
 بدرخانی 98-99 یلیسال تحص  ییطرح درس ساالنه  علوم اول ابتدا                   

 اهداف صفحه فصل خیتار روز ماه 

 تحریک کنجکاوی با استفاده از مشاهده و کشیدن سایه 10 1 6/7/98 شنبه مهــــــر

 تحریک کنجکاوی با استفاده از مشاهده و ایستادن روی سایه 11 1 6/7/98 شنبه اولهفته 

 )مشاهده و دیدن دقیق(.شود یحواس آماده م تیبا اهم ییآشنا یبرا 12 1 8/7/98 دوشنبه 

 با آزمایش زیر آب و روی اب کند یم یواطالعات جمع آور ندیب یاطراف خود را م طیبا دقت مح 13 1 10/7/98 چهار شنبه 

 .کند یم یاطالعات جمع آورکردن و دیدن و بوییدن و لمس با گوش دادن  15/14 2 13/7/98 هشنب هفته دوم

 .آن ها را بشناسد زهایچو دیدن و بوییدن و لمس کردن با گوش دادن  16 2 15/7/98 دوشنبه 

 کند ییهارا شناسا دهیوپد ایاطراف خوداش طیبا مشاهده مح .آن ها را بشناسد زهایچ دقیق دیدنبا  17 2 17/7/98 چهار شنبه 

 .شود یآماده م یورود به بحث سالمت یبرا 17 2 20/7/98 شنبه موسهفته 

 .ببرد یدر سالم ماندن بدن پ یزگیپاک تینظافت ورعا تیبه اهم .شود یکند آشنا م یکمک م یکه به حفظ سالمت ییباکارها 18 3 22/7/98 هدوشنب 

 .بشناسد ییوعده غذا نیصبحانه را به عنوان مهم تراهمیت خوراکی ها و .ببرد یپ در سالم ماندن بدنبهداشت فردی و اتماعی  تینظافت ورعا تیبه اهم 19/20 3 24/7/98 چهار شنبه 

 .شود یآشنا م و اهمیت خواب و استراحت یمنیاز نکات ا یبا برخ .شود یها آشنا   م یماریومبارزه با ب یریشگیپ یاز راه ها یبا برخ 22/ 21 3 24/7/98 چهار شنبه 

 یابیارزش  مرور درس ها 23/24/35 3 30/7/98 دوشنبه هفته چهارم

 .شود یورود به بحث جانوران آماده م یبرا   1/8/98 چهار شنبه آبــــــان

 .کند یم یجانوران اطالعات جمع آور یرفتارهاشکل و  اندازه ودرباره  و موجود زنده و غیر زنده را تشخیص می دهد. 26/27/28 4 4/8/98 شنبه هفته اول

مشاهده  قیطر از .شود یبا علل حرکت جانوران آشنا م .شود یخوار آشنا م اهیاطالعات با جانوران گوشت خوار وگ یمشاهده وجمع آور قیاز طر 29/30 4 6/8/98 دوشنبه 

 .شود یحرکت جانوران مختلف آشنا  م وهیبا ش

 .شود یکنند، آشنا م یم یزندگ یکه در آب وخشک یبا جانوران زیشکل واندازه ونجانوران از نظر  یاطالعات با گوناگون یمشاهده وجمع آور قیاز طر 30 4 8/8/98 چهار شنبه 



 از طریق مشاهده به رشد و بزرگ شدن جانوران آشنا می شود و درک می کند. .شود یاطالعات با مفهوم مهاجرت وعلل آن آشنا م یگفتگو وجمع آور قیاز طر 31/32 4 11/8/98 شنبه هفته دوم

 .شود یمختلف جانوران آشنا م یها دهیاطالعات با فا یگفتگو وجمع آور قیاز طر 33 4 13/8/98 دوشنبه 

 .شود یجانوران آشنا م بعضی مختلف یهاضرراطالعات با  یگفتگو وجمع آور قیاز طر 34 4 18/8/98 شنبه هفته سوم

 و چهارم دوم  و سوم و دوره فصل اول   20/8/98 دوشنبه 

 یابیزش ار   22/8/98 چهار شنبه 

 بامشاهده گیاهان مختلف به تفاوت و گوناگونی آنها پی می برد. .شود یآماده م اهانیورود به بحث گ یبرا 35/ 34 5 25/8/98 شنبه هفته چهارم

 با برگها ی: نقاش یکار عمل .کندیم یاطالعات جمع آور اهیمختلف گ یدرباره قسمت ها 36 5 27/8/98 دوشنبه 

 .شود یآشنا م اهیها درگ شهیر یاطالعات با گوناگون یبا مشاهده وجمع آور 37 5 29/8/98 هچهار شنب 

 .ببرد یپ و ساقه ها برگ ها گیاهان و یبه گوناگون .شود یدر هنگام  رشد آشنا  م ازیپ راتییمشاهده با  تغ قیازطر 38/39 5 2/9/98 شنبه هفته اول رآذ

 .آشنا شود اهانیگ یها دهیطالعات با فاا یجمع آور قیاز طر 40/41 5 4/9/98 دوشنبه 

 .گوناگون آب آشنا شود یشکل ها با .اطالعات ، منابع آب را بشناسد یجمع آور قیاز طر .شود یورود به بحث آب آماده م یبرا   6/9/98 چهار شنبه 

 .آب آشنا شود یا موارد استفاده اطالعات ب یجمع آور قیاز طر 42 6 9/9/98 شنبه هفته دوم

 به شکل های مختلف آب در طبیعت آشنا می شود. 43 6 11/9/98 دوشنبه 

 به چرخه آب در طبیعت آشنا می شود. 44 6 13/9/98 چهار شنبه 

 .آب را بشناسد ییصرفه جو یببردو روش ها یدر آب پ ییبه لزوم صرفه جو 45 6 16/9/98 شنبه هفته سوم

 .آن آشنا شود یببردوبا داده ها ینگه داشتن آب پ زهیبه لزوم پاگ 46 6 18/9/98 دوشنبه 

  یابیارزش  47 6 20/9/98 هچهار شنب 

 .را بشناسد ایموارد استفاده از آب در 48 6 23/9/98 شنبه هفته چهارم

 تکرار و یادآوری زیر آب و روی آب برای درک شناوری اجسام در دریا 49 6 25/9/98 دوشنبه 



 .شود یآماده مموارد استفاده آن وسنگ ورود به بحث  یابر 50/51 7 27/9/98 چهار شنبه 

 آشنایی با انواع سنگ ها و تشخیص تفاوت و گوناگونی سنگ ها 52/53 7 30/9/98 شنبه هفته پنجم

 استفاده از سنگ در کارخانه ها و تهیه انواع خاک ها و سیمان 54 7 2/10/98 دوشنبه ید

 سنگ ها در گذر زمان در طبیعتدرک تغییرات  55 7 4/10/98 چهار شنبه 

 استفاده از سنگ در کارخانه ها و زیباسازی نماها با سنگ و مقاومت آنها 56 7 7/10/98 شنبه هفته اول

 آزمایش با سنگ های سفید و سیاه و تغییر آن ها 57 7 9/10/98 دوشنبه 

 مرور درس ها و پرسش و پاسخ   11/10/98 چهار شنبه 

 آشنایی با وسایل و شناخت ابزار و تنوع آن ها و کارکرد هرکدام 58 8 14/10/98 شنبه هفته دوم

 آشنایی با ابزار ساده و پیچیده و کارکرد هرکدام 59 8 16/10/98 دوشنبه 

 .شود یآماده مو ارزش خاک ورود به بحث خاک  یبرا 60/61 8 18/10/98 چهار شنبه 

 .کند یمع آورج یشود اطالعات یم دایکه خاک در آن جا پ یمحل یدرباره  .کند یاستفاده از مهارت مشاهده درباره خاک اطالعات جمع آور با

 .دهد صیآن ها را تشخ یکندوتفاوت ها سهیمختلف را مقا یخاک ها 62 8 21/10/98 شنبه هفته سوم

 آزمایش نفوذ پذیری آب در انواع خاکها 63 8 23/10/98 دوشنبه 

 .اطالعات با چند مورد استفاده ازخاک آشنا شودومثال بزند یبا جمع آور 64 8 25/10/98 چهار شنبه 

 کارباحاک و ساخت وسایل 65 8 28/10/98 شنبه هفته چهارم

 ارزشیابی   30/10/98 دوشنبه 

 درک وجود هوا در اطرافمان با بازی و آزمایش 66/67 10 2/11/98 چهار شنبه بهمن

 هوا در انجام کارها موارد استفاده از 68 10 5/11/98 شنبه هفته اول

 آشنایی با هوای آلوده و آالینده ها 69 10 7/11/98 دوشنبه 



 .ببرد یبه مفهوم گرما پ 70 11 9/11/98 چهار شنبه 

 .بشناسد نیزم یرا به عنوان منبع بزرگ نور وگرما دیخورش 71 11 12/11/98 شنبه هفته دوم

 .و درباره پوشاک مناسب هرفصل تحقیق کندکند یاطراف خود اطالعات جمع آور طیمحنقاط گرم وسرد  یدرباره  72 11 14/11/98 دوشنبه 

 ببرد یمختلف پ یاجسام و مکان ها یدما یبا مشاهده، به تفاوت ها 73 11 16/11/98 چهار شنبه 

 .ببرد یپ دیخورش گرم شدن آن ها درمقابل نور زانیبه موثر بودن رنگ اجسام درم.آشنا شود  یگرما در زندگ یاطالعات با کاربردها یبا گفتگو وجمع آور 74/75 11 19/11/98 شنبه هفته سوم

 .از هدر رفتن گرما آشنا شود یریجلوگ یبا راه هابا گرماسازها و  76/77 11 21/11/98 دوشنبه 

 .هر دو را دارند آشنا شود ایگرما  نور ، کهیزهایبا مشاهده چاستفاده از گرما در مشاغل و ساخت ابزار و  78/79 11 23/11/98 چهار شنبه 

 اردوی نیمروزی برای دیدن شغل شیشه گری و سفال سازی  12 26/11/98 شنبه مهفته چهار

 یابیارزش    28/11/98 دوشنبه 

 .کند یاطراف خود اطالعات جمع آور طیاکن محدرحال حرکت وس یزهایدرباره چ .با مفهوم حرکت آشنا شود .ورود به بحث حرکت آماده شود یبرا 80/81 12 30/11/98 چهارشنبه 

 .کند تحقیق و آزمایش میاطراف خود  طیمح و سطوح صاف و ناصافدرحال حرکت وساکن  یزهایدرباره چ 82/83 12 3/12/98 شنبه اسفند

 .سطوح صاف وناصاف در سهولت حرکت را بشناسد ریتاث 84/85 12 5/12/98 دو شنبه هفته اول

 .با نقش چرخ در سهولت حرکت آشنا شود 86/87 12 7/12/98 چهارشنبه 

 آشنایی با وسایل متحرک برای آسانی کارها 88 12 10/12/98 شنبه هفته دوم

 .در حرکت آشنا شود و وسایل چرخ دار با کاربرد چرخ 89 12 12/12/98 دو شنبه 

 ر و جسم متحرکآشنایی بامفهوم نسبی بودن حرکت نسبت به ناظ 90 12 14/12/98 چهارشنبه 

 آشنایی با جهت حرکت هرجسم و مفهوم کشیدن و هل دادن 91 12 17/12/98 شنبه هفته سوم

 مرور درس ها   19/12/98 دوشنبه 

 بازی طناب کشی در حیاط برای درک مفهوم حرکت   21/12/98 چهارشنبه 



 ارزشیابی   26/12/98 شنبهدو 

 .آن آشنا شود تیبا آهن ربا وخاص.به بحث آهن ربا آماده شود ورود یبرا 92/93 13 16/1/99 شنبه نیفرورد

 .کند یشوند، به دو گروه طبقه بند یکه جذب نم یشوند واجسام یکه حذب آهن ربا م یبتواند اجسام 94 13 18/1/99 دوشنبه 

 .مختلف آهن ربا آشنا شود یبا شکل ها 95 13 20/1/99 چهارشنبه 

 .کند یوجذب دو آهن ربا را مشاهده م دفع .کند یم یمورد استفاده از آهن ربا جمع آور در یاطالعات یعلم یباز کی قیاز طر 96 13 23/1/99 شنبه هفته چهارم

 .کند یم سهیمقا گریکدیقدرت آهن ربا ها را با باانجام آزمایش  97 13 25/1/99 دوشنبه 

  ارزش یابی 98 13 27/1/99 چهار شنبه 

 ا در وسایلآشنایی با موارد استفاده از آهن رب 99 13 30/1/99 شنبه هفته اول

 آشنایی با قطب های هم نام و غیرهم نام با بازی و آزمایش   2/2/99 دوشنبه بهشتیارد

 مرور درس ها   4/2/99 چهار شنبه 

 آزمایشگاه و آزمایش قطبهای آهن ربا   7/2/99 شنبه هفته دوم

 آینده و درک مفهوم گذشته ،حال و آینده بابازیاز گذشته تا  100 14 9/2/99 دوشنبه 

 آشنایی با وسایل زندگی گذشته و حال 101 14 11/2/99 چهار شنبه 

 آشنایی و آموزش ساخت شمع  102 14 14/2/99 شنبه 

 جمع آوری اطالعات و تحقیق درباره وسایل قدیمی و مدرن امروز 103 14 16/2/99 دوشنبه هفته سوم

 شگاه از وسایل قدیمی و جدیدینما 103 14 18/2/99 چهار شنبه 

 مرور درس ها    21/2/99 شنبه هفته چهارم

 فیله آموزشی   23/2/99 دوشنبه 

 پایانی یابیارزش    27/2/99 شنبه 



     

    

 

 

 

 

 
 


