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به نام خدا
مقدمه

سپاس خدای مهربان را که توفیق عطا فرمود تا کتابی دیگر در اختیار دانش آموزان عزیز قرار دهیم.

کتاب علوم دوم ابتدایی کتابی است از از مجموعه رشادت که براساس فصل های کتاب درسی و اهداف 

آموزشی مربوط به آن ها نوشته شده و با آخرین تغییرات کتاب درسی منطبق می باشد.

این کتاب با هدف تقویت علمی، دست ورزی، تقویت حواس، خوب دیدن و خوب شنیدن به رشته ی تحریر 

درآمده است.

از نکات برجسته ی کتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- درس نامه: برای هر فصل درس نامه ای در نظر گرفته شده است که مفاهیم علمی همان فصل را ساده و 

روان بازگو می کند.

2- آیا می دانی: پایان هر درس نامه به یک سؤال در قالب آیا می دانی پاسخ داده شده است که اّطالعاتی فراتر 

از کتاب را در ا ختیار دانش آموز قرار می دهد.

3- فکر کن و بساز: کودک را تشویق می کند که برای ساختن از طبیعت الهام بگیرد و احترام به طبیعت، حفظ 

و نگهداری از آن را درونی سازد.

4- ارجاع دانش آموز به کتاب آسمانی قرآن: اُنس با قرآن را در دانش آموز تقویت می کند و زمینه ی آشنایی 

بیش تر او را با قرآن فراهم می سازد.

به یادگیری  " تحقیق کن" دانش آموز را  به سؤاالت در قسمت  انجام کارهای عملی: پاسخ  5- تحقیق کن و 

مهارت های زندگی ترغیب می کند.

در پایان الزم می  دانیم از مؤلف محترم خانم  زهره قاسم خانی، از دبیر محترم مجموعه ی رشادت و خانم ها: 

ملیحه محمدی )گرافیست و صفحه آرا(، رضیه صفریان )تصویرگر(، ناهید صبائی، سکینه مظاهری )واژه نگار(

که در به ثمر رساندن این مجموعه زحمات زیادی متحّمل شده اند، قدردانی کنیم.

امیدواریم معلمان گرامی، دانش آموزان و اولیاء محترم با ارائه ی نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود ما را 

در غنی کردن این کتاب در ویرایش های بعدی یاری نمایند.

انتشارات مبتکران       



         
به نام خداوند مهربان
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فصل اّول: زنگ علوم

خداوند طبیعت را زیبا آفرید و به انسان حواّس پنجگانه

 را هدیه داد تا با استفاده از آن ها، طبیعت را مشاهده کند

 و از دیدن زیبایی های آن لّذت ببرد.

در این درس می خوانید هنگام مشاهده ی هر چیزی اگر

 مشاهدات یادداشت شود، بهتر است؛ زیرا به حافظه

 نمی شود اعتماد کرد و بسیاری از دیده ها و شنیده ها

 بعد از مّدتی فراموش خواهد شد.

خداوند در قرآن می فرماید: »در زمین گردش کنید تا ببینید خداوند چگونه مردم را آفرید.« )سوره ی حج 

/ آیه ی 46(

اگر برای گردش به باغ، کوه، جنگل، دریا و... می روید، بهتر است با خود لوازم زیر را همراه داشته باشید 

تا به دقیق تر شدن مشاهدات شما کمک کنند. این ابزار یادداشت برداری شما را نیز دقیق تر می کند.

وسایل مورد نیاز:
دوربین عّکاسی، ضبط صوت، دفترچه ی یادداشت، مداد، ذّره بین و ...

آیا می دانی!
هنگام گردش علمی به چه نکاتی باید توجه کنیم تا سالمتی ما 

به خطر نیفتد؟
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بهتر است این گونه باشیم: به طبیعت و خودمان احترام بگذاریم و از نعمت های زیبای خدا مراقبت کنیم 

و آن ها را درست استفاده کنیم.

تصویر زیر را نگاه کن و بگو کدام گروه کار درست تری انجام می دهند.

با عالمت × مشّخص کن.
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پاسخ های درست را با عالمت × مشّخص کن.

1- برای بیان دقیق مشاهدات چه باید کرد؟

2( با دّقت نگاه کنیم.  1( صداها را ضبط کنیم.  

4( یادداشت برداری کنیم.  3( دقیق گوش کنیم.   

2- برای یک مشاهده ی دقیق، از کدام حواّس خود استفاده کنیم؟

2( حّس شنوایی   1( حّس بینایی    

4( چند حواس   3( حّس بویایی    

3- در یک گردش علمی قبل از چشیدن و یا بوییدن چیزی، کدام راه مناسب تر است؟

1( مشورت با دوستمان   

2( مشورت با دانش آموزان بزرگ تر  

3( مشورت با معلّم خود  

4( خودمان باید تشخیص بدهیم  

به سؤاالت زیر پاسخ بده.

1- در یک مشاهده ی درست، کدام ابزارها موردنیاز است؟ )4 مورد بنویس.(

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

2- نام چند مکان که برای گردش علمی مناسب است را بنویس. )4 مورد(

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................
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3- از یک مکان علمی دیدن کن و مشاهدات خود را در 5 جمله بنویس.

نام و نام خانوادگی .............................................. نام مکان ............................... تاریخ .............................

 ........................................................................................................................................................... -1

........................................................................................................................................................... -2

........................................................................................................................................................... -3

........................................................................................................................................................... -4

........................................................................................................................................................... -5
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فصل دوم: هوای سالم، آب سالم

در این فصل می خوانید که همه ی جانداران برای زندگی و 

رشد به محیط سالم و آب و هوای پاک نیاز دارند. عوامل 

بسیار زیادی وجود دارد که باعث آلودگی هوا در شهرهای

 پرجمعّیت و بزرگ می شود؛ ازجمله: استفاده ی نادرست و زیاد

 از وسایل نقلیّه، کارخانه ها و وسایل گرمایشی نفت سوز و... 

 برای جلوگیری از آلودگی هوا بهتر است از وسایل نقلّیه ی 

عمومی استفاده کنیم و کارخانه های دودزا به محیط بیرون از

 شهر انتقال یابند؛ زیرا هوای آلوده باعث به وجود آمدن بیماری های قلبی ـ تنّفسی می شود.

انسان ها باعث آلودگی آب رودخانه ها و دریاها می شوند. مواّد شیمیایی از طریق فاضالب های شهری و 

کارخانه ها وارد رودخانه ها و... می شود. آلودگی آب با مواّد شیمیایی به جانوران و گیاهان آبزی آسیب 

می رساند.

برای جلوگیری از بیماری، باید از آب تصفیه شده استفاده کنیم. در تصفیه خانه ها، آب را از صافی عبور 

می دهند تا گل و الی آن را بگیرند و بعد میکروب های آب را از بین می برند و آب پاکیزه و سالم را از 

طریق لوله کشی به شهرها و روستاها می فرستند.

آیا می دانی!
استفاده از هوای سالم حّق مسلّم شما کودکان است؛ یعنی چه؟
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بهتر است این گونه باشیم: از آب که خداوند آن را برای زندگی و پاکیزگی فرو فرستاد نگهداری کنیم و 

در مصرف آن صرفه جویی کنیم.

برای  با هم مقایسه کن و درمورد هر کدام  را  نگاه کن و آن ها  به تصاویر زیر  با دّقت  1- فرزندم، 

خانواده توضیح بده:

2- عزیزم فکر می کنی که به جز ماشین ها، چه چیزهای دیگری باعث آلودگی شهرهای ما می باشند؟

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

3- هوای آلوده چه اثراتی بر زندگی انسان ها و جانوران دارد؟ )برای یکی از بزرگ ترهای مهربان 

توضیح بده.(

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................
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4- برای این که یک شهر با آب و هوای سالم و پاکیزه داشته باشیم، چه راه هایی را پیشنهاد می کنی؟ 

آیا می توانی یک نّقاشی درمورد این موضوع بکشی؟

5- فرزندم، حتماً هنگامی که به همراه پدر و مادر مهربان برای تفریح به پارک رفتی، با تابلوهای زیر 

در کنار بعضی از آبخوری ها روبه رو شده ای. آیا می توانی درمورد هر کدام از این تابلوها یک جمله 

بنویسی؟

......................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................
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6- همه ی انسان ها بهتر است از چه نوع آبی استفاده کنند؟

................................................................................................................

7- آب رودخانه ها قبل از تصفیه شدن، پشت ......................... جمع می شوند و از آب جمع شده پشت 

......................... برق نیز تولید می کنند.

8- به تصویر زیر نگاه کن و درمورد آن 2 جمله بنویس:

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
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1- انسان ها از آب چه استفاده هایی می کنند؟ 3 مورد را نّقاشی کن و زیر آن بنویس:

آب منبع پاکیزگی 
است.

................................................................................................................

........................................................
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2- آیا فقط انسان ها به آب احتیاج دارند؟ توضیح بده.

....................................................................................................................................................................................................................

3- اگر آب رودخانه ها خشک شود، چه اتّفاقی می افتد؟

بیشتر بدانیم!    
2 )دو سوم( بدن انسان ها آب 

3
آیا می دانستید که 

می باشد و انسان ها بیش از همه ی موجودات به آب

 نیاز دارند. پس بیایید در مصرف آب صرفه جویی کنیم.

1- برای صرفه جویی در آب، چه راه هایی را پیشنهاد می کنی؟ 2 مورد را بنویس.

....................................................................................................................................................................................................................

2- به تصویرهای زیر نگاه کن و در هر ردیف تصویر صحیح را رنگ بزن.
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3- برای انجام کدام یک از کارهای زیر، به آب احتیاج داریم؟

4- دوست خوبم، آیا می دانی تصویر زیر، چه مکانی را نشان می دهد؟ درمورد آن توضیح بده.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

5- به تصویر زیر خوب نگاه کن و درمورد آن با خانواده ی محترم خودت مشورت کن و بگو که با 

توّجه به این تصاویر، چگونه می توانیم به حفظ محیط زیست خودمان کمک کنیم؟
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6- کدام تصویرها، به سالم ماندن هوا کمک می کنند؟

7- کدام تصویرها باعث آلودگی هوا می شوند؟

8- آب رودخانه ها به وسیله ی کدام یک از تصویرهای زیر ممکن است آلوده شود؟

9- کدام  تصویرها، راه درست استفاده کردن از آب را نشان می دهند؟
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فصل سوم: زندگی ما و گردش زمین)1(

در این فصل می خوانید که کره ی زمین شبیه

 توپ است که به  طور دائم به دور خود و به دور

 خورشید می چرخد. چرخیدن زمین به دور خود،

 »شب و روز« را به وجود می آورد و چرخیدن زمین

 به دور خورشید باعث به وجود آمدن فصل ها و سال می شود.

همیشه یک طرف زمین به طرف خورشید است و خورشید نیمی

 از زمین را روشن می کند. طرف روشن زمین را »روز« و طرف تاریک آن را »شب« می گویند.

یک »شبانه روز« 24 ساعت است؛ یعنی 24 ساعت طول می کشد که زمین یک بار به دور خود بچرخد.

مایع  گرم،  محیط  در  می کنیم.  استفاده  »دماسنج«  نام  به  وسیله ای  از  گرمی،  و  اندازه گیری سردی  برای 

قرمزرنگ دماسنج باالتر می رود و در محیط سرد، مایع قرمزرنگ دماسنج پایین می آید. 

معموالً روزها گرم تر از شب ها است؛ زیرا خورشید با گرما و نور خود، زمین را گرم و روشن می سازد. 

تغییر دما به سرعت اتّفاق نمی افتد؛ یعنی یک محیط سرد، آرام آرام گرم و یک محیط گرم، آرام آرام 

سرد می شود.دمای محل های سایه و آفتاب نیز با هم تفاوت دارد. جاهای آفتابی گرم تر از محل های سایه 

از  استفاده  با  گیاهان  دارند.  نیاز  گرمای خورشید  و  نور  به  گیاهان  و  حیوانات  انسان ها،  می باشد.همه ی 

انرژی خورشید، برای خود و جانداران دیگر غذاسازی می کنند. مثل: درختان میوه و... .

بیش تر انسان ها و هم چنین حیوانات هنگام روز مشغول فّعالّیت هستند و شب ها استراحت می کنند.
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آیا می دانی!
بعضی از شغل ها در شب فّعال هستند؛ مثل پرستاران که شب ها مراقب بیماران 

هستند و یا رانندگانی که مسافران را جابه جا می کنند و یا بعضی از جانوران مثل 

خّفاش و سگ نگهبان، شب ها فّعالّیت می کنند.

پاسخ های درست را با عالمت × مشّخص کن.

1- نیمه ی تاریک زمین را چه می نامند؟

4( عصر   3( صبح    2( شب    1( روز   

2- نیمه ی روشن زمین را چه می نامند؟

4( روز   3( شب    2( صبح    1( عصر   

3- یک شبانه روز چند ساعت است؟

4( 22 ساعت   3( 24 ساعت    2( 18 ساعت    1( 12 ساعت   
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4- از چرخش زمین به دور خود به وجود می آید؟

3( فصل        4( سال   2( ماه    1( شب و روز   

5- کدام جانور، شب ها فّعالّیت می کند؟

3( خّفاش        4( پنگوئن   2( اسب    1( گربه   

6- کدام شغل در شب هم فّعال است؟

3( پزشک اورژانس        4( معلّم   2( آرایشگر    1( خّیاط   

کاربرد ابزار
یکی از ابزارهای زیر را به جای کره ی زمین و یکی را به جای خورشید انتخاب کن و ثابت کن که چگونه 

خورشید همیشه نیمی از زمین را روشن می کند. )شکل آن را در کادر زیر نّقاشی کن.(
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جاهای خالی را با عبارت های مناسب پر کن.

1-  خداوند مهربان شب را برای ....................... پدید آورد.

2-دمای هوا هنگام ظهر ....................... است.

 3-نور خورشید همیشه ....................... زمین را روشن می کند.

4- چرخش زمین به دور خود در 24 ساعت را یک ....................... می نامند.

5-در صبح یا هنگام طلوع خورشید، زمین به طور ناگهانی ....................... نمی شود.

آزمایش کن
 

آیا دما به طور ناگهانی باال می رود و یا پایین می آید؟

برای رسیدن به پاسخ سؤال، آزمایش زیر را انجام بده.

* یک دماسنج را داخل یک ظرف آب جوش قرار بده و عددی را که دماسنج نشان می دهد، به کمک 

بزرگ ترها یادداشت کن. بعد از نیم ساعت مجدداً دماسنج را داخل ظرف قرار بده و عدد آن را بنویس. 

این کار را دوباره بعد از یک ساعت و دو ساعت انجام بده و همه ی عددها  را در کادر زیر بنویس.

عدد مورد نظر به درجهزمان مورد نظر

دماسنج در آب جوش )بالفاصله(

بعد از نیم ساعت

بعد از یک ساعت

بعد از دو ساعت

.....................

.......................

.......................

.......................

نتیجه ی آزمایش را در این قسمت بنویس.

......................................................................................................................................................



22

یی
دا

 ابت
وم

م د
لو

ع

هر جمله را به شکل مخصوص خود وصل کن. )با خط کش(

1- ماه نورش را از آن می گیرد.

2- به گرما و نور خورشید نیاز دارند.

3- برای اندازه گیری گرمی و سردی هوا، از آن استفاده می کنیم. 

4- هنگام غروب خورشید )عصر( آرام آرام سرد می شود.

تحقیق کن

1- معنی آیه ی 61 سوره ی غافر را در کادر زیر با خّط زیبا بنویس و درمورد آن توضیح بده. )2 سطر(

معنی آیه: .............................................................................................................................................................................................

توضیح: ................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 

2- چرا خّفاش نمی تواند مانند جانوران دیگر در روز فّعالّیت کند؟ 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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آزمایش کن
 

 دو دماسنج تهّیه کن. یکی را در محّل آفتاب گیر خانه و دیگری را در جایی که سایه است و نور خورشید 

به آن جا نمی تابد بگذار و نتیجه را به صورت یک گزارش در 4 سطر بنویس.

گزارش کار: .......................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

بهتر است بدانی که حرکت زمین به دور محور خود در 

جهت خالف عقربه های ساعت از غرب به شرق صورت

 می گیرد. به کمک بزرگ ترها این حرکت را باعالمت

)  روی ساعت نشان بده. )→  پیکان 
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به سؤاالت زیر پاسخ بده.

1- نور خورشید چه اثری بر زندگی انسان ها، گیاهان و جانوران دارد؟

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2- نتیجه ی گردش زمین به دور خورشید را در 1 سطر بنویس.

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

3- تغییر دما از طلوع خورشید تا غروب آن را در 2 سطر بنویس.

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................


