
 جدول ثبت فعالیت های علوم تجربی پایه ی اول دبستان

 موضوع فّعالّیت صفحه تاریخ
آموزشی مورد استفادهدوسایل و موا  

 

  بازي با سايه ها 01 

  برش گوجه فرنگي )يا ميوه( 01 

  زير آب يا روي آب 02 

  به كارگيري حواس بويايي،شنوايي و بينايي 04 

  چشم ها بسته 05 

  ورزش و بازي 01 

  بهداشت فردي 11 

  بهداشت محيط 10 

  تغذيه ي سالم 11 

  رعايت موارد ايمني 13 

  شناسايي موجودات زنده و غير زنده 12 

  شكل و اندازه ي جانوران، گوناگون است. 12 

  جانوران غذا مي خورند. 11 

  جانوران حركت مي كنند. 21 

  جانوران رشد مي كنند. 20 

  فوايد جانوران 21 

 
بعضي از جانوران براي ما مشكالتي به  22

 وجود مي آورند.
 

  گياهان گوناگون اند. 24 

  گياهان قسمت هاي مختلفي دارند. 25 

  گياهان رشد و تغيير مي كنند. 22 

  كاشت دانه ي گياه 21 

  قسمت هاي خوراكي گياهان 31 

گياهان(رنگ سازي با گياهان)فايده ي  31    

  بازيافت كاغذ 30 

  از آب چه استفاده هايي مي كنيم؟ 32 

  چرخه ي آب 34 



تجربی پایه ی دوم دبستانجدول ثبت فّعالّیت های علوم   

 

 

 موضوع فّعالّیت صفحه تاریخ
آموزشی مورد استفادهدوسایل و موا  

 

  نگهبان آب 35 

  بازي زير يا روي آب 31 

  سنگ ها گوناگون اند. 41 

  سنگ ها پس از تغيير چه مي شوند؟ 42 

ابزار با چيزهاي دور ريختني ساختن 41    

  خاك ها متفاوتند 51 

  آب از كدام خاك زودتر عبور مي كند؟ 52 

  با خاك بسازيد. 54 

  راه هاي حس كردن هوا 52 

  بازي با هوا 51 

  كجا گرم تر است؟ 20 

  كدام رنگ مناسب است؟ 23 

  همه ي چيزها به يك اندازه گرم نيستند 24 

 
21-

22 
گرما چه استفاده هايي مي شود؟ از   

  حركت روي كدام سطح آسان است؟ 24 

  چرخ حركت را آسان مي كند. 25 

  ساختن فرفره يا بادبادك 11 

  مسابقه و بازي با آهن ربا 15 

  استفاده هاي آهن ربا 12 

  ساختن شمع 011 

    

    

    

    

    



 وسایل و موادآموزشی مورد استفاده موضوع فّعالّیت صفحه عنوان درس تاریخ

  گردش در باغ  )گردش در طبیعت( 21 زنگ علوم 

 
هواي سالم،آب 

 سالم
  تاثیر هواي آلوده بر محیط 21

 
زندگي ما و 

(2گردش زمین)  
  مدل به وجود آمدن روزو شب 12

حركت زمین به دور خودنمایش  13 "    

  زمین در روز به یك اندازه گرم نیست 14 " 

  اندازه گیري میزان گرمي و سردي آب 14 " 

 " 15 
مقایسه ي گرماي محل هاي سایه و 

 آفتابي
 

  اثر نور خورشید بر رشد دانه ها 12 " 

 
زندگي ما و 

(1گردش زمین)  
22 

بررسي تاثیر زاویه ي تابش نور به 

 زمین
 

 " 23 
كاربرد بادنما در نشان دادن جهت وزش 

 باد
 

  كاربرد فرفره در نشان دادن سرعت باد 23 " 

 
 پیام رمز را

(2پیدا كن)   
34 

پیدا كردن رمز پیام به وسیله ي انواع 

 صداها
 

  چگونگي تولید صدا 31 " 

  چگونگي ایجاد صداي كلفت و نازك 32 " 

 
 پیام رمز را

(1پیدا كن)   
33-32   پیدا كردن پیام رمز به وسیله ي نور 

  چگونگي تشكیل سایه ي اجسام 44 " 

  ساخت ساعت آفتابي و كاربرد آن 42 " 

  ساخت ماشین بادكنكي 54 اگر تمام شود... 

 
بسازیم و لذت 

 ببریم
  بسازیم و لذت ببریم 51

ها سرگذشت دانه    مشاهده و مقایسه ي دانه ي میوه ها 54 

  مشاهده ي قسمت هاي یك دانه 55 " 

  مشاهده و اندازه گیري رشد دانه ها 55 " 



 

 

 

 " 52 
جمع آوري و مشاهده ي دانه هاي 

 پراكنده شده
 

  مراحل قلمه زدن یك گیاه 53 " 

  مشاهده ي النه سازي مورچه 11 درون آشیانه ها 

مورد استفادهوسایل و موادآموزشی  موضوع فّعالّیت صفحه عنوان درس تاریخ  

 22 من رشد مي كنم 
 2مشاهده ي تغييرات بدن از نوزادي تا 

 سالگي
 

 " 22 
مقايسه ي اندازه قد و وزن از تولد تا 

 كنون
 

  اندازه گيري قد و وزن هم كالسي ها 21 " 

  مشاهده ي دندان هاي شيري افتاده 21 " 

 " 20 
 طبقه بندي ميان وعده هاي

مصرف شده در جدول   
 

 
براي جشن آماده 

 شويم
23-22   معرفي ماده 

  معرفي خصوصيات ماده 24 " 

  معرفي مواد جامد و خصوصيات آن 25 " 

  معرفي مواد مايع و خصوصيات آن 22 " 

 " 22 
چگونگي تغيير مواد از حالتي به حالت 

 ديگر
 

  ساخت قالب براي شكالت 21 " 

غذايي مشاهده ي اثر آب روي مواد 11 بعد از جشن    

 " 11 
مهارت پيش بيني و بررسي درستي و 

 نادرستي پيش بيني خود
 

 " 13 
آزمايش تمييز كردن چربي ظروف با آب 

 و ماده ي شوينده ي كمتر
 

  دسته بندي مواد دور ريختني بعد از جشن 14 " 

  دوباره استفاده كنيد 15 " 

  روش هاي آسياب كردن 011از گذشته تا آينده  



 

 

دبستان سوم ی¬پایه تجربی علوم های فعالّیت ثبت جدول  

 )نان(

  مقايسه ي خمير دست ساز و دستگاه ساز 010 " 

  مقايسه ي روش هاي پخت نان 011 " 

     

     

     

     

     

، آزمایشموضوع فعالیت صفحه تاریخ  وسایل و مواد آموزشی مورد استفاده 

  تهيه ي غذا 02 

سازيحباب  11    

  تغييرات  حالت هاي مواد )ذوب( 14 

  تغييرات  حالت هاي مواد )تبخير( 15 

  اندازه گيري مايعات با مقياس خود ساخته 12 

  تخمين حجم مايعات 11 

  ساخت ترازو 21 

  اندازه گيري جرم اجسام 20 

  تهيه ي آب شيرين 25 

  اثر تابش آفتاب در تبخير 31 

  تشكيل ابر 30 

  نفوذ پذيري آب در انواع خاك 34 

  تصفيه ي آب 31 

  بازتابش نور 43 

  بازتابش منظم و نامنظم 44 

  آينه ي فرو رفته و برآمده 45 



 

دبستان چهارمجدول ثبت فّعالّیت های علوم تجربی پایه ی   

  ويژگي هاي تصوير در آينه ها 45 

  بازتابش اجسام رنگي و براق 42 

 51-41   ساخت آينه ي تخت، فرورفته و برآمده 

بسازيد)كاربرد هاي نيرو(قايق  20    

، آزمایشموضوع فعالیت صفحه تاریخ  وسایل و مواد آموزشی مورد استفاده 

  آهنربا )جذب و دفع( 23 

  تاثير نيروي كشش زمين بر جرم اجسام 25 

 21-21   ساخت و كاربرد اهرم 

  كاشت دانه 21 

  انواع ريشه ها 22 

  انواع برگ ها 23 

آبوجود هوا در  11    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 وسایل و موادآموزشی مورد استفاده موضوع فّعالّیت صفحه تاریخ



 2-1   حباب ساز 

  تاثير رنگ در جذب گرما 3 

  جداسازي مخلوط 5 

نواخت يا محلول مخلوط يك 2    

  تهيه ي مخلوط هاي يكنواخت 1 

  محلول هاي شفاف و غيرشفاف 1 

  تاثير اندازه ي ذرات در سرعت انحالل مواد 01 

  تاثير گرما بر سرعت انحالل مواد 00 

  جدا سازي محلول هاي يك نواخت و غير يك نواخت 01 

  تاثير انرژي باد در حركت اجسام 02 

انرژي آب در حركت اجسامتاثير  01    

  تبديل انرژي گرمايي به انرژي حركتي 11 

  تبديل انرژي حركتي به انرژي  گرمايي 11 

  تبديل انرژي صوتي به انرژي حركتي 12 

 13-12   وسايل الكتريكي و شكل انرژي آن ها 

  وسايل الكتريكي و نوع تبديل انرژي در آن ها 12 

  ساخت مدار الكتريكي 12 

  ساخت مدار الكتريكي موازي و متوالي 11 

  ساخت چراغ راهنما 11 

  مواد رسانا يا نارساناي  برق با استفاده از مدار الكتريكي 21 

  خطاي المسه در اندازه گيري دماي آب 23 

  اندازه گيري دما با دماسنج الكلي 24 

  انتقال گرما 25 

  ميزان رسانايي گرمايي 22 



 وسایل و موادآموزشی مورد استفاده موضوع فّعالّیت صفحه تاریخ

  مقايسه ي ميزان رسانائي گرمايي 21 

  تفاوت سنگ ها 32 

  نمايش چگونگي ته نشيني اليه ها در سنگ هاي رسوبي 34 

  ساختن مدل سنگ رسوبي 35 

 32 
مشاهده ي چگونگي ذوب شدن مواد در اثر گرما و بازگشتن به 

در اثر سرما)سنگ هاي آذرين(حالت جامد   
 

 32 
ساخت گلوله هاي رسي و بررسي  ميزان استحكام گلوله ها در 

 درون آب
 

  اشيايي كه جذب آهن ربا مي شوند 41 

  خاصيت آهن ربا در دو قطب آن 42 

  اثر قطب هاي آهن ربا بر همديگر 43 

  مقايسه ي قدرت جذب در آهن رباهاي مختلف 43 

آهن ربا با مالشساخت  44    

 45 
يافتن قطب هاي شمال و جنوب با آهن رباي سوزني)شبيه سازي 

 قطب نما(
 

  ساخت آهن رباي الكتريكي 42 

  ساخت مدل وضعيت ستارگان در فضا نسبت به يكديگر 50 

 54-53   نمايش مدل مدارها در منظومه ي شمسي 

 52 
دو هفتهثبت مشاهدات  از حالت هاي مختلف ماه در طول   

 )توسط دانش آموزان و گفت و گودر كالس(
 

  مشاهده ي سلول هاي مرده ي سطح خارجي پوست 21 

  مشاهده ي سلول هاي مخاط دهان زير ميكروسكوپ 20 

 22-25  
اندازه گيري و مقايسه ي قطر حباب حاصل از بازدم در افراد 

 مختلف
 

 21 
بررسي   شمارش تعداد نبض و ضربان قلب در يك دقيقه و

 رابطه ي اين دو
 

 21 
مقايسه ي تعداد ضربان و تعداد بازدم پيش و پس از فعاليت 

 دويدن 
 

 23 
مشاهده و مقايسه ي ساختار بدني كرم خاكي و مورچه با ذره 

 بين
 

 مقايسه ي ساختار و ريخت شناسي گياهان تك لپه)سوسن( و دو  12 



 

دبستان پنجمجدول ثبت فعالّیت ها و آزمایش های علوم تجربی پایه ی   

 لپه)كدو(

 12 
پيشرفته از نظر داشتن يا نداشتن گل، مقايسه ي گياهان ابتدايي و 

 مخروط، هاگ و دانه
 

  طبقه بندي موجودات زنده و غير زنده محيط پيرامون 011 

  مشاهده ي اثر تغيير در محيط زندگي كرم خاكي و واكنش آن 012 

فعالیت، آزمایشموضوع  صفحه تاریخ  وسایل و موادآموزشی مورد استفاده 

  تاثير پهناي بال فرفره در فرود آمدن فرفره 2 

  تاثير طول  بال فرفره در فرود آمدن فرفره 4 

  تغييرات فيزيكي با ساخت بادبادك 1 

  تغييرات فيزيكي و شيميايي با حبه ي قند 01 

  تغييرات شيميايي با تخم مرغ آب پز 00 

  تغييرات شيميايي با تهيه ي نوشيدني گازدار 02 

  تشكيل رنگين كمان با آب 02 

  تشكيل رنگين كمان باآينه و آب 01 

  تشخيص رنگ هاي رنگين كمان با لوله ي خودكار 01 

  تشخيص رنگ هاي رنگين كمان با منشور 11 

  مقايسه ي ليوان آب و ذره بين در بزرگ نمايي 11 

  كاربرد ذره بين در توليد گرما و نور 10 

 11 
كاربرد ذره بين در ايجاد تصوير و اندازه ي 

 تصوير
 

  تاثير ليوان پرآب در نمايش جهت اشكال 12 

  تشكيل فسيل با اثر دست 12 

 20-21   وجود بقاياي موجودات زنده و غير زنده در خاك 

 22-25   ساخت مدلي براي حركت ماهيچه ها 

  نقش استخوان ها در حركت انگشتان 21 

 31 
ساخت مدلي براي مفصل استخوان هاي انگشت 

 نشانه و حركت آن
 

 قسمت هاي قابل مشاهده و غير قابل مشاهده ي  35 



  

 چشم در آينه

  تاثير نور بر اندازه ي مردمك چشم 32 

 وسایل و موادآموزشی مورد استفاده موضوع فعالیت، آزمایش صفحه تاریخ

  تاثير آب بر رشد گياه 22 

  تاثير خاك بر رشد گياه 11 

  تاثير هوا بر رشد گياه 10 

  تاثير نور بر رشد گياه 11 

 13 
نقش ريشه در انتقال آب و مواد مورد 

 نياز گياه از خاك
 

 15 

مقايسه ي مزه ي برگ هاي جعفري 

معمولي و برگ هاي جعفري  درون 

 محلول آب و قند

 

  گياهان، هوا را از چه راهي مي گيرند؟ 12 

 12 
تخيلي با عنوان -يك داستان علمي  

"از ريشه تا برگ"   
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

 

 وسایل و موادآموزشی مورد استفاده موضوع فعالیت، آزمایش صفحه تاریخ

  فاصله ي مناسب براي خواندن 32 

الله ي گوش در شنيدننقش  41    

 43 
تاثير برجستگي هاي روي زبان در 

 تشخيص مزه ها
 

 45 
تاثير حس بويايي در تشخيص درست 

 مزه ها
 

 41 
پوست كدام بخش دست حساس تر 

 است؟ 
 

 51 
تاثير جرم اجسام و فاصله ي آن ها با 

 تكيه گاه ها در اهرم ها
 

  ايجاد حالت افقي)تعادل( در اهرم 53 

  اندازه گيري جرم اجسام با اهرم 54 

  شناسايي انواع اهرم ها 55 

  استفاده از سطح شيب دار 51 

  تاثير پيچ در آسان شدن كارها 23 

 24 
ساخت قرقره و بررسي تاثير آن در 

 آسان شدن كارها
 

 25 
ساخت يك وسيله با استفاده از حداقل 

 سه ماشين ساده
 

 22 
از خرد شدن تشكيل خاك با استفاده 

 سنگ ها
 

 21 
 چگونه گياهان  موجب تشكيل خاك 

 مي شوند؟
 

  تاثير دما در تشكيل خاك 21 

  تاثير نوع خاك در ته نشين شدن آن 20 

  تهيه ي گياخاك 21 

 22 
تاثير نوع خاك در نفوذ آب و نگهداري 

 رطوبت
 



 

 

دبستان ششمجدول ثبت فعالّیت های علوم تجربی پایه ی   

 

 

 وسایل و موادآموزشی مورد استفاده موضوع فعالیت صفحه تاریخ

  تاثیر برخورد شهاب سنگ ها به زمین 3 

 
تاثیر سرعت فرود شهاب سنگ در قطر دهانه ي  24

 گودال
 

  خاصیت رنگ بري آب اكسیژنه 22 

  خاصیت رنگ بري آب اكسیژنه 23 

  بازیافت كاغذ 12 

یا چگالي(ویژگي هاي آهن )جرم حجمي  15    

  ویژگي هاي آهن)جرم( 15 

  ویژگي هاي آهن)چكش خواري( 11 

  شناسایي میزان اسید مواد 13 

  تاثیر جوهر نمك بر مواد 13 

  لرزش اجسام 21 

  عبور امواج لرزه اي از مواد متراكم و كم تراكم 22 

  مدل كره ي زمین 25 

  الیه هاي زمین 22 

 
مواد متراكم و كم تراكم در فاصله ي تاثیر جرم بر  23

 یكسان
 

  مانور زمین لرزه 32 

  مخروط آتش فشان 31 

  تولید گازهاي آتش فشاني 33 

  تاثیر نیرو بر اجسام 31 

  نیرو را بهتر حس كنید 32 

  موازنه ي نیرو)نیروهاي مساوي( 44 

  تاثیر نیروي خالص بر حركت اجسام 42 



 

 وسایل و موادآموزشی مورد استفاده موضوع فعالیت صفحه تاریخ

  تاثیر نیروي خالص بر حركت اجسام 41 

 45 
 تاثیر نیروي مغناطیسي در

 حركت اجسام آهن ربادار
 

  نیروي الكتریكي 41 

  نیروي اصطكاك 42 

  راه هاي كاهش اصطكاك 54 

  نیروي مقاومت هوا 54 

 52 
 تاثیر شكل جسم بر روي حركت آن

 جسم
 

  نیروي باالبري 51 

  ساخت هواپیماي كاغذي 52 

 54 
روش هاي پیشنهادي براي حركت 

 كاردستي ها
 

  تبدیالت انرژي 52 

  تاثیر ارتفاع بر ذخیره ي انرژي 14 

 12 
 تاثیر مجموعه ي جسم و فنر بر

 ذخیره ي انرژي
 

  تاثیر فنر بر ذخیره ي انرژي 12 

ذخیره ي انرژيتاثیر كوك كردن بر  11    

  یكاي انرژي روي مواد غذایي 13 

  اجزاي میكروسكوپ 15 

 11 
مشاهده ي سلول  آب هاي 

 مختلف)حوض،بركه،...(
 

  موجودات تك یاخته اي گرد یا بیضي 12 

  یاخته ي گیاهي و جانوري 24 

  تاثیر ید بر روي نشاسته 21 

  تاثیر ید بر روي برگ 22 

 21 
خود را از چه چیزي به قارچ انرژي 

 دست مي آورد؟
 


