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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 ابتدای ـــوم س 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

تمرین هـــا و پرســـش های متفـــاوت و متنـــوع، عالقـــه یادگیـــری را در دانش آمـــوز برانگیزانـــد.

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.

ــت ورزی و  ــن دسـ ــوزان و هم چنیـ ــی دانش آمـ ــطح علمـ ــر سـ ــا بـ ــواالت، ارتقـ ــام سـ ــداف انجـ 3. اهـ

خالقیـــت می باشـــد.

4. ایـــن کتـــاب دارای آزمون هـــای تکمیلـــی در انتهـــای هـــر فصـــل و هـــم چنیـــن آزمون هـــای نیـــم 

تـــرم اول  و نیـــم تـــرم دوم می باشـــد.

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

باشـــد کـــه ایـــن کتـــاب در ارتقـــای ســـطح یادگیـــری فرزنـــدان ایـــن مـــرزو بـــوم موثـــر واقـــع شـــود. 

در پایـــان الزم می دانیـــم از مولفـــان محتـــرم کتـــاب ســـرکارخانم ها رقیـــه اربابی فـــر و معصومـــه 

نیک فـــال آذر و دبیـــر مجموعـــه و نیـــز خانم هـــا رضیـــه صفریـــان )تصویرگـــر( و ســـمیرا  ایمان فـــرد و 

ـــه مشـــارکت داشـــته اند،  ـــن مجموع ـــه ثمـــر رســـاندن ای ـــه در ب ملیحـــه محمدی)صفحـــه آرا و گرافیســـت( ک

ـــم. ـــی کنی ـــّکر و قدردان تش

ـــا و پیشـــنهادهای  ـــه نظـــرات، انتقاده ـــا ارائ ـــرم ب ـــا محت ـــوزان و اولی ـــی، دانش آم ـــم معلمـــان گرام امیدواری

ـــد. ـــاری نماین ـــدی ی ـــای بع ـــاب در ویرایش ه ـــن کت ـــردن ای ـــی ک ـــا را در غن ـــود م خ

                                                                                                                   انتشارات مبتکران
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فصل اّول: زنگ علوم

دیدگاه کلی:
دانش آموزان با برخی روشهای جمع آوری اطالعات، 

مرتب کردن اطالعات و گزارش آن آشنا می شوند.
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هدف:
جمع آوری اطالعات با استفاده از ابزار و طرح سؤال.

در محل زندگی مریم درختان کاج زیبایی وجود دارد که مدتهاست النه ی گنجشکان زیبا را در خود جای 
داده است اما متاسفانه چند روزی است که دیگر گنجشکان در النه هایشان زندگی نمی کنند و این امر 

مریم و دوستانش را نگران کرده است.

برای مساله ی باال یک سؤال طرح کن:

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

برای سؤالی که طرح کرده ای 2 پاسخ احتمالی بنویس:

پاسخ احتمالی1: ....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

پاسخ احتمالی2: ....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

با توجه به سؤال و پاسخ احتمالی فکر می کنی کدام پاسخ درست است؟ چگونه به این نتیجه رسیدی علت 
آن را بنویس.

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

..............................................................................................................................................................
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با توجه به سؤال مطرح شده در صفحه ی قبل بهتر
است از چه منابعی برای جمع آوری اطالعات استفاده 

کنیم؟ به ترتیب بنویس.

.............................. .2 .............................. .1

.............................. .4 .............................. .3

آیا برای جمع آوری اطالعات روش دیگری را می شناسی؟ بنویس.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

جمع آوری اطالعات، با استفاده از حواِس مختلف) بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، المسه( را چه می گویند؟

3.مشاهده 2. مصاحبه 1. پرسش نامه 

اولین مرحله ی کار برای حل مسائل علمی چیست؟

3.پاسخ به پرسش 2. طرح پرسش 1. طرح آزمایش 

......................... در جمع آوری اطالعات مانع از فراموشی و یا از قلم افتادن مطالب می شود.

1. یادداشت برداری

2.پرسش احتمالی

3.مشاهده
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جمع آوري اطالعات

مرتب کردن اطالعات

تهیه ي گزارش

طرح پرسش

مراحل کار پژوهشگر را به ترتیب بنویسید.

................................ .1................................ .2................................ .3................................ .4

پژوهشگران از روش .......................... و .......................... برای جمع آوری اطالعات استفاده می کنند.

3.مرتب کردن اطالعات و مصاحبه 2.پرسش نامه وآزمایش 1. پرسش نامه و مصاحبه 

از پرسش نامه، مشاهده، مصاحبه و مراجعه به کتابخانه می توان برای ..........................  استفاده کرد.

3.نتیجه گیری 2.آزمایش 1. جمع آوری اطالعات 
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با دوستان خود درباره ی انواع نان های موجود در محله ی خود تحقیق کنید و نتایج خود را در جدول 
ذیل بررسی و کامل کنید.

انواع نان های موجود: ................................................

پرطرفدارترین نان: ...................................................          تعداد طرفداران: .................

نحوه ی تهیه نان مورد عالقه: ..........................................................................................................................

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

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

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

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

فعالیت علمی
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فصل دوم: خوراکی ها

دیدگاه کلی:
دانش آموزان در این فصل:

1. با گروه های مواد غذایی آشنا می شوند.
2. در مورد گروه های مواد غذایی اطالعات جمع آوری می کنند.

3. با توجه به شرایط زندگی خود غذاهای مناسب روزانه
 را شناسایی و دسته بندی می کنند.

4. شرایط نگهداری از انواع غذاها را می آموزند.
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هدف:
شناخت و دسته بندی گروه های مواد غذایی

با توجه به وعده های غذایی، گروه های غذایی مناسب هر وعده را به میز غذای مربوط به هر کدام وصل کن.

از گروه های غذایی باال کدام یک مهم تر است؟ چرا؟
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مصرف کدامیک از مواد غذایی زیر به بدن آسیب می رساند؟

روغن زیتون

آبلیمو
شکر

نمک

در کدام یک از خوراکی های زیر مواد نگهدارنده وجود ندارد؟

بین چربی های زیر کدام یک، از چربی های خوب نیست؟

3. روغن زیتون 1. روغن دانه های ذرت 

4. روغن جامد 2. روغن آفتابگردان 

مصرف کدام یک از مواد غذایی زیر باعث استحکام دندان می شود؟رنگ بزن.
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با توجه به مواد غذایی داده شده 
گروه غذاهای مفید و غیر مفید را 
دسته بندی کنید.                                 

شما در کدام شهر یا استان زندگی می کنید؟ ......................................
چند غذای محلی شهر یا استان خود را نام ببر:

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

.....................................................................................................................................
مواد تشکیل دهنده ی غذای مورد عالقه ی خود را بنویس:

نام غذا: ................................................
مواد تشکیل دهنده: ......................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

13
یی

دا
 ابت

وم
 س

وم
عل



-

سواالت تکمیلی 
فصل 2 

1 کدام یک از خوراکی های زیر باعث افزایش  وزن بدن می شود؟

د. کاهو  ج. نانب. شیرینیالف.ماهی

2- در هنگام خرید خوراکی  به چه مواردی باید توجه کرد؟

ج. تاریخ مصرف الف. بسته بندی خوراکی 

د. قیمت ب. رنگ خوراکی 

3- کدام یک از خوراکی های زیر برای وعده ی شام مناسب نیست؟

د. میوه ج. ساالد ب. سوپ الف.برنج 

او توصیه  به  نان های زیر کدام یک را  انواع  بین  از  نان استفاده کند،  از  4- درنا می خواهد برای صبحانه 
نمی کنید؟

د. نان فانتزی ج. نان بربری ب. نان لواش الف.نان سنگک 

5- کدام یک از مواد غذایی زیر ویتامین بیشتری دارد؟

د. تخم مرغ ج. برنج ب. شیر الف. سبزیجات 

6- کدام یک از مواد غذایی زیر در رشد مو و ناخن تأثیر بیشتری دارد؟

د. میوه ج. شیر ب. گوشت الف. روغن 
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فصل سوم: مواّد اطراف ما )1(

دیدگاه کلی:
دانش آموزان بعد از پایان این فصل  می توانند:

1. با حالت گازی ماده و کاربردهای آن در زندگی آشنا شوند.
2. مواد را بر اساس ویژگی به سه حالت جامد، مایع و گاز 

طبقه بندی کنند.
3. چگونگی تبدیل حالت های مواد را با انجام آزمایش و 

فعالیت های مناسب بررسی کنند.
4. ذوب، انجماد و تبخیر را تعریف  کنند.
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تشخیص ویژگی های مواد گازی و کاربرد آن ها در زندگی:

1

2 3

در مورد کاربرد گاز در تصاویر باال توضیح بده و بنویس.
تصویر شماره 1 : ................................................................................................................................
تصویر شماره 2 : ................................................................................................................................
تصویر شماره 3 : ................................................................................................................................

انواع مواد در اطراف ما را نام ببر و ویژگی های آن را بنویس.
.......................................................................................................................................................  .1
.......................................................................................................................................................  .2
.......................................................................................................................................................  .3

در شمع رو به رو، در هر قسمت کدام حالت ماده نمایش داده شده است؟
...................................... .1
...................................... .2
...................................... .3

1

2

3
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به شکل رو به رو توجه کن و بگو جزِء کدام دسته از مواد می باشد؟               
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

آیا این وسیله اگر در مکان های زیر قرا بگیرد شکل ظاهری آن تغییر می کند؟ چرا؟

علّت: .....................................................................................................................................................

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

کدام یک از مواد روبرو، شکل ظاهری آن ها تغییری نمی کند؟ 
دور آن خط بکش. به این دسته از مواد چه می گویند؟                  

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

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

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

هر یک از شکل های داده شده چه حالتی از آب را نشان می دهد.

.......................                                    ........................                                     ........................       
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-

سواالت تکمیلی 
فصل 3 

1- کدام پدیده عمل ذوب را نشان می دهد؟

د. سفت شدن روغن  ج. یخ بستنب. آب شدن شکالتالف.بارش برف

2- در کدام صورت انجماد صورت می گیرد؟

ب. خشک شدن نان الف. نرم شدن الستیک 

د. سفت شدن قطرات شمع ج. بخار شدن آب 
3- برای ذوب شدن کدام یک از موارد زیر نیاز به گرمای بیشتری دایم؟

د.
  

ج.
   

ب.
   

الف.

4- اگر گاز درون کپسول را سرد کنیم به ....................... تبدیل می شود.

د. هیچکدام  ج. گازب. مایعالف.جامد

5- کدام تبدیل مواد صحیح است؟

ب. مایع به گاز---- تبخیر الف. جامد به مایع ---- ذوب 

د. همه موارد صحیح است ج. مایع به جامد---- انجماد 

6- کدام یک با سرعت بیشتری تبخیر می شود؟

د. روغن  ج. عطرب. سنگالف.آب

7- آب در طبیعت به چه شکلی دیده می شود؟

د. به هر سه شکل ج. جامدب. گازالف.مایع
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فصل چهارم: اندازه گیری مواد

دیدگاه کلی:
دانش آموزان بعد از پایان این فصل می توانند:

1. با اندازه گیری حجم مایعات و جرم جامدها آشنا  شوند.
2. جرم و حجم نمونه هایی از اجسام جامد و مایع محیط اطراف

 خود را تخمین بزنند و با مقیاس خود ساخته، اندازه گیری و 
گزارش  کنند.

3. جرم و حجم نمونه هایی از اجسام جامد و مایع محیط اطراف
 خود را تخمین زده و با مقیاس استانداردمقایسه  کنند.
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هدف:
تشخیص ابزار اندازه گیری

برای اندازه گیری مواد زیر از کدام ابزار باید استفاده کنیم؟ وصل کنید.
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