
راهنمای معّلم

علوم تجربی
دوم دبستان

1396



ISBN   978 -964 - 05 - 2094 - 9         978 - 964-05 - 2094- 9  شابک

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و 
پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی، 
نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب 

مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

راهنمای معّلم علوم تجربی دوم دبستان ـ 56 نام کتاب:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی پدیدآورنده:

دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف: 
بازوبندی،  حسن  محمد  راد،  انصاری  پرویز  انصاری،  مریم  طهرانی،  امانی  محمود  احمدی،  آمنه 
 سید مرتضی جدی آرانی، حسن حذرخانی، احمد حسینی، عزت السادات حسینی، طاهره رستگار، 
دوست محمد سمیعی، مریم شباک، عبدالهادی عمرانی، بتول فرنوش و زهرا نیکنام )اعضای گروه 

تألیف ( 

شناسه افزوده برنامه ریزی و تألیف: 

مدیریت آماده سازی هنری:  اداره کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی 
لیدا نیک روش )مدیر امور فنی و چاپ( ـ راحله زادفتح اله )صفحه آرا( ـ سیده فاطمه محسنی، زهرا 
ایمانی نصر،آذر روستایی فیروز آباد، فاطمه صغری ذوالفقاری، فریبا سیر،حمید ثابت کالچاهی، فاطمه 

رئیسیان فیروزآباد )امور آماده سازی(

شناسه افزوده آماده سازی:

تهران: خیابان ایرانشهر شمالیـ  ساختمان شمارۀ ٤ آموزش و پرورش )شهید موسوی(
 تلفن: ٩ـ٨٨٨٣١١٦١، دورنگار: ٨٨٣٠٩٢٦٦، کد پستی: ١٥٨٤٧٤٧٣٥٩

www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وب گاه

نشانی سازمان:

ناشر: اداره کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی 
)www.Offset.ir( »شركت افست »سهامی عام چاپخانه: 

چاپ دوم ١٣٩6 سال انتشار و نوبت چاپ:

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی







فهرست

سخنی با همکاران ارجمند 

فصل	اّول:	کلیات...................................................................................................		1	

فصل	دوم:		راهنمای	آموزش	موضوع	های	درسی................................................................	16

17 .................................................... درس اّول: زنگ علوم )گردش در باغ(

21 ........................................................ درس دوم: هوای سالم، آب سالم

28 .................................................. درس سوم: زندگی ما و گردش زمین )1(

درس چهارم: زندگی ما و گردش زمین )2(................................................. 33

درس پنجم: پیام رمز را پیدا کن! )1(..................................................... 39



45 ..................................................... درس ششم: پیام رمز را پیداکن! )2(

50 .............................................................. درس هفتم: اگر تمام شود

56 .......................................................  درس هشتم: بسازیم و لّذت ببریم! 

درس نهم: سرگذشت دانه............................................................... 59

65 .............................................................. درس دهم: درون آشیانه ها

درس یازدهم: من رشد می کنم........................................................... 71

76 ................................................... درس دوازدهم: برای جشن آماده شویم

81 ............................................................. درس سیزدهم: بعد از جشن

84 ................................................... درس چهاردهم: از گذشته تا آینده )نان(



سخنی	با	همکاران	ارجمند

برنامه درسی جدید علوم تجربی دوره ابتدایی بر اساس یافته های اسناد فراتر، همچون سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه 
درسی ملی و با حفظ نقاط قوت برنامه درسی پیشین همچون: تأکید بر یادگیری فعال، دانش ، مهارت و نگرش و ارزشیابی در خدمت یادگیری 
) ارزشیابی کیفی و توصیفی( تدوین شده است. در این برنامه تالش شده است تا بین چهار عرصٔه اصلی یادگیری یعنی خود، خلق، خلقت و 
خالق متعال، در پنج عنصر تفکر، ایمان، علم، عمل و اخالق؛ ارتباطی منسجم، منطقی و معنادار به وجود آید و زمینٔه پرورش تفکر و ایجاد 
ایمانی عمیق نسبت به ارزش های الهی و انسانی فراهم گردد. از بدو طراحی بستٔه آموزشی برای علوم دوم ابتدایی توجه به آموزش معلمان از 
طریق مدرسان میانی مورد توجه بوده است. اما نیاز به تداوم این آموزش و نقد تجارب گذشته ما را بر آن داشت تا کوشش خود را برای تألیف 

و آماده سازی کتاب راهنمای معلّم، دو چندان کنیم. برای استفاده مؤثرتر از این راهنما توجه شما را به نکات زیر جلب می کنیم:
کتاب راهنمای علوم دوم ابتدایی شامل دو فصل است. در فصل اول کلیات برنامه درسی علوم و در فصل دوم راهنمای درس به 

درس آن آمده است.در فصل اول جایگاه برنامه درسی علوم در برنامه درسی ملی ، اهداف، رویکرد و بسته آموزشی علوم معرفی شده است.
در فصل دوم هریک از دروس به طور جداگانه معرفی شده است. همچنین اهداف پیامد محور، دانستنی و نکات آموزشی و فعالیت های 

پیشنهادی مربوط به آن توسط مؤلفین ارائه گردیده است.
امید است همکاران ارجمند در اجرای موفقیت آمیز برنامه درسی علوم از هیچ کوششی فرو گذار نکنند، مؤلفان مشتاق دریافت نظرات 

ارزشمند شما هستند.
گروه درسی علوم تجربی دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری

 http://science-dept.talif.sch.ir  : وب سایت گروه درسی علوم تجربی 




