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به نام خداوند بخشنده و مهربان

مقدمه:

ســـپاس آفریننـــده ی مهربانـــی را کـــه توفیـــق عطـــا نمـــود تـــا کتـــاب دیگـــری را بـــا نگاهـــی نـــو در 

اختیـــار فرزنـــدان ایـــن ســـرزمین قـــرار دهیـــم.

ـــه  ـــی ک ـــد آموزش ـــرد جدی ـــا رویک ـــت ب ـــی اس ـــادت« کتاب ـــه ی رش ـــی از مجموع ـــوم اّول ابتدای ـــاب »عل کت

ـــه  ـــا ارائ ـــی، ب ـــاب درس ـــن کت ـــی و بنیادی ـــول کل ـــه اص ـــاداری ب ـــا وف ـــا ب ـــت ت ـــوده اس ـــر آن ب ـــده ب نگارن

ــد. ــوز برانگیزانـ ــری را در دانش آمـ ــه یادگیـ ــوع، عالقـ ــاوت و متنـ ــش های متفـ ــا و پرسـ تمرین هـ

این کتاب از ویژگی های زیر برخوردار است:

1. کتاب دارای اهداف کلی و جزئی پنهان هر فصل می باشد.

2. سواالت به صورت سواالت عملی و کاربردی طراحی شده است.

3. اهـــداف انجـــام ســـواالت، ارتقـــای ســـطح علمـــی دانش آمـــوزان و هم چنیـــن دســـت ورزی و 

خالقیـــت می باشـــد.

4. این کتاب دارای آزمون  تکمیلی می باشد.

5. بازی و خالقیت نیز در بین سواالت طراحی شده است.

باشـــد کـــه ایـــن کتـــاب در ارتقـــای ســـطح یادگیـــری فرزنـــدان ایـــن مـــرز و بـــوم موثـــر واقـــع شـــود. در پایـــان الزم 

ـــه و  ـــر مجموع ـــم خانی و دبی ـــره قاس ـــر و زه ـــه اربابی ف ـــرکارخانم ها رقی ـــاب س ـــرم کت ـــان محت ـــم از مولف می دانی

ـــرد و ملیحـــه محمـــدی )صفحـــه آرا و گرافیســـت(  ـــان )تصویرگـــر( و ســـمیرا  ایمان ف ـــه صفری ـــا رضی ـــز خانم ه نی

ـــه ثمـــر رســـاندن ایـــن مجموعـــه مشـــارکت داشـــته اند، تشـــّکر و قدردانـــی کنیـــم. کـــه در ب

امیدواریـــم معلمـــان گرامـــی، دانش آمـــوزان و اولیـــا محتـــرم بـــا ارائـــه نظـــرات، انتقادهـــا و پیشـــنهادهای خـــود مـــا 

ـــد. ـــاری نماین ـــاب در ویرایش هـــای بعـــدی ی را در غنـــی کـــردن ایـــن کت

                                                                                                                   انتشارات مبتکران
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فصل اّول: زنگ علوم

در این درس با چگونگی تشکیل سایه 
آشنا می شوید. برای به وجود آمدن سایه، نور به 

اندازه ی کافی الزم است. با استفاده از نورخورشید، چراغ قّوه، 
المپ و... سایه درست می شود. اندازه ی طول سایه ها در 

ساعت های مختلف روز تغییر می کند.
با انجام فّعالّیت های زیر با چگونگی تشکیل و تغییر سایه در 

طول روز آشنا خواهی شد.

وسایل مورد نیاز: ورق کاغذ سفید، ماژیک و عروسک.

1  در یک روز تعطیل به کمک خانواده از ساعتی که بیدار می شوی عروسکی را جلوی نور خورشید قرار 
بده و سایه ی آن را روی کاغذ بکش.

1
2  دو ساعت بعد دوباره این کار را در همان مکان تکرار کن.                                       

3 ظهر وقتی خورشید باالی سرت است یک بار دیگر نیز این کار را انجام بده.

4 3 ساعت بعد عروسکت را روی همان خط قبلی قرار بده و سایه بکش.

2 3 4

حاال بادّقت، به سایه هایی که کشیدی نگاه کن و درباره ی تفاوت های آن برای خانواده یا دوستانت توضیح بده.
 آیا شباهتی بین سایه ها می بینی؟ بگو.

  سایه ها چه تفاوتی دارند؟ توضیح بده.
          

وم
 عل

گ
زن
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                        دست ها شسته                    
خدای بزرگ و توانا نعمت های زیادی به ما بخشیده است تا ما از آن ها استفاده 
کنیم و به دیگران هم سود برسانیم. از نعمت های زیبای خدا می توان به چشم، 
گوش، بینی، زبان و پوست اشاره کردکه به کمک آن ها می توانیم دنیای اطرافمان 
را بشناسیم و زیباتر زندگی کنیم. حواس پنجگانه به ما کمک می کند که هر چیزی 

را دقیق مشاهده کنیم و آن را بهتر بشناسیم. 

آیا می دانی!
چشم: اندام حّس بینایی، گوش: اندام حّس شنوایی، بینی: اندام حّس بویایی، 

زبان: اندام حّس چشایی و پوست: اندام حّس المسه می باشد.

  آزمایش کن.

1- به مّدت 2 دقیقه چشم هایت را ببند و بگو چه صداهایی را شنیدی.
 - از کدام ِحّس خود استفاده کردی؟...................................

2- دو لیوان هم اندازه را تا نیمه  از آب پر کن؛ در یکی، یک 
مربّاخوری  قاشق  یک  دیگری  در  و  شکر  مربّاخوری  قاشق 
نمک بریز و خوب هم بزن؛ سپس از هر کدام بچش. در مورد 

مزه ی آن ها با خانواده گفت و گو کن.
- از کدام ِحّس خود استفاده کردی؟.....................................................................................................
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 آزمایش کن.

وسایل مورد نیاز:
چاقو، بشقاب، کیوی، سیب، ذّره بین .

 آیا تا به حال کیوی خورده ای؟ یک کیوی بردار!  
 قبل از خوردن به پوست آن نگاه کن.

 آن را لمس کن. چه حّسی داری؟
 پوست کیوی با پوست سیب چه تفاوت هایی دارد؟

 در مورد تفاوت های این دو میوه و احساس خود 
با دوستانت و با خانواده گفت وگو کن.

 آن را بو کن. چه حّسی داری؟
 هنگام خوردن به شکل داخل آن دّقت کن.

 بدون نگاه کردن به کیوی، بُرشی از شکل داخلی آن را نّقاشی کن.
 حاال کیوی را به کمک بزرگتر خود بُرش بده و با نّقاشی خود مقایسه کن.

  در مورد تفاوت ها و شباهت های آن ها توضیح بده.
 اگر می خواهی زیبایی های این میوه را بیش تر ببینی با ذّره بین به بیرون و داخل آن

 نگاه کن. اگر دوست داری یک بار دیگر این مشاهده را با میوه ی دیگر انجام بده.

  
                                                                                              

 

آیا می دانی!
ذّره بین در انجام مشاهده ی دقیق تر به ما کمک می کند.

   
 

وم
 عل

گ
زن
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اهداف: 
بازی و تحریک کنجکاوی نسبت به برخی پدیده ها.

 با انجام دادن آزمایش زیر بگو کدامیک از وسایل، زیر آب می روند و کدامیک روی آب می مانند؟

وسایل مورد نیاز:
یک ظرف آب که تا نیمه پر باشد، اشیا و وسایلی که در دسترس 
کودکان می باشد. مانند: مدادتراش – صدف – سنگ کوچک – توپ 

پالستیکی –قیچی – مداد .
 

 بعد از انجام آزمایش، هر وسیله را به ظرف مربوط به خود وصل کن.

xHoU jHk¶

ª¹w

Â§ÃTw°Q N¼U

Â`Ã¤

jHk¶

ýkÅ

JAoÄp

JA Á»n

¦¹¨jIM

 آیا می توانی علت روی آب ماندن یا زیر آب فرورفتن اشیاء را بیان کنی؟
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 کدام یک از تصویرهای زیر، تشکیل سایه در هنگام ظهر را نشان می دهد؟

 با دّقت به تصویرهای زیر نگاه کن و بگو که خوراکی های سمت چپ شبیه کدام اعضای بدن است؟
)به شکل سمت راست وصل کن.(

 به تصویر نگاه کن و بگو که دانه های گوجه فرنگی شبیه دانه های کدام یک
 از میوه های زیر می باشد؟

 میوه هایی که شبیه به دایره می باشد را داخل خط بسته قرار بده.

وم
 عل

گ
زن
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سواالت تکمیلی 
فصل 1

پاسخ درست هر سؤال را با عالمت  مشّخص کن.

1- کدام یک از میوه های زیر دانه ندارد؟

2- حّس بویایی در کدام حیوان قوی تر است؟
 

3- در کدام یک از شغل های زیر، خوب دیدن مهم است؟



11

فصل دوم: سالم، به من نگاه کن!

گل نازم؛ در درس های قبل خواندی که خداوند نعمت های زیبایی مثل چشم، گوش و ... به ما بخشیده است. 
وظیفه ی ما در برابر این همه مهربانی، مراقبت از این اندام ها است.

به طور مثال برای مراقبت از چشــم ها، دســت های کثیف و آلوده را به چشم هایمان نمی زنیم، برای تماشای 
برنامه های تلویزیون فاصله ی مناسب را رعایت می کنیم و در سال یک بار به چشم پزشک مراجعه می کنیم. 
برای مراقبت از گوش هایمان از صداهای بلند دوری می کنیم و بعد از حّمام با یک حوله ی تمیز و نرم، قسمت 

بیرونی گوش را پاک می کنیم.

آیا می دانی!
افراد نابینا بیش تر از دیگران از حّس شنوایی و المسه استفاده می کنند. چون 
آن ها از داشتن حّس بینایی محرومند و افراد ناشنوا نیز چون حّس شنوایی ندارند 
از حواّس دیگر خود استفاده می کنند؛ به همین دلیل حواّس دیگر آن ها قوی تر 

می شود. 
 

حتماً دیده اید که افراد نابینا از عصای سفید رنگ استفاده 
می کنند که به آن »عصای سفید« می گویند.

می دانید چرا؟

ن!
ه ک

گا
ن ن

ه م
م، ب

سال
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اهداف: 
- مشاهده ی طبیعت و پدیده های طبیعی.

- استفاده ی درست از حواّس پنجگانه.
- کاربرد حواّس پنجگانه و شناخت محیط اطراف.

- بیان ویژگی های ظاهری اشیا، گیاهان و جانوران با استفاده از حواس.
- شناخت نعمت های زیبای الهی.

بازی و سرگرمی با یک سفر خیالی

این متن توسط یکی از اعضای خانواده برای دانش آموز خوانده شود.
چشــم هایت را ببند تا با هم به یک ســفر خیالی برویم. در یک روســتای سرسبز نسیم مالیمی می وزید و 

برگ ها را به حرکت درمی آورد. باران شروع به باریدن کرده بود. 
گل های رنگارنگ در کنار دریاچه شــروع به خودنمایی کرده و قطره های ریز و درشــت باران روی گل ها 
و دریاچه ی زیبایی که آن جا بود می افتاد. از دور یک گلّه همراه با چوپان و ســگ گلّه به ســمت روستا در 
حرکت بودند، صدای گوســفندان مانند موسیقی زیبایی گوش را نوازش می داد. آن  طرف تر تعدادی مرغ 
و خروس با جوجه های زیبا که جیک جیک کنان به این ســو و آن سو می رفتند در حال خوردن دانه بودند. 

)حاال چشم هایت را باز کن.( 
 چه چیزهایی دیدی؟............................................................
 چه صداهایی شنیدی؟.........................................................
 چه بوهایی حس کردی؟......................................................
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× مشّخص کن. 1- از تصویرهایی که می بینی، کدام به گوش آسیب می رسانند؟ با عالمت 

بگو: برای سالم ماندن گوش هایمان،

 چه کارهایی انجام دهیم؟...............................................................................................................
چه کارهایی انجام ندهیم؟.................................................................................................................

× مشّخص کن. 2- از تصویرهای زیر کدام به سالم ماندن چشم ها و بینایی کمک می کنند؟ با عالمت 

 برای سالم ماندن چشم هایمان،

چه کارهایی انجام دهیم؟..................................................................................................................

چه کارهایی انجام ندهیم؟..................................................................................................................

3- در کدام یک از فّعالّیت های زیر نکات ایمنی رعایت شده است؟

ن!
ه ک

گا
ن ن

ه م
م، ب

سال
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با یک دستمال تمیز چشمانت را ببند. یک ظرف میوه مقابل خود بگذار.

 چند میوه را با چشمان بسته می توانی شناسایی کنی، بگو؟
 چگونه این کار را انجام می دهی؟ توضیح بده.

اندازه ی آن ها  و  و شکل  میوه ها  درباره ی مزه ی  بسته  با چشمان  آیا   
می توانی گفت و گو کنی؟      

 

 در هر کدام از شغل ها، از چه حواّسی بیش تر استفاده می شود؟
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سواالت تکمیلی 
فصل 2

1- کدام یک بو دارد؟

2- از بین میوه های زیر، کدام میوه ترش است؟

3- کدام یک تند است؟

o§{

4- بدن کدام یک از جانوران زیر نرم است؟

ن!
ه ک

گا
ن ن

ه م
م، ب

سال
 

آب
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5- بوی کدام یک نامطبوع است؟)کدام یک بدبو هستند؟(

6- گرما و سرما را با کدام یک تشخیص می دهیم؟

7- حّس بویایی در کدام یک از جانوران زیر قوی تر است؟
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 از اندام های زیر برای شناسایی بهتر کدام تصویر استفاده می شود؟ آن تصویر را رنگ بزن.

ن!
ه ک

گا
ن ن

ه م
م، ب

سال
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فصل سوم: سالم باش، شاداب باش

گل خوش بو! خداوند وقتی انسان را آفرید هدیه ی بسیار جالبی به نام عقل به او عطا کرد. حتماً این ضرب المثل  
را از بزرگ ترهای خود شنیده ای که »عقل سالم در بدن سالم است.« برای داشتن بدنی سالم، شاداب و قوی 
باید کارهایی را انجام دهیم، یکی از این کارها نرمش و ورزش است. نرمش فایده های زیادی دارد. مثالً بدن 

را آماده و قوی نگه می دارد، استخوان ها را محکم تر می کند. 
رعایت بهداشــت فردی مثل حمام کردن، مسواک زدن، کوتاه کردن موی سر و ناخن و ... نیز به سالمت ما کمک 

می کند. 
پاکیزگی محیط زندگی، خوردن غذاهای متنوع، خواب و استراحت نیز به سالمت ما کمک می کند.

پزشــک مهربان نیز به ما کمک می کند که بیمار نشــویم و یا هنگام بیماری با تجویز دارو، ســالمتی را به ما 
بازمی گرداند. پس در هنگام بیماری باید به موقع داروهایمان را بخوریم.

آیا می دانی!
 ،
 

سازمان هایی در هنگام خطر به ما یاری می رسانند. هالل احمر 

و ... در هنگام حوادث به مردم آسیب دیده کمک می کنند. 
 

آتش نشانی

برای آگاهی بیش تر می توانید از بزرگترها در این مورد سؤال کنید.
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کدام فّعالّیت ها برای سالم ماندن مفید هستند؟ عالمت بزن.

 ورزش مورد عالقه ات را نام ببر و تصویر آن را داخل قاب بچسبان.
چرا قبل از انجام هرگونه ورزش باید نرمش بدنی داشته باشیم؟ توضیح بده.

ش
ب با

ادا
 ش

ش،
م با

سال
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اهداف: 
طبقه بندی غذاها در دو دسته ی سالم و ناسالم

 به تصاویر زیر نگاه کن و بگو کدام خوراکی سالم و کدام ناسالم است. صورتک مربوط به هر کدام 
را رنگ بزن.

 تصویرهایی را که در ایمنی و سالمت ما مؤثّر هستند عالمت بزن.


