
   

 

  سوم دبستان علوم
  
  

  
  :آوري اطالعات پژوهشگران براي جمع

  .پرسند از ديگران مي )2  .كنند مطالعه مي )1
  .كنند اطالعات به دست آمده را مرتب مي )3
اطالعات به دست آمده را با افراد متخصص مـورد ارزيـابي    )4

  .دهند ميو هماهنگي قرار 
آوري شده را مرتب كرده و گـزارش علمـي    اطالعات جمع )5

  .ندنك كنند و منتشر مي تهيه مي
  

 

كارت
1 

 »زنگ علوم«
  1درس 



      

 

  سوم دبستان علوم
  
  
  

  :ها سؤال
  كند؟ چه مي آوري اطالعات  يك پژوهشگر براي جمع -1

  كنيد؟ دست آمده چه مي براي مرتب كردن اطالعات به -2
  كنيد؟ ي مناسب مشورت مي با چه كساني در مورد تغذيه -3
  هاي مناسب زنگ تفريح كدامند؟ خوراكي -4
  

  ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ :ها پاسخ
  .روي كارت است 5تا  1هاي  شماره -1

دست  بعد بپرسيم و اطالعات به ها را دقيق بنويسيم، پرسش -2
  .آمده را در جدول قرار دهيم

  ترها متخصص تغذيه و بزرگ  مربي بهداشت،  پزشك، -3
  ها ميوه  نخودچي و كشمش، -نان و پنير و گردو -4
  
كارت  

1 

 »زنگ علوم«
  1رس د



   

 

  سوم دبستان علوم
  
  
  

 كـار ، كـردن  حبتصـ ، كشـيدن  نفـس ، كردن تحركما براي 
و انجـام دادن   خـوردن  غـذا ، نوشـتن ، كـردن  فكـر ، كردن
  . ي كارها به غذاي سالم و مناسب نياز داريم همه

بـه بـدن مـا     چـرب و  شـور ، شـيرين  خيلياستفاده از غذاهاي 
  .رساند آسيب مي

 

كارت
2 

  2درس 
 »هاخوراكي«



      

 

  سوم دبستان علوم
  
  
  

  :ها سؤال
يـاز  براي انجام چه كارهـايي بـه غـذاي سـالم و مناسـب ن      -1

  داريم؟
  رسانند؟ چه غذاهايي به بدن آسيب مي -2

هايي از نظر بهداشتي براي ما مناسـب   خوردن چه خوراك -3
  نيست؟

  .شوند؟ نام ببريد ها به چند دسته تقسيم مي خوراكي -4
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :ها پاسخ
ن، براي حركت كردن، نفس كشيدن، كار كردن، فكر كرد -1

  ي كارها غذا خوردن و انجام دادن همه
  غذاهاي خيلي شيرين، شور و چرب -2

  پفك، چيپس، سوسيس و كالباس -3
هـا، گـروه    ها، پـروتئين  اي، چربي چهار دسته، مواد نشاسته -4

  ها و سبزيجات ميوه

كارت
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  2درس 

 »هاخوراكي«



   

 

  سوم دبستان علوم
  
  
  

 شرايط مناسـب ها را در  بايد آن سالم ماندن مواد غذاييبراي 
  .نگهداري كرد

كنـد   دارند كه كمـك مـي   مواد نگهدارندهها  خوراكي برخي از
  .مدت زمان بيشتري قابل استفاده باشند

  
  
  

كارت
3 

  2درس 
 »هاخوراكي«



      

 

  سوم دبستان علوم
  
  

  :ها سؤال
  كنيد؟ براي سالم ماندن مواد غذايي چه مي -1

  ها و ضررهايي دارد؟ افزودن مواد نگهدارنده چه فايده -2
  .كه تاريخ مصرف كوتاهي دارند را نام ببريد يسه خوراك -3
  ها و غذاها توجه كرد؟ ا بايد به تاريخ مصرف خوراكيچر -4
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :ها پاسخ
  .داري كردهبايد مواد غذايي را در شرايط مناسب نگ -1

  .مدت زمان بيشتري قابل استفاده هستند :فايده -2
هـا كـم    هـاي خـوراكي   مواد مغذي و برخي ويتـامين  :ضرر

  .ها به مواد افزودني حساسيت دارند يشود، بعض مي
  شير، ماست، كره و خامه -3
  تا  بيمار نشويم -4

كارت
3 

  2درس 

 »هاخوراكي«



   

 

  سوم دبستان علوم
  
  
  

  :اي مواد نشاسته
. وجود دارد …و  برنجو  زميني سيب، ناندر غذاهايي مثل انواع 

  .براي بدن انسان هستند انرژياين مواد منبع اصلي 
رنـد و  ها مثل خرما، عسل و انگور قند طبيعـي دا  بعضي خوراكي

  رسانند عالوه بر انرژي مواد مفيد زيادي را به بدن مي

كارت
4 

  2درس 
 »هاخوراكي«



      

 

  سوم دبستان علوم
  
  

  :ها سؤال
  شوند؟ هايي يافت مي اي در چه خوراكي مواد نشاسته -1

  اي براي بدن ما دارند؟ مواد نشاسته اي چه فايده -2
  آيند؟ اي بيشتر از چه محصولي به دست مي مواد نشاسته -3
  براي شما كافي است؟ اي آيا فقط خوردن مواد نشاسته -4
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :ها پاسخ
هايي مثل انوان نان، سيب زميني و برنج و ذرت  در خوراكي -1

  .شوند و ماكاروني يافت مي
  .اي منبع اصلي انرژي براي بدن ماست مواد نشاسته -2

  گندم، برنج، ذرت و سيب زميني -3
كننـد ولـي    انرژي زيـادي توليـد مـي   اي  خير، مواد نشاسته -4

  .نيازهاي ديگر بدن براي رشد كافي را ندارند

كارت
4 

  2درس 
 »هاراكيخو«



   

 

  سوم دبستان علوم
  
  

  :ها چربي
و روغـن  آفتـابگردان  ، زيتـون هاي گياهي مثل روغن  در روغن
  .شود يافت مي …و سويا و ذرت 

هم مقدار خيلي زيـادي چربـي    حيوانيهاي  و روغن خامه، كره
  .اند هاي جانوري دارند و در گروه روغن

  .كنند توليد مي انرژياي  ها بيشتر از مواد نشاسته چربي
 حفـظ دمـاي  شـود و در   بدن ذخيره مي پوست زيرها در  چربي

  .ما نقش مهمي دارند بدن
  

كارت
5 

  2درس 
 »هاخوراكي«

 كره

 روغن زيتون



      

 

  سوم دبستان علوم
  
  

  

  :ها سؤال
  .شوند؟ نام ببريد ها به چند دسته تقسيم مي چربي -1

  .چهار روغن گياهي نام ببريد -2
  ها در بدن چيست؟ كار چربي -3
  شوند؟ ها بيشتر در كجاي بدن ذخيره مي چربي -4
  .سه چربي جانوري نام ببريد -5
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :ها پاسخ
  جانوري -گياهي -دو دسته -1

  ذرت، سويا روغن زيتون، آفتابگردان، -2
كنند و در فصل سرما هـم   چربيها در بدن انرژي توليد مي -3

  .دارند مي بدن ما را گرم نگه
  زير پوست -4
  هاي محلي كره، خامه، روغن -5

كارت
5 

  2درس 

 »هاخوراكي«




