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بی مهره هادرس یازدهم
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نقشه درس

بی مهـره هـا

جانوران بسیاری در گروه بی مهره ها قرار دارند. مانند:
یا  اسکلت  معموالً  را  آنها  بدن  ندارند.  مهره  ستون  بی مهره ها 

پوسته سختی می پوشاند.

کرم ها مانند کرم خاکی و زالو بندپایان

ویژگی های بندپایان

بدن و پاهای متعدد
بند بند

اسکلت خارجی یا پوسته ای که با پوست اندازی جدا می شود.

بندپایان از گروه های مختلفی 
تشکیل شده اند.

حشرات، عنکبوتیان، سخت پوستان، هزارپایان

 مطالب مرتبط با بی مهره ها در سال های قبل 
سال اول

  شکل و اندازه جانوران گوناگون است.
  بعضی از جانوران برای ما مفید هستند.

  برخی از جانوران برای ما مشکالتی به وجود می آورند.
سال دوم

  مورچه ها برای خود النه می سازند.
  ما از راه های مختلف می توانیم به جانوران کمک کنیم تا سالم بمانند.

  کرم ابریشم پیله درست می کند.
سال سوم

  هر جانور در جایی زندگی می کند که نیاز هایش را به خوبی برطرف کند.
  دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران ستون مهره دارند.

  هر گروه از مهره داران ویژگی های اختصاصی دارند.
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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 جانوران؛ جمع آوری اطالعات وگفت وگو، ضمن آشناشدن 
با برخی از جانوران بی مهره و ویژگی های ظاهری و زندگی آنها، نمونه هایی از آنها را طبقه بندی کنند. 

  نقش برخی از بی مهره ها در زندگی انسان را توضیح دهند و با چگونگی حفظ جانوران آشنا  شوند.

پیامد

از دانش آموزان انتظار می رود پس از پایان این درس بتوانند:
در  را  آنها  و  شناسایی  آنها،  زندگی  و  ظاهری  ویژگی های  بررسی  با  را  بی مهره  ازجانوران  نمونه هایی 

گروه  های اصلی جانوران بی مهره طبقه بندی کنند و راه هایی برای حفظ جانوران پیشنهاد دهند.

جدول شناسنامۀ درس

شناسۀ جدول فعالیتمفاهیم / حقایقصفحۀ
واژه های علمیفعالیت های پیشنهادیارزشیابی

ــ93

گفت وگو  و  کتاب  تصویر  مشاهدٔه  ــ 
کفشدوزک  ظاهری  ویژگی های  دربارهٔ 
غذای آن و… و بیان خاطرات احتمالی 

یا حشرات دیگر آن و  درباره 

ــ

بازدید از یک باغچه 
یا بوستان و مشاهدٔه 
ــانواعی از بی مهره ها

ــ94

ــ مشاهدهٔ تصویرهای کتاب و گفت وگو 
شته5دربارهٔ پرسش های کتاب

عنکبوت
کرم خاکی
کفشدوزک

مورچه

ــ مشاهدٔه یک کرم خاکی و مورچه )با 
توجه به هشدار صفحٔه 95( 

کشیدن شکل مورچه ومقایسه ویژگی های 
ظاهری با مورچه واقعی مشاهده شده

1 و 2پ و5 
و 9

95
و

96

برخی جانوران )بی مهره ها( برای 
ما مشکل سازند.

مشاهده  از  حاصل  اطالعات  ثبت  ــ 
جانوران وتصویر آنها در صفحٔه قبل و 

باالی صفحه کامل کردن جدول 
ــ فکر کنید: مقایسٔه جانوران مشاهده 

شده با گفت وگو با یکدیگر 
ــ گفت وگو دربارهٔ اطالعات جدول برای 
ارائٔه  و  درس  ابتدای  پرسش  به  پاسخ 
پیشنهاد برای حفاظت از بوتٔه گل سرخ 

2 پ، 5 و 9
بال

بدن بندبند
بدن حلقه حلقه
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شناسۀ جدول فعالیتمفاهیم / حقایقصفحۀ
واژه های علمیفعالیت های پیشنهادیارزشیابی

96
و

97

ــ بی مهره ها، جانورانی بدون 
ستون مهره هستند.

ــ بی مهره ها گروه های گوناگونی 
دارند.

ــ مقایسه مار و کرم خاکی با گفت وگو و 
خواندن متن کتاب و مشاهدهٔ تصویرهای 

کتاب
ــ تخمین اندازهٔ بدن کرمک )با استفاده 

از شکل کتاب(

5 و 8
بی مهره
کرم ها
کرمک

98

ــ بی مهره ها، گروه های گوناگونی 
دارند.

ما  برای  بی مهره ها  برخی  ــ 
. ند ز سا مشکل 

ــ خواندن نکتٔه بهداشتی و علم زندگی و 
دربارٔه 5گفت وگو درباره آنها گفت وگو  ــ 

صورت  )در  زالودرمانی 
عالقه مندی دانش آموزان(

دربارٔه  گفت وگو  ــ 
از شپش  ناشی  مشکالت 

لزوم( صورت  )در 

زالو
شپش

در  حشرات  تصویرهای  مشاهدٔه  ــ 
شباهت هایشان بیان  و  کتاب 

1 پ،2 پ 
و 9

ــ جمع آوری اطالعات دربارهٔ فایده های 
6حشرات

99
و

100

ــ بی مهره ها گروه های گوناگونی 
دارند.

عنکبوتیان،  حشرات،  ــ 
سخت پوستان و هزارپایان، گروه 
می دهند. تشکیل  را  بندپایان 

مقایسٔه  و  کتاب  تصویرهای  مشاهدهٔ  ــ 
مورچه و عنکبوت )و عقرب( و مقایسٔه 

میگو و  خرچنگ  خرخاکی، 
سخت پوستان  دربارهٔ  گفت وگو  ــ 
)شباهت ها و تفاوت ها( با سایر بندپایان 

صفحه( باالی  )تصویرهای 

1 پ،2 پ 
4 و 9

دربارٔه  فیلم  مشاهدٔه  ــ 
ن یا پا بند

عقرب
خرخاکی
خرچنگ

میگو
سخت پوستان

عنکبوتیان

101
و

102

عنکبوتیان،  حشرات،  ــ 
سخت پوستان و هزارپایان، گروه 
می دهند. تشکیل  را  بندپایان 

ــ مشاهدٔه تصاویر کتاب و مقایسٔه بدن 
هزارپا و خرخاکی

و خواندن متن کتاب

1 پ، 2 پ 
4 و 9

ــ مشاهده فیلم 
پوست اندازی حشرات

حشرات
عنکبوتیان

سخت پوستان
هزارپایان
بندپایان غذای  دربارٔه  اطالعات  جمع آوری  ــ 

6هزارپاها

آب  در  بی مهره ها  از  برخی  ــ 
می کنند. زندگی 

جانوران حفاظت  از  باید  ما  ــ 
کنیم.

ــ مشاهده و گفت وگو دربارهٔ جانوران 
کتاب تصویرهای 

در  فرد  هر  نقش  دربارٔه  گفت وگو  ــ 
جانوران زندگی  حفظ 

1 پ، 2 پ 
4 و 9

دربارٔه  فیلم  مشاهده  ــ 
زندگی بی مهره های درون 

ستارٔه دریاییآب
عروس دریایی

هشت پا
صدف دوکفه ای محل  دربارٔه  اطالعات  جمع آوری  ــ 

زندگی هریک از جانوران تصویرهای 
باال

6
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دانستنی های ویژه معلم 

بیشتر جانوران مثل کرم ها، حشره ها و ستارٔه دریایی ستون مهره ندارند. البته بدن همٔه جانواران بی مهره 
کامالً نرم نیست. برخی از بی مهره ها پوستٔه سختی از جنس آهک یا کیتین دارند. بی مهره ها به شش گروه 

طبقه بندی می شوند که در این درس دانش آموزان با برخی از آنها آشنا می شوند.

کرم ها: کرم ها بدنی نرم و بدون اسکلت دارند. بسیاری از کرم ها انگل اند و به کمک بادکش و یا قالب به 
بدن میزبان می چسبند. کرم ها به سه گروه، پهن، لوله ای و حلقوی تقسیم می شوند. کرم کبد که در گوسفند، 
گاو و انسان ممکن است دیده  شود و کرم کدوی گاو از کرم های پهن اند. آسکاریس که کرم رودٔه انسان است 
و کرمک از کرم های لوله ای اند. کرم خاکی و زالو از گروه کرم های حلقوی اند. کرم خاکی در خاک های 
مرطوب و حاصلخیز زندگی می کند و شب ها از سوراخ خود خارج می شود. در هوای خشک ممکن است تا 
یکی دو متر به زیر خاک برود و زندگی نهفته در پیش گیرد. در بسیاری از کشورها از کرم خاکی برای بهبود 
خاک کشاورزی استفاده می شود. کرم های خاکی چشم ندارند ولی در سطح بدنشان سلول های حساس به 
نور فراوان است. غذای این جانور را برگ های درحال تجزیه و رستنی های مختلف تشکیل می دهد. کرم 

خاکی ممکن است جانوران کوچک را هم بخورد.

نرم تنان: بدن این جانوران از سر، پا و تودٔه احشایی تشکیل شده است. در تودٔه احشایی اندام های 
گوارش، گردش خون و تنفس جانور قرار دارند. در برخی نرم تنان جبّه که الیه ای پوستی است، به دور 
تودٔه احشایی صدف ترشح می کند. حلزون باغ، صدف مروارید، هشت پا، نرم تن مرکب )که برخی به آن ماهی 
مرکب می گویند ولی این جانور ماهی نیست!( و لیسه )حلزون بدون صدف( از گروه نرم تنان اند. نرم تن مرکب 

هنگام احساس خطر مادٔه تیره رنگی را از خود خارج می کند تا دشمن را گیج و خود فرار کند.

توتیا

پوستٔه  علّت  به  خارپوست  نام  خارپوستان: 
سخت، آهکی و خاردار این جانوران است. ستارٔه 
دریایی و توتیا در این گروه قرار می گیرند، آنچه پس 
از مرگ خارپوستی مثل ستارٔه دریایی باقی می ماند، 
اسکلت آهکی و سخت است. بدن جانور در حالت 
می توانند  خارپوستان  دارد.  انعطاف  پذیری  زنده 
قسمت های قطع شدٔه بدن خود را ترمیم کنند. توتیا 
از جلبک ها و پسماندهای غذایی و ستارٔه دریایی از 

دو کفه ای ها و بی مهره های دیگر تغذیه می کند.



112

بندپایان: این جانوران اسکلت خارجی دارند که از بدن آنها محافظت می کند ولی جلو رشدشان را 
می گیرد. بنابراین بند پایان در فاصله های زمانی معین پوست اندازی می کنند. پاهای بند بند به حرکت سریع تر 

و کارآمدتر این جانوران کمک می کند. بیشتر بند پایان دگردیسی دارند.

ساختار بدن عنکبوت

سرسینهشکم

گیره

تعدادی از چشم ها

پا

بخش  دو  از  جانوران  این  بدن  عنکبوت ها: 
سرسینه و شکم تشکیل شده است که با رابط باریکی 
بهم متصل اند. چهار جفت پای حرکتی و دو جفت 
زائده دارند. در انتهای زائدهٔ جلویی عنکبوت ها نیش 
وجود دارد که به غده های زهری مربوط اند. دو زائده 
حرکتی  پاهای  می روند.  کار  به  جویدن  برای  بعدی 
به سر سینه متصل اند و چنگال دارند. این جانوران 
با قطعات دهانی مکندٔه  پس از مسموم کردن شکار، 
قوی خود، مایعات و بافت های نرم طعمه را می مکند. 
بیشتر حشره می خورند.  و  عنکبوت ها شکارچی اند 

برخی از آنها مثل عنکبوت گرگی و عنکبوت جهنده طعمه را دنبال می کنند و برخی هم با تار خود دام گذاری 
می کنند. تار عنکبوت را غده های مولد تار می سازند. عنکبوت ها معموالً هشت چشم ساده دارند که برای درک 
حرکت اشیا به کار می روند. بینایی آنها ضعیف است. عنکبوت با خوردن حشرات به انسان سود می رساند.

انتهای دم سوزن  باریکی تشکیل شده است. در  بدن دراز عقرب ها از سر سینه، شکم و دم  عقرب: 
سمی )نیش( قرار دارد. این جانوران یک جفت زائدٔه گیره مانند و چهار جفت پای حرکتی دارند. عقرب ها 
معموالً به انسان حمله نمی کنند مگر وقتی که پناهگاهشان را تخریب کنند یا ندانسته روی آنها پا بگذارند. 

نیش عقرب درد شدیدی را ایجاد می کند و ممکن است به ویژه در کودکان به مرگ منجر شود.
کنه ها: کنه ها خونخوارند. قطعه قطعه بودن بدن در خارج بدن آنها دیده نمی شود. کار زائدٔه دو طرف 
دهان جانور نیش زدن، پاره کردن یا گرفتن غذاست. کنه ها اغلب چهار و گاهی یک تا سه جفت پا دارند. 

برخی کنه ها آفت درختان میوه، پنبه و شبدراند.

سخت پوستان: بدن سخت پوستان از سر، سینه و شکم و هر کدام از آنها چند قطعه تشکیل شده است. 
این جانوران دو جفت شاخک دارند و سطح بدنشان را پوششی دارای مواد آهکی می پوشاند. این پوشش 
در محل مفصل ها نازک و نرم است و انعطاف پذیری و حرکت بدن را ممکن می سازد. انواع خرچنگ پهن 
و خرچنگ دراز، میگو و خرخاکی در این گروه قرار دارند. خرخاکی ها گاهی آفت گیاهان اند ولی اغلب از 

پسماندهای گیاهی و جانوری تغذیه می کنند.
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هزار پاها: بدن هزار پاها از دو بخش سر و تنه تشکیل شده است. در بیشتر قطعات تنٔه این جانوران هم 
دو جفت زائده وجود دارد. در صد پایان زائده های نخستین قطعٔه بدن، گیره های سمی هستند این جانوران 
گوشت خوارند و کرم خاکی و حشرات را شکار می کنند. هزار پایان حرکتی آرام دارند و بیشتر گیاه خوارند.

)پا وگیره( بیشتر روی سر و سینه  حشرات: بدنی سه قسمتی شامل سر، سینه و شکم دارند. زائده ها 
متصل اند. بعضی مثل شته و شپش انگل اند. برخی مثل ملخ قسمت های مختلف گیاهان را می جوند. بعضی 
مثل کفشدوزک شکارچی اند، برخی مثل ساس و کک بدن جانوران را سوراخ و خون آنها را می خورند. 
اسکلت خارجی سخت و محافظ آنها، از تبخیر آب بدنشان جلوگیری می کند. البته این اسکلت سبک است 
پرواز مشکلی ایجاد نمی کند. در سر حشرات معموالً یک جفت چشم مرکب بزرگ، یک جفت  برای  و 
شاخک و سه چشم ساده وجود دارد. بیشتر حشرات دو جفت بال دارند و برخی مثل مگس فقط دو بال 
دارند و برخی مثل شپش و کک بال ندارند. در مورچه ها و موریانه ها، فقط انواع نر بال دارند؛ ماده های آنها 
در دورٔه خاصی بالدارند و گاهی کارگرها بدون بال اند. اغلب حشرات دگردیسی کامل دارند. الرو  )نوزاد 
حالت  این  در  را  زمستان  حشرات  از  بسیاری  می سازد.  پیله ای  خود  دور  به  حشرات  این  شکل(  کرمی 
کامل  بالغ است. حشره  و حشرٔه  تخم، الرو، شفیره  مرحلٔه  کامل شامل چهار  دگردیسی  می کنند.  سپری 
پوست اندازی نمی کند. ملخ، جیرجیرک و سنجاقک دگردیسی ناقص دارند. این نوع دگردیسی شامل تخم، 

نمف و حشرٔه بالغ است. 

دگردیسی کامل در پروانه کرم ابریشم

نمف

حشره بالغ

تخم

1

2

3

4

5

دگردیسی ناقص در ملخ
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آنها  روی  و  است  رنگ  نارنجی  یا  سرخ  ضخیم،  حشره  این  در  قاب  یا  پیشین  بال های  کفشدوزک: 
خال های سیاهی وجود دارد. زیر سینه، شکم و پاهای جانور سیاه رنگ است. بال های عقبی زیر قاب تا 
می خورند و موقع پرواز بیرون می آیند. الرو آنها بدنی خاردار و نرم دارد. کفشدوزک بالغ و الرو آن از 

شته ها و حشرات کوچک تغذیه می کنند. نوعی از آنها از حبوباتی مثل لوبیا تغذیه می کنند.

بیماری های  انتقال  در  و  گیاهان اند  آفت  آنها  می کنند.  تغذیه  گیاهان  شیرٔه  از  با خرطوم خود  شته ها: 
ویروسی نقش دارند. برخی شته ها بال دارند. مورچه ها با شاخک های خود شته ها را تحریک می کنند تا 
ترشحات شیرین و چسبناک خود را بیرون بریزند. مورچه ها از این ترشحات تغذیه می کنند و به همین سبب از 
شته ها نگهداری و آنها را از گزند دشمنان حفظ می کنند. تولید مثل شته ها بسیار سریع است چند شته برای 

آلوده کردن یک باغ کافی است. کفشدوزک ها و زنبورهای شته خوار، شته ها را می خورند.

مورچه: بدن مورچه مثل بقیٔه حشرات از سه بخش سر، سینه و شکم تشکیل شده است. این جانور شش پا 
دارد که به سینه متصل اند. در سر مورچه آرواره ها، چشم ها و شاخک ها قرار دارند. مورچه هاچشم های 
مرکب و ساده  دارند. مورچه به کمک چشم مرکب می تواند اجسام را به خوبی تشخیص دهد. شاخک ها 
ملکه،  نوع مورچٔه  کار می روند. در اجتماع مورچه ها 3  به  بوییدن، لمس کردن، چشیدن و شنیدن  برای 
کارگرهای ماده و نرها وجود دارند. مورچه های نر مدت کوتاهی زندگی می کنند و کارشان بارور کردن ملکه 
است تا تخم گذاری کند. مورچه های کارگر کار النه سازی، تمیز کردن آن، جمع آوری غذا و تغذیه ملکه و 

نوزادان و مراقبت از آنها را انجام می دهند. 

راهنمای آموزش

آمادگی از قبل: برای انجام فعالیت های این درس باید به کمک دانش آموزان کرم خاکی و مورچه، 
صدف یا پوسته جانورانی مثل حلزون، ستاره دریایی را تهیه کنید. در صورت امکان فیلم های مناسب مانند 

فیلم پوست اندازی بندپایان را برای نمایش در کالس آماده کنید.
توجه داشته باشید نباید دانش آموزانی را که دوست ندارند جانوران زنده )مثل کرم خاکی( را مشاهده 
کنند، به این کار مجبور کنید.آنها می توانند از تصویر و فیلم برای مشاهده استفاده کنند. در این درس فقط 
باید به گروه هایی از بی مهره ها بپردازید که در کتاب معرفی شده اند. آموزش این درس باید در فصل بهار و 
در محیط طبیعی انجام شود؛ در شرایطی که گیاهان و جانوران برای مشاهده در دسترس باشند و زمینه الزم 
برای مشاهده بی مهره ها در محیط طبیعی مانند حشرات و کرم خاکی در باغچه فراهم است. جدول ارزشیابی 
را به تعداد الزم تکثیر و آماده کنید تا در هر جلسه بتوانید تعداد مشخصی از دانش آموزان را ارزشیابی کنید.
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شروع 
صفحه 93 

تصویر کفشدوزک در صفحه ورودی درس به عنوان یک نمونه از بی مهره ها آورده شده است.از این 
تصویر می توانید برای گفت وگوی دانش آموزان دربارٔه بی مهره هایی که می شناسند و ارائه اطالعاتشان درباره 

زندگی آنها استفاده کنید. 

صفحه 94
با  آشنا شدن  برای  علّتی  می تواند  می  کنند  تغذیه  گیاهان  از  بی مهره  جانوران  برخی  که  مسئله  این  طرح 
جانوران بی مهره و طبقه بندی آنها باشد. معلّم می تواند از یک گیاه محلّی و جانوران بی مهره ای که ممکن 
است آفت آن باشند و احتماالً دانش آموزان با آنها آشنایی دارند، برای مشاهده و آموزش استفاده کند. طبق 
سناریوی ابتدای درس، دانش آموزان تصویر جانوران این صفحه را مشاهده و تجربه قبلی دربارٔه آنها را 

اگر دارند، بیان کنند.

فعالیت: دانش آموزان باید به مواردی مثل تعداد پاها، چند قسمتی بودن بدن، داشتن چشم و شاخک 
توجه کنند.

چون مورچه جانور آشنایی است، ابتدا بچه ها تصویر ذهنی خود از آن را بکشند و بعد آن را مشاهده کنند 
تا هنگام مشاهده دقیق تر عمل کنند. 

مناسب  یا هر جای  آنها در حیاط مدرسه  کنار النه  دانش آموزان می توانند در  برای مشاهده مورچه ها 
دیگر، کمی شکر یا خرده نان بریزند و با جمع شدن مورچه ها، به کمک ذره بین آنها را مشاهده کنند و اطالعات 

به دست آمده را در جدول صفحه بعد بنویسند. 
هنگام مشاهدٔه جانوران و یا تصاویر آنها، دانش آموزان را تشویق و هدایت کنید تا ویژگی های آشکار، 
شباهت ها و تفاوت ها را بررسی کنند. هرچه دانش آموزان ویژگی های بیشتری را بررسی و توصیف کنند، 
مشاهدٔه دقیق تری انجام داده اند. مثالً ممکن است برخی از دانش آموزان در مشاهدٔه کرم خاکی به تارهای 
روی بدن جانور توجه کنند. در بیشتر حلقه های بدن کرم خاکی چهار جفت تار کوتاه مثل مو وجود دارد که 

هنگام حرکت یا حفاری، بدن جانور را در جای خود نگه می دارند و مانع لغزش آن می شوند.
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صفحه 95
جدول این صفحه نقش جمع بندی آموخته ها و نتیجه گیری دارد.

بالدست وپاشکل بدن نام جانور

داردنداردحلقه حلقهکرم خاکی

برخی دارند 6 تا داردبند بند یا چند قسمتیمورچه

دارد6 تا داردبند بندکفشدوزک

ندارد8 تا داردچند قسمتیعنکبوت

ندارد ٭6 تا داردچند قسمتیشته

٭ برخی از شته ها بال دارند ولی شته های تصویر کتاب بال ندارند.

فکر کنید: دانش آموزان باید به تفاوت این جانوران در دست و پا، بال و شکل بدن اشاره کنند. موارد 
دیگر مانند چشم و یا شاخک نیز اگر بیان شود، نشانه دقت بیشتر دانش آموز است. پاسخ سؤال های 2 و 3 

مورچه است. این سؤال ها مقدمه ای است برای طبقه بندی این جانوران.

صفحه 96 و 97
گفت وگو: هدف این گفت وگو، بررسی اطالعات جدول و داشتن زمینه الزم برای پاسخ به فکر  کنید 

این صفحه است.

فکر کنید: شته ممکن است شیرهٔ گیاه را بمکد و مورچه ها با آوردن شته ها به سوی بوتٔه گل سرخ به شته 
کمک می کنند. ممکن است کرم خاکی ریشٔه گیاه را بخورد ولی با سوراخ کردن خاک به هوا دهی خاک کمک 
می کند. کفشدوزک نیز با خوردن شته ممکن است از بوتٔه گل سرخ محافظت کند. برای حفظ بوتٔه گل سرخ 

ممکن است دانش آموزان پیشنهاد بدهند از دشمنان طبیعی آفت ها و یا از سم مخصوص آنها استفاده شود.
بدن  بودن  دراز  مثل  جانور  دو  این  ظاهری  ویژگی های  به  احتماالً  دانش آموزان  درس:  متن  سؤال 
هر دو و پولک داشتن مار اشاره می کنند. این گفت وگو تفاوت اساسی جانور مهره دار و بی مهره را برای 

دانش آموزان مشخص می کند.
پس از این گفت وگو از دانش آموزان بخواهید فهرستی از جانوران مهره دار و بی مهره تهیه و درستی 

دسته بندی خود را در پایان درس بررسی کنند.
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  در پاسخ سؤال صفحه 97، زالو و کرمک به کرم خاکی شباهت بیشتری دارند.
  زالو به این علت معرفی می شود که امروزه آن را برای استفاده در پزشکی و برای به جریان انداختن 
خون در رگ های بیماران، پرورش می دهند. زالو بادکشی در جلوی سرش دارد که به کمک آن به بدن 
میزبان می چسبد و با فک دندانه دارش پوست را سوراخ می کند. ممکن است دانش آموزان تجربه ای 

از مشاهدهٔ زالو داشته باشند؛ از آنها بخواهید تجربٔه خود را بیان کنند.
  از دانش آموزان بخواهید با استفاده از خط کش اندازٔه کرمک در شکل این صفحه را اندازه گیری و 

بیان کنند. 
با    نکته بهداشتی درس در توجه دادن کودکان به حفظ بهداشت، بسیار مهم است. حتماً درباره آن 

بچه ها گفت وگو کنید و تذکر الزم را به آنها بدهید.
صفحه 98

کنند.  بیان  را  این حشرات  تفاوت های  و  را مشاهده و شباهت ها  بخواهید تصاویر صفحه  بچه ها    از 
از آنها بخواهید هر حشره ای را که می شناسند به ویژه حشره های محل زندگی خود را نام ببرند و در 
صورت امکان عکس آنها را در کالس بیاورید تا بچه ها آنها را با هم مقایسه کنند.در این مقایسه به 

ویژگی های اصلی که در متن کتاب آمده است، اکتفا کنید.
صفحه 99

جمع آوری اطالعات: هدف این فعالیت جلب توجه دانش آموزان به نقش های مثبت و منفی حشرات در 
زندگی انسان و جانداران دیگر مثل دام ها و گیاهان است. دانش آموزان باید با جمع آوری اطالعات، زندگی 
حشرات به ویژه حشراتی که در محیط اطراف خود می بینند را بررسی و حداقل یک نقش مثبت و یک نقش 
منفی را به کالس گزارش کنند. مواردی مثل: تهیٔه عسل، ابریشم، موم،گرده افشانی گل؛ خوردن حشرات 
و  پرنده ها  مثل  دیگر  آنها غذای جانورن  )نوزاد کرمی شکل(  و الرو  گیاهان اند؛ حشرات  آفت  که  دیگری 
ماهی ها هستند؛ انواع سوسک ، ملخ و حشرات دیگر آفت محصوالت کشاورز ی اند؛ پشه  ها، ساس ها و 
انواعی از مگس ها خون انسان و دام ها را می مکند؛ برخی مثل پشٔه آنوفل، کک، مگس خانگی و شپش به 
ترتیب بیماری های ماالریا، طاعون؛ حصبه و تیفوس را منتقل می کنند. بید و موریانه لباس ها و وسایل خانه 
را خراب می کنند. توجه دانش آموزان باید به این نکته جلب شود که انسان می تواند از حشرات شکارچی 

برای کنترل حشرات دیگر استفاده کند و استفاده از سموم گاهی حشرات مفید را هم از بین می برد. 

علم و زندگی: شپش به عنوان حشره ای مزاحم و به علّت شیوع در برخی مناطق کشور انتخاب شده 
است. الزم است برای حفظ سالمتی دانش آموزان، دربارٔه راه های پیشگیری و درمان انگل شپش در کالس 
گفت وگو انجام شود. در این مورد از مربی بهداشت یا یک پزشک کمک بگیرید. استفاده از روسری، مقنعه 
و یا کاله مشترک عامل انتقال شپش است، شپش سر انسان و تخم آن را با چشم می توان دید. شپش از خون 
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تغذیه می کند و بزاق آن مادٔه ضد انعقاد دارد که موجب خارش میزبان می شود. خارش شدید ممکن است 
خراش و عفونت ایجاد کند. شانه زدن موها، شپش را می کشد.

صفحه 99 
در این صفحه دانش آموزان باید با مشاهده تصاویر و بررسی شباهت ها و تفاوت ها،جانوران را طبقه بندی کنند.

شباهت ها شامل چند قسمتی بودن بدن و پاهای متعدد است. تفاوت ها را در    پرسش متن درس: 
بخش دانستنی های معلم بخوانید. 

  نکته مهم: دانش آموزان فقط باید درباره جانوران بی مهره و در حد آنچه در متن کتاب درسی آمده 
است، مطالب را فراگیرند.

صفحه 100: گفت وگو
دانش آموزان باید به تعداد پاهای زیاد این جانوران )بیش از هشت تا( و قطعه قطعه بودن بدن و پوسته 

سخت اشاره کنند.
جمع آوری اطالعات

برخی از هزارپاها گوشت خوار و برخی گیاه خوارند.
صفحه 101

  دانش آموزان در تصویر این صفحه پوست اندازی یک زنجره را می بینند. هنگام پوست اندازی، بندپایان در 
جایی دور از دسترس شکارچی ها پنهان می شوند تا پوست جدید آنها سفت و محکم شود. دانش آموزان 

می توانند پوست حشره های گوناگون را جمع آوری و در آنها ساختار اصلی بدن جانور را مشاهده کنند.
صفحه 102: جمع آوری اطالعات

این جانوران در دریا و یا نزدیکی ساحل زندگی می کنند. حلزون ها در مناطق مرطوب و در آب زندگی می کنند.
  برخی از بی مهره ها در شکل این صفحه، اسکلت خارجی یا پوشش سخت دارند و برخی ندارند. ستارٔه 
دریایی و صدف دو کفه ای و حلزون پوشش سختی دارند. در پایان آموزش این موضوع را به شکل 

گفت وگو بین دانش آموزان مطرح کنید.
سهم شما: این بخش از نظر نگرشی بسیار مهم است و الزم است درباره آن دانش آموزان گفت وگو کنند.
حتی از آنها بخواهید خودشان را جای جانوری که دوست دارند، تصور کنند و انتظارات خود از انسان ها 
را بیان کنند. از آنها بپرسید آیا دوست دارند یک پرنده در قفس باشند؟ یا پرنده ای که به سوی آن تیری پرتاب 
می شود؟ یا پروانه ای که شکار و کشته می شود تا برای تزیین از آن استفاده کنند ؟ دانش آموزان را توجه دهید 

آزاررساندن به جانوران هم از نظر دستورات دینی و هم از نظر اخالق انسانی بسیار ناپسند است.



119 فصل دوم: بررسی درس ها

فعالیت های پیشنهادی 
  از دانش آموزان بخواهید دربارٔه یک کرم بیماری زا اطالعات جمع آوری کنند.به ویژه اگر در منطقه 
شما کرم بیماری زایی شایع باشد. گزارش دانش آموزان باید شامل توضیحی دربارٔه  چگونگی ورود 
کرم به بدن، عالئم آن و چگونگی پیشگیری از آن باشد. مثالً کرمک )کرم سنجاقی( از طریق دست 
به دهان و با خاراندن اطراف مقعد یا تماس با وسایل، گرد  و غبار، غذا و حتی موی سگ آلوده به تخم 
به ندرت آسیب شدیدی ایجاد می کند. عالئم آن کاهش اشتها و  انگل، وارد بدن می شود. این کرم 
وزن، بی خوابی، بی قراری و خارش مقعد است. رعایت بهداشت فردی مثل شستن دست ها بعد از 
استفاده از دستشویی و پیش از خوردن غذا موجب پیشگیری می شود. دانش آموزان می توانند دربارٔه 
کرم آسکاریس یا کرم کدو اطالعات جمع آوری کنند. در صورت امکان از کارشناس خانٔه بهداشت و 
یا دامپزشک دعوت کنید تا دربارٔه چگونگی ابتال به کرم های انگلی و حفظ بهداشت انسان و دام ها با 

دانش آموزان صحبت کنند.
از  نمونه هایی  از  مرجان ها(،  نرم تنان،  )مثل  نیست  امکان پذیر  که مشاهدٔه مستقیم جانور  مواردی    در 
صدف یا اسکلت جانورانی که به کمک دانش آموزان جمع آوری کرده اید، استفاده کنید. در صورت 
امکان از این نمونه ها نمایشگاهی ترتیب دهید. برخی از بی مهره ها را هم در موزه و یا پارک ها می توان 
مشاهده کرد. در این صورت می توانید از کمک راهنمای موزه بهره ببرید. در مواردی )مثل مشاهده 

عنکبوت و عقرب( بهتر است از تصویر و یا فیلم استفاده کنید. 
  دربارٔه این پرسش که آیا در خاک هوا وجود دارد تا جانورانی مانند کرم خاکی بتوانند در آن زندگی 

کنند. دانش آموزان می توانند آزمایش زیر را انجام دهند:
در یک ظرف شیشه ای و دهان گشاد تا نیمه خاک بریزید سپس مقداری آب )کمتر از حجم خاک( را 
یک باره روی خاک بریزید. در این حالت خروج حباب های هوا را با ورود آب می توان مشاهده کرد. عالوه بر 
آن اگر حجم خاک را روی ظرف عالمت بزنیم پس از ریختن آب و مشاهدٔه اینکه حجم مخلوط افزایش 

نمی یابد، مشخص می شود آب جانشین هوای بین ذرات خاک شده است. 
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نمونه ارزشیابی از این درس

برای ارزشیابی دانش آموزان شناسه های ارزشیابی که در جدول ارزشیابی بخش کلیات کتاب آمده است، 
ادامه  در  است،  آمده  درس  شناسنامه  جدول  در  صفحه  هر  فعالیت  به  مربوط  شناسه های  کنید.  استفاده 
نمونه ای از ارزشیابی عملکرد یک گروه فرضی از دانش آموزان در فعالیت گفت و گو صفحه 100، براساس 

شناسه های ارزشیابی مربوط به این فعالیت از جدول ارزشیابی که در کلیات آمده، ارائه شده است. 
جدول ارزشیابی فعالیت صفحه 100 دانش آموزان گروه 2

شناسۀ 
معیارهاموارد / مهارت هاارزشیابی

سطح
مالحظات

1234

درباره آنچه مشاهده 1
می کند:

ــــــــالف( حواس خود را به کار می بندد.

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

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

ــــــــت( با توجه به مشاهدات خود فرضیه می سازد.

در اجرای آزمایش / 2
فعالیت/کاوش

ــــــــالف( مراحل را به درستی انجام می دهد.

ــــــــب( از وسایل مناسب به درستی، استفاده می کند.

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

ــــــــت( در تدوین و ارائه گزارش مهارت دارد.

بیان علمی/ ساخت 4
دانش و مفهوم

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

٭

ضوابط کار گروهی9
ضوابط کار گروهی را رعایت می کند )مشارکت در استفاده 
از وسایل/ رعایت نوبت/ فعال بودن حفظ سالمت خود و 

دیگران و...(
٭

در گفت وگو نوبت را 
رعایت نمی کند.

در طبقه بندی10

٭الف( در مشاهدات خود به ویژگی ها توجه می کند.

٭ب( ویژگی ها را مقایسه می کند. 

٭پ( برای طبقه بندی از مالک علمی استفاده می کند.



121 فصل دوم: بررسی درس ها

درس 
گوناگونی گیاهاندوازدهم
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نقشه درس

 مطالب مرتبط با گوناگونی گیاهان در سال های قبل 

سال اول 
  ریشه، ساقه و برگ در گیاهان گوناگون است.

  بعضی از گیاهان گل و میوه دارند.
سال دوم

  دانه ها و میوه های گیاهان گوناگون اند.
سال سوم

  ریشه گیاهان راست یا افشان است.
  ساقه ها ممکن است علفی یا چوبی باشند.

  برگ ها باریک، پهن یا سوزنی شکل هستند.

گیاهـان

دانه دار بدون دانه

مخروط دارخزه و سرخس

مخروط ماده مخروط نر

گلدار

اجزای گل

پرچممادگیکاسبرگگلبرگ

هاگ
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اهداف یادگیری

از دانش آموزان انتظار می رود، در فرایند آموزش این درس بتوانند:
لپه و دولپه و بخش های مختلف گل و  با گیاهان تک    با انجام فعالیت های گوناگون )گفت و گو/ …( 

گرده افشانی آشنا شوند.
  با انجام فعالیت های گوناگون )فکر کنید / گفت و گو/ جمع آوری اطالعات/ ...( با روش های تولید مثل 

در گیاهان آشنا شوند.

پیامد

از دانش آموزان انتظار می رود پس از پایان این درس بتوانند:
با شناختن گوناگونی ساختاری و تولید مثلی گیاهان را شناسایی و طبقه بندی کنند و در حفظ آنها بکوشند.

جدول شناسنامه  درس

شناسه جدول فعالیتمفاهیم/حقایقصفحه 
ارزشیابی

فعالیت های 
پیشنهادی

واژه های 
علمی

1ــ الف و ــ مشاهده تصویر و گفت و گوــ103
ــــ گردش علمیپ، 10

راه های ــ104 درباره  گفت و گو  ــ 
گیاهان طبقه بندی 

1ــ الف و 
پ، 5  ــ الف 

تا ت، 10

ــ موقعیت یک گردش 
طبقه بندیعلمی

ویژگی هایشان 105 براساس  را  گیاهان  ــ 
می کنند. ـ الف و ــ فعالیت و تکمیل جدولدسته بندی  1، 5ـ

ب، 10
گیاهان  از  استفاده  ــ 

ــگوناگون

ــ بخش های مختلف گل شامل کاسبرگ، 106
گلبرگ، پرچم و مادگی است.

ــ جدا کردن بخش های گل و 
مقایسه آن با تصویر نام گذاری 

شده کتاب

5ــ الف تا 
پ، 10

ــ استفاده از نمونه های 
مثالً  دیگر  گیاهان  گل 

مریم و داوودی

کاسبرگ، 
گلبرگ، پرچم 

و مادگی

107

ــ در عمل گرده افشانی دانه های گرده بر 
روی مادگی منتقل می شوند.

آب، باد، انسان، جانوران از جمله حشراتی 
افشانی  گرده  عمل  به  عسل  زنبور  مانند 

می کنند. کمک 

ــ با فعالیت گروهی و مراجعه 
جمع آوری  اطالعات  منابع  به 

کرده و ارائه نتایج به کالس

34، 6ــ الف 
و ب، 7ــ 
الف و ب، 

10

کتاب ها،  اینترنت،  ــ 
دانشنامه، فیلم آموزشی

دانه گرده، 
گرده افشانی
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شناسه جدول فعالیتمفاهیم/حقایقصفحه 
ارزشیابی

فعالیت های 
پیشنهادی

واژه های 
علمی

108
افشانی،  گرده  عمل  از  پس  معموالً  ــ 
قسمتی از مادگی به میوه تبدیل می شود.

دانه در درون میوه تشکیل می شود.
ــ مشاهده تصویر و گفت و گو

اــ الف و ب، 
5ــ الف و 

ب، 6ــ الف 
و ب، 10

ــ جمع آوری 
میوه و دانهاطالعات از منابع

109

ــ گیاهان تک لپه و دولپه با دانه تولیدمثل 
می کنند.

تولید مثل  با هاگ  دانه  بدون  گیاهان  ــ 
. کنند می 

دانه و هاگــ مشاهده در طبیعت 1، 5 و 10ــ تکمیل کردن جدول

ــ سوسن، کدو و کاج دانه دارند. 
ــ سوسن و کدو گل دارند. 

ــ کاج مخروط دارد. خزه و سرخس هاگ 
دارند.

ــ بررسی جدول تکمیل شده، 
گفت و گو

1ــ الف و 
ـ  الف  ب، 5ـ
و ب، 6ــ 
الف و ب، 

10

ــ استفاده از اینترنت، 
کتاب ها، دانشنامه، فیلم 
اشخاص،  آموزشی، 
کتاب  متن  و  تصاویر 

درسی

دانه دار، 
گل دار، 

مخروط دار، 
بدون دانه

110

ــ گیاهان به دو دسته بدون دانه و دانه دار 
طبقه بندی می شوند.

دانه  بدون  گیاهان  از  سرخس  و  خزه  ــ 
. هستند

و  گل دار  دسته  دو  به  دانه دار  گیاهان  ــ 
می شوند. طبقه بندی  مخروط دار 

ــ با فعالیت گروهی و مراجعه 
جمع آوری  اطالعات  منابع  به 

کرده و ارائه نتایج به کالس

)الف تا پ(،5 
)الف تا پ(، 

7 )الف 
تا پ(، 9 
)الف(، 10

ــ استفاده از اینترنت، 
کتاب ها، دانشنامه، فیلم 

آموزشی، اشخاص
ــ

دانستنی های ویژه معلم

دانشمندان گیاهان را به دو دسته گیاهان دانه دار و بدون دانه طبقه بندی می کنند. گیاهان دانه دار نیز خود، به دو 
گروه گیاهان گل دار و مخروط دار طبقه بندی می شوند. گیاهان گل دار شامل تک لپه ای ها و دولپه ای ها می باشند. 
آنچه باعث تفاوت گیاهان تک لپه و دولپه می شود، ویژگی های ظاهری و برخی خصوصیات میکروسکوپی آنهاست. 
از ویژگی های ظاهری که می توان به وسیله آنها گیاهان تک لپه و دولپه را از یکدیگر تشخیص داد، عبارت اند از:

گیاهان دولپهگیاهان تک لپه
دانه دوقسمتیدانه یک قسمتی 

ریشه ها اغلب راستریشه ها اغلب افشان
برگ ها پهن و دارای رگبرگ های منشعببرگ ها باریک و دراز و دارای رگبرگ های موازی

تعداد اجزای گل 2 تا یا 5 تا یا مضاربی از آنهاتعداد اجزای گل 3 تا یا مضربی از عدد 3
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مثال هایی برای گیاهان تک لپه عبارت اند از نرگس، الله، سنبل، زنبق، گالیل، موز، خرما، گندم، جو، 
برنج و… .

سیب، پرتقال، خیار، گوجه فرنگی، گل سرخ، چنار، الله عباسی، کدو تنبل و... از گیاهان دولپه هستند.
در گیاهان گل دار اجزای گل شامل کاسبرگ، گلبرگ، پرچم و مادگی می باشند. کاسبرگ ها و گلبرگ ها 
کاغذی  گل  مانند  گیاهان  برخی  در  ولی  رنگ اند  سبز  معموالً  کاسبرگ ها  هستند.  گل  پوششی  اندام های 
کاسبرگ ها رنگین شده اند. الله نیز گیاهی فاقد گلبرگ است، و کاسبرگ های آن رنگین هستند. گلبرگ ها 
معموالً رنگین اند و عالوه بر نقشی که در پوشش بخش های داخلی گل دارند، در جلب حشرات گرده افشان 
نیز دخالت دارند. پرچم ها اندام جنسی نر در گیاهان بوده و دانه های گرده را تولید می نمایند. مادگی اندام 
جنسی ماده در گل است و دارای سه بخش کالله، خامه و تخمدان است. در درون تخمدان یک یا چند 
تخمک وجود دارد. در برخی گیاهان پرچم و مادگی در درون یک گل قرار دارند مانند شکوفه سیب و 
بر روی درختان  و حتی  در گل های جداگانه  اندام ها  این  مانند خرما  گیاهان  از  دیگر  برخی  در  گل سرخ. 
مجزایی دیده می شوند. با عمل گرده افشانی که ممکن است توسط باد، آب، حشرات، سایر جانوران و انسان 
صورت گیرد، دانه های گرده بر روی کالله مادگی می نشینند و با تشکیل لوله ای که به تخمدان می رسد موجب 
رشد تخمدان و تبدیل آن به میوه شده و در پی آن تخمک به دانه مبدل می شود. میوه ها وظیفه حفاظت از 
دانه ها را برعهده دارند. در گیاهان خانواده گندمیان مانند جو، ذرت، برنج و… وضعیت گل ها ویژه است و 

سنبله ها در واقع خود مجموعه ای از گل ها هستند.
در گیاهان مخروط دار مانند کاج و سرو، مخروط های نر که قهوه ای رنگ و کوچک اند، در فصل بهار 
مشاهده می شوند و همچنین مخروط های ماده که سبز و تخم مرغی شکل هستند، همان گل های گیاه محسوب 
می شوند. پس از گرده افشانی و گذشت 17 ماه در درون مخروط های ماده که به رنگ قهوه ای در می آیند، 

دانه های بال دار تشکیل می شوند. این مخروط های قهوه ای، میوه مخروطیان می باشند.
گیاهان دانه دار و مخروط دار به وسیله دانه تولید مثل و گیاهانی شبیه خود را به وجود می آورند. بعضی 
مثل می کنند. هاگ یک سلول کوچک است. هاگ در مکان  تولید  به وسیله هاگ  و  ندارند  دانه  گیاهان 
مرطوب می روید و گیاه به وجود می آورد. گیاهانی که با هاگ تولید مثل می کنند در مناطق مرطوب می رویند.

خزه ها و سرخس ها از این دسته گیاهان هستند. 
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راهنمای آموزش

آمادگی از قبل: با توجه به آنکه زمان آموزش این درس پایان اسفند یا بهار است، برای آموزش این 
درس در صورت امکان باید گل های تازه سوسن، گل سرخ و گیاهان کامل کدو و سوسن، مخروط کاج، برگ 
سرخس و خزه کامل، فیلم های آموزشی مناسب، پوسترها و تصویرهای متناسب با محتوای درس توسط 
معلم یا دانش آموزان تهیه شود. در صورت در نظر داشتن گردش علمی باید قبالً معلم محترم، خود به مکان 
مورد نظر رفته و آنجا را برای مناسب بودن با محتوای درس بررسی نماید. رضایت نامه اولیای دانش آموزان 
با مکان مورد نظر برای گردش  به دست معلم و اولیای مدرسه برسد. هماهنگی های الزم از جمله مکاتبه 
علمی صورت گیرد. برای شروع این درس آموزگاران محترم می توانند با ایجاد یک موقعیت شبیه به آنچه 
در ابتدای درس آمده، از دانش آموزان بخواهند که گیاهانی را که در آن موقعیت مشاهده کرده اند، طبقه بندی 
نمایند. با توجه به آنکه آنان در مورد گوناگونی ریشه و برگ، متفاوت بودن تعداد گلبرگ ها در گیاهان برای 

طبقه بندی پیشنهادهایی ارائه می نمایند.
از آنجا که برای هر طبقه بندی نیاز به مالک یا مالک هایی وجود دارد، از این رو دانش آموزان با توجه به 
ویژگی های ظاهری گیاهان که شامل مقایسه برگ، ساقه، ریشه، گل و دانه می باشد، خواهند توانست از روی 

تصاویر کتاب گیاهان را در دو گروه طبقه بندی کنند. 
به معلمان محترم توصیه می شود، برای توجه به جزئیات کار و فعالیت دانش آموزان و پی بردن به نقاط 

ضعف و قوت آنها دقت نظر کافی داشته، در حین انجام فعالیت ها آنها را راهنمایی نمایند.
معلمان محترم باید از آموخته های سال های قبل از دانش آموزان ارزشیابی به عمل آورند. در ضمن با 
استفاده از پرسش های کلیدی و هدایت کننده مانند: چه می شود اگر…، چه موقع، چگونه انجام دادی، به 

چه دلیل، به چه چیزی رسیدید و… در حین تدریس استفاده نمایند.
عالوه براین از طریق مشارکت دادن دانش آموزان در بحث گروهی یا انجام فعالیت نیز می توان تدریس 

را شروع کرد.
در زیر برای هر یک از فعالیت های این درس به مطالب پیشنهادی اشاره می شود:

از آنجا که برای هر طبقه بندی نیاز به مالک یا مالک هایی وجود دارد، از این رو دانش آموزان با توجه به 
ویژگی های ظاهری گیاهان که شامل مقایسه برگ، ساقه، ریشه، گل و دانه می باشد، خواهند توانست از روی 

تصاویر کتاب گیاهان را در دو گروه طبقه بندی کنند. 
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صفحه 105: فعالیت
دانش آموزان ویژگی های کدو را که دارای ریشه راست، برگ های دارای رگبرگ منشعب و گل هایی با 
اجزای پنج تایی است و سوسن را که دارای ریشه افشان، برگ دارای رگبرگ منشعب و اجرای گل سه تایی 
است، با توجه به تصاویر در جدول صفحه 105 عالمت می زنند. البته در ادامه این درس درخواهند یافت 
که با در نظر گرفتن ویژگی هایی که مورد مطالعه و مقایسه قرار داده اند، کدو از گیاهان دو لپه و سوسن از گروه 

گیاهان تک لپه هستند.
معلم در این فعالیت می تواند عالوه بر استفاده از شکل کتاب درسی از سایر تصاویر یا حتی گیاهان تازه ای 
که خود به کالس می برد، نیز برای یادگیری بهتر استفاده نماید. می توان این فعالیت را به هنگام گردش در 

یک بوستان یا باغ و بررسی گیاهان آنجا نیز انجام داد. 

صفحه 107: فکر کنید
که  داد  خواهند  پاسخ  فیلم  و  تصویر  واقعی،  مشاهده  طریق  از  زندگی  تجربه  به  توجه  با  دانش آموزان 

گرده های گل به بدن زنبور عسل می چسبد و از گلی به گل دیگر انتقال می یابد.

صفحه 108: گفت و گو
دانش آموزان ضمن گفت و گو با همکالسی های خود و با استفاده از آنچه یاد گرفته اند، تصاویر را به ترتیب 

شماره گذاری نمایند.

صفحه 109
فعالیت: دانش آموزان با استفاده از بخش های تولید مثلی گیاهان یعنی گل، مخروط، هاگ و دانه قادر به 
طبقه بندی گیاهان جدول خواهند شد. به این ترتیب که کدو گل دارد. کاج مخروط دارد. خزه و سرخس هاگ 

دارند. سوسن، کدو و کاج دانه دارند.
گفت و گو

دانش آموزان با توجه به اطالعات جدول، سوسن و کدو را که گل و دانه دارند و خزه و سرخس را که 
با هاگ تولید مثل می کنند، در یک گروه قرار می دهند.

صفحه 110: جمع آوری اطالعات
ذکر این توضیح ضروری است که عالوه بر روش های تولید مثل جنسی که با دانه صورت می گیرد )کدو و 
سوسن( و روش غیرجنسی که با هاگ انجام می شوند )خزه و سرخس(، برخی از گیاهان از طریق روش های 
رویشی مانند قلمه زدن، پیوند زدن و خوابانیدن تکثیر می یابند. مثال هایی در این مورد عبارت است از تکثیر 
شمعدانی از طریق قلمه زدن، گل سرخ از طریق قلمه زدن و خوابانیدن، درختان میوه به وسیله پیوند زدن.
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آموزگاران محترم بایستی اهمیت ویژه ای برای قسمت سهم شما در حفاظت از گیاهان در تدریس خود 
قائل شوند و زمان کافی برای این قسمت در نظر بگیرند.

نمونه ارزشیابی این درس

معلم فعالیت و عملکرد گروه ها و هر دانش آموز را باید زیر نظر بگیرد و به منظور ارزشیابی از عملکرد آنها، 
جدول ارزشیابی را کامل کند. جدول کامل شده زیر، نمونه ای از ارزشیابی یکی از دانش آموزان برای فعالیت 

صفحه 107 است. این جدول بخشی از جدول ارزشیابی است که در قسمت کلیات کتاب آمده است.

جدول ارزشیابی فعالیت صفحه 107
دانش آموز: فاطمه محمدی

شناسۀ 
معیارهاموارد / مهارت هاارزشیابی

سطح
مالحظات

1234

درباره آنچه 1
مشاهده می کند:

٭الف( حواس خود را به کار می بندد.

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

٭

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

٭ت( با توجه به مشاهدات خود فرضیه می سازد.

در طبقه بندی5

٭الف( در مشاهدات خود به ویژگی ها توجه می کند

٭ب( ویژگی ها را مقایسه می کند. 

٭پ( برای طبقه بندی از مالک علمی استفاده می کند.

ضوابط کار گروهی9
ضوابط کار گروهی را رعایت می کند )مشارکت در استفاده 
از وسایل/ رعایت نوبت / فعال بودن حفظ سالمت خود و 

دیگران و...(
٭
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درس 
زیستگاهسیزدهم
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نقشه درس

زیستـگاه

اجزا انواع تعریف

زندهخشکیآبی

مصرف کننده

آب

هوا

نور

خاک تولیدکننده

غیرزنده

 مطالب مرتبط با زیستگاه در سال های قبل 
سال اول

  بعضی از گیاهان گل و میوه دارند.
  گیاهان برای ما و جانوران فایده های زیادی دارند.

  باید در حفاظت از گیاهان بکوشیم.
  برخی موجودات زنده و برخی غیر زنده اند.

  جانوران از گیاهان و جانوران دیگر تغذیه می کنند.
  برخی جانوران برای ما مفیدند و برخی برای ما مشکالتی ایجاد می کنند.

  از آلودگی آب و هوا باید جلوگیری کنیم.
سال دوم

  برای نگه داری از گیاهان نور مناسب، آب کافی، خاک خوب الزم است.
  همه جانداران به آب و هوای سالم نیاز دارند.

  باید از آلودگی هوا و آب جلوگیری کنیم.
  سوخت ها تمام می شوند و هوا را نیز آلوده می کنند.

  غذای برخی جانوران بخش های مختلف گیاهان است.
  انسان و جانوران به پراکنده کردن میوه ها و دانه های گیاهان کمک می کنند.
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سال سوم
  ما باید در مصرف آب صرفه جویی کنیم.

  جانوران در جایی زندگی می کنند که بتواند نیازهایشان را برطرف کند.
  جانوران برای انسان فایده های زیادی دارند.

  ما باید هنگام مشاهده جانداران مراقب خود و آنها باشیم.

اهداف یادگیری

از دانش آموزان انتظار می رود، در فرایند آموزش این درس بتوانند:
با انجام فعالیت های گوناگون )جمع آوری اطالعات / فکر کنید/ گفت و گو/..( با مفهوم زیستگاه و انواع 

روابط غذایی موجودات زنده با یکدیگر و نقش هر موجود زنده در این روابط آشنا شوند.

پیامد 

از دانش آموزان انتظار می رود پس از پایان این درس بتوانند:
حفظ  برای  و  کنند  بررسی  و  شناسایی  را  غیرزنده  محیط  و  یکدیگر  با  زنده  موجودات  متقابل  ارتباط 

زیستگاه های مختلف راه حل ارائه دهند.
جدول شناسنامه درس

شناسه جدول فعالیتمفاهیم/ حقایقصفحه 
واژه های فعالیت های پیشنهادیارزشیابی

علمی

1)الف تا ت(، 4، ــ مشاهده تصویر و گفت و گوــ111
ــــ گردش علمی 6)ب(، 10

112
ــ موجودات زنده حرکت می کنند، 
نفس می کشند، تولیدمثل می کنند، 

رشد می کنند، غذا می خورند.

ــ گفت و گو درباره ویژگی های 
موجودات زنده

1)الف تا ت(، 4، 
ــــ گردش علمی6)ب(، 10

113

ــ درخت چنار و ملخ و... اجزای 
زنده و خاک و... اجزای غیرزنده 

حیاط مدرسه یا بوستان هستند.

ــ طبقه بندی موجودات زنده 
و غیرزنده

1)الف و پ(، 5، 6 
)الف و ب(، 10

تصویر،  از  استفاده  ــ 
وحش باغ  به  طبقه بندیرفتن 

ملخ  و  گیاه  ــ درخت چنار و... 
هستند. جانور  1)الف و پ(، 5، 6 ــ طبقه بندی گیاهان و جانورانو... 

)الف و ب(، 10
ــ رفتن به حیاط مدرسه   ــ 

طبقه بندیبوستان

گیاه خوار،  جانوران  بعضی  ــ 
برخی گوشت خوار و بعضی دیگر 

هستند. چیزخوار  همه 

در  اطالعات  جمع آوری  ـ  ـ
مورد غذای جانوران گوناگون

1)الف تا پ(، 5، 
10 ،9 ،7

ــ مراجعه به منابع گوناگون 
اطالعاتی مثل: استفاده از 
اینترنت، کتاب ها، دانشنامه، 

مجالت، افراد متخصص

طبقه بندی
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شناسه جدول فعالیتمفاهیم/ حقایقصفحه 
واژه های فعالیت های پیشنهادیارزشیابی

علمی

زنده 114 موجودات  غذایی  ارتباط  ــ 
گویند. غذایی  زنجیره  1)الف و پ(،4،ــ زنجیره غذاییرا 

6)الف و ب(، 10 
با  بیشتر  مثال های  ذکر  ــ 
فیلم و  تصویر  از  استفاده 

زنجیره 
غذایی

بین چند زنجیره غذایی 115 ارتباط  ــ 
گویند. غذایی  ــ شبکه غذاییرا شبکه 

1)الف و پ(، 4، 
6)الف و ب(، 
9)الف(، 10

با  بیشتر  مثال های  ذکر  ــ 
فیلم و  تصویر  از  استفاده 

شبکه 
غذایی

116

ــ بحث گروهی، جمع آوری ــ فایده ایجاد شبکه های غذایی
اطالعات

6)الف و ب(، 
10 ،9

اینترنت،  از  استفاده  ــ 
کتاب ها، دانشنامه، مجالت، 

متخصص افراد 
ــ

ــ اجرای آزمایشــ زیستگاه کرم خاکی، خاک است.

1)الف تا ت(، 2، 
3)الف تا پ(، 
6)الف و ب(، 
8)ب(، 9، 10

ــ

ــ هر موجود زنده ای در زیستگاه 117
خاصی می تواند زندگی کند. 

ــ بحث گروهی، جمع آوری 
اطالعات

6)الف و ب(، 
10 ،9

اینترنت،  از  استفاده  ــ 
کتاب ها، دانشنامه، مجالت، 

متخصص افراد 
ــ

118
و

119

ــ بحث گروهی، جمع آوری ــ بوستان و باغچه زیستگاه هستند.
اطالعات

4، 6)الف و ب(، 
7)الف و ب(، 

10 ،9

اینترنت،  از  استفاده  ــ 
کتاب ها، دانشنامه، مجالت، 

متخصص افراد 
ــ

تخریب  و  حفظ  در  انسان   ــ 
زیستگاه ها نقش دارد.

ــ بحث گروهی، جمع آوری 
اطالعات

1)الف و پ(، 4، 
6)الف و ب(، 

10 ،9

اینترنت،  از  استفاده  ــ 
 کتاب ها، دانشنامه، مجالت،
 افراد متخصص، تصویرهای

کتاب

ــ

دانستنی های ویژه معلم

یکی از شاخه های علم زیست شناسی اکولوژی یا بوم شناسی است. در این علم، به مطالعه روابط بین 
موجودات زنده و محیط پیرامون آنها که شامل عوامل زنده و غیرزنده است پرداخته می شود. 

اکوسیستم به مجموعه موجودات زنده و محیط زندگی آنها گفته می شود.
عوامل غیرزنده محیط زندگی موجودات زنده شامل دما، آب، نور، خاک، فشار و گازهاست. موجودات 
آنان  نام زیستگاه هستند که محیط زندگی  به  زنده ای که در یک اکوسیستم زندگی می کنند، دارای مکانی 
است. مثالً رودخانه، دریا، جنگل، بیابان و حتی یک گلدان یک زیستگاه است. هر یک از موجودات زنده 

در زیستگاه خود نقش ویژه ای دارند. 
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از آنجا که همه موجودات زنده برای فعالیت های خود نیازمند انرژی هستند، بایستی این انرژی را از راه 
خوردن غذا ها به دست می آورند. در میان موجودات زنده برخی قادر به ساختن غذای مورد نیاز خود هستند 
ولی بعضی دیگر باید این غذا را از خوردن موجودات زنده دیگر یا غذایی که به وسیله آنها تولید می شود، 
به دست می آورند. از این رو عده ای از موجودات زنده که می توانند غذای مورد نیاز خود و سایر جانداران را 
بسازند، تولیدکننده نام دارند. گیاهان سبز که با داشتن سبزینه، نور، آب و مواد معدنی عمل فتوسنتز را انجام 
می دهند از تولید کننده ها هستند. بعضی از باکتری ها هم با داشتن سبزینه یا برخی رنگیزه های دیگر می توانند 
غذای موردنیاز خود و دیگر موجودات زنده را بسازند. پس نقش گیاهان سبز در زیستگاه، تولیدکنندگی 

است.
این  دارند.  نقش مصرف کنندگی  ندارند،  را  غذای خود  تولید  توانایی  که  زنده  موجودات  از  دسته ای 
موجودات زنده، غذای خود را از طریق تولیدکننده ها تأمین می کنند. جانوران از مصرف کننده ها هستند. 
بعضی از جانوران از گیاهان تغذیه می کنند که به آنها مصرف کننده های گیاه خوار گویند. عده ای از جانوران 
از جانوران دیگر تغذیه می کنند که به آنها مصرف کننده های گوشتخوار می گویند. در این میان دسته ای از 

مصرف کننده ها هم مانند انسان، هم از گیاهان و هم از جانوران استفاده غذایی می کنند.
به رابطه غذایی بین موجودات زنده، زنجیره غذایی می گویند. در یک زنجیره غذایی همیشه اولین حلقه 

را یک تولیدکننده و بقیه حلقه ها را مصرف کننده ها تشکیل می دهند. مثال:

روباهخرگوشگیاه سبز

به ارتباط بین چند زنجیره غذایی شبکه غذایی گفته می شود. جانورانی که می توانند از چند زنجیره غذایی 
استفاده کنند، در یک شبکه غذایی وارد می شوند و در این صورت شانس این را دارند که چنانچه یک منبع 

غذایی در یک زنجیره غذایی آنها از بین برود، از منابع غذایی زنجیره های دیگر غذایی بهره مند شوند.
دسته سوم موجودات زنده را تجزیه کننده گویند که از تجزیه موجودات زنده دیگر غذای خود را تأمین 
می کنند، مانند باکتری ها و بعضی از قارچ ها. از سویی می توان تجزیه کننده ها را خود نوعی مصرف کننده نیز 

به شمار آورد و از این رو در یک زنجیره غذایی آنها را نشان نمی دهند.
به نظر می رسد نقش موجودات تجزیه کننده از دو دسته تولیدکننده و مصرف کننده اهمیت بیشتری داشته 
باشد. زیرا آنها با عمل تجزیه مواد را به طبیعت باز می گردانند و گیاهان سبز می توانند با استفاده از این مواد 

عمل غذاسازی یا فتوسنتز را انجام دهند.
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راهنمای آموزش

آمادگی از قبل: آموزش این درس را می توان به زمانی از سال تحصیلی موکول کرد که امکان گردش 
در فضای باز وجود داشته باشد. در این درس دانش آموزان با انجام فعالیت های گام به گام در نظر گرفته 

شده، به یادگیری مفاهیم مورد نظر می پردازند. 
صفحه 111 

در این درس ابتدا یک موقعیت برای شروع آموزش در نظر گرفته شده است. همچنین دانش آموزان 
می توانند با مشاهده تصویر عنوانی و با راهنمایی معلم خود، دو جدول صفحه 113 و سپس جدول صفحه 

114 را تکمیل کنند. 

صفحه 113: جمع آوری اطالعات
دانش آموزان در مورد غذای جانورانی که در بوستان مشاهده کرده اند، اطالعات جمع آوری می کنند. 

سپس با مفاهیم گوشت خوار، گیاه خوار و همه چیزخوار آشنا می شوند.

صفحه 115: فعالیت
فکر کنید: دانش آموزان باید به روابط غذایی موجود در تصاویر دقت داشته باشند. در تصویر 1 شیر 
از گاو وحشی به عنوان غذا استفاده می کند. در تصویر 2 ماهی ها از گیاهان آبزی و ذرات ریز گیاهی که در 

آب موجود است تغذیه می کنند.
در اینجا این روابط غذایی باید با پیکان مشخص گردد. جهت درست پیکان ها بسیار اهمیت دارد. مثالً 

در مورد تصویر 1 چنین خواهد بود:

شیرگاو وحشی

با مشاهده طرح و روابط موجود در آن دانش آموزان بیان می کنند که گنجشک می تواند از کرم خاکی و 
دانه گیاه تغذیه کند. روباه و گربه نیز می توانند از گنجشک تغذیه کنند.
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صفحه 116: فکر کنید
در تصویر پنج زنجیره غذایی قابل مشاهده است. پاسخ سؤال دوم این است که، موش در سه زنجیره 
اینکه  به  با توجه  غذایی دیده می شود و غذای مار، شاهین و جغد است. پاسخ سؤال سوم این است که، 
شاهین از چند زنجیره غذایی بهره می برد، در صورت از بین رفتن موش ها می تواند به حیات خود ادامه دهد.

فعالیت
دانش آموزان با توجه به آنچه که در سال های پیش آموخته اند، پیش بینی خواهند کرد که کرم ها از خاک 
بیرون می آیند. زیرا آنها می دانند که آب جای منافذ موجود در خاک را می گیرد و این منافذ خالی از هوا 

خواهند شد. پس کرم های خاکی برای آنکه خفه نشوند از خاک بیرون می آیند.

صفحه 118: گفت و گو
دانش آموزان پس از تبادل نظر با همکالسی های خود به این نتیجه خواهند رسید که با توجه به شرایط محل 
زندگی و نوع تغذیه ماهی در آب رودخانه، دریا و اقیانوس، ببر در جنگل و عقاب در کوهستان زندگی می کنند.

در پاسخ به سؤال دوم این قسمت، دانش آموزان با توجه به اطالعاتی که از جانوران بومی استان یا منطقه 
خود جمع آوری کرده اند، پاسخ های متفاوتی می دهند. زیرا هر جانوری با شرایط خاصی سازش داشته و از 

این نظر در همان جا به زندگی و تغذیه می پردازد.

فکر کنید
با توجه به اینکه هر زیستگاه دارای عوامل زنده و غیرزنده است و عوامل زنده شامل گیاهان و جانوران 
یا گوشت خوار مشخص  تولید کننده، مصرف کننده گیاه خوار و  به عنوان  است، از سویی نقش هر جانور 

است، پس بوستان و باغچه هر کدام یک زیستگاه هستند.

صفحه 118 و 119: گفت و گو
با توجه به نقش مفید یا مضر انسان در زیستگاه ها به جز تصویر اول، دانش آموزان به دخالت انسان در 
زیستگاه پی خواهند برد. گرچه این چهار تصویر نقش انسان در تخریب و تصویر اول نقش او را در حفظ 

زیستگاه ها نشان می دهد.
زیستگاه ها،  حفظ  در  انسان  نقش  اهمیت  به  توجه  با  تا  می شود  درخواست  محترم  آموزگاران  از 

دانش آموزان را به نکات حفاظت از زیستگاه ها واقف کنند. 
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معلم فعالیت و عملکرد گروه ها و هر دانش آموز را باید زیرنظر بگیرد و به منظور ارزشیابی از عملکرد 
آنها، جدول ارزشیابی را کامل کند. جدول کامل شده زیر، نمونه ای از ارزشیابی یکی از دانش آموزان برای 
جمع آوری اطالعات صفحه 113 است. این جدول بخشی از جدول ارزشیابی است که در قسمت کلیات 

کتاب آمده است.

جدول ارزشیابی جمع آوری اطالعات صفحه 113
دانش آموز: نسیم حسینی 

شناسۀ 
معیارهاموارد / مهارت هاارزشیابی

سطح
مالحظات

1234

مشاهده 1 آنچه  درباره 
می کند:

٭الف( حواس خود را به کار می بندد.

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

٭

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

٭ت( با توجه به مشاهدات خود فرضیه می سازد.

در طبقه بندی10

٭الف( در مشاهدات خود به ویژگی ها توجه می کند

٭ب( ویژگی ها را به درستی مقایسه می کند. 

٭پ( برای طبقه بندی از مالک علمی استفاده می کند.

ضوابط کار گروهی9
در  )مشارکت  می کند  رعایت  را  گروهی  کار  ضوابط 
استفاده از وسایل/ رعایت نوبت/ فعال بودن حفظ سالمت 

و...( دیگران  و  خود 
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