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  سال تحصیلی                           دبستان                  اول    : پایه    ساالنه علوم        :درس

 

فعالیت های 

 تکلمیلی

روش ارزش 

 یابی پیش نهادی

وسایل کمک 

 آموزشی

 جلسه صفحه موضوع و عنوان درس هدف کلی هر جلسه

ته
هف

 

اه
م

 

 هفته اول 1 ---- آشنایی آشنایی --- --- 

هر
ه م

ما
 

 

 2 ---- آشنایی آشنایی ---- ---- 

 3 10-11 زنگ علوم مطرح کند. ییها پرسش ها دهیدر برخورد با پد ------ ------ 

گچ تخته    مشاهده ای 

 گوجه

  به برش گوجه نگاه کند یبا دقت وکنجکاو

 

 سالم به من نگاه کن
 

 هفته دوم 4 12

 5 13 آب یرو ایآب  ریاطراف با عنوان ز یها  دهیپدنسبت به  یکنجکاو  --- مشاهده ای 

برگ .  مشاهده ای 

.  گچ عکس

 تخته

ا اطراف خودرا ب طی، جانوران ومح اهانی، گ اءیحواس ، اش یریبا بکارگ

 کند. انیآن ها را ب یظاهر یها یژگیدقت مشاهده و و

14-15 6 

گچ تخته  مشاهده ای 

 عکس

  کند انیرا ب یحرفه او  یشغل ینقش حواس در زندگ

 سالم باش شاد باش

 هفته سوم 7 16

 8 17 دینما فیتوص اتیها را با جزئ دهیبا استفاده از حواس مختلف پد -گچ تخته  - شفاهی 

 9 18 کند یریرا فهرست گ یاز عوامل موثر بر سالمت یموارد گچ تخته  پرسیدن 

گچ تخته  مشاهده ای 

 کلیپ

کند. یا سالم و شاداب مما ر یورزش و باز   

 سالم باش شاد باش

 هفته چهارم 10 20 – 19

 

 
 

 11 21 کند یما کمک م یمدرسه به شاداب یزیتم   گچ تخته  مشاهده ای 

ته دارد دس ازیگوناگون ن ییبه  مواد غذا یرشد و سالمت یبدن انسان برا گچ تخته مشاهده ای 

 دیمف ریو غ دیمف یمواد خوراک یبند

22 12 

  میبه پزشک مراجعه کن دیسالم ماندن با یبرا یگاه گچ تخته شفاهی 

 دنیای جانوران

 هفته پنجم 13 23

ن
آبا

ه 
ما

 

گچ تخته  مشاهده ای 

 عکس کلیپ

 14 24 کند یبه سالمت ما کمک م یمنیموارد ا تیرعا
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 15 25 کند یخواب و استراحت به موقع به سالمت ما کمک م گچ تخته  مشاهده ای  

گچ تخته  مشاهده ای 

 عکس

  لیزنده با ذکر دل ریموجودات زنده و غ یطبقه بند

 دنیای جانوران

 هفته ششم 16 27 - 26

گچ تخته  مشاهده ای 

 عکس 

خورند یشکل و اندازه جانوران گوناگون است . جانوران غذا م  28 - 29 17 

گچ تخته  پرسیدن 

 کلیپ عکس

 18 30 کنند ی.جانوران رشد م کنند یجانوران حرکت م

 هفته هفتم 19 31 دنیای گیاهان کنند یجانوران رشد م گچ تخته مشاهده ای 
 

گچ تخته  مشاهده ای 

 عکس کتاب

 20 32 دندیما مف یاز جانوران برا یبعض

گچ تخته  مشاهده ای 

 کتاب 

 21 33 آورند . یبوجود م یما مشکالت یاز جانوران برا یبعض

گچ تخته  مشاهده ای 

 گیاه 

 هشتم هفته 22 34 دنیای گیاهان خود یاطراف زندگ طیو مح عتیدر طب اهانیمشاهده گ

گچ تخته  مشاهده ای 

 گیاه کلیپ

 23 35 (گوناگونند اهانی)گ ریتصو دنیو کش اهیمشاهده گ  

گچ تخته  پرسیدن 

 کلیپ

 24 36 دارند یمختلف یقسمت ها اهانیگ

گچ تخته  ایمشاهده  

 گیاه دانه

 هفته نهم 25 37 دنیای گیاهان از نظر شکل و رنگ اهانیگ ی، ساقه وبرگ ها شهیر یطبقه بند

ذر
 آ

اه
م

 

ر       
 

گچ تخته  مشاهده ای 

 کلیپ

 26 38 کنند یم رییرشد و تغ اهانیگ

گچ تخته  مشاهده ای 

 کلیپ

 27 39 یمحل اهانیگ ی.معرف دیرو یم یگوناگون اهانیگ رانیدر کشور ما ا

  اهانیگ یها دهیفا گچ تخته مشاهده ای 

 دنیای گیاهان

 هفته دهم 28 40

 29 40 اهانیگ یها دهیفا گچ تخته ---- 

گچ تخته  ----- 

 کلیپ

 30 41 کاغذ افتیبا آرم باز  ییو آشنا اهانیحفظ گ یراه ها  
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  ییصرفه جو یاه هابا آب  وموارد استفاده آن ور ییآشنا گچ تخته -- 

 زمین خونه ی پرآب ما

 هفته یازدهم 31 42

گچ تخته  مشاهده ای 

 کلیپ

 32 43 ؟ میکن یم یاز آب چه استفاده ا

گچ تخته  ---- 

 کلیپ

 33 44 مختلف وجود دارد یبه شکل ها نیزم یرو آب

  داستان سفر آب )قصه نا تمام (   گچ تخته مشاهده ای 

 ب مازمین خونه ی پرآ

 هفته دوازدهم 34 45

 35 46 آب ییصرفه جو یراه ها   گچ تخته مشاهده ای 

 36 47 میکن یریآب جلوگ یاز آلودگچگونه  گچ تخته پوشه کار 

گچ تخته  مشاهده ای 

 کلیپ

  ایموارد استفاده از آب در  

 

 زمین خونه ی سنگی ما

 هفته سیزدهم 37 48

ی
 د

اه
م

 

گچ تخته  مشاهده ای 

وسایل اهنی. 

 پالستیکی

 38 49 آب ریآب ، ز یرو لیوسا ی: طبقه بند شیآزما  

گچ تخته  مشاهده ای 

 سنگ کلیپ

 39 51 - 50 سنگ وجود دارد . نینقاط زم شتریدر ب

گچ  مشاهده ای 

 تختهکلیپ

  سنگ وجود دارد ییدر چه جاها

 

 زمین خونه ی سنگی ما

 هفته چهاردهم 40 52

خته گچ ت ----- 

 سنگ

 41 53 سنگ ها گوناگونند

گچ تخته  مشاهده ای 

 کلیپ

 42 54 موارد استفاده از سنگ ها

 ها دهد تا از آن یم رییانسان سنگ ها را تغ ی.گاه رندیسنگ هادر حال تغ گچ تخته مشاهده ای 

 استفاده کند

 

 

 زمین خونه ی سنگی ما

 هفته پانزدهم 43 56 - 55

گچ تخته  پرسیدن 

 نگس

 44 57 شوند یچه  م ریی: سنگ ها پس از تغ شیآزما

گچ تخته  ---- 

 ابزار

 45 58 سهولت کارها یو چگونگ یابزار در زندگ تیبا اهم ییآشنا

 هفته شانزدهم 46 59  (تیبود بهتر بود )پرورش فکروخالق یاگر چه جور  یچ گچ تخته --- 
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گچ تخته  مشاهده ای 

 کلیپ

 چه میخواهم بسازم که خاک فراوان است . ییبا جاها ییآشنا

 

 زمین خونه ی خاکی ما

60 47 

 ---- 

--- 

 48 61 نیزم یثروت ها نیاز ارزشمندتر یکیخاک  گچ تخته

  کند ی:آب از کدام خاک زودتر عبور م شیخاک ها متفاوتند .آزما گچ تخته آب مشاهده ای 

 

 زمین خونه ی خاکی ما

 دهمهف هفته 49 63 - 62

ن
هم

ه ب
ما

 

 50 64 موارد استفاده از خاک   گچ تخته --- 

گچ تخته  --- 

 کلیپ

 51 65 . میبا خاک چه بساز

مهم است اهانیما وجانوران و گ یهوا برا گچ تخته مشاهده ای  دادن وجود هوا در  نشان 

. شیاطرافمان با انجام آزما  

 

 

 اطراف ما هوا وجود دارد

 دهمهفته هج 52 67 - 66

 53 68 کند ؟ یبه ما کمک م ییهوا در انجام چه کارها گچ تخته مشاهده ای 

 54 69 هوا یاز آلودگ یریجلوگ یراه ها   --- مشاهده ای 

آن یگرم سرد و کاربردها میبا مفاه ییآشنا  ---- مشاهده ای    

 

 دنیای سرد و گرم

 نوزدهم هفته 55 70

گچ تخته  پرسیدن 

 کلیپ

 56 71 :کجا گرم تر است ؟ شیآزما

گچ تخته  پرسیدن 

 عکس لباس

 57 72 کدام لباس مناسب است

  گرم و سرد دارد یمنطقه ها رانیا   گچ تخته ---- 

 

 دنیای سرد و گرم

 هفته بیستم 58 73

 59 74 :کدام رنگ مناسب است ؟ شیآزما   گچ تخته پرسیدن 

  ستندیاندازه گرم ن کیبه  زهایچ یهمه  گچ تخته مشاهده ای 

میخودرا گرم کن طیمح میتوان یم چگونه  

75 – 76 60 

گرما  یموارد استفاده درست از انرژ  گچ تخته مشاهده ای   

 شود؟ یم ییگرما چه استفاده ها از

 

 

 هفته بیست و یک 61 78 - 77

ند
سف

ه ا
ما
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 62 79 دنیای سرد و گرم رنو یگرما و انرژ یارتباط انرژ گچ تخته --- 

گچ تخته  --- 

 کلیپ جسم

با اجسام ثابت ومتحرک ییآشنا   80 -81 63 

  مختلف یحرکت در جاها یچگونگ   گچ تخته ---- 

 

 از خانه تا مدرسه

 بیست و دو هفته 64 83 - 82

 65 85 – 84 کدام سطح آسانتراست ؟ یحرکت رو - خیبرف و  یحرکت رو یچگونگ گچ تخته مشاهده ای 

گچ تخته  --- 

 چرخ

 66 87 - 86 کند یچرخ حرکت را آسان م   

  با کدام آسانتر است یزندگ گچ تخته --- 

 

 از خانه تا مدرسه

 بیست و سه هفته 67 89 - 88

گچ تخته  مشاهده ای 

 کلیپ

 68 91 - 90 بودن حرکت ( یفکر )نسب ستگاهیا

گچ تخته  مشاهده ای 

 آهن ربا

روزمره و خواص آن یستفاده از آهن ربا در زندگبا ا ییآشنا    
 

92 69 

 گچ تخته مشاهده ای 

 آهن ربا

 هفته بیست وچهار 70 93 آهن ربای من توان انجام داد . یم یجالب یا آهن ربا کارهاب

گچ تخته  مشاهده ای 

 آهن ربا

 71 94 چسبد؟ یم ییها زیآهن ربا به چه چ  

گچ تخته  مشاهده ای 

 ن رباآه

 72 94 چسبد؟ یم ییها زیآهن ربا به چه چ  

 هفته بیست وپنج 73  ---- ------- ----  

ن
دی

ور
فر

ه 
ما

 

  ------- -------------- -------  74 

  -------- ---------- ------  75 

 هفته بیست و شش 76  ------- ---------- -------  
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  ------ ------------ ------  77 

  ----- ------ ------  78 

گچ تخته  پوشه کار 

 آهن ربا

  شوند یساخته م یمتفاوت یآهن رباها به شکل ها  

 

 آهن ربای من

 هفته بیست و هفت 79 95

گچ تخته  مشاهده ای 

 آهن ربا

 80 95 شوند یساخته م یمتفاوت یآهن رباها به شکل ها  

 81 -- ومعل تیفعال گچ تخته مشاهده ای 

گچ تخته  مشاهده ای 

 آهن ربا

  با آهن ربا یمسابقه و باز  

 آهن ربای من

 هفته بیست و هشت 82 96

گچ تخته  مشاهده ای 

 آهن ربا

 83 96 با آهن ربا یمسابقه و باز  

 84 97 علوم تیفعال   گچ تخته پرسیدن 

گچ تخته  مشاهده ای 

آهن ربا . 

 گیره

  کند یکاغذ را جذب م ی  رهیربا از پشت کاغذ گ:آهن  شیآزما  

 

 آهن ربای من

 بییست و نه هفته 85 98

ت
هش

دیب
ار

ه 
ما

 

گچ تخته  مشاهده ای 

 آهن ربا

 86 99 تر است ؟ ی:کدام قسمت آهن ربا قو شیآزما

گچ تخته  مشاهده ای 

 کلیپ

 ریو س ییروشنا یعنیآن  یاز کاربردها یکیو یبا مفهوم فناور ییآشنا

 خیوتکامل آن در طول تار رییتغ

100 87 

گچ تخته  مشاهده ای 

 کلیپ

 ریو س ییروشنا یعنیآن  یاز کاربردها یکیو یبا مفهوم فناور ییآشنا

 خیوتکامل آن در طول تار رییتغ

 

 

 از گذشته تا آینده

 هفته سی ام 88 100

 89 101 (میقد یها ییگزارش از روشنا هیفکر )ته ستگاهیا   گچ تخته مشاهده ای 

 90 101 (میقد یها ییگزارش از روشنا هیفکر )ته ستگاهیا   ---- مشاهده ای 

گچ تخته  مشاهده ای 

المپ سیم 

  میبساز ییروشنا ی لهیوس کی

 

 هفته سی و یک 91 102
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 نام ونام خانوادگی اعضای گروه:

 از گذشته تا آینده باتری

 92 102 ییروشنا لهیوس کینگر در دانش آموزجهت خلق  ندهیتفکر آ تیتقو گچ تخته مشاهده ای 

گچ تخته  مشاهده ای 

 کلیپ

 93 103 ییروشنا لهیوس کینگر در دانش آموزجهت خلق  ندهیتفکر آ تیتقو

دوهفته سی و 94 ---  مرور ---    

 95 ---  مرور ----  

     --- 96 


