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 چکیده

تعیین اهداف درس به ، از منظر 1396-1395ابتدایی در سال تحصیلی  درسی علوم تجربی سوم هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب

جلد کتاب بودند.  ششدورۀ ابتدایی بود که جمعاً  علوم تجربی های، است. روش پژوهش تحلیل محتوا بود. جامعۀ آماری شامل کتابدرس

دی برای تحلیل داده ها ی پردازش اطالعات از روش توزیع فراوانی، درصدر نظر گرفته شد. برا کتاب علوم تجربی سوم نمونۀ آماری نیز

بیشترین فراوانی  ب درسی مورد بررسیادر کتدهندۀ آن بود که شناسایی شد. نتایج نشان هدف196مورد تحلیل،  کتاب در د.استفاده ش

 .مریوط به اهداف شناختی و کمترین آن مربوط به اهداف عاطفی)نگرشی( بود

 تحلیل محتوا، کتاب درسی، دوره ابتدایی، اهداف درس، نقشه مفهومی:واژگان کلیدی
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 مقدمه

تجزیه و تحلیل متون یعنی جزء جزء کردن و یافتن ارتباط تحلیل محتوای کتب و سرودهای مذهبی تاریخچه بسیار قدیمی دارد.در ایران 

است.با پیدایش روزنامه، فصل جدیدی در تکامل این تکنیک گشوده شد و  شدهمیکار گرفته به  بین متون قرآنی و نظم و نثر فارسی

محققین زیادی در  20صورت یک روش تحقیقی درآمد و با آغاز قرن  به تدریج تحلیل محتوا به .ها آغاز شدتحلیل و ارزیابی متن روزنامه

به بعد محدوده تحلیل محتوا از روزنامه  1930از سال  کشورهای مختلف مثل انگلستان، شوروی، آلمان و آمریکا به این روش روی آوردند.

 .افتها به رادیو، تلویزیون، کتاب، شعر و تبلیغات گسترش ی

( معتقد است : تحلیل محتوا یک شیوه تحقیقی است که برای تشریح عینی، منظم و کمی محتوای Bernard Berelson) برلسون برنارد

آشکار پیام های ارتباطی به کار می رود. به عبارت دیگر، وی تحلیل محتوا را روش مطالعه و تجزیه و تحلیل ارتباط به شیوه نظام دار، 

 تعاریف دیگر صاحبنظران و اندیشمندان در مورد تحلیل محتوا : .گیری متغیرها توصیف می کندکار برای اندازهعینی، کمی و آش

 .داندمی پیام آن با برخورد چگونگی روش کردن پیدا و پیام یک تحلیل و تجزیه برای منظم ایشیوه را محتوا تحلیل پاد، ریچارد- 

 شده، می داند.هایی از پیش تعیینبندی عنصرهای متن مورد تحلیل در مقولهمعنای طبقهوریس دوورژه، تحلیل محتوا را به م -

 یلتحل و نظم نیازمند ماهیت، نظر از بودنجامع وجود با که ارتباطی های پیام علمی تحلیل معنای به محتوا تحلیل گویدمی بارکوس -

 .باشدمی دقیق

ار می کمعتمدنژاد، تحلیل محتوا، به هر نوع فنی اطالق می گردد که در راه استنتاج منظم و عینی ویژگی های خاص یک متن به  نظر از - 

 آید.

 . کندمیتعریف ارتباط محتوای اصلی خطوط یا محورها ساختن برجسته و شناخت را محتوا تحلیل نیز ساروخانی - 

 .ها دخالتی نداردیقات بدون مزاحمت یا بدون واکنش است، زیرا محقق مستقیماً در دستکاری دادهبه طور کلی، تحلیل محتوا در زمره تحق

 است، پیام فرستنده و پیام به مربوط هاتحلیل بیشتر چند هر رفتمی کار به پیام هایویژگی تحلیل برای تنها آغاز در محتوا تحلیل روش

 بالدن را زیر اهداف از یکی محتوا تحلیل گفت توانمی بنابراین. شودمی پرداخته گیرندگان روی پیام اثرهای تحلیل به نیز گاهی اما

 : کندمی

 .است چگونه؟ و که؟ به چه؟ هایپرسش به پاسخ که آن، توصیف منظور به پیام هایویژگی تحلیل( 1

 .است چرا؟ و که؟ هایپرسش به پاسخ که فرستنده، توصیف منظور به پیام هایپیشینه تحلیل( 2

 .است اثری؟ چه با پرسش به پاسخ که مخاطب، روی بر آن اثر شناخت منظور به پیام آمدهایپی تحلیل( 3

، پژوهشگران به تحلیل خود رسانه یعنی روزنامه، "مارشال مک لوهان"تر تحلیل محتوا با الهام از نظرهای باید افزود که در کاربردهای تازه

محتوای پیام سرابی بیش نیست و  "لوهانمک"چرا که به نظر  .اندتوجه به پیام در مفهوم معارف آن، نیز پرداخته، بدون ...تلویزیون و 

 .پیام راستین خود رسانه است
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 ،در کتاب های درسی، معلمان بدون داشتن هدف و غایت از تدریس به نتیجه مطلوب نخواهند رسید. پس با مشخص کردن اهداف درس

تدریس اثربخش تر خواهد شد. بنابراین مدرسین می توانند نتایج حاصل از  فرایندبرنامه ای برای آن درس مشخص شده و  ،قبل از تدریس

 این پژوهش را در تدریس علوم پایه سوم مورد استفاده قرار دهند.

 یادگیری را ثمربخش کنند.-یاددهیبتوانند فرایند جدید داشته باشند؛ معلمان بتوانند قبل از تدریس برنامه ای از درس  ،اهداف

یادگیری به خوبی انجام می -و یاددهی اند که چه چیزی را باید آموزش دهدفرضیه، اگر آموزگار اهداف هر درس را مشخص کند می د

 گیرد.

 روش تحقیق

 توصیفی و غیر آزمایشی است. ،تحقیق از نوع کاربردی و از نظر گردآوری اطالعات ،براساس هدف

 ابتدایی های علوم تجربی دوره کتاب، ریجامعه آما

 نمونه، کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی

 نمونه گیری نیز براساس نمونه گیری غیر احتمالی انجام شده است.

 قرار است اهداف جزیی طبقه بندی شوند و هر هدف یک جمله میباشد پس واحد ثبت جمله است.، واحد ثبت

 برای تحلیل داده ها استفاده می شود. ،درصدی-توزیع فراوانیزش اطالعات با روش پردا، روش آماری

 

 پردازش اطالعات

 جدول آمار درس اول

 عاطفی شناختی روش آماری
-روانی

 حرکتی
 مجموع

 درس اول
 9 1 1 7 فراوانی

 100 11.1 11.1 77.7 درصد

 جدول آمار درس دوم

 عاطفی شناختی روش آماری
-روانی

 حرکتی
 مجموع

 درس دوم

 10 1 1 8 فراوانی

 100 10 10 80 درصد

 جدول آمار درس سوم
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 عاطفی شناختی روش آماری
-روانی

 حرکتی
 مجموع

 درس سوم
 14 1 2 11 فراوانی

 100 7.1 14.2 78.5 درصد

 جدول آمار درس چهارم

 عاطفی شناختی روش آماری
-روانی

 حرکتی
 مجموع

 درس چهارم
 14 2 1 11 فراوانی

 100 14.2 7.1 78.5 درصد

 جدول آمار درس پنجم

 عاطفی شناختی روش آماری
-روانی

 حرکتی
 مجموع

 درس پنجم
 16 3 3 10 فراوانی

 100 18.7 18.7 62.5 درصد

 جدول آمار درس ششم

 عاطفی شناختی روش آماری
-روانی

 حرکتی
 مجموع

 درس ششم
 13 1 0 12 فراوانی

 100 7.6 0 92.3 درصد

 جدول آمار درس هفتم

 عاطفی شناختی آماری روش
-روانی

 حرکتی
 مجموع

 درس هفتم
 18 4 1 13 فراوانی

 100 22.2 5.5 72.2 درصد

 جدول آمار درس هشتم

 عاطفی شناختی روش آماری
-روانی

 حرکتی
 مجموع

 درس هشتم
 3 2 0 1 فراوانی

 100 66.6 0 33.3 درصد

 جدول آمار درس نهم
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 عاطفی شناختی روش آماری
-روانی

 حرکتی
 مجموع

 درس نهم
 14 0 2 12 فراوانی

 100 0 14.2 85.7 درصد

 جدول آمار درس دهم

 عاطفی شناختی روش آماری
-روانی

 حرکتی
 مجموع

 درس دهم

 12 3 0 9 فراوانی

 100 25 0 75 درصد

 جدول آمار درس یازدهم

 عاطفی شناختی روش آماری
-روانی

 حرکتی
 مجموع

درس 

 یازدهم

 19 4 2 13 فراوانی

 100 21.05 10.5 68.4 درصد

 جدول آمار درس دوازدهم

 عاطفی شناختی روش آماری
-روانی

 حرکتی
 مجموع

درس 

 دوازدهم

 20 2 0 18 فراوانی

 100 10 0 90 درصد

 جدول آمار درس سیزدهم

 عاطفی شناختی روش آماری
-روانی

 حرکتی
 مجموع

درس 

 سیزدهم

 22 0 0 22 فراوانی

 100 0 0 100 درصد

 آمار درس چهاردهم جدول

 عاطفی شناختی روش آماری
-روانی

 حرکتی
 مجموع

درس 

 چهاردهم

 12 0 0 12 فراوانی

 100 0 0 100 درصد
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 بحث و نتیجه گیری

با توجه به اینکه هدف های حیطه شناختی، بر حفظ کردن یا بازسازی چیزی که احتماال یاد گرفته شده و همچنین هدف هایی تاکید دارد 

پذیرش یا عدم هدف های حیطه عاطفی، بر یک مایه احساسی، یک هیجان، یا درجه ای از  بر حل برخی وظایف عقلی است؛ مشتملکه 

 حرکتی نیز، کاربست و بدست آوردن مهارت ها را شامل میشود.-هدف های حیطه روانیپذیرش تاکید می کند و 

درصد حیطه 11.1درصد حیطه عاطفی و 11.1حیطه شناختی و درصد 77.7براساس این توضیحات، اهداف درس اول شامل میشود از 

 حرکتی؛ پس برای تحقق این اهداف باید تدریس این درس متناسب با این درصدها باشد.-روانی

حرکتی؛ پس برای تحقق -درصد حیطه روانی10درصد حیطه عاطفی و 10درصد حیطه شناختی و 80اهداف درس دوم شامل میشود از 

 ریس این درس متناسب با این درصدها باشد.این اهداف باید تد

حرکتی؛ پس برای تحقق این -حیطه روانی7.1درصد حیطه عاطفی و 14.2درصد حیطه شناختی و 78.5اهداف درس سوم شامل میشود از 

 اهداف باید تدریس این درس متناسب با این درصدها باشد.

حرکتی؛ پس برای تحقق -حیطه روانی14.2درصد حیطه عاطفی و 7.1درصد حیطه شناختی و 78.5اهداف درس چهارم شامل میشود از 

 این اهداف باید تدریس این درس متناسب با این درصدها باشد.

حرکتی؛ پس برای تحقق -حیطه روانی18.7درصد حیطه عاطفی و 18.7درصد حیطه شناختی و 62.5اهداف درس پنجم شامل میشود از 

 با این درصدها باشد.این اهداف باید تدریس این درس متناسب 

حرکتی؛ پس برای تحقق این -حیطه روانی7.6درصد حیطه عاطفی و 0درصد حیطه شناختی و 92.3اهداف درس ششم شامل میشود از 

 اهداف باید تدریس این درس متناسب با این درصدها باشد.

حرکتی؛ پس برای تحقق -حیطه روانی22.2درصد حیطه عاطفی و 5.5درصد حیطه شناختی و 72.2اهداف درس هفتم شامل میشود از 

 این اهداف باید تدریس این درس متناسب با این درصدها باشد.

حرکتی؛ پس برای تحقق این -حیطه روانی66.6درصد حیطه عاطفی و 0درصد حیطه شناختی و 33.3اهداف درس هشتم شامل میشود از 

 اهداف باید تدریس این درس متناسب با این درصدها باشد.

حرکتی؛ پس برای تحقق این -حیطه روانی0درصد حیطه عاطفی و 14.2درصد حیطه شناختی و 85.7درس نهم شامل میشود از اهداف 

 اهداف باید تدریس این درس متناسب با این درصدها باشد.

این حرکتی؛ پس برای تحقق -حیطه روانی25درصد حیطه عاطفی و 0درصد حیطه شناختی و 75اهداف درس دهم شامل میشود از 

 اهداف باید تدریس این درس متناسب با این درصدها باشد.

حرکتی؛ پس برای -حیطه روانی21.05درصد حیطه عاطفی و 10.5درصد حیطه شناختی و 68.4اهداف درس یازدهم شامل میشود از 

 تحقق این اهداف باید تدریس این درس متناسب با این درصدها باشد.
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حرکتی؛ پس برای تحقق این -حیطه روانی10درصد حیطه عاطفی و 0درصد حیطه شناختی و 90اهداف درس دوازدهم شامل میشود از 

 اهداف باید تدریس این درس متناسب با این درصدها باشد.

حرکتی؛ پس برای تحقق این -حیطه روانی0درصد حیطه عاطفی و 0درصد حیطه شناختی و 100اهداف درس سیزدهم شامل میشود از 

 ن درس متناسب با این درصدها باشد.اهداف باید تدریس ای

حرکتی؛ پس برای تحقق این -حیطه روانی0درصد حیطه عاطفی و 0درصد حیطه شناختی و 100اهداف درس چهاردهم شامل میشود از 

 اهداف باید تدریس این درس متناسب با این درصدها باشد.

 مورد را شامل شدند.24حرکتی -اهداف روانیمورد و 13مورد، اهداف عاطفی و نگرشی 159در کل کتاب اهداف شناختی 

 لم و آموزگار پایه سوم باید عمدهمعپرداخته شده است، دروس کتاب همانطور که مشخص شد بیشتر به اهداف شناختی  پس در تمام

 انتقال دانش قرار داده و مفاهیم درس را به دانش آموزان از این طریق منتقل کند.تمرکز و فعالیت خود را بر 

 

 منابع

 .خابی. تهران: دانشگاه شهید بهشتیترجمه ملیحه آشنایی؛ محمد یمنی دوزی سر (1375)( باردن، آکن. تحلیل محتوا.1 

تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی. ترجمه نادر ساالرزاده امیری. تهران: دانشگاه  (1373)( رایت، کارل. نقل در: ال. آر. هولستی.2

 .عالمه طباطبایی

 .های تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیروش (1375)ساروخانی، باقر.( 3

-100( ش: 1376. نمایه پژوهش. س. اول )تابستان "آموزش، تحقیق، ترویج )تحلیل محتوای نامه علوم اجتماعی("اهلل. ( فاضلی، نعمت4

99. 

 .42ص :  3-4( ش: 1376مایه پژوهش. س. اول )پاییز و زمستان ( بدیعی، نعیم. روش تحلیل محتوا. ن5

  .کل تبلیغاتتحلیل محتوا. تهران : اداره (1380)( بدیعی، نعیم.6

 .ترجمه نادر ساالرزاده امیری. تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی (1373)( هولستی، ال. آر. تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی.7

 .1385. تهران : انتشار،  "ها )جلد دوم( های خاص تحقیق در علوم اجتماعی : کندوکاوها و پنداشتهتکنیک"فرامرز. پور، ( رفیع8

 .دفتر تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری، چاپ اول .(1392(علوم تجربی سوم دبستان، راهنمای تدریس.)9
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 پیوست

 اهداف درس به درس

 زنگ علوم-درس اول

 پرسش های موردنظر خود را تنظیم کند. شناختی)دانش( -1

 ابزار جمع آوری آنها را شناسایی کند. شناختی)دانش( -2

 بین مسئله/موضوع مورد مطالعه، منابع و ابزارهای هماهنگی را تشخیص دهند. شناختی)دانش( -3

 ناختی)درک(با توجه به مسئله/موضوع مورد مطالعه چند منبع مختلف را شناسایی کنند. ش -4

 گزارشی را که بیانگر پاسخ های مستندی به پرسش های موردنظر است را تنظیم کنند. شناختی)دانش( -5

 در گزارش تنظیم شده هماهنگی بین ابزار و منابع را تشخیص دهند. شناختی)دانش( -6

 . شناختی)تحلیل(اطالعات جمع آوری شده را به صورت منسجم و در راستای پرسش های اولیه گزارش کنند -7

 در جمع آوری اطالعات فعاالنه شرکت کنند. عاطفی)واکنش نشان دادن( -8

 حرکتی)اجرای مستقل(-زیر نظر معلم اطالعات جمع آوری کنند. روانی -9

 خوراکی ها-درس دوم

 غذاهایی را که در وعده های غذایی روزانه مصرف می کنند، نام ببرند. شناختی)دانش( -1

 گروه های چهارگانه طبقه بندی کنند. شناختی)تحلیل( آنها را در -2

 با توجه به محل زندگی خود، درمورد مواد غذایی که بیشتراز آنها تغذیه می کنند، اطالعات جمع آوری کنند. شناختی)کاربرد( -3

 مواد غذایی محلی خود را نام ببرند. شناختی)دانش( -4

 هایی که مفیدند از هم تفکیک کنند. شناختی)تحلیل(مواد غذایی که برای بدن مضر هستند با آن -5

 مواد مورد استفاده در غذاها)آش رشته( را در گروه های غذایی دسته بندی کنند. شناختی)تحلیل( -6

 درباره مواد نگه دارنده در کالس توضیح دهند. شناختی)دانش( -7

 محل های مناسب نگه داری غذاها را بیان کنند. شناختی)دانش( -8

 به تاریخ مصرف مواد غذایی که از بازار میخرند توجه کنند. عاطفی)توجه( -9
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 حرکتی)تقلید(-درست کردن غذاهای محلی را با کمک معلم انجام دهند. روانی -10

 مواد اطراف ما-درس سوم

هند. شناختی مواد گازی را تشخیص د« پخش شدن در همه فضای ظرف»در مواد پرکاربرد زندگی روزمره خود بر پایه مالک  -1

 )درک(

 کاربرد گازها را در زندگی مشخص کنند. شناختی )کاربرد( -2

 در مواد پرکاربرد زندگی روزمره خود بر پایه مالک مواد گازی را تشخیص دهند. شناختی )تحلیل( -3

 کاربرد مواد گازی پرکاربرد زندگی ر.زمره خود را تفسیر کنند. شناختی )ارزشیابی( -4

 سته جامد، مایع، گاز طبقه بندی کنند. شناختی )تحلیل(بتوانند مواد را در سه د -5

 اثر گرم کردن و سرد کردن را به نمونه هایی از مواد جامد و مایع ناشناخته مقایسه کنند. شناختی )تحلیل( -6

 ل(ستقحرکتی )اجرای م -بتوانند به تنهایی با استفاده از صابون)جامد( و آب)مایع( و وسایل دیگر حباب)گاز( بسازند. روانی -7

 بتوانند حالت گاز را تعریف کنند. شناختی )کاربرد( -8

 تبدیل حالت های مختلف آب را توضیح دهند. شناختی )دانش( -9

 بتوانند تبخیر را تعریف کنند. شناختی )کاربرد( -10

 هنگام آزمایش تبدیل جامد به مایع )ذوب( به دقت مشاهده کنند و توجه نشان دهند. عاطفی )دریافت( -11

 وانند ذوب را تعریف کنند. شناختی )کاربرد(بت -12

 آزمایش تبخیر را فعاالنه بررسی و شرکت کنند. عاطفی )واکنش نشان دادن( -13

 نمونه های تبخیر آب را در زندگی نام ببرند. شناختی )دانش( -14

 اندازه گیری مواد-درس چهارم

 )کاربرد(مواد را با مقیاس خود ساخته اندازه گیری کنند. شناختی  -1

 مقیاس های اندازه گیری )لیتر( را بشناسند. شناختی )دانش( -2

 اندازه و مقدار مواد را تخمین بزنند. شناختی )تحلیل( -3

 حرکتی )تقلید( -با کمک معلم یا کتاب وسیله اندازه گیری )ترازو( بسازند. روانی -4

 پایستگی جرم را تشخیص دهند. شناختی )تحلیل( -5

 ند. شناختی )تحلیل(اندازه مواد را مقایسه کن -6

 جرم را تعریف کنند. شناختی )کاربرد( -7

 ابزار اندازه گیری را بشناسند. شناختی )دانش( -8

 گرم( را بشناسند. شناختی )دانش( -واحد بیان جرم )کیلوگرم -9

 جرم مواد را با نمودار نشان دهند. شناختی )کاربرد( -10

 د. شناختی )ترکیب(اطالعاتی درباره وسایل اندازه گیری جمع آوری کنن -11
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 حرکتی )اجرای مستقل( -وسایل پرکاربرد زندگی روزمره خود را به تنهایی اندازه گیری کنند. روانی -12

 هنگام مقایسه ی اندازه ی مواد دقت کنند و توجه نشان دهند. عاطفی )دریافت و توجه( -13

 واحدهای اندازه گیری را به هم تبدیل کنند. شناختی )تحلیل( -14

 آب ماده باارزش-س پنجمدر

 حالت های مختلف آب در طبیعت را نام ببرند. شناختی )دانش( -1

 نقش حرارت )خورشید( و سرما در چرخه آب را بیان کنند. شناختی )فهمیدن( -2

 حرکتی )اجرای مستقل( -چرخه آب را زیرنظر معلم با وسایل اجرا کنند. روانی -3

 شناختی )تحلیل(مقطر با آب معمولی را تشخیص دهند.  تفاوت آب -4

 چرخه آب در طبیعت و آزمایش چرخه آب را با هم مقایسه کنند. شناختی )تحلیل( -5

 آب ها و خشکی ها را روی کره جغرافی مشخص کنند. شناختی )کاربرد( -6

 درباره آب دریا و مصارف خانگی و کشاورزی قضاوت کنند. شناختی )ارزش یابی( -7

 جمع آوری کنند. شناختی )کاربرد(« ءٍ حَیٍّ وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیْ» اطالعاتی درمورد آیه  -8

 مقدار آب های شور و قابل استفاده را با هم مقایسه کنند. شناختی )تحلیل( -9

 راه های صرفه جویی آب را نام ببرند. شناختی )دانش(  عاطفی )ارزش گذاری( -10

 بیان کنند. شناختی )فهمیدن( عاطفی)واکنش نشان دادن(راه حل هایی برای صرفه جویی )آب(  -11

 راه حل های پیشنهادی صرفه جویی را عمل کنند. عاطفی )تبلور ارزش ها( -12

 حرکتی )اجرای مستقل( -مقدار آب مصرفی برای تولید گیاه )لوبیا( را اندازه گیری کنند. روانی -13

 حرکتی )تقلید( -روانیبا کمک معلم نحوه تشکیل ابر را انجام دهند.  -14

 زندگی ما و آب-درس ششم

 زیرزمینی( نام ببرند. شناختی )دانش( -قنات -رود -شکل های مختلف آب را )جاری -1

 نفوذپذیری آب را در خاک های مختلف کشف کنند. شناختی )کاربرد( -2

 نفوذپذیری آب را در خاک های مختلف مقایسه کنند. شناختی )تحلیل( -3

 هند. شناختی )دانش(تشکیل رود را توضیح د -4

 تشکیل آب زیرزمینی را توضیخ دهند. شناختی )دانش( -5

 اطالعاتی درمورد چشمه، چاه و قنات های محل زندگی و استفاده های آنها جمع آوری کنند. شناختی )کاربرد( -6

 دالیل آلودگی آب ها را تعیین کنند. شناختی )تحلیل( -7

 زیرزمینی جمع آوری کنند. شناختی )کاربرد( اطالعاتی درمورد دالیل آلودگی آب ها را خصوصاً -8

 استفاده درست و استفاده بی رویه از چاه را مقایسه کنند. شناختی )تحلیل( -9

 حرکتی )اجرای مستقل( -آزمایش تصفیه آب در طبیعت را انجام دهند. روانی -10
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 لیل(درمورد تصفیه آب به وسیله شن و ماسه در طبیعت نتیجه گیری کنند. شناختی )تح -11

 تصفیه آب در تصفیه خانه را توضیخ دهند. شناختی )دانش( -12

 درمورد تصفیه آب در محل زندگی خود اطالعات جمع آوری کنند. شناختی )کاربرد( -13

 نور و مشاهده اجسام-درس هفتم

 رابطه نور و دیدن اجسام را توضیح دهند. شناختی )دانش( -1

 حرکتی )تقلید( -انجام دهند. روانیوجود نور و دیدن اجسام به کمک والدین  -2

 منبع نور را تعریف کنند. شناختی )کاربرد( -3

 چند منبع نور را تشخیص دهند. شناختی )تحلیل( -4

 چند جسم که در تاریکی نور تولید می کنند نام ببرند. شناختی )دانش( -5

 حرکتی )اجرای مستقل( -بازتاب نور را با آینه و نورخورشید انجام دهند. روانی -6

 تابش نور را تعریف کنند. شناختی )کاربرد(باز -7

 اجسامی که بازتابش نور دارند تشخیص دهد. شناختی )تحلیل(  -8

 نور شدید خورشید را بر چشم خود و دیگران بازتاب نکنند. عاطفی )ارزش گذاری(  -9

 حرکتی )اجرای مستقل( -بازتاب نور با اجسام صاف و ناصاف را انجام دهند. روانی  -10

 ا اجسام صاف و ناصاف را با هم مقایسه کنند. شناختی )تحلیل(بازتاب نور ب  -11

 اجسام صاف و ناصاف را فهرست بندی کنند. شناختی )دانش(  -12

 انواع آینه ها را می شناسند. شناختی )دانش(  -13

 تشکیل تصویر در انواع مختلف آینه را با استفاده از قاشق انجام دهند. شناختی )کاربرد(  -14

 طبقه بندی کنند. شناختی )تحلیل( ویژگی های تصاویر را  -15

 کاربرد آینه ها را بیان کنند. شناختی )درک(  -16

 حرکتی )اجرای مستقل( -رنگ های مختلف نور را با اجسام رنگی به وجود آورد. روانی  -17

 جست و جو کنیم و بسازیم-درس هشتم

 حرکتی )اجرای مستقل( -انواع مختلف آینه را بسازند.روانی -1

 آینه های مختلف کشف کنند. شناختی )کاربرد(انواع تصویر را در  -2

 حرکتی )اجرای مستقل( -تصاویر ایجاد شده را نقاشی کنند. روانی -3

 (1نیرو، همه جا )-درس نهم

 نیرو( را تشخیص دهند. شناختی )درک( -اسم بازی ها را )کار -1

 شناختی )درک(اسم وسایل و ابزاری که به آنها نیرو )هنگام بازی( وارد می کنند تشخیص دهند.  -2

 هنگام بازی به نکات ایمنی توجه کنند. عاطفی )دریافت( -3

 انواع وارد کردن نیرو )کشیدن و هل دادن( در بازی را بشناسند. شناختی )دانش( -4

 انواع وارد کردن نیرو )کشیدن و هل دادن( را تشخیص دهند. شناختی )تحلیل( -5
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 تی )تحلیل(رابطه وزن جسم و نیروی وارد شده را تشخیص دهند. شناخ -6

 مفهوم و تعریف نیرو را بشناسند. شناختی )دانش( -7

 هل دادن( را در کارهای روزانه مشخص کند. شناختی )کاربرد( -انواع نیرو )کشیدن -8

 تغییر جهت و تغییر شکل( را تشخیص دهند. شناختی )تحلیل( -انواع نیروهای وارده به اجسام )برای توقف جسم -9

 تغییر جهت و تغییر شکل( را نام ببرند.     شناختی )دانش( -)برای توقف جسم انواع نیروهای وارده به اجسام -10

 حرکتی )مستقل(( و آن را به عنوان یکی از نیروها بشناسند. شناختی )دانش( -نیروی باد را با ساخت قایق انجام دهند. )روانی  -11

 جهت نیرو را بشناسند. شناختی )دانش(  -12

 )درک(جهت نیرو را تشخیص دهند. شناختی   -13

 هنگام کار به نکات ایمنی توجه کنند. عاطفی )دریافت(  -14

 (2نیرو، همه جا )-درس دهم

 حرکتی )اجرای مستقل( -نیروهای بین آهنربا را انجام دهند. روانی -1

 نیروی کششی )جاذبه( و دافعه را بدون تماس آهنربا تشخیص دهند. شناختی )تحلیل( -2

 اربرد(نیروی کشش زمین را تعریف کنند. شناختی )ک -3

 کاربرد )کمک( نیروی کشش زمین را تشخیص دهند. شناختی )تحلیل( -4

 جهت نیروی کشش زمین را مشخص کنند. شناختی )کاربرد( -5

 حرکتی )اجرای مستقل( -رابطه بین جرم جسم و نیروی کشش زمین را با اجسام مختلف انجام دهند. روانی -6

 ختی )ارزشیابی(رابطه بین جرم جسم و نیروی کشش زمین قضاوت کنند. شنا -7

 وسایلی )اهرم( که نیرو را افزایش می دهند کشف کنند. شناختی )کاربرد( -8

 حرکتی )اجرای مستقل( -استفاده از اهرم را انجام دهند. روانی -9

 رابطه بین طول اهرم و شدت نیرو را تشخیص دهند. شناختی )تحلیل( -10

 معنی اهرم را توضیح دهند. شناختی )دانش( -11

 مورد از اهرم های مختلف را مشخص کنند. شناختی )کاربرد(چند  -12

 بکارید و ببینید-درس یازدهم

 حرکتی )تقلید( -گندم( را با کمک کتاب و تصاویر بکارند. روانی -دانه گیاه )لوبیا -1

 برای کاشت گیاه از دستکش استفاده کنند. عاطفی )ارزش گذاری( -2

 ه کنند. شناختی )تحلیل(راست( را با هم مقایس -انواع ریشه ها )افشان -3

 وظیفه ریشه را توضیح دهند. شناختی )دانش( -4

 چند مورد ریشه خوراکی نام ببرند. شناختی )دانش( -5

 حرکتی )تقلید( شناختی )تحلیل( -با کمک معلم، ریشه گیاهان مختلف را مشاهده و مقایسه کنند. روانی -6

 از محیط زیست مراقبت کنند. عاطفی )تبلور ارزش ها( -7

 حرکتی )اجرای مستقل( شناختی )کاربرد( -هان را مشاهده و انواع آنها را مشخص کنند. روانیبرگ گیا -8
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 برگ های خوراکی را تشخیص دهند. شناختی )تحلیل( -9

 ساقه های مختلف را با هم مقایسه کنند. شناختی )تحلیل( -10

حرکتی  -قه بندی کنند. شناختی )تحلیل( روانیبا کمک معلم انواع ساقه ها را مشاهده کرده و گیاهان را از نظر ساقه طب -11

 )تقلید(

 گلبرگ گل ها را با هم مقایسه کنند. شناختی )تحلیل( -12

 گل های محیط زندگی خود را از نظر گلبرگ طبقه بندی کنند. شناختی )تحلیل( -13

 دانه ها را طبقه بندی کنند. شناختی )تحلیل( -14

 ختی )تحلیل(گیاهان بدون گل را بشناسند. شنا -15

 گیاه مخروط دار را بشناسند و نام ببرند. شناختی )دانش( -16

 (1هرکدام جای خود )-درس دوازدهم

 محل های زندگی جانوران را بشناسند. شناختی )دانش( -1

 جانوران را براساس محل زندگیشان طبقه بندی کنند. شناختی )تحلیل( -2

 دهند. شناختی )دانش(دلیل زندگی جانوران در جاهای مختلف را توضیح  -3

 تصاویر جانوران را با کمک والدین تهیه کنند. روانی حرکتی )تقلید( -4

 نفس کشیدن با شش ها را بیان کنند. شناختی )درک( -5

 وسایل غواصی را نام ببرند. شناختی )دانش( -6

 تفاوت تنفس انسان و جانوران آبزی را تشخیص دهند. شناختی )درک( -7

 ( را با کمک معلم انجام دهند. روانی حرکتی )تقلید(وجود هوا در آب )سرنگ و بطری -8

 وجود هوا در آب را تشخیص دهند. شناختی )درک( -9

 کارکرد آبشش را توضیح دهند. شناختی )دانش( -10

 محل های زندگی ماهی ها را نام ببرند. شناختی )دانش( -11    

 وظیفه پولک و باله و دم را بیان کنند. شناختی )دانش( -12    

 چرخه زندگی ماهی و قورباغه را توصیف کنند. شناختی )درک( -13   

 درباره غذای ماهی ها اطالعات جمع آوری کنند. شناختی )کاربرد( -14   

 تفاوت و شباهت های بچه قورباغه و ماهی را بیان کنند. شناختی )درک( -15   

 تغییرات بدن قورباغه را مشخص کنند. شناختی )کاربرد( -16   
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 جانوران دوزیست را تعریف کنند. شناختی )کاربرد( -17   

 چند مورد دوزیست نام ببرند. شناختی )دانش( -18   

 اطالعاتی درمورد دوزیستان، محل زندگی )ایران( جمع آوری کنند. شناختی )کاربرد( -19   

 یکی از انواع وزغ ها )دوزیست( را بشناسند. شناختی )دانش( -20   

 (2دام جای خود )هرک-درس سیزدهم

 چگونگی حرکت مار )خزنده( و عقاب )پرنده( را تشخیص دهند. شناختی )تحلیل( -1

 خزندگان را تعریف کنند. شناختی )کاربرد( -2

 چند مورد خزنده را نام ببرند. شناختی )دانش( -3

 سطح بدن خزندگان )پولک( را بیان کنند. شناختی )دانش( -4

 دانش( -آنها را بشناسند. شناختی )کاربردپرندگان را تعریف کنند و ساختار بدن  -5

 جانوران تخم گذار )مار و عقاب( بشناسند. شناختی )دانش( -6

 چگونگی مراقبت الک پشت دریایی از تخم هایش را مشخص کنند. شناختی )کاربرد( -7

 درمورد کمک های مارها به ما اطالعاتی جمع آوری کنند. شناختی )کابرد( -8

 دگان فهرست تهیه کنند. شناختی )دانش(در هر گروه از پرندگان و خزن -9

 اطالعاتی درمورد یکی از پرندگان محل زندگی خود جمع آوری کنند. شناختی )کاربرد( -10   

 پستانداران را می شناسند. شناختی )دانش( -11   

 استفاده های پستانداران را تشخیص دهند. شناختی )تحلیل( -12   

 ا نام ببرند. شناختی )دانش(چند مورد از پستانداران ر -13   

 ویژگی پستانداران رابیان کنند. شناختی )دانش( -14   

 غذای پستانداران مختلف را تشخیص دهند. شناختی )تحلیل( -15   

 اطالعاتی درمورد یکی از پستانداران محل زندگی خود جمع آوری کنند. شناختی )کاربرد( -16  

 یص دهند. شناختی )تحلیل(حرکت پستانداران مختلف را تشخ -17  

 تفاوت و شباهت حرکت پستانداران با پرندگان و خزندگان را تشخیص دهند. شناختی )تحلیل( -18  

 مهره داران را تعریف کنند. شناختی )کاربرد( -19  

 مهره داران را نام ببرند. شناختی )دانش( -20  

 مهره داران را طبقه بندی کنند. شناختی )تحلیل( -21  
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 درمورد مهره داران اطالعاتی جمع آوری کنند. شناختی )کاربرد( -22  

 از گذشته تا آینده-درس چهاردهم

 چگونگی نگهداری از موادغذایی در گذشته را توضیح دهند. شناختی )کاربرد( -1

 چند مورد از روش های نگهداری را نام ببرند. شناختی )دانش( -2

 ن کنند. شناختی )درک(چگونگی نگهداری در محل زندگی خود را بیا -3

 انواع روش های خشک کردن را نام ببرند. شناختی )دانش( -4

 روش های سنتی و صنعتی خشک کردن را مقایسه کنند. شناختی )تحلیل( -5

 انواع نگهداری موادغذایی با استفاده از نمک را نام ببرند. شناختی )دانش( -6

 خود را بیان کنند. شناختی )درک(استفاده از نمک برای نگهداری موادغذایی در محل زندگی  -7

 ضرب المثل اهمیت نمک در نگهداری از موادغذایی را ارزیابی کنند. شناختی )ارزشیابی( -8

 انواع روش های خشک کردن موادغذایی برای نگهداری آنها را نام ببرند. شناختی )دانش( -9

 تی )کاربرد(درباره یخدان و یخچال های قدیمی اطالعاتی جمع آوری کنند. شناخ -10    

 تغییرات یخچال ها را بیان کنند. شناختی )درک( -11    

 تغییرات یخچال ها را در آینده بیان کنند. شناختی )درک( -12   
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