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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 باغ
دانش آموزان کالس دوم یک دبستان امسال درس علوم را با گردش در باغ شروع کرده اند. 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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پس از گردش در باغ، دانش آموزان درباره ی آنچه مشاهده کرده اند، با یکدیگر گفت وگو 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 2 میز 2 سّکه و 2 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. 
به چراغ تغییر دهید.  از سّکه ها را نسبت  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
2 دماسنج را نزدیک به هم در محلّی قرار دهید به طوری که نور خورشید به یکی راست و به دیگری مایل 
بتابد. پس از مّدتی، دمایی را که 2 دماسنج 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؟
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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.
 

ن( 
وفا

ز ط
س ا

ی پ
راب

)خ
ال

رچ
پو

ـ ک
ن 

یال
ن گ

ستا
ا

35



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.

صر
ی م

ستا
رو

 ـ 
ان

فه
اص

ن 
ستا

ا

36



انسانازباداستفادهمیکند.

اززمانهایگذشتهتااکنون،انسانازباداستفادهکردهاست.

استفادهازبادروزبهروززیادترمیشود.
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