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یابتدای پایه سوم درسنامه آموزشی
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 علوم تجربی

 مهناز بشیری زاده

 حکیمه خسروی

 فرزانه قنبرپور قرآن

 زهرا سعیدی مطالعات اجتماعی



 

 

 

 به نام خدا

 پیشگفتار 

گسترش و  ، کودکانجانبه  گیری شخصیت و رشد همه شکلابتدایی به دلیل نقش بنیادین خویش دردوره  

اموری که کودک در زندگی روزم  تعمیم با آنمفاهیم و معانی  تکوین   در  ها مواجه است، نقش مهمیره 

کودک اجتماعی  و  زیستی  در  دوره   و  دارد  انشناختی،  که  است  فای  برای  رصت  آن  مناسبی  موقعیت  و 

گردد و استعدادهای هر تحصیل، تربیت و یادگیری شیوه ارتباط صحیح با دیگران برای کودک فراهم می

نای توسعه مبدوره آموزش عمومی    موارد ذکر شده، با توجه به اهمیت    . شودتدریج شکوفا میه  کودک ب

 تعریف شده است.  ایپایدار در هر جامعه 

 کودکان   ، در ابعاد مختلف جمعیتی و جغرافیایی  ی ابتدایی به گونه ای است کهدوره   آموزشی  گستردگی

تحت پوشش آموزش های رسمی ر توسعه یافته  تو مناطق کمحتی در دورترین روستاها  الزم التعلیم را  

است  یادگیری  الزم –لذا با توجه به جایگاه این دوره و تأثیر آن در فرایند یاددهی  خویش قرار می دهد، 

راستای آموزشی    در  عدالت  ریزی  توسعه  برنامه  ای  گونه  مداومت،    دشوبه  جامعیت،  اصول  آن  در  که 

 بینی، همکاری و مشارکت، استمرار و... لحاظ گردد. واقع 

بوم جدید مان، در زیست  نیز  و پرورش  بیماری کوید  آموزش  از  نهادها متأثر  و گردیده است    19ند سایر 

 فراهم نماییم. تحصیلی    برای دانش آموزان درتمامی سطوحدسترسی آموزشی را    ایجاب می نماید تا  شرایط

به ایجاد فرصت های برابر یادگیری و آموزش مداوم، تهیه درسنامه   و  عدالت آموزشی    توسعهراستای    در

روان  برای تمامی پایه ها برمبنای الگوهای تدریس به زبان ساده،    پل ارتباطی بین معلم و دانش آموز  عنوان

ابزاره از  یکی  عنوان  به  تا  باشد  می  ضروری  فهم  قابل  حضوری، و  آموزش  کنار  در  مکمل  مدرسه    ای 

بستر الزم را   بتوانیم  بدین وسیلهمواد دیداری و شنیداری مورد استفاده قرار گرفته و    و  رانای  تلویزیونی

 نظام تعلیم و تربیت  اهدافجهت تسهیل، تقویت، تکمیل و تعمیق یادگیری دانش آموزان و نهایتاً تحقق  

سازیم.  رو های  درسنامهمجموعه    فراهم  معاونت   پیش  های  حوزه  همکاران  جمعی  مشارکت  آموزش    با 

کل   ادارات  شمالی،   هایاستانابتدایی  خراسان  جنوبی،  خراسان  اصفهان،  اردبیل،  شرقی،  آذربایجان 

ی و  گلستان  کرمانشاه،  کردستان،  اهدافزد  ـسمنان،  تحقق  راستای  ابتدایی  در  ی  عنوان   دوره  به  و 

امید است با تهیه و توزیع این محتوای  رسان به معلمان و دانش آموزان عزیز فراهم گردیده است.  یاری 

ی ابتدایی مکتوب بتوانیم گامی موثری در راستای تداوم و استمرار چرخه آموزش برای دانش آموزان دوره 

برداریم. 



 

 

 

 

 و دانش آموزان محترم اسخنی با اولی

برای تمامی شما عزیزان از  ، ضمن آرزوی صحت و سالمت  محتوای تهیه شده و   جهت بهره مندی بهتر 

 : نماییمتوجه شما را به موارد ذیل جلب می  ، تداوم آموزش با کیفیت

شتر اری بینیازمند همراهی و همک* تکمیل فرایند آموزش و یادگیری و تحقق اهداف در این شرایط خاص،  

 از پیش شما عزیزان است. 

که انتظار می رود    به صورت خود آموز یا نیمه خودآموز تهیه شده   "درسنامه"بسته آموزشی با عنوان    *

از هر عنوان درسی را مطالعه نموده و   صفحاتیروزانه  ،  ا توجه به راهنمایی معلم محترم خودب  دانش آموز

 د.انجام دهالیف مربوط به آن را تک

باشد محتوای اصلی کتاب درسی می  تکمیل کننده   نامه به عنوان مکمل آموزشی تهیه گردیده و* این درس

از مطالعه بعد  از درس   که الزم است دانش آموزان  فعالیت هر قسمت  و  نموده  به کتاب مراجعه  های نامه 

 مربوطه را انجام دهند. 

های د تا بر انجام تکالیف و فعالیت حضور داشته باشن  در کنار دانش آموز  * حتی االمکان یکی از والدین

 . نمایند ارائهو در صورت لزوم راهنمایی الزم را  نموده آموزشی تعیین شده نظارت 

یا در   زگار مربوطه تعیین نموده تکالیف روزانه ای که آمو  ین محترم نظارت نمایند که فرزندنشانوالد*  

 .ددهرا انجام  درسنامه مشخص شده 

و به عنوان یکی  خواهد گرفت  ار محترم فرزند شما قرار  مورد بررسی آموزگستمر  به طور منامه  * این درس 

مالک  ارزشیابی  از  پس  های  خواهدشد؛  لحاظ  آموزالاو  دانش  تا  گردد  نظارت  است  و    زم  تکالیف  کلیه 

 د. مربوط را به نحو مطلوب انجام ده هایفعالیت 

 )برنامه کالسی( مطالعه رنامه زمانی تعیین شده توجه به ب با محتوای درسی تهیه شده راعزیز    دانش آموز  *

  کمک بگیر. به جای همکالسی، از اعضای خانواده  ، ارکتیجهت انجام فعالیت های گروهی و مشو  نموده 

 . بگیرید راهنماییآموزگار خود  از یا ابهام درصورت داشتن هرگونه سوال ضروری است *

 با تشکر 
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 سخنی با والدین

والدین گرامی همانطور که میدانید یادگیری و  اُنس با قرآن کریم از همان سال های کودکی فرزندتان باید نهادینه *

د چه خوب است با ننقش بسیار پررنگی در این زمینه دارید.فرزندان ما نماز خواندن را ازخود ما می آموزشود و شما 

شویق نمایید.روزانه نماز تروشی جذاب او را به خواندن   

و این انتظار می رود که در بخش  در سال گذشته بچه ها با بخش بخش خواندن کلمات و عبارات قرآنی آشنا شدند*

مهارت الزم را دارا باشند، اما در صورتی که نتوانستند کلمه ای را صحیح بخوانند، میتوانید از  ،ن کلماتبخش خواند

شیوه صحیح اشاره به بخش های کلمات،در قسمت پیشگفتار کتاب قرآن درسی بچه ها)صفحه پنجم تا هفتم( استفاده 

 نمایید.

رد. این بخش از درسنامه تاکید بر برگزاری محفل محفل قرآنی به چشم می خو عنواندر قسمتی از درسنامه، *

مدت کوتاهی را به روخوانی قرآن اختصاص دهد.اگر فرزندتان در ،خانوادگی قرآنی دارد تا فرزندتان همراه با شما 

خواندن کلمات اشتباهی داشت ،از او بخواهید برگردد و دوباره آن را با دقت بخواند تا خود به اشتباهش پی ببرد و آن 

 را اصالح نماید. 

 به نام خدا
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فرزندم اکنون که به یاری خدا توانستی خواندن قرآن را بیاموزی سعی کن هر روز چند آیه قرآن را بخوانی و به معنای 

 آن توجه کنی تا با قرآن اُنس پیدا کنی.

1اُنس با قرآن کریم   

 

 

  

 

، آرام و شمرده 61و  60سوره بقره رااز روی کتاب قرآن درسی صفحات 5تا  1سوره حمد و آیات گل قرآنی من ابتدا 

ه به چه معناست؟صالتوجه کن.کلمه  62بخوان ،سپس به تصویر و پیام قرآنی و معنای آن در صفحه   

 

فرزندم ما برای سپاسگزاری و تشکر از خدا نماز می خوانیم و برای انجام هر کاری از خداوند کمک می خواهیم. ما برای 

 اینکه خداوند به ما توفیق نماز خواندن عطا نماید.

  

 

 

 

فرزندم پیامبر گرامی اسالم صلّی اهلل علیه و آله با قرآن اُنس داشتند و ما مسلمانان را نیز به این موضوع سفارش کرده 

کتاب را بخوان. 63اند. اکنون حدیث صفحه   

 

 پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله به 

 حضرت علی علیه السالم فرمودند:

 وَ عَلَیکَ بِتاَلوَة القُرآن عَلی کُلِّ حال  

 تو را سفارش می کنم که

  همیشه قرآن بخوانی.

هانس می گیرم همیش  * گفتم با یاد خدا  

هراحت و آروم میش *  دلم با یاد خدا  

می پیچه تو شهرما*  وقتی که بانگ اذان  

احرف می زنم با خد * می ایستممن به نماز   
 

دخترم خودت را برای جشن 

 تکلیف آماده کرده ای؟
 

 صاله : نماز
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 تکلیف: عبارات اذان را با صدای بلند بخوان.آیات این درس را برای اعضای خانواده خود بخوان.

 در مورد خاطره اولین نماز خواندن خود، یک بند بنویس. 

2اُنس با قرآن   

، آرام و 64سوره بقره )آیه الکرسی(  را از روی کتاب قرآن درسی صفحه 257تا  255فرشته زیبای خدا ابتدا آیات 

توجه کن و پیام قرآنی و ترجمه آن را بخوان.در مورد تصویر و ارتباط آن با  65تصویر صفحه شمرده بخوان ،سپس به 

 پیام قرآنی توضیح بده.

 

آفرین فرزندم ما باید با یکدیگر دوست باشیم و قدر این دوستی را بدانیم.دوستانمان را از خود ناراحت نکنیم و اگر 

 دوستمان اشتباهی انجام داد او را ببخشیم.خداوند بخشنده است و افراد بخشنده را دوست دارد.

  

 

 دقت کن و آن را بخوان 66مهربانم اکنون به حدیث امام علی علیه السالم در صفحه 

 عزیزم سعی کن آیه الکرسی را حفظ کنی و هر روز بعد از نمازهای خود و یا هر وقت مناسب دیگری آن را بخوانی.

تکلیف: عبارت اقامه را با صدای بند بخوان .آیات این درس را برای اعضای خانواده خود بخوان. در مورد تصویر صفحه 

یک داستان کوتاه تعریف کن. 65  

3اُنس با قرآن   

، آرام و شمرده بخوان.67سوره ابراهیم  را از روی کتاب قرآن درسی صفحه 41تا  35فرشته زیبای خدا آیات   

بخوان ، سپس تصویر زیر را رنگ کن.فرزندم داستان چشمه زمزم را از روی کتاب   

 تالوتت چه عالی

 باعث افتخاری

 اَجر: پاداش
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 مهربانم اکنون به حدیث حضرت فاطمه سالم اهلل علیها 

دقت کن و آن را بخوان. 66در صفحه   

 تکلیف: سوره حمد و توحید را با صدای بلند بخوان.

  آیات این درس را برای اعضای خانواده خود بخوان.

 

و کمک کردند؟از آن ها تشکر کن و برای سالمتی آنان یک دعای چه کسانی در یادگیری و حفظ سوره های قرآن به ت

 زیبا بنویس.                        

                                         

                                     

4اُنس با قرآن   

 ، آرام و شمرده بخوان ، 73سوره اسراء  را از روی کتاب قرآن درسی صفحه  27تا  21ابتدا آیات فرشته زیبای خدا 

توجه کن و پیام قرآنی و ترجمه آن را بخوان.در مورد تصویر و ارتباط آن با پیام قرآنی  74سپس به تصویر صفحه 

 توضیح بده.

 

ما باید به پدر و مادر خود احترام بگذاریم.خداوند به کسانی که به حرف پدر و مادر خود گوش می دهد دوست دارد و به 

 آنان پاداش می دهد.

دقت کن و آن را بخوان. 75مهربانم اکنون به حدیث امام رضا علیه السالم در صفحه   

 تکلیف: ذکر قنوت را با صدای بند بخوان.

 والِدَینِ: پدر و مادر

 

 اِحسان: نیکی

 

 خداوند مهربانم دعا می کنم........
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 آیات این درس را برای اعضای خانواده خود بخوانید.

س روی آن یک جمله محبّت آمیز برای پدر و مادرت بنویس.مادر خود درست کن،سپ   

5اُنس با قرآن   

، آرام و شمرده بخوان . 76سوره آل عمران  را از روی کتاب قرآن درسی صفحه  60تا  55فرشته زیبای خدا ،آیات   

 اکنون بگو به نظر تو خداوند چه کسانی را دوست ندارد؟

قرآنی و ترجمه آن را بخوان.در مورد تصویر و ارتباط آن با پیام قرآنی توضیح بده. توجه کن و پیام 77به تصویر صفحه    

 

 خداوند افرادی را که به دیگران ظلم می کنند دوست ندارد.مردم نیز افراد ستمگر را دوست ندارند.

 

 

دقت کن و  78ر صفحه را معنا کن سپس به حدیث امام رضا علیه السالم د 77عزیزم اکنون عبارت قرآنی پایین صفحه 

 آن را بخوان.

 تکلیف: ذکر رکوع را با صدای بند بخوانید. آیات این درس را برای اعضای خانواده خود بخوانید.

 آیا می دانی سوره »توبه« تنها سوره ی بدون بسم اهلل است. 

6اُنس با قرآن   

، آرام و شمرده بخوان. 79صفحه سوره طه  را از روی کتاب قرآن درسی  28تا  13فرشته زیبای خدا آیات   

 فرزندم داستان قرآنی پیامبری حضرت موسی علیه السالم را از روی کتاب بخوان.

 ظالمین:ظالمان،ستمگران

 

 الیُحبُّ:دوست ندارد

 

 تالوتت چه عالی

 باعث افتخاری
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دقت کن و آن را بخوان. 84اکنون به حدیث امام صادق علیه السالم در صفحه   

تکلیف: ذکر سجده را با صدای بند بخوانید. آیات این درس را برای اعضای خانواده خود بخوانید.داستان قرآنی امروز را 

 برای اعضای خانواده ات تعریف کن.

7اُنس با قرآن   

 ، آرام و شمرده بخوان ، 85سوره مائده  را از روی کتاب قرآن درسی صفحه  50تا  48فرشته زیبای خدا ابتدا آیات 

ارتباط آن با پیام قرآنی توجه کن و پیام قرآنی و ترجمه آن را بخوان.در مورد تصویر و  86سپس به تصویر صفحه 

 توضیح بده.

 

 سعی کنیم کارهای خوب را زودتر از دیگران انجام دهیم.تا دیگران هم از ما یادبگیرند و آن ها هم کار خوب انجام دهند.

دقت کن و آن را بخوان. 87اکنون به حدیث امام علی علیه السالم در صفحه   

 تکلیف: ذکر تسبیحات اربعه را با صدای بند بخوانید. آیات این درس را برای اعضای خانواده خود بخوانید.

 یک نقاشی با موضوع کمک به سالمندان در دفتر نقاشی خودت بکش.

8اُنس با قرآن   

 ، آرام و شمرده بخوان ، 88سوره طه  را از روی کتاب قرآن درسی صفحه  122تا  114فرشته زیبای خدا ابتدا آیات 

توجه کن و پیام قرآنی و ترجمه آن را بخوان. 89سپس به تصویر صفحه   

                                       آیا می دانی کاشف الکل دانشمند ایرانی محمد بن زکریای رازی بوده است؟

 در این شرایط و بیماری کرونا، تمام مردم جهان از الکل برای ضدعفونی دست و محیط

 زندگی خود استفاده می کنند.

 مُفسِدینَ:بدکاران

 

 مُفسِدینَ:بدکاران
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با تالش ، کوشش  و درس خواندن و با توکل بر خدا می توانی در آینده یکی از دانشمندان بزرگ ایران باشی. تو نیز  

 

 

 پس از خدا بخواهیم به ما توفق علم آموزی دهد تا با علم و دانش خود بتوانیم برای مردم کشورمان مفید باشیم.

دقت کن و آن را بخوان. 90صفحه اکنون به حدیث رسول اکرم صلّی اهلل علیه و آله در   

 آیا می دانی سوره ای از قرآن که به نام یکی از دانشمندان می باشد ، لقمان است. 

 تکلیف: ذکر تسبیحات تشهد را با صدای بند بخوانید. آیات این درس را برای اعضای خانواده خود بخوانید.

عالقه زیادی داری؟یک نقاشی از آینده خود بکش. دوست داری در آینده چه شغلی داشته باشی؟و یا به چه علمی  

 در مورد زندگینامه ی یکی از دانشمندان یا شخصیت های علمی شهر یا روستای خود تحقیق کنید.

9اُنس با قرآن   

، آرام و شمرده بخوان . 91سوره طه  را از روی کتاب قرآن درسی صفحه  50تا  40فرشته زیبای خدا آیات   

قرآنی به سوی مبارزه بزرگ را از روی کتاب بخوان.فرزندم داستان   

دقت کن و آن را بخوان. 96اکنون به حدیث امام صادق علیه السالم در صفحه   

 تکلیف: ذکر سالم را با صدای بند بخوانید. آیات این درس را برای اعضای خانواده خود بخوانید.

 داستان حضرت ابراهیم را برای خانواده ات تعریف کن.

10س با قرآن اُن  

سپس  ، آرام و شمرده بخوان ، 97سوره حج  را از روی کتاب قرآن درسی صفحه  78تا  74فرشته زیبای خدا ابتدا آیات 

توجه کن.هر یک از این تصاویر درباره چیست؟ 98به تصویر صفحه   

 عِلم:دانش

 

 رَبِّ : پروردگار

 

 مُفسِدینَ:بدکاران

 

 مُفسِدینَ:بدکاران
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معنی آن را بخوان.فرزندم خداوند در قرآن به انجام کارهای خوب سفارش کرده است اکنون پیام قرآنی و   

 

 در زندگی باید کار خوب انجام دهیم.با تالش و کوشش و انجام کارخوب می توانیم در کارها موفق شویم.

 

 

دقت کن و آن را بخوان. 99اکنون به حدیث رسول اکرم صلّی اهلل علیه و آله در صفحه   

 تکلیف: رکعت اول نماز که شامل حمد و توحید ذکر رکوع و سجده است را با صدای بلند بخوانید. 

 آیات این درس را برای اعضای خانواده خود بخوانید.

11اُنس با قرآن   

سپس به  ، آرام و شمرده بخوان ، 100فرشته زیبای خدا ابتدا سوره قدر و زلزال  را از روی کتاب قرآن درسی صفحه 

می اندازد؟ توجه کن.این تصاویر تو را به یاد کدام ضرب المثل 101تصویر صفحه   

 آفرین عزیزم، هر چه کنی به خود کنی ،گر همه نیک و بد کنی

 

 

 

 اگر کسی بدی کند نتیجه آن به خودش بر میگردد چون دیگران با او دوستی نمی کنند.

 کسانی که خوبی می کنند ،خوبی آنها به خودشان برمیگردد چون دیگران دوست دارند با او دوستی کنند.

 تمام کارهای خوب  ما،  چه کم و چه زیاد ارزش دارند.

 

 خَیر: کار خوب

 

 تالوتت چه عالی

 باعث افتخاری

 خَیر: خوبی

 

 مُفسِدینَ:بدکاران

 

 ذَرَّه:ذره

 

 شَرّ:بدی
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دقت کن و آن را بخوان. 102اکنون به حدیث رسول اکرم صلّی اهلل علیه و آله در صفحه   

 تکلیف: رکعت دوم نماز که شامل حمد و توحید ذکر  قنوت و رکوع و سجده است را با صدای بلند بخوانید. 

وانید.آیات این درس را برای اعضای خانواده خود بخ  

 این شعر را بخوانید.

 ای گل ناز و محبوب * انجام بده کار خوب               هم ریز و هم درشتش  *  همیشه داره ارزش

 کم یا زیاد نداره   *   خدا  دوستش  میداره               هرگز نبر تو از یاد * هرکار خوب هست زیاد

12اُنس با قرآن   

، آرام و شمرده بخوان. 103سوره شعراء را از روی کتاب قرآن درسی صفحه   51و  40فرشته زیبای خدا آیات  

 فرزندم داستان قرآنی پیروزی حضرت موسی علیه السالم را از روی کتاب بخوان.

دقت کن و آن را بخوان. 108اکنون به حدیث رسوال اکرم صلی اهلل علیه و آله در صفحه   

تکلیف: رکعت سوم نمازشامل، تسبیحات اربعه ،رکوع و سجده را با صدای بلند بخوانید. آیات این درس را برای اعضای 

 خانواده خود بخوانید.داستان قرآنی امروز را در چند سطر خالصه بنویس.

13اُنس با قرآن   

 ،، آرام و شمرده بخوان  109سوره شوری  را از روی کتاب قرآن درسی صفحه  44تا  36فرشته زیبای خدا ابتدا آیات 

توجه کن.این تصویر در مورد چیست؟ 110سپس به تصویر صفحه   

فرزندم خداوند در قرآن به مشورت کردن در کارها با افراد با ایمان سفارش کرده است اکنون پیام قرآنی و معنی آن را 

 بخوان.

 

 مُفسِدینَ:بدکاران

 

 مُفسِدینَ:بدکاران

 

 تالوتت چه عالی

 باعث افتخاری
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 بهتر است در کارها با افراد آگاه و خیرخواه مشورت کنیم.

 هفکری با دیگران باعث می شود کارها بهتر ،سریع تر انجام شود.

دقت کن و آن را بخوان. 111اکنون به حدیث حضرت فاطمه سالم اهلل علیها در صفحه   

 تکلیف: رکعت چهارم نماز که شامل تسبیحات اربعه، رکوع و سجده،تشهد و سالم  است را با صدای بلند بخوانید. 

 آیات این درس را برای اعضای خانواده خود بخوانید.

 عزیزم تو برای انجام بهتر کارهای خود، معموال با چه کسانی مشورت می کنی؟چرا؟

14اُنس با قرآن   

 ، آرام و شمرده بخوان ، 112سوره قَصَص  را از روی کتاب قرآن درسی صفحه  77تا  73فرشته زیبای خدا ابتدا آیات 

توجه کن.این تصاویر در مورد چیست؟ 113سپس به تصویر صفحه   

دم خوبی کردن به دیگران باعث خشنودی خداوند می شود.اکنون پیام قرآنی و معنی آن را بخوان.فرزن  

 خوبی به دیگران هم باعث خشنودی خداوند و هم کسانی که به آنها خوبی کردیم و هم خودمان می شود.

 زمانی که ما هم به کمک نیازداشه باشیم آنها به ما کمک خواهند کرد.

 

 

دقت کن و آن را بخوان. 114یث حضرت علی علیه اسالم در صفحه اکنون به حد  

  تکلیف:یک نماز دو رکعتی را در خانه همراه با والدین خود بخوانید.

 تالوتت چه عالی

 باعث افتخاری

 شوری: مشورت

 

 مُفسِدینَ:بدکاران

 



 

 
12 

 آیات این درس را برای اعضای خانواده خود بخوانید.

 خاطره ای از خوبی و کمک به دیگران را برای پدر و مادرتان تعریف کنید.

15اُنس با قرآن   

، آرام و شمرده بخوان . 115رشته زیبای خدا سوره عادیات و قارعه  را از روی کتاب قرآن درسی صفحه ف  

 فرزندم داستان قرآنی پیروزی حضرت موسی علیه سالم را از روی کتاب بخوان.

دقت کن و آن را بخوان. 120اکنون به حدیث امام صادق علیه اسالم در صفحه   

 تکلیف:یک نماز سه رکعتی را در خانه همراه با والدین خود بخوانید.

 آیات این درس را برای اعضای خانواده خود بخوانید.داستان قرآنی امروز را برای پدر و مادرت تعریف کن.

16اُنس با قرآن   

 ، آرام و شمرده بخوان ، 121سوره بقره  را از روی کتاب قرآن درسی صفحه  83تا  79فرشته زیبای خدا ابتدا آیات 

توجه کن.این تصویر در مورد چیست؟ 122سپس به تصویر صفحه   

فرزندم خداوند در قرآن سفارش کرده است که با یکدیگر به خوبی سخن بگویید.اکنون پیام قرآنی و معنی آن را 

 بخوان.

 باید با یکدیگر مهربان باشیم و به خوبی و مهربانی با یکدیگر صحبت کنیم.

 

 

 

 مُفسِدینَ:بدکاران

 

 تالوتت چه عالی

 باعث افتخاری

 تالوتت چه عالی

 باعث افتخاری

 مُفسِدینَ:بدکاران
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دقت کن و آن را بخوان. 123اکرم صلی اهلل علیه و آله  در صفحه اکنون به حدیث پیامبر   

 تکلیف:یک نماز چهار رکعتی را در خانه همراه با والدین خود بخوانید.

 آیات این درس را برای اعضای خانواده خود بخوانید.

 

  به نظر تو این دو پسر با هم چطور صحبت می کنند و به یکدیگر چه می گویند؟
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 علوم
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
15 

(1فصل نهم : نیرو همه جا )                                                                                                            

 هاییورزش یا بازی هنگام االح تا حتما  کتاب علوم نگاه کن . 67تا  64 صفحه تصاویر به ، ابتدا در لطفا  سالم دانش آموزعزیز ،

!! را جسمی.....  و سواری تاب  ، فوتبال  ، سواری دوچرخه  ، بازی موشک ، کشی طناب مانند آوردید در حرکت به  

 توپ(.  دهیم می هل ) کنیم می شوت پا با را توپ فوتبال بازی در  کتاب ، 67تصویر صفحه به عنوان مثال در                      

هل می ) .کتاب در بازی تاب سواری ، تاب را حرکت می دهیم 66 صفحه تصویر در. دهد می تغییر را مسیرش و کند می حرکت

  (دهیم و میکشیم

 

 

.کنیم می وارد نیرو آنها به اجسام دادن هل و کشیدن هنگام در                                         

.داریم نیاز نیرو به ها بازی و کارها همه دادن انجام در                                           

 

:صورت به تواند می کنیم می وارد اجسام به که نیرویی                      

..... و فرقان دادن حرکت کشو، در بستن  :نیروی هل دادن . 1    

 

.... و جوراب پوشیدن  ، کشی طناب در طناب کشیدن  :نیروی کشیدن . 2    

سواری تاب  ، چوب کردن اره  :کشیدن و هل دادن با هم . 3 و .....  
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  فعالیت 

 سنگ چرا اما  ؛ کند حرکت تا  دهند می هل را بزرگی  کتاب علوم مشاهده می کنید ، بچه ها سنگ 68  همانطور که در صفحه 

؟کند نمی حرکت  

 

.نیستهمه اجسام کافی  درآوردن حرکت به برای ما نیروی                             

.شود می آسان ما برای اجسام دادن حرکت  ، دیگر وسایل از گرفتن کمک با اوقات برخی                              

 

 

  فعالیت

.کتاب را انجام بدهید 69توانید فعالیت صفحه پژوهشگرمن !! حاال می   

.را مشاهده کنید ر نیرو در اجسام تاثی ، ها تصویر این از هرکدام در  کوچک من !! به تصویر های زیر نگاه کن ، دانشمند   

.شد قایق حرکت باعث نیرو کردن وارد  وقتی در قایق پارو میزنیم ، قایق بدون حرکت را به حرکت در می آوریم ..   1  

 

 

 توپ به بان دروازه توسط نیرو کردن وارد  کنیم و دروازه بان با دست توپ را میگیرد ،وقتی توپ را به طرف دروازه شوت می. 2

.حرکت آن می شود توقف باعث  

 

 

 

.توپ می شودتغییر مسیر حرکت باعث ، می دهیم  هلدر بازی پینگ پنگ وقتی توپ را با راکت . 3  

 

 

 

 



 

 
17 

 

 

 

.شود می بادکنک شکل تغییر سبب نیرو کردن وارد  وقتی بادکنکی را با دست فشار می هیم و بادکنک می ترکد!. 4  

 

 

.وارد کردن نیرو ممکن است باعث تغییر سرعت جسم هم شود. مثال وقتی که توپ را شوت می کنیم  

 

 شکل .تغییر4 جسم حرکت جهت .تغییر3  جسم توقف .2جسم  .حرکت1  : صورت به اجسام در نیرو تاثیر                         

.باشد می جسم   

.وانیم نیرو را در جهت های مختلف و اجسام وارد کنیمما می ت                            

 

 

 

 تمرین 

هر کدام بنویس  ،  در یک جدول فهرست کن و برای د ،فعالیت )بازی ، ورزش ، انجام کار و...( را که امروز انجام دادی 5 ، عزیزم

؟نوع هل دادن ، کشیدن ، هل دادن و کشیدن با هم  است  کدام نیروی به کاربرده شده از  

 تمرین

 در ورزش های زیر ، ورزشکاران به جسم های مختلف نیرو وارد میکنند.

به نظرت وارد کردن نیرو توسط هر ورزشکار چه تاثیری در جسم مورد نظر ایجاد میکند؟                                      
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(2فصل دهم نیرو همه جا )                                                                                   

 دانش آموز عزیزم نیرو ها انواع مختلفی دارند.

همانطور که در فصل قبل خواندی !! برای به حرکت درآوردن میز آن را با دست هل می دهیم . وقتی توپ فوتبال                         

د ، به نرا هل می دهیم. برای انجام این کار باید دست یا پای ما با جسم )توپ و میز( تماس داشته باش کنیم ،با پا توپ را شوت می

.می گویندنیروی تماسی این نیرو   

!!ایاما تا حاال آهن ربا را دیده ای!! یا با آن فعالیتی انجام داده                                          

S( است.  ) قطب جنوب و   (N)                                 قطب شمالمی گویند که دارای قطب های آهنربا به دو سر آهن ربا   

می (به هم نزدیک کنیم ، آهن رباها به هم می چسبند یا همدیگر را ناهم نام  قطب های) 1وقتی دو سر آهن ربا را مانند شکل 

(نیروی کشیدن).ربایند  

 

 

نیروی )( به هم نزدیک کنیم ، از هم دور می شوند یا همدیگر را می رانند. هم نام قطب های )2شکل و وقتی آهنربا را به صورت 

  (هل دادن

 

  

             در واقع بدون آنکه این دو آهن ربا با هم تماس داشته باشند ،به هم نیرو وارد می کنند. به این نیروی                            

(74صفحه )د.می گوینغیر تماسی    

است که بدون تماس با اجسام مختلف به آنها نیرو وارد می کند و آن کره زمین نوع دیگری را که می خواهم برای تو مثال بزنم ؛

 ها را به سمت خود می کشد
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.  

 پایینجهت آن به سمت می گویند و روی کشش زمین نی ،  به نیرویی که از طرف زمین به اجسام وارد می شود                       

(75صفحه )است.  

...اما نیروی کشش زمین در انجام کارهای بسیاری کمک می کند ، مانند : ریختن آب در لیوان ، بارش باران و  

 

 

  فعالیت

ید و نتیجه ی آن را با ادمه ی مطالب مقایسه کنید.دهکتاب را انجام  76صفحه عزیزم ، حاال آزمایش   

 

.وارد می شود بیشترباشد ، نیروی کشش زمین به آن بیشتر  هرچه جرم جسمی                                   

 

.تقسیم می شوندغیر تماسی و  تماسیانواع نیروها ، به دو دسته نیروی                                                               

(77صفحه )ای انجام همه کارها کافی نیست .اما ، همانطور که در فصل قبل گفتیم، نیروی ما بر   

، که  کتاب 78مانند تصویر صفحه  وقتی ما نیروی کافی برای بعضی از کارها نداریم ، می توانیم از وسایل مختلف کمک بگیریم.

.جا کردن تنه چوب با کمک یک میله آهنی این کار را انجام داده برای جاب  

.توانید کارها را با نیروی کمتر و آسانتر انجام دهیم ای است که به کمک آن میوسیلهاهرم                                                    

دارد :سه قسمت اهرم  هر                                                   

(80حه صف) 0قرار داردجسم قسمتی که . 3  تکیه گاه. 2. وارد می شودنیرو قسمتی که به آن . 1    
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 فعالیت

.را انجام بدهیم و نتایج آن را در ادامه مشاهده کنیم 79حاال با هم آزمایش   

ید .) با کمک وسایل ساده می توانید اهرم بسازید.(دهانجام ببرای یادگیری بهتر یت را فعال این لطفاً ،هشدار: دانش آموز فعال   

نیاز داریم کمتری نیروی به جسم دادن حرکت برای  گاه نزدیک کنیم ، را به تکیهجسم اگر                            .  

 

 

 

داریم نیاز بیشتری نیروی به جسم دادن حرکت برای  را به تکیه گاه نزدیک کنیم ،نیرو اگر  .  

 

 

 

 اهرم..... و شکن فندق ی،انبر،قیچ ، کش میخ ، انبردست:  مانند وسایل از بعضی.  نیستند میله شکل به همیشه ها اهرم                   

.کنیم می استفاده آنها از زندگی در که هستند،  

 تمرین 

چرا وقتی شیر آب را باز می کنیم ، آب به سمت پایین حرکت می کند ؟                                   

 تمرین 

را در شکل زیر مشخص کنید. اهرم زیر را مشاهده کنید . سپس سه قسمت اصلی اهرم را نام ببرید و محل آنها  
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 تمرین 

می خواهیم یک اهرم ساده را برای نقاشی کنید ، سپس نشان بدهید که در چه حالتی نیروی کمتری برای بلند                                

 کردن جسم به کار می برید؟

فصل یازدهم  بکارید و ببینید                                                                    

کاراگاه کوچک من!! حتما تا حاال گیاهان مختلفی را در محیط زندگی خود دیده اید!! در این درس می خواهیم با قسمتهای مختلف 

.گیاه آشنا شویم  

 در اطراف ما گیاهان مختلفی وجود دارد که از نظر شکل، اندازه، رنگ و......... با هم تفاوت دارند .

هستم و امروز قرار است با مراحل زندگی و قسمت های من آشنا شوی !! گیاهیک  من  

 

  فعالیت

ید و در ادامه ی مطلب با نتایج خود مقایسه کنید .کتاب را انجام بده 82دانش آموز فعال من !! فعالیت صفحه    

رشد می کند. بخشی که اول از دانه گیاه خارج دانه لوبیای را به مدت چند روز در دستمال مرطوب نگه دارید. کم کم شروع به  

.نام دارد. با کاشتن دانه در خاک و نگهداری از آن لوبیا رشد می کند و ساقه و برگ را تشکیل می دهدریشه می شود ،   

 

 

  برگ.  3  ساقه. 2 ریشه. 1 : دارند اصلی قسمت سه گیاهان                                 

 

 

(83)صفحه  هریش   

.، گیاه را محکم در خاک نگه می دارد و آب و مواد مورد نیاز را از خاک می گیردریشه     
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است .مانند هویج ، چغندر قند و تربچهخوراکی ریشه بعضی از گیاهان    

.اولین قسمتی که از گیاه می روید ریشه است   

  انواع ریشه 

. هستند خاک سطح در ندهپراک و شاخه شاخه صورت به که هایی ریشه ریشه افشان :   

ذرت و گندم ریشه مانند   

 

 

 تر عمیق در خاک گیاهان این ی ریشه. دارد نازک فرعی های ریشه و است اصلی ریشه یک دارای که هایی ریشه :ریشه راست  

نخود و لوبیا  ریشه مانند  آب کاشته می شوند. کم درمناطق و هستند  

 

 

84  صفحه) ساقه (  

است، مانند کرفس و سیب خوراکی رساند ساقه نام دارد. ساقه بعضی از گیاهان مواد را از ریشه به برگ می بخشی از گیاه که

  زمینی

 انواع ساقه 

درختان انواع مانند  ساقه کلفت و چوبی   

اع گیاهانانو مانند  ساقه نازک و علفی    

  برگ

 هستند خوردنی گیاهان از بعضی برگهای. دارند متفاوتی های برگ مختلف  در گیاهان هستند. گیاهانمحل غذاسازی برگ ها 

......و نعنا اسفناج، ، کلم کاهو، مانند   
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 انواع برگ 

آفتابگردان و لوبیا برگ مانند  :برگ پهن   

 

ذرت و گندم برگ مانند  :برگ دراز و باریک   

 

سرو و کاج درختان برگ مانند  :برگ سوزنی شکل   

 

(85صفحه ) گل  

.قسمت هر گیاه است. گل ها انواع مختلفی دارندزیباترین اه تبدیل به میوه می شود، گل نام دارد. گل بخشی از گی  

.می گویند. تعداد گلبرگ در گیاهان مختلف استگلبرگ به بخش رنگین گل   

الله و سوسن نرگس، گل مانند  باشد ، 3تعداد گلبرگ ها می تواند سه یا شش تایی یا مضربی از   

 

 

 

یاس و بنفشه ، لوبیا گل مانند  باشد ، 5و  4تایی یا مضربی از  5یا  4ند توا گلبرگ ها می تعداد  
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(86صفحه ) میوه  

.ارد و میوه از دانه محافظت می کندد قرار دانه میوه داخل در  با رشد گیاه ، گل تبدیل به میوه می شود.   

 

 

 دانه های گوناگون  

و ذرت و جو برنج،  ، گندم دانه مانند  :دانه های یک قسمتی    

  

....و لوبیا ، آفتابگردان دانه مانند  :دانه های دو قسمتی   

 

  

دارند که به این مخروط ، به جای گل و میوه قسمت هایی به نام کاج نیستند. بعضی از گیاهان مانند درخت گلدار همه گیاهان  

 (88صفحه . )دارند. دانه های درخت کاج به وسیله باد جابجا می شود  گیاهان مخروط دار می گویند. دانه ها در مخروط قرار

 خوب حاال که من را به خوبی شناختید می توانید این تمرین ها را در ادامه انجام بدهید.

 تمرین

نوع گیاه مختلف مانند نمونه ی زیر شناسنامه درست کنید !! 3امروز به همراه خانواده به طبیعت بروید و برای   
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 تمرین

نقاشی ریشه ای را  طراحی کنید که نشان دهد ،کدام ریشه در بیابان بهتر زندگی میکند؟ به چه دلیل؟                                     

 

 

 

 تمرین

 کدام قسمت گیاه اول می روید ؟ عکس آن و یا نقاشی آن را در کادر زیر انجام بده .
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(1ای خود )هرکدام ج: 12درس   

 

جانوران در جاهای مختلفی زندگی می کنند مثالً ماهی ها در آب ، شتر در بیابان، شیر در جنگل و ... . ما و جانوران برای زنده 

ماندن به غذا، آب، هوا، امنیت و ... نیاز داریم. جانوران معموالً در جایی زندگی می کنند که بتوانند نیازهایشان را به خوبی برطرف 

توانیم بدون هوا زنده بمانیم، چون به هوا برای تنفس نیاز داریم. ما به کمک شش کنند. مثالً ما در زیر آب مدت زیادی نمی

هایمان تنفس می کنیم و شش ها برای فعالیت به اکسیژن نیاز دارند. پس زیر آب نمی توانیم نفس بکشیم. غواصان برای اینکه به 

پوشند و کپسول هوا به خود وصل می کنند تا با آن تنفس کنند. داخل آب هم هوا هست، ولی  زیر آب بروند، لباس مخصوص می

 هوای داخل آب برای تنفس ما مناسب نیست.

 

 ماهی ها 

ماهی ها در آب زندگی می کنند. ماهی ها می توانند در رودخانه، دریا ها، اقیانوس ها و حتی یک تنگ کوچک آب هم زندگی 

 کنند. 

دارند و از هوای درون آب برای تنفس استفاده می آبشش  ه جای شش،ماهی ها ب

 کنند. آبشش ها در دو طرف سر ماهی قرار دارد. 

پوشیده شده است. پولک از بدن ماهی محافظت می  پولکبدن بیشتر ماهی ها از 

 کند. 

های مختلفی دارند. با حرکت دادن دُم، به جلو استفاده می کنند. آنها باله باله هایشان ماهی ها برای حرکت)شنا کردن( در آب از 

 حرکت می کنند. بدن ماهی لغزنده است و لغزنده بودن بدن ماهی، به حرکت آن در آب کمک می کند. 

. آنها در آب تخم هایشان را رها می کنند و بچه ماهی ها در آب از تخم بیرون می تخم گذارندماهی ها 

 آیند و رشد می کنند.



 

 
28 

خوارند و از ماهی های کوچکتر یا جانوران ریز دریایی استفاده می کنند و  های مختلف متفاوت است. بعضی گوشت غذای ماهی 

 خوارند و از گیاهان دریایی به عنوان غذا استفاده می کنند.  بعضی گیاه

 

 

 

 

 دوزیستان

بچه کند و به بچه قورباغه تبدیل می شود. رباغه نیز مانند ماهی ها در آب تخم می گذارند. تخم قورباغه در آب رشد می قو

شش و کم باله ها، آب. وقتی بچه قورباغه ها بزرگ می شوند تغییر می کنند و کمقورباغه نیز مانند ماهی ها، باله، آبشش و دُم دارند

رج شوند و در خشکی در می آورند. با این تغییرات قورباغه ها می توانند از آب خا شُشو دست و پا دُمشان از بین می رود و 

 زندگی کنند.

 گویند.می دوزیستبه قورباغه ها و جانورانی مانند آنها )مثل وزغ ها و سمندرها(                                         

خوارند و  دوزیستان دوران نوزادی در آب و در دوران بلوغ، بیرون از آب زندگی می کنند. بچه قورباغه ها )قبل از بلوغ( گیاه

 اغه های بالغ حشرات و عنکبوت ها را شکار می کنند و می خورند.قورب

 محل زندگی دوزیستان باید در کنار آب باشد تا پوست بدنشان همیشه مرطوب باشد. 

                                     

 

 

 

 

 

 

شگفتی های 

 آفرینش

ر سواحل جنوبی کشورمان، ماهی هایی زندگی می کنند به نام ماهی بالی ،که باله د

های بزرگی دارند و با کمک این باله ها می توانند مدتی در هوا بپرند و بعد دوباره 

  آب برگردند.

 

ره که جانور با کمک آنها،حفان برجستگی های بیل مانندی دارند روی پاهایشبعضی از وزغ ها )وزغ پا بیلی( 

ای در خاک درست می کند و می تواند ماه ها در زیر خاک مرطوب بیابان زنده بماند. با بارش باران جانور از 

 زیر خاک بیرون می آید.
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 : عزیزم، جدول را بر اساس یافته های خود پر کن. فعالیت

 

 

 اندام حرکتی

 پا( )باله/ دست و

 اندام تنفسی

 ) شش / آبشش (

 تغذیه

 ) گیاه خوار/ گوشت خوار(

 محل زندگی

 ) آب / کنار آب(

     

     

 

(2هرکدام جای خود ):  13درس   

 

 در درس قبل با زندگی ماهی ها و دوزیستان آشنا شدید. 

در بدن خود، تعدادی مهره دارند که پشت سر هم قرار گرفته اند و ستون مهره ها را می سازند. به جانورانی و دوزیستان ماهی ها 

می گویند و جانورانی که ستون مهره ندارند، بی مهره نامیده مهره دار در بدن خود ستون مهره دارند،  و قورباغه که مانند ماهی

 شوند. مانند: کرم خاکی و حلزون. می

 دهد و بدنش را محکم می کند.هره به بدن جانور شکل میستون م

 

 : فعالیت

 شماره ی کنار هر جانور

 را در جدول، در محل 

 مناسب بنویس. 
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 مهره داران پنج گروه هستند: 

 . پستانداران5. پرندگان              4. خزندگان           3. دوزیستان             2               .ماهی ها1

  خزندگان

و برای حرکت شکمش را روی زمین می کشد و می خزد. به این دسته از جانوران،  دست و پا نداردمار، 

 خزندگان می گویند. 

دست و پاهای همه ی خزندگان بدون دست و پا نیستند و برخی از خزندگان مانند مارمولک و الک پشت 

 رکت روی زمین بکشند.بدن خود را برای حو باز هم مجبورند  کوتاهی دارند

 پوشیده شده است.پولک های سختی بدن بیشتر خزندگان از  

. بعضی از مارها پس از تخم گذاری دور تخم هایشان حلقه می زنند و از آنها تخم گذارندخزندگان  

  مراقبت می کنند.

 

  

می آیند و با دست و پاهای کوتاه خود شن است. الک پشت های آبی قبل از تخم گذاری به ساحل خزنده و تخم گذار الک پشت،  

های ساحل را کنار می زنند و جای مناسبی در زیر شن ها، برای تخم گذاری ایجاد می کنند و پس از گذاشتن تخم ها، روی آنها را 

 پشت های کوچک نیز، پس از بیرون آمدن از تخم، به دریا می روند.  شن می پوشانند و می روند. الک با

بیشتر مارها گوشت خوارند و از جوندگان مانند موش ها تغذیه می کنند و با این کار به محیط 

کنند. از زهر بعضی از مارها در پزشکی برای تهیه سرم استفاده می کنند.زیست ما کمک می  
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میلیونها سال پیش، گروهی از جانوران به نام دایناسورها، بر روی زمین زندگی می کردند. این 

ر، خوا جانوران تخم گذار بودند و خیلی شبیه خزندگان امروزی بودند. بعضی از آنها گوشت

 خوار و هم گیاه خوار بودند. بعضی از آنها گیاهخوار و بعضی هم گوشت

 

 جزو خزندگان نیست . چون .......................... ندارد. : کرم خاکی فعالیت

 

  پرندگان 

 می گویند. پرندگانپوشیده شده است. به این دسته از جانوران، پَر  کند. بدن عقاب ازهایش پرواز میعقاب با بال

 ند و معموال روی تخم هایشان می خوابند.تخم گذارپرندگان 

 ئن و شترمرغ پرواز نمی کنند. برخی از پرندگان مانند پنگو 

خوارند؛ مانند: عقاب و شاهین. بعضی گیاه خوار یا  پرندگان مختلف غذا های متفاوتی می خورند. مثالً بعضی از پرندگان گوشت

 دانه خوارند؛مانند: مرغ و خروس.

خود غذا می خورند. پَرهای قسمت های مختلف ( نوک )پرندگان با کمک منقار 

 تر، بلندتر و بزرگتر است. ، مانند هم نیستند؛ پرهای روی بال و دم پرنده، نسبت به پرهای بدن آن، محکمبدن یک پرنده

ی مخشکی بیشتر عمر خود را در  خزندگان و پرندگان 

 گذرانند.
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 پستانداران 

همانطور که می دانید، شیر غذای مفیدی است و برای رشد بدن الزم است. شیر را  

آوریم. ما از پشم، پوست گوشت و... این ز و شتر به دست میاز گاو، گوسفند، ب

 جانوران نیز استفاده های زیادی می کنیم. گوسفند، بز، گاو و ... جزو گروه

 هستند. پستانداران 

 پوشیده شده است.مو یا پشم بدن پستانداران از 

 و به آنها شیر می دهند.بچه می زایند پستانداران  

مانند شیر و ببر گوشت خوار و بعضی از آنها مانند خرگوش و گوزن گیاه خوار و بعضی مانند انسان، هم بعضی از پستانداران  

 گوشت خوار و هم گیاه خوارند.حرکت کردن در پستانداران مختلف، متفاوت است. 

 کند؛ ها و پاهای خود حرکت میبعضی مانند اسب ، گوسفند و شیر بر روی دست

 با پاهای بلندی که دارند، می جهند.بعضی مانند کانگوروها 

  .بعضی مانند نهنگ ها، با کمک باله هایشان در آب شنا می کنند 

 بعضی مانند خفاش ها با کمک بال هایشان پرواز می کنند.  

 بعضی مانند فُک ها، شکم خود را روی زمین می کشند و به جلو می روند)می خزند(.

 

 کتاب( 108) گفت و گو صفحه  : نمودار زیر را کامل کن . فعالیت
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 سپس نام هرکدام از جانوران زیر را در گروه خودش زیر جدول یادداشت کن. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: از گذشته تا آینده) نگهداری مواد غذایی( 14درس   

 

 کنیم که همه ی آنها باید سالم باشند تا بیمار نشویم. ما از مواد غذایی مختلفی استفاده می

 کنیم باید به صورت خاصی نگهداری شوند تا خراب و فاسد نشوند.که استفاده میمواد غذایی 

های گذشته، مردم برای نگهداری مواد غذایی از روش های مختلفی استفاده می کردند؛ مثالً گوشت را در سبدهای توری، از زمان 

 خشکمی گذاشتند. بعضی از مواد غذایی را نمک  آبیا  نمککردند و یا بعضی از مواد غذایی را داخل آویزان می سایهدر جای 

 می کردند و بعضی از مواد غذایی را در زیر خاک می گذاشتند و ...
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شود. بعضی از این روش ها از گذشته تاکنون به کار امروزه نیز از روش های مختلف برای نگهداری مواد غذایی استفاده می 

 ی مواد غذایی هم در خانه و هم در کارخانه استفاده می شود.روند. امروزه از بعضی از روش های نگهدارمی

 انواع روش های نگهداری مواد غذایی در گذشته و حال 

 .دودی کردن 4                     نمک .آب3                     .خشک کردن2                   .نمک زدن 1 

 . ترش کردن8              .شیرین کردن 7                         .پختن مواد6               .منجمد کردن 5

 

 : در قدیم به گوشت و ماهی نمک زیادی می زدند تا بتوانند آنها را به مدت طوالنی نگهداری کنند.. نمک زدن1 

 شود.: برای نگهداری از میوه ها و سبزی ها بیشتر از این روش استفاده می. خشک کردن2 

دادند تا مواد غذایی را در مقابل آفتاب قرار میدر روش سنتی ، 

آب آن تبخیر شود. با این کار از فاسد شدنش جلوگیری می 

آن )گرد و خاک یا میکروب( زیاد است. امروزه نیز این روش، با کمک  آلودگیکردند . اما احتمال 

 و سریعترصنعتی  دستگاه ها و در کارخانه ها برای تولید میوه و سبزی خشک انجام می شود. روش

برای سالمتی مناسب است؛ اما در روش سنتی ویتامین های مواد غذایی از بین نمی رود و  بهداشتی تر

 است. تر

: برای نگهداری بعضی از مواد غذایی مانند پنیر، خیار، زیتون و ... آنها را در آب نمک قرار می . آب نمک3 

 دهیم. نمک از فاسد شدن جلوگیری میکند.

 

ضرب المثل معروفی درباره اهمیت نمک در نگهداری مواد غذایی وجود دارد. آن را از بزرگترهای خود بپرس و بنویس.)  یت:فعال

 کتاب( 111گفت و گو صفحه 

 : برای نگهداری انواع برنج و گوشت و ... از این روش استفاده می شود..دودی کردن4
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 . ندگفت می یخدان آن به که شدمی ساخته یخ نگهداری و تولید برای هایی ساختمان گذشته در  

اد غذایی از آن استفاده می مو و آب ماندن خنک برای و ساختند می هایی خانه زیرزمین در یا

 می گفتند. سردابکردند. به این خانه ها 

 

 گذاشتند .انند زیر زمین می: در گذشته مواد غذایی را با برف و یخ خنک می کردند و یا آنها را در جاهای سرد م. منجمد کردن5

بعدها از صندوق هایی که داخلشان یخ می ریختند، استفاده می کردند. امروزه نیز برای منجمد کردن از یخچال و فریزر استفاده 

 می شود. وقتی مواد غذایی را سرد می کنیم، فعالیت میکروب ها کم می شود.

 ی کرده اند ؟با گذشت زمان، یخچال ها چه تغییرات                        

یه تهبا گرما دادن و پختن مواد غذایی، با روش سنتی یا صنعتی)  . پختن مواد:6

 ( می توان مواد غذایی را به مدت بیشتری نگهداری کرد.کمپوت و کنسرو

 : مانند تهیه مربا از میوه ها . شیرین کردن7 

 دارند.ا مدت بیشتری نگه می: با درست کردن انواع ترشی از مواد غذایی ، آنها ر. ترش کردن8 

 : پیش بینی کنید در آینده چه تغییراتی در روش های نگهداری موادغذایی به وجود خواهد آمد؟ علم و زندگی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
37 

 درست مصرف کنیم   12درس                                            

 

 

وجود نیاورده اند. خداوند آنها را ما آفریده است مثل آب، خاک، گیاهان، جانوران منابع طبیعی هستند انسانها آنها را به *

 ، فلزات . 

*ما باید از منابع طبیعی به خوبی استفاده کنیم؛ یعنی صرفه جویی کنیم و اسراف نکنیم تا این نعمت ها برای نسل های 

 .آینده نیز باقی بماند

ی درست از منابع طبیعی صرفه جویی کنیم ؟ من می توانم لباسهای قدیمی ام را دوباره چگونه در استفاده                      

  نریزم. م را بیهوده خط کشی نکنم و دوردفتربشویم واستفاده کنم . کیف پارسالم را تمیز کنم و استفاده کنم. برگه های 

در قرآن فرموده است: اسراف کنندگان برادران ما نباید در استفاده از نعمت های خدا اسراف وزیاده روی کنیم؛ چون خدا 

 .شیطانند و خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد

 

 

 اسراف کردن یعنی هدر دادن و دور ریختن نعمتهای خدا                                                 .

اند نیازهایی که دارد برآورده کند باید مقداری از تواند خرید کند. برای این که بتو*هر کس به اندازه پولی که دارد می

 پول هایش را پس انداز کند.
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   پس انداز کردن یعنی ذخیره کردن مقداری از پولمان.

 

 آیا خانواده ات پس انداز هم می کنند؟ چگونه فهمیدی؟ -1فرزندم: 

 چند نمونه از اسراف کردن که دیده ای را نام ببر؟  -2 -2

 در استفاده از وسایل صرفه جویی می کنی؟توچگونه  -3 

 

 

 

 

 به باقیمانده موادغذایی و چیزهای کهنه و شکسته و دور ریختنی که از نظر انسان زیادی است زباله می گویند.                  

 

 * شوند.زباله ها به دو قسمت خشک و تر تقسیم می

تر  هایطعات فلزی که این زباله ها را باید در سطلی جدا از زبالههای خشک مانند: کاغذ ،پالستیک، شیشه و ق*زباله

 بگذاریم.

 

 تبازیاف      13درس         
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*در شهرهای  بزرگ سطل های زباله با رنگ های مختلف قرار می دهند و هر نوع زباله را در سطل خودش می ریزند. از 

 یا می سوزانند.کنند زباله های تر برای تهیه کمپوست استفاده می شود یا آن را دفن  می

 زباله های خشک را بازیافت می کنند .*

بازیافت یعنی از موادی که فبال استفاده شده دوباره مواد جدیدی بسازند.مثال کاغذهای                                                   

شیشه ای، پالستیکی و قوطی های دور ریخته رادر دستگاه خمیر می کنند و دوباره کاغذ درست می کنند یا بطری های 

 فلزی را حرارت می دهند وچیزهای جدیدی درست می کنند.

 

*زباله ها را باید در سطل های مخصوص آن بریزیم تابه وسیله ی ماشین های مخصوص جمع آوری زباله جمع شوند و 

 محل زندگی ما پاکیزه بماند.

 چوب وسنگ آهن و... کمک می کند. *بازیافت زباله به حفظ منابع طبیعی مانند فلزات و 
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  فرزندم: 

 چه کنیم تا زباله کمتری تولید کنیم؟ - 

  آیا خانوادهات بازیافت زباله ها را انجام می دهند؟ چگونه - ؟

  را انجام بده.  42به کار ببندیم صفحه  - 

خانه ام را دوست دارم       14درس   

 

  .لی امن برای همه استخانه مح                            

خانه نیازهای زیادی ازما را برطرف کند همه  ی ما برای استراحت، خوابیدن، تامین نیازهایی مانند غذا خوردن، برای *

 .های دیگر به خانه نیاز داریمخطرمحبت، آرامش ،گفت و گو و محافظت در برابر گرما و سرما و 

 

 . انواده هستندفرادی که در یک خانه زندگی می کنند خ*ا 

مادر از فرزندان  .پدر خرید خانه را انجام می دهد .اعضای خانواده کارهای گوناگونی انجام می دهند* 

 .شستن ظرف ها ولباسها،غذا پختن و نظافت خانه بااوست .مراقبت می کند

 .کند فرزندان خوانند و هر کس به اندازه ی توان به  مادر در کارهای خانه می 

اعضای خانواده از باهم بودن وگفتگو با  .خانه اش را ازهرجایی بیشتر دوست دارددرس می هرکس                                

کنند و به خاطر نعمت هایی اعضای خانواده خدا را عبادت می .یکدیگر بسیار لذت می برند و اوقات خوبی را می گذرانند

  .کنندکه به آنان داده از او تشکر می
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 بگو: حاال تو*

 

  ؟خانه ات کجا قرار دارد -

 - ؟نام ببر ؟اعضای خانواده ات چندنفرند

 ؟دهندعضای خانواده ات چه کارهایی انجام میا-

خانه ها با هم تفاوت دارند    15درس    

 

 *شکل خانه ها با هم فرق دارد. حتی خانه هایی که در یک کوچه و خیابان قرار دارند مثل هم نیستند.

 قط یکفاین خانه ها این خانه ها ویالیی می گویند. درکنند. به های بزرگ و حیاط دار زندگی می *عده ای از مردم در خانه

ها کم بود، خیلی دیده می شد اما حاال در شهر های بزرگ کنند. این خانه هادرگذشته که جمعیت شهرواده زندگی میخان

 ..کمتر دیده می شود

 

وصا شهرهای بزرگ مردم در ساختمانهای چند طبقه آن که به آن آپارتمان می گویند زندگی می کنند. * در شهرها مخص

 آپارتمان ها ازلحاظ تعداد طبقات با هم تفاوت دارند و تعداد زیادی خانواده در طبقات این ساختمان ها زندگی می کنند .
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د .خانه های روستایی وقدیمی از خشت و گل ساخته  شده اند. مواد به کار رفته برای ساختن خانه ها نیز با هم فرق دارن

این خانه مقاومت کمتری دارند خانه هایی که در شهرها ساخته می شوند ازسنگ و آجر و سیمان و آهن ساخته می شوند 

 و مقاومت بیشتری دارند.

 

اند .خانه های جدیدو شهری وشیده شده* سقف خانه ها نیزباهم فرق می کند. خانه های قدیمی و روستایی از چوب و گل پ

 از آهن وآجر درست شده اند.

در مناطق پرباران مثل شمال کشور سقف ها را شیب دار می سازند تا باران به راحتی از سطح شیبدار به پایین بریزد وروی  

 سقف نماند.

 

زندو برای اینکه هوای خنک به داخل * در مناطقی که هواگرم وخشک است مثل استان یزد سقف خانه ها را گنبدی می سا

 .خانه جریان یابد از بادگیر در ساختمان استفاده می کنند

 

* خانه های روستایی عالوه بر اتاق هایی برای زندگی کردن افراد، مکان هایی برای جمع آوری و انبار کردن محصوالت و 

 .محل هایی برای نگهداری حیوانات نیز دارند
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کشور ما عشایر هستند. شغل عشایردام پروری است و چون برای پیدا کردن چراگاه مجبورند مرتب * گروهی از مردم 

از جایی به جای دیگر کوچک کنند خانه ی ثابتی ندارند. آنها در چادر زندگی می کنند. چادر هایشان از موی بز است تا 

 .باران درآن نفوذ نکند و گرما و سرما به راحتی وارد آن نشود

 

 

 فرزندم: شما در کدام نوع از این خانه ها زندگی می کنی؟ 

 دوست داشتی در کدام یک از خانه ها زندگی می کردی چرا ؟ - 

 .ای که دوست داری را نقاشی کنشکل خانه -

 را انجام بده 14و 13کاربرگه شماره  -

 

خانه ی شما چه شکلی است   16درس   

 به ما نشان می دهد.  *نقشه موقعیت مکان ها و فضاهای خانه را

*شکل خانه ها با گذشت زمان تغییر می کند. در زمانهای گذشته هرخانه چندین اتاق داشت که دور تادور حیاط قرار 

داشتند. وسط حیاط یک حوض پرآب بود. خانه ها لوله کشی نبودندو آب انبار داشتند. آب انبارها پایین تر از سطح حیاط 

ن ذخیره می کردند.آب آن نیزسرد وخنک بود. اکنون هرخانه دو یاسه اتاق بیشتر ندارد و همه قرار داشتند و آب را در آ

 داخل هال قرار دارند.خانه ها آب لوله کشی دارند. کمترخانه ای حوض دارد .آپارتمانها حتی حیاط هم ندارند .
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اال حمام و دستشویی که در گذشته و ح*بعضی از قسمتهای خانه با گذشت زمان تغییر نمی کنند مثل سقف، آشپزخانه ،

 درهمه خانه ها وجود دارد.

ها در کاری مهارت دارند. بنابراین شغل های گوناگونی در * در ساختن خانه افراد زیادی باید کاری کنند .هرکدام ازآن

 ساختن خانه باید کار کنند .

د. لوله کننه ساختن دیوارها اتاق ها و سقف ها می* مهندس ساختمان نقشه ی آن را می کشد. سپس بنا و کارگران شروع ب

کند. برقکار سیم کشی ساختمان را انجام می دهد. گچ کار دیوارها را گچ می کند. کش لوله های آب را به هم وصل می

 جوشکار در و پنجره می سازد و نقاش آنهارا رنگ می زند.

 

 

باشند و ساختمانی که ساخته می شود هم بیمه حوادث باشد تاچنانچه  * همه ی کارگران ساختمانی باید بیمه تامین اجتماعی

اتفاقی بیفتد هزینه دارو و درمان پرداخت شود یا در صورتی که کارگر آسیب جدی دید، ماهیانه به او پولی پرداخت شود 

 تا بتواند زندگی اش را بگذراند.
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  *تالشگرم : 

  د؟خانه شما چه شکلی دارد ؟چند اتاق دار-

 وارد میشوی ابتدا به کدام قسمت می رسی؟ هازدر خانه ک-

 مشاهده کنید و پاسخ دهید کتابت را پاسخ بده - .

از خانه محافظت کنیم       17درس    

 

 .کنیم رعایت را ایمنی نکات باید ازخانه محافظت *برای 

 بمانیم. دور خطر از ات ندهیم انجام کارهایی وچه بدهیم انجام کارهایی چه یعنی ایمنی نکات *

 با و مکنی باز ها پنجره و ببندیم را گاز شیر کردیم حس را گاز بوی اگر بدهیم؟ انجام کارهایی چه خانه محافظت *برای 

 داشته مناسب دودکش باید خانه بخاری نزنیم. را برق کلید و نکنیم روشن .کبریت کنیم خارج خانه از را هوا خیس حوله

 آبی نگر باید بخاری شعله شوند.می انسان مرگ و مسمومیت باعث شوندمی تولید که سمی زهایگا دودکش بدون باشد

 کند.می تولید سمی وگاز کندمی کار بد بخاری یعنی باشد اگرزرد باشد

 
 

 زدیکن نکنیم. استفاده حمام یا خانه کردن گرم برای مسافرتی اجاق از ندهیم؟ انجام کارهایی چه خانه از محافظت *برای

 افراد دنش زخمی باعث بازی ترقه نگذاریم. کیف یا کمد در زا آتش ومواد .ترقه نکنیم روشن آتش نفت یا بنزین ظرف
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 می رفتگیگ برق موجب چون نزنیم دست پریزها و کلید و برقی وسایل به بیفتد. اتفاق سوزی آتش است ممکن و شود می

 را اه پنجره و قفل درهارا رویم می مسافرت به وقتی نکنیم. باز غریبه راداف روی به را در نگذاریم. باز را درحیاط شود.

  ببندیم.

 با نشانی آتش مأموران تا بزنیم زنگ( 125) نشانی آتش بایدبه بگیرد آتش و نشود رعایت ایمنی نکات محلی در *اگر

 کنند. خاموش را آتش و بیایند محل آن به سریع مخصوص وسایل و فرم لباس

 

 م:*باهوش

 بده. امتیاز خودت به ستاره یک هرکدام برای و بنویس کردی می رعایت حاال تا را ایمنی نکات این از یک کدام -

 کن اجرا خانواده افراد برای خانه در را 15 شماره کاربرگه- .

 کن کامل را ببندیم کار به- .

  بده انجام را16 شماره کاربرگه-. 

 کن حفظ ها آن و بچسبان دیوار به و بنویس پررنگ و بزرگ غذکا یک روی را ضروری تلفنهای شماره

 

مدرسه ی دوست داشتنی ما   18درس   

 

 هستند. تربیت و تعلیم برای محلی مدارس ی همه ولی دارد فرق هم با مدارس ظاهری شکل. ماست دوم ی خانه *مدرسه
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 ،نمایش جشن برگزاری هنری، و علمی های ،نمایشگاه علمی آزمایش مطالعه،: گیرد می صورت کارها این مدرسه *در 

 تفریح. ،ورزش و خواندن نماز خواندن، ،قرآن

 

 و ورزش مربی پرورشی، ،مربی معاون مدیر، یعنی مدرسه کارکنان دارند. دوست را ها بچه که دارد کارکنانی مدرسه *هر

 ببرند. لذت ودنب مدرسه در از و بخوانند درس آموزان دانش تا کنندمی همکاری هم با معلمان

 اطحی و کالس در .نکنند اسراف آب شیر کردن باز هنگام: کنند همکاری توانندمی مدرسه کارهای در هم آموزان *دانش 

 .کنند کمک دوستانشان به.  دارند نگه سالم را ها نیمکت میزو مثل ومدرسه کالس وسایل .نریزند آشغال مدرسه

 

 

 : فرزندم *

 ؟ببر نام؟ کنند می کار یکسان چه شما مدرسه در-

 ؟دهندمی انجام کارهایی چه-

 کنی می کمک مدرسه کارکنان به کارهایی درچه تو- ؟
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مکانهای مدرسه را بشناسیم   19درس   

 کنند. می استفاده نقشه از خانه و مدرسه کردن درست *برای

  دارد. قرار کجا مکان هر که دهد می نشان نقشه *

 دارد. وجود آن بهتر فهمیدن برای راهنما یک نقشه *کنار

 دارند قرار چپ سمت ها مکان کدام و راست سمت ها مکان کدام کن نگاه نقشه این به  ؟ 

 

 

 

 شود.می دیگران به گذاشتن احترام ماو سالمتی حفظ سبب مقررات رعایت دارد. مقرراتی مدرسه *هر

 

خانه ی شما کجاست؟       20درس   

 

 دارد. نشانی یک ای انهخ *هر              

 دارد. قرار کجا خانه آن گوید می ما به خانه نشانی *

 رقرا ها کوچه در ها خانه بعضی و ها خیابان در ها خانه بعضی است. خانه آن نشانی خانه ی شماره و کوچه و خیابان نام *

 بدانیم. را کوچه و خیابان نام باید ها خانه نشانی کردن پیدا برای دارند.

 شود. می نصب شهرداری وسیله به که دارد پالک یک هرخانه *
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 بنویس. برایم را ات خانه نشانی -*باهوشم:

 برسی؟ مدرسه به تا کنی می طی مسیرهایی چه بیایی مدرسه به پیاده خانه از صبح روز یک اگر- 

جهت های اصلی           21درس    

 

 کند. می غروب ازمغرب روز نپایا در و کند می طلوع مشرق از خورشید روز *هر

 ما لویج باشد مغرب سمت ما چپ دست و مشرق سمت به ما راست دست که بایستیم طوری آفتابی صبح یک در *اگر 

 بود. خواهد جنوب سرمان پشت و شمال

 . هستند اصلی های جهت ،مغرب ،مشرق ،جنوب *شمال  

 

 

 .کنندمی کمک ها مکان تشخیص در ما هابه ت*جه                                             

 

  بده. پاسخ آن سواالت به و کن نگاه کتاب 67ی صفحه تصویر به -:*زرنگم

 .بده انجام را 18 شماره کاربرگه-

 آن مغرب در و رودخانه یک آن مشرق ،در سرسبز های زمین آن جنوب در خورشید، آن شمال در و بکش نقاشی یک- 

 .کن نقاشی خانه یک
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پست           22درس    

 . نویسیم می نامه هستند ما از دور که اقوامی و دوستان برای ما* 

 به ستپ طریق از را دیگر مختلف وسایل و ،مجله کتاب نامه بر عالوه. کنیم می استفاده پست از ها نامه فرستادن برای*

 .بفرستیم توانیم می بخواهیم جا هر

 به ار منطقه یک های نامه پست مامور .کنند می جدا و تقسیم مختلف مکانهای و شهرها وجهت با را ها نامه پست اداره در* 

 .رساند می مردم دست

                                             

 جای در پاکت روی را آن و بدانیم را گیرنده و فرستنده نشانی باید نامه کردن پست برای*                        

  .بنویسیم صوصمخ

  .بچسبانیم تمبر یک پاکت راست سمت*

 

 .دارد پستی کد یک هرخانه شود می نوشته پاکت روی که است الزم هم پستی کد داشتن نامه فرستادن برای*

 .بفرستند یکدیگر به سریع  و راحتی به را خود های نامه توانند می رایانه وسیله به مردم کنون*ا 

 * بنویس و کن پیدا(  تلفن یا برق قبض روی از) را ات نهخا پستی کد -:فرزندم .

 ؟است رقمی چند پستی دک-
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 را دوستت و خودت نشانی آن روی و بگذار پاکت در را آن و بنویس دوستت به نامه یک .کن درست نامه پاکت یک- 

 .بنویس

ایمنی در کوچه و خیابان       23درس  

  .کنیم آمد و رفت پیاده یا ینباماش خیابان و کوچه در روز هر ما همه*

 عرض از تنگذش هنگام .برویم راه رو پیاده در هستیم پیاده که هنگامی مثال. کنیم رعایت را نکاتی باید آمد و رفت برای* 

 .ویمش سوار راست سمت در از ماشین به شدن سوار هنگام. کنیم حرکت پیاده عابر مخصوص کشی خط جاهای از خیابان

 از عبور رایب و نشویم خارج خانه از تنها شب .نکنیم بازی توپ و ندویم خیابان در .نشویم سوار نایستاده کامال ماشین تا

 ها ادهج در چون باشند مواظب خیلی باید است جاده مسیر در شان خانه که کسانی .بپوشیم روشن لباس وخیابان کوچه

 .نیاید ماشینی هیچ تا یستندبا جاده عرض از عبور هنگام .است زیاد  ها ماشین حرکت سرعت

 

 *به تصویر برخی از تابلوهای راهنمایی دقت کن و آن ها را به خاطر بسپار.
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 ماشین مخصوص راهنمایی چراغ. دارد وجود پیاده عابرین و نقلیه وسایل مخصوص راهنمایی هاچراغ چهارراه بیشتر در* 

 ستا این ی نشانه زرد رنگ و ماشین کردن حرکت ی نشانه سبز، ماشین ایستادن ی نشانه قرمز رنگ .دارد رنگ سه ها

 .کنند ترک را راه هستندچهار حرکت حال در راه چهار در که هایی ماشین که

 

 ،پیاده شخص ایستادن یعنی قرمز آدمک .دارد رنگ دو پیاده عابران مخصوص راهنمایی چراغ                                      

 .ها پیاده کردن کتحر یعنی سبز آدمک

 

  .نیمک استفاده دارد پیاده عابر عبور تابلوی که جایی یا عایرپیاده مخصوص کشی خط از باید خیابان از عبور برای* 

 می خیابان وسط تا نیامد نقلیه ی وسیله اگر کنیم می نگاه چپ سمت به و ایستیم می اول ؟کنیم عبور خیابان از چگونه*

  .رویم می خیابان طرف آن به نیامد ای وسیله اگر کنیم می نگاه راست سمت وبه یستیما می وسط خط روی .رویم

  .کنیم هاستفاد هوایی پل از ازخیابان عبور برای هستندباید حرکت حال در سرعت با هااتومبیل که بزرگ هایخیابان در*

 .گذارندب احترام آن وبه کنند رعایت را قوانین تا کند می کمک مردم به پلیس .دارد مقرراتی خیابان و درکوچه آمد و رفت*



 

 
53 

 .گیریم می را 110 شماره پلیس با تماس برای کردیم برخورد مشکلی به خانه از بیرون یا خانه در اگر*

 

 

 : فرزندم*

 .بده انجام دقت با را 70 صفحه کنید فکری مه-

  چیست پلیس همیار وظیفه ؟دارد خود پلیس همیار شما مدرسه در- ؟

 .عبورکنی خیابان ازعرض باید چگونه بده نشان بزرگترها برای خانه رد-

 .بده انجام را 20و 19 شماره های کاربرگه-
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