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                             فرايند توليد برنامه ی درسی مجموعه فعاليت  های نظام مند وطرح ريزی شده ای است ، كه 
تالش دارد ابعاد چهارگانه زير نظام برنامه درسی ) طراحی ، تدوين ، اجرا وارزشيابی( رادر يک بافت منسجم 

وهماهنگ با غايت واهداف نظام تعليم وتربيت رسمی سامان دهی نمايد.

             در تدوين محتوای كتب دانش آموزان با نياز های ويژه كه بخشی از فرايند برنامه ريزی درسی است، سعی 
 شده تا مالحظات  ساحت های تربيتی حاكم برفلسفه تعليم وتربيت كه ناظر بر رشد وتوان مندی دانش آموزان
برای درک وفهم دانش پايه وعمومی ، كسب مهارت های دانش افزايی، به كارگيری شيوه تفكرعلمی ومنطقی، 
توان تفكر انتقادی ،آمادگی جهت بروز خالقيت ونوآوری ونيز كسب دانش ، بينش و تفكر فناورانه برای بهبود 
كيفيت زندگی است ، مورد توجه قرارگيرد. اين محتوا با  فراهم نمودن فرصت های مناسب برنامه درسی ضمن 
 تاكيد بر  انعطاف در عين ثبات وهمه جانبه نگری وتوجه به هويت ويژه متربيان با نيازهای خاص،زمينه ساز

دست يابی دانش آموزان به كسب شايستگی های الزم ) توان مندی ها ،مهارت ها ( می باشد.

            اميد است اين محتوا در تحقق اهداف موثر باشد ومعلمان عزيز وگرامی با بهره گيری از اين كتاب 
بتوانند فراگيران را در دستيابی به صالحيت های فردی واجتماعی ياری نمايند.

         اين كار بزرگ حاصل همكاری صميمانه  كارشناسان سازمان آموزش وپرورش كودكان استثنايی و 
گروه های تاليف كتاب های  درسی می باشد، شايسته است ازتالش ومساعی تمامی اين عزيزان وهمكاران 
سازمان پژوهش وبرنامه ريزی آموزشی وزارت متبوع كه در مراحل چاپ وآماده سازی ماراياری داده اند، 

تقدير وتشكر نماييم.

تا نظرات وپيشنهادهای خودرا در           دراينجا از همه همكاران وصاحب نظران درخواست می نمايم، 
خصوص اين محتوا به اين سازمان منعكس نمايند. 
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سخنی با همکاران ارجمند

علوم تجربی يكی از حوزه های يادگيری در سند برنامه ی درسی ملی است . براساس جهت گيری های اين سند برنامه ی علوم تجربی حاصل كوشش انسان     

برای درک واقعيت های هستی و كشف فعل خداوند است . پرورش علمی دانش آموزان  و برخورداری ايشان از سواد علمی در بعد شخصی وفردی از الزمه های زندگی 

سالم وموفقيت آميز در بعد اجتماعی الزمه ی بقای عزت وتوسعه پايدار ايران اسالمی است . آموزش علوم تجربی ازيک سو ، درايجاد بصيرت وبينش عميق نسبت به درک 

دنيای اطراف و زمينه سازی برای تعظيم خالق متعال از طريق فهم عظمت خلقت ضرورت دارد، واز سوی ديگر با عنايت به وابستگی روز افزون ابعادگوناگون زندگی انسان 

به يافته ها و فرآورده های علمی فناورانه ضروری می نمايد.

با عنايت به پذيرش اصل همه جانبه براساس رويكرد تلفيقی ايجاد ارتباط بين آموزه های علمی وزندگی واقعی ومرتبط ساختن محتوای يادگيری با كاربردهای   

احتمالی آن به معنا دارشدن يادگيری و كسب علم مفيد ، سودمندو هدفدار برای دانش آموزان ، منجر می شود.

درس علوم ،درسی است كه به آسانی می تواند بين چهار عرصه يعنی خود ، خلق ، خلقت وخالق متعال ارتباطی منسجم ،منطقی و معنادار به وجود آورد. 

كتاب علوم منبعی است برای معرفی فعاليت های يادگيری و آن چه در عمل بايستی انجام شود،پس آن را به منبعی برای تصوير خوانی تبديل نكنيد.

معلم علوم با ايجاد محيط يادگيری متنوع وجذاب تالش می نمايد تا دانش آموزان با قرار گرفتن در موقعيت يادگيری مناسب به توان مندی ها وشايستگی های   

 الزمه اين درس دست يابند.كه اين شايستگی ها مستلزم توجه آموزگار به انجام فعـاليت های فردی وگروهی است كه در سازمان دهی محتـوا لحاظ شده است، لذا فرصت های

يادگيری را تبديل به پرسش و پاسخ های حافظه مدار نسازيد.

     1- تصوير عنوانی: هردرس با يک تصوير عنوانی كه مرتبط با موضوع درس است ، شروع می شود. وهدف آن ايجاد انگيزه در دانش آموزان و آماده سازی آنان 

برای طرح سوال وايجاد زمينه ای برای گفت وگو در باره ی موضوع درس است .دراين قسمت آموزش مفهوم خاصی مورد نظر نيست، بلكه با استفاده ازآن ، آموزگارتا 

حد امكان دانش آموزان رابه طرح سوال و گفت وگو تشويق می كند.تا عالقه بيشتربه دانستن در آن ها ايجاد شود وبه راحتی بتوانند وارد مبحث اصلی درس گردند.

      2-مشاهده وآزمايش:در اين بخش آموزگار قبل از اين كه وارد موضوع تدريس شود، دانش آموزان را درموقعيتی قرار می دهد تا با انجام يک آزمايش ساده ، آن چه

را كه در آزمايش اتفاق می افتد به طور مستقيم مشاهده كنند. سپس آموزگار در مورد آزمايش سواالتی را مطرح می كنــد تا توجه دانش آموزان به آن چه در فرايند آزمايش 

رخ می دهد ، جلب شود. در برخی دروس با توجه به ماهيت موضوع درس امكان آزمايش وجود ندارد. بنابر اين در آن دروس از عناوين مشاهده ومقايسه ومشاهده 

ونمايش استفاده شده است.

در قسمت های مشاهده ومقايسه دانش آموزان با مشاهده ی مستقيم به مقايسه عناصر مورد نظر می پردازند. واز طريق آن نسبت به موضوعات درس كنجكاو   

شده وآمادگی بيشتری برای ورود به تدريس پيدا می كنند.

در بخش مشاهده ونمايش دانش آموزان با مشاهده ی يک اجرای نمايشی ) واقعی يا عروسكی ( كه در ارتباط با موضوع درس است ، درباره ی اتفاقاتی كه   

در نمايش رخ داده با هم گفت وگو می كنند. البته آموزگار بايد با طرح سواالتی هدفمند ومناسب زمينه ی اين گفت وگو را فراهم نمايد.

     3- می خواهم بدانم: آموزش وتدريس مفاهيم در اين قسمت ارايه می شود. عنوان هردرس با طرح يک سوال آغاز می شود. سپس دانش آموزان با توجه به تصاوير 

به سواالت مطرح شده پاسخ می دهند. و با هدايت و راهنمايی آموزگار درباره ی تجربيات خود گفت وگو می نمايند. در نهايت آموزگار نكات كليدی درس را بيان وبا 

خواندن متن درس توضيحات خود را كامل می نمايد.

      ٤- هشدار: دراين بخش مطالبی ارائه شده كه دانش آموزان را به رعايت نكات ايمنی ، بهداشتی و اخالقی جلب می كند. آموزگار با توجه به تصاوير هشدارها وتوصيه های

 الزم را در خصوص موضوع درس به دانش آموزان داده ودر مورد پيامد رفتارهای نا مناسب با آنان گفت وگو می كند.
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     5  - دانستنی ها: هدف از مطالب اين بخش ارايه آگاهی ها واطالعات بيشتر در مورد موضوع درس به دانش آموزان است . حتی آموزگار می تواند از دانش آموزان 

توان مند بخواهد تا در باره ی موضوعات مورد نظر اطالعات بيشتری را جمع آوری کرده و در كالس بخوانند. اين قسمت ارزشيابی نمی گردد.

      6  - فعاليت:اين قسمت دارای دو بخش است: فعاليت 1 ، فعاليت 2

  فعاليت 1 :

شامل قسمت های فكر كنيد وپاسخ دهيد ، گفت وگو كنيد، مقايسه كنيد، طبقه بندی كنيد، كامل كنيد ومن چه هستم ؟ می باشد.. دانش آموزان اين نوع فعاليت ها   

رابه صورت فردی وگروهی با نظارت آموزگاردركالس انجام می دهندودر هرقسمت اهدافی دنبال می شود كه عبارتند از :

      الف ( فكر كنيد وپاسخ دهيد: در اين قسمت آموخته های دانش آموزان با ارايه پاسخ های شفاهی يا كتبی به سواالت مطرح شده مورد ارزيابی قرار می گيرد. بنابر اين

 هدف ارزيابی دانسته های آنان در حيطه آگاهی ودانش است .

      ب ( گفت و گو كنيد: يكي از راه های برقراری ارتباط گفت وگو كردن است . اين مهارت دانش آمـوزان را قادر می سازد تا آن چه را كه آموخته اند يا فكر می كنند

 به گونه ای مناسب به ديگران انتقال دهند. از آن جاكه دانش آموزان كم توان ذهنی در مهارت های كالمی ضعيف هستند و اغلب آغازگر گفت وگو نيستند ، لذا در اين بخش 

 سعی شده تا با طرح موضوعی در قالب يک يا چند سوال آنان به گفت وگو تشويق شوند. در اين جا آموزگار با هدايت گام به گام از دانش آموزان می خواهد تا انديشه ها

وافكار خود را بيان نمايند.

     ج ( مقايسه كنيد: فعاليت ها در اين بخش با هدف دريافت پاسـخ ازدانش آمـوزان پس از مقـايسه عناصر و پديده ها ی مورد نظر در درس وذكر داليل خود ارايه        

شده است . دانش آموزان بايد بتوانند دو پديده يا موضوع يا تصوير و... را به طور هم زمان ديده وبا مقايسه ی ويژگی های هريک به نتيجه الزم دست يابند.

     د ( طبقه بندی كنيد: دراين قسمت تمرين هايی ارايه شده كه دانش آموزان با در نظر گرفتن ويژگی های مشترک عناصر هر گروه وتفاوت ها وشباهت های آنان دست 

به طبقه بندی می زنند. وبا توجه به عنوان زير مجموعه های هر گروه را مشخص كرده ومی نويسند.

      ه( كامل كنيد: در اين قسمت دانش آموزان با كامل كردن نقشه های مفهومی درس به مرور وسازمان دهی اطالعات می پردازند. در هرنقشه عناوين ونكات كليدی ارايه شده

  كه دانش آموز با توجه به آن می تواند بقيه ی مجهوالت نقشه را با توجه به آموخته هايش كامل كند. هدف از اين بخش مرور مفاهيم آموخته شده به صورت خالصه وسازمان دهی

اطالعات در يک فضای ترسيمی است. 

     و ( من چه هستم ؟: در اين قسمت سوالی با عنوان من چه هستم ؟ در قالب چيستان مطرح شده ، كه دانش آموزان بايد با توجه به اطالعاتی كه در سوال آمده پاسخ را 

حدس بزنند. هدف از اين بخش پرورش مهارت های تفكر است .

  فعاليت 2 :

جمع آوری اطالعات : مهارت در كسب جمع آوری اطالعات در مورد يک پديده از منابع ومراجع مناسب حاصل می شود. دانش آموزان بايد دريابند، كه   

عالوه بر معلم وكتاب درسی منابع اطالعاتی ديگری نيز در اطرافشان وجود دارد. لذا يكی از اهداف اين بخش سوق دادن دانش آموزان به سوی جمع آوری اطالعات از 

منابعی غيراز كالس ، معلم وكتاب درسی است . در اين قسمت دانش آموزان بايد با گشت وگذار در محيط زندگی ويا با مراجعه به رسانه ها ومنابع اطالعاتی مختلف در 

مورد موضوع ارايه شده با كمک والدين مطالبی را جمع آوری كرده وبه كالس ارايه دهند.
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می خواهم بدانم...

   آىا تا به حال بىمار شده اىد؟

   وقتی بىمار می شوىد چه می کنىد؟

   وقتی بىمار هستىد چه کارهاىی را نمی توانىد انجام دهىد؟

  آىا می دانی چرا بىمار می شوىد؟

   مىکروب ها موجودات بسىار کوچکی هستند که در 
همه جا وجود دارند ولی با چشم دىده نمی شوند. برای 
مىکروسکوپ  نام  به  دستگاهی  از  باىد  ها  آن  دىدن 

استفاده کرد.

  بعضی، از مىکروب ها بی خطر هستند. ولی بعضی از 
آن ها اگر وارد بدن ما شوند، باعث بىماری می شوند که 

به آن ها مىکروب های بىماری زا می گوىند.

چرا بىمار می شوىم؟

مىکروب چىست؟
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1ـ  از راه هوا

2ـ از راه غذا و آب آلوده

  آىا اىن دختر کار درستی انجام می دهد؟

  موقع عطسه و سرفه چه باىد بکنىم؟

   آىا اىن بچه ها کار درستی انجام می دهند؟

   قبل از خوردن مىوه و سبزىجات چه باىد بکنىم؟

   چه آبی برای نوشىدن مناسب است؟

 به هنگام سرماخوردگی وقتی سرفه ىا عطسه  می کنىم مىکروب های زىادی در هوا پخش می شوند.   
اىن مىکروب ها به وسىله ی هوا وارد بدن شده و ما را بىمار می کنند. برای همىن هنگام عطسه و سرفه باىد با 

دستمال تمىز جلوی دهان و بىنی خود را بگىرىم.

چگونه بىمار می شوىم؟

آب آشامىندنی
نىست
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 بعضی از مىکروب های بىماری زا با خوردن غذا و آب آلوده وارد بدن انسان شده و باعث بىماری   
می شوند. بنا براىن برای جلوگىری از بىماری باىد به موارد زىر توجه کنىد:

- قبل از خوردن مىوه ها و سبزی ها باىد آن ها را خوب بشوىىد.

- مواد غذاىی را در جای تمىز و خنک نگهداری کنىد تا فاسد نشوند. غذای فاسد ما رابىمار می کند.

- مواد غذاىی را دور از دسترس حشرات نگهداری کنىد ، تا سالم بمانند.

- خوردن آب آلوده ما را بىمار می کند. به هنگام خوردن آب به تمىز و سالم بودن آن توجه کنىد.

3ـ  از راه تماس با چىزهای آلوده.

    به دست های اىن پسر نگاه کنىد.

    آىا کار درستی انجام می دهد؟

    فکر می کنی اگر با دست های کثىف و آلوده غذا بخورد 
برای او چه اتفاقی بىافتد؟

   به او  چه پىشنهادی می کنىد تا بىمار نشود؟

    به هنگام عىادت از بىماران به چه نکاتی باىد توجه 
کنىم؟

آب آشامىندنی
نىست
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 در اثر تماس با چىزهای آلوده مىکروب های بىماری زا وارد بدن انسان شده و ما را بىمار می کنند. برای   
همىن قبل از خوردن غذا  و بعد از رفتن به دستشوىی باىد دست های خود را با آب و صابون بشوىىم.

بعضی از بىماری ها مانند سرماخوردگی از راه تماس با افراد بىمار به دىگران سراىت می کند. بنابراىن از دست 
دادن و نزدىک شدن به فرد بىمار خودداری کنىد.

 گاهی گرمای بدن شما باال می رود و احساس ناراحتی و بدحالی می کنىد. در اىن حال شما تب دارىد   
و ممکن است بىمار باشىد. گرمای بىش از اندازه ی بدن تب نام دارد. برای اندازه گىری تب از تب سنج استفاده 

می کنند.

1ـ تب

آىا تا به حال تب کرده ای؟

از کجا می فهمی تب داری؟

نشانه های بىماری چىست؟
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 گاهی ممکن است شما دل درد داشته باشىد و به دفعات زىاد به دستشوىی بروىد. در اىن صورت شما   
دچار بىماری اسهال شده اىد که باىد به پزشک مراجعه کنىد.

 ىکی از نشانه های سرماخوردگی، عطسه و سرفه است. بعضی از بىماری ها از اىن راه به شما سراىت   
می کند برای پىش گىری از اىن بىماری ها به افراد مرىض نزدىک نشوىد.

2ـ  اسهال

2ـ  عطسه و سرفه

آىا تا به حال دچار اسهال شده ای؟

می دانی چرا دچار اىن حالت می شوی؟

چه مواقعی دچار عطسه و سرفه می شوىد؟
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علت بعضی از بىماری ها مىکروب ها نىستند.

 اىن بىماری ها در اثر تغذىه ی نامناسب، ورزش نکردن 
و... به وجود می آىند. 

مانند بىماری  قلبی، بىماری قند و...

هشدار!

  با واکسن زدن از بعضی بىماری ها پىشگىری کنىد. ـ 

  به هنگام بىماری از رفتن به مدرسه خودداری کنىد. ـ 

ممکن است بچه های دىگر هم بىمار شوند.

  از ورود جانورانی مانند مگس، سوسک و موش و... به محل ـ 

 زندگی خود جلوگىری کنىد.

دا نستنی ها
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فکر کنىد و پاسخ دهىد:

گفت و گو کنىد:

1ـ مىکروب چىست؟

2ـ نشانه های بىماری  سرما خوردگی چىست؟

3ـ برای پىشگىری از بىماری ها چه کارهاىی باىد انجام دهىد؟ )3 مورد را نام ببرىد(.

- کدام پسر ممکن است به اسهال دچار شود؟ چرا؟ آن را عالمت بزن.

ـ خوردن چه غذا هاىی ما را چاق می کند؟

ـ چاقی چه مشکالتی را برای ما به وجود می آورد؟

فعا ليتفعاليت 1

مقاىسه کنىد:
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............................................................................

طبقه بندی کنىد:

- علت کدام بىماری ها مىکروب است آن ها را در جدول بنوىس.

بىماری قلبی                      اسهال                سرماخوردگی             بىماری قند 

میکروب

من چه هستم؟

وقتی که تب می کنىد من به شما کمک می کنم تا دمای بدن خود را اندازه بگىرىد.

آىا می توانی بگوىی نام من چىست؟ در جای خالی آن را بنوىس.
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کامل کنىد:

نشانه های بيماری سرما خوردگی              

راه های درمان بيماری

استراحت کردنخوردن غذای مناسب



21

فعا ليتفعاليت 2

جمع آوری اطالعات:

علت بىماری ..............................................................................................................................................................................................

نشانه های بىماری ..................................................................................................................................................................................

پىشگىری از بىماری ...........................................................................................................................................................................

درمان بىماری ..........................................................................................................................................................................................

- با کمک بزرگترها در مورد مسمومىت غذاىی مطالبی را جمع آوری کنىد و آن را در کالس بخوانىد.





فصل دوم 2

دنیای جانوران



دنيای جانوران

صفحه ی عنوانی

24



25

مشاهده و نمایش

با کمک آموزگار و همراه با دوستان خود اىن مراحل را در کالس به صورت نماىش عروسکی اجرا کنىد.

  پس از پاىان نماىش درباره ی آن گفت وگو کنىد:

12

34
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می خواهم بدانم...

   آىا تا به حال جوجه های ىک مرغ را از نزدىک دىده اىد؟

   جوجه ها چه شباهتی با مرغ مادر دارند؟

   آىا می توانی بگوىی جوجه ها چه تفاوت هاىی با مادرشان 
دارند؟

   آىا می تونی بگوىی آن ها بچه های چه حىوانی هستند؟

تولىد مثل چىست؟

به اىن تصوىر نگاه کنىد.

 وقتی جانوران بچه دار می شوند و جانوری شبىه خود را به دنىا می آورند، می گوىىم تولىدمثل کرده اند.   
جانوران با تولىد مثل، زىاد می شوند. نوزادان جانوران پس از رشد شبىه مادران خود می شوند.
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1ـ بعضی جانوران  تخم گذارند.

 آىا جوجه ای را در حال بىرون آمدن از تخم دىده اىد؟

 گروهی از جانوران مانند مرغ، شترمرغ، کبوتر، مار، الک پشت و... با تخم گذاشتن بچه دار می شوند.   
بعضی از جانوران وقتی که تخم می گذارند مدتی از آن ها نگهداری می کنند تا جوجه ها از تخم بىرون بىاىند. به 

اىن جانوران تخم گذار می گوىند.

آىا جانوران دىگری را می شناسىد که تخم گذارباشند؟ نام ببرىد.

جانوران چگونه تولىد مثل می کنند؟

داستان اىن تصوىرها را تعرىف کنىد.
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2ـ بسىاری از جانوران بّچه  زا هستند.

   به اىن تصوىرها نگاه کنىد و درباره ی آن ها گفت وگو کنىد.

 بسىاری از جانوران مانند گاو، اسب، سگ، گربه و... بچه می زاىند و به بچه های خود شىر می دهند تا   
رشد کرده و بزرگ شوند. به اىن جانوران بچه زا می گوىند.

آىا جانوران دىگری را می شناسىد که بچه زا باشند؟نام ببرىد.
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 بسىاری از ما هی ها تخم گذار هستند، ولی بعضی از آن ها 
مانند دلفىن، نهنگ و کوسه ماهی بچه زا هستند.

هشدار!

  بچه های جانوران را از مادرشان جدا نکنىد. ـ 

دا نستنی ها

  به جوجه ی پرنده ها آسىب نزنىد. ـ 
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فکر کنید و پاسخ دهید:

گفت و گو کنید:

1ـ تولید مثل را تعریف کنید؟

2ـ چند جانور تخم گذار را نام ببرید؟

3ـ جانورانی مانند سگ و گاو چگونه تولیدمثل می کنند؟

- بچه ی هر جانور را به مادرخود برسان.

- اگر جانوران تولیدمثل نکنند چه می شود؟

فعا ليتفعالیت 1

مقایسه کنید:



31

طبقه بندی کنىد:

- نام جانوران تخم گذار و بچه زا را در جدول بنوىس.

- جانوران زىر چگونه تولىدمثل می کنند؟ در جدول بنوىس.

                        گنجشک     گربه      فىل       مىمون       مرغ       الک پشت      اسب        مار

خرسکبوتر

گاوشترمرغ

آهومار

پلنگاردک

بچه زا

بچه زا

تخم گذار

تخم گذار

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

من چه هستم؟

 من چه حىوانی هستم؟ در مزرعه زندگی می کنم، غذای من علف است از پشم و شىر من 
استفاده می کنىد . بچه زا هستم و به بچه ی خود شىر می دهم. آىا می توانی بگوىی نام من چىست؟ 

آن را در جای خالی بنوىس.

کامل کنىد:

توليد مثل جانوران

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

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

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

.....................................بچه  زا

خرس

طوطی
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فعا ليتفعاليت 2

جمع آوری اطالعات:

غذا ...................................................................................................................................................................................................................

محل زندگی  ...........................................................................................................................................................................................

نوع تولىد مثل  .......................................................................................................................................................................................

حرکت  ..........................................................................................................................................................................................................

 با کمک بزرگترها در مورد زرافه مطالبی را جمع آوری کنىد و آن را در کالس بخوانىد.
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می خواهم بدانم...

  آىا تا به حال به ىک پرنده نزدىک شده اىد؟

   وقتی نزدىک پرنده می روىد چه می کند؟

  بىشتر جـــانوران برای آن کـه آسىبی به آن ها نرســد به 

روش های گوناگون از خود دفاع می کنند.

جانوران چگونه از خود دفاع می کنند؟

1ـ فرار کردن.
  بعضی از جانوران مانند آهو، خرگوش و... به هنگام

 خطر فرار می کنند.

  پرندگان نىز با پرواز کردن از خطر فرار می کنند.
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2ـ پنهان شدن.

3ـ شاخ زدن.

  گروهی از جانوران به هنگام خطر خود را در مىان 

چىزهای  هم رنگ بدن شان پنهان می کنند.

مانند قورباغه که خود را در مىان برگ های سبز پنهان

 می کند.

 بعضی از جانوران مانند گاو، بز، گوزن و... با شاخ زدن

 از خود دفاع می کنند.

 برخی دىگر از جانوران مانند الک پشت در پوشش

 سخت خود فرو می روند.
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4ـ چنگال و دندان.

 لگدزدن. 5ـ 

 نىش زدن. 6ـ 

  جانورانی مانند ببر، پلنگ، شىر و... با چنگال ها و

 دندان های قوی از خود دفاع می کنند.

 بعضی از جانوران که پاهای بسىار قوی دارند مانند:

 اسب، گورخر و... با لگدزدن ازخود دفاع می کنند.

  گروهی از جانوران مانند مار، زنبور، عقرب و... 

با نىش زدن از خود دفاع می کنند.
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هشدار!

بعضی از جانوران مانند راسو برای دفاع بوی بسىار بدی 
دور  خود  از  را  دىگر  جانوران    و  کرده  تولىد  خود  از 

می کنند.

   به النه ی زنبورها نزدىک نشوىد ممکن است شما را نىش بزنند. ـ 

  گربه ها را اذىت نکنىد ممکن است شما را چنگ بزنند. ـ 

دا نستنی ها
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فکر کنىد و پاسخ دهىد:

گفت و گو کنىد:

 جانوران با چه روش هاىی از خود دفاع می کنند؟ سه مورد را بىان کنىد. 1ـ 

 چه جانورانی را می شناسىد که برای دفاع از خود فرار می کنند؟ 2ـ 

 چه جانوری را می شناسىد که برای دفاع از خود شاخ می زند؟ 3ـ 

 الک پشت برای دفاع از خود چه می کند؟ 4ـ 

  کدام ىک از اىن جانوران ممکن است هنگام دفاع به جانور مقابل آسىب بزند؟ آن را عالمت بزن.

  اگر جانوران از خود دفاع نکنند ممکن است چه اتفاقی برای آن ها بىفتد؟

فعا ليتفعاليت 1

مقاىسه کنىد:
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طبقه بندی کنىد:

  هر ىک از جانوران زىر چگونه از خود دفاع می کنند؟ در جاهای خالی بنوىس.

 کدام ىک از جانوران زىر با چنگ و دندان از خود دفاع می کنند؟ نام آن ها را در جاهای خالی بنوىس.

                        آهو- الک پشت- بز- گورخر- عقرب- قورباغه- گاو- مار- کبوتر- اسب

فرار کردن 

پنهان شدن 

شاخ زدن

لگدزدن

نىش زدن 

غاز

زنبور

شىر

پلنگ

گربه

قورباغه

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

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

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

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

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

3 ـ ......................................................2 ـ ......................................................1 ـ ......................................................
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............................................................................

من چه هستم؟

 جانوری اهلی هستم در مسابقات سوارکاری از من استفاده می کنىد. با لگدزدن از خود دفاع 
می کنم. آىا می توانی بگوىی نام من چىست؟ در جای خالی بنوىس. 

کامل کنىد:

راه های دفاع جانوران

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

فرار کردن.....................................چنگ و دندانپنهان شدن.....................................

گاو

بز

خرگوشعقربخرسالک پشت

مار
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فعا ليتفعاليت 2

جمع آوری اطالعات:

حلزون .........................................................................................................................................................................................................

جوجه تىغی  ...........................................................................................................................................................................................

بلدرچىن  .................................................................................................................................................................................................

 به کمک بزرگترها در مورد راه های دفاع جانوران زىر مطالبی را جمع آوری کرده و آن را در کالس بخوانىد.





فصل سوم 3

دنیای گیاهان



دنيای گياهان

صفحه ی عنوانی
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مشاهده و مقایسه

  مىوه هاىی مانند پرتقال، سىب، انار، پسته، گردو و نارنگی را به کالس بىاورىد و دانه های آن را جدا کنىد.

 دانه ها را با هم مقاىسه کنىد. دانه های کدام مىوه ها قابل خوردن هستند؟ دانه های کدام مىوه ها قابل

 خوردن نىستند؟

 دانه های خوراکی و غىرخوراکی را در ظرف های جداگانه قرار دهىد و برچسب خوراکی و غىرخوراکی

 را روی هر ظرف بچسبانىد.

12

دانه های خوراکیدانه های غىرخوراکی
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می خواهم بدانم...

  آىا دانه ی مىوه ها و سبزىجات مختلف مانند هلو و

 گوجه فرنگی را از نزدىک دىده اىد؟

  اىن دانه ها در کدام قسمت گىاه قرار دارند؟

 آىا شکل، اندازه و تعداد دانه ها در مىوه ها و سبزىجات مثل

 هم است؟

  چه تفاوتی بىن آن ها وجود دارد؟

 آىا همه ی دانه ها را می توان خورد؟

دانه چىست و چه گىاهانی دانه های خوراکی دارند؟

 دانه قسمتی از گىاه است که درون مىوه قرار دارد. دانه ها شکل و اندازه های مختلفی دارند.   

 بعضی از مىوه ها مانند هندوانه و گوجه فرنگی دانه های زىادی دارند.

بعضی از دانه ها مانند ذرت، پسته، لوبىا، عدس، گندم و... خوراکی هستند و دانه ی بعضی از مىوه ها مانند:

 پرتقال، آلبالو، گالبی و... غىرخوراکی هستند.
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 شکل و اندازه ی ساقه ها در گىاهان مختلف فرق می کند.  

  ساقه ی بعضی از گىاهان مانند کرفس، جعفری، رىواس، پىازچه و... خوراکی هستند.

ساقه ی چه گىاهانی خوراکی هستند؟

 در تصوىرهای زىر به ساقه ی گىاهان نگاه کنىد.

  آىا شکل و اندازه ی ساقه ها در گىاهان مثل هم است؟

  چه تفاوتی بىن آن ها وجود دارد؟

  کدام ىک از اىن ساقه ها را می توان خورد؟
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  در تصوىرهای زىر به رىشه ی گىاهان توجه کنىد.

 آىا شکل رىشه ها در گىاهان مثل هم است؟ چه تفاوتی

 بىن آن ها وجود دارد؟

  کدام ىک از اىن رىشه ها را می توان خورد؟

رىشه ی چه گىاهانی خوراکی هستند؟

 شکل رىشه ها در گىاهان مختلف فرق می کند.  

                رىشه ی بعضی از گىاهان مانند هوىج، تربچه، چغندر، شلغم و... خوراکی هستند
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 داستان تصوىرهای زىر را تعرىف کنىد.

گىاهان چه فاىده های دىگری دارند؟

 پنبه ىکی از گىاهانی است که از گل آن برای درست کردن نخ پنبه ای استفاده می شود. بسىاری از  

 لباس های ما از پارچه های پنبه ای تهىه می شود.
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  داستان تصوىرهای زىر را تعرىف کنىد.

 از تنه ی درختان برای ساختن وساىل چوبی و تهىه ی کاغذ استفاده می شود.  




