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بسمه تعالی

نظام مند و طرح ریزی شده ای است، که تالش  فعالیت های  برنامه درسی  مجموعه  تولید  یند  فرا
دارد ابعاد چهارگانه زیر نظام برنامه درسی )طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی( را در یک فعالیت 

منسجم، هماهنگ با غایت و اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی سازماندهی نماید.
درسی  برنامه ریزی  فرایند  از  بخشی  که  ویژه  نیازهای  با  دانش آموزان  کتب  محتوای  تدوین  در 
است، سعی شده تا مالحظات ساحت های تربیتی حاکم بر فلسفه تعلیم و تربیت که ناظر بر رشد 
و توانمندی دانش آموزان برای درک و فهم دانش پایه و عمومی، کسب مهارت های دانش افزایی، 
به کارگیری شیوه تفکر علمی و منطقی، توان تفکر انتقادی، آمادگی جهت بروز خالقیت و نوآوری 
و نیز کسب دانش، بینش و تفکر فناورانه برای بهبود کیفیت زندگی است، مورد توجه قرار گیرد. 
این محتوا با فراهم نمودن فرصت های مناسب برنامه درسی ضمن تأکید بر انعطاف در عین ثبات و 
همه جانبه نگری و توجه به هویت ویژه متربیان با نیازهای خاص، زمینه ساز دستیابی دانش آموزان 

به کسب شایستگی های الزم )توانمندی ها، مهارت ها( می باشد. 
امید است این محتوا در تحقق اهداف مؤثر باشد و معلمان عزیز و گرامی با بهره گیری از این کتاب 

بتوانند فراگیران را در دستیابی به صالحیت های فردی و اجتماعی یاری نمایند.
این کار بزرگ حاصل همکاری صمیمانه کارشناسان سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی 
و  عزیزان  این  مساعی  و  از تالش  است  می باشد، شایسته  درسی  کتاب های  تألیف  گروه های  و 
همکاران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت متبوع که در مراحل چاپ و آماده سازی 

ما را یاری داده اند، تقدیر و تشکر نماییم.
در اینجا از همه همکاران و صاحب نظران درخواست می نمایم، تا نظرات و پیشنهادهای خود را در 

خصوص این محتوا به این سازمان منعکس نماید.
دکتر مجید قدمی
معاون وزیر و رییس سازمان
آموزش و پرورش استثنایی کشور



همكار گرامى
با استمداد از خداوند متعال و تالش و همكارى گروهى از برنامه ريزان، كارشناسان و دبيران متعهد، 
كار تأليف و تدوين كتاب علوم تجربى و بهداشت سال اول دوره ى راهنمايى تحصيلى پيش حرفه اى 
براساس آخرين دست آوردهاى آموزشى و با توّجه به توانمندى هاى دانش آموزان با نيازهاى ويژه 
به انجام رسيد. بديهى است مرحله ى كمال مطلوب تأليف كتاب هاى درسى علوم به تدريج و پس 

از استفاده و بهره مندى از نظرات ارزشمند شما همكاران گرامى حاصل مى شود.
اكنون براى اجراى بهتر آموزش، توجه شما همكاران گرامى را به نكات ذيل جلب مى نماييم.

1ـ هر فصل كتاب با يك تصوير عنوانى كه مرتبط با موضوع درس است شروع مى شود كه هدف آن 
ايجاد انگيزه و آماده سازى در يادگيرندگان و زمينه اى براى گفت وگو در مورد موضوع درس مى باشد.

2ـ تالش بر آن بوده است تا مفاهيم اصلى موردنظر برنامه ى درسى از طريق فّعاليّت هايى از قبيل 
آزمايش كنيد، مشاهده كنيد، گفت و گو كنيد و… آموزش داده شود و فّعاليّت ها به گونه اى ترتيب داده 

شده اند كه پرورش مهارت ها و نگرش ها در آن ها مورد تأكيد قرار گيرد.
مطالب  كردن  غنى تر  براى  كه  هستند  درس  هر  موضوع  با  مرتبط  مطالبى  تكميلى»،  3ـ «مطالب 
هر فصل در آن طراحى شده اند. اين قسمت به دانش آموزانى كه از توانايى بااليى براى يادگيرى 

برخوردارند، آموزش داده مى شود و فقط در ارزشيابى براى اين گروه از دانش آموزان لحاظ خواهد شد.
4ـ مطالب قسمت «بيش تر بدانيد» براى مطالعه و افزايش اّطالعات دانش آموزان است، لذا از اين 

مطالب ارزشيابى به عمل نخواهد آمد.
مانند  روش هايى  از  بايد  دانش آموزان  يادگيرى  توانايى هاى  تناسب  به  كه  داشت  توّجه  بايد  5  ـ 

اكتشافى، مشاركتى، گردش علمى، آزمايش و… به طور توأم استفاده شود.
6 ـ با توّجه به لزوم تقويت مهارت زبان آموزى و ارتباط كالمى در دانش آموزان با نيازهاى ويژه الزم 

است در فعاليت هاى كالسى و ارزشيابى مستمر به اين نكته ى مهم توّجه شود.
7ـ در ارزشيابى پايانى، سؤال ها در راستاى اهداف و مفاهيم هر درس و با توجه به سطح يادگيرى 

و توان دانش آموزان انتخاب گردد.
8ـ در ارزشيابى مستمر هر سه حيطه ى آموزشى (دانستنى ها، مهارت ها و نگرش ها) با توّجه به 

هدف هاى هر درس مورد ارزشيابى قرار گيرد.
ـ الزم است والدين را از هدف هاى درس علوم تجربى و بهداشت در سه حيطه (دانستنى ها، مهارت ها و نگرش ها) و     9

ضرورت همكارى آن ها در انجام برخى فّعاليّت ها آگاه سازيد تا هماهنگى آموزشى بين خانه و مدرسه ايجاد شود.
10ـ توصيه مى شود قبل از تدريس كتاب راهنماى معّلم را مطالعه نماييد.

آرزومنديم تدوين و تأليف اين كتاب براى اين گروه از دانش آموزان مفيد واقع گردد. از همكاران گرامى و 
صاحب نظران تقاضا دارد از نظرات مفيد و ارزنده ى خود گروه برنامه ريزى درسى سازمان آموزش و پرورش 

استثنايى را آگاه و براى بهتر نمودن محتوا و كيفيت كتاب از راهنمايى هاى ارزنده ى خود، دريغ نفرمايند
مؤلفان



 اندام هاى حّسى

زلزله

دندان ها

33

انواع دندان                                      25               
ساختمان دندان                                26
كار دندان ها                                     27

ساختمان زمين                                            34
 زمين لرزه                                                  35

چرا زلزله ساختمان ها را خراب مى كند؟             36 
خطرهاى زلزله                                            38
چگونه در مقابل زلزله از خود مراقبت كنيم؟   40 

22

11

فهرست مطالب
ديدن                          12
شنيدن                         16
بوييدن                        18
چشيدن                       19
لمس كردن                   21



جانوران مهره دار

درياها

44
46                             ماهى ها
48                          دوزيستان
49                           خزندگان
50                            پرندگان
51                        پستانداران 

57                                      فايده هاى دريا
62                                         آلودگى دريا
63  چگونه هنگام رفتن به دريا مراقب خود باشيم؟

55




