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به نام خداوند جان و خرد  
کزین برتر اندیشه برنگذرد  

کتابی که در دست دارید »کتاب کار و تمرین علوم سوم دبستان« است که نگارش آن بر عهده ی مؤلفان 
گرامی آقای مهندس مجید علی محمدی و خانم خدیجه هوشیار بوده و زیر نظر دبیر محترم مجموعه تهیه 

شده است. 
این کتاب براساس کتاب جدید آموزش و پرورش برای کالس سوم دبستان نگاشته شده و تمامی اهداف 
مربوط به کتاب علوم سوم را دربر می گیرد و تمرین های آن به گونه ای طراحی شده است که متنوع بوده 

و ابتکار دانش آموزان را به همراه داشته باشد.
و  شامل درس نامه  آن  بخش  هر  و  تفکیک شده  درسی  کتاب  بندی  موضوع  براساس  کتاب  فصل  هر 
پرسش هایی است که متناسب با زندگی روزانه و محیط زندگی دانش آموز بوده و برای بعضی سؤال ها 

تصاویری مناسب و جذاب طراحی شده است.
امیدواریم این مجموعه برای دانش آموزان عزیز مفید بوده و در رسیدن به موفقیت، یاری گر آن ها باشد.

درپایان الزم می دانیم از مؤلفان محترم, دبیر مجموعه و خانم ها مهناز علی یاری )صفحه آرا(، نسرین 
صفری و بهاره خدامی )گرافیست(، زهرا گودرز )تصویرگر( و سپیده رشیدی، رضیه صفریان و زهرا 
گودرز که برای طراحی جلد کتاب های مجموعه کار و تمرین زحمت زیادی کشیده اند سپاس گزاری 

کنیم.
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زنگ علـــوم

اگر در محیط اطراف خود دقت کنیم، سؤاالتی در ذهن ما به وجود 

این  به  اصولی  و  درست  روش  با  بخواهیم،  که  در صورتی  می آید، 

سؤاالت پاسخ دهیم، باید مراحلی را طی کنیم. امسال و در این درس 

با اولین مرحله؛ یعنی جمع آوری اطالعات مناسب برای پاسخ گویی به 

سؤال ها آشنا می شوید:

 جمع آوری اطالعات مناسب و مرتبط با سؤال: با روش های متفاوتی می توانیم اطالعات الزم را جمع آوری کنیم، مانند: 

مطالعه ی کتاب ها، استفاده از اینترنت و مجله ها، پرسش از افراد مطلع و مشاهده در طبیعت.

 مشاهده: مشاهده به معنای استفاده از حواس پنج گانه است، یعنی با دقت ببینیم، گوش دهیم، لمس کنیم، بو کنیم و بچشیم.

  مصاحبه با افراد مطلع: برای این منظور می توان پرسش نامه ی مناسبی تهیه کرد و در آن پرسش هایی را نوشت که 

ما را در پیدا کردن جواب سؤاالتمان کمک می کند، سپس از افرادی مانند والدین یا افراد متخصص بخواهیم که پاسخ 

این سؤال ها را بدهند.

برای مرتب کردن اطالعات به دست آمده، ابتدا آن ها را دسته بندی می کنیم، سپس مطالب غیرمرتبط را حذف می کنیم. 

یکی از راه  هایی که این اطالعات را منظم می کند، تهیه جدول داده ها می باشد.

طراحی جدول: وقتی آزمایش را انجام دادیم و نتایج به دست آمد، آن ها را در جدول نشان می دهیم که این کار باعث 

نظم در کار و صرفه جویی در وقت می شود. 
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د رستمرین های اول 

مراقبت  آن ها  از  و  گلدان هایی گذاشته  در  را  زیبا  تعدادی گل  مریم   .1
می کند، اما چند روزی است که گل ها شادابی و طراوت قبل را ندارند و 

این باعث ناراحتی مریم شده است.

الف( برای این اتفاق، یک سؤال مناسب طرح کن.

 

ب( برای سؤالی که طرح کرده ای، دو پاسخ احتمالی )پیش بینی( بنویس.

 

 

 مریم پیش بینی کرد که شاید او مقدار زیادی آب به گل ها داده است. برای این که او درستی یا نادرستی پاسخ خود 

را بررسی کند باید اطالعات جمع آوری کند.

به نظر شما او از چه راه هایی می تواند اطالعات درستی جمع آوری کند:

2. علی متوجه شده است که شکل ماه در آسمان تغییر می کند. او برای پیدا کردن علت این تغییر، ابتدا سؤالش را 
یادداشت کرد و بعد پاسخ سؤال را از دوستان خود پرسید و پاسخ ها را یادداشت و نتیجه گیری کرد.

الف( او از چه روشی برای رسیدن به پاسخ سؤالش استفاده کرده است؟

 

ب( آیا به نظر شما، روش جمع آوری اطالعات مناسب بوده است؟

 

پ( او از چه روش های دیگری باید استفاده کند تا به پاسخ سؤالش 

برسد؟
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ص کنید: 3. داستان زیر را بخوانید و مراحل کار متین را با کمک صندوقچه ی کلمات، مشَخّ
متین و برادرش برای شیرین کردن چای از نبات استفاده کردند، متین متوجه شد که تکه های نبات در چای برادرش 

زودتر حل شدند  او این سؤال را یادداشت کرد که: چرا نبات ها زودتر حل شدند؟ او همین 

سؤال را از پدر و مادرش و معلم کالس پرسید  و پاسخ های آن ها را یادداشت کرد، سپس 

طبق راهنمایی معلم، آزمایشی را طراحی کرده و مشاهدات خود را در جدولی مرتب کرد  و 

در آخر نتایج را بررسی کرد و به نتایج جالبی رسید  .

½kÀIz¶

RIø°öH Án»AïÍµ]

ÁoÃ¬ï¾\ÃTº

Ï»k] ÂeHoö

                 

4. کلمات مناسب برای هر عبارت را از سبد خرگوش پیدا کنید و بنویسید:
الف( به استفاده از حواس پنج گانه برای شناخت محیط اطراف گفته می شود: 

ب( برای مرتب کردن اطالعات به دست آمده می توان استفاده کرد: 

پ( استفاده از این روش مانع از فراموشی یا حذف مطالب می شود: 

½kÀIz¶

Ï»k] ´wn

ÁnHjoMïS{HjjIÄ
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5. به شکل های زیر به دقت نگاه کنید و روش مناسب برای جمع آوری اطالعات را در زیر آن ها بنویسید.

6. با توجه به شکل داده شده، به نظر شما این پژوهشگر به چه روشی، در حال جمع آوری اطالعات مناسب برای پاسخ 
به سؤال های خود می باشد؟
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خوراکــی ها

شما برای انجام دادن کارها به انرژی نیاز دارید و این انرژی از راه خوردن غذاهای سالم و مناسب به دست می آید.

منظور از غذاهای سالم و مناسب، گروه های غذایی هستند که هر کدام می توانند مواد موردنیاز بــدن را فراهم کننـد. 

از آن جایی که بدن به انواع این مواد نیاز دارد پس باید مواد غذایی ما از تنوع کافی برخوردار باشد.

بعضی از خوراکی ها برای بدن مشکالتی را ایجاد می کنند، مانند پفک، چیپس و نوشابه های گازدار.

¾MI{¼º

tIL²I¨
uPÃa ¦ÿQ

یکی از نکاتی که سالمت مواد غذایی را تضمین می کند، شرایط نگه داری آنها است. هر ماده غذایی برای سالم ماندن 

به دما و نور مناسب نیاز دارد.

از موارد دیگری که باید دقت کرد این است که باید به تاریخ مصرف و  عالمت استاندارد ثبت شده روی مواد غذایی 

توجه کنید.

96/12/12
97/01/12
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د رستمرین های دوم

1. آرش تصمیم گرفته است طبق توصیه پزشک، تغذیه سالمی داشته باشد. شما با دسته بندی مواد غذایی زیر به او 
کمک کنید تا سالم بماند:

kÃÿ¶ ÁIÀïÂ¨Hn¼ioñ¶ ÁIÀïÂ¨Hn¼i

¦µº

uPÃa

2. دوباره به تصاویر مواد غذایی سؤال قبل دقت کنید و آرش را راهنمایی کنید تا از خوراکی های مفید در وعده ی 
غذایی مناسب استفاده کند:

شام ناهار صبحانه
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- به نظر شما از کدام خوراکی ها می توان به عنوان یک میان وعده ی مناسب استفاده کرد؟

3. پارسا برای صبحانه ی روز اول مهر در سال 1397 یک کیک خریده است که تاریخ مصرف آن 97/4/25 نوشته 
شده است. به نظر شما او می تواند این کیک را در زنگ تفریح به عنوان یک تغذیه ی سالم مصرف کند؟ چرا؟

 

4. پدر علی کارخانه ی تولید و بسته بندی محصوالت لبنیاتی دارد. او برای این که مصرف کننده ها با اطمینان کامل از 
محصوالت تولیدی آن ها خریداری کنند، چه اطالعاتی باید روی جعبه های مواد غذایی بنویسند؟

 

 

 

5. یکی از شرایط مهم برای حفظ سالمت مواد غذایی، نگه داری آن ها در یک محیط مناسب است. با توجه به شرایط 
مناسب نگه داری برای هر دسته از مواد غذایی، آن ها را با کشیدن خط به یک دیگر وصل کنید:

      

      

      

      

شیر

ماست
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6. در کدام یک از مواد غذایی زیر، از مواد نگه دارنده استفاده شده است؟

میوه
آب

7. مصرف کدام یک از مواد غذایی زیر، به سالمت دندان ها کمک می کند؟

شیر ¾MI{¼º

8. مصرف کدام یک از خوراکی های زیر، سالمت شما را به خطر می اندازد؟

9. سپهر و خانواده اش تصمیم می گیرند که اقوام خود را برای افطار به منزل دعوت کنند. برای این منظور، گروه های 
مختلفی از مواد غذایی پیشنهاد شده است. شما کدام گروه را برای مهمانان انتخاب می کنید تا سالمت آن ها به 

خطر نیفتد؟
گروه اول: خرما، زولبیا، بامیه

گروه دوم: نوشابه های گازدار، آب آشامیدنی
گروه سوم: نان و پنیر و سبزی، خرما

 

10. مربی پرورشی مدرسه تصمیم دارد برای چاشت صبحانه، بسته های 80 گرمی از مغز آجیل تهیه کند. برای این 
منظور از دو شرکت تولیدی نمونه هایی را تهیه کرد که تولید شرکت »تندرستی« مقدار نمک این بسته ها را 20 گرم 

ص کرده اند. به نظر شما بهتر است از کدام شرکت خرید شود؟ چرا؟ و شرکت »سالمتی« 4 گرم مشَخّ
 

11. روی بسته ی بعضی از خوراکی ها نوشته شده است که دارای مواد رنگی مجاز و خوراکی است. به نظر شما مصرف 
این گروه از مواد غذایی اشکالی دارد؟ چرا؟ 
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مـواّد اطــراف مــا

ماده: 
به هر چیزی که جرم داشته باشد و فضا اشغال کند، ماده گفته می شود.

مواد در اطراف ما به حالت های گوناگونی وجود دارند، بعضی جامدند، بعضی مایع و برخی گاز هستند.

1- جامد  شکل مشخّصی دارد، مانند کتاب، بشقاب و لیوان

2- مایع  شکل مشخّصی ندارد بلکه به شکل ظرفش درمی آید، مانند آب درون لیوان

3-گاز  شکل مشخّصی ندارد و با چشم هم دیده نمی شود و در همه جا پخش می شود، مانند

هوایی که درون بادکنک است.

ما در زندگی از گازها استفاده های گوناگونی می کنیم:

الف- برای تنفس: بدون هوا نمی توانیم مدت زیادی زنده بمانیم، به همین دلیل 

غوّاص ها کپسول گاز اکسیژن را با خود به زیر آب می برند.

ب- برای خاموش کردن آتش

پ- برای پختن غذا: گاز می سوزد و گرما آزاد می کند. ما با این گرما می توانیم غذاها را بپزیم
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مواد همیشه به یک حالت باقی نمی مانند؛ یعنی اگر شرایط دمایی تغییر کند حالت مواد هم عوض می شود. ذوب، انجماد 

و تبخیر نمونه هایی از تغییر حالت در ماده می باشند:

1- ذوب: وقتی یک جامد با دریافت گرما به مایع تبدیل می شود، می گوئیم ذوب شده است، مانند آب شدن یخ در 

هوای گرم تابستان.

2- انجماد: وقتی یک مایع در اثر پایین رفتن دما )از دست دادن گرما( به جامد تبدیل می شود، می گوئیم منجمد شده 

است، مانند یخ زدن آب درون یخچال یا فریزر.

3- تبخیر: وقتی یک مایع با دریافت گرما به گاز تبدیل می شود، می گوئیم تبخیر شده 

است، مثالً وقتی آب درون کتری یا قابلمه روی اجاق گاز به مرور زمان تبخیر شده و خشک 

می شود.
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د رستمرین های سوم

1. شیرین یک گل زیبا را در گلدان کاشته و از آن نگه داری می کند. برای این که گل به خوبی رشد کند، به چه موادی 
نیاز دارد؟ این مواد را در جدول زیر بنویسید:

مواد گاز مواد مایع مواد جامد

2. هر کدام از تصاویر زیر به یکی از کاربردهای گازها در زندگی ما اشاره دارد. شما درباره کاربرد هر کدام از آن ها 
توضیح مناسبی بنویسید:

   

  

  ·sÃv¨H

3. برای هر کدام از تغییر حالت های زیر مثال هایی درون شکل ها بنویسید که در زندگی شما مفید هستند:

oÃhLUJ»ljIµ\ºH
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4. پدر سارا در اتاق خودش از خوشبوکننده استفاده کرد و سارا که در آشپزخانه بود بعد از مدت کوتاهی بوی آن را 
احساس کرد. شما دلیل این اتفاق را بنویسید.

 

5. رنگ آمیزی کنید:
الف( گل هایی که دارای مواد جامد هستند = قرمز

ب( گل هایی که دارای مواد مایع هستند = زرد

پ( گل هایی که دارای مواد گاز هستند = آبی

6. کدام شکل زیر عمل ذوب را نشان می دهد؟

7. خوب دقت کن و به هر خرگوش، هویج مناسبش را به دستش برسان:

jIµ\ºH

oÃhLU
J»l

·I÷Ã¶

·k{ SÿwÍµ{ RHoõ¤
·HnIM xnIM

R°§{ ·k{ JA
oMH ®Ã§zU

ù»j
ÁH¼À

¦¹¨jIM ®iHj

[ºoM

¼µÃ±MA

jHk¶

¾zÃ{
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8. در فصل زمستان و درون اتاق، یک کتری پر از آب را روی اجاق قرار می دهیم. نزدیک صبح، آب کتری تمام شده 
و روی شیشه خیس شده است. در این مثال چه تغییر حالت هایی مشاهده می شود؟

 

 

9. در شکل زیر که سطح یک دریاچه یخ زده را نشان می دهد:

الف( حالت جامد و مایع آب را روی دریاچه نشان دهید و نام آن ها را بنویسید.

 

ب( این تصویر در چه فصلی تهیه شده است؟ از کجا فهمیدید؟

 

پ( برای آن که یخ موجود در سطح دریاچه از بین برود چه تغییر حالتی باید اتفاق بیفتد؟
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