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کلیات

فراگیری علوم تجربی به کودکان کمک می کند تا روش های شناخت دنیای اطراف خود را بهبود 
بخشند. برای این منظور باید مفاهیمی کسب کنند که به آنها کمک کند تا تجارب خود را با یکدیگر 
مرتبط سازند؛ مثالً: »نگاه کن گیاهی که در نزدیک پنجره بوده، خوب رشد کرده ولی گیاهی که در آن 
اتاق تاریک بوده زرد شده است، شاید گیاه به نور احتیاج دارد تا سبز بماند«. کودکان باید روش های 
کسب اطالعات، سازماندهی، کاربرد و آزمایش کردن را بیاموزند. این فعالیت ها توانایی آنان را در 
درک دنیای اطراف تقویت می کند و برای تصمیم گیری های هوشمندانه و حل مسائل زندگی شان 

یاری می دهد.
امروزه آموختن علوم تجربی امری اساسی و ضروری است که با زندگی روزمرٔه ما در ارتباط 
است و با پیشرفت تکنولوژی اهمیت آن بیشتر شده است. به عبارت دیگر آموزش علوم بیشتر به 
آموزش راه یادگیری می پردازد که آگاهی از آن برای هر کودکی الزم است، چرا که در دنیایی زندگی 
می کند که پیوسته در حال تغییر است و هر فردی باید قادر باشد خود را دائم با آن تغییرات هماهنگ 
سازد. سرعت رشد اطالعات آن قدر سریع است که در مدت کوتاهی میزان اطالعات و دانش بشر 
دو برابر می شود و بنابراین آنچه مهم است یادگیری شیوه کسب اطالعات و به روز کردن و پردازش 
آنهاست و نه کسب اطالعات به مثابه یک بستٔه دانشی. به این دلیل فراگیری علوم تجربی دو جنبٔه 

مثبت دارد؛ هم فرایند است و هم فراورده.
فرایند علوم؛ روش یافتن اطالعات، آزمایش نظریات و توضیح و تفسیر آنهاست. »از دو گلدان 
مشابه، یک گلدان را در جای کم نور و دیگری را در جای پرنور می گذارم و به اندازه هم آب می دهم 

تا ببینم آیا میزان تابش نور بر گیاه اثر دارد؟«
اینکه  شود.  گرفته  به کار  آتی  تجارب  در  می تواند  که  است  عقایدی  و  آراء  نیز  علوم  فراوردٔه 
می گوییم »می تواند« به این معنی است که آموزش علوم فقط زمانی فایده های باال را دارد که مراحل 
صحیح و مناسب خود را طی کند وگرنه هیچ تضمینی برای دستیابی به آنها نیست و چون این دو، 
یعنی فرایند علوم و فراوردٔه علوم به شدت به یکدیگر وابسته اند، بسط و پرورش آنها نیز باید همراه 
هم تحقق پذیرد. این موضوع در انتخاب انواع فعالیت های آموزشی دانش آموزان از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. مثالً آموزش مفهوم »گرما سبب ذوب مواد جامد می شود«، به عنوان یک فراوردٔه 
علمی، باید از مسیر مناسب و با انجام فعالیت های مناسب، )فرایند علم(، ارائه شود تا آموزش به 
واقع اتفاق افتد. قبل از توجه به این مورد، به دو نکتٔه مهم دیگر که بر اهمیت آموزش علوم تأکید 
دارد می پردازیم. اول اینکه چه ما علوم را به کودکان آموزش دهیم، چه ندهیم، آنان خود، از اولین 
سال های کودکی، عقاید و نظریاتی دربارٔه دنیای اطراف خود کسب می کنند. اگر این عقاید بر اساس 
مشاهدات اتفاقی و حوادث تحقیق نشده و قبول شنیده ها باشد احتماالً غیرعلمی و گذراست و از 
این گونه تصورات در اطراف کودکان زیاد است و به هر حال آنها را کسب می کنند. مثالً بسیاری 
زمانی  الکتریسیته  »جریان  یا  می جوشد«،  کمتری  دمای  در  آب  ببندند،  را  کتری  دِر  »اگر  معتقدند 



که سیم ها تاب نخورده، بیشتر است« و بسیاری تصورات غلط دیگر که بر تصورات آنها در مورد 
اثر می گذارد.  تجاربشان 

با تصوراتشان عقایدی خلق می کنند  به حال خود گذاشته شوند  اگر کودکان  اینکه  نکته دیگر 
که بیشتر غیرعلمی اند؛ مثالً »برای به حرکت در آوردن اجسام، نیرو الزم است، ولی برای متوقف 
آموزش  وظیفٔه  کرد،  آزمایش  می شود  را  عقاید  این  که  آنجا  از  نیست«.  نیرویی الزم  آنها  ساختن 
علوم این است که به کودکان عالقه مندی و مهارت کافی برای انجام این آزمایش ها را بدهد. انجام 
آنان می آموزد که در علوم تجربی  به  بلکه  باعث اصالح عقاید کودکان می شود،  تنها  نه  آزمایش ها 
نسبت به آنچه »حقیقت« نامیده می شود شک کنند مگر آنکه، صحت آن را از طریق آزمایش تجربه 
کنند. از این طریق به راحتی می توان فرایند »فرضیه سازی« را برای آنان توضیح داد و به این ترتیب 
آنان درمی یابند که گاه عقاید و نظریاتی وجود دارند که صحت آنها از طریق آزمایش قابل اثبات نیست 

ولی تا زمانی که در عمل رد نشوند و با آزمایش ها و تجارب سازگارند، مفیدند.
کودکان  آنکه  اول  دارد.  اهمیت  نظر  دو  از  کودکی  دوران  اوایل  در  آموزش  این  فراگیری 
پذیرش  احتمال  اینکه  دوم  و  باشد  مستدل  که  است  عقایدی صحیح  تجربی  علم  در  که  درمی یابند 
این  است  مهم  آنچه  می شود.  کم  است  مستقیم  تضاد  در  علمی   مفاهیم  با  که  غیرمستدل  نظریات 
کسب  را  غلطی  عقیدٔه  فرد  که  زمانی  مدت  طول  هرچه  که  داده  نشان  متعدد  بررسی های  که  است 
دانش آموزان  نظر  تغییر  فرایند  دیده ایم  آن مشکل تر است. در عمل  تغییر  امکان  باشد  زیادتر  کرده 
دبیرستانی هنگامی که یک نظر غیر علمی را در علوم تجربی پذیرفته اند بسیار مشکل تر از این فرایند 
در دانش آموزان ابتدایی است. بزرگساالن در مقابل تغییر عقیده مقاومت می کنند و این خود مانعی 
بزرگ در آموزش علوم تجربی به دانش آموزان بزرگسال است. به این دلیل اگر آموزش علوم تجربی 
در دورٔه دبستان مسیر منطقی خود را طی کند، مانع پیدایش بحران در دورٔه دبیرستان خواهد شد. 
باعث  نظریٔه »بستن در کتری آب که روی شعله است،  پذیرش  یاد می گیرد که  دانش آموز دبستانی 
این  آزمایش  باشد، و زمانی که  آزمایش کردن همراه  با  باید  می شود آب در دمای کمتری بجوشد« 
نظریه را رد کرد او به سادگی قبول می کند که باید انعطاف پذیر باشد و اشتباهات خود را بپذیرد. به 
این دلیل چنین دانش آموزی در دورٔه دبیرستان در دروس علوم تجربی نظریات غیرعلمی خود را 

می گذارد. کنار  ساده تر 
یادگیری زمینه محور

زمانی که قرار است مفهومی را به کودکان آموزش دهیم، اگر بتوانند برای آنچه آموزش داده 
می شود، دلیل و معنایی در محیط اطراف بیابند، یادگیری بسیار راحت تر صورت می گیرد. البته این 
امر خاص دانش آموزان نیست بلکه یادگیرندگان بزرگسال نیز زمانی بهتر یاد می گیرند که برای آنچه 
می آموزند دلیلی در ارتباط با زندگی و محیط روزمره بیابند. در این رابطه هالبروک اظهار می دارد 
به  آنچه  برای  تا  است  زمینه  و  بافت  نیازمند  آموزش  افتد.  اتفاق  در خأل  نمی تواند  »آموزش  که: 



مخاطب می آموزد دلیل و جایی در زندگی روزمره وی پیدا کند. درس علوم تجربی شامل محتوا، 
موضوع ها و مفاهیمی است که می تواند به محیط زندگی یادگیرنده انتقال داده شود. این شیوه کار 
از ایده هایی که مفاهیم و موضوعات را در موقعیت های اصلی و واقعی آنها به کار می گیرد استفاده 

می کند و می تواند موجب بالندگی دانش آموزان شود.« )هالبروک 2010(
ویژگی های رویکرد زمینه محور

فراگیران،  زندگی روزمره  زمینه  در  علمی  مفاهیم  آموزش  تماتیک،  یا  زمینه محور  رویکرد  در 
اصل قرار می گیرد و با همین راهبرد است که یادگیری جذاب تر می شود. این رویکرد از این بابت 
تماتیک نامیده می شود که تم ها )Themes( یا موضوع های مربوط به زندگی را اصل قرار می دهد 
با موضوع،  این فرایند فراگیران  با این موضوع ها طرح می کند. در  و مفاهیم علمی را در ارتباط 
احساس نزدیکی و آشنایی پیدا می کنند و انگیزه بیشتری برای یادگیری می یابند. از این رو یادگیری 
 )Theme( از بطن زندگی روزمرٔه آنان اخذ شده است. دانش آموزان در فرایند یادگیری با موضوع
درگیر می شوند و در این ارتباط موضوعاتی علمی را به کار می گیرند. این شیوه به کارگیری و ارائٔه 
علوم و موضوعات و مفاهیم علمی در موقعیت و مکان های آشنا و مناسب دانش آموز، یادگیری را 

برای وی معنادار و ملموس می کند.
رویکرد زمینه محور بر این واقعیت تأکید دارد که یادگیری با شخصیت و احساساتی که مخاطب 
)فراگیر( از خود نشان می دهد، ارتباط دارد. در این فرایند، تجربه های یادگیری از تعامل فراگیر با 
محیط یادگیری به دست می آید و ساخت شخصی دانش، هنگامی روی می دهد که تعامل بین دانش 
فعلی فرد و تجربه ها با محیط روی می دهد. به عبارت ساده زمینه و محیط بر یادگیری تأثیر می گذارد.

ویژگی عمدٔه رویکرد زمینه محور این است که می تواند بسیاری از حوزه های برنامه درسی را به 
هم پیوند زند و آنها را یکپارچه کند. در این رویکرد موضوعات آموختنی پراکنده نیستند و از یک 

انسجام درونی برخوردارند.
ویژگی دیگر رویکرد زمینه محور این است که بستر خوبی را برای پیشرفت تدریجی سواد علمی 
تا  می شود  آن  موجب  و  دارد  همراه  به  آنها  نوشتن  و  خواندن  توانایی  افزایش  با  همراه  نوآموزان 

باشد. برای فراگیر لذت بخش، نشاط آور و مفید  یادگیری 
مزرعه  آزمایشگاه، خانه،  یادگیری )کالس،  متنوع  به محیط های  معلم  زمینه محور  در رویکرد 
یا ...( نیاز دارد. در این فرایند وی مفاهیم را با مثال ومصداق هایی از محیط زندگی فراگیر ارائه 
می کند. به طور مثال در آموزش موضوع هایی مثل جانوران، گیاهان، آهن ربا، آب، خاک و سنگ، 
مثال ها از محیط زندگی کودک گرفته می شود و در همان فضا پرورش می یابد. وقتی از جانوران و 
یا گیاهان صحبت می کندتا دانش فراگیر را در این زمینه ها زیادتر کند، جانور و گیاه برای دانش آموز 
آشنا است و مثال ها از خود کودک و در ارتباط با محیط آشنای او آورده می شود و در نهایت، تعامل 
دانش آموزان با یکدیگر و یا معلم به دانشی می رسد که خود در تعامل با محیط زندگی اش کسب کرده 



است و متناسب با نیازهای اوست. اعتقاد بر این است که این شیوه یادگیری باعث می شود تا فراگیر 
آموزش را به محیط های عادی زندگی خود بکشاند. بدیهی است زمانی که فراگیر بین آموخته ها و 
نیازهای روزمره ارتباط تنگاتنگی می بیند انگیزه یادگیری او بیشتر شده و نیز میزان مشارکت وی در 

فرایند یادگیری زیادتر و دامنه آموخته های وی افزایش می یابد.
مزایای آموزش زمینه محور

1ــ با زندگی فراگیران ارتباط تنگاتنگی دارد.
زمینه  یک  در  دانشی  و  مهارتی  نگرشی،  اهداف  رویکرد،  این  در  دارد:  درونی  انسجام  2ــ 

می شوند. یکپارچه  خالق  و  اجتماعی  محیطی  در  مشترک  آموزش 
3ــ قابلیت عمیق شدن دارد: به جای گستردن یک موضوع در یک زمینه آموزشی به عمق آن 

می پردازد تا در عمل یادگیری مؤثر و مفید تحقق پذیرد.
4ــ امکان اتصال خوبی به موضوع های مختلف دارد: نقاط اتصال از یک سو پوشش به حوزٔه 
اسناد  دیگر  و  ملی  درسی  برنامه  انتظارات  به  دیگر  سوی  از  و  برمی گیرد  در  را  آموزش  محتوایی 
به  است  الزم  حال  عین  در  و  می کند  توجه  گوناگون  نهادهای  و  سازمان ها  انتظارات  و  باالدستی 
اخالق  و  دین  هنر،  و  اجتماعی، خالقیت  مطالعات  زبان،  مثل  یادگیری  متقابل حوزه های  ظرفیت 

باشد. داشته  عنایت 
فعالیت های آموزش زمینه محور 

با توجه به ویژگی آموزش زمینه محور هر فعالیتی که پیشنهاد می کنید باید دارای ویژگی های زیر 
باشد:

1ــ از نتایج آموخته ها در علوم تجربی استفاده کند: به عبارت دیگر موقعیت های جدیدی فراهم 
کند که دانش آموز بتواند آموخته ها را در آن موقعیت ها نیز به کار گیرد )پژوهش علم در عمل(، در 

مدرسه یا خانه برای حفاظت از آب/جلوگیری از آلودگی آب/صرفه جویی در مصرف آب و...(.
آینده  یک  تصور  به  را  کودک  شوند  نهادینه  که  اطالعاتی  و  مفاهیم  باشد:  داشته  کاربرد  2ــ 
مجازی می کشانند؛ ارتباط بین تئوری و عمل: تصور مشاغلی در ارتباط با مسئله )مثال: مشکل 
با  برخورد  مناسب  از طریق  برای حل مشکل کم آبی  راه حل هایی  ارائه  )مثال:  کم آبی( حل مسئله 

مسئله(
مقدمه  تعاملی  و  مشارکتی  یادگیری  کند:  تشویق  گروهی  کار  به  را  کودک  امکان  حد  تا  3ــ 
اطالعات  جمع آوری  یا  و  پژوهش ها  انجام  مشارکتی:  )یادگیری  است  پایدار  مفهومی  یادگیری 

آنها(. تحلیل  و  تجزیه  و  یافته ها  مورد  در  تعامل  و  گروهی  به صورت 
مثال: مشکل  باشد:  مسئله محور  )رویکرد  باشد  دانش آموز  روزمره  زندگی  با  ارتباط  در  4ــ 

و...(. زیستی/انرژی  کم آبی/محیط 
کشف  خود  خالقیت های  بروز  با  تا  کند  کمک  کودک  به  باشد:  آزمایش  و  تجربه  قابل  5  ــ 



کند، اختراع کند و به ایده های نو فکر کند. این فعالیت ها قلب یادگیری مفهومی هستند )رویکرد 
آلودگی  با مسئله طرح شده، مثال: مسئله  ارتباط  پژوهش محور: معرفی فعالیت های پژوهشی در 

و...(. انرژی  در  صرفه جویی  محیط زیست/کم آبی/ 

آیا شما زمینه محور تدریس می کنید؟
تا میزان  برنامه ریزی برای تدریس علوم تجربی پرسش های صفحه بعد را مرور کنید  در هنگام 
پایبندی خود را به هدف های آموزش زمینه محور ارزیابی کنید. بدیهی است هرچه تعداد پاسخ های 

مثبت شما بیشتر باشد آموزش شما به رویکرد زمینه محور نزدیک تر است.
 مثال ها از زندگی روزمره دانش آموز گرفته شده است؟ 

 مفاهیم بر اساس دانش فعلی دانش آموز بنا نهاده شده است؟
 مثال ها و تمرین ها شامل موقعیت های حل مسئله واقعی است که دانش آموز با آنها آشنا است؟

 مثال ها و تمرین ها نگرشی در دانش آموز ایجاد می کند برای اینکه بگوید »من باید این را یاد بگیرم«؟
 آیا دانش آموز خودشان اطالعات را جمع آوری  و تجزیه می کنند تا مفاهیم را بیاموزند؟

 آیا برای دانش آموزان موقعیتی فراهم می کنید تا به کاوشگری بپردازند؟
 آیا فعالیت های آموزشی، دانش آموزان را به کاربرد مفاهیم و اطالعات در زمینه های مفید و 
مرتبط با زندگی شان مثل تصور آینده )مثل آینده شغلی( و مکان های نا آشنا )مثل محیط های کاری 

و کارگاهی( تشویق می کند؟
و  شده  ردوبدل  آن  در  مهم  ایده های  و  گفت وگو  که  تعاملی  گروه های  در  دانش آموزان  آیا   

می کنند؟ شرکت  می شود  تصمیم گیری 
 آیا درس ها، تمرین ها و آزمایش ها توان خواندن، نوشتن و مهارت های ارتباطی دیگر به غیر از 

استدالل های علمی را پرورش می دهد؟

کاوشگری
دانش آموزان  برای  رویکرد  این  در  است.  کاوشگری  علوم  درسی  برنامه  رویکردهای  از  یکی 
موقعیت هایی فراهم می شود تا یادگیرنده با انجام دادن آزمایش و فعالیت به جمع آوری داده ها دربارٔه  
معلم،  و  دانش آموز  میان  تعامل عمیق  این رویکرد  بپردازند. عوامل موردنیاز در  فعالیت  موضوع 
فرایند  در  دانش آموز  شدن  درگیر  و  آموزشی  محیط  و  دسترس  در  منابع  مطالعه،  مورد  موضوع 

است. یادگیری 
در این رویکرد دانش آموز:

 بر اساس کنجکاوی و عالقه خود اقدام می کند.
 به تدریج سؤال می سازد.



 در جریان بحث های چالش برانگیز و موقعیت های پیچیده فکر می کند.
 مسائل را تجزیه و تحلیل می کند.

 دانسته ها و پیش بینی های خود را در نظر می گیرد.
 فرضیه های خود را مطرح و می آزماید.

 راه حل های احتمالی را استنباط می کند و تعمیم می دهد.
پرسش کردن بخش اصلی کاوشگری است. دانش آموزان باید در مورد مسئله مطرح شده سؤال 

بپرسند و راه های پاسخ گویی و تعمیم آنها را جست وجو کنند.

اهداف/پیامدهای یادگیری
انتظار می رود اصالحات برنامه درسی علوم تجربی که با هدف همسوسازی با برنامه درسی ملی 
صورت می گیرد بتواند کیفیت آموزش در سطح مدارس کشور را ارتقا داده و باعث بهبود عملکرد 
فرایند  در  را  دانش آموزان  عملکرد  باید  مدرسه  موفقیت  و  آموزش  بهبود  برای  دانش آموز شود. 
آموزش و ارزشیابی خود )که بخشی از فرایند آموزش است( یا آنچه که آنها آموخته اند و قادر به 
انجام دادن آن هستند، به صورت همه جانبه و گسترده مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت آنچه در 
مدرسه و یا معلم را به یک واحد آموزشی یا معلم را به یک واحد آموزشی یا معلم موفق و کارآمد 

تبدیل می کند، بازده یا محصول مدرسه یعنی عملکرد دانش آموزان است.
از این رو، به زبان ساده این کار با روش سنتی که در آن دانش آموزآموخته ها را بازگو می کند و 
معلم سعی دارد کتاب درسی را تمام کند امکان پذیر نیست، زیرا دانش آموزان باید بتوانند اطالعات 
جدید را با دانش و آموخته های پیشین خود پیوند داده، واقعیت ها و حقایق را به »مسائل کلی« و 
روزمره ای که با آن برخورد می کنند ارتباط دهند، پرسش ها را به طور عمیق بررسی کنند و به خوبی 
بتوانند آموخته های خود را در زمینه های جدید به کار گیرند. برای تحقق این امر الزم است معلمان 

در طراحی برنامه آموزشی خود به سه سؤال زیر پاسخ دهند:
1ــ مفاهیم، مهارت ها و ایده های اساسی که دانش آموزان باید به آن دست یابند، کدام اند؟

فرا  را  اصلی  مطالب  راستی  به  دانش آموزان  که  است  آن  بیانگر  شواهدی  و  مدارک  چه  2ــ 
گرفته اند و می توانند دانش و مهارت هایی که کسب کرده اند را به نحوی معنادار و مؤثردر موقعیت های 

جدید به کار گیرند؟
3ــ چه راهکارها و روش های تدریسی به دانش آموزان کمک خواهد کرد تا بتوانند مفاهیم را 

بسازند و به افرادی صاحب دانش و توانمند، در زمینه ای خاص تبدیل شوند؟
پرسش طرح  دانش آموزان  آنها  در  که  کنند  ایجاد  موقعیت هایی  باید  معلمان  کار،  این شیوه  در 
کنند، راهکارهایی برای حل مسئله ارائه دهند و در مورد اینکه چگونه به نتیجه مورد نظر رسیده اند 

دهند. توضیح 



اهمیت  یادگیری  پیامدهای  و  می شود  تأکید  ماندگار  و  معنا  با  یادگیری  بر  رویکردی،  در چنین 
دارند. این شیوه با روش های یاددهی سنتی که به طور عمده بر سخنرانی و بازخوانی مطالب و یاددهی 

بر اساس کتاب درسی متکی است بسیار متفاوت است.
پیامدهای یادگیری در اصل نتایجی است که انتظار می رود دانش آموزان پس از درگیر شدن با 
فعالیت های یادگیری توانایی هایشان را در دانش کسب شده در موقعیت های جدید نشان دهند. به 
زبان ساده پیامد یادگیری به این پرسش که »پس از آموزش دانش آموز می تواند چه کاری انجام دهد؟« 
پاسخ می دهد. در این رویکرد محیط مدرسه تنها محل تحقق هدف ها نیست بلکه باید بین فعالیت های 
فراگیران در مدرسه و محیط اجتماعی خارج از مدرسه ارتباط الزم وجود داشته باشد. این ارتباط 

بر پیش فرض های زیر استوار است:
الف( فرد از همه جا فرا می گیرد: فرد به طور دائم در ارتباط متقابل با محیط است و از آن یاد 
می گیرد. خانواده، همساالن، گروه های محلی، سازمان ها و نهادهای اجتماعی و غیره همه از عوامل 

یادگیری هستندو در تحقق و یا عدم تحقق آن تأثیر دارند.
بیشتر  کردن  تجربه  فرصت  دانش آموز  برای  هرچه  می بخشد:  عمق  را  یادگیری  تجربه  ب( 
عمیق تر  یادگیری  باشد،  غنی تر  یادگیری  تجربه های  هرچه  و  می شود  عمیق تر  یادگیری  فراهم شود 
و همه جانبه تر می شود. غنای تجربه نیز به تنوع عوامل و وسایل یادگیری که در محیط قرار دارند 
بستگی دارد. اگر عالوه بر استفاده از وسایل آموزشی دانش آموزان به محل و مکان خارج از مدرسه 
برده شوند که به نوعی به موضوع یادگیری ارتباط دارد، محیط یادگیری غنی تر می شود و یادگیری 

می گردد. عمیق تر 
پ( دیدن، مؤثرتر از شنیدن است: مشاهده واقعیت ها و پدیده ها در یادگیری و نیل به هدف ها 
تأثیر زیادی دارد، به ویژه در سنین پایین که فرد دارای تفکر عینی است اثر دیدن ومشاهده کردن بیش 
از سنین باالتر است. چون آنچه در محیط مدرسه و کالس دیده می شود برای یادگیری مؤثر کفایت 

نمی کند ارتباط با خارج از مدرسه شرط مهم تحقق هدف های یادگیری پایدار است.
آن،  برای حل  و تالش  مسئله  با  مواجه شدن  تحقق هدف هاست:  مؤثر  پژوهشگری شیؤه  ت( 
مهارت و روحیه پژوهشگری و تحقق را در فرد به وجود می آورد. همان طور که اشاره شد الزمٔه 
پژوهشگری مواجه شدن با مسئله است و مسئله های اساسی نیز داخل جامعه است، اگر این نکته را 
به خاطر آوریم که فرد برای زندگی در جامعه تربیت می شود ضرورت پژوهشگری و ارتباط فراگیر 
با جامعه در طول آموزش های رسمی بیشتر احساس می شود. فراگیران باید در دوران آموزش حل 
مسئله را بیاموزند و در عمل با مسائل جامعه مواجه شوند تا در آینده به عنوان شهروند در جامعه 

قادر به زندگی سالم و منطقی باشند.
بیان اهداف برنامه درسی در قالب »پیامدهای یادگیری« این امکان را فراهم می کند که آموزش 
و ارزشیابی تلفیق شوند و عملکرد دانش آموزان با توجه به دانش و تجربیات آنان در سطوح مختلف 

ارزیابی شود.



مالک ها  هستند.  سنجش  قابل  عملکردی  سطوح  و  مالک ها  کمک  به  یادگیری  پیامدهای 
سطوح  در  را  دانش آموزان  عملکرد  از  روشنی  تصویر  که  است  چندوجهی  و  کیفی  خصوصیات 
مختلف بیان می نماید. پیامدهای یادگیری در عین انعطاف باید واضح و شفاف نوشته شوند. یعنی هر 

دارد. انتظار  دانش آموزان  از  را  به طور دقیق تصریح کند که چه عملکردی  اهداف  از  یک 
برای دستیابی به پیامدهای یادگیری معلمان باید فرصت های یادگیری را فراهم سازند که در آن 
کاوشگری های اصیل، بیان دیدگاه ها و دستیابی به کشفیات به طور آزادانه تحقق پیدا کند. از این رو 
معلمان نیازمند آن هستند که به هنگام تدارک فرصت های آموزشی به آموزش در سه سطح زیر توجه 

کنند تا با فراهم آوردن تجربه شخصی برای دانش آموزان، بتوانند یادگیری را نهادینه کنند:
 آموزش واقعیت ها

 آموزش مفاهیم/مهارت های اساسی
 آموزش برای به کارگیری آموخته ها در موقعیت های جدید.

نقش معلم در فرایند آموزش
1ــ تسهیل آگاهی دانش آموز نسبت به نظام شناختی خود،
2ــ مطالعه و تردید در مورد دانش و تجربیات کسب شده،

3ــ گفت وگو با دانش آموزان در زمینٔه راه های کسب تجربیات و اطالعات جدید،
4ــ گسترش آگاهی دانش آموزان نسبت به اشیاء و پدیده ها به منظور دستیابی به درک عمیق و 
معنادار. برای اینکه دانش آموز بتواند چنین مسیری را طی کند، یادگیری زمینه محور به خصوص 
با رویکرد کاوشگری می تواند آموزش را به زندگی روزمره او پیوند دهد شیوه مناسبی است که سعی 

شده است کتاب درسی علوم تجربی بر اساس این ایده تدوین شود.

بسته آموزشی علوم تجربی
به  می تواند  که  است  شده  دیده  تدارک  آموزشی  بسته  علوم،  آموزش  جدید  برنامه  طراحی  در 
با رویکرد کسب شایستگی های اساسی و زمینه محوری کمک  معلمان در تحقق اهداف آموزشی 

از: است  عبارت  آموزشی  بسته  این  عناصر  نماید. 
1ــ کتاب درسی

2ــ کتاب راهنمای معلم
3ــ کتاب کار

4ــ فیلم آموزشی معلم
5  ــ فیلم آموزشی دانش آموز

1ــ کتاب درسی
مانند جمع آوری اطالعات،  تمرین مهارت های فرایندی  بخش های مختلف کتاب درسی شامل 



طرح  با  دیگر  سوی  از  می باشد.  کنید  مقایسه  کنید،  آزمایش  کاوشگری،  کنید،  فکر  گفت وگو، 
می نماید. کمک  مفاهیم  تعمیق  به  می گیرد،  صورت  کالس  از  خارج  یا  کالس  درون  که  فعالیت هایی 

2ــ کتاب راهنمای معلم
کتاب راهنمای معلم شامل دو فصل است:

فصل اول: کلیات
در این فصل جهت گیری های برنامه درسی علوم تجربی و چگونگی عملیاتی شدن رویکردهای 
جدید برنامه تبیین شده است. مطالعه این توضیحات به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید فعالیت های 
آموزشی پیش بینی شده در کتاب درسی یا راهنمای معلم را عمیق تر درک کرده و در تحقق اهداف 

برنامه موفقیت بیشتری داشته باشید.
فصل دوم: آموزش موضوع های درسی

این فصل شامل موارد زیر است:
عنوان درس
نقشه درس

مطالب مرتبط با موضوع درس در سال های قبل
اهداف یادگیری

پیامد
شناسنامه درس

دانستنی ها ویژٔه معلم
راهنمای آموزش )آمادگی از قبل، راهنمای فعالیت های یادگیری، جدول، نمونه ارزشیابی(

نقشه درس: مفاهیم و موضوع های درس در قالب یک نقشه ارائه شده است.
درباره موضوع  قبل  در سال های  اگر  قبل:  با موضوع درس در سال های  مطالب مرتبط 

آمده است. این قسمت  داده شده است، در  آموزش  درس، مطلبی 
اهداف یادگیری: آنچه در فرایند آموزش درس از دانش آموزان انتظار می رود، در این بخش 

آمده است.
پیامدها: آنچه در پایان آموزش درس از دانش آموزان انتظار می رود یعنی توانمندی های کسب 

شده که در زندگی روزمره باید به کار روند، در این قسمت آمده است.
جدول  براساس  ارزشیابی  شناسه های  فعالیت ها،  حقایق،  مفاهیم/  درس:  شناسنامه  جدول 

است. شده  آورده  اینجا  در  علمی  واژه های  و  پیشنهادی  فعالیت های  ارزشیابی، 
دانستنی های معلم: دانستنی های معلم در این فصل شامل نکات آموزشی است که به هنگام 
تدریس به آن نیاز خواهید داشت و پاسخ گویی به برخی از پرسش های دانش آموزان مستلزم مطالعه 

این بخش است. برای اطالعات بیشتر می توانید به سی دی آموزشی معلم مراجعه نمایید.



بخش  این  مطالب  پیشنهادی:  فعالیت های  و  آموزشی  نکات  شامل  آموزش  راهنمای 
دربرگیرنده روش اجرای فعالیت های کتاب درسی است و در برخی از فصول توضیحات بر اساس هر 
یک از فعالیت های کتاب درسی ارائه شده و در برخی موارد نیز پیشنهادات برای اجرای فعالیت ها 

به صورت کلی ارائه شده است، تالش شده تا سطوح عملکرد، پیامدهای درس را پوشش دهد.
3ــ کتاب کار:

بیشتر  می رود  انتظار  لذا  است.  شده  طراحی  آموخته ها  مرور  برای  کار  کتاب  فعالیت های 
دهند.  انجام  را خودشان  آن  فعالیت های  و  کرده  برقرار  ارتباط  کار  کتاب  با  بتوانند  دانش آموزان 

نیست. اولیاء/معلم  مستقیم  مشارکت  نیازمند  فعالیت ها  اجرای 
کتاب کار )نکات قابل توجه در استفاده از کتاب کار برای یادگیری دانش آموزان(

جدول ارزشیابی: شامل مالک های ارزشیابی و سطوح عملکرد بر اساس هر یک از مالک ها 
پیامدهای  به سطوح  برای پوشش دادن  یادگیری است و  پیامدهای  است. این مالک ها برگرفته از 
یادگیری )همه، بیشتر، برخی( هر یک از مالک ها در چهار سطح عملکرد تبیین شده است. عالوه بر 

این روش ها، ابزارهای پیشنهادی ذیل نیز برای ارزشیابی دانش آموزان ارائه شده است.
جدول ارزشیابی شامل 5 ستون است.

 ستون 1: شناسه ارزشیابی است که از یک تا 9 تنظیم شده است.
 ستون 2: موارد یا مهارت هایی که با توجه به فعالیت های آن درس تنظیم شده اند و در هر درس 

نمونه ای از این فعالیت ها آورده شده است.
 ستون 3: در این ستون معیارهای در نظر گرفته شده برای هر مهارت آمده است.

 ستون 4: شامل چهار سطح است که عبارت اند از:
یک  هر  برای  و  مشخص  درس  هر  موارد/مهارت های  ارزشیابی،  جدول  از  استفاده  برای 
جدول( سوم  )ستون  باشند  سطح   4 دارای  می توانند  معیارها  این  که  است  شده  تعیین  معیارهایی 

با توجه به توضیح مندرج در ذیل جدول ارزشیابی:
سطح 1: دانش آموز به کمک بسیار زیادی نیاز دارد.

سطح 2: دانش آموز به کمک زیادی نیاز دارد.
سطح 3: دانش آموز به کمک کمی نیاز دارد.

سطح 4: دانش آموز به کمک نیاز ندارد.
 ستون مالحظات: در این ستون هر نکته برجسته از دانش آموز )مثبت یا منفی( در اینجا نوشته 

می شود و در ارزشیابی مورد مالحظه قرار می گیرد.
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. در هر درس نمونه ای از ارزشیابی از دانش آموزان بر 

اساس این جدول ارائه شده است.



شناسۀ 
معیارهاموارد/ مهارت هاارزشیابی

سطح
مالحظات

1234

درباره آنچه مشاهده 1
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.
ب( از وسایل مناسب به درستی، استفاده می کند.

پ( از مشاهده های خود به درستی نتیجه گیری می کند.
ت( در تدوین و ارائه گزارش مهارت دارد.

در طراحی آزمایش/3
کاوش

الف( پرسشی که قابل آزمایش باشد، طراحی می کند.
ب( متغیرها را به درستی تشخیص می دهد.

پ( در نظر گرفتن همه بندهای شناسه 2

در گفته و نوشتٔه خود از اصطالح های علمی به درستی استفاده 4
می کند.

در ارائه گزارش/5
گفت وگو/فکر کنید

شکل،  )ترسیم  گوناگون  روش های  به  را  خود  نظرات  الف( 
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 6
اطالعات

الف( از منابع مرتبط و مناسب استفاده می کند.
ب( اطالعات کافی و مفید جمع آوری می کند.

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

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

برای پاسخ به 7
پرسش

الف( آزمایش طراحی می کند.
ب( آزمایش را به درستی اجرا می کند.

الف( از مشاهدات استفاده می کند.درباره پیش بینی ها8
ب( برای بررسی درستی آنها، آزمایش طراحی و اجرا می کند.

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

دیگران و...(



                زنگ علوم )کاوشگری هدایت شده(درس 1
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اهداف یادگیری

از دانش آموزان انتظار می رود در فرایند آموزش این درس بتوانند:
 در بررسی یک مسئله، تشخیص دهند که چه چیزی را اندازه می گیرند، چه چیزی را تغییر می دهند و 

چه چیزهایی را ثابت نگه می دارند.
 از مشاهدات خود نتیجه گیری کنند.

 مهارت رسم نمودار را در خود تقویت کنند.
 نتایج بررسی خود را به روش های گوناگون )روزنامه دیواری، پوستر، مقاله، فیلم و..( ارائه دهند.

نقشۀ درس

مهارت های فرایندی علوم

کار با 
اعداد و 

به کار گیری 
ریاضی

برقراری 
ارتباط

کاوش و 
تحقیق

تفسیر و 
استنباط

نتیجه گیری 
و توضیح

پیش بینی 
کردن

تعیین 
متغیرها

جمع آوری 
اطالعات

طبقه بندی فرضیه سازی مشاهده

مطالب مرتبط با کاوشگری در سال های قبل
سال اول: مهارت مشاهده را فرا می گیرند.

سال دوم: مهارت یادداشت برداری را در خود تقویت می کنند.
سال سوم: مهارت جمع آوری اطالعات را می آموزند.

سال چهارم: مهارت پیش بینی را کسب و در خود تقویت می کنند. 
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پیامد 

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان این درس بتوانند:
 با کسب و تقویت مهارت کاوشگری در خود، مسائل زندگی روزانه را با طراحی و اجرای یک کاوش 

بررسی و راه حلی برای آن مسئله ارائه دهند.

دانستنی های ویژه معلم

واقع  در  می شود.  داده  آموزش  فعال  یادگیری  روش های  از  یکی  عنوان  به  کاوشگری  درس  این  در 
دانش آموزان با چگونه کاوش کردن آشنا می شوند و مهارت های فرایندی علوم را در خود تقویت می کنند. 
البته در سایر درس ها، یک مسئله یا رخداد واقعی مطرح می شود و این موضوع بهانه و بستری برای آموزش 
آموزش  هدف  و  نمی شود  داده  آموزش  مفهوم خاصی  درس  این  در  چند  هر  می باشد.  نظر  مورد  مفاهیم 

کاوشگری است.
بر همین اساس دانش آموزان در یک بازی شرکت می کنند و در حین بازی آنچه را که مشاهده می کنند به 
یاد خود می سپارند، بیان می کنند یا یادداشت می کنند. سپس در یک گفت و گوی گروهی مشاهدات خود را 

برای سایر گروه ها بازگو می کنند. این مشاهدات زمینه آموزش کاوشگری را فراهم می کند.
علم تجربی شامل مجموعه ای از

 قوانین، اصول، روابط، تعاریف، مفاهیم، حقایق و...
  روش ها و فرایندها 

اصول،  مفاهیم،  آموزش  منظورمان  می کنیم  تجربی  علوم  آموزش  از  صحبت  وقتی  دیگر  بیان  به 
فرایندها، ماهیت علم، حقایق، قوانین و... است. حال پرسش اساسی این است که شما چگونه می خواهید 

این موارد را آموزش دهید تا دانش آموزان شما آنها را یاد بگیرند؟
توضیحات صفحه بعد به خوبی گواه این مطلب هستند که کدام روش آموزش مناسب تر است و یادگیری 

را معنی دار و ماندگار می کند.
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همان گونه که از توضیحات می توان فهمید، مهارت های پایه یادگیری )مهارت های فرایندی علوم( 
تا  می کند  کمک  فراگیران  به  فرایندی  مهارت های  زیرا  است،  تجربی  علوم  آموزش  برای  ابزار  بهترین 

پرسش هایشان را به طور واضح بیان و پاسخ آنها را به روش علمی پیدا کنند. 

Observingمشاهده

Classifyingطبقه بندی

Measuring and using numbersاندازه گیری و کار با اعداد

Inferringاستنباط و برداشت کردن

Predictingپیش بینی کردن

Communicating (in Processing برقراری ارتباط
information)

Using space/time relationshipرسم نمودارهای گوناگون بر حسب زمان

Interpreting dataتفسیر داده ها

Definning operationallyتعریف عملیاتی

Identifying variablesشناسایی و تعیین متغیرها

Hypothesizingساخت فرضیه

Experimentingتحقیق و پژوهش

فراموش می کنم اگر به من بگی 

ممکنه یادم بمونه اگر نشانم بدهی

اونوقت می فهمم اگر درگیر کار و 
شریکم کنی

مهارت ها و نگرش ها
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مهارت های فرایندی علوم

مالک سنجش توانایی یا کسب مهارتفرایند علمی

شناسایی و تعیین متغیرها
قرار  که  چیزی  تعیین  از  است  عبارت 
است اندازه بگیریم )متغیر وابسته(، عاملی 
که قرار است تغییر دهیم )متغیرمستقل( و 
چیزهایی که نباید تغییر دهیم و باید ثابت و 

یکسان نگهداریم )متغیر ثابت(.

 تعیین متغیرها در یک آزمایش
برای مثال در آزمایش حل شدن شکر در آب داریم:

اگر بخواهیم اثر اندازه دانه های شکر بر زمان حل شدن شکر را بررسی 
متغیر  زمان حل شدن شکر،  و  مستقل  متغیر  دانه های شکر  اندازه  کنیم، 
اندازه دانه های شکر وابسته  به  بود، زیرا زمان حل شدن  وابسته خواهد 
است. در این آزمایش، حجم آب، سرعت هم زدن، دمای آب و مقدار شکر 
باید ثابت و یکسان بماند. در واقع این موارد متغیرهایی هستند که در این 

آزمایش ثابت نگه داشته می شوند.

حجم آب

سرعت 
هم زدن

 مقدار شکر

 اندازه 
دانه های شکر

دمای آب
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فرضیه سازی
- فرضیه عبارت است از پاسخ های درست 
یا نادرست که به یک پرسش یا در جواب یک 
مسئله داده می شود. البته این پاسخ ها باید 
به طور تجربی قابل بررسی باشند. به عبارت 
دیگر،  فرضیه سازی به معنی طرح پرسش ها 
یا بیان عبارت هایی است که می توان آنها را 

به طور تجربی مورد آزمایش قرار داد.
برای مثال عبارت » این کاغذ برای جذب آب 
بهتر است«، یک فرضیه نیست زیرا نمی توان 
آن را بررسی کرد. اما عبارت »   این کاغذ آب را 
بیشتر جذب می کند زیرا ضخیم تر است« یک 

فرضیه است و قابل بررسی است.

 تشخیص پرسش ها و عبارت هایی که می توانند مورد بررسی و آزمایش 
قرار بگیرند.

 طرح پرسش ها و عبارت هایی که به طور تجربی می توان آنها را بررسی 
کرد.

برای مثال:
 با هم زدن، نمک در آب سریع تر حل می شود.

 با افزایش سطح جسم، زمان رسیدن آن به زمین کاهش می یابد.

کاوشگری )پژوهش، تحقیق(
عبارت است از مجموعه مهارت هایی که به 
کار برده می شوند تا یک فرضیه مورد بررسی 
قرار بگیرد. بنابراین کاوشگری شامل همه 

مهارت های فرایندی علوم است.

 طراحی یک تحقیق برای بررسی تجربی یک فرضیه.
 اجرای یک پژوهش

 به کارگیری روش های ایمن برای انجام آزمایش.

راهنمای آموزش

صفحه 3
به شما آموزگار گرامی توصیه می شود که:

 فرفره های گوناگونی تهیه کنید و با خود به کالس ببرید. این فرفره ها را تک تک در هوا پرتاب 
کنید و از دانش آموزان بپرسید که چه چیزی مشاهده کردند.

 یا تعدادی دانه افرا جمع آوری و  با خود به کالس ببرید. قبل از هر کاری دانه ها را در هوا بپاشید 
و از دانش آموزان بخواهید مشاهدات خود را یادداشت و بیان کنند.
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 سپس از گروه ها بخواهید که بر اساس روش ساخت ارائه شده در کتاب، فرفره های گوناگون بسازند 
و آنها را در هوا پرتاب کنند و به بازی مشغول شوند. اما در حین بازی، فرود آمدن فرفره ها را مشاهده 

کنند.

اکنون مشاهدات گروه ها را روی تابلو بنویسید. توجه کنید دانش آموزان باید مشاهدات خود را بیان 
کنند و نباید نتیجه گیری یا فکر یا استدالل خود را بیان کنند. از این رو عبارت های زیر می تواند درست 

باشند:

 فرفره های ما سبک تر بودند و دیرتر به زمین رسیدند.
 فرفرهای ما بال پهن تری داشتند و زودتر به زمین رسیدند.
 تعداد گیره های فرفره ما بیشتر بود و زودتر به زمین رسید.

 اگر فرفره را از ارتفاع بلندتری رها کنیم، دیر تر به زمین می رسد.
 طول دم فرفره ما بلند تر از طول دم فرفره گروه علی بود و زیاد در هوا چرخید.

..........
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اما عبارت های زیر نادرست اند:

 هر چه فرفره پهن تر باشد دیرتر به زمین می رسد، زیرا پهنای بال سبب می شود که هوای بیشتری 
زیر بال فرفره قرار بگیرد.

 هوا عامل پایین آمدن فرفره ها است.
 فرفره ها با هم پایین می آیند زیرا نیروی جاذبه روی هم یکسان است.

بدون بررسی درستی یا نادرستی عبارت ها، توضیح دهید که می خواهیم بررسی و پژوهش کنیم که کدام 
فرفره ها دیرتر به زمین می رسند؟ ارتفاعی که فرفره ها را از آن رها می کنیم روی زمان فرود آمدن فرفره چه 

اثری دارد؟ 
سپس توضیح دهید، برای به دست آوردن پاسخ علمی و معتبر باید به صورت زیر کاوش کرد. 

 انتخاب موضوع پژوهش 
هرچه پهنای بال فرفرۀ چرخان بیشتر باشد، فرفره دیرتر به زمین می رسد.

 مشخص کنید که:

 دو تا فرفره بسازید که پهنای بال آنها تفاوت داشته باشد.

 چه چیزی را باید تغییر داد؟
پهنای بال فرفره

 چه چیزی را باید اندازه گرفت؟
زمان رسیدن فرفره به زمین

 چه چیزی را نباید تغییر داد؟
ارتفاعی که از آن فرفره ها را رها می کنیم                             طول دم فرفره

جنس کاغذ                                                                      طول بال فرفره
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 فرفره ها را از ارتفاع 2 متری رها کنید. مّدت زمانی را که طول می کشد تا هر فرفره به سطح زمین 
برسد، اندازه بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید. )توّجه: هر آزمایش را 3 بار تکرار کنید.(

شمارۀ آزمایش
مّدت زمانی که طول می کشد تا فرفره به سطح زمین برسد (به ثانیه)

فرفرۀ (2) (با بال پهن)فرفرۀ (1) (با بال باریک)

)1(1/41/9

)2(1/51/9

)3(1/51/8

نتیجه کاوش
فرفره هایی که بال پهن تری دارند دیرتر به سطح زمین می رسند. بنابراین، هر چه بال فرفره پهن تر باشد، 

زمان رسیدن آن به سطح زمین طوالنی تر می شود.
پرسش: چرا فرفره با بال پهن دیرتر به زمین می رسد؟

زیرا هر چه بال فرفره پهن تر باشد هوای بیشتری زیر آن قرار می گیرد و نمی گذارد فرفره به آسانی و سرعت 
پایین بیاید.

صفحه 5
با انجام این کاوشگری، فقط یکی از عوامل مؤثر بر زمان رسیدن فرفره به سطح زمین را بررسی کردید. 
حال با تکرار روشی و مراحل باال، اثر یکی دیگر از عوامل را بررسی کنید. فرض کنید می خواهید » اثر طول 

بال فرفره را روی زمان فرود آمدن آن« بررسی کنید.
 برای این منظور به صورت زیر عمل کنید: 

کاوشگری

1ــ مشّخص کنید:
 چه چیزی را باید تغییر داد؟                     .... طول بال ...

 چه چیزی را باید اندازه گرفت؟                .... زمان فرود آمدن ....
2ــ دو عدد فرفره بسازید که طول بال هایشان متفاوت باشد.
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3ــ فرفره ها را از ارتفاع 2 متری رها کنید. مّدت زمانی را که طول می کشد تا هر 
فرفره به سطح زمین برسد، اندازه بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید. )توّجه: هر 

آزمایش را 3 بار تکرار کنید.(

شمارۀ 
آزمایش

مّدت زمانی که طول می کشد تا فرفره به سطح زمین برسد (به ثانیه)

فرفرۀ (2) (.بال کوتاه.)فرفرۀ (1) (.بال بلندتر.)

)1(1/20/9

)2(1/20/9

)3(1/30/8

4ــ نتیجه کاوش خود را بنویسید.
فرفره هایی که بال بلندتر دارند دیرتر به زمین می رسند، بنابراین هرچه طول فرفره بلندتر 

باشد، فرفره دیرتر به زمین می رسد.

پرسش: چرا فرفره با بال بلند دیرتر به زمین می رسد؟
زیرا هر چه بال فرفره بلند باشد باز هوای بیشتری زیر آن قرار می گیرد و مانع از فرود آمدن سریع تر آن 

می شود.
صفحه 6 

فکر کنید: دانه ای که بال آن باریک تر است، زودتر به زمین می رسد، زیرا هوای کمتری زیر آن قرار می گیرد.
توصیه هایی برای گسترش آنچه یاد داده اید و ارزیابی دانش آموزان از آنچه آموخته اند.

در پایان برای عمق بخشیدن یا گسترش دادن آنچه دانش آموزان فراگرفته اند فعالیت های زیر را می توانید 
انجام دهید:

 رؤیا یک کاغذ آ4 را برداشت و آن را از باالی پله ها رها کرد و زمان فرود آمدن آن را اندازه گرفت. 
سپس آن را دو بار مانند شکل تا کرد و دوباره از روی پله ها آن را رها کرد. پیش بینی کنید در کدام حالت 

کاغذ زودتر به زمین می رسد؟ چرا؟
 باد دانه های افرا را مانند دانه های دیگر می تواند جابه جا کند. اگر بال یک دانه افرا را بچینیم این دانه 

را باد بیشتر در هوا جابه جا می کند یا کمتر؟ توضیح دهید.
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 چرا بال هواپیما را پهن درست می کنند؟

 آیا می توانید توضیح دهید چرا مرغان ماهی خوار هنگام شکار ماهی به شکل زیر وارد آب می شوند؟

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 

صفحه 9 است. در اینجا فرض شده است که این جدول برای گروه شماره 5 در یک کالس پر شده است.
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جدول ارزشیابی فعالیت صفحه 9 برای گروه 5

شناسۀ 
معیارهاموارد / مهارت هاارزشیابی

سطح
مالحظات

1234

1
آنچه مشاهده  درباره 

می کند

٭الف( حواس خود را به کار می بندد.

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

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

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

آزمایش 2 اجرای  در 
/ فعالیت/کاوش

٭الف( مراحل را به درستی انجام می دهد.

هنگام ارائه 
شتابزده عمل 

می کنند.

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

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

٭ت( درتدوین و ارائه گزارش مهارت دارد.

در طراحی آزمایش/3
کاوش

الف( پرسشی که قابل آزمایش باشد، طراحی 
-می کند.

٭ب( متغیرها را به درستی تشخیص می دهد.

-پ( در نظر گرفتن همه بندهای شناسه

بیان علمی / ساخت 4
دانش و مفهوم

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

عبارت کاملی 
برای تعریف 
فیزیکی ارائه 

ندادند.
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5
در ارائه گزارش/ 
گفت وگو/فکر کنید

گوناگون  روش های  به  را  نظرات خود  الف( 
)ترسیم شکل،نوشتن متن،بیان شفاهی و...( 

با دیگران در میان می گذارد.

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

6
در جمع آوری 

اطالعات

استفاده  مناسب  و  مرتبط  منابع  از  الف( 
می کند.

ب( اطالعات کافی و مفید جمع آوری می کند. 

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

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

الف( آزمایش طراحی می کند.برای پاسخ به پرسش 7

ب( آزمایش را به درستی اجرا می کند.

درباره پیش بینی ها8
الف( از مشاهدات استفاده می کند.

ب( برای بررسی درستی آنها، آزمایش طراحی 
و اجرا می کند.

نگرش های فعالیت 9
گروهی

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

دیگران و...(

٭

این گروه که 
یکی از افراد 

گروه را 
درگیر انجام 
فعالیت نکرده 

بودند.



                ماّده تغییر می کنددرس 2
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نقشه درس

ماده تغییر می کند 

برخی تغییرها 
فیزیکی اند

برخی تغییرها 
شیمیایی اند

در تغییر فیزیکی 
اندازه، شکل و حالت 
ماده تغییر می کند     

 در تغییر شیمیایی 
جنس، رنگ، مزه و 

بوی ماده تغییر می کند.    

برخی تغییرها شیمیایی 
کند هستند.

برخی تغییرها شیمیایی 
تند هستند.

مطالب مرتبط با تغییر ماده در سال های قبل:

سال اول: ــ
سال دوم: برخی مواد به حالت جامد و برخی به حالت مایع هستند.

سال سوم: برخی مواد به حالت گاز هستند.
سال چهارم: ــ

اهداف یادگیری

از دانش آموزان انتظار می رود که در فرایند آموزش این درس بتوانند:
 با مشاهده تغییرات مواد را بررسی و آنها را در دو دسته شیمیایی و فیزیکی طبقه بندی کنند.

 با جمع آوری اطالعات، درباره تغییرات سریع و کند در زندگی روزمره و دخالت انسان در انجام آنها 
گزارشی ارائه کنند.
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پیامد

از دانش آموزان انتظار می ورد پس از پایان این درس بتوانند:
انواع تغییرات مواد در زندگی روزانه را تشخیص دهند و نتایج آن را برای بهبود زندگی به کار بگیرند. 

جدول 1ــ شناسنامه درس

صفحه 
کتاب

فعالیت )ها(مفاهیم و حقایق
شناسه 
جدول 

ارزشیابی
فعالیت پیشنهادی

واژه های 
علمی

 مواد تغییر می کنند.8 و 9 
فیزیکی، شکل  تغییر  در   
و اندازه ماده تغییر می کند.

 گفت وگو درباره تغییرات 
مواد در زندگی روزانه

 ساختن بادبادک

ساخت یک وسیله مفید 
از مواد دور ریختنی و 

رنگ آمیزی آن

تغییر
تغییر 
فیزیکی

10 و 
11

 در تغییر شیمیایی، رنگ، 
تغییر  ماده  جنس  و  بو  مزه، 

می کند.

و   خردکردن، حل کردن 
سوزاندن حبه قند و مقایسه 

آن از نظر بو، رنگ و مزه
 مقایسه تخم مرغ آب پز 

و نیمرو 

یا  شمع  ـ      سوزاندن  ـ
کاغذ، آب کردن شکالت 
و ریختن آن در یک قالب 

و سوزاندن آن
ـ آب پزکردن سیب زمینی  ـ
و مقایسه بو و مزه آن با 

سیب زمینی نپخته 

تغییر 
شیمیایی
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12 و 
13

شیمیایی  تغییرات  برخی   
تند و برخی کند هستند.

یک  ماده،  حالت  تغییر   
تغییر فیزیکی است.

 همفکری کردن، استدالل،
نتیجه گیری و  گفت وگو، 
از  مثال هایی  طبقه بندی 

تغییرات مواد
 تهیه دوغ گازدار

 گفت وگو درباره سرعت 
فیزیکی  و  شیمیایی  تغییر 

آشنا در زندگی
اطـالعـات        جـمع آوری 
درباره تغییر وسایل آهنی در 

محیط زندگی

اطالعات  جمع آوری  ـ  ـ
درباره تهیه پنیر از شیر، 
تهیه  آلو،  از  لواشک 
نان های گوناگون محلی 

و مدرن،

تغییر کند
تغییر تند

زنگ زدن 

14 و 
15

 طبیعت تغییر می کند.
 انسان در برخی تغییرات 

دخالت دارد.
ما  برای  تغییرها  برخی   
مفید و برخی مضر هستند.

به  را  مواد  انسان ها   
دلخواه خود تغییر می دهند 

و استفاده می کنند.

نظر  اظهار  گفت وگو،   
و نتیجه گیری درباره چند 
مثال از نوع تغییرات مواد 

در طبیعت
اطالعات        جمع آوری 
در  انسان  دخالت  درباره 
تغییرات مواد و طبقه بندی 

آنها
 گفت وگو و بررسی مفید 
اهمیت  و  بودن  مضر  یا 

تغییرات مواد در زندگی

ــــ

دانستنی های ویژه معلم

مواد پیرامون ما پیوسته در حال تغییر فیزیکی یا شیمیایی هستند. تغییر های فیزیکی و شیمیایی نشانه هایی 
شیمیایی  تغییر  اما  می کند  تغییر  مواد  اندازه  و  فیزیکی شکل  تغییر  در  تشخیص اند.  قابل  آنها  با  که  دارند 
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نشانه های گوناگونی دارند، که عبارت اند از:
1ــ تغییر رنگ

هرگاه دو محلول بی رنگ را مخلوط کنیم و در اثر این مخلوط کردن یک ماده رنگی ایجاد شود، یک تغییر 
شیمیایی رخ داده است. همچنین اگر در اثر مخلوط کردن دو محلول یا ماده رنگی، رنگ اولیه از بین برود 

)کم رنگ شود(، باز هم یک تغییر شیمیایی رخ داده است )شکل 1(. 

شکل 1ــ الف( با قرار دادن سیم مسی )درختچه مسی( در 
محلول نقره نیترات رنگ محلول تغییر می کند.

شکل 1ــ ب( تغییر رنگ پارچه و لباس در اثر ریختن وایتکس 
یا جوهر نمک یا در برابر نور یک تغییر شیمیایی است.

نان  کپک زدن  پ(  1ــ  شکل 
یک تغییر شیمیایی است.

تغییر  اثر  در  انگور  ت(  شکل1ــ 
شیمیایی به سرکه تبدیل می شود.

شکل 1ــ ث( فاسد شدن میوه با تغییر بو، رنگ 
و مزه همراه است و یک تغییر شیمیایی است.

بریده  زمینی  سیب  روی  را  ید  مقداری  هرگاه  ج(  شکل1ــ   
شده بریزیم، رنگ ید از قهوه ای به آبی تیره تغییر می کند. در 
اینجا ید با نشاسته دچار یک تغییر شیمیایی می شود و رنگ 

آن تغییر می کند.
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شکل 1ــ ح( آب اکسیژنه با پتاسیم پرمنگنات دچار تغییر شیمیایی می شوند و رنگ پرمنگنات از بین می رود.

شکل 1ــ چ( شکر در اثر گرما تجزیه می شود وبه رنگ قهوه ای در می آید. اگر گرما را ادامه دهیم شکر بیشتر تجزیه شده و 
جامد سیاه رنگی برجای می ماند.

2ــ تشکیل رسوب
تغییر  یک  کدر  شود(  )محلول  شود  ایجاد  رسوب  یک  محلول  چند  یا  دو  مخلوط کردن  اثر  در  هرگاه 

شیمیایی رخ می دهد. شکل 2 تشکیل چند رسوب را نشان می دهد. 

شکل 2ــ ب( تشکیل سفیدک روی لباس ها پس از شست وشو 
با صابون نیز نشان از یک تغییر شیمیایی است.

شکل2ــ الف( تشکیل رسوب های آلومینیم هیدروکسید، 
نیکل هیدروکسید، سرب سولفید، کادمیم سولفید
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3ــ آزاد شدن نور، گرما و صدا
در تغییرهای شیمیایی نشان داده در شکل3 نور و گرما آزاد می شود.

شکل 3ــ الف( سوختن متان

شکل 3ــ ب( تغییر شیمیایی سدیم با آب

شکل 3ــ ت( سوختن شمع و کاغذ شکل 3ــ پ( سوختن منیزیم
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4ــ تغییر بو و مزه
تغییر مزه و بوی مواد غذایی نشانه انجام یک تغییر شیمیایی در آنهاست، )شکل 4(.

5ــ خروج گاز
هرگاه دو یا چند ماده شیمیایی را با هم مخلوط کنیم و در اثر این عمل گاز تولید و خارج شود، یک تغییر 
شیمیایی روی داده است. البته گرما دادن به یک ماده نیز می  تواند با خروج گاز همراه باشد که ممکن است 

نشانه تغییر شیمیایی باشد، )شکل 5(.

شکل 4ــ الف( بوی کباب نشان دهندۀ یک تغییر شیمیایی 
است.

نشان دهندۀ  شیر  ترش  بوی  ب(  شکل4ــ 
یک تغییر شیمیایی است.

تولید  گاز  بیندازیم،  آب  در  را  هرگاه قرص جوشان  الف(  5ــ  شکل 
و آزاد می شود که نشان می دهد یک تغییر شیمیایی رخ داده است.  



22

توجه داشته باشید خروج گاز همواره نشان دهنده یک تغییر شیمیایی نیست، برای مثال 
وقتی به  آب گرما بدهیم، تغییر حالت می دهد و به بخار آب تبدیل می شود.

راهنمای آموزش

صفحه 7
این صفحه تصویر ورودی درس را نشان می دهد. این تصویر در یک نگاه تغییر شیمیایی و فیزیکی را در 
نمونه ای از اتفاقات زندگی نشان می دهد. از دانش آموزان بخواهید این تصویر را مشاهده و در گروه خود 

درباره موارد زیر گفت وگو کنند و نظر خود را بیان کنند:
   تغییر شکل مواد
   تغییر رنگ مواد

   تغییر مزه مواد
   تغییر بوی مواد

   در هر مرحله ماده چه تغییری کرده است؟
نظر گروه ها را بشنوید اما پاسخ درست را بیان نکنید، بلکه توضیح بدهید که در این درس بررسی خواهیم 
کرد که در زندگی مواد چه تغییرهایی می کنند. همچنین توضیح دهید که جواب های خود را در دفتر خود 
بنویسند و یه عالمت سؤال در کنار آن قرار دهند. سپس درس را تا آخر بررسی کنند زیرا در پایان درس 

جواب این پرسش ها را خودشان می توانند پیدا کنند. دوباره برگردند و جواب هایشان را اصالح کنند. 
صفحه 8

با کلمات  و  زبان خودشان  به  به پرسش آخر صفحه  این صفحه  از روخوانی  بخواهید پس  از دانش آموزان 
خودشان پاسخ دهند. همچنین از تغییراتی که در طول یک روز در زندگی روی مواد می آورند، فهرستی  تهیه و 

دربارهٔ آنها گفت وگو کنند و با زبان خودشان توضیح بدهند که در هر مورد چه تغییری روی مواد ایجاد می کنند.

می شود،  گاز  خروج  سبب  مرمر  سنگ  روی  سرکه  ریختن  ب(  5 ــ  شکل 
زیرا یک تغییر شیمیایی رخ داده و گاز کربن دی اکسید خارج می شود.

اثر اسید روی سنگ مرمر
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صفحه 9
خودتان از پیش، یک بادبادک زیبا،  خوشرنگ و بزرگ درست کنید و با آن وارد کالس شوید و درباره 
آن کمی صحبت کنید. سپس از گروه ها بخواهید که بادبادک بسازند.)ممکن است از گروه ها خواسته باشید 

قبالً در خانه ساخته و با خودشان به کالس بیاورند(. 
همراه  به  را  که خودتان ساخته اید  یا وسیله ای  می توانید یک کاله، دستکش، شال  هم  ارزشیابی  برای 
مواد اولیه آنها به کالس ببرید و از دانش آموزان بخواهید تغییرات انجام شده را توضیح دهند. پس از انجام 

کاوشگری از بچه ها بخواهید تغییر فیزیکی را در یک سطر توضیح دهند.
پاسخ کاوشگری

کارهایی که نام ماده
انجام شده است

تغییرات ایجاد شده در
نوع تغییر 
ایجاد شده جنس و رنگبواندازهشکل

نوع ماده

فیزیکیــــــبریدنکاغذ

فیزیکیــــــبریدنچوب ونخ

فیزیکیــــــبستن و گره زدننخ

صفحه 10
را مطابق  فعالیت طراحی شده  و  پاسخ دهید  کنید  به فکر  فیزیکی،  تغییر  از گفت وگو درخصوص  پس 

مراحل کتاب انجام دهید و بخواهید جدول باال را برای این فعالیت پر کنند. 

کارهایی که نام ماده
انجام شده است

نوع تغییر تغییرات ایجاد شده در
ایجاد شده جنس و نوع مادهرنگبواندازهشکل

حبه قند
فیزیکیــــــخردکردن

شیمیاییــــــحل کردن در آب

شیمیاییگرما دادن

پس از کامل کردن فعالیت و جدول از گروه ها بخواهید تغییر شیمیایی را در یک سطر تعریف کنند و آن 
را با تغییر فیزیکی مقایسه کنند.
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صفحه 11
پیشنهاد می شود فعالیت صفحه 11 را به عنوان ارزشیابی در نظر بگیرید و برای فعالیت گروه ها سیاهه 
ارزشیابی را کامل و امتیاز بدهید. برای ارزشیابی می توانید سیب زمینی خام و پخته، خالل شده و نگینی 
و…، نان پخته و خمیر یا تصویر آنها را )یا فیلم آنها را( به کالس بیاورید و از گروه ها بخواهید که نوع تغییر 

ایجاد شده را تشخیص دهند.

کارهایی که نام ماده
انجام شده است

تغییرات ایجاد شده در
نوع تغییر 
ایجاد شده جنس و رنگبواندازهشکل

نوع ماده

تخم مرغ
فیزیکیــــــشکستن

شیمیاییآب پز کردن

شیمیایینیم رو کردن

صفحه 12
پاسخ فکر کنید

چوب کبریت در اثر سوختن، دچار تغییر شیمیایی می شود زیرا به ماده جدیدی تبدیل می شود و رنگ و 
بوی آن تغییر می کند. 

پاسخ فعالیت

بریدن پارچه، شکستن لیوان، تراشیدن مداد، آرد کردن گندمتغییر فیزیکی

زنگ زدن تغییر شیمیایی پارچه،  پوسیدن  مربا،  درست کردن  سرکه،  به  انگور  تبدیل  تخم مرغ،  پختن 
وسایل آهنی

صفحه 13
برای انجام این فعالیت بهتر است از یک هفته پیش اقدام کنید. از دانش آموزان بخواهید فعالیت را در 
منزل انجام دهند و بطری را بدون بازکردن در آن به کالس بیاورند. سپس گروه ها کار خود را توضیح دهند و 
در بطری را باز کنند و مشاهدات خود را بیان کنند. تبدیل ماست به دوغ ترش شده یک تغییر شیمیایی است.

درباره »گفت وگو« بهتر است تصویرها یا فیلم هایی درباره تغییرات شیمیایی چند ماده به کالس بیاورید و 
به دانش آموزان نشان داده و از آنها بخواهید درباره سرعت تغییرات گفت وگو کنند. سپس تغییرات را در 
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دو گروه تند و کند دسته بندی کنند. ممکن است آنها در این تغییرات به تغییرات خیلی کند یا خیلی تند هم 
اشاره کنند. 

جمع آوری اطالعات

آهن یکی از فلزهای پرکاربرد در زندگی روزانه است. با استفاده از آهن، وسایل، اجسام و دستگاه های 
گوناگونی ساخته شده است. شکل زیر کاربردهای گوناگون آهن را نشان می دهد.

انواع وسایل آهنی در طول زمان با رطوبت و اکسیژن هوا ترکیب شده و دچار تغییر شیمیایی می شوند. 
در اثر این تغییر،فلز آهن زنگ زده و به زنگ آهن تبدیل می شود )شکل 6(.

جالب است بدانید که آهن در هوای مرطوب و شرجی مانند هوای شهرهای ساحلی) بندرعباس، کیش، 
کرمان،  یزد،  شهرهای  هوای  مانند  خشک  هوای  در  اما  می زند  زنگ  سریع تر  و…(  بابلسر، تنکابن  قشم، 

زاهدان و… دیرتر و کندتر زنگ می زند.
گفت وگو  به  دانش آموزان  با  را  آن  نتیجه  و  کنید  طراحی  آزمایش  یک  می توانید  اینجا  در  پیشنهاد: 

شکل 6 ــ انواع وسایل آهنی زنگ زده
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تا از آنها را در یک لیوان پالستیکی و سه تای دیگر را در لیوان  بگذارید. شش عدد میخ بردارید و سه 
دیگر قرار دهید. سپس درون یکی از لیوان ها مقداری آب بریزید به طوری که همه قسمت های میخ ها زیر آب 
نباشد. هر دو لیوان را برای یک هفته در کنار پنجره قرار دهید و بعد از یک هفته مشاهده کنید چه شده است؟

صفحه 14، 15 و16
گفت وگو: تغییر رنگ برگ درختان و تغییر مواد در اثر تغییر فصل و رسیدن میوه ها جز تغییرهایی است 
که انسان در آنها دخالت ندارد. اما تغییراتی مانند کنده کاری روی سنگ ها،  کندن زمین و صاف کردن آن با 

دخالت انسان انجام می شود.

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 زیر نمونه ای از ارزشیابی یکی از دانش آموزان برای کاوشگری 

صفحه 9 است. در اینجا فرض شده است که این جدول برای گروه شماره 5 در یک کالس پر شده است.

جدول ارزشیابی فعالیت صفحه 9 برای گروه 5

شناسۀ
ارزشیابی

موارد / 
معیارهامهارت ها

سطح
مالحظات

1234

1

درباره آنچه 
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.
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شناسۀ
ارزشیابی

موارد / 
معیارهامهارت ها

سطح
مالحظات

1234

2
در اجرای 
آزمایش / 

فعالیت/کاوش

٭الف( مراحل را به درستی انجام می دهد.

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

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

ت( در تدوین و ارائه گزارش مهارت دارد.

3
در طراحی 

آزمایش/
کاوش

الف( پرسشی که قابل آزمایش باشد، طراحی 
می کند.

ب( متغیرها را به درستی تشخیص می دهد.

پ( در نظر گرفتن همه بندهای شناسه

4
بیان علمی / 

ساخت دانش 
و مفهوم

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

عبارت کاملی 
برای تعریف تغییر 

شیمیایی ارائه 
ندادند.

5

در ارائه 
گزارش/ 

گفت وگو/فکر 
کنید

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

با دیگران در میان می گذارد.

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

6
آوری  درجمع 

اطالعات

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 
ارائه  پوستر/…(  دیواری/  )روزنامه  گوناگون 

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

موارد / 
معیارهامهارت ها

سطح
مالحظات

1234

به 7 پاسخ  برای 
پرسش 

الف( آزمایش طراحی می کند.

ب( آزمایش را به درستی اجرا می کند.

8
دربارٔه 

پیش بینی ها
الف( از مشاهدات استفاده می کند.

ب( برای بررسی درستی آنها، آزمایش طراحی 
و اجرا می کند.

9
نگرش های 

فعالیت 
گروهی

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

حفظ سالمت خود و دیگران و…(
٭

در این گروه یکی 
از افراد گروه 
درگیر انجام 
فعالیت نشده 

بود.



                                  رنگین کماندرس 3



30

نقشۀ درس

رفتار نور هنگام عبور از محیط های شفاف

مطالب مرتبط با نور در سال های قبل

 سال اول: خورشید نور و گرما دارد.
سال دوم: عبور نور از اجسام شفاف، نیمه شفاف و کدر متفاوت است.

 سال سوم: بازتابش نور از اجسام گوناگون یکسان نیست.
 بازتابش نور از اجسام صیقلی مانند آینه به صورت منظم است.

 بازتابش نور از اجسام غیرصیقلی نامنظم است.
 آینه ها سه نوع اند: آینٔه تخت، آینٔه فرورفته و آینٔه برآمده

 برای دیدن اجسام نور، چشم سالم و رسیدن نور یا بازتاب نور از جسم به چشم الزم است.
سال چهارم: ــ

ـ قطره های ریز آب و …عبور از ذره بین  عبور از منشورخودکار شفافـ 

به رنگ های مختلف تجزیه می شودذره بین یک نوع عدسی استتصویر تشکیل می دهد

در  ذره بین  از  عبور  از  بعد  نور 
نقطه ای به نام کانون جمع می شود

تشکیل  از رنگ های مختلف  نور سفید 
شده است
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اهداف یادگیری

از دانش آموزان انتظار می رود در فرایند آموزش این درس بتوانند:
با انجام فعالیت های گوناگون )آزمایش کنید ــ کاوشگری ــ جمع آوری اطالعات و…(:

 شرایط تشکیل رنگین کمان را شناسایی کنند و نمونه ای از آن را تشکیل دهند.
 با رفتار نور پس از عبور از منشور و وسایلی مانند آن آشنا شوند.

 با تغییر فاصله جسم نسبت به ذره بین، تصویرهای مختلف تشکیل دهند و با کاربرد ذره بین آشنا شوند.

پیامد

از دانش آموزان انتظار می رود پس از پایان این درس بتوانند:
∗ ایده های مربوط به تجزیٔه نور و ویژگی های ذره بین را سازماندهی کرده و مشاهدات خود را توضیح 

دهند.
جدول 1ــ شناسنامۀ درس

جدول فعالیتمفاهیم/ حقایقصفحه شناسه 
ارزشیابی

فعالیت های 
پیشنهادی

واژه های 
علمی

بحث و گفت وگو ………17
دربارهٔ تصویر عنوانی

رنگین کمان5ــ )الف و ب(

کمان …………18 رنگین  تشکیل 
با آبفشان

2)الف ــ ب ــ 
پ ــ ت( و 9

..………

عبور 19 از  بعد  نورخورشید 
به  آب  ریز  ذره های  از 
دهندٔه  تشکیل  رنگ های 

آن تجزیه می شود.

نورهای  تشکیل  ــ 
از  استفاده  با  رنگی 
و  آب  محتوی  ظرف 

آینه
ــ تجزیه نور خورشید 
با استفاده از خودکار 

شفاف

2 )الف ــ ب ــ 
پ ــ ت( و 9

2 )الف ــ ب ــ 
پ ــ ت( و 9

تجزیه نور
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نور بعد از عبور از منشور 20
به رنگ های مختلف تجزیه 

می شود.

ــ تجزیه نور خورشید 
با منشور

با  تصویر  تشکیل  ــ 
لیوان محتوی آب

2)الف ــ ب ــ 
پ ــ ت( و 9

2)الف ــ ب ــ 
پ ــ ت( و 9

لـیـوان  جـای  بـه 
می توانید از ظرف های 
دردار  شیشه ای 
بعد  کنید.  استفاده 
داخل  آب  ریختن  از 
محکم  را  آن  در  آن، 

ببندید.

منشور 
ذره بین

بـه 21 قـطـعه ای  ذره بـین  ــ 
جنس  از  عـدس  شکل 
شیشه یا پالستیک شفاف 

است. 
جمع  را  نور  ذره بین  ــ 

می کند.

2)الف ــ ب ــ ــ تشکیل کانون ذره بین
پ ــ ت( و 9

عدسی

ــ نور بعد از عبور از ذره بین 22
در نقطه ای به نام کانون جمع 

می شود.
جسم  یک  از  ذره بین  ــ 
می تواند تصویر های مختلف 

تشکیل دهد.

تصویر های  تشکیل 
گوناگون در ذره بین

2)الف ــ ب ــ 
پ ــ ت( و 9

ذره بین ــ 
تصویر ــ 

کانون 

جسم 23 یک  از  بین  ذره  ــ 
می تواند تصویر های مختلف 

تشکیل دهد.
ــ لیوان محتوی آب مانند 

ذره بین عمل می کند.

تصویر های  تشکیل 
استفاده  با  گوناگون 
از لیوان محتوی آب

2)الف ــ ب ــ 
پ ــ ت( و 9

عدسی ها در زندگی کاربرد های24
زیادی دارند.

اطالعات  جمع آوری 
دربارٔه عدسی ها

ب  ــ  )الف   6
پ ــ ت(

..………
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دانستنی ها ی الزم ویژۀ معلم
 نور 

نور نوعی تابش است که با سرعت بسیار زیاد منتشر می شود. نور از خورشید، المپ و هر جسم داغ یا 
از سوختن اجسام یعنی از شعله و آتش حاصل می شود و از اجسام شفاف مانند شیشه و آب می گذرد؛ اما در 
برخورد با اجسام کدر، بازتابش یا جذب می شود. ما اجسام را به این دلیل می بینیم که بخشی از نور بازتابیده 
از آنها به چشممان وارد می شود. بدون نور هیچ چیز را نمی توان دید. یک سطح صیقلی تقریباً همٔه نوری 
را که بر آن تابیده است، باز می تاباند اما سطح کدر و ناهموار، بیشتر نور را جذب می کند و کمی از آن را باز 

می تاباند. ذره های ریز نظیر غبار و دود، نور را در همٔه جهت ها پراکنده می کنند.
 شکست نور 

شفاف  محیط  هر  یا  شیشه  آب،  در  نور 
دیگری، با سرعت کمتر منتشر می شود. وقتی 
باریکٔه نور از آب یا شیشه وارد هوا می شود، 
بیشتر  سرعتی  با  هواست  در  آنکه  از  بخشی 
پیش  است،  یا شیشه  آب  در  که  بخش  آن  از 
می رود و این امر باعث شکست نور می شود. 
است،  فرورفته  آب  از  لیوانی  درون  که  مداد 
شکسته به نظر می آید و استخر وقتی پر از آب 
باشد، کم  عمق تر جلوه می کند. شکل روبه رو 

نشان می دهد که در اثر شکست نور، مداد شکسته به نظر می آید.
 طیف نور 

نوری که از خورشید می آید یا نور سفید المپ مخلوطی از رنگ هاست. منشور می تواند این نور را به 
رنگ های مختلف تجزیه کند. وقتی نور وارد منشور می شود. می شکند اما میزان شکست رنگ ها یکسان 
نیست بعضی از آنها کمتر و بعضی بیشتر می شکنند. در نتیجه، از هم جدا و پخش می شوند. گسترٔه رنگ ها 

را طیف می نامند.
تابش  تابش،  این  نمی کند.  را حس  آن  انسان  که چشم  دارد  وجود  تابش  نوعی  سرخ  رنگ  ورای  در 
فروسرخ نامیده می شود. همٔه اجسام گرم )از جمله بدن انسان( امواج فروسرخ گسیل می کنند. با دوربین های 
عکاسی فروسرخ می توان حتی در تاریکی عکس گرفت. در ورای انتهای این طیف )رنگ بنفش(، تابش 
نامرئی فرابنفش وجود دارد. مواد فلوئورسان در روشنایی روز، نور فرابنفش را جذب و آن را به نور مرئی 
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تبدیل می کنند. علت درخشندگی آنها نیز همین است.
 ماهیت نور و رنگ اجسام و مواد

نور از ذره هایی به نام فوتون تشکیل شده است. از چشمٔه نور فوتون هایی تابش می شود. تعداد فوتون هایی 
به رنگ های گوناگون  تابش می شوند، متفاوت است. ما اجسام را  یا چشمه های مختلف  که از هر چشمه 
می بینیم. رنگ هر جسم مربوط به اثری است که نور تابش شده از آن جسم بر چشم می گذارد. بنابراین به 
جنس مادٔه آن و پرتوهایی که به آن تابش شده است، بستگی دارد. ما معموالً رنگ اجسام را هنگامی که نور 
طبیعی خورشید بر آن می تابد می بینیم و نام گذاری می کنیم. بر این پایه، جسمی که همٔه نورها را جذب کند، 
به رنگ تیره دیده می شود و اگر همٔه نورها را بازتابش کند، در نور خورشید به رنگ سفید دیده می شود. 
وقتی نور سفید به جسمی رنگی بتابد، تمام رنگ ها جذب می شوند و تنها پرتوهای جذب نشده را می توان 
دید. وقتی یک دیوار را آبی رنگ می بینید، یعنی فقط نور آبی را جذب نکرده است و آن را بازتاب می کند 

و به این رنگ دیده می شود.
 نور سفید، نور رنگی 

نور خورشید و نور المپ معمولی بی رنگ به نظر می آیند، سرعت انواع فوتون های نور خورشید یا المپ 
در خأل و تقریباً در هوا یکسان است، ولی سرعت فوتون ها در محیط های شفاف مثل شیشه و آب تفاوت 
می کند. همین تفاوت سبب جداشدن نورهای مختلف از یکدیگر می شود؛ برای مثال، اگر منشور شیشه ای 
را در مسیر نور سفید خورشید قرار دهیم، نور بعد از رسیدن به منشور تجزیه می شود و می توانیم رنگ های 
گوناگونی را که در نور سفید خورشید قرار دارند، مشاهده کنیم. نور خورشید پس از تجزیه به رنگ های 
گوناگونی دیده می شود که بین سرخ و بنفش قرار دارند. هر گاه نور از فوتون های یکسان تشکیل شود، آن 

را خالص یا تک رنگ می گویند. این نور در اثر عبور از منشور تجزیه نمی شود.
 عدسی 

با  پالستیک شفاف  یا  قطعه ای شیشه  می رود،  به کار  عینک  در ساختن  آن  انواع  از  برخی  که  عدسی، 
شکل خاص است که باریکٔه نور هنگام عبور از آن می شکند. دو نوع عدسی هم گرا )محدب یا کوژ( و واگرا 
)مقعر یا کاو( وجود دارد. عدسی هم گرا در وسط برجسته و در کناره ها نازک است. ذره بین، یک عدسی 
هم گراست که از اجسام ریز و کوچک که در فاصلٔه کانونی قرار دارند تصویری بزرگ تر و مستقیم تشکیل 
می دهد. انحنای عدسی واگرا رو به درون است. در نتیجه، وسط آن از کناره ها نازک تر است. عدسی عینک 
اشخاص نزدیک  بین، واگراست. پرتوهای نور بعد از عبور از عدسی هم گرا به یکدیگر نزدیک و در یک نقطه 

جمع می شوند. عدسی واگرا پرتوهای نور را از هم دور می کند.
کانون عدسی:پرتوهای موازی نور بعد از عبور عدسی هم گرا در یک نقطه جمع می شوند. به این نقطه، 
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کانون می گویند.
تصویر در عدسی هم گرا )محدب(:ویژگی تصویری که از یک جسم در عدسی هم گرا تشکیل می شود، 

به فاصلٔه جسم تا عدسی بستگی دارد و حالت های مختلف آن به شرح زیر است:
)حالت  بود  و مجازی خواهد  بزرگ تر، مستقیم  گیرد. تصویر  قرار  و عدسی  کانون  بین  اگر جسم   ١

ذره بین(. )شکل 1(
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2 اگر جسم روی کانون عدسی قرار گیرد، تصویر آن در بی نهایت تشکیل می شود. )شکل 2(

3 اگر جسم بین کانون و دو برابر فاصلٔه کانونی قرار گیرد، تصویر آن وارونه، حقیقی و بزرگ تر از جسم 

برابر فاصلٔه کانونی است تشکیل می شود.  بیشتر از دو  و در طرف دیگر عدسی در نقطه ای که فاصله آن 
)شکل 3(

4 اگر جسم روی نقطه ای به فاصلٔه دو برابر فاصلٔه کانونی، از عدسی قرار گیرد تصویر آن وارونه، حقیقی، 

هم اندازهٔ جسم روی نقطه ای دو برابر فاصلٔه کانونی در طرف دیگر عدسی تشکیل می شود. )شکل 4(
5 اگر جسم خارج از دو برابر فاصلٔه کانون قرار گیرد، تصویر وارونه، حقیقی، کوچک تر از جسم و 

بین کانون و نقطه ای دو برابر فاصلٔه کانونی در طرف دیگر عدسی تشکیل می شود. )دوربین عکاسی ــ چشم(
6 اگر جسم در بی نهایت قرار گیرد، تصویر حقیقی، وارونه، حقیقی روی کانون در طرف دیگر عدسی 

قرار می گیرد.
رنگین کمان

هم  زمان  این  در  باشد.  باریده  باران  هم  و  بتابد  هم خورشید  که  می شود  دیده  زمانی  فقط  کمان  رنگین 
باید پشت بیننده به خورشید باشد و روبه روی ذره های آب باران باشد. این ذره ها باید در هوا معلق باشند. 

رنگین کمان چگونه تشکیل می شود؟
 نور سفید خورشید در واقع مخلوطی از همٔه رنگ هاست. سرعت باریکٔه نور با ورود به آب یا شیشه کم 
می شود؛ بنابراین وقتی باریکٔه نور به صورت مایل وارد قطرٔه آب باران می شود، ابتدا تجزیه می گردد و سپس 
روی سطح پشتی قطره بازتاب می یابد. آنگاه در موقع خروج از قطره، باز هم به مقدار بیشتری تجزیه می شود. 
هر شخص نور خارج شده از هزاران قطرٔه باران را می بیند و مجموعٔه آنها از فاصلٔه دور به شکل کمان رنگین 
دیده می شود. هرگاه به سوی رنگین کمان پیش بروید، به نظر می آید که رنگین کمان نیز به همان اندازه به عقب 

می رود؛ زیرا نور از مجموعٔه دیگری از قطره ها می گذرد و به چشم شما می رسد.

راهنمای آموزش 

آمادگی از قبل:
از یک جلسه قبل از دانش آموزان بخواهید تصویر هایی از رنگین کمان و یا تجزیه نور از اجسام شفاف 
در قسمت های مختلف کالس نصب کنند و وسیله های مربوط به هر فعالیت را به کمک اعضای گروه خود 

از یک جلسٔه قبل تهیه کنند. 
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اغلب شروع هر درس با یک پرسش یا یک مسئله شروع می  شود، اجازه دهید به آن پاسخ دهند و برای 
پی بردن به درستی پاسخ ها مطابق دستورالعمل اقدام کنند.

صفحه 17 
هدف تصویر عنوانی ایجاد انگیزه و آمادگی در دانش آموزان برای کسب اطالعات بیشتر دربارٔه نور و 

رنگ است.
از دانش آموزان بپرسید تاکنون رنگین کمان دیده اند؟

چه خاطره ای از رنگین کمان دارند؟ نورهای رنگی پشت سر هم را در کجاها دیده اند؟
چه پرسش هایی دربارهٔ رنگین کمان دارند؟

صفحه 18
پاسخ ها را روی تخته  این صفحه پرسش هایی که دربارٔه رنگین کمان است در کالس مطرح کنید و  در 
بنویسید. از دانش آموزان بخواهید برای پی بردن به درستی پاسخ ها فعالیت این صفحه را به طور گروهی 

انجام دهند.
در انجام فعالیت این صفحه دانش آموزان پی می برند برای تشکیل نورهای رنگی وجود آفتاب و قطره های 
آب که در هوا باشند الزم است. توجه کنید اگر قطره های آب که از آب فشان خارج می شود به صورت معلق 

در هوا باقی نمانند و پشت به آفتاب نباشند، رنگین کمان تشکیل نمی شود.
برای ایجاد رنگین کمان باید وزش باد نباشد تا ذره های آب در هوا معلق بمانند. 

گروه ها را هنگام انجام دادن فعالیت »مشاهده کنید« و کار دو یا سه گروه را به دقت ارزیابی کنید. ببینید 
آیا فعالیت را مطابق مراحل کتاب انجام می دهند و توانایی تشکیل مدلی از رنگین کمان طبیعی را دارند؟

صفحه 19
در این صفحه دانش آموزان به طور گروهی با انجام دادن دو فعالیت می توانند نورهای رنگی تشکیل دهند 
و پی ببرند نور خورشید از رنگ های مختلف تشکیل شده است و در شرایطی می توان نور را به رنگ های 

مختلف )قرمز ــ نارنجی ــ زرد ــ سبز ــ آبی ــ نیلی ــ بنفش( تجزیه کرد.
دانش آموزان در فعالیت پایین این صفحه که تجزیٔه نور در روز آفتابی به وسیلٔه خودکار است، از خودکار 

چند وجهی و شفاف استفاده کنند.
صفحه 20

در باالی این صفحه دانش آموزان در گروه خود،تجزیه نور خورشید را با منشور تجربه می کنند.
برای آنکه دانش آموزان پی ببرند فقط نور خورشید نیست که به رنگ های مختلف تجزیه می  شود، باید یک 
باریکه نور را هم به وسیلٔه منشور تجزیه کنند. این آزمایش باید در اتاق نسبتاً تاریک انجام گیرد و نور باریک 
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باشد.از چراغ قوه های لیزری که نور سفید تولید می کنند می توان استفاده کرد.
در کاوشگری پایین صفحٔه 20 دانش آموزان با ذره بین که یک نوع عدسی است آشنا می شوند. نور بعد 
از عبور از ذره بین تصویر تشکیل می دهد. در فعالیت پایین این صفحه لیوان آب مانند ذره بین عمل می کند. 
وقتی لیوان آب خالی را مجاور نوشته ها قرار می دهند نوشته ها درشت تر دیده می شوند. اگر لیوان محتوی 
آب باشد نوشته ها درشت تر از لیوان خالی مشاهده می شوند و با ذره بین نوشته ها درشت تر از لیوان محتوی 

آب و لیوان خالی مشاهده می گردد.
به جای لیوان می توانید از ظرف های شیشه ای دردار استفاده کنید. بعد از ریختن آب داخل آن، در آن 

را محکم ببندید.
صفحه 21

در فعالیت این صفحه هدف تعیین کانون ذره بین است. نور بعد از عبور از عدسی در نقطه ای روشن به 
نام کانون جمع می شود. با حرکت دادن ذره بین می توان این نقطٔه نورانی را پیدا کرد. فاصلٔه کانون تا ذره بین 

را فاصلٔه کانونی می نامند که برای ذره بین های مختلف یکسان نیست.
توجه کنید کانون ذره بین بسیار گرم است و اگر روی کاغذ تشکیل شود باعث سوختن کاغذ می شود.

صفحه 22
اگر شمع  را مشاهده می کنند.  این صفحه تصویرهای مختلف شعله های شمع  فعالیت  در  دانش آموزان 

دورتر از کانون عدسی قرار بگیرد تصویر شعله به صورت وارونه، روی صفحه تشکیل می شود.
با حرکت دادن ذره بین که بین شمع و صفحه قرار دارد طول تصویر شکل کوچک تر یا بزرگ تر از طول 
شعلٔه شمع می شود و همچنین در صورتی که شمع در فاصله ای بزرگ تر از فاصلٔه کانونی قرار داشته باشد، 

تصویر شعلٔه شمع وارونه خواهد بود.
صفحه 23

در کاوشگری این صفحه دانش آموزان تصویر یک پیکان را روی یک صفحٔه سفید می کشند. با لیوان 
خالی آن را مشاهده می کنند و به آرامی داخل لیوان آب می ریزند، پیکان را مشاهده می کنند. اگر فاصلٔه لیوان 
تغییر دهند، تصویرهای مختلفی از آن را مشاهده می کنند: تصویر مستقیم،  تا شکلی که کشیده اند را  آب 
تصویر وارونٔه بزرگ تر و تصویر وارونٔه کوچک تر مشاهده می شود. هر چه لیوان را از شکل کشیده شده، 

دورتر ببرند تصویر وارونه کوچک تر خواهد شد.
صفحه 24

در این فعالیت دانش آموزان را در یک بحث عمومی دربارٔه کاربردهای عدسی شرکت دهید. و همچنین 
دربارهٔ کاربرد عدسی در ساعت سازی ها و طالفروشی ها اطاّلعات جمع آوری کرده و به کالس ارائه دهند.
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ارزیابی از دانش آموزان

در ارزشیابی دانش آموزان از فعالیت های صفحٔه 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23می توانید از جدول 
ارزشیابی زیر  که در کلیات کتاب آمده استفاده کنید.

 
شناسۀ 

معیارهاموارد / مهارت هاارزشیابی
سطح

مالحظات
1234

درباره آنچه مشاهده 1
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.

آزمایش  2 اجرای  در 
فعالیت/ کاوش می کند.

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.

آزمایش/3 طراحی  در 
کاوش می کند.

الف( پرسشی که قابل آزمایش باشد، طراحی می کند.

ب( متغیرها را به درستی تشخیص می دهد.

پ( در نظر گرفتن همه بندهای شناسه

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

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

درمیان می گذارد.

دیگران  ایده های  نظرات/  گزارش/  بررسی  در  ب( 
مشارکت فعال دارد.
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در جمع آوری 6
اطالعات

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 جمع آوری شده، پاسخ دهد.

الف( آزمایش طراحی می کند.برای پاسخ به پرسش 7

ب( آزمایش را به درستی اجرا می کند.

درباره پیش بینی ها:8
الف( از مشاهدات استفاده می کند.

ب( برای بررسی درستی آنها، آزمایش طراحی و اجرا 
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…(

صفحۀ 24
دانش آموزان با وسایلی آشنا می شوند که در آنها عدسی محدب که همان عدسی به کار رفته در ذره بین 

است به کار رفته است.
در جمع آوری اطالعات پایین صفحه دانش آموزان می توانند به طور گروهی عمل کرده و نتیجٔه کار را در 

اختیار کالس قرار دهند.
در ارزیابی این فعالیت استفاده از منابع مناسب و مرتبط از آنها در ثبت اطالعات را می توانید مورد نظر 

قرار دهید.



                برگی از تاریخ زمیندرس 4
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نقشۀ درس

مطالب مرتبط با سنگ رسوبی وفسیل در سال های قبل

سال اول: سنگ، آب، خاک در مناطق مختلف زمین وجود دارد.
سال دوم: ــ

سال سوم:چرخٔه آب، خاک و تخلخل آن و کاربردهایش را فرا می گیرند.
سال چهارم: با انواع سنگ، چگونگی تشکیل و کاربرد آنها آشنا می شوند.

ــ از ته نشین شدن مواد و سخت شدن آنها، سنگ رسوبی به وجود می آید.

فسیل

مراحل تشکیل فسیلبقایای موجودات زندهاثر فسیل

کاربرد فسیل

سوخت های فسیلی موجودات  شناسایی 
زندۀ گذشتۀ زمین

شناسایی نوع غذا
خشکی ها  تغییرات 

و دریاها
تغییرات آب و هوا 

در گذشته
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اهداف یادگیری

از دانش آموزان انتظار می رود، در فرایند آموزش این درس بتوانند:
 با انجام فعالیت های گوناگون )طرح پرسش /مدل سازی/ جمع آوری اطالعات/ فکر کنید/ گفت وگو( با 

فسیل،چگونگی تشکیل وکاربرد آن آشنا شوند. 
الیه ها  تشکیل  ترتیب  درباره  بتوانند  الیه های رسوبی،  در  فسیل  تشکیل  مراحل  تصاویر  مشاهدٔه  با   

اطالعاتی ارائه دهند.

پیامد

از دانش آموزان انتظار می رود پس از پایان این درس بتوانند:
با توجه به شواهد موجود در فسیل ها و الیه های رسوبی، اطالعاتی در مورد محیط زندگی، غذا، ویژگی 

جاندار فسیل شده و… گزارشی ارائه دهند.

جدول 1ــ شناسنامۀ درس

شناسه جدول فعالیتمفاهیم / حقایقصفحۀ
واژه های مواد و وسایل الزمارزشیابی

علمی

27

از سخت شدن آثار 
موجودات زنده در رسوبات 

فسیل ایجاد می شود )اثر 
دست وپا و ...(

مشاهدٔه تصویر و مراحل اجرای 
کاوشگری در کتاب اندازه گیری و 
مقایسٔه فسیل ساخته شدٔه خود و 

دیگر اعضای گروه

خاک رس/1ــ6ــ7
گل مجسمه سازی/ 

بشقاب، قاشق، لیوان 
آب، ذره بین/ خط کش

فسیل

29
با دیدن اثر بدن جانداران 
به برخی از ویژگی های آن 

پی  می برند.

در فکر کنید و گفت وگو کنید با دیدن 
تصویر، اطالعاتی دربارٔه موجود زنده 

سازندٔه فسیل ارائه دهند.

2ــ5ــ6ــ7
دایناسورــ

30

رسوبات الیه الیه روی 
هم قرار می گیرند و اگر 

موجودات زنده در بین آنها 
مدفون شوند، به ترتیب از 

پایین به باال، الیه ها جوان تر 
می شوند.

با فعالیت گروهی با تشکیل شدن 
الیه الیه رسوبی و همچنین نحؤه قرار 
گرفتن بقایای موجودات زنده در بین 

آنها آشنا می شوند.

ـ   8 دستکش/ ذره بین، 2ــ5ــ7ـ
مداد و دفترچٔه 

یادداشت، چند نمونه 
خاک )سه نوع(، چند 
نوع بقایای موجودات 

زنده، یک لیوان 
آب، یک عدد لیوان 

یونولیتی

فسیل
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32
اگر موجودات زنده در بین 
آنها ................

فسیل و انواع آن

در گفت وگو کنید، در مورد تعداد 
الیه ها و ترتیب تشکیل آنها و 

تشخیص فسیل قدیمی، گفت وگو 
می کنند.

2ــ5

تاریخچٔه ــ
فسیل

مراحل تشکیل فسیل33

با مشاهدٔه تصاویر در مورد مراحل 
چگونگی تشکیل فسیل گفت وگو 

می کنند و با دلیل، علت کمبود فسیل 
حشرات را بیان می کنند.

2ــ5ــ7

فسیلــ

34

با مطالعٔه فسیل ها در مورد 
جانوران و گیاهان قدیمی/ 

محل زندگی/ نوع غذا و... 
و همچنین با تغییرات آب و 

هوا، شکل و وضع خشکی ها 
و دریاهای زمین در گذشته 

آگاه می شوند.

با دیدن ردپای جانوران و مقایسٔه 
آنها در مورد پرسش های مطرح شده، 

گفت وگو می کنند.
با استفاده از اطالعاتی که در مورد 
موجودات زنده و محل زندگی آنها 
دارند به فکر کنید، پاسخ می دهند و 

اطالعات بیشتری در مورد فسیل ها، 
جمع آوری می کنند و در کالس ارائه 

می دهند.

2ــ5ــ7ــ8ــ10

ــ

فسیل ــ 
تاریخچه

دانستنی های معلم 

مطالعٔه فسیل ها در شاخه ای از علم زمین شناسی به نام »دیرینه شناسی« انجام می شود. سابقٔه آشنایی انسان 
با فسیل ها قدمتی برابر با زندگی بشر دارد و انسان های نخستین با جمع آوری فسیل ها از آنها اشیای زینتی 

تهیه می کردند.
چنان که گفته شد الیه های رسوبی در زمان ته نشین شدن در یک حوضٔه رسوبی )دریا / دریاچه( به صورت 
افقی بر روی هم قرار می گیرند، این مواد با گذشت زمان و بر اثر عوامل مختلف سخت و به سنگ تبدیل 

می شوند و به شکل الیه های سنگی در می آیند. هر الیٔه باالیی جدیدتر از الیٔه زیرین خود است.
فسیل ها، طی زمان های مختلف و تحت شرایط مساعد در الیه های رسوبی محفوظ مانده اند.

موارد کاربرد فسیل ها با چگونگی:
 اکولوژی گذشتٔه زمین و تغییرات آن.

 زندگی جانداران و رابطٔه آنها با یکدیگر.
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 رابطٔه جانداران با محیط زیست و تأثیر محیط زیست بر زندگی آنها.
 تکامل و شجرهٔ جانداران و چگونگی تغییرات به وجود آمده در بدن آنها از گذشته تا به حال.

 محدودٔه قلمرو جانداران و محدوده های خشکی ها و دریاها و چگونگی تغییر آن.
 شباهت ها و تفاوت های جانداران امروزی با فسیل ها و در نتیجه رده بندی آنها.

 حوضه های رسوبی گذشته از نظر عمق، درجٔه شوری، میزان دما، عرض جغرافیایی.
 آب و هوای زمان های گوناگون و چگونگی تغییرات آن.

 وضعیت دریاها، خشکی  ها و محل استقرار و جابه جایی قاره ها نسبت به هم.
 تاریخچٔه زمین و در نتیجٔه آن تقسیم زمان به واحدهای زمانی.

 پیدایش و انقراض جانداران گذشته.
 فسیل شدن و فعل و انفعاالتی که پس از مرگ موجود زنده تا قرار گرفتن در بین الیه های رسوبی 

صورت گرفته است، آشنا می شود.
شرایط مناسب برای فسیل شدن

در میان موجودات بسیار زیادی که در گذشته بر روی زمین زندگی می کرده اند، فقط برای اندکی از آنها 
آماری نشان  ارزیابی های  برمی خوریم.  آنها  آثار  از  برخی  به  امروزه  ما  بوده است که  آماده  شرایط مناسبی 

می دهد که فقط حدود یک در هزار موجودات گذشته به فسیل تبدیل شده اند.
برای اینکه جانداری به صورت فسیل درآید، شرایطی الزم است که مهم ترین آنها عبارت اند از:

٭ وجود اعضای سخت در بدن: جاندارانی که اعضای سخت دارند بیشتر از جانداران بدون این 
اعضا به فسیل تبدیل می شوند. در بین اعضای سخت جانداران، استخوان دندان و پوستٔه آهکی صدف ها 
از قسمت هایی هستند که برای فسیل شدن مناسب اند. دندان ها به سبب داشتن یک الیٔه محافظ و سخت به 
نام »مینا« همیشه دیرتر از سایر بخش های سخت بدن جانداران از بین می روند. استخوان ها به طور معمول 
پس از ماندن در میان رسوبات، بسیار شکننده می شوند؛ در صورتی که دندان ها به طور کلی پس از گذشت 
سالیان زیاد، همچنان سالم و بدون تغییر باقی می مانند. عالوه بر دندان ها حیوانات دیگری هم که در پوستٔه آنها 
ترکیب مینایی وجود دارد، به خوبی، میلیون ها سال بدون تغییر مانده اند. چنان که فسیل برخی از ماهی های 

بسیار قدیمی که فلس آنها مینا دارد، سالم و بدون تغییر باقی مانده است.
٭ دور ماندن جسد از فساد فوری: برای اینکه از جانداران گذشته آثاری باقی بماند، عالوه بر داشتن 
اعضای سخت و مقاوم باید جانداران بالفاصله پس از مرگ در محلی قرار بگیرند که عوامل مؤثر در تجزیٔه 
موجودات، مانند اکسیژن هوا، گرما، باکتری ها و موجودات زندٔه دیگر و باالخره آب های جاری و زیرزمینی 

بر آنها اثری نداشته باشند.
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در خشکی ها کمتر جاندارانی موفق می شوند که پس از مرگ در محیطی قرار گیرند که آثاری از آنها باقی 
بماند. با این وجود، دریاچه ها، مرداب ها و باتالق ها، رسوب های رودخانه ای، مواد نفتی، طوفان های ماسه، 
خاکسترهای آتشفشانی، یخچال ها، صمغ و شیرٔه گیاهان و … از محیط های خشکی هستند که گاهی در آنها 

فسیل تشکیل می شود.
 راه های فسیل شدن

آثار و بقایایی که پس از مرگ از جانداران باقی می ماند بسیار گوناگون اند. این گوناگونی بستگی به عواملی 
مانند مادٔه دربرگیرندهٔ جسد جاندار پس از مرگ، ساختمان بدن جاندار و چگونگی دفن شدنش دارد.

 یکی از مواد مناسب برای فسیل شدن کامل، رزین یا صمغ درختان است. گاهی جانداران کوچک 
گذشته ــ مانند برخی از حشرات ــ در میان این مواد به دام افتاده اند و پس از پیدایش شرایط تشکیل فسیل 
شدن برای تنٔه این درختان، رزین های متصل به درختان نیز به فسیل تبدیل شده اند. در کهربا که فسیل شدن 
برای تنٔه این درختان، رزین های گیاهی است حشرات کوچک ولی بسیار کامل، مانند مورچه، زنبور و غیره، 
دیده می شود. گاهی بافت های ظریف این موجودات را می توان در زیر میکروسکوپ به سادگی تشخیص 

داد.
 خاک های اشباع شده از قیر و نفت هم می توانند بخش های نرم جسد جانداران را به خوبی حفظ کنند.
٭ فسیل شدن بخش های سخت: با مرگ هر جاندار به طور معمول جانداران دیگر بخش های نرم جسد 
به سرعت تجزیه  نرم را  باقی ماندٔه بخش های  باکتری های تجزیه کننده هم  به صورت غذا مصرف می کنند.  را 

می کنند و عواملی مانند هوا و جریان های آب نیز به از بین رفتن بخش های نرم جسد کمک می کنند.
بخش های سخت بدن به سبب مقاومت در برابر عامل های فساد مدت زمان بیشتری را مقاومت می کنند و 

ممکن است قبل از اینکه از بین بروند به وسیلٔه رسوبات پوشیده شوند و به صورت فسیل درآیند.
بخش های سخت در گیاهان، بافت چوبی؛ در مهره داران، اسکلت داخلی؛ و در دیگر جانوران و آغازیان، 

اسکلت و پوستٔه خارجی را تشکیل می دهند.
 آثار جانداران

آثار جانداران: در فسیل شناسی، هر اثری که نشانه ای از یک جاندار را داشته باشد، مانند آثار حرکت، 
خزیدن و حفره های کنده شده را گویند.

آثار حرکت: این آثار به طور معمول بر روی رسوب های نرم ساحل دریاها، دریاچه ها، کنارٔه رودخانه ها و 
بستر دریاها بر اثر جابه جایی جانداران باقی می ماند و سپس محل های به جامانده به وسیلٔه رسوب های دانه ریز 

پر می شوند و این رسوب ها بعدًا سخت می شوند.
یکی از مهم ترین آثار حرکت، اثر ردپای جانوران است. مطالعٔه اثر ردپا اطالعاتی مانند: 
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بزرگی جانور، تعداد انگشتان، طرز راه رفتن، جمعیت، آب و هوا و محیط زندگی جانور را در اختیار 
دیرین شناسان می گذارد.

از دیگر آثار به جای مانده از حرکت جانوران می توان به اثر خزیدن، اثر دم و دیگر زائده ها اشاره کرد.
برای اینکه از فسیل ها محافظت شود زیرا تعداد آنها محدود است و برای شناسایی بسیاری از معادن به 
خصوص نفت و گاز به آنها نیاز داریم، بهتر است از روی نمونه های فسیل قالب مصنوعی فسیل بسازیم و 

آن را در اختیار مدرسه قرار دهیم.

راهنمای آموزش

آمادگی از قبل
دانش آموزان ازقبل در مورد چگونگی تشکیل سنگ رسوبی مطالبی می دانند. برای وارد شدن به این 
درس از آن استفاده می کنیم. برای اجرای فعالیت های این فصل 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. 

شروع
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 
و تدریس را آغاز کرد. به طوری که خبر »فسیل ماهی متعلق به هفت میلیون سال پیش در تبریز کشف 
شد« برای آغاز فرایند کاوشگری منظور شده است. در این درس تأکید بر کار گروهی، ایجاد همفکری و 

رفاقت در بین دانش آموزان می باشد. 
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:

راهنمای فعالیت های یادگیری

در این درس ابتدا یک موقعیت برای شروع آموزش در نظر گرفته شده است. از آنجا که رویکرد این 
درس، کاوشگری است، با قرار دادن دانش آموزان در این شرایط در ذهن آنان ایجاد سؤال نموده و تدریس 
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آغاز گردد.
به طوری که باخواندن خبر »فسیل ماهی متعلق به 7میلیون سال پیش در تبریز کشف شد« پرسش هایی در 

ذهن بچه ها ایجاد شد.
اثر فسیل آشنا می شوند،با  با نحوه تشکیل  نوع هدایت شده می باشد،  از  در کاوشگری صفحه 27 که 

بررسی ومقایسه آن با دست خود شباهت ها وتفاوت های آن را مورد بررسی قرار دهند.

گفت وگو کنید صفحه 33
آبی رنگ  در قسمت  که  آنهایی  می شود.  دیده  زنده  موجود  زیادی  تعداد  پایین  به  باال  از   ،1 تصویر  در 
قرار دارند، زنده هستند و آنهایی که در قسمت پایین قرار گرفته اند و به رنگ قهوه ای اند، بقایای موجودات 

هستند.
در تصویر 2، در بخش آبی رنگ، موجودات زنده کمتر شده اند و در قسمت کف دریا، دو الیٔه قهوه ای رنگ 
دیده می شوند که در آنها بقایای موجودات قرار گرفته است. در این قسمت، بخش های نرم بدن موجودات 
دیده می شود. در تصویر 3، در بخش آبی موجودات زنده، همان طور که می بینید بسیار اندک هستند و عمق 

آب نیز کم شده است و در قسمت پایین تصویر، سه  الیه  مشاهده می کنید. 

در پایین ترین الیه ، صدف ها دیده می شوند که از مرحلٔه یک تشکیل شده است. الیه  دوم، آنهایی هستند که از مرحلٔه 
دوم تشکیل شده اند و در اینجا، قسمت های سخت آنها دیده می شود و بخش های نرم از بین رفته اند. 

تصویر 2تصویر 1

تصویر 3
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در الیٔه سوم که در همین بخش تشکیل شده است، هنوز بخش های نرم بقایای موجودات دیده می شود.

پس از گذشت سالیان، دیگر در سطح زمین آبی مشاهده نمی شود و الیه الیه رسوبات روی هم انباشته شده اند. 
 فکر کنید صفحه 33

می روند  بین  از  موجودات  نرم  بخش های  که  برد  خواهند  پی  دانش آموزان  باال،  فعالیت  به  توجه  با 
جا  به  آنها  از  فسیلی  بنابراین  بخش سخت هستند،  فاقد  می ماند. حشرات،  باقی  آن  و قسمت های سخت 

نمی ماند. مگر اینکه در جاهای خاص مثل موم، شیره درختان و غیره محافظت شوند. 
 گفت وگو کنید صفحه 34 

 در این شکل، چهار رّد پا وجود دارد.
 دو رّد پای پرنده دیده می شود.

 شمارٔه یک 

 فکر کنید صفحه 34 
می توانید  اینجا  در  است.  داشته  وجود  دریا  قبالً  منطقه  این  در  که  است  این  نشان دهندٔه  ماهی  فسیل 
دانش آموزان را به پرسش صفحٔه 26 هدایت کنید و پاسخ »چگونه بقایای یک ماهی در تبریز پیدا شده است؟« 

را با توجه به اینکه در تبریز دریا وجود ندارد، بدهید.
فسیل گیاه سرخس، نشان دهندٔه این است که گیاه سرخس در مناطق مرطوب رویش دارد. بنابراین، یافتن 
فسیل در منطقه ای نشان دهندٔه این آب وهوا در گذشتٔه آنجا است. فسیل صدف نشان دهندٔه این است که در 

این منطقه قبالً دریا وجود داشته است.
 جمع آوری اطالعات صفحه 34

با توجه به اهمیت سوخت های فسیلی، سعی کنید دانش آموزان در مورد آن، اطالعات جمع آوری کنند. 

تصویر 4
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فعالیت های پیشنهادی یا جایگزین
خمیر مجسمه سازی ــ گچ قالب گیری دندان یا گچ معمولی ــ فسیل موردنظر ــ کمی روغن مایع ــ قلم 

مو ــ رنگ.
1 خمیر مجسمه سازی را به ضخامتی بیش از ضخامت فسیل مورد نظر، روی سطح صافی پهن کنید.

2 یک طرف فسیل را با قلم مو کمی روغن بمالید. )این کار در خارج کردن فسیل و قالب گچی از داخل 

خمیر مجسمه سازی به شما کمک می کند.(
3 فسیل را از طرفی که چرب است با فشار داخل خمیر مجسمه سازی فرو کنید.

4 به آرامی فسیل را از داخل خمیر مجسمه سازی خارج کنید.

5 مقداری از گچ قالب گیری دندان را با کمی آب مخلوط کنید تا مخلوط غلیظی به دست آید. مخلوط را 

داخل حفرهٔ موجود در خمیر مجسمه سازی بریزید و آن را به حالت خود بگذارید تا سفت شود.
6 قالب گچی را به آرامی از داخل خمیر مجسمه سازی خارج کنید.

7 همٔه موارد باال را یک بار دیگر برای طرف دیگر فسیل هم انجام دهید.

8 دو طرف فسیل گچی را به مدت 24 ساعت در هوای اتاق قرار دهید.

نمونه ارزشیابی این درس

معلم باید فعالیت و عملکرد گروه ها و هر دانش آموز را زیرنظر بگیرد و به منظور ارزشیابی از 
عملکرد آنها، جدول ارزشیابی را کامل کنید. جدول پر شده صفحه بعد، نمونه ای از ارزشیابی یکی 

از دانش آموزان برای کاوشگری صفحه27ــ28طراحی شده است )بندهای1ــ2ــ4ــ7(

ارزشیابی

برای ارزشیابی دانش آموزان وگروه ها به نمونه زیر توجه کنید.
این نمونه برای ارزشیابی فعالیت صفحه 31 طراحی شده است.

معلم باید فعالیت ها و عملکرد گروه ها و دانش آموزان را زیر نظر بگیرد و به منظور ارزشیابی عملکرد آنها 
درجدول زیر امتیاز منظور نماید.
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ـ   28 برای گروه 2 جدول ارزشیابی صفحه 27ـ

شناسۀ
ارزشیابی

موارد / 
معیارهامهارت ها

سطح
مالحظات

1234

1
درباره آنچه 

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.

2
در اجرای 

آزمایش / 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.

در طراحی 3
آزمایش/کاوش

الف( پرسشی که قابل آزمایش باشد، طراحی می کند.

ب( متغیرها را به درستی تشخیص می دهد.

پ( در نظر گرفتن همه بندهای شناسه

بیان علمی/ساخت 4
دانش و مفهوم

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

٭

5

در ارائه گزارش/ 
گفت و گو/فکر 

کنید

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

میان می گذارد.

دیگران  ایده های  نظرات/  گزارش/  بررسی  در  ب( 
مشارکت فعال دارد.
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6
درجمع آوری 

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.
درباره  مرتبط  و  مناسب  پرسش های  به  می تواند  ت( 

اطالعات جمع آوری شده، پاسخ دهد.

برای پاسخ به 7
پرسش 

الف( آزمایش طراحی می کند.

ب( آزمایش را به درستی اجرا می کند.

درباره پیش بینی ها8
الف( از مشاهدات استفاده می کند.

و  طراحی  آزمایش  آنها،  درستی  بررسی  برای  ب( 
اجرا می کند.

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…(

این گروه نوبت ٭
را رعایت 

نمی کند وکمی 
بی نظمی در 
کارهایش 
مشاهده 
می شود.
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   حرکت بدن انسان

ورزش  مناسب،  غذای 
وانجام درست فعالیت ها، 
را  اسکلت  و  ماهیچه ها 

سالم نگه می دارد.

مرکز صدور فرمان حرکت 

و تنظیم فعالیت های بدن

از  )اسکلت(  استخوان 

و  مغز  مانند  اندام هایی 

نخاع حفاظت  می کند.

استخوان  به  ماهیچه 
در  و  است  متصل 
قلب  مانند  اندام هایی 

ومعده قرار دارد.

مفصل محل اتصال 
استخوان هاست.

بخش های عمل کننده

سلول های عصبی در مغز ونخاع

نقشۀ درس

مطالب مرتبط با بدن انسان در سال های قبل 
سال اول 

 ورزش و بازی ما را سالم و شاداب می کند.
 ما باید خواب کافی داشته باشیم و غذا های گوناگون بخوریم تا سالم باشیم. 

سال دوم 
 ما برای رشد باید غذاهای متنوع وکافی بخوریم.

سال سوم 
 ما باید غذای کافی و متنوع )از گروه های مختلف غذایی( بخوریم.

سال چهارم 
 بدن انسان از سلول تشکیل شده است. 

 بخش های مختلف بدن انسان مواد الزم را برای سلول فراهم ومواد دفعی سلول ها را از بدن خارج 
می کنند.
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اهداف یادگیری 

از دانش آموزان انتظار می رود در فرایند آموزش این درس بتوانند:
 مدل استخوان، ماهیچه و مفصل را بسازند و با انجام کاوشگری، چگونگی کار ماهیچه، استخوان و 

مفصل را برای انجام حرکت بیاموزند.
با رابطٔه مغز، نخاع، عصب و ماهیچه برای انجام حرکت و همین طور    با انجام فعالیت و گفت وگو، 

نقش های اسکلت در بدن آشنا  شوند. 
 دربارٔه راه های حفظ سالمت اسکلت و ماهیچه با یکدیگر گفت وگو و دربارٔه اینکه هنگام آسیب دیدن 

استخوان برای ترمیم آن، چه باید کرد، اطالعات جمع آوری  کنند. 

پیامد 

از دانش آموزان انتظار می رود پس از پایان این درس بتوانند: 
 در فعالیت های مختلف روزانه نکات مربوط به حفظ سالمت ماهیچه ها واسکلت را به کار برند.

جدول شناسنامۀ درس
 

شناسۀ جدول فعالیتمفاهیم / حقایقصفحه
واژه های علمیفعالیت های پیشنهادیارزشیابی

انجام حرکت های ورزشی ساده ــ35
آغاز درس در حیاط و ــو گفت وگو درباره حرکت بدن

همراه با ورزش
ــ

36
و

ماهیچه کوتاه می شود و 37
استخوان متصل به خود 

را می کشد.

تشخیص ماهیچه و استخوان 
ــدر دست خود 

ماهیچه
استخوان

1و 2 )الف،ب و پ(ساخت مدل حرکت دست 

38

مقایسه ماهیچه های دست با 
4 )الف وب( و3مدلی که ساخته اند با گفت وگو

متناسب کردن مدل حرکت دست 
2 پبرای حرکت ساق پا

برخی ماهیچه ها  با اراده 
و برخی بدون ارادٔه ما 

کارمی کنند.

مقایسه کار ماهیچه های قلب، 
معده و ماهیچه های دست و پا 

با گفت وگو
4 )الف وب(

ماهیچه های 
ارادی و 
غیرارادی
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ادامه جدول شناسنامۀ درس

شناسۀ جدول فعالیتمفاهیم / حقایقصفحه
واژه های علمیفعالیت های پیشنهادیارزشیابی

39
مفصل، دو استخوان 
را به هم وصل می کند.

بستن انگشتان با چوب بستنی و 
مشاهده حرکت آنها

2)الف، ب 
و پ(

مفصل

40

مفصل، دو استخوان 
را به هم وصل می کند.

گفت وگو دربارهٔ نقش دکمٔه فشاری به 
عنوان مفصل در مدل حرکت دست

4 )الف وب(
مفصل

ساخت مدل مفصل های انگشت 
دست

2 ب

مشاهده مفصل های دست 
وپا در بدن خود وساخت 

آدمک با مفصل های 
دست وپا

41

استخوان زنده است و 
می تواند ترمیم شود.

جمع آوری اطالعات دربارٔه اینکه 
استخوان آسیب دیده چگونه جوش 

می خورد.
5 )الف وب(

 استفاده از تصویر رادیولوژی 
از دست یا پا

 ساخت مدل ستون مهره 
و نخاع با وسایل ساده

ستون مهره
نخاع

42
اسکلت و ماهیچه ها 

آسیب پذیراند .

 مشاهده تصویر های کتاب 
وگفت وگو دربارٔه راه های حفظ 

4 )الف وب(سالمت اسکلت و ماهیچه

گفت وگو و پیشنهاد راه هایی 
برای حفظ سالمت اسکلت 
در  آنچه  جز  به  ماهیچه  و 

کتاب آمده است .
ــ

43

و  جمجمه  درون   مغز، 
نخاع، درون  ستون مهره، 

حفاظت می شوند.

پاسخ به پرسش چگونگی حفاظت 
از مغز و نخاع 

4 )الف وب(
ساخت مدل ستون مهرها 
سلول عصبی)با طناب وتعدادی مهره(

مغز
عصب

43 و

44

مغز و نخاع، فرمان 
کوتاه شدن را از طریق 

عصب ها به ماهیچه 
می فرستند.

جمع بندی با گفت وگو دربارٔه اینکه 
2پ و 4 )الف چگونه دست خود را خم کنیم.

و ب(
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دانستنی های ویژۀ معلم 

حرکت بدن انسان به کمک نیروی ماهیچه ها انجام می شود. ماهیچه ها استخوان ها را می کشند و آنها را 
به حرکت در می آورند.

است.  تغییر  حال  در  و  زنده  استخوان  است.  انسان  بدن  بافت  سخت ترین  استخوان  استخوان: 
استخوان از سلول های استخوانی تشکیل شده که بین آنها ماده  ای جامد قرار گرفته است. در وسط بسیاری 
از استخوان ها بافتی به نام مغز استخوان وجود دارد که حاوی رگ های خونی است و غذا و اکسیژن را 
اگر  انجام می شود.  به طور مداوم  آن  ما استخوان سازی و تخریب  بدن  برای استخوان فراهم می کند. در 
تخریب تودٔه استخوانی از ساخته شدن آن پیشی بگیرد که معموالً این پدیده در افراد مسن رخ می دهد، پوکی 
استخوان پدید می آید که از عوارض آن شکستگی استخوان ها در نقاط مختلف بدن مانند مفصل های ران، 
کمر و ستون مهره هاست. باکنترل وزن، ورزش کردن، عدم استفاده از سیگار و نوشابه های گازدار، مصرف 
مانند سایر  انسان  پوکی استخوان جلوگیری کرد. اسکلت  از  ویتامین D می توان  پروتئین، کلسیم کافی و 

مهره داران، داخلی است. در اسکلت، عالوه بر استخوان، غضروف نیز 
وجود دارد. اسکلت بدن شامل جمجمه )سر و صورت(، ستون مهره ها، 
جناغ، دنده ها، دست و پا می شود. ستون مهرٔه انسان دارای انحناهای 
می کند. درست  تحمل  را  وارده  و فشارهای  بدن  که وزن  طبیعی است 
نشستن و درست راه رفتن برای حفظ این انحناها الزم است. در افراد 
تغذیٔه  با  قامتی  ناهنجاری های  می شود.  بیشتر  انحناها  این  سالخورده 
مناسب، ورزش، یادگیری اصول درست نشستن و راه رفتن در مراحل 

اولیه قابل درمان اند.  
شکل 1 انحنای طبیعی و شکل 2 انحنای غیر طبیعی ستون مهره را نشان می دهد. 

مفصل: استخوان ها در محل مفصل به هم متصل اند. برخی از مفصل ها مثل مفصل بین استخوان های 
سر، غیرمتحرک اند. استخوان های سر با رشته هایی به هم متصل اند. 
بین مهره ها در ستون  مثل دیسک  نیمه متحرک اند  برخی مفصل ها، 
مهره. در دیسک، رشته ها و غضروف قرار دارند. در مفصل متحرک 
از  و شانه، قسمتی  بازو  لگن،  و  انگشتان، ران  آرنج،  مانند مفصل 
در  استخوان ها  است.  پوشانده  غضروف  را  استخوان  دو  انتهای 
محل مفصل متحرک به وسیلٔه یک غالف و رشته های محکمی به نام 
رباط، نگه داری می شوند. در شکل روبه رو مفصل زانو، رباط ها و 

1 2

استخوان

غضروف

استخوان
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غضروف آن را می بینید. 
عضله  یا  ماهیچه  می نامیم،  گوشت  که  را  آنچه  ماهیچه: 
می دهند.  تشکیل  را  بدن  وزن  درصد   50 ماهیچه ها  است. 
ماهیچه های  انقباض  با  حرکت اند.  اصلی  عامل  ماهیچه ها 
هر  انتهای  در  درمی آیند.  حرکت  به  استخوان ها  اسکلتی، 
ماهیچه، قسمتی طناب مانند وجود دارد که بسیار محکم است 
و زردپی نام دارد. زردپی، بسیار محکم است و معموالً در اثر 
ضربه پاره نمی شود. این تصویر ها ماهیچه های بدن و زردپی های 

ماهیچه دست انسان را نشان می دهد.

ماهیچه ها در یک جهت حرکت می کنند و به اصطالح منقبض می شوند. برای برگشتن استخوان به حالت 
اولیه، باید ماهیچٔه مخالفی وجود داشته باشد؛ مثالً ماهیچٔه جلوی بازو، فقط ساعد را باال می برد. برگرداندن 
آن به حال اول برعهدٔه ماهیچه ای است که در پشت بازو قرار دارد. ماهیچه ها از طریق انقباض )کوتاه شدن( 

عمل می کنند.
هنگامی که ماهیچه ها از دستگاه عصبی پیام های عصبی را دریافت کنند، منقبض می شوند. در اثرانقباض 
و  قلب  ماهیچٔه  انقباض  با  می یابد.  و گوارش  لوله حرکت می کند  لولٔه گوارش، غذا در طول  ماهیچه های 
ماهیچٔه دیوارٔه رگ ها، خون رگ ها به حرکت درمی آید. در این کتاب انقباض ماهیچه که با کوتاه شدن آن 

همراه است، مطرح می شود ولی واژٔه انقباض بیان نشده است.
مغز و نخاع: مغز و نخاع بخش مرکزی دستگاه عصبی انسان اند که در محفظٔه استخوانی حفرٔه کاسٔه 
سر و کانال ستون مهره قرار گرفته اند. بخشی از دستگاه عصبی در خارج از محفظٔه استخوانی قرار دارد و 

ماهیچه روی بازو

ماهیچه پشت بازو

ماهیچه های سر و گردن

ماهیچه های بدنماهیچه های بازو
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شامل اعصاب مغزی و نخاعی و سلول های عصبی مربوط به این اعصاب است. هر عصب، مجموعه ای از 
رشته های دراز سلول های عصبی است. برخی از اعصاب، پیام های عصبی را از مغز و نخاع به ماهیچه ها 

می برند و برخی از آنها پیام های عصبی را از اندام هایی مانند چشم و گوش به مغز می برند. 
نشان  را  مغز  نیمکره  یک  مختلف  بخش های  روبه رو  شکل 

می دهد.
افکار،  است.  بدن  در  اطالعات  پردازش  اصلی  مرکز  مغز، 
عواطف، رفتار، تشنگی، گرسنگی، ادراک، احساس و حافظه، 
برعهدٔه مغز است. مغز شامل چند بخش است. مخ، بزرگ ترین 
و  ادراک  کردن،  حفظ  یادگیری،  توانایی  و  است  مغز  بخش 
عملکرد هوشمندانه دارد. یک شیاِر عمیق و طوالنی در وسط، 
مخ را به دو نیمکرٔه چپ و راست تقسیم می کند. نخاع عالوه بر 
انتقال پیام ها، مرکز برخی حرکت های غیرارادی ماهیچه ها است.

مثالً وقتی دست به کتری داغ برخورد می کند، آن را فورًا جمع 
می کنیم؛ فرمان این حرکت غیرارادی در نخاع صادر می شود. مغز و نخاع حالت نیمه جامد دارند. پردٔه 
مننژ دورتادور مغز و نخاع را احاطه کرده است و از آنها حفاظت می کند. روی مننژ، استخوان های جمجمه 

و ستون مهره قرار دارند.

راهنمای آموزش 

انجام  مستقیم  مشاهدٔه  یک  دانش آموزان  ابتدا  می شود،  معرفی  درس  این  در  که  بدن  بخش  هر  دربارٔه 
می دهند، مانند لمس کردن دست و قسمت های نرم و سفت آن، لمس کردن پشت گردن و برآمدگی مهره ها 
و پس از آن، فعالیت یا مدل سازی را انجام می دهند تا با کاربخش و ویژگی های آن آشنا  شوند و دربارهٔ آن 
گفت وگو کنند. در مرحلٔه بعد، دانش الزم را که در متن کتاب آمده است را در گروه خود می خوانند. در 
بخش تصویرها مثالً تصویر صفحٔه 40، مفصل بین استخوان های دست را می بینند و قسمت های مختلف آن را 
شناسایی می کنند. سپس می توانید از آنها بخواهید دست خود را حرکت دهند و بررسی کنند چه حرکت هایی 
را می توانند انجام دهند، مانند خم و راست کردن انگشتان و مچ. هنگام آموزش یا در پایان آن واژه های 
علمی درس را روی تابلوی کالس بنویسید واز دانش آموزان بخواهید در یک جمله آنها را به زبان خودشان 

توضیح دهند .

مغز و نخاع

مغز

نخاع
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آمادگی از قبل

دانش آموزان باید به کمک خانواده یا معلم خود فعالیت های این درس را انجام دهند، وسایل الزم برای 
هر فعالیت را تهیه و به کالس بیاورند. برخی از این فعالیت ها به طور گروهی در کالس درس یا خارج از آن 
انجام می شود و معلم باید دانش آموزان را گروه بندی و به هر یک از اعضای گروه مسئولیت مشخصی را 
واگذار کند. این مسئولیت ها باید چرخشی باشد تا دانش آموزان فعالیت های مختلف را خود تجربه کنند و 
با کار گروهی، همفکری و رفاقت در بین دانش آموزان تقویت شود. جدول ارزشیابی به تعداد الزم تکثیر و 

آماده کنید تا در هر جلسه بتوانید تعداد مشخصی از دانش آموزان را ارزشیابی کنید .
صفحه 35

از آنجا که رویکرد آموزش کاوشگری است، این درس می تواند با ایجاد یک موقعیت مانند آنچه که در 
کتاب درسی آمده است، شروع شود.یعنی با قرار دادن دانش آموزان در شرایطی که در ذهن آنان سؤال ایجاد 
شود درس آغاز شود. آموزش هر جلسه هم می تواند با یک پرسش آغاز شود. می توانید درس را در زنگ 

ورزش آغاز کنید و حرکت در فعالیت های ورزشی را موضوع آغاز درس قرار دهید.
صفحه های 36 و 37

در فعالیت مدل سازی، توجه داشته باشید که سوراخ های مربوط به دکمٔه فشاری، گشادتر باشد تا مقواها 
راحت تر حرکت کنند. به جای دکمٔه فشاری از پیچ و مهره و یا یک تکه چوب هم می توان استفاده کرد. 
سوراخ 3 در گوشٔه مقوای زردرنگ باید باشد. در جدول صفحٔه 37 مثالً دانش آموز می نویسد: وقتی نخ 

قرمز را کشیدیم، مقوای زردرنگ به سمت مقوای سفیدرنگ حرکت کرد.
صفحه 38

      گفت وگو
دانش آموزان باید اطالعاتی را که از مدل سازی و مشاهدهٔ شکل صفحٔه 38 به دست آورده اند، در کنار هم 

قرار بدهند. نخ قرمز، ماهیچٔه روی بازو را نشان می دهد که هنگام خم شدن ساعد کوتاه می شود.
      فکر کنید باالی صفحه

هدف این است که دانش آموزان رابطٔه استخوان، ماهیچه )و مفصل( را که آموختند در مثال دیگری به کار 
بگیرند. کافی است آنها مدل را بچرخانند تا مقوای زردرنگ نقش استخوان ران و نخ قرمز، ماهیچه ای 

که آن را خم می کند، نشان  دهد. در اینجا اصالً مهم نیست که چند ماهیچه در حرکت ساق پا نقش دارند.
     فکر کنید پایین صفحه

هدف زمینه سازی برای این موضوع است که ماهیچه ها حرکت غیرارادی و یا ارادی دارند. دانش آموزان 
در سال گذشته با کار معده و قلب آشنا شدند و می توانند مقایسٔه باال را انجام دهند.
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به گفت وگو  در کالس  باید  و  دربارٔه حفظ سالمت است  بهداشتی درس  نکات  بهداشتی:  نکتۀ       
گذاشته شود تا بچه ها به خوردن این غذا ها تشویق شوند. 

صفحه 39
      فعالیت: این فعالیت برای پاسخ به پرسش متن درس این صفحه، طراحی شده است. مراقبت کنید 
دست بچه ها مدت زیادی در بین چوب بستنی ها بسته نماند. بچه ها می توانند این فعالیت را با یک انگشت 

انجام دهند.
صفحه 40

      گفت وگو کنید: برای این مدل سازی دانش آموزان باید از شکل صفحه استفاده کنند. آنان می توانند 
در ساخت مفصل، چند قرقره )به جای استخوان ها(، نخ )به جای رشته های محکم( و کمی اسفنج )به جای 

غضروف( را به کار بگیرند 
صفحه 41 

در این بخش درس می توانید با نشان دادن یک تصویر رادیولوژی از دست 
یا پا، موضوع درس را مطرح کنید. در این درس می توانید از دانش آموزان 
بخواهید مدل ستون مهره و نخاع آن را با وسایل ساده بسازند. شکل روبه رو 

مدلی از ستون مهره ها که دانش آموزان ساخته اند را نشان می دهد.

از شکسته شدن می توانند  به همین علت پس  و  بافتی زنده اند  جمع آوری اطالعات: استخوان ها     
ترمیم شوند و دوباره رشد کنند. اگرچه استخوان ها بسیار محکم اند، اما وقتی ضربه ای به بدن وارد شود، 
ممکن است بشکنند. عکسی که با پرتو ایکس گرفته می شود، میزان شکستگی استخوان را نشان می دهد. 
اگر شکستگی سخت باشد، پزشک لبه های دو استخوان شکسته را به هم جفت می کند و اندام را گچ می گیرد 

و استخوان را در جای خود ثابت نگه می دارد تا استخوان شکسته، ترمیم شود.
در رفتگی هنگامی پیش می آید که استخوان های یک مفصل از جای طبیعی خود حرکت کنند. مفصل 

دررفته بسیار دردناک است و نمی توان آن را به اندازٔه طبیعی حرکت داد.
صفحه 42

   گفت وگو کنید: موضوع گفت وگو کنید به علت مشکالتی که گریبانگیر بسیاری از کودکان است، 
انتخاب شده است. انجام درست فعالیت درست نشستن، حمل درست بار، کیف و کوله پشتی و استفاده از 
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رایانه به روش درست، کمک می کند تا استخوان ها، ماهیچه ها و مفصل های ما مدت بیشتری سالم بمانند. 
توجه داشته باشید که شما در کالس درس خود، فعالیت هایی را مطرح و بر آنها تأکید  کنید که دانش آموزان 

شما با آنها درگیرند. مثالً اگر بچه ها با رایانه کار نمی کنند، یک فعالیت دیگری را مثال بزنید.
کیف های  است.  مناسب تر  کیف ها،  دیگر  انواع  با  مقایسه  در  کوله پشتی  کوله پشتی:  کردن  حمل     
دستی که همیشه با یک دست حمل می شوند، به ستون فقرات و ماهیچه های آن فشار می آورند.کوله پشتی باید 
در پشت و نه در کمر حمل شود، زیرا ممکن است به تغییر شکل اندام و افزایش احتمال مشکالت در ستون 
مهره ها و ناهنجاری های قامتی و درد کمر منجر شود. هنگام حمل کوله پشتی، شانه ها باید به سمت عقب قرار 

گیرند. حداکثر زمان حمل کوله پشتی 30 دقیقه است.
   دردهای موقت در دورٔه نوجوانی در آینده احتمال ابتال به دیسک کمر و کمردرد مزمن، ایجاد فاصله 
میان مهره ها، ابتال به دردهای عصبی و درد گردن را موجب می شود. اندازٔه کوله پشتی باید با جثٔه دانش آموز 

متناسب باشد و جنس آن نیز سبک باشد.
و  باشد. وزن کوله  آن حداقل 5 سانتی متر  پهنای  و  تنظیم شود  متقارن  به طور  باید  بند تسمه های کوله 

وسایل داخل آن برای دانش آموزان ابتدایی باید 2/5 تا 3 کیلوگرم باشد.
هنگام بلند کردن کوله و یا هر جسم دیگری باید به جای کمر، زانوهایمان را خم کنیم. بهتر است از والدین 
بخواهید هر شب وسایل اضافی را از کوله خارج کنند. کوله هایی که در قسمت کمر هم بند دارند، فشار ناشی 

از سنگینی کوله را کاهش می دهند.

صفحه 43

  فکر کنید: دانش آموزان در قسمت های قبل با جمجمه و ستون مهره آشنا شدند. در اینجا نقش آنها 
در حفاظت از مغز و نخاع را بررسی می کنند.

در این درس امکان پرداختن به برخی مشکالت اندام های حرکتی دانش آموزان فراهم است. اگر چنین 
دانش آموزی در کالس دارید با حفظ احترام به او، بین دانش آموزان گفت وگویی دربارٔه وظیفٔه ما در قبال 
افراد ناتوان، انتظارات و ارتباط متقابل ایجاد کنید تا کودکان به نگرشی مبتنی بر اخالق و رفتار درست در 

این باره، تشویق شوند.
صفحه 44

   گفت وگو کنید: این گفت وگو نقش جمع بندی درس را دارد و دانش آموزان باید رابطٔه مغز، نخاع و 
ماهیچه را در به حرکت درآوردن استخوان توضیح دهند.
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 نمونۀ ارزشیابی این درس
 

فعالیت صفحه 36  ارزشیابی  برای  که  کنید  توجه  زیر  نمونه  به  گروه ها  و  دانش آموزان  ارزشیابی  برای 
طراحی شده است )بند 2 شناسه جدول ارزشیابی در کلیات(.

جدول ارزشیابی )فهرست وارسی( مدل سازی صفحه 36 نام دانش آموز………… 
 

شناسۀ 
معیارهاارزشیابی

سطح
مالحظات

1234

2

در اجرای فعالیت )مدل سازی(:
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. 
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نقشۀ درس

دریافت اطالعات از محیط

دیدن اجسام

پلک ها و اشک 
از چشم حفاظت 

می کنند.

گیرنده  سلول های 
شبکیه  در  نور 
چشم از راه عصب 
بینایی به مغز پیام 

می فرستند.

لرزش صدا به 
بخش حلزونی 
گوش می رسد 

وعصب شنوایی 
به مغز پیام 

می برد.

در چشم 
قرنیه، عنبیه، 

عدسی، سوراخ 
مردمک، شبکیه 
و عصب بینایی 

وجود دارد.

هر گوش 
الله، مجرای 

شنوایی، پرده، 
بخش حلزونی و 
عصب شنوایی 

دارد.

شنیدن صداها

از  ماده چرب گوش 
آن حفاظت می کند.

ما باید با انجام کارهای درست از 
حفاظت  چشم هایمان  و  گوش ها 

کنیم.

 مطالب مرتبط با بدن انسان در سال های قبل 

سال اول
 به کمک چشم وگوش خود می توانیم چیزها را بشناسیم.

 رعایت بهداشت فردی و موارد ایمنی به سالمت ما کمک می کند.
 خوردن غذاهای متنوع ما را سالم و قوی می کند.
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اهداف یادگیری

از دانش آموزان انتظار می رود در فرایند آموزش این درس بتوانند:
١ با انجام فعالیت های گوناگون )مشاهده چشم وگوش خود،موالژ این اندام ها و...(، با ساختار چشم 

وگوش و نقش بخش های تشکیل دهنده آنها در دیدن و شنیدن آشنا شوند.
2 درباره راه های مراقبت از چشم و گوش گفت وگو و اطالعات جمع آوری کنند و به کالس گزارش 

کنند.

سال دوم
 خوردن شیر و انواع لبنیات برای رشد بدن ما الزم است. 

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

سال چهارم
 بدن ما از سلول های مختلفی تشکیل شده است. 

پیامد

از دانش آموزان انتظار می رود پس از پایان این درس بتوانند:
هنگام انجام فعالیت های مختلف مانند مطالعه، کار با رایانه، گوش کردن به موسیقی و... برای مراقبت 

از چشم ها و گوش هایشان به درستی عمل  کنند.
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جدول 1ــ شناسنامۀ درس

شناسۀ فعالیتمفاهیم و حقایقصفحه
واژه های علمیفعالیت پیشنهادیارزشیابی

ــ45

گفت وگو دربارهٔ آنچه 
کردن  ورزش  هنگام 
و مسابقه می شنوند و 

می بینند.

ــ
تصویر  از  استفاده 
کتاب فقط برای شروع 

گفت وگو
ــ

46

چشم،  رنگی  بخش 
در  که  است  عنبیه 
وسط آن مردمک قرار 

دارد.
بخش  عنبیه،  روی 
شفاف قرنیه قرار گرفته 

است.

در  را  خود  چشم 
کتاب  تصویر  و  آینه 
آنها  و  مشاهده  را 
مقایسه  هم  با  را 

می کنند.

1پ و2 پ

استفاده از موالژ چشم
یا  گاو  چشم  بررسی 
آن  تشریح  و  گوسفند 
تمایل  صورت  در 

دانش آموزان

عنبیه
قرنیه

عصب بینایی
مردمک

شبکیه
عدسی

47

چشم،  رنگی  بخش 
عنبیه است. 

مردمک، نور ورودی به 
چشم را تنظیم می کند.

در چشم طبیعی، عدسی 
اجسام  تصویر  چشم 
شبکیه  پردهٔ  روی  را 

تشکیل می دهد.

رنگ  گفت وگو،  با 
بچه های  چشم های 
کالس را دسته بندی 

کنند. 

1پ و5 الف

رنگ چشم دانش آموزان 
نیز  را  دیگر  کالس های 
در دسته بندی وارد و از 
فراوانی رنگ های چشم 

نمودار تهیه کنند.
ــ و  تنگ  آزمایش 

مردمک  شدن  گشاد 
متفاوت  نورهای  در 
و  دهند  انجام  را 

نتیجه گیری کنند.

2و4

تشکیل  گفت وگو،  با 
و  چشم  در  تصویر 
در  نور  عبور  مسیر 

چشم را بیان کنند.

4 و1پ و5 الف

عنبیه
مردمک

عصب بینایی
عدسی

48
عینک،  از  استفاده  با 
می توان به طور طبیعی 

اجسام را دید.

برای  فاصله  کمترین 
نوشته  یک  خواندن 
توسط هر دانش آموز 
را با هم مقایسه کنند.

فعالیت صفحه 22 را 2 و4 
ــدرباره پا انجام دهند.
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شناسۀ فعالیتمفاهیم و حقایقصفحۀ
ارزشیابی

فعالیت های 
واژه های علمیپیشنهادی

باید از چشم هایمان 49 ما 
مراقبت کنیم.

دانش آموزان:
را  کتاب  تصویرهای 
روش های  و  مشاهده 
را  چشم  از  مراقبت 

بیان کنند.
الزم  کارهای  دربارهٔ 
برای مراقبت از چشم ها 
جمع آوری  اطالعات 

کنند.

1 پ و4 و5
6

دعوت از متخصص 
چشم پزشک برای 
گفت وگو با بچه ها

ــ

50

را  صداها  گوش  اللٔه 
جمع آوری می کند.

چیزی  نباید  هرگز 
یا  خود  گوش  در  را 

دیگران فرو کنیم.

گوش  سوراخ  و  الله 
را  خود  هم کالسی 

مشاهده کنند.
اللٔه گوش7و4 و2 پ

لیوان،  از  استفاده  با 
در  گوش  اللٔه  نقش 
شنیدن را بررسی کنند.

اللٔه گوش2

51

برخورد  با  پردهٔ گوش 
و  مـی لـرزد  صـدا 
استخوان های کوچک 

گوش را می لرزاند.

تصویر گوش یا موالژ 
1پ و2پ و4آن را مشاهده کنند.

اللٔه گوش
مجرای شنوایی

پردهٔ گوش
استخوان های 
کوچک گوش
عصب شنوایی

بخش حلزونی 
شکل گوش

سمعک  از  استفاده  با 
می توان به طور طبیعی 

صداها را شنید.

سمـعـک  دربــارٔه 
جمع آوری  اطالعات 

کنند.
ــ6

از گوش هایمان 52 باید  ما 
مراقبت کنیم. 

الزم  کارهای  دربارهٔ 
برای مراقبت از گوش، 
اطالعـات جمـع آوری 

کنند.

ــ6

ادامۀ جدول 1ــ شناسنامۀ درس
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دانستنی های ویژه معلم

حواس بینایی، شنوایی، المسه، چشایی و بویایی بخشی از دستگاه عصبی اند.در اندام های حسی )یعنی 
چشم، گوش،پوست،زبان و بینی(گیرنده های حسی وجود دارند که اطالعات مربوط به محرک های محیطی 
)نور، صدا، لمس، فشار، مزه و بو و...( را دریافت و به پیام عصبی تبدیل و به مغز و نخاع منتقل می کنند. 
هریک از حواس محرک ویژه ای را دریافت می کند؛ بینایی یعنی درک نور، شنوایی یعنی درک صدا، بویایی 
درک وجود ذرات معلق در هواست؛ چشایی درک مولکول های خاصی در مواد است؛ مثالً ترش بودن یک 

ماده یعنی وجود اسید در آن، المسه شامل حس گرما، سرما، زبری، سختی، فشار و خارش است.
بینایی: بیشتر اطالعات ما از محیط پیرامون با دیدن به دست می آید.

ساختار چشم: کرٔه چشم از سه الیٔه صلبیه، مشیمیه و شبکیه تشکیل شده است. صلبیه الیه خارجی، 
سفید رنگ و محکم است و از بخش های درونی چشم حفاظت می کند. سفیدی چشم همان صلبیه است. 
بخشی از این پرده در جلوی چشم شفاف است و قرنیه را تشکیل می دهد. مشیمیه الیٔه میانی چشم است 
که رگ های خونی زیادی دارد و کار رساندن مواد الزم را به سلول های شبکیه انجام می دهد. عنبیه بخشی 
از مشیمیه و بخش رنگی پشت قرنیه است که رنگ چشم افراد را تعیین می کند. رنگ این بخش در چشم 
افراد مختلف متفاوت است و از آبی و سبز تا عسلی و قهوه ای تغییر می کند. عصب بینایی که رابط کرٔه 
چشم و مغز می باشد از عقب کره چشم خارج می شود و از طریق سوراخی در استخوان جمجمه به مغز 
می رسد. این عصب پیام های بینایی را به مغز ارسال می کند و این پیام ها در مغز تفسیر می شوند. شبکیه 
داخلی ترین الیه چشم است.در شبکیه سلول های گیرنده نور وجود دارند که حساسیت آنها به نور متفاوت 
است. برخی بیشتر برای دیدن در محیط های تاریک و برخی برای تشخیص رنگ و جزئیات ظریف اجسام 

به کار می روند. 
می شود.پلک ها،  )کاسٔه چشم( محافظت  استخوانی  داخل یک محفظٔه  در  از چشم: چشم  حفاظت 
مژه و ملتحمه نیز از چشم حفاظت می کنند. وقتی جسمی به چشم ما نزدیک می شود بی اختیار پلک ها را 
می بندیم. پلک ها قسمت عمده ای از کره چشم را می پوشانند و از آن محافظت می کنند.پلک ها هر چند ثانیه 
یک بار باز و بسته می شوند و به شسته شدن میکروب ها و ذرات خارجی از سطح چشم کمک می کنند. به 
عالوه باز و بسته شدن پلک ها اشک را بر روی کره چشم به طور یکنواخت توزیع می کند. مژه ها مانند یک 

صافی از ورود گرد و غبار و ذرات مختلف به داخل چشم جلوگیری می کنند.
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اشکاالت بینایی: مشکالت بینایی در سالمت کودکان و پیشرفت تحصیلی آنها اثر زیادی دارد. معلم با 
توجه دقیق به خواندن، نوشتن و فعالیت های دانش آموزان می تواند در تشخیص اشکاالت دید دانش آموزان 
و در شکل گیری عادت های درست در این موارد مؤثر باشد. از جمله اشکاالت بینایی نزدیک بینی، دوربینی 
و آستیگماتیسم است. وقتی قطر جلویی ــ عقبی چشم بیشتر از اندازٔه طبیعی باشد، پرتوهای نور در جلوی 
شبکیه تصویر تشکیل می دهند و تصویر کامالً واضح نیست. بنابراین وقتی جسم را به چشم نزدیک می کنیم، 

تشکیل  روی شبکیه  و  می رود  عقب تر  تصویر 
وضعیت  دوربینی،  در  )نزدیک بینی(.  می شود 
کامالً برعکس است و چون قطر کرٔه چشم کمتر 
از اندازٔه طبیعی است، تصویر در عقب شبکیه 

تشکیل می شود و واضح نیست.

ساختار چشم 

ماهیچه چشم

صلبیه مشیمیه
شبکیه

عصب چشم

قرنیه

مردمک عنبیه

صلبیه

عدسی

دید طبیعی

نزدیک بینی دوربینی
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در آستیگماتیسم، انحنای عدسی یکنواخت نیست بنابراین بعضی از پرتوهای نور روی شبکیه یکدیگر 
را قطع نمی کنند و در نتیجه، تصویر واضحی تشکیل نمی شود. کودکان مبتال به آستیگماتیسم، ممکن است 
برای واضح تر دیدن، سر و شانٔه خود را به یک طرف خم کنند. در آستیگماتیسم، فشار زیادی به چشم وارد 
می آید و موجب سردرد می شود. برای اصالح دید در نزدیک بینی از عینکی با عدسی واگرا و برای اصالح 
دوربینی از عینکی با عدسی همگرا استفاده می کنند. آستیگماتیسم را با عدسی های ویژه استوانه ای اصالح 

می کنند. 

شنیدن
 

صدا نوعی انرژی است که با ارتعاش منتقل می شود. گوش صوت را دریافت و آنها را به پیام های عصبی 
تبدیل می کند. مغز پیام های عصبی گوش را دریافت و درک می کند. 

ساختار گوش: گوش انسان سه بخش دارد. گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی
گوش خارجی: شامل الله گوش و مجرای گوش است و کار آن دریافت امواج صوتی و انتقال به گوش 
میانی است. الله گوش در برخی از حیوانات متحرک است و به دقت جانور برای تشخیص جهت صوت 
کمک می کند. پرده صماخ غشای محکم کشیده شده همچون پوست طبل است که گوش خارجی را از گوش 

میانی جدا می کند. 

تصویر با چشم آستیگمات

تصویر با  چشم طبیعی
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گوش میانی: یک محفظه پر از هوا و شامل استخوانچه ها است. کار این استخوانچه ها هدایت صدای 
دریافت شده به حلزون گوش داخلی است. از محفظه گوش میانی راهی به سمت حلق وجود دارد که شیپور 

ُاستاش نام دارد و کار آن برقراری تعادل فشار هوا درگوش میانی است.
و  می کند  فعالیت  برای شنیدن صدا  که  تشکیل شده است: حلزون گوش  دو جزء  از  داخلی:  گوش 
مجاری نیم دایره که در تعادل بدن نقش دارند. حلزون گوش از مایعی پر شده است و سلول های شنوایی 
در آن قرار دارند. این سلول ها امواج صوتی را به پیام عصبی تبدیل می کنند.بخش حلزونِی عصب گوش 

اطالعات شنوایی را به مغز انتقال می دهد.

کاهش شنوایی: توانایی شنیدن به علت های مختلفی کاهش پیدا می کند که رایج ترین آن افزایش سن 
است.

از  نیز  مانند صنایع نساجی و...  پر سر و صدا، کار در شغل های خاص  افراد درجاهای  قرار گرفتن 
مشکالت  وجود  ارثی،  موارد  در  باشد.  ارثی  است  ممکن  شنوایی  کاهش  است.  شنوایی  کاهش  عوامل 
مادرزادی در گوش خارجی، میانی و داخلی دلیل کم شنوا بودن کودک خواهد بود. همچنین در صورت 

عدم درمان بیماری هایی مانند عفونت گوش، فرد مبتال به کاهش شنوایی می شود.

ساختار گوش 

حلزون گوش

مجاری نیم دایره
استخوانچه های گوش

مجرای شنوایی
الله گوش

گوش بیرونی

پرده صماخ

گوش میانی گوش داخلی

عصب گوش
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راهنمای آموزش 

آمادگی از قبل: وسایل مورد نیاز مانند موالژ چشم وگوش را با کمک دانش آموزان از قبل تهیه و آماده 
کنید.از پزشک متخصص چشم وگوش و یا مربی بهداشت برای صحبت با بچه ها درباره حفظ سالمت چشم 
از قبل دعوت کنید. فهرست وارسی بر اساس جدول ارزشیابی را به تعداد الزم تکثیر و آماده کنید تا در هر 

جلسه بتوانید تعداد مشخصی از دانش آموزان را ارزشیابی کنید.
صفحه 45

موقعیت زمین ورزش یا بازی فرصت خوبی برای جلب توجه دانش آموزان به موضوع شنیدن و دیدن 
است. از تصویر صفحه ورودی برای این منظور استفاده کنید و یا درس را پس از انجام یک مسابقه ورزشی 

)مشابه داستان نسترن( آغاز کنید. 
صفحه 46 

فعالیت: هدف آن است که دانش آموزان بخش های چشم را با مشاهدٔه چشم خود در آینه و بررسی مدل 
چشم بیاموزند. پرسشی که دربارٔه رنگ بخش های مختلف چشم مطرح شده است به منظور افزایش دقت 
بچه ها در مشاهده طرح شده است. بخشی از چشم، سفید است، بخشی از آن سیاه و در بین آن دو بخشی 
رنگی وجود دارد که رنگ آن در افراد متفاوت است. بخش های عقبی چشم که درون استخوان جمجمه 
)یا سر( قرار دارند را باید به کمک مدل مشاهده کرد. توجه داشته باشید در مدل چشم، فقط بخش هایی که 
در تصویر کتاب وجود دارند مورد نظراند و بخش های دیگر مثل زجاجیه را هنگام مشاهده می توانید از کرٔه 

چشم خارج کنید. 
در آینه، پلک و مژٔه چشم را می توان دید. سفیدی چشم، عنبیه، قرنیه و سوراخ مردمک نیز قابل مشاهده اند. 

عدسی، شبکیه و عصب بینایی که در عقب کرهٔ چشم قرار دارد نیز در مدل کرٔه چشم دیده می شوند. 
در صورت تمایل بچه ها می توانید چشم سالم گوسفند یا گاو را به کمک آنها تهیه و در کالس تشریح 
کنید. برای آشنایی با روش تشریح می توانید از فیلم تشریح چشم گاو که روی سایت گروه علوم تجربی قرار 
دارد، استفاده کنید. همچنین می توانید عدسی چشم را خارج کنید و از دانش آموزان بخواهید با قرار دادن 

آن روی نوشته، وضعیت تصویر را بررسی کنند.
صفحه 47

گفت و گو کنید: به منظور تأکید بر واژهٔ عنبیه در مقابل واژهٔ قرنیه طرح شده است تا بر رنگی بودن آن تأکید 
شود.

آزمایش کنید: در این آزمایش، هدف بررسی تغییر قطر مردمک در اثر تغییر میزان نور است. وقتی نور 
زیادی وارد مردمک می شود، سوراخ آن کوچک و وقتی نور کم شود، سوراخ مردمک بزرگ می شود.
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گفت وگو کنید: پایین صفحٔه 22 کتاب درسی، دانش آموزان با چگونگی تشکیل تصویر شعلٔه شمع با 
به کار  باید آموخته های قبلی خود را  این گفت وگو کنید، دانش آموزان  استفاده از ذره بین آشنا شدند. در 
گیرند و با مشابه دانستن شبکیه با صفحٔه کاغذ، عدسی چشم با ذره بین، تشکیل تصویر در شبکیه را توضیح 
دهند. همچنین مسیر عبور نور را نیز بیان کنند که شامل عبور از قرنیه، سوراخ مردمک، عدسی و رسیدن 
به شبکیه است. پیام بینایی از راه عصب بینایی به بخش ویژه ای از مغز ارسال می شود. در صفحٔه 48 کتاب 
به سلول های ویژه در شبکیه )سلول های گیرنده( اشاره شده است که به مغز پیام می فرستند. در اینجا نیازی 

نیست که دانش آموزان نام این سلول ها را بدانند.
صفحه 48

فعالیت: در این فعالیت هریک از دانش آموزان، حداقل فاصلٔه الزم برای دیدن و خواندن یک متن را 
بررسی می کنند. افراد نزدیک بین یک متن یا نوشته را نمی توانند از فاصلٔه 30ــ20 سانتی متر بخوانند و برای 
خواندن متن باید آن را در فاصلٔه کمتری در جلوی چشم های خود بگیرند. در افراد دوربین این حداقل 

فاصلٔه دید از 30ــ20 سانتی متر بیشتر است.
صفحه 49

در این صفحه برخی فعالیت هایی که ممکن است به چشم ها، آسیب وارد کند و چگونگی روش درست 
مربوط به آنها آورده شده است. استفاده از عینک آفتابی، اثر پرتوهای زیان بار خورشید به چشم را کاهش 

مردمک تنگ شدهمردمک گشاد شده

مردمک مردمک

مقایسه میزان نوری که با تغییر قطر مردمک وارد چشم می شود
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سفارش  نیز  را  لبه دار  کاله های  از  استفاده  پوست(  البته  )و  چشم  حفاظت  برای  پزشکان  البته  می دهد. 
می کنند. یکی از نکات مهم هنگام مطالعه که کودکان باید به آن عادت کنند، نشستن درست هنگام مطالعه و 

مستقیم نگاه کردن به نوشته است.
نور متوسط برای مطالعه مناسب است. نور اطراف و قسمت هایی که در زاویٔه دید چشم ها هستند باید 
یک نواخت باشد. بنابراین استفادٔه همیشگی از چراغ مطالعه مناسب نیست زیرا نوری که فقط روی کتاب 
می افتد، باعث خستگی چشم می شود. نور المپ مهتابی نیز برای مطالعه مناسب نیست و فاصلٔه صفحه تا 

چشم در هنگام مطالعه باید 30 سانتی متر باشد. 
جمع آوری اطالعات 

راه های مراقبت از چشم: دربارٔه مراقبت از چشم، گزارش گروه های مختلف را در کالس جمع بندی 
کنید و از بچه ها بخواهید با هم قرار بگذارند کارهای الزم برای مراقبت از چشم هایشان را فهرست کنند و 
آنهایی را که باید انجام دهند. مواردی که برای مراقبت از چشم باید انجام داد، به طور مثال عبارت اند از:

 انجام کارهای مختلف و به ویژه مطالعه، در نور کافی
 شست و شوی مرتب چشم ها و خشک کردن با حولٔه پاکیزه

 تماشای تلویزیون در فاصلٔه حداقل 2/5 متری
 استفاده از مواد غذایی دارای ویتامین های مختلف به ویژه ویتامین »آ« که در جگر، زردٔه تخم مرغ، 

هویج، اسفناج و کاهو یافت می شود.
استراحت دادن الزم به چشم پس از حداقل 1/5 ساعت مطالعه یا 2 ساعت تماشای تلویزیون و یا 20 

دقیقه کار با رایانه.
صفحه 50

دانش آموزان ابتدا بخش های بیرونی گوش خود را مشاهده می کنند و در ضمن این مشاهده باید مراقبت 
کنید بچه ها چیزی در گوش یکدیگر فرو نکنند. در صورت امکان از بچه ها بخواهید از مشاهدٔه خود نقاشی 

بکشند.
فعالیت: با استفاده از یک لیوان کاغذی، بچه ها اللٔه گوش خود را گسترش می دهند و نقش اللٔه گوش 
در شنیدن یعنی جمع آوری صداها را درک می کنند. ضمن انجام این فعالیت مراقبت کنید، بچه ها در گوش 

یکدیگر فریاد نکشند.
افراد مسن یا کم شنوا و گاهی کسانی که قرآن و یا آواز می خوانند، دست خود را در پشت اللٔه گوش قرار 

می دهند؛ با این کار، امواج صوتی بهتر به گوش ها می رسند.
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صفحه 51
همان طور که در فصل قبل )حرکت بدن( ذکر شد، در درس های مربوط به بدن انسان، کودکان پس از 
بررسی ملموس بخش هایی از بدن خود، باید موالژ و یا تصویر کتاب را بررسی کنند. در این درس فقط 
بخش هایی که در شکل گوش در این صفحه آورده شده است، مورد نظراند و ضرورتی ندارد سایر بخش های 
موالژ گوش را به دانش آموزان معرفی کنید. دانش آموزان باید کار هریک از بخش های گوش را که معرفی 

می شود، بدانند.
برای آموزش بهتر موضوع این صفحه و نیز تشکیل تصویر در چشم، در صفحٔه 47، می توانید از بچه ها 
بخواهید هرکدام نقش یک بخش چشم و یا گوش را برعهده بگیرند و آن را با استفاده از واژه ها بیان کنند و 

یا با نمایش، نشان دهند.
برای تجسم بهتر نقش پردٔه گوش و نقش استخوانچه ها، فعالیتی را که دانش آموزان در کالس چهارم 
با  و  دهید  انجام  دوباره  را  آن  یا  و  یاد آوری  داده اند  انجام  به کمک صدا  آنها  لرزاندن  و  برنج  دانه های  با 

دانش آموزان دربارهٔ شباهت لرزش دانه های برنج و استخوانچه ها گفت وگو کنید.
جمع آوری اطالعات: سمعک وسیله ای برای کمک به افرادی است که از شنوایی کامل برخوردار 
نیستند. سمعک سه قسمت دارد: میکروفون که امواج صوتی را به عالئم الکتریکی تبدیل می کند، مدار 
پردازنده که امواج الکتریکی را پردازش و تقویت می کند، و بلندگو که امواج الکتریکی را دوباره به امواج 
صوتی تبدیل و به گوش استفاده کننده ارائه می دهد. برخی سمعک ها داخل گوش و بعضی از آنها در پشت 

گوش قرار می گیرند و برخی سمعک ها عینکی و جیبی اند. 
صفحه 52 

درباره حفظ سالمت گوش از دانش آموزان بخواهید متن درس را بخوانند.اگر بچه ها تجربه شست وشوی 
گوش خود یا اطرافیان را دارند از آنها بخواهید دربارٔه آن توضیح دهند. 

جمع آوری اطالعات
 راه های حفظ سالمت شنوایی 

باید دانش آموزان از آن مطلع شوند و رعایت   دربارٔه حفظ سالمت گوش، یکی از نکات مهمی که 
امروزه  یا گوشی موبایل است که  و  از طریق هدفون  از گوش هنگام شنیدن موسیقی و...  کنند، مراقبت 
بسیار شایع است. سازمان بهداشت جهانی در سال 1393 اعالم کرد که برای حفظ شنوایی، استفاده از 
ابزارهای شخصی گوش دادن به موسیقی )مانند گوشی موبایل( را به کمتر از یک ساعت در روز برسانیم 
و صدای آن را نیز تا آخرین درجه بلند نکنیم، زیرا سلول های شنوایی گوش آسیب می بینند که دیگر قابل 

جبران نخواهد بود.
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 هیچ چیزی حتی گوش پاک کن را در گوش وارد نکنیم.
 برای حفظ سالمت گوش باید از محیط پرسروصدا خارج شویم یا سروصدا را کاهش دهیم و یا عوامل 

ایجاد آن را در فاصله ای دورتر از محل زندگی خود قرار دهیم.
 در مشاغل پرسروصدا، استفاده از گوش بند الزم است.

 نریختن هیچ ماده ای در گوش مگر با تجویز پزشک 
نکته مهم در این درس این است که دانش آموزان یاد بگیرند هرگز کسی را به خاطر اشکال در بینایی و 
شنوایی مسخره نکنند و این اشکاالت را محدودیتی بدانند و اینکه افراد سالم باید خود را موظف به کمک 

به این افراد بدانند.

ارزشیابی کنید

برای ارزشیابی دانش آموزان در فرایند آموزش از جدول معیارهای ارزشیابی و شناسه های ارزشیابی 
طبق آنچه در 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 اولیاء آنها 
برسانید. بخشی از امتیاز ارزشیابی را به ارزشیابی گروهی،ارزشیابی گروه ها از یکدیگر اختصاص دهید. 
فرصتی را نیز در اختیار بچه ها قرار دهید تا هر یک کار خودشان را ارزیابی کنند. یادگیری دانش آموزان 
از این درس )ارزشیابی پایانی( را می توان با انواع روش ها وابزارها به ویژه آزمون عملکردی مورد ارزشیابی 

قرار داد.

نمونه ارزشیابی این درس

معلم باید فعالیت و عملکرد گروه ها و هر دانش آموز را زیرنظر بگیرد؛ 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 

فعالیت صفحٔه 48 طراحی شده است )بند 2 و7(
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جدول ارزشیابی

شناسۀ 
ارزشیابی

موارد/ 
مالحظاتسطحمعیارهامهارت ها ١234

2
در اجرای 
آزمایش/ 

فعالیت/ کاوش

٭الف( مراحل را به درستی انجام می دهد.
امتیازگروه برای 

همه افراد آن 
در نظر گرفته 
شده است. 

گروه در ارائه 
نتیجه گیری 

خود از 
گروه های دیگر 
کمک گرفت. 

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

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

٭ت( درتدوین و ارائه گزارش مهارت دارد.

7
برای پاسخ به 

پرسش 
ــــــــالف( آزمایش طراحی می کند.

ــــــــب( آزمایش را به درستی اجرا می کند.

درباره 8
پیش بینی ها

ــــــــالف( از مشاهدات استفاده می کند.
ب( برای بررسی درستی آنها، آزمایش طراحی 

ــــــــو اجرا می کند.

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...(
٭

افراد گروه 
نوبت را 

درست رعایت 
نمی کردند.



  چه خبر )٢(درس 7
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دریافت

بوییدنچشیدن

روی  برجستگی های 
حس   را  مزه ها  زبان، 
واز راه عصب چشایی 
به مغز پیام می فرستند.

مزه  حس  به  بزاق 
غذا کمک می کند.

سلول های گیرنده لمس، 
پوست  در  گرما  و  سرما 

قرار دارند.

شست وشوی منظم به 
سالمت پوست کمک 

می کند.

در باالی بینی سلول های 
گیرنده بو قرار دارند.

و  غذا  از  باید  ما 
نوشیدنی داغ پرهیز 

کنیم.

لمس

نقشۀ درس

مطالب مرتبط با بدن انسان در سال های قبل
سال اول:

  به کمک حواس خود می توانیم چیزها را بشناسیم.
  رعایت بهداشت فردی و موارد ایمنی به سالمت ما کمک می کند.

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

  خوردن شیر و انواع لبنیات برای رشد بدن ما الزم است. 
سال سوم:

  هر یک از گروه های غذایی، برخی از نیازهای ما را برطرف می کند.
سال چهارم:

  بدن ما از سلول های مختلفی تشکیل شده است. 
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اهداف یادگیری 

از دانش آموزان انتظار می رود در فرایند آموزش این درس بتوانند:
  با انجام فعالیت های گوناگون )مشاهده، آزمایش، کاوشگری و...( با ساختارکلی و چگونگی کار سه 

حس چشایی، بویایی و المسه در درک بو و مزه و لمس آشنا شوند.

پیامد 

از دانش آموزان انتظار می رود پس از پایان این درس بتوانند:
را  به حواس  مربوط  اندام های  کارهای درست، سالمت  انجام  با  و  روزانه  فعالیت های مختلف        در 

حفظ کنند.

جدول شناسنامۀ درس

شناسۀ فعالیتمفاهیم و حقایقصفحه
ارزیابی

فعالیت های 
واژه های علمیپیشنهادی

ــ53

دانش آموزان:
گفت وگو دربارهٔ مزه ها و 
بوهای غذاهای مختلف 

هنگام خوردن غذا

ــ
خود  خاطرات  بیان 
بوهایی  و  غذاها  از 

که دوست دارند.
ــ

)بیشتر( گیرنده های مزه، 54
روی زبان قرار دارند.

نـکتٔه  خـوانــدن  ــ 
بهداشتی و انجام آن

ــ مزهٔ نان و شیر )غذای 
مایع و جامد( را بچشند 

و مقایسه کنند.

مزهــ2پ1 پ 
برجستگی های روی 

زبان

آینه  در  را  خود  زبان 
ــ1پمشاهده کنند.
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شناسۀ فعالیتمفاهیم و حقایقصفحه
ارزیابی

فعالیت های 
واژه های علمیپیشنهادی

55

بزاق به حل شدن مواد 
کمک  مزه  چشیدن  و 

می کند.
روی  برجستگی های 
زبان مزهٔ غذا را دریافت 
می کند و از راه عصب 
پیام  مغز  به  چشایی 

می فرستند.

1پمشاهدهٔ تصویر کتاب 

چشیدن
بزاق
زبان

عصب چشایی
ماهیچه

اینکه  دربارهٔ  گفت وگو 
چگونه مزه ها را احساس 
متن  خواندن  و  می کنیم 

کتاب

ــ7و4

56
درست  تشخیص  برای 
مزه ها، باید بوی آنها را هم 

احساس کنیم.

آزمایش تشخیص مزٔه 
با  مختلف  غذاهای 

بینی بسته یا باز
بوــ2 و 7 

تشخیص مزه

57

در  بو  گیرنده های 
بینی  باالیی  قسمت 

قرار دارند.
مغز  به  بو  گیرنده های 

پیام می فرستند.

ــ گفت وگو دربارهٔ اینکه 
چرا برای بوییدن جسم 
نزدیک  بینی  به  را  آن 
مشاهدٔه  و  می کنیم 

تصویرهای کتاب 
کتاب  متن  خواندن  ــ 
دربارٔه  گفت وگو  و 

چگونگی احساس بو
بهداشتی  نکتٔه  خواندن 

وگفت وگو درباره آن

ــ4 و7
ذره های بودار

سلول های گیرندٔه 
بو



83درس ٧: چه خبر )٢(

فعالیت های شناسۀ ارزیابیفعالیتمفاهیم و حقایقصفحه
واژه های علمیپیشنهادی

58
گیرنده های  پوست،  در 
و  لمس  گرما،  سرما، 

تماس وجود دارند.

گفت وگو دربارٔه بو و حفظ 
ــ4 و 7 سالمت انسان

پـوست:  گیرنـدهٔ 
تماس،  و  )لمس 

گرما و سرما(

مشاهدٔه کف دست و پشت 
ــ1 پ آن

گفت وگو دربارهٔ تصویر پوست 
ــ1پ و 7 و4و پاسخ به پرسش های مربوط

 59
و

60

گیرنـده هـای  تـعـداد 
جای  همه  در  پوست 

آن یکسان نیست. 

کدام  اینکه  کردن  مشخص 
دست،  )کف  پوست  بخش 
نوک انگشت و پشت دست( 

حساس تر  است.
خواندن هشدار صفحٔه 60 

وانجام آن

گیرنده پوستــ2 و 7 

60
با شست وشوی به موقع 
می توان به حفظ سالمت 

پوست کمک کرد.

ــ5 ب 4 و 7 گفت وگو دربارهٔ فکر کنید.
سالمت  حـفـظ 

پوست دربارٔه  اطالعات  جمع آوری 
ــ6 حفظ سالمت پوست
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دانستنی های ویژه معلم
 

حس چشایی
       حس چشایی در انتخاب مواد غذایی و ترشح غدد گوارشی اهمیت دارد. 

     چشایی بیشترحاصل کار جوانه های چشایی در دهان است. اما حس بویایی هم، در درک چشایی سهم 
بسزایی دارد. 

انسان می تواند صدها مزه مختلف را درک کند. مزه ترشی به علت اسیدها به وجود می آید هرچه غذا 
اسیدی تر باشد، احساس ترشی آن هم شدیدتر خواهد بود. مزه شوری به وسیله نمک های یونی شده و به 
خصوص یون سدیم ایجاد می شود. موادی که موجب بروز طعم شیرینی می شوند، مواد شیمیایی آلی مانند 
کافئین،  شامل  آلکالوئیدها  و  نیتروژن  دارای  کنند،  ایجاد  تلخی  طعم  که  موادی  هستند.  الکل ها  و  قندها 
نیکوتین و... هستند. انسان از خوردن ماده تلخ خودداری می کند. این یکی از مهم ترین نقش های حس 

چشایی است، چون خیلی از سم های موجود در گیاهان سمی، به شدت تلخ هستند. 
مزه اومامی: اومامی یک کلمه ژاپنی به معنای »لذیذ« است که از نظر کیفی با مزه های ترشی، شوری، 

شیرینی یا تلخی متفاوت است. اومامی، مزه غالب غذاهای حاوی عصاره گوشت است.
پنجاه تایی را تشکیل  گیرنده های چشایی: گیرنده های چشایی، سلول های حسی هستند که گروه های 
نامیده می شوند. جوانه های چشایی در برجستگی های چشایی زبان قرار دارند.  داده اند و جوانه چشایی 
وقتی مواد محلول به سطح زبان می رسند، از سوراخ جوانه به درون نفوذ کرده و خود را به غشای سلول های 

حسی می رسانند. طول عمر سلول های حسی کوتاه است وسلول های حسی جدید جایگزین می شوند. 

گیرنده چشایی

برجستگی های جوانه چشایی
روی زبان
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پوست والمسه
بوده که سطح پوست را تشکیل  باالیی آن الیه شاخی روپوست  اندامی زنده است؛ هرچند الیه  پوست 
می دهد و از سلول های مرده و یا درحال مرگ تشکیل شده است. سلول های زنده پوست دائماً در قسمت 
زیری تر روپوست تولید شده تا جایگزین این سلول ها گردند. در زیر روپوست، درم )الیه درونی( قرار گرفته 
که حاوی عروق خونی، اعصاب و غدد می باشد. الیه ای از چربی در زیر درم قرار می گیرد و به عنوان یک 
قلقلک  ارتعاش و  انرژی عمل می کند. حس المسه شامل احساس لمس، فشار،  منبع  عایق، ضربه گیر و 
است. گیرنده های لمس با حساسیت زیاد در بخش هایی از پوست به ویژه نوک انگشتان و لب ها وجود دارند 
که به حرکت اجسام در سطح پوست و لرزش کم، حساس اند. هدف حس خارش، احتماالً جلب توجه فرد 
به محرک های خفیف سطحی، مانند حرکت پشٔه در ُشرِف گزیدن است که با خاراندن یا تکان دادن اندام، 
مزاحم دور می شود. انسان می تواند درجه های مختلف گرما و سرما را حس کند. عالوه بر گیرندٔه سرما و 
گرما، گیرنده های درد نیز با درجٔه دمای باال )سرما و گرما(، سرمای منجمدکننده و داغی سوزاننده، تحریک 

می شوند. 

برش پوست انسان

الیه شاخی 
روپوست

درم )الیه درونی(

چربی

بدون مودارای مو
غده عرق

غده چربی
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حس بویایی 
حس بویایی در بسیاری از جانوران از انسان قوی تر است. توانایی سگ ها در ردیابی جانوران به کمک 
بو شگفت انگیز است. بو در زندگی عاطفی ما بسیار نقش دارد. بوها می توانند خاطرات را یادآوری کنند. 

بوها به ما کمک می کنند تا متوجه خطر شویم.
گیرنده های بویایی در مخاط بویایی قرار گرفته اند. مخاط همیشه نمناک است؛ چرا که اگر خشک شود 
دیگر ما هیچ بویی را احساس نخواهیم کرد. مژک هایی در باالی سلول های گیرنده بویایی قرار دارند که به 

مواد شیمیایی بودار که در الیه مخاط حل می شوند، واکنش نشان می دهند.

مولکول های بویایی یا از طریق جریان هوا از بینی و یا از راه حفره دهان هنگام تغذیه وارد مخاط بویایی 
می شوند. بو کشیدن جریان مولکول های بویایی را افزایش می دهد. نقش بویایی عالوه بر درک بوها افزایش 

دقت چشیدن است.
پیاز بویایی بخشی از مغز است که پیام های عصبی بینی را دریافت می کند. پیاز بویایی با مناطقی از مغز 

که عواطف و ادراک فرد را کنترل می کند، ارتباط دارد.
اختالل در بویایی: حس بویایی در برخی موارد از جمله سرما خوردگی های معمولی به صورت موقت 
از بین رفته اما قابل بازگشت است. ضربه به پشت سر یا قطع عصب بویایی بر اثر برخی ضربات می تواند حس 

بویایی را برای همیشه از ما بگیرد.

عصب بویایی
پیاز بویایی

گیرنده های بویایی

از گیرنده های بویایی تا مغز

پیاز بویایی مغز
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راهنمای آموزش
 

در درس 5، دانش آموزان با مغز و عصب آشنا شدند و آموختند که مغز از طریق عصب، اطالعاتی را از 
چشم و گوش دریافت می کند. در درس 6 دانش آموزان با دوحس بینایی و شنوایی و ساختارهای مربوط 
به آنها، چگونگی دیدن اجسام و شنیدن صداها )به اختصار( و راه های حفظ سالمت چشم وگوش آشنا 

شدند.
آمادگی از قبل: مواد و وسایل الزم را که با مشارکت دانش آموزان و والدین تهیه کرده اید، پیش از هر 
جلسه با کمک دانش آموزان آماده توزیع کنید تا کار در جلسه آموزش سریع تر پیش برود. ترتیبی بدهید تا از 
میوه ها و سبزیجات و سایر خوراکی ها بیشترین استفاده بشود وچیزی هدر نرود. نظافت و بهداشت و ایمنی 
هنگام کار در کالس حفظ شود. جدول ارزشیابی را به تعداد الزم تکثیر و آماده کنید تا در هر جلسه بتوانید 

تعداد مشخصی از دانش آموزان را ارزشیابی کنید.
صفحه 53

اینکه  از  پس  را  درس  می توانید  می شوند.  دیده  غذا  صرف  هنگام  دانش آموزان  ورودی  تصویر  در 
دانش آموزان صبحانه یا میان وعده را خوردند، آغاز کنید و از آنها بخواهید دربارٔه مزه هایی که حس کرده اند، 

گفت وگو کنند و پرسش آغاز درس را مطرح کنید. 
صفحه 54

در فعالیت این صفحه دانش آموزان باید تفاوت مزٔه یک غذای جامد با مایع را احساس کنند. غذای مایع 
سریع تر با بزاق مخلوط می شود و مزٔه آن را سریع تر احساس می کنیم. به کمک دانش آموزان از این فعالیت 

نتیجه گیری کنید. 
صفحه 55

از بچه ها بخواهید تصویر این صفحه را که ارتباط مغز و زبان و عصب را نشان می دهد ببینند و دربارٔه 
موضوع این تصویر گفت وگو کنند.

هدف گفت وگو کنید، یادآوری مزه ها است. بچه ها معموالً به چهار مزٔه شوری، شیرینی، تلخی و ترشی، 
اشاره می کنند.
صفحه 56

آزمایش کنید: در این آزمایش دانش آموزان اثر بوی خوردنی در تشخیص آن را بررسی می کنند.
نکتٔه مهم این است که دانش آموزان مقداری از خوردنی ها را برای آزمایش آماده و از اسراف پرهیز کنند. 

خوردنی های آزمایش را باید کمی قبل از انجام آزمایش رنده کرد تا تازه باشند. 
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صفحه 57
گفت و گو کنید: وقتی جسمی را به بینی نزدیک می کنیم، ذره های بودار بیشتر به بینی وارد می شوند و 

بو را بهتر احساس می کنیم.
با توجه به آموخته های درس های قبلی دانش آموزان می توانند درباره پرسش های متن درس گفت وگو 

کنند و سپس با بررسی تصویر و خواندن متن درس نتیجه گیری کنند.

صفحه 58
این  در  و  منجر شود  آتش سوزی  به  است  ممکن  گاز  نشت  یا  و  غذا  گاهی سوختن  کنید:  گفت و گو 
مواقع، حس بویایی می تواند به حفظ جان ما کمک کند. همچنین با احساس بوی غذای فاسد، از خوردن 

آن خودداری می کنیم و دچار مسمومیت غذایی نمی شویم.
دربارهٔ حس المسه هم، دانش آموزان با مشاهدٔه پوست دست خود، گفت وگو می کنند. این سؤال که در 
دستتان چه چیزهایی می بینید مقدمه ای برای موضوع پوست و حس المسه است. در پاسخ به این سؤال 
ممکن است دانش آموزان به رگ، مو، ناخن، چین خوردگی های پوست، خال و...، اشاره کنند. پوست 
به علت تولید چربی در غده های چربی، چرب می شود و به علت تولید عرق در غده های عرق و خروج آن 
از منافذ پوست مرطوب می شود. با عرق کردن گرمای اضافی بدن و نیز مواد زائد از آن دفع می شود. الیٔه 
رویی پوست، سلول های مرده ای هستند که به تدریج می ریزند. شکل ساختار پوست در این صفحه با هدف 
معرفی گیرنده های پوست آورده شده اند. تفاوت شکل گیرنده ها و محل قرارگیری آنها در شکل فقط با این 
هدف آمده است که بچه ها ببینند که گیرنده های متفاوت، محرک های متفاوت )مثل سرما، گرما، تماس، درد 

و...( را دریافت می کنند.
یا ته یک مداد را بر روی  برای معرفی گیرنده های لمس، می توانید از بچه ها بخواهید نوک انگشت و 
دست خود بکشند و احساس خود را بیان کنند. از آنها بخواهید توضیح دهند چگونه وجود مداد را روی 
دست خود حس می کنند )یعنی مغز آن را درک می کند(. دانش آموزان باید آموخته ها ی قبلی خود را از 

رابطٔه گیرنده، عصب و مغز بیان کنند و یا آن را با یک نقاشی یا طرح نشان دهند؛ مانند:

گیرنده
عصب

مغز

صفحه 59

کاوشگری: هدف این کاوشگری این است که مشخص شود تعداد گیرنده های لمس در کدام قسمت 
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دست، بیشتر و در کدام قسمت آن، کمتر است.
   در جاهایی که تعداد این گیرنده ها بیشتر باشد، حساسیت بیشتری به لمس و تماس وجود دارد. 

   بهتر است در این آزمایش از گیره های گرد )تصویر کتاب درسی( استفاده کنید.
   گیره ها را خودتان با چرخاندن سر آزاد آنها، باز کنید و روی مقوا بچسبانید.

   فاصلٔه گیره ها را طبق شکل از لبٔه داخلی گیره ها، اندازه 
بگیرید.

    در این فعالیت بر حفظ ایمنی تأکید کنید و مراقب باشید 
بچه ها صدمه نبینند.

   پس از چندبار کار با گیره ها، ممکن است آنها شل شوند. 
داشته  مقوا  از  یکسانی  فاصلٔه  گیره،  دو  هر  باشید  داشته  توجه 

باشند و فاصلٔه آنها نیز تغییر نکند.
   هربار آزمایش باید در جای یکسان از کف دست یا پشت 

آن و... انجام شود.
تا  دهید  انجام  دوگیره ای،  آزمایش  از  بعد  یا  و  قبل  تصادفی  به طور  را  گیره  یک  با  آزمایش  هربار     

آزمایش شونده فقط احساس خود را بیان کند.
   نتیجٔه آزمایش این است که نوک انگشتان، حساس ترند، پس گیرنده های لمس بیشتری دارند.

   هرچه که فاصلٔه گیره ها کمتر شود، یک نقطٔه تماس را احساس می کنیم، حتی اگر دوگیره را تماس 
داده باشیم. در نوک انگشت حتی در فاصلٔه یک میلی متری هم دو نقطه را احساس می کنیم.

صفحه 60
فکر کنید: سر انگشتان حساس تر از جاهای دیگر دست هستند. عالوه بر آن، این حساسیت در افراد 

روشندل بیشتر است.
دربارٔه نابینایان، گفت وگویی بین دانش آموزان ترتیب دهید و طی آن دربارٔه نقش افراد سالم در کمک به 
نابینایان برای تسهیل در انجام فعالیت هایشان با دانش آموزان صحبت کنید. در صورت امکان از یک نابینا 

دعوت کنید تا در این گفت وگو شرکت کند.
جمع آوری اطالعات: دانش آموزان می توانند به این موارد اشاره کنند.

    استفاده از غذاهای دارای ویتامین مانند سبزیجات و میوه های تازه
    شست وشوی روزانٔه پوست دست و صورت و چند نوبت در هفته

    استفاده از کاله لبه دار و مواد ضدآفتاب
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    پرهیز از قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض تابش آفتاب
تمییز دو نقطه: روشی که برای ارزیابی قدرت تفکیک المسه ای فرد به کار می رود، توانایی تمییز دو 
نقطه است. همان طور که در فعالیت صفحٔه 59 کتاب درسی دیدید، در این آزمون دو سوزن )برای حفظ 
ایمنی دانش آموزان به جای سوزن از گیرٔه کاغذ استفاده شد( به آرامی هم زمان روی پوست فشار می آورند 
و فرد تعیین می کند که آیا دو نقطٔه تحریک را حس می کند یا یک نقطه را. در نوک انگشتان، فرد می تواند 
دو نقطٔه جداگانه را تشخیص دهد، حتی وقتی فاصلٔه سوزن ها 1 تا 2 میلی متر باشد، اما در پشت بدن معموالً 
سوزن ها باید 30 الی 70 میلی متر از هم فاصله داشته باشند تا فرد دو نقطٔه جداگانه را حس کند. علت این 

اختالف، تفاوت تعداد گیرنده های المسه ای است.

نمونه ارزشیابی این درس

معلم باید فعالیت و عملکرد گروه ها و هر دانش آموز را زیرنظر 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 برای 

جمع آوری اطالعات صفحه60 طراحی شده است )بند 6(.

جدول ارزشیابی

شناسۀ 
ارزشیابی

موارد/ 
معیارهامهارت ها

سطح
مالحظات

1234

درجمع آوری 6
اطالعات

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

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

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

می دهد.
٭

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

برخی از 
پاسخ های او 

قانع کننده 
نبود.
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اهرم ها

است.  ساده  ماشین  یک 
را  اجسام  می توان  آن  با 

جابه جا کرد.

از سه قسمت: تکیه گاه، محل 
قرار گرفتن جسم و محل وارد 
کردن نیرو تشکیل شده است.

در بعضی از اهرم ها تکیه گاه بین 
جسم و نیرو قرار دارد.

خیلی از وسایلی که در زندگی 
به کار می بریم مانند اهرم عمل 

می کنند.

و  نیرو  بین  جسم  اهرم ها  از  بعضی  در 
تکیه گاه قرار دارد.

و  جسم  بین  نیرو  اهرم ها  از  بعضی  در 
تکیه گاه قرار دارد.

نقشۀ درس

مطالب مرتبط به اهرم ها در سال های قبل:
سال اول: ــ
سال دوم: ــ

سال سوم:
 با یک میله و تکیه گاه می توان اجسام سنگین را جابه جا کرد.

 اهرم از سه بخش نیرو، تکیه گاه و جسم تشکیل شده است.
 وسیله ها و ابزارهای مختلفی هستند که مانند اهرم ها عمل می کنند و کار می کنند.

 در صورتی که تکیه گاه ثابت باشد مقدار نیرویی که به اهرم وارد می شود تا جسمی را جا به جا کند 
بستگی به فاصلٔه آن تا تکیه گاه و فاصلٔه جسم تا تکیه گاه دارد.

سال چهارم: ــ
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اهداف یادگیری

از دانش آموزان انتظار می رود در فرایند آموزش این درس بتوانند:
   با انجام فعالیت های مختلف )کاوشگری، آزمایش، گفت و گو و …( به این نتیجه برسند که در صورت 
ثابت بودن تکیه گاه، مقدار نیرویی که به اهرم وارد می شود تا جسمی را جابه جا کند بستگی به فاصلٔه آن تا 

تکیه گاه و به فاصلٔه جسم تا تکیه گاه دارد.
   با کار کردن با ابزارها و وسیله های مختلف که مانند اهرم عمل می کنند محل اجزای تشکیل دهندٔه آنها 

را تشخیص داده و آنها را در سه گروه طبقه بندی کنند. 

پیامد

از دانش آموزان انتظار می رود بعد از پایان این درس بتوانند:
   در زندگی روزمره در انجام دادن آسان تر کارها از اهرم مناسب استفاده کنند و توضیح مناسبی برای 

انتخاب خود داشته باشند.
جدول1ــ شناسنامۀ درس

فعالیتمفاهیم/حقایقصفحه
شناسه جدول 

ارزشیابی
واژه های علمیفعالیت های پیشنهادی

………………………5)الف ــ ب (گفت وگو دربارٔه تصویر عنوانی………………61

62

که ……………… پرسش  این  دربارٔه  کاوشگری 
متفاوت  جرم های  با  نفر  دو  چگونه 
می توانند با هم االکلنگ بازی کنند.

)اجرای دستورالعمل( 

2)الف ــ ب ــ 
پ ــ ت( و 9

با  جسم  دو  انتخاب 
جرم های مختلف اختیاری 
است. ضرورتی ندارد حتماً 
استفاده  عروسک  دو  از 
شود. می توانند در لیوان ها 
به تعداد نا مساوی گیره های 
هر  از  یا  دهند  قرار  کاغذ 
دو جسم دیگر با جرم های 

مختلف استفاده کنند.
 

…………
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فعالیتمفاهیم/حقایقصفحه
شناسه جدول 

ارزشیابی
واژه های علمیفعالیت های پیشنهادی

63

اهرم  مانند  االکلنگ  ــ 
میله  و  گاه  تکیه  از یک 

درست شده است.
هرچه  اهرم  یک  در  ــ 
جسم به تکیه گاه نزدیک تر 
کردن  بلند  برای  شود، 
آن به نیروی کمتری نیاز 

است.

ــ ادامٔه کاوشگری صفحٔه 62

بازی  چگونه  بارٔه  در  کاوشگری  ــ 
کردن االکلنگ در صورتی که محل 

فرد سنگین تر تغییر نکند 

3 )ب( و
2)الف ــ ب ــ 

پ ــ ت( و 9

اهرم

64

حالت  در  اهرم  در  ــ 
دو  جرم  اندازٔه  تعادل 
از  آنها  فاصلٔه  و  جسم 

تکیه گاه یکسان است

طبق دستورالعمل به تعادل رساندن 
اهرم در حالت های مختلف 

2)الف ــ ب ــ 
پ ــ ت( 

و 9

در  را  خط کشی  وسط 
محلی آویزان کنند )به وسیله 
یک کش حلقه ای و گیرٔه 
کاغذ( و گیره های کاغذ را 

در دوطرف قرار دهند. 

تعادل

65

قسمت  سه  از  اهرم  هر 
درست شده است:

نیرو اعمال  محل  1ــ 
ـ محل قرار گرفتن جسم 2ـ

3ــ تکیه گاه

اندازه گیری جرم چند جسم به وسیلٔه 
ترازویی که ساخته اند.

2)الف ــ ب ــ 
پ ــ ت( و 9

نیروــ تکیه گاه
ترازو

66

ــ اهرم ها کارها را آسان 
می کنند.

اهرم ها  از  بعضی  در  ــ 
تکیه گاه بین نیرو و جسم 

است
اهرم ها  از  بعضی  در  و 
جسم بین نیرو و تکیه گاه 

است.
اهرم ها  از  بعضی  در  و 
نیرو بین جسم و تکیه گاه 

است.

ــ گفت وگو دربارهٔ کاربرد اهرم ها در 
کارها  شدن  آسان  چگونه  و  زندگی 

توسط آنها 
ــ کار کردن با وسیله ها وابزار هایی که 
تشخیص  و  می کنند  کار  اهرم  مانند 
محل  و  نیرو  محل  و  تکیه گاه  محل 

جسم در آنها

5 )الف ــ ب(

2) ب ــ پ ــ 
ت( و 9

………………

ادامۀ جدول1ــ شناسنامۀ درس
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دانستنی های ویژۀ معلم

ماشین
ماشین وسیله ای است که به ما کمک می کند تا کارها را آسان تر انجام دهیم، برای مثال، جک اتومبیل، 

پیچ گوشتی، سطح شیب دار، قرقره، چرخ و محور همه ماشین هستند.
به ما کمک می کنند. یکی از این راه ها تغییر محل  ماشین ها از راه های گوناگون در انجام دادن کارها 
وارد شدن نیرو به جسم یا تغییر جهت نیرو است؛ مثالً هنگام بلند کردن اتومبیل به وسیلٔه جک، نیرویی را 
به صورت چرخشی بر دستٔه جک وارد می کنیم و جک را به چرخش درمی آوریم. جک این نیرو را رو به باال 
بر بدنٔه ماشین وارد می کند. ماشین ها گاهی با افزایش مقدار نیرو و گاهی با افزایش مسافت اثر نیرو بر جسم، 
کارها را برای ما آسان تر می سازند؛ مثالً جک اتومبیل با افزایش نیرو به ما کمک می کند؛ یعنی ما نیروی کمی 
به جک وارد می کنیم و جک نیروی وارده را چندین برابر می کند و بر بدنٔه ماشین وارد می آورد. در واقع، 
می توان گفت که جک با افزایش نیرو و تغییر جهت نیرو، به ما کمک می کند. بعضی دیگر از ماشین ها به جای 
افزایش نیرو، مسافتی را که نیرو بر آن اثر می کند افزایش می دهند؛ مثالً جاروی دسته بلندی را که معموالً 
برای جاروکردن حیاط مدرسه یا پیاده روی خیابان ها از آن استفاده می شود را در نظر بگیرید. افراد هنگام 
استفاده از این جارو دستٔه آن را فقط حدود 25 سانتی متر جابه جا می کنند در حالی که سر جارو، مسافتی 

بیش از یک متر را می پیماید و تمیز می کند. پس این نوع جارو، مسافِت اثر نیرو را افزایش می دهد.
ماشین های ساده: گروهی از ماشین ها که پایه و اساس ساخت ماشین های دیگرند، ماشین ساده نامیده 
می شوند. می توان گفت که ماشین های دیگر، حالت تغییر شکل یافتٔه ماشین ساده یا ترکیبی از چند ماشین 
ساده هستند. ماشین های ساده در دو گروه اصلِی خانوادٔه اهرم و خانوادٔه سطح شیب دار طبقه بندی می شوند.

اهرم ها: ساده ترین شکل اهر م ، میلٔه بلند و محکمی است که نقطه ای از آن بر چیزی تکیه داده شود. به 
این نقطه تکیه گاه می گویند، یک االکلنگ را در نظر بگیرید. وقتی به یک طرف آن نیرویی به سمت پایین وارد 
شود، آن سمت به طرف پایین و سمت مقابل آن به طرف باال حرکت می کند؛ در اینجا میلٔه االکلنگ به عنوان 

اهرم عمل می کند و نیرو را منتقل می سازد. هر اهرم با سه قسمت اصلی مشخص می شود:

نیروی محرک

نیروی مقاوم

بازوی مقاومبازوی محرک
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الف( تکیه گاه: نقطه ای است که میلٔه اهرم به دور آن می چرخد.
ب( بازوی محرک: فاصلٔه نیروی محرک تا تکیه گاه را بازوی محرک می گویند.

پ( بازوی مقاوم: فاصلٔه نیروی مقاوم تا تکیه گاه را بازوی مقاوم می گویند.
براساس قرار گرفتن محل تکیه گاه، نیروی محرک و نیروی مقاوم سه نوع اهرم وجود دارد. در اهرم نوع 
اول، تکیه گاه بین محل جسم )نیروی مقاوم( و محل وارد کردن نیرو )نیروی محرک( قرار دارد. در این نوع 
اهرم، نیروی محرک و نیروی مقاوم در دو جهت مخالف حرکت می کنند: وقتی که یک انتهای اهرم پایین 
می آید، انتهای دیگر باال می رود. این نوع اهرم ها همیشه برای تغییر جهت نیرو به کار می روند. االکلنگ، 
انبر دست و قیچی اهرم هایی از این نوع اند. در دو نوع دیگر اهرم، تکیه گاه در یکی از دو انتهای اهرم است 
و نیروهای محرک و مقاوم در یک جهت حرکت می کنند؛ بنابراین، از این نوع اهرم ها نمی توان برای تغییر 

جهت نیرو استفاده کرد.
در اهرم نوع دوم، نیروی مقاوم بین تکیه گاه و نیروی محرک قرار دارد؛ مثل چرخ دستی و فندق شکن. 

در اهرم نوع سوم، نیروی محرک بین تکیه گاه و نیروی مقاوم )محل جسم( است: مثل انبر و یخ گیر.
نیروی محرک

نیروی محرک

نیروی محرک

نیروی مقاوم

نیروی مقاوم

نیروی مقاوم

تکیه گاه

تکیه گاه

تکیه گاه

اهرم نوع اول

اهرم نوع دوم

اهرم نوع سوم
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به طور کلی، در مورد اهرم ها هنگامی که از اصطکاک و وزن اهرم صرف نظر شود )در حالت تعادل(، 
رابطٔه زیر را می توان نوشت:

)بازوی مقاوم( * )نیروی مقاوم( = )بازوی محرک( * )نیروی محرک(  

راهنمای آموزش

آمادگی از قبل:
برای انجام هر فعالیت از یک جلسه قبل از گروه ها بخواهید وسایل فعالیت را با کمک هم تهیه کنند.

صفحه 61
اغلب شروع هر درس با یک پرسش شروع می شود. اجازه دهید به آن پاسخ دهند و برای پی بردن به 

درستی پاسخ مطابق دستور العمل اقدام کنند.
با  بازی  دربارٔه  بچه ها  از  است،  درس  به  ورود  برای  دانش آموزان  در  انگیزه  ایجاد  که  این صفحه  در 
االکلنگ سؤال کنید و اجازه دهید خاطراتی را که در این مورد دارند بازگو کنند و بپرسید تا حاال با بزرگ تر 

از خودشان توانسته اند بازی کنند؟
صفحه 62

شروع  پرسش  و  مشکل  یک  مطرح شدن  با  درس 
می شود و آن االکلنگ بازی بین دو دوست با وزن های 
مختلف است، برای آنکه بتوانند بازی کنند پرسیده شده 

است:
شود؟  دور  یا  نزدیک  تکیه گاه  به  باید  سنگین تر  فرد 
کالس  تابلوی  روی  و  بشنوید  را  گروه  هر  پاسخ های 
بنویسید. اکنون از آنها بخواهید برای پی بردن به درستی 

پاسخ ،کاوشگری این صفحه را انجام دهند.
نکات ضروری که الزم است دانش آموزان در انجام این کاوشگری در نظر بگیرند

   دانش آموزان به طور گروهی کاوشگری را انجام دهند.
   عدد صفر اغلب خط کش ها در لبٔه آن قرار ندارد. در نتیجه عدد 25 درست وسط خط کش نیست، 
بهتر است ابتدا وسط خط کش را پیدا کنند و آن محلی است که اگر روی تکیه گاه قرار بگیرد، خط کش به 

حالت تعادل یا افقی قرار می گیرد پس دانش آموزان ابتدا باید وسط خط کش را پیدا کنند.

فقط مخصوص کودکان
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   در کاوشگری این صفحه، دانش آموزان باید توجه کنند که محل لیوان سبک و محل تکیه گاه باید، 
ثابت باشد. می توانند لیوان سبک را با چسب به خط کش بچسبانند و فاصلٔه لیوان سنگین تا تکیه گاه را تغییر 

دهند.
   انتخاب دو جسم با جرم های مختلف اختیاری است. ضرورتی ندارد حتماً از دو عروسک استفاده 

شود. می توانند از پاک کن و گیرهٔ کاغذ یا هر دو جسم دیگر استفاده کنند.
یکسان  فاصلٔه  در  را  وسنگین  سبک  لیوان  دو  شروع  در  حتماً  دانش آموزان  ندارد  ضرورت     
انتخاب شده  به جرم های  انتخاب کنند.بستگی  15سانتی متری قرار دهند. هر فاصلٔه یکسانی را می توانند 
دارد، در این آزمایش باید جسم سنگین را به تکیه گاه نزدیک کنند، هرچه جرم انتخاب شده در دو لیوان بیشتر 

باشد آزمایش را از فاصلٔه بیشتری شروع کنند.
   اختالف جرم دو لیوان را کم، انتخاب نکنید. مثالً می توانند در یک لیوان 6 گیره و در لیوان دیگر 

2 گیره بیندازند.
   دانش آموزان، نزدیک کردن لیوان سنگین تر به تکیه گاه را آن قدر ادامه دهند تا لیوان سنگین باالتر از 

لیوان سبک قرار بگیرد، در این مرحله به تعادل رساندن خط کش مطرح نیست.
صفحه 63

در این صفحه ادامٔه کاوشگری صفحٔه 62 است. در پایین صفحه طراحی یک کاوشگری است که 
به عهدٔه دانش آموزان گذاشته شده است. آنها باید مشخص کنند این بار محل لیوان سنگین ثابت است 
پی  برای  و  بدهند  را  پرسش  پاسخ  یا  پیش بینی  باید  آنها  می کند.  تغییر  تکیه گاه  از  لیوان سبک  فاصلٔه  و 
بردن به درستی پاسخ خود آزمایشی طراحی کنند و نتایج آن را در جدولی که طراحی کرده اند بنویسند و 
نتیجه گیری کنند. دانش آموزان می توانند این کاوشگری را در منزل انجام داده و گزارش آن را به کالس 

ارائه کنند.
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جدول ارزشیابی

شناسۀ 
ارزشیابی

موارد / 
معیارهامهارت ها

سطح
مالحظات 1234

2
در اجرای 

آزمایش / فعالیت/
كاوش

٭الف( مراحل را به درستی انجام می دهد

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

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

٭

٭ت( درتدوین و ارائه گزارش مهارت دارد

در طراحی 3
٭ب( متغیرها را به درستی تشخیص می دهد.آزمایش/كاوش

نگرش های 9
فعالیت گروهی

ضوابط كار گروهی را رعایت می كند )مشاركت 
در استفاده از وسایل/ رعایت نوبت/ فعال بودن 

حفظ سالمت خود و دیگران و…(
٭

 صفحۀ 64
در این صفحه کاوشگری در ارتباط با تعادل اهرم )قرار گرفتن اهرم در حالت افقی( است. با گذاشتن 
دو لیوان با تعداد گیره های مساوی در دو طرف تکیه گاه با فاصله های یکسان سبب می شود اهرم در حالت 
تعادل قرار بگیرد. اگر تعداد گیره های یکی از لیوان ها را دو برابر کنیم تعادل به هم می خورد؛ پیشنهادهایی 
که دانش آموزان برای برقراری تعادل اهرم می دهند را باید با انجام آزمایش درستی آن را نشان دهند. با دو 
باید نصف شود تا تعادل خط کش برقرار شود یا  برابرشدن تعداد گیره در لیوان فاصلٔه آن از تکیه گاه تقریباً 

لیوان با تعداد گیره کمتر باید در فاصلٔه دورتر قرار بگیرد تا تعادل برقرار شود.
صفحه 65

با آن جرم اجسامی مانند پاک کن و مدادتراش را  در این صفحه دانش آموزان ترازو درست می کنند و 
اندازه گیری می کنند. دو لیوان را در فاصله های مساوی از تکیه گاه در دو طرف به خط کش بچسبانید. در 
یک لیوان پاک کن را قرار داده و در طرف دیگر با گیره های کاغذ اهرم را به تعادل برسانید و جرم پاک کن را 

به دست آورید. توجه کنید جرم هر گیره تقریباً 2 گرم در نظر گرفته شده است.

جدول زیر نمونه ای از ارزشیابی از فعالیت کاوشگری پائین صفحه 63 می باشد.



100

صفحه 66 
می کند  آسان  را  کار  چگونه  وسیله  هر  اینکه  دربارٔه  صفحه  این  گفت و گوی  فعالیت  در  دانش آموزان 
گفت وگو می کنند، به طور مثال اگر در بازکن نباشد، در بطری چگونه باید باز می شد و یا اگر سیم چین و سایر 

وسیله ها نباشند کارها چگونه انجام می گرفت.
کالس  به  را  است  صفحه  این  در  که  وسیله هایی  هم،  مشارکت  با  بخواهید  دانش آموزی  گروه های  از 
بیاورند. در گروه خود با ابزار و وسیله هایی که در این صفحه آمده کار  کنند. آنها مشاهده می کنند تکیه گاه و 
محل نیرو و محل جسم در همٔه این ابزار مانند هم نیست. از آنها بخواهید اهرم ها را مانند جدول داده شده 
طبقه بندی کنند. دانش آموزان قبل از کامل کردن جدول روی هر وسیله محل تکیه گاه با دایرٔه قرمز و محل 
جسم با دایره ای زرد و محل نیرو با دایره ای آبی را مشخص کنند و سپس در جدول نام وسیله ها را در ستون 

مربوطه بنویسند. دانش آموزان باید جدول زیر را نتیجه گیری کنند.

نیرو بین جسم و تکیه گاهجسم بین تکیه گاه و نیروتکیه گاه بین جسم و نیرو

قیچی
سیم چین

سیم بر

در نوشابه باز کن
گردوشکن

فرغون

پنس
منگنه

میخ کش

نمونه ارزشیابی این درس

برای ارزشیابی از فعالیت پایین این صفحه از کدهای 2 )ب( و 2)پ( و 5)الف و ب( و 9 ارزشیابی کلی 
که در کلیات کتاب آمده است، استفاده کنید و از جدولی مانند جدول صفحه بعد دانش آموزان را ارزشیابی 

کنید.
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جدول ارزشیابی از فعالیت پایین صفحه 66

مالحظات1234معیارهاشناسه

٭از وسایل به درستی استفاده می کند.2 )ب(

٭از مشاهده های خود به درستی نتیجه گیری می كند.2 )پ(

5 )الف و 
ب(

الف( ایده های خود را به روش های مختلف )ترسیم 
شكل، نوشتن متن، بیان شفاهی و…( با دیگران در 

میان می گذارد.
ب( به ایده های دیگران توجه می كند.

٭

به درستی 4 در گفته و نوشتٔه خود از اصطالح علمی 
استفاده می کند.

٭

9
ضوابط کار گروهی را رعایت می کند )مشارکت در 
فعال در گروه  ــ  نوبت  ــ رعایت  از وسایل  استفاده 
انجام  از  بعد  میز کار  بودن در مرتب کردن  ــ سهیم 

آزمایش(
٭
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نقشۀ درس

مطالب مرتبط با موضوع ماشین های ساده در سال های قبل:
سال اول: ــ
سال دوم: ــ

سال سوم: ــ
سال چهارم: ــ

ماشین های ساده

کارها را آسان می کنند

قطعه  دو  اتصال  برای 
به کار می رود.

برای قطعه قطعه کردن و 
بریدن استفاده می شود.

با چرخیدن هر کدام دیگری 
هم با آن می چرخد.

در بیشتر ابزارهای چرخ دار، 
وجود دارد.

چرخ و محور

شیب دار  سطح  دو  از 
و  است  شده  درست 
یک طرف آن نازک تر 

از طرف دیگر است

با استفاده از سطح شیب دار 
به آسانی می توان جسمی را 
از پایین به باال یا از باال به 

پایین آورد.

اجسام  بردن  باال  برای 
استفاده می شود.

به صورت میله هستند که 
روی بدنۀ آنها شیارهایی 
قرار  مارپیچ  به صورت 

دارد.

قرقرهاهرم هاسطح شیب دارگوهپیچ
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اهداف یادگیری

از دانش آموزان انتظار می رود در فرایند آموزش این درس بتوانند:
با انواع ماشین های ساده  با انجام فعالیت های مختلف )آزمایش کنید ــ گفت وگو ــ کاوشگری و...( 
)سطح شیب دار ــ گوه ــ قرقره ــ پیچ و چرخ و محور ( و نقش آنها در آسان کردن کارها و کاربردشان در 

زندگی، آشنا شوند.

پیامد

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان این درس بتوانند: 
در زندگی روزمره برای انجام دادن آسان تر کارها ماشین های ساده را به کار ببرند.

جدول 1ــ شناسنامۀ درس

فعالیتمفاهیم/حقایقصفحه
شناسه جدول 

ارزشیابی
واژه های علمیفعالیت های پیشنهادی

ــ5)الف ــ ب(ــــ67

68

دربارٔه استفاده از ابزار ــ
برده  به کار  وسایل  و 
ساختمـان سازی  در 

گفت و گو می کند.

ــ5)الف ــ ب(

 69

الزم ــ نیروی  مقایسٔه 
کردن  جابه جا  برای 
ارتفاع  به  جسم  یک 
مشخص با استفاده از 
سطح شیب دار و بدون 

سطح شیب دار

2)الف ــ ب ــ پ 
ــ ت( و9

ــ آزمایش را به جای کتاب ها 
می توانید از یک کیسٔه نایلونی 
پر شده  از اجسام مختلف  که 
با  را  آن  سر  و  کنید  استفاده 

کش ببندید.

سطح شیب دار 
ــ نیرو
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فعالیتمفاهیم/حقایقصفحه
شناسه جدول 

ارزشیابی
واژه های علمیفعالیت های پیشنهادی

70

سطح  طول  که  درصورتی 
هرچه  باشد  ثابت  شیب دار 
ارتفاع سطح شیب دار بیشتر 
باشد، جسم با نیروی بیشتری 

حرکت  می کند.

آزمـایش  طـراحـی 
ارتفاع  تأثیر  دربارٔه 
بـر  شیـب دار  سطـح 

نیروی وارد بر جسم

8 )الف ــ ب( 
و 9

71

با استفاده از سطح شیب دار 
می توان جسمی را روی آن 
به آسانی از پایین به باال برد یا 

از باال به پایین برد.

دربـارٔه  کنیـد  فـکر 
کردن  شیب دار  علت 
سطح خیابان ها و کف 

آشپزخانه و…

گوه5 )الف ــ ب(

72
که  کارد  مانند  وسایلی  به 
یک لبٔه آن نازک تر از لبٔه 
دیگر است، گوه می گویند.

با  سیب  بریدن  مقایسٔه 
کارد و بدون کارد

1)الف ــ  ب (
2)پ(

گوه

73

است  میله  به صورت  پیچ 
که در بدنٔه آنها شیارهایی 
قرار  مارپیچ  به صورت 

دارد. 

استفاده از گوه در دو 
قطعه کردن تنٔه درخت

پیچ5)الف ــ ب(

ــ74
بستن  و  کردن  باز  در 
با  آشنایی  و  بطری  در 

کاربرد پیچ

1)الف ــ ب (
2)پ(

قرقره

ــ75
به کار  و  قرقره  ساخت 

بردن آن
2)الف ــ ب ــ  

پ ــ ت( و 9
قرقره

76

 ــ  چرخ و محور از یک 
آن  با  که  وچرخی  میله 
شده  درست  می چرخد 

است.
ـ ماشین های ساده کار ها را  ـ 

آسان می کنند.

ساخت ماشینی مرکب 
ماشین  سه  حداقل  از 

ساده

3)الف(
 2)ب ــ  پ ــ  

ت( و 9

یک ماشین اسباب بازی در 
اختیار هر گروه قرار دهید تا 
دانش آموزان با مشاهدٔه چرخ 
و محور ماشین اسباب بازی با 
کار چرخ ومحور آشنا شوند.

 ــ  چرخ و محور
 ــ  ماشین ساده
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دانستنی های معلم

خانوادۀ سطح شیب دار
بسیاری از ما دیده ایم که به وسیلٔه یک سطح شیب دار باری را با استفاده از نیروی کم به داخل کامیون 

منتقل می کنند.
با استفاده از سطح شیب دار می توانیم به کمک یک نیروی کم در 
مسافتی طوالنی جسمی را به سمت باال حرکت دهیم، در حالی که ممکن 
است جابه جا کردن این جسم با نیروی ماهیچه و بدون استفاده از سطح 
شیب دار در توان ما نباشد. در هنگام پایین آمدن از یک ارتفاع زیاد سطح 
شیب دار کمک می کند به آسانی به سمت پایین حرکت کنیم. برای این کار 

از پله ها که به صورت سطح شیب دار درست می شوند استفاده می کنیم.
سطح  خانوادٔه  از  هستند  ساده  ماشین های  جزء  که  پیچ  و  گوه 

شیب دار به حساب می آیند. نوک قیچی، چاقوی معمولی، ساطور و … گوه هستند.
چرخ و محور

چرخ و محور نیز مانند قرقره از خانوادٔه اهرم به شمار می آید. تفاوت چرخ و محور قرقره این است که در 
چرخ و محور می توان قسمت نیروی مقاوم و محرک را به طور دلخواه تنظیم کرد؛ در حالی که در قرقره چنین 
کاری عملی نیست. دستگیرٔه در و فرمان اتومبیل نمونه هایی از چرخ و محورند. تفاوت دیگر چرخ و محور با 
قرقره در این است که با چرخیدن محور چرخ هم می چرخد و برعکس، با چرخیدن چرخ، محور نیز می چرخد؛ 

یعنی هر دو با هم می چرخند در صورتی که در قرقره حول محورش می چرخد و محور با آن نمی چرخد.
ماشین های مرکب و پیچیده

گاهی دو یا چند ماشین با هم ترکیب می شوند و ماشین جدیدی را به وجود می آورند که ماشین مرکب نام 
دارد؛ مثالً از ترکیب گوه و اهرم، قیچی ساخته می شود. دوچرخه نیز نوعی ماشین پیچیده است که از چندین 

ماشین ساده مانند چرخ و محور )فرمان و پدال دوچرخه( و اهرم و پیچ تشکیل شده است.
همانند اهرم عمل می کند،  این ماشین چون دقیقاً  از ماشین های ساده قرقره است.  یکی دیگر  قرقره: 
جزء خانوادٔه اهرم به شمار می آید. هر قرقره محوری دارد که می تواند آزادانه به دور آن بچرخد. از آن برای 
جابه جا کردن بار استفاده می شود. قرقرٔه ثابت، که اغلب در ساختمان سازی برای باال بردن بار به طبقه های 

باالتر استفاده می شود. قرقره ثابت است و اندازٔه نیرو تغییر می کند و فقط جهت آن تغییر می کند.
گوه:  گوه از دو سطح شیب دار تشکیل شده است که یک طرف آن نازک تر از طرف دیگر است مانند 
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تبر که قسمت نوک تیز آن داخل درخت رفته و آن را دو تکه یا چند تکه می کند. تفاوت آن با سطح شیب دار 
در جابه جایی جسم است. جسم روی سطح شیب دار که یک ماشین ساده است از پایین به سمت باال و یا 
برعکس حرکت می کند و سطح شیب دار ثابت است. در صورتی که در به کار بردن گوه، جسم ساکن است 

و گوه دور آن حرکت می کند. مانند کلنگ، تیشه و بیل.
پیچ ها

پیچ ها اغلب به صورت میله هستند. در بدنٔه آنها شیارهایی به صورت مارپیچ قرار دارد و از خانوادٔه سطح 
شیب دار هستند چون از سطح های شیب دار کوچک ساخته شده اند. کار پیچ ها وصل کردن قطعه های چوبی 

و بعضی مانند سرمته برقی برای ایجاد حفره به کار می رود.

فعالیت های یادگیری

آمادگی از قبل
از یک جلسه قبل از دانش آموزان بخواهید وسیله های مربوط به فعالیت را با هماهنگی اعضای گروهشان 

تهیه کنند.
هر درس را می توانید با بحث و گفت وگو در باره تصویر عنوانی شروع کنید و هر فعالیت هم اغلب با 
پرسش شروع می شود که دانش آموز برای رسیدن به درستی پاسخ ها به صورت گروهی باید طبق دستورالعمل 

انجام دهد.
صفحه 67

خوب  دانش آموزان  را  تصویر  دهید  اجازه  می دهد.  نشان  را  نیمه تمام  ساختمان  یک  ساختن  تصویر، 
مشاهده کنند و سپس آنها را در یک بحث عمومی شرکت دهید. پرسش هایی مانند:

        در ساختن یک خانه یا ساختمان از چه ابزارهایی استفاده می شود؟
   آیا از نزدیک، ساختن یک خانه را مشاهده کرده اید؟

   با چند نفر می توان یک ساختمان را ساخت؟
   چه افرادی می توانند ساختمان بسازند؟

اشاره به تخصص های مختلف افراد و اینکه ارزش کار گروهی در به پایان رساندن ساختن یک ساختمان 
و استفاده از ابزارها در آسان کردن کارها و مشکالتی که در صورت نبودن ابزار در ساختن یک ساختمان 

پیش می آید می تواند مورد بحث عمومی در کالس برای آموزش این صفحه باشد. 
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صفحه 68
    در این صفحٔه، دانش آموزان فعالیت »گفت و گو کنید« را در گروه خود به بحث بگذارند. هدف اشاره 
به ابزارهایی مانند فرغون، بیل، کلنگ، جرثقیل و … است و باید بگویند هرکدام از این ابزار برای انجام چه 
کاری می باشد.و اگر این وسیله ها نباشند کار ها چگونه انجام می گیرد، مثالً اگرکلنگ نباشد کار کندن زمین 
چگونه انجام خواهد گرفت، دانش آموزان را هدایت کنید تا به اهمیت این ابزار و وسیله ها در آسان کردن 

کارها پی ببرند.
دانش آموزان در این صفحه با سطح شیب دار و اهمیت آن در آسان کردن کارها، آشنا می شوند.

قبل از انجام کاوشگری از گروه ها بخواهید پیش بینی کنند حرکت فرغون در کدام حالت به نیروی کمتری 
نیاز است؟

الف( حرکت فرغون به طور عمودی.
ب( حرکت فرغون روی سطح شیب دار. )تختٔه شیب دار(

گروه ها بعد از بحث در گروه پیش بینی خود را روی تابلوی کالس بنویسند.
صفحه 69 و 70

انجام  را  شده  هدایت  کاوشگری  یک  پاسخ ها  درستی  به  بردن  پی  برای  دانش آموزان  صفحه  این  در 
می دهند. آنها بعد از انجام دادن کاوشگری باید به این نتیجه برسند که:

نیروی الزم برای حرکت فرغون در راستای قائم بیشتر از حرکت آن روی سطح شیب دار است.
نکات زیر برای انجام دادن این فعالیت الزم است، مورد توجه قرار گیرد:

   دانش آموزان فعالیت را به صورت گروهی انجام دهند.
    حرکت جسم در راستای قائم و روی سطح شیب دار باید به آرامی و سرعت ثابت انجام گیرد.

   نیرویی که برای حرکت دادن جسم به آن وارد می شود به وسیلٔه کش است و سبب تغییر طول کش 
با کش 30  اگر آزمایش  به طور مثال  بماند.  ثابت  باید  تغییر  این  انجام گیرد  به آرامی  می شود. اگر حرکت 
سانتی متری انجام می گیرد و در حرکت جسم در راستای قائم 50 سانتی متر می شود باید این 50 سانتی متر در 

حال حرکت ثابت بماند. )در صورت آرام حرکت دادن جسم این اتفاق رخ می دهد(
    آزمایش با شیب های کمتر تفاوت نیروها در دو حالت را بهتر نشان می دهد.

انجام دهند و  نیروسنج  با  این فعالیت را  نیروسنج، دانش آموزان می توانند  به      در صورت دسترسی 
عددهای نیروسنج را بدون توجه به واحد نیرو )نیوتون( یادداشت کرده و با هم مقایسه کنید.



109درس ٩: کارها آسان می شود )2(

پیشنهاد می شود:
    آزمایش را به جای کتاب ها می توانید از یک کیسٔه نایلونی که از اجسام مختلف پر شده استفاده کنید 

و سر آن را با کش ببندید.
   از کش مناسب با جسمی که اختیار می کنید، استفاده کنید.

را  کش  طول  تغییر  نیست  الزم  کنید.  مقایسه  هم  با  را  کش ها  طول     
یادداشت کنید.

   در این فعالیت عامل اصطکاک در تخته ای که انتخاب می کنید را باید 
کیسٔه  در  جسم  دادن  قرار  و  صاف  تختٔه  انتخاب  با  می توانید  دهید،  کاهش 
نایلونی یا استفاده از وسیلٔه چرخ دار )کامیون اسباب بازی( عامل اصطکاک 

را کاهش دهید.
   ضرورتی ندارد دانش آموزان جسم را در تمام طول سطح شیب دار حرکت دهند بلکه تا نیمٔه آن کافی 

است و حرکت جسم در راستای قائم تا ارتفاع مربوط به نیمٔه سطح شیب دار کفایت می کند.

   دانش آموزان آزمایش را دوبار دیگر تکرار کنند که انتظار می رود طول کش هر بار با مقدار یکسانی 
به دست آید. اگر تفاوت جزئی هم باشد از خطای آزمایش است. اما هربار انتظار می رود طول کش در حرکت 

جسم در راستای قائم بیشتر از طول کش در حرکت آن روی سطح شیب دار باشد.
به کار می رود  دو حالت  در  برای حرکت جسم  که  نیرویی  با  ببرند طول کش  پی  باید  دانش آموزان       

متناسب است. هرچه نیرو بیشتر باشد طول کش بیشتر خواهد بود.
پاسخ پرسش های این صفحه

وارد  به جسم  نیروی کمتری  کمتر است چون  الف( طول کش در حرکت جسم روی سطح شیب دار 
می شود.

ب( نیروی وارد به جسم در حرکت آن در راستای قائم بیشتر است چون طول کش بیشتر است.
پ( سطح شیب دار سبب می شود جسم را با نیروی کمتری به ارتفاع مورد نیاز برسانیم.
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در مرحلٔه 7 کاوشگری دانش آموزان در ادامٔه فعالیت طول سطح شیب دار را ثابت نگه می دارند و ارتفاع 
سطح شیب دار را تغییر می دهند. قبل از انجام آزمایش باید در گروه خود پیش بینی کنند، نیروی الزم برای 

حرکت جسم روی سطح شیب دار با ارتفاع کمتر، بیشتر است یا در ارتفاع بیشتر؟
اجازه دهید آزمایش را با حداقل سه ارتفاع انجام دهند و چیز هایی که باید ثابت نگه دارند را مشخص 

کنند. جدول را خودشان درست کنند و کامل کنند و نتیجه گیری کنند.

نمونه ارزشیابی این درس از دانش آموز

به منظور  بگیرید و  باید زیرنظر  برای ارزشیابی فعالیت صفحٔه 69 عملكرد گروه ها و هر دانش آموز را 
ارزشیابی از عملكرد آنها، جدول ارزشیابی زیر را که از شناسٔه 2 )الف ــ ب ــ پ و ت( و 9 از جدول 

ارزشیابی در کلیات کتاب استفاده شده كامل كنید. 

جدول ارزشیابی

 شناسۀ 
موارد / ارزشیابی

معیارهامهارت ها
سطح

مالحظات
1234

در اجرای آزمایش 2
/ فعالیت/كاوش

٭الف( مراحل را به درستی انجام می دهد.

گزارش کامل 
نیست.

به درستی، استفاده  از وسایل مناسب  ب( 
می كند.

٭

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

٭

٭ت( درتدوین و ارائه گزارش مهارت دارد

نگرش های فعالیت 9
گروهی

می كند  رعایت  را  گروهی  كار  ضوابط 
رعایت  وسایل/  از  استفاده  در  )مشاركت 
و  خود  سالمت  حفظ  بودن  فعال  نوبت/ 

دیگران و…(

٭
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صفحۀ 71:
دانش آموزان با انجام دادن فعالیت »فکرکنید« به کاربرد سطح شیب دار در زندگی روزمره و نقشی که در 

آسان کردن کارها دارد، پی می برند.
در تمام سطح شیب دارها جسمی از پایین سطح به طرف باال و یا برعکس حرکت می کند.

 فکرکنید پایین صفحۀ 71 
دانش آموزان بعد از بحث در گروه پاسخ گروه خود را در کالس مطرح کنند. علت شیب دار کردن کف 

آشپزخانه، حمام و سطح خیابان های شهر و شیروانی ها، سرخوردن آب و جمع نشدن آب می باشد.
صفحه 72 

اجازه دهید دانش آموزان با یک کارد یک بار مصرف سیب را دو تکه کنند. یک بار هم با دستٔه قاشق این 
کار را انجام دهند. آنها متوجه می شوند کارد که یک گوه است کار دو تکه کردن سیب را آسان می کند. ولی 

با دستٔه قاشق این کار به سختی انجام می گیرد.
در این صفحه با انواع وسیله ها که شبیه کارد هستند و گوه می باشند و با کاربرد آنها آشنا می شوند. گوه ها از 

دو سطح شیب دار درست شده اند که یک طرف آنها نازک تر از طرف دیگر آن می باشد.
بپرسید چه تفاوتی بین گوه و سطح شیب دار است؟

پاسخ ها را بشنوید. دانش آموزان را هدایت کنید تا به نتیجٔه زیر برسند:
در سطح شیب دار جسم، حرکت می کند و سطح شیب دار ساکن است ولی در گوه جسم حرکت نمی کند 

بلکه گوه درون جسم حرکت کرده و آن را دو تکه می کند.
صفحه 73

در »فکر کنید« این صفحه با گوه دو تکه کردن تنٔه درخت آسان تر انجام می گردد.
در  بخواهید  دانش آموزان  از  دارد.  زندگی  در  فراوانی  کاربرد  که  است  ساده ای  ماشین  پیچ،  پیچ ها: 
کالس   جست و جو کنند و پیچ ها را پیدا کنند و از آنها بپرسید از پیچ ها چه استفاده های دیگری می توان 

کرد؟ )پیچی که دستگیرهٔ در را وصل کرده ــ سرپیچ المپ و …(
اجازه دهید دانش آموزان یک پیچ را از نزدیک مشاهده کنند و نتیجٔه مشاهدٔه خود را بیان کنند و به سطح 

شیب دارهای کوچک و مارپیچ آن پی ببرند.
صفحه 74

دانش آموزان با انجام دادن فعالیت این صفحه به اهمیت پیچ در محکم کردن در بطری پی می برند.
صفحه 75

قرقره: قرقره ماشین ساده ای است که برای جابه جا کردن بار استفاده می شود. اجازه دهید دانش آموزان 
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قرقره

نخ متصل به لوله است

گلوله

لوله نقش سطح شیب دار دارد.

خط کش به عنوان اهرم

سوزن به عنوان گوه

نخ

جایی باید آویزان کنند.

خمیر بازی خمیر بازی نی نوشابه

با اهمیت قرقره در انجام کارهای مختلف در صفحٔه 
75 آشنا شوند.

بچه ها  دهید  اجازه   75 صفحٔه  پایین  فعالیت  در 
قرقره درست کنند. در این صفحه قرقره خیاطی را از 
یک نی نوشابه عبور داده اند. نی نقش محور را برای 
قرقره دارد و قرقره حول آن باید آزادانه بچرخد. نخی 
از میان نی عبور داده شده و انتهای دو سرنخ را به هم 
گره می زنند و از دستگیرٔه در آویزان می کنند روی نی 
دو طرف قرقره با خمیر بازی می چسبانند تا قرقره فقط 

در یک محدوده حرکت کند.
بتوانند  باید  که می سازند  قرقره ای  با  دانش آموزان 

باری را جابه جا کنند.
صفحه 76:

چرخ و محور: یک ماشین اسباب بازی در اختیار هر گروه قرار بگیرد. دانش آموزان با مشاهدٔه چرخ و 
محور ماشین اسباب بازی پی می برند محور میله ای است که چرخ حول آن قرار گرفته است، با حرکت محور 
چرخ نیز می چرخد و یا با حرکت دادن چرخ، محور نیز با آن می چرخد. با چرخیدن قرقره محور، حرکت 

نمی کند و محور ثابت است.
فعالیت پایین صفحه را اجازه دهید دانش آموزان به طور گروهی انجام دهند و پروژه ای کار کنند.

بادکنک
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یک نمونه پروژٔه دانش آموزی که در آن سطح شیب دار ــ قرقره ــ گوه ــ اهرم در داخل یک جعبٔه کارتن 
مانند شکل به کار رفته است و با آن بادکنکی را می ترکانند. گلوله ای از سطح شیب دار که یک لوله است، 
رها می شود و وارد لیوانی که متصل به قرقره است می شود. این نخ قرقره به لوله متصل است. سنگینی گلولٔه 
داخل لیوان آن را به طرف پایین حرکت می دهد. نخ دیگر قرقره خط کش را به سمت باال حرکت می دهد. 
طرف دیگر خط کش خارج از جعبٔه سوزنی نصب شده با حرکت آن و برخورد سوزن به بادکنک سبب ترکیدن 

آن می شود.
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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  روی ریشه همه گیاهان 
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...(
٭


