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سخن 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 روی آن ها 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. مراقب باش: با توّجه به اين كه در آموزش مفاهیم علوم سعی می شود تا يادگیری حتی اإلمكان در محیط های واقعی 
صورت گیرد و در فعالّیت های آموزشی مشاركت دانش آموزان و دست ورزی با مواّد آموزشی اهمیت بسزايی دارد. لذا توّجه به 
نكات ايمنی، بهداشتی و گاهی پیشگیری ضروری است. بنابراين آموزش اين نكات با توجه به هر يک از موضوعات درس در اين 

قسمت مطرح می باشد. 

6. 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.

7. 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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حواس من:
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اين بازی را در کالس انجام دهيد.

بازی:
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اگر اين جا بودی چه چيزهايی می ديدی؟

فرزند خود را به خوب ديدن و دّقت در محيط اطراف تشويق کنيد.

با والدين:

ببين و بگو:
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چشم ها چه کمکی به ما می کند؟

نّقاشی را که آموزگار به شما داده رنگ کنيد.

حاال همان نّقاشی را يک بار ديگر با چشمان بسته رنگ کنيد.

کدام يک را بهتر رنگ کردی؟ چرا؟

ببين و بگو:
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اين بازی را در کالس انجام دهيد.

بازی:

 چشمان خود را ببنديد، و آن چه را که آموزگار از شما می خواهد برداريد. 

از داخل سبد ميوه سيب قرمز را پيدا کن.

آيا سيبی را که برداشتی قرمز است؟

چرا نتوانستی سيب قرمز را پيدا کنی؟

چه چيزی کمک می کند، تا اطراف خود را ببينی؟ 
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آيا رنگ همه ی اين گل ها مثل هم است؟

ببين و بگو:

به کمک چشم های خود رنگ ها را می شناسيم.
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داستان تصويرهای زير را تعريف کنيد.

ببين و بگو:

به کمک چشم های خود چيزهای دور و نزديک را می بينيم.
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ببين و بگو:

در کالس به ترتيب قد صف ببنديد.

قد چه کسی از همه بلندتر است؟

قد چه کسی از همه کوتاه تر است؟

امروز می خواهيم کالس خود را زيبا کنيم.

بادکنک های کوچک را در سمت راست و  و بادکنک های بزرگ را در سمت چپ کالس بچسبانيد.

با چشم های خود اندازه ها را می شناسيم.
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انجام بده:

در کدام يک از اين کارها از چشم ها بيشتر استفاده می کنيم؟ آن هارا عالمت بزن.
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انجام بده:

با نگاه کردن به تصويرهای زير تفاوت  های آن را پيدا کن و عالمت بزن.

بادکنک های کوچک را آبی و بادکنک های بزرگ را قرمز رنگ کن.
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مراقب باش :

چگونه مراقب چشم های خود باشيم؟

بعضی کارها به چشم های ما آسيب می رساند.
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به اين تصوير نگاه کنيد.

ببببين و بگو:

اگر اين جا بودی چه صداهايی می شنيدی؟

فرزند خود را به گوش کردن صداهای محيط اطراف تشويق کنيد.

با والدين:
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ببببين و بگو:
گوش ها چه کمکی به ما می کند؟

اين بازی را در کالس انجام دهيد.

با چشم های بسته به اين صداها گوش دهيد.

چه صداهايی را شنيدی؟

چگونه صداها را شناختی؟

چه چيزی به شما کمک کرد، تا صداها را بشنوی؟

چه صداهای ديگری را در اطراف خود می شنوی؟
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به تصويرهای زير نگاه کن. صدای کدام يک را می توانی تقليد کنی؟

آيا صداها يی که تقليد کردی، شبيه هم هستند؟

با کمک گوش های خود صداها را می شنويم و می شناسيم.
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در کدام يک از اين کارها از گوش ها بيشتر استفاده می کنيم؟ آن ها را عالمت بزن.

صداي کدام يک را مي تواني بشنوي ؟رنگ کن .
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هر تصوير به کدام عضو مربوط است؟ به آن وصل کن.

انجام بده:
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مراقب باش :

کدام عضو شما را از اين خطرها آگاه می کند؟ برچسب مناسب آن را بچسبان.)از صفحه ضمائم(
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فکر کن:فکر کن:
در هر يک از مکان های زير کدام يک از اشياء را می بينی؟ عالمت بزن.

در مدرسهدر خانه
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فکر کن:فکر کن:
در هر يک از مکان های زير کدام يک از اشياء را می بينی؟ عالمت بزن.

در پارکدر خيابان
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فکر کن:فکر کن:
درهريک از مکان های زير صدای کدام يک را می شنوی؟ عالمت بزن.

در مدرسهدر خانه
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فکر کن:فکر کن:
درهريک از مکان های زير صدای کدام يک را می شنوی؟ عالمت بزن.

در پارکدر خيابان
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جانوران:
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بازی:

اين بازی را در کالس انجام دهيد.

با شنيدن صدای هر حيوان تصوير آن را باال ببر. 
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از بين تصويرهای جانوران يکي را برداشته و به دوستان خود نشان دهيد، و درباره ی آن ها گفت وگو 
کنيد.

آيا جانوران مثل هم هستند؟

ببببين و بگو:

جانوران از نظر رنگ با هم فرق دارند.



34

درباره ی اندازه جانوران گفت وگو کنيد.

به تصويرهای زير نگاه کنيد.

ببببين و بگو:

جانوران از نظر اندازه با هم فرق دارند.
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دور جانوران بزرگ خط بکش و جانوران کوچک را عالمت بزن.

تصوير جانوران راه راه و خالدار را در جدول مربوط به خودبچسبان.)از صفحه ضمائم(

انجام بده:

جانوران خالدارجانوران راه راه
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داستان هرتصوير را بگوييد. 

جانوران چه می خورند؟

ببببين و بگو:

غذای جانوران با هم فرق می کند.
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به تصويرها نگاه کنيد و بگوييد هر جانور چگونه غذا می خورد؟

جانوران چگونه غذا می خورند؟

ببببين و بگو:
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هر جانور را به غذايش برسان.

انجام بده:
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کدام يک مانند خروس غذا می خورد؟ رنگ کن.

کدام يک مانند شير غذا می خورد؟ رنگ کن.
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به هرتصوير نگاه كن. دور آن هايي كه غذا مي خورند را خط بكش.

تصوير جانوران را در جدول بچسبان.( از صفحه ضمائم )

انجام بده:

جانوران 
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داستان تصويرهای زير را تعريف کنيد.

ببببين و بگو:

همراه فرزند خود رفتارهای حيوانات را مشاهده کنيد، و درباره ی راه های مراقبت از 
حيوانات و آسيب نرساندن به  آن ها گفت وگو کنيد.

با والدين:
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هريک از جانوران زير چگونه غذا می خورند؟ عالمت بزن.

فکر کن:فکر کن:
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گياهان:
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بازی:

اين بازی را در کالس انجام دهيد.

تصويرهای داخل سبد را روی تابلو بچسبان.

از بين تصويرها درخت ها، گل ها و سبزی ها را جدا کرده و داخل سبد بگذار.
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در هر تصوير چه چيزهايی می بينی؟ درباره ی آن ها گفت وگو کنيد.

ببين و بگو:

به اين تصويرها نگاه کنيد.

به درختان، گل ها، سبزی ها و ميوه ها گياه می گويند.
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انجام بده:انجام بده:

در تصويرهای زير گياهان را عالمت بزن.

در هر گلدان يک گل بکش.
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انجام بده:انجام بده:

در تصوير زير گياهان را عالمت بزن.
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آيا گياهان مثل هم هستند؟

دانش آموزان اين کالس هر يک گياهی را باخود به کالس آورده اند، شما هم اين کار انجام دهيد.

به تصوير گياهانی که آورده ايد، خوب نگاه کنيد، هر کدام چه شکلی دارند؟

تصوير گياهانی که گل دارند، را داخل گلدان بگذار.

تصوير گياهانی که ميوه دارند، را داخل سبد بگذار.

ببين و بگو:
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بعضی گياهان فقط برگ دارند.

به اين برگ ها خوب نگاه کن.

اين دو برگ چه شباهتی با هم دارند؟

اين دو برگ چه تفاوتی با هم دارند؟

ببين و بگو:

برگ های گياهان با هم فرق دارند.
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بعضی گياهان گل دارند.

ببين و بگو:

گل ها هم، شکل  و رنگ های گوناگونی دارند.
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انجام بده:انجام بده:

گل ها را رنگ کن.
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بعضی گياهان ميوه دارند.

ببين و بگو:

ميوه های گياهان با هم فرق دارند.
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گياهان با هم فرق دارند.

ببين و بگو:
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ببين و بگو:

 داستان تصويرهای زير را تعريف کنيد.

با فرزند خود درباره ی رفتارهای مناسب در پارک و آسيب نرساندن به گياهان گفت وگو 
کنيد.

با والدين:
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انجام بده:انجام بده:

ميوه ی مربوط به هر درخت را رنگ کن.
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انجام بده:انجام بده:

گياه گلدار را عالمت بزن.

گياه ميوه دار را عالمت بزن.

گياهی که فقط برگ دارد، را عالمت بزن.
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انجام بده:انجام بده:

به اين باغ ميوه نگاه کن.

برگ ها، گل ها و ميوه های آن را رنگ کن.
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فکر کن:

در تصوير زير کدام يک از گياهان را در محيط زندگی خود می بينی؟ عالمت بزن.
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 علوم
 زمين

فصل دوم:
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محّل زندگی ما :
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بازی:

اين بازی را در کالس انجام دهيد.

در تصوير تابلوی کالس هر چيزی را در جای خود بگذار.
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چگونه خانه ای تميز و مرتّب داشته باشيم؟

ببين و بگو:

به اين تصويرها نگاه کنيد.

کدام خانه را برای زندگی دوست داری؟

به خانه ی نامرتّب نگاه کن، و بگو چه چيزهايی آن را کثيف و نامرتّب کرده است؟

خانه ی خود را تميز و پاکيزه نگه داريم.
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به اين تصويرها نگاه کنيد، چه فرقی با هم دارند؟ 

ببين و بگو:

زندگی در خانه ی تميز ما را سالم و شاداب نگه می دارد.
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تصويرهای مربوط به هم را وصل کن.

کار کدام يک از اين بّچه ها درست است؟ عالمت بزن.

انجام بده:
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وسيله ای که برای نظافت و بهداشت خانه استفاده می شود، را عالمت بزن.

درخانه ی شما کدام يک از وسايل زير برای نظافت استفاده می شود؟ دور آن ها را خط بکش.

انجام بده:
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هر وسيله را به مکان خودش وصل کن.

انجام بده:
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چگونه مدرسه ى خود را تميز نگه داريم؟

ببين و بگو:

به اين تصويرها نگاه كنيد.

دوست دارى در كدام كالس درس بخوانى؟

به كالس خود نگاه كن، مثل كدام يك از اين كالس هاست؟

به كالس نامرتّب نگاه كن، و بگو چه چيزهايى آن را كثيف و نامرتّب كرده است؟

هميشه سعى كنيم كالس و مدرسه خود را تميز نگه داريم.
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دانش آموزان اين مدرسه تصميم گرفتند، امروز مدرسه ی خود را تميز کنند.

ببين و بگو:

شما هم اين کار را انجام دهيد.
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به اين تصويرها نگاه کنيد چه فرقی با هم دارند؟ 

ببين و بگو:
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اين پسر را به محّل مناسب خود برسان.

انجام بده:

فرزند خود را به پاکيزگی محيط تشويق کنيد.

با والدين:
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فکر کن:فکر کن:
هريک ازفعالّيت های زير در کجا انجام می شود؟ عالمت بزن.

در خياباندر مدرسهدر خانه
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آب :
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بازی:

اين بازی را در مدرسه انجام دهيد.

روی در بطری های آب معدنی يک سوراخ ايجاد کنيد، و داخل آن آب بريزيد، و با آن درحياط مدرسه 
يا کالس، نّقاشی بکشيد.
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ببين و بگو:

به تصويرهاى زير نگاه كن، از آب چه استفاده هايى مى كنيم؟

چه موقع آب مى خورى؟

از آب براى نوشيدن، شست وشو، آشپزى و .. استفاده مى كنيم.
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ببين و بگو:

اگر آب نبود چه اتّفاقی می افتاد؟

به تصويرهای زير نگاه کنيد.
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ببين و بگو:

داستان تصويرهای زير را تعريف کنيد.
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ببين و بگو:

آب را درست مصرف کنيم.

به اين تصويرها نگاه کنيد. کدام  کار درست است؟

با فرزندخود در مورد ارزش آب و مشکالتی که کمبود آن به وجود می آورد، گفت وگو کنيد.

با والدين:
آب را هدر ندهيم
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انجام بده:

کدام يک به آب نياز دارند؟ عالمت بزن.

کدام يک از ورزش های زير در آب انجام می شود؟ عالمت بزن.
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انجام بده:

کدام يک را قبل از استفاده کردن با آب می شوييم؟ رنگ کن.

آب برای کدام يک از شغل های زير بيشتر الزم است؟ عالمت بزن.



80

انجام بده:

در کدام يک از تصويرهای زير برای انجام کارها از آب استفاده می کنيم؟ عالمت بزن.
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انجام بده:

آب در کجای خانه بيشتر مصرف می شود؟ رنگ کن.
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انجام بده:

دور تصوير وسايلی که برای کار کردن به آب نياز دارند، خط بکش.
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انجام بده:

برای انجام کدام کار به آب نياز داريم؟ عالمت بزن.
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فکر کن:

در کدام يک از مکان های زير آب را می بينی؟ عالمت بزن.
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فکر کن:

در کدام يک از مکان های زير آب را می بينی؟ عالمت بزن.
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ضمائم 1

مربوط به صفحه 26 جلد1
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ضمائم 2

مربوط به صفحه 35 جلد1
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ضمائم 3

مربوط به صفحه 40 جلد1




