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پیشگفتار مؤلف
به نام خالق یگانه

حمد و سپاس خدای بلندمرتبه را که به این حقیر توفیق انجام خدمت به فرزندان کشور 
عزیزمان را عطا فرمود.

همکاران عزیز و اولیای گرامی؛
همان طور که استحضار دارید علوم از دروس مفهومی می باشد که انتقال مفاهیم در این 
درس از طریق آزمایشات علمی و ثبت مشاهدات دانش آموزان و راهنمایی های معلمین عزیز 

انجام می پذیرد.
مخاطبین این کتاب دانش آموزان عزیزی هستند که مرحله ی درک مفهوم را که باالتر در 
مورد آن گفتیم را پشت سر گذاشته اند و به دنبال مطالب و سؤاالت متنوع تر و فراتر از سطح 

کتاب برای درک بیشتر مفاهیم دروس می باشند.
کتابی که پیش روی شماست، باتوجه به تغییرات کتاب درسی جدید تألیف شده که ابتدای 
ادامه،  در  گرفتیم.  درنظر  دانش آموزان  کنجکاوی  حس  تحریک  برای  داستان هایی  درس  هر 
مفاهیم درسی تحت عنوان درسنامه ها در قالب نکته ها، تصاویر مرتبط و شعرهای آموزشی 
مطرح شده و بعد از درسنامه ی هر فصل دانستنی های جالبی که ارتباط مفاهیم درسی است، با 
عنوان فرهنگ خواندن جهت مطالعه ی بیشتر دانش آموزان عزیز برای هر درس درنظر گرفتیم.

در پایان هر فصل سؤاالت چهارگزینه ای به سه شکل تشریحی، جای خالی و تصویری 
طراحی شده است.

امیدواریم که مطالب این کتاب جوابگوی خواسته های معلمین، اولیا و دانش آموزان عزیز 
قرار بگیرد.

نهاد  در  علم آموزی  به  عشق  که  مادرانی  و  پدر  تمامی  و  عزیزم  مادر  و  پدر  به  تقدیم 
فرزندان خود به ودیعه قرار داده اند.

امیر عبهری

تابستان 1395



فصل اّول

زنگ علوم



ب پرنده اى بزرگ 
عقا

ت خوار است
و گوش

فاطمه از مدرسه كه به خانه رسيد بعد از كمي استراحت كنار مادرش نشست. 
مادر رو به فاطمه كرد و گفت: »اميدوارم در گردش علمي امروز كه بيرون از 

مدرسه داشتيد، به تو و دوستانت حسابي خوش گذشته باشد.«
بعد از اينكه فاطمه با لبخند حرف هاي مادرش را تأييد كرد، مادر ادامه داد و گفت:»خوب، برايم 

تعريف كن كه امروز به كجا رفتيد و چه چيزهايي ياد گرفتي؟«
حيوانات  زندگي  مورد  در  و  برد  باغ وحش  به  را  ما  معّلم  خانم  امروز  جان!  فاطمه گفت:»مادر 
حرف هاي جالبي به ما زد و ما هم با راهنمايي هاي او چيزهاي جديدي در مورد حيوانات ياد 

گرفتيم.«
ديگر  بعضي  و  از حيوانات گوشت خوار  بعضي  ياد گرفتيم كه  فكر كرد و گفت: »مثالً  بعد كمي 

گياه خوار هستند.«
او دوباره فكر كرد تا چيزهاي ديگري را كه در آن جا ديده بود به خاطر 
بياورد و ادامه داد و گفت:»در آن جا يك پرنده ي زيبا و بزرگ هم 
بود كه خانم معّلم مي گفت اين پرنده گوشت خوار است ولي هر 
چه فكر مي كنم نام آن پرنده را به خاطر نمي آورم.« او باز هم به فكر 
فرورفت تا نام آن پرنده ي زيبا را به ياد بياورد. ناگهان از جايش 
بلند شد و گفت:»مادرجان! اآلن مي آيم.« فاطمه رفت و از داخل 
كيفش يك دفتر كوچك درآورد و گفت: »خانم معّلم امروز به ما ياد 
داد براي اينكه چيزهاي جديدي كه ياد مي گيريم و مشاهده مي كنيم 

خوبي  به  ديگران  براي  بتوانيم  و  نكنيم  فراموش  را 
تعريف كنيم، آن ها را در دفتری يادداشت كنيم.«

بعد دفتر را باز كرد و با خوشحالي گفت: »فهميدم، نام آن پرنده ي بزرگ و زيبا 
عقاب است.«

دفترش  در  و  مشاهده  علمي  گردش  در  كه  ديگري  چيزهاي  فاطمه  سپس 
يادداشت كرده بود را براي مادر خويش تعريف كرد.

دفتر یادداشت
داستانی

* فكر می كنيد آيا نياز بود فاطمه چيزهايی كه ديده بود را در 
دفترش يادداشت كند؟

8



کتاب علوم تیزهوشان

۹

نننهتکن هرنوقتنبراينبازديدنيانگردشنعلمينبکنجايينمي رويم،نبايدنمحيطناطرافنک

خودنرانخوبنمشاهدهنكنيمنونازنمشاهداتنخودنيادداشت بردارينكنيمک

نننهتکن استفادهنک معنين بکن دقيقن مشاهدهن

كردنن پيدان براین حواسن تمامن ازن

خصوصياتنيکنچيزناستک

نننهتکن تمامنحواسنانساننعبارتندناز:نن-نبينايينن-نشنوايينن-نبويايين4-نالمسکن5-نچشايیک

تلخ

قسمت های مختلف حس چشایی در زبان انسان

شور

ترش

شيرین

ن4نهتکن يادداشت بردارينبکنمانكمکنمي كندنتانتمامنچيزهايينكکنمشاهدهنمي كنيمنرانبتوانيمنبکنخوبينبياننكنيمکک

ن5نهتکن معلّمنخودنک يان بزرگ ترن بان بايدن چيزين هرن كردنن لمسن ون بوييدن،نچشيدنن ازن قبلن علمين درنگردش هاين

مشورتنكنيمکناينهکندرنگردشنعلمينماننبايدنبکنبعضينازنچيزهاندستنبزنيمنونياننبايدنبعضينازنچيزهانران

بونكنيمنونبخوريم،نبرايماننيکنهشدارنمحسوبنمي شودک

حواس پنجگانه
كه اولی بيناييست پنج تا حواس داريم ما   
شنوايی و بوياييست دومی و سومی   
عزيز من المسه است حس چهارم اّما   
اسم اونم چشاييست پنجمی هم آخری   



پایه دوم دبستان

۱۰

نننهتکن پزشهاننبکنبعضینازنافرادنكکنشنوايینضعيفیندارند،ن»سمعک«نونبکنبعضینازنافرادنكکنبينايینضعيفیندارند،نک

»عينک«نتوصيکنمینكنندنتانضعفنبينايینونشنوايینآننهانبرطرفنشودک

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننعينکنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننسمک

آيانميندانيدنكوچکنترينن
استخواننبدننهرنانسانن
درنگوشناونقرارندارد؟

آيانميندانيدنكکنگوشنونبينينهرنانسانندرنتمامنطولن
عمرناونرشدنمينكند؟

آيانميندانيدنچشمنهانبعدنازن
مغزنپيچيدهنتريننعضونبدنن

انساننهستند؟

آيانميندانيدنسريعنتريننعضلکنينبدننانسانندرنزبانن
اونقرارندارد؟

دن
وان

 خ
گ

هن
فر

گياهان حساسيت زا

بعضي از گياهان در طبيعت وجود دارند كه تماس پوست بدن  باآن ها، باعث مي شود كه در 
پوست سوزش و خارش شديد به وجود بيايد مانند گياه ختمي يا گياه گزنه كه در زمان تماس 
با پوست موجب ايجاد حساسيت در انسان می شوند. بنابراين بايد مراقب باشيم وقتي براي 
تفريح يا گردش علمي به طبيعت مي رويم. به هشدارهاي معّلم يا بزرگترمان توّجه كنيم و به 

اين گونه گياهان خودرو كه در طبيعت هم زياد يافت مي شوند، دست نزنيم.
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۱۱

با توّجه به توضيحات درس پاسخ سؤاالت ۱ تا ۱5 را پيدا کنيد. �

نام پرنده اي كه فاطمه در داستان »دفتر یادداشت« فراموش كرده بود، چه بود؟- 1

4( اردك 3( عقاب  2( كبوتر  1( طاووس 

چگونه فاطمه نام پرنده را به یاد آورد؟- 2

2( از دوستش سؤال كرد. 1( خيلي فكر كرد تا به يادش آمد. 

4( از دفتر يادداشتش كمك گرفت. 3( از مادرش سؤال كرد.  

خانم معّلم در مورد یادداشت برداري به بّچه ها چه چیزي گفته بود؟ - 3

1( چيزهاي جديدي را كه مشاهده مي كنند براي اينكه فراموش نكنند، يادداشت كنند.

2( چيزهايي را كه فقط مي شنوند را يادداشت كنند.

3( چيزهايي را كه فقط لمس مي كنند را يادداشت كنند.

4( يادداشت برداري كمكي به ما نمي كند. 

فاطمه و دوستانش براي گردش علمي به كجا رفته بودند؟- 4

4( موزه 3( كتابخانه  2( باغ وحش  1( پارك 

فاطمه چه چیزي را از داخل كیفش بیرون آورد؟- 5

4( بطري آب 3( دفتر يادداشت  2( مداد و پاك كن  1( كتاب علوم 

كدام گیاه زیر در زمان تماس با پوست بدن انسان ایجاد حساسیت مي كند؟- 6

2( گياه گزنه  1( گياه ختمي  

4( مورد 1 و 2 صحيح است. 3( گياه شب بو  

تماس پوست با گیاه گزنه و گیاه ختمي چه حالتي در انسان به وجود مي آورند؟- 7

2( باعث ريزش مو مي شود. 1( باعث درد زياد مي شود.  

4( باعث خونريزي مي شود.  3( باعث سوزش و خارش شديد مي شود. 

مشاهده ي دقیق یعني چه؟- 8

1( اطراف را به خوبي نگاه كنيم. 

2( استفاده از تمامي حواس برای پيدا كردن خصوصيات يك چيز.

3( استفاده از حس بينايي و شنوايي 

4( نگاه كردن و صحبت كردن در مورد چيزي
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یادداشت برداري به ما چه كمكي مي كند؟- 9

2( كمك مي كند كه ديگر چيزي را مشاهده نكنيم. 1( به حس بينايي ما كمك مي كند. 

4( كمكي به يادگيري ما نمي كند. 3( به بيان دقيق مشاهدات ما كمك مي كند.  

در كدام یك تمام حواس انسان نوشته شده است؟- 10

2( بينايي ـ المسه ـ شنوايي ـ حركتي 1( شنوايي ـ گفتاري ـ بينايي ـ بويايي ـ المسه 

4( بينايي ـ شنوايي ـ چشايي ـ بويايي ـ المسه 3( بينايي ـ شنوايي ـ بويايي ـ المسه 

 كدام یك از جمالت زیر براي ما هشدار محسوب مي شود؟- 11

1( در گردش علمي لمس كردن و بوييدن بعضي از گل ها ممنوع مي باشد.

2( در گردش علمي نگاه كردن به طبيعت ممنوع مي باشد.

3( در گردش علمي آشاميدن آب هايي كه مخصوص آبياري گياهان است ممنوع مي باشد.

4( پاسخ 1 و 3 صحيح مي باشد.

 تعریف حس المسه كدام است؟- 12

2( ديدن هر چيزي از نزديك 1( لمس كردن هر چيزي با پوست بدن 

4( بوييدن و چشيدن هر چيزي  3( شنيدن صداي هر چيزي از نزديك 

در مشاهده ي دقیق از چه حسي باید استفاده كرد؟- 13

4( همه ي موارد 3( المسه  2( بويايي و چشايي  1( بينايي و شنوايي 

 هنگام مشاهده در گردش هاي علمي چه زماني باید حتمًا با بزرگ تر خود مشورت كنیم؟- 14

2( گوش كردن صداي هر چيزي 1( هنگام نوشتن و خواندن  

4( هنگام ديدن هر چيزي  3( بوييدن و چشيدن هر چيزي        

با این حس انسان به خوبي مي شنود.- 15

4( چشايي 3( المسه  2( بويايي  1( شنوايي 

با توّجه به سؤاالت ۱6 تا ۳۰ براي جاهاي خالي کلمات مناسب پيدا کنيد. �

براي بیان دقیق مشاهدات خود ................. مي كنیم.- 16

4( گوش 3( نگاه  2( يادداشت برداري  1( لمس 

مشاهده ي دقیق به معني استفاده از ................. است.- 17

2( گوش و چشم  1( تمام حواس  

4( حس بينايي 3( چشم و فكر  
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۱۳

براي اینكه محیط اطراف خود را بشناسیم، باید ................. داشته باشیم.- 18

4( حوصله 3( تالش  2( مشاهده ي دقيق  1( يادداشت برداري 

اندام حس المسه، ................. نام دارد.- 19

4( پوست 3( چشم  2( زبان  1( گوش 

اندام حس چشایي، .................... نام دارد.- 20

4( بيني 3( گوش  2( زبان  1( پوست 

چشیدن .................... براي سالمتي انسان ضرر دارد.- 21

2( بنزين  1( عسل  

4( 2 و 3 صحيح است. 3( آب آلوده  

براي استفاده از رادیو از حس .................... استفاده مي كنیم.- 22

4( چشايي 3( شنوايي  2( بينايي  1( بويايي 

قبل از بوییدن و چشیدن هر چیزي باید با .................... خود مشورت كنیم.- 23

4( برادر 3( هم كالسي  2( بزرگ تر  1( دوست 

انسان براي مشاهده ي دقیق نیاز به استفاده از .................... خود دارد.- 24

4( 2حس 3( 1حس  2( 4حس  1( 5حس 

اینكه ما نباید هنگام دویدن مداد نوك تیز به دست داشته باشیم، یك ................. محسوب مي شود.- 25

4( مشاهده 3( هشدار  2( پاسخ  1( سؤال 

بهتر است مشاهدات خودمان را .....................- 26

2( همان لحظه يادداشت كنيم.  1( فراموش نكنيم.  

4( چند روز بعد يادداشت كنيم. 3( يادداشت نكنيم.  

اندام حس شنوایي ما، .................... نام دارد.- 27

4( پوست 3( چشم  2( زبان  1( گوش 

براي استفاده از .................... الزم است از دو حس بینایي و شنوایي استفاده  كنیم.- 28

4( كتاب 3( تلويزيون  2( ماشين حساب  1( راديو 

چشم اندام حس ..................... انسان مي باشد.- 29

4( بويايي 3( المسه  2( بينايي  1( شنوايي 
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۱4

..................... اندام حس بویایي انسان مي باشد.- 30

4( پوست 3( بيني  2( گوش  1( چشم 

با توّجه به سؤاالت ۳۱ تا 45 تصویر مناسب مربوط به هر سؤال را پيدا کنيد. �

با كدام عضو بدن انسان مي تواند بشنود؟- 31

 )4    )3    )2    )1

كدام دانش آموز بهتر مي تواند مشاهدات خود را بیان كند؟- 32

 )4   )3   )2   )1

چشیدن كدام یك براي سالمتي ضرر دارد؟- 33

شكر
 )4  

نفت
 )3   )2  

دوغ سالم
با طعم نعناع

 )1
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در آخر زنگ علوم، آقای معّلم از بّچه ها خواست كه در منزل تعدادی عكس از شهرهای 
بزرگ و روستاها تهيه كنند و با مشاهده به آن ها، در مورد تفاوت هوا در شهرهای بزرگ 

و روستاها تحقيق كنند.
بعدازظهر آن روز، طاها وقتی به خانه رسيد، با اجازه پدر به سراغ روزنامه ها و مجله هايی كه در 
خانه داشتند رفت و تعداد زيادی از تصاوير مربوط به روستاها و شهرها را جدا كرد و از پدر برای 
فهميدن تفاوت هوای آن ها كمك خواست. پدر بعد از اينكه با كمك طاها عكس های مربوط 
به شهرها و روستاها را از هم جدا كرد به او گفت: »پسرم، دّقت كن و ببين چه چيزهايی را 

در تصاوير مربوط به روستاها يا شهرها می بينی كه در ديگری ديده نمی شود.«

هوای پاکیزه
داستانی

نگاه  خوب  تصاوير  به  اينكه  از  بعد  طاها 
روستاها  در  من  »پدرجان!  گفت:  كرد 
درختان زيادی می بينم ولی در شهرها تعداد 
و همين طور در شهرها  درختان كم تر است 
ماشين های زيادی می بينيم ولی در روستاها 

ماشين كم تری ديده می شود«

۱8



چيزهايی  چه  ديگر  كن  دّقت  پسرم!  »خوب  گفت:  پدر 
می بينی.«

طاها با دّقت بيشتری به تصاوير نگاه كرد و گفت: »رنگ 
آسمان شهرها تيره تر است. در آسمان روستاها، پرندگان 
بيشتری ديده می شود ولی در آسمان شهرها فقط چند پرنده 

می بينم.«

پدر گفت: »آفرين پسرم! بعضی از همين تفاوت هايی كه در 
تصاوير ديدی و گفتی باعث به وجود آمدن هوای پاكيزه در 

روستاها و برعكس باعث آلودگی هوا در شهرها می شوند.«
پدر ادامه داد و گفت: »پسر خوبم! درختان زياد در روستاها باعث می شوند هوا هميشه پاكيزه باشد ولی در 
شهرها چون درختان كم تر است و دود خودروها در هوا پراكنده می شود، هميشه آسمان شهرها تيره است و 
حيوانات و پرنده ها چون در آب و هوای آلوده نمی توانند زندگی كنند، بنابراين تعدادشان در شهرها بسيار 

كم تر است.«
طاها از اينكه در مورد تفاوت هوا در شهرها و روستاها چيزهای خوبی ياد گرفته بود، خوشحال شد و از پدرش 

تشكّر كرد.

* به نظر شما چه چيزهای ديگری می تواند 
هوای شهرها را آلوده كند؟

۱۹
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