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نقشۀ درس

گیاهانموجودات زندهعوامل مؤثردر تشکیلخاک

جانوران

تغییرات دما )یخ زدن(

گیاخاک

نفوذ پذیری

راه های جلوگیری از فرسایش  فرسایش خاک

ویژگی خاک

اجزای تشکیل دهنده خاک

خرد شدن فیزیکی

مطالب مرتبط با موضوع خاک، مادۀ با ارزش در سال های قبل
سال اول

 خاک ها گوناگون اند و در بیشتر جاها پیدا می شوند.
 بعضی از خاک ها، آب بیشتری در خود نگه می دارند.
 گیاهان و بعضی از جانوران، به خاک احتیاج  دارند.

 از خاک ، استفاده های گوناگونی می شود.
سال دوم: خاک، آشیانٔه برخی از جانوران است.

سال سوم: خاک ها از نظر تخلخل و نفوذپذیری متفاوت اند.
سال چهارم: سنگ ها گوناگون اند. بعضی از آنها از ته نشین شدن رسوب در داخل آب تشکیل می شوند.
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اهداف یادگیری

از دانش آموزان انتظار می رود در فرایند آموزش این درس بتوانند:
 با چگونگی برخی روش های تشکیل خاک، انواع خاک مناسب برای کشاورزی آشنا شوند.

 با شناخت گیاخاک نمونه ای گیاخاک درست کنند.
 با برخی عوامل مؤثر بر فرسایش خاک و راه های جلوگیری از آن آشنا شوند.

پیامد

از دانش آموزان انتظار می رود پس از پایان این درس بتوانند:
 با دقت در خاک و مراحل تشکیل آنها، به اهمیت آنها پی برده و نسبت به حفظ خاک محل زندگی 

خود اهمیت دهند.
جدول ١ــ شناسنامه درس

شناسه جدول فعالیتمفاهیم / حقایقصفحه
ارزشیابی

فعالیت 
پیشنهادی

واژه های 
علمی

78
و  سنگ ها  شدن  خرد  اثر  بر 
تغییر شیمیایی خاک به وجود 

می آید.

با انجام فعالیت گروهی به خرد 
1ــ٢ــ٣ــ٤شدن سنگ ها پی می برند.

خاک
تغییر 
شیمیایی

79
خرد  شدن  در  گیاه  رشد 
خاک،  تشکیل  و  سنگ ها 

مؤثر است.

به  گروهی  فعالیت  انجام  با 
بر  گیاهان  تأثیر  چگونگی 
خرد شدن سنگ ها، پی می برند.

خاک1ــ٢ــ٣ــ٤ــ5

شدن 80 خرد  در  دما  تغییرات 
سنگ ها، مؤثر است.

به  گروهی  فعالیت  انجام  با 
چگونگی تأثیر دما/ یخ زدن بر 
پی  سنگ ها  شدن  خرد  روی 
در  تصاویر  دیدن  با  و  می برد 
مناطق  در  زدن  یخ  اثر  مورد 
کوهستانی، گفت وگو می کنند.

1ــ٢ــ٣ــ5
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مختلفی 81 اجزای  از  خاک 
تشکیل شده است.

نمونه هایی از خاک های مختلف 
را به صورت خشک یا مخلوط 
ذره بین  با  و  می ریزند  آب  در 
مشاهده می کنند. آنگاه حاصل 
یادداشت  را  خود  مشاهدات 

می کنند.

1ــ٢ــ٣ــ9

گیاخاک موجب 82
حاصلخیزی خاک می شود.

به  گروهی  فعالیت  انجام  با 
گیاخاک  تشکیل  چگونگی 

پی می برند.
گیاخاک1ــ٢ــ٣

سرعت نفوذ آب در خاک های 83
مختلف، متفاوت است.

به  گروهی  فعالیت  انجام  با 
انواع  نفوذپذیری  تفاوت 

خاک      پی می برند.
1ــ٢ــ٣ــ9

فعالیت 
نفوذپذیرینفوذپذیری

84
خاک بر اثر جریان آب، وزش 
فرسایش  دچار  و...  باد 

می شود.

با  گروهی  فعالیت  انجام  با 
چگونگی ایجاد خسارت آشنا 

می شوند.

1ــ٢ــ٣
4ــ7ــ9

فعالیت 
فرسایشفرسایش

دانستنی های ویژۀ معلم

سنگ های سطح زمین بر اثر هوازدگی تغییر شکل می دهند و به صورت مواد 
خردشده و ناپیوسته درمی آیند. با پیشرفت فرایند هوازدگی، تغییر شکل مواد 
به مواد  نرم می شوند.  ریز و  تا جایی که کامالً  خردشده همچنان ادامه می یابد 
دانه ریزی که ریشٔه گیاهان می تواند در آنها رشد کند اصطالحاً خاک می گویند.
از  بسیاری  و  انسان  برای  غذا  تولید  طبیعی  منبع  بزرگ ترین  خاک 
جانداران است. با توجه به ارزش و اهمیتی که خاک در زندگی انسان دارد. 
هوازدگی موجب خردشدن و تجزیٔه سنگ های سطح زمین می شود و در 
نتیجه آنها را برای جابه جا شدن به وسیلٔه عوامل مختلف آماده می کند. مواد 
حاصل از هوازدگی یا مستقیماً به وسیلٔه عوامل مختلف آماده می کند و یا مستقیماً 
به وسیلٔه نیروی جاذبٔه زمین و یا به واسطٔه عوامل مختلف طبیعی مانند رودخانه، 

باد، یخچال و غیره در سطح زمین جابه جا و در نقاط دیگر ته نشین می شود.
اندازهٔ ذرات خاک متفاوت است که در شکل روبه رو مشاهده می کنید.

ادامه جدول ١ــ شناسنامه درس

300mm : تخته سنگ

100mm : خرده سنگ

30mm: ریگ

1mm : ماسه

ابعاد آن از 
  0/002 mm

کمتر است
سایز سنگ ها

: سیلت، الی

: رس

 0/05 mm 
تا 0/002
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نفوذ  سنگ ها  شکاف  داخل  در  وقتی  گیاهان  ریشٔه 
که  می آورد  وجود  به  فشاری  خود،  رشد  اثر  بر  می کند. 
شکاف  دیوارٔه  سنگ های  شدن  خرد  باعث  است  ممکن 
شود. ریشٔه درختان بزرگ گاهی تا عمق قابل توجهی از 
سطح زمین پایین می رود. بنابراین باعث می شود که عوامل 

هوازدگی تا اعماق بیشتری نفوذ و اثر کند.
جانوران در متالشی کردن فیزیکی سنگ ها و خاک ها 
کم و بیش مؤثرند. شاید مهم ترین نقش از این نظر مربوط 
موریانه، موش صحرایی،  مانند مورچه،  به جانوران حفار 
کرم ها و... باشد. این جانوران دائماً در حال به هم زدن و 
جابه جا کردن مواد تشکیل دهندٔه خاک هستند و به عالوه 

تأثیر بیشتر  با باال آوردن ذرات دست نخورده به سطح زمین و قرار دادن آنها در مقابل آب و هوا، باعث 
هوازدگی بر آنها می شوند. شاید تصور شود که جانوران کوچک حفار در جابه جا کردن مواد سطح زمین 
می توانند  این جانوران عمالً  از مشاهدات نشان داده اند که  پاره ای  نقش بسیار جزئی دارند، در حالی که 
مقادیر زیادی از مواد را در سطح زمین جابه جا کنند. در هر سال کرم های خاکی بیش از بیست و پنج تن 

ذرات خاک را در هر هکتار به سطح زمین حمل می کنند.
 یخ بستن آب در شکاف سنگ ها

شاید مهم ترین عامل خردشدن سنگ ها، یخ بستن آب در داخل حفره ها و شکاف های آنها باشد. می دانیم 
که آب در اثر انجماد به حجمش اضافه می شود. وقتی که آب در یک حفرٔه بسته منجمد می شود بر اثر ازدیاد 
حجم، فشار بسیار زیادی تولید می کند. اگر این عمل به طور مکرر در داخل شکاف های یک سنگ انجام 
گیرد، چون فشارهای تولیدشده بیش از مقاومت سنگ است می تواند سخت ترین و مقاوم ترین سنگ ها را 
در هم بشکند. اکثر سنگ ها کم و بیش دارای شکستگی ها یا حفره هایی هستند که آب باران به آسانی می تواند 
در آنها راه یابد و با سرد شدن هوا منجمد شود، به همین جهت این پدیده به فراوانی در طبیعت دیده می شود.
آنها  مکانیکی  تخریب  باشد  بیشتر  داخل شکاف سنگ ها  در  آب  و ذوب  زدن  یخ  دفعات  تعداد  هر چه 
سریع تر انجام می گیرد. در برخی مناطق در طول روز درجٔه حرارت هوا باالتر از صفر درجٔه سانتی گراد و 

در شب کمتر از آن باشد.
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فرسایش و جلوگیری از آن
فرسایش یعنی از بین رفتن مداوم خاک 
سطح زمین )انتقال یا حرکت آن توسط آب یا 
باد از نقطه ای به نقطه دیگر در سطح زمین(. 
ذرات  آن  طی  که  است  فرایندی  فرسایش 
کمک  به  و  شده  جدا  خود  بستر  از  خاک 
یک عامل انتقال دهنده به مکانی دیگر حمل 

می شوند. به طور کلی کلمه فرسایش از دو جهت قابل بحث می باشد؛ معنی وسیع کلمه شامل فرسایش های 
آبی و بادی و یخچالی است و معنی خاص کلمه بدون در نظر گرفتن حالت های مشخص آن در مورد فرسایش 
در خاک های کشاورزی می باشد. وقتی از فرسایش صحبت می شود، فورًا آثار و عالیمی که مشخص کننده 
نوع فرسایش است در نظر مجسم می گردد که با تخریب، برداشت، حمل مواد و رسوب یا تجمع مواد همراه 
می باشد. در این صورت خاک تخریب گردیده و زمین حاصلخیزی خود را از دست می دهد. در این حال 

گیاه نروییده و محل به صحرا مبدل می شود.
چگونگی کنترل فرسایش آبی: روش های مختلفی برای کاهش یا کنترل فرسایش آبی می توان به کار 

برد:
    به طور کلی هر اقدامی مانند شخم های سطحی و عمقی و اضافه کردن مواد آلی خاک که قدرت جذب 

آبی خاک را افزایش دهد، هدر رفتن سطحی آب را کاهش می دهد.
    انتخاب نوع نباتات زراعی در کنترل فرسایش اثر زیادی دارد.

    باال نگه داشتن سطح حاصلخیزی خاک خود یک نوع عمل محافظتی در مقابل فرسایش است، زیرا 
تحت این شرایط رشد زیاد نباتات، عالوه بر بهتر نمودن قابلیت نفوذ آب خاک، پوشش گیاهی و مواد آلی 

خاک را به طور قابل مالحظه افزایش می دهند.
    با دقت در انتخاب روش های کشت و زرع و نحوه انجام آنها می توان با فرسایش خاک مبارزه کرد. 
در صورتی که شیب زمین تا مسافت زیادی ادامه داشته باشد، بهتر است که نباتات کرتی مانند ذرت با نباتات 
پوششی مثل گندم و جو به طور یک در میان کشت شوند، تا بدین وسیله از شتاب گرفتن آب جلوگیری شود. 

این روش کشت را که اصطالحاً کشت نواری گویند، اثرات کامالً مثبتی در حفاظت خاک داشته است.
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فرسایش بادی: تخریب خاک از طریق فرسایش بادی بیشتر در مناطق خشک صورت گرفته و گاهی 
در مناطق مرطوب هم اتفاق می افتد. اثر تخریبی باد غالباً خیلی جدی بوده و نه تنها ذرات ریز و حاصلخیز 
خاک را هدر می دهد، بلکه به علت رو بازکردن ریشه گیاهان و یا پوشاندن قسمت هوایی گیاهان با مواد معلق 
در هوا، سبب مرگ آنها می شود. خشک شدن الیه های سطحی خاک به علت کمی آب، آنها را در خطر 

فرسایش باد قرار می دهد.
عوامل مؤثر در فرسایش بادی: مهم ترین عامل درصد رطوبت خاک است، زیرا خاک مرطوب از این 
حیث مصون است. عوامل دیگر عبارت اند از: سرعت باد، وضعیت قسمت سطحی خاک، خصوصیات 

کلی خاک.
بادی می توان روش های مبارزه و  به عوامل مؤثر در میزان فرسایش  با توجه  بادی:  کنترل فرسایش 
کنترل را حدس زد. این روش ها شامل مرطوب نگه داشتن خاک، زبر و خشن نمودن سطح خاک و داشتن 
پوشش گیاهی است. کشت نوارهای نباتی و ایجاد بادشکن ها عمود بر جهت وزش باد پیشگیری های مؤثری 
برای فرسایش بادی محسوب می شوند. اکثر روش های به کار رفته ضمن اینکه برای مبارزه با اثر باد منظور 

می شوند، در واقع تا حد زیادی در جهت کنترل درصد خاک نیز عمل می کنند.

راهنمای آموزش

آمادگی از قبل
دانش آموزان از قبل در مورد انواع خاک مطالبی می دانند. برای وارد شدن به این درس از آن استفاده 
به طور گروهی صورت می گیرد، معلم  این فعالیت ها  آنجا که  می کنیم .برای اجرای فعالیت های این فصل 

محترم باید دانش آموزان را گروه بندی کرده و به اعضای گروه مسئولیتی واگذار کند.
در این درس ابتدا یک موقعیت برای شروع آموزش در نظر گرفته شده است. از آنجا که رویکرد این 
درس، کاوشگری است، می توان با قرار دادن دانش آموزان در این شرایط در ذهن آنان ایجاد سؤال نمود 
بین دانش آموزان  بر کار گروهی، ایجاد همفکری و رفاقت در  تأکید  و تدریس را آغاز کرد.در این درس 

می باشد. 
عالوه براین از طریق مشارکت دادن دانش آموزان در بحث گروهی یا انجام فعالیت نیز می توان تدریس 

را شروع کرد.
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در زیر برای هر یک از فعالیت های این درس به مطالب پیشنهادی اشاره می شود:
صفحه 77 صفحه عنوانی

با استفاده از قلٔه دماوند و دشت های اطراف، تشکیل خاک کشاورزی )مهم ترین ارزش های خاک( و 
فرسایش در تصویر قابل بررسی است.

در این صفحه از بچه ها سؤال کنید از عنوان این درس چه می فهمید؟
بتوانند عنوان درس  تا  کافی می دهد  زمینٔه  و  اطالعات  آنان  به  دانش آموزان  قبلی  گفت و گوی  احتماالً 
که  کنید  هدایت  طوری  را  پاسخ ها  و  بشنوید  را  دانش آموزان  نظر  کنند.  طرح  پرسش هایی  یا  و  تفسیر  را 

دانش آموزان دریابند خاک برای ادامٔه زندگی ضروری است.
صفحه 78

درس با مطرح شدن یک مسئله و پرسش شروع می شود. چرا رنگ خاک ها متفاوت است؟ چرا از یک 
خاک برای کاشتن سبزی استفاده نکردید؟

)فعالیت صفحه 78( نکته مهم در فعالیت این صفحه: آموزگار در بین سنگ های دانش آموزان در هر 
گروه، یک تکه سنگ نرم )از جنس رسی مانند ِگِل سرشور( قرار دهد )بدون آنکه گروه ها متوجه این کار شوند(.
گزینۀ 4 مربوط به فعالیت صفحه 78: دانش آموزان را آزاد بگذارید تا نظرات خود را بیان کنند و در 
نهایت در پاسخ به این سؤال که کدام سنگ ها بیشتر خرد شدند؟ چرا؟ این جواب داده می شود: آنهایی که از 

جنس رس هستند نرم تر هستند و زودتر خرد می شوند.
زیرا  اندازه یکسان هستند؟ جواب: خیر  و  نظر رنگ  از  آمده  به دست  آیا قطعه های  به سؤال  پاسخ  در 
سنگ ها از نظر جنس و سختی با یکدیگر متفاوت هستند. آنهایی که نرم تر هستند، ریزتر می شوند، رنگ آن 

هم بستگی به سنگی دارد که خرد شده است.
صفحه 79

در این صفحه کاوشگری درارتباط با نقش گیاهان در تشکیل خاک است.
در این کاوشگری می توانید به جای گلدان از بطری نوشابه )سبز رنگ( استفاده کنید. به این صورت که از 
قسمت حلقٔه باالی بطری برش ایجاد کنید و طبق دستورالعمل کتاب، لوبیا را بکارید. سپس تا زمانی که لوبیا 
سبز شود از یک سوم لیوان برای آبیاری استفاده کنید. از زمان مشاهدٔه جوانه، فقط به  وسیلٔه آب فشان، 

سطح آن را مرطوب نگهدارید. 
نکتۀ مهم: در آبیاری این فعالیت بسیار دقت کنید، زیرا آب زیاد باعث باز شدن توپک ها می شود و در 
انجام این فعالیت به نتیجٔه مطلوب نمی رسید. الزم به ذکر است که در انجام این فعالیت از چند دانٔه لوبیا 
استفاده شود که اگر به هر دلیلی یکی از دانه ها سبز نشود از بقیه بتوان استفاده کرد. بر اساس تغییرات دما اگر 
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هوا سرد باشد دیرتر و اگر گرم باشد زودتر به پایان آزمایش می رسید. بنابراین با کاشتن دانه در داخل بطری 
رشد ریشه را مشاهده می کنیم. زمانی که ریشه تا پایین بطری رسید )داخل توپک ها( بطری را باز می کنیم.

نتیجه: ریشه برای به دست آوردن آب تا پایین بطری رشد کرده و حتی داخل توپک ها رفته و در آنها 
شکاف ایجاد می کند و باعث شکسته شدن آنها می شود.

در پایین صفحه 79: تصویر واقعی است و اثر ریشٔه گیاه بر تخته سنگ را می بینیم.
صفحه 80

از بطری شیشه ای استفاده  به جای بطری پالستیکی می توانید  پیشنهاد می شود که  فعالیت ص 80  در 
کنید. توجه داشته باشید که در اثر یخ زدن بطری شیشه ای شکسته می شود برای جلوگیری از خطر های 
ایجاد شده آن را داخل یک تکه پارچه قرار دهید یا داخل نایلون که تکه های خرد شده به اطراف پراکنده 

نشود )هشدار: این فعالیت حتماً زیر نظر خودتان انجام شود(.
صفحه 81

در فعالیت صفحه 81 در نمونٔه خاک رس پس از هم زدن رنگ آب تغییر می کند. گل و الی تا مدت 
طوالنی ته نشین نمی شود.

در خاک باغچه پس از هم زدن ابتدا آب گل آلود شده و تغییر رنگ پیدا می کند و سپس دانه های درشت تر 
به سرعت در ته لیوان جای می گیرند و به تدریج آب صاف می شود.

در ماسه تغییر رنگ بسیارکم است و پس از متوقف شدن هم زدن ذرات در ته لیوان ته نشین می شود.
فعالیت شماره 3

می شود.  مشاهده  خاکی  کرم  حتی  و  حشرات  بقایای  برگ،  چوب،  از  قطعاتی  باغچه  خاک  مورد  در 
در صورتی که در خاک های دیگر دیده نمی شود )اگر وجود داشته باشد بسیار ناچیز است(.

فعالیت شماره 4
بنابر فعالیت انجام شده متوجه می شویم که اجزای تشکیل دهندٔه خاک متفاوت هستند.

صفحه 82
در فعالیت صفحه 82 در پاسخ به سؤال برگ ها چه تغییری کردند؟ می گوییم برگ ها تغییر کردند و رنگ 

آنها تیره شده است به طوری که دیگر صورت او لیٔه گیاه در آنها مشخص نیست.
به مرور زمان  بگیرد  قرار  اگر درون خاک  بقایای گیاهان و جانوران  نتیجه می گیریم که  فعالیت  این  از 

می پوسد و گیاخاک ایجاد می شود.
صفحه 83

در فعالیت صفحه 83 در رسم نمودار برای هر خاک، نمودار جداگانه با زمان های داده شده رسم شود.
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در گفت و گو کنید صفحه 83 
 نفوذ آب در ماسه بیشتر است. ١

 خاک رس، آب بیشتری در خود نگه می دارد. 2

نفوذپذیری  ماسه  به خاطر وجود  و  دارد  آب  نگهداری  قدرت  هم  داشتن رس  به خاطر  باغچه  خاک  3

بهتری دارد و چون دارای گیاخاک است، مواد مورد نیاز برای رشد گیاه را می تواند بهتر تأمین کند.
صفحه 84

در ابتدا دو تصویر شخم زدن را مشاهده می کنید. تصویر سمت راست همان طور که می بینید شخم زدن 
مناسب است که خاک را در مناطق شیب دار به صورت پلکانی درمی آورد. در اینجا پلکانی شدن خاک در 

زمان بارندگی مانند سدی مانع شسته شدن خاک می شود.
در تصویر سمت چپ کتاب در راستای شیب، شخم زدن انجام شده است که نامناسب است. برای تکمیل 

شدن مفهوم این تصاویر می توانید از فعالیت های پیشنهادی در کتاب راهنما استفاده کنید.
علت نامناسب بودن تصویر سمت چپ این است که در زمان بارندگی به راحتی آب باران در این شیار ها 

به راه می افتد و ذرات خاک را شست وشو می دهد و فرسایش خاک ایجاد می شود.
بخش جمع آوری اطالعات: اثر قطع درختان، که در اینجا چون گیاهان با ریشٔه خود به خاک استحکام 
می دهند و در ضمن رطوبت، موجب چسبندگی خاک می شود مانع فرسایش خاک می شوند. به این ترتیب، 
انسان با آسیب رساندن به گیاهان از جمله قطع درختان )برای خانه سازی و ...(موجب از بین رفتن خاک 

می شود.
شخم زدن نامناسب، شست وشوی خاک را سریع تر می کند.

چرای بی رویٔه دام ها: اگر دام بیش از حد از منطقه ای برای تغذیه استفاده کنند، پوشش گیاهی از بین 
می رود. بنابراین فرسایش خاک تشکیل می شود.

فعالیت پیشنهادی برای فرسایش خاک
 دانش آموزان را به مکانی ببرید که آب جاری در آن شیارهایی ایجاد کرده است.

 با این کار دانش آموز متوجه خسارت های ایجاد شده توسط شست وشوی آب و یا باد می شود.
 سپس سؤاالتی ایجاد می شود که چرا این اتفاق افتاده است؟ و چگونه می توان از آن جلوگیری کرد؟
 اگر بازدید میسر نشد می توانید در مدرسه، آزمایشی طراحی کنید که مقداری خاک نرم به صورت  ١

تپه ای درآورید و با ریختن آب، شیارهایی در آن ایجاد کنید.
 سپس تپٔه دیگری ایجاد کنید و روی آن به صورت پلکانی، شیارهایی ایجاد کنید و آب را مانند آزمایش  2

قبل بریزید.
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 در مرحلٔه بعدی، روی تپٔه دیگر شیارهای طولی ایجاد کنید و آب بریزید. 3

٭ توجه کنید در تمام مراحل، از دانش آموزان استفاده شود.
حاال از بچه ها بخواهید راه هایی برای جلوگیری از فرسایش خاک پیشنهاد دهند.

فعالیت پیشنهادی برای نفوذپذیری
سه نوع خاک رس، ماسه و باغچه را تا 120 درجه سانتی گراد حرارت دهید تا خشک شود )یا اینکه از 

قبل در جایی بگذارید تا کامالً خشک شود(.
سپس از 3 عدد بطری آب معدنی استفاده کنید. آنها را به دو قسمت تقسیم می کنیم. سمت پایین بطری 
را مدرج کنید و قسمت باالی آن را پس از سوراخ کردن درب بطری و بستن آن، واژگون روی بخش پایینی 
قرار دهید. حاال از 3 خاک به مقدار مساوی در قسمت باالیی بطری بریزید. هم زمان به مقدار مساوی آب 

بریزید، آب از کدام خاک زودتر خارج می شود؟
 از کدام طرف بیشتر خارج می شود؟

 زمان شروع چکه کردن و اتمام آن را یادداشت کنید.
 مقدار آب جمع شدٔه زیر هرکدام را مقایسه کنید.

نمونه ارزشیابی این درس

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

برای کاوشگری صفحه81 طراحی شده است )بندهای1ــ2ــ کلیات(.
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جدول ارزشیابی صفحه 81 گروه 4

شناسۀ 
معیارهاموارد / مهارت هاارزشیابی

سطح
مالحظات

١234

درباره آنچه مشاهده 1
می کند:

٭الف( حواس خود را به کار می بندد.

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

بیان می کند. را  پدیده ها/جسم/ماده  ویژگی های  پ( 
ت( با توجه به مشاهدات خود فرضیه می سازد.

در اجرای آزمایش / ٢
فعالیت/کاوش

٭الف( مراحل را به درستی انجام می دهد.

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

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

٭ت( درتدوین و ارائه گزارش مهارت دارد.

بیان علمی/ساخت دانش 4
و مفهوم

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

نگرش های فعالیت 9
گروهی

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

سالمت خود و دیگران و...(
٭

در مورد 
دراختیار 
قرار دادن 

وسایل ضعیف 
عمل کردند 
و در هنگام 

آزمایش ٢نفر 
از دستکش 

استفاده نکردند.
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نقشۀ درس

رشد گیاه

عوامل مؤثر بر رشد گیاهان

آب

باغچهرسماسهمواد

نورهواخاک

مطالب مرتبط با رشد گیاهان در سال های قبل:

سال اول
  گیاه، ریشه، ساقه و برگ دارد.

  بعضی از گیاهان گل و میوه دارند.
 گیاهان با رشد تغییر می کنند.

  گیاهان برای ما فایده های زیادی دارند.
  در حفاظت از گیاهان بکوشیم.

سال دوم
  برای نگهداری از گیاهان نور مناسب، آب کافی و خاک خوب الزم است.

  رشد گیاهان قابل اندازه گیری است.
  یکی از راه های تکثیر گیاهان، قلمه زدن است.

سال سوم
  ریشه گیاهان راست یا افشان است.

  ساقه ها ممکن است علفی یا چوبی باشند.
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اهداف یادگیری

از دانش آموزان انتظار می رود، در فرایند آموزش این درس بتوانند:
با انجام فعالیت های گوناگون )انجام آزمایش طبق دستورالعمل/جمع آوری اطالعات/ گفت وگو/...( با 

اثر عوامل مؤثر بر رشد گیاه )آب، خاک، نور و هوا( و شرایط مناسب برای رشد گیاهان آشنا شوند.

  برگ ها باریک، پهن یا سوزنی شکل هستند.
سال چهارم

  از رشد دانه، گیاه به وجود می آید.

پیامد

از دانش آموزان انتظار می رود پس از پایان این درس بتوانند:
 گیاهی را بکارند، شرایط الزم برای رشد آن را فراهم کنند و به حفظ و نگهداری از آن عالقه نشان دهند.

جدول شناسنامه درس

فعالیتمفاهیم/حقایقصفحه 
شناسه جـدول 

ارزشیابی
فعالیت های پیشنهادی

واژه های 
علمی

مشاهده تصویر و گفت   وگوــ85
استفاده از خوراکی های 

زراعی و باغی برای شروع 
در کالس

ــ

ــ86
گفت وگو درباره موارد 
الزم برای رشد گیاهان

استفاده از یک گلدان در 
کالس، به جای تصویرهای 

کتاب
ــ

87
گیاهان برای رشد، به آب 

نیاز دارند.

قسمت اول فعالیت 
کاوشگری: تأثیر آب بر 

رشد عدس

استفاده از دانه های 
مختلف در هر گروه

رشد

88
بعضی از گیاهان، در آب 

معمولی بهتر از آب مقطر و 
آب شور رشد می کنند.

قسمت دوم فعالیت 
کاوشگری: تأثیر نوع آب 

بر رشد عدس

استفاده از دانه های 
مختلف در هر گروه

رشد
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فعالیتمفاهیم/حقایقصفحه 
شناسه جـدول 

ارزشیابی
فعالیت های پیشنهادی

واژه های 
علمی

89
برخی از گیاهان می توانند 
در آب شور یا نسبتًا شور 

رشد کنند.

با فعالیت گروهی و 
مراجعه به منابع اطالعات 

جمع آوری کرده و نتایج آن 
را به کالس ارائه کند.

مقایسه کردن رشد تحت 
تأثیر آب شور، در دو گیاه

ــ

90
خاک باغچه مواد مورد نیاز 

برای رشد گیاه را دارد.
مقایسه سه نوع خاک 
رس، ماسه و باغچه

٢ــ )الف تا ت(،
ـ )الف و   ب(، 9 ٤، 5ـ

ــاستفاده از دانه های دیگر

91
خاک رس برای کشاورزی 
در مناطق کم باران مناسب تر 

است.

بحث گروهی، جمع آوری 
اطالعات در مورد خاک 

مناسب برای کشاورزی در 
مناطق کم باران

6ــ )الف و  ب(، 9

کاشت دانه های دیگر در 
خاک رس و مقایسه اثر 

مقادیر مختلف آب بر رشد 
گیاهان حاصل٭ 

ــ

91
گیاهان برای زنده ماندن و 
رشد کردن به هوا )اکسیژن( 

نیاز دارند.

آزمایش کردن، مشاهده 
و مقایسه کردن در مورد 
تأثیر هوا بر زنده ماندن و 

رشد گیاه

1ــ)الف تا  ت(،
ـ )الف تا ت(، 9 ٢ـ

ــاستفاده از دانه های دیگر

9٢
و  ماندن  زنده  برای  گیاهان 
رشد کردن به نور نیاز دارند.

طراحی آزمایش برای 
بررسی نیاز گیاه به نور 

رشداستفاده از دانه های دیگر7ــ) الف و   ب(، 9

9٢

در جایی که خاک آن رس زیاد 
دارد:

بیشتر  ماسه  از  می توان  ـ  1ـ
استفاده کرد.

آب  به  که  گیاهی  می توان  ـ  ٢ـ
بیشتر نیاز دارد، کاشت.

در  رشد  توان  که  گیاهی  ـ  ٣ـ
خاک نسبتاً  شور کاشت.

خاک  به  بیشتری  رس  ـ  ٤ـ
اضافه کرد. 

بحث گروهی، جمع آوری 
اطالعات درباره کاشتن گیاه 

در شرایط مناسب
ــــ6ــ)الف و  ب(، 9

٭ سه گلدان یکسان انتخاب شود. به مقدار مساوی خاک رس در آنها ریخته شود و تعداد دانه هایی برابر و از یک نوع در آنها کاشته شود. 
در ابتدا به مدت 5 روز به مقدار مساوی به گلدان ها آب داده شود. از روز ششم به گلدان اول یک پیمانه، به گلدان دوم دو پیمانه و به گلدان سوم 
سه پیمانه کوچک آب داده شود. پس از دو هفته طول ساقه گیاهان اندازه گیری و نمودار ستونی رشد طولی ساقه آنها رسم و مقایسه گردد.

ادامه جدول شناسنامه درس
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دانستنی های ویژه معلم

از عوامل مؤثر بر رشد گیاهان می توان آب، خاک مناسب، هوا و نور را نام برد.
آب مناسب بایستی نه چندان قلیایی و نه چندان اسیدی باشد. همچنین در مورد بیشتر گیاهان خاک نباید 

شور باشد. منظور از خاک شور، خاکی است که دارای امالح سدیم و پتاسیم زیاد باشد. 
برخی از گیاهان قادرند در محیط شور یا نسبتاً شور رشد کنند، مثالً گیاه جو از دسته گیاهانی است که 
می تواند در خاک نسبتاً شور رشد کند و محصول دهد.در میان گیاهان، عده ای حتی برای رشد و تولید 
گیاهان  دسته  این  از  اسفناجیان  خانواده  از  گیاهانی  مثال،  عنوان  به  دارند.  به خاک شور  نیاز  محصول، 

هستند.
وجود امالح معدنی در خاک برای رشد گیاه، ضرورت دارد.خاک مناسب برای کاشتن گیاهان، معموالً 
خاک مخلوط است که نسبت مناسبی از ماسه، رس و کود دارا باشد. کود از تجزیه بدن موجودات زنده 
و بقایای آنها به وجود آمده و مواد الزم برای رشد گیاه را داراست. الزم به ذکر است که امروزه استفاده 
بی رویه از کودهای شیمیایی توسط کشاورزان و باغ داران موجب آلودگی محیط زیست شده است. از این 
رو معلمان عزیز بایستی این دیدگاه را در دانش آموزان ایجاد نمایند که استفاده از این دسته کودها به بهانٔه 
افزایش محصول بایستی به طور محدود صورت گیرد. البته امروزه به منظور کاهش آلودگی زیست محیطی 
از کودهای زیستی مانندکمپوست استفاده می گردد. دسته ای از این کودها توسط نوعی کرم خاکی که بر 
روی زباله های تر رشد می کند، تولید می شوند. این کرم ضمن خرد کردن اجزای زباله ها با افزودن مدفوع 
خود، نوعی از این کودها را که ورمی کمپوست نامیده می شوند، تولید می نماید. این نوع کودها باعث آلودگی 

در محیط زیست نمی شوند و از طرفی با این روش از انباشتگی زباله نیز جلوگیری می گردد. 
بعضی از خاک ها مدت زمان بیشتری آب را در خود حفظ می نمایند. خاکی که درصد باالتری از ماسه 
داشته باشد، سریع آب خود را از دست می دهد، ولی خاکی که مقدار بیشتری رس دارا باشد، مدت بیشتری 
آب را در خود نگه می دارد. به همین دلیل خاک مخلوط برای کشاورزی مناسب تر است. البته چنانچه در 
منطقه ای میزان بارندگی کم باشد، معموال گیاهان در خاک هایی که میزان رس بیشتری داشته باشند، بهتر 

رشد می نمایند.
گیاهان برای رشد خود نیاز به هوا دارند. منظور از هوا، گاز اکسیژن است که برای همه موجودات زنده 
از جمله گیاهان الزم است. گیاهان نیز مانند همه موجودات زنده در عمل تنفس اکسیژن دریافت می کنند و 
کربن دی اکسید را دفع می کنند. الزم به ذکر است که گیاهان از گاز کربن دی اکسید موجود در هوا برای 

انجام فتوسنتز )غذاسازی( استفاده می کنند. در مورد غذاسازی گیاهان در سال ششم بحث شده است.
نور نیز برای رشد گیاهان الزم است؛ زیرا در صورت فقدان نور کافی، کلروفیل )سبزینه( موجود در گیاه 
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کاهش می یابد یا ازبین می رود. سپس فتوسنتز کاهش می یابد و در صورت کم شدن غذاسازی، رشدگیاه به 
علت کمبود تغذیه، کاهش یافته یا حتی از بین می رود.

راهنمای آموزش

آمادگی از قبل
گلدان  تعدادی  خود  معلم  یا  خانواده  کمک  به  باید  دانش آموزان  درس  این  فعالیت های  اجرای  برای 
دانه عدس، دستکش پالستیکی،  تعدادی  ماسه و خاک رس،  باغچه،  پالستیکی کوچک، مقداری خاک 
نمک و آب تهیه نمایند.برای انجام این فعالیت ها چنانچه شرایط مناسب )گلخانه یا اتاق مناسب برای رشد 
گیاهان( وجود دارد، می توان گلدان ها را در آنجا قرار داد. در صورتی که این فضا وجود ندارد می توان 

قسمتی از فضای کالس را که برای انجام این گونه فعالیت ها مناسب است در نظر گرفت.
از آنجا که این فعالیت ها به طور گروهی صورت می گیرد، معلم محترم باید دانش آموزان را گروه بندی کرده 

و به اعضای گروه مسئولیتی واگذار گردد.
صفحه 86

رویکرد  که  آنجا  از  است.  شده  گرفته  نظر  در  آموزش  شروع  برای  موقعیت  یک  ابتدا  درس  این  در 
این درس، کاوشگری است، می توان با قرار دادن دانش آموزان در این شرایط در ذهن آنان ایجاد سؤال 
آغاز  برای  برخی شمعدانی ها رشد کمتری دارند؟«  به طوری که »سؤال چرا  آغاز کرد.  را  تدریس  و  نمود 
فرایند کاوشگری منظور شده است. در این درس تأکید بر کار گروهی، ایجاد همفکری و رفاقت در بین 

دانش آموزان است. 
گروه ها برای پاسخ گویی به این پرسش، پیش بینی های زیر را عنوان کردند:

خاک گلدان ها روی رشد شمعدانی اثر دارد، پس خاک آنها تفاوت داشته است.
هرچه به گیاه آب بیشتری بدهیم، بیشتر رشد می کنند.

نور بر روی رشد گیاه اثر می گذارد، بنابراین برخی از گیاهان نور کافی نداشته اند.
ممکن است در کالس شما پیش بینی های بیشتری مطرح گردد.

عالوه براین از طریق مشارکت دادن دانش آموزان در بحث گروهی یا انجام فعالیت نیز می توان تدریس 
را شروع کرد.

در صفحه بعد برای هر یک از فعالیت های این درس به مطالب پیشنهادی اشاره می شود:
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صفحه87 و 88
نمود:  توجه  نکات  این  به  باید  کاوشگری  این  در  می باشد.  شده  هدایت  نوع  از  فعالیت  کاوشگری: 
ـ   پنج گلدان را که کامالً از نظر اندازه و جنس یکسان هستند، تهیه شود. 2ــ به مقدار مساوی خاک در  1ـ
به فاصله  بایستی  باشد. 4ــ دانه های عدس را  باید یکسان  آنها ریخته شود. 3ــ نوع خاک همٔه گلدان ها 

مساوی و عمق یکسان در داخل خاک کاشت.
 5ــ در قسمت اول، آبیاری گلدان ها به طور یکسان از نظر مقدار و تعداد دفعات آبیاری صورت گیرد. 
6ــ این کار به مدت 10 تا 13 روز ادامه یابد. دانش آموزان بایستی مشاهدات خود را در جدولی مانند جدول 

کتاب، یادداشت نمایند. 
الزم به ذکر است که مشاهده از نوع کیفی است )سالم و شاداب بودن(. سپس از دانش آموزان خواسته 

شود تا با توجه به جدول از مشاهدات خود در قالب جمله یا جمالتی نتیجه گیری خود را بیان کنند.
توجه داشته باشید که معلم باید جهت ایجاد نگرش مثبت در مورد حفظ و نگهداری گیاهان، بر تأمین 

شرایط مناسب برای ادامه رشد گیاهان تأکید نماید.
در قسمت دوم این کاوشگری در سه گلدان باقی مانده که گیاهان آنها سر از خاک در آورده اند، هر سه 
روز یکبار به ترتیب آبیاری با آب مقطر، آب معمولی و آب شور به مدت 10 تا 13 روز ادامه یابد. پس از طی 
این مدت طول ساقه ها اندازه گیری گردد. در هر گلدان میانگین طول ساقه ها محاسبه گردد و نتیجه در جدولی 
مانند جدول صفحه 88 نوشته شود. دانش آموزان بایستی برای مقایسه نتایج آبیاری با سه نوع آب با استفاده 
از جدول، یک نمودار ستونی مانند نمودار صفحه 89 رسم نمایند. در این صورت می توانند بفهمند که در 

کدام گلدان، گیاهان رشد بیشتر و در کدام رشد کمتری داشته اند. 
از  را  آن  می توان  همچنین  کرد.  خریداری  آماده  به طور  را  آن  می توان  مقطر  آب  از  استفاده  برای 
آزمایشگاه هایی که دستگاه آب مقطرگیری دارند، تهیه کرد. در غیر این صورت می توان برفک یخچال را 
ذوب کرد یا پس از تبخیر آب کتری، بخارات را سرد و جمع آوری نمود. به منظور تهیه آب نمک، می توان 
یک قاشق مرباخوری نمک را در نصف لیوان آب حل کرد. در طی مراحل اجرای این کاوشگری انتظار 
می رود، دانش آموزان با کنترل شرایط کاوشگری آشنا شوند، به طوری که همواره همه عوامل در کاوش را 
ثابت نگه دارند و فقط یک عامل را تغییر دهند. از سوی دیگر از طریق یادداشت کردن یافته ها در جدول و 

همچنین رسم نمودار و نتیجه گیری از آنها در برقراری ارتباط، مهارت کسب می کنند.
در این کاوشگری ها معلم می تواند از دانه های دیگر نیز استفاده کند. همچنین هر گروه در کالس می تواند، 

یک نوع دانه را بکارد و نتایج کاشت گیاهان گوناگون در کالس مقایسه گردد.
برای اجرای این فعالیت می توان از فضای آزمایشگاه، گلخانه یا گوشه ای از کالس یا حیاط مدرسه 
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استفاده کرد.
صفحه 89

اینترنت  و  کتاب ها، مجالت  از  استفاده  در  را  دانش آموزان  می توانند  معلمان  اطالعات:  جمع آوری 
راهنمایی نمایند. معلم بایستی توجه دانش آموزان را به بررسی بیشتر در مورد گیاهان بومی منطقه خود جلب 
نماید. از سوی دیگر با توجه به اینکه، احتماالً دانش آموزان ممکن است فهرست های وسیع و متفاوتی در 
این مورد با خود به کالس بیاورند، معلم نیز باید مانند دانش آموزان در این مورد اطالعات جمع آوری نماید و 
مطالعه کاملی داشته باشد؛ مثالً گیاه جو از گیاهانی است که می تواند در شرایط نسبتاً شور رشد نماید. گیاهان 

خانواده اسفناج نیز در خاک هایی که نمک زیاد دارند رشد می کنند.
صفحه 90

این فعالیت کاوشگری، 1ــ مقدار خاک هر سه گلدان، 2ــ جنس گلدان ها 3ــ نوع  کاوشگری: در 
دانه ای که کاشته می شود، 4ــ عمق و فاصله کاشت یکسان باشد، 5ــ شرایط نگهداری گلدان ها نیز از نظر 
مقدار و نوع آب آبیاری هم باید یکسان باشد. محاسبه میانگین طول ساقه ها و رسم نمودار با استفاده از اعداد 

موجود در جدول و مقایسه نتایج مورد نظر توسط دانش آموزان اهمیت دارد.
در این کاوشگری ها معلم می تواند از دانه های دیگر نیز استفاده کند. همچنین هر گروه در کالس می تواند، 

یک نوع دانه را بکارد و به این ترتیب نتایج کاشت گیاهان گوناگون در کالس مقایسه گردد.
یا حیاط مدرسه  از کالس  یا گوشه ای  آزمایشگاه، گلخانه  از فضای  فعالیت می توان  این  برای اجرای 

استفاده کرد.
صفحه91

فکر کنید: در پاسخ به پرسش مطرح شده در فکر کنید این صفحه باید گفت، خاکی که ماسه کمتری 
دارد، می تواند آب را به مدت و به مقدار بیشتر در خود جای دهد )می توانید در ارزشیابی از دانش آموزان 

در این فعالیت از معیارهای شناسه 4 استفاده کنید(.
فعالیت: در فعالیت مطرح شده در این صفحه باید 1ــ دو ظرف پالستیکی بزرگ و شفاف تهیه شود. 
2ــ دو گلدان هم اندازه و یک جنس که هر کدام دارای یک گیاه عدس رشد یافته تقریباً یکسان هستند، 
تهیه شود. 3ــ یکی درون ظرف پالستیکی که دِر آن بسته و دیگری در درون ظرف پالستیکی دیگر که دِر آن 
باز است، قرار گیرند. در این آزمایش یک مشاهده کیفی مورد نظر است و پس از چند روز، نتیجه حاصل 
بایستی توسط دانش آموزان ارائه گردد. آنها مشاهده خواهند کرد که گلدان زیر سرپوش پژمرده شده و در 

حال از بین رفتن است.
با توجه به اینکه 21 درصد از حجم هوا را اکسیژن تشکیل می دهد، گیاهان نیز مانند همه موجودات زنده 
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دیگر از این اکسیژن برای تنفس استفاده می کنند. هوا از طریق روزنه هایی که رو و پشت برگ ها وجود دارند 
با گیاه مبادله می شود.

صفحه92
کاوشگری: در کاوشگری این صفحه از دانش آموزان انتظار می رود تا بتوانند با توجه به آنچه تاکنون 

یاد گرفته اند، یک کاوشگری مستقل را طراحی نمایند.
از طراحی هایی که می توان انجام داد این است که بر رو و پشت برگ های یک گیاه شمعدانی با کلیپس، 
مقوای سیاه نصب کرد. پس از آنکه چند روز این گلدان و گلدان فاقد این مقواها را پشت پنجره قرار دهید، 
خواهید دید که پس از باز کردن مقواهای سیاه رنگ برگ ها زرد شده و این گلدان نیز پژمرده به نظر می رسد. 
بهتر است از کیسه سیاه برای پوشاندن گیاه استفاده نکنید؛ زیرا به طور هم زمان گیاه را از نور و هوا محروم 

می کنید، که در این صورت دانش آموزان، در گرفتن نتیجه گیری درست دچار اشکال می شوند.
صفحه 92

فکر کنید: در قسمت اول این فکر کنید، پاسخ ها می تواند شامل این موارد باشد: 1ــ باید گیاهی را 
انتخاب کرد که در خاک با رس زیاد می تواند رشد کند. 2ــ می توان آن خاک را با مقداری ماسه و کود یا 

خاک باغچه مخلوط نمود. 
در مورد سؤال دوم دانش آموزان می توانند پاسخ دهند 1ــ می توان گیاهانی مانند چغندر و اسفناج را که 

می توانند در خاک شور رشد کنند، انتخاب کرد.
در مورد سؤال سوم دانش آموزان می توانند پاسخ دهند 1ــ می توان گیاهانی را انتخاب کرد که نیاز به آب 

کمتری دارند 2ــ می توان خاک آنجا را با مقداری رس مخلوط کرد.
در هر حال دانش آموزان می توانند بسته به محل زندگی خود از گیاهان بومی منطقه خود برای هر مورد 

پیشنهاد دهند.

نمونه ارزشیابی این درس

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 پر شده صفحه بعد، نمونه ای از ارزشیابی یکی از دانش آموزان است 

که برای جمع آوری اطالعات صفحه 89 طراحی شده است.
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جدول ارزشیابی

شناسۀ 
ارزشیابی

موارد / 
معیارهامهارت ها

سطح
مالحظات

١234

جمع آوری 6
اطالعات

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

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

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

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

نگرش های 9
فعالیت گروهی

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

حفظ سالمت خود و دیگران و...(
٭

نوبت را 
رعایت 
نمی کنند.
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گیاه

ساقه ریشه

رگبرگتارکشنده آوند روزنهآوند

برگ

نقشه درس

مطالب مرتبط با انتقال مواد در گیاهان در سال های قبل

سال اول
 گیاهان گوناگون اند.

 گیاهان ریشه، ساقه، برگ، گل و میوه دارند.
 گیاهان فایده های زیادی دارند.

سال دوم
 میوه ها و دانه ها 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.

سال چهارم
 شکل ریشه ها برای دسته بندی گیاهان مهم است.

 برای دسته بندی گیاهان باید به شکل برگ های آنها توجه کرد.
 تعداد گلبرگ ها در دسته بندی گیاهان اهمیت دارد.
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اهداف یادگیری

از دانش آموزان انتظار می رود، در فرایند آموزش این درس بتوانند:
با انجام فعالیت های گوناگون )انجام آزمایش/...( با مسیر عبور مواد از خاک تا برگ ها و ورود هوا 

)اکسیژن( و دفع آن )کربن دی اکسید( از روزنه ها آشنا شوند.

پیامد

از دانش آموزان انتظار می رود پس از پایان این درس بتوانند:
 دانه ای بکارند، از آن به گونه ای مراقبت کنند تا از راه تارهای کشنده ریشه، آب و مواد غذایی و از 

راه روزنه های برگ خود، هوای مورد نیاز را دریافت کند. 

جدول شناسنامه درس

شناسه جدول فعالیتمفاهیم / حقایقصفحه 
ارزشیابی

فعالیت های 
پیشنهادی

واژه های 
علمی

مشاهده تصویر و ــ9٣
گفت وگو

5ــ )الف و ب( 
ــتصویر کتابو 9

9٤

تارهای  گیاهان  روی ریشه همه 
نازکی به نام تارکشنده وجود دارد.
تارهای کشنده آب و مواد محلول 
موجود در خاک را می گیرند و 

در اختیار گیاه  می گذارند.
اگر تارکشنده آسیب ببیند، گیاه 
نمی تواند آب و مواد مورد نیاز 
خود را از خاک بگیرد، در نتیجه 
رشد آن کم یا متوقف می شود.

فعالیت کاوشگری 
در مورد بررسی 

تارکشنده

1ــ )الف تا پ(، 
٢ )الف تا ت(، 9

استفاده از دانه های 
دیگر برای این 

فعالیت، جابه جایی 
یک گیاه با کمک 

معلم 

تارکشنده

تارکشنده نباید آسیب ببیند.95

بحث گروهی، 
جمع آوری اطالعات 
درباره روش جابه جا 
کردن گیاه ریشه دار

7ــ )الف و ب(، 
9

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

ــ
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شناسه جدول فعالیتمفاهیم / حقایقصفحه 
ارزشیابی

فعالیت های 
پیشنهادی

واژه های 
علمی

96

به  ریشه  از  را  آب  آوندها 
یعنی  گیاه  باالی  قسمت های 

ساقه و برگ می برند.
برگ  رگ  برگ،  در  آوندها 

را به وجود می آورند.

آزمایش 
کردن،مشاهده و 

مقایسه کردن برای 
بررسی نقش آوند

1ــ) الف تا 
پ(، ٢ــ) الف 
تا پ(، ٤، 7ــ 
)الف و ب(، 9

استفاده از کرفس و 
آب نمک

آوند

به 97 ریشه  از  را  آب  آوندها 
قسمت های باالی گیاه می برند.

بحث گروهی، 
جمع آوری اطالعات، 
آزمایش کردن برای 
تهیه گل های رنگین

1، ٢ــ الف تا 
ت، ٤ــ الف،

ـ الف و ب، 9  6ـ

قرار دادن ساقه 
میخک، گالیل یا 

کرفس در آب رنگ
آوند

97

در رو و پشت برگ ها سوراخ های 
ریزی وجود دارد. هوا از راه این 
سوراخ ها وارد گیاه می شوند. به 
روزنه   ریز،  سوراخ های  این 

می گویند.

آزمایش کردن، 
مشاهده روزنه ها

1ــ )الف تاپ(، 
٢ــ)الف و ب(، 

5 ــ الف، 9 

استفاده از برگ 
روزنهشمعدانی

98

نیاز  مورد  اکسیژن  گیاهان 
روزنه ها  راه  از  را  خود 
کربن دی  و  می کنند  دریافت 

اکسید را دفع می کنند.

بحث گروهی، 
جمع آوری اطالعات 
در مورد نقش روزنه 

1ــ )الف تا 
ت(، 6ــ )الف 

و ب(، 9

استفاده از 
اینترنت،کتاب ها، 

دانشنامه، مجالت، 
افراد متخصص

روزنه

98

راه  از  غذایی  مواد  و  آب 
جذب  ریشه  کشنده  تارهای 
و وارد گیاه می شوند و سپس 
به ساقه  از طریق آوندهای آن 
به  ساقه  آوندهای  وسیله  به  و 
انتقال  برگ ها  رگبرگ های 
می یابد. گیاه با روزنه های برگ 
دی  کربن  و  می گیرد  اکسیژن 
اکسید را دفع می کند که به این 

عمل تنفس می گویند.

نوشتن داستان و رسم 
مطالعه درس5 ــ الفشکل

ریشه 
)تار کشنده، 
آوند( ساقه 
)آوند( برگ 
)رگ برگ و 

روزنه(
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دانستنی های ویژه معلم

در صورتی که  می کند.  دریافت  کشنده  تارهای  وسیله  به  را  خاک  در  محلول  معدنی  مواد  و  آب  ریشه 
تارهای کشنده روی ریشه از بین بروند و تخریب شوند دیگر ریشه قادر به جذب آب و مواد موجود در خاک 
نیست. به همین دلیل باید به هنگام تعویض گلدان و یا محل گیاهان، ریشه ها را با مقداری از خاک اطراف 
آنها از جایی به جای دیگر منتقل کرد تا تارهای کشنده آسیب نبینند. وقتی آب و مواد موجود درخاک وارد 
ریشه شدند، از آنجا به وسیله آوندها در طول ساقه حرکت کرده و به برگ ها می رسند. در واقع رگبرگ ها 
دولپه  گیاهان  در  و  موازی  لپه  تک  گیاهان  در  برگ  رگبرگ های  آرایش  البته  هستند.  آوندها  محل  همان 
انشعاب دار است. برای انتقال آب و مواد محلول موجود در آن از طریق آوندها در طول ساقه به سمت باال، 
دو عامل نقش بسیار اساسی دارند. یکی فشاری است که ریشه از پایین به باال بر مواد وارد می کند و دیگری 

عمل تعرق از طریق روزنه هاست زیرا این عامل آب و مواد موجود در آن را به سمت باال می کشد.
نیز مانند همه موجودات زنده تنفس می کنند، در این عمل اکسیژن را از طریق  به آنکه گیاهان  با توجه 
روزنه ها وارد فضای درون برگ کرده و کربن دی اکسید را از طریق روزنه ها دفع می کنند. البته روزنه ها 
در عمل دریافت کربن دی اکسید از محیط به گیاه کمک می کنند. در این صورت گیاه با سبزینه )کلروفیل( 

موجود در برگ قادر به عمل غذاسازی )فتوسنتز( می باشد.
پایه منظور از آوند، فقط آوند چوبی است و دانش آموزان در  این  ذکر این نکته ضروری است که در 

سال های آتی با آوندهای آبکش و نقش آنها آشنا خواهند شد.

راهنمای آموزش

آمادگی از قبل:
دانه  تعدادی  خود  معلم  یا  خانواده  کمک  به  باید  دانش آموزان  درس  این  فعالیت های  اجرای  برای 
و  تره،گلدان شمعدانی، وازلین، ذره بین، قطره چکان  برگ  گندم، دستکش پالستیکی، چند ساقه جعفری، 

میکروسکوپ تهیه نمایند. 
در این فصل دانش آموزان بایستی به کمک خانواده یا معلم خود فعالیت ها را انجام دهند. از آنجا که 
این فعالیت ها به طور گروهی صورت می گیرد، معلم محترم باید دانش آموزان را گروه بندی کرده و به اعضای 

گروه مسئولیتی واگذار کند.
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صفحه 93 
این درس نیزمی تواند با ایجاد یک موقعیت مانند آنچه که در کتاب درسی آمده است، شروع گردد. از آنجا 
که رویکرد این درس، کاوشگری است، با قرار دادن دانش آموزان در این شرایط در ذهن آنان ایجاد سؤال 
نموده و تدریس آغاز گردد. به طوری که »سؤال گیاهان چگونه آب و مواد محلول در خاک را با ریشه هایشان 
و نور و هوا را با برگ های خود می گیرند؟« برای آغاز درس منظور شده است. در این درس تأکید بر کار 

گروهی، ایجاد همفکری و رفاقت در بین دانش آموزان است. 
صفحه 94

کاوشگری: از نوع هدایت شده می باشد. بایستی به این نکات توجه داشت، دو ظرف هم اندازه و یک 
جنس انتخاب شوند. پارچه ای که در کف ظرف ها گذاشته می شود از یک جنس باشند و با مقدار مساوی 
تا  به دقت صورت گیرد  تارهای کشنده از روی ریشه های ظرف شماره 2  آب خیس شوند. جداسازی 
خود ریشه صدمه نبیند. دانش آموزان پس از چند روز به نقش پراهمیت تارهای کشنده پی می برند، زیرا 
مشاهده می کنند گیاهان ظرف 2 رشد نکرده یا از بین می روند، در حالی که گیاهان ظرف 1 به رشد خود 

ادامه داده اند. 
صفحه 95

فکر کنید: معلم می تواند برای کمک به پاسخ گویی به این پرسش توسط دانش آموزان، طی یک کار 
عملی با یاری دادن دانش آموزان، بدون آسیب رساندن به تارهای کشنده ریشه، با استفاده از دستکش، 
یک گیاه را از یک گلدان به گلدان دیگر انتقال دهند. سپس از آنها بخواهد تا پس از چند روز شاداب 
بودن وضع حیاتی گیاه را بررسی نمایند و آنگاه به این پرسش پاسخ دهند. در پاسخ به این پرسش باید 
گفت که این کار برای آن انجام می شود که تارهای کشنده خراب نشوند و گیاه بتواند به رشد و زندگی 

خود ادامه دهد.
صفحه 96

شود  استفاده  تمیز  جعفری  برگ های  از  باید  که  کنند  تأکید  باید  آموزگاران  فعالیت  این  در  فعالیت: 
است  ممکن  اینجا  در  پژمرده شوند.  کمی  تا  داده شوند  قرار  آب  از  ساعتی خارج  باید چند  و جعفری ها 
دانش آموزان پیش بینی نادرست داشته باشند. باید گفت حتی پیش بینی های نادرست در مورد یک رویداد 
نمی تواند مانع از ادامه کاوش گردد. از این رو، پس از مقایسه مزه برگ هایی که در آب قند بوده اند و برگ های 
به دست خواهد آمد. در این فعالیت الزم نیست دانش آموزان مفهوم  نتیجه گیری درست  جعفری معمولی 
انتقال آب قند در ساقه از طریق آوندها را بیان کنند؛ زیرا هدف، کسب یک تجربه عملی در مورد مفهوم 

انتقال است. 
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صفحه 97
فکر کنید: این فکر کنید را می توان به یک فعالیت عملی نیز تبدیل نمود. به این ترتیب که با قرار دادن 
شاخه گل های سفید در جوهر رنگی مشاهده می شود که گلبرگ ها رنگین می شوند. برای انجام این کار بهتر 
است از جوهر استامپ سبز و قرمز غیر روغنی، گواش غیر روغنی و رنگ های خوراکی )آنها را می توان از 
جاهایی که وسایل شیرینی پزی می فروشند، تهیه نمایید( استفاده کنید. قبل از قرار دادن شاخه ها در جوهر 
یایستی آنها را چند ساعتی بیرون از آب قرار داد تا کمی پژمرده شوند. می توان از گل های رز، میخک و 

گالیل سفید استفاده کرد.
صفحه 97

فعالیت: در این فعالیت بهتر است از برگ های تازه و ترد تره استفاده شود. می توان الیه رویی برگ را 
از پشت یا روی برگ جدا کرد. دانش آموزان می توانند با مقایسه آنچه در زیر میکروسکوپ مشاهده می کنند 

و تصویر کتاب، روزنه ها را پیدا کنند و بر روی کاغذ نقاشی کنند. 
صفحه 98

فکر کنید: در پاسخ به این پرسش دهانه روزنه ها با وازلین مسدود شده و گیاه قادر به دریافت اکسیژن 
و دفع کربن دی اکسید نخواهد بود. در این صورت پس از مدتی این برگ ها زرد شده و از بین می روند. 

در صورتی که همه برگ های گیاه با وازلین آغشته شوند، پس از مدتی کل گیاه از بین خواهد رفت.
به آموزگاران محترم توصیه می شود، از طرح موضوع، درباره فتوسنتز در این درس خودداری فرمایند؛ 

زیرا در کتاب علوم تجربی پایه ششم به آن پرداخته شده است. 

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 پر شده صفحه بعد، نمونه ای از ارزشیابی یکی از دانش آموزان برای 

کاوشگری صفحه94طراحی شده است.
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جدول ارزشیابی

شناسۀ 
ارزشیابی

موارد / 
معیارهامهارت ها

سطح
مالحظات ١234

جمع آوری 6
اطالعات

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

برخی 
از منابع 
استفاده 
شده فاقد 
اعتبار 
علمی اند.

٭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 جمع آوری شده، پاسخ دهد.

نگرش های 9
فعالیت گروهی

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

حفظ سالمت خود و دیگران و...(
٭


