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آسمان در شبدرس هشتم
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نقشۀ درس

 مطالب مرتبط با موضوع درس در سال های قبل 
سال اول

  خورشید بسیار گرم و پر نور است. 
  زمین گرما و نور خود را از خورشید دریافت می کند.

  زمین برای زندگی مناسب است.
سال دوم

  گردش زمین شبانه روز را ایجاد می کند. 
  دمای هوای زمین به زاویه تابش خورشید بستگی دارد.

   تغییر فصل به میزان دریافت نور خورشید بستگی دارد.
سال سوم

  بخش زیادی از زمین را آب پوشانده است.
  نور و گرمای زمین از تابش خورشید است. 

کهکشان راه شیری

منظومه خورشیدی )شمسی(

ستاره )خورشید( سیاره

ویژگی ها زمینویژگی ها

ماهسال شمسی

ماه قمری اهلۀ ماه مهتاب
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اهداف یادگیری

از دانش آموزان انتظار می رود، بتوانند:
پرسش هایی درباره صورت فلکی؛ منظومه شمسی؛ سیاره ها؛ چگونگی ایجاد سال خورشیدی؛ چرخش 
ـ  مهتاب و… طرح کرده و از روش های مختلف )مدل سازی/ جمع آوری  سیاره ها؛ جایگاه ماه نسبت به زمین ـ

اطالعات/ فکر کنید/ گفت وگو( برای پاسخ به آنها استفاده می کنند.
  فاصله متفاوت ستارگان از زمین را درک کرده و فاصله سیاره ها از خورشید را با یکدیگر مقایسه کنند 
به ویژگی مهم زمین که تنها سیارٔه قابل  با یکدیگر مقایسه کرده و  و برخی از ویژگی های سیاره ها را 

زندگی است پی ببرد.

پیامد 

از دانش آموزان انتظار می رود پس از پایان این درس بتوانند:
با دقت در پدیده هایی مانند ستاره ها؛ سیاره ها و ماه به اهمیت آنها پی برده، به مطالعه دربارٔه آنها عالقه مند 

شوند و به مطالعه درباره تنها سیارهٔ قابل زندگی )کره زمین( و حفظ آن اهمیت  دهند.

جدول شناسنامه درس

شناسه جدول فعالیتمفاهیم/ حقایقصفحۀ
ارزشیابی

فعالیت های 
پیشنهادی

واژه های 
علمی

ـ بحث و گفت وگو درباره تصویر …………67 ـ
1ــ4عنوانی

68
و

69

فلکی  صورت  یک  اکبر  دب  ـ   ـ
است.

فاصله ستارگان تا زمین متفاوت 
تأثیر  آنها  است و در میزان نور 

دارد

ــ با مدل سازی گروهی به متفاوت 
زمین  تا  ستارگان  فاصله  بودن 
پی می برند و با چگونگی تشکیل 

می شود. آشنا  فلکی  صورت 

دب اکبر1ــ2ــ4ــ7

70
و

71

شیری  راه  ما  کهکشان  نام  ــ 
زیادی  ستاره های  از  و  است 

است. شده  تشکیل 
که  سیاره هایی  و  خورشید  به  ــ 
منظومٔه  می چرخند،  آن  دور  به 

گویند. شمسی 

اطالعاتی  تصاویر،  مشاهده  با  ــ 
وشکل  )اندازه  ویژگی  دربارهٔ 
ارائه  سیاره ها  و…(  فاصله   و 

می دهند.

  1ــ3ــ4ــ7
کهکشان 
ــ منظومٔه 
خورشیدی
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شناسه جدول فعالیتمفاهیم/ حقایقصفحۀ
ارزشیابی

فعالیت های 
پیشنهادی

واژه های 
علمی

72
و

73

ــ سیاره ها در مسیری به نام مدار 
به دور خورشید می گردند.

درباره  اطالعاتی  گفت وگو  با  ـ  ـ
ستاره ها و سیاره ها به دست بیاورند. 
مدل سازی  گروهی  فعالیت  با  ـ  ـ
به  سیاره ها  گردش  چگونگی  با 
به  و  آشنا می شوند  دور خورشید 
ویژگی های تنها سیاره قابل سکونت 

پی ببرند.

مدار1ــ2ــ3ــ4ــ7

74
و

75

به  ــ زمین در هر سال، یک بار 
می چرخد. خورشید  دور 

به  همسایه  نزدیک ترین  ماه  ــ 
است. زمین 

خورشید  از  را  خود  نور  ماه، 
می گیرد.

به  بازتابش نور خورشید از ماه 
گویند. مهتاب  را  زمین، 

سبب  زمین  دور  به  ماه  گردش 
می شود ماه به شکل های مختلف 

شود. دیده 

اطالعاتی  تصویر،  مشاهده  با  ــ 
به دست  دربارٔه سال خورشیدی 

می آورند.
انجام  تصاویر،  مشاهده  با  ــ 
فکر کنید، فعالیت و جمع آوری 
وجود  به  چگونگی  با  اطالعات 
آمدن شکل های مختلف ماه آشنا 

می شوند.

1ــ3ــ4
1ــ2ــ3ــ4

سال 
خورشیدی

76

اهمیت  به  تصاویر  مشاهده  با  ــ 
سیارهٔ زمین پی می برند و کارهای 
الزم را برای محافظت از آن بیان 

می کنند.

1ــ4

دانستنی های ویژۀ معلم 

تا  کرده اند  تقسیم بندی  گروه هایی  به  را  ستارگان  ستاره شناسان،  دور،  گذشته های  از  فلکی:  صورت 
می گوییم،  فلکی  صورت های  ستارگان،  گروه های  این  به  شود  انجام  آسان تر  آسمانی  اجرام  موقعیت  بیان 
صورت های فلکی را به نام قهرمانان اساطیری، جانوران و اشیا نامگذاری کرده اند: مانند دب اکبر )خرس 

بزرگ(، شکارچی و… .
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کهکشان: مجموعه ای از ستاره ها و اجرام آسمانی است و منظومٔه شمسی یکی از این منظومٔه کهکشان 
راه شیری به شمار می رود.

منظومۀ شمسی: از گروهی اجرام آسمانی تشکیل شده که به دور خورشید حرکت  می کنند. اعضای 
اصلی منظومه شمسی، 8 جرم آسمانی بزرگ هستند که به آنها سیاره می گوییم. معنی سیاره به معنی آواره یا 
سرگردان است. آنها را به این دلیل سیاره می نامیم که برخالف ستارگان که ثابت به نظر می رسند، در فضا 

در حال حرکت اند.
نام سیاره های منظومه شمسی از نزدیک ترین شان به خورشید تا دورترین آنها به آن، به ترتیب عبارت  است 

از: عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، کیوان، اورانوس، نپتون.
فرق ستاره و سیاره چیست؟

ستارگان از خود نور دارند، اما روشنی سیاره های انعکاس نور خورشید یا ستارگان دیگر است. سیاره ها 
به نام مدار، به دور خورشید  نسبت به خورشید به مراتب کوچک ترند. سیاره ها در مسیری بیضی  شکلی 
می چرخند. جهت گردش تمام سیاره ها به دور خورشید از غرب به شرق و برعکس جهت عقربه های ساعت 

است.
زمان الزم برای یک دور کامل گردش هر سیاره به دور خورشید یا حرکت انتقالی آن سیاره را یک سال 

آن سیاره می نامند. سیاره ضمن چرخش به دور خورشید به دور خود نیز می چرخد.
با چشم  تولید می کنند. ستارگان بی شمارند و  ستارگان، خورشیدهایی در فضا هستند که از خود نور 
غیرمسلح در حدود 3هزارتای آنها را می توان دید. ستارگان ثابت نیستند، بلکه با سرعت در فضا در حال 

حرکت اند. ستارگان اندازه هایی متفاوت دارند.
شکل های گوناگون ماه: گرچه خورشید خیلی بزرگ تر از ماه است ولی به خاطر نزدیکی زیاد ماه به 
زمین به نظر می رسد که ماه و خورشید، هم اندازه هستند. بیشتر اوقات می توانید ماه را شب هنگام در آسمان 
ببینید. وقتی در شب های مختلف به ماه می نگریم، چنین به نظر می رسد که شکل ماه در هر شب تغییر می کند. 
ابتدا به شکل یک برش نازک نقره ای  رنگ است، سپس به صورت یک گوی درخشان درمی آید. اما در 
واقع شکل ماه تغییر نمی کند. ماه همیشه کروی است ولی چون ماه به دور زمین و زمین به دور خورشید 
می گردد، وضع ماه و خورشید و زمین، هر لحظه نسبت به هم در تغییر است و به نظر می آید که شکل ماه تغییر 

می کند. این تغییرهای ظاهری در شکل ماه را، اهلٔه ماه می نامند.
اهلۀ ماه و تناوب آن: 

در اواخر هر ماه قمری، ماه بین زمین و خورشید قرار می گیرد. بنابراین نیمکره ای که روبه روی ما قرار 
دارد کامالً تاریک و برای ما نامرئی است. در نتیجه ماه را نمی بینیم و می گوییم که ماه در ُمحاق است )پنهان 
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شده است(. چند روز بعد، یعنی در اوایل هر ماه قمری، فقط بخش باریکی از نیمکرٔه روشن ماه، به صورت 
هالل نازکی از زمین دیده می شود که تحدبش رو به خورشید است؛ در این صورت می گویند که ماه در هالل 
است. این هالل تدریجاً بزرگ می شود تا در شب هفتم، نصف نیمکرٔه روشن ماه از زمین به شکل نیم دایره 
دیده می شود. این حالت را تربیع اول گویند. از آن به بعد پیوسته بخش بزرگتری از نیمکره روشن ماه مشاهده 
می شود تا اینکه در شب چهاردهم، تمام نیمکره روشن ماه را به شکل قرص تمام می بینیم. در این حالت زمین 
بین ماه و خورشید است. این صورت از ماه را بدر یا ماه تمام نامند. پس از آن، کم کم بخش کوچک تری 
از نیمکره روشن ماه رویت می شود، تا اینکه در شب بیست ویکم، بار دیگر تنها نیمی از نیمکرٔه روشن آن را 
می بینیم. این وضع را تربیع دوم می گویند. از آن پس، باز هم پیوسته بخش کوچک تری از نیمکره روشن 
ماه را مشاهده می کنیم تا سرانجام به محاق در می آید و آن را نمی بینیم. چرخٔه ماه، حدود چهار هفته طول 
ماه را روزها در آسمان می بینیم. در  باشند،  قرار داشته  ماه و خورشید در یک طرف زمین  می کشد.اگر 
مواقعی که شب ها ماه را در آسمان می بینید، معنایش این است که ماه به طرف مخالف جهت خورشید رفته 

است و نیمٔه دوم گردش خود را به دور زمین انجام می دهد. چرخه ماه حدود چهار هفته طول می کشد.

راهنمای یافتن ماه در حاالت گوناگون و هفته های مختلف

غروبطلوعحاالت ماه
6 عصر6 صبح هالل )شب اول(

9 شب9 صبحشب چهارم
نیمه شبظهرتربیع اول )شب هفتم(

3 صبح3 بعدازظهرشب دهم
6 صبح6 عصربدر )شب چهاردهم(

9 صبح9 شبشب هجدهم
ظهرنیمه شبتربیع دوم )شب بیست ویکم(

3 بعدازظهر3 صبحشب بیست وپنجم

راهنمای آموزش

آمادگی از قبل
برای اجرای برخی از فعالیت های این فصل معلم باید دانش آموزان را گروه بندی کرده و به هر یک از اعضای 
گروه مسئولیتی واگذار کند. در قسمت دیگر فعالیت های این فصل دانش آموزان باید به کمک خانواده آسمان 
شب را مشاهده کنند، اطالعاتی به دست آورده و به پرسش های مطرح شده پاسخ دهند. در صورت امکان زمانی 
انتخاب شود که دو هفته متوالی آسمان بدون ابر داشته باشیم. )پیشنهاد می شود فعالیت مشاهده ماه و اشکال مختلف 
آن در صورت تقارن ماه مبارک رمضان با سال تحصیلی در آن زمان انجام شود تا فعالیت کاربردی تر باشد.(
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شروع
در این درس ابتدا یک موقعیت مثالً استفاده از شابلون های صورت های فلکی و شمع را برای شروع آموزش 
انتخاب می کنیم. از آنجا که رویکرد این درس، کاوشگری است، می توان با دادن شابلون ها به دانش آموزان و 
دور و نزدیک کردن آنها به منبع نور فراگیران را در شرایطی قرار دهیم که در ذهن آنان سؤال ایجاد کند و سپس 
تدریس را آغاز کنیم. این درس بر کار گروهی، ایجاد همفکری و رفاقت در بین دانش آموزان تأکید می کند. 
عالوه براین از طریق مشارکت دادن دانش آموزان در بحث گروهی یا انجام فعالیت نیز می توان تدریس 

را شروع کرد.
تصویر عنوانی صفحۀ 67

خود  گروه های  در  سپس  و  کنند  مشاهده  را  کتاب  از  صفحه  این  تصویر  تا  بخواهید  دانش آموزان  از 
در مورد برداشت خود از تصویر گفت وگو کنند. شما می توانید با طرح پرسش هایی مانند: در کجا چنین 
منظره ای را دیده اید؟ و…، امکان رسیدن به هدف درس را بیشتر کنید. در فرایند آموزش این درس با انجام 

فعالیت های کاوشگری، عالقه و پرسشگری دانش آموزان را درباره فضا تقویت کنید. 
صفحه های 68 و   69 

برای انجام فعالیت این صفحه با توجه به شکل زیر نی ها را در جای خود قرار دهید )می توانید به جای فویل 
از خمیر بازی کودکان استفاده کنید(.

پاسخ پرسش 7 فعالیت
  شبیه مالقه یا شیرجوش یا هرچه که دانش آموزان تصور کنند.

  خیر، طول نی ها یکسان نیست.

شکل سازۀ فعالیت با ترسیم طرح دّب اکبر روی آن

1 2 3 4 5 6 7

طرح دّب اکبر
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پاسخ پرسش 5 و 6 فعالیت

مشاهده از روبه رو )2(

مشاهده از باال )1(

مشاهده از کنار )3(

صفحۀ 72: فکر کنید 
 ناهید برای اینکه به خورشید نزدیک تر است.

 زیرا از خود نوری ندارد و به دور خورشید در حال چرخش است.
 زیرا فاصله آن با خورشید و زمین کم است و نور خورشید را بازمی تاباند.

گفت وگو کنید: چون نور خورشید همه جا را روشن می کند، نور ستارگان قابل مشاهده نیست.
فعالیت: اگر حیاط مدرسه به اندازٔه کافی بزرگ نبود. به جای دایره از نیم دایره استفاده کنید.

صفحه 73: پاسخ پرسش متن فعالیت: علت این است که سیاره ها در مدار حرکت می کنند.
صفحه  74: فکرکنید

نپتون. زیرا بیشترین فاصله از خورشید را دارد.
صفحه  75: جمع آوری اطالعات

پیشنهاد می شود دانش آموزان از دو هفتٔه نیمٔه دوم ماه قمری برای مشاهده استفاده کنند.
صفحه  76

در بخش سهم شما، توجه دانش آموزان را به موضوع مراقبت  از سیارٔه زمین که تنها سیارٔه قابل سکونت 
برای ماست، جلب کنید. 
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جدول ارزشیابی فعالیت صفحه 68 برای دانش آموزان گروه 3

شناسۀ
معیارهاموارد / مهارت هاارزشیابی

سطح
مالحظات

1234

درباره آنچه 1
مشاهده می کند:

٭الف( حواس خود را به کار می بندد.

ب( برای مشاهدات خود از ابزارهای مناسب استفاده 
می کند.

٭

٭پ( ویژگی های پدیده ها / جسم/ ماده را بیان می کند.

ت( با توجه به مشاهدات خود فرضیه می سازد.

در اجرای آزمایش 2
/ فعالیت / کاوش

٭الف( مراحل را به درستی انجام می دهد.
و  نی ها  انتخاب 
آنها  شماره گذاری 
صورت  دقت   با 

نگرفت

٭ب( از وسایل مناسب به درستی، استفاده می کند.

٭پ( از مشاهد ه های خود به درستی نتیجه گیری می کند. 

ــــــــت( در تدوین و ارائه گزارش مهارت دارد.

بیان علمی/ ساخت 4
دانش و مفهوم

در گفته و نوشتٔه خود از اصطالح های علمی به درستی 
استفاده می کند.

٭

در ارائه گزارش/ 5
گفت وگو/ فکر کنید

)ترسیم  گوناگون  روش های  به  را  خود  نظرات  الف( 
شکل، نوشتن متن، بیان شفاهی و…( با دیگران در میان 

می گذارد.

دیگران  ایده های  نظرات/  گزارش/  بررسی  در  ب( 
دارد. فعال  مشارکت 

٭

برای پاسخ به 7
پرسش 

آزمایش را به کمک ــــــــالف( آزمایش طراحی می کند.
معلم اجرا کردند ٭ب( آزمایش را به درستی اجرا می کند.

نمونه ارزشیابی این درس

جدول زیر برای ارزشیابی یک گروه از دانش آموزان در یک کالس فرضی برای انجام فعالیت صفحٔه 68 
کامل شده است.
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بدن ما )1(درس نهم
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نقشۀ درس

بـدن انسـان

با انجام کارهای درست باید از بدن خود مراقبت کنیم. بدن انسان از تعداد زیادی سلول تشکیل شده است.

سلول های بدن ما تقسیم می شوند تا ما رشد 
کنیم.

و  غشا  )هسته،  اصلی  بخش  سه  سلول  هر 
سیتوپالسم( دارد.

غذایی که می خوریم در بخش های گوارش دهنده، آن قدر ریز سلول های بدن به آب، هوا و غذا نیاز دارند.
می شوند تا بتوانند به سلول های بدن وارد شوند.

 مطالب مرتبط با بدن انسان در سال های قبل 

سال اول
  ورزش و بازی ما را سالم و شاداب می کند. 

  رعایت بهداشت فردی، موارد ایمنی و خواب و استراحت درست و به موقع به سالمت ما کمک می کند.
  خوردن غذاهای متنوع ما را سالم و قوی می کند.

سال دوم
  همه جانداران برای زندگی به آب وهوای سالم نیاز دارند.
  خوردن شیر و انواع لبنیات برای رشد بدن ما الزم است. 

سال سوم
  هر یک از گروه های غذایی، برخی از نیاز های ما را برطرف می کند. 

  برای سالم ماندن باید از خوردن برخی غذاها خودداری کنیم.
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اهداف یادگیری 

از دانش آموزان انتظار می رود در فرایند آموزش این درس بتوانند:
  با انجام فعالیت های گوناگون مانند مشاهده / جمع آوری اطالعات / گفت وگو با ساختار ساده سلول، 

تقسیم آن و انواعی از سلول های بدن انسان آشنا شوند. 
گوارش  را  غذایی  مواد  که  بدن  از  بخش هایی  نقش  با  گفت وگو  و  کتاب  تصویر  و  موالژ  مشاهده    با 

می دهند و چگونگی حفظ سالمت آنها آشنا  شوند.

پیامد

از دانش آموزان انتظار می رود پس از پایان این درس بتوانند:
ساختارها و فرایندهای گوارشی برای تأمین مواد الزم به منظور تغذیه سلول های بدن و چگونگی حفظ 
سالمت آنها را در انسان شناسایی و راه های حفظ سالمت آنها را پیشنهاد دهند و در زندگی خود اجرا کنند.

جدول شناسنامۀ درس 

شناسۀ فعالیتمفاهیم / حقایقصفحۀ
ارزشیابی

فعالیت های 
پیشنهادی

واژه های  
علمی

ــ77
اندام های  یا تصویر  ــ مشاهدهٔ موالژ 
بدن )معده و روده ها( و گفت وگو درباره 

آنها
5 و 9

محل  دادن  نشان  ــ 
روی  روده ها  و  معده 

خود بدن 
ــ

78

ساخته  سلول  از  ما  بدن  ــ 
است. شده 

ــ کشیدن پارچٔه سیاه زبر روی ساعد 
دست به آرامی و مشاهده باقی مانده 
سلول ها و مشاهدهٔ تصویرهای کتاب 
ــ بررسی یک خط کش دارای میلی متر 
و گفت وگو دربارهٔ اجسام کوچک تر از 

میلی  متر

1 و 2

سلول
هسته

سیتوپالسم 
غشا 

79

ــ برای مشاهدهٔ سلول باید از 
میکروسکوپ استفاده کرد.

و  بدن  سلول های  شکل  ــ 
است. گوناگون  آنها  کار 

ــ مشاهدهٔ سلول های داخل دهان و 
2 و 9رسم شکل از آنها 

سلول
روده
معده

ــ مشاهدهٔ تصویر انواعی از سلول ها 
)تصاویر کتاب( و بررسی شباهت های 

آنها
1 و 5
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شناسۀ فعالیتمفاهیم / حقایقصفحۀ
ارزشیابی

فعالیت های 
پیشنهادی

واژه های  
علمی

80

ــ سلول، بخش های گوناگون 
دارد.

ــ سلول ها تقسیم می شوند.
ــ بدن ما )سلول های بدن ما( 
برای زنده ماندن و رشد، به 
آب و هوا و غذا، نیاز دارد.

درسی  کتاب  شکل های  مشاهدهٔ  ــ 
بخش های  درباره  گفت وگو  و 

سلول ها تشکیل دهنده 
ــ گفت وگو دربارٔه نیازهای ما برای 

زندگی

5 و 4 و 9 
و 2 پ

ــ مشاهدهٔ فیلم تقسیم 
سادهٔ سلول 

تقسیم سلول
ترمیم زخم

نقاشی  کشیدن  ــ 
غذایی  اندازهٔ  دربارهٔ 
سلول  وارد  باید  که 

. د شو

81

ــ غذاها در بدن ما گوارش 
پیدا می کنند تا برای ورود به 

سلول آماده شوند.
در  مختلفی  بخش های  ــ 
دارند. نقش  غذا  گوارش 

گفت وگو  و  کتاب  تصویر  بررسی  ــ 
)یا  سیب  یک  گوارش  وقایع  دربارٔه 

دیگر( غذای  یک 

5 و 4 و 9 
و 2 پ

نقاشی  کشیدن  ــ 
بخش های  دربارٔه 

گوارش لولٔه 

گوارش
بزاق
معده

رودهٔ باریک
رودهٔ بزرگ

از  بخش هایی  دربارٔه  گفت وگو  ــ 
گوارش اند. درگیر  که  فیلم 5 و 4 و 9بدن  مشاهده  ــ 

گوارش در بدن انسان

82
کارهای  انجام  با  باید  ما  ــ 
درست از بدن خود مراقبت 

کنیم.

و  درسی  کتاب  متن  خواندن  ــ 
گفت وگو دربارهٔ نقش هر فرد در حفظ 

پیشنهاد ارائٔه  و  خود  سالمت 
5 و 4 و 9

دانستنی های ویژه معلم 

سلول: بدن همه جانداران از سلول تشکیل شده  است. برخی جانداران فقط یک سلول اند مانند باکتری 
بیان  با میکرون  میلیون ها سلول تشکیل شده است.اندازه سلول ها را معموالً  از  انسان  مانند  برخی  بدن  و 
می کنند و هر میکرون یک هزارم میلی متر است.مثالً قطر نوعی گلبول سفید در بدن  ما، 20 میکرون است. 
سلول واحد ساختار و عمل موجودات زنده است. همه فرایندهای زیستی یک جاندار درون سلول های آن 
انجام می شوند. هستٔه سلول فعالیت هایی که سلول انجام می دهد را تنظیم می کند. سلول های بدن )به جز 
گلبول قرمز وپالکت ها( هسته دارند. هسته تقسیم سلولی را نیز کنترل می کند. سلول بدون هسته نمی تواند 
پدید می آورد؛ دو سلول حاصل  تولید مثل کند)تقسیم شود(. هر سلول تقسیم می شود و دو سلول جدید 
و  نازک  بسیار  الیٔه  سلولی،  آورند. غشای  به وجود  را  جدیدی  سلول های  و  شوند  تقسیم  می توانند  نیز 
با  آنها  انعطافی است که اطراف سلول را فرا می گیرد و مانع خروج محتویات سلول و مخلوط شدن  قابل 
می کند.  تنظیم  را  و خارج سلول  داخل  به  مواد  و خروج  ورود  مواد خارج سلول می شود.غشای سلول 
سیتوپالسم سلول، مواد مختلف از جمله آب، پروتئین، مواد معدنی و… همین طور اندامک ها و  درون 

ساختار های مختلف وجود دارد. 
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گروهی از سلول ها که هماهنگ با هم وظایف خاصی را انجام می دهند بافت های بدن را تشکیل می دهند. 
مجموعٔه بافت ها، اندام ها و مجموعٔه اندام ها، دستگاه ها را تشکیل می دهند.هدف این درس آشنا شدن کامل 
به   اندام های دستگاه های مختلف  از  برخی  نیست.به همین علت  بدن  با دستگاه های مختلف  دانش آموزان 
دانش آموزان معرفی می شوند. یکی از نکات مهم در این درس آشنا شدن دانش آموزان با محل قرارگیری  

برخی اندام های بدن است. 

دهان

مری

کبد

کیسه صفرا
معده

لوزالمعده

روده باریک

روده بزرگ

دستگاه  گوارش:  دستگاه  کار  و  ساختار 
گوارش انسان لوله ای بلند به نام لوله گوارش است 
که از دهان تا مقعد ادامه دارد و غده های گوارشی 
با آن ارتباط دارند. دیواره های این لوله ماهیچه هایی 
می شوند.این  لوله  این  حرکات  موجب  که  دارد 
حرکات به گوارش غذا کمک می کنند و غذا را در 
چند  از  گوارش  لوله  می رانند.  جلو  به  لوله  طول 

بخش تشکیل شده است.

در دهان غذا جویده و با بزاِق ترشح شده از غده های بزاقی مخلوط می شود تا راحت تر بلعیده شود. بیشتر 
مری در گردن و قفسه سینه قرار دارد. مری با حرکات دیواره اش، غذا را به معده انتقال می دهد. در مری 
گوارشی روی غذا انجام نمی شود. در محل اتصال مری به معده دریچه ای ماهیچه ای وجود دارد که از برگشت 
غذا از معده به مری جلوگیری می کند. معده در باال و چپ شکم قرار داشته و سلول های آن اسید و آنزیم های 
گوارشی ترشح می کنند. آنزیم های گوارشی موادی هستند که به گوارش شیمیایی غذا کمک می کنند. گوارش 
شیمیایی غذا شکستن مولکول های بزرگ غذا و تبدیل آن به مولکول های کوچک تر قابل جذب است. غذا در 
معده حدود نیم تا 2 ساعت ذخیره شده و تا حدودی گوارش پیدا می کند. سپس معده با حرکات خود غذا را 
به ابتدای روده کوچک یعنی دوازدهه، تخلیه می  کند. شیره های گوارشی از لوزالمعده به دوازدهه می ریزند. 
صفرا هم از طریق مجرای صفراوی به دوازدهه می  ریزد. سلول های دیوارهٔ روده کوچک آنزیم های گوارشی 
به جلو رانده می شود، ذره های غذا گوارش بیشتری  ترشح می  کنند. همین طور که غذا در روده کوچک 
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یافته و مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تر قابل جذب تبدیل می شوند. مولکول های غذا ابتدابه 
سلول های دیواره روده کوچک و سپس به خون وارد می  شوند )شکل تجسمی صفحه 81 کتاب درسی را 
ببینید(. باقی مانده غذا و مواد گوارش نیافته از راه یک دریچه به رودۀ بزرگ وارد می  شوند. روده بزرگ 
لوله ای کلفت تر و کوتاه تر از روده کوچک است. کار اصلی روده بزرگ، جذب آب موجود در غذا و مواد 
دیگری مثل مواد معدنی است. هر چه غذا بیشتر در روده بماند، آب آن بیشتر جذب شده و مدفوع سفت تر و 
دفع آن سخت تر می شود.در این حالت ممکن است یبوست ایجاد شود. برخی بیماری ها یا عفونت ها، حرکات 
روده را سریع تر می کنند. در نتیجه فرصت کافی برای جذب آب نیست و مدفوع مکرر دفع می شود.در این 
حالت اسهال رخ می دهد. کبد، لوزالمعده و کیسه صفرا در گوارش غذا نقش دارند. کبد در سمت راست 
و باالی شکم قرار دارد. خون دستگاه گوارش به کبد وارد می شود و پس از تغییرات پیچیده شیمیایی از آن 
خارج می شود. کبد صفرا نیز تولید می کندکه به گوارش چربی ها کمک می کند. لوزالمعده که در زیر و پشت 
معده و ابتدای روده کوچک قرار دارد، آنزیم های گوارشی تولید می کند که در گوارش انواع غذا ها )چربی ها، 
قندها و پروتئین ها( نقش دارند. کیسه صفرا، کیسه ای گالبی شکلی است که صفرا را ذخیره می کند تا هنگام 

گوارش غذا به درون روده کوچک ریخته شود. 

راهنمای آموزش 

آمادگی از قبل
طوری برنامه ریزی کنید که وسایل الزم برای آموزش هر جلسه از قبل آماده باشد جدول ارزشیابی را 

به تعداد الزم تکثیر و آماده کنید تا در هر جلسه بتوانید تعداد مشخصی از دانش آموزان را ارزشیابی کنید.
شروع

با یک پرسش  از پرسش صفحه 70 استفاده کنید و سعی کنید هر جلسه آموزش را  برای آغاز درس 
محوری آغاز کنید. 

صفحۀ 77
در صفحٔه ورودی درس، هدف این است که دانش آموزان محل بخش های مختلف بدن که در درس مطرح 
شده اند، مانند معده و روده را روی موالژ ببینند و روی بدن خود نشان دهند. این فعالیت را دانش آموزان 

باید پس از آشنا شدن با بخش های مختلف گوارش غذا انجام دهند. 
نکتٔه مهم در این درس توجه به این موضوع است که به هیچ عنوان هدف درس این نیست که دانش آموزان 
همٔه بخش های دستگاه هایی را که مورد بررسی قرار می گیرند و کار هر کدام را بدانند. آنان باید بتوانند نقش 

این اندام ها و دستگاه ها را در برطرف کردن نیازهای اساسی سلول های بدن توضیح دهند. 
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صفحۀ 78
درگیر  موضوع  این  با  باید  دانش آموزان  می شود.  آغاز  محمد  دست  زخم  بهبودی  مسئله  با    درس 
آغاز  برای  دارند.  نیاز  به مواد غذایی  تقسیم و رشد  برای  ما  بدن  شوند که سلول های تشکیل دهندٔه 
بهبود زخم  برای  که  کارهایی  بدنشان،  در  دانش آموزان، مدت خوب شدن زخم   تجربه های خود  از 
خودشان یا دیگران انجام داده اند، سؤال کنید. به ویژه از دانش آموزان بخواهید دربارٔه مراقبت از خود 

و دیگران در هنگام ورزش و بازی هم گفت وگو کنند.
  از دانش آموزان بخواهید تصور خود دربارٔه بهبود زخم را بیان کنند و آنها را هدایت کنند تا به این 

نتیجه برسند که واحدهای سازندٔه پوست، آن را ترمیم می کنند.

فعالیت: در این فعالیت، ذره های سفیدرنگی که بر روی پارچه ظاهر می شود ذره های سلول های مردهٔ  
بقایای سلول پوست، دانش آموزان را  به تدریج می ریزند. پس از فعالیت مشاهدٔه  الیٔه رویی پوست اند که 

هدایت  کنید تا از اندازهٔ سلول و کوچکی آن، تجسم ذهنی پیدا کنند. 

صفحۀ 79: فعالیت
برای  کنند.  مشاهده  میکروسکوپ  زیر  را  نمونه ای  معلم  کمک  با  بتوانند  باید  دانش آموزان  پایه  این  در 
انجام مشاهده به دانش آموزان کمک کنید با یک گوش پاک کن تمیز از داخل دهان )داخل گونٔه( خود و یا 
همکالسی شان، سلول های کنده شده را خارج کنند. آنها باید روی الم )تیغٔه شیشه ای( یک قطرهٔ کوچک آب 
قرار دهند و گوش پاک کن را به آرامی  روی آن بکشند تا سلول ها در قطره آب قرار گیرند. سپس دادن المل 
)تیغک( را به آرامی  روی  آن بگذارند ودر زیر میکروسکوپ با بزرگ نمایی 40 مشاهده و تصویر آن را رسم کنند. 
در این فعالیت، نکتۀ مهم این است که میزان نور میکروسکوپ را باید کم کرد تا سلول ها قابل مشاهده باشند.

گفت وگو: شباهت های سلول ها از نظر وجود بخش هایی مانند وجود هسته، غشا و سیتوپالسم در همه 
آنهاست. البته در این مرحله، دانش آموزان با زبان خود به این ویژگی ها اشاره می کنند. مثالً ممکن است به 

جای بیان نام هسته، به یک دایره یا بیضی در وسط سلول، اشاره کنند. 

صفحۀ 80 
  دانش آموزان باید تقسیم سلول ها را با کمک شکل کتاب بیان کنند و توجه داشته باشند از سلول اولیه، 
در اثر تقسیم سلول های جدید به وجود می آیند.توجه داشته باشید در تقسیم سلول، سه بخش آن یعنی 

هسته، غشا و همچنین سیتوپالسم، که در شکل دیده نمی شوند، تقسیم می شوند.
  از دانش آموزان بخواهید تا اجزای سلول را در شکل این صفحه مشاهده کنند و با نام علمی آنها آشنا 
شوند. سپس این بخش های تشکیل دهنده را در سلول هایی که تصویرشان در کتاب آمده است، نشان 

دهند )این سلول ها در دستگاه هایی که در این درس و درس بعد بررسی می شوند، قرار دارند(.
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  در صورت امکان فیلمی از تقسیم سلول ها را نمایش و به دانش آموزان توضیح دهید که با بزرگ شدن و 
تقسیم سلول ها، بدن نوزاد رشد می کند و بزرگ می شود. وقتی بدن ما رشد می کند تعداد سلول هایمان 
افزایش می یابد. وقتی به پوست بدن آسیب وارد می شود و الیه رویی پوست کنده می شود، سلول های 
الیٔه زیرین پوست تقسیم می شوند و سلول های تازه ای به وجود می آورند تا الیهٔ رویی پوست را بسازند 

بعدًا این سلول ها می میرند و فشرده می شوند.

  گفت وگو: در این گفت وگو، دانش آموزان باید به عواملی که برای زندگی انسان ها و همٔه جانداران 
الزم است و آنها را در سال های قبل آموخته اند، مانند هوا، آب، غذا و... اشاره کنند. بنابراین، این 
عوامل باید در اختیار ما قرار گیرد تا زنده بمانیم زیرا سلول های بدن ما به این مواد نیاز دارند. در این 
صفحه دوباره به مسئلٔه ترمیم پوست محّمد بازگردید و این سؤال را مطرح کنید که سلول هایی که تقسیم 
می شوند و رشد می کنند به چه چیزهایی نیاز دارند؟ برای پاسخ به این پرسش از دانش آموزان بخواهید 
بدن خود را سلول تصور کنند. آنان نیازهای موجود زنده را می دانند. از ایشان بخواهید با کشیدن 
به  و  کنید  را جمع بندی  دانش آموزان  گروه های  پاسخ های  دهند.  پاسخ  پرسش  این  به  طرح ساده ای 

کمک دانش آموزان پاسخ کاملی را روی تابلوی کالس بنویسید.

  فکر کنید: در این فعالیت، دانش آموزان باید اندازٔه ذرات را تجسم کنند. با توجه به کوچکی سلول ها، 
این ذره ها بسیار بسیار کوچک ترند. اینجا اصالً نباید از مولکول صحبت شود. دانش آموزان با دیدن 

نقاشی باید این تفاوت اندازه را ببینند، یعنی تکه های نان را باید بسیار ریز نشان دهند.

صفحۀ 81: گفت وگو
موضوع این فعالیت مراحل گوارش غذا است. در ابتدا دانش آموزان به کمک موالژ و یا تصویر کتاب، 
باید بخش های مختلف درگیر در مراحل گوارش را بیان کنند و بعد به ترتیب، انجام کارهایشان را توضیح 
تجربه های  از  اینجا  در  است.  در درس  طرح شده  اندام های  فقط  گوارش،  بحث  در  درس  هدف  دهند. 
دانش آموزان دربارٔه گوارش غذا استفاده کنید. سایر بخش ها مانند غدٔه بزاقی و کبد به طور گذرا در کالس 

طرح شوند و یا از دانش آموزان بخواهید درباره آنها اطالعات جمع آوری کنند. 
  با آوردن موالژ بدن در کالس درس )همان طور که در تصویر عنوانی می بینید( از دانش آموزان بخواهید 
بخش هایی از دستگاه های گوارش، تنفس، انتقال مواد و دفع مواد زائد را ببینند و محل آنها را روی 

بدن خود نشان دهند.
  از بچه ها بخواهید مسیر گوارش غذا و… را بر روی نقاشی ساده بدن انسان که خود کشیده اند، نشان 

دهند و در کنار هر بخش کاری که انجام می شود را به طور خالصه بنویسند.
  در گفت وگوی پایین صفحه، دانش آموزان باید بخش های دستگاه گوارش را به ترتیب نام ببرند. 
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صفحۀ 82 
در این صفحه دانش آموزان باید براساس اصل خود مراقبتی، نکات الزم برای مراقبت از بدن و به ویژه 
مثالً  دهید.  آموزش  دانش آموزان  بین  گفت وگو  با  را  این صفحه  کنند.  بیان  را  بدن خودشان  در  گوارش 
غذاهای آماده )فست فودها(، آب میوه های کارخانه ای، کیک، شکالت و…، مواردی اند که باید از مصرف 
آنها خودداری کرد و یا حداقل مصرف آنها را کاهش داد و نیز میوه و سبزیجات را به اندازهٔ کافی مصرف کرد. 

نمونه ارزشیابی این درس

برای ارزشیابی دانش آموزان از شناسه های ارزشیابی طبق آنچه در جدول شناسنامه درس آمده است، 
استفاده کنید. در هر جلسه حداقل یک نفر از اعضای هر گروه را برای ارزشیابی در نظر بگیرید.ضوابط 
ارزشیابی به ویژه ضوابط کار گروهی را به اطالع بچه ها و اولیای آنها برسانید. بخشی از امتیاز ارزشیابی 
را به ارزشیابی گروهی و ارزشیابی گروه ها از یکدیگر اختصاص دهید.فرصتی را نیز در اختیار بچه ها قرار 
دانش آموز  ارزشیابی عملکرد یک  از  نمونه ای  ادامه  در  کنند.  ارزیابی  را  کار خودشان  هر یک،  تا  دهید 
فرضی در فعالیت صفحه 79، با استفاده از شناسه های مربوط به این فعالیت از جدول ارزشیابی که در بخش 

کلیات کتاب آمده، ارائه شده است. 
جدول ارزشیابی فعالیت صفحه 79 

دانش آموز: علیرضا ایرانی

شناسۀ
ارزشیابی

موارد / 
معیارهامهارت ها

سطح
مالحظات

1234

2
در اجرای 
آزمایش / 

فعالیت/ کاوش

٭الف( مراحل را به درستی انجام می دهد.

بیان گزارش کار دقیق 
نبود 

٭ــــــب( از وسایل مناسب به درستی، استفاده می کند.

٭ــــــپ( از مشاهده های خود به درستی نتیجه گیری می کند. 

٭ــــت( در تدوین و ارائه گزارش مهارت دارد.

ضوابط کار 9
گروهی

ضوابط کار گروهی را رعایت می کند )مشارکت در 
حفظ  بودن  فعال  نوبت/  رعایت  وسایل/  از  استفاده 

دیگران و…( و  سالمت خود 
٭ــــــ
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بدن ما )2(درس دهم
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نقشه درس

بـدن انسـان

با انجام کارهای درست باید از بدن خود مراقبت کنیم. سلول های بدن به آب، هوا وغذا نیاز دارند.

کلیه ها مواد زائد خون را تصفیه می کنند.

قلب خون را درون رگ ها به حرکت در می آورد 
وخون مواد الزم را به سلول ها می رساند.

هوای الزم از دهان و بینی و نای به شش ها 
وارد می شود.

 مطالب مرتبط با بدن انسان در سال های قبل 
سال اول

  ورزش و بازی ما را سالم و شاداب می کند. 
  رعایت بهداشت فردی، موارد ایمنی و خواب و استراحت درست و به موقع به سالمت ما کمک می کند.

  خوردن غذاهای متنوع ما را سالم و قوی می کند.
سال دوم

  همه جانداران برای زندگی به آب وهوای سالم نیاز دارند.
  خوردن شیر و انواع لبنیات برای رشد بدن ما الزم است. 

سال سوم 
  هر یک از گروه های غذایی، برخی از نیاز های ما را برطرف می کنند. 

  برای سالم ماندن باید از خوردن برخی غذاها خودداری کنیم.
  در درس قبل دانش آموزان با بخش ها و اندام های اصلی دستگاه گوارش و چگونگی حفظ سالمت آنها 

آشنا  شدند.
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اهداف یادگیری 

از دانش آموزان انتظار می رود در فرایند آموزش این درس بتوانند:
با انجام فعالیت های گوناگون )مشاهده موالژ / جمع آوری اطالعات /گفت وگو( با کاربخش هایی از بدن که 
مواد غذایی را به سلول ها می رسانند و مواد دفعی را از بدن خارج می کنند، یعنی بخش ها و اندام های اصلی 

دستگاه تنفس، گردش خون و دفع مواد زائد در بدن انسان و سهم خود در حفظ سالمت آنها آشنا  شوند.

پیامد

از دانش آموزان انتظار می رود پس از پایان این درس بتوانند:
و چگونگی حفظ  بدن  نیاز های سلول های  تأمین  به  مربوط  زیستی  فرایندهای  و  با شناسایی ساختارها 

سالمت آنها ؛ سهم خود را در حفظ سالمت بدن انجام دهند.

جدول شناسنامۀ درس 

شناسۀ فعالیتمفاهیم / حقایقصفحۀ
ارزشیابی

فعالیت های 
پیشنهادی

واژه های 
علمی

1 پــ مشاهدهٔ موالژ یا تصویر قلب و شش هاــ83

نشان دادن 
محل قلب و 
شش روی 

بدن

ــ

ــ84

اندازه  مقایسه  و  بادکنک  بادکردن  ــ 
شده باد  بادکنک های 

و  حباب سازی  مایع  با  حباب  ساختن  ــ 
مقایسه  اندازه حباب ها

ــ1 و 2

و  افراد  جثٔه  رابطٔه  دربارٔه  گفت وگو  ــ 
می کنند. درست  که  حبابی  5 و 9اندازٔه 

85

وارد  بینی  یا  دهان  از  هوا  دم  هنگام  ــ 
می شود. شش ها  وارد  سپس  و  نای 

بازدم  را  بینی  یا  دهان  از  هوا  ــ خروج 
می گویند.

ــ مشاهدهٔ تصویر کتاب و خواندن متن آن و 
4 و 5 و 9مقایسه دم و بازدم

نای
شش

دم
بازدم

مشاهده شش 1 پــ مشاهدٔه موالژ شش
)ریه( گوسفند 

ــ موهای بینی، گردوغبار هوا را می گیرند 86
تا به شش ها نرسد.

ــ جمع آوری اطالعات دربارهٔ نقش موهای 
6درون بینی
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شناسۀ فعالیتمفاهیم / حقایقصفحۀ
ارزشیابی

فعالیت های 
پیشنهادی

واژه های 
علمی

86

ــ خون درون رگ های بدن، جریان دارد.
و  اکسیژن  قرمز  ـ    گلبول های  ـ
می کنند. جابه جا  را  کربن دی اکسید 
ــ سرخرگ ها، خون را از قلب خارج و 
سیاهرگ ها، خون را به قلب وارد می کنند.
به سلول های  مویرگ ها مواد الزم را  ــ 

می رسانند. بدن 
جریان  به  بدن  در  را  خون  قلب،  ــ 

آورد. درمی 

ــ مشاهدٔه تصویر کتاب و خواندن متن آن 
4 و 5 و 9و گفت وگو درباره قلب و رگ ها

مشاهده پوستر 
گردش خون

مویرگ
قلب

سرخرگ
سیاهرگ

نقاشی سادٔه 
گردش خون 

در بدن

تعداد ضربان قلب و نبض برابر است.87

ــ اندازه گیری نبض و صدای قلب وکشف 
رابطه آنها

1 و 2 و 4 
نبضو 8

ضربان قلب ــ گفت وگو دربارهٔ اهمیت اندازه گیری نبض 
5 و 4توسط پزشک و خواندن علم و زندگی

ــ زیاد خوردن غذاهای پرچرب، حرکت 88
خون در سرخرگ ها را مختل می کند.

ــ خواندن نکتٔه بهداشتی کتاب و گفت وگو 
5 و4درباره آن

ــ
تنفس، 89 و  نبض  تعداد  ورزش،  هنگام 

می کند. پیدا  افزایش 
بازدم  و  دم  و  نبض  تعداد  اندازه گیری  ــ 

آنها مقایسه  و  فعالیت  از  بعد  و  1 و 2قبل 

90

ــ خون درون رگ های بدن جریان دارد 
و مواد را جابه جا می کند.

و  اکسیژن  قرمز،  گلبول های  ــ 
می کنند. جابه جا  را  کربن دی اکسید 

ــ گفت وگو دربارٔه اینکه تغییر ضربان قلب 
و نبض و نقش خون در انتقال مواد الزم 
به سلول های بدن و کار گلبول های قرمز در 

انتقال کربن دی اکسید و اکسیژن

ــ4 و 5

91
و

92

ــ کلیه ها، خون را تصفیه می کنند.
ــ ادرار در مثانه، جمع می شود تا از بدن 

دفع شود.
ــ ما باید از بدن خود مراقبت کنیم.

گفت وگو  و  کتاب  تصویرهای  مشاهدٔه  ــ 
سلول یک  و  ما  خانٔه  شباهت  دربارٔه 

ــ گفت وگو دربارٔه نقش هر فرد در حفظ 
سالمت خود و ارائٔه پیشنهاد

4 و 5

تهیه  تعهدنامه 
برای حفظ 
سالمت بدن 

خود

کلیه
مثانه

مواد دفعی 
)آب(

دانستنی های ویژه معلم

در ادامه درس قبل در این درس، با بخش های اصلی دستگاه های گردش خون، تنفس و دفع ادرار بیشتر 
آشنا می شویم.
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ساختار و کار دستگاه گردش خون: دستگاه گردش خون انسان شامل قلب، رگ ها و خون است. 
یک دیواره، قلب را به دو بخش راست و چپ تقسیم می کند. هر یک از این بخش ها را نیز یک دیواره 
بنابراین قلب چهار حفره دارد: دو  تقسیم می کند.  )بطن(  پایینی  و  )دهلیز(  باالیی  به دو حفره  دار  دریچه 
حفره در باال به نام دهلیز راست و دهلیز چپ و دو حفره در پایین به نام بطن راست و بطن چپ. در بخش 
راست قلب خون سیاهرگی )خونی که کربن دی اکسید آن بیشتراست( و قسمت چپ قلب خون سرخرگی 
)خونی که اکسیژن آن بیشتر است( جریان دارد. سیاهرگ ها خون نقاط مختلف بدن را به دهلیز راست قلب 
می آورند. با انقباض دهلیز راست خون از دهلیز راست از راه دریچه ای به نام دریچه سه لتی وارد بطن 
راست می شود. با انقباض بطن راست خون از بطن راست و از راه سرخرگ ششی به شش ها می رود. در 
نتیجه خونی که از شش ها می آید اکسیژن زیاد و کربن دی اکسید کمی دارد. این خون از طریق سیاهرگ های 
ششی وارد دهلیز چپ قلب می شود. خون اکسیژن دار که وارد دهلیز چپ می شود با انقباض دهلیز چپ 
از راه دریچه دولتی )میترال( وارد بطن چپ و با انقباض بطن چپ خون وارد سرخرگ بزرگ بدن یعنی 
سرخرگ آئورت می شود. از راه سرخرگ آئورت، خون اکسیژن دار به قسمت های مختلف بدن می رود 
تا مواد غذایی و اکسیژن را به آنها برساند. خون بعد از گرفتن مواد زائد سلول های بدن وارد سیاهرگ ها 

می شود و از طریق بزرگ سیاهرگ ها به دهلیز راست قلب می آید. 

آئورتسرخرگ های ششی

بزرگ سیاهرگ باالییسیاهرگ های ششی

دهلیز چپ
دریچه میترال

بطن راستبطن چپ

دریچه سه لتی

دهلیز راست

بزرگ سیاهرگ پایینی

سرخرگ ها می توانند گشاد یا تنگ شوند. مثالً ماهیچه ها هنگام فعالیت مواد غذایی بیشتری نیاز دارند 
پس سرخرگ هایشان گشاد می شوند تا خون بیشتری را به سلول های ماهیچه برسانند. 
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خون: خون از سلول های خونی و پالسما تشکیل شده است. پالسما بخش آبکی خون و حاوی بیش از 
90 درصد آب است. 10 درصد دیگر پالسما مواد محلول شامل پروتئین، نمک های معدنی، اسید های آمینه، 
ویتامین ها، و هورمون ها ست. حدود 45 تا 55 درصد حجم کل خون را سلول های خونی تشکیل می دهند. 
مهم ترین  هموگلوبین هستند.  یعنی  اکسیژن  پروتئین حامل  دارای  و  ندارند  هسته  قرمز خون  گویچه های 
نقش گویچه های قرمز انتقال اکسیژن از شش به سلول ها و انتقال کربن دی اکسید از سلول ها به شش هاست. 
گویچه های سفید کار دفاع را انجام می دهند. مثالً برخی گلبول های سفید از طریق گردش خون در سراسر 
بدن گردش کرده و هنگام نیاز فعال می شوند و با میکروب ها و عوامل بیماری زا مبارزه می کنند. پالکت ها 

)گرده ها( در انعقاد خون نقش دارند. انعقاد خون از خروج خون از بدن جلوگیری می کند.

ساختار و کاردستگاه تنفس: دستگاه تنفس شامل شش ها و مجاری هواست. شش ها درون قفسه سینه 
جای دارند. پرده جنب شش ها را به دیواره قفسه سینه مربوط می کند. اگر پرده جنب پاره شود شش کامالً جمع شده 
و از کار می افتد. هنگام دم هوا وارد شش ها و در بازدم از آن خارج می شود. قبل از شروع دم شش ها در حالت 
نیمه باز هستند. هنگام دم حجم قفسه سینه افزایش می یابد. این افزایش حجم باعث باز شدن کیسه های هوایی درون 
شش ها می شود و آنها هوا را به درون خود می کشانند. در پایان دم خاصیت ارتجاعی شش ها و وزن قفسه سینه 
موجب می شود که شش ها به حالت اولیه خود برگردند. برگشت شش ها باعث افزایش فشار هوای درون شش نسبت 
به اتمسفر و در نتیجه بیرون راندن هوا، یعنی بازدم، می شود. بازدم را به طور فعال و ارادی نیز می توان انجام داد. 

دستگاه دفع ادرار: کلیه ها در دو طرف ستون مهره ها و در بخش پشتی شکم قرار دارند. کلیه یکی 
از اندام های مهم برای تنظیم تعادل اسید ــ باز در بدن است. کلیه ها این کار را از طریق تشکیل ادرار انجام 
می دهند. کلیه از راه میزنای به مثانه ارتباط پیدا می کند. ادرار در طی عمل دفع از طریق مجرای ادراری 

از مثانه خارج می شود. 

راهنمای آموزش 

آمادگی از قبل
اگر وسایل الزم برای انجام فعالیت های این درس در مدرسه موجود نیست،از دانش آموزان و والدینشان 
بخواهید وسایل و مواد الزم را با کمک شما برای هر گروه از دانش آموزان تهیه کنند تا قبل از هر جلسه امکانات 
قرار دهید.  از دانش آموزان  بر عهده یک گروه  را  توزیع و جمع آوری وسایل  باشد. در هر جلسه کار  آماده 
هشدار های ایمنی و بهداشتی درباره کار را نیز به دانش آموزان تأکید کنید.برای هر جلسه آموزش تعداد مشخصی 
فعالیت را برای انجام در نظر بگیرید و زمان کار را پیش بینی و طی فعالیت دانش آموزان آن را مدیریت کنید. جدول 
ارزشیابی را به تعداد الزم تکثیر وآماده کنید تا در هر جلسه بتوانید تعدادی از دانش آموزان را ارزشیابی کنید.
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شروع
صفحه 83

هنگام آموزش صفحه عنوانی درس، دانش آموزان باید محل بخش های مختلف بدن مطرح شده در درس 
را روی موالژ بدن انسان و همچنین بدن خودشان نشان دهند. سپس می توانید از دانش آموزان بپرسید این 

بخش ها چه کار یا کار هایی انجام می دهند. 
نکتۀ مهم در این درس توجه به این موضوع است که به هیچ عنوان هدف این نیست که دانش آموزان همٔه 
بخش های دستگاه هایی را که مورد بررسی قرار می گیرند و کار هر کدام را بدانند. آنان باید بتوانند نقش این 

اندام ها و دستگاه ها را در برطرف کردن نیازهای اساسی سلول های بدن توضیح دهند. 

صفحه 84
در سال گذشته دانش آموزان با شش ها آشنا شده اند. برای آشنایی دانش آموزان با کار شش ها، از آنها 
برای  این کار  پر کنند. شاید  با یک نفس عمیق، آن را از هوا  باد کنند و سعی کنند  بادکنکی را  بخواهید 
دانش آموزان مشکل باشد اما باید حداکثر تالش خود را انجام دهند. برای بادکردن بادکنک ها ابتدا یک دم 
عمیق انجام دهند یعنی تا جایی که می توانند هوا را وارد شش های خود کنند و سپس با بازدم عمیق تا جایی که 

می توانند هوا را از شش های خود خارج کنند.
هدف آن است که دانش آموزان حداکثر هوایی که می توانند از شش ها خارج کنند را در بادکنک جمع 

کنند و متوجه شوند که همه آنها به یک اندازه نمی توانند بادکنک ها را باد کنند.

فعالیت: هدف این فعالیت اندازه گیری حجم هوای شش بر حسب اندازه قطر حبابی است که بچه ها 
می توانند بسازند. این فعالیت را به شکل یک بازی لذت بخش با بچه ها اجرا کنید. هنگام حباب سازی، در 
زیر لبه های کیسه پالستیکی مانعی قرار دهید تا باال قرار گیرد و محلول روی میز و زمین پخش نشود. انجام 
کار با آزمون و خطا همراه است بنابراین به بچه ها اجازه دهید چندین با کار را تکرار کنند. نتیجه فعالیت این 

است که قطر حباب هایی که دانش آموزان می سازند، متفاوت اند.

صفحه 85: گفت وگو کنید
هر چه جثه بچه ها بزرگ تر باشد، حباب بزرگ تر است. معموالً افراد با جثه بزرگ تر شش های بزرگ تری دارند.

برای معرفی تنفس از بچه ها بخواهید دم و بعد بازدم انجام دهند. از آنها بخواهید از بینی نفس بکشند و 
درباره بهداشتی تر بودن آن تذکر بدهید. بعد دم و بازدم را و به کمک شکل کتاب و یا موالژ، نای و شاخه ها 

را به آنها معرفی کنید. 
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صفحه 86
از  بیرون می دهیم.  را  بازدم هوا  با  تا حد ممکن  بعد  و  انجام می دهیم  ابتدا دم عمیق  کنید:  گفت وگو 
دانش آموزان بخواهید مسیر ورود و خروج هوا به بدن را روی شکل بدن انسان که خودشان رسم کرده اند و 

یا روی موالژ نشان دهند.
جمع آوری اطالعات: در این صفحه دانش آموزان با نقش موهای درون بینی آشنا می شوند. این موها، 
ذرات گردوغبار موجود در هوایی که از بینی عبور می کند را می گیرند ولی در تنفس با دهان این عمل تصفیه 
انجام نمی شود. عالوه بر آن هنگام عبور از بینی گرم و مرطوب هم می شود. در این بخش می توانید تصویر 
شش آسیب دیده از آلودگی هوا یا دود سیگار را به بچه ها نشان دهید تا با شش سالم مقایسه و تأثیر ذرات 
خارجی را بر هوای ورودی به شش ها بررسی کنند. به ویژه دربارٔه خطر قرار گرفتن در معرض دود سیگار 

برای افراد غیرسیگاری و لزوم دوری از سیگار و دخانیات با بچه ها گفت وگو کنید.
بدن می رسانند و مواد  به سلول های  بدن می پردازد که مواد الزم را  به بخش های مختلف  ادامٔه درس 
دفعی را از آنها دور و از بدن خارج می کنند. هدف این بخش درس این است که دانش آموزان با ساختارها 
و عواملی )اجزای دستگاهی( که اکسیژن وارد شده به شش ها را به سلول های بدن می رسانند یعنی خون و 
بخش های تشکیل دهندٔه آن یعنی قلب و رگ ها آشنا شوند.می توانید موالژ بدن انسان و یا تصویر کتاب را 
به بچه ها نشان دهید و بخواهید متن درس را بخوانند. یا با رسم یک شکل ساده قلب، سرخرگ و سیاهرگ 
را معرفی کنید. از بچه ها بخواهید در گروه هایشان تصویر بدن انسان را رسم وگردش خون )از سیاهرگ به 

قلب و از قلب به سرخرگ و به قسمت های مختلف بدن( را نقاشی کنند.
به رنگ  به شکل آدمکی  تیره واکسیژن  به رنگ  به شکل آدمکی  در تصویر این صفحه کربن دی اکسید 
روشن که روی گویچه قرمز قرار دارند و درون رگ ها )مویرگ ها( گویچه قرمز را در حال حرکت، نشان 
که  کنید  اشاره  نکته  این  به  و  دهید  قرار  دانش آموزان  گفت وگوی  موضوع  را  تصاویر  این  شده اند.  داده 

کربن دی اکسید سمی است و باید از بدن دفع شود. 

صفحه 87
فعالیت: برای شمارش نبض باید انگشت اشاره و وسط خود را بر روی سمت خارج مچ دست و یا هر 
بخش دیگر بدن که سرخرگ از آن عبور می کند، قرار داد )مانند شکل صفحه 87 کتاب درسی(. تعداد نبض 
در یک دقیقه، تعداد ضربان قلب در یک دقیقه را نشان می دهد. پس از دویدن، تعداد نبض بیشتر می شود 
تا خون بیشتری به ماهیچه های بدن برسد. پس از مدتی دویدن می توان این تغییر را مشاهده کرد. تعداد نبض 
بچه های کالس لزوماً یکسان نیست. افرادی که سن آنها متفاوت است، تعداد نبض آنها نیز متفاوت است. 

مثالً در نوزادان تعداد نبض از بزرگساالن بیشتر است.
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گفت وگو کنید: ضربان قلب خون را دررگ ها )سرخرگ ها( به حرکت در می آورد و موجب ایجاد نبض 
می شود بنابراین تعداد ضربان قلب هر فرد با تعداد نبض او برابر است.

صفحه 88 
نکته بهداشتی این صفحه بسیار حائز اهمیت است و تغذیه درست از کودکی باید مورد توجه قرار گیرد 
و عادت های درست تغذیه ای در فرد شکل بگیرد. سخت شدن جدار سرخرگ ها به علت وجود چربی زیاد 
در رژیم غذایی و رسوب چربی در دیوارٔه سرخرگ ها رخ می دهد. در این حالت سرخرگ ها، کشسانی و 
انعطاف پذیری خود را از دست می دهند و سخت می شوند. در نتیجه خون نمی تواند به طور طبیعی حرکت 
کند. این مسئله موجب بسته شدن سرخرگ ها به ویژه سرخرگ های غذادهندٔه قلب و صدمه به قلب می شود.

بدن  نیاز  به  بسته  قلب  کار  میزان شدت  تغییر  به  توجه دانش آموزان  فعالیت، جلب  این  هدف  فعالیت: 
است.شاید بچه ها این تجربه را داشته اند که وقتی می دوند، به اصطالح قلبشان تند تند می زند و نفس نفس 
انجام  با  می کنند.  بررسی  علمی  فعالیت  یک  طی  را  موضوع  این  بچه ها  صفحه  این  فعالیت  در  می زنند. 
فعالیت بدنی تعداد دم و بازدم افزایش می یابد تا اکسیژن کافی به سلول های بدن که درگیر فعالیت اند، برسد و 

کربن دی اکسید از آنها دور شود. 

صفحه 89 و 90
فکر کنید:سؤال های فکر کنید را که براساس فعالیت صفحه قبل است، به موضوع گفت وگو در کالس 
تبدیل کنید و از بچه ها بخواهید استدالل کنند و دالیل یکدیگر را نقد کنند. افزایش تعداد نبض و همین طور 
تعداد دم و بازدم برای آن است که به ماهیچه ها خون و اکسیژن کافی برسد. قلب هنگام خواب و استراحت 
ضربان دارد تا خون مورد نیاز را به قسمت های مختلف بدن از جمله مغز برساند ولی ضربان قلب در این زمان 

آهسته تر از زمان انجام فعالیت )مثل دویدن( است.
گفت وگو کنید: از بچه ها بخواهید تصاویر کتاب را به دقت مشاهده کنند و خودشان آنها را تفسیر کنند. 
آنان در این صفحه مطالب درس قبل و این درس را جمع بندی و نتیجه گیری می کنند. آنچه در شکل این 
صفحه بزرگ نمایی شده است ذره های غذای گوارش یافته اند که از روده باریک وارد خون می شوند تا به 
سلول های بدن بروند. در اینجا می توانید از بچه ها بپرسید این ذره ها )عروسک های رنگی( ممکن است چه 
موادی باشند؟ در طی گفت وگو توجه آنها را به این موضوع جلب کنید که این مواد انواع ویتامین ها، آب، 
قند، چربی هستند که در غذاهایی که خورده ایم، وجود دارند. گلبول های قرمز خون نیز کربن دی اکسید را 

به شش ها تحویل می دهند و اکسیژن را از آنها تحویل می گیرند. 
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صفحه 91
تشبیه سلول ها به خانه کمک می کند تا مفهوم تولید مواد دفعی در سلول برای دانش آموز ملموس ترشود.

گفت وگو کنید: دانش آموزان طی گفت وگو با بررسی شکل و موالژ بدن انسان، بخش های اصلی دفع 
مواد زائد )بخش هایی که در تصویر دیده می شوند( را می آموزند.

در پایان این درس دانش آموزان باید براساس اصل خود مراقبتی، پیشنهادهایی برای مراقبت از سالمت 
بدن به ویژه قلب، رگ ها، کلیه ها و شش ها ارائه کنند؛ مانند اینکه به اندازه کافی ورزش و بازی می کنم و 

خوراکی های مضر مانند چیپس و پفک را کمتر مصرف می کنم.
می توانید در پایان از دانش آموزان بخواهید یک تعهدنامه درباره موضوع سهم من در حفظ سالمت بدنم، 
برای مراقبت از بدن خود بنویسند و مفاد آن را به کمک یکدیگر تهیه و آن را در کالس و یا هر جای مناسب 

دیگر نصب کنند.

بدن من هدیه ای است از خداوند و من در پیشگاه خداوند متعهد می شوم در برابر این هدیه الهی، برای 
حفظ سالمت خود و دیگران تالش کنم.

بنابراین:
من ...

فعالیت های پیشنهادی
یکی از پرسش هایی که می توانید برای گفت وگو طرح کنید این است که چرا هر قسمت از بدن آسیب 
ببیند، خون از آن خارج می شود تا دانش آموزان درک کنند، خون در همه جای بدن در حرکت است پس 

وقتی رگ یا مویرگ قسمتی از بدن آسیب ببیند، خون از آن خارج می شود.
از شرایط پیش آمده در کالس استفاده کنید. مثالً اگر دانش آموزی سرما خورده است و یا آسیب دیده 
و زخمی شده است آن را با رعایت احترام دانش آموزان به گفت وگو بگذارید و نکاتی که بچه ها باید رعایت 

کنند را تذکر دهید.
در صورت امکان با کمک دانش آموزان بخش هایی از بدن جانورانی مثل گوسفند شامل دستگاه تنفس، 
قلب و… را به کالس بیاورید و به بّچه ها نشان دهید. البّته در دوره ابتدایی، تشریح این اندام ها مورد نظر نیست. 
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نمونه ارزشیابی از این درس 

ارزشیابی فعالیت صفحه 86 یک دانش آموز فرضی با استفاده شناسه های مربوط به این فعالیت از جدول 
ارزشیابی که در بخش کلیات ارائه شده است را در جدول زیر می بینید. 

جدول ارزشیابی فعالیت صفحه 86
دانش آموز: علی احمدی

شناسۀ 
معیارهاموارد / مهارت هاارزشیابی

سطح
مالحظات

1234

بیان علمی/ ساخت دانش 4
و مفهوم

در گفته و نوشتٔه خود از اصطالح های علمی  به درستی 
واژه های سیاهرگ و سرخرگ را ٭استفاده می کند.

درست و بجا به کار نبرد.

در ارائه گزارش / 5
گفت وگو / فکر کنید:

)ترسیم  گوناگون  روش های  به  را  خود  نظرات  الف( 
شکل، نوشتن متن، بیان شفاهی و…( با دیگران در میان 

می گذارد.
٭

ب( در بررسی گزارش/ نظرات / ایده های دیگران مشارکت 
٭فعال دارد.

در جمع آوری اطالعات:6

٭الف( از منابع مرتبط و مناسب استفاده می کند.

٭ب( اطالعات کافی و مفید جمع آوری می کند.

پ( اطالعات جمع آوری شده را به روش های گوناگون 
٭)روزنامه دیواری/ پوستر/ …( ارائه می دهد.

ت( می تواند به پرسش های مناسب و مرتبط درباره اطالعات 
پاسخ به سؤال ها کامالً قانع کننده ٭جمع آوری شده، پاسخ دهد.

نبود.


