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سخنی با همکاران گرامی
																					خداوند	متعال	را	سپاس	می	گويیم	كه	به	لطف	او	توانستیم	كتاب	علوم	پايه	اّول	دبستان	را	تولید	و	به	شما	تقديم	كنیم.	
علوم	يكی	از	حوزه	های	مهم	يادگیری	است.	بر	همین	اساس	بخشي	از	دانش		امروز	بشر	كه	حاصل	مطالعه	و	جست	وجوی	او	در	

جهت	شناخت	جهان	مادی	در	نظام	ها	و	قوانین	آن	است	»علوم	تجربی«	نامیده	می	شود.	

برنامه	درسی	علوم	با	ارتباط	همه	جانبه	به	چهار	عرصه	ی	خود،		خلق،		خلقت	و	خالق	متعال	به	شناخت	و	استفاده	ی	مسئوالنه	
از	طبیعت	به	مثابه	بخشی	از	خلقت	الهی	با	هدف	تكريم	يا	آبادانی	و	آموختن	از	آن	برای	ايفای	نقش	سازنده	و	ارتقای	سطح	زندگی	

فردی	و	اجتماعی	می	پردازد.	

كتاب	درسی	علوم	پايه	اّول	ابتدايی	از	بخش	های	متنوعی	تشكیل	شده	است،	كه	هر	قسمت	دارای	وي	ژگی	های	خاصی	است	و	
هدف	های	مربوط	به	خود	را	دنبال	می	كند.	اين	بخش	ها	عبارتند	از:

1. تصوير عنوانی:	هر	فصل	كتاب	با	يک	تصوير	عنوانی	كه	مرتبط	با	موضوع	درس	است	شروع	می	شود،	و	هدف	آن	ايجاد	
انگیزه	در	فراگیران،			آماده	سازی	آنان	و	برانگیختن	دانش	آموزان	برای	طرح	سؤال	و	ايجاد	زمینه	ای	برای	گفت	وگو	درباره	موضوع	
درس	است.	در	اين	قسمت	آموزش	مفهوم	خاص	مورد	نظر	نیست	بلكه	با	استفاده	از	آن	آموزگار	تا	حد	امكان	فراگیران	را	به	طرح	
سؤال	و	گفت	وگو	در	مورد	موضوع	درس	تشويق	می	كند	تا	عالقه	به	بیشتر	دانستن	در	آن	ها	ايجاد	شود	و	به	راحتی	بتوانند	وارد	

درس	شوند.	

2. بازی:	اين	فعالّیت	در	ابتدای	هر	درس	تحت	عنوان	بازی	ارائه	شده	است،	تا	قبل	از	شروع	درس	دانش	آموزان	با	يک	
فعالّیت	گروهی	يا	فردی	در	قالب	بازی	كه	مرتبط	با	موضوع	درس	است	فضای	مفّرح	و	فعالی	ايجاد	شود	و	آن		ها	را	برای	ورود	به	

درس	جديد	آماده	نمايد.
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3. ببين و بگو:	آموزش	و	تدريس	مفاهیم	در	اين	قسمت	ارائه	می	شود.	با	توّجه	به	اين	كه	دانش	آموزان	در	پايه	اّول	هنوز	
با	 با	تصاوير	شروع	شده	است	و	دانش	آموزان	 لذا	متن	های	اصلی	درس	 نكرده	اند.	 به	خوبی	كسب	 را	 نوشتن	 مهارت	خواندن	و	
مشاهده	ی	تصاوير	و	توضیحاتی	كه	آموزگار	ارائه	می	دهد،	می	توانند	مضمون	اصلی	درس	را	دريافت	كنند.	در	اين	قسمت	يكی	
از	هدف	ها،	مشاهده	ی	تصويرها	و	يا	مشاهده		ی	موقعیت	های	مشابه	يا	واقعی	و	مقايسه	ی	آن	ها	از	سوی	فراگیران	است.	آن	ها	پس	
از	مشاهده	و	مقايسه	به	پرسش	های	مطرح	شده	توسط	آموزگار	پاسخ	می	دهند	و	با	هم	گفت	وگو	می	كنند	و	آموزگار	بر	جريان	اين	
فعالّیت	ها	نظارت	داشته	و	آن	ها	را	هدايت	می	كند.	در	برخی	از	دروس	در	اين	بخش	از	دانش	آموزان	خواسته	می	شود	تا	خود	فعالّیتی	
را	انجام	دهند	سپس	در	مورد	آن	بحث	و	گفت	وگو	كنند.	معلّم	با	انجام	پرسش	های	مناسب	هدايت	گفت	وگو	را	به	عهده	می	گیرد.	
هم	چنین	در	اين	بخش	تصاوير	زنجیره	ای	ارائه	شده	كه	در	آن	از	فراگیران	خواسته	می	شود	با	مشاهده	ی	هر	تصوير	داستان	مربوط	
به	آن	را	بیان	كنند.	هدف	از	اين	فعالّیت	ها	تقويت	مهارت	های	مشاهده،		دّقت	و	تمركز	و	همین		طور	تقويت	مهارت	های	كالمی	است.	

4. انجام بده:	بعد	از	هر	فعالّیت	تدريس	از	فراگیران	خواسته	می	شود	تا	فعالّیت	هايی	را	در	قالب	تمرين	های	مختلف	تحت	
عناوين	وصل	كن،	عالمت	بزن،	دور	آن	خط	بكش،	رنگ	كن،	نشان	بده،	و	...	انجام	دهند.	هدف	از	اين	بخش	ارائه	فعالّیت	هايی	

است	كه	به	تكمیل	آموزش	و	تثبیت	يادگیری	كمک	نمايد.	

5. فكر كن:	هدف	از	اين	فعالّیت	ها	تشويق	دانش	آموزان	به	تعّمق	و	دّقت	بیشتر	در	محیط	زندگی	است	تا	بتواند	آموخته	های	
خود	را	به	محیط	های	واقعی	تعمیم	دهد،	به	طوری	كه	فراگیر	در	اين	فعالّیت	ها	به	شناسايی	مفاهیم	مورد	نظر	در	محیط	های	پیرامون	

خود	بپردازد.

6. با والدين:	مخاطب	اين	بخش	والدين	و	افرادی	هستد	كه	در	زندگی	روزمره	با	فراگیران	در	ارتباطند.	بنابراين	پیام	هايی	
برای	آگاهی	والدين	ارائه	شده	است	تا	مطالب	آموخته	شده	را	در	زندگی	واقعی	دانش	آموزان	تعمیم	دهند	و	از	هر	مكان	و	موقعیتی	

برای	آموزش	آن	ها	استفاده	كنند.	
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 علوم
 زندگي

فصل اّول:
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غــذا:



11

بازی:

اين بازی را در کالس انجام دهيد.

نام خوراکی های روی ميز را بگو.

کدام را بيشتر دوست داري؟
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ببين و بگو:

غذاها گوناگون هستند.

غذاهای گوناگون بخوريم.
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چه غذاهايی برای صبحانه مناسب است؟

غذاهايی راکه برای صبحانه مناسب است، را روی تابلو بچسبان.

به غذاهايی که صبح می خوريم صبحانه می گويند. خوردن صبحانه به 
سالمتی ما کمک می کند

ببين و بگو:
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داستان تصويرهای زير را تعريف کنيد.

ببين و بگو:
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ببين و بگو:

چه غذاهايی برای ناهار مناسب است؟

شما برای ناهار چه غذاهايی را دوست داريد؟

به تصويرهای زير نگاه کنيد.

به غذاهايی که ظهر می خوريم ناهار می گويند. 
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ببين و بگو:

چه غذاهايی برای شام مناسب است؟

در مورد غذاهايی که برای شام مناسب است، گفت وگو کنيد.

به غذاهايی که شب می خوريم  شام می گويند. 
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انجام بده:

وقت ناهار است. اين پسر بايد کدام يک از غذاهای روی ميز را انتخاب کند و بخورد؟ آن ها را 
رنگ کن.
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با وصل کردن تصويرهای مربوط به صبحانه مادر را در چيدن ميز صبحانه کمک کن.

در چيدن سفره ی غذا به مادرخود کمک کن.

انجام بده:
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انجام بده:

کدام کار درست است؟ آن را عالمت بزن.
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فرزند خود را به خوردن غذاهای متنوع عادت دهيم.

با والدين:

هر وعده ی غذايی را به زمان مناسب آن وصل کن.

انجام بده:
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فکر کن:
در هر زمان چه غذاهايی را می خوريد؟ عالمت بزن.

شامناهارصبحانه
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دنيای جانوران:
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اين بازی را در کالس انجام دهيد.

حرکت اين جانوران را نمايش بده.

بازی:
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اين جانوران چگونه حرکت می کنند؟

در کجا حرکت می کنند؟

چه جانوران ديگری را می شناسيد که مانند آن ها حرکت می کنند.

جانوران چگونه حرکت می کنند؟

به اين تصويرها نگاه کنيد.

ببين و بگو:

بعضی از جانوران برای حرکت کردن پرواز می کنند، بعضی راه می روند، بعضی شنا می کنند.
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جانورانی که مانند هم حرکت می کنند را در يک خط بسته بگذار.

انجام بده:
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پرنده ای که در آسمان پرواز می کند، را رنگ بزن.

پرنده ای که روی آب شنا می کند، را رنگ بزن.

انجام بده:
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بعضی ازجانوران تند حرکت می کنند.

ببين و بگو:
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بعضی ازجانوران آهسته حرکت می کنند.

ببين و بگو:



29

داستان تصويرهای زير را تعريف کنيد.

ببين و بگو:
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انجام بده:

تصوير جانوری را که تند حرکت می کند؟ رنگ کن.

تصويرجانوری را که آهسته حرکت می کند؟ عالمت بزن.

از کدام جانور در ورزش سوارکاری استفاده می شود؟ رنگ کن.
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انجام بده:

کدام جانور برای حرکت کردن پرواز می کند؟ رنگ کن.

کدام جانور برای حرکت کردن شنا می کند؟ عالمت بزن.

کدام جانور برای حرکت کردن راه می رود؟ دورآن خط بکش.
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هر جانور را به محل حرکتش برسان. 

انجام بده:
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فرزند خود را به ديدن فيلم های مستند در مورد حيوانات تشويق کنيد و 
درباره ی فيلم با آن ها گفت وگو کنيد.

با والدين:

انجام بده:

در تصويرهای زير محّل حرکت کدام جانور اشتباه است؟ روی آن خط بزن.
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هريک از جانوران زير بيشتر در کجا حرکت می کنند؟ عالمت بزن.

فکر کن:



35

دنيای گياهان:



36

بازی:

اين بازی را در کالس انجام دهيد.

- گياهان خوراکی را به کالس آورده و يک مهمانی برگزار کنيد.
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ببين و بگو:

گياهان چه فايده ای برای ما دارند؟

- به تصويرهای  زير نگاه کنيد و در مورد آن ها گفت وگو کنيد.

بعضی از غذاها از گياهان به دست می آيد.
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ببين و بگو:

بعضی از غذاها از گياهان به دست می آيد.
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ببين و بگو:

داستان تصويرهای زير را تعريف کنيد.



40

انجام بده:

کدام يک از گياهان زيررا برای درست کردن ساالد انتخاب می کنی؟ با خط به ظرف ساالد وصل کن.
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انجام بده:

از کدام گياه نان درست می کنند؟ رنگ بزن.

تصويرگياهان خوراکی را عالمت بزن و دور گياهان غيرخوراکی خط بکش.
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امروز مادر می خواهد برای شام سوپ درست کند، او برای پختن سوپ از کدام يک از اين گياهان

 می تواند استفاده کند؟ دورآن ها خط بکش.

انجام بده:



43

يک باغچه پر ازگياهان خوراکی را بکش و رنگ بزن.

انجام بده:
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انجام بده:

مواّدغذايی راکه در سمت راست می بينی از چه گياهانی بدست می آيد؟ به آن گياه وصل کن.
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انجام بده:

هر يک از اين خوراکی ها از چه گياهانی تهيه شده اند؟ تصويرهای آن را در جدول بچسبان.) از 
صفحه ضمائم (

نان از کدام يک از اين گياهان به دست می آيد؟



46

انجام بده:

کدام يک از اين خوراکی ها از گياه به دست می آيد؟ عالمت بزن. 

- دوست داری مادرت چه ميوه ای را برای زنگ تفريح بگذارد؟ شکل آن را بکش.

در هر وعده ی غذايی از گياهان خوراکی استفاده کنيد.

با والدين:



47

فکر کن:

در اين تصويرها کدام يک از گياهان خوراکی زير را می بينی؟عالمت بزن.



48

 علوم
 زمين

فصل دوم:
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سنگ و خاک:



50

بازی:

اين بازی را در کالس انجام دهيد.

با سنگ شکل های مختلفی درست کنيد.



51

ببین و بگو:

سنگ ها چه شکلی هستند؟

- نمایشگاه سنگ:

مقداری سنگ جمع آوری کن

یک شانه کوچک خالی تخم مرغ تهّیه کن.

 سنگ های مختلف را که جمع آوری کردی داخل آن بگذار.

- درمورد سنگ ها با هم گفت وگو کنید.

سنگ ها شکل های گوناگونی دارند.



52

انجام بده:

هر سنگ را به جعبه ی خودش وصل کن.



53

به اين تصويرها نگاه کنيد.

ببين و بگو:

در هر تصوير سنگ ها را نشان بده و بگو هرکدام را در کجا می بينی؟

سنگ ها در همه جا وجود دارد.



54

از سنگ چه استفاده هايی می کنيم؟

ببين و بگو:

از سنگ برای ساختن بعضی چيزها استفاده می کنيم.



55

فرزندخود را تشويق کنيد تا با دّقت محيط اطراف خود را مشاهده کرده و 
اشيا سنگی را شناسايی کند.

با والدين:

انجام بده:

در تصويرهای زير برای ساختن کدام يک از سنگ استفاده شده است؟ عالمت بزن.

در اين تصوير سنگ های ديوار را قهوه ای رنگ کن.

سنگ حوض را آبی رنگ کن.

سنگ پلّه ها را زرد رنگ کن.

سنگ های دور باغچه را به دلخواه رنگ کن .
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در چه جاهايی خاک وجود دارد؟

ببين و بگو:

خاک در بيشتر جاها وجود دارد.
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با خاک چیزهای مختلفی می سازیم.

انجام بده:

از خاک چه استفاده هایی می کنیم؟

- ِگل بازی:

- بعد از ِگل بازی دست های خود را با آب و صابون بشویید.

مقداری خاک رس و آب تهّیه کنید. روی خاک کم کم آب بریزید و مالش دهید، تا مقداری ِگل سفت 

درست شود. با ِگل چیزهای گوناگون بسازید.



58

به اين تصوير ها نگاه کنيد.

در هر تصوير از خاک چه استفاده ای شده است؟

ببين و بگو:

از خاک استفاده های زيادی می کنيم.



59

داستان تصويرهای زير را تعريف کنيد. 

ببين و بگو:



60

انجام بده:

در تصويرهای زير در چه جاهايی بيشتر سنگ ديده می شود؟ عالمت بزن.

در تصويرهای زير در چه جاهايی خاک بيشتر ديده می شود؟ به آن وصل کن.



61

انجام بده:

در تصويرهای زير کدام جانور در خاک باغچه است؟ آن را رنگ کن.

در تصويرهای زيردر ساخت کدام يک از خاک استفاده شده است؟ 

شماره های آن را در جدول بنويس.

از خاک استفاده شده

از خاک استفاده نشده

1 2 3

4 5 6



62

انجام بده:

کدام زمين برای کشاورزی مناسب است؟ عالمت بزن.

در تصويرهای زير برای انجام کدام ورزش از سنگ استفاده می شود؟ دورآن را خط بکش.

- علی با آب و خاک يک ظرف ساخته است. نقطه چين ها را پر رنگ کن و نام آن را بگو.



63

فکر کن:

هر يک از وسايل زير از چه چيزی ساخته شده است؟ عالمت بزن.



64

آب و هوا :



65

بازی:
اين بازی را در کالس انجام دهيد.

- درخت ها در کدام فصل زيباتر شده است؟



66

هر فصل چه آب و هوايی دارد؟

- به اين تصويرها نگاه کنيد.

- درباره ی آب وهوای هر فصل گفت وگو کنيد.

ببين و بگو:

در فصل بهار هوا کم کم گرم می شود.
در فصل پاييز هوا کم کم سرد می شود.



67

با کشيدن خط تصوير های مربوط به هم را وصل کن.

انجام بده:



68

فصل تابستان است، هوا خيلی گرم شده. کدام محل برای استراحت اين پسر مناسب است؟ او را به 

آن محل برسان.

باران می بارد، اين پسر برای اين که خيس نشود به چه چيزی نياز دارد؟ به او برسان.

انجام بده:



69

تصوير مربوط به آب و هوای هر فصل را به تصوير مناسب آن وصل کن.

انجام بده:

کدام تصوير هوای سرد را نشان می دهد؟ عالمت بزن.
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به اين تصويرها نگاه کنيد.

ببين و بگو:

- اين لباس ها برای چه فصلی مناسب است؟

بعضی از لباس ها برای فصل تابستان مناسب است.
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به اين تصويرها نگاه کنيد.

ببين و بگو:

- اين لباس ها برای چه فصلی مناسب است؟

بعضی از لباس ها برای فصل زمستان مناسب است.



72

لباس هايی که برای روزهای گرم مناسب است را عالمت بزن. و دور لباس هايی که برای روزهای 

سرد مناسب است، را خط بکش.

انجام بده:

کدام يک از تصويرهای زير فصل زمستان را نشان می دهد؟ عالمت بزن.



73

کدام وسيله در تابستان خانه ی شما را خنک می کند؟ دور آن خط بکش.

در فصل زمستان  خانه ی شما با کدام يک از وسايل زير گرم می شود؟ آن را به خانه برسان.

انجام بده:



74

به نظر شما در کدام يک از اين تصويرها هوا ابری است؟ آن را نشان بده.

انجام بده:



75

تصوير مربوط به هر فصل را در مقابل آن بچسبان.) از صفحه ضمائم(

انجام بده:



76

در يک روز گرم تابستانی خوردن کدام يک از اين خوراکی ها لّذت بخش است؟دورآن خط بکش.

در يک روز سرد زمستانی خوردن کدام يک از اين خوراکی ها لّذت بخش است؟ عالمت بزن.

انجام بده:

فرزند خود را به داشتن پوشش مناسب در آب وهواهای مختلف تشويق کنيد.

با والدين:



77

فکر کن:
تصوير مربوط به هر فصل را عالمت بزن.

تابستانبهار
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فکر کن:
تصوير مربوط به هر فصل را عالمت بزن.

زمستانپاييز
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مربوط به صفحه 75 جلد3مربوط به صفحه 45 جلد3

ضمائم 2ضمائم 1
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