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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 گرامی

      علوم يكی از حوزه های مهم يادگيری است . بر همين اساس بخشی از دانش امروز بشر كه حاصل مطالعه وجست وجوی 
او در جهت شناخت جهان مادی ونظام ها و قوانين آن است " علوم تجربی " ناميده می شود. برنامه درسی علوم با ارتباط همه 
جانبه به چهار عرصه خود ، خلق ، خلقت و خالق متعال به شناخت و استفاده مسئوالنه از طبيعت به مثابه بخشی از خلقت 

الهی با هدف تكريم و آبادی و آموختن از آن برای ايفای نقش سازنده وارتقای سطح زندگی فردی و اجتماعی می پردازد. 

كتاب درسی علوم پايه پنجم شامل بخش های مختلفی است كه هر كدام با توجه به اهداف مربوط به خود ويژگی های خاصی 
دارند كه اين بخش ها عبارتند از : 

1- تصوير عنوانی : هر درس با يک تصوير عنوانی كه مرتبط با موضوع درس است شروع می شود وهدف آن ايجاد انگيزه 
و آماده سازی دانش آموزان برای طرح سوال و گفت و گو در باره ی موضوع درس است .در اين بخش آموزش مفهوم 
خاصی مـورد نظر نيست . بلكـه آموزگار با استفاده از آن تـا حـد امـكـان دانش آموزان را به تشـويـق به صحبت با يكديگر 

می كند تا عالقه به دانستن در آن ها ايجاد شود وبه راحتی بتوانند وارد مبحث اصلی درس گردند . 

2- مشاهده و گفت وگو: مشاهده اساسی ترين مهارت يادگيری است . آموزگار بايد به دانش آموزان بياموزد تا حد امكان از 
همه حواس خود در مشاهده استفاده كنند . وبه جزئيات توجه كافی نشان دهند . در اين قسمت آموزگار قبل از اين كه وارد 
موضوع تدريس شود . دانش آموزان را در موقعيتی قرار می دهد تا با مشاهده مستقيم و پرسش و پاسخ به گفت و گو بپردازند 

وبا نتيجه گيری از گفت وگو ها كم كم به موضوع تدريس پی ببرند. 
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3- آشنايی با . . . : تدريس وآموزش مفاهيم در اين قسمت ارايه می شود . به طوری كه دانش آموزان به مشاهده ی تصاوير 
می پردازند و پس از مشاهده و مقايسه به پرسش های مطرح شده پاسخ می دهند و با هم گفت وگو می کنند، آموزگار نيز به 
جريان اين فعاليت ها نظارت داشته و آن ها را هدايت می کند. هم چنين آموزگار با ارايه مضامين اصلی درس و توضيحات 

تكميلی و خواندن متن درس نتيجه گيری می نمايد. 

4- دانستنی ها : دانش آموزان با خواندن مطالب مربوط به اين بخش اطالعات بيشتری در ارتباط با مفاهيم وموضوعات 
درس كسب می نمايند . الزم به ذكر است اين قسمت مورد ارشيابی قرار نمی گيرد. 

5- آنچه ياد گرفتم : در اين قسمت دانش آموزان با كامل كردن نقشه های مفهومی درس به مرور وسازمان دهی اطالعات 
و جمع بندی درس می پردازند . در هر نقشه عناوين و نكات كليدی ارايه شده كه دانش آموزان با توجه به آن می توانند بقيه 
مجهوالت نقشه را با توجه به آموخته هايشان كامل كنند. هدف از اين بخش مرور مفاهيم ياد گرفته شده به صورت خالصه و 

سازمان دهی اطالعات در يک فضای ترسيمی است . 

6- فعاليت كالسی : در ايـن بخش فعاليت هـای مختلفی در قالـب تمريـن های متنـوع ارايه گرديـده اسـت. اين نـوع 
فعاليت ها به صورت فردی و گروهی با نظارت آموزگار در كالس انجام می شود وهدف از آن تكميل فعاليت های آموزشی و 

كمک به تثبيت يادگيری است. 

7- خـود آزمايـی : در اين بخـش سؤاالتی از مفاهيـم و مضـاميـن اصـلی درس به صـورت سـؤاالت چند گزينه ای ، 
كامل كردنی ، كوتاه پاسخ و . . . ارايه شده است . كه هدف از آن ارزيابی آموخته های دانش آموزان در حيطه شناخت و 

دانش می باشد. 

8- فعاليت خارج از كالس : اين قسمت شامل فعاليت هايی است كه دانش آموزان در خارج از كالس با نظارت والدين در 
منزل يا محيط های واقعی انجام می دهند، تا بتوانند مطالب آموخته شده را در زندگی خود تعميم دهند واز هـر مكـان وموقعيتی 
برای يادگيری استفاده نمايند. اين فعاليت ها امكان كسب تجربه های فردی و گروهی را برای آن ها فراهم آورده ،تا آن چه را 

آموخته اند به موقعيت های يادگيری خارج از كالس انتقال دهند.





  علوم زيستی
بخش اول  1



موجودات زنده و غیرزنده  1

10

فصل اول
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در سال های پىش با نىازهای جانوران ،گىاهان و بعضی از خصوصىات آن ها آشنا شدىم. اکنون 
می خواهىم با وىژگی های موجوات زنده و غىرزنده آشنا شوىم.

مشاهده و گفت وگو

به اشىاىی که روی مىز قرار دارد نگاه کنىد.

کدام ىک از آن ها حرکت می کنند؟

کدام ىک رشد می کنند؟

کدام ىك غذا می خورند؟

آىا کتاب غذا می خورد؟

آىا لىوان رشد می کند و بزرگ می شود؟

درباره ی شباهت ها و تفاوت های آن ها با هم گفت وگو کنىد.
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 آشناىی با ...

 در مورد شباهت های انسان، گربه و درخت گفت وگو کنىد.  

به اىن تصوىرها نگاه کنىد.

موجودات زنده و غیرزنده
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موجودات زنده موجوداتی هستند کـــه به خودی خــــود

 حرکت می کنند، غذا می خورند، رشد و تولىدمثل می کنند.

آىا می توانی چند موجود زنده را نام ببری؟

موجودات غىر زنده موجوداتی هستند کــه بـه خودی خــود

 حرکت نمی کنند، غذا نمی خورند ،رشد و تولىدمثل نمی کنند.

آىا می توانی چند موجود غىرزنده را نام ببری؟

موجودات زنده

موجودات غیرزنده
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1ـ هوا

2ـ آب

3ـ غذا

موجودات زنده برای زنده ماندن به هوا نىاز دارند.

اگر به موجودات زنده هوا نرسد از بىن می روند.

موجودات زنده برای زنده ماندن به آب نىاز دارند.

موجودات زنده برای زنده ماندن به غذا نىاز دارند.

نیازهای موجودات زنده
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گىاهان

موجودات زنده

نيازهای موجودات زنده

گىاهان با استفاده از هوا، آب و نور خورشىد برای خود غذا می سازند.

موجودات

 آنچه یاد گرفتم

دانستنی ها
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1. نام موجودات زنده و نام موجودات غىرزنده را در جاي مناسب بنوىسىد.

2.  مانند نمونه وىژگی های موجودات زنده را در جدول بنوىسىد.

1-  موجودات زنده رشد می کنند.

2-  موجودات زنده .................................................................. .

3-  موجودات زنده .................................................................. .

4-  موجودات زنده .................................................................. .

)درخت- کوه- صندلی- سگ- انسان- مىز- کتاب- فىل(

موجودات غير زندهموجودات زنده

فعالیت کالسی
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3. کدام ىک رشد می کند؟ عالمت بزنىد.

4. کدام ىک موجود زنده است؟

5. در تصوىرهای زىر مراحل رشد را به ترتىب شماره گذاری کنىد.
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6 . در جدول زیر موجودات طبقه بندی شده اند، عنوان هر طبقه را بنویسید.

7 . جدول را كامل كنید.

کوهدرخت

صندلیسگ

میزانسان

کتابفیل

1- موجودات زنده برای زنده ماندن به  .................... نیاز دارند.

2- کودک غذا می خورد تا .................... کند.

3- گنجشک یک موجود .................... است.

3

2

1

........................................
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پاسخ صحیح را عالمت بزنید.

 جاهای خالی را با کلمه هاي  مناسب کامل كنید.

 به این پرسش ها پاسخ دهید.

1 - کدام یک از موارد زیر موجود غیرزنده است؟

گل                مورچه     ساعت 

2 - کدام یک از موارد زیر موجود زنده است ؟

صندلی      درخت  عینک  

1- آب، غذا و هوا از نیازهای موجودات ....................  است.

2- موجودات زنده .................... می خورند تا رشد کنند.

1- چند موجود زنده را نام ببرید.

2- دو مورد از ویژگی های موجود زنده را بیان کنید.

خودآزمایی
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فعالیت خارج از کالس

چند عکس از سال های مختلف زندگی خود را تهىه کنىد و با والدىن خود درباره ی دوران نوزادی و کودکی خود 
گفت وگو كرده و به کمک آن ها جدول را کامل کنىد.

                                                ماه / سال نشانه های رشد من 

درآمدن اولىن دندان

گفتن اولىن کلمه

راه رفتن بدون کمک دىگران

خواندن و نوشتن
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پس از تكمىل جدول » نشانه های رشد من« مشخصه های سن خودرا با هم کالسی هاىتان مقاىسه کنىد.

جمع آوری اطالعات
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اندام های حرکتی2 

22

فصل دوم
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در سال های قبل با اندام های حسی مانند چشم، گوش، بىنی، زبان ... و کار آن ها آشنا شدىم و ىاد 
گرفتىم که اىن اندام ها در شناخت محىط اطراف به ما کمک می کنند.

اکنون می خواهىم با کار اندام های حرکتی و راه های مراقبت از آن ها آشنا شوىم.

مشاهده و گفت وگو

ىک ران مرغ را به کالس بىاورىد.

به گوشت آن دست بزنىد.

آىا نرم است ىا سفت ؟

به کمک آموزگار قسمتی از گوشت آن را برش دهىد.

داخل آن چه می بىنىد؟

به استخوان آن دست بزنىد.

آىا نرم است ىا  سفت ؟

درباره تفاوت های آن  با هم گفت وگو کنىد.
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 آشناىی با ...

قسمت های سفت و محکم در بدن استخوان نام دارد.

که  دارىم  زىادی  استخوان های  خود  بدن  در  هم  ما 
نمی توانىم آن ها را ببىنىم.

استخوان  ها

کار استخوان  ها

- چرا هنگام ساختن ساختمان ابتدا قسمت های محکم ىعنی اسکلت آن را می سازند؟

- اسکلت ساختمان و اسکلت بدن، چه شباهتی با هم دارند؟

- بدن انسان از تعداد زىادی استخوان ساخته شده است که به آن اسکلت می گوىند.

- در بدن شما هم اسکلت وجود دارد.

- اىن استخوان ها در سر، دست، پا و تنه به هم وصل شده اند.

- همان طور که اسکلت آهنی، ساختمان را محکم نگه می دارد استخوان ها هم بدن را راست و محکم 
نگه می دارند.
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شکل استخوان  ها

اسکلت انسان را به کالس بىاورىد.

شکل استخوان ها چه تفاوتی با هم دارند؟

کدام استخوان ها بلند هستند؟

کدام ها کوتاه و پهن هستند؟

استخوان ها شکل های متفاوتی دارند بعضی از آن ها مانند استخوان ران بلند هستند. بعضی مانند استخوان

انگشتان کوتاه هستند و بعضی از آن ها مانند استخوان سر و کتف پهن هستند.
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مفصل  ها

دو خط کـش و مقـداری نـخ کلفـت تهىـه کنىـد.

از دوست خود بخواهىد که دو خط کش را مانند

شکل به دست شما ببندد.

اکنون با همان دست گوش خود را بگىرىد.

آىا می توانىد اىن کار را انجام دهىد؟ چرا؟

حاال با دست دىگر گوش خود را بگىرىد؟

آىا می توانىد؟

- اىن دو حالت را با هم مقاىسه کنىد.

به محلی که ىک استخوان به استخوان دىگر وصل می شود مفصل  می گوىند. 

مفصل به حرکت و خم شدن استخوان ها کمک می کند.
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ماهیچه  ها

بازوی خود را آوىزان نگه دارىد. به باالی بازوی 
خود دست بکشىد.

حاال دست خود را مشت کنىد و محکم به سمت باال 

خم کنىد و به بازوی خود دست بزنىد، چه چىزی 

حس می کنىد؟

- بازوهای خود را در دو حالت مقاىسه کنىد.

قسمتی از اندام های بدن را  ماهیچه  تشکىل می دهد.
ماهىچه ها به استخوان ها وصل هستند و اسکلت را حرکت می دهند.

ماهىچه باعث می شود تا حرکت اندام های بدن آسان و راحت باشد. ماهىچه ها به ما 
کمک می کنند تا بدوىم و بازی کنىم.
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آسیب های  استخوان

کدام ىک از اىن پسرها می تواند بدود و بازی کند؟

فکر می کنی چه چىزی ممکن است باعث 
شکستگی پای اىن پسر شده باشد؟

استخوان های ما خىلی قوی و محکم هستند، اما گاهی در اثر افتادن از بلندی، تصادف و افتادن 
چىزهای سنگىن روی بدن، می شکنند.

به اىن تصوىرها نگاه کنىد.
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مراقبت از استخوان ها

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

برای رشد و سالمت استخوان ها باىد از مواد وغذاهاىی مانند شىر، گوشت، 

تخم مرغ و.. استفاده کنىم. هم چنىن به طور منظم ورزش کردن برای 

سالمت استخوان ها و ماهىچه ها بسىار مفىد است.
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مفصل

مفصل

شکل استخوان ها

وقتی استخوان می شکند نباىد آن را حرکت داد، برای همىن استخوان شکسته شده را گچ 
می گىرند و به مدت طوالنی می بندند، تا محل شکستگی خوب شود.

 آنچه یاد گرفتم

اندام های حرکتی

عوامل موثر در رشد و سالمت استخوان  و ماهيچه ها

استخوان رانبلند

دانستنی ها
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استخوان شانهاستخوان سر

استخوان بازواستخوان انگشتان دست

استخوان انگشتان پااستخوان ران

1. نام هر استخوان را به قسمت مناسب وصل کنىد.

2. کدام ىک از اىن کارها به قوی شدن ماهىچه ها کمک می کند؟ آن ها را در جدول بنوىسىد.

فوتبال بازی کردن                         حمام کردن                              شنا کردن

درس خواندن                                 دوىدن

طناب بازی کردن                           خوابىدن                    

3

4

2

1

کارهاىی که ماهىچه ها را قوی می کند

فعالیت کالسی
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3 . هر ىك از استخوان هاىی را که در تصوىر می بىنىد، در بدن خود پىدا کرده و نشان دهىد.

4. جمله های درست و نادرست را عالمت بزنىد.

3

4

2

1

درست           نادرست

خوردن غذاهای مناسب و ورزش کردن برای سالمتی  ماهىچه ها 
مفىد است.

استخوان ران پهن و کوتاه است.

خوردن شىرىنی و شکالت به رشد استخوان ها کمک می کند.

ماهىچه ها به ما کمک می کنند تا بدوىم و بازی کنىم.
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  پاسخ صحىح را عالمت بزنىد.

 جاهای خالی را با کلمه هاي  مناسب کامل كنىد.

  به اىن پرسش ها پاسخ دهىد..

 1 - اسکلت بدن از چه چىزی ساخته شده است؟

گوشت    پوست     استخوان 

2- مفصل چىست؟

- محلی که استخوان به استخوان دىگر وصل می شود. 

- محلی که استخوان به ماهىچه وصل می شود.  

- محلی که استخوان به گوشت وصل می شود.  

1- بدن از تعداد زىادی استخوان تشکىل شده که به آن ................................... می گوىند.

2- ماهىچه ها برای اىن  که آسان تر و تندتر حرکت کنند باىد به ................................... وصل باشند.

1- چه چىزی بدن ما را محکم و راست نگه می دارد؟

2- کار مفصل در بدن چىست؟

3- چه عواملی به رشد و سالمتی استخوان ها کمک می کند؟

خودآزمایی
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فعالیت خارج از کالس

  به کمک بزرگ ترها بررسی کنىد که:

چگونه پزشک متوجه می شود کدام قسمت استخوان  دچار شکستگی شده است؟

بعد از جمع آوری اطالعات آن را نوشته در کالس برای دوستان خود بخوانىد.

جمع آوری اطالعات
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 با استفاده از مقوا و دگمه های فشاری ىک آدمک بسازىد و به کالس بىاورىد.
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دنیای جانوران

36

فصل سوم  3
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در سال های پىش با محل زندگی برخی از جانوران در خشکی و آب آشنا شدىم. اکنون می خواهىم 
با مهاجرت و علل آن و خواب زمستانه بعضی از جانوران آشنا شوىم.

مشاهده و گفت وگو

به اىن تصوىرها نگاه کنىد.

- کدام محل برای زندگی پرنده ها مناسب است؟

- پرندگان برای زندگی به چه چىزهاىی نىاز دارند؟
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 آشنایی با ...

زمستان هوا بسیار سرد است. وبرای بعضی ازجانوران فصل سختی است. 

غذا بسیار کم است. 

بعضی از جانوران مانند پرستوها،گوزن ها، دلفین ها، پروانه ها و.. با سرد شدن هوا و نبودن غذا  به جاهای

گرم می روند . و در فصل بهار باز می گردند.

مهاجرت جانوران

به این تصویرها نگاه کنید.

به حرکت دسته جمعی جانوران از جایی به جای دیگر

 کوچ  یا  مهاجرت می گویند.
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شراىط زندگی جانوران با هم فرق دارد. بعضی از جانوران در فصل زمستان نمی توانند مهاجرت کنند. 

جانورانی مانند: خرس، موش صحراىی، مار و... که در فصل زمستان نمی توانند غذای مورد نىاز خود را به 

راحتی به دست بىاورند به خواب زمستانه می روند تا کمتر به غذا نىاز داشته باشند، آن ها برای محافظت 

از خود معموالً به گوشه ی ىک غار، ىک سوراخ زىرزمىنی و ىا تنه ی درخت تو خالی می روند.

خواب  زمستانه
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سرد شدن هوا

جانوران به هنگام مهاجرت با خطرات زیادی روبرو می شوند، مثاًل ممکن است راه خود را 
گم کنند و یا به وسیله ی جانوران دیگر شکار شوند.

 آنچه یاد گرفتم

علل مهاجرت جانوران

جانورانی که به خواب زمستانه مي روندجانوراني که  مهاجرت مي کنند

دانستنی ها
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مهاجرتخواب زمستانهمارپرستو

1. جمله ها را با کلمه های مناسب کامل کنىد.

- پرنده ای که در زمستان به جاهای گرم مهاجرت می کند ................................... نام دارد.

- خرس جانوری است که در فصل سرما به ................................... می رود.

2 . جدول را كامل كنىد.

1- برخی جانوران برای پىدا کردن .................... به جاهای گرم می روند.

2- .................... جانوری است که به خواب زمستانه می رود.

3- به حرکت دسته جمعی جانوران از جاىی به جای دىگر .................... می گوىند.

3

2

1

فعالیت کالسی
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3. نام جانورانی که مهاجرت می کنند را از نام جانورانی که به خواب زمستانه می روند جدا کرده و در جاهای 
مناسب بنوىسىد.

مار- پرستو- گوزن- دلفىن- خرس- موش صحراىی- پروانه

مهاجرت می کنند

به خواب زمستانه می روند
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 پاسخ صحیح را عالمت بزنید.

  جاهای خالی را با کلمه های  مناسب کامل كنید.

  به این پرسش ها پاسخ دهید.

1 -کدام یک از جانوران زیر به خواب زمستانه می روند؟

اسب  خرس   سگ   

2-  کدام یک از جانوران زیر در زمستان مهاجرت می کنند؟

پرستو  گربه   گوسفند  

1- به حرکت دسته جمعی جانوران از جایی به جای دیگر ................................... می گویند.

2- مار جانوری است که در فصل سرما به ................................... می رود.

1- دو جانور را که مهاجرت می کنند، نام ببرید.

2- نام دو جانور را که به خواب زمستانه می روند، بیان کنید.

3- دو مورد از علل مهاجرت را بیان کنید.

خودآزمایی
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فعالیت خارج از کالس

به کمک بزرگ ترها اطالعاتي در مورد جانوران زىر جمع آوری کنىد و بنوىسىد کدام  ىك  مهاجرت و کدام  ىك 
به خواب زمستانه می روند.

جمع آوری اطالعات

جمع آوری اطالعات

لک لک ...................................

سنجاب ...................................
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جمع آوری اطالعات

جمع آوری اطالعات

الک پشت ...................................

ملـخ ...................................



46



47

  علوم فيزيکی
بخش دوم  2
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مـواد

48

فصل چهارم  4
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اىن که مواد به  با شکل ها و حالت های مواد در محىط زندگی آشنا شدىم و  در سال های پىش 
صورت های جامد، ماىع و گاز در طبىعت وجود دارد. اکنون می خواهىم با ترکىب های مختلف مواد 

آشنا شوىم.

مشاهده و گفت وگومشاهده و گفت وگو

خوراکی هاىی مانند پسته، گردو، نخودچی، کشمش و... را به کالس بىاورىد. مزه ی هر ىک از خوراکی ها را 
بچشىد. سپس با استفاده ازآن ها ىک ظرف آجىل درست کنىد.

از ظرف آجىل ىک دانه کشمش بردارىد و آن را بخورىد.

آىا مزه ی آن با قبل فرق کرده است؟

مزه ی نخودچی و بقىه ی چىزها چطور؟

آىا توانستىد کشمش را از بىن آجىل ها جدا کنىد؟

آجىلی را که شما درست کردىد ىک مخلوط است.
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 آشنایی با ...

هرگاه چند چیز را با هم ترکیب کنیم به طوری که بتوان 

آن ها را از هم جدا کنیم  مخلوط  به دست می آید.

به   .... و  ساالد  آجیل،  مانند  خوراکی ها  از  بسیاری   -
صورت مخلوط مصرف می شوند.

- با استفاده از دانه هایی مانند عدس، لوبیا، لپه و... یک 

مخلوط درست کنید.

- اکنون هر یک از دانه ها را برداشته و در ظرف های

 جداگانه بریزید.

مخلوط

به   .... و  ساالد  آجیل،  مانند  به ها   .... و  ساالد  آجیل،  مانند  ها 

هایی مانند عدس، لوبیا، لپه و... یک هایی مانند عدس، لوبیا، لپه و... یک 

که بتوان 
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مشاهده و گفت وگومشاهده و گفت وگو

ىک پارچ آب و مقداري شکر به کالس بىاورىد.

ابتدا هر کدام ىک لىوان آب بخورىد.

سپس در هر لىوان آب مقداری شکر رىخته آن را با قاشق هم بزنىد.

اکنون آن را بخورىد.

چه تغىىری در مزه ی آب به وجود آمد؟

چه چىزی آب را شىرىن کرد؟

آىا می توانی شکر را از آب جدا کنی؟

شربتی را که درست کردىد ىک محلول است.
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 آشناىی با ...

اگر ماده ای جامد مانند شکر را در آب برىزىم

و آن را هم بزنىم خواهىم دىد که دانه های رىز

شکـر در آب ناپدىد می شود ، در اىـن صورت

 می گوىىم در آن حل شده است.

به اىن حالت که ماده ای در ماده ی دىگر حل 

 شود  محلول  می گوىىم.
در محلول مواد را به راحتی نمی توانىم از هم

جدا کنىم.

با استفاده از آب لىمو، شکر و آب ىک پارچ 

 شربت آبلىمو درست کنىد.

محلول
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دمای آب در حل شدن مواد اثر می گذارد. هرگاه ىک حبه قند را در آب گرم و حبه قند 
دىگري  را در آب سرد برىزىم قند داخل آب گرم زودتر حل می شود. گرما به حل شدن 

سرىع مواد کمک می کند.

 آنچه یاد گرفتم

مفصل

مـواد

ترکىب چند ماده که بتوان به 
راحتی آن ها را از هم جدا کرد

ترکىب چند ماده وقتی در هم حل 
شده و به آسانی از هم جدا نمی شوند

مخلوط

مانند:

مانند:

دانستنی ها
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1. چهار ظرف شیشه ای تهیه کنید در هر کدام دو قاشق شکر، نمک، ماسه و برنج بریزید. روی هر کدام یک 
لیوان آب ریخته و هم بزنید.

نتیجه ی مشاهدات خود را با استفاده از عبارت های »حل می شود و حل نمی شود« بنویسید.

شکر در آب  ...................................... . 

ماسه در آب  ...................................... .

برنج در آب  ...................................... .

نمک در آب ...................................... .

2 . جدول را كامل كنید.

1- نمک در آب .................... می شود.

2- برای درست کردن گِل از مخلوط آب و .................... استفاده می شود.

3- عدس پلو یک .................... است. 

3

2

1

شکرماسهنمکبرنج

فعالیت کالسی
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3- به تصوىرها نگاه كرده،  مواد تشکىل دهنده ی هر ىک را در جای خالی بنوىسىد و با عالمت زدن مشخص 
کنىد کدام محلول و کدام مخلوط است. 

4- جاهای خالی را با کلمه هاي مناسب کامل کنىد.

خىارآبنمک

کشمشماستنخود

- با ترکىب ................................... و ................................... می توان ىک مخلوط درست کرد.

- با ترکىب ................................... و ................................... می توان ىک محلول درست کرد.

- با ترکىب ............................................................................................................................. .

مخلوط         محلول
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  پاسخ صحىح را عالمت بزنىد.

  جاهای خالی را با کلمه هاي  مناسب کامل كنىد.

  به اىن پرسش ها پاسخ دهىد..

1 -کدام ىک از ترکىب های زىر محلول است؟

چای شىرىن    نخودچی کشمش    لوبىا پلو 

2-  کدام ىک از ترکىب های زىر مخلوط است؟

شىر کاکائو     شربت آلبالو      برنج و آب 

1- وقتی ماده ای در ماده ی دىگر حل می شود به آن ................................... می گوىند.

2-  وقتی ماده ای در ماده ی دىگر حل نمی شود به آن ................................... می گوىند.

1- نام دو محلول را بىان کنىد.

2- مخلوط چىست؟

خودآزمایی
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فعالیت خارج از کالس

کدام یک از مواد باال در آشپزی به صورت محلول و کدام یک به صورت مخلوط مورد استفاده قرار می گیرد؟

جمع آوری اطالعات

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

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

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

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

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

محلولمخلوط

وقتی بزرگ ترها آشپزی می کنند، به آشپزخانه برو، کار آن ها را با دقت مشاهده کن و نام موادی را که برای 
پختن غدا استفاده می شود بنویس.
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صـدا  5

58

فصل پنجم
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در سال های پىش با گوش به عنوان عضو حس شنواىی و نقش آن در شناخت محىط زندگی آشنا 
شدىم. در اىن درس می خواهىم با صداهای گوناگونی که در اطراف خود می شنوىم ،آشنا شوىم 
و بدانىم که صدا چگونه تولىد می شود. هم چنىن با انواع صداهای خوشاىند و ناخوشاىند نىز آشنا 

شوىم.

مشاهده و گفت وگو

مدتی ساکت بنشىنىد و به صداهای اطراف خود گوش کنىد.

چه صداهاىی را می شنوىد؟

اکنون خودتان صداهای مختلف را اىجاد کنىد.

- دست های خود را محکم به هم بزنىد.

- با دست و ىا مداد روی مىز بکوبىد.

- با هم صحبت کنىد.

- صدای حىوانات مختلف را تقلىد کنىد.

در مورد صداهاىی که در محىط های مختلف مانند مدرسه، پارک، خىابان، خانه و ... می شنوىد با هم 

گفت وگو کنىد.
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 آشناىی با ...

 صدا به ما کمک می کند تا با ىکدىگر ارتباط برقرار 
کنىم.

 ما با کمک صدا می توانىم از خطرات محىط زندگی 
آگاه شوىم.

گاهی اوقات از صداها به عنوان عالمت استفاده می کنىم.

برای مثال در بازی ها صدای سوت گاهی عالمت شروع

و گاهی عالمت پاىان بازی است.

صداها

ما هر روز در محىط زندگی خود صداهاىی را که به وسىله انسان، حىوانات و وساىل مختلف تولىد 
می شوند را می شنوىم.
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آزمایش

ىک طبل کوچک ، دو چوب و مقداری برنج تهىـه 

کرده و به کالس بىاورىد.

چوب ها را در ىک دست و طبل را در دست دىگر

بگىرىد.

آىا در اىن حالت صداىی می شنوىد؟

چوب ها را روی طبل بکوبىد، چه اتفاقی می افتد؟

مقداری برنج روی طبل برىزىد و دوباره با چوب ها

روی طبل بکوبىد. چـرا برنـج ها روی طبـل حرکت 

می کنند؟

تولید صدا

شما می توانىد با ىک آزماىش ساده مشاهده کنىد که چگونه صدا تولىد می شود؟

 

در اثر برخورد و لرزش اجسام  صـدا  تولىد می شود.
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بعضی از صداها آزاردهنده هستند و به گوش هـای 

ما آسىب می رسانند. مانند صداهای خىلی بلندکه به

 اىن صداها، صداهای ناخوشایند می گوىند.

ولی ما از شنىـدن بعضی از صـداها لـذت می بـرىـم 

که به آن ها صداهای خوشایند می گوىند.

آىا می توانی چند صدای خوشاىند وچند صداي

 ناخوشاىند را نام ببری؟

بعضی از صداها نازک هستند مانند صدای جوجـه و بعضـی از صداهـا کلفت هستنـد مانند صـدای گـاو

آىا می توانی چند صدای نازک وچند صداي کلفت را مثال بزنی؟

در اطراف ما صداهای گوناگونی شنىده می شود که بعضی از آن ها آزار دهنده هستند. شنىدن کدام  ىک 
از آن ها گوش های ما را آزار می دهد؟

انواع صداها

به اىن تصوىرها نگاه کنىد.
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گوشی هاىی که پزشکان استفاده می کنند دو لوله دارد. اىن لوله ها به بهتر شنىدن صدا کمک 
می کنند. پزشکان با شنىدن صدای قلب  متوجه می شوند که آىا قلب شما خوب کار می کند 

ىا نه؟

 آنچه یاد گرفتم

.................................صداهای خوشايند

انواع صداها

صدای موتورصدای پرنده

دانستنی ها
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1. با استفاده از 5 لىوان و رىختن مقداری آب در هر کدام ىک صدای موسىقی تولىد کنىد. ابتدا لىوان ها را کنار 
هم روی مىز قرار دهىد. لىوان اولی را خالی بگذارىد ولي در لىوان های بعدی به ترتىب مقداری آب برىزىد ، تا 

لىوان  آخر كه پر از آب شود.

2- جاهای خالی را با کلمه هاي مناسب کامل کنىد.

- اکنون می توانىد با قاشق به لىوان ها ضربه بزنىد و ىک آهنگ بسازىد.

خطراتآواز پرندهخىلی بلند

- صدای ................................... خوشاىند است.

- صداهای ................................... به گوش ما آسىب می رساند.

- ما به کمک صدا می توانىم از ................................... آگاه شوىم.

فعالیت کالسی
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گربهسگجوجهگاو

3- به دو گروه تقسیم شوید و هر گروه صداهایی را که در مکان های مختلف می شنوند را در جدول مربوط به 
خود بنویسند.

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

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

گروه 1

در مدرسه:

در خانه:

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

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

گروه 2

در مدرسه:

در خانه:

4- صدای جانوران زیر را تقلید کنید و با توجه به نازک یاکلفت بودن صدای هر یک، نام آن ها را در جدول 
بنویسید.

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

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

جانورانی که صدای                
کلفت دارند

جانورانی که صدای          
نازک دارند
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5-  جاهای خالی را به دلخواه کامل کنىد.

- صدای کدام ىک از همه نازک تر است؟ ..................................................

- به کدام ىک باىد ضربه بزنىد تا صدا بدهد؟ ..................................................

بلندترىن صدا: ..................................................

آهسته ترىن صدا: ..................................................

6- به اىن شکل ها نگاه کنىد و به سؤال ها پاسخ دهىد.

7- به صداهای زىر دقت کنىد و بلندترىن و آهسته ترىن صدا را مشخص کنىد و بنوىسىد.

صدای در گوشی حرف زدنصدای زنگ مدرسهصدای دست زدن

- صدای ........................................ مرا اذىت می کند.

-  من از صدای ...................................... لذت می برم.

- صدای ........................................ مرا ناراحت می کند.

- من دوست دارم صدای ............................. را بشنوم.
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 پاسخ صحىح را عالمت بزنىد.

  جای خالی را با کلمه ي  مناسب کامل كنىد.

 به اىن پرسش ها پاسخ دهىد.

1 - کدام صدا جز صداهای ناخوشاىند است؟

صدای رعد و برق    صدای موسىقی    صدای فواره آب  

2-  در کدام ىک از موارد زىر از صدا برای عالمت دادن استفاده می  شود؟

            صدای رادىو    صدای سوت پلىس    صدای هواپىما 

- در اثر برخورد و لرزش اجسام ................................... تولىد می شود.

- چه صداهاىی ما را از خطرات آگاه می کند؟ دو مورد را نام ببرىد.

خودآزمایی
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فعالیت خارج از کالس

به کمک بزرگ ترها ىک تلفن سىمی بسازىد.

روش ساخت تلفن سىمی:

1- با نوک مداد ته لىوان ىک بار مصرف را سوراخ کنىد.

2- ىک سىم را از سوراخ لىوان رد کنىد و سر آن را گره بزنىد.

3- سر دىگر سىم را به همىن ترتىب از لىوان دىگر عبور دهىد.

تلفن سىمی را به کالس بىاورىد و

به وسىله ی آن با دوستـــان خود 

صحبت کنىد.
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سایـه  هـا6 

70

فصل ششم
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در سال های پیش با بعضی از منابع نوری مانند خورشیـد، مـاه، المـپ، شمـع و...  و نقش آن ها در 
زندگی انسان آشنا شدیم. اکنون می خواهیم بدانیم نور چه نقشی در تشکیل سایه دارد؟ و اندازه ی 

سایه ها در ساعات مختلف روز چگونه است؟

مشاهده و گفت وگو

در کالس یک بازی ترتیب دهید.

از آموزگار بخواهیـد تـا با استفاده از چـراغ قـوه سایـه ی وسـایل

مختـلف را روی کاغـذ هر دانش آموز بیـاندازد. سپـس شمـا دور 

سایه هایی که روی کاغذ افتاده است را خط بکشید و با مداد سیاه 

آن را رنگ کنید.

اکنون شکل سـایـه های خـود را روی تابلو بچسبـانید هـر سـایـه 

مربوط به کدام شی است؟ نام هر یک را زیر سایه ی آن بنویسید.

آیا سایه ی هر شی مانند خودش است؟

درباره ی تفاوت ها و شباهت های سایه ها با هم گفت وگو کنید.
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 آشناىی با ...

به کمک چـراغ قـوه ساىه ی ىک عىنک را

روی دىوار ىا کاغذ بىاندازىد.

چه قسمت هاىی از عىنک ساىه دارد؟

چرا شىشه های عىنک ساىه ندارد؟

آىا می دانىد که ساىه چگونه تشکىل می شود؟

تشکیل سایه

همان طور که می دانىد خورشىـد، المـپ، چـراغ قـوه و... نـور دارند. وقتی نور به جاىی می تابد آن جا را 
روشن می کند. نور از بعضی چىزها مانند شىشه عبور می کند. ولی از بعضی چىزها مانند کتاب، کىف 

وقاب عىنک... عبور نمی کند و موجب تشکىل ساىه می شود.
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آزمایش

 آشناىی با ...

اندازه ی سایه

اىن آزماىش را در کالس انجام دهىد.

در وسط ىک مقوا مقداری خمىر بازی قرار دهىد.

نوک خودکار را در خمىر فرو کنىد. اتاق را تارىک کنـىد

و چـراغ قوه را ىک بـار از کنـار خودکار بتـابانىـد و طول 

ساىه ی آن را اندازه بگىرىد.

بار دىگر چراغ قوه را از باالی سر خودکار بتابانىد. 

دوباره طول ساىه ی آن را اندازه بگىرىد.

در کدام حالت ساىه ی خودکار بلندتر بود؟

چه موقع ساىه ی خودکار کوتاه شد؟

اکنـون چـراغ قـوه را در جهت ها و فاصـله های مختـلف

به خودکار بتابانىد. چه تغىىری در ساىه ها اىجاد می شود؟

1

2

3
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در صبح یک روز آفتابی در حیاط مدرسه پشت به آفتاب بایست و از دوستت بخواه 
با یک تکه گچ دور جایی را که ایستاده ای عالمت بگذارد. سپس دور سایه ات را 

خط بکشد.

در ظهر همان روز در همــان جای قبــلی که عالمت گذاشتــی

 بایست و از دوستت بخواه دور سایـه ات را خط بکشــد، اندازه ی

 سایه هایت را با هم مقایسه کن.

چه موقع سایه ات بلندتر بود؟

چه موقع سایه ات کوتاه تر شد؟ چرا؟

اندازه ی سـایه ها با محل قرار گرفتـن خـورشـیـد

 در آسمان تغییر می کند.به هنگام صبـح سایـه ها 

بلنـد اسـت چـون خـورشیـد هنـوز به طور کامـل

باال نیامده است.

ولی ظهر خورشید درست باالی سرما قرار می گیرد

 برای همین سایه ها کوتاه می شوند.

خط بکشد.

در ظهر همان روز در همــان جای قبــلی که عالمت گذاشتــی

 بایست و از دوستت بخواه دور سایـهات را خط بکشــد، اندازهی

 سایههایت را با هم مقایسه کن.

چه موقع سایهات بلندتر بود؟

چه موقع سایهات کوتاهتر شد؟ چرا؟
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در فصل تابستان که نور خورشید به طور راست می تابد، سایه ها کوتاه تر هستند. ولی در 
فصل زمستان که نور خورشید به طور مایل می تابد، سایه ها بلندتر می شوند.

دانستنی ها
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1- کدام ىک ساىه دارند و کدام ساىه ندارند؟ در جدول بنوىس.

2- با استفاده از کلمه های داده شده جمله ها را کامل کنىد.

- اگر نور خورشىد راست بتابد اندازه ی ساىه ها ........................... می شود.

- به هنگام صبح اندازه ی ساىه ها ........................... است.

- اگر نور از چىزی نگذرد در پشت آن ........................... درست می شود.

- نور از ........................... عبور می کند. 

شىشه

کوتاه تر

ساىه

بلند

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

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

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

ساىه ندارندساىه دارند

فعالیت کالسی
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3- جاهای خالی را با جمله های مناسب کامل کنىد.

4- برای گردش در روزهای آفتابی ىک آفتاب گىر درست کنىد.

با کمک آموزگار شکل روبه رو را که روی ىک مقوا کشىده اىد، قىچی کنىد.

 در دو گوشه ی آن سوراخی اىجاد کرده و ىک کش نازک را از سوراخ ها رد کنىد 

و دو سر آن را گره بزنىد.

از اىن آفتاب گىر در زىر نور خورشىد استفاده کنىد.

- وقتی ىک شی مانند کىف را جلوی نور بگىرىم  ................................................................................. .

- در ظهر ساىه ها کوتاه تر است، چون ................................................................................. .

- نور از بعضی چىزها ................................................................................. .

- ساىه ی هر شی ................................................................................. .

 مانند شىشه عبور می کند.                                  مانند خودش است.

 خورشىد باالی سر ما قرار می گىرد.                  ساىه تشکىل می شود.
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  پاسخ صحىح را عالمت بزنىد.

  جای خالی را با کلمه ي  مناسب کامل كنىد.

   به اىن پرسش ها پاسخ دهىد.

1 - چه موقع از روز ساىه به کوتاه ترىن اندازه ی خود می رسد؟

عصر       ظهر       صبح  

2-  کدام ىک ساىه ندارد؟

شىشه      کاله         کىف  

- به هنگام ................................... ساىه ها بلندتر می شوند.  

1- چند مورد از اجسامی را که نور از آن ها عبور نمی کند را بنوىسىد.

2- ساىه چگونه تشکىل می شود؟

خودآزمایی
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فعالیت خارج از کالس

به کمک بزرگ ترها ىک ساعت آفتابی بسازىد و در ىک روز آفتابی طول ساىه ها را اندازه بگىرىد.

روش ساخت ساعت آفتابی:

خـودکـاری را در خمىـر بـازی که بر روی تکـه مقـوا قـرار دارد ، 
فـروکنـىد.

در زمان های مختلف مانند 9 صبح، 12 ظهر، 3 بعدازظهر و 6 عصر

ساىه ای که خودکار تشکىل می دهد را رسم کنىد و زمان تشکىـل 

ساىه ها را هم ىادداشت کنىد.

ساعت آفتـابی خود را به کالس بىـاورىـد و اندازه ی سـاىـه ها را در

ساعت های مختلف با هم مقاىسه کنىد.
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  علوم زمين
بخش سوم  3
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و طوفان د  بــا

82

فصل هفتم  7
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در سال های پىش با هوا و تغىىرات آب و هواىی در جاهای مختلف آشنا شدىم. اکنون می خواهىم 
بدانىم که باد چگونه به وجود می آىد، از باد در چه کارهاىی استفاده می کنىم و بادهای شدىد چه 

خسارت هاىی به وجود می آورند؟

مشاهده و گفت وگو

مسابقه ای را به اىن شکل ترتىب دهىد.

ىک تکه مقوای کوچک که نام خود را درآن نوشتىد روی مىز

در خط شروع قرار دهىد.

هر دانش آموزی که بتواند با ىک بار فوت کردن مقـوای خود

را به خط پاىان برساند برنده ی مسابقه خواهد بود.

چند نفر توانستند مقوای خود را به خط پاىان و ىا نزدىک آن برسانند؟

آىا می دانىد چه چىزی باعث حرکت مقواها شد؟

در مورد آن با هم گفت وگو کنىد.
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 آشناىی با ...

هر کدام از تصوىرها چه هواىی را نشان می دهد؟ از کجا دانستىد؟

امروز هوا چطور است؟ آفتابی است ىا ابری؟

آىا باد می وزد؟

آىا می دانىد که باد چگونه به وجود می آىد؟

بــاد

به اىن تصوىرها نگاه کنىد.

هوا در حال حرکت است. وقتی هوای سرد با هوای گرم 

جا به جا شوند بـاد به وجود می آىد.

شما هم با وساىل مختلف هوا را به حرکت درآورده و باد به وجود بىاورىد.
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باد چه کارهاىی را می تواند انجام دهد؟

باد در خىلی از کارها به انسان کمک می کند.

- باد لباس های خىس را زودتر خشک می کند.

- باد قاىق های بادبانی را به حرکت در می آورد.

- باد ابرها را حرکت می دهد.

- باد آلودگی هوا را کم می کند.

- باد هوا را خنک می کند.

باد کارهای زیادی انجام می دهد
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بادهای شدید را  طوفان  می گویند.

طوفان می تواند خسارت های زیادی را به وجود بیاورد.

طوفان باعث غرق شدن کشتی ها در دریا می شود.

طوفان شاخه های درختـان را می شکنـد و گاهـی آن ها

را از ریشه در می آورد.

طوفـان خانـه ها را خراب کـرده و بـاعـث پـاره شـدن

 سیـم هـای برق می شود.

طوفان
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گردباد، بادی است که با سرعت زىاد به صورت چرخشی حرکت می کند و همه ی چىزهای 
سر راهش را به سوی خود می کشد و باال می برد.

 آنچه یاد گرفتم

موارد استفاده ازباد

خسارت های طوفان
کمک به خشك شدن لباس ها 

غرق شدن كشتي ها 

دانستنی ها



88

1- با توجه به تصوىر ها از باد چه استفاده هاىی می کنىم؟ در ىک جمله بنوىسىد.

2 - باد کدام ىک را حرکت می دهد و کدام را حرکت نمی دهد، در جدول بنوىسىد.

فرفرهاتوبوسپلدرختساختمانپرچم

................................................................................................................................... - 

................................................................................................................................... - 

................................................................................................................................... - 

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

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

باد حرکت می دهد

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

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

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

باد حرکت نمی دهد

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

فعالیت کالسی
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3- با استفاده ار کلمه های داده شده جمله  ها را کامل کنىد.

4- اىن کاردستی را در کالس درست کنىد و به کمک آن هر روز جهت وزش باد را ببىنىد.

آن چه الزم داری:

- پاکت های کاغذی بزرگ که در فروشگاه ها استفاده می شود.

- مجله ىا روزنامه.

- چسب و قىچی و نخ.

چگونه بسازىد:

ته پاکت را با قىچی ببرىد و اگر دوست داشتىد روی پاکت را نقاشی کنىد. سپس روزنامه ها را به صورت چند 
نوار ببرىد و آن ها را به لبه های ته پاکت طوری بچسبانىد که به راحتی به حرکت درآىند. با کمک بزرگ تر در 
لبه های باالىی پاکت دو نقطه را که مقابل هم باشند سوراخ کنىد و ىک نخ از وسط آن ها رد کرده و گره بزنىد. 

پاکت  را در جاىی بىرون از پنجره آوىزان کنىد و هر روز جهت وزش باد را ببىنىد.

- قاىق های ........................... به کمک باد حرکت می کنند.

- در تابستان باد ........................... هوای خانه را خنک می کند.

- طوفان ........................... را پاره می کند.

- باد در فصل ........................... بىشتر می وزد.

کولرسىم های برقبادبانیپاىىز
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  پاسخ صحىح را عالمت بزنىد.

 جای خالی را با کلمه ي  مناسب کامل كنىد.

  به اىن پرسش ها پاسخ دهىد.

1 - چه روزی لباس های خىس زودتر خشک می شوند؟

         روزی که برف می بارد                  روزی که باد می وزد   روزی که باران می بارد  

2-  کدام ىک باعث خراب شدن ساختمان ها و شکستن درخت ها می شود؟

طوفان    باد          باران  

3 - چه چىزی به حرکت کشتی های بادبانی کمک می کند؟

صدا     نور          باد  

- به باد شدىد  ................................... می گوىند.  

 1- باد چىست؟

2- باد چگونه به وجود می آىد؟

خودآزمایی
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فعالیت خارج از کالس

به کمک بزرگ ترها بادبادک زىباىی بسازىد و در ىک روز بادی بادبادک ها را هوا کنىد.
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