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تشکّر و قدردانی  نمایم. در ضمن منتظر نظرات و پیشنهــادهای ارزنده صاحبـــان اندیشــه و تجربه در جهت ارتقاء کیفیت 
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سخنی با همکاران گرامی
                     خداوند متعال راسپاس می گوييم که به لطف او توانستيم کتاب علوم پايه دوم دبستان را توليد وبه شما تقديم کنيم. 
علوم يکی از حوزه های يادگيری است. بر همين اساس بخشی از دانش امروز بشر که حاصل مطالعه وجست و جوی او در جهت 

شناخت جهان مادی درنظام ها وقوانين آن است " علوم تجربی " ناميده می شود.

مسئوالنه  ی  واستفاده  شناخت  به  متعال  وخالق  خلقت  خلق،  خود،  ی  عرصه  چهار  به  جانبه  همه  ارتباط  با  علوم  درسی  برنامه 
ازطبيعت به مثابه بخشی از خلقت الهی با هدف تکريم يا آبادانی وآموختن ازآن برای ايفای نقش سازنده وارتقای سطح زندگی 

فردی واجتماعی می پردازد.

کتاب درسی علوم پايه دوم ابتدايی از بخش های متنوعی تشکيل شده است،که هرقسمت دارای ويژگی خاص است وهدف مربوط 
به خودرا دنبال می کند. اين بخش ها عبارتند از:

۱. تصوير عنوانی: هر فصل کتاب بايک تصوير عنوانی که مرتبط با موضوع درس است،شروع می شودوهدف آن ايجاد انگيزه 
در فراگيران،آماده سازی آنان برای طرح سوال وايجاد زمينه برای گفت وگو درباره ی موضوع درس است. دراين قسمت آموزش 
مفهوم وموضوع خاصی مدنظرنيست ، بلکه با استفاده ازآن آموزگار با طرح سوال فراگيران را تشويق به گفت وگو می کند تا عالقه 

به دانستن درآن ها ايجاد شود وبه راحتی بتوانند وارد موضوع درس شوند.

۲. کاردستی:  اين فعاليت در ابتدای هر درس تحت عنوان کاردستی ارايه شده است، تا قبل از شروع درس با انجام يک فعاليت 
گروهی يا فردی فضای مفرح وفعالی ايجاد شودتا فراگيران برای ورود به درس جديد آماده گردند.دراين قسمت مهارت های مربوط 

به بکارگيری ابزارنيز در دانش آموزان تقويت می گردد.

۳. مشاهده کنيد: قبل ازشروع آموزش وتدريس مفاهيم دانش آموزان با انجام يک فعاليت که در ارتباط با موضوع درس 
است،به مشاهده مستقيم می پردازندوبه پرسش های آموزگار در مورد مشاهدات خود پاسخ  می دهند.
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۴. گفت وگو کنيد: آموزش وتدريس مفاهيم دراين قسمت ارايه می گردد. دانش آموزان با توجه به عنوان درس به مشاهده ی 
 تصاوير می پردازندوبه پرسش های آموزگار در مورد مفهوم هر تصوير پاسخ داده وبا خواندن متن درس مفاهيم اصلی درس را 

دريافت می کنند.

دراين قسمت يکی از هدف های مشاهده تصويرها، مشاهده موقعيت های مشابه با واقعی ومقايسه آن ها از سوی فراگيران 
است . دانش آموزان پس از مشاهده ومقايسه به پرسش های مطرح شده توسط آموزگار پاسخ می دهند وبا هم گفت وگو می کنند. 
درضمن آموزگار بر جريان فعاليت ها نظارت داشته وبا انجام پرسش های مناسب هدايت گفت وگو را به عهده می گيرد.هدف ازاين 

فعاليت تقويت مهارت های مشاهده،دقت، تمرکزوهمين طور تقويت مهارت های کالمی است.

 ۵. هشدار: بباتوجه به اين که در آموزش مفاهيم علوم سعی می شودتا يادگيری حتی االمکان در محيط های واقعی صورت 
گيرد،لذاتوجه به نکات ايمنی وبهداشتی وگاهی پيشگيری ضروری است. بنابراين آموزش اين نکات با توجه به هريک از موضوعات 

درس ارايه می شود.

۶. پاسخ دهيد:: بعداز هر فعاليت تدريس از فراگيران خواسته می شودتا به پرسش های آموزگار دررابطه با موضوع درس 
پاسخ دهند.اين پاسخ ها هم می تواند به صورت شفاهی باشدوهم به صورت نوشتاری وکتبی انجام شود. هدف از اين بخش ارزيابی 

آموخته های دانش آموزان درسطح دانش است.

۷. انجام دهيد: بعداز تدريس مفاهيم درس از فراگيران خواسته می شود، تا فعاليت هايی رادر قالب تمرين های مختلف 
تحت عناوين عالمت بزن، وصل کن، در جدول بنويس، جمله ها را کامل کن و ... انجام دهند. هدف از اين بخش ارايه فعاليت 

هايی است که درجهت تکميل آموزش وتثبيت يادگيری است.

۸. حدس بزن : در اين بخش سوالی در ارتباط با موضوع درس مطرح می شودکه دانش آموزان با توجه به آن پيش بينی ها 
وحدس های خود را بيان می کنند وآموزگارپاسخ های مربوط به اين پيش بينی ها را جمع آوری کرده ودر مورد هريک با دانش 

آموزان گفت وگو می کند . در نهايت حدس های صحيح جمع بندی شده وتوضيحات تکميلی توسط  آموزگار داده خواهد شد.

۹. خارج از کالس  : هدف ازاين فعاليت ها تشويق دانش آموزان به تعمق ودقت بيشتر درمحيط زندگی است تا بتوانندآموخته 
های خود رابه محيط های واقعی تعميم دهند.به طوری که فراگير دراين فعاليت ها باکمک والدين خودبه شناسايی مفاهيم مورد 

نظر در محيط های پيرامون خود می پردازد.



 علوم
 زندگي

فصل اّول:
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غـغــــذا:
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سبد ميوه بسازيم.

تصوير ميوه هاي خود را رنگ كنيد.
 آن ها را با قيچى ببريد.

ميوه هاى بريده شده را داخل سبد ى كه روى مّقوا است، بچسبانيد.
تابلو سبد ميوه را به ديوار كالس بزنيد.

ككاردستى:
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انواع خوراكى ها را به كالس بياوريد.

مشمشاهده كنيد:

از بين خوراكى ها آن هايى كه دوست داريد، را انتخاب كنيد.
خوراكى ها يى را كه انتخاب كرديد بخوريد و در مورد طعم و مزه ى آن ها با دوستان خود

 گفت وگو كنيد.
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به اين تصويرها نگاه كنيد.

  گ  گفت وگوكنيد:

از ميان اين خوراكى ها كدام را بيشتر دوست دارى؟

آيا مى توانى چند غذاي مفيد را نام ببرى؟

همه ي ما براي سالم ماندن به انواع غذاها نياز داريم. بعضى از غذاها به سالمتى و رشد 
بدن ما كمك مى كنند،كه به آن ها غذاهاي مفيد مى گويند.

غذاهاي مفيد
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شير، ماست، پنير و ... از غذاهاي مفيدي هستند، كه به رشد و محكم شدن دندان ها و 
استخوان ها كمك مى كنند.

ميوه ها و سبزي ها غذاهاي سالمى هستند، كه از گياهان بدست مى آيند، و به سالمتى 
بدن كمك مى كنند.
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خوردن انواع گوشت مانند گوشت مرغ، گاو، گوسفند و ماهى به رشد بدن كمك مى كنند. 

نان و برنج از غذاهاي مفيدي هستند، كه خوردن آن ها باعث مى شود ما به هنگام ورزش 
و بازى زود خسته نشويم.
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به اين تصويرها نگاه كنيد.

آيا مى توانى چند غذاي غيرمفيد ديگر را نام ببري؟

خوردن زياد غذاهاي خيلى شيرين، چرب و شور به سالمتى بدن ما زيان مى رساند به 
اين غذاها، غذاهاي غيرمفيد مى گويند.

غذاهاي غيرمفيد   گ  گفت وگوكنيد:
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به این تصویرها نگاه کنید.

هشدار:

خوردن شیرینی و شکالت زیاد باعث 
دندان درد می شود.

خوردن بیش از اندازه ي غذاهاي چرب، 
ما را چاق و بیمار می کند.
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كيك                  بستنى                   سيب                  نوشابه

1. غذاهاي مفيد چه فايده هايى براي بدن ما دارند؟

2. دو غذاي مفيد و غيرمفيد را نام ببريد؟

پاسخ دهيد:

انجام دهيد:

كدام يك از خوراكى هاي زير براي بدن مفيدتر است؟ عالمت بزن

خوردن يا آشاميدن كدام يك از اين خوراكى ها براي سالمتى مفيد نيست، روي آن ها را عالمت  
بزن.
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كدام يك از غذاهاي زير به رشد بدن ما كمك مى كند، در جدول زير بنويس.

1

2

3

على مى خواهد همراه پدرش از فروشگاه خريد كند. به او كمك كن تا خوراكى هاي مفيد را انتخاب 
كند. آن ها را به داخل سبد خريد وصل كن.

شير و ماستنــان 

نوشابه

تخم مرغ

سوسيس و كالباس

ميـوه و سبـزى چيپس و پفك

بدن ما كمك مى كند، در جدول زير بنويس.

شير و ماست
ميـوه و سبـزى
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مادر مريم مى خواهد براي زنگ تفريح او چند خوراكى در كيفش بگذارد، كدام يك از آن ها را
پيشنهاد مى كنى؟ آن ها را به كيف مريم برسان.

اگر يك روز هيچ غذايى نخوريم چه اتّفاقى مى افتد؟

  حدس  حدس بزن:
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با كمك والدين خود نام خوراكى هايى را كه در طول يك هفته مى خوري يادداشت كن. كدام يك از 
آن ها مفيد و كدام يك غيرمفيد است، آن ها را در جدول بنويس.

با كمك والدين خود كارهايى را كه در طول يك هفته انجام مى دهى در جدول عالمت بزن. اين
جدول را تهّيه كرده و به ديوار اتاق خود بزن.

 خا خارج از كالس:

خوراكى هاي غيرمفيد خوراكى هاي مفيد

شنبهيك شنبهشنبهنوع فعالّيت جمعهپنج شنبهچهار شنبهسه شنبهدو
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دنياى جانوران:
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باهم كاردستى بسازيم.

با استفاده از پشم، پر و پولك بدن جانوران را بپوشانيد. آن ها را روي يك تابلو چسبانده و به
ديوار كالس بزنيد.

ككاردستى:
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به تصويراين پرنده خوب نگاه كنيد.

نام اين پرنده چيست؟

چه رنگى است؟

چگونه حركت مى كند؟

بدن آن نرم است يا زبر؟

 آيا مى توانى صداي آن را تقليد كنى؟

ممشمشاهده كنيد:
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به اين تصويرها نگاه كنيد.

  گف  گفت وگو كنيد:

بدن هريك از اين جانوران از چه چيزي پوشيده شده است؟
آيا پوشش بدن جانوران شبيه هم مى باشد؟

پوشش جانوران
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بدن بعضى از جانوران از پشم پوشيده شده است.

بدن بعضى از جانوران از پر پوشيده شده است.
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بدن برخى از جانوران از مو پوشيده شده است.

بدن برخى از جانوران از پولك پوشيده شده است.

پوشش بدن جانوران از پشم، پر، مو و پولك است.
پوشش جانوران با هم فرق دارد، پوشش جانوران از بدن آن ها محافظت مى كند.
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1. بدن جانوران از چه چيزهايى پوشيده شده است؟

2. پوشش بدن جانوران چه كمكى به آن ها مى كند؟

پاسخ دهيد:

جمله هاى درست و نادرست را عالمت بزن.

پوشش بدن كدام يك از جانوران زير از پر است؟

پوشش بدن ماهى از چيست؟

مار خروس     گاو        

پــر          پولك پشم        

درست      نادرست

بدن ماهى از پشم پوشيده شده است.

بدن طوطى از پر پوشيده شده است.

بدن گوسفند از پولك پوشيده شده است.

بدن خرس از مو پوشيده شده است.

انجام دهيد:
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بدن كبوتر از .................................................. پوشيده شده است.
بدن گربه از ..................................................... پوشيده شده است.
بدن مار از ......................................................... پوشيده شده است.
بدن شتر از ....................................................... پوشيده شده است.

با استفاده از كلمه هاى (پولك، پر، پشم، مو) جمله هاي زير را كامل كن.

به تصويرها نگاه كن و نام جانوران زير را با توّجه به نوع پوشش آن ها در جدول بنويس.

پوشش بدن هر جانور را در خانه مربوط به خود عالمت بزن.

موپشمپولكپــر

كالغ

گاو

گوسفند

ماهى

موپولكپــرپشم

مــرغ گوسفند  ماهى گربـــه 
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به اين تصويرها نگاه كنيد.

آيا مى دانيد اين جانوران چگونه حركت مى كنند؟
حركت كدام يك از اين جانوران را مى توانى انجام دهى؟

حركت جانوران   گف  گفت وگو كنيد:
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اين جانور چگونه حركت مى كند؟
چه جانور ديگري را مى شناسى كه مانند آن حركت مى كند؟

اين جانور چگونه حركت مى كند؟
چه جانور ديگري را مى شناسى كه مانند آن حركت مى كند؟

همه ي جانوران يك جور حركت نمى كنند. بعضى مى دوند، بعضى شنا مى كنند، بعضى پرواز
مى كنند، بعضى مى خزند و بعضى مى جهند.

بعضى از جانوران كه دست و پا ندارند و يا دست و پاي كوتاه دارند، براي حركت، 
شكم خود را روي زمين مى كشند، به اين حركت خزيدن مى گويند.

بعضى از جانوران به هنگام حركت از پاهاي بلند و قوي خود استفاده مى كنند. به اين 
حركت جهيدن مى گويند.
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- از دست بردن به داخل تنگ ماهى خودداري كنيد.

- به طرف جانوران سنگ پرتاب نكنيد.

- پرنده ها را در قفس نگذاريد.

- زنبورهاى عسل را اذيّت نكنيد.

   هشدار:
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به اين تصوير نگاه كنيد.

- پرنده و ماهى را به جايى كه دوست دارند باشند، وصل كن.
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1. انواع حركت جانوران را نام ببريد.

2. دو جانور را كه مى خزند، نام ببريد.

3.دو جانور را كه مى جهند، نام ببريد.

در اين تصويرها كدام جانوران مثل هم حركت مى كنند، آن ها را به هم وصل كن.

انجام دهيد:

پاسخ دهيد:
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به اين تصويرها نگاه كنيد، و مانند نمونه انجام دهيد.

مى جهد

شنا مى كند

مى خزد

پرواز مى كند
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كدام يك از جانوران زير مى خزند؟ عالمت بزن.

قورباغه چگونه حركت مى كند؟ عالمت بزن.

كرم خاكى شير    كبوتر       

پرواز مى كند مى جهد   مى خزد       

به تصويرها نگاه كن. نام جانوران زير را با توّجه به نوع حركت آن ها در جدول بنويس.

جهيدنخزيدنشنا كردنپرواز كردنراه رفتن

خرگوش 

پرسـتو 

فـيــل 

تمساح 

مـــاهى 



37

حدس بزن:

خارج ازكالس:

اگر يك خرگوش با يك الك پشت مسابقه
دهد كدام يك برنده مى شود؟

چه جانور ديگري را در محّل زندگى خود مى شناسى، كه بدن آن از پر پوشيده شده است، نام آن را 
بنويس.

چه جانور ديگري را در محّل زندگى خود مى شناسى، كه بدن آن از مو پوشيده شده است، نام آن را 
بنويس.

.................................................................

.................................................................
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دنياى گياهان:
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باهم كاردستى بسازيم.

با استفاده از برگ و گل هاي خشك شده يك تابلوي زيبا ساخته و آن را به ديوار كالس بزنيد.

كاردستى:
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يك شاخه گل خشك ويك شاخه گل شاداب به كالس بياوريد.

به اين گل ها خوب نگاه كنيد.

به برگ هاي آن ها دست بزنيد.

آن ها را بو كنيد.

چه فرقى باهم دارند؟

كدام يك زيباتر است؟

مشمشاهده كنيد:
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به اين تصويرها نگاه كنيد.

- كدام يك از اين گياهان شاداب و سبز و كدام خشك و پژمرده است؟ چرا؟

نيازهاي گياهانگفتگفت وگوكنيد:

گياهان براي رشد كردن به آب كافى نياز دارند. اگر به گياهان آب ندهيم خشك و 
پژمرده مى شوند.
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به اين تصويرها نگاه كنيد.

- كدام يك از اين گياهان شاداب و سبز و كدام پژمرده شده و خوب رشد نكرده است؟ چرا؟

گياهان براي رشد كردن به نور كافى نياز دارند. اگر به گياهــان نور نرســد، پــژمرده 
مى شوند و رشد نمى كنند.
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داستان تصويرهاى زير را تعريف كنيد.

گياهان براي رشد كردن به خاك، آب و نور خورشيد نياز دارند.
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- شاخه هاي درختان را نشكنيد.

- درختان را تكان ندهيد.

- گل ها را نچينيد.

- به هنگام بازي مراقب گياهان باغچه باشيد.

  هشدار:
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1. گياهان براي رشد كردن به چه چيزهايى نياز دارند؟

2. اگر به گياهان آب و نور كافى نرسد چه مى شود؟

3. چه كارهايى به گياهان آسيب مى رساند؟

پاسخ دهيد:

با توّجه به تصويرهاى سمت راست، تصويرهاى سمت چپ را كامل كرده و رنگ كنيد.

انجام دهيد:
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به تصويرهاى زير نگاه كن، اين گلدان در كدام يك از اين مكــان ها بهتر رشـد مى كند به آن  
وصل كن.
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كدام يك از كارهاي زير به گياهان آسيب مى رساند، عالمت بزن.
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گلدان ها را خوب نگاه كن و به ترتيب رشد شماره گذاري كن.

 كدام يك از موارد زير به رشد گياهان كمك مى كند؟

 باد           باران           آتش

درست      نادرست

گياهان در تاريكى بهتر رشد مى كنند.

آب باران به رشد گياه كمك مى كند.

گياهان براي رشد كردن به نور خورشيد نياز دارند.

اگر به گياهى آب ندهيم سرسبز و شاداب مى شود.

جمله هاى درست و نادرست را با عالمت مشّخص كن.



49

به آب نياز ندارندبه آب نياز دارند

.1.1

.2.2

.3.3

.1

.2

.3

كدام يك براي زنده ماندن به آب نياز دارند؟ نام آن ها را در جدول بنويس.

كدام يك از موارد زير به رشد گياهان كمك مى كند، در جدول بنويس. 
باران- سنگ- خورشيد- آب رودخانه- آتش

شــانـه 

هويــج 

گـــل 

ميــز 

فــرش 

درخت 
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اگر روي يك گياه را با پاكتى بپوشانيم چه اتّفاقى مى افتد؟

از گياهى كه داخل گلدان يا باغچه ي خانه كاشته شده مراقبت كنيد. پس از مدتى ببينيد چه قدر 
رشد كرده است؟

حدس بزن:

خارج از كالس:



 علوم
 فيزيكى 

فصل دوم:
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آآهن ربـا:
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باهم كاردستى بسازيم.

فوم هاي رنگى را كه به شكل هاي مختلف برش داده شده است، روي آهن رباها بچسبانيد و ازآن ها 
بر روي تابلوي كالس استفاده كنيد.

ككاردستى:
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به اين تصوير نگاه كنيد.

شما هم اين فعالّيت را مانند دانش آموزان اين كالس انجام دهيد، چه اتّفاقى مى افتد؟

ممشاهده كنيد:
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به اين تصويرها نگاه كنيد.

در كدام تصوير سوزن ها به آسانى جمع مى شوند؟

استفاده از آهن رباگگگگگگگفت وگوكنيد:

وسيله اي كه اشيا آهنى مانند سوزن و ميخ را به طرف خود مى كشد و آن ها را جذب 
مى كند آهن ربا نام دارد.
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اين فعالّيت را در كالس انجام دهيد و درباره ي آن گفت وگو كنيد.

چه وسايلى را آهن ربا به طرف خود جذب كرد؟
آن ها از چه چيزي ساخته شده اند؟
چه چيزهايى روي ميز باقى ماندند؟

با استفاده از آهن ربا مى توانيد اشيايى را كه از آهن ساخته شده اند، را بشناسيد.    
آهن ربا، اشيايى را كه آهنى نيستند، به طرف خود نمى كشد و آن ها را جذب نمى كند.
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- در چه جاهايى آهن ربا به شما كمك مى كند؟

به اين تصويرها نگاه كنيد.

در بعضى از اشيا آهن ربا به كار رفته است.
 آهن ربا در بسياري از كارها به ما كمك مى كند.
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به اين تصويرها نگاه كنيد.

كدام يك از اين آهن رباها را در كالس يا خانه ي خود ديده ايد؟

شكل هاي آهن رباگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگفگفت وگوكنيد:

آهن ربا شكل هاي گوناگونى دارد. بعضى از آن ها گرد و بعضى ديگر ميله اي هستند.
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- به سوزن هايى كه روي زمين ريخته شده 
دست نزنيــد. براي جمـع آوري آن هــا از 

آهن ربا استفاده كنيد.

- از قرار دادن آهن ربا در كنار تلفن 
همراه،تلويزيون و رايانه خودداري كنيد.

ههشدار:
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با كمك آهن ربا كدام يك از اين وسايل را مى توانيم از داخل ليوان آب بيرون بياوريم.
 عالمت بزن

- بهترين وسيله براي جمع آوري سوزن هايي كه روي زمين ريخته شده كدام است؟ عالمت بزن.

انجام دهيد:

1. وسيله اي كه اشياى آهنى را به خود جذب مى كند، چه نام دارد؟
2. آهن ربا چه چيزهايى را جذب نمى كند؟

پپاسخ دهيد:
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- كدام يك به آهن ربا مى چسبد؟ عالمت بزن.

- كدام يك به آهن ربا نمى چسبد؟ عالمت بزن.

 شيشه          كاغذ           كليد

دستكش         قيچى           سوزن

آهن ربا جذب نمى كندآهن ربا جذب مى كند

.1.1

.2.2

.3.3

وسايلى كه آهن ربا جذب مى كند، را از وسايلى كه آهن ربا جذب نمى كند، جدا كن و در جدول
بنويس.

ميخ 

مداد 

كاله

شانه 

كليد 

سوزن 
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اگر كليد شما داخل يك بطري بيفتد، كدام يك از اين آهن رباها به شما كمك مى كند، تا بتوانيد 
كليد را درآوريد؟ آن را عالمت بزن.

حدسحدس بزن:
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آهن ربايى را بردار و در خانه به وسايل مختلف بزن. چـه چيـزهايى جذب آهن ربـا مى شـوند 
وكدام ها جذب نمى شوند؟ نام آن ها را در جدول بنويس.

خخارخارج از كالس:

وسايلى كه جذب نمى شوندوسايلى كه جذب مى شوند

.1.1

.2.2

.3.3



6464444444444444444444444

ببرق:
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باهم كاردستى بسازيم.

مقّواهاي رنگى را به شكل المپ برش داده و سوراخ كنيد. سپس آن ها را از نخ عبور دهيد.
از آن ها براي تزئين كالس استفاده كنيد.

ككاردستى:
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دو راديو به كالس بياوريد.

از آموزگار بخواهيد يكى از راديوها را به برق وصل كند.

سپس هر دو راديو را روشن كنيد.

چه اتّفاقى مى افتد؟

صدا از كدام راديو شنيده مى شود؟

ممشاهده كنيد:
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به اين تصويرها نگاه كنيد.

از اين وسايل در كجا استفاده مى كنيم؟
هركدام از اين وسايل با چه چيزي كار مى كنند؟

چه وسايل ديگري را در خانه مى شناسيد، كه با برق كار مى كنند؟ آن ها را نام ببريد.

برق در زندگىگفگفت وگوكنيد:

بسياري از وسايلى را كه ما در خانه استفاده مى كنيم با برق كار مى كنند.
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به اين تصويرها نگاه كنيد.

- از اين وسايل در كجا استفاده مى كنيم؟
- هركدام از اين وسايل با چه چيزي كار مى كنند؟

در مدرسه از برق استفاده هاي زيادي مى كنيم. بسياري از وسايل در مدرسه با برق 
كار مى كنند.

چه وسايل ديگري را در مدرسه مى شناسيد كه با برق كار مى كنند؟ آن ها را نام ببريد.
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به اين تصويرها نگاه كنيد.

- كدام يك از تصويرهاي باال صرفه جويى در مصرف برق را نشان مى دهد؟
- چه كارهاي ديگري باعث صرفه جويى در مصرف برق مى شود؟

استفاده درست از برقگفگفت وگوكنيد:

ما براي انجام بسيـاري از كارها به برق نيـاز داريم پس بايد در مصرف آن 
صرفه جويى كنيم.
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- به سيم هاي بدون روكش دست نزنيد.

- اشيا فلزي و نوك تيز را داخل پريز نكنيد.

- با دست خيس از وسايل برقى استفاده نكنيد.

- به هنگام روشن بودن چرخ گوشت انگشت خود را
داخل آن نبريد.

  هشدار:
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پاسخ دهيد:

انانجام دهيد:

1. چند مورد از وسايلى را كه در خانه يا مدرسه با برق كار مى كنند را نام ببريد؟

2. دو مورد از راه هاي صرفه جويى در مصرف برق ر ا بگوييد.

كدام يك از تصويرهاي زير كار خطرناك را نشان مى دهد؟ عالمت بزن.
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كدام يك از وسايل زير با برق كار مى كند؟ عالمت بزن.

پنكه با كدام يك از موارد زير كار مى كند؟ عالمت بزن.

برق         آتش           آب



73

كدام يك از وسايل برقى زير در آشپرخانه استفاده مى شود؟ عالمت بزن.

از كدام يك از وسايل برقى زير براي نظافت استفاده مى كنيم؟ عالمت بزن.

اتو        تلويزيون          يخچال

رايانه        جاروبرقى          چرخ گوشت

درست      نادرست

تلويزيون با برق كار نمى كند.

بازي با وسايل برقى خطرناك است.

بادبادك به وسيله برق به هوا مى رود.

از المپ براي روشنايى استفاده مى كنيم.

جمله هاى درست و نادرست را با عالمت بزن       مشخص كن.
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وسايل غيربرقىوسايل برقى

.1.1

.2.2

.3.3

وسايلى كه با برق كار مى كنند، را از وسايلى كه با برق كار نمى كنند جدا كن، و در جدول بنويس.

شمع 

راديو 

المپ

ساعت 

اتو 

جارو 
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وسايل غيربرقىوسايل برقى

.1.1

.2.2

.3.3

- اگر يك روز برق قطع شود چه اتّفاقى مى افتد؟

- در خانه و مدرسه ي خود به محيط اطراف خوب نگاه كن، وسايل برقى و غيربرقى را پيدا كرده
در جدول بنويس.

حدس بزن:

خارج از كالس:

حد

خار

در خــانـــه
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وسايل غيربرقىوسايل برقى

.1.1

.2.2

.3.3

در مـدرسـه



 علوم
 زمين 

فصل سوم:
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آآب:
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باهم كاردستى بسازيم.

كاغذ يا فوم هاي رنگى را به شكل هاي قطره، ابر و رودخانه ... برش داده روي مقّوا بچسبانيد.
كاردستى خود را به ديوار كالس نصب كنيد.

ككاردستى:
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به اين ليوان نگاه كنيد.

داخل آن چيست؟

چه رنگى است؟

آن را بو كنيد.

چه بويى دارد؟

آن را بنوشيد. چه مزه اي دارد؟

انگشت خود را داخل آن فرو كنيد. چه چيزي

حس مى كنيد؟

مشاهمشاهده كنيد:
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گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگفت وگوكنيد:
به اين تصويرها نگاه كنيد.

- در كجاها مى توانى آب را ببينى؟
- در محّل زندگى خود كدام يك از اين آب ها را مى بينى؟

آب

در بيش تر جاهاي زمين آب به شكل هاي گوناگون وجود دارد. آب در روي زمين به 
صورت دريا،رودخانه، آبشار و ... است.
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- اين پسر امروز يك ماهى خريده است. به نظر شما كدام تنگ آب براي نگهداري ماهى مناسب
است؟ چرا؟

- از اين دو ليوان آب كدام را براي نوشيدن انتخاب
مى كنى؟ چرا؟

آب سالم و ناسالم

ما و همه ي جانداران براي زنده ماندن و رشد به آب سالم نياز داريم.

سر امروز يك ماهى خخرررررييييدددددهه ااسستتت.. به نظر شما كدام تنگ آب براي نگهداري ماهى من

گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگفت وگوكنيد:
به اين تصويرها نگاه كنيد.
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به اين تصويرها نگاه كنيد.

چرا آب اين رودخانه كثيف شده است؟
چه كارهايى انجام دهيم تا آب ها پاكيزه بمانند؟

ريختن زباله به داخل رودخانه ها باعث كثيف شدن آب مى شود و به جانوران وگياهانى 
كه از اين آب استفاده مى كنند، آسيب مى رساند.
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هشدهشدار:

- هر آبى آشاميدنى نيست براي خوردن آب از
آب لوله كشى استفاده كنيد.

- از داخل رودخانه آب نخوريد. آب رودخانه و
دريا آشاميدنى نيست.

- در پارك هنگام نوشيدن آب به تابلوي (آب آشاميدنى) 
توّجه كنيد.
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پاسخ دهيد:

انجام دهيد:

پاس

انجام

1. آب در كجاها وجود دارد؟

2. يكى از راه هاي جلوگيري از كثيف شدن آب را بيان كنيد.

- كدام يك از اين آب ها آشاميدنى و كدام آشاميدنى نيست؟ عالمت بزن.

آشاميدنى نيستآشاميدنى است

آب لوله كشى

آب رودخانه

آب دريا

آب معدنى

آب جوي
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در تصويرهاي زير چه چيزي محّل زندگى جانوران و گياهان را كثيف كرده است؟ عالمت بزن.

- كاش اين آب هم تميز بود.

به به چه آبى!
دوست داري در كدام يك از اين محل ها گردش كنى، آن را رنگ كن.
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2

به اين ماهى كوچولو كمك كن تا از كنار چيزهاي كه نبايد در آب باشد، بگــذرد. نقطــه هاي
1 تا 7 را به هم وصل كن تا ماهى كوچولو بتواند به كمك آن خط ها راه خودش را پيدا كند و

به دوستان خود برسد.

1

4

5

3

6

7
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آب در .................................................. وجود دارد.
ريختن .................................................. به داخل رودخانه ها آب را آلوده مى كند.

جانوران و .................................................. براي زنده ماندن به آب نياز دارند.

جاهاي خالى را با كلمه هاي مناسب پر كنيد.

- اگر آب كثيف و آلوده بخوري چه اتّفاقى مى افتد؟

گياهان- درياها- زباله

حدس بزن:

- در يك روز چند بار آب مى خوري؟ تعداد آن را بشمار و بنويس.
روزى كه براي گردش و تفريح به پارك مى روي در چه جاهايي از پارك آب مى بينى؟ نام ببر.

خخارج از كالس:




