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هدف از کاربرگ ها:
کاربــرگ همــان طــرح درس عملیاتــی معلــم اســت کــه بــه صــورت برگــه هایــی در اختیــار دانــش آمــوزان 
قــرار مــی گیــرد. تــا بــا اســتفاده از آن میــزان توانمنــدی دانــش آمــوزان در ســطوح مختلــف یادگیــری مــورد 
ارزشــیابی قــرار بگیــرد. ضمنــاً معلــم پــس از تدریــس درس موردنظــر، بــا اســتفاده از کاربــرگ، بــه نقــاط 

ضعــف دانــش آمــوزان کالس پــی بــرده و مــی توانــد بــرای آن هــا برنامــه ریــزی کنــد.
بودجه بندی کاربرگ ها:

بــرای تهیــه ی کاربــرگ هــا بــا توجــه بــه بودجــه بنــدی هــای پیشــنهادی کــه در کتــب راهنمــای معلــم آمــده 
اســت و همچنیــن اســتفاده از نظــرات کارشناســان محتــرم حــوزه آمــوزش و برنامــه ریــزی مؤلفــان گرامــی 
بــرای هــر مبحــث درســی از هــر فصــل یــک کاربــرگ  در  یــک برگــه و در مــوارد معــدودی دوبرگــه ارائــه 

شــده اســت کــه در پایــان هــر هفتــه ی آموزشــی در اختیــار دانــش آمــوزان قــرار مــی گیــرد.
تنوع سؤاالت کاربرگ ها:

ــی،  ــای خال ــت، ج ــا نادرس ــت ی ــه ای، درس ــد گزین ــا )چن ــش ه ــواع پرس ــا از ان ــرگ ه ــی کارب  در طراح
پاسخ کوتاه، جورکردنی، تشریحی   و ....( استفاده شده است. 

چگونگی استفاده از کاربرگ ها:
کاربرگ ها می توانند به یکی از روش های زیر مورد استفاده قرار بگیرند.

الــف( قبــل از تدریــس: بــه عنــوان ســنجش آغازیــن و ارزشــیابی ورودی، کاربــرگ هــا در اختیــار گــروه هــا 
ــه صــورت انفــرادی در اختیــار دانــش آمــوزان قــرار مــی گیــرد تــا معلــم از میــزان آگاهــی دانــش  ــا ب و ی

آمــوزان از اهــداف درس موردنظــر مطلــع گــردد.
ب( بعــد از تدریــس: در پایــان تدریــس، معلــم از دانــش آمــوزان مــی خواهــد کــه کاربــرگ موردنظــر را 
پاســخ دهنــد. تــا بتوانــد نقــاط ضعــف دانــش آمــوزان را شناســایی کــرده و بــرای برطــرف نمــودن آن هــا 

برنامــه ریــزی نمایــد.
ــه انجــام یــک تکلیــف  ج( تمریــن در منــزل: گاهــی معلــم تشــخیص مــی دهــد کــه دانــش آمــوزان نیــاز ب
تمرینــی در منــزل دارنــد و از کاربــرگ هــا بــه عنــوان تکلیــف منــزل اســتفاده مــی کنــد. الزم بــه ذکــر اســت 
کــه ایــن تکالیــف در آخــر هــر هفتــه جمــع آوری شــده و بازخوردهــای توصیفــی الزم بــرای هــر دانــش آموز 

داده مــی شــود تــا بــه نقــاط قــوت و ضعــف خــود پــی ببــرد. 
تأثیر کاربرگ بر یادگیری بهتر دانش آموز:

ــذا انجــام  هــر کاربــرگ براســاس تــک تــک اهــداف پیــش بینــی شــده هــر درس طراحــی شــده اســت. ل
کاربــرگ هــا و بازخوردهــای آن مــی توانــد در اصــالح فراینــد یاددهــی - یادگیــری و برنامــه ریــزی بــرای 
آمــوزش مفاهیــم  هــر مبحــث کمــک بســزایی داشــته باشــد و دانــش آمــوزان مفاهیــم را بــا عمــق بیشــتری 

درک کننــد.
ــان گرامــی بــرای ارائــه نظــرات خــود بــرای پربارترشــدن ایــن  در پایــان ضمــن درخواســت از معلم
 مجموعــه در چــاپ هــای بعــدی خواهشــمندیم کــه بــه اهــداف ارائــه کاربــرگ هــا کــه همــان بهبــود فراینــد 
یاددهــی - یادگیــری اســت، پایبنــد بــوده و از اســتفاده ی نادرســت از کاربــرگ هــا بــه عنــوان آزمــون کــه 

باعــث اضطــراب و نگرانــی دانــش آمــوزان مــی شــود جــداَ خــودداری نماینــد.
انتشارات پایش



5 کاربرگ )1(: زنگ علوم )1(    

7 کاربرگ )2(: زنگ علوم )2(   

9 کاربرگ )3(: هوای سالم، آب سالم     

11 کاربرگ )4(: زندگی ما و گردش زمین )1(   

13 کاربرگ )5(:  زندگی ما و گردش زمین )2(   

15 کاربرگ )6(: پیام رمز را پیدا کن )1(    

17 کاربرگ )7(: پیام رمز را پیدا کن )2(   

19 کاربرگ )8(: پیام رمز را پیداکن )1(    

21 کاربرگ )9(: پیام رمز را پیداکن )2(    

23 کاربرگ )10(: اگر تمام شود )1(    

25 کاربرگ )11(: اگر تمام شود )2(    

27 کاربرگ )12(: بسازیم و لذت ببریم    

29 کاربرگ )13(: سرگذشت دانه    

31 کاربرگ )14(: درون آشیانه ها    

33 کاربرگ )15(: من رشد کرده ام     

کاربــرگ )16(: بــرای جشــن آمــاده مــی شــویم )1(  35

کاربرگ )17(: برای جشــن آماده می شــویم )2(   37

39 کاربرگ )18(: بعد از جشن )1(    

41 کاربرگ )19(: بعد از جشن )2(    

43 کاربرگ )20(: از گذشته تا آینده نان )1(   

45 کاربرگ )21(: از گذشته تا آینده نان )2(   

فهرست مطالب



نام و نام خانوادگی:               آموزگار:

کالس:                                  تاریخ:
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نام و نام خانوادگی:               آموزگار:

کالس:                                  تاریخ:

هم
ه ن

فت
ه

 دوعدد شمع در شکل های مختلف یکی پهن و یکی نازک انتخاب کن.

 بلندی هر شمع را با خط کش اندازه بگیر و یا درست کن.

 شمع ها را با دست لمس کن و بو کن.

 شکل شمع ها را با دقت رسم کن.

 اکنون هردو شمع را روشن کن.

 شکل شمع های روشن را رسم کن. رنگ شعله های شمع را با دقت رنگ کن.

کالس:                                  تاریخ:
کاربرگ )1(: زنگ علوم )1(

نام و نام خانوادگی:               آموزگار:



علو م دوم ابتدایی                                                                               کاربرگ )ا(: زنگ علوم
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علو م دوم ابتدایی                                                                           کاربرگ )ا(: زنگ علوم )1(علو م دوم ابتدایی                                                                      کاربرگ )8(: پیام رمز راپیدا کن

 بعد از 5 دقیقه شمع ها را خاموش کن.

 بلندی شمع ها را اندازه بگیر. آیا طول شمع ها تفاوتی کرده است.؟

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

 طول کدام شمع ها بیشتر تفاوت کرده است؟

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

 الف( گزینه ی درست یا نادرست با با عالمت  مشخص کنید.

1- برای اینکه بتوانیم از مشاهدات خود گزارش دقیقی بیان کنیم، باید 

الف( به نظرات دیگران توجه کنیم 

ب( اطرافمان را به دقت ببینیم. 

ج( از آن چه اتفاق افتاده است، یادداشت برداری کنیم. 

2- مشاهده با کمک کدام یک از حس ها انجام می شود؟

ب( بینایی و المسه و چشایی  ج( با استفاده از تمام حس ها  الف( شنوایی و بویایی  

3- یکی از مهمترین راه های جمع آوری اطالعات --------- است.

د( یادداشت برداری  ب( گردش علمی  الف( مشاهده 



نام و نام خانوادگی:               آموزگار:

کالس:                                  تاریخ:
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نام و نام خانوادگی:               آموزگار:

کالس:                                  تاریخ:

هم
ه ن

فت
نام و نام خانوادگی:               آموزگار:ه

کالس:                                  تاریخ:
کاربرگ )2(: زنگ علوم )2(

الف( گزینه ی درست یا نادرست با با عالمت  مشخص کنید.

1- برای تشخیص نرمی و زبری یک جسم از کدام حس استفاده می کنیم؟

ج(  ب(  الف( 

ب( درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید.                                   درست                 نادرست

2- برای اینکه ترشی یا شیرینی یک خوراکی را بفهمیم به حس المسه نیاز داریم.

3- برای بوییدن و چشیدن بعضی از چیزها باید احتیاط کنیم.

4- هنگام مشاهده، باید از تمام حواس خود استفاده کنیم.

ج( در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

5- سردی و گرمی اجسام را با حس -------------- متوجه می شویم.

6- صداهای اطرافمان را با حس ------------- متوجه می شویم.

د( به سؤال های زیر پاسخ دهید.

7- صداهای خیلی بلند به کدام اندام و کدام حس آسیب می رساند؟

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------



علو م دوم ابتدایی                                                                               کاربرگ )ا(: زنگ علوم
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علو م دوم ابتدایی                                                                           کاربرگ )2(: زنگ علوم )2(علو م دوم ابتدایی                                                                      کاربرگ )8(: پیام رمز راپیدا کن

8- قبل از چشیدن یا بوییدن چیزی باید چه کاری انجام دهیم؟

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

9- علی و برادرش حسین از اردوی آموزشی باغ گیاه شناسی برگشته اند. علی مشاهدات خود را یادداشت کرده 

است ولی حسین آن ها را به خاطر سپرده است. شنیدن خاطرات حسین دقیق تر است یا خواندن یادداشت های 

علی؟ چرا؟

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

10- در تصویر زیر اندام های مربوط به هریک از حواس پنجگانه )بویایی، بینایی، و ...( را مشخص کنید. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------



نام و نام خانوادگی:               آموزگار:

کالس:                                  تاریخ:
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نام و نام خانوادگی:               آموزگار:

کالس:                                  تاریخ:

هم
ه ن

فت
نام و نام خانوادگی:               آموزگار:ه

کالس:                                  تاریخ:
کاربرگ )3(: هوای سالم، آب سالم

در تصویر زیر آلوده کننده های هوا را با رنگ قهوه ای و آلوده کننده های آب را با رنگ قرمز رنگ کن.

الف( گزینه درست را با عالمت  مشخص کنید.

1- کدام مورد به پاکیزگی هوا کمک می کند؟

ج( ایجاد فضای سبز  ب( ایجاد تصفیه خانه  الف( از بین بردن فاضالب 

2- آلودگی هوا در کجا بیشتر است؟

ج( جنگل ها  ب( روستاها  الف( شهرهای بزرگ 

 3- کدام آب برای نوشیدن انسان مناسب نیست؟
ج( آب دریاچه ها  ب( آب معدنی   الف( آب تصفیه شده  

4- کدام یک آب و هوا را بیشتر آلوده می کند؟

ج( جانوران  ب( انسان ها  الف( گیاهان 



علو م دوم ابتدایی                                                                               کاربرگ )ا(: زنگ علوم
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علو م دوم ابتدایی                                                              کاربرگ )3(: هوای سالم، آب سالمعلو م دوم ابتدایی                                                                      کاربرگ )8(: پیام رمز راپیدا کن

ب( درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید.                                درست            نادرست
5- آب رودخانه ها برای آشامیدن انسان مناسب نیست.

6- استفاده از وسایل نقلیه عمومی مثل مترو باعث کاهش آلودگی هوا می شود.
7- قطع کردن درختان باعث آلودگی هوا می شود.

8- فقط انسان ها برای زنده ماندن به آب و هوای سالم نیاز دارند.

ج( در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید. 
9- آب ---------------- برای نوشیدن انسان مناسب است.

10- جانداران برای ---------------- به هوای سالم نیاز دارند.
11- برای پاکیزه ماندن محیط زندگی باید زباله ها را ----------------

د( به سؤال های زیر پاسخ دهید.

12- برای کاهش آلودگی هوا چه کارهایی را باید انجام دهیم؟ )2 مورد(

--------------------------------------------------------------------
13- در بعضی از فضاهای سبز عالمت روبرو دیده می شود. منظور از آن چیست و با 

دیدن آن چه کاری می کنید.

--------------------------------------------------------------------
14- برای صرف جویی در مصرف آب چه کارهایی باید کرد؟

----------------------------------------------------------------------------------------

16- مراحل تصفیه آب را به ترتیب شماره گذاری کنید.


