
به نام خداوند بخشنده ومهربان 





علوم تجربی - اّول دبستان )جلد 2(  - کد 31062 نام کتاب:    
سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور پدیدآورنده:     
معاونت برنامه ریزی آموزشی و توان بخشی مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف:   

ربابه ریاضی، ملک قریب گرگانی، اعظم جهادنشاد، زهرا فروغی، شناسه افزوده برنامه ریزی وتألیف: 
مینا حسنی                                               

ادارۀ چاپ و انتشارات سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور          مدیریت آماده سازی هنری:   
احمدرضا امینی )مدیریت امور چاپ و تولید(ـ  مجید ذاکری یونـسی )مدیر            شناسه افزوده آماده سازی:  

هنری( - محمد مهدی ذبیحی فرد )طراح گرافیک، جلد و صفحه آرا( 
تهران: خیابان انقالب، خیابان برادران مظفر، شماره 66، تلفن: 66970455،                              نشانی سازمان:  

کد پستي : 1416935684،   
شرکت افست: تهرانـ  کیلومتر 4 جاده  آبعلی، پالک 8، تلفن: 77339093،                                            ناشر : 

     دورنگار: 77339097، صندوق پستی: 4979  ـ 11155 
شرکت افست ) سهامی عام ( چاپخانه:    

1398 سال انتشار:                

برای دریافت فایل pdf کتاب های درسی به نشانی www.chap.sch.ir مراجعه نمایید.  

وزارت آموزش و پرورش
سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان آموزش و پرورش استثنایی 
کشور 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 از این سازمان ممنوع 

است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

ISBN  978-964-05-2303-2                 978-964-05-2303-2 شابک





بى سبب نىست که کار معلمان کودکان استثناىى را به »شغل انبىاء و مصلحان بزرگ عالم1« تشبىه کرده اند، چرا که 
ماهىت تالش عاشقانه ى آنان جهاد در مسىر احىاء انسان هاست. موفقىت در اىن جهاد خداجوىانه مرهون تدوىن برنامه ى 
درسى متناسب با توانمندى ها و نىازهاى دانش آموزان استثناىى است به نحوى که نارساىى برنامه هاى درسى و شراىط آموزش 
و پرورش عمومى براى دربرگرفتن اىن گروه از دانش آموزان حذف آنان از جرىان تعلىم و تربىت عمومى را موجب نشود. 
اىنک خدا را شاکرم که پس از مدت ها تالش اىثارگرانه ى معلمان و کارشناسان اىن سازمان بار دىگر به بار نشست و بخش 
دىگرى از مجموعه ى برنامه هاى درسى ضرورى براى پرورش استعدادهاى دانش آموزان عزىزى که در ىادگىرى و نىازها 

شراىط متفاوتى دارند براى بهره گىرى آنان به چاپ رسىد.
در اىن راستا محتواى کتب درسى کودکان استثناىى در مدارس وىژه به منظور تمهىد زمىنه هاى فراگىرى مطالب و 
مهارت هاىى که دانش آموزان را براى زندگى در جامعه ى امروز آماده مى سازد طراحى شده است. امىدوارم تکمىل اىن 
حلقه هاى نهاىى زنجىره آموزش و پرورش عمومى و حرفه اى، با فراهم آوردن کفاىت هاى فردى و اجتماعى الزم، آرزوهاى 

عموم معلمان و والدىن اىن کودکان و نوجوانان را جامه واقعىت بپوشد.
بر خود فرض مى دانم از همه ی دست اندرکاران تدوىن اىن مجموعه در سازمان و نىز مقام محترم عالى وزارت و 
دست اندرکاران سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى به وىژه اداره ى کل چاپ و توزىع کتب درسى که با حماىت هاى خود 
در برآورده شدن اىن نىازها و آرزوى معلمان و دانش آموزان استثناىى نقش بزرگى را اىفاء کردند، صمىمانه سپاسگزارى نماىم.

آن جا که هىچ اثر انسان ساخته اى بدون ضعف و کاستى نخواهد بود، مشتاقانه چشم به راه نظرىات و پىشنهادهاى 
صاحبان اندىشه و تجربه در جهت ارتقاء کىفىت اىن برنامه ها خواهىم بود.

و ما توفىقنا اال با… العزىز الحکىم
معاون وزىر و رىىس سازمان آموزش و پرورش استثناىى

1ــ از فرماىشات مقام معظم رهبرى به معلمان استثناىى



         

       فهرست مطالب                                                                                          شماره صفحه

فصل اّول: علوم زندگي

1. حواس من ........................................................................................................... 10

2. سالم و قوی باش ................................................................................................ 27

3. دنيای جانوران .................................................................................................... 46

4. دنيای گياهان ..................................................................................................... 62

فصل دوم:  علوم زمين

5. روز و شب ......................................................................................................... 78

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



7

سخنی با همکاران گرامی
                     خداوند متعال را سپاس می گويیم كه به لطف او توانستیم كتاب علوم پايه اّول دبستان را تولید و به شما تقديم كنیم. 
علوم يكی از حوزه های مهم يادگیری است. بر همین اساس بخشي از دانش  امروز بشر كه حاصل مطالعه و جست وجوی او در 

جهت شناخت جهان مادی در نظام ها و قوانین آن است »علوم تجربی« نامیده می شود. 

برنامه درسی علوم با ارتباط همه جانبه به چهار عرصه ی خود،  خلق،  خلقت و خالق متعال به شناخت و استفاده ی مسئوالنه 
از طبیعت به مثابه بخشی از خلقت الهی با هدف تكريم يا آبادانی و آموختن از آن برای ايفای نقش سازنده و ارتقای سطح زندگی 

فردی و اجتماعی می پردازد. 

كتاب درسی علوم پايه اّول ابتدايی از بخش های متنوعی تشكیل شده است، كه هر قسمت دارای وي ژگی های خاصی است و 
هدف های مربوط به خود را دنبال می كند. اين بخش ها عبارتند از:

1. تصوير عنوانی: هر فصل كتاب با يک تصوير عنوانی كه مرتبط با موضوع درس است شروع می شود، و هدف آن ايجاد 
انگیزه در فراگیران،   آماده سازی آنان و برانگیختن دانش آموزان برای طرح سؤال و ايجاد زمینه ای برای گفت وگو درباره موضوع 
درس است. در اين قسمت آموزش مفهوم خاص مورد نظر نیست بلكه با استفاده از آن آموزگار تا حد امكان فراگیران را به طرح 
سؤال و گفت وگو در مورد موضوع درس تشويق می كند تا عالقه به بیشتر دانستن در آن ها ايجاد شود و به راحتی بتوانند وارد 

درس شوند. 

2. بازی: اين فعالّیت در ابتدای هر درس تحت عنوان بازی ارائه شده است، تا قبل از شروع درس دانش آموزان با يک 
فعالّیت گروهی يا فردی در قالب بازی كه مرتبط با موضوع درس است فضای مفّرح و فعالی ايجاد شود و آن  ها را برای ورود به 

درس جديد آماده نمايد.
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3. ببين و بگو: آموزش و تدريس مفاهیم در اين قسمت ارائه می شود. با توّجه به اين كه دانش آموزان در پايه اّول هنوز 
با  با تصاوير شروع شده است و دانش آموزان  لذا متن های اصلی درس  نكرده اند.  به خوبی كسب  را  نوشتن  مهارت خواندن و 
مشاهده ی تصاوير و توضیحاتی كه آموزگار ارائه می دهد، می توانند مضمون اصلی درس را دريافت كنند. در اين قسمت يكی 
از هدف ها، مشاهده ی تصويرها و يا مشاهده  ی موقعیت های مشابه يا واقعی و مقايسه ی آن ها از سوی فراگیران است. آن ها پس 
از مشاهده و مقايسه به پرسش های مطرح شده توسط آموزگار پاسخ می دهند و با هم گفت وگو می كنند و آموزگار بر جريان اين 
فعالّیت ها نظارت داشته و آن ها را هدايت می كند. در برخی از دروس در اين بخش از دانش آموزان خواسته می شود تا خود فعالّیتی 
را انجام دهند سپس در مورد آن بحث و گفت وگو كنند. معلّم با انجام پرسش های مناسب هدايت گفت وگو را به عهده می گیرد. 
هم چنین در اين بخش تصاوير زنجیره ای ارائه شده كه در آن از فراگیران خواسته می شود با مشاهده ی هر تصوير داستان مربوط 
به آن را بیان كنند. هدف از اين فعالّیت ها تقويت مهارت های مشاهده،  دّقت و تمركز و همین  طور تقويت مهارت های كالمی است. 

4. انجام بده: بعد از هر فعالّیت تدريس از فراگیران خواسته می شود تا فعالّیت هايی را در قالب تمرين های مختلف تحت 
عناوين وصل كن، عالمت بزن، دور آن خط بكش، رنگ كن، نشان بده، و ... انجام دهند. هدف از اين بخش ارائه فعالّیت هايی 

است كه به تكمیل آموزش و تثبیت يادگیری كمک نمايد. 

5. مراقب باش: با توّجه به اين كه در آموزش مفاهیم علوم سعی می شود تا يادگیری حتی اإلمكان در محیط های واقعی 
صورت گیرد و در فعالّیت های آموزشی مشاركت دانش آموزان و دست ورزی با مواّد آموزشی اهمیت بسزايی دارد. لذا توّجه به 
نكات ايمنی، بهداشتی و گاهی پیشگیری ضروری است. بنابراين آموزش اين نكات با توجه به هر يک از موضوعات درس در اين 

قسمت مطرح می باشد. 

6. فكر كن: هدف از اين فعالّیت ها تشويق دانش آموزان به تعّمق و دّقت بیشتر در محیط زندگی است تا بتواند آموخته های 
خود را به محیط های واقعی تعمیم دهد، به طوری كه فراگیر در اين فعالّیت ها به شناسايی مفاهیم مورد نظر در محیط های پیرامون 

خود بپردازد.

7. با والدين: مخاطب اين بخش والدين و افرادی هستد كه در زندگی روزمره با فراگیران در ارتباطند. بنابراين پیام هايی 
برای آگاهی والدين ارائه شده است تا مطالب آموخته شده را در زندگی واقعی دانش آموزان تعمیم دهند و از هر مكان و موقعیتی 

برای آموزش آن ها استفاده كنند. 
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 علوم
 زندگي

فصل اّول:
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حواس من:



11

بازی:

با بو کردن پياز را پيدا کنيد.
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ببين و بگو:

بينی چه کمکی به ما می کند؟

دانش آموزان با چشم بسته بو هاي مختلف را شناسايي مي کنند.

با بينی بوهای مختلف را می شناسيم.
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پنبه ها را بو کن و آن هايی که بويشان مثل هم است را جدا کن.
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انجام بده:

برای انجام کدام يک از فعالّيت های زير از بينی استفاده می کنيم؟ آن را عالمت بزن.

بوی کدام يک از اين اشيا را می توانی با بينی حس کنی؟ تصويرهای مربوط به آن را به  تصويربينی وصل کن.
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ببين و بگو:

با زبان چه کارهايی می توانيم انجام دهيم؟

دانش آموزان با چشم هاي بسته خوردني هاي مختلف را شناسايي مي کنند.
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با خوردن خوراکی ها مزه های شبيه به هم را جدا کن.
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انجام بده:

برای انجام کدام يک از فعالّيت های  زير از زبان استفاده می کنيم؟ آن را عالمت بزن.

مزه ی کدام يک را می توانی با زبان حس کنی؟ تصوير های مربوط به آن را به تصويرزبان وصل کن.
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ببين و بگو:

به اين تصويرها نگاه کنيد.

- درباره ی هر تصوير گفت وگو کنيد.

با بينی و زبان بوها و مزه ها را می شناسيم.
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انجام بده:

قيافه ی اين پسرها باخوردن يا بوکردن هريک از موارد زير چه شکلی می شود؟ آن را عالمت بزن.
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مراقب باش:مراقب باش:

بعضی کارها به بينی و زبان ما آسيب می رساند.

چگونه از بينی و زبان خود مراقبت کنيم؟
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لمس کردن يکی ديگر از راه هايی است که می توانيم اشيا را بشناسيم.

ببين و بگو:

پوست بدن چه کمکی به ما می کند؟

اين فعالّيت را در کالس انجام دهيد.

پس از دست زدن به اشيا روی ميز نام آن ها را بگوييد.

کدام نرم است؟

کدام زبر است؟

کدام سرد است؟

         چگونه توانستی با چشم های بسته اشيا روی ميز را بشناسی؟

د.ييد.ييد. ز نام آنيز نام آنيز نام آنها را بگو يا روی ميا روی م ا روی ميا روی مي يپس از دست زدن به اشيپس از دست زدن به اش
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انجام بده:

با توّجه به  هر عضو تصويرهای مربوط به آن را عالمت بزنيد.

تصوير شغلی را که در آن از بوکردن و چشيدن بيشتر استفاده می شود، را عالمت بزنيد.
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تصوير مربوط به هر عضو را در مقابل تصوير آن بچسبان.)از صفحه ضمائم(
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مراقب باش:مراقب باش:

بعضی کارها به پوست بدن ما آسيب می رساند.

چگونه از پوست بدن خود مراقبت کنيم؟
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سالم و قوی باش:
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بازی:
اين بازی را در کالس انجام دهيد.

- فعالّيت هايی را که آموزگار از شما می خواهد، نمايش دهيد.
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ببين و بگو:
چه کارهايی به سالمتی ما کمک می کند؟

به اين تصويرها نگاه کنيد.

اين دو پسر چه تفاوتی با هم دارند؟

به نظر شما ظاهر کدام پسر بهتر است؟

اين دو دختر چه تفاوتی با هم دارند؟

به نظر شما ظاهر کدام دختر بهتر است؟



30

درمورد تصويرهای زير با هم گفت وگو کنيد.

رعايت بهداشت به سالمتی ما کمک می کند.
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وسايل بهداشتی روی ميز را جدا و در مورد هريک گفت وگو کنيد.
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وسايل شخصی را که درتصوير می بينی عالمت بزن و نام آن ها را بگو.

انجام بده:

روش درست مسواک زدن را در کالس تمرين کنيد.

فرزند خود را در خانه و مدرسه به استفاده از وسايل شخصی عادت دهيم.

با والدين:
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کدام يک از اين وسايل باعث بيماری اين پسر شده است؟ به آن وصل کنيد.

کدام يک از مکان های زير تميز و بهداشتی است؟ عالمت بزن.

انجام بده:
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تصوير مکان هايی که برای سالمتی ما مفيد است را نشان بده.

انجام بده:
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ببين و بگو:
ورزش چه فايده ای برای ما دارد؟

- شما چه ورزشی را دوست داريد؟

ورزش و بازی ما را سالم و شاداب می کند.







38

درباره ی تصويرهای زير گفت وگو کنيد.

- کدام پسر به اندازه غذا می خورد؟

پرخوری و کم خوری ما را بيمار می کند.

فرزند خود را به خوردن غذاهای متنوع و به اندازه عادت دهيد.

با والدين:
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- چرا اين پسر در کالس خوابيده است؟

- کدام يک صبح سرحال تر از خواب بيدار می شوند؟

ببين و بگو:
چگونه خواب به سالمتی ما کمک می کند؟

شما چه موقع می خوابيد؟

- به اين تصوير ها نگاه کنيد.

خواب و استراحت کافی به سالمت ما کمک می کند.
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تصويری که درست خوابيدن را نشان می دهد؟ عالمت بزن.

کدام کار به سالمتی ما کمک می کند؟ عالمت بزن.

انجام بده:

- شما چگونه می خوابيد؟

فرزند خود را به را به صحيح و به موقع خوابيدن عادت دهيد.

با والدين:
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ببين و بگو:
چه کنيم تا بيمار نشويم؟

- تصويرهای زير بعضی از راه های پيشگيری از بيماری را نشان می دهد.

- درباره ی اين تصويرها گفت وگو کنيد.

پيشگيری از بيماری ها به سالمت ما کمک می کند.
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چه کارهايی سالمتی ما را به خطر می اندازد؟

- به اين تصويرها نگاه کنيد.

- درمورد خطرات هر تصوير با هم گفت وگو کنيد.

ببين و بگو:
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مراقب باش:مراقب باش:

چگونه موارد ايمنی را رعايت کنيم؟

رعايت موارد ايمنی به سالمتی ما کمک می کند.

نکات ايمنی و رعايت قوانين بايد به طور مستقيم و کاربردی به کودکان آموخته شود.

با والدين:
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در استفاده از کدام وسايل زير بايد بيشتر مراقب باشيم؟ دورآن خط بکشيد.

کدام پسر کار خطرناکی انجام می دهد؟ عالمت بزنيد، و در مورد آن گفت وگو کنيد.

انجام بده:
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فکر کن:فکر کن:
در هريک از مکان های زير چه کارهايی به سالمتی ما کمک می کند؟ عالمت بزن.

در خياباندر مدرسهدر خانه
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دنيای جانوران:
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اين بازی را در کالس انجام دهيد.

- چی مال چيه؟ به هم وصل کن.

بازی:
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به تصوير جانوری که انتخاب کرده ايد، نگاه کنيد.

چندتا پا دارد؟

پاهای آن بلند است يا کوتاه؟

آيا بال دارد؟ چند تا بال دارد؟

دم آن چه شکلی است؟ بلند است يا کوتاه؟

آيا نوک دارد؟

آيا شکل بدن جانوران شبيه هم است؟

ببببين و بگو:

شکل بدن جانوران با هم فرق دارد.
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بعضی از جانوران نوک و بال دارند.

ببببين و بگو:
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بعضی از جانوران پا دارند.

ببببين و بگو:




