ﺩﺭﺱ ﻫﺸﺘﻢ
ﺩﺭﺱ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺴﺎﺯﻡ

درس در ﻳﮏ ﻧﮕﺎه
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮی ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی اﺑﺰار در زﻧﺪﮔﯽ وﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺎرﻫﺎ آﺷﻨﺎ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.آن ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻫﺎی روزﻣﺮه ﺧﻮد درک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺑﺰار ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در وﻗﺖ
ﻳﺎ ،اﻧﺮژی ،ﮐﻴﻔﻴﺖ و ﮐﻤﻴﺖ روش ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻫﺪاف/ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ
در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ:
ﺳﻄﺢ ١ــ در ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮐﺎر ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺑﺰار را در آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﺪن ﮐﺎرﻫﺎ را ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
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ﺳﻄﺢ ٢ــ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ وﺳﺎﻳﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر روزﻣﺮه ﺑﺎ آن ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ را در ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺮای
ﺳﺎده ﺗﺮ ﺷﺪن ﮐﺎر ﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪ.
ﺳﻄﺢ ٣ــ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﮏ وﺳﻴﻠﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺑﺰار را در ﺳﺎده ﻧﻤﻮدن ﮐﺎر ﻫﺎ ﻳﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ در زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

ﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
اﺑﺰار ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ

داﻧﺴﺘﻨﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻢ
آﻣﻮزﮔﺎران ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺆﺛﺮی از وﺳﺎﻳﻞ و اﺑﺰار ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎرﺑﺮد ﺻﺤﻴﺢ وﺳﺎﻳﻞ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ آن ﻫﺎ ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ اﺑﺪاﻋﯽ ﺧﻮدﺷﺎن )در ﺻﻮرت ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ( ﻫﺪاﻳﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ از ﮔﭻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻧﻮﺷﺘﻦ و در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ﮔﭻ از ﻣﺎژﻳﮏ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ روی ﻣﻘﻮا و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را از ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﮏ راه ﺣﻠﯽ ﺑﻮدن و ﻧﺎ اﻣﻴﺪی ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ رﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ.
اﻳﻨﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﻴﺮ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺑﻬﺒﻮد در ﻣﻮرد وﺳﺎﻳﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ رﻓﺎه ،آﺳﺎﻳﺶ و ﺳﻬﻮﻟﺖ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎم ﺑﻪ اﺑﺰار و اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﺎوراﻧﻪ دارد ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ دﻧﻴﺎی ﻣﺎﺷﻴﻨﯽ اﻣﺮوز دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻓﺰار ﻫﺎی ﺳﺎده ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ را در ﮐﻨﺎر اﺑﺰار ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ.
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﺑﺰار ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻢ )اﺑﺰار دﻳﺪن( و دﺳﺖ ﻳﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ
ﮐﺎره ﺗﺮﻳﻦ اﻓﺰار ﺑﺸﺮ ﻋﻨﺎﻳﺖ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﺳﺎده ای ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر روزﻣﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ،وﺳﺎﻳﻞ ﺳﺮﻣﺎزا و ﮔﺮﻣﺎزا ،وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ،وﺳﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ و… در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﻪ ﻣﻌﻠّﻤﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان
اﺳﺖ.

ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی
ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ارﺗﺒﺎط ﻫﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ،ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ،اﻣﮑﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ ﻳﮏ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎ وﺳﻴﻠﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن
ﮐﺎرﮐﺮد ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﻴﺰم ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ اﺑﺰار ﻫﺎ و… ﺻﺪ ﻫﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﻔﻴﺪ دﻳﮕﺮ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﺰار ﻫﺎی ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر روزﻣﺮه از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در آن ﻫﺎ داد ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻗﺪرت
ﺧﻼﻗﻴﺖ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮﻧﺪه ای ﻫﺴﺘﻴﺪ ﮐﻪ ﺧﻮراک ﺧﻮﺷﻤﺰه ای را در ﺳﻮراخ ﺗﻨﻪ درﺧﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ و ﻣﻨﻘﺎرﺗﺎن ﺑﻪ آن
ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.ﭼﻪ راه ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ؟ از ﭼﻪ اﺑﺰار ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮐﺮد؟ ﺑﺎ ﻃﺮح ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﯽ
ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﻳﺪ.
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ را  /ﺗﺎﺑﻠﻮﻳﯽ را ﺑﻪ دﻳﻮار ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻴﺪ .ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟ آﻳﺎ ﻣﻴﺦ را ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در دﻳﻮار ﻓﺮو ﮐﻨﻴﺪ؟ اﮔﺮ
ﭼﮑﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﭼﻴﺰی را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟ اﮔﺮ ﻣﻴﺦ در ﻣﺤﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻮﺑﻴﺪه ﺷﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را از دﻳﻮار ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟
در ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ واﺣﺪی ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ و ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ دﻳﮕﺮ ﭼﯽ؟ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﭘﺎﺳﺨﯽ را ﮐﻪ
ﺻﺤﻴﺢ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ﻣﻄﺮح ﻧﮑﻨﻴﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﻓﻘﻂ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﭼﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﮐﺸﻒ ذﻫﻨﻴﺎت
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ﺑﭽﻪ ﻫﺎ از ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺻﺤﻴﺢ و ﻏﻠﻂ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﮐﺎر )ﻳﮑﯽ از ﮐﺎر ﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم( از ﭼﻪ اﺑﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم؟ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﺎی ﻣﻦ ﺑﻮدﻳﺪ ،از
ﭼﻪ ﭼﻴﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻳﺪ؟
از آن ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻫﺮ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﮐﻪ وارد ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺰار ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .و در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻴﺰی ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﻴﺪ آﻳﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺑﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻳﺎ از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اﺑﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻳﻦ دو ﮐﺎر ﺧﻮد اﺑﺰاری را ﻃﺮاﺣﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در آن ﻫﺎ ﻧﻴﺎز اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ و ﮔﺎﻫﯽ اﺑﺰار ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﻴﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻣﺮدم ﺑﻴﻬﻮده از ﭼﻨﮕﺎل  /ﻗﻴﭽﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را رد ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺪﻻل ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﯽ دﻳﮕﺮی اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻼﺻﻪ آن ﮐﻪ ﺑﺮای
ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ آﺳﺎن ﺷﺪن ﮐﺎر ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺑﺰار ﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و راه اﺳﺘﻔﺎده از
آن ﻫﺎ را ﻃﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎً اﺳﺎﻣﯽ اﺑﺰار ﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺟﺪول ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﻼک ﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﻼک ﻫﺎ

ﺳﻄﺢ۱

ﺳﻄﺢ ۲

ﺳﻄﺢ ۳

ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺑﺰار

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ را در زﻣﻴﻨﻪ اﺑﺰار ﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﺮﺣﯽ را ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از اﺑﺰار ﻫﺎی ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد
ﮐﻪ از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داده ﺷﺪه در اﺑﺰار ﺧﺎﺻﯽ اراﺋﻪ و آن را اﺟﺮا
در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﮐﻨﻨﺪ.
دﻫﻨﺪ.

ﺧﻼﻗﻴﺖ

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎﻳﯽ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه دارای ﻧﻮآوری ﻃﺮاﺣﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻧﻮآوری ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﺮاری در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی اﺳﺖ اﻣﺎ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﻮدن اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت
در دﺳﺘﺮس آن ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
آن اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ آن ﺳﺮوﮐﺎر دارد.

اﺑﺰار و روش ﻫﺎی ارزﺷﻴﺎﺑﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮐﻪ در ﻃﯽ آن داﻧﺶ آﻣﻮز ﭼﻴﺰ ﺳﺎده ای ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای وﺳﻴﻠﻪ ای ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺜﻼ ً ﺑﺎ ﮔﻴﺮه ی ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺎری ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ و ...ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
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ﺩﺭﺱ ﻧﻬﻢ
ﺯﻣﲔ ﺧﺎﻧﻪ ی ﺧﺎﻛﯽ ﻣﺎ

درس در ﻳﮏ ﻧﮕﺎه
در اﻳﻦ درس داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺮدن ،ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﺮدن ،ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی
ﮔﺮوﻫﯽ ﺿﻤﻦ درک ﺑﺎ ارزش ﺑﻮدن ﺧﺎک ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ :ﮐﻪ در روی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺸﮑﯽ ﻫﺎی زﻣﻴﻦ ﺧﺎک وﺟﻮد دارد،
ﺧﺎک ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ ،ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎک را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آب و ﺧﺎک وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.

اﻫﺪاف ﻫﺎ/ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎ
در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ:
ﺳﻄﺢ ۱ــ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﺎﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در آن ﺟﺎ ﻫﺎ ﺧﺎک ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد
اﺳﺘﻔﺎده را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺳﻄﺢ ۲ــ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد ،ﺟﺎﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺧﺎک ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻮارد
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اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎک را ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺎک ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی آﺷﮑﺎر آن ﻫﺎ
را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻄﺢ ۳ــ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد ،ﺟﺎﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺧﺎک ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻮارد
اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎک را ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺎک ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن
آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
ﭼﻨﺪ ﻟﻴﻮان ﻳﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ــ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺧﺎک ــ ﻣﻘﺪاری آب ــ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﭘﺎﻳﻪ ــ ﻣﻘﺪاری ﺧﺎک ﻧﺮم

داﻧﺴﺘﻨﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻢ
• ﺧﺎک راﺑﻄﯽ ﻣﻴﺎن ﺟﻬﺎن زﻧﺪه و ﻏﻴﺮزﻧﺪه اﺳﺖ .ﺧﺎک ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ اﺳﺖ .ﺧﺎک از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻏﺬای ﺟﺎﻧﻮران و اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ و ارزش ﺑﺴﻴﺎر دارد.
• ﺑﺮای ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﺎک اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد ،ﻳﺦ زدن آب در داﺧﻞ ﺷﮑﺎف ﺳﻨﮓ ﻫﺎ را ﺧﺮد و
رﻳﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ در ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﺧﺮد ﺷﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری از ﺑﻘﺎﻳﺎی ﻣﻮﺟﻮدات
زﻧﺪه ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ ﺧﺎک را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺧﺎک ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻣﻮاد آﻟﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ آﻟﯽ ﺧﺎک را ﮔﻴﺎﺧﺎک )ﻫﻮﻣﻮس( ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﮔﻴﺎﺧﺎک ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﺎن و اﺟﺴﺎد ﺟﺎﻧﻮران ﭘﺲ از ﻣﺮگ آن ﻫﺎﺳﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﺘﻮان ﻧﻮع و ﮔﻴﺎه و ﺟﺎﻧﻮر را ﺗﺸﺨﻴﺺ داد .ﮔﻴﺎﺧﺎک ﺳﺒﺐ ﺗﻴﺮﮔﯽ رﻧﮓ ﺧﺎک ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﺧﺎک ﺳﺒﺐ
ورود آب و ﻫﻮا ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
• ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺧﺎک ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی زﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﺎک ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﮑﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ .ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﺎک ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ،آب و ﻫﻮا ،ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺤﻞ ،زﻣﺎن ،وﺿﻊ ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪی و ﻧﻮع ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
اﻳﻦ آب و ﻫﻮا اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﻧﻮع ﺧﺎک ﻣﯽ ﮔﺬارد.
• ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻴﻦ ذرات ﺧﺎک ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ درﺟﻪ ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺧﺎک زﻳﺎدﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ً ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ذرات
ﻣﺎﺳﻪ آن زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻴﻦ ذرات ﺧﺎک ﻫﻢ زﻳﺎدﺗﺮ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آب ﺑﻴﺸﺘﺮی در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎک ﻫﺎ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺖ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ آب در ﺧﺎک ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﺎی ﮔﻴﺮد و ﻳﺎ از آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺧﺎک ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً
ﺑﻴﻦ ذرات ﺧﺎک رس ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد .وﻟﯽ ﺧﺎک رس ﻋﻤﻼ ً آب را از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﮑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی
ﺧﺎﻟﯽ آن ﺑﺎ ﺟﺬب ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ آب ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﺎک رس ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آب را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺧﻮد ﺟﺎی
دﻫﺪ ﻳﺎ از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر دﻫﺪ.
• ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰی ﺧﺎک ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ آن در ﭘﺮورش دادن ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻏﺬای اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ آن ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻏﺬای اﻧﺴﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰی ﺧﺎک ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽ ﺗﻮان آن ﻫﺎ
را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺠﻴﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ آورد ،زﻳﺮا ﻣﺜﻼ ً ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺧﺎﮐﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻻزم ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻳﮑﯽ از
آن ﻫﺎ ﻣﺜﻼ ً رﻃﻮﺑﺖ اﻧﺪک ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰی
ﺧﺎک ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﺮد .اﻣﻼح ،آب ،ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا ،اﺳﻴﺪی ﻳﺎ ﻗﻠﻴﺎﻳﯽ ﺑﻮدن ﺧﺎک ،ﺟﺎﻧﺪاران ذره ﺑﻴﻨﯽ ﺧﺎک،
ﺣﺎﻧﺪاران ﺑﺰرگ ﻣﻨﻄﻘﻪ و …
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ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی
١ــ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺧﺎک ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
ــ ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ آﺟﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه )ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ ﮔﻠﺪان ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه( ــ ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ ﺳﻨﮓ آذرﻳﻦ )ﺳﻨﮓ ﭘﺎ( ،ﻣﻘﺪاری ﺑﺮگ و ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎی
ﺧﺸﮏ ،ﻳﮏ ﻫﺎون ﻓﻠﺰی
ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﻄﻌﺎت آﺟﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﮔﻠﺪان ﺷﮑﺴﺘﻪ را داﺧﻞ ﻫﺎون ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﻨﺪ ،ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﻮدر درآﻳﻨﺪ .آن ﻫﺎ را از ﻫﺎون ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ.
ــ ﺳﭙﺲ ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮓ ﭘﺎ )ﻳﺎ ﺳﻨﮓ ﻫﺎی آذرﻳﻦ ﻫﻮازده( را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﮑﻮﺑﻨﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذرات زﺑﺮ رﻳﺰ در آﻳﻨﺪ .آن ﻫﺎ
را ﻫﻢ از ﻫﺎون ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ.
ــ در آﺧﺮ ﺑﺮگ ﻫﺎ و ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎی ﺧﺸﮏ را ﻫﻢ داﺧﻞ ﻫﺎون ﻣﯽ ﮐﻮﺑﻨﺪ ﺗﺎ دﻳﮕﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﺮگ و ﺳﺎﻗﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪ ی ﻣﻮاد را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻳﮏ ﺧﺎک ﺧﻮب درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎک در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﻳﺪ.

و اﻳﻦ ﮐﻪ ﺧﺎک ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐﺪام ﻣﺎده را ﮐﻢ دارﻧﺪ؟ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه ﺧﺎک ﺟﻨﮕﻞ ﮐﺪام ﻣﺎده را ﺑﻴﺸﺘﺮ
دارﻧﺪ.
٦٩

٢ــ در  ٥ﻇﺮف ﻫﻢ ﺷﮑﻞ ﺧﺎک ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ،ﮐﻤﯽ ﺧﺎک ﻫﺎ را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ.
ــ ﻇﺮف ﺷﻤﺎره ) (١ﻓﻘﻂ ﺧﺎک ﺧﺸﮏ دارد.
ــ ﻇﺮف ﺷﻤﺎره ) (٢ﺧﺎک ﮐﻤﯽ ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺖ.
ــ ﻇﺮف ﺷﻤﺎره ) (٣داﺧﻞ ﺧﺎک ﮔﻴﺎه دارد.
ــ ﻇﺮف ﺷﻤﺎره ) (٤ﺧﺎک ﺧﺸﮏ
ــ ﻇﺮف ﺷﻤﺎره ) (٥ﺧﺎک ﺧﺸﮏ
داﻧﺶ آﻣﻮزی ﻳﮏ ﺑﺎر روی ﺧﺎک ﺧﺸﮏ ﻓﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻳﮏ ﺑﺎر روی ﺧﺎک ﻣﺮﻃﻮب و ﻳﮏ ﺑﺎر روی ﺧﺎک ﺑﺎ ﮔﻴﺎه.
ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داده ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﺧﺎک ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻨﺪ
و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻮای ﺷﻬﺮ ﭘﺮ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺑﻌﺪ
روی ﻇﺮف ) (٤ﺑﻪ آراﻣﯽ و ﺑﺎ آب ﭘﺎش آب ﻣﯽ رﻳﺰﻳﻢ و ﺑﺮ روی ﻇﺮف ) (٥ﺑﺎﺷﻠﻨﮓ.
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺷﻴﺐ ﻫﻢ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ را ﺑﺮای ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ ی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ،آﺑﻴﺎری ﺑﺎﺷﻠﻨﮓ ﺧﺎک ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
ﻏﺬای ﻣﺎ و ﻫﻤﻪ ی ﺟﺎﻧﻮران دﻳﮕﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن درﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد :درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری ﻫﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺪام ﺟﺎﻧﻮران در ﺧﺎک زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ :ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺎک ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ دﻳﮕﺮی ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮم ﺧﺎﮐﯽ وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ
ﺟﺎﻧﻮران دﻳﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺎک ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮش داﺧﻞ ﺗﻨﻪ ی درﺧﺖ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﺪ.
آﻳﺎ ﺧﺎک ﻫﻤﻪ ی ﮔﻠﺪان ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﮔﻴﺎﻫﺎن آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ را از ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﺧﺎک ﻫﺎی رﺳﯽ ﺧﻮب رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﮐﯽ آن ﻫﺎ ﮔﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از
ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﺧﺎک ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ آﺑﮑﺸﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻻزم دارﻧﺪ )ﺧﺎک ،ﻣﺎﺳﻪ و ﺷﻦ ﻓﺮاوان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﮐﻮد ﻓﺮاوان ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی اﻳﻦ ﻣﻮارد را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺖ ﻣﺜﻼ ً در زﻣﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽ ﮐﺎرﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﯽ ﮐﺎﺷﺖ.
آب از ﮐﺪام ﺧﺎک زودﺗﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدن آب از ﺧﺎک ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺧﺎک واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻴﺸﺘﺮ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻳﮏ ﺷﺮط اﺳﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ
راه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﭘﺎ( آﻧﻮﻓﺖ آب از ﺧﺎک ﻋﺒﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺮط ﻻزم اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ(
ﻣﺴﻠﻤﺎً ﮐﺸﺎورزان ﻗﺒﻞ از ﮐﺸﺖ داﻧﻪ ﻫﺎ زﻣﻴﻦ را ﺷﺨﻢ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﻦ ذرات ﺧﺎک ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ آب و ﻫﻮا ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
از آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻟﻴﻮان ﻫﺎ را از داﺧﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﺑﺎ ﻣﻴﺦ داغ ﺳﻮراخ ﮐﻨﻴﺪ .اﮔﺮ از ﺧﺎرج ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻮراخ ﮐﻨﻴﺪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﺳﻮراخ از ﺧﺮوج آب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎک ﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺧﺎک رس ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﺎﻟﺺ،
ﻣﺎﺳﻪ ی ﺧﺎﻟﺺ و ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از رس و ﻣﺎﺳﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻬﺘﺮ درک ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺎک اﺳﺘﻔﺎده زﻳﺎدی ﺑﺮای ﻣﺎ دارد :ﺑﺮﺧﯽ وﺳﺎﻳﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺎک ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ آن ﻫﺎ را در ﮐﻮره ﻣﯽ ﭘﺰﻧﺪ و رﻧﮓ آﻣﻴﺰی
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دوﺑﺎره ﻣﯽ ﭘﺰﻧﺪ )ﻗﻨﺪان ــ ﻇﺮوف ﭼﻴﻨﯽ ،ﮐﺎﺳﻪ ی ﺗﻮاﻟﺖ ،دﺳﺘﺸﻮﻳﯽ ،ﺳﺮاﻣﻴﮏ( ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺷﺎره
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ و ﻇﺮﻳﻒ ﺗﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﮔﻞ آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺷﻤﺎره )(۱
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻳﮏ ﺧﺎک ﺧﻮب ﮐﺸﺎورزی ﻳﺎ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻳﺎ ﮔﻠﺪان ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻣﺴﺎوی از رس ،ﻣﺎﺳﻪ و ﮔﻴﺎﺧﺎک ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻴﺎﺧﺎک
ﻫﻤﺎن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ی اﺟﺰای ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮری ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﻳﮕﺮ ﮔﻴﺎه و ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻮدن را در آن ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺪﻫﻴﻢ در
اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ از ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﮔﻠﺪان ﻫﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻳﺎ آﺟﺮ ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ ی رس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ از ﺳﻨﮓ ﭘﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﺳﻪ وﺷﻦ و ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ
ﺧﺸﮏ را ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖ آﻟﯽ ﺧﺎک ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﮔﻴﺎﺧﺎک در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﻢ .در ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺷﻤﺎره )(۲
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺧﺎک )ﺑﺎد ،ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪﻳﺪ( و راه ﻫﺎی ﻧﮕﻪ داری از ﺧﺎک )ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﯽ( اﺳﺖ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم آﺑﻴﺎری ﺑﺎ آب ﭘﺎش و ﺷﻠﻨﮓ ﻳﮑﺒﺎر ﻇﺮف ﻫﺎ را ﺗﺨﺖ و ﻳﮑﺒﺎر ﺷﻴﺐ دار ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﻧﻘﺶ ﺷﻴﺐ را ﻫﻢ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ را ﺑﻴﺮون از ﮐﻼﺳﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ،ﺗﺎ ﮔﻞ درﺳﺖ ﺷﺪه ﮐﻼس و ﻣﻴﺰ را آﻟﻮده ﻧﮑﻨﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻗﺒﻞ داﺧﻞ ﻳﮏ ﻇﺮف ﻣﻘﺪاری ﻣﺎش ﻳﺎ ﻋﺪس ﺑﮑﺎرﻳﺪ.
ﺟﺪول ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﻼک ﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﻼک ﻫﺎ

ﺳﻄﺢ ۱

ﺳﻄﺢ ۲

ﺳﻄﺢ ۳

ﻣﮑﺎن ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺧﺎک ﻳﺎﻓﺖ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﯽ در ﺷﻬﺮ ﻳﺎ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮ روی
ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺧﺎک ﻓﺮاوان روﺳﺘﺎی ﺧﻮد ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﮐﺮه ی زﻣﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آن
ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﺤﻞ ﻫﺎ ﺧﺎک ﻓﺮاوان اﺳﺖ.
ﻣﺤﻞ ﻫﺎ ﺧﺎک ﻓﺮاوان اﺳﺖ.
اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﺎک ﻫﺎ

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎک ﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ ﻳﮏ وﻳﮋﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎک ﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آزﻣﺎﻳﺸﯽ ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺒﻮر آب در
وﻳﮋﮔﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ ی ﺧﺎک ﻫﺎ ﻳﮑﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ.

اﺑﺰار و روش ارزﺷﻴﺎﺑﯽ
ارزﺷﻴﺎﺑﯽ در اﻳﻦ درس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﺪارک دﻳﺪن اﻧﻮاع ﺧﺎک و درﺧﻮاﺳﺖ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻪ
ﺗﻔﺎوت و ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎک ﻫﺎ را ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺩﺭﺱ ﺩﻫﻢ
ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺎ ﻫﻮﺍ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ

درس در ﻳﮏ ﻧﮕﺎه
در اﻳﻦ درس داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ :ﮐﻪ ﻫﻮا ﺑﺮای ﻣﺎ ،ﺟﺎﻧﻮران و
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﻫﻮا در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ وﺟﻮد دارد .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم دادن آن ﻫﺎ  ،ﻫﻮا ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و راه ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

اﻫﺪاف/ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ
در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺳﻄﺢ ١ــ ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﻳﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﻣﺎ ﻫﻮا وﺟﻮد دارد ،ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﺤﺪود در اﺳﺘﻔﺎده
از ﻫﻮا و ﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﻟﻮده ﮐﺮدن ﻫﻮا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺳﻄﺢ ٢ــ ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﻫﻮا وﺟﻮد دارد و ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن
ﺑﺮای ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ /و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻄﺢ ٣ــ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺘﻔﺎده/ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﺧﻼق ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻪ ﻫﻮا
در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﺎدﮐﻨﮏ ،ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ،ﺣﺒﺎب ﺷﻴﺸﻪ ای ،ﺳﺮﻧﮓ ،ﺷﻤﻊ ،ﻧﺦ ،ﺧﻤﻴﺮﺑﺎزی

داﻧﺴﺘﻨﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻢ

• ﻫﻮا ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﻘﺪاری ذرات ﻣﺎﻳﻊ و ﻣﻘﺪاری ذرات ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺖ .ﺣﺪود  ٩٩درﺻﺪ ﮔﺎزﻫﺎی ﺗﺸﮑﻴﻞ
دﻫﻨﺪه ی ﻫﻮا ﻓﻘﻂ  ٢ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن )ازت( ﺑﺎ  ٧٨درﺻﺪ و اﮐﺴﻴﮋن ﺑﺎ  ٢١درﺻﺪ اﺳﺖ و ﻳﮏ درﺻﺪ ﺑﻘﻴﻪ ﮔﺎزﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آرﮔﻮن ،ﮐﺮﺑﻦ دی
اﮐﺴﻴﺪ ،ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻨﻮاﮐﺴﻴﺪ و … ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ذرات ﻣﺎﻳﻊ ﻫﻮا ﻫﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً آب اﺳﺖ و در ﺷﺮاﻳﻂ آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺳﻴﺪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ .ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ،ذرات ﻧﻤﮏ ،ﮔﺮده ی ﮔﻞ ﻫﺎ و … ﺑﺎﺷﺪ.
• رﻧﮓ آﺑﯽ آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺬب ﻧﻮرﻫﺎی آﺑﯽ ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﺳﺖ .ﻧﻮرﻫﺎی ﻣﺮﺋﯽ ﺧﻮرﺷﻴﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻮای اﻃﺮاف ﮐﺮه ی زﻣﻴﻦ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻮر آﺑﯽ آن ﺟﺬب ﻫﻮا ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻫﻮای ﮐﺮه ی زﻣﻴﻦ )آﺳﻤﺎن( را در روز آﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ و ﺷﺐ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﻮر
ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻮای ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ آن را ﺳﻴﺎه ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ.
• ﻧﻴﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ ی زﻣﻴﻦ ،ﻫﻮا را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ .اﮔﺮ وﺟﻮد ﻧﻴﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ ﻧﺒﻮد ،ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪه ی ﻫﻮا ﺑﻪ ﻓﻀﺎ
ﻣﯽ ﮔﺮﻳﺨﺘﻨﺪ .ﻫﻮای اﻃﺮاف زﻣﻴﻦ ﺟﺰﻳﯽ از ﺳﻴﺎره ی زﻣﻴﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﺮاه آن ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ.
• ﻫﻮا در ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن و اداﻣﻪ ی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ روی ﮐﺮه ی زﻣﻴﻦ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارد ،زﻳﺮا:
ــ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻪ ی ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺮای اداﻣﻪ ی ﺣﻴﺎت ﺧﻮد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻮا دارﻧﺪ )ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﻫﻮا ﻧﺪارﻧﺪ(
ــ ﻫﻮا ﻣﺎﻧﻊ رﺳﻴﺪن ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﮐﺸﻨﺪه ی ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ــ ﻫﻮا واﺳﻄﻪ ای ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻫﻮا وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ اﺧﺘﻼف دﻣﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ
روز ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  ٢٠٠درﺟﻪ ی ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد )١٠٠ــ در ﺷﺐ ﻫﺎ و  + ١٠٠در روزﻫﺎ( ﻣﯽ رﺳﻴﺪ.
• اﻣﺮوزه از ﻫﻮا ﺑﺮای آﺳﺎﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻴﺮوی اﺻﻄﮑﺎک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
• ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻫﻮا را ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ .وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﮔﻮش ﺻﺪای ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ آن )ﺑﺎد ،و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﯽ
وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ( و ﭘﻮﺳﺖ آن را ﺣﺲ ﮐﻨﻴﻢ.
• ﺟﺎﻧﻮران در ﻫﻤﻪ ی ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻳﻌﻨﯽ اﮐﺴﻴﮋن ﻫﻮا را ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﮔﺎز ﮐﺮﺑﻦ دی اﮐﺴﻴﺪ ﭘﺲ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .وﻟﯽ ﮔﻴﺎﻫﺎن
ﻓﻘﻂ در ﺷﺐ ﻫﺎ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در روزﻫﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﻨﻔﺲ ﮐﺮﺑﻦ دی اﮐﺴﻴﺪ ﻫﻮا را ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ و اﮐﺴﻴﮋن ﭘﺲ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
• اﻧﺴﺎن و ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻫﻮا ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﻘﻂ از اﺻﻄﻼح ﻫﻮا اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ و ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ذﮐﺮی از ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪه آن ﺑﺒﺮﻧﺪ.

ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی
١ــ ﻳﮏ ﺑﺎدﮐﻨﮏ و ﻣﻘﺪاری ﻟﻮﻟﻪ ی ﻧﺎزک ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﻳﮏ ﺳﻤﺖ ﻟﻮﻟﻪ را داﺧﻞ دﻫﺎﻧﻪ ی ﺑﺎدﮐﻨﮏ ﮐﻨﻴﺪ و دﻫﺎﻧﻪ ی
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ﺑﺎدﮐﻨﮏ را ﺑﺎ ﻧﺦ ﺑﻪ دور ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺎدﮐﻨﮏ را ﺑﻴﻦ دو ﮐﺘﺎب ﻫﻢ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻪ از ﻫﻢ ﮐﻤﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
ــ ﻳﮏ ﮐﺘﺎب را ﻫﻢ روی دو ﮐﺘﺎب دﻳﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
ــ ﺣﺎل دﻫﺎﻧﻪ ی دﻳﮕﺮ ﻟﻮﻟﻪ را ﻳﮑﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان در دﻫﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ و در آن ﺑﺪﻣﺪ.
ــ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﻠﺖ را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﭼﻪ ﺟﺎﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ،ﻫﻮا
ﺳﺒﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ )اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد(
ــ اﮔﺮ ﺗﻠﻤﺒﻪ و ﻻﺳﺘﻴﮏ ﺗﻮﻳﯽ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ دارﻳﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﺎ آن اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺗﺸﮏ ﺑﺎدی ،ﺑﺎﻟﺶ
ﺑﺎدی ،ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺎدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺑﺎد ﮐﺮدن ﻻﺳﺘﻴﮏ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ و دوﭼﺮﺧﻪ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد
ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﮏ ﻫﺎی ﺑﺎدی اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ،
٢ــ  ٢ﺣﺒﺎب ﺷﻴﺸﻪ ای ﻳﮑﯽ ﺑﺰرگ و ﻳﮑﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﺒﺮﻳﺪ ٢ ،ﺷﻤﻊ ﻳﮏ اﻧﺪازه را روﺷﻦ ﮐﻨﻴﺪ و در زﻳﺮ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺣﺒﺎب ﻫﺎ
ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺷﻤﻊ زودﺗﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﻋﻠﺖ آن را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
وﻗﺘﯽ در زﻣﺴﺘﺎن درﻫﺎی اﺗﺎق ﻫﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻳﻢ ،ﭼﺮا ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی اﺟﺎق ﮔﺎز ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟
در ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روﺷﻦ ﺑﻮدن ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی اﺟﺎق ﮔﺎز در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﺗﻤﺎس ﺣﺒﺎب را از ﻣﻮادی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﻪ ی ﺣﺒﺎب داﺧﻞ آن ﻓﺮو رود ﺗﺎ ﻫﻮا وارد ﺣﺒﺎب ﻧﺸﻮد
)روزﻧﺎﻣﻪ ی ﺧﻴﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ(
از ﺧﻤﻴﺮ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ اﮐﺴﻴﮋن اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ.
از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺧﻄﺮات
روﺷﻦ ﺑﻮدن ﺑﺨﺎری ﻫﺎ در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ آﺷﻨﺎ ﺳﺎزﻳﺪ.
٣ــ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻫﻮا
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ آب رﻧﮕﯽ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد وﻟﯽ اﻳﻦ ﮐﺎر درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ و
ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻫﻮا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﮓ را
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻴﺮون ﻣﯽ راﻧﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻗﺒﻞ
از اﻳﻦ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮓ ﻫﺎ وﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ ،دﺳﺘﻪ ی ﻳﮑﯽ از
ﺳﺮﻧﮓ ﻫﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﺸﺎر داده ﺑﺎﺷﻴﺪ و دﺳﺘﻪ ی ﺳﺮﻧﮓ
دﻳﮕﺮی را ﺑﻴﺮون ﺑﮑﺸﻴﺪ ﺗﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.
آﻳﺎ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ﺟﺎروﺑﺮﻗﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ
از ﮐﺎری ﮐﻪ ﺧﻮد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﻴﺪن ﺑﺎ ﻧﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﮐﻤﮏ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﻫﻴﭻ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻳﮕﺮی ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ.
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ﺟﺪول ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﻼک ﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺳﻄﺢ ١

ﻣﻼک ﻫﺎ

ﺳﻄﺢ ٢

ﺳﻄﺢ ٣

اﻃﺮاف ﻣﺎ ﻫﻮا وﺟﻮد دارد

ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﻫﻮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از اﻓﺘﺎدن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﻫﻮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﮏ ﺟﺴﻢ
را ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻨﺪ.
ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ﺷﻮد.
ﻫﻮا را ﺣﺲ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮا

ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ی ﺧﻮد ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ی ﺟﺎﻧﺪاران ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ی ﻫﻮا
در ﺻﻨﻌﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
از ﻫﻮا ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
از ﻫﻮا اراﻳﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا

راه ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ راه ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای راه ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ
ﻫﻮای ﮐﺮه ی زﻣﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻬﺮ/روﺳﺘﺎی ﺧﻮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻮای ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻨﺪ.

اﺑﺰار و روش ارزﺷﻴﺎﺑﯽ
ﺗﺪارک ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻮا را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﻴﻂ واﻗﻌﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﯽ
ﻫﻮا ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﺩﺭﺱ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ
ﺩﻧﻴﺎی ﮔﺮﻡ ﻭ ﺳﺮﺩ

درس در ﻳﮏ ﻧﮕﺎه
ﭼﻴﺰﻫﺎ و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﮔﺮم و ﺳﺮد را ﻫﻤﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از آن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺘﯽ اﺳﺖ.
داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻳﻦ درس )آزﻣﺎﻳﺶ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺳﺶ از
اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻊ ،ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﺟﻤﻌﯽ( و … ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﮔﺮم و ﺳﺮم و ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎی آن درﮔﻴﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ و
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮﻣﺎ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از آنﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

اﻫﺪاف /ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎ
در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ:
ﺳﻄﺢ ١ــ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪهای را ﮐﻪ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻗﺎﻟﺐ
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ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ )دﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ( ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﺳﻄﺢ٢ــ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻳﮏ دﻳﮕﺮ ﻳﺎ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ دﻳﮕﺮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه را در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻧﺎ
آﺷﻨﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﮔﺮﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﺳﻄﺢ ٣ــ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮﻣﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻣﺎ را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺳﺎزد ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
آدﻣﮏ ﻳﺨﯽ )ﺑﻄﺮی ﭘﺮ از آب ﻳﺦ زده( ،ﻧﺎﻳﻠﻮن ،ﻣﻘﻮا ،ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﭼﻨﺪ رﻧﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻧﺪازه و ﺟﻨﺲ ﻳﮑﺴﺎن ،ﺷﻤﻊ و ﮐﺒﺮﻳﺖ
و ﺟﺎ ﺷﻤﻌﯽ ،ﻳﮏ اﺗﻮی ﺑﺮﻗﯽ ٢ ،ﻋﺪد ﻻﻣﭗ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ٢ ،ﻻﻣﭗ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ )اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوهﻫﺎ(

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﻓﻴﻠﻢ ﺧﺎﻧﻮاده:
در اﺑﺘﺪای اﻳﻦ درس اوﻟﻴﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان را از ﺷﺮوع درس ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزﻳﺪ از آنﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﻓﻴﻠﻢ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺒﻴﻨﺪ در
آن ﻓﻴﻠﻢ از آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن در ﺳﺎﺧﺖ آدﻣﮏ ﻳﺨﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ در ﻣﻮرد وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺰل )آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
و اﺗﺎقﻫﺎ( ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ و ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻳﺎدآور ﺷﻮﻧﺪ.
٢ــ ﻓﻴﻠﻢ داﻧﺶآﻣﻮز:
از ﻓﻴﻠﻢ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻨﺎﻃﻖ آب و ﻫﻮاﻳﯽ اﻳﺮان ،اﻧﻮاع ﺷﺘﺮﻫﺎ و ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
٣ــ ﻧﺮم اﻓﺰار داﻧﺶآﻣﻮز:
ﺑﻌﺪ از دو ﺟﻠﺴﻪ اﺑﺘﺪاﻳﯽ درس داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺗﺮﻏﻴﺐ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺎزیﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
٤ــ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻌﻠﻢ:
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺮﻣﺎ و دﻣﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﻣﺎ در ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ و ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻣﻨﺰل ،ﭘﻨﺠﺮه دوﺟﺪاره ،و ﻋﺎﻳﻖ ﮐﺎری ،ﻧﻘﺸﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ آب و ﻫﻮاﻳﯽ اﻳﺮان ،ارﺗﺒﺎط ﻧﻮر و ﮔﺮﻣﺎ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی داﻧﺴﺘﻨﯽﻫﺎ ،ﻓﻴﻠﻢ و ﻋﮑﺲ ﻧﺮم اﻓﺰار را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.
ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ را در ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻴﺪ.
 ٥ــ ﮐﺘﺎب ﮐﺎر
ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﻮارد ذﻳﻞ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺘﺎب ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
١ــ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﮔﺮم و ﻣﻨﺎﻃﻖ آب و ﻫﻮاﻳﯽ اﻳﺮان ٢ــ ﭘﻮﺷﺎک ﮔﺮم و ﺳﺮد ٣ــ ﭼﻴﺰﻫﺎی ﮔﺮم و ﺳﺮد
٤ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﻣﺎ در ﻣﺸﺎﻏﻞ

داﻧﺴﺘﻨﯽﻫﺎی ﻣﻌﻠﻢ

• ﮔﺮﻣﺎ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ﮔﺮم را در ﮐﻨﺎر ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ﺳﺮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻴﻢ ،ﻣﺜﻼ ً وﻗﺘﯽ ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ آﻫﻦ داغ را داﺧﻞ ﻇﺮف آب ﺳﺮد ﻓﺮو
ﻣﯽﺑﺮﻳﻢ ﻣﻘﺪاری اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﻳﯽ از ﺟﺴﻢ داغ )آﻫﻦ( ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺳﺮد )آب( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه از ﺟﺴﻢ
ﮔﺮم ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺳﺮد اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻣﺎی دو ﺟﺴﻢ ﻳﮑﺴﺎن ﺷﻮد اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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• دﻣﺎ
دﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ دو واژه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻣﺎ ﺟﺪای از ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﻣﺎی ﻳﮏ ﺟﺴﻢ در واﻗﻊ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﺮﻋﺖ
ﺣﺮﮐﺖ ذرات ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪهی آن اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎی ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺸﯽ ذرات آن ﺟﺴﻢ اﺳﺖ .ﮔﺮﻣﺎ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه اﻧﺮژی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه از ﺟﺴﻢ ﮔﺮم ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺳﺮد اﺳﺖ.
ﻳﮑﯽ از واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی اﻧﺮژی ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﻧﺮژی ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﮐﺎﻟﺮی ) (calاﺳﺖ  ٣٠ﮔﺮم ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﯽ
ﺳﺮخ ﺷﺪه ) ١٠ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭼﻴﭙﺲ(  ١١٥ﮐﺎﻟﺮی اﻧﺮژی دارد.
ﻳﮑﯽ از واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی دﻣﺎ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻳﺎ ﺳﻴﻠﺴﻴﻮس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ) (٠cﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد .واﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دﻣﺎ
درﺟﻪ ﮐﻠﻮﻳﻦ اﺳﺖ .ﺻﻔﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﺮاﺑﺮ  ٢٧٣درﺟﻪ ﮐﻠﻮﻳﻦ اﺳﺖ.
• اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﻣﺎ
از ﮔﺮﻣﺎ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ )اﺳﺘﺨﺮاج و ذوب ﻓﻠﺰات ،رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮی و …( ،ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻣﮑﺎنﻫﺎ ،ﭘﺨﺶ ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮ وﻗﺖ ﺳﻮﺧﺘﯽ ﺑﺪون اﮐﺴﻴﮋن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺴﻮزد ﮔﺎز ﺳﻤﯽ و ﻣﺮگ آﻓﺮﻳﻦ ﮐﺮﺑﻦ
ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﻴﺪ ) (COﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺎز زﻏﺎل ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﮐﺮﺳﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎی آنﻫﺎ از ﺳﻮﺧﺘﻦ زﻏﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻣﺮوزه ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﻣﺴﻴﺮ دودﮐﺶ ﺑﺨﺎریﻫﺎی و ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﻓﻀﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮐﺴﻴﮋن ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﮔﺎز ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮد.
• ﻧﻮر و ﮔﺮﻣﺎ
ﻧﻮر و ﮔﺮﻣﺎ ﻫﺮ دو ﺻﻮرﺗﯽ از اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺟﺴﺎم ﮔﺮم از ﺧﻮد ﻧﻮر
ﺗﺎﺑﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﺴﻤﯽ ﮔﺮمﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﺧﻮد ﻧﻮر ﺑﻴﺶﺗﺮی ﺗﺎﺑﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻮری ﮐﻪ از اﺟﺴﺎم ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﭼﺸﻢ
ﻣﺎ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪن اﺳﺖ )ﻣﺮﺋﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ( )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل از ﻧﻮع ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﻓﺮوﺳﺮخ )اﺷﻌﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ( اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺴﻤﯽ
ﺑﺘﺎﺑﻨﺪ ﮔﺮﻣﺎی ﺑﻴﺶﺗﺮی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻗﺘﯽ دﺳﺘﻤﺎن را ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﯽ ﻧﺰدﻳﮏ اﺗﻮ داغ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ ﮔﺮﻣﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﻓﺮوﺳﺮخ را
ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ اﻧﺮژی ﻧﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﻳﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻳﻌﻨﯽ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺟﺴﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
آﻓﺘﺎب اﺣﺴﺎس ﮔﺮﻣﺎ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
• ﭘﻮﺷﺶ و ﮔﺮﻣﺎ
ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪن ﺟﺎﻧﻮران راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺮای ﮔﺮم ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آنﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮﻧﺴﺮد در ﻓﺼﻞ
ﺳﺮﻣﺎ ﮔﺎه ﮐﺎﻣﻼ ً ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮﻫﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺮکﻫﺎی ﺑﺪن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺸﻢ ﺑﺪن ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻋﺎﻳﻖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﻣﺎ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻊ از
ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﮔﺮﻣﺎی ﺑﺪن آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻗﻄﺒﯽ )روﺑﺎه و ﺧﺮس( ﭼﺮﺑﯽ زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ آنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﻳﻘﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از دﺳﺖ
رﻓﺘﻦ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻓﺼﻞ ﺳﺮد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﻮا در ﻻﺑﻪﻻی ﭘﺮﻫﺎی آنﻫﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺘﻘﺎل راﺣﺖ
ﮔﺮﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را ﮔﺮم ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ.
• ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ در ﮔﺮﻣﺎ
١ــ ﻋﺎﻳﻖ ﮐﺎری :ﮐﻒ ،ﺳﻘﻒ و دﻳﻮارﻫﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل آب ﮔﺮم …
٢ــ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺷﮑﺎف در و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ
٣ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﺠﺮه دوﺟﺪاره
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٤ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮده ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ٥ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی ﺷﻔﺎف ﻣﺨﺼﻮص و ﻳﺎ ﻧﺎﻳﻠﻮن ﺑﺮوی ﺷﻴﺸﻪﻫﺎ
 ٦ــ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺨﺎری )ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺴﻮزد(
٧ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﺟﻨﺲ و رﻧﮓ(
 ٨ــ ﻟﻮﻟﻪ دودﮐﺶ ﺑﻠﻨﺪ )ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻮﺗﺎه دودﮐﺶ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻣﺎ را ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ(
٩ــ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮﺑﺎزده
١٠ــ ﺑﺴﺘﻦ درﻳﭽﻪ ﮐﻮﻟﺮ
• ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی آﻓﺮﻳﻨﺶ
ﺧﺎﻟﻖ آدﻣﻴﺎن ،اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺗﻔﮑﺮ را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻫﺪﻳﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﭘﻮﺷﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺪارک ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ
و در ﻣﻮرد ﺟﺎﻧﻮران ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮای ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺶ در
ﻣﻮرد اﻳﻦ ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮ و اﺳﺘﺪﻻل و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ )ﻓﺘﺒﺎرک
اﻟﻠﻪ اﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻘﻴﻦ ــ ﺳﻮره ﻣﺆﻣﻨﻮن آﻳﻪ (١١٤

ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی
١ــ ﺳﺎﺧﺖ آدﻣﮏ ﻳﺨﯽ را در اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﻳﻦ درس ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻴﺪ ،ﺧﻮب اﺳﺖ .ﺑﺮای زﻧﮓ ﻋﻠﻮم ﺑﻌﺪی ﻫﻤﻪ
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﮏ آدﻣﮏ ﻳﺨﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻄﺮیﻫﺎی ﻳﮑﺴﺎن )ﻫﻢ اﻧﺪازه( در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﺗﺰﺋﻴﻴﻦ ﺑﻄﺮی ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آدﻣﮏ درآﻳﺪ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻳﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻼﻳﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ﻳﮏ ﺑﻄﺮی ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺮ از آب ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﭘﺲ از ﻳﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻳﺦ ﻣﯽزﻧﺪ.
٢ــ در آزﻣﺎﻳﺶ ،آدﻣﮏ ﻳﺨﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮم ﺗﺮﻳﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان را دﻋﻮت ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮای آزﻣﺎﻳﺶ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻴﺪن و ﻟﺬت ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎ
از ﮐﻼس ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.
ــ زﻣﺎن ﻣﺴﺎوی در ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ ﻳﮑﯽ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﮑﺴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺖ ﺑﺮای آزﻣﺎﻳﺶ )ارﺗﺒﺎط رﻧﮓ و ﮔﺮﻣﺎ ﺣﺪود
 ٢٠دﻗﻴﻘﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﮔﺮم ﺣﺪود  ٣٠دﻗﻴﻘﻪ
ــ در آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺮمﺗﺮﻳﻦ ﻣﮑﺎن اﮔﺮ آدﻣﮏ ﻳﺨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎوی ﻳﺦ ﺗﺪارک ﺑﺒﻴﻨﺪ .در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺪار
ﻳﺦ ذوب ﺷﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻘﺪار ﮔﺮﻣﺎ اﺳﺖ .اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺑﺰار و روﺷﯽ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺜﻼ ً ﻣﻘﺪار آب ﺣﺎﺻﻞ
از ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻫﺮ ﻣﮑﺎن را در ﻟﻴﻮانﻫﺎی ﻫﻢ اﻧﺪازه ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
٣ــ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺷﻤﻊ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺘﻪ اﻳﻤﻨﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،رﻳﺨﺘﻦ اﺷﮏ ﺷﻤﻊ در ﮐﻒ ﮐﻼس ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻴﺰ ﺷﺪن ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ
ﻣﯽﺷﻮد.
ــ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﻣﻦ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﻨﻮع ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻤﻊ را در ﺣﻴﺎط )ﺑﻪ وﻳﮋه ﮐﻨﺎر ﺑﺎﻏﭽﻪ و
…( ﺗﺪارک ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ .ﺟﺎﺷﻤﻌﯽ و ﻳﺎ ﻳﮏ ﺗﮑﻪ ﺟﺴﻢ ﻓﻠﺰی ﻳﺎ ﻣﻘﻮای ﮐﻠﻔﺖ ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﻊ روی آن ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺎراﻓﻴﻦ
ذوب ﺷﺪه )اﺷﮏ ﺷﻤﻊ( روی دﺳﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻳﺎ زﻣﻴﻦ ﻧﻤﯽﭼﮑﺪ.
٤ــ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺗﻮی زﻏﺎﻟﯽ و اﺗﻮی ﺑﺮﻗﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻦ آوری ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮﻣﺎ )ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﻴﻠﯽ ،اﻟﮑﺘﺮﻳﺴﺘﻪ
و …( ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ.
٧٩

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی
۱ــ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻏﺎزﻳﻦ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻋﮑﺲ ﻳﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ و … از ﻣﮑﺎنﻫﺎ و ﭼﻴﺰﻫﺎی ﺳﺮد و ﮔﺮم ﻫﻤﺮاه ﺑﻴﺎورﻧﺪ و درس
ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی آنﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﻮد.
۲ــ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮمﺗﺮﻳﻦ ﻣﮑﺎن؛ ﻓﺮاﮔﻴﺮان را ﺑﻪ ﺣﻴﺎط ﺑﺒﺮﻳﺪ از اﻓﺮاد ﻫﺮ ﮔﺮوه ) ۲ﻧﻔﺮه( ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﮔﺮمﺗﺮﻳﻦ و دﻳﮕﺮی
ﺳﺮدﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎی ﺣﻴﺎط را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﭙﺲ دﻻﻳﻞ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ.
۳ــ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ و ﭘﻮﺷﺶ )ﭘﻮﺷﺎک ﮔﺮم و ﺳﺮد( از ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻳﮏ ﭘﻮﺷﺎک ﮔﺮم ﻳﺎ ﺳﺮد ﻫﻤﺮاه ﺑﻴﺎورﻧﺪ و
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از آن و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﮔﺮم ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺪن را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
۴ــ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ آب و ﻫﻮاﻳﯽ ،ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ از دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ آب و ﻫﻮاﻳﯽ در ﮐﻼس ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ اﺟﺎزه
دﻫﻴﺪ آنﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﺟﺎﻧﻮران ،ﺧﻮردﻧﯽﻫﺎ ،ﭘﻮﺷﺎک ﻣﺮدﻣﺎن ،ﺷﻐﻞ ﻧﻮع ﻣﺴﮑﻦ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﺮم ﻳﺎ ﺳﺮد ﮐﺮدن ﻣﻨﺎزل در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را در ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.
ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﻮش ﮐﺮدن ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻃﯽ ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎم ﺳﺮدﺗﺮﻳﻦ و ﮔﺮمﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮ
اﻳﺮان را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﻴﺎورﻧﺪ.
 ۵ــ در آزﻣﺎﻳﺶ راﺑﻄﻪ رﻧﮓ و ﮔﺮﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﻣﻘﻮاﻳﯽ رﻧﮕﯽ ﻓﺮﺻﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺲﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
)ﭘﺎرﭼﻪ ،ﻧﺎﻳﻠﻮن ،ﺷﻴﺸﻪ و …( و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آنﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻳﺪ.
۶ــ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ی ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎی ﺳﻴﺮﺟﺎن و ﻣﻴﺒﺪ ﺑﺎ ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻓﺮاﮔﻴﺮان را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻳﺨﭽﺎل ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺒﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻃﻮر زﻧﺪه ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
۷ــ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ارﺗﺒﺎط ﮔﺮﻣﺎ و ﻧﻮر دو ﻻﻣﭗ ﺻﺪ وات ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ )ﻳﮑﯽ ﺧﺎﻣﻮش ،ﻳﮑﯽ روﺷﻦ( ،اﺗﻮی ﺑﺮﻗﯽ ،دوﻻﻣﭗ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺻﺪ
وات )ﻳﮑﯽ روﺷﻦ و ﻳﮑﯽ ﺧﺎﻣﻮش( ،دو ﺷﻤﻊ )ﻳﮑﯽ ﺧﺎﻣﻮش ،ﻳﮑﯽ روﺷﻦ( را روی ﻣﻴﺰﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ
ﻓﺮاﮔﻴﺮان در ﻣﻮرد ﮔﺮﻣﺎی ﻫﺮ ﻳﮏ ﻧﻈﺮ دﻫﻨﺪ ﮔﺮﻣﺎی اﺗﻮ ،ﻻﻣﭗ و ﺷﻤﻊ را ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﺰدﻳﮏ آنﻫﺎ ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪ.
ــ ﺑﻪ روﺷﯽ ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺪار ﮔﺮﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ :دﺳﺘﻤﺎن را در ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﻳﮑﺴﺎن از ﻫﺮ ﮐﺪام ﭼﻪ ﻣﺪت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻧﮕﻪ دارﻳﻢ؟ و ﻳﺎ …
 ٨ــ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺳﺆالﻫﺎ ،از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ:
ــ ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ــ در ﻗﺪﻳﻢ ﻣﺮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﮔﺮم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟
٩ــ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﮔﺮﻣﺎ … ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻓﺮاﮔﻴﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻼس و ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺣﺘﯽ
اﻻﻣﮑﺎن ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺠﺎم آنﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
١٠ــ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﻣﺎ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎزدﻳﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان از ﻧﺎﻧﻮاﻳﯽ ﻳﺎ ﺷﻴﺮﻳﻨﯽﭘﺰی و ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ در
ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻣﺪرﺳﻪ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻴﺪ.
ــ اﮔﺮ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ )ﻏﻴﺮ از آنﭼﻪ در ﮐﺘﺎب ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه( در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎ دارﻧﺪ ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﮐﻼس ﺑﻴﺎورﻧﺪ.

٨٠

ﺟﺪول ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﻼک و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﻼک ﻫﺎ

ﺳﻄﺢ ۱

ﺳﻄﺢ۲

ﺳﻄﺢ ۳

ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮﻣﺎ

ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ را ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪادی از ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮم داﻧﺶ آﻣﻮز ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه
ﻗﺒ ًﻼ از آنﻫﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه )ﻳﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ )ﻣﺤﻴﻂ( ﺧﻮد را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ )ﻣﺤﻴﻂ( ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﻮرد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﻮاﻣﻞ آﺷﮑﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ را در ﺷﻨﺎﺧﺖ داﻧﺶآﻣﻮز از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ
و ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﮔﺬار ﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ.
ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ.

• اﺑﺰارارزﺷﻴﺎﺑﯽ
ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻴﺎﻫﻪ )ﭼﮏ ﻟﻴﺴﺖ( ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺛﺒﺖ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﮏ از
١ــ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻬﺎرت ﻣﺸﺎﻫﺪه )ﻣﺸﺎﻫﺪات ﮐﻤﯽ و ﮐﻴﻔﯽ و ﺑﻴﺎن ﺟﺰﺋﻴﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی آزﻣﺎﻳﺸﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه،
ﻣﺸﺎﻏﻞ و …(
٢ــ ﻣﻬﺎرت ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط )ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﺪهﻫﺎ و ﻧﻈﺮات در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ آب و ﻫﻮاﻳﯽ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ
ﺟﺎﻧﻮران ــ ﻳﺨﭽﺎل و… ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی و ﮐﻨﺠﮑﺎوی )ﭘﺮﺳﺶ در ﮐﻼس درس ،ﭘﺮﺳﺶ از اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻊ ،اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺧﺎرج از ﮐﻼس(
٣ــ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮی ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ.

ﭘﺮوژه
ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻳﮏ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ )ﭘﺮوژه ﮐﻮﭼﮏ( ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ در اﻧﺘﻬﺎی درس ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮاﮔﻴﺮان
ﺑﺎﺷﺪ.روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ :ﻗﺮار دادن ﻓﺮاﮔﻴﺮان در ﻳﮏ ﻣﮑﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ در ﻣﻮرد آن ﺑﺤﺚ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ )ﺳﺎﻟﻦ
ﻣﺪرﺳﻪ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ( و ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮﻣﺎ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮدن ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﻳﮏ ﻓﻴﻠﻢ ،ﭼﻨﺪ
ﻋﮑﺲ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ … را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺖ.
در ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺮﻣﺎ را اراﺋﻪ دﻫﺪ و در ﻫﺮ
ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﻴﺮ آن را ﺑﺮ دﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.

٨١

ﺩﺭﺱ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ
ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﺭﺳﻪ

درس در ﻳﮏ ﻧﮕﺎه
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﺴﺎم ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺟﺴﺎم ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﺤﺮک ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮده و اﺛﺮ ﺣﺮﮐﺖ
در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه را ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎﻳﯽ درﺑﺎرهی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ )ﺳﻄﺢ و ﭼﺮخ( ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺮوﻫﯽ ﻳﺎ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﻘﺶ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ در راﺣﺖ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

اﻫﺪاف /ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎ
در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ:
ﺳﻄﺢ ١ــ اﺟﺴﺎﻣﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ /ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺣﺮﮐﺖ را در آﺳﺎن ﺷﺪن ﮐﺎر ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
٨٢

ﺳﻄﺢ ٢ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮخ را در ﺣﺮﮐﺖ اﺟﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻄﺢ ٣ــ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮخ ﺑﺮای آﺳﺎن ﺷﺪن ﮐﺎر ﻫﺎ را در ﻳﮏ ﺟﺪول
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ای ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد.

داﻧﺴﺘﻨﯽﻫﺎی ﻣﻌﻠﻢ
ﺟﻬﺎن ﭘﺮ از ﺣﺮﮐﺖ
ﺟﻬﺎن ﭘﺮ از اﺟﺴﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺮﮐﺖاﻧﺪ اﺟﺴﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻏﺒﺎر و اﺟﺴﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻬﮑﺸﺎن .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ روی ﻣﻴﺰ
آرام و ﺑﯽﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﻳﮏ از اﺗﻢﻫﺎی آن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ارﺗﻌﺎش اﺳﺖ .ﻫﻮای آرام ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺎ ﻣﺮﮐﺐ از ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎﻳﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮ ﻣﯽروﻧﺪ ﺻﺪاﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮﻳﻢ ﻫﻨﮕﺎم رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﻫﻮا را
ﺑﻪ ارﺗﻌﺎش در ﻣﯽآورد .آﻳﺎ ﺟﺴﻤﯽ را ﺳﺮاغ دارﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ
ﺣﺮﮐﺖ ﻳﮏ اﻣﺮ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﺳﻮار ﻳﮏ ﺧﻮدرو در ﺟﺎده در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻴﺪ درﺧﺘﺎن ﮐﻨﺎر ﺟﺎده را در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ درﺧﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎده اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ .ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﻧﺎﻇﺮی ﺳﺎﮐﻦ
ﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻧﺎﻇﺮ دﻳﮕﺮ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻴﭻ ﺟﺴﻤﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ آﻣﻮزش
ﻣﺎﺷﻴﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ــ ﮐﺶ ﺣﻠﻘﻮی ــ ﻧﺦ ــ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ روزﻧﺎﻣﻪ ــ ﻣﻮﮐﺖ ــ ﻧﺎﻳﻠﻮن ،ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻤﺒﺎده و … ــ ﻗﻮﻃﯽ
ﻣﻘﻮاﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻃﯽ ﮐﻔﺶ

ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی
ﺑﺮای آنﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺷﺎد و ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮوع درس را ﺑﺎ ﻳﮏ ﺑﺎزی ﻣﺜﻞ ﻟﯽ ﻟﯽ ﺑﺎزی ﻳﺎ ﮔﺮﮔﻢ ﮔﻠﻪ ﻣﯽﺑﺮم و … ﺷﺮوع
ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﺮدن از آنﻫﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﻳﻦ ﺑﺎزی را اﻧﺠﺎم داد .ﺗﻮﺟﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺣﺮﮐﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻠﺐ
ﮐﻨﻴﺪ.
داﻧﺶآﻣﻮزان ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ در راه ﻣﺪرﺳﻪ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ دﻳﺪهاﻧﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮدن
ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻼﻣﯽ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺶآﻣﻮز ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط درس ﺑﺎ زﺑﺎن آﻣﻮزی از آنﻫﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻳﮏ ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺣﺮﻓﯽ ﻣﺜﻞ »س« ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮده را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد ﻳﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺿﻤﻦ ﮔﺰارش ﮐﺮدن ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻫﻢ ﮐﻼﺳﯽﻫﺎﻳﺶ ﻧﻴﺰ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد .و در ارزﺷﻴﺎﺑﯽ از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ
ﻫﻤﻪی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ ،ﻋﺒﻮر از ﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ دارد و از ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺸﻮد.
ــ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﯽ ،ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻣﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﮐﻼﺳﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻣﺪن ﻫﻢ ﮐﻼﺳﯽﻫﺎی
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺑﺮای آﻣﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ آﺷﻨﺎ
ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻞ او ﺑﻪ ﻣﺪﺳﻪ ﻧﻤﯽآﻳﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ دوﺳﺖ دارﻳﺪ ﻃﻮر دﻳﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽآﻣﺪﻳﺪ؟ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺴﻴﺮ آﻣﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﮑﺸﻨﺪ و آن را ﺑﻪ دﻳﻮار ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﮐﻼﺳﯽ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻨﺪ .در ارزﺷﻴﺎﺑﯽ از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود
ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻫﻤﻪی ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎ را در ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ از ﻫﻤﻪ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ.
٨٣

ــ ﺑﺮای آنﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ اﺛﺮ ﺳﻄﺢ در ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎﻳﯽ از ﺣﺮﮐﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان روی ﺑﺮفﻫﺎ و ﺟﺎدهی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ
و ﻧﺎﻫﻤﻮار و ﺳﻄﺢ ﺻﺎف در ﮐﺘﺎب آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺣﺮﮐﺖ روی زﻣﻴﻦ ﺑﺮﻓﯽ ،زﻣﻴﻦ ﺑﺮﻓﯽ ﻳﺦ زده ی ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺳﻄﺢ ﺻﺎف را ﺑﻪ ﮐﻼس اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﻣﻮارد اﻳﻤﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ روی زﻣﻴﻦ ﻳﺦ زده ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﻔﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺧﻮد ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﮐﻼس ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺮف ﻧﺪﻳﺪهاﻧﺪ از آنﻫﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ آﻳﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺮف
دﻳﺪهاﻳﺪ؟ و در ﮐﺠﺎ؟ و اﮔﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻴﺪ از آنﻫﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ آﻳﺎ دوﺳﺖ دارﻳﺪ ﺑﺮای آﻣﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﺎﻳﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻳﺪ ﮐﻪ
زﻣﻴﻦ ﺻﺎف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و آرزوﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را در ﮐﻼس ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ،ﻳﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺮﮐﺖ روی ﺳﻄﺢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺮﮐﺖ روی آن آﺳﺎن ﺗﺮ اﺳﺖ؟ در ارزﺷﻴﺎﺑﯽ از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻫﻤﻪی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آزﻣﺎﻳﺶ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻄﺢﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺳﻄﺢﻫﺎی دﻳﮕﺮی را
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ارزﺷﻴﺎﺑﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ــ ﺑﺮای اﺛﺮ ﭼﺮخ در ﺣﺮﮐﺖ اﺟﺴﺎم از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در راه ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﻪ وﺳﻴﻠﻪﻫﺎی ﭼﺮخ داری را ﮐﻪ دﻳﺪهاﻧﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و درﺑﺎره ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭼﺮخ در ﻳﮑﯽ از وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﭘﻴﺶ ﻣﯽآﻳﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ درﺑﺎرهی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮخ دار ﻗﺼﻪ داﻧﺶآﻣﻮزی را ﮐﻪ در روﺳﺘﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ آرزوی رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ
را دارد وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﻫﺎﻳﺶ دارد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ .او دارای ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮخ دار اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺮ راه ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺜﻼ ً
رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ .دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﮑﺮی ﻫﻢ و ﮐﻤﮏﻫﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺘﻦ او را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و او
را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮای داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮدﻳﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ رﺳﻢ ﮐﺮده و راه ﺣﻞ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
درﺑﺎرهی ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ و اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﻮزهﻫﺎی دﻳﻨﯽ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در
ﻳﮏ دورهی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺜﻼ ً ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ درﺑﺎرهی ﮐﻤﮏﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ.
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺮوﻫﯽ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮ ﭼﺮخ در ﺣﺮﮐﺖ را اﻧﺠﺎم داده و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش
ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در ارزﺷﻴﺎﺑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮ ﭼﺮخ در ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻤﻪی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آنﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮ
ﺑﺮای ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮدن ﺣﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎدهای در ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮ دارد.
ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﻳﮏ ﻧﺎﻇﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻧﺎﻇﺮ دﻳﮕﺮ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﻫﺪف اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮدن
ﺣﺮﮐﺖ در ﮐﻼس ﻣﻄﺮح ﺑﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪی داﻧﺶآﻣﻮزان اﻧﺠﺎم ﺑﮕﻴﺮد .ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﮐﺘﺎب را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ــ درﺑﺎرهی ﻓﻦ آوری ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ:
در زﻣﺎنﻫﺎی ﻗﺪﻳﻢ ﻣﺮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ؟ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ از اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﻓﺎﻣﻴﻞ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ در ﮐﻮدﮐﯽ
وﺳﻴﻠﻪی رﻓﺖ و آﻣﺪ آن ﻫﺎ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﺑﻮده و ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ اﻣﺮوز دارد؟ و ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ وﺳﻴﻠﻪای ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽروﻳﺪ؟ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻃﻮری ﺑﻮد ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را ﺑﮑﺸﺪ
و ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺪ.
ــ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ
از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮای رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ ﻣﺜﻼ ً اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزی ــ ﻋﺒﻮر از ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ و اﻳﻦ ﮐﻪ در
ﺻﻮرت رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺮدن ﭼﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪﻫﺎﻳﯽ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟
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از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻳﮏ دورهی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺜﻼ ً دو روز ﻳﺎ ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد و اﻓﺮاد را در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﮐﻼس ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﻢ ﻫﻤﻪی داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﻮرد ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﻮاﻧﻴﻦ را رﻋﺎﻳﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ و ﺑﻴﺶﺗﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ﻧﺰدﻳﮏ ﺧﻮد ﻣﺜﻞ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان رﻓﺘﺎر
اﻓﺮاد ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﮐﻼﺳﯽ و اﻓﺮاد ﻓﺎﻣﻴﻞ و ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن و … را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ.
در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﻢ:
ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﻼک ﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﻼکﻫﺎ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ

ﺳﻄﺢ ۱

ﺳﻄﺢ ۲

ﺳﻄﺢ ۳

ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﯽ /ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ و وﺳﺎﻳﻠﯽ ﮐﻪ در راه ﺣﻞﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺑﺮای آﺳﺎن ﮐﺮدن
ﺣﺮﮐﺖ در آﺳﺎن ﺷﺪن ﮐﺎر ﻫﺎ را ﺑﻪ آن ازﺣﺮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺣﺮﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی روزﻣﺮه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﮑﺮدی
١ــ وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم ٤ :ﻗﺮﻗﺮه ــ ﺗﻌﺪادی ﻧﯽ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ــ ﻗﻮﻃﯽﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ــ ﻣﻘﻮاــ ﻧﻮار ﭼﺴﺐ ــ ﭼﺴﺐ ﻣﺎﻳﻊ ــ ﮔﻴﺮهی ﮐﺎﻏﺬ ــ ﻧﺦ
ــ ﮐﺶ ــ ورﻗﻪی روزﻧﺎﻣﻪ ــ ﻧﺎﻳﻠﻮن ــ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻤﺒﺎده…
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻠﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺮوﻫﯽ ﻳﮏ ﻣﺎﺷﻴﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و آن را روی
ﺳﻄﺢﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺲﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮﮐﺖ داده ﻫﻤﻮارﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ و ﻧﺎﻫﻤﻮارﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﻄﺢﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد.
٢ــ وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم٤ :ﺳﻄﺢ ﻣﺜﻞ روزﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﻘﻮا و ﻣﻮﮐﺖ ــ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ــ ﻧﺦ ــ ﻣﺎژﻳﮏ ــ ﺧﻂﮐﺶ ــ ﻗﻴﭽﯽ
ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن
١ــ ورﻗﻪ روزﻧﺎﻣﻪ را روی زﻣﻴﻦ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﻳﮏ ﺧﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮوع ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﻳﮏ ﺧﻂ ﺑﺎ ﻣﺎژﻳﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﮐﺖ رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ ﻣﺎﺷﻴﻦ را ﺑﺎ ﻳﮏ ﺿﺮﺑﻪی آرام روی ﺧﻂ ﮐﺸﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآورﻳﺪ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻳﺴﺘﺎد ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ.
٤ــ ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮی را ﮐﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻃﯽ ﮐﺮده ﺑﺎ ﻧﺦ اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
٥ــ آزﻣﺎﻳﺶ را روی ﺳﻄﺢﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ.
٦ــ ﻧﺦﻫﺎ را در ﺟﺪوﻟﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﺪول زﻳﺮ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻴﺪ.
روزﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻮﮐﺖ
ﻧﺎﻳﻠﻮن

ﮐﺪام ﺳﻄﺢ از ﻫﻤﻪ ﻫﻤﻮارﺗﺮ اﺳﺖ؟ ﭼﺮا؟
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درس ﺳﻴﺰدﻫﻢ
آﻫﻦ رﺑﺎی ﻣﻦ

درس در ﻳﮏ ﻧﮕﺎه
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮاص آﻫﻦ رﺑﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻦ رﺑﺎ را در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎﻳﯽ را درﺑﺎره ی ﺧﻮاص
آﻫﻦ رﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺮوﻫﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.

اﻫﺪاف/ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ
در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
ﺳﻄﺢ ١ــ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎﻳﯽ ﺧﻮاص آﻫﻦ رﺑﺎ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﺳﻄﺢ ٢ــ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎﻳﯽ از آﻫﻦ رﺑﺎ را در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻄﺢ ٣ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاص آﻫﻦ رﺑﺎ ،ﺑﺎزی ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
آﻫﻦ رﺑﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ و ﻗﺪرت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ــ ﮔﻴﺮﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬ ــ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی رﻧﮕﯽ ــ ﺑﻄﺮی ﺷﻴﺸﻪ ای

داﻧﺴﺘﻨﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻢ
دو ﻗﻄﺒﯽ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ :ﻳﮑﯽ از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ آﻫﻦ رﺑﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ آﻫﻦ رﺑﺎﻳﯽ را ﺑﻪ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺸﮑﻨﻴﻢ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻴﺰ
ﺧﻮد ﻳﮏ آﻫﻦ رﺑﺎ ﺑﺎ دو ﻗﻄﺐ  Nو  Sاﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺪر اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﮑﺴﺘﻦ را اداﻣﻪ دﻫﻴﻢ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ دارای دو ﻗﻄﺐ  Nو
 Sﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﺐ  Nاز ﻗﻄﺐ  Sﺟﺪا ﺷﺪﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ و ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻳﻦ ذره ﻫﺎی ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪه ی آﻫﻦ رﺑﺎﻫﺎ
)ﻳﻌﻨﯽ اﺗﻢ ﻫﺎ و ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ( ﻧﻴﺰ آﻫﻦ رﺑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دو ﻗﻄﺐ  Nو  Sدارﻧﺪ .اﻳﻦ آﻫﻦ رﺑﺎﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را دو ﻗﻄﺒﯽ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﭼﺮا ﻫﻤﻪ ی ﻣﻮاد ﺟﺬب آﻫﻦ رﺑﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﺬب آﻫﻦ رﺑﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آﻫﻦ ﻣﺎده ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ًا ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺟﺬب آﻫﻦ رﺑﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد دو ﻣﺎده ی دﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﻫﻦ ﺟﺬب آﻫﻦ رﺑﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻴﮑﻞ و ﮐﺒﺎﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻫﻦ ،ﻧﻴﮑﻞ و ﮐﺒﺎﻟﺖ ﻣﻮادی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﻫﺎ آﻫﻦ رﺑﺎ ،درﺳﺖ ﮐﺮد .اﻳﻦ ﻣﻮاد را ﻓﺮو ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﺗﻔﺎوت ﻣﻮاد ﻓﺮو ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد :ﻫﻤﻪ ی ﻣﻮاد از دو ﻗﻄﺒﯽ ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ )اﺗﻢ ﻫﺎ و ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ( اﻣﺎ
ﻃﺮز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ دو ﻗﻄﺒﯽ ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﻳﮑﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ در ﻣﻮادی ﻣﺜﻞ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ،ﻣﺲ و …
دو ﻗﻄﺒﯽ ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ﻫﻢ ﺳﻮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ
در ﺟﻬﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪ.

در ﻣﻮادی ﻣﺜﻞ آﻫﻦ و ﻧﻴﮑﻞ و ﮐﺒﺎﻟﺖ دو ﻗﻄﺒﯽ ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺜﻞ
ﺷﮑﻞ در ﺣﻮزه ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎدی ﮐﻢ ﺗﺮ از ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ ﺳﻮ ﻗﺮار دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺟﻬﺖ دو
ﻗﻄﺒﯽ ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ.

آﻫﻦ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ آﻫﻦ رﺑﺎ دارد؟ آﻫﻦ رﺑﺎ از ﻣﻮاد ﻓﺮو ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﻣﺜﻞ آﻫﻦ ﺑﻪ
روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻣﺎﻟﺸﯽ ــ اﻟﻘﺎﻳﯽ ــ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد آﻫﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺑﻪ آﻫﻦ رﺑﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﮐﺜﺮ دو ﻗﻄﺒﯽ ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﻫﻢ ﺳﻮ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻮزه ﻫﺎ
از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود.
آﻫﻦ رﺑﺎی ﻗﻮی ﺑﺎ آﻫﻦ رﺑﺎی ﺿﻌﻴﻒ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ دارد؟ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ دو
ﻗﻄﺒﯽ ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻢ ﺳﻮ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺪرت آﻫﻦ رﺑﺎ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در دو ﺳﺮ آﻫﻦ رﺑﺎ ﮐﻪ دو ﻗﻄﺒﯽ ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﮐﻮﭼﮏ آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻫﻦ رﺑﺎﻳﯽ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻧﮕﻬﺪاری از آﻫﻦ رﺑﺎ :دو ﻗﻄﺒﯽ ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﮐﻪ در ﻗﻄﺐ ﻫﺎی آﻫﻦ رﺑﺎﻫﺎ آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﭼﺮﺧﻴﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﻴﻒ
ﺷﺪن آﻫﻦ رﺑﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻗﻄﺐ ﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﻨﺎم دو آﻫﻦ رﺑﺎ روی ﻫﻢ دو ﻗﻄﺒﯽ ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﮐﻮﭼﮏ در ﻗﻄﺐ ﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﺷﺪه و ﺑﺪﻳﻦ
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ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻧﻊ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪن ﻗﺪرت آﻫﻦ رﺑﺎﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
٢ــ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ زﻣﻴﻦ :اﻧﺴﺎن از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر دور ﺑﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﭘﯽ ﺑﺮده اﺳﺖ ﻣﻼﺣﺎن و ﺟﻬﺎن ﮔﺮدان در
ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺎری ﺧﻮد از ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﺛﺮﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ زﻣﻴﻦ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺟﺎﻟﺐ و ﺑﺤﺚ اﻧﮕﻴﺰ
ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ً ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﻨﺪه ﺳﺎز و ﮐﺎری ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻬﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی
١ــ ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ از آن ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن آﻫﻦ رﺑﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻳﻦ ﻓﺼﻞ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺷﺨﺼﺎً ﮐﺎر ﺑﺎ آﻫﻦ رﺑﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.
٢ــ در ﺷﺮوع درس واﻧﻤﻮد ﮐﻨﻴﺪ ﺟﻌﺒﻪ ی ﮔﻴﺮه ﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬ از ﻣﻴﺰ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ اﻓﺘﺎده و از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﮔﻴﺮه ﻫﺎی ﭘﺨﺶ
ﺷﺪه روی زﻣﻴﻦ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ در اﺧﺘﻴﺎر آن ﻫﺎ آﻫﻦ رﺑﺎ ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﮔﻴﺮه ﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد آﻫﻦ رﺑﺎ آﺷﻨﺎ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
٣ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان وﺳﺎﻳﻠﯽ را ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺟﺬب آﻫﻦ رﺑﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺟﺬب ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ از آن ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻳﮏ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺟﺬب آﻫﻦ رﺑﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را ﺑﺎ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ
ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ .و اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﻼس و ﺧﺎﻧﻪ ی ﺧﻮد ﺗﻌﻤﻴﻢ دﻫﻨﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود
ﻫﻤﻪ ی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی وﺳﺎﻳﻠﯽ را در اﺧﺘﻴﺎر
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺮار داده اول از آن ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﺪام ﺟﺴﻢ ﺟﺬب آﻫﻦ رﺑﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺣﺪس ﺧﻮد را اﻣﺘﺤﺎن
ﮐﻨﻨﺪ.
٤ــ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻗﻮی ﺗﺮﻳﻦ آﻫﻦ رﺑﺎ در ﮐﻼس و ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻳﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮدن ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻫﻦ رﺑﺎﻳﯽ در
ﻳﮏ آﻫﻦ رﺑﺎ اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ راه ﺣﻞ ﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ را داﻧﺶ آﻣﻮزان اراﺋﻪ داده و راه ﺣﻞ ﺧﻮدﺷﺎن را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﻫﺪف
آﻣﻮزش ﻗﻄﺐ ﻫﺎی آﻫﻦ رﺑﺎ و ﻧﺎم ﮔﺬاری ﻗﻄﺐ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻫﻤﻪ ی داﻧﺶ آﻣﻮزان
اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻫﻦ رﺑﺎ در ﺟﺬب ﮔﻴﺮه
١ــ درﺑﺎره ی ﻣﺎﻫﯽ ﮔﻴﺮی ﺑﺎ آﻫﻦ رﺑﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی و رﻧﮓ آﻣﻴﺰی آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮوه ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزی
ﺑﮕﺬارﻳﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ را روی ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ و از آن ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺜﻼ ً ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺣﺮف »ب« دارﻧﺪ را ﺑﺎ آﻫﻦ رﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪ
ﻳﺎ ﮔﻴﺮه ﻫﺎی ﻣﺴﯽ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﻮﻧﺪ .اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎزی و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎزی را ﮔﺮوه ﻫﺎ
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺎزی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه از ﻫﻤﻪ ی ﺧﻮاص آﻫﻦ رﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ :در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﺒﻮر ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻫﻦ رﺑﺎﻳﯽ از ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻏﺬ ،ﺷﻴﺸﻪ و … اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
ﺑﺎزی و آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﻮادی ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻫﻦ رﺑﺎﻳﯽ را از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺮای ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ
ﮔﻴﺮه ﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ درون ﺑﻄﺮی ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪ ی ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻫﻦ رﺑﺎ ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎورد .ﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آﻫﻦ رﺑﺎ را در ﺟﻴﺐ ﻟﺒﺎس ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮده
و ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﭼﺮا اﺷﻴﺎء آﻫﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻴﺮه ﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪ ﺟﻴﺐ ﻟﺒﺎس ﭼﺴﺒﻴﺪه و ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ؟ و از داﻧﺶ آﻣﻮز ﻋﻠﺖ آن را ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود
ﻫﻤﻪ ی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺒﻮر ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻫﻦ رﺑﺎﻳﯽ از ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
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٣ــ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺛﺮ ﻗﻄﺐ ﻫﺎی دو آﻫﻦ رﺑﺎ ﺑﺮ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﻫﺪف ،آﻣﻮزش ﻗﻄﺐ ﻫﺎ و اﺛﺮ ﻗﻄﺐ ﻫﺎی ﻫﻢ ﻧﺎم و ﻏﻴﺮ ﻫﻢ ﻧﺎم ﻧﻴﺴﺖ
،در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ آﻣﻮزش ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﻳﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﺬب و دﻓﻊ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺐ ﻫﺎ دو آﻫﻦ رﺑﺎ اﺳﺖ .در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻦ رﺑﺎ
در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﻴﺶ ﺗﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮاص آﻫﻦ رﺑﺎ را در ﺑﺮﺧﯽ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه
ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی :ﺟﻌﺒﻪ ﻳﺎ ﻗﻮﻃﯽ ﻳﮑﺴﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ ،در ﺳﻪ ﺗﺎ از ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎ آﻫﻦ رﺑﺎی ﺗﻴﻐﻪ ای و ﻧﻌﻞ اﺳﺒﯽ و ﻣﻴﻠﻪ ی آﻫﻨﯽ،
ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﭼﺴﺐ آن ﻫﺎ را ﻃﻮری ﺑﻪ ﻗﻮﻃﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ وﺟﻮد آن ﭘﯽ ﻧﺒﺮﻧﺪ .ﺣﺎل از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ
ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ:
١ــ در ﮐﺪام ﻳﮏ از ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎ آﻫﻦ رﺑﺎ ﻫﺴﺖ؟ ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد را ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ.
٢ــ ﻗﻮی ﺗﺮﻳﻦ آﻫﻦ رﺑﺎ در ﮐﺪام ﺟﻌﺒﻪ اﺳﺖ؟
٣ــ از آن ﻫﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﮑﻞ آﻫﻦ رﺑﺎﻫﺎ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ؟
ﺟﺪول ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﻼک ﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﻼک ﻫﺎ

ﺳﻄﺢ۱

ﺳﻄﺢ ۲

ﺳﻄﺢ ۳

ﺑﺎ اﺟﺮای آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎﻳﯽ ﺧﻮاص آﻫﻦ رﺑﺎ را اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮاص آﻫﻦ رﺑﺎ را در راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارد )ﻳﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮدن ﻗﺪرت در ﺑﺮﺧﯽ از وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻗﺪرت ــ ﻗﻄﺐ ﻫﺎ
درک و ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻫﻦ رﺑﺎ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
آﻫﻦ رﺑﺎﻫﺎ و در ﻳﮏ آﻫﻦ رﺑﺎ ــ ﻧﻔﻮذ ﺧﺎﺻﻴﺖ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ.
آﻫﻦ رﺑﺎ از ﻣﻮاد ــ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ(
ﺑﺎزی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ،اﻟﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺑﺎزی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ی ﺑﺎزی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮاص آﻫﻦ رﺑﺎ اﺳﺖ.
ﻗﺪرت و ﺷﮑﻞ آﻫﻦ رﺑﺎ اﺳﺖ.
ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎزی و اﺟﺮای راﻳﺞ اﺳﺖ.
و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺮﮐﻴﺐ اﻳﻦ ﺧﻮاص ﺑﺮای
آن
اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺑﺎزی اﺳﺖ.

اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﭼﻨﺪ آﻫﻦ رﺑﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻌﺪادی ﺳﻨﺠﺎق ﻳﺎ ﮔﻴﺮه را در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﮕﺬارﻳﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزا ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
آن ﻫﺎ را ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ آن ﻳﮏ ﺑﺎزی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﻮت آﻫﻦ رﺑﺎ آن ﻫﺎ را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺩﺭﺱ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ
ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺁﻳﻨﺪﻩ

درس در ﻳﮏ ﻧﮕﺎه
در اﻳﻦ درس ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻨﺎوری و ﻳﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن ﻳﻌﻨﯽ روﺷﻨﺎﻳﯽ آﺷﻨﺎ
ﺷﺪه و ﺳﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﮑﺎﻣﻞ آن را در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ درک ﮐﻨﻨﺪ .داﻧﺶ آﻣﻮز در ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻳﻦ درس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻣﻮرد
ﻓﻨﺎوری روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻌﻤﻴﻢ دﻫﺪ.

اﻫﺪاف /ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ
در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ:
ﺳﻄﺢ ١ــ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در ﻣﻮرد ﻳﮏ ﻓﻨﺎوری ﺳﺎد ه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر روزﻣﺮه ﺑﺎ آن ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ ﺟﻤﻊ آوری و
ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺳﻄﺢ ٢ــ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻨﺎوری روﺷﻨﺎﻳﯽ در ﻳﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﻤﻊ آوری و ﮔﺰارش
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻄﺢ ٣ــ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻨﺎوری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ روﺷﻨﺎﻳﯽ را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن را در ﻳﮏ ﺑﺎزه
زﻣﺎﻧﯽ ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ.

ﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم
ﭘﺎراﻓﻴﻦ ،ﻳﮏ ﻧﺦ ﮐﺘﺎﻧﯽ ﮐﻠﻔﺖ ﺑﺮای ﻓﺘﻴﻠﻪ ،ﻳﮏ ﻇﺮف دﺳﺘﻪ دار ﻓﻠﺰی ﺑﺮای ذوب ﮐﺮدن ﺷﻤﻊ ،ﻳﮏ ﻇﺮف ﻓﻠﺰی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺣﺎوی آب
ﺑﺮای ﺣﺮارت دادن ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭘﺎراﻓﻴﻦ ،ﻳﮏ ﭘﺎﮐﺖ ﺧﺎﻟﯽ آب ﻣﻴﻮه ﻳﺎ ﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﮐﻪ داﺧﻞ آن ﻳﮏ ﻻﻳﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻤﯽ دارد
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻟﺐ و ﻳﮏ ﻣﺪاد ﻳﺎ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮای آوﻳﺰان ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻓﺘﻴﻠﻪ در داﺧﻞ ﻗﺎﻟﺐ.

داﻧﺴﺘﻨﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻢ
ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻨﺎوری »ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی داﻧﺶ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ« اﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻓﻘﻂ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم را در ﻓﺮاﻳﻨﺪ
آﻣﻮزش اﻳﻦ درس درک ﮐﻨﺪ١ .ــ ﻳﻌﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮد داﻧﺶ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ و ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت و اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﮏ ﻓﻨﺎوری و اﻳﻦ ﮐﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻔﻬﻤﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در درس ﻋﻠﻮم و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻮم ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻳﮏ ﻣﺸﮑﻞ و ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻧﻴﺎزی ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .و ٢ــ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﮑﺎﻣﻞ آن در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ.
اوﻟﻴﻦ ﻻﻣﭗ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺣﺪود  ٢٠٠ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﮏ ﺣﺒﺎب ﺷﻴﺸﻪ ای ﺧﺎﻟﯽ از ﻫﻮا و ﻳﮏ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎرﻳﮏ ﻓﻠﺰی
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻤﻊ ﺳﺎزی ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻳﮏ ﺑﺎر ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺷﻤﻊ ﺳﺎزی را در ﺧﺎﻧﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ در ﻋﻤﻞ ﻣﺸﮑﻼت را
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺮای ﺣﻞ آن ﻫﺎ راه ﺣﻞ اراﻳﻪ دﻫﻴﺪ .دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ زﻳﺮ در ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻤﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﺎده ﮐﺮده اﻳﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ از ﺣﺮارت دادن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ و ﭘﺎراﻓﻴﻦ را ﺑﻪ روش ﺑﻦ ﻣﺎری ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﮏ ﻇﺮف ﺣﺎوی آب ﮔﺮم ذوب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و آن را ﺑﻪ آراﻣﯽ در داﺧﻞ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻪ درون آن ﻓﺘﻴﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺪاد ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و ﭘﺲ از ﺧﻨﮏ ﺷﺪن و ﺑﺴﺘﻦ ﭘﺎراﻓﻴﻦ ،ﺷﻤﻊ را ﺧﺎرج ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻗﺎﻟﺐ را در آب ﮔﺮم ﻗﺮار
دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﻊ راﺣﺖ از ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺎرج ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ درک ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﻳﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻌﺎدل ﻗﺪﻳﻢ را ﺑﺮای ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﺳﺆال از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻳﺪ ﻗﺪﻳﻢ ﻳﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ درس ،ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی زﻳﺮ ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ داﻧﺶ آﻣﻮزان روی ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺴﺘﻨﯽ ﻫﺎ ﻗﺒﻠﯽ
اﺳﺖ ﻃﺮح ﺷﻮد:
روزﻫﺎ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ،ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ،
آﻓﺘﺎب و….
زﻣﺎن ﻫﺎی ﻗﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺮق و ﻻﻣﭗ ﻫﻨﻮز درﺳﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن ﺷﺐ ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻧﺴﺎن ﻫﺎ از ﭼﻪ وﺳﺎﻳﻠﯽ ﺑﺮای
روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﺸﺎن در ﺷﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؟ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺨﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ.
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در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی اﻳﻦ درس:
»در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻗﺪﻳﻢ ،آدم ﻫﺎ ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﺷﺐ ،آﺗﺶ روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ،آﻧﺎن ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ؟«ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
»وﺳﺎﻳﻞ روﺷﻨﺎﻳﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺧﻴﻠﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ«.از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮﺧﯽ از وﺳﺎﻳﻞ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﺣﻤﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻨﺰل را ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﻴﺎورﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮ ات وﺳﺎﻳﻞ
روﺷﻨﺎﻳﯽ و ﺑﻬﺒﻮد آن ﻫﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن داده ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ اﻳﻨﮑﻪ اوﻟﻴﻦ وﺳﻴﻠﻪ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ دود
ﻣﯽ ﻧﻤﻮده و اﺣﺘﻤﺎل آﺗﺶ ﺳﻮزی در اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﻴﺪ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد داﻧﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ را در زﻣﻴﻨﻪ وﺳﺎﻳﻞ
روﺷﻨﺎﻳﯽ ﺣﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ آﻳﻨﺪه اداﻣﻪ دارد.درﻓﻌﺎﻟﻴﺖ »در ﻣﻮرد ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪ ی روﺷﻨﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻴﺪ ،از ﺑﺰرگ ﺗﺮﻫﺎ ﺳﺆال
ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﮑﻼس ﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ« .ﺑﺮﺧﯽ از وﺳﺎﻳﻞ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان آﺷﻨﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .از
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻣﻮرد اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﻨﺪ و در ﮐﻼس ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان دﻳﮕﺮ ﺑﺎزﮔﻮ
ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ »ﻳﮏ وﺳﻴﻠﻪ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺴﺎزﻳﻢ« ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﻢ ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﻳﮏ ﺑﺰرﮔﺘﺮ در ﻣﻨﺰل ﺷﻤﻊ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺷﻤﻊ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ را ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻠﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺗﺰﺋﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻴﺎورﻧﺪ و ﻳﮏ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه از ﺷﻤﻊ ﻫﺎی ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻨﺎر ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﻮاع وﺳﺎﻳﻞ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و از اﻳﻨﮑﻪ در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ »وﻗﺘﯽ ﺑﺮق ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﭼﻪ وﺳﻴﻠﻪ روﺷﻨﺎﻳﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟« ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ را ﻃﻮری
روی ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺪف ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺗﻨﻮع وﺳﺎﻳﻞ روﺷﻨﺎﻳﯽ اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﺮاع ﻻﻣﭗ ﻫﺎی ﺣﺒﺎﺑﯽ ﻳﮏ ﺟﻬﺶ در ﻓﻨﺎوری روﺷﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﻻﻣﭗ
روﺷﻨﺎﻳﯽ ﺷﻔﺎف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را ﺑﻪ ﮐﻼس آورده و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ اﺟﺰاء آن را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
دﻗﻴﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدن را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻳﮏ ﺳﺮ ﭘﻴﭻ ﻻﻣﭗ را روﺷﻦ ﻧﻤﻮده و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ
ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻳﮏ ﻻﻣﭗ ﺣﺒﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺳﻮزد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻮا وارد ﺣﺒﺎب
ﺷﻮد و ﻓﻠﺰ درون ﺣﺒﺎب ﺑﺴﻮزد و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺒﺎب از ﻫﻮا ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺪف از ﭘﺮﺳﺶ »ﭼﺮا وﺳﺎﻳﻞ روﺷﻨﺎﻳﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز اﻳﻦ ﻗﺪر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟« ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﻨﺎوری
در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮد در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﺷﮑﺎﻻت وﺳﺎﻳﻞ روﺷﻨﺎﻳﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮده
و ﻣﺤﺎﺳﻦ آﻧﻬﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ ،ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻫﺪف از ﭘﺮﺳﺶ »ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ،آﻳﺎ وﺳﺎﻳﻞ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟ ﭼﺮا؟« .اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت وﺳﺎﻳﻞ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺎ ﻃﺮح اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی در ﻣﻮرد ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﻨﺎوری )در اﻳﻨﺠﺎ ﻓﻨﺎوری روﺷﻨﺎﻳﯽ( اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
٩٢

ﻫﺪف از »ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ درﺑﺎره ی وﺳﺎﻳﻞ روﺷﻨﺎﻳﯽ در آﻳﻨﺪه ﻳﮏ ﻓﮑﺮ ﺟﺪﻳﺪی اراﻳﻪ ﮐﻨﻴﺪ«.اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﮐﻼس و در ﻣﻨﺰل در ﻣﻮرد وﺳﺎﻳﻞ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺧﻄﺮات ﮐﻤﺘﺮی دارد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﻴﻞ و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﺪ )ﺷﺎﻳﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ(.
ﺑﺎ ﻃﺮح اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﺣﻘﻴﻘﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﻳﮏ وﺳﻴﻠﻪ روﺷﻨﺎﻳﯽ و ﺣﺬف ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی
وﺳﺎﻳﻞ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻓﻌﻠﯽ در ﺗﺨﻴﻞ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ وﺳﻴﻠﻪ ای ﺧﻮاﻫﺪ زد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻳﮏ وﺳﻴﻠﻪ روﺷﻨﺎﻳﯽ،
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی وﺳﺎﻳﻞ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻓﻌﻠﯽ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻔﮑﺮ آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮ را در داﻧﺶ آﻣﻮز ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در ﺟﻠﺴﻪ ای ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اوﻟﻴﺎء داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻤﻊ ﺳﺎزی را در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ آﻣﻮزش دﻫﻴﺪ و ﻣﻮاردی ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺧﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ را ﻳﺎدآور ﺷﻮﻳﺪ.
ﺟﺪول ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﻼک ﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺳﻄﻮح ﻣﻼک

ﺳﻄﺢ ۱

ﺳﻄﺢ ۲

ﺳﻄﺢ ۳

ﺟﻤﻊ آور ی اﻃﻼﻋﺎت

اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺷﺪه ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در زﻣﻴﻨﻪ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻓﻨﺎوری روﺷﻨﺎﻳﯽ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
اﻧﻮاع ﻓﻨﺎوری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﻣﻌﺘﺒﺮاﺳﺖ اﻣﺎ روﻧﺪ آن اﺳﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﻓﻨﺎوری را در ﻳﮏ
ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
روﺷﻨﺎﻳﯽ اﺳﺖ.

ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﺗﻐﻴﻴﺮات

ﮔﺰارش ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﮔﺰارش ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﮔﺰارش ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات و ﺷﺪه ای اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ﺷﺪه ای اﺳﺖ و ﻧﻈﺮات ﺷﺨﺼﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه
در راﺳﺘﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪات اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ .ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺗﺪارک ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻨﺎوری در زﻧﺪﮔﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺑﺮای ارزﺷﻴﺎﺑﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺎن
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

٩٣

۳

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻫﺎ

ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻮم ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺪ
ﻳﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻋﻠﻮم را ﻧﮕﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻧﻴﺰ ﻧﮕﺮاﻧﯽ آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارﻧﺪ
و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺷﺮط ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،از ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻮم وﻗﺘﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺜﻞ »ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ« را آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎﻳﺪ درﺑﺎرهی اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم آن اﻧﺪازه داﻧﺶ
و اﻃﻼﻋﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺪرﻳﺲ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﺷﺮط ﻻزم اﺳﺖ و ﻧﻪ ﮐﺎﻓﯽ.
ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آﻣﻮزش ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش اﺳﺖ و ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
در ﺣﺎل دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﻤﻮاره ﻧﮕﺮان اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ﺣﺠﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت اﺳﺖ ،ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﺳﺎم آور اﺳﺖ .ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﻌﺪاد ﭼﻨﺪ
ده ﻫﺰار زﻣﻴﻨﻪی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﺸﺮﻳﻪی ﻋﻠﻤﯽ در زﻣﻴﻨﻪی ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ
اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻳﻢ .ﭼﻮن اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ روز ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎ را ﺗﻮان
ﻓﻬﻢ آنﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ در ﮐﻼس در ﺣﺎل آﻣﻮزش ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی ﺳﺎده ﻫﺴﺘﻴﺪ و داﻧﺶآﻣﻮزی از ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﺳﺨﺖ اﻓﺰار
ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮرد داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ »ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ در
زﻣﻴﻨﻪی داﻧﺴﺘﻨﯽﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ «.و اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺣﺮف ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪاﻗﻞ داﻧﺶ ﻻزم
را ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺑﻮد .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی ﺳﺎده ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی ﺳﺎده
را ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ آن را در ﻋﻤﻞ آزﻣﻮده ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ در آﻣﻮزش آن ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ ،ﭘﺲ ﻟﺰوم ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﺪاﻗﻞ اﻳﻦ
داﻧﺶ ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻮم اﺑﺘﺪاﻳﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ :اوﻻًﺣﺠﻢ داﻧﺶ ﺑﺸﺮ
در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﺤﻈﻪ ای اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﻴﺎً اﻳﻦ داﻧﺶ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎزه ﺷﻮد و ﻳﺎ ﮐﻬﻨﻪ ﺷﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺻﺮﻳﺤﺎً ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ
ﻋﻠﻮم ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺪ.
ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻳﺪ:
١ــ ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻬﺎرتﻫﺎ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻤﻴﻘﺎً اﻋﺘﻘﺎد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
٢ــ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺣﻘﺎﻳﻖ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﻈﻮر آن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد
ﻧﻈﻢ در ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
٣ــ در ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﺮدن و ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﯽ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
٤ــ ﺑﻪ روش ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻳﻞ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه و ﻏﻴﺮ ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد.
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ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻳﺪ در ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن راﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺑﮕﻮﻳﺪ »ﻣﻦ ﻫﻢ ﺟﻮاب را ﻧﻤﯽداﻧﻢ« ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﻳﺪ »اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ و از ﭼﻪ ﻃﺮﻳﻘﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﻬﺘﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺟﻮاب ﺻﺤﻴﺢ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﯽ«.
ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻃﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺮوح ﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ:

ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم
ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ در ﮐﻼس ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش اﻳﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ داﻧﺶآﻣﻮز و ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻧﺸﻮد از ﻣﺴﻴﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز از ﭘﺮﺳﻴﺪن و ﻳﺎ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻬﺮاﺳﺪ
و ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درﻳﺎﻓﺖ آن ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از دﻳﺪ ﺧﻮدش ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ،ﻫﻴﭻ آﻣﻮزش ﺑﺎ ارزﺷﯽ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ .ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻀﺎی ﮐﻼس را ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮع ﭘﺮﺳﺸﯽ از ﻃﺮف داﻧﺶآﻣﻮز آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﺸﺎن در ﻗﺒﺎل ﭘﺮﺳﺶ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺪاﻳﺖ ﮐﻨﺪ .اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ:
ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ در ﻳﮏ ﮐﻼس ﭼﻬﺎرم ﻳﺎ ﭘﻨﺠﻢ دﺑﺴﺘﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻃﺮی،
ﻻﻣﭗ و ﺳﻴﻢﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن اﺳﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻨﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ و اﺿﻄﺮاب از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﻌﻠﻢ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺎرﻧﺪ،
ﺟﻴﻎﻫﺎی ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺠﺐ ﮔﺎه و ﺑﻴﮕﺎه ﺷﻨﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻳﺎد »ﺑﺒﻴﻦ ،ﭼﺮاغ را روﺷﻦ ﮐﺮدم!« آرام ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺑﺎ
ﺟﻤﻠﻪ »ﺑﻴﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻴﻢ« دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد .داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺪاری را ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﻢ و ﻻﻣﭗ و ﺑﺎﻃﺮی
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻴﺎن ﺷﻮر و ﻋﻼﻗﻪی داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﻌﻠﻢ دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻴﺰﻧﺪ و ﺧﺘﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ:
ﻣﺮﻳﻢ  ،ﺑﮕﻮ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﻣﺪار ﺳﺮی ﭼﻪ ﺟﻮر ﻣﺪاری اﺳﺖ؟
ﻣﻴﻨﺎ» ،ﺗﻮ ﺑﮕﻮ روش ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺪار ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟«
و ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺪون اﻳﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺪﻫﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﻳﮏ ﻣﺪار ﺻﺤﻴﺢ را روی ﺗﺨﺘﻪ ﻣﯽﮐﺸﺪ و از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ
آن را در دﻓﺘﺮﺷﺎن ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻴﻨﺎ و ﻣﺮﻳﻢ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻃﺮﺣﯽ را ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﮐﺸﻴﺪه ﮐﭙﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ اﺗﻔﺎق،ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻨﺪان ارزﺷﯽ ﻧﺪاردﭼﻮن ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﻌﻠﻢ ﺑﯽارﺗﺒﺎط ﺑﻮد .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ ارزش آﻧﺎن
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻨﺸﺄ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮد ﻋﻤﻼ ً ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻢ ارزش اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﯽ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﺄﺛﻴﺮی در ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻧﺪارد .اﻳﻦ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﭼﻪ وﻳﮋﮔﯽ دارﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آنﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ؟ )در ﻃﺮح اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻣﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺎدی ﮐﻼس را ﺑﻴﺶﺗﺮ
در ﻧﻈﺮ دارﻳﻢ و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ در ﺟﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ(.
ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻢ ارزش :ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی زﻳﺮ:
ﺑﺎد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﭼﻨﺪ ﻓﺎﻳﺪه ﺟﺎﻧﻮران را ﻧﺎم ﺑﺒﺮ .ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﭼﺮا اﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﻴﺎه آب ﻧﺪﻫﻴﻢ ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻧﺎم اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﭼﻴﺴﺖ؟
ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﯽ ﻳﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻠﻤﯽ را ﻧﻤﯽ ﻃﻠﺒﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻳﺎدآوری ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﮐﻢ ارزش آن
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ﻧﻮع ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﭘﺎﺳﺨﺸﺎن را ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻳﺎ اﮔﺮ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ )ﻣﻌﻠﻢ ﻳﺎ ﮐﺘﺎب( ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﻴﻦ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﯽ از ﻧﻈﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﯽارزش اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﮐﻼﻣﯽ ﻣﻔﻴﺪﻧﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﮐﻢ ارزش ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺳﺎده و اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﯽ ﻣﺜﻞ ،ﭼﺮا ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ،ﻳﺎ ﭼﻪ ،ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺑﯽارزش ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻠﻴﺸﻪای ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ
ﭘﺎﺳﺦ آن ﺑﺎﻳﺪ در ذﻫﻨﺶ دﻧﺒﺎل ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﺘﺎب و ﺟﻤﻼت ﮐﻠﻴﺸﻪای آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد .زﻳﺮا ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ در ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻳﺎﻓﺖ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻳﺎ در ﺟﺰوات و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﮐﭙﯽ ﺷﺪه از ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻴﺎه ﻧﻴﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﮐﻠﻴﺸﻪای و
ﮐﺘﺎﺑﯽ داﻧﺶآﻣﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﮐﻠﻴﺸﻪ ای در ﮐﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻴﺎورد ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد .زﻳﺮا اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ
ﻣﺴﺎﻳﻠﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ آنﻫﺎ را ﻃﺮح ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺘﺎﻳﺠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺑﻪ روش ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﻮﺳﻂ
دﻳﮕﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺧﻴﻠﯽ زود ﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﻳﯽ را از داﻧﺶ آﻣﻮزان زﻳﺎد دﻳﺪهاﻳﻢ:
»ﺟﻮاب اﻳﻦ ﺳﺆال را دﻳﺸﺐ دهﺑﺎر از ﺣﻔﻆ ﮐﺮدم ،ﺣﺘﯽ ﻳﺎدم ﻫﺴﺖ در ﮐﺪام ﭘﺎراﮔﺮاف اﺳﺖ وﻟﯽ اﻵن ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻳﺎدم رﻓﺘﻪ «.و ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﺑﺴﻴﺎری ﻫﻢ در ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﮐﺘﺎب داﻧﺶآﻣﻮزان را راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دور ﭘﺎراﮔﺮف ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻂ ﺑﮑﺸﻨﺪ.

اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ »درﺳﺖ« ﭼﻪ وﻳﮋﮔﯽ دارد؟
ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ راه ﺣﻠﯽ دارد .ﺳﺆال ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺨﺺ را وادار ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻖ ﺑﻴﺶﺗﺮ،
اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺗﻤﺮﻳﻨﯽ ﻧﻮ و ﺑﺪﻳﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ــ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ اﻧﺪازهی ﺑﺮگﻫﺎی ﻳﮏ ﮔﻴﺎه وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﻳﮏﺗﺮ ﺑﻪ رﻳﺸﻪاﻧﺪ ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ ﻳﺎ وﻗﺘﯽ دورﺗﺮ از رﻳﺸﻪ اﻧﺪ؟
ــ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ رود ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ )ﻳﺎ ﮐﻤﺘﺮ( ﻣﯽﺷﻮد؟
ﭘﺮﺳﺶ درﺳﺖ از ﮐﻮدک او را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺸﺎﻫﺪه دﻗﻴﻖ اﺷﻴﺎء و ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی واﻗﻌﯽ ،ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از
ﮐﻮدک ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻗﺒﻞ از ﺑﻴﺎن ﭘﺎﺳﺦ ،آن را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،و ﭼﻮن ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در ﭘﺎﺳﺦ
ﻳﺎﺑﯽ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﯽ را »ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻌﻠﻢ از داﻧﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺷﻨﺎوری و ﺑﺎزی ﺑﺎ آب و اﻧﻮاع ﺷﻴﺸﻪﻫﺎﺳﺖ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ »ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ،ﺷﻴﺸﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻪ
درش را ﺑﺴﺘﻪای روی آب ﻣﺎﻧﺪه ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﻳﻦ ﺷﻴﺸﻪ را در آب ﻏﺮق ﮐﻨﯽ؟ « و او را رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد ﺟﻮاب را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ.
در ﺣﻘﻴﻘﺖ او را ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪهی دﻗﻴﻖ و ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ درﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ از ﻃﺮﻳﻖ دﻗﺖ در ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی ﻏﺮق و ﺷﻨﺎوری ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﺎل ﺑﻪ اﻧﻮاع ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ:
ﭘﺮﺳﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰی:
»ﻫﻴﭻ دﻗﺖ ﮐﺮدهای ﮐﻪ ﮔﻴﺎه در ﺟﺎی ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻞ ﻣﯽدﻫﺪ!« ﻳﺎ »آﻳﺎ دﻳﺪهای ﺑﺮگ ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ درﺧﺘﺎن در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ زودﺗﺮ
زرد ﻣﯽﺷﻮد؟«
»در داﺧﻞ اﻳﻦ ﮔﻞ ﭼﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﯽ؟«
»اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؟«
»اﮔﺮ ﻳﮏ ﮔﻮش ﺧﻮد را ﺑﮕﻴﺮی ﺻﺪای ﮐﺪام ﻇﺮف را ﮐﻢﺗﺮ ﻣﯽﺷﻨﻮی؟ آﻳﺎ اﺻﻼ ً ﺻﺪاﻫﺎ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ؟« و...
ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﺳﺎده ﺟﻮاب داده ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آنﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮی ﻣﻄﺮح
ﮐﻨﻴﺪ:
»ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﮏ ﮐﺮم ،وﻗﺘﯽ ﻧﻮر ﭼﺮاغ ﻗﻮه را ﺑﻪ ﻃﺮف او ﺑﺘﺎﺑﺎﻧﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﮔﺮﺑﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟«
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ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی :اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺑﺎ ﭼﻘﺪر ،ﭼﻪ اﻧﺪازه؟ ﭼﻨﺪ داﻧﻪ؟ ﭼﻪ ﻣﺪت؟ و … ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻮاب درﺳﺖ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ را از ﻃﺮﻳﻖ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد داﻧﺶ آﻣﻮز در
ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﺎﻳﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﻬﺎرت ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ:
»ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ روی اﻳﻦ ﺧﻂ ﭼﻨﺪ داﻧﻪ ﻟﻮﺑﻴﺎ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد؟ ﺑﻠﻨﺪی اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻟﻮﺑﻴﺎ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﺑﻌﺪ از ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻘﺪر رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
»ﮐﺪام ﻳﮏ از اﻳﻦ ﻇﺮف ﻫﺎ آب ﺑﻴﺶ ﺗﺮی ﻣﯽ ﮔﻴﺮد؟«
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ای :ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﻫﺎ ﺑﻪ دﻗﺖ در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺎز دارد:
»اﻳﻦ دو ﭘﺮواﻧﻪ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ؟ اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﺳﻨﮓ را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻦ .ﺳﮓ و ﮔﺮﺑﻪ از ﭼﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارﻧﺪ؟« در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ،داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت وﻟﯽ درﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ» :اﮔﺮ ﺟﺎی اﻳﻦ ﮔﻴﺎه را ﻋﻮض ﮐﻨﯽ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﭘﮋﻣﺮده ﺷﻮد؟ اﮔﺮ ﻳﮏ ﻗﻠﻢ ﺷﻤﻌﺪاﻧﯽ را ﻗﺒﻞ از ﮐﺎﺷﺖ در
ﺧﺎک در آب ﺑﮕﺬاری ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻳﮏ آﻫﻦ رﺑﺎی ﻧﻌﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﻗﻮی ﺗﺮ اﺳﺖ ﻳﺎ آﻫﻦ رﺑﺎی ﻣﻴﻠﻪ ای؟ اﮔﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﺮم ﻧﻮر ﭼﺮاغ
ﻗﻮه ﺑﺘﺎﺑﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ آﻳﺎ اﮔﺮ ﻳﮏ ﺗﮑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﭽﺎﻟﻪ ﺷﺪه را ﭘﺮت ﮐﻨﯽ زودﺗﺮ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﯽ رﺳﺪ؟« اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده اﻧﺪ و
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺟﻮاب ﻫﺎی آن را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺳﺎده ای در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﺎﺳﺦ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ:
»آﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺗﻪ آب ﺑﺮود؟
آﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺎری ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﮔﻴﺎه ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻃﺮف رﺷﺪ ﮐﻨﺪ؟
آﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺎری ﮐﻨﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ آﻫﻦ رﺑﺎ ،آﻫﻦ را ﺟﺬب ﻧﮑﻨﺪ؟«
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ را ﻃﻮری ﻃﺮح ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺎﺷﻨﺪ در آن ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺣﻮﺻﻠﻪ ای ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً در ﻣﻮرد ﺳﺆال آﺧﺮ ،آﻫﻦ رﺑﺎ را ﭼﺮب ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻴﺲ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و … و ﻗﺪرت
آﻫﻦ رﺑﺎﻳﻴﺶ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻢ در ﻃﺮح اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮآﻳﻨﺪ.

ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﭼﺮا؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﯽ و ﻳﺎ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ دارﻧﺪ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی »اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﯽ ﭼﺮا
و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﯽ اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺮان ﺟﻮاب ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻢ ﻫﺪف ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻢ ارزش ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﻮن
داﻧﺶ آﻣﻮز ﻋﺎدت ﺑﻪ دادن ﺟﻮاب ﻫﺎی ﮐﻠﻴﺸﻪ ای ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﮐﺜﺮ ًا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﻠﯽ ﮐﭙﯽ و ﻳﺎ ﮐﺘﺎب ﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﭘﺮ
از اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻠﻴﺸﻪ ای اﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ً» :ﮐﺎر ﻣﻔﺼﻞ ﭼﻴﺴﺖ؟ آﻳﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻮا اﺣﺘﻴﺎج دارد؟ ﮐﺎر آﺑﺸﺶ ﭼﻴﺴﺖ؟« ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ارزﺷﻨﺪ و ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺼﻮر اﻳﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺗﺼﻮر درﺳﺘﯽ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻳﮏ رﺷﺘﻪ ﻫﺪف ﻃﺮح ﮐﻨﺪ:
اﻟﻒ :آﻳﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ.
ب( ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ و اﺳﺘﺪﻻل وادار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ج( از آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی و ﺗﺠﺎرب ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
د( ﭘﺎﺳﺦ را ﻣﺴﺘﺪل ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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ﻧﮑﺘﻪ ی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎﻣﻼ ً اﺣﺴﺎس آزادی و راﺣﺘﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﮕﺮان زﻣﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻼﺗﯽ ﺳﺎده ﻣﺜﻞ »ﭼﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ...؟« ﺷﺮوع ﮐﻨﻴﻢ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ او را وادار ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ در ﭘﺎﺳﺦ
دادن ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.

وﻗﺖ اﻧﺘﻈﺎر  ۱و  ۲در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ در ﮐﻼس
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از او ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺧﻴﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.ﻫﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎﻳﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ او را
اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺘﻈﺎری ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ای ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻃﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ واﻗﻊ
در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻳﺪ:
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از داﻧﺶ آﻣﻮز ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ،اوﻻ ً ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺮﺳﺶ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ او ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﻴﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ
ﻣﺜﻼ ً ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺗﺨﺘﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﮐﻨﻴﺪ و زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﺜﻼ ً ﻳﮏ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ او ﻓﺮﺻﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن دﻫﻴﺪ .اﻳﻦ زﻣﺎن را »ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺘﻈﺎر«١:
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﭘﺲ از اﻳﻦ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﭘﺎﺳﺦ داد ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﮑﻪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ ،دوﺑﺎره  ١دﻗﻴﻘﻪ وﻗﺖ ﺑﮕﺬراﻧﻴﺪاﻳﻦ زﻣﺎن را »ﻓﺮﺻﺖ
اﻧﺘﻈﺎر «٢ :ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺄﻳﻴﺪ ،ﺗﮑﺬﻳﺐ ﻳﺎ اﺻﻼﺣﯽ ،ﻧﻈﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﻳﮕﺮ را ﺟﻮﻳﺎ ﺷﻮﻳﺪ
ﻣﻴﻨﺎ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪی ﻣﺮﻳﻢ ﭼﻪ ﻧﻈﺮی داﺷﺖ؟
وﻗﺘﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ دﻫﻴﺪ ،اوﻻ ً ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن ﭘﺮﺳﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد،
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻨﻮع ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﻧﻴﺰ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻔﺲ داﻧﺶ آﻣﻮزان را زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﺮﺻﺖ درک ﺻﻮرت
ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدﻧﺶ ﻣﯽ ارزد ،ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻳﮏ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮز ﻓﺮﺻﺖ
دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﺪ .و ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ دوﺑﺎره ﻳﮏ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن و ﺑﻘﻴﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﺮﺻﺖ دﻫﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ را ارزﻳﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻴﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ روﺷﯽ را در ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻴﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻣﺮ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ در ﮐﻼس١ :ــ ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻟﺤﻦ و ﭼﻬﺮه ی ﺑﺸﺎش و ﺷﺎد
ﺷﻤﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮﺳﺶ ،اﺿﻄﺮاب داﻧﺶ آﻣﻮز را ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎﻳﺶ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؛
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز راﻏﺐ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ روﺣﻴﻪ ی ﭘﺮﺳﺶ ﮐﺮدن و ﮐﻨﺠﮑﺎوی
را در ﮐﻮدﮐﺎن اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
٢ــ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭘﺪﻳﺪ آورﻳﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﻃﺮح ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺜﻼ ً:
اﻟﻒ( ﻗﺴﻤﺘﯽ از وﻗﺖ ﮐﻼس را ﺑﺮای ﺗﺸﻮﻳﻖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن و ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ی ﭼﻴﺰ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ دﻳﺪه اﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻴﺪ.
ب( داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﺮ ﮔﺮوه را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻴﺪ ﻳﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎ ارزش ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،و آن ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ« و ﻳﺎ »ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﻔﺘﻪ« در ﻳﮏ ﻣﺤﻞ در ﮐﻼس ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
ج( از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ ﻳﮏ ﺳﺆال ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
د( داﻧﺶ آﻣﻮزی را ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺣﺎﮐﯽ از دﻗﺖ در ﻣﺸﺎﻫﺪه و درک ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻴﺪ.
و ﺧﻼﺻﻪ ی ﮐﻼم اﻳﻦ ﮐﻪ ،ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻃﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ و ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﯽ دﻫﺪ ﻳﮏ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺳﺖ .در ﻃﯽ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ از
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻃﺮح ﺳﺆال ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ،داﻧﺶ آﻣﻮز ﻳﮏ رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮﺳﺪ .در اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻧﭽﻪ
ﭘﻴﺶ از ﻫﻤﻪ اﻫﻤﻴﺖ دارد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻳﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ:
١ــ از درک ﺻﺤﻴﺢ ﺳﺆال ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد٢ ،ــ ﻳﮏ ﺳﺮی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ،و ﺳﭙﺲ ٣ــ ﭘﺎﺳﺦ را اراﺋﻪ
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ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻓﻘﻂ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ارزش ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد ،آن ﭼﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اول ﻳﻌﻨﯽ درک ﺻﻮرت
ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺳﭙﺲ اراﺋﻪ ی ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﻳﺎ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺸﻮد ﻳﺎ ﻧﺸﻮد .ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺜﺎل و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺶ آﻣﻮز ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ:
ﻣﺜﺎل:
ﻣﻌﻠﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮب روی آب ﺷﻨﺎور ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ اﺳﻔﻨﺞ ﭼﻄﻮر؟
ﺣﺴﻴﻦ :ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﭼﻮب.
ﻣﻌﻠﻢ :ﻋﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﮐﺪام ﻳﮏ؟
ﻋﻠﯽ :ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﺳﻔﻨﺞ
ﻣﻌﻠﻢ :ﭼﻮب ﺷﻨﺎور ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ وﻟﯽ اﺳﻔﻨﺞ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻏﺮق ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺴﻴﻦ :ﺧﺐ
ﻋﻠﯽ :ﭘﺲ ﻣﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدم.
ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻫﻴﭻ ارزﺷﯽ ﻧﺪارد ،ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﺮده و ﺧﻮدش ﻫﻢ ﺟﻮاب داده و ﻫﻴﭻ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻔﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ و ﻳﺎ ﻋﻼﻗﻪ
ﺑﻪ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮﮔﺮی اﺗﻔﺎق ﻧﻴﻔﺘﺎده اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد اﺻﻼ ً ﺣﺴﻴﻦ و ﻋﻠﯽ ﻓﻬﻤﻴﺪه اﻧﺪ ﺷﻨﺎوری ﻳﻌﻨﯽ ﭼﻪ ،ﺑﻪ
ﻳﮏ روش دﻳﮕﺮ ﻃﺮح اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ:
ﻣﻌﻠﻢ :ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ از اﻳﻦ ﭼﻮب و اﺳﻔﻨﺞ ﮐﺪام ﻳﮏ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ روی آب ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﻋﻠﯽ و ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻤﺎ  ٣دﻗﻴﻘﻪ وﻗﺖ دارﻳﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﻴﺪ) .ﻣﻌﻠﻢ وﺳﺎﻳﻞ ﻃﺸﺖ آب و ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮب و اﺳﻔﻨﺞ را آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ(
ﺣﺴﻴﻦ و ﻋﻠﯽ :ﻫﺮ دو ﻗﻄﻌﻪ را روی آب ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .و ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ وﻗﺖ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﺮ دو روی آب ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .ﺳﻪ دﻗﻴﻘﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد،
ﺣﺴﻴﻦ :ﻫﺮ دو روی آب ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﻋﻠﯽ :اﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﻔﻨﺞ داره ﻣﺮﺗﺐ آب ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ،اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ وﻗﺖ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﺷﺎﻳﺪ اﺳﻔﻨﺞ زﻳﺎد روی آب ﻧﻤﺎﻧﺪ .و
دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدن.
ﺑﻌﺪ از  ۶دﻗﻴﻘﻪ :ﻋﻠﯽ :آه ،اﺳﻔﻨﺞ داره ﻣﻴﺮه ﺗﻪ آب وﻟﯽ ﭼﻮب ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر رو آب ﻣﺎﻧﺪه.
ﻣﻌﻠﻢ :ﻳﻌﻨﯽ اﺳﻔﻨﺞ داره ﻏﺮق ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﻮب ﺷﻨﺎور ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه؟ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﻳﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﺎور ﺑﻤﺎﻧﺪ؟
ﻋﻠﯽ :اﻳﻦ ﺗﻮپ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﯽ! ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻴﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻴﻢ .راﺳﺘﯽ ﺗﻮپ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭼﯽ؟…
ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی و ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻣﺪام را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ،ﺟﻮاب ﭘﺮﺳﺶ اول ،ﭘﺮﺳﺶ دﻳﮕﺮی را اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و ﮐﻨﺠﮑﺎوی و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی و رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺳﺶ اول و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﭘﺎﺳﺦ ﻳﺎﺑﯽ ،راه را ﺑﺮای اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺬارد
و ﮐﺪام داﻧﺶ آﻣﻮز اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻀﺎﻳﯽ ﺗﺎب آورد و ﺑﯽ ﻋﻼﻗﻪ و ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
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