كه در آب زندگي مي كنند، بيان كنيد.

3- نام دو جانور را كه در خشکي زندگي مي كنند، بيان كنيد.

کفکفکفکر كنيد و پاسخ دهيد:

- جانوراني را كه در زير زمين زندگي مي كنند قهوه اي، جانوراني راكه روي درخت زندگي مي كنند 

سبز و جانوراني را كه در بيابان زندگي مي كنند زرد رنگ كن.

انجام دهيد:

3- نام دو جانور را كه در خش

فعاليت 1
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- كدام يك از اين جانوران در زيرزمين زندگي مي كنند، عالمت بزن.

- هر مکان براي زندگي كدام جانور مناسب است به آن محل وصل كن.

- محّل زندگي كدام جانور درست نوشته شده است؟ عالمت بزن.

 بيابان دريا  جنگل
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- در هريك از اين مکان ها چه جانورانی زندگی می كنند؟

 - حاال به تعداد جانوران هر محل از اين خانه ها رنگ كن.

جنگل           بيابان           دريا              زيرزمين     

 - خانه ها را مقايسه كن و به پرسش هاي زير پاسخ بده.

در چه محلي جانوران كم تري زندگي مي كنند؟

در چه محلي جانوران بيشتري زندگي مي كنند؟
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- هر كدام از جانوران زير در كجا زندگي مي كنند؟ نام آن ها را در جدول زير بنويس.

- جاهاي خالي را با كلمه های داده شده كامل كنيد.       مورچه             آهو             بيابان

- محّل زندگي هر كدام از جانوران را انتخاب كن و در باالي جدول بنويس.

................................... در زير خاك زندگي مي كند.

محّل زندگي ................................... در جنگل است.

شتر و مار در .................................. زندگي مي كنند.

هم خشکي، هم آبآبخشکي

اردكزرافهماهي

الك پشتبـزنهنگ

خشکی            آب وخشکی               آب
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مزرعه

محّل زندگي جانوران

محّل زندگينام جانور

ببر

كوسه ماهی

بيابان

زير زمين

هم خشکي، هم 
آب

كامل كنيد:
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پيشپيش بيني كنيد:

اگر اين ماهي ها تا چند دقيقه ي ديگر داخل تنگ آب نشوند، چه اتّفاقي خواهد افتاد؟

- به كمك بزرگترها محّل زندگي اين جانوران را بنويسيد.

همراه با والدين:همراه با والدين:

 زندگي اين جانوران را بنويسيد.

فعاليت 2
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به بسته بندي خوراكي هاي روي ميز نگاه كنيد.

روي آن ها عکس چه حيواني را مي بينيد؟

درباره ي آن ها با دوستان خود گفت وگو كنيد.

مشاهده و گفت وگو:مشاهده و گفت وگو:
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بعضي از جانوران براي مـا فايـده هاي زيـادي دارند. مـا از آن هـا براي تهّيـه ی خوراك، پوشاك و در

 كارهايي مانند كشاورزي، باربري و ... استفاده مي كنيم.

به اين تصويرها نگاه كنيد و در مورد آن ها با دوستان خود گفت وگو كنيد.

 - ما از شيرگاو و گوسفند، پنير، ماست، كره و ... به دست مي آوريم.

هم چنين از گوشت بعضي از جانوران مانند گاو، گوسفند، مـرغ، مــاهي و ... در تهّيه ي بسياري از 

غذاها استفاده مي كنيم.

آيا مي تواني بگويي چه موادغذايي ديگري از جانوران به دست مي آيد؟

بياموزيم:

فايده هاي جانوران

1- تهّيه ی خوراك
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به اين تصويرها نگاه كنيد و داستان آن را تعريف كنيد.

- از پشم بعضي از جـانوران براي 
تهيّـه ی پوشــاك و بافـتن قــالي 

استفاده مي كنيم.

2- تهّيه ی پوشاك

- از پشم بعضي از جـانوران براي 
ـه ی پوشــاك و بافـتن قــالي 
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- به اين تصويرها نگاه كنيد و درباره ي آن ها گفت وگو كنيد.

- آيا مي تواني بگويي از پشم و پوست چه جانوران ديگري در تهّيه ي پوشاك استفاده مي شود؟

از پوست بعضي از جانوران در تهّيه ي كيف، كفش و ... استفاده مي كنيم.
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به اين تصويرها نگاه كنيد و درباره ي آن ها با دوستان  خودگفت وگو كنيد.

3- كشاورزي و باربري

- از بعضي از جانوران در كارهايي مانند باربري، كشاورزي، سواري و ... استفاده مي كنيم.

- آيا مي تواني بگويي از چه جانوران ديگري در باربري و سواري و ... استفاده مي شود؟
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هشدار:

- به هنگام خوردن شير، خامه، پنير و ... به سالم 
بودن آن ها توّجه كنيد.

- به النه ي زنبورها دست نزنيد. آن ها جانوران 
مفيدي هستند.

- به سگ ها آزار نرسانيد. آن ها نگهبانان خوبي 
هستند.
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 1- نام چند جانور را كه از آن ها غذا به دست مي آوريم، بيان كنيد.

2- از پوست و پشم چه جانوراني در تهّيه ی پوشاك استفاده مي كنيم؟ نام ببريد.

3- از جانوران در چه كارهايي استفاده مي كنيم؟

ر كنيد و پاسخ دهيد:کر كنيد و پاسخ دهيد:کر كنيد و پاسخ دهيد:فکر كنيد و پاسخ دهيد: کفکف

- از هر جانور چه استفاده اي مي شود؟ تصويرهای مربوط را به هم وصل كن.

انجام دهيد:

فعاليت 1
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- از گوشت كدام جانور براي تهيه ي غذا استفاده نمي شود؟ عالمت بزن

- هر يك از اين غذاها با چه چيزي تهّيه مي شود؟ در جدول بنويس.

مرغ                                        ماهي                                     گربه 

املتكبابسبزي پلو ماهي

تخم مرغ

شير

گوشت قرمز

گوشت ماهي

فرني
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- هر جانور چه فايده هايي دارد؟ در جدول عالمت بزن.

- هر يك از اين خوراكي ها از چه جانوري به دست مي آيد؟ نام آن ها را بنويس.

كشاورزيسواريباربريپوشاكيخوراكي

گاو

گوسفند

اسب

االغ

شتر

مرغ
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- هر يك از اين اشيا از پوست چه جانوري درست شده است؟ در جدول بنويسيد.

- جمله های درست و نادرست را مشخص كرده و در جدول عالمت بزن.

كفش- قالي- پالتو- كمربند

گوسفندگاو

درست      نادرست

1- از پوست مرغ در تهّيه ی كيف و كفش استفاده مي شود.

2- از شتر براي باربري استفاده مي شود.

3- از پشم گوسفند براي بافتن قالي استفاده مي شود.

4- عسل از پروانه به دست مي آيد.
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- براي انجام هر كدام از اين كارها كدام جانور مناسب است؟ به آن وصل كن.

- با كلمه های داده شده جمله ها را كامل كنيد.

1- از ...................................... در كارهايي مانند نگهباني استفاده مي شود.

2- از پوست گاو براي تهّيه ی .......................................... استفاده مي شود.

3- در مسابقات سواركاري از ...................................... استفاده مي شود.

اسب- سگ- پوشاك
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فايده هاي جانوران

فايده هاي خوراكينام جانور

زنبور

ماهي

شير

تخم مرغ

كامل كنيد:

باربری

االغ  شتر 

پوشاک 

تخم مرغ عسل 

خوراكی 

سواری 
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پيشپيش بيني كنيد:

با مواّد غذايي زير مادر چه غذايي را بــراي 
ناهــار درست مي كند؟

گوشت گوسفند- نخود و لوبيا- سيب زميني

- همراه با والدين خود به يك فروشگاه مواّد غذايي برويد و مواّد غذايي را كه از جانوران به دست 

مي آيد را ياد داشت كرده و در كالس برای دوستان خود بخوانيد.

- به كمك بزرگترها در خانه ي خود نام چيزهايي را كه از جانوران به دست مي آيـد را پيــدا كرده و 
بنويسيد.

همراه با والدين:همراه با والدين:

ّ

فعاليت 2
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دنياي گياهان:دنياي گياهان:
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به تصوير خوب نگاه كن و به سؤال های زير پاسخ بده.

پاسخ دهيد:پاسخ دهيد:

- در اين باغ چه گياهاني را مي بيني؟

- اين گياهان چه تفاوت هايي با هم دارند؟

- آيا مي تواني نام چند ميوه را بگويي؟

- آيا مي تواني نام چند سبزي را بگويي؟

- گياهان براي زنده ماندن و رشد كردن به چه چيزهايي نياز دارند؟



54

1- از چند روز قبل تعدادی دانه لوبيا را در آب خيس كنيد.

2- دستمال كاغذي را لوله كنيد و در ظرف شيشه اي بگذاريد و لوبيا را بين شيـشه و دستمـال قرار 
دهيد.

3- آب كافي درون شيشه بريزيد تا دستمال كاغذي مرطوب شود. آن گاه شيشه را در جاي گرمي 
بگذاريد. هر روز دستمال را با ريختن آب مرطوب نگه داريد.

4- جوانه ی گياه كم كم رشد مي كند و پس از ده روز به يك ساقه ي برگ دار تبديل مي شود.

حاال پس از ده روز ببينيد براي گياه شما چه اتّفاقي مي افتد؟

مشاهده و گفت وگو:مشاهده و گفت وگو:
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1- جوانه ي گياه خود را داخل گلدان پر از خاك مناسب بکاريد.

2- گلدان را در جاي مناسب پشت پنجره قرار داده و هر روز به آن آب دهيد.

بياموزيم:

نيازهاي گياهان

گياهان براي رشد كردن به خاك مناسب نياز دارند.
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به اين تصويرها نگاه كنيد.

آيا مي تواني بگويي براي گلداني كه زير برف مانده ، چه اتّفاقي افتاده است؟ چرا؟

گرما و سرماي زياد باعث مي شود كه گياهان پژمرده شوند و خوب رشد نکنند.

بنابراين گياهان براي زنده ماندن و رشد كردن به آب، نور، خاك و دماي مناسب نياز دارند.
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هشدار:هشدار:

- به هنگام كار در باغچه و كاشت گياه از دستکش 
و كاله مناسب استفاده كنيد.

- پس از باغباني و كاشت گياه دست هاي خود را با آب 
و صابون بشوييد.
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- گياهان براي شاداب ماندن و رشد كردن به چه چيزهايي نياز دارند؟

کفکفکفکر كنيد و پاسخ دهيد:

1- كدام يك از گل هاي زير زودتر پژمرده مي شود؟ عالمت بزن.

2- كدام يك از موارد زير براي رشد گياه الزم نيست؟ عالمت بزن.

فعاليت 1

انجام دهيد:انجام دهيد:

نور                    دماي مناسب                        نمك                      خاك مناسب 
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دانه هاي كدام كشاورز زودتر و بهتر رشد مي كند؟

3- مراحل رشد اين دانه را با گذاشتن شماره به ترتيب نشان بده.

پيش بيني كنيد:
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- داخل چند ظرف مقداري پنبه ی خيس بگذاريد.

چند دانه تخم سبزي مانند تره تيزك )شاهي( روي پنبه بگذاريد.

و دوباره روي آن ها را با مقدار كمي پنبه مرطوب بپوشانيد.

- آن ها را مدتي در جايي كه نور و گرماي كافي دارد، بگذاريد.

مراقب باشيد پنبه ها هميشه مرطوب باشند تا دانه ها به سبزي تبديل شود.

- پس از چند روز سبزي ها را بچين، بشوي و با نان و پنير نوش جان كن.

همراه با والدين:همراه با والدين:



 علوم
فيزيکی

فصل دوم:



    بــرق:    بــرق:
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به تصوير نگاه كن و به سؤال های زير پاسخ بده.

پاسخ دهيد:پاسخ دهيد:

- در اين اتاق چه وسايلي را مي بيني؟

- كدام يك از آن ها با برق كار مي كند؟

- آيا مي تواني وسايل ديگري را كه در خانه با برق كار مي كنند را بگويي؟

- از اين وسايل برقي چه استفاده هايي مي كني؟

- به جز خانه در چه جاهاي ديگري از برق استفاده مي شود؟
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- اين وسايل برقي را به كالس بياوريد.

راديو را روشن كنيد. چه اتّفاقي مي افتد؟

چراغ مطالعه را روشن كنيد. چه مي بينيد؟

سشواري را كه به كالس آورديد روشن كنيد. چه اتّفاقي مي افتد؟

- از هر يك از اين وسايـــل برقي چه استفاده هايي مي كنيم؟درباره ی آن هــا با دوستــان خود 
گفت وگو كنيد.

مشاهده و گفت وگو:مشاهده و گفت وگو:
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به اين تصويرها نگاه كنيد.

- كدام يك از اين وسايل با برق كار مي كند؟

- آيا مي تواني بگويي استفاده از وسايل برقي چه كمکي به ما مي كند؟

- بسياري از وسايلي كه در گذشته از آن ها استفاده مي شد، تغيير پيدا كرده است. امروزه برق 

بسياري از كارها را آسان تر و سريع تر كرده است.

بياموزيم:

اهمّيت برق
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در بعضي از وسايل از برق براي توليد نور استفاده مي كنيم.

در بعضي از وسايل از برق براي توليد گرما و سرما استفاده مي كنيم.

در بعضي از وسايل از برق براي توليد صدا استفاده مي كنيم.

- آيا مي تواني بگويي از چه وسيله ي برقي براي توليد حركت استفاده مي كنيم؟

- از برق براي توليد نور، صدا، حركت، سرما، گرما و ... استفاده مي كنيم.
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- به اين تصويرها نگاه كنيد.

- از برق در خانه، مدرسه، بيمارستان، كارخانه و ... استفاده مي شود.

برق در خانه

برق در خيابان

برق در بيمارستان

برق در كارخانه
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هشدار:هشدار:

- عبور سيم هاي وسايل برقي از زير فرش 
خطرناك است.

- وقتي چراغ راهنما براي عابر پياده قرمز است، 
از خيابان عبور نکنيد.
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 1- از برق براي توليد چه چيزهايي استفاده مي شود؟

2- برق چه كمکي به ما مي كند؟

کفکفکفکر كنيد و پاسخ دهيد:

1- در كدام يك از اين فعاليت ها از گرماي حاصل از برق استفاده مي كنيم؟ عالمت بزن.

2- كدام يك از وسايل زير به وسيله برق به حركت در مي آيد؟ 

فعاليت 1

انجام دهيد:انجام دهيد:

يخچال                              ماشين لباسشويي                                    چراغ مطالعه
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- با توّجه به موارد استفاده ی هر يك از وسايل برقي زير جدول را كامل كنيد.

المپ

اتو

راديو

بخاري برقي

هم زن برقي

كولر

يخچال

چراغ مطالعه

سرماگرماصداحركتنور
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موارد استفاده ي برق

محل استفادهنام وسيله

چراغ راهنما

كــولــر

پلوپز

در مدرسه

كامل كنيد:

گرمانورحركت 

كولر  راديو ماشين لباسشويي 
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پيشپيش بيني كنيد:

اگر يك روز در خيابان چراغ راهنما 

خاموش شود، چه اتّفاقي مي افتد؟
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- در خانه همراه با بزرگترها به آشپزخانه برويد و نام وسايلي را كه با برق كار مي كنند ، و موارد 
استفاده ي آن ها را در جدول بنويسيد.

فعاليت 2همراه با والدين:همراه با والدين:

موارد استفاده ي آننام وسيله ي برقي



    نــور:    نــور:
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به تصويرها نگاه كن و به سؤال های زير پاسخ بده.

پاسخ دهيد:پاسخ دهيد:

- هر يك از اين تصويرها چه زماني را نشان مي دهد؟

- در روز چه چيزي همه جا را روشن مي كند؟

- در شب براي روشنايي از چه چيزهايي استفاده مي كنيم؟

- نور خورشيد بيشتر است يا نور ماه؟
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در يك محــلي كه كمي تاريــك باشــد به كمــك 
آموزگار خود يك شمع، يك چراغ قوه و يك چراغ 

مطالعه را روشن كنيد.

به نور آن ها خوب نگاه كنيد:

كدام يك اطراف خود را بهتر روشن مي كند و نور 
بيشتري دارد؟

مشاهده و گفت وگو:مشاهده و گفت وگو:
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به اين تصويرها نگاه كنيد.

آيا مي تواني بگويي در روز چه چيزي همه جا را روشن مي كند؟

آيا مي تواني بگويي چه چيزي به شب هاي تاريك كمي روشنايي مي دهد؟

براي ديدن محيط اطراف خود به نور نياز داريم.

در روز خورشيد همه جا را روشن مي كند.

نور ماه به شب ها كمي روشنايي مي دهد.

به نور خورشيد ، ماه و ستاره نورهاي طبيعي مي گويند.

بياموزيم:

استفاده از نور



78

- به اين تصويرها نگاه كنيد.

از اين وسايل براي چه كاري استفاده مي شود؟

آيا مي تواني بگويي كدام يك از اين ها در گذشته مورد استفاده قرار مي گرفت؟

بعضي از نورها را ما به وجود مي آوريم.

 در شب از نور المپ براي روشن كردن محيط زندگي خود استفاده مي كنيم.
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هشدار:هشدار:

- از نگاه كردن مستقيم به خورشيد به مدت 
طوالني خودداري كنيد.

- در جايي كه نور كمي وجود دارد مطالعه نکنيد.
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 1- نام چند نور طبيعي را بيان كنيد.

2- در شب براي روشن كردن محيط زندگي خود از چه چيزي استفاده مي كنيم؟

فكر كنيد و پاسخ دهيد:

- كدام يک از اشيای  زير با نور خود، محيط را روشن می كنند؟ آن ها را رنگ كنيد.

فعاليت 1

انجام دهيد:
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- به اين تصوير ها نگاه كن. نوركدم يك از آن ها طبيعی است؟ نور كدام يك را انســـان ها توليــد 

می كنند؟ نام آن ها را در جدول بنويس.

كبريت

ستاره

ماه

المپ

چراغ مطالعه 

خورشيد

نورهايي كه انسان توليد می كندنورهايي كه طبيعي است
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كامل كنيد:

نورهاي طبيعي

در شبدر روز

وسايل نوري

شمع
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پيشپيش بيني كنيد:

اگر يك روز خورشيد طلوع نکند چه مشکالتي پيش مي آيد؟
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- از بزرگتر ها بپرس كه در گذشته براي روشنايي خانه ها و خيابان ها از چه وسايلي استفاده 
مي كردند؟ نام آن ها را بنويس.

فعاليت 2همراه با والدين:همراه با والدين:

خيابانخانه



علوم
زمين

فصل سوم:



هــوا:هــوا:
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به تصوير نگاه كن و به سؤال های زير پاسخ بده.

پاسخ دهيد:پاسخ دهيد:

- اين تصوير چه فصلي را نشان مي دهد؟

- در اين فصل آب و هوا چگونه است؟

- چه چيزي به بادبادك اين پسر كمك مي كند تا در آسمان حركت كند؟

- فروشنده ي بادكنك چه كاري انجام مي دهد؟
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كاغذی را خرد كنيد و يك ني را روي خرده هاي كاغذ قرار دهيد . سپس داخل ني فوت كنيد. چه 
اتّفاقي مي افتد؟

ليوانی را پُر از آب كنيد و با نی، داخل آن فوت كنيد. چه اتّفاقي مي افتد؟

درباره آن با دوستان خود گفت وگو كنيد.

مشاهده و گفت وگو:مشاهده و گفت وگو:
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به اين تصويرها نگاه كنيد.

آيا مي تواني بگويي از چه راه هاي ديگري مي توانيم هوا را حس كنيم؟

در اطراف ما هوا وجود دارد. هوا شکل، رنگ و بو ندارد. براي همين ما آن را نمي بينيم.

بياموزيم:

هوا چيست؟
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به اين تصويرها نگاه كنيد.

هوا در انجام چه كارهايي به ما كمك مي كند؟

همه ي ما از هواي اطراف زمين استفاده مي كنيم.

بياموزيم:

اهميت هوا 
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انسان، جانوران و گياهان براي زنده ماندن به هوا احتياج دارند.

هوا هم مانند آب و غذا براي ما الزم است. اگر به ما هوا نرسد، زنده نمي مانيم.
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به اين تصويرها نگاه كنيد.

كدام تصوير هواي پاك و تميز را نشان مي دهد؟

آيا در شهر زندگي مي كنيد يا روستا؟

آلودگي هوا در كدام يك از آن ها بيشتر است؟

چه چيزهايي هوا را آلوده مي كند؟

هوا بايد تميز باشد. هواي آلوده براي ما زيان دارد و ما را بيمار مي كند. بنابراين بايد در جاهايي 
كه هوا آلوده است رفت و آمد نکنيم.

هواي پاك

بياموزيم:بياموزيم:
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هشدار:هشدار:

 - به هنگام سرفه و عطسه جلوي دهان خود را 
بگيريد.

 - در جاهايي كه گرد و خاك است جلوي دهان و 
بيني خود را بپوشانيد.

 - در هواي آلوده از ماسك استفاده كنيد.
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 1- انسان، جانوران و گياهان براي نفس كشيدن به چه چيزي احتياج دارند؟

2- هواي آلوده چه ضرري براي ما دارد؟

کفکفکفکر كنيد و پاسخ دهيد:

در هر رديف كدام يك با هوا پر مي شود؟ عالمت بزن. 

فعاليت 1

انجام دهيد:

دام كدام كدام 

انجام دهيد:
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- من اين كارها را به كمك هوا انجام مي دهم.

                         چرخ دوچرخه ام را باد مي كنم.               لباسم را خشك مي كنم.

- حاال  كارهايي راكه به كمك هوا انجام می شود را پيدا كن و عالمت بزن.
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- چه چيزي هوا را آلوده مي كند؟ عالمت بزن.

- به اين تصويرها نگاه كن. كدام يك از آن ها براي زنده ماندن به هوا نياز دارند؟

 نام آن ها را در جدول بنويس.

باد                                     باران                          دود ماشين 

گل

كتاب

مداد

آدم

گربه 

ميز

به هوا نياز ندارند.به هوا نياز دارند
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- اين خواهر و برادر مي خواهند به جايي بروند كه هواي پاك و تميزي دارد. 

آن ها را به آن جا برسان.
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كامل كنيد:

نيازهاي انسان

غذا
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پيشپيش بيني كنيد:

اگر ليواني را روي شمع روشني برگردانيم ، چه اتّفاقي مي افتد؟
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از بزرگترها بپرس ، چگونه جاروبرقي آشغال هاي روي زمين را جمع مي كند؟

فعاليت 2همراه با والدين:همراه با والدين:
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