
ــــْل َفرََجُهــــْم  ــــٍد َو َعجِّ ــــٍد َو آِل ُمَحمَّ اَللُّٰهــــمَّ َصـــــلِّ َعلــــٰی ُمَحمَّ

علوم تجربی راهنمای معلم

چهارم دبستان



راهنمای معلم علوم تجربی چهارم دبستان ـ 4751نام کتاب: 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیپدیدآورنده: 
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظریمدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف: 
حسن حذرخانی، بتول فرنوش، فائزه فاضلی، مریم انصاری، معصومه سلطانی مطلق و مریم عابدینی شناسه افزوده برنامه ریزی و تألیف: 

)اعضای شورای برنامه ریزی و تألیف(

اداره کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشیمدیریت آماده سازی هنری: 
احمدرضا امینی )مدیر امور فنی و چاپ( ـ جواد صفری )مدیر هنری( ـ سوروش سعادتمندی شناسه افزوده آماده سازی: 

)صفحه آرا( ـ زهره برهانی زرندی، مرضیه اخالقی، سیما لطفی، وجیهه برادران سادات، زینت 
بهشتی شیرازی و حمید ثابت کالچاهی )امور آماده سازی(

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارۀ 4 آموزش و پرورش )شهید موسوی(نشانی سازمان: 
تلفن: ٩ـ٨٨٨٣11٦1، دورنگار: ٨٨٣٠٩٢٦٦، کد پستی: 15٨4747٣5٩

www. irtextbook. ir و www. chap. sch. ir :وبگاه
شرکت افست: تهران ـ کیلومتر 4 جاده  آبعلی، پالک ٨، تلفن: 77٣٣٩٠٩٣، ناشر: 

دورنگار: 77٣٣٩٠٩7، صندوق پستی: 4٩7٩  ـ 11155
شرکت افست »سهامی عام« )www.Offset. ir(چاپخانه: 
چاپ اّول 1٣٩٩سال انتشار و نوبت چاپ: 

ـ  05 ـ964ـ978 ـ 3407 شابك 6  

ISBN : 978  ـ ـ   964    ـ    05    6     ـ 3407    

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي 



کوشش  تقوا  و  علم  در 
به هیچ کس  علم  کنید که 
انحصار ندارد. علم مال همه 
است  همه  مال  تقوا  است. 
رسیدن  برای  کوشش  و 
وظیفه همۀ  تقوا  و  علم  به 

ماست و همۀ شماست. 
ُه( َس ِسرُّ امام خمینی )ُقِدّ



کلیۀ حقوق مادی و معنوی این کتاب متعّلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن 
اقتباس،  نمایش،  مجازی،  پایگاه های  در  ارائه  و  الکترونیکی  و  چاپی  به صورت 
تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیۀ فیلم و تکثیر به هر شکل 
و نوع، بدون کسب مجّوز از این سازمان ممنوع است و متخّلفان تحت پیگرد 

قانونی قرار می گیرند.



1.................................................... فصل اّول: کّلیات

13........................................... فصل دوم: بررسی درس ها
14.................................................... درس.1:.زنگ.علوم
درس.2:.مخلوط.ها.در.زندگی.............................................19
30............................................ درس.3:.انرژی.نیاز.هر.روز.ما
درس.4:.انرژی.الکتریکی................................................39
درس.5:.گرما.و.ماده....................................................49
58...................................................... درس.6:.سنگ.ها
67................................................ درس.7:.آهنربا.در.زندگی
درس.8:.آسمان.در.شب.................................................78
87.................................................... درس.9:.بدن.ما.)1(
96................................................... درس.10:.بدن.ما.)2(
درس.11:.بی.مهره.ها...................................................107
121............................................. درس.12:.گوناگونی.گیاهان
درس.13:.زیستگاه....................................................129

فهرست



در.برنامه.درسی.مّلی،.علوم.تجربی.کوشش.انسان.برای.درک.واقعیت.های.خلقت.و.کشف.فعل.خداوند.تعریف.

شده.است..بنابراین.شناخت.طبیعت.به.عنوان.بخشی.از.خلقت.الهی.با.هدف.تکریم،.آبادانی.و.آموختن.از.آن.

برای.ایفای.نقش.سازنده.در.ارتقای.زندگی.فردی.و.اجتماعی.از.ضرورت.های.آموزش.علوم.تجربی.است..

برای.دستیابی.به.این.هدف.رویکردها.و.روش.هایی.اتخاذ.شده.اند.که.در.دانش.آموزان.توانایی.ایجاد.ارتباط.بین.
آموزه.های.علمی.و.زندگی.واقعی،.مسئولیت.پذیری،.تفکر.و.خالقیت.پرورش.پیدا.کند.

همان.طور.که.در.کتاب.درسی.دانش.آموز.مالحظه.کرده.اید،.راهبردهای.آموزشی.الزم.برای.نیل.به.اهداف.

به. را. شده. طراحی. فعالیت.های. دانش.آموزان. آنکه. برای. شده.اند.. طراحی. گام.به.گام،. به.شکل. درس. هر.

بهترین.شکل.انجام.دهند،.نتیجه.گیری.کنند.و.به.کشف.و.ساخت.مفهوم.علمی.دست.یابند،.الزم.است.معّلم.
ضمن.ایفای.نقش.تسهیل.کنندگی،.زمان.کالس.را.به.دقت.مدیریت.کند.

دانش.آموزان. در. را. مهارت.خواندن. می.تواند. کتاب. از.روی. باشند.خواندن. داشته. توجه. معّلمان.محترم.

نباید.به.فعالیت.اصلی.آموزش.در.کالس.درس.تبدیل.شود..گفت.وگو.در.کالس.درس. تقویت.کند.ولی.

گفت.وگوهای. بر. معّلم. هدایت. و. نظارت. محدود.شود.. معّلم. و. دانش.آموز. بین. پرسش.وپاسخ. به. نباید. نیز.

نوشتار. از.واژه.های.علمی.در.گفتار.و. توانایی.گفت.وگوی.علمی.و.استفاده. پرورش. برای. دانش.آموزان.
دانش.آموزان.الزم.است.

نکته.مهمی.که.معّلمان.عزیز.باید.مدنظر.قرار.دهند،.موضوع.ارزشیابی.است..ارزشیابی.در.کالس.علوم.

در.خدمت.آموزش.است..بنابراین.باید.در.ارزشیابی.نقاط.ضعف.و.قوت.هر.دانش.آموز.مشخص.و.برای.

اصالح.نقاط.ضعف.و.تقویت.نقاط.قوت،.اقدامات.الزم.انجام.شود..افزون.بر.آن.در.ارزشیابی.باید.عالوه.بر.
دانش.کسب.شده،.مهارت.های.آموخته.شده.و.نگرش.های.دانش.آموزان.مورد.توجه.قرار.گیرند.

سخنی با معلّمان ارجمند



فصل اّول

کّلیات



2

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 
با آن تغییرات هماهنگ سازد. سرعت رشد اطالعات  باید قادر باشد خود را دائم  تغییر است و هر فردی 
بنابراین آنچه مهم  آن قدر سریع است که در مدت کوتاهی میزان اطالعات و دانش بشر دو برابر می شود و 
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؟«
می گوییم  اینکه  شود.  گرفته  به کار  آتی  تجارب  در  می تواند  که  است  عقایدی  و  آرا  نیز  علوم  فراوردٔه 
»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 
بسیاری  مثالً  می کنند.  را کسب  آنها  هر حال  به  و  است  زیاد  کودکان  اطراف  در  تصورات  این گونه  از  و 
معتقدند »اگر دِر کتری را ببندند، آب در دمای کمتری می جوشد«، یا »جریان الکتریسیته زمانی که سیم ها تاب 
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نخورده، بیشتر است« و بسیاری تصورات غلط دیگر که بر تصورات آنها در مورد تجاربشان اثر می گذارد. 
با تصوراتشان عقایدی خلق می کنند که بیشتر  نکته دیگر اینکه اگر کودکان به حال خود گذاشته شوند 
غیرعلمی اند؛ مثالً »برای به حرکت در آوردن اجسام، نیرو الزم است، ولی برای متوقف ساختن آنها نیرویی 
الزم نیست«. از آنجا که این عقاید را می شود آزمایش کرد، وظیفٔه آموزش علوم این است که به کودکان 
عالقه مندی و مهارت کافی برای انجام این آزمایش ها را بدهد. انجام آزمایش ها نه تنها باعث اصالح عقاید 
کودکان می شود، بلکه به آنان می آموزد که در علوم تجربی 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.

فراگیری این آموزش در اوایل دوران کودکی از دو نظر اهمیت دارد. اول آنکه کودکان درمی یابند که در 
علم تجربی عقایدی صحیح است که مستدل باشد و دوم اینکه احتمال پذیرش نظریات غیرمستدل که با مفاهیم 
علمی  در تضاد مستقیم است کم می شود. آنچه مهم است این است که بررسی های متعدد نشان داده که هرچه 
طول مدت زمانی که فرد عقیدٔه غلطی را کسب کرده زیادتر باشد امکان تغییر آن مشکل تر است. در عمل 
دیده ایم فرایند تغییر نظر دانش آموزان دبیرستانی هنگامی که یک نظر غیر علمی را در علوم تجربی پذیرفته اند 
مقاومت  عقیده  تغییر  مقابل  در  بزرگساالن  است.  ابتدایی  دانش آموزان  در  فرایند  این  از  مشکل تر  بسیار 
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. دانش آموز دبستانی یاد می گیرد که پذیرش نظریٔه »بستن در کتری آب که روی شعله است، باعث 
می شود آب در دمای کمتری بجوشد« باید با آزمایش کردن همراه باشد، و زمانی که آزمایش این 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 دورهٔ دبیرستان در دروس علوم تجربی نظریات غیرعلمی خود را ساده تر کنار می گذارد.

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 
با  ارتباط  دلیلی در  آنچه می آموزند  برای  یاد می گیرند که  بهتر  نیز زمانی  بزرگسال  یادگیرندگان  بلکه  نیست 
زندگی و محیط روزمره بیابند. در این رابطه هالبروک اظهار می دارد که: »آموزش نمی تواند در خأل اتفاق 
افتد. آموزش نیازمند بافت و زمینه است تا برای آنچه به مخاطب می آموزد دلیل و جایی در زندگی روزمره 
به محیط زندگی  وی پیدا کند. درس علوم تجربی شامل محتوا، موضوع ها و مفاهیمی است که می تواند 
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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
در رویکرد زمینه محور یا تماتیک، آموزش مفاهیم علمی در زمینه زندگی روزمره فراگیران، 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 و مفاهیم علمی را در ارتباط با 
پیدا می کنند  نزدیکی و آشنایی  با موضوع، احساس  این فرایند فراگیران  این موضوع ها طرح می کند. در 
و انگیزه بیشتری برای یادگیری می یابند. از این رو یادگیری از بطن زندگی روزمرٔه آنان اخذ شده است. 
دانش آموزان در فرایند یادگیری با موضوع )Theme( 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 عمدهٔ 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 نوآموزان 
همراه با افزایش توانایی خواندن و نوشتن آنها به همراه دارد و موجب آن می شود تا یادگیری برای فراگیر 

لذت بخش، نشاط آور و مفید باشد.
یا ...(  مزرعه  آزمایشگاه، خانه،  یادگیری )کالس،  متنوع  به محیط های  معلم  زمینه محور  در رویکرد 
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. 
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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
1 با زندگی فراگیران ارتباط تنگاتنگی دارد.

آموزش  زمینه  یک  در  دانشی  و  مهارتی  نگرشی،  اهداف  رویکرد،  این  در  دارد:  درونی  2  انسجام 

مشترک در محیطی اجتماعی و خالق یکپارچه می شوند.
3  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.
4  امکان اتصال خوبی به موضوع های مختلف دارد: نقاط اتصال از یک سو پوشش به حوزٔه محتوایی 

برنامه درسی ملی و دیگر اسناد باالدستی و  به انتظارات  آموزش را در برمی گیرد و از سوی دیگر 
انتظارات سازمان ها و نهادهای گوناگون توجه می کند و در عین حال الزم است به ظرفیت متقابل 
حوزه های یادگیری مثل زبان، مطالعات اجتماعی، خالقیت و هنر، دین و اخالق عنایت داشته باشد.

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

1  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...(.

مجازی  آینده  یک  تصور  به  را  کودک  شوند  نهادینه  که  اطالعاتی  و  مفاهیم  باشد:  داشته  2  کاربرد 

می کشانند؛ ارتباط بین تئوری و عمل: تصور مشاغلی در ارتباط با مسئله )مثال: مشکل کم آبی( حل 
مسئله )مثال: ارائه راه حل هایی برای حل مشکل کم آبی از طریق مناسب برخورد با مسئله(

3  تا حد امکان کودک را به کار گروهی تشویق کند: یادگیری مشارکتی و تعاملی مقدمه یادگیری مفهومی 

پایدار است )یادگیری مشارکتی: انجام پژوهش ها و یا جمع آوری اطالعات به صورت گروهی و تعامل 
در مورد یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها(.

کم آبی/  مشکل  مثال:  باشد:  محور  مسئله  )رویکرد  باشد  دانش آموز  روزمره  زندگی  با  ارتباط  4  در 

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

و به ایده های نو فکر کند. این فعالیت ها قلب یادگیری مفهومی هستند )رویکرد پژوهش محور: معرفی 
فعالیت های پژوهشی در ارتباط با مسئله طرح شده، مثال: مسئله آلودگی محیط زیست/کم آبی/ صرفه جویی 

در انرژی و...(.
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آیا شما زمینه محور تدریس می کنید؟
در هنگام برنامه ریزی برای تدریس علوم تجربی پرسش های صفحه بعد را مرور کنید تا میزان 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؟
  آیا دانش آموزان در گروه های تعاملی که گفت وگو و ایده های مهم در آن ردوبدل شده و تصمیم گیری 

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

در دسترس و محیط آموزشی و درگیر شدن دانش آموز در فرایند یادگیری است.
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.
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 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.

مهارت های فرایندی آموزش علوم
مهارت های پایه یادگیری یا مهارت های فرایندی علوم، از یک سو بهترین ابزار برای آموزش علوم تجربی 
و از سوی دیگر از مهم ترین اهداف آموزش علوم تجربی هستند. پرورش مهارت های یادگیری برای یادگیری 
پایدار امری ضروری است.در درس علوم دوره ابتدایی سعی بر این است که دانش آموزان این مهارت ها را 
کسب کنند. در آموزش علوم هر پایه از دوره ابتدایی، بر یکی ازاین مهارت ها تأکید بیشتری شده است. طرح 
زیرمجموعه این مهارت ها را نشان می دهد. در درس زنگ علوم پایه چهارم، بخشی از این مهارت ها که در 

این پایه بر آنها تأکید شده، توضیح داده شده اند.

مهـارت های فرایندی علـوم

کار با اعداد 
و به کارگیری 

ریاضی

برقراری 
ارتباط

کاوش و 
تحقیق

تفسیر و 
استنباط

پیش بینی 
کردن

تعیین 
متغیرها

جمع آوری 
اطالعات طبقه بندی فرضیه سازی مشاهده

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 دانش آموز شود. 
برای بهبود آموزش و موفقیت مدرسه باید عملکرد دانش آموزان را در فرایند 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 معلم را به معلمی موفق و کارآمد و مدرسه را به یک واحد 

آموزشی موفق 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 آموز آموخته 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 
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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:

1  مفاهیم، مهارت ها و ایده های اساسی که دانش آموزان باید به آن دست یابند، کدام اند؟

2  چه مدارک و شواهدی بیانگر آن است که دانش آموزان به راستی مطالب اصلی را فرا 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؟
3  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؟
کنند،  طرح  پرسش  دانش آموزان  آنها  در  که  کنند  ایجاد  موقعیت هایی  باید  معلمان  کار،  شیوه  این  در 
راهکارهایی برای حل مسئله ارائه دهند و در مورد اینکه چگونه به نتیجه مورد نظر رسیده اند توضیح دهند.
در چنین رویکردی، بر یادگیری معنادار و ماندگار تأکید می شود و پیامدهای یادگیری اهمیت 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 
پیامد  ساده  زبان  به  دهند.  نشان  جدید  موقعیت های  در  شده  کسب  دانش  در  را  توانایی هایشان  یادگیری 
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 هستند 

و در تحقق و یا عدم تحقق آن تأثیر دارند.
ب( تجربه یادگیری را عمق می بخشد: هرچه برای دانش آموز فرصت تجربه کردن بیشتر فراهم شود 
یادگیری عمیق تر می شود و هرچه تجربه های یادگیری غنی تر باشد، یادگیری عمیق تر 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 عمیق تر می گردد.
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.
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ت( پژوهشگری شیوۀ مؤثر تحقق هدف هاست: مواجه شدن با مسئله و تالش برای حل آن، 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.
به کمک مالک ها و سطوح عملکردی قابل سنجش هستند. مالک ها خصوصیات  یادگیری  پیامدهای 
کیفی و چندوجهی است که تصویر روشنی از عملکرد دانش آموزان را در سطوح مختلف بیان می نماید. 
پیامدهای یادگیری در عین انعطاف باید واضح و شفاف نوشته شوند. یعنی هر یک از اهداف به طور دقیق 

تصریح کند که چه عملکردی را از دانش آموزان انتظار دارد.
آن  در  که  سازند  فراهم  را  یادگیری  فرصت های  باید  معلمان  یادگیری  پیامدهای  به  دستیابی  برای 
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
1  تسهیل آگاهی دانش آموز نسبت به نظام شناختی خود،

2  مطالعه و تردید در مورد دانش و تجربیات کسب شده،

3  گفت وگو با دانش آموزان در زمینٔه راه های کسب تجربیات و اطالعات جدید،

4  گسترش آگاهی دانش آموزان نسبت به اشیا 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.
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بسته آموزشی علوم تجربی
در طراحی برنامه جدید آموزش علوم، بسته آموزشی تدارک دیده شده است که می تواند به معلمان در 
تحقق اهداف آموزشی با رویکرد کسب شایستگی های اساسی و زمینه محوری کمک نماید. عناصر این بسته 

آموزشی عبارت است از:
1  کتاب درسی

2  کتاب راهنمای معلم

3  کتاب کار

4  فیلم آموزشی معلم

5  فیلم آموزشی دانش آموز

کتاب درسی
بخش های مختلف کتاب درسی شامل تمرین مهارت های فرایندی مانند جمع آوری اطالعات، گفت وگو، 
فکر کنید، کاوشگری، آزمایش کنید، مقایسه کنید می باشد. از سوی دیگر با طرح فعالیت هایی که درون کالس 

یا خارج از کالس صورت می گیرد، به تعمیق مفاهیم کمک می نماید.
کتاب راهنمای معلم

کتاب راهنمای معلم شامل دو فصل است:
فصل اول: کلیات

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

بیشتری داشته باشید.
فصل دوم: بررسی درس های کتاب

در این فصل هر یک از درس های کتاب بررسی و پیشنهادهایی برای آموزش آن ارائه می شود.
بررسی هر درس شامل موارد زیر است:

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

آموزش داده شده است، در این قسمت آمده است.
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.
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جدول شناسنامه درس: مفاهیم/ حقایق، فعالیت ها، شناسه های ارزشیابی براساس جدول ارزشیابی، 
فعالیت های پیشنهادی و واژه های علمی در اینجا آورده شده است.

دانستنی های ویژه معلم: مطالب این بخش شامل نکات آموزشی است که به هنگام آموزش به آن نیاز 
برای  این بخش است.  از پرسش های دانش آموزان مستلزم مطالعه  برخی  به  پاسخ گویی  خواهید داشت و 

اطالعات بیشتر می توانید به سی دی آموزشی معلم مراجعه نمایید.
مطالب این بخش دربرگیرنده  راهنمای آموزش شامل نکات آموزشی و فعالیت های پیشنهادی: 
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 پیشنهاداتی برای اجرای فعالیت ها در جهت دستیابی به اهداف 

و پیامدهای هر درس به صورت کلی ارائه شده است.
ارزشیابی: برای ارزشیابی از دانش آموزان، یک جدول ارزشیابی کلی طراحی شده که شامل مهارت ها 

و انتظارات عملکردی در علوم است.
جدول ارزشیابی که در صفحه 12 ارائه شده است، شامل 5 ستون است.

 ستون 1: شناسه ارزشیابی است که از یک تا 10 تنظیم شده است.
 ستون 2: موارد یا مهارت هایی که با توجه به فعالیت های درس ها تنظیم شده اند.
 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:
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.
بر  معلّم می تواند سطح دانش آموز را  نوشته شده است،  از توضیحی که در مقابل هر سطح  با استفاده 

اساس معیارهای ارائه شده در موارد یا مهارت های مربوط مشخص کند.
  ستون مالحظات: در این ستون هر نکته برجسته از دانش آموز )مثبت یا منفی( نوشته می شود و در 

ارزشیابی مورد مالحظه قرار می گیرد.
منظور  به  و  بگیرد  نظر  زیر  را  دانش آموز  هر  یا  و  دانش آموزان  گروه های  عملکرد  و  فعالیت  باید  معلم 
ارزشیابی از عملکرد مشاهده شده، جدول ارزشیابی را کامل کند. در هر درس نمونه ای از ارزشیابی از 

دانش آموزان بر اساس این جدول ارائه شده است.
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جدول ارزشیابی عملکرد دانش آموزان

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

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

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...(

در طبقه بندی10
الف( در مشاهدات خود به ویژگی ها توجه می کند.

ب( ویژگی ها را مقایسه می کند.
پ( برای طبقه بندی از مدرک علمی استفاده می کند.

سطح 2: دانش آموز به کمک زیادی نیاز دارد. سطح 1: دانش آموز به کمک بسیار زیادی نیاز دارد. 
سطح 4: دانش آموز به کمک نیاز ندارد. سطح 3: دانش آموز به کمک کمی نیاز دارد. 



فصل دوم

بررسی درس ها
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زنگ علومدرس اّول
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نقشه درس

زنـگ علـوم

پیش بینی مشاهده

به کارگیری  با  پدیده  یا  مطالعه و بررسی یک جسم، ماده 
حواس پنج گانه

یا  موجود  داده های  براساس  پرسش  یک  پاسخ  یافتن 
تجربه های پیشین

 مطالب مرتبط با مهارت های علوم 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.

اهداف یادگیری

از دانش آموزان انتظار می رود در فرایند آموزش این درس بتوانند:
 از مشاهدات خود نتیجه گیری کنند.

 بر اساس مشاهدات و یافته های تجربی، پاسخ پرسش ها و مسائل را در موقعیت های جدید پیش بینی کنند.
 نتایج بررسی خود را به روش های گوناگون )روزنامه دیواری، پوستر، مقاله، فیلم و...( ارائه دهند.

پیامد

از دانش آموزان انتظار می رود پس از پایان این درس بتوانند:
اطالعات  براساس  روزمره  زندگی  مسائل  با  مواجهه  در  کردن،  پیش بینی  مهارت  تقویت  و  کسب    با 

به دست آمده از مشاهدات خود پیش بینی کنند.
  برای بررسی درستی یا نادرستی پیش بینی های خود، آزمایشی طراحی و آن را اجرا کنند و نتایج به دست 

آمده را به موارد مشابه تعمیم دهند.
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دانستنی های ویژه معلم

است.  تجربی  علوم  آموزش  برای  ابزار  بهترین  علوم(  فرایندی  )مهارت های  یادگیری  پایه  مهارت های 
مهارت های فرایندی علوم در بخش کلیات کتاب معرفی شده اند. در ادامه مهارت هایی که در این درس بر 

آنها تأکید شده است، معرفی می شوند.

مهارت های فرایندی علـوم

مالک سنجش توانایی یا کسب مهارتفرایند علمی
مشاهده

حواس  کارگیری  به  از  است  عبارت 
پنجگانه )با حفظ ایمنی و به طور مناسب( 
درباره  اطالعات  آوردن  به دست  برای 

یک جسم، ماده یا پدیده

 مشاهده یک جسم، ماده یا پدیده با استفاده از یک یا 
چند تا از حواس

 تعیین ویژگی هایی مانند شکل، رنگ، اندازه، بو، زبری 
و نرمی و...

 استفاده از ابزار مانند میکروسکوپ، ذره بین، دماسنج 
و... برای مشاهده غیرمستقیم و به دست آوردن اطالعات.

برای  بیشتری  حواس  از  که  دانش آموزی  نمونه  برای 
استفاده  جسم  یک  درباره  اطالعات  آوردن  به دست 

می کند، مشاهده گر دقیق تری است.
یا اینکه، دانش آموزی که تعداد ویژگی های بیشتری را بیان 
می کند یا از ابزار مناسب برای مشاهده استفاده می کند، 

مشاهده گر دقیق تری است.

          

           

     

طبقه بندی
یا  مواد  دادن  قرار  از  است  عبارت  ــ 
اساس  بر  متفاوت  گروه های  در  اجسام 

مالک تعیین شده )ویژگی تعیین شده(.
ــ برای نمونه در طبقه بندی کردن بر اساس 
ویژگی که تعیین شده است، مواد را در دو 
به طوری که  می دهند  قرار  متفاوت  گروه 
مشترک  ویژگی  آن  در  گروه  یک  مواد 
هستند و با مواد گروه دیگر تفاوت دارند.

ــ در طبقه بندی شباهت ها و تفاوت ها را 
با دقت مشخص کنیم.

 تعیین ویژگی های مناسب و کارآمد برای طبقه بندی
 گروه بندی مواد بر اساس ویژگی ها یا شباهت ها و تفاوت های آنها

 ساختن و به کار بردن مدل طبقه بندی
برای مثال:

در مثال باال وسایل نقلیه بر اساس اینکه زمینی، دریایی یا هوایی حرکت می کنند به سه گروه تقسیم شده اند.

مشاهده



17 فصل دوم: بررسی درس ها

مهارت های فرایندی علـوم

مالک سنجش توانایی یا کسب مهارتفرایند علمی
پیش بینی

عبارت است از اظهار نظر در یک موقعیت 
بر اساس  داد  رخ  یک  آینده  درباره  تازه 
تجربه یا تجربه های قبلی و اطالعات تجربی 

موجود.

 توانایی اظهار نظر درباره چیزی در موقعیت جدید یا در زمان آینده. 
برای مثال:

1 پیش بینی جاهای خالی

2 پیش بینی وضع هوا توسط سازمان هواشناسی )حدس زدن درباره وضع هوا توسط افراد عادی پیش بینی 
تلقی نمی شود(.

راهنمای آموزش

در این درس مهارت پیش بینی کردن به عنوان یکی از مهارت های فرایندی علوم آموزش داده می شود. در 
واقع دانش آموزان با انجام فعالیت و آزمایش های جالب یاد می گیرند که بین پیش بینی کردن و حدس و گمان 
تفاوت وجود دارد. در این درس مفهوم خاصی آموزش داده نمی شود و هدف کسب و تقویت مهارت پیش بینی 
کردن است. بر همین اساس دانش آموزان در یک بازی شرکت می کنند و در حین بازی آنچه را که مشاهده 
می کنند به یاد 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 مهارت پیش بینی را فراهم می کنند.
یا  یا مخلوط آب و صابون  مایع ظرفشویی  با مخلوط آب و  پیشنهاد می شود اجازه دهید دانش آموزان 
بر  با استفاده از سیم، افزون  بازی و حباب سازی شوند. پس از انجام فعالیت،  مایع حباب سازی مشغول 
شکل های پیشنهادی کتاب دانش آموز،شکل های گوناگون دیگری درست کنید و از دانش آموزان بخواهید 

پیش بینی کنند اگر از این سیم ها استفاده کنند حبابی که درست می شود چه شکلی خواهد داشت.
پیش بینی کنید صفحه 3

حباب دارای هوا است، زیرا شما با فوت کردن در آن هوا را درون حباب وارد می کنید. همچنین هوا 
به طور یکنواخت در همه جا پخش می شود، به همین دلیل شکل حباب ها به صورت کره درمی آید.

پیش بینی کنید صفحه 4
  پوشیدن لباس های سفید را پیشنهاد می کنیم. زیرا در تابستان هوا گرم است و ما دوست داریم خنک تر 
بمانیم و کمتر گرم شویم. چون لباس هاس سفید در برابر نور خورشید کمتر گرم می شوند، برای فصل 

تابستان مناسب ترند.
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  با توجه به آزمایش انجام شده، پارچه سیاه در برابر خورشید بیشتر گرم می شود. بنابراین لباس های 
سیاه در برابر خورشید زودتر خشک می شوند، زیرا زودتر گرم می شوند و آب موجود در آنها زودتر 

بخار می شود.

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 کند. جدول پر شده زیر نمونه ای از ارزشیابی عملکرد گروهی از دانش آموزان 
برای فعالیت صفحه 4 است. این جدول قسمتی از جدول ارزشیابی است که در بخش کلیات کتاب ارائه 
شده است. از جدول ارزشیابی بخشی انتخاب شده است که شامل شناسه های ارزشیابی مرتبط با این 

فعالیت است. این جدول برای گروه شماره 5 در یک کالس فرضی کامل شده است.
جدول ارزشیابی فعالیت صفحه 4 برای گروه 5

شناسۀ
معیارهاموارد / مهارت هاارزشیابی

سطح
مالحظات

1234

درباره آنچه مشاهده 1
می کند

٭الف( حواس خود را به کار می بندد.

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

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

ــــــــت( با توجه به مشاهدات خود فرضیه می سازد.

در اجرای آزمایش / 2
فعالیت/کاوش

٭الف( مراحل را به درستی انجام می دهد.

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

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

ــــــــت( در تدوین و ارائه گزارش مهارت دارد.

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

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

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

حفظ سالمت خود و دیگران و...(
٭

یکی از افراد گروه را 
فعالیت  انجام  درگیر 

نکرده بودند.
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مخلوط ها در زندگیدرس دوم
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نقشه درس

مخلـوط هـا

مخلوط های غیریکنواخت مخلوط های یکنواخت )محلول ها(

جامد در مایعجامد در جامد مایع در مایع مایع در مایعجامد در مایع

  در این مخلوط ها اجزای سازنده را می توان تشخیص 
داد.

  با گذشت زمان اجزای مخلوط ته نشین یا سرنشین شده 
و از هم جدا می شوند.

 شفاف نیستند.

  در این مخلوط ها اجزای سازنده را نمی توان تشخیص 
داد.

  با گذشت زمان اجزای مخلوط ته نشین یا سرنشین نشده 
و از هم جدا نمی شوند.

 شفاف هستند.

  هر چه ذره های یک ماده کوچک تر باشد سریع تر در آب 
حل می شوند.

آن حل  در  مواد سریع تر  باشد،  باالتر  دمای آب    هر چه 
می شوند.

 اجزای همه مخلوط ها را می توان جدا کرد.
با  که  است  جداسازی  روش های  از  یکی  کردن    صاف 
صافی  کاغذ  و  سرند  پارچه،  الک،  توری،  از  استفاده 

انجام می شود.
  بخار کردن آب محلول ها سبب می شود ماده حل شده ته 

ظرف باقی بماند و جدا شود.
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 مطالب مرتبط با مخلوط ها 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.

اهداف یادگیری

از دانش آموزان انتظار می رود در فرایند آموزش این درس بتوانند:
  با مشاهده ویژگی های مخلوط ها، آنها را در دو دسته یکنواخت و نایکنواخت طبقه بندی کنند.

  با انجام آزمایش پی ببرند که اندازه ذره ها و دمای آب در سرعت حل شدن مواد مؤثر است.

پیامد 

از دانش آموزان انتظار می رود پس از پایان این درس بتوانند:
انواع مخلوط ها را در زندگی روزانه شناسایی و راه های جداسازی آنها را تشخیص دهند و نتایج آن را 

برای بهبود زندگی به کار گیرند.
جدول شناسنامه درس

صفحه 
فعالیت )ها(مفاهیم / حقایقکتاب

شناسه 
جدول 

ارزشیابی
واژه های علمیفعالیت پیشنهادی

6 و 7 و 8

ــ مخلوط شامل چند ماده است.
ــ مخلوط ها گوناگون اند.

به  آن  و جداسازی  تهیه مخلوط  ــ 
منظور بررسی ویژگی مواد مخلوط

و  مخلوط ها  درباره  گفت وگو  ــ 
ویژگی های  و  حالت  رنگ،  شکل، 

فیزیکی مواد در آنها

1ــ الف
1ــ ب
1ــ پ

5ــ الف
5ــ ب 

مخلوط  از  استفاده  ــ 
تکمه های رنگی، غالت، 

میوه ها و...

مخلوط، مخلوط 
جامد در جامد، جامد 
در مایع، مایع در مایع

8 و 9

ــ مخلوط دو نوع است، یکنواخت و 
نایکنواخت.

خالف  بر  یکنواخت  مخلوط  در  ــ 
سازنده  اجزای  نایکنواخت،  مخلوط 

قابل تشخیص نیست
ــ اجزای مخلوط یکنواخت بر خالف 
مخلوط نایکنواخت ته نشین نمی شوند.

ــ مخلوط یکنواخت بر خالف مخلوط 
نایکنواخت شفاف است.

ــ مخلوط یکنواخت همان محلول است.

ــ انجام آزمایش هایی شامل:
ــ حل کردن قند در آب و مشاهده 

ویژگی های آن
و  روغن  با  آب  کردن  مخلوط  ــ 

مشاهده ویژگی های آن
ــ مخلوط کردن گچ با آب و مشاهده 

ویژگی های آن
انواع  تشخیص  برای  کنید  فکر  ــ 

مخلوط 

1ــ الف
1ــ ب
1ــ پ

2ــ الف
2ــ ب
2ــ پ
2ــ ت

4
5  ــ ب

آب  کردن  مخلوط  ــ 
با گالب

نفت  کردن  مخلوط  ــ 
با آب

ــ درست کردن شربت 
خاک شیر

شیر  کردن  درست  ــ 
عسل

محلول، مخلوط 
یکنواخت، مخلوط 

نایکنواخت، 
ته نشین شدن، 

شفاف بودن
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صفحه 
فعالیت )ها(مفاهیم / حقایقکتاب

شناسه 
جدول 

ارزشیابی
واژه های علمیفعالیت پیشنهادی

9و10

شدن  حل  سرعت  در  ذره ها  اندازه  ــ 
آنها تأثیر می گذارد.

ــ هر چه ذره های یک ماده ریزتر باشد، 
سریع تر در آب حل می شوند.

نبات،  شدن  حل  آزمایش  انجام  ــ 
آب،  در  نبات  پودر  و  نبات  خرده 
مشاهدات،  یادداشت  اندازه گیری، 

نتیجه گیری

2ــ الف
2ــ ب
2ــ پ
2ــ ت

4

حل  سرعت  بررسی  ــ 
پولکی  پولکی،  شدن 
خرد شده، پودر پولکی 

سرعت حل شدن 

11

تأثیر  در آب  مواد  شدن  برحل  دما  ــ 
می گذارد.

ــ مواد در آب داغ )دمای باالتر( سریع تر 
حل می شوند.

شکر  شدن  حل  آزمایش  انجام  ــ 
در آب سرد، گرم و داغ، یادداشت 
ستونی،  نمودار  رسم  مشاهدات، 

اندازه گیری، نتیجه گیری
و  معنادار  منظور  به  کنید  فکر  ــ 

کاربردی کردن یادگیری 

1ــ الف
1ــ پ

2ــ الف
2ــ ب
2ــ پ

4
5ــ الف

5ــ ب
9

شدن  حل  بررسی  ــ 
عسل در آب سرد و داغ

12 و 13

ــ اجزای مخلوط ها را می توان جداسازی 
کرد.

ــ روش های جداسازی گوناگون اند.
ــ با استفاده از صافی هایی مانند پارچه، 
اجزای  می توان  سبد  و  کاغذ  توری، 

مخلوط های نایکنواخت را جدا کرد.
تبخیر می توان اجزای  از  با استفاده  ــ 
یک محلول جامد در مایع را جدا کرد.

ــ انجام آزمایش جداسازی ماسه و 
نمک از مخلوط آب، ماسه و نمک

ــ جمع آوری اطالعات درباره تهیه 
نمک خوراکی

ــ گفت و گو درباره راه های جداسازی 
مواد در زندگی روزانه

2ــ الف
2ــ ب
2ــ پ
2ــ ت

6ــ الف
6ــ ب
6ــ پ
6ــ ت

5  ــ الف
5  ــ ب

9

دانه های  جداسازی  ــ 
برنج از نخود

از  تفاله  جداسازی  ــ 
چای

از  نبات  جداسازی  ــ 
محلول آب نبات

جداسازی

14

مخلوط ها  از  درست  استفاده  برای  ــ 
باید برچسب آنها را بخوانیم.

اندازه  از  بیش  و  نادرست  مصرف  ــ 
مواد به محیط زیست آسیب می رساند.

5ــ الف 
5ــ ب

9
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دانستنی های ویژه معلم

بسیاری از موادی که در زندگی روزانه با آنها سر و کار داریم یا از آنها استفاده می کنیم مخلوط هستند. 
برای نمونه، آب میوه ها )آب، ویتامین ها، قند و...(، نان )آب، نمک، نشاسته و...( انواع غذاها، شوینده ها 
شربت  و...(،  خوراکی  دانه های  ویتامین ها،  )آب،  خوراکی  شربت های  گوناگون(،  ترکیب  چندین  )آب، 
سرما  خوردگی )آب، الکل و...(، آب دریا )آب و نمک های گوناگون و...(، سنگ ها )هر سنگ از چند 

نوع ترکیب ساخته شده است(، چای شیرین، گالب و نوشابه ها همگی مثال هایی از مخلوط ها هستند.

ب( مخلوط آب و روغن یک مخلوط ناهمگن است.الف( مخلوط ماکارونی با آب، یک مخلوط ناهمگن است.

پ( سنگ گرانیت، یک مخلوط ناهمگن از سنگ های گوناگون است.

ث( آب نمک یک مخلوط همگن است.ت( خون یک مخلوط ناهمگن است.

گرانیت

کوارتز فلدسپات

هورنبلند
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در جدول زیر ویژگی مخلوط های نایکنواخت )ناهمگن( و یکنواخت )همگن( نشان داده شده است.

مخلوط ناهمگن )نایکنواخت(مخلوط یکنواخت یا همگن )محلول(

از چند ماده تشکیل شده است.از چند ماده تشکیل شده است.

از اجزای سازنده قابل دیدن و تشخیص نیستند. تعدادی  موارد  برخی  )در  هستند  تشخیص  و  دیدن  قابل  سازنده  اجزای 
اجزای سازنده قابل دیدن و تشخیص نیستند(

کدر است و شفاف نیست.شفاف است

مواد ته نشین می شوند.مواد ته نشین نمی شوند.

اجزای آن قابل جداسازی است.اجزای آن قابل جداسازی است.

اجزای همه مخلوط ها را می توان جدا کرد. برخی از روش های جداسازی آسان و برخی دشوار هستند. 
صافی هایی مانند توری، سرند، الک، آبکش، کاغذ صافی، فیلتر جاروبرقی، ماسک و پارچه، چای صاف کن 
برای صاف کردن مواد جامد از مخلوط نایکنواخت به کار برده می شوند. اما اجزای یک مخلوط یکنواخت 
را نمی توان با صافی جدا کرد. تبخیر یکی از روش های جدا کردن ماده جامد حل شده در آب است. یعنی 

شکر و نمک حل شده در آب را می توان با روش تبخیر جدا کرد.

آبکشَالَکماسک )صورت(

َسَرندفیلتر جاروبرقیکاغذ صافی
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راهنمای آموزش

صفحه 5
این صفحه تصویر ورودی درس را نشان می دهد. این تصویر در یک نگاه مخلوط ها و مواد گوناگونی از 
زندگی را نشان می دهد. از دانش آموزان بخواهید این تصویر را مشاهده و در گروه خود درباره موارد زیر 

گفت و گو و نظر خود را بیان کنند:
  شکل و حالت مواد

  رنگ مواد در مخلوط
  تغییر مزه مواد در مخلوط

  آیا می توان این مواد را از هم جدا کرد؟
نظر گروه ها را بشنوید اما پاسخ درست را بیان نکنید، بلکه توضیح بدهید که در این درس بررسی خواهیم 
کرد که در زندگی بیشتر مواد به شکل مخلوط هستند. مخلوط کاربردهای زیادی در زندگی دارند. همچنین 
از دانش آموزان بخواهید پاسخ های خود را در دفتر خود بنویسند و یک عالمت سؤال در کنار آن قرار 
دهند. سپس درس را تا آخر بررسی کنند زیرا در پایان درس پاسخ این پرسش ها را خودشان می توانند پیدا 

کنند. آنها باید پاسخ هایشان را مرور و در صورت لزوم آنها را اصالح کنند. 

صفحه 6
از دانش آموزان بخواهید پس از روخوانی متن درس، فعالیت پایین این صفحه را در گروه خود انجام 

داده و به پرسش ها پاسخ دهند.

صفحه 7: گفت وگو کنید
در مخلوط مغز دانه ها، بادام، گردو، پسته، فندق، بادام زمینی و بادام هندی و در مخلوط تیله ها، تیله های 

شیشه ای به رنگ ها و اندازه های گوناگون وجود دارد.

صفحه 8: فکر کنید

انواع مخلوط ها
مایع در مایعجامد در مایعجامد در جامد

آب و روغنآب قندآجیل
آب و گالبتیله با آب، ماسه با آبمخلوط تکمه ها

روغن زیتون با روغن آفتابگردانشربت خاک شیرمخلوط غالت، حبوبات
نفت با روغننخود در آبمخلوط ماکارونی های شکل دار
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صفحه 8: فعالیت

مواد درون لیوان ته نشین می شوند یا نمی شوندشفاف است یا نیستنام مواد موجود در لیوانشماره لیوان

ته نشین نمی شودشفافآب و قند1

دو الیه می شودکدرآب و روغن2

ته نشین می شودکدرآب و گچ3

نتیجه گیری: محلول یک مخلوط یکنواخت و شفاف است. اما مخلوط های غیریکنواخت کدر هستند. 
اجزای سازنده محلول ته نشین نمی شوند و همچنین دو الیه جداگانه تشکیل نمی دهند.

صفحه 9: فکرکنید
  شربت: مخلوط غیریکنواخت است، زیرا دانه های تخم شربتی به طور یکسان در همه جا پخش نشده اند 

و دانه ها در یک قسمت جمع شده اند. همچنین اجزای مخلوط از یکدیگر قابل تشخیص اند.
  زعفران دم کرده و صاف شده، محلول است یعنی مخلوط یکنواخت است. زیرا شفاف است و اجزای 

سازنده آن از یکدیگر قابل تشخیص نیست.
  آب و نمک: مخلوط یکنواخت یا محلول است. زیرا شفاف است و اجزای سازنده آن از یکدیگر قابل 

تشخیص نیستند.

صفحه 10: فعالیت
 پودر نبات سریع تر از خرده نبات و آن هم سریع تر از شاخه نبات در آب حل می شود.

 از این آزمایش نتیجه می گیریم هر چه ذره های یک ماده ریزتر باشد، سریع تر در آب حل می شوند.
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صفحه 11: فعالیت 
 شکر در آب داغ سریع تر حل می شود.

 هر چه دمای آب باالتر باشد )داغ تر باشد( مواد سریع تر در آن حل می شوند.

ات
ن نب

شد
حل 

ی 
برا

زم 
ن ال

زما

آب سرد آب نیم گرمآب داغ

صفحه 12: فکر کنید
نخست عسل را در مقدار کمی شیر داغ حل می کنیم سپس شیر سرد به آن می افزاییم.

صفحه 12 و 13: پاسخ پرسش های فعالیت
2  نمک

4  ماسه روی صافی می ماند و آب و نمک از آن عبور می کند. به این ترتیب ماسه را با صافی از مخلوط 

آب، ماسه و نمک جدا کردیم.
6  آب بخار می شود و وارد هوا می شود و نمک روی ورقه آلومینیمی می ماند و از محلول جدا می شود.

روش های جداکردن
نتیجه

ماده یا مواد باقی ماندهماده یا مواد جدا شده

محلول آب و نمکماده جامدصاف کردن

نمکآبتبخیر
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صفحه 13
گفت وگو:

درباره روش های جداسازی مواد داده شده در کالس گفت وگو کنند. در همه این موارد از صافی برای 
جدا کردن استفاده شده است. صافی ها وسایلی هستند که سوراخ های ریز یا درشت دارند و با استفاده از 

آنها می توان مواد ریزرا از درشت جدا کرد.
جمع آوری اطالعات: نمک خوراکی را یا از آب دریا یا از معادن آن تهیه می کنند. برای اینکه نمک را 
از آب دریا جدا کنند، آب دریا را در حوضچه های کوچکی می ریزند تا در اثر تابش نور خورشید،آب آن بخار 
شود. سپس نمک و مخلوط مواد دیگر را جمع آوری و در کارخانه به روش های دیگر مانند تبلور، نمک را 

از بقیه مواد جداسازی می کنند. ساالنه در دنیا 150 میلیون تن نمک خوراکی تهیه و تولید می شود.

صفحه 14: فکر کنید
برای جدا کردن ذره های سازنده یک مخلوط می توان از صافی استفاده کرد. صافی هایی که سوراخ های 
آنها ریز است برای جدا کردن ذره های ریز مانند شکر، ماسه نمک و آرد از دانه های درشت تر مانند گندم، 
سبوس مناسب است. بدیهی است اندازه های سوراخ های صافی تعیین می کند برای جداسازی کدام مخلوط 

از آن استفاده شود.

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 کند. جدول پر شده زیر نمونه ای از ارزشیابی عملکرد گروهی از دانش آموزان 
این جدول قسمتی از جدول ارزشیابی است که در بخش کلیات کتاب ارائه شده است. از جدول ارزشیابی 
بخشی انتخاب شده است که شامل شناسه های ارزشیابی مرتبط با این فعالیت است. این جدول برای گروه 

شماره 5 در یک کالس فرضی، کامل شده است.
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جدول ارزشیابی فعالیت صفحه 11 برای گروه 5

شناسۀ
معیارهاموارد / مهارت هاارزشیابی

سطح
مالحظات

1234

درباره آنچه مشاهده 1
می کند

٭الف( حواس خود را به کار می بندد.

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

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

ــــــــت( با توجه به مشاهدات خود فرضیه می سازد.

در اجرای آزمایش/ 2
فعالیت/کاوش

٭الف( مراحل را به درستی انجام می دهد.

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

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

٭

بیان علمی / ساخت 4
دانش و مفهوم

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

٭

نمی توانند نتیجه آزمایش 
را به صورت یک جمله 
درست  و  دقیق  علمی 

بیان کنند.

در ارائه گزارش/ 5
گفت وگو/ فکر کنید

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

میان می گذارد.
٭

در رسم نمودار ضعیف 
عمل می کنند.

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

پ( برای بررسی درستی آنها، آزمایش طراحی و 
ــــــــاجرا می کند.

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

حفظ سالمت خود و دیگران و...(
٭

از  یکی  که  گروه  این 
درگیر  را  گروه  افراد 
نکرده  فعالیت  انجام 

بودند.



30

انرژی نیاز هر روز مادرس سوم



31 فصل دوم: بررسی درس ها

نقشۀ درس

انـرژی

انرژی از منابع مختلف تولید می شود.انرژی به شکل های مختلف است.

برای انجام دادن تمام کارها به انرژی 
نیاز است. 

سوخت هاالکتریکی

بادحرکتی

آب جاریصوتی

خورشیدگرمایی

نورانی

 مطالب مرتبط با انرژی در سال های قبل 
سال اول

 در محیط اطرافمان بعضی از اجسام را در حال حرکت و بعضی را ساکن می بینیم.
 بعضی مکان ها گرم و بعضی مکان ها سرد هستند.

 بعضی از اجسام گرم و بعضی از اجسام سرد هستند.
 در بعضی شغل ها از گرما استفاده می شود.

سال دوم
ــ 

سال سوم 
 اجسام جامد بر اثر گرم شدن به مایع تبدیل می شوند.
 اجسام مایع بر اثر گرم شدن به گاز تبدیل می شوند.
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اهداف یادگیری

از دانش آموزان انتظار می رود، در فرایند آموزش این درس بتوانند با انجام فعالیت های مختلف مانند 
گفت وگو، آزمایش و فکر کنید: 

 پی ببرند که برای انجام دادن همٔه کارها، به انرژی نیاز است .
  با شکل های مختلف انرژی و تبدیل آنها به یکدیگر آشنا شوند و تبدیل آنها به یکدیگر را در وسایل 

مختلف توضیح دهند.
 منابع انرژی را شناسایی کرده و برای حفظ این منابع راه هایی را پیشنهاد دهند و آن را به کار ببرند.

پیامد

از دانش آموزان انتظار می رود پس از پایان این درس بتوانند:
در زندگی روزمره، شکل های مختلف انرژی و تبدیل آنها به یکدیگر در برخی وسایل را شناسایی و در 

حفظ منابع انرژی احساس مسئولیت کنند.
جدول شناسنامۀ درس

شناسه جدول فعالیتمفاهیم/ حقایقصفحه
ارزشیابی

فعالیت های 
واژه های علمیپیشنهادی

15..........

عنوانی  تصویر  دربارهٔ  گفت و گو  ــ 
دانش آموزان  تمام  دادن  شرکت  و 
در یک بحث عمومی دربارهٔ اهمیت 

روزمره زندگی  در  انرژی 

5 الف و 5 ب

..........

16
به  کارها  همٔه  دادن  انجام  برای  ـ  ـ

است. نیاز  انرژی 
انرژی  به  نیاز  دربارهٔ  و گو  گفت  ــ 
پی    بردن به نیاز ما به انرژی در انجام 

کارها

5 الف و 5 ب
..........

انرژی

17

گوناگون  شکل های  به  انرژی  ــ 
است:

ــ  صوتی  ــ  نورانی  ــ   حرکتی 
الکتریکی

ــ همه اجسامی که حرکت می کنند 
انرژی حرکتی دارند. 

شکل های  با  آشنایی  و  معرفی  ــ 
انرژی

5 الف و 5 ب

..........

شکل انرژی 
ـ   انرژی حرکتی  ـ
ـ  انرژی نورانی  ـ
ـ  انرژی صوتی  ـ

18

حرکتی  انرژی  از  استفاده  با  ــ 
کرد. جا به جا  را  جسمی  می توان 

کردن  جا به جا  و  فرفره  ساخت  ــ 
آن وسیلٔه  به  جسم 

ــ فکر کنید دربارهٔ استفاده از انرژی 
باد 

در  باد  انرژی  کاربرد  تشخیص  ــ 
وسایل بعضی 

2 الف و 2  ب و 
2 پ و 2 ت و 

4 و 9
..........5 الف و 5 ب
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شناسه جدول فعالیتمفاهیم/ حقایقصفحه
ارزشیابی

فعالیت های 
واژه های علمیپیشنهادی

19
و
20

ــ باد دارای انرژی است.
باد استفاده های مختلف  انرژی  ــ 

دارد.
ــ آب جاری دارای انرژی است.

ــ از طریق انجام فعالیت و مشاهده 
پی می برد که باد انرژی دارد

آبی و کار  ـ       از طریق ساخت چرخ  ـ
با آن پی می برد که آب جاری انرژی 

دارد

2 الف و 2 ب و 
و  ت   2 و  پ   2

و 9  4..........

20
و
21

ــ از انرژی آب جاری استفاده های 
گوناگونی می شود.

ــ انرژی از شکلی به شکل دیگر 
می شود. تبدیل 

ــ انرژی گرمایی یکی از شکل های 
انرژی است

ــ از طریق مشاهده به انرژی گرمایی 
پی می برد.

8الف و 8 ب
1ب و 4

تبدیل انرژی ــ 
انرژی گرمایی

21
و
22

ــ انرژی از شکلی به شکل دیگر 
می شود. تبدیل 

ــ ساخت مارپیچ کاغذی
ــ فکر کنید دربارهٔ تبدیل انرژی در 

خودرو
در  انرژی  تبدیل  به  پی بردن   ــ 

خودروها
ــ گفت و گو دربارهٔ استفاده از انرژی 

گرمایی در خانه
ــ آشنایی با کاربرد انرژی گرمایی

7 الف
5 الف و 5 ب
5 الف و 5 ب

..........

تبدیل انرژی ــ 
انرژی گرمایی

22
و
23

انرژی  دارای  شده  تابش  نور  ــ 
است به آن انرژی نورانی می گویند.
ــ خورشید بزرگ ترین منبع انرژی 

نورانی و گرمایی است.

به  انرژی حرکتی  تبدیل  مشاهدهٔ  ــ 
گرمایی انرژی 

انرژی حرکتی  اینکه  به  بردن  پی  ــ 
می تواند به انرژی گرمایی تبدیل شود
انرژی  تبدیل  کنید« دربارهٔ  ــ »فکر 

گرمایی انرژی  به  حرکتی 

2 پ و 4 و 5  الف 
و 5 ب 
5 الف و
..........5 ب و 4

انرژی نورانی

24

انرژی  آن  به  دارد  انرژی  صدا  ـ  ـ
می گویند. صوتی 

ــ مشاهدٔه انرژی صوتی
شکل های  دربارهٔ  بازی  انجام  ــ 
خانگی وسایل  در  انرژی  مختلف 
هدف تشخیص شکل های مختلف 
انرژی در وسایل و لوازم خانگی

2 پ و 4 و 5  الف 
و 5 ب 

5 الف و 5 ب 

انرژی صوتی

25
ــ باید در حفظ منابع انرژی تالش 

کنیم.
ــ پیشنهاد برای حفظ منابع انرژی
هدف احساس مسئولیت در حفظ 

انرژی منابع 

5 الف و 5 ب 
....................
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دانستنی های ویژۀ معّلم

انرژی: کلمٔه انرژی را برای اولین بار در سال 1807 میالدی توماس یانگ دانشمند انگلیسی به کار 
برد. او کلمٔه انرژی را از عبارتی یونانی به مفهوم »چیزی که در آن توانایی انجام کار وجود دارد« گرفت. 
یعنی انرژی چیزی است که موجب انجام کارها می شود. انرژی با کار و حرکت همراه است. برای انجام 
کار بیشتر به انرژی بیشتری نیاز داریم. همچنین برای تغییر مواد مانند سوختن چوب، شکستن چوب، ذوب 

فلزات و انجام هر نوع کاری به انرژی نیاز است.
شکل های انرژی: انرژی به چند شکل وجود دارد: انرژی گرمایی، انرژی نورانی، انرژی الکتریکی، 

انرژی صوتی، انرژی شیمیایی، انرژی ذخیره ای )پتانسیل( و انرژی حرکتی )جنبشی(.
اثر  بر  غذایی  مواد  در سوخت هاست.  و  باتری ها  در  موادغذایی،  در  موجود  انرژی  شیمیایی،  انرژی 
زیادی  انرژی  شیمیایی  تغییر  و  اثر سوختن  بر  هم  می کنند. سوخت ها  آزاد  انرژی  بدن،  در  سوخت و ساز 
به صورت گرما آزاد می کنند. انرژی حرکتی یا جنبشی به حرکت جسم، جرم جسم و سرعت آن بستگی دارد. 

انرژی ذخیره ای، انرژی است که یک فنر فشرده یا کشیده شده دارد.
منابع انرژی: منبع تمام انرژی ها خورشید است. به طور مثال انرژی حرکتی یک دوچرخه سوار بر اثر 
خوردن موادغذایی حاصل می شود. این مواد غذایی از گیاهان به دست می آیند که با استفاده از نور خورشید 

این مواد را ساخته اند )مثل برنج، نان( و یا از بدن جانوران به دست می آید که گیاهان را می خورند.
منبع انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر: منابع انرژی تجدیدناپذیر، منابعی هستند که پس از مصرف 
انرژی حاصل از آنها، تمام می شوند مانند سوخت ها. این منابع در زمانی بسیار طوالنی )طی میلیون ها سال( 
ممکن است دوباره تولید شوند. منابع انرژی تجدیدپذیر، منابعی هستند که پس از مصرف انرژی حاصل 
از آنها، دوباره تولید می شوند و تمام شدنی نیستند مثل انرژی خورشید، آب جاری، باد، امواج دریا و جذر و 
مد. امروزه از انرژی حاصل از این منابع برای تولید الکتریسیته استفاده می کنند. این انرژی ها پاک هستند 

و در محیط زیست آلودگی ایجاد نمی کنند.
نیرو و انرژی: ممکن است دانش آموزان نیرو و انرژی را اشتباه به کار ببرند. برای وارد کردن نیرو 
به اجسام، به انرژی نیاز است. به طور مثال دوچرخه سوار با پای خود به پدال دوچرخه نیرو وارد می کند. 
با  نیرو جهت دارد ولی انرژی جهت ندارد.  نیاز دارد. از طرفی دیگر  به انرژی  نیرو  او برای وارد کردن 
ضربه زدن به توپ به آن نیرو وارد می کنیم، ضربه را در جهت های مختلف می توان وارد کرد ولی توپی که 

حرکت می کند در تمام جهت ها انرژی حرکتی دارد.
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راهنمای آموزش

از گروه ها بخواهید وسایل مربوط به فعالیت ها و آزمایش ها را با مشارکت یکدیگر قبل از جلسه درس 
تهیه کنند.

شروع: هر درس اغلب با یک پرسش شروع می شود. فرصت فکر کردن  و پاسخ دادن را به دانش آموزان 
و  فعالیت  انجام دادن  با  یا  پاسخ دهند  پرسش ها  به  یکدیگر  با  با مشورت  بدهید.دانش آموزان ممکن است 

آزمایش به پاسخ پرسش ها برسند. 
صفحۀ 15

هدف تصویر عنوانی، ایجاد انگیزه و آمادگی در دانش آموز برای درک موضوع نیاز به انرژی در زندگی 
روزمره است. بعد از مشاهدٔه تصویر، پرسش هایی مانند پرسش های زیر را مطرح کنید و دانش آموزان را در 

یک گفت وگوی کالسی شرکت دهید.
 چه وسیله هایی را در تصویر می بینید؟

 آیا این وسیله ها بدون انرژی کار می کنند؟ 
 برای استفاده از کدام یک از این وسایل، به برق نیاز داریم؟

 چرا به غذاخوردن نیاز داریم؟ آیا بدون غذا خوردن می توان زندگی کرد؟
صفحۀ 16

برای آموزش این صفحه می توانید دانش آموزان را به حیاط مدرسه ببرید و یک مسابقٔه دو یا طناب بازی 
برای آنها ترتیب دهید. خط پایان مسابقه یا زمان پایان آن را مشخص کنید. بازی را تا چند دقیقه بعد از اینکه 
بعضی از دانش آموزان به علت خسته شدن یا نفس نفس زدن از بازی کنار رفتند، ادامه دهید. با این روش که 
از دانش آموزان بخواهید تصویر کتاب را خوب مشاهده کنند سپس از دانش آموزان بپرسید چرا در تصویر 
مسابقه دو برخی بچه ها به مرور عقب می مانند؟ چرا بعضی از شما زودتر از دیگران از بازی دست کشیدید؟

به انرژی اشاره کنند. اما  انتظار نداریم دانش آموزان  پاسخ های دانش آموزان را بشنوید. بدیهی است 
آنها ضرورت  بیان می کند. اشارٔه  به خوبی  آنها را  نداریم و...، احساس  توان  جمالتی مثل خسته شدیم؛ 
غذا خوردن و استراحت کردن، برای کسب انرژی یا توان الزم برای ادامٔه مسابقه ما را به هدف می رساند. 

خوردن غذا و انرژی گرفتن از آن برای دانش آموزان قابل درک است.
در فعالیت »گفت و گو« اجازه بدهید دانش آموزان، پرسش ها را در گروه خود به بحث بگذارند و پاسخ های 

گروه خود را در کالس مطرح کنند.
تصویرهای پایین صفحه انجام کار های مختلف را نشان می دهد، هدف آنها، نشان دادن نیاز ما به انرژی 

برای انجام دادن همه کارهایی است که در زندگی روزانه انجام می دهیم.
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صفحۀ 17 
تصویر باالی این صفحه وسیله های مختلفی را نشان می دهد که برای کار کردن به انرژی نیاز دارند. در 
پایین این صفحه، شکل های انرژی مانند انرژی حرکتی، انرژی گرمایی، انرژی نورانی و انرژی صوتی، که در 

این درس به آن پرداخته می شود، معرفی می شوند و بچه ها پی می برند که انرژی ها مثل هم نیستند. 

صفحۀ 18
می گیرند،  نتیجه  صفحه  این  فعالیت  دادن  انجام  با  دانش آموزان 
اجسامی که حرکت دارند دارای انرژی حرکتی هستند و می توانند کار 

انجام دهند.
آنها به طور گروهی یک فرفرٔه کاغذی درست می کنند با فوت کردن 

به آن گیرهٔ کاغذ را باال می برند. 

در ساخت فرفره
دانش آموزان بعد از درست کردن فرفره باید آن را با یک پونز به نی چوبی وصل کنند و تکه نخی که به یک 

انتهای آن گیره متصل است را به این نی چوبی، ببندند.
نی چوبی را درون نی پالستیکی قرار بدهند. طول نی پالستیکی باید تقربیاً یک سوم طول نی چوبی باشد 

یک دانش آموز باید با دست نی پالستیکی را نگه دارد و به فرفره فوت کند.
در این فعالیت دانش آموزان پی می برند که فرفره چرخان انرژی حرکتی دارد و می تواند کار انجام دهد و 
گیره را باال ببرد و منبع انرژی فرفره چرخان، باد است. انرژی حرکتی فرفره از انرژی باد به دست می آید.

دانش آموزان می توانند با استفاده از بادبزن، سشوار و یا دویدن فرفره را بچرخانند.

صفحه 19 و 20
فعالیت فکر کنید

از انرژی باد برای به حرکت درآوردن قایق با بادبان و به هوا فرستادن کایت و بادبادک استفاده می شود.

 دانش آموزان با انجام دادن فعالیت این صفحه پی می برند آب جاری انرژی دارد و می تواند کار انجام دهد.
در انجام فعالیت این صفحه نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:

 دانش آموزان فعالیت را به طور گروهی انجام دهند.
  چرخ سبک از جنس اسفنج را برای هر گروه خودتان از قبل تهیه کنید و در اختیار گروه ها قرار دهید. 

زیرا ساخت آن برای دانش آموزان مشکل است.
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 حداقل از 8 قاشق یک بار مصرف برای پره های چرخ آبی استفاده کنید.
  در این فعالیت از هدر رفتن آب جلوگیری کنید. بعد از استفاده از آب در فعالیت، از آن برای آبیاری 

گلدان یا باغچه استفاده کنید.
  از دانش آموزان بخواهید پیش بینی کنند، چگونه چرخ آبی می تواند بار بیشتری را باال ببرد.

پیش بینی آنها می تواند موارد زیر باشد:
 زیاد کردن تعداد پره ها، ریختن آب از ارتفاع باالتر، ساختن فرفرٔه بزرگ تر 

 دانش آموزان باید با انجام آزمایش به درست یا نادرست بودن پیش بینی هایشان پی ببرند.

صفحۀ 21
در فعالیت این صفحه دانش آموزان با انرژی گرمایی و تبدیل انرژی ها به یکدیگر آشنا می شوند. 

  در این فعالیت دانش آموزان یک مارپیچ کاغذی را مطابق دستور کار می سازند. اگر مارپیچ را باالی 
این  می کند.  حرکت  باال  سمت  به  مارپیچ  دهند،  قرار  روشن  شمع  یا  شوفاژ  مثالً  گرمایی  منبع  یک 

موضوع تبدیل انرژی گرمایی به انرژی حرکتی را نشان می دهد.
در این فعالیت مارپیچ را باالی یک منبع گرم مانند شوفاژ داغ و یا شعلٔه شمع قرار داد تا حرکت کند. 

انرژی گرمایی سبب حرکت مارپیچ می شود و انرژی گرمایی به انرژی حرکتی تبدیل می شود.

صفحۀ 22
فکر کنید

در خودرو ها انرژی گرمایی که بر اثر سوختن بنزین تولید می شود به انرژی حرکتی تبدیل می شود.
در فعالیت »گفت و گو« دانش آموز باید منبع انرژی گرمایی خانٔه خود را در کالس بیان کند. انرژی گرمایی 

در اغلب خانه ها از سوخت ها تأمین می شود.
انرژی گرمایی به جز گرم کردن و پخت و پز کاربرد های دیگری هم دارد. از آن در صنعت هایی مانند ذوب 

فلزات، شیشه گری، جوشکاری و ریخته گری استفاده می شود.
در فعالیت این صفحه انرژی حرکتی دست ها به انرژی گرمایی تبدیل می شود.

صفحۀ 23
در فعالیت »فکر کنید« با تکان دادن ماسه ها انرژی حرکتی تبدیل به انرژی گرمایی می شود.درصورت 

امکان دانش آموزان این فعالیت را عمالً انجام دهند.
تاکنون دانش آموزان پی بردند باد و آب جاری و سوخت ها انرژی دارند و می توانند اجسام را به حرکت 

درآورند. باد و آب جاری و سوخت ها و خورشید منبع انرژی هستند.
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صفحۀ 24
دانش آموزان با انجام دادن فعالیت این صفحه پی می برند، صدا انرژی دارد. زیرا سبب حرکت دانه های 
برنج می شود. آنها می توانند مقداری برنج را روی کاغذ بریزند و کاغذ را روی رادیو قرار دهند. با روشن 

کردن رادیو، دانه های برنج به حرکت در می آیند.
در فعالیت »فکر کنید« انرژی صوتی به انرژی حرکتی تبدیل می شود و شیشه را می لرزاند.

صفحۀ 25
تمرکز و همکاری گروهی  بازی، خوب گوش کردن،  این  انجام  بازی است.  پایین صفحه یک  فعالیت 
را در دانش آموزان تقویت می کند. بچه ها این بازی را باید به صورت گروهی انجام دهند هر دانش آموز نام 
وسیله هایی که در خانه از آن استفاده می کنند و شکل انرژی که به ما می دهد را روی یک کارت می نویسد.
گروهی برنده بازی است که تعداد وسیله های بیشتری در فهرست اعضای آن باشد و وسیله هایی که نام می برند 

تکراری نباشد.

صفحۀ 26
در پایان درس از دانش آموزان پرسیده شده که در حفاظت از منابع انرژی چه سهمی می توانند داشته 

باشند در این باره دانش آموزان را در یک بحث عمومی شرکت دهید. 
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انرژی الکتریکیدرس چهارم
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نقشه درس

انـرژی الکتـریکـی

تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی های دیگر 
ـ صوتی( ـ نورانیـ  ـ گرماییـ  )حرکتیـ 

رسانایی الکتریکی

ضرورت استفادۀ درست از انرژی 
الکتریکی

منابع انرژی الکتریکی

نیروگاه های برق

بستن یک مدار ساده )شامل باتری، سیم ها 
و المپ(

رساناها:
الکتریسیته را از خود عبور می دهند.

نارساناها:
الکتریسیته را از خود عبور نمی دهند.

ساخت یک کلید قطع و وصل یک مدار 
ساده

بستن المپ ها به صورت متوالی و موازی

باتری ها

 مطالب مرتبط با انرژی الکتریکی 

سال اول
ــ

سال دوم
ــ

سال سوم
ــ



41 فصل دوم: بررسی درس ها

اهداف یادگیری

از دانش آموزان انتظار می رود در فرایند آموزش این درس بتوانند:
  با انجام فعالیت های گوناگون مانند گفت و گو، مقایسه کنید، به کاربرد های انرژی الکتریکی در خانه و 

تبدیل این انرژی به سایر انرژی ها پی ببرند.
  برای درست مصرف کردن این انرژی راه های عملی پیشنهاد کرده و اجرا کنند. 

  یک مدار سادٔه الکتریکی را بدون دستورالعمل ببندند و یک کلید قطع و وصل طراحی و در مدار قرار 
دهند. 

  المپ ها را به طور موازی و متوالی بسته و ویژگی های این دو مدار را با هم مقایسه کنند.
  با انجام آزمایش، اجسام رسانا و نارسانای الکتریکی را تشخیص دهند.

پیامد

از دانش آموزان انتظار می رود پس پایان این درس بتوانند: 
در   و  کنند  زندگی روزمره شناسایی  در  را  الکتریکی  انرژی  منابع  و  انرژی ها  به سایر  انرژی  این  تبدیل 

استفادهٔ درست از انرژی الکتریکی، احساس مسئولیت کنند. 

جدول شناسنامۀ درس

شناسه جدول فعالیتمفاهیم/ حقایقصفحه
ارزشیابی

فعالیت های 
واژه های علمیپیشنهادی

27............

ــ گفت وگو دربارٔه تصویر عنوانی
هدف شرکت همٔه دانش آموزان در 
تصویر  عمومی دربارٔه  بحث  یک 

است. عنوانی 

5 )الف( و )ب(

............

انرژی الکتریکی

28

ـ انرژی الکتریکی یکی از شکل های  ـ
انرژی است.

از  یکی  الکتریکی  انرژی  ــ 
انرژی  شکل های  پرمصرف ترین 

. ست ا
به شکل های  الکتریکی  انرژی  ــ 

تبدیل می شود. انرژی  دیگر 

ــ گفت و گو درباره اهمیت انرژی 
الکتریکی در زندگی

انرژی  اهمیت  به  پی بردن  هدف 
روزمره زندگی  در  الکتریکی 

5 )الف( و )ب(

............

انرژی الکتریکی
نیروگاه های برق
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شناسه جدول فعالیتمفاهیم/ حقایقصفحه
ارزشیابی

فعالیت های 
واژه های علمیپیشنهادی

29

ـ باتری ها انرژی الکتریکی را ذخیره  ـ
می کنند.

ــ باتری ها گوناگون اند و کاربرد های 
مختلف دارند. 

ــ فعالیت دربارٔه تشخیص وسایلی 
که با انرژی الکتریکی کار می کنند 
و تشخیص تبدیل انرژی الکتریکی 

در این وسایل به سایر انرژی ها
با  آشنایی  برای  فعالیت  انجام  ــ 

باتری ها انواع 
به  انرژی  این  تبدیل  با  آشنایی  ــ 
سایر انرژی ها در وسایل الکتریکی

5 )الف( و )ب(
و 9

باتری............

30

شامل  ساده  الکتریکی  مدار  ــ 
است. سیم ها  و  المپ  و  باتری 

ــ با بستن یک مدار ساده المپی را 
روشن می کنند.

ــ با یک سیم و یک باتری المپی 
می کنند. روشن  را 

ــ یک کلید قطع و وصل در مدار 
قرار می دهند.

7 )الف( و7 )ب( 
و 9

7 )الف( و7 )ب( 
و 9

7 )الف( و7 )ب( 
و 9

مدار الکتریکی

31
و
32

متوالی  المپ ها  که  مداری  در  ــ 
بسته شده اند با باز کردن یک المپ 
می شوند. همٔه المپ ها خاموش 

موازی  المپ ها  که  مداری  در  ــ 
بسته شده اند با باز کردن یک المپ 
سایر المپ ها خاموش نمی شوند

ــ آشنایی با بستن المپ ها در یک 
متوالی  به صورت  الکتریکی  مدار 

و موازی
اجرای  و  طراحی  و  پیش بینی  ــ 
آزمایش با هدف آشنایی با ویژگی های 

موازی و  متوالی  مدار های 
ــ طراحی و ساخت چراغ راهنما

7 )الف( و7 )ب( 
و 4 و 9

8 )الف( و 8 )ب( 
و 9 و 4

7 )الف( و 7 )ب(
............

33
و
34

را  الکتریسیته  مواد  بعضی  ــ 
به خوبی از خود عبور می دهند آنها 
می نامند. الکتریکی  رسانای  را 
را  الکتریسیته  مواد  بعضی  ــ 
به خوبی از خود عبور نمی دهند آنها 
می نامند. الکتریکی  نارسانای  را 

در  مختلف  مواد  دادن  قرار  با  ــ 
مدار الکتریکی رسانایی الکتریکی 
می دهند. تشخیص  را  مواد  این 
ــ طبقه بندی مواد به دو دستٔه رسانا 

و نارسانا

2 )الف( و 2 )ب( 
و 2 )پ( و 2 
رسانای الکتریکی )ت( و 9 و 4

و نارسانای 
الکتریکی

35
و
36

کاهش  و  انرژی  از  حفاظت  در 
باشیم. سهیم  آلودگی 

ــ گفت و گو دربارهٔ راه های حفاظت 
از منابع انرژی

ــ ارائه پیشنهاد عملی برای استفادٔه 
و  الکتریکی  انرژی  از  درست 

آن اجرای 
هدف احساس مسئولیت در مصرف 

درست انرژی الکتریکی

5 )الف( و 5   )ب( 
و 9

............
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دانستنی های ویژه معلم

انرژی الکتریکی: انتقال انرژی یکی از مسائل اصلی جامعه های صنعتی امروز است. انرژی الکتریکی 
حاصل از انرژی ذخیره شده آب پشت سدها، سوخت ها، باد، خورشید و...، را می توان با سرعت زیاد و 
اتالف بسیار اندک به نقاط دوردست منتقل کرد. بنابراین یکی از مناسب ترین شکل های انرژی برای انسان، 
انرژی الکتریکی است. به ویژه که انرژی الکتریکی را می توان به سهولت به انرژی های دیگر مانند نور، گرما، 
حرکت و صوت تبدیل کرد. هیچ یک از شکل های دیگر انرژی این قابلیت را ندارند. بنابراین کارآمدترین 

شکل انرژی، انرژی الکتریکی است.
الکتریسیته )برق(: کلمٔه »الکتریسیته« توصیف جریان یافتن الکترون ها یا جابه جا شدن آنها از جسمی به 
جسم دیگر است. الکترون کوچک ترین بار الکتریکی است. الکترون واژه ای یونانی و به معنای »کهربا« است.
بار الکتریکی: پیش از آنکه ساختار اتمی شناخته شود، مردم از وجود دو نوع بار الکتریکی در طبیعت 
باخبر بودند. یکی از این دو »بار« را می توان از طریق مالش میلٔه شیشه ای با پارچه ای ابریشمی تولید کرد. 
بار تولید شده در میلٔه شیشه ای را مثبت می خوانند. نوع دیگر را می توان از طریق مالش میله الکی با پارچٔه 
پشمی تولید کرد. این نوع بار را بار منفی می نامند. به آسانی می توان فهمید که این دو نوع بار با هم تفاوت 
دارند. آزمایش ها نشان می دهد که دو بار هم نوع )دو بار مثبت یا دو بار منفی( یکدیگر را دفع می کنند و دو 

بار غیرهم نوع )مثبت و منفی( یکدیگر را جذب می کنند. 
بارهای درون اتم: همٔه موارد )جامدها، مایع ها، گازها( از اتم ها درست شده اند. بخشی از اتم که در مرکز 
آن قرار دارد، هسته نامیده می شود و دارای بار مثبت است. قسمت اعظم حجم اتم ها را فضای خالی تشکیل 
می دهد. الکترون ها در این فضا به دور هسته درحال حرکت هستند. الکترون ها ذرات بسیار کوچک با بار 
منفی هستند. مقدار بار مثبت هسته دقیقاً با مجموع بارهای منفی تمام الکترون های موجود در اتم برابر است 
در نتیجه از نظر الکتریکی اتم خنثی است، مگر آنکه بر اثر عواملی مثل مالش دادن شیشه با پارچٔه ابریشمی، 
اتم ها الکترون از دست بدهند و یا الکترون بگیرند، در این صورت اتم ها دارای بار مثبت یا منفی خواهند شد.
هسته شامل دو ذره است که آن را پروتون و نوترون می نامند. چرم پروتون و نوترون از جرم الکترون 
بار الکتریکی ندارد، اما  به حساب نمی آورند. ذرٔه نوترون  بنابراین جرم الکترون را  بسیار بزرگ تر است. 
پروتون دارای بار مثبت است. بزرگی بار پروتون با بزرگی بار الکترون برابر است. در یک اتم خنثی تعداد 

الکترون ها با تعداد پروتون های هسته یکسان است.
رسانا و نارسانا )عایق ها(: در بسیاری از جامدات و مایعات، اتم ها الکترون هایشان را به شدت در قید 
خود نگه می دارند. بارهای اتمی آزاد نیستند و نمی توانند از نقطه ای به نقطٔه دیگر بروند. موادی که تعداد 
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الکترون های آزاد و متحرک در آنها ناچیز است را نارسانای الکتریکی می نامند. برای نمونه پالستیک، 
شیشه، چوب، نارسانا هستند و جریان برق را یا از خود عبور نمی دهند یا به سهولت عبور نمی دهند. برخی 
از اجسام جامد مانند فلزات با وجود اینکه در آنها اتم ها به آسانی نمی توانند به اطراف حرکت کنند اما هر 
یک از اتم ها، در حالت کلی، یک یا دو الکترون از دست می دهند، در این صورت این الکترون ها آزادند 
تا در محیط فلز حرکت کنند. این الکترون ها در حرکت از نقطه ای به نقطٔه دیگر بار منفی شان را با خود 
حمل می کنند. اجسامی که تعداد الکترون های آزاد متحرک در آنها زیاد است، رسانای الکتریکی نام دارند. 
نظر رسانایی  از  که  دارند  بعضی مواد وجود  امروزه  به سهولت جریان می یابد.  الکتریسیته  این اجسام  در 
الکتریکی بین اجسام رسانا و نارسانا قرار دارند، این موارد را نیمه رسانا می نامند و در صنعت الکترونیک 

اهمیت فوق العاده ای دارند، مثل عنصرهای ژرمانیوم و سیلیسیوم. 
جریان الکتریکی: وقتی با یک المپ و سیم های رابط و باتری یک مدار ساده را تشکیل می دهید، 
مشاهده می کنید که المپ روشن می شود. در واقع در این مدار، جریان الکتریکی دارید. باتری با انرژی ای 
که به الکترون ها می دهد، موجب جاری شدن آنها در مدار می شود. این انرژی در اجزای مختلف مدار به 
انرژی های دیگر تبدیل می شود، مثالً در المپ به انرژی گرمایی و نورانی تبدیل می شود. انرژی الکتریکی 

باتری ها از انرژی شیمیایی که دارند، تأمین می شود. 
نشان  به دو صورت  مدار  در  الکتریکی )الکتریسیته(  جهت جریان در یک مدار ساده: جهت جریان 
داده می شود. جهت واقعی جریان الکتریسیته از قطب منفی باتری به قطب مثبت است. اما در مدار، جهت 
قراردادی جریان را به کار می برند که از قطب مثبت باتری به منفی است. علت آن است که فیزیکدانان در ابتدا 
گمان می کردند در رساناها تنها بارهای مثبت می توانند جاری شوند. به همین علت، جهت جریان الکتریکی را 
براساس حرکت بارهای مثبت انتخاب کردند در صورتی که جریان واقعی همان جهت حرکت الکترون هاست.

جریان جهت حرکت الکترون ها قراردادی  جهت 
الکتریکی
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راهنمای آموزش

با کمک شما  بخواهید  دانش آموزی  گروه های  از  آموزش  از شروع  قبل  هفته  یک  قبل:  از  آمادگی 
وسیله های مربوط به فعالیت های این درس را تهیه کنند.

صفحۀ 27
در این درس به انرژی الکتریکی که یک انرژی مهم و پرمصرف است پرداخته می شود، در تصویر عنوانی 
سیم های برق دیده می شود که انرژی الکتریکی از راه این سیم ها و کابل ها به خانه ها، مدرسه ها و کارخانه ها 
و... منتقل می شود. دانش آموزان را در یک بحث عمومی درباره تصویر عنوانی شرکت دهید و از آنها 

بخواهید پرسش هایی را دربارٔه این تصویر طرح کنند.
صفحۀ 28  

با این پرسش که اگر برق نباشد با چه مشکالتی روبه رو خواهید شد، دانش آموزان را در یک گفت وگوی 
کالسی دربارٔه اهمیت انرژی الکتریکی در زندگی روزمره شرکت دهید.پاسخ ها را بشنوید، از آنها بخواهید 

وسیله هایی که در خانه با برق کار می کنند را نام ببرند.
صفحۀ 29 

در این صفحه دانش آموزان فعالیتی را به طور گروهی انجام می دهند. آنها باید در جدولی که داده شده، نام 
وسایل برقی خانٔه خود را بنویسند و مشخص کنند انرژی الکتریکی به کدام انرژی تبدیل می شود؟ در بعضی 
وسایل، ممکن است انرژی الکتریکی به دو یا چند شکل دیگر تبدیل شود، مثالً در تلویزیون، انرژی الکتریکی 
به انرژی نورانی، صوتی و گرمایی تبدیل می شود. از دانش آموزان بپرسید: چه وسایلی را می شناسند که با 

باتری کار می کند؟ چند نوع باتری می شناسند؟
اسباب بازی،  مثل  دارند  نیاز  باتری  به  که  وسایلی  بخواهید  دانش آموزان  از  این درس  آموزش  از  قبل 
چراغ قوه و... را به کالس بیاورند. از آنها بخواهید محل قرار گرفتن باتری ها را نشان بدهند. بپرسید چرا 
بعضی از این وسایل به تعداد بیشتری باتری نیاز دارند؟ آنها را هدایت کنید تا به این نتیجه برسند که باتری ها 

انرژی دارند و می توانند در مدار، انرژی الکتریکی تولید کنند و سبب حرکت، تولید نور و... بشوند. 
صفحۀ 30

هدف فعالیت این صفحه ساخت یک مدار ساده است. دانش آموزان با بستن المپ و باتری و به وسیلٔه 
سیم های رابط المپ را روشن می کنند: قبل از جلسه فهرست وسایل الزم را با گروه ها مرور کنید تا همٔه 
برای  کافی حالت های ممکن  اندازٔه  به  دانش آموزان  دهید  اجازه  باشند.  آماده  فعالیت  انجام  برای  گروه ها 

روشن کردن المپ را تجربه کنند. 
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بهتر است روکش انتهای بعضی سیم ها را جدا کنید و بعضی سیم ها روکش داشته باشند تا دانش آموزان 
خود به نحوهٔ استفاده از سیم و نقش آن پی ببرند. 

از گروه هایی که توانستند المپ را روشن کنند بخواهید شکل بسته شدن المپ و باتری و سیم را در دفتر 
تا اشکاالت کار را خودشان  بدهید گروه ها از تجربه های یکدیگر استفاده کنند  علوم خود بکشند. اجازه 

برطرف کنند. این کار اعتماد به نفس آنان را افزایش می دهد. 
به دانش آموزان آموزش دهید که آنها یک مدار الکتریکی ساخته اند. اکنون بدون آنکه دانش آموزان را 
راهنمایی کنید اجازه دهید با یک سیم و المپ و یک باتری المپ را روشن کنند. از دانش آموزان بخواهید 
در مداری که ساخته اند المپ را خاموش و روشن کنند و از آنها بخواهید یک کلید قطع و وصل مانند مدار 
شکل کتاب بسازند و با آن المپ را خاموش و روشن کنند. از گروه ها بخواهید طرح دیگری برای ساخت 
کلید ارائه دهند. از آنها بخواهید شکل مدار با کلیدی که طراحی کرده اند را رسم و آن را اجرا کنند و در 

معرض تماشای همٔه کالس قرار دهند. 

صفحۀ 31
از گروه های دانش آموزی، بخواهید مداری را رسم کنند که با آن بتوان دو المپ را روشن کرد. و شکل 
مدار گروه خود را بکشند و با شکل های کتاب مقایسه کنند. از گروه های داوطلب بخواهید شکل مدار خود 

را به کالس ارائه کنند.

مدار الکتریکی با اتصال متوالی المپ ها

دانش آموزان باید دو مدار که المپ ها در یکی به صورت متوالی و در دیگری موازی هستند را ببندند و 
پیش بینی گروهشان را آزمایش کنند. آنها باید به این نتیجه برسند که در مدار با المپ های متوالی، اگر یک 
المپ را بردارند ، همٔه المپ ها خاموش می شوند. در مدار المپ های موازی اگر یک المپ را بردارند، 

سایر المپ ها روشن می مانند.

صفحۀ 32
فکر کنید

از سمت راست: در مدار دوم و سوم المپ روشن می شود و در مدار سوم المپ پرنورتر است.

باتری

سیم های رابط
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صفحۀ 33
گروه  دو  به  و  شناسایی  را  نارسانا  و  رسانا  اجسام  ساده،  مدار  بستن  و  آزمایش  انجام  با  دانش آموزان 
طبقه بندی می کنند. از آنها بخواهید مداری مطابق شکل کتاب ببندند و قبل از آنکه موادی را بین دو سر 
سیم قرار دهند، پیش بینی کنند که با قراردادن کدام یک از مواد در مدار، المپ روشن نمی شود و پیش بینی 

خود را در دفتر علوم یادداشت کنند.
مثالً

  پیش بینی می کنم اگر پاک کن یا سکه یا مداد را در مدار بگذاریم، المپ روشن می شود. 1

  پیش بینی می کنم اگر گیرٔه کاغذ یا قاشق فلزی را در مدار بگذاریم، المپ روشن نمی شود. 2

نتیجٔه درست را در جدولی مثل جدول کتاب این صفحٔه کتاب وارد کنند. سپس از  پس از آزمایش، 
به کالس ارائه دهند و بگویند کدام پیش بینی  گروه ها بخواهید پیش بینی های خود را بخوانند و جدول را 

ایشان درست بوده است؟ سپس مفهوم مواد رسانا و نارسانا را آموزش دهید. 
فعالیت پیشنهادی 

از دانش آموزان بخواهید در خارج از کالس آزمایش صفحٔه 33 را با مواد دیگر تکرار کنند و اجسام 
رسانا و نارسانا را در محیط زندگی خود شناسایی کرده و جدول صفحٔه 33 را کامل کنند. سپس جدول 

تکمیل شده را به کالس ارائه یا به دیوار کالس نصب کنند.

صفحۀ 34: فکر کنید
  سیم برق را از مواد رسانا مانند فلزات )مس، آلومینیم و...( می سازند. روکش سیم برق را از مواد 

غیررسانا مانند پالستیک می سازند.
  برای انتقال الکتریسیته باید از مواد رسانا استفاده کرد و جهت حفظ ایمنی، روکش سیم ها را از مواد 

غیررسانا می سازند.

صفحه های 35 و 36 
برای انجام این فعالیت اجازه بدهید بچه ها در گروه خود راه هایی برای صرفه جویی در مصرف برق و 
سوخت ها ارائه دهند و همه در یک گفت وگوی کالسی شرکت کنند. از آنها بخواهید وقتی فیش برق را 
دریافت کردند، صرفه جویی را شروع کنند و مبلغ و مقدار مصرف را با فیش دوره بعدی مقایسه کنند. آنها 
از کار خود یک گزارش کامل تهیه کرده و به کالس ارائه دهند. در این گزارش آنها باید رونوشت فیش ها را 
نیز ارائه کنند. این فعالیت، زمان طوالنی الزم دارد. از دانش آموزان بپرسید اگر همٔه خانواده های محلٔه شما 
این صرفه جویی را انجام دهند، چه مقدار در هزینه و مصرف برق صرفه جویی می شود؟ این پرسش را به همٔه 

شهرها و کشور تعمیم دهید تا دانش آموزان به اهمیت مصرف درست انرژی، پی ببرند.
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نمونه ارزشیابی این درس

برای ارزشیابی عملکرد دانش آموزان از آموزش صفحه های 27، 28 و 29 می توانید از جدول ارزشیابی 
زیر استفاده کنید. این جدول قسمتی از جدول ارزشیابی است که در بخش کلیات کتاب ارائه شده است و 
شامل شناسه های ارزشیابی مربوط به فعالیت این صفحه است. جدول زیر برای یک گروه از دانش آموزان 

به طور فرضی کامل شده است.

جدول ارزشیابی فعالیت های صفحه های 27 تا 29 دانش آموزان گروه الف

شناسۀ
ارزشیابی

معیارهاموارد / مهارت ها
سطح

مالحظات
1234

5

در ارائه گزارش 
گفت وگو کنید

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

در میان می گذارد.
٭

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

٭

9
ضوابط کار 
گروهی

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

سالمت خود و دیگران و...(
٭
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گرما و مادهدرس پنجم
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نقشۀ درس

گرمـا و مـاده

گرما از جسم گرم به جسم سرد 
عبور گرما از اجساممنتقل می شود انواع دماسنج

رسانای گرما نارسانای گرما

دماسنج  پزشکی،  دماسنج 
دیجیتالی،  دماسنج  دیواری، 

تب سنج نواری

گرما را به خوبی از خود عبور 
می دهند، مانند فلزها

خود  از  خوبی  به  را  گرما 
و  چوب  مانند  نمی دهند،  عبور 

پالستیک

برای حفظ گرما یا سرمای یک 
جسم، از آنها استفاده می کنند.

دماسنج وسیلۀ اندازه گیری دما

 مطالب مرتبط با گرما و ماده در سال های قبل 

سال اول
  بعضی اجسام، گرم و بعضی سرد هستند.

  بعضی مکان ها، گرم و بعضی مکان ها سرد هستند.
  در بعضی شغل ها از گرما استفاده می شود.

  از گرما برای گرم کردن خانه ها و پختن غذا استفاده می کنند.
سال دوم

ــ
سال سوم

  برای تبدیل جسم جامد به مایع )ذوب(، به گرما نیاز است.
  برای تبدیل مایع به بخار )تبخیر(، به گرما نیاز است.
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اهداف یادگیری

از دانش آموزان انتظار می رود، در فرایند آموزش این درس بتوانند با انجام فعالیت های مختلف مانند 
انجام آزمایش، گفت وگو، فکر کنید:

  به اهمیت دماسنج در تشخیص سردی و گرمی یک جسم پی ببرند.
  به این نتیجه برسند که گرما از جسم سرد به جسم گرم منتقل می شود.

  پی ببرند که رسانایی گرما در اجسام مختلف یکسان نیست.

پیامد

از دانش آموزان انتظار می رود پس از پایان این درس بتوانند:
با توجه به شواهد، نسبت به استفاده از دماسنج در تشخیص میزان گرمی و سردی اجسام، کنجکاوی 

نشان دهند و در حفاظت از انرژی گرمایی عالقه مند باشند.
جدول شناسنامۀ درس

شناسۀ جدول فعالیتمفاهیم/ حقایقصفحه
واژه های فعالیت های پیشنهادیارزشیابی

علمی

37
ــ بحث عمومی در کالس دربارٔه 

گرما کاربرد 
گرما ــ 5 الف و ب

ماده

38

آب  سردی  و  گرمی  تشخیص  ــ 
با  گرم  آب  و  نیم گرم  آب  سرد، 
پی  و  دست  انگشتان  از  استفاده 
بردن به اینکه دست در تشخیص دما 

می کند. اشتباه 

2 )الف، ب، پ، 
ت( و 9

39
و

40

ــ با استفاده از حس المسه نمی توان 
به درستی دما را مشخص کرد.

اندازه گیری  برای  دماسنج  از  ــ 
می شود. استفاده  دما 

ــ دماسنج ها گوناگون اند.
ــ گرما موجب افزایش دما می شود.

ــ آشنایی با دماسنج و انواع آن
در  که  آبی  دمای  اندازه گیری  ــ 

گرفته قرار  آفتاب  معرض 
بر  آب  دمای  افزایش  مشاهدٔه  ــ 

آفتاب از  گرما  گرفتن  اثر 

2 )الف، ب، پ 
و ت( و 9

دماسنج
گرما

41

به جسم سرد  از جسم گرم  گرما  ـ  ـ
می شود. منتقل 

ــ فکر کنید )مقایسٔه دمای هوا در 
تابستان و زمستان(

ــ فعالیت مشاهدٔه تبادل گرما بین 
آب داغ و آب سرد

5 )الف و ب (
2 )الف، ب، پ 

و ت( و 9

لیوان  با  را  آزمایش  ــ 
محتوی آب گرم که درون 
ظرف بزرگ تر محتوی آب 
و یخ است می توان انجام 

داد.
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شناسۀ جدول فعالیتمفاهیم/ حقایقصفحه
واژه های فعالیت های پیشنهادیارزشیابی

علمی

42

 ــ همٔه مواد گرما را یکسان منتقل 
نمی کنند.

ــ گفت وگو درباره تصویر
ــ فعالیت برای پی بردن به رسانای 
گرمایی در موارد مختلف با انجام 
ذوب  سرعت  مشاهدهٔ  و  آزمایش 
نوع  سه  که  گرمایی  اثر  بر  شدن 
 خط کش فلزی، چوبی و پالستیکی 

دریافت می کنند.

5 )الف و ب (
2 )الف، ب، پ 

و ت( و 9

ــ در سه لیوان مشابه فلزی، 
کاغذی و پالستیکی مقدار 
بریزید.  داغ  آب  یکسان 
بعد از نیم ساعت دمای آب 
لیوان ها را اندازه بگیرید و 
مشخص کنید. کدام لیوان 

زودتر سرد شده است.

ــ

43

به موادی مانند فلزها که گرما را  ـ  ـ
عبور می دهند، رسانای گرما و موادی 
مانند چوب و پالستیک که گرما به 
خوبی از آنها عبور نمی کند، نارسانای 

گرمایی می گویند.

اجسام  کاربرد  دربارٔه  بحث  ــ 
رسانا و نارسانا در زندگی روزمره

5 )الف و ب (

ــ

رسانای 
گرما

44

ــ از عایق ها برای ثابت نگه داشتن 
دمای اجسام استفاده می کنند.

ــ فکر کنید
 ــ آشنایی با کاربرد عایق ها و انجام 

فعالیت

2 )الف، ب، پ 
و ت( و 9

ــ دانش آموزان با استفاده 
از عایق های دیگری مانند 
هم  پنبه  و  شیشه  پشم 
کنند. تکرار  را  آزمایش 

45
و

46

ــ فکر کنید )حفاظت از آب گرم(
ــ پیشنهاد راه حل ها برای حفاظت 

از گرما
ــ جمع آوری اطالعات )وسایل به 
کار رفته در منزل برای جلوگیری 

از هدر رفتن گرما(
ــ کارهای الزم برای حفاظت از 

انرژی گرمایی در خانه

5 )الف و ب (
6 )الف، ب، پ، 

ت(

فالسک

دانستنی های ویژۀ معلم

دماسنج ها
باریک شیشه ای  بسیار  لوله  دماسنج یک  این  دماسنج معمولی: 
مسدود است که در انتهای آن مخزن تعبیه و از جیوه یا الکل پر شده 
ندارد. گرم و سرد شدن  لوله دماسنج هوایی وجود  است. در داخل 
مخزن باعث گرم و سردشدن مایع درون آن شده و در پی آن باعث باال و 
پایین رفتن مایع در داخل لولٔه شیشه ای می شود. با مشاهده سطح مایع 
در داخل لوله دماسنج و خواندن عددی که روی بدنه شیشه نوشته شده 

است، دمای هوا در آن لحظه مشخص می شود.

درجه بندی 
سلسیوس

درجه بندی 
فارنهایت
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محدودۀ کاری دماسنج: باید توجه داشت که با دماسنج های جیوه ای نمی توان دماهای کمتر از ۳۵ درجه 
زیر صفر را اندازه گیری کرد، زیرا جیوه در حدود ۳۹- درجه سلسیوس منجمد می شود. از این رو برای 
اندازه گیری دماهای کمتر از ۳۵ درجه سلسیوس از دماسنج الکلی استفاده می کنند. الکل تا 120- درجه 

هنوز مایع است و در حدود ۷۸ درجه سلسیوس به جوش می آید.
دماسنج پزشکی: این دماسنج برای اندازه گیری دمای بدن انسان به کار می رود و چون دمای تقریبی بدن 
انسان حدود ۳۷ درجه سلسیوس است، محدودهٔ اندازه گیری دما در دماسنج های پزشکی بین ۳۳ تا ۴2 درجه 
سلسیوس طراحی شده است. برای آنکه هنگام جدا شدن دماسنج از بدن انسان و تحت تأثیر دمای محیط، 
جیوه داخل دماسنج تغییر مکان پیدا نکند، خمیدگی مخصوصی در انتهای لولٔه دماسنج نزدیک مخزن جیوه 
قرار می دهند و هر بار که بخواهند آن را به کار برند چند بار دماسنج را تکان شدید می دهند تا جیوه داخل لوله 

از خمیدگی بگذرد و کامالً وارد مخزن گردد.

اثر  در  که  است  انرژی ای  گرما  هستند.  متفاوت  کمیت  دو  )درجٔه حرارت(  دما  و  گرما  دما:  و  گرما 
اختالف دمای بین دو جسم، از جسم سرد به جسم گرم منتقل می شود. اما دما معیاری برای سردی و گرمی 

یک جسم است.

رسانایی گرمایی: گرما از جسم با دمای باال به جسم با دمای پایین منتقل می شود.
رسانایی گرمایی به نوعی میزان شارش گرما را نشان می دهد، بدون آنکه ماده ای جابه جا شود. عبور گرما 
را نمی توان دید؛ اگر یک سر سیم مسی که اندازٔه چوب کبریت است را روی شعلٔه یک کبریت قرار دهید، 
گرما با سرعت از سیم مسی عبور می کند و به انگشتان دست می رسد و می توانید آن را حس  کنید. اّما گرمای 
شعله از چوب کبریت به انگشتان دست شما نمی رسد. به اجسامی مانند سیم مسی که گرما را به خوبی منتقل 
می کنند رسانای گرمایی می نامند و موادی مانند چوب و پالستیک نارسانای گرما هستند. اگر بخواهیم گرما 
به خوبی با رسانش منتقل شود، از فلزها استفاده می کنیم. هنگامی که بخواهیم مانع از رسانش گرما یا کاهش 

آن شویم از عایق هایی نظیر پالستیک استفاده می کنیم.
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کاهش اتالف انرژی در خانه
تصویر زیر درصد انرژی تلف شده از هر قسمت یک خانه را نشان می دهد.

  25 درصد گرما از راه سقف تلف می شود.

25 درصد گرما از راه دیوارها تلف می شود.

10 درصد گرما از راه پنجره ها تلف می شود.

15 درصد گرما از راه کف تلف می شود.

و درزهای  راه روزنه ها  از  گرما  25 درصد 
زیر در و اطراف پنجره ها تلف می شوند.

عایق کاری مناسب بخش های مختلف ساختمان مانند سقف، کف و دیوارهای جانبی، همچنین عایق کاری 
لوله ها و سطوح داغ و سرد باعث کاهش اتالف گرما می گردد. با عایق کاری در ساختمان می توان ۴۵ تا ۵۵ 

درصد در انرژی گرمایی صرفه جویی نمود.

خأل

فالسک خأل )فالسک چای(
فالسک خأل، ظرفی است که چیزهای خیلی داغ را داغ و چیزهای 
خیلی سرد را سرد نگه می دارد؛ چون خأل رسانایی گرمایی ندارد، مانع 

انتقال گرما به صورت رسانش می شود.

راهنمای آموزش

آمادگی از قبل: از دانش آموزان بخواهید با کمک اعضای گروه خود، وسایل مربوط به فعالیت های 
این درس را از قبل تهیه کنند و به کالس بیاورند.

صفحۀ 37
تصویر عنوانی، یکی از کاربردهای انرژی گرمایی که پختن غذا است را نشان می دهد. درس را می توانید 

با چند پرسش مشابه پرسش های زیر شروع کنید:
1  در این تصویر از گرما چه استفاده ای شده است؟

2  از گرما چه استفاده های دیگری می شود؟

3  چرا ظرف پختن غذا فلزی است؟

4  چرا وسیله ای که غذا را به هم می زند دارای دستٔه چوبی است؟
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صفحۀ 38
از دانش آموزان بخواهید متن باالی صفحه را بخوانند و آنها را در یک گفت وگوی عمومی دربارٔه تجربه 

آنها درباره زمانی که تب داشته اند و اندازه گیری دمای بدن شرکت دهید.
که  برسند  نتیجه  این  به  باید  آنها  دهند.  انجام  دقت  به  را  این صفحه  فعالیت  بخواهید  دانش آموزان  از 
برای دانستن دمای دقیق یک جسم باید از دماسنج استفاده کرد. دانش آموزان با انجام این فعالیت مشاهده 
و  نمی کنند  احساس  یکسان  دستشان  دو  با  را  نیم گرم،  آب  محتوی  لیوان  درون  آب  گرمی  میزان  می کنند 

به وسیله ای نیاز است که بتوانند دمای دقیق را اندازه بگیرند.
صفحۀ 39

در فعالیت این صفحه دانش آموزان با دماسنج، دمای آب هر لیوان را اندازه گیری می کنند. ضمن انجام 
این فعالیت، با استفاده از یک دماسنج آزمایشگاهی روش درست خواندن دما را با دانش آموزان تمرین کنید 

تا مهارت استفاده از دماسنج در آنها تقویت شود.
صفحه 40
فکر کنید:

دمای هوا در تابستان بیشتر است زیرا پرتوهای خورشید به صورت مستقیم تر می تابند. 
صفحه 41

در فعالیت این صفحه دانش آموزان مشاهده می کنند گرما از آب داغ که دمای بیشتری دارد به مخلوط 
آب و یخ که دمای کمتری دارد منتقل می شود. از دانش آموزان بخواهید در پایان آزمایش دمای آب داغ را 
اندازه بگیرند. در واقع آب داغ گرما از دست می دهد و دمای آن کم می شود و مخلوط آب و یخ گرما می گیرد 

و دمای آن افزایش می یابد.
دانش آموزان با انجام فعالیت این صفحه به این نتیجه می رسند که اگر به جسمی گرما داده شود، دمای آن افزایش 

می یابد. از دانش آموزان بخواهید نکات ایمنی را در اندازه گیری دمای آب و استفاده از دماسنج رعایت کنند.
فعالیت پیشنهادی: دانش آموزان می توانند فعالیت این صفحه را برعکس هم انجام دهند. داخل لیوان 

آب داغ ریخته و آن را درون ظرف بزرگ محتوی آب و یخ قرار دهند و آزمایش را تکرار کنند.
صفحۀ 42

اجازه دهید در فعالیت گفت وگوی باالی صفحه، هر گروه دانش آموزی دربارهٔ تصویر با هم گفت وگو کنند 
و نتیجه را به کالس ارائه دهند.

از دانش آموزان بپرسید آیا همٔه مواد گرما را یکسان منتقل می کنند؟ چرا دستٔه اغلب قابلمه ها پالستیکی است 
اما بدنٔه آنها پالستیکی نیست؟ پاسخ های هر گروه را روی تابلوی کالس بنویسید. سپس از گروه ها بخواهید برای 

پی بردن به درستی پاسخ گروه خود فعالیت پایین صفحه را انجام دهند.
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نکات زیر را در این آزمایش، مورد توجه قرار دهید:
 ریختن آب داغ درون پاکت شیر را خودتان به عهده بگیرید.

 رعایت نکات ایمنی را در انجام دادن این فعالیت به دانش آموزان گوشزد کنید.
 یکسان بودن مقدار شکالت و اندازٔه خط کش ها در این آزمایش اهمیت دارد. 

 عرض خط کش ها و فاصلٔه شکالت از انتهای هر خط کش برای هر سه خط کش باید یکسان باشد.
می شود  ذوب  زودتر  شکالت  کدام  اینکه  مورد  در  گروه  هر  که  بخواهید  دانش آموزان  از  می توانید 
پیش بینی خود را بنویسد و با انجام دادن فعالیت و نوشتن مشاهدات خود پیش بینی خود را بررسی کنند.

صفحۀ 43
با نتیجه گیری که از فعالیت صفحٔه ۴2 داشتند  از دانش آموزان بخواهید متن این صفحه را بخوانند و 
مقایسه کنند. دانش آموزان را با تعریف رسانای گرمایی و نارسانای گرمایی آشنا کنید و از آنها بخواهید در 
زندگی روزمره مثال هایی از آنها و کاربردشان بزنند. از گروه ها بخواهید »فکر کنید« پایین صفحه را در گروه 

خود پاسخ و به کالس ارائه دهند.
صفحۀ 44 و 45

فکر کنید
1  پالستیک یا چوب، زیرا رسانایی گرمایی آنها کمتر است.

2  در لیوان فلزی، زیرا فلزات رسانای بهتری برای گرما هستند و در مدت مشخص، گرمای بیشتری از 

آنها به هوای بیرون منتقل می شود.
این پرسش را در کالس مطرح کنید: »چگونه می توانیم آب را برای مدتی سرد نگه داریم؟«. اجازه دهید 
دانش آموزان راه حل هایی را که برای سرد نگه داشتن یک بطری آب ارائه می دهند در کالس مطرح کنند. 
احتماالً آنها به پیچیدن پارچه به دور بطری اشاره خواهند کرد. از دانش آموزان بخواهید به طور گروهی فعالیت 

این صفحه را انجام دهند. 
توجه کنید

 در این فعالیت، نتیجه براساس آزمایش تعیین می شود و نباید رتبه بندی رسانندگی را خودمان مطرح کنیم.
 سه بطری محتوی آب سرد یکسان و دمای اولیٔه آب سرد درون آنها یکسان باشد.

 هر سه بطری در کنار هم در یک محل قرار داشته باشند.
 به دانش آموزان در بریدن بطری ها کمک کنید.

مواد  با  بدهید  اجازه  دادند  پیشنهاد  عایق بندی  برای  را  دیگری  مواد  دانش آموزان  که  صورتی    در 
پیشنهادی هم فعالیت را انجام دهند.
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فعالیت »فکر کنید« صفحٔه ۴۵ را در کالس مطرح کنید و دانش آموزان پاسخ های خود را در کالس بیان 
کنند. آنها را هدایت کنید تا به این نتیجه برسند برای حفظ دمای آب، چه سرد و چه گرم، باید مانع از دست 
دادن گرمای آنها و گرفتن گرما از محیط اطراف شویم. اینها مواردی هستند که در ساخت فالسک ها مورد 

نظر قرار می گیرند.
صفحۀ 46

از دانش آموزان بخواهید فعالیت »جمع آوری اطالعات« این صفحه را به طور فردی انجام دهند. اینکه 
در خانٔه خودشان چگونه از ورود و خروج گرما جلوگیری می کنند و در واقع چگونه مانع هدر رفتن گرما در 
زمستان و ورود آن در تابستان می شوند را به کالس ارائه بدهند. به این ترتیب دانش آموزان با راه های مختلف 
حفاظت از انرژی گرمایی آشنا می شوند. دربارٔه سهم هر دانش آموز در این حفاظت در کالس گفت وگو کنید 

و آنها را عالقه مند به حفظ این انرژی کنید.

نمونه ارزشیابی این درس

برای ارزشیابی باید فعالیت ها و عملکرد گروه ها و هر دانش آموز را باید زیر نظر بگیرید. برای ارزشیابی 
عملکرد دانش آموزان از آموزش صفحه های ۳۵ می توانید از جدول ارزشیابی زیر استفاده کنید. این جدول 
قسمتی از جدول ارزشیابی است که در بخش کلیات کتاب ارائه شده است و شامل شناسه های ارزشیابی مربوط 

به فعالیت این صفحه است. جدول زیر برای یک گروه از دانش آموزان به طور فرضی کامل شده است.

جدول ارزشیابی صفحه 35 دانش آموزان گروه 1

شناسۀ 
ارزشیابی

معیارهاموارد / مهارت 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 مشاهده های خود به درستی نتیجه گیری می کند. 

٭ت( درتدوین و ارائه گزارش مهارت دارد.
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سنگ هادرس ششم
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نقشۀ درس

سنـگ هـا

ویژگی سنگ ها

کاربرد سنگ ها

محافظت از سنگ ها

انواع سنگ ها

دگرگونآذرینرسوبی

 مطالب مرتبط با موضوع سنگ ها در سال های قبل 

سال اول
  سنگ ها در مکان های مختلفی پیدا می شوند و از آنها استفاده های گوناگونی می شود.

سال دوم
ــ

سال سوم 
ــ

اهداف یادگیری

از دانش آموزان انتظار می رود در فرایند آموزش این درس بتوانند:
  پرسش هایی در مورد انواع سنگ و نحوه تشکیل آنها طرح کرده واز روش های مختلف )مدل سازی/ 

جمع آوری اطالعات/ فکر کنید/ گفت وگو( برای پاسخ به آنها استفاده کنند.
  چگونگی تشکیل انواع سنگ ها را شرح دهند وآنها را با یکدیگر مقایسه کنند و با توجه به مطالعه در 

مورد آنها برایشان کاربرد بیان کنند. 
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پیامد

از دانش آموزان انتظار می رود پس از پایان این درس بتوانند:
با دقت در پدیده های زمین شناسی اطراف خود مانند سنگ ها و چگونگی تشکیل آنها، به اهمیت آنها 
پی برده به مطالعه دربارٔه آنها عالقه مند شوند و به حفظ نمونه های سنگ در محل زندگی خود اهمیت دهند.

جدول شناسنامه درس

شناسه جدول فعالیتمفاهیم/ حقایقصفحۀ
ارزشیابی

فعالیت های 
پیشنهادی

واژه های 
علمی

1ــ9ــ بحث و گفت وگو در مورد تصویر عنوانی………..47

48  و  49
ویژگی های  نظر  از  سنگ ها  ــ 
و  فیزیکی  خصوصیات  ظاهری، 
متفاوت اند. یکدیگر  با  شیمیایی 

بدون  و  ذره بین  با  سنگ ها  مشاهده  ــ 
سنگ1ــ2ــ4ــ7ذره بین

50   و51

ــ رودها در مسیر خود سنگ ها را 
جابه جا می کنند.

و  حرکت  هنگام  در  سنگ ها 
جابه جایی کوچک تر شده و لبه های 

می دهند. دست  از  را  خود  تیز 
ــ سنگ های رسوبی الیه الیه اند. 
انباشته شدن رسوبات و سخت  از 
تشکیل  رسوبی  سنگ  آنها  شدن 

می شود.

ـ در فکر کنید و گفت وگو کنید با مشاهده  ـ
شکل  و  اندازه  دربارهٔ  اطالعاتی  تصاویر، 

دهند. ارائه  سنگ ها 
شدن  تشکیل  با  گروهی  فعالیت  با  ــ 
چگونگی  همچنین  و  رسوبات  الیه الیه 
می شوند. آشنا  رسوبی  سنگ  تشکیل 

ـ  5 1ــ2ــ4ـ
ـ  8  ــ9 ـ  5  ـ 2ـ

  
سنگ رسوبی 

سنگ 52 رسوبات  شدن  سخت  با  ــ 
می شود.  تشکیل  رسوبی 

ــ با فعالیت گروهی با چگونگی تشکیل 
2ــ7ــ9سنگ رسوبی آشنا می شوند.

53

و  است  گرم  بسیار  زمین  درون  ــ 
می شوند. ذوب  سنگ ها 

اگر سنگ های ذوب شده سرد شوند 
سنگ آذرین تشکیل می شود.

ــ با فعالیت گروهی با چگونگی تشکیل 
ـ  5  ــ9سنگ آذرین آشنا می شوند. سنگ آذرین2ـ

ــ سنگ ها بدون ذوب شدن در اثر 54  و   55
گرما و فشار زیاد تغییر می کنند.

ــ با فعالیت گروهی و جمع آوری اطالعات 
با چگونگی تشکیل سنگ دگرگونی آشنا 

می شوند.
2ــ3ــ9ــ4

56 و 
57 و 

58

از  کاربردهایی  با  تصاویر  دیدن  با  ــ 
می شود. آشنا  مختلف  سنگ های 

راه هایی  و  پی می برند  اهمیت سنگ ها  به 
بیان می کنند. آنها  از  برای محافظت 

1ــ2ــ7
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دانستنی های ویژه معلم

سنگ ها به شکل های گوناگون در زمین پیدا می شوند.سنگ ها، به ظاهر ساده، اما در واقع در بردارندٔه 
اطالعات مختلفی هستند. حداقل یک جزء از اجزای تشکیل دهندٔه هر سنگ به زمانی متعلق است که سیارٔه 
زمین پدید آمده است؛ از این نظر، هر سنگی را می توان بخشی از تاریخ زمین دانست. هر سنگ به ما می گوید 
تا  که در کجا و از چه چیز تشکیل شده و در کجا بوده است. زمین شناسان، سنگ ها را مطالعه می کنند 

خواص، رنگ، بافت، سختی و ساختمان آنها را بشناسند.
سنگ ها بسته به چگونگی تشکیل شدن شان به سه گروه تقسیم می شوند.

سنگ های آذرین: اعماق زمین بسیار گرم است، به طوری که در آنجا همٔه مواد ذوب می شوند. وقتی 
مواد مذاب )ماگما( به سطح زمین می رسد، از تََرک یا سوراخ کوچکی بیرون می زند. عالوه بر ماگما، خاکستر 
و بخار از این تََرک ها بیرون می آیند. وقتی این مواد سرد شدند، در اطراف تََرک جمع می شوند و کوهی 
را تشکیل می دهند. این نوع کوه را آتشفشان می نامند. سنگ های ذوب شده که گدازه نام دارند، از دهانٔه 
آتشفشان بیرون می آیند. وقتی گدازه سرد شود به سنگی سخت تبدیل می شود. این نوع سنگ را سنگ 

آذرین می نامند. کلمٔه آذرین از »آذر« به معنای »آتش« گرفته شده است. 
گاهی ماگما در زیر زمین به آهستگی سرد می شود. در این حالت به نوع دیگری از سنگ آذرین تبدیل 
می شود که گرانیت نام دارد. رنگ گرانیت بیشتر خاکستری یا سیاه است. این سنگ بسیار محکم است و 

در ساختمان سازی و جاده سازی استفاده می شود.
سنگ پا نوع دیگری از سنگ های آذرین است. این سنگ بسیار سبک است و حفره های فراوان دارد.

دهانه آتشفشان

گاز و خاکستر

الیه های خاکستر و 
مواد مذاب

محل خروجی جانبی

جریان مواد مذاب

مواد معدنی مذاب
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قطعات  و  ماسه، رس  می روند، خاک،  دریا  به سوی  کوه ها  از  که  رودخانه هایی  سنگ های رسوبی: 
سنگ را همراه خود می برند. در دریا، این مواد سنگین در آب فرو می روند و در آب ته نشین می شوند. نام 
این مواد ته نشین شده، رسوب است. سنگ های بزرگ، قلوه سنگ ها و شن هایی که سنگین ترند، الیٔه زیرین 
را تشکیل می دهند. سپس ماسه ته نشین می شود و ِگل روی آن می نشیند. بدین ترتیب در کف دریا، الیه های 

مختلفی تشکیل می شود.
تکرار  سال  هزار  چند  کار  این  می شوند.  تشکیل  قدیم  الیه های  روی  رسوب  جدید  الیه های  سال  هر 
و  می شوند  سخت  الیه ها  این  می دهد.  فشار  را  زیرین  الیه های  آب،  و  الیه ها  زیاد  بسیار  وزن  می شود. 
و  دریاها  آب  زیر  در  روش،  این  به  رسوبی،  سنگ های  بیشتر  می آورند.  به وجود  را  رسوبی  سنگ های 
دریاچه ها تشکیل می شوند. وقتی به یک قطعه سنگ رسوبی نگاه می کنید، معموالً الیه های مختلفی را در 
آن می بینید. کُنگلومرا )جوش سنگ( نوعی سنگ رسوبی است که با به هم چسبیدن قلوه سنگ، شن و ماسه 
به  پایین ترین الیه ها به وجود می آید. در این نوع سنگ  تشکیل می شود. این سنگ به هنگام سخت شدِن 

آسانی می توان قلوه سنگ های ِگرد را دید.

دفن مواد و تبدیل شدن 
به سنگ های رسوبی

فرسایش و حمل مواد به وسیله آب، باد و یخ

حمل و رسوب گذاری 
در دریا
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دگرگونی،  سنگ های  دگرگونی:  سنگ های 
ابتدا به صورت سنگ رسوبی یا آذرین به وجود می آیند 
تبدیل می شوند. سنگ های  دیگری  نوع  به  و سپس 
وقت ها  بیشتر  نیستند.  قدیم  سنگ های  شبیه  جدید 
شکل و رنگ آنها فرق می کند. وقتی سنگ ها بسیار 
داغ شوند، یا تحت فشاِر وزِن الیه های باالیی باشند، 

این تغییرات به وجود می آید.

شکل مرمر سفید شکل مرمر سیاه

در نتیجٔه این تغییرات، سنگ آهک به سنِگ سختی به نام مرمر تبدیل می شود. سنگ مرمر را می توان 
برش داد و سطح آن را سایید تا بسیار صاف و درخشان شود. این سنگ در رنگ های مختلف پیدا می شود 

و بیشتر به رنگ سیاه و سفید است. از این سنگ در ساختمان سازی و مجسمه سازی استفاده می شود.
سنگ هایی که در سطح زمین هستند و می توان آنها را در برش دیواره بزرگ راه ها و کنار تپه ها و طبیعتاً 
در مناطق کوهستانی مشاهده کرد، عواملی مثل جاذبه زمین، آب وهوا و… آنها را تغییر داده اند. گاهی تودٔه 
عظیمی از سنگ ها از صخره های مجاور جدا شده در اثر غلتیدن به تکه های کوچک تبدیل می شوند. گیاهان 
و جانوران نیز نقش مؤثری در خردکردن سنگ ها دارند. در اثر این عوامل صخره های بزرگ به قطعات 

کوچک سنگ و احتماالً در پایان به مواد اصلی تشکیل دهندٔه خاک تجزیه می شوند.
سنگ یکی از مهم ترین منابع طبیعی محسوب می شود. از سنگ برای بنا کردن دیوارها، سدها، پل ها و 
پی ریزی ساختمان ها و جاده ها و نیز در تهیه سیمان استفاده می شود. از این گذشته در تزیین و موارد متعدد 
دیگر نیز به کار می رود. تشکیل سنگ ها و صخره ها مانند آنچه در هزاران سال پیش اتفاق افتاده است، در 

حال حاضر نیز ادامه دارد. 
کودکان نسبت به سنگ ها عالقه مندند و به علل گوناگون آنها را جمع آوری می کنند. هنوز به طور دقیق معلوم 
نیست که چه انگیزه ای سبب این کار می شود. احتمال می رود زیبایی و درخشندگی سنگ ها به سبب وجود بلور 

در آنها سبب این امر می گردد. احساس نرمی  و زبری نیز ممکن است یکی دیگر از عوامل مؤثر باشد. 
رنگ های  دارای  سنگ ها  چرا  مثالً  دارند.  سنگ ها  دربارٔه  کنجکاوانه ای  پرسش های  دانش آموزان 
مختلف اند؟ چه چیز سبب درخشندگی آنها است؟ چرا بعضی نرم و برخی دیگر سخت اند؟ چرا برخی الیه الیه 
هستند؟ چرا در همه جا نیستند؟ چه چیز سبب نرمی آنها است؟ این قبیل سؤاالت نشان می دهد که آنها به 

فرصت کافی برای کسب اطالعاتی دربارٔه سنگ ها، نیاز دارند.
اطالعات  و  دهد  افزایش  باره  این  در  دانش آموزان  نیازمندی های  رفع  را جهت  دانش خود  باید  معلم 

وسیع تری دربارٔه سنگ ها به دست آورد. این امر با مراجعه به کتاب های زمین شناسی امکان پذیر است.
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راهنمای آموزش

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.

آمادگی از قبل: برای اجرای فعالیت های این فصل دانش آموزان باید به کمک خانواده یا معلم خود 
برای  را  بچه ها  می توان  دارد،  مناسب وجود  کنند. چنانچه شرایط  تهیه  بزرگ  و  تعدادی سنگ کوچک 
جمع آوری سنگ به خارج از مدرسه برد. از آنجا که  این فعالیت ها به طور گروهی صورت می گیرد، معلم باید 

دانش آموزان را گروه بندی کرده و به هر یک از افراد گروه مسئولیتی واگذار کند. 
شروع

در این درس تأکید بر کار گروهی، ایجاد همفکری و رفاقت در بین دانش آموزان است. بنابراین از طریق 
مشارکت دادن دانش آموزان در بحث گروهی یا انجام فعالیت می توان تدریس را شروع کرد. در زیر برای 

هریک از فعالیت های این درس پیشنهادهایی ارائه می شود.
صفحۀ 47

از دانش آموزان بخواهید تصویر این صفحه )صفحٔه عنوانی( را با دقت نگاه کنند و دربارٔه آن با یکدیگر 
دارند،  موضوع  دربارٔه  بیشتری  اطالعات  که  افرادی  تا  دهید  اجازه  کنند.  گفت وگو  خود  گروه های  در 

اظهارنظر کنند.
صفحۀ 48

بهترین موقعیت برای آموزش این درس، بردن دانش آموزان به کوهستان یا به عبارتی گردش علمی است. 
دانش آموزان هنگام گردش علمی با تغییر اندازهٔ سنگ ها در مسیر حرکت خود از نزدیک آشنا شده و نمونه هایی 
جمع آوری می کنند تا برای فعالیت اول درس مورد استفاده قرار گیرد. اگر میسر نشد که به بازدید علمی بروید، 
برای شروع این درس از دانش آموزان بخواهید تا تعدادی سنگ را به کالس بیاورند. هیچ گونه محدودیتی 

برای آوردن سنگ ایجاد نکنید و بگذارید آنها به دلخواه و عالقٔه خود، سنگ ها را جمع آوری کنند.
صفحۀ 49

برای  با ماژیک غیروایت برد، سنگ ها را شماره گذاری کنند. از سکه  تا  ابتدا از دانش آموزان بخواهید 
سنجیدن سختی سنگ ها استفاده می کنیم؛ اگر سنگ، خراش بردارد، نشان دهندهٔ مقاومت کم سنگ است، 
اما اگر خراش برندارد، سنگ سخت است.دانش آموزان با استفاده از ذره بین اجزای تشکیل دهنده سنگ را 
مشاهده می کنند تا ببینند اجزای سنگ قابل تشخیص اند یا نه و اگر می توان آنها را تشخیص داد، درشت اند یا ریز.
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صفحۀ 50
هنگام گفت وگو توجه دانش آموزان را به تصویرهای 1 تا ۳ جلب کنید. از آنها بخواهید اندازه و شکل 
سنگ ها را در این شکل ها مقایسه و در نهایت بتوانند تغییرات سنگ ها را در شکل های 1 تا ۳، بیان کنند.

کنید  فکر  از سؤال  استفاده  با  متوجه شده اند  را  این گفت وگو  دانش آموزان  مطمئن شوید  اینکه  برای 
صفحٔه ۵1 و گفت وگوی دانش آموزان، یادگیری را تثبیت کنید.

صفحۀ 51
برای آموزش سنگ رسوبی با این سؤال »چرا بعضی سنگ ها الیه الیه اند؟« شروع می کنیم. برای پاسخ به 
این پرسش می توانید از آزمایش استفاده کنید و اجازه دهید تا آنها نظرات خود را بگویند و نتیجٔه آنها را بشنوید 
و سپس وارد فعالیت کتاب شوید. در پاسخ به سؤال فعالیت، نتیجه می گیریم که الیه الیه سنگ ریزه ، شن و ماسه 

روی هم قرار می گیرند. اگر دوبار این کار را تکرار کنیم، تعداد الیه های بیشتری تشکیل می شود.

صفحۀ 52
در فعالیت صفحٔه ۵2، شما می توانید به جای گچ از سیمان استفاده کنید )نکته مهم این است که استفاده 

از گچ به علت خشک شدن سریع، زودتر به نتیجه می رسد(.
در این آزمایش بهتر است تا از قاشق چوبی استفاده کنید، زیرا قاشق فلزی در اثر واکنش با گچ جالی 

فلزی آن از بین می رود.

صفحه های 53 و 54: فعالیت
یعنی  متفاوت  مادٔه  از دو  آشنا شوند،  با مفهوم ذوب سنگ ها  اینکه دانش آموزان  برای  فعالیت  این  در 
شکالت و کره به عنوان مدل سنگ های درون زمین استفاده شده است.این مواد پس از سرد شدن، دوباره 

به صورت جامد درمی آیند.

صفحۀ 55: فعالیت
نکتٔه مهم در انجام فعالیت صفحٔه ۵۵، این است که گلوله ای خشک شده را می توان در فر و یا روی 
شعلٔه گاز حرارت داد، به این شرط  که روی شعلٔه گاز گلوله ها را باید به طور مرتب زیرورو کرد تا همه جای 

آنها حرارت ببیند. گلوله هایی که حرارت دیده اند، در آب باز نمی شوند.
صفحه های 56 تا 58

تصویرهای این صفحه ها تعدادی از کاربردهای سنگ در زمینه های مختلف زندگی روزمره مانند صنعت، 
هنر، پزشکی را نشان می دهند. با بررسی این کاربردها اهمیت سنگ ها را برای دانش آموزان روشن می کنیم. 

و در انتهای درس با طرح موضوعاتی، سهم انسان را در نگهداری از منابع زمین بیان می کنیم.
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نمونه ارزشیابی از این درس

فعالیت و عملکرد گروه ها و هر یک از دانش آموزان را زیر نظر بگیرید و به منظور ارزشیابی از عملکرد 
آنها از جدول ارزشیابی که در بخش کلیات کتاب ارائه شده است، استفاده کنید. برای ارزشیابی عملکرد 
دانش آموزان از فعالیت صفحٔه ۵1 می توانید جدول ارزشیابی زیر را که قسمتی از جدول ارزشیابی است و 
شامل شناسه های ارزشیابی مربوط به فعالیت این صفحه است، به کار ببرید. جدول زیر برای یک گروه از 

دانش آموزان به طور فرضی کامل شده است.
جدول ارزشیابی فعالیت صفحۀ 51 برای گروه 6 

شناسۀ 
معیارهاموارد / مهارت هاارزشیابی

سطح
مالحظات

1234

درباره آنچه 1
مشاهده می کند:

٭الف( حواس خود را به کار می بندد.

ب( برای مشاهدات خود از ابزارهای مناسب استفاده 
ــــــــمی 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.

ــــــــب( 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 3
آزمایش/کاوش

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

ــــــــپ( 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.

ضوابط کارگروهی9
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 نظافت و 
پاکیزگی مورد توجه 

قرار نگرفته بود.
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آهنربا در زندگیدرس هفتم
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نقشۀ درس

آهنربـا در زندگـی

کاربردویژگی هاساخت آهنربا

اجسام آهنی را جذب می کند.الکتریکیمالشی
پنکه،  مانند  برقی  وسیله های  بعضی  در 
چرخ گوشت، کارت های اعتباری، جرثقیل 

و…

قطب ها  در  آهنربایی  خاصیت 
بیشترین است.

می کنند  دفع  را  یکدیگر  همنام  قطب های 
جذب  را  یکدیگر  غیرهمنام  قطب های  و 

می کنند.

 مطالب مرتبط با آهنربا در سال های قبل 

سال اول 
  آهنربا ها بعضی اجسام را جذب می کنند.

  خاصیت آهنربایی در تمام قسمت های آهنربا یکسان نیست.
  آهنربا ها به شکل های گوناگون ساخته می شوند. 

  اگر دو سر آهنربا ها که مانند هم هستند به هم نزدیک کنیم از هم دور می شوند.
  اگر دو سر آهنربا ها که مانند هم نیستند به هم نزدیک کنیم یکدیگر را جذب می کنند.

سال دوم
ــ

سال سوم
ــ

آهنربا ها بدون آنکه با هم تماس داشته باشند به بعضی اجسام و به یکدیگر نیرو وارد می کنند.
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اهداف یادگیری

از دانش آموزان انتظار می رود در فرایند آموزش این درس بتوانند:
با انجام فعالیت های مختلف مانند انجام آزمایش و جمع آوری اطالعات با ویژگی های آهنربا و روش های 

ساخت آهنربای معمولی و الکتریکی و کاربرد های آنها در زندگی آشنا شوند.

پیامد

از دانش آموزان انتظار می رود پس از پایان این درس بتوانند:
در زندگی روزمره با به کار بردن آهنربا ، وسیله های آهنی را شناسایی کنند، فعالیت ها و بازی هایی مرتبط 
با ویژگی های آهنربا را طراحی و انجام دهند و به جست وجوی وسایلی که در آن آهنربا به کار رفته، بپردازند.

جدول شناسنامه درس

شناسه جدول فعالیتمفاهیم/ حقایقصفحه
واژه های فعالیت های پیشنهادیارزشیابی

علمی

59.……………

تصویر  دربارٔه  گفت وگو  ــ 
نی ا عنو

و  )ب(   5 و  )الف(   5
4هدف شرکت در یک 
بحث عمومی در مورد 

عنوانی تصویر 

آهنربا

60.……………

همٔه  اینکه  دربارهٔ  فعالیت  ــ 
فلزات جذب آهنربا نمی شوند.

1)الف( و 1 )ب( و 1 
و 2 )پ( اجسام  )پ( 
آهنربا  جذب  آهنی 

می شود.

امکان  صورت  در  ــ 
بازدید  به  را  دانش آموزان 
 از یک مرکز بازیافت زباله 

ببرید. 

.………
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آهنربا  جذب  آهنی  اجسام   ــ 
می شوند.

که  آهنربا  از  قسمت هایی  به 
خاصیت آهنربایی بیشتری دارند 
می گویند. آهنربا  قطب های 

ــ جمع آوری اطالعات دربارٔه 
شناسایی وسیله های فلزی که 

جذب آهنربا می شوند.
در  اینکه  دربارهٔ  پیش بینی 
خاصیت  آهنربا  قسمت  کدام 

است؟ بیشتر  آن  آهنربایی 

و 6  )پ(  و 6  )ب(   6
)ت(

8 )الف( و 8 )ب(
4 و 9

اینکه  به  بردن  پی 
در  آهنربایی  خاصیت 
است.  بیشتر  قطب ها 

شکل  به  را  آهن  قرص  ــ 
پودر در آورید و آهنربا را 
در پودر آهن قرار دهید و 
بخواهید  دانش آموزان  از 
می کنند  مشاهده  که  آنچه 
را به کالس گزارش کنند.

قطب های 
آهنربا

62
و

63

را  یکدیگر  همنام  قطب های  ـ  ـ
دفع می کنند و قطب های ناهمنام 

یکدیگر را جذب می کنند.
هر چه آهنربا از فاصلٔه دورتری 
کند،  را جذب  کاغذ  گیرهٔ  یک 

است. قوی تر 

دو  قطب های  اثر  مشاهدهٔ  ــ 
یکدیگر بر  آهنربا 

آهنربایی  قدرت  مقایسه  ــ 
آهنربا چند 

و  2  )ب(  و  2 )الف( 
 8 و  2  )ت(  و  2  )پ( 
و  2  )ب(  و  2 )الف( 
 8 و  2  )ت(  و  2  )پ( 

قطب های 
همنام 

قطب های 
ناهمنام
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شناسه جدول فعالیتمفاهیم/ حقایقصفحه
واژه های فعالیت های پیشنهادیارزشیابی

علمی

63

با مالش آهنربا روی برخی  ــ 
را  آنها  می توان  آهنی  اجسام 

کرد. آهنربا 
و  دارد  قطب  دو  آهنربا  هر  ــ 
قطب ها  در  آهنربایی  خاصیت 
نسبت به سایر قسمت های آهنربا 

است. بیشتر 

روش  به  آهنربا  ساخت   ــ 
مالشی

و  2  )ب(  و  2  )الف( 
و   9  2  )ت(  و  2  )پ( 

 4 و 

قطب های 
آهنربا

64

ــ با قطب نما می توان جهت های 
جغرافیایی را تعیین کرد.

یک قطب نما از آهنربا درست 
شده است.

با  تعیین جهت جغرافیایی  ــ 
که ساخته شده نمایی  قطب 

و  2  )ب(  و  2  )الف( 
و   9  2  )ت(  و  2  )پ( 

 4 و 

قطب نما

و ــ ساخت آهنربای الکتریکی…………….65 2  )ب(  و  2  )الف( 
2  )پ( و 2  )ت( و   9 و 4 

آهنربای 
الکتریکی

بازیافت …………….66 دربارٔه  گفت وگو  ــ 
خشک زباله های 

……….…………….5 )الف( و 5 )ب(

دانستنی های ویژۀ معلم 

تاریخچه آهنربا: انسان های اولیه به سنگ هایی برخورد کردند که قابلیت جذب آهن را داشتند. معروف 
است که، نخستین بار، شش قرن قبل از میالد مسیح، در شهر باستانی ماگنزیا واقع در آسیای صغیر »ترکیه 
امروزی«، یونانیان به این سنگ برخورد کردند. بنابراین، به خاطر نام محل پیدایش اولیه، نام این سنگ را 
ماگنتیت یا مغناطیس گذاشتند که ترجمه فارسی آن، آهنرباست. سنگ مذکور از جنس اکسید طبیعی آهن 
با فرمول شیمیایی Fe۳O۴ می باشد. بعدها مالحظه گردید که  این سنگ در مناطق دیگر کره زمین نیز وجود 
دارد. پدیده مغناطیس همراه با کشف آهنربای طبیعی مشاهده شده است. یونانیان باستان در حدود 2۵00 
سال پیش آهنربا را می شناختند. آنها می دانستند که سنگ مغناطیسی آهن، آهنربای طبیعی است و در قدیم 
از این سنگ ها در سفرهای دور و دراز برای جهت یابی استفاده می کردند. آهنربا نیز همین طور است و اگر 
بتواند آزادانه نوسان کند، به سمت شمال یا جنوب ثابت می شود. در 1۸20 میالدی )11۹۹ هجری شمسی( 
ژان کریستین اورستد، دانشمند دانمارکی، کشف کرد که جریان الکتریکی بر آهنربا اثر می گذارد، در دهه 
1۸۳0 میالدی )دهه 1210 شمسی( به  این نتیجه رسید که سیم های حامل جریان در اطراف خود خاصیت 

مغناطیسی ایجاد می کنند. 
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نیروی بین قطب های آهنربا: اگر بخواهید قطب های شمال دو آهنربا را به هم نزدیک کنید، احساس 
می کنید که نیرویی آن دو را از یکدیگر دور می سازد. همین طور قطب های جنوب دو آهنربا نیز یکدیگر را دفع 
می کنند. اما اگر قطب شمال یک آهنربا را به قطب جنوب آهنربا دیگر نزدیک کنید، می بینید که دو آهنربا به 
سمت هم کشیده می شوند و قطب های شمال و جنوب آهنربا یکدیگر را جذب می کنند. این جاذبه بسیار قوی 
است و گاهی اوقات جداکردن دو آهنربا از یکدیگر کار بسیار مشکلی است. پس بنابراین قطب های همنام یا 

همانند، یکدیگر را دفع می کنند و قطب های غیرهمنام یا متفاوت یکدیگر را جذب می کنند.

چسباندن اجسام به کمک آهنربا به در یخچال

زیادی  در جاهای  آهنربا  از  زندگی:  در  آهنربا 
فوالد  از  یخچال  مثال،  عنوان  به  می شود؛  استفاده 
آهنربا  یک  یخچال  فوالدی  در  دور  و  شده  درست 
بسته  یخچال  در  می شود  باعث  که  است  چسبیده 
بماند، همچنین در وسایلی که برای تزئین و زیبایی به 
در یخچال می چسبند، از آهنربا استفاده شده است.
در سیستم بازیافت، برای جمع آوری فلزات، از آهنربا 

استفاده می شود.در اغلب وسایل الکتریکی خانه آهنربا وجود دارد. در وسایلی چون تلفن، تلویزیون، گوشی 
همراه، رایانه، کارت های اعتباری، موتورهای الکتریکی سشوار، چرخ گوشت، جاروبرقی، کولر و…

ساختار آهنربا: اگر یک آهنربای میله ای را دو قطعه کنیم، خواهیم دید که هر قطعه، خود یک آهنربا با دو 
قطب شمال و جنوب است. اگر این کار را ادامه دهیم، باز هم به آهنرباهای بیشتری دست خواهیم یافت، می توان 
چنین نتیجه گرفت که در واقع کوچک ترین آهنرباها همان اتم های سازنده آهن هستند، یعنی هر اتم یا مولکول، 
مانند یک آهنربای کوچک است که به آن دو قطبی مغناطیسی می گویند. در آهنربا، همان اتم ها یا مولکول های 
موجود به گونه ای منظم شده اند که قطب شمال هر اتم در مجاورت قطب جنوب اتم دیگر قرار گرفته و بدین ترتیب 

آهنرباهای اصلی شکل گرفته است. 

در مجاورت آهنربا
ماده پارامغناطیس

بعد از دور کردن آهنربا

قابلیت  خود  و  می شوند  آهنربا  جذب  که  موادی 
تبدیل شدن به آهنربا را دارند، مواد مغناطیسی نام 
آنها  از  و  نمی شوند  آهنربا  جذب  که  موادی  دارند. 
نمی توان آهنربا ساخت مواد غیرمغناطیسی خوانده 
می شوند. در بعضی از مواد دوقطبی های مغناطیسی 

به طور نامنظم در کنار هم قرار گرفته اند. این مواد اگر در کنار یک آهنربا قرار گیرند، کمی خاصیت آهنربایی پیدا 
می کنند. پس از دور شدن آن دوباره به حالت اول بازمی گردند )شکل باال(. به این دسته از مواد، پارامغناطیس 

می گویند مثل پالتین. 



72

یا  بخش ها  در  مغناطیسی  قطبی های  دو  مواد،  از  دیگر  گروهی  در 
ابعادی در حدود یک  این حوزه ها  از  دارند. هر یک  قرار  حوزه هایی 
میلی متر دارند. این مواد را فرومغناطیس می نامند. در هر حوزه از مواد 
فرو مغناطیسی، دو قطبی هایی با یکدیگر هم جهت هستند ولی جهت گیری 
هر حوزه با حوزه مجاور متفاوت است. از این مواد می توان آهنربا درست 

کرد. آهن، نیکل و کبالت فرو مغناطیس هستند.
مواد فرومغناطیس اگر در میدان مغناطیسی خارجی قرار گیرند، حوزه های آنها همسو با میدان رشد می کنند. 

مواد فرو مغناطیس به دو دسته نرم و سخت می توانند تقسیم شوند. مواد فرو مغناطیس نرم به راحتی 
آهنربا می شوند و به راحتی هم خاصیت آهنربایی خود را از دست می دهند مانند آهن، کبالت، نیکل در حالی 
که مواد فرومغناطیس سخت  به سختی آهنربا می شوند و به سختی هم خاصیت آهنربایی خود را از دست 

می دهند مانند فوالد.
خاصیت آهنربایی زمین: قسمت مرکزی زمین، عمدتاً از آهن و نیکل مذاب با دمایی در حدود 2200 
درجه سلسیوس تشکیل شده است. خاصیت مغناطیسی کره زمین احتماالً ناشی از وجود جریان های الکتریکی 
در اطراف این هسته است؛ یعنی در واقع آهنربای کره زمین، از نوع آهنربای الکتریکی است. کره زمین مانند 
یک آهنربای تیغه ای می ماند که قطب شمال آن در جنوب جغرافیایی کره زمین قرار دارد و قطب جنوب آن در 

شمال جغرافیایی کره زمین واقع است.
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قطب نما: قطب نما وسیله ای است که به کمک آن می توان شمال و جنوب جغرافیایی هر محل را پیدا 
کرد. از قطب نما برای جهت یابی و ناوبری در کشتی و هواپیما استفاده می کنند. قطب نمای های کوچک 
را کسانی به کار می برند که به صحرا نوردی می روند و می خواهند جهت یابی کنند. بیشتر قطب نماها یک 
شاخص آهنربایی کوچک به نام عقربه دارند که می تواند آزادانه بچرخد. جاذبه مغناطیسی زمین، عقربه را 
طوری به طرف خود می کشاند که همواره در راستای شمال و جنوب قرار می گیرد. در زیر عقربه قطب نما، 

صفحه ای قرار دارد که روی آن شمال و جنوب و درجه های مابین آنها مشخص شده است. 

طرز استفاده از قطب نما: بعد از آنکه عقربه در راستای شمال و جنوب قرار گرفت، صفحه زیر عقربه 
را بچرخانید تا شمال و جنوب صفحه منطبق بر راستای عقربه قرار گیرد. 

قبله نما: قبله نما دارای یک عقربه مغناطیسی است. عالوه بر آن 
یک عقربه کوچک نیز دارد که جهت قبله در محل را نشان می دهد. 
قطب شمال عقربه، شمال جغرافیایی محل را نشان می دهد؛ زیرا قطب 
جنوب مغناطیس زمین در نیم کره شمالی و قطب شمال مغناطیس زمین 

در نیم کره جنوبی قرار دارد.

روش های ساخت آهنربا: آهنربا بعضی از فلزات را جذب می کند. آهن، نیکل، کبالت و انواع فوالد 
آهنربا  جذب  سرب  و  نقره  برنج،  طال،  آلومینیوم،  مس،  مثل  زیادی  فلزی های  اما  می شوند  آهنربا  جذب 
نمی شوند. از موادی که جذب آهنربا می شوند می توان آهنربا درست کرد. در روش القایی اگر یک سوزن 
فوالدی یا میخ را در مجاورت آهنربا قرار دهیم بعد از دور شدن آهنربا، می بینیم که سوزن آهنربا شده است. 
از جمله روش های دیگر ساخت آهنربا روش مالشی و روش الکتریکی است. روش مالشی در کتاب 

درسی معرفی شده است. در ادامه به بررسی آهنربای الکتریکی می پردازیم. 

آهنربای الکتریکی: آهنربای الکتریکی نوعی آهنربای مصنوعی 
است. بنابراین می توان به دلخواه اثر آن را قطع و وصل کرد. این نوع 
آهنربا را با پیچیدن رشته ای سیم عایق دار به دور یک هسته آهنی درست 
)پیوسته( عبور  الکتریکی مستقیم  از سیم یک جریان  می کنند. سپس 
با قطع جریان، خاصیت  آهن می شود.  آهنربا شدن  باعث  که  می دهند 
آهنربایی آهن نیز از بین می رود. اگر هسته به جای آهن از فوالد ساخته شده 
 باشد، پس از قطع جریان نیز، خاصیت آهنربایی را در خود نگه می دارد.
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طرز ساختن آهنرباهای دائمی  به همین ترتیب است. آهنربای الکتریکی مثل یک آهنربای تیغه ای یا میله ای 
عمل می کند. از آهنربای الکتریکی برای جدا کردن آهن و فوالد از مواد دیگر در انبارهای آهن قراضه و بیرون 
کشیدن براده آهن از چشم مصدوم استفاده می کنند. بعضی جرثقیل ها به جای قالب، گیره الکترومغناطیسی 
یا آهنربای الکتریکی دارند که با آنها می توان مواد سنگین آهنی، مثالً تیرآهن ها را جابه جا کرد. در آهنربای 
الکتریکی هر چه تعداد دورهای سیم پیچ و شدت جریان بیشتر باشد قدرت آهنربایی قوی تری خواهد بود. از 
آهنرباهای الکتریکی در دستگاه هایی مثل موتورها، مولدها، بسیاری از وسایل خانگی و دستگاه های ارتباطی 

مثل تلفن، تلگراف، رادیو، گوشی همراه و تلویزیون استفاده می شود. 

جابه جا کردن اجسام به کمک آهنربا

آهنربایی در مقابل  نگهداری آهنربا: خاصیت 
است.برای  آسیب پذیر  زمان  گذشت  و  گرما  ضربه، 
نگهداری آهنربا بهتر است دو انتهای هر کدام را با 

تیغه ای آهنی بپوشانید.

راهنمای آموزش

آمادگی از قبل: یک جلسه قبل از این درس از دانش آموزان بخواهید وسایل مورد نیاز برای انجام 
فعالیت های این درس را همراه خود به کالس بیاورند. 

شروع 
در شروع این درس دانش آموزان ابتدا در یک موقعیت نگرشی )زیست محیطی( قرار می گیرند تا ضمن 
مرور برخی ویژگی های آهنربا، با پرسش های جدیدی درخصوص آهنربا روبه رو شوند. آنها از طریق پیش بینی 

و اجرای آزمایش به سایر ویژگی های آهنربا پی می برند.

صفحۀ 59
تصویر عنوانی، تصویر یک جرثقیل را که اجسام آهنی را جذب کرده، نشان می دهد. از دانش آموزان 
بخواهید تصویر را خوب مشاهده کنند و آنها را در یک گفت وگوی عمومی  دربارٔه تصویر عنوانی شرکت 

دهید.از آنها بخواهید دربارٔه تصویر پرسش هایی طرح و پاسخ های خود را ارائه دهند.



75 فصل دوم: بررسی درس ها

صفحۀ 60
در صورت امکان دانش آموزان را به بازدید از یک مرکز بازیافت زباله ببرید. دانش آموزان در علوم سال 
اول فعالیت هایی را با آهنربا انجام داده اند و از طریق مشاهده می دانند اجسامی  که جذب آهنربا می شوند، 
فلزی هستند اما نمی دانند همٔه فلز ها، جذب آهنربا نمی شوند. برای پاسخ به پرسش این صفحه که چرا همٔه 
فلزات جذب آهنربا نمی شوند؟ از دانش آموزان بخواهید فعالیت این صفحه را به طور گروهی انجام دهند. و 
به آنها فرصت دهید تا راجع به سؤاالت این فعالیت با یکدیگر گفت وگو کنند. اجازه دهید تا دانش آموزان با 
وسایلی مانند آنهایی که در تصویر کتاب آمده از قبل تهیه کرده و همراه خود آورده اند، فعالیت را انجام دهند و 
جدول را کامل کنند و به رابطه بین آهنربا و فلزات پی ببرند.آنها باید به این نتیجه برسند که همٔه فلزها مانند سیم 
مسی و ورق آلومینیوم جذب آهنربا نمی شوند. فقط آنهایی که آهنی هستند مانند میخ، جذب آهنربا می شوند.

فعالیت پیشنهادی: از دانش آموزان بخواهید قرص آهن را به شکل پودر در آورند و آهنربا را در پودر 
آهن قرار دهند و آنچه که مشاهده می کنند، به کالس گزارش دهند.

صفحۀ 61
فعالیت جمع آوری اطالعات را به عنوان تکلیف در خانه جهت توسعه یادگیری به دانش آموزان پیشنهاد 
دانش آموز  هر  فعالیت،  این  نمایند.در  ارائه  در کالس  و  کرده  تهیه  گزارشی  کار خود  از  بخواهید  و  کنید 
وسیله های فلزی خانٔه خود که جذب آهنربا می شود را مشخص کند و جنس آن را به کمک بزرگ ترها تعیین 

کرده و به کالس گزارش دهند.
در فعالیت پایین صفحه دانش آموزان پی می برند در قسمت هایی از آهنربا به نام قطب ها، خاصیت آهنربایی 
بیشتر است و هر آهنربا دو قطب دارد. قبل از انجام آزمایش از گروه ها بخواهید ابتدا پیش بینی کنند کدام 
قسمت آهنربا خاصیت آهنربایی بیشتری دارد. و بعد برای پی بردن به درستی پیش بینی گروه، آزمایش کنند.

صفحۀ 62
در فعالیت باالی این صفحه دانش آموزان به تأثیر قطب ها بر یکدیگر پی می برند.آنها مشاهده می کنند اگر 
قطب های همنام دو آهنربا را به هم نزدیک کنند یکدیگر را دفع می کنند و اگر قطب های ناهمنام دو آهنربا را 

به هم نزدیک کنند یکدیگر را جذب می کنند.
باید  دانش آموزان  می شود.  مقایسه  هم  با  مختلف  آهنربا های  آهنربایی  قدرت  پایین صفحه،  فعالیت  در 
به طور گروهی این فعالیت را انجام دهند.آنها گیرٔه کاغذ را روی صفر خط کش بگذارند و آهنربا ها را به 
تدریج به گیرٔه کاغذ نزدیک کنند و فاصله ای که گیره جذب آهنربا می شود را یادداشت کنند.دانش آموزان باید 

به  این نتیجه برسند که آهنربایی که از فاصلٔه بیشتری گیره را جذب می کند، قدرت آهنربایی آن بیشتر است.
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صفحۀ 63
دانش آموزان با انجام فعالیت این صفحه یکی از روش های ساخت آهنربا را تجربه می کنند. آنها مطابق 

دستور، یک میخ یا پیچ را به روش مالشی و مطابق دستورالعمل به آهنربا تبدیل می کنند.

صفحۀ 64
دانش آموزان را راهنمایی کنید تا با انجام فعالیت این صفحه قطب های آهنربا را نام گذاری کنند.در این 
فعالیت، ابتدا شمال و جنوب جغرافیایی کالس خود را تعیین کنند و روی یک کاغذ بنویسند. سپس دو 
دانٔه کروی شکل یونولیت را به دو سر سوزنی که آهنربا شده وصل کنند. دانه های یونولیت سوزن را سبک 
می کنند در نتیجه هنگامی که این سوزن را به آرامی روی آب قرار می دهند، روی آب شناور می ماند.سوزن 
در راستای شمال ــ جنوب قرار می گیرد حتی وقتی آن را حرکت می دهند، پس از آنکه از حرکت ایستاد، 
دوباره در راستای شمال ــ جنوب قرار می گیرد. توجه کنید این آزمایش دور از وسایل آهنی انجام شود. 

ظرف آب و این سوزن مانند قطب نما است و می تواند جهت جغرافیایی را تعیین کند.

صفحۀ 65
در فعالیت این صفحه دانش آموزان به طور گروهی یک آهنربای الکتریکی می سازند و دربارهٔ ارتباط قدرت 
آهنربایی آهنربای الکتریکی با تعداد دور های سیم پیچ، پیش بینی و آن را آزمایش می کنند. آنها باید به این نتیجه 
برسند که هر چه تعداد دور های سیم پیچ و تعداد باتری بیشتر باشد، قدرت آهنربایی میخ بیشتر می شود. با قطع 
مدار، میخ خاصیت آهنربایی را از دست می دهد. جرثقیلی که در شکل صفحٔه عنوانی قرار دارد، دارای یک 
آهنربای الکتریکی است که با وصل کردن کلید، خاصیت آهنربایی پیدا می کند و می تواند آهن قراضه ها را 

جذب کند و با قطع کردن کلید، این خاصیت را از دست می دهد و اجسام آهنی از آن جدا می شوند.

صفحۀ 66
در فعالیت گفت وگو کنید دانش آموزان را در یک بحث عمومی  شرکت دهید.
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نمونه ارزشیابی از این درس

فعالیت و عملکرد گروه ها و هر یک از دانش آموزان را زیر نظر بگیرید و به منظور ارزشیابی از عملکرد 
آنها از جدول ارزشیابی که در بخش کلیات کتاب ارائه شده است، استفاده کنید. برای ارزشیابی عملکرد 
دانش آموزان از فعالیت صفحه 61 می توانید جدول ارزشیابی زیر راکه قسمتی از جدول ارزشیابی است و 
شامل شناسه های ارزشیابی مربوط به فعالیت این صفحه است، به کار ببرید. جدول زیر برای یک دانش آموز 

به طور فرضی کامل شده است.

جدول ارزشیابی از فعالیت صفحه 61
دانش آموز: فاطمه ایرانی

شناسۀ 
معیارهاموارد / مهارت هاارزشیابی

سطح
مالحظات

1234

در جمع آوری اطالعات6

____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.

٭
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آسمان در شبدرس هشتم



79 فصل دوم: بررسی درس ها

نقشۀ درس

 مطالب مرتبط با موضوع درس در سال های قبل 
سال اول

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

  زمین برای زندگی مناسب است.
سال دوم

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

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

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

کهکشان راه شیری

منظومه خورشیدی )شمسی(

ستاره )خورشید( سیاره

ویژگی ها زمینویژگی ها

ماهسال شمسی

ماه قمری اهلۀ ماه مهتاب
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اهداف یادگیری

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

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

زندگی است پی ببرد.

پیامد 

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

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

جدول شناسنامه درس

شناسه جدول فعالیتمفاهیم/ حقایقصفحۀ
ارزشیابی

فعالیت های 
پیشنهادی

واژه های 
علمی

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

68
و

69

فلکی  صورت  یک  اکبر  دب  ـ   ـ
است.

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

دارد

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

می شود. آشنا  فلکی  صورت 

دب اکبر1ــ2ــ4ــ7

70
و

71

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

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

گویند. شمسی 

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

می دهند.

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

فعالیت های 
پیشنهادی

واژه های 
علمی

72
و

73

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

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

پی ببرند.

مدار1ــ2ــ3ــ4ــ7

74
و

75

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

به  همسایه  نزدیک ترین  ماه  ــ 
است. زمین 

خورشید  از  را  خود  نور  ماه، 
می گیرد.

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

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

شود. دیده 

اطالعاتی  تصویر،  مشاهده  با  ــ 
به دست  دربارٔه سال خورشیدی 

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

می شوند.

1ــ3ــ4
1ــ2ــ3ــ4

سال 
خورشیدی

76

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

می کنند.

1ــ4

دانستنی های ویژۀ معلم 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

راهنمای یافتن ماه در حاالت گوناگون و هفته های مختلف

غروبطلوعحاالت ماه
6 عصر6 صبح هالل )شب اول(

9 شب9 صبحشب چهارم
نیمه شبظهرتربیع اول )شب هفتم(

3 صبح3 بعدازظهرشب دهم
6 صبح6 عصربدر )شب چهاردهم(

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

3 بعدازظهر3 صبحشب بیست وپنجم

راهنمای آموزش

آمادگی از قبل
برای اجرای برخی از فعالیت های این فصل معلم باید دانش آموزان را گروه بندی کرده و به هر یک از اعضای 
گروه مسئولیتی واگذار کند. در قسمت دیگر فعالیت های این فصل دانش آموزان باید به کمک خانواده آسمان 
شب را مشاهده کنند، اطالعاتی به دست آورده و به پرسش های مطرح شده پاسخ دهند. در صورت امکان زمانی 
انتخاب شود که دو هفته متوالی آسمان بدون ابر داشته باشیم. )پیشنهاد می شود فعالیت مشاهده ماه و اشکال مختلف 
آن در صورت تقارن ماه مبارک رمضان با سال تحصیلی در آن زمان انجام شود تا فعالیت کاربردی تر باشد.(



84

شروع
در این درس ابتدا یک موقعیت مثالً استفاده از شابلون های صورت های فلکی و شمع را برای شروع آموزش 
انتخاب می کنیم. از آنجا که رویکرد این درس، کاوشگری است، می توان با دادن شابلون ها به دانش آموزان و 
دور و نزدیک کردن آنها به منبع نور فراگیران را در شرایطی قرار دهیم که در ذهن آنان سؤال ایجاد کند و سپس 
تدریس را آغاز کنیم. این درس بر کار گروهی، ایجاد همفکری و رفاقت در بین دانش آموزان تأکید می کند. 
عالوه براین از طریق مشارکت دادن دانش آموزان در بحث گروهی یا انجام فعالیت نیز می توان تدریس 

را شروع کرد.
تصویر عنوانی صفحۀ 67

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

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

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

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

  خیر، طول نی ها یکسان نیست.

شکل سازۀ فعالیت با ترسیم طرح دّب اکبر روی آن

1 2 3 4 5 6 7

طرح دّب اکبر
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پاسخ پرسش 5 و 6 فعالیت

مشاهده از روبه رو )2(

مشاهده از باال )1(

مشاهده از کنار )3(

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

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

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

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

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

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

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

شناسۀ
معیارهاموارد / مهارت هاارزشیابی

سطح
مالحظات

1234

درباره آنچه 1
مشاهده می کند:

٭الف( حواس خود را به کار می بندد.

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

٭

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

ت( با توجه به مشاهدات خود فرضیه می سازد.

در اجرای آزمایش 2
/ فعالیت / کاوش

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

نگرفت

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

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

ــــــــت( در تدوین و ارائه گزارش مهارت دارد.

بیان علمی/ ساخت 4
دانش و مفهوم

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

٭

در ارائه گزارش/ 5
گفت وگو/ فکر کنید

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

می گذارد.

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

٭

برای پاسخ به 7
پرسش 

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

نمونه ارزشیابی این درس

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

بـدن انسـان

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

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

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

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

 مطالب مرتبط با بدن انسان در سال های قبل 

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

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

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

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

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

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

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

می دهند و چگونگی حفظ سالمت آنها آشنا  شوند.

پیامد

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

جدول شناسنامۀ درس 

شناسۀ فعالیتمفاهیم / حقایقصفحۀ
ارزشیابی

فعالیت های 
پیشنهادی

واژه های  
علمی

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

آنها
5 و 9

محل  دادن  نشان  ــ 
روی  روده ها  و  معده 

خود بدن 
ــ

78

ساخته  سلول  از  ما  بدن  ــ 
است. شده 

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

میلی  متر

1 و 2

سلول
هسته

سیتوپالسم 
غشا 

79

ــ برای مشاهدهٔ سلول باید از 
میکروسکوپ استفاده کرد.

و  بدن  سلول های  شکل  ــ 
است. گوناگون  آنها  کار 

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

سلول
روده
معده

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

آنها
1 و 5
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شناسۀ فعالیتمفاهیم / حقایقصفحۀ
ارزشیابی

فعالیت های 
پیشنهادی

واژه های  
علمی

80

ــ سلول، بخش های گوناگون 
دارد.

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

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

سلول ها تشکیل دهنده 
ــ گفت وگو دربارٔه نیازهای ما برای 

زندگی

5 و 4 و 9 
و 2 پ

ــ مشاهدهٔ فیلم تقسیم 
سادهٔ سلول 

تقسیم سلول
ترمیم زخم

نقاشی  کشیدن  ــ 
غذایی  اندازهٔ  دربارهٔ 
سلول  وارد  باید  که 

. د شو

81

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

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

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

دیگر( غذای  یک 

5 و 4 و 9 
و 2 پ

نقاشی  کشیدن  ــ 
بخش های  دربارٔه 

گوارش لولٔه 

گوارش
بزاق
معده

رودهٔ باریک
رودهٔ بزرگ

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

گوارش در بدن انسان

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

کنیم.

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

پیشنهاد ارائٔه  و  خود  سالمت 
5 و 4 و 9

دانستنی های ویژه معلم 

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

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

برخی اندام های بدن است. 

دهان

مری

کبد

کیسه صفرا
معده

لوزالمعده

روده باریک

روده بزرگ

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

بخش تشکیل شده است.

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

گوارش غذا به درون روده کوچک ریخته شود. 

راهنمای آموزش 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بعدًا این سلول ها می میرند و فشرده می شوند.

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

کمک دانش آموزان پاسخ کاملی را روی تابلوی کالس بنویسید.

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

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

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

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

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

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

نمونه ارزشیابی این درس

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

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

دانش آموز: علیرضا ایرانی

شناسۀ
ارزشیابی

موارد / 
معیارهامهارت ها

سطح
مالحظات

1234

2
در اجرای 
آزمایش / 

فعالیت/ کاوش

٭الف( مراحل را به درستی انجام می دهد.

بیان گزارش کار دقیق 
نبود 

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

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

٭ــــت( در تدوین و ارائه گزارش مهارت دارد.

ضوابط کار 9
گروهی

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

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

بـدن انسـان

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

کلیه ها مواد زائد خون را تصفیه می کنند.

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

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

 مطالب مرتبط با بدن انسان در سال های قبل 
سال اول

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

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

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

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

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

آشنا  شدند.
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اهداف یادگیری 

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

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

پیامد

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

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

جدول شناسنامۀ درس 

شناسۀ فعالیتمفاهیم / حقایقصفحۀ
ارزشیابی

فعالیت های 
پیشنهادی

واژه های 
علمی

1 پــ مشاهدهٔ موالژ یا تصویر قلب و شش هاــ83

نشان دادن 
محل قلب و 
شش روی 

بدن

ــ

ــ84

اندازه  مقایسه  و  بادکنک  بادکردن  ــ 
شده باد  بادکنک های 

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

ــ1 و 2

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

85

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

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

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

نای
شش

دم
بازدم

مشاهده شش 1 پــ مشاهدٔه موالژ شش
)ریه( گوسفند 

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

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

فعالیت های 
پیشنهادی

واژه های 
علمی

86

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

به سلول های  مویرگ ها مواد الزم را  ــ 
می رسانند. بدن 

جریان  به  بدن  در  را  خون  قلب،  ــ 
آورد. درمی 

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

مشاهده پوستر 
گردش خون

مویرگ
قلب

سرخرگ
سیاهرگ

نقاشی سادٔه 
گردش خون 

در بدن

تعداد ضربان قلب و نبض برابر است.87

ــ اندازه گیری نبض و صدای قلب وکشف 
رابطه آنها

1 و 2 و 4 
نبضو 8

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

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

ــ خواندن نکتٔه بهداشتی کتاب و گفت وگو 
5 و4درباره آن

ــ
تنفس، 89 و  نبض  تعداد  ورزش،  هنگام 

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

آنها مقایسه  و  فعالیت  از  بعد  و  1 و 2قبل 

90

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

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

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

انتقال کربن دی اکسید و اکسیژن

ــ4 و 5

91
و

92

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

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

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

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

4 و 5

تهیه  تعهدنامه 
برای حفظ 
سالمت بدن 

خود

کلیه
مثانه

مواد دفعی 
)آب(

دانستنی های ویژه معلم

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

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

آئورتسرخرگ های ششی

بزرگ سیاهرگ باالییسیاهرگ های ششی

دهلیز چپ
دریچه میترال

بطن راستبطن چپ

دریچه سه لتی

دهلیز راست

بزرگ سیاهرگ پایینی

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

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

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

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

از مثانه خارج می شود. 

راهنمای آموزش 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

کربن دی اکسید از آنها دور شود. 

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

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

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

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

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

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

دیگر نصب کنند.

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

بنابراین:
من ...

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

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

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

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

جدول ارزشیابی فعالیت صفحه 86
دانش آموز: علی احمدی

شناسۀ 
معیارهاموارد / مهارت هاارزشیابی

سطح
مالحظات

1234

بیان علمی/ ساخت دانش 4
و مفهوم

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

درست و بجا به کار نبرد.

در ارائه گزارش / 5
گفت وگو / فکر کنید:

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

می گذارد.
٭

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

در جمع آوری اطالعات:6

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

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

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

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

نبود.
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بی مهره هادرس یازدهم
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نقشه درس

بی مهـره هـا

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

پوسته سختی می پوشاند.

کرم ها مانند کرم خاکی و زالو بندپایان

ویژگی های بندپایان

بدن و پاهای متعدد
بند بند

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

بندپایان از گروه های مختلفی 
تشکیل شده اند.

حشرات، عنکبوتیان، سخت پوستان، هزارپایان

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

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

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

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

  کرم ابریشم پیله درست می کند.
سال سوم

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

  هر گروه از مهره داران ویژگی های اختصاصی دارند.
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اهداف یادگیری 

از دانش آموزان انتظار می رود در فرایند آموزش این درس بتوانند:
  با انجام فعالیت های گوناگون مانند مشاهده جانوران؛ جمع آوری اطالعات وگفت وگو، ضمن آشناشدن 
با برخی از جانوران بی مهره و ویژگی های ظاهری و زندگی آنها، نمونه هایی از آنها را طبقه بندی کنند. 

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

پیامد

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

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

جدول شناسنامۀ درس

شناسۀ جدول فعالیتمفاهیم / حقایقصفحۀ
واژه های علمیفعالیت های پیشنهادیارزشیابی

ــ93

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

یا حشرات دیگر آن و  درباره 

ــ

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

ــ94

ــ مشاهدهٔ تصویرهای کتاب و گفت وگو 
شته5دربارهٔ پرسش های کتاب

عنکبوت
کرم خاکی
کفشدوزک

مورچه

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

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

1 و 2پ و5 
و 9

95
و

96

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

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

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

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

2 پ، 5 و 9
بال

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

96
و

97

ــ بی مهره ها، جانورانی بدون 
ستون مهره هستند.

ــ بی مهره ها گروه های گوناگونی 
دارند.

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

کتاب
ــ تخمین اندازهٔ بدن کرمک )با استفاده 

از شکل کتاب(

5 و 8
بی مهره
کرم ها
کرمک

98

ــ بی مهره ها، گروه های گوناگونی 
دارند.

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

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

صورت  )در  زالودرمانی 
عالقه مندی دانش آموزان(
دربارٔه  گفت وگو  ــ 
از شپش  ناشی  مشکالت 

لزوم( صورت  )در 

زالو
شپش

در  حشرات  تصویرهای  مشاهدٔه  ــ 
شباهت هایشان بیان  و  کتاب 

1 پ،2 پ 
و 9

ــ جمع آوری اطالعات دربارهٔ فایده های 
6حشرات

99
و

100

ــ بی مهره ها گروه های گوناگونی 
دارند.

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

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

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

صفحه( باالی  )تصویرهای 

1 پ،2 پ 
4 و 9

دربارٔه  فیلم  مشاهدٔه  ــ 
ن یا پا بند

عقرب
خرخاکی
خرچنگ

میگو
سخت پوستان

عنکبوتیان

101
و

102

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

ــ مشاهدٔه تصاویر کتاب و مقایسٔه بدن 
هزارپا و خرخاکی

و خواندن متن کتاب

1 پ، 2 پ 
4 و 9

ــ مشاهده فیلم 
پوست اندازی حشرات

حشرات
عنکبوتیان

سخت پوستان
هزارپایان
بندپایان غذای  دربارٔه  اطالعات  جمع آوری  ــ 

6هزارپاها

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

جانوران حفاظت  از  باید  ما  ــ 
کنیم.

ــ مشاهده و گفت وگو دربارهٔ جانوران 
کتاب تصویرهای 

در  فرد  هر  نقش  دربارٔه  گفت وگو  ــ 
جانوران زندگی  حفظ 

1 پ، 2 پ 
4 و 9

دربارٔه  فیلم  مشاهده  ــ 
زندگی بی مهره های درون 

ستارٔه دریاییآب
عروس دریایی

هشت پا
صدف دوکفه ای محل  دربارٔه  اطالعات  جمع آوری  ــ 

زندگی هریک از جانوران تصویرهای 
باال

6
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دانستنی های ویژه معلم 

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

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

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

خاکی ممکن است جانوران کوچک را هم بخورد.

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

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

توتیا

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

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

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

ساختار بدن عنکبوت

سرسینهشکم

گیره

تعدادی از چشم ها

پا

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

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

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

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

برخی کنه ها آفت درختان میوه، پنبه و شبدراند.

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

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

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

نمف و حشرٔه بالغ است. 

دگردیسی کامل در پروانه کرم ابریشم

نمف

حشره بالغ

تخم

1

2

3

4

5

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

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

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

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

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

نوزادان و مراقبت از آنها را انجام می دهند. 

راهنمای آموزش

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

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

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

زندگی آنها استفاده کنید. 

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

اگر دارند، بیان کنند.

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

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

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

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

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

بالدست وپاشکل بدن نام جانور

داردنداردحلقه حلقهکرم خاکی

برخی دارند 6 تا داردبند بند یا چند قسمتیمورچه

دارد6 تا داردبند بندکفشدوزک

ندارد8 تا داردچند قسمتیعنکبوت

ندارد ٭6 تا داردچند قسمتیشته

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

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

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

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

این صفحه است.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سخت اشاره کنند.
جمع آوری اطالعات

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شناسۀ 
معیارهاموارد / مهارت هاارزشیابی

سطح
مالحظات

1234

درباره آنچه مشاهده 1
می کند:

ــــــــالف( حواس خود را به کار می بندد.

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

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

ــــــــت( با توجه به مشاهدات خود فرضیه می سازد.

در اجرای آزمایش / 2
فعالیت/کاوش

ــــــــالف( مراحل را به درستی انجام می دهد.

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

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

ــــــــت( در تدوین و ارائه گزارش مهارت دارد.

بیان علمی/ ساخت 4
دانش و مفهوم

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

٭

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

دیگران و...(
٭

در گفت وگو نوبت را 
رعایت نمی کند.

در طبقه بندی10

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

٭ب( ویژگی ها را مقایسه می کند. 

٭پ( برای طبقه بندی از مالک علمی استفاده می کند.
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درس 
گوناگونی گیاهاندوازدهم
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نقشه درس

 مطالب مرتبط با گوناگونی گیاهان در سال های قبل 

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

  بعضی از گیاهان گل و میوه دارند.
سال دوم

  دانه ها و میوه های گیاهان گوناگون اند.
سال سوم

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

  برگ ها باریک، پهن یا سوزنی شکل هستند.

گیاهـان

دانه دار بدون دانه

مخروط دارخزه و سرخس

مخروط ماده مخروط نر

گلدار

اجزای گل

پرچممادگیکاسبرگگلبرگ

هاگ
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اهداف یادگیری

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

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

در گیاهان آشنا شوند.

پیامد

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

جدول شناسنامه  درس

شناسه جدول فعالیتمفاهیم/حقایقصفحه 
ارزشیابی

فعالیت های 
پیشنهادی

واژه های 
علمی

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

راه های ــ104 درباره  گفت و گو  ــ 
گیاهان طبقه بندی 

1ــ الف و 
پ، 5  ــ الف 

تا ت، 10

ــ موقعیت یک گردش 
طبقه بندیعلمی

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

ب، 10
گیاهان  از  استفاده  ــ 

ــگوناگون

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

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

شده کتاب

5ــ الف تا 
پ، 10

ــ استفاده از نمونه های 
مثالً  دیگر  گیاهان  گل 

مریم و داوودی

کاسبرگ، 
گلبرگ، پرچم 

و مادگی

107

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

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

می کنند. کمک 

ــ با فعالیت گروهی و مراجعه 
جمع آوری  اطالعات  منابع  به 

کرده و ارائه نتایج به کالس

34، 6ــ الف 
و ب، 7ــ 
الف و ب، 

10

کتاب ها،  اینترنت،  ــ 
دانشنامه، فیلم آموزشی

دانه گرده، 
گرده افشانی
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شناسه جدول فعالیتمفاهیم/حقایقصفحه 
ارزشیابی

فعالیت های 
پیشنهادی

واژه های 
علمی

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

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

اــ الف و ب، 
5ــ الف و 

ب، 6ــ الف 
و ب، 10

ــ جمع آوری 
میوه و دانهاطالعات از منابع

109

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

تولید مثل  با هاگ  دانه  بدون  گیاهان  ــ 
. کنند می 

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

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

ــ کاج مخروط دارد. خزه و سرخس هاگ 
دارند.

ــ بررسی جدول تکمیل شده، 
گفت و گو

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

10

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

درسی

دانه دار، 
گل دار، 

مخروط دار، 
بدون دانه

110

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

دانه  بدون  گیاهان  از  سرخس  و  خزه  ــ 
. هستند

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

ــ با فعالیت گروهی و مراجعه 
جمع آوری  اطالعات  منابع  به 

کرده و ارائه نتایج به کالس

)الف تا پ(،5 
)الف تا پ(، 

7 )الف 
تا پ(، 9 
)الف(، 10

ــ استفاده از اینترنت، 
کتاب ها، دانشنامه، فیلم 

آموزشی، اشخاص
ــ

دانستنی های ویژه معلم

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

گیاهان دولپهگیاهان تک لپه
دانه دوقسمتیدانه یک قسمتی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شماره گذاری نمایند.

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

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

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

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

نمونه ارزشیابی این درس

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

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

جدول ارزشیابی فعالیت صفحه 107
دانش آموز: فاطمه محمدی

شناسۀ 
معیارهاموارد / مهارت هاارزشیابی

سطح
مالحظات

1234

درباره آنچه 1
مشاهده می کند:

٭الف( حواس خود را به کار می بندد.

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

٭

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

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

در طبقه بندی5

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

٭ب( ویژگی ها را مقایسه می کند. 

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

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

دیگران و...(
٭
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درس 
زیستگاهسیزدهم
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نقشه درس

زیستـگاه

اجزا انواع تعریف

زندهخشکیآبی

مصرف کننده

آب

هوا

نور

خاک تولیدکننده

غیرزنده

 مطالب مرتبط با زیستگاه در سال های قبل 
سال اول

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

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

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

  از آلودگی آب و هوا باید جلوگیری کنیم.
سال دوم

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

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

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

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

  ما باید هنگام مشاهده جانداران مراقب خود و آنها باشیم.

اهداف یادگیری

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

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

پیامد 

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

زیستگاه های مختلف راه حل ارائه دهند.
جدول شناسنامه درس

شناسه جدول فعالیتمفاهیم/ حقایقصفحه 
واژه های فعالیت های پیشنهادیارزشیابی

علمی

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

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

رشد می کنند، غذا می خورند.

ــ گفت و گو درباره ویژگی های 
موجودات زنده

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

113

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

حیاط مدرسه یا بوستان هستند.

ــ طبقه بندی موجودات زنده 
و غیرزنده

1)الف و پ(، 5، 6 
)الف و ب(، 10

تصویر،  از  استفاده  ــ 
وحش باغ  به  طبقه بندیرفتن 

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

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

طبقه بندیبوستان

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

هستند. چیزخوار  همه 

در  اطالعات  جمع آوری  ـ  ـ
مورد غذای جانوران گوناگون

1)الف تا پ(، 5، 
10 ،9 ،7

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

مجالت، افراد متخصص

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

علمی

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

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

زنجیره 
غذایی

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

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

با  بیشتر  مثال های  ذکر  ــ 
فیلم و  تصویر  از  استفاده 

شبکه 
غذایی

116

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

6)الف و ب(، 
10 ،9

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

متخصص افراد 
ــ

ــ اجرای آزمایشــ زیستگاه کرم خاکی، خاک است.

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

ــ

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

ــ بحث گروهی، جمع آوری 
اطالعات

6)الف و ب(، 
10 ،9

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

متخصص افراد 
ــ

118
و

119

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

4، 6)الف و ب(، 
7)الف و ب(، 

10 ،9

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

متخصص افراد 
ــ

تخریب  و  حفظ  در  انسان   ــ 
زیستگاه ها نقش دارد.

ــ بحث گروهی، جمع آوری 
اطالعات

1)الف و پ(، 4، 
6)الف و ب(، 

10 ،9

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

کتاب

ــ

دانستنی های ویژه معلم

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

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

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

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

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

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

روباهخرگوشگیاه سبز

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

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

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

عمل غذاسازی یا فتوسنتز را انجام دهند.
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راهنمای آموزش

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

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

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

114 را تکمیل کنند. 

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

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

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

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

در مورد تصویر 1 چنین خواهد بود:

شیرگاو وحشی

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

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

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

صفحه 118: گفت و گو
دانش آموزان پس از تبادل نظر با همکالسی های خود به این نتیجه خواهند رسید که با توجه به شرایط محل 
زندگی و نوع تغذیه ماهی در آب رودخانه، دریا و اقیانوس، ببر در جنگل و عقاب در کوهستان زندگی می کنند.
در پاسخ به سؤال دوم این قسمت، دانش آموزان با توجه به اطالعاتی که از جانوران بومی استان یا منطقه 
خود جمع آوری کرده اند، پاسخ های متفاوتی می دهند. زیرا هر جانوری با شرایط خاصی سازش داشته و از 

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

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

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

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

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

دانش آموزان را به نکات حفاظت از زیستگاه ها واقف کنند. 
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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 کامل شده زیر، نمونه ای از ارزشیابی یکی از دانش آموزان برای 
جمع آوری اطالعات صفحه 113 است. این جدول بخشی از جدول ارزشیابی است که در قسمت کلیات 

کتاب آمده است.

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

شناسۀ 
معیارهاموارد / مهارت هاارزشیابی

سطح
مالحظات

1234

مشاهده 1 آنچه  درباره 
می کند:

٭الف( حواس خود را به کار می بندد.

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

٭

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

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

در طبقه بندی10

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

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

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

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

و...( دیگران  و  خود 





Email

talif@talif.sch.ir
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