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سخنی با همکاران ارجمند
علوم تجربی یکی از یازده حوزه ی یادگیری در برنامه ی درسی ملّی است. براساس جهت گیری های این برنامه، علوم تجربی کوشش 
از  استفاده ی مسئوالنه  و  راستا، شناخت  در همین  است.  تعریف شده  فعل خداوند  و کشف  واقعیت های خلقت  برای درک  انسان 
طبیعت به مثابه بخشی از خلقت الهی با هدف تکریم، آبادانی و آموختن از آن برای ایفای نقش سازنده در ارتقای سطح زندگی فردی، 
خانوادگی، ملّی و جهانی از ضرورت های علوم تجربی قلمداد می شود. به همین دلیل می بایست همه جانبه نگری، رویکرد تلفیقی، 
تفّکر، آگاهی، توانایی، ایجاد ارتباط بین آموزه های علمی و زندگی واقعی و به عبارتی کسب علم مفید، سودمند و هدفدار که بتواند 

انسان هایی مسئولیت پذیر، متفّکر و خّلق پرورش دهد، در سازماندهی محتوا و آموزش مورد توّجه قرار گیرد.
جهت حرکت در راستای تحقق این اهداف و همسوسازی این حوزه با برنامه ی درسی ملّی، توّجه همکاران گرامی را به نکات زیر 

جلب می کنیم:
 درس علوم، درسی است که به آسانی می تواند بین چهار عرصه یعنی خود، خلق، خلقت و خالق متعال ارتباطی منسجم، منطقی 

و معنادار به وجود آورد.
 کلس علوم، فضایی است شاد و پرجنب و جوش که مشاهده، تجربه، آزمایش، گفت و گو، تفّکر، اظهارنظر و همکاری گروهی در آن 

جریان دارد. نباید آن را به محلّی برای ساکت نشستن و شنیدن تبدیل کرد.
برای  منبعی  به  را  آن  نباید  شود.  انجام  باید  عمل  در  آنچه  و  یادگیری  فّعالیت های  معرفی  برای  است  منبعی  علوم،  کتاب   

تصویرخوانی تبدیل کرد.
 معلّم علوم، هم تصمیم گیرنده درباره ی فرایند یادگیری )طّراح آموزشی( است و هم راهنمای یادگیری دانش آموزان.



 پيش از  تدريس هر درس، هميشه به منابع يادگيرى همچون كتاب راهنماى معلّم و ديگر رسانه هاى آموزشى معلّمان مانند فيلم 
و نرم افزار مراجعه نماييد. يادگيرى از همكاران نيز يك منبع يادگيرى مفيد به شمار مى آيد.

 هر درس علوم، پيرامون يك زمينه ى يادگيرى شكل مى گيرد و فرصتى را فراهم مى كند كه دانش آموزان «شايستگى ياد گرفتن» 
را كسب كنند. اين فرصت هاى يادگيرى را به پرسش و پاسخ هاى حافظه مدار تبديل نكنيد.

 به هدف هاى اصلى هر درس توّجه داشته باشيد. كارى كنيد كه دانش آموزان در موقعيت يادگيرى مناسب قرار بگيرند و به 
توانمندى ها و شايستگى هايى كه در كتاب راهنماى معلّم ذكر شده، دست يابند. 

 در تدريس علوم، به همراه كتاب درسى، تا حّد امكان از مواد آموزشى ديگر مانند فيلم، نرم افزار آموزشى و كتاب كار بهره بگيريد.
 اگر نمايش فيلم هاى علوم در كالس امكان پذير نيست، در فضاى ديگرى از مدرسه اين امكان را به وجود آوريد كه بّچه ها بتوانند 

فيلم هاى تهّيه شده براى هر درس را ببينند و به عنوان يك منبع يادگيرى درباره ى آن با هم گفت وگو كنند و از آن بياموزند.
 در فّعاليت هاى علوم، سه نوع كار را بگنجانيد: فّعاليت فردى، فّعاليت گروهى و فّعاليت كالسى (دسته جمعى).

 محيط يادگيرى علوم را متنوع كنيد. گاهى كالس را به بيرون ببريد و گاهى بيرون را به كالس بياوريد! 
عملكرد  و  رفتار  مشاهده ى  براى  مناسبى  زمان  علوم،  كالس  لحظه هاى  تمامى  ندارد.  وجود  خاّصى  زمان  علوم  ارزشيابى  در   
دانش آموز و سوق دادن او به سمت يادگيرى بهتر است اين پيام اصلى رويكرد «ارزشيابى در خدمت يادگيرى است» را مّدنظر داشته 

باشيد.
 مديران و آموزگاران در اجراى طرح جديد آموزش علوم با همدلى، همكارى و پشتيبانى از يكديگر مى توانند فضايى سازنده و 

پيش برنده را در مدرسه به وجود آورند و زمينه ساز حّل بسيارى از مشكالت موجود باشند.



سخنى با والدين گرامى
علوم در همه جا: درس علوم تنها در مدرسه و كالس درس اجرا نمى شود. بلكه تمامى عرصه هاى زندگى، محّل يادگيرى علوم 

است و شما مى توانيد معلّم علوم فرزند خود باشيد و همه جا را به كالس علوم تبديل كنيد.
كمك آرى، جايگزينى نه: فرزندان خود را در انجام فّعاليت ها يارى كنيد اّما جايگزين آن ها نشويد.

پشتيبانى از مدرسه: هميشه مدرسه را در تهّيه ى وسايل موردنياز انجام فّعاليت ها پشتيبانى نماييد.
توّجه به پرسش ها: كنجكاوى و پرسشگرى را در فرزند خود تقويّت كنيد و پرسش هاى او را مورد توّجه قرار دهيد.

بپرسيد: با فرزند خود درباره ى آنچه در كالس علوم اتّفاق مى افتد، گفت وگو كنيد. بپرسيد چه كار كردى؟ چه پرسيدى؟ چه ياد گرفتى؟

وسايل خانگى: هنگام كار با وسايل خانگى و لوازم منزل، اصول علمى آن ها را به كودك آموزش دهيد.
تمرين يادگيرى: هر رسانه ى عمومى (صدا و سيما، مجّالت، كتاب ها و…) مى تواند يك منبع يادگيرى باشد. شما اين امكان را 

به واقعيت تبديل كنيد.
لّذت يادگيرى: بسيارى از آزمايش ها در خانه قابل انجام هستند. لّذت يادگيرى همراه با فرزند خود را هرگز از دست ندهيد. 

كتاب خوانى نيز يك فّعاليت علمى به شمار مى آيد.
توّجه به جاى تشويق: به جاى تشويق فرزند خود و دادن جايزه، سعى كنيد با توّجه و دّقت به كار او، احساس رضايت مندى و 

تأييد خود را نشان دهيد.
همكارى با گروه: فرزند خود را به همكارى با ديگر دانش آموزان در مدرسه ترغيب كنيد. او بايد طعم موفقيت را در گروه بچشد.
علوم و مشاغل: درباره ى شغل هاى مختلفى كه در جامعه وجود دارد و ارتباط هر شغل با علم و فّناورى با فرزند خود گفت و گو كنيد.

نگاه عميق به يادگيرى: كتاب درسى را به منبعى براى پرسش و پاسخ هاى حفظى تبديل نكنيد.
ايمنى، قبل از هر چيز: نكات ايمنى، بهداشتى و پيشگيرى را مستقيماً و با جّديت به فرزند خود آموزش دهيد.



خواندن کلید یادگیری: ایجاد توانمندی »خواندن همراه با درک و فهم متن های اّطلعاتی و ادبی« یک هدف آموزشی بسیار مهم است و در یادگیری 
مادام العمر نقش بسیار مهّمی دارد. این کار از طریق خواندن کتاب، همراه با دادن فرصت تأّمل، دریافت و تفّکر درباره ی مطالب آن، تقویّت می شود.

مطالبی که در پایین برخی صفحات با کادر خاکستری مشّخص شده، توصیه هایی برای والدین جهت کمک به فرزندان است.



گردش در بوستان
با گردش در بوستان شروع کرده اند.  دانش آموزان کالس دوم یک دبستان امسال درس علوم را 
معلّم از آن ها خواسته، آنچه را مشاهده می کنند، یادداشت کنند. شما نیز با همکاری معلّم خود این 

کار را انجام دهید.
در تصویر هر یک از دانش آموزان مشغول چه کاری هستند؟

زنگ علوم1
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هشدار
 بوییدن و چشیدن بعضی چیزها برای سالمتی ضرر دارد. قبل از چشیدن یا بوییدن چیزی با معلّم 

خود مشورت کنید.

هنگام گردش در طبیعت توّجه فرزندان خود را به شگفتی های آفرینش جلب نماییم تا به عظمت خدای مهربان پی ببرند.
در زمین بگردید و بنگرید خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرده است. سوره ی عنکبوت، آیه ی 20 
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گفت وگو  یکدیگر  با  کرده اند،  مشاهده  آنچه  درباره ی  دانش آموزان  بوستان،  در  گردش  از  پس 
می کنند. آن ها برای بیان دقیق مشاهدات خود از یادداشت های خود استفاده می کنند. شما نیز این 

کار را انجام دهید.
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ایستگاه فکر
مینا برگه ی یادداشت خود را گم کرده است اّما سمّیه آن را همراه دارد.

کدام یک می تواند مشاهدات خود را دقیق بیان کند. چرا؟
یادداشت برداری به ما کمک می کند، آنچه را مشاهده می کنیم، دقیق بیان کنیم.

هنگام گردش و مسافرت فرزندان خود را به یادداشت برداری از آنچه مشاهده می کنند، تشویق نماییم.  

15



هوای سالم، آب سالم2

استان کردستان ـ دریاچه ی زریوار
)بخش های یخ زده و یخ نزده همزمان 
در تصویر مشاهده می شود(



را  سالم  هوای  تصویر  کدام 
نشان می دهد؟

گفت وگو کنید
آلوده  هوای  تصویر  به  دّقت  با 
شده  آلوده  هوا  چرا  کنید.  نگاه 
هوایی  می توانیم  چگونه  است؟ 

سالم داشته باشیم؟

هوای سالم

به فرزندانمان راه های بهداشتی حفاظت از خود، در هوای آلوده را آموزش دهیم.

فّعالیت
    در یک بطری شّفاف با اسفند یا عود دود ایجاد کنید. 
آن را وارونه نگه داشته و در آن را ببندید؛ چه می بینید؟

     اگر در بطری را باز کنیم، چه می شود؟
    با یک آبپاش روی دود درون بطری آب بپاشید، چه 

اتّفاقی می افتد؟ آب چه رنگی می شود؟
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علم و زندگی
بر  اثراتی  چه  آلوده  هوای 
زندگی جانوران و گیاهان دارد؟
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برخی از کارهای انسان آب رودخانه را آلوده  می کند.

آب رودخانه

ایستگاه فکر
پرنده های  و  ماهی ها  جای  به  شما  اگر 
انتظاری  چه  انسان ها  از  بودید،  رودخانه 

داشتید؟

هشدار
آشامیدن  قابل  و  بهداشتی  رودخانه  آب 

نیست.

فرزندانمان را به آشامیدن آب از جاهای مطمئن توصیه کنیم. 

به تصویر نگاه کنید. چرا این جانوران از بین رفته اند؟

18



آب سالم

همه ی جانداران برای زندگی به آب سالم نیاز دارند.
انسان از آب چه استفاده هایی می کند؟

و هرچیز زنده ای را از آب پدید آوردیم. سوره ی انبیا، آیه ی 30

جانوران و گیاهان از آب چه استفاده هایی می کنند؟

گفت وگو کنید
اگر آب رودخانه ای خشک شود، برای جاندارانی که در آن رودخانه و اطراف آن زندگی می کنند، چه اتّفاقی می افتد؟
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هر وقت که به آب نیاز داریم، شیر آب را باز می کنیم. آبی که مصرف می کنیم از کجا آمده است؟ برای 
اینکه آب، قابل آشامیدن بشود، افراد زیادی تالش می کنند.

به تصویرهای زیر نگاه کنید.

آب آشامیدنی

علم و زندگی
از معلّم خود بپرسید در تصفیه خانه، چگونه آب رودخانه را به آب قابل آشامیدن تبدیل می کنند؟

گفت وگو کنید
کدام تصویر مصرف درست آب را نشان می دهد؟

درباره ی تصمیم فرزند خود برای مصرِف درسِت آب گفت وگو و در اجرای آن به او کمک کنید. 

در گروه خود درباره ی راه های درسِت مصرِف آب گفت وگو کنید. سپس این کارها را در خانه و مدرسه 
انجام دهید.

          آب در خانه           آب در تصفیه خانه                       آب پشت سد
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بّچه ها را به داشتن محیط سالم برای زندگی سالم ترغیب کنید. 

به تصویرهای زیر با دّقت نگاه کنید.
ما چگونه می توانیم به حفظ محیط زندگی جانداران کمک کنیم؟

گزارش کنید
پیشنهادهای خود را برای داشتن محیط سالم بنویسید و به کالس گزارش دهید. برای این کار از افراد 

خانواده کمک بگیرید.
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زندگی ما و گردش زمین ـ1 3



مشاهده کنیدزندگی ما و گردش زمین ـ1
مانند شکل، نخی را به دور توپ ببندید و آن را جلوی چراغ روشنی بگیرید. به نوری که از چراغ به توپ 

می تابد، نگاه کنید. چه مقدار از توپ روشن شده است؟

حاال به شکل زیر نگاه کنید. نور خورشید، همیشه یک طرف زمین را روشن می کند. آن طرف از زمین که 
رو به خورشید قرار دارد، روز است؛ طرف دیگر هم شب است.

گفت وگو کنید
روز و شب چگونه به وجود می آید؟ 

خدا کسی است که شب را برای شما پدید آورد تا در آن آرام گیرید و روز را روشنی بخش قرار داد. سوره ی غافر، آیه ی 61

خورشید

کره ی زمین

کار در منزل
در یک اتاق تاریک به کمک یک چراغ قوه و یک پرتقال، هندوانه، توپ و .... قسمت های تاریک و روشن 

درست کنید. آیا می توانید قسمت تاریک را زیادتر یا کمتر کنید؟

روزشب
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کار در کالس
     یکی از دانش آموزان در یک محل می ایستد و خود را خورشید معّرفی می کند.

     4 نفر از دانش آموزان نقش زمین را دارند و دست های خود را به شکلی به هم می دهند که هیچ یک   
دیگری را نمی بیند.

      نفری که رو به خورشید است، با صدای بلند خود را معّرفی می کند: من روز هستم؛
      نفری که کامالً پشت به خورشید است، خود را معّرفی می کند: من شب هستم؛

      نفرات به آرامی به سمت دست چپ خود حرکت می کنند و هر کدام به محّل دانش آموز سمت چپ 
خود می رسد. در این حالت هر 4 نفر خود را معّرفی می کنند.

      گردش به آرامی ادامه دارد ....

زمین به دور خود می چرخد. این چرخش روز و شب را به وجود می آورد.
زمین در هر 24 ساعت، یک بار به دور خود می چرخد.

به دانش آموزان چگونگی انجام فّعالیت گروهی و رعایت نظم و نوبت را آموزش دهید.

1
2

3
4
5

6
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کار در کالس
با کمک معلّم یک چراغ مطالعه را با یک سیم رابط بلند به برق وصل کنید.

چراغ را در وسط کالس روشن کنید.
آیا چراغ به کالس شما گرما می دهد؟

چراغ مطالعه را در حالی که روشن است، به خارج از کالس ببرید.
آیا باز هم چراغ کالس شما را گرم می کند؟
گرمی زمین در تمام روز یک اندازه نیست.

آزمایش کنید
برای اندازه گیری سردی و گرمی از دماسنج استفاده می کنیم.

در یک ظرف تا نیمه آب سرد بریزید. دماسنج را داخل آب سرد قرار دهید.
محّل قرار گرفتن مایع داخل دماسنج را به کمک معلّم خود یادداشت کنید.

ظرف را روی یک سه پایه قرار دهید و یک چراغ الکلی زیر آن روشن کنید.
در هر دقیقه، یک بار دمای آب درون ظرف را اندازه گیری و یادداشت کنید.

پس از یک ساعت، شعله ی چراغ الکلی را خاموش کنید و مجدداً هر 2 دقیقه یک بار، دمای آب درون 

به دانش آموزان خود رعایت نکات ایمنی را هنگام آزمایش یادآور شوید.

ظرف را اندازه گیری و یادداشت کنید.
آیا تغییر دمای آب به سرعت اتّفاق می افتد؟ چگونه؟

ایستگاه فکر
آیا صبح که خورشید طلوع می کند، زمین به طور ناگهانی گرم می شود؟

آیا عصر که خورشید غروب می کند، زمین به طور ناگهانی سرد می شود؟
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گرمى محل هاى سايه و آفتابى با هم تفاوت دارد.
آزمايش كنيد

     2 دماسنج تهّيه كنيد.
    يكى از دماسنج ها را در سايه و ديگرى را در مقابل آفتاب بگذاريد. 10 دقيقه صبر كنيد. با كمك 
معلّم خود دمايى را كه هر دماسنج نشان مى دهد، بخوانيد و در جدول يادداشت كنيد. كدام دماسنج دماى 

بيشترى را نشان مى دهد؟

قبل از آزمايش چگونگى كار با دماسنج را به دانش آموزان آموزش دهيد.

            دما در مقابل آفتاب                       دما در سايه                               زمان

10 دقيقه

1 ساعت

2 ساعت

3 ساعت

     همين آزمايش را چند بار ديگر تكرار كنيد و دماهايى را كه دماسنج ها نشان مى دهند، در جدول زير 
يادداشت كنيد.

   4  يادداشت هاى خود را در جدول مقايسه كنيد. چه نتيجه اى مى گيريد؟ توضيح دهيد.
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علم و زندگی
خورشید با گرما و نور خود زمین را گرم و روشن می کند.

مقدار کمی از گرما و نور خورشید به خانه ی ما یعنی کره ی زمین می رسد.
همین مقدار کم کافی است که زمین برای ما انسان ها، جانوران و گیاهان، خانه ی خوبی برای زندگی باشد.

گفت وگو کنید
به نظر شما نور خورشید بر زندگی   ما و سایر جانداران چه اثری دارد؟
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جانداران به گرما و نور خورشید نیاز دارند.

به دانش آموزان آموزش دهید در مصرف دانه ی لوبیا برای آزمایش اسراف نکنند.

گیاهان با استفاده از نور خورشید رشد می کنند و برای خود و جانداران دیگر غذا تهّیه می کنند.

آزمایش کنید
تعدادی  دانه ی  لوبیا  تهّیه  کنید. آن ها  را به دو 

قسمت مساوی تقسیم کنید.
هر قسمت را داخل یک پارچه ی نمناک قرار 

دهید و پارچه را داخل بشقاب بگذارید.
یکی از بشقاب ها را داخل یخچال قرار دهید و 

بشقاب دیگر را پشت پنجره  ی اتاق رو به آفتاب 
بگذارید. هر روز روی پارچه ها کمی آب بپاشید.

بعد از 3 روز لوبیاهای داخل پارچه ها را با هم مقایسه کنید.

ایستگاه فکر
امیر و مهدی می خواهند به کمک آزمایشی نشان دهند که گیاهان 
در نور خورشید بهتر رشد می کنند. آن ها فقط یک گلدان دارند.

1

2

3

     آن ها برای انجام آزمایش، 
چه وسایل دیگری نیاز دارند؟

     آن ها باید آزمایش خود را چگونه 
انجام دهند؟

     شما هم این آزمایش را انجام دهید و 
نتیجه را به کالس گزارش دهید.
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جانداراندرشبوروزکارهایمتفاوتیانجاممیدهند.

جمعآوریاّطالعات
بیشترجاندارانشبهااستراحتمیکنند.برخی

ازآنهاشبهافّعالیتمیکنند.
شمایکجانورراکهشبهافّعالیتمیکند،انتخاب
آوری جمع اّطالعات آن زندگی دربارهی و کنید
کنید.اّطالعاتخودرادرکالسدرسبرایسایر

دانشآموزانتعریفکنید.
درچهشغلهاییافرادشبهاهمفّعالیتمیکنند؟
یکیازدانشآموزانکهپدریامادرویایکیاز

با بردن دانش آموزان به کتابخانه و یا با استفاده از رایانه چگونگی جمع آوری اّطالعات را به آن ها آموزش دهید.

1

2
3

نزدیکاناوشبهافّعالیتمیکند،بااوگفتوگوکند.سپساّطالعاتجمعآوریشدهرابهسایردانشآموزان
گزارشدهد.
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زندگی ما و گردش زمین ـ2 4

استان گیالن
جاّده ی ییالق رضوان شهر به خلخال)در چهار فصل( 



آزمایش کنیدزندگی ما و گردش زمین ـ2
در یک اتاق تاریک بر روی دو میز دو سّکه و دو چراغ مطالعه ی یکسان قرار دهید. نور یکی از آن ها 
را به صورت راست و نور دیگری را به صورت مایل به سّکه ها بتابانید. پس از مّدتی سّکه ها را لمس کنید. 
تغییر دهید.  به چراغ  را نسبت  از سّکه ها  کدام بیشتر گرم شده است؟ چرا؟ محّل قرار گرفتن هریک 

مشاهده های خود را یادداشت کنید.

اوست )خدا( کسی که زمین را برای شما رام گردانید. سوره ی ملک، آیه ی 15

گفت وگو کنید
یادداشت های خود را با هم مقایسه کنید و درباره ی نتایج مشاهده ها گفت وگو کنید.

آزمایش کنید
به  و  به یکی راست  یا چراغ  نور خورشید  به طوری که  قرار دهید  به هم در محلّی  نزدیک  را  دو دماسنج 
دیگری مایل بتابد. پس از مّدتی، دمایی را که دماسنج ها نشان می دهند، با یکدیگر مقایسه کنید. چه نتیجه ای 

می گیرید؟
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زمین فصل های مختلفی دارد.

درفصل های مختلف سردی و گرمی محّل زندگی ما )کره ی زمین( با هم فرق می کند. 
زمانی که نور خورشید به محلّی به طور راست می تابد، آن محل بیشتر گرم می شود.

زمانی که نور خورشید به محلّی به طور مایل می تابد، آن محل کمتر گرم می شود.
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از تجربیات خود درباره ی تغییرات فصل ها و تأثیر آن بر زندگی برای فرزندان خود بگویید. 
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باد دارای جهت و سرعت است.

بادنما بسازید
مواد و  وسایل الزم

قیچی، چسب، سوزن، نی، مقّوا، یک قطعه چوب
     از مقّوا، یک تّکه به شکل 3 گوش و یک تّکه به شکل 4 گوش ببرید.

     3 گوش را به یک طرف نی و 4 گوش را به طرف دیگر آن، بچسبانید.
      یک سوزن در وسط نی فرو ببرید.

      نوک سوزن را به ته یک مداد یا یک قطعه چوب فرو کنید.
حاال شما وسیله ای ساخته اید که می توانید با آن جهت وزش باد را مشّخص کنید.

      بادنما را جلوی باد نگه دارید تا جهت وزش آن را نشان دهد.
      آیا راه دیگری برای نشان دادن جهت وزش باد می شناسید؟

فرفره بسازید
مواد و وسایل الزم

قیچی، کاغذ، سوزن، یک قطعه چوب
آیا با فرفره می توان فهمید که سرعت باد زیاد 

است یا کم؟ چگونه؟

1
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3
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5
6
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بادهای شدید را طوفان می گویند.

طوفان می تواند خسارت های زیادی به ساختمان ها وارد کند.

به دانش آموزان نکات ایمنی هنگام وقوع طوفان را آموزش دهید.

طوفان می تواند در دریاها موج های بسیار بزرگ به وجود آورد و سبب غرق شدن کشتی ها شود.
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باد چهره ی کره ی زمین یعنی خانه ی ما را تغییر می دهد.

باد می تواند چیزهای سبک مانند گرد و غبار و دانه های ماسه را جابه جا کند.
وقتی سرعت باد کم می شود، ذّراتی را که با خود حمل می کند، روی زمین می گذارد.

در قسمت های وسیعی از کشور ما تّپه هایی از ماسه وجود دارد که آن ها را باد به وجود آورده است.
گاهی این ماسه ها روی جاّده ها یا زمین های کشاورزی و حّتی روستاها را می پوشاند و سبب خسارت به 

آدمی می شود.

 با دانش آموزان درباره ی اهّمیت درخت کاری درحفظ خاک، گفت و گو کنید.
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انسانازباداستفادهمیکند.

اززمانهایگذشتهتااکنون،انسانازباداستفادهکردهاست.

استفادهازبادروزبهروززیادترمیشود.
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1 پیام رمز را پیدا کنـ  5

استان تهران ـ شهر تهران 
)آتش بازی به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی(



شما در محیط زندگی خود با شنیدن صدا یا دیدن نور از چه چیزهایی آگاه می شوید؟

درمورد نکاتی که با دیدن آمبوالنس باید رعایت کرد، با کودکان خود گفت و گو کنید.

گفت وگو کنید
آمبوالنس با کمک نور و صدا، راه را باز می کند.

اگر راننده ای ناشنوا باشد، چگونه متوّجه نزدیک شدن آمبوالنس می شود؟
عابر نابینا چگونه متوّجه نزدیک شدن آمبوالنس می شود؟
وظیفه ی راننده ها هنگام نزدیک شدن آمبوالنس چیست؟
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کار در کالس
دانش آموزان در حال انجام دادن بازی جالبی با نام »پیام رمز را پیدا کن« هستند.

     آن ها جدول زیر را برای تعدادی از حروف الفبا درست کرده اند.

این بازی را در محیط خانواده نیز می توانید انجام دهید. بهتر است این بازی با کلمه های ساده و حداکثر سه حرفی انجام بگیرد 
و می توان به جای استفاده از جدول حروف الفبا از جدول گل ها یا جانوران و صداهای دیگر استفاده کرد و یا هر بازی دیگری 

که با صوت و نور دانش آموز را راهنمایی کند تا رمزی را پیدا کند.

     اعضای گروه 1، کلمه ی »شاد« را به عنوان رمز خود انتخاب می کنند.
     آن ها گروه 2 را با کمک صداهای مختلف مثل جدول زیر راهنمایی می کنند تا حرف های رمز)ش-1-د( 

را در جدول الفبا پیدا کنند.

نمونه ای از جدول راهنمای پیدا کردن رمز

                 عالمت ها                حرکت در جدول

به سمت  باال )↑(          دست زدن معمولی 

به سمت پایین )↓(       دست زدن با دو انگشت  

             صدای طبل          به سمت  چپ )←(

             صدای سوت              به سمت  راست )→(

 چراغ روشن                                 درست است

1

2
3
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مقایسه کنید
صدای دست زدن دو انگشتی و دست زدن معمولی را با هم مقایسه کنید. کدام بلندتر است؟

چگونه می توان با طبل و سوت، هم صدای بلند و هم صدای آهسته تولید کرد؟
از میان صداهای گاو، جوجه، کالغ کدام صدا از همه نازک تر است؟کدام صدا از همه کلفت تر است؟      

کار در منزل
به صداهای اعضای خانواده ی خود، خوب گوش کنید. صدای کدام یک از همه کلفت تر و کدام یک از همه 

نازک تر است؟

با توّجه به موقعیت محلّی می توانید از صدای حیواناتی استفاده کنید که برای دانش آموزان شناخته شده تر هستند. به کودکان 
کمک کنید تا این بازی را با وسایل دیگری تکرار کنند و صداهای نازک، کلفت، آهسته و بلند را تشخیص دهند.
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آزمایش کنید
آیا می دانید صدا چگونه تولید می شود؟

برای یافتن پاسخ، آزمایش زیر را انجام دهید.
یک حلقه کش، دو مداد، یک کتاب و نوارچسب بردارید.

     حلقه ی کش را دور کتاب انداخته و دو قلم 
را زیرکش به فاصله ی دور از هم قرار دهید. با 

نوارچسب کش ها را روی قلم ها محکم کنید.
     کش را به سمت خود کشیده و آن را رها کنید و این 

کار را چند بار انجام دهید.
آیا لرزش کش را می بینید و صدای آن را می شنوید؟

مشاهده کنید     
دست خود را جلوی گردنتان بگذارید و صحبت کنید. آیا چیزی احساس می کنید؟

1

2

با وسایلی که در اطراف شماست، صدا تولید کنید.

بر اثر لرزش اجسام، صدا تولید می شود.
42



آزمایش کنید
      یک حلقه کش را به دور یک 
کتاب بیندازید و دو مداد زیر کش 

قرار دهید.
       فاصله ی مدادها را تغییر دهید 
و هر بار کش را بکشید و رها کنید.

می شنوید،  که  صداهایی  بین  آیا 
تفاوتی وجود دارد؟                     

چگونه صدای نازک و صدای کلفت  تولید کنیم؟

را  خالی  و  باریک  بطری  یک     
و  دهید  قرار  خود  دهان  مقابل 

درون آن فوت کنید.
و  پُر  از آب  را  بطری  نصف        

درون آن فوت کنید.
در  و  نازک  صدا  حالت  کدام  در 

کدام حالت صدا کلفت است؟

هشدار
استفاده از گوشی برای شنیدن صدا 
آسیب  گوش  به  طوالنی،  مّدت  به 

می رساند.
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در این تصاویر:
     کدام صداها پیام رسان هستند؟ 

     کدام صداها برای شما خوشایند و کدام صداها آزاردهنده هستند؟ 
     یک صدای پیام رسان و یک صدای آزاردهنده ی دیگر هم نام ببرید.

صدا در زندگی
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به فرزند خود کمک کنید تا صداهای مفید و مضّر محّل زندگی خود را شناسایی کند و راه هایی برای جلوگیری از صداهای مضر 
پیشنهاد دهد.

نکته ی تاریخی
 در حرم امام رضا )ع( با صدای نقاره طلوع و غروب خورشید را  به زیارت کنندگان اّطالع می دهند.

گفت وگو کنید
در محّل زندگی شما به وسیله ی صدا چه پیام هایی را به مردم اّطالع می دهند؟
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2 پیام رمز را پیدا کنـ  6
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گفت وگو کنید 
پلیس معموالً در خیابان های خلوت برای راهنمایی راننده ها از سوت استفاده می کند اّما در خیابان های 
شلوغ استفاده  از سوت برای هشدار دادن به راننده ها یا عابر پیاده، کمکی نمی کند. چه راه حلّی را پیشنهاد 

می کنید؟

 هر رنگ نور چراغ راهنما چه پیامی را به راننده ها می دهد؟
 وقتی چراغ مخصوص عابر پیاده قرمز است، وظیفه ی ما چیست؟

ضرورت توّجه به دستورات پلیس را برای آرامش و امنّیت بیشتر عبور و مرور یادآور شوید.
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 دانش آموزان تصمیم گرفتند بازی »پیام رمز را پیدا کن« را با نور انجام  دهند.

مراحل بازی
      اعضای گروه 1 جدولی از تصاویر گوناگون درست می کنند و روی دیوار می چسبانند، این تصاویر مربوط 

به جسم هایی است که نور یا صدا تولید می کنند.

برای انجام این فّعالیت، نور فضای کالس را کاهش دهید. همچنین می توانید از تصاویر دیگری مثل دایره - مثلّث - مربّع استفاده 
کنید یا روش اجرای بازی را تغییر دهید.

      روی یک صفحه ی مقّوایی، شکل                 را می کشند و با قیچی، شکل کشیده شده را از مقّوا جدا 
می کنند.

     یکی از اعضای گروه شکل            را مقابل چراغ قّوه ی روشن قرار می دهد و آن را روی یک مقّوای سفید 
)یا روی دیوار( می اندازد. با چرخاندن این شکل، جهت حرکت در خانه های جدول تصاویر، برای گروه 2 

مشّخص می شود.
     در صورت پیدا شدن شکل رمز، گروه 1 آن را با صدای سوت تأیید می کنند. 

آیا نور از تمام قسمت های مقّوا عبور می کند؟

کار در کالس

1

3

4

5

2  اعضای گروه 1 یکی از تصاویر را به عنوان رمز انتخاب می کنند.
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خداوند کسی است که خورشید را روشنایی قرار داد. سوره ی یونس، آیه ی 5

اجسامی مثل چراغ قّوه و خورشید و هر جسمی که از خودش نور بدهد، چشمه ی نور است.
چه اجسام دیگری از خودشان نور دارند؟

بیشتر چیزهایی که می بینیم، چشمه ی نور نیستند.
یعنی از خود نور ندارند و برای دیدن آن ها نور

الزم است.
چرا در روز روشن که المپ ها روشن نیستند،

 می توانیم ببینیم؟

فّعالیت
به کمک دوستان خود تصاویر جدول صفحه ی قبل را در دو دسته قرار دهید و هردسته را نام گذاری کنید.
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ایستگاه فکر
آیا در روز آفتابي مي توانيد سایه ي خودتان را از بين ببرید؟ چگونه؟

هشدار
نگاه کردن به خورشيد به طور مستقيم باعث آسيب دیدن چشم های شما می شود.

مشاهده کنيد
در یک روز آفتابی اجسامی که در اختيار دارید، به حياط مدرسه ببرید و آن ها را مقابل نور خورشيد قرار 

دهيد و سایه های مختلف درست کنيد. 

گفت وگو کنيد
چرا سایه تشکيل می شود؟

آیا سایه ی تمام اجسامی که در مقابل نور گرفتيد، مثل هم تيره است؟
آیا با شيشه هم می توانيد سایه درست کنيد؟ امتحان کنيد.

نتيجه ی فّعاليت گروه خود را بنویسيد و به کالس گزارش دهيد.

سایه ی دوست خود را روی مقّوا بيندازید و آن را بکشيد.
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با توّجه به موقعیت محّل سکونت خود، در ساخت ساعت آفتابی به فرزندتان کمک کنید.

نکته ی تاریخی
ساعت  سایه،  از  استفاده  با  گذشته  زمان های  در 
آن  روی  از  را  زمان  و  می کردند  درست  آفتابی 

تعیین می کردند.

ساعت آفتابی بسازید
وسایل الزم: مداد یا چوب باریک- خمیر بازی - مقّوا
      در یک روز آفتابی مقّوا را روی زمین قرار دهید.

      انتهای مداد را در خمیر بازی فرو کنید و آن را در وسط 
مقّوا قرار دهید.

     در ساعت هاي 9-10-11-12و ... سایه ی مداد را روی 
مقّوا رسم کنید و زمان ها را روی هر سایه بنویسید.
     سایه ها را از نظر اندازه با یکدیگر مقایسه کنید.

خارج از کالس
درباره ی انتقال پیام در زمان های گذشته تحقیق کنید و 

به کالس گزارش دهید.
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شگفتی هاي آفرینش
حشره ی شب تاب در تاریکی شب مقداری نور زرد یا نارنجی از خود 

تولید می کند.

جمع آوری اّطالعات
از بزرگ ترها بپرسید هر یک از چراغ های خودرو چه استفاده هایی دارد؟ کدام یک از چراغ ها به راننده های 

دیگر پیامی را می رسانند؟

علم و فّناوري
امروزه از صدا و نور براي برقراري ارتباط با یکدیگر و کسب اّطالعات استفاده های فراواني مي شود.
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کار در کالس
فرض کنید در یکی از سه موقعیت زیر قرار گرفته اید:

    ناخدای کشتی هستید و در وسط دریا برای پیدا کردن مسیر خود به کمک نیاز دارید.
    در جنگل هستید و برای یافتن مسیر خود به کمک نیاز دارید.

    با دوست خود در جایی هستید که با صدا نمی توانید با یکدیگر ارتباط برقرار کنید.
چگونه می توانید با کمک نور با هم ارتباط برقرار کنید؟

راه حل های پیشنهادی گروه خود را در جدول زیر بنویسید.

فّعالیت
با استفاده از آنچه آموختید، یک وسیله ی  یاد گرفتید که صدا و نور می توانند به ما پیام و هشدار دهند. 

هشداردهنده طّراحی و آن را نّقاشی کنید.

محلّی که صدا پخش نمی شوددر جنگلوسط دریا
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اگر تمام شود... 7



امروز بّچه ها به همراه معلّم خود به یک منطقه ی خوش آب و هوا می روند. مسیر حرکت آن ها شلوغ و پر 
از خودرو است. بوی دود و صدای بلند بوق خودروها برای آن ها آزاردهنده است.

 از بّچه ها بخواهید مسیرهای رفت و آمد خود را از نظر ازدحام وسایل نقلیه با هم مقایسه کنند.

گفت وگو کنید
مسیر حرکت وسایل نقلیه در جاّده، شلوغ تر است یا در شهر یا در روستا؟

آیا تا به حال در خیابان شلوغ در انتظار باز شدن راه بوده اید؟ 
فکر می کنید خودروهای یک خیابان چه مقدار بنزین مصرف می کنند؟ 

به نظر شما دود خودروها چه زیان هایی دارد؟ 
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جایگاه سوخت
از  دور  جایی  در  معلّم خود  همراه  بّچه ها  است.  انتظار  در  برای سوخت گیری  جایگاه سوخت  راننده  در 
جایگاه سوخت پیاده  شده اند. وسایل نقلیه ی مختلف در صف های طوالنی در انتظارند تا سوخت گیری کنند.

جمع آوری اّطالعات
مواّدی مثل نفت- بنزین- گاز - گازوئیل را سوخت می نامند. سوخت ها می سوزند و گرما تولید می کنند. از گرمای 

آن ها برای گرم کردن خانه ها، مدرسه ها و محّل کار و همچنین به حرکت درآوردن خودروها استفاده می کنند.
درجایگاه سوخت چه سوخت هایی وجود دارد؟ و هریک از خودروها چه سوختی را مصرف می کنند؟

گفت وگو کنید
تابلوی زیر چه پیامی به ما می دهد؟
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سوخت مورد نیاز هریک از وسیله های پخت غذا را مشّخص کنید.

هوای پاک
بّچه ها در یک منطقه ی خوش آب و هوا از وسیله ی نقلیه پیاده می شوند. بعضی از بّچه ها شاخه های خشک 
درخت ها را از روی زمین جمع آوری می کنند تا با آن آتش درست کنند و از آن برای گرم شدن و پختن 
سیب زمینی ها استفاده کنند. بّچه ها از اینکه دیگر از دود و بوق خودروها خبری نیست، خیلی خوش حالند.

درباره ی نابودی جنگل ها بر اثر سوختن چوب ها در کالس بحث کنید. در جریان گفت وگو توّجه بّچه ها را به مّدت زمانی که یک 
نهال برای تبدیل شدن به یک درخت نیاز دارد، جلب کنید.

گفت وگو کنید

آیا تا به حال برای پختن غذا از چوب استفاده کرده اید؟ آیا موافقید دیگران هم این کار را انجام دهند؟ چرا؟
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 با کودکان درباره ی راه هایی که می توانید میزان مصرف سوخت را در خانواده ی خود کاهش دهید، گفت وگو کنید.

ایستگاه فکر 
به نظر شما اگر روزی سوخت ها تمام شوند، چه مشکالتی برای ما پیش می آید؟ آیا ما حق داریم هر چه 

می خواهیم از سوخت ها استفاده کنیم؟

شما هم در گروه خود با درست کردن یک تابلو  مردم را به استفاده ی درست از سوخت ها تشویق کنید.  

سوخت برای همه
بّچه ها در کالس با معلّم خود درباره ی استفاده ی درست از سوخت ها گفت وگو می کنند. قرار است آن ها 

با درست کردن یک پوستر یا تابلو مردم را به استفاده ی درست از سوخت ها تشویق کنند.
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طبقه بندی کنید 
وسایل زیر را مثل جدول به دو دسته طبقه بندی کنید:

هواپیماـ قطارـ کشتی ـ قایق پارویی ـ کالسکه ـ دوچرخه ـ فرغون ـ اتوبوس ـ سبد چرخ دار خرید

علم و زندگی
امروزه در بعضی از کشور ها از  نور و گرمای خورشید برای گرم کردن آب و پختن غذا و تولید برق 

استفاده می شود. 
در کشور ما ایران از گرما و نور خورشید در آب گرم کن ها و تولید برق استفاده می شود.

  

در گروه خود استفاده از خورشید را به جای سوخت ها با هم مقایسه کنید و به کالس گزارش دهید.
  

نکته ی تاریخی
  از بزرگ تر های خانواده ی خود بپرسید که در زمان های گذشته برای پختن غذا و گرم کردن خانه از چه 

وسیله ای استفاده می کردند؟ سوخت این وسیله چه بوده است؟

به همراه کودک خود در یکی از روزهای گرم تابستان، پختن غذا را با استفاده از خورشید تجربه کنید.

                     نیاز به سوخت دارند                                      نیاز به سوخت ندارند 
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ماشین بادکنکی بسازید
بّچه های این کالس پیشنهاد می کنند اگر ماشین هایی درست کنیم که با سوخت ها کار نکنند، هم هوا آلوده 

نمی شود و هم جلوی تمام شدن سوخت ها گرفته می شود.
یک گروه با پاکت شیر- بادکنک - 4 قرقره ی کوچک - خمیر بازی و چهار سیخ چوبی، ماشین درست 

می کنند.

مراحل ساخت ماشین
     در انتهای پاکت شیر یک سوراخ به اندازه ی دهانه ی بادکنک 

درست کنید.
     دهانه ی بادکنک را از سوراخ عبور دهید. 

      در هر طرف پاکت شیر دو سوراخ برای عبور دادن سیخ های 
چوبی درست کنید.

     قرقره ها را داخل سیخ های چوبی کرده و در دو طرف هر 
قرقره خمیر بازی قرار دهید تا قرقره ها خارج نشوند.

     بادکنک را باد کنید و دهانه ی آن را محکم نگه دارید و آماده ی مسابقه شوید.

بّچه ها با ماشین هایی که ساخته اند، مسابقه ی اتومبیل رانی برگزار می کنند.
شما هم در مسابقه ی بّچه ها شرکت کنید.

زمانی که هوای بادکنک ماشین تمام می شود، چه اتّفاقی می افتد؟
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گفت وگو کنید
شما در ساختن ماشین گروه خود و حرکت دادن آن چه مشکالتی داشتید؟ چه راه حل هایی برای برطرف 

کردن آن ها پیشنهاد می کنید؟ در جدولی مثل جدول زیر گزارش کنید.

در مسابقه ای که برگزار کردید، ماشینی که زودتر به 
خّط پایان رسید را با ماشینی که دیرتر رسید، مقایسه کنید. 

چه تفاوت هایی دارند؟

                    مشکالت گروه ما                                                              راه حل ها

ایستگاه فکر
تصّور کنید اگر همه ی خودرو ها مثل ماشین شما به جای بنزین با باد، کار می کردند، چه فایده هایی داشت 

و چه مشکالتی پیش می آمد.  در کالس بحث کنید.

به نظر شما آیا ممکن است روزی مجبور شویم از ماشین بادی استفاده کنیم؟ 
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 گاهی با نگاه به اطراف خود، چیزی را برای ساختن انتخاب می کنیم. فرقی 
نمی کند که مثل آن را بسازیم یا نمونه ای از آن را. ابتدا مواّد الزم را پیدا می کنیم.
 اگر بخواهیم یک جامدادی بسازیم، از چه چیزهایی استفاده کنیم؟ نام آن ها 

را بنویسید.
 شاید شما بخواهید جامدادی که می سازید شبیه به هیچ یک از جامدادی هایی 
که تاکنون دیده اید، نباشد. در این صورت چه شکلی را انتخاب می کنید؟ حاال 

برای ساختن، چه چیز دیگری نیاز دارید؟
 برای وصل کردن قطعات از چه چیزی استفاده می کنید؟

 برای بریدن یا تغییر شکل دادن مواّد مورد استفاده ی خود از چه ابزارهایی 
استفاده می کنید؟

بسازیم و لّذت ببریم! 8

6262



از اینکه می توانید با دست خود چیزی را بسازید، چه احساسی دارید؟

بعضی از چیزهایی که به نظر بی ارزش می آیند، در ساختن به ما کمک می کنند.

مثالً

یا

برای ساختن یک جاقاشقی یا جعبه ی نگه داری وسایل شخصی چه چیزی را 
پیشنهاد می کنید؟

احساس دیگراحساس دیگراحساس دیگرافتخارشادی

نمایشگاهی از دست ساخته های خود در کالس داشته باشید تا دیگران هم از 
دیدن کارهایتان فکرهای جدید پیدا کنند.

پیشنهاد اّول                                           پیشنهاد دوم

هواپیما بطری پالستیکی
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میوه ها و دا نه ها گوناگون هستند. ما و جانوران از میوه ها و دانه هاي گیاهان استفاده مي کنیم. نام میوه هایی 
را که می شناسید، در یک فهرست بنویسید.

کار در کالس
دانش آموزان میوه هاي مختلف را از فهرست خود انتخاب کرده و به کالس آورده  اند. شما هم  این کار را 
بکنید. میوه ها را برش دهید. درون میوه ها چه مي بینید؟ دانه ها را خارج کرده و آن ها را با دّقت مشاهده کنید. 

     تعداد دانه ها در کدام میوه ها از همه بیشتر و در کدام میوه ها کمتر است ؟ 
     کدام دانه ها سفت تر و کدام دانه ها نرم تر هستند؟

گفت وگو کنید
دانه هایي که مشاهده کردید، چه تفاوت ها و شباهت هایی با هم دارند؟

جمع آوری اّطالعات
کدام دانه ها را مي خوریم؟

از دانه ها چه استفاده هاي دیگري مي کنیم؟

به بّچه ها در بریدن میوه ها کمک کنید و از آن ها بخواهید بهداشت را رعایت کنند.

1
2
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آزمایش کنید
سعید و سینا تعدادي دانه ي لوبیا را در پار چه اي تمیز قرار دادند و پارچه 
را خیس کردند. آن ها هرروز به دا نه ها سر مي زدند و مراقب بودند تا 

دانه ها خشک نشوند. 
پس از چند روز  بّچه ها دانه ها را باز و داخل آن ها را مشاهده کردند. آن ها 
قسمت هاي مختلف چند دانه را روي یک مقّوا چسباندند و با استفاده از 

شکل، نام بخش هایي از دانه را که دیدند، روي مقّوا نوشتند.
شما هم این کار را انجام دهید.

چند دانه و وسایل الزم براي فّعالیت این صفحه را به فرزند خود بدهید.

علم و زندگی
کدام جانوران را مي شناسید که غذاي آن ها میوه یا دانه است؟

از وقتي که دانه ها را خیس کردید تا وقتي گیاهک  از آن ها بیرون زد، چند روز طول کشید؟ 

آزمایش کنید
شبنم و سوسن دانه هایي را که خیس کرده ولي باز نکرده بودند، 
در خاک کاشته اند. آن ها هر روز به باغچه ي کوچک خود سرکشي 
مي کنند، به دانه ها آب مي دهند و رشد دانه ها را مشاهده مي کنند.
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خداست که )در زیر خاک( دانه ها و هسته ها را می شکافد و می رویاند. سوره ي انعام، آیه ی 95

از رشد دانه یک گیاه به وجود مي آید. این گیاه نیز مي تواند دوباره دانه تولید کند.
شما هم یک باغچه ي کوچک درست کنید. در باغچه ي خود چه دانه هایي مي کارید؟

براي نگه داري از گیاهان خود چه کارهایي انجام مي دهید؟

هشدار
 برای کاشتن دانه از بزرگ تر ها کمک بگیرید و پس از انجام کار با گیاهان حتماً دستان خود را بشویید.

گزارش کنید
پس از آنکه دانه ها را کاشتید، چند روز طول کشید تا اّولین برگ هاي هریک ازگیاهان از خاک بیرون بیایند؟

هر هفته یک بار قّد گیاه را اندازه بگیرید. قّد گیاه در هر هفته چقدر افزایش پیدا کرد؟
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مشاهده کنید
دانه هاي گیاهان باید در جای مناسب قرار گیرند تا رشد کنند و به گیاه تبدیل 
شوند. باد ،آب، جانوران و انسان به پراکنده شدن دانه ها کمک مي کنند. شما 
مي توانید مثل دانش آموزان این کالس دانه هاي پراکنده شده را جمع آوري 

و مشاهده کنید. 

فرزند خود را به محیط بیرون ببرید تا دانه ها و میوه هایي از گیاهان پیرامون خود جمع آوري کند و به کالس بیاورد.

هشدار
از  پس  و  کنید  جمع آوري  را  تمیز  و  سالم  دانه های 

انجام کار دستانتان را با آب و صابون بشویید.

ایستگاه فکر 
از میان دانه ها و میوه هایي که مشاهده کردید، کدام یک را باد بهتر جابه جا مي کند؟ چرا؟

گفت وگو کنید
انسان و جانوران چگونه به پراکنده شدن دانه ها کمک مي کنند؟
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قلمه بزنيد
 يك گياه فقط از رويش دانه به وجود نمي آيد. گزارش «مريم» را بخوانيد.

به فرزند خود كمك كنيد تا از يك گياه قلمه تهّيه كند و آن را در گلدان بكارد.

در محّل زندگي شما كدام گياهان را با قلمه زياد مي كنند؟ 
بياوريد.  كالس  به  و  كنيد  درست  قلمه  ها  آن  از  يكي  از 

سپس قلمه ها را در خاك گلدان قرار دهيد.
 

گزارش فّعاليت: قلمه زدن      تهّيه  كننده: مريم ايراني     كالس: دوم الف

فّعاليت
به كمك دوستانتان جدولي مثل نمونه تهّيه و آن را كامل كنيد.

 چگونه گياهان به ما و جانوران كمك مي كنند.          چگونه ما و جانوران به گياهان كمك مي كنيم.

                 غذا (دانه، ميوه، برگ و...)                                  پراكنده  كردن دانه ها و ميوه ها                                       

69



درون آشیانه ها 10



71

در کشور ما پرنده ای به نام »چرخ ریسک« زندگی می کند. این پرنده آشیا نه اش را می بافد. چرخ ریسک، 
شاخه ها و برگ های نازک گیاهان را جمع آوری می کند و با نوکش آن ها را به هم می بافد. سپس درون 
النه را با پرهای نرم خود یا پرندگان دیگر و نیز قسمت های نرم گیاهان پُر می کند تا جای تخم هایش نرم 

باشد. این آشیانه فقط یک سوراخ برای ورود و خروج پرنده دارد. 
 

شگفتی هاي آفرینش
 چه کسی به چرخ ریسک  این توانایی را داده است؟

به همراه فرزند خود کتابی درباره ی النه سازی جانوران مطالعه کنید.

خارج از کالس
درباره ی آشیانه سازی یک جانور اّطالعات جمع آوری کنید و نتیجه را به دوستانتان بگویید.              
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مشاهده کنید  
بسیاری از مورچه ها در زیر خاک النه می سازند. بیایید النه سازی آن ها را مشاهده کنیم. 

     با همکاری دوستان گروه  خود مقداری خاک نرم و مرطوب و تعدادی مورچه ی درشت را از باغچه بردارید.

     خاک را درون ظرف شیشه ای بریزید و با احتیاط مورچه ها و تعدادی دانه ی برنج یا گندم را روی خاک بگذارید.
     دِر ظرف را با پارچه ی نازک ببندید. اطراف ظرف را هم با پارچه یا پالستیک سیاه رنگ بپوشانید.

     روزی یک قاشق آب روی خاک بریزید.
     ظرف را در جای مناسبی در اتاق بگذارید و اصالً آن را تکان ندهید.

هرروز ظرف را با دّقت و احتیاط نگاه کنید و تغییراتی را که مشاهده می کنید، به کالس گزارش دهید. 
پس از انجام کار، خاک و مورچه ها را به باغچه برگردانید.

هشدار
 برای آماده کردن النه از دستکش استفاده کنید.

وسایل الزم برای ساختن النه ی مورچه ها را به فرزند خود بدهید و برای این کار به او کمک کنید.

گفت وگو کنید
النه برای جانوران چه فایده هایی دارد؟ 

1
2
3
4
5
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جمع آوری اّطالعات
به کمک دوستان گروه خود یكی از جانوران تصویرهای این صفحه را انتخاب و برای آن یک کارت مثل نمونه تهّیه کنید.

به فرزند خود برای جمع آوری اّطالعات درباره ی اینکه یک جانور چگونه از بّچه اش نگه داری می کند، کمک کنید.

بّچه خرگوش ها وقتی بزرگ شدند، برگ و ساقه و دیگر قسمت های 
گیاهان را می خورند.

خرگوش ها غذای روباه و عقاب هستند.

جانوران به روش های گوناگون  از بّچه هاي خود نگه داری می کنند.

گفت وگو کنید
ما از چه راه هایی می توانیم به جانوران کمک کنیم تا سالم بمانند؟

گروه 3 : احمد، محّمد، مصطفی
نام جانور                                    خرگوش

خرگوش بّچه هایش  را در النه هایی که در زیر خاک درست کرده، 
به دنیا می آورد، به آن ها شیر می دهد و از آن ها مراقبت می کند تا 

بزرگ شوند. 
چگونگي نگه داري از بّچه ها

ارتباط با جانداران دیگر

کارت جانوران
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تصويرها را به دّقت نگاه كنيد.

زندگي كرم ابريشم از يك تخم آغاز مي شود. كرم ابريشم از تخم بيرون مي آيد . مّدتي برگ هاي درخت توت 
را  مي خورد و بعد روي يك شاخه پيله درست مي كند. پس از مّدتي پروانه ی كرم ابريشم از پيله خارج مي شود.

خارج از كالس
پرورش  را  ابريشم  اينكه چگونه كرم  درباره ي  پرورش مي دهند.  ابريشم  ما كرم  از كشور  يي  در جاها

مي د هند، اّطالعات جمع آوري كنيد و نتيجه را براي هم كالسي هايتان بگوييد.

١

٣

٢

4

٥
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آیا همه ي جانوران مثل هم رشد مي کنند؟ 
تصویرهاي زیر را به دّقت نگاه کنید.

هریک از این جانوران چگونه رشد مي کنند؟

1

3

2

4
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استان هرمزگانـ  جزیره ی کیش )منطقه ی حفاظت شده برای الک پشت ها(



من رشد می کنم 11
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گفت وگو کنید
شما اکنون چند سال دارید؟

کدام دوره های زندگی را پشت سر گذاشته اید؟
در طول زندگی خود چه دوره  های دیگری خواهید گذراند؟ 

اکنون چه کارهایی را می توانید انجام دهید که در دوره ی نوزادی نمی توانستید؟
از وقتی که به دنیا می آییم تا زمانی که سالمند می شویم، بدن ما تغییرات زیادی می کند. ما چیزهای زیادی 

یاد   می گیریم و توانایی انجام کارهای گوناگون را به دست می آوریم.
 

چند عکس از کودکی فرزند خود را به او بدهید و با او درباره ی چگونگی رشدش گفت وگو کنید.

کار در منزل
چند عکس خود تا هشت سالگی را جمع آوری کنید.

با پدر و مادرتان درباره ی دوران نوزادی و کودکی گفت وگو کنید و به کمک آن ها جدول زیر را کامل 
کنید.

نشانه های رشد من                           سن من  

درآمدن اّولین دندان   

   راه رفتن بدون کمک دیگران 

گفتن اّولین کلمه  

        حفظ کردن اّولین شعر 

نوشتن نام خودم   

مقایسه کنید
در گروه خود، جدول نشانه های رشدتان را با هم مقایسه کنید.
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کار در کالس
محّمد چند عکس از نوزادی تا هشت سالگی خود را 
به دوستانش نشان می دهد و به آنان می گوید که در 
این مّدت بدنش چه تغییراتی کرده و او چه کارهایی 

یادگرفته است.
شما هم این کار را انجام دهید.

کارت	مراقبت	فرزند	خود	را	به	او	بدهید	و	به	او	کمک	کنید	تا	قد	و	وزِن	زمان	تولّد	خودش	را	بخواند.	

مقایسه کنید
با استفاده از کارت مراقبت خود، بگویید قد و وزن شما از هنگام تولّد تاکنون چقدر افزایش یافته است.

گفت وگو کنید
رضا هشت سال دارد. در تصویر، کارت مراقبت او را می بینید. وقتی رضا به دنیا آمد، چند کیلوگرم وزن 

داشت؟ قّد او چند سانتی متر بود؟

رضا ایرانی

3000 گرم )٣ کیلوگرم(
50 سانتی متر
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اندازه گیری کنید
در هرگروه قد و وزن هم کالسی هایتان را 
به کمک معلّم اندازه بگیرید و عددها را در 

جدولی مانند جدول روبه رو بنویسید.

قرآن	کریم:	به	پدر	و	مادر	خود	نیکی	کنید.	)و	بالوالدین	احساناً(

گفت وگو کنید
چه کسانی برای بزرگ شدن شما تالش کرده اند؟ برای قدردانی از ایشان چه کارهایی انجام می دهید؟

 وزن نام
)کیلوگرم(

 قد
)سانتی متر(
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علم و زندگی
سارا و پدرش به مطب دندان پزشکی رفته اند. دندان پزشک پس از معاینه ی دندان های سارا به او گفت: 

دندان هایی که افتاده اند، شیری هستند و کم کم دندان های همیشگی جای آن ها را می گیرند. 
دندان پزشک از سارا پرسید: برای مراقبت از دندان هایت چه کارهایی انجام می دهی؟

و چون بیمار شوم، او )خدا( مرا درمان می بخشد. سوره ی شعرا، آیه ی 80

مشاهده کنید
دندان های خود را به دّقت در آینه مشاهده کنید. چند دندان شیری شما افتاده است ؟ چند دندان همیشگی 

شما درآمده است؟ 

هشدار
شما باید از دندان های شیری به خوبی مراقبت کنید تا دندان های همیشگی درست در بیایند و خوب رشد کنند.
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گفت وگو کنید 
در هر سّنی که باشیم، خوردن شیر و انواع لبنیات برای رشد بدن ما الزم است. خوردن لبنیات کمک می کند 

تا دندان ها و استخوان های ما خوب رشد کنند و محکم باشند. ما باید لبنیات پاکیزه و سالم مصرف کنیم.

احسان بستنی خیلی دوست دارد و فکر می کند می توان به جای انواع لبنیات فقط بستنی خورد. آیا شما با 
او موافق هستید؟

کار در کالس
نام  بعد  خوردند.  میان وعده  کالس  در  بّچه ها 
چیزهایی را که خورده بودند، در جدول روبه رو 
نوشتند و آن را کامل کردند. شما نیز جدولی 
غذاهایی  برای  و  کنید  تهّیه  این جدول  مشابه 
که در ناهار و شام مصرف می کنید، جدول را 

کامل کنید.        

نان
 

مربای هویج

          شیر  

          کره 

هشدار 
مواّد خوراکی که از بازار تهّیه می کنید، تاریخ مصرف دارد.موقع خرید به تاریخ مصرف آن توّجه کنید.

* 

* 

* 

* 

 از گیاهانآنچه خورده ام
به دست می آید

 از جانوران
به دست می آید
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برای جشن آماده شویم 12
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 انتخاب خوراکی ها

ها  کنند. آن  برگزار  دانش آموزان کالس می خواهند یک جشن  پایان سال تحصیلی  به  نزدیک شدن  با 
خوراکی های گوناگونی را برای جشن پیشنهاد کردند.

گروه شما برای جشن در کالس تصمیم دارد چه نوع خوراکی هایی را انتخاب کند؟
هر گروه در دفتر علوم خود آنچه را که برای تهّیه ی خوراکی شان الزم دارند، نوشتند و نوشته ی خود را 

شماره ی )1( نام گذاری کردند.
شما هم چیزهای الزم برای تهّیه ی خوراکی گروهتان را بنویسید و گزارش دهید.

گفت وگو کنید
درباره ی روش تهّیه ی خوراکی مورد نظر با بزرگ ترها گفت وگو کنید. 

خوراکی های محلّی اولویت دارند. هنگام تهّیه ی آن ها، توّجه فرزند خود را به تغییر حالت و شکل مواد در هر یک از مراحل جلب و از ارائه ی مستقیم 
اّطالعات خودداری کنید.
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در کالس هر گروه وسایل مورد نیاز و روش تهّیه ی شربت، شکالت آجیلی، ژله و ... را گزارش می دهد.

ای مردم از آنچه در زمین است حالل و پاکیزه تناول کنید. سوره ی بقره، آیه ی 168

گروه شما هم، خوراکی ها و وسایل مورد نیاز خود را گزارش دهد.
چیزهای اطراف ما، ماّده نام دارد. برای نمونه تمام چیزهایی که برای برگزاری جشن استفاده کرده اید، 

ماّده نامیده می شود.
چند ماّده ی دیگر که در اطراف خود می بینید، نام ببرید.

نوشته ی شماره ی 1 را در گروه، به دلخواه دسته بندی کنید.

شکالت آجیلی )2(شربت آبلیمو )1(

ژله )4(دانه ها و میوه ها )3(
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همه چيز آماده است.

ايستگاه فكر
 كدام يك جاى بيشترى مى گيرد؟

كدام سبد جاى بيشترى مى گيرد؟ به چه دليل؟

گفت وگو كنيد
يك حّبه ى قند و يك سيب از چه نظر به هم شباهت دارند؟ از چه نظر با هم تفاوت دارند؟ 

 
كار در كالس

هر گروه مواد و  وسايل  داخل كيف خود را روى ميز بگذارد و آن ها را با توّجه به مقدار جايى كه مى گيرند، 
دسته بندى كند.

ماّده جا مى گيرد. برخى از مواد، جاى كمتر و برخى از مواد، جاى بيشترى مى گيرند.
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خوراکی ها را در ظرف ها بچینید. 

هشدار
قبل از چیدن خوراکی ها دست های خود را با آب و صابون بشویید.

آزمایش کنید
وسایل الزم: یک بشقاب، 

یک لیوان و مقداری آجیل
      یک عدد بادام را انتخاب 

و شکل آن را با دّقت مشاهده 
کنید. 

     بادام را در بشقاب و لیوان بگذارید و شکل آن را دوباره مشاهده کنید.
آیا شکل بادام در لیوان و بشقاب تغییری کرد؟

وقتی آجیل را داخل ظرف های متفاوت می ریزید، آیا شکل دانه های آن تغییر می کند؟
چیزهایی که شکل معّینی دارند ، جامد نامیده می شوند.

ایستگاه فکر
آیا گردو، کشمش و پسته مواّد جامد هستند؟ به چه دلیل؟ 

کنجد و شکر چطور؟

1

2

فرزند خود را در تهّیه ی فهرستی از مواّد جامدی که در یک روز با آن سر     و     کار دارد، کمک کنید. 

شکرشکر
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                              شربت را در لیوان ها بریزید. 

مواد و وسایل الزم برای تهّیه ی شربت:
 آب – شکر – آبلیمو )یا مواّد دیگر( - پارچ شیشه ای – قاشق

     شکر را در پارچ بریزید و به آن آب اضافه کنید و هم بزنید. چه اتّفاقی می افتد؟
     آب لیمو را به اندازه ی دلخواه به آن اضافه کنید.

شربت را در لیوان بریزید.

آزمایش کنید
شربت تهّیه شده را در ظرف هایی با شکل ها و اندازه های مختلف بریزید.

شربت را در لیوان، پارچ و کاسه بریزید.
هر بار شکل شربت چه تغییری می کند؟

آب و شربت مایع هستند. آن ها به شکل همان ظرف خود در می آیند.
چند مایع دیگر نام ببرید.

فهرست شماره ی 1 خود را )صفحه ی 83( با توّجه به جامد و مایع بودن مواد، 
طبقه بندی کنید و گزارش دهید.

2

فهرست مواّد جامد را در محّل قابل دید فرزند خود بچسبانید تا در روزهای بعد و پس از آشنایی بیشتر با مواد، کامل  شود. 

1
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شکالت آجیلی درست کنید.

دانش آموزان این گروه می خواهند با کمک معلّم خود با شکالت 
و دانه های  آجیل،  شکالت های  آجیلی  یک  نفره  درست  کنند. 

شکل های مقابل سه مرحله از این کار را نشان می دهند.
چه تفاوتی بین شکالت ها در مرحله ی 1، 2  و  3 وجود دارد؟ 

دلیل آن چیست؟
گرما باعث می شود که مواد تغییر حالت دهند.

1

2 3
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قالب بسازید
دوست دارید شکالت های یک نفره ی شما 

چه شکلی باشد؟
با  می توانید  شما  بکشید.  را  آن  شکل 
استفاده از ورقه ی آلومینیومی یا ظروف 
یکبار مصرف کاغذی و یا هر وسیله ی 

مناسب دیگر، قالب درست کنید.

هشدار
       هنگام استفاده از آب داغ از معلّم خود کمک بگیرید.
           از ریختن مواد داغ در ظرف های یکبار مصرف 

خودداری کنید.

چه چیزی باعث شد شکالت ها به شکل قالب درآیند؟
یا  یخ  و  آب  در  را  شکالت  قالب های  باید  چرا 

یخچال قرار داد؟

1

فرزند خود را در انجام فّعالیت های کار در منزل همراهی و در مورد نکات ایمنی با او گفت وگو کنید؛ اّما فّعالیت را به جای او انجام ندهید.

کار در منزل
این فّعالیت را همراه یک بزرگ تر انجام دهید.

چند ماّده مثل یخ، کره، روغن جامد، شمع و .... انتخاب کنید.
هر یک را در ظرف های جداگانه گرما دهید. مشاهدات خود را 

بنویسید.
سپس هر ماّده را در جای سرد قرار دهید. گزارش مشاهدات 

خود را در کالس بخوانید.
این بار فهرست شماره ی 1 خود را )صفحه ی 83( با توّجه به اثر 

گرما بر تغییر هر ماّده طبقه بندی کنید.

2
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گروه های کار در مدرسه

خود  کالس  پاکیزگی  و  غذایی  مواّد  باقی مانده ی  درباره ی  می خواهند  دانش آموزان  جشن  پایان  با 
تصمیم گیری کنند. 

هر گروه، کارهای پیشنهادی خود را بیان می کند.

در این جشن مواّد خوراکی زیر اضافه آمده است.
شربت آبلیمو، میوه، آجیل، شکالت، شکر و بیسکویت

گفت وگو کنید
در جشن کالس شما چه مواّدی اضافه آمده است؟

شما برای نگه داری آن ها چه راه هایی پیشنهاد می کنید؟

گروه نگه داری مواّد خوراکی

گروه پاکیزگی

را پیشنهاد می کنید؟شما چه گروهی 

گروه جمع آوری و جداسازی مواد
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جای خشک یا جای نمناک؟

دانش آموزان گروه »نگه داری مواّد خوراکی«، برای مشاهده ی اثر آب روی مواّدغذایی، آزمایشی انجام 
دادند. شما هم این آزمایش را در کالس انجام دهید.

آزمایش کنید
      دو ظرف مانند هم بردارید و در هر کدام 10 دانه 

نخودچی بریزید.
      در یکی از ظرف ها 10 قطره آب اضافه کنید.

      دِر هر دو ظرف را محکم ببندید. 
جا  یک  در  هفته  یک  مّدت  به  را  ظرف  دو  هر      

نگه داری کنید.
     پیش بینی می کنید بعد از یک هفته چه اتّفاقی برای 

نخودچی ها بیفتد؟
      در طول هفته هر روز نخودچی ها را مشاهده کرده

و یادداشت برداری کنید.
      نتیجه را به کالس گزارش دهید.

پیش بینی کنید
پیش بینی می کنید آب بر روی هر یک از مواد )کاغذ، بیسکویت، گچ، شکر، آرد(  چه اثری دارد؟

برای بررسی درستی یا نادرستی پیش بینی خود، آزمایش کنید و نتیجه را گزارش دهید.

کار در منزل
      یک ماّده ی خوراکی انتخاب کنید و اثر آب را بر آن آزمایش کنید و نتیجه ی آزمایش خود را به کالس 

گزارش دهید.
      یک مقّوا مثل جعبه ی شیرینی یا .... بردارید. آن را به قطعه های مساوی ببرید و هر قطعه را در جاهای 
مختلف خانه )حمام، آشپزخانه، زیرزمین، حیاط، کنار باغچه و ....( به مّدت یک هفته قرار دهید و نتیجه 

را گزارش دهید.

1

2
3
4

5

6

7

1

2
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در کجا نگه داری کنیم؟

کار در منزل
درباره ی راه های نگه داری از خوراکی های جشن از بزرگ ترها بپرسید و گزارش دهید. 

کار در کالس
هرکدام از مواّد غذایی مانند: شکالت آجیلی، شربت، میوه، ژله و آجیل در کجا باید نگه داری شوند تا مّدت 

بیشتری سالم بمانند؟

کار در منزل
می شود،  داری  نگه   ... و  آشپزخانه  کمد  یخچال،  در  که  را  مواّدی  نام  بروید.  خود  منزل  آشپزخانه ی  به 

بنویسید.
درباره ی دلیل نگه داری مواّد غذایی در جاهای مختلف از بزرگ ترها بپرسید و گزارش دهید.

جای
 سرد

جای
 خشک

جای
سرد و 
خشک
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با چربی ها چه کنیم؟

تمیزی  برای  کمتری  ماّده ی شوینده ی  و  از آب  می خواستند  دانش آموزان گروه شست و شوی ظرف ها 
ظرف ها استفاده کنند.

شما برای تمیز کردن ظرف ها چه کارهایی را پیشنهاد می کنید؟
دانش آموزان این گروه برای راه پیشنهادی خود آزمایش زیر را طّراحی کردند.

آزمایش کنید
      3 عدد دستمال پارچه ای مانند هم انتخاب کنید.

      روی هر دستمال 5 قطره روغن مایع بریزید. 
     دستمال شماره ی 1 را با آب معمولی و شوینده، 
دستمال شماره ی 2 را با آب گرم و شوینده و دستمال 

شماره ی 3 را با آب سرد و شوینده بشویید.
      نتیجه را گزارش دهید.

درباره ی مصرف بیش از حّد شوینده ها و اثرات بد آن بر محیط زندگی با فرزندتان گفت  وگو کنید.

کار در منزل               
در خانه ی شما برای شست و شوی ظرف، لباس، دست و صورت و ... از چه مواّدی استفاده می شود.

هشدار
هنگام استفاده از مواّد شوینده به نکات ایمنی روی برچسب آن ها توّجه کنید. 

1

2
3

4
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جداسازی

گفت وگو کنید
بعد از جشن در کالس شما کدام مواد دور ریختنی هستند؟ آن ها را فهرست و دسته بندی کنید.

     

     جدا کردن مواّد دورریختنی از یکدیگر چه فایده هایی دارد؟
     در روزهای گرم تابستان بوی بد زباله ها شما را بیشتر آزار می دهد یا در زمستان؟ به چه دلیل؟

     در جاهایی که زباله ها توسط مأموران شهرداری جابه جا نمی شود، چه باید کرد؟

1
2
3

ایستگاه فکر
ما چگونه می توانیم به مأموران شهرداری در جا به جایی زباله ها کمک کنیم؟ 

زباله ی 
خشک

زباله ی تر کاغذ
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دوباره استفاده كنيد.

بّچه های اين كالس از گچ و مواّد دور ريختنی، جا مدادی زيبايی برای كالس تهّيه  می كنند. آن ها درباره ی 
مواّد مورد نياز، روش ساخت آن، محكم بودن وسيله و زيبايی آن تصميم گيری كردند. 
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کار در منزل
وسیله ای بسازید که در مدرسه یا خانه از آن استفاده شود.

برای ساخت این قالب، دانش آموزان کالس از کدام تجربه های خود استفاده کردند. آن ها را فهرست 
کنید.



از گذشته تا آینده)نان( 14
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در کشور ما ایران، نان اصلی ترین ماّده ی غذایی است. تصویرهای زیر چگونگی آماده سازی نان را نشان می دهد.

مراحل تهّیه ی نان

با اعضای گروه خود درباره ی ترتیب انجام مراحل تهّیه ی نان گفت وگو کنید. مراحل را به ترتیب انجام، 
شماره گذاری کنید. در هر مرحله چه کاری انجام می شود؟

)2(
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روش های آسياب كردن

گندم را در آسياب آرد می كنند.
تصويرهای زير برخی از آسياب ها را نشان می دهد.

به	همراه	فرزند	خود	مقداری	گندم	را	آسیاب	کرده،	اجازه	دهید	یکی	از	مراحل	تهیه	ی	نان	را	تجربه	کند.	

از معلّم خود بخواهيد چگونگی كار هر يك را برای شما بيان كند.

ايستگاه فكر
آسياب ها با گذشت زمان چه تغييراتی پيدا كرده اند؟ 

كار در منزل
از پدر و مادر خود درباره ی آسياب های دوران گذشته بپرسيد.
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تهيه ی خمير از آرد

خمير كردن دستی و خمير  كردن  به  كمك  دستگاه  مخلوط كن،  نمونه هايی  برای  تهيه ی  خمير از آرد هستند.
درباره ی اين دو روش تهيه ی خمير از آرد در كالس گفت و گو كنيد و آن ها را با يكديگر مقايسه كنيد.

به	نان	احترام	بگذارید	که	خداوند	به	آن	احترام	گذاشته	است.	پیامبر	اکرم	)ص(

خارج از كالس
با مراجعه به يك نانوايی در مورد دو روش تهيه ی خمير از آرد اّطالعات بيشتری كسب كنيد و به كالس 

گزارش دهيد.
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روش هاى پخت نان
در تصويرهاى زير برخى از روش هاى پخت نان نشان داده شده است.

در روستا يا شهرى كه شما زندگى مى كنيد، از چه روش هايى براى پخت نان استفاده مى شود؟

با فرزندان خود درباره ى روش هاى توليد نان در گذشته و حال گفت  وگو كنيد.

گفت وگو كنيد
دو روش از روش هاى پخت نان را با هم مقايسه كنيد.

خارج از كالس
نّقاشى  را  خود  زندگى  محّل  در  نان  پخت  هاى  روش 

كنيد و به كالس نشان دهيد.  
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با  می شود.  ریخته  دور  نان  از  زیادی  مقدار  که  درحالی  می شود،  انجام  زیادی  کارهای  نان  تهّیه ی  برای 
هم کالسی های خود گفت وگو کنید چرا این اتّفاق می افتد.

برای آنکه مقدار کمتری نان دور ریخته شود، چه راه حل هایی را پیشنهاد می کنید؟

مصرف درست

اهّمیت و ارزش نان و احترام به آن را به فرزندان خود گوشزد کنید و روش درست مصرف کردن نان را به آن ها بیاموزید.

خارج از کالس
درباره ی روش های درست نگه داری 
نان از بزرگ ترها بپرسید و به کالس 

گزارش دهید.

علم و زندگی
پیش بینی کنید در آینده چه تغییراتی در 
روش های تولید نان به وجود خواهد آمد.



خرید اینترنتی کتاب درسی

والدین گرامی و دانش آموز عزیز
در راستای توسعه دولت الکترونیک و با هدف اطالع رسانی و سهولت دسترسی دانش آموزان به کتاب های 
درسی، در سال تحصیلی جدید در سراسر کشور، فروش و توزیع کتاب های درسی به صورت اینترنتی و از طریق 

سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی www.irtextbook.ir یا www.irtextbook.com انجام می شود.

نحوه خرید کتاب درسی:

١ـ دانش آموزانی که به اینترنت دسترسی ندارند )سفارش گروهی(:
ـ مراجعه به مدرسه محل تحصیل

ـ پرداخت وجه کتاب به مدرسه محل تحصیل
ـ اعالم شماره تلفن همراه )فعال( اولیای دانش آموز برای دریافت پیام کوتاه از سامانه

ـ ثبت سفارش گروهی دانش آموزان در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی توسط مدرسه

2ـ دانش آموزانی که به اینترنت دسترسی دارند )سفارش انفرادی(:
ـ ورود به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی

ـ کلیک روی دکمه »   ورود به بخش سفارش دانش آموز«
ـ ثبت کد ملی دانش آموز به عنوان شناسه کاربری و شش رقم سمت راست سریال شناسنامه وی به عنوان 

رمز ورود
ـ ثبت و پرداخت اینترنتی سفارش براساس راهنمای سامانه

نکته:
ـ برای پرداخت اینترنتی نیاز به کارت بانکی، رمز دوم، کد اعتبارسنجی دوم روی کارت )CVV2( و تاریخ 

انقضای کارت بانکی می باشد.
ـ پیشنهاد می شود قبل از فرا رسیدن زمان خرید، یک بار بصورت آزمایشی با شناسه کاربری و رمز عبور 
خود وارد سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی شوید و با محیط سامانه آشنا شوید. در صورتی که موفق به ورود به 
سامانه نشدید، تصویر شناسنامه جدید دانش آموز را به مدرسه محل تحصیل وی تحویل دهید، تا مدرسه، اطالعات 

شناسنامه دانش آموز )سریال شناسنامه( را در سامانه ثبت نام دانش آموزان )سناد(، اصالح نماید.
ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقادات ارزشمند شما در هر بخش از فعالیت های سامانه فروش و توزیع مواد 
آموزشی به نشانی info@irtextbook.com و دورنگار 88309266، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات و 

محصوالت یاری خواهد رساند.
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