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سخنی با همکاران ارجمند
برنامه درسی علوم پاىه ششم ابتداىی در راستای نىل به اهداف مصوبٔه 852 مورخ 1390/10/01 شورای عالی 

آموزش و پرورش تدوىن شده است.
و  ملی  درسی  برنامه  با  همسو  و  بنىادىن  تحول  سند  با  متناسب  ابتداىی  دوره  اهداف  تعمىق  و  تصوىب  تکمىل، 
همچنىن تربىت همه جانبه دانش آموزان برای رسىدن به مراتبی از حىات طىبه و کسب آداب و مهارت های ضروری برای 

ورود به دوره تحصىلی بعد از اهداف اصلی مورد انتظار است.
مىانی مورد  از طرىق مدرسان  معلمان  آموزش  به  توجه  ابتداىی  برای علوم ششم  آموزشی  بسته  بدو طراحی  از 
توجه بوده است. اما نىاز به تداوم اىن آموزش و نقد تجارب گذشته ما را بر آن داشت تا کوشش خود را برای تألىف و 

آماده سازی کتاب معلم، دو چندان کنىم.
برای استفاده مؤثرتر از اىن راهنما توجه شما را به نکات زىر جلب می کنىم:

کتاب راهنمای علوم ششم ابتداىی شامل دو فصل است. در فصل اول کلىات برنامه درسی علوم و در فصل دوم 
راهنمای درس به درس آن آمده است.

معرفی  آموزشی علوم  بسته  و  اهداف، روىکرد  ملی،  برنامه درسی  در  برنامه درسی علوم  اول جاىگاه  در فصل 
گردىده است.

در فصل دوم هرىک از دروس به طور جداگانه معرفی شده است. همچنىن اهداف پىامد محور، دانستنی و نکات 
آموزشی و فعالىت های پىشنهادی مربوط به آن توسط مؤلفىن ارائه گردىده است.

در برنامه درسی علوم تالش شده است همسو با برنامه درسی ملی بىن چهار عرصه اصلی ىادگىری ىعنی خود، 
خلق، خلقت و خالق متعال، در پنج عنصر تفکر، اىمان، علم، عمل و اخالق؛ ارتباطی منسجم، منطقی و معنادار به وجود 

بىاىد.
امىد است همکاران ارجمند در اجرای موفقىت آمىز برنامه درسی علوم از هىچ کوششی فروگذار نکنند، مؤلفان، 

مشتاق درىافت نظرات ارزشمند شما هستند.
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