
فصل دهم
نگاهی به فضا
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اهداف کلی پیامد محور
شمسی،  منظومٔه  کهکشان،  مانند  نجوم  علم  مفاهیم  با  آشنایی  ضمن  بتوانند  باید  دانش آموزان 

ستارگان، سیارات و صورت های فلکی از آنها برای جهت یابی استفاده کنند.

فصل در یک نگاه
وسایل  و  آینده  تا  گذشته  از  آن  اهمیت  و  نجوم  علم  تاریخچٔه  با  دانش آموزان  فصل،  این  در 
نجومی قدیم مانند اسطرالب، بیشتر آشنا می شوند؛ برخی از دانشمندان علم نجوم در ایران و جهان را 
می شناسند؛ همچنین مفهوم صورت فلکی و کاربردشان در زندگی به آنها معرفی می شود؛ به صورت 
عملی در روز و شب، جهت های جغرافیایی را تعیین می کنند و چگونگی تعیین قبله را یاد می گیرند. 
و  قمر، سیارک، شهاب  مفاهیم  و  سیاره  ستاره،  مانند  آن  اجزای  و  منظومٔه شمسی  با  دانش آموزان 
شهاب سنگ، بیشتر آشنا می شوند و ماهواره ها به عنوان قمرهای مصنوعی و کاربردشان در زندگی را 

می شناسند.

نقشۀ مفهومی

نگاهی به فضا

علم نجوم  

آشنایی با  
دانشمندان 

در روز

کهکشان

صورت های 
فلکی

در شب

سفر به فضامنظومهٔ شمسیتعیین قبلهجهت یابیستارگان

قمر سیارات

ماهوارهطبیعی 

شهاب سنگسیارک خورشید
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هدف های جزئی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان این فصل بتوانند:
1ــ با ساخت ابزار نجومی ساده مانند اسطرالب، آشنایی عملی پیدا  کنند.

2ــ کهکشان را تعریف کنند و علت ایجاد آن را توضیح دهند.
3ــ چگونگی ایجاد نور ستارگان را شرح دهند و ترکیب و علت نورافشانی خورشید را توضیح دهند.

4ــ صورت های فلکی را توضیح دهند و چند صورت فلکی را نام ببرند.
5  ــ با کمک صورت های فلکی در شب و جهت سایه اجسام در روز، جهت یابی کنند.

6  ــ قبله را به کمک جنوب جغرافیایی و زاویٔه انحراف قبله، تعیین کنند.
7ــ منظومٔه شمسی را تعریف کنند و اجزای آن را بشناسند.

را  سنگ ها  شهاب   و  سیارک ها  قمرها،  سیارات،  مانند  منظومٔه شمسی  اجزای  ویژگی های  8  ــ 
توضیح دهند.

9ــ سازه های بشری مانند ماهواره ها را معرفی کنند و کاربردهای آن را نام ببرند.

علم نجوم
به آسمان شب، ماه و خورشید و فرهنگ رصد آسمان از هزاران سال پیش مطرح  توجه انسان 
بوده است. آثار برجای مانده از دورٔه هخامنشیان، اسناد و کتاب های تاریخی مانند شاهنامه فردوسی 
در  علم  شکوفایی  با  هم زمان  قبل،  سال  هزار  حدود  در  دارد.  حکایت  فضا  به  انسان ها  توجه  از 
جوامع اسالمی، بسیاری از منجمان ایرانی و مسلمان سایر کشورها به تحقیق در نجوم، ساخت ابزار 
نجومی و رصدخانه و ارائه جدول های دقیق نجومی پرداختند. به طور کلی تاریخچه علم نجوم را به 

سه بخش تقسیم می کنند:
الف( دوران زمین مرکزی:  در حدود 150 
ساکن  دانشمند  بطلمیوس،  میالد،  از  پس  سال 
زمین  نظریٔه  مجسطی،  کتاب  در  مصر  اسکندریٔه 
مرکزی را مطرح کرد. براساس این نظریه، زمین در 
مرکز عالم، واقع شده است و خورشید و بقیٔه سیارات 
بودند  به دور زمین  منظومٔه شمسی در حال چرخش 
قبل  سال   1400 حدود  نظر  این   .)10-1 )شکل 

شکل 1ــ10ــ نظریۀ زمین مرکزیمورد قبول بسیاری از مراکز علمی بود.

زمین مریخ

زهره

خورشید



155 کتاب	معلم)راهنمای	تدریس(	علوم	جتربی	

در  مرکزی:  خورشید  دوران  ب( 
زمان حاکمیت نظریه زمین مرکزی، برخی از 
دانشمندان مسلمان مانند خواجه نصیرالدین 
طوسی می زیستند. او در قرن هفتم هجری 
را  آن  و  داد  قرار  نقد  مورد  را  نظریه  این 
اینکه در سال 1543  تا  اعالم کرد.  مردود 
توسط  مرکزی،  خورشید  نظریٔه  میالدی، 
نیکالس کوپرنیک، مطرح شد. براساس این 
شمسی،  منظومٔه  مرکز  در  خورشید  عقیده، 

واقع شده است و سیارات در مسیر دایره ای به دور خورشید در حال چرخش هستند )شکل 10-2(.
قرار  تأیید  مورد  نیوتون  و  براهه  تیکو  گالیله،  کپلر،  یوهان  مانند  دانشمندانی  توسط  نظریه،  این 
گرفت. در سال 1605 میالدی، کپلر نظر کوپرنیک را اصالح کرد و قوانین مربوط به مدار چرخش 
به دور خورشید،  اثبات کرد که مدار چرخش سیارات  او  نمود.  به دور خورشید را مطرح  سیارات 

دایره ای نیست بلکه به صورت بیضوی است.
پ( دوران کهکشانی: در سال1610 میالدی، گالیله با اختراع تلسکوپ و رصد سیارات و قمرهای 
آنها، یافته های کوپرنیک و کپلر را از طریق روش علمی، تأیید کرد و در ادامه با ساخت رصدخانه ها و ابزار 
نجومی پیشرفته، مطالعات خود را به صورت علمی و منسجم از منظومه شمسی به فضاهای کهکشانی، 

گسترش داد. به همین دلیل از قرن هجدهم میالدی تاکنون را دوران کهکشانی، نامگذاری کرده اند.
معنای  به  و  یونانی  واژٔه  از دو  كلمٔه اسطرالب  ابزارهای نجومی ساده اسطرالب است.  از  یکی 
نسبت  بطلمیوس  یا  و  باستان  ایرانیان  به  را  آن  و  نیست  آن مشخص  مخترع  است.  گرفتن «  »ستاره 
می دهند. كار اسطرالب تعیین موقعیت ستاره ها، سیارات، ماه و خورشید در زمان های مختلف سال 
است. اسطرالب شامل قرص های چرخان و متصل به هم است كه با نشانه روی روی ستاره ای خاص، 
می توان زمان محلی را تعیین كرد. یک نمونه وسیلٔه آموزشی مشابه اسطرالب، صفحه های چرخان 

است كه كلمات، روبه روی ویژگی های آن قرار می گیرند.

کهکشان
جهان هستی یا کیهان از مجموعه هایی به نام کهکشان و پدیده هایی دیدنی و نادیدنی )مانند سیاه چاله ها 
و …( تشکیل شده است. دانشمندان معتقدند بیش از 14 میلیارد سال پیش بر اثر انفجار بزرگ یا 

شکل 2ــ10ــ نظریۀ خورشید مرکزی
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»Big Bang« یک جرم فشرده و پرانرژی منفجر شده است و اجزای آن در فضا پراکنده شده اند.
با نیروی گرانش، بخشی از این مواد، مجموعه هایی به نام کهکشان را تشکیل داده اند. کهکشان ها 
از میلیاردها ستاره، سیاره و … تشکیل شده اند و در فضا به شکل های مختلف مانند مارپیچی، بیضوی 
و … دیده می شوند. کهکشان راه شیری، کهکشان مارپیچ و چرخانی است که 100 هزار سال نوری 
پهنا دارد و ضخامت آن دو هزار سال نوری است. گرانش، سبب تشکیل کهکشان ها شده است. 
ستاره های پیر در مرکز کهکشان و ستاره های جوان در بازو ها هستند. منظومٔه شمسی هم در یکی از 

بازوها قرار گرفته است.

ستارگان
هم جوشی  فعالیت های  اثر  بر  ستاره ها  می کنند.  تولید  گرما  و  نور  که  اجرامی هستند  ستاره ها، 
تغییر  زندگی شان  طول  در  ستاره ها  رنگ  می کنند.  عمر  سال  میلیاردها  و  می شوند  متولد  هسته ای، 
می کند؛ به همین دلیل رنگ ستاره ها متنوع است ولی چون ستاره ها از ما فاصلٔه زیادی دارند، همه را 

به رنگ نقره ای ــ سفید مشاهده می کنیم.
از نور خورشید و فاصلٔه زمین تا خورشید در ایجاد واحدهای نجومی استفاده شده است. فاصلٔه 
زمین تا خورشید، حدود 150 میلیون کیلومتر است که یک واحد نجومی نامیده می شود. در تعیین 
فاصلٔه ستارگان دوردست از واحد سال نوری استفاده می شود. فاصله ای که نور در مدت یک سال 

طی می کند، سال نوری نام دارد. برای بیان بهتر اگر فرمول زیر را در نظر بگیرید:
v = سرعت نور  
 x = فاصله  
t = ثانیه بر حسب زمان  

xv x v.t
t

= ⇒ =  

برای محاسبٔه زمان، 365 روز سال، 24 ساعت یک روز، 60 دقیقه یک ساعت، 60 ثانیه یک 
دقیقه را در هم ضرب می کنیم تا زمان برحسب ثانیه به دست آید.

300000 km
s

سرعت تقریبی نور =   
x =300000*)365*24*60 *60( = 9.460.800.000.000 km  

ستارگان از عناصر گوناگونی تشکیل شده اند ولی درصد هیدروژن و هلیوم آنها زیاد است. هرچه 
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ستاره جوان تر باشد، هیدروژن بیشتری دارد و به مرور از مقدار آن کاسته می شود.
فکر کنید صفحۀ 105

1ــ نور تأمین کنندٔه؛ عمل فتوسنتز؛ 2ــ انرژی پاک و رایگان؛ 3ــ ویتامین D بدن و …
  

صورت های فلکی
چون محل ستارگان در فضا تقریباً ثابت است، تعدادی ستاره با هم به شکل خاصی دیده می شوند 

که می تواند شبیه انسان، حیوان یا اشیا باشد. سیارات 
نمی توانند صورت فلکی تشکیل دهند؛ چون جابه جایی 
آنها زیاد است و شکل ثابت و خاصی نمی توانند داشته 

باشند.
اصغر،  دب  اکبر،  دب  شکارچی،  فلکی  صورت 
از  نمونه هایی   ،… و  )گاو(  ثور  )ماهی(،  حوت 
صورت های فلکی هستند. 12 صورت فلکی مربوط به 
12 ماه سال، معروف ترین صورت های فلکی اند؛ یعنی 
در هر ماه سال، ما روبه روی یکی از این صورت های 

فلکی قرار می گیریم.

تعیین قبله
یکی از راه های تعیین قبله به کمک طول و عرض جغرافیایی است.

شکل 3  ــ10

شکل 4 ــ10

N

S



عرض جغرافیایی 
تهران

تهران
نصف النهار طول جغرافیایی تهران

مبدأ

مدار استوا

ستاره قطبی

مکه عرض جغرافیایی 
مکه

طول جغرافیایی 
مکه
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   طول مکه ــ طول تهران             ضلع مقابل
tanα = ____________ = _________________

 عرض مکه ــ عرض تهران      ضلع مجاور
  

α  = زاویه میل )انحراف( قبله
α  = Arctanα                           

با کمک رابطٔه باال به جای عرض و طول تهران، می توان عرض و طول هر شهری را قرار داد. بعد 
از به دست آوردن تانژانت α، می توان خوِد α را به دست آورد.

فعالیت صفحۀ 107
1ــ بیشترین انحراف به شهرهای جنوب به سمت جنوب  شرق ایران مانند بندرعباس و زاهدان و 

کمترین انحراف به شهرهای شمال غرب ایران مانند ارومیه مربوط است.
2ــ تهران حدود 39 درجه و محل سکونت شما …

3ــ میله ای را در حیاط به صورت عمودی قرار می دهیم و به روشی که در کتاب درسی توضیح 
داده شده است، جهت قبله به دست می آید.

منظومۀ شمسی
کلمٔه منظومه از نظم گرفته شده و شمسی به معنی خورشیدی است. مفهوم منظومٔه شمسی این 
است که مجموعه ای که ستارٔه آن خورشید است و اجزای آن مانند سیارات و … هستند، همٔه آنها به 

دور خورشید در حال گردش اند. مدار حرکت سیارات به دور خورشید، بیضوی شکل است. 
سیاره، جرمی است که از خود نور ندارد و به دور یک ستاره در حال گردش است. سیاره ممکن 
است قمر نداشته باشد؛ مانند عطارد و یا یک قمر داشته باشد؛ مانند زمین و یا بیش از یک قمر داشته 

باشد،؛ مانند مشتری.
مفهوم روز و سال در سیاره ای مانند ناهید با زمین متفاوت است. در سیارٔه ناهید، روز از سال 
طوالنی تر است؛ زیرا مدت زمان حرکت وضعی ناهید از مدت زمان حرکت انتقالی آن طوالنی تر است.

جمع آوری اطالعات صفحۀ 108
تفاوت سیاره و ستاره:

1ــ سیاره حرکت دارد ولی محل ستاره تقریباً ثابت است.

2ــ سیاره از خود نور ندارد ولی ستاره دارای نور است.
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3ــ سیاره نور انعکاسی ستاره را نشان می دهد و چشمک نمی زند ولی ستاره چشمک می زند.
فعالیت صفحه 109

الف( مشتری، زحل، اورانوس و نپتون
ب( مشتری، زحل، اورانوس و نپتون

پ( مریخ، مشتری، زحل، اورانوس و نپتون
ت( مشتری، زحل، اورانوس و نپتون

فکر کنید صفحه 109
با فاصلٔه زیاد از  به خورشید و بسیار داغ است و مشتری  خیر؛ زیرا عطارد نزدیک ترین سیاره 

خورشید، بسیار سرد است و درجه حرارت هردو برای حیات، نامناسب است.
آیا می دانید صفحه 109

ویژگی های پلوتو که سبب حذف آن از نام سیارات منظومٔه شمسی شده است.
الف( مدار حرکت آن بیضی کشیده است به طوری که گاهی نسبت به نپتون به خورشید نزدیک تر 

است.
ب( جرم آن به حدی نیست که بتواند اطراف مدار خود را پاک کند؛ یعنی اجرام کوچک تر اطراف 

خود را جذب کند.

قمر
مصنوعی  قمر  ماهواره ها،  هستند؛  جامد  قمرها  می گردد.  سیاره  دور  به  که  جرمی است  قمر، 
هستند؛ زیرا بشر آنها را می سازد و با فرستادن به فضا، آنها را در محدودٔه گرانش سیارٔه زمین قرار 
می دهد. ماهواره های امید و شریف از ماهواره های ایرانی هستند که در مدارهای جدا دور زمین قرار 

گرفته اند.
»GPS« با قرار دادن ماهواره هایی در فضا، اطالعات را به زمین می فرستد و تجزیه و تحلیل آنها 

انجام می شود.
)G.P.S = Global Positioning System ،سامانه موقعیت یابی جهانی(  

ماهواره ها در شب، شبیه ستاره هستند با این تفاوت که چشمک نمی زنند و بزرگ تر از ستاره ها به 
نظر می رسند؛ زیرا به زمین نزدیک ترند.
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جمع آوری اطالعات صفحۀ 111
امروزه، ماهواره ها در مورد بیشتر موضوعات به ما اطالعات می دهند؛ همچنین در زمینٔه حوادثی 

مانند: 
1ــ طوفان و سیل     2ــ حوادث و تغییرات آب دریاها و طغیان رودخانه ها     3ــ محل گسل ها     

4ــ آلودی آب ها     5  ــ نقشه برداری و …

سیارک ها
و  می شوند  خارج  مدار  از  بر  ماهواره  سفینه  به وسیلٔه  یا  مأموریت  اتمام  از  پس  ماهواره ها 
را  آنها   مدار  همان  در  آنها،  بودن  استفاده  غیرقابل  موارد  در  اینکه  یا  و  می شوند  آورده  زمین  به 
به شکل  می مانند.اگر  جا  همان  در  فضایی  زبالٔه  به صورت  و  می کنند  منهدم  موشک هایی  توسط 
سیارک ها توجه کنید به شکل کروی نیستند؛ بلکه زاویه دار و نامنظم هستند. علت آن، این است که 
اجرامی مانند سیارات به علت اینکه ابتدا داغ بوده اند با حرکت چرخشی، شکل کروی پیدا کرده اند 
ولی سیارک ها حاصل خرد شدن یک سیاره یا جسمی جامد هستند که این خرد شدن، سبب ایجاد 

شکل های غیرکروی و نامنظم می شود.
در منظومٔه شمسی، سیارک ها میان مدار مریخ و مشتری در حال گردش به دور خورشید هستند.

شهاب سنگ ها
اگر سیاره یا ستاره ای متالشی شود، تکه هایی از آن به فضا پرتاب می شود که گاهی هم با جو زمین 
برخورد می کند. اگر یک قطعه سنگ کوچک به جو زمین برخورد کند، می سوزد و نور گذرایی ایجاد 
می کند که شهاب نام دارد؛ مانند کبریتی که بر سطح گوگرد جعبٔه آن کشیده شود. ولی اگر قطعه سنگ، 
بزرگ باشد در برخورد با جو، بخشی از آن می سوزد و بقیٔه آن به دلیل گرانش زمین به سطح زمین 
دلیل،  به همین  و  هستند  آهنی  بیشتر  می گویند. شهاب سنگ ها  آن شهاب سنگ  به  که  می کند  سقوط 

تیره اند.
فکر کنید صفحۀ 112

گسترٔه سطح اقیانوس ها، 75 % سطح کل سیارهٔ زمین است؛ به همین دلیل، بیشتر شهاب سنگ ها 
به سطح اقیانوس ها اصابت می کنند.



فصل یازدهم
گوناگونی جانداران
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هدف کلی پیام محور
دانش آموزان باید بتوانند ضمن کسب مهارت گروه بندی جانداران، ویژگی  کلی بعضی گروه های 

جانداران و نقش آنها را در زندگی انسان گزارش کنند.

فصل در یک نگاه
دانش آموزان در دورهٔ  ابتدایی، ضمن طبقه بندی اشیا و جانداران تا حدودی با اصول طبقه بندی 
و  به شباهت ها  و جهت دار،  منسجم  به طور  طبقه بندی جانداران  این فصل ضمن  در  آشنا شده اند. 
تفاوت های جانداران پی می برند. همچنین این فصل، مقدمٔه فصل های بعدی زیست شناسی است و 

محتوای آن به دانش آموزان در فهم مفاهیم فصل های بعدی کمک می کند.
از آنجا که دانش آموزان با گوناگونی گیاهان و جانوران در سه فصل مجزا آشنا می شوند در این 

فصل فقط سه گروه از جانداران یعنی باکتری ها، قارچ ها و آغازیان معرفی شده اند.
انجام  دادن تکالیف این فصل به دانش آموزان این نگاه را می دهد که زندگی ما به جانداران دیگر 

وابسته است و در صورت استفادٔه درست، جانداران می توانند منبع تولید ثروت در کشور باشند.

نقشۀ مفهومی                 

گروه بندی جانداران

استفاده از کلید دوراهی
جانداران در

شناسایی 
انواع جدید

مطالعه 
جانداران

با استفاده از

شباهت ها و تفاوت ها

به منظور

به منظور






به وسیلهدر نتیجه

طراحی بر 
اساس جانوران

قارچ ها

گیاهان

آغازیان

باکتری ها

محیط زیست

دارای نام علمی

پزشکیصنعت اقتصاد
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هدف های جزئی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان این فصل بتوانند:
1ــ جانداران اطراف خود را با توجه به ویژگی های ظاهری آنها گروه بندی کنند.

2ــ کلیدهای دوراهی برای شناسایی بعضی از جانداران اطراف خود را طراحی کنند.
3ــ سلسله مراتب گروه بندی جانداران را گزارش کنند.

4ــ اهمیت هایی از انواع جانداران را گزارش کنند.
5  ــ با به کارگیری رفتارهای سالم نسبت به حفظ گوناگونی جانداران و سالمت خود اقدام کنند.

بر سر دوراهی!
می دهند.  انجام  چگونه  را  یک  شکل  فرضی  جانداران  گروه بندی  که  بپرسید  دانش آموزان  از 
می توانید به جای این شکل از تصاویر دیگری استفاده کنید. می توانید نوعی برگ  به کالس ببرید و 
به  باید  انجام دادن گروه بندی  را گروه بندی کنند. دانش آموزان در  آنها  تا  بخواهید  از دانش آموزان 
شباهت ها و تفاوت ها توجه کنند. جانداران شکل یک را می توان به صورت های دیگری نیز گروه بندی، 

و برای آنها کلید شناسایی طراحی کرد.
می توانید از گروه ها بخواهید که هریک از جانداران فرضی را به دلخواه نام گذاری، و برای آنها 
کلید شناسایی طراحی کنند. این کلید را در اختیار گروه دیگر قرار دهند و گروه دیگر، جانوران فرضی 
را با استفاده از آن تشخیص دهد. دانش آموزان در این فعالیت درمی یابند که در طبقه بندی، شباهت ها 

مرحله به مرحله بیشتر و تفاوت ها کمتر می شود.
در انجام دادن فعالیت مربوط به گروه بندی چند جانور، دانش آموزان می توانند از پا یا بال شروع 
کنند و بعد براساس تعداد پا یا بال، آنها را به گروه های کوچک تری تقسیم کنند. بنابراین، جواب ها 
ممکن است، متفاوت باشد. اصراری بر گروه بندی دقیق مطابق با آنچه در سیستماتیک جانوری است، 
نداشته باشید؛ بلکه مهم این است که گروه بندی ای که دانش آموزان انجام می دهند از حداکثر شباهت ها 

به حداقل تفاوت ها منجر شود.
گروه بندی جانداران، شباهت های ظاهری  اساس  ابتدا،  در  که  بگویید  دانش آموزان  به  ادامه  در 
جانداران،  شناخت  افزایش  با  اما  است؛  بوده  آنها  حرکت  چگونگی  یا  زندگی  محل  در  شباهت  یا 
مبنای  پروتئین ها،  و   »DNA« مانند  مولکول هایی  ویژگی های  آن،  از  بعد  و  ساختاری  ویژگی های 

گروه بندی جانداران شد.
الفبای  فصل  اینکه  به  توجه  با  بیازمایید  را  خود  به  پاسخ  در  دانش آموزان  که  است  انتظار 
زیست فناوری را در پایٔه هشتم آموزش دیده اند به مولکول های »DNA« اشاره کنند. در صورتی که 
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دانش آموزان عالوه بر  »DNA« پروتئین را نیز بیان کنند، احتماالً می تواند نشان دهندٔه درک عمیق آنها 
از مطالب پایٔه هشتم در فصل الفبای زیست فناوری باشد.

گروه بندی جانداران
دانش آموزان با انواع گروه های جانداران در پایه های قبل آشنا شده اند. در اینجا با سلسله مراتب 
گروه بندی جانداران آشنا می شوند. در شکل 4، جایگاه ُقمری در گروه کلی جانداران نشان داده شده 
است. پیشنهاد می شود  از دانش آموزان بخواهید دریافت و برداشت خود را از این شکل ارائه کنند؛ 
مثالً می توانید بپرسید که این شکل، چه چیزی را نشان می دهد؛ از باال به پایین یا از پایین به باال، تعداد 

و وضعیت جانداران چه فرقی می کند.

دانستنی های معلم
گروه بندی جانداران، که اصطالح علمی آن رده بندی )Classification( است با یافته های جدید 
پنج  این اساس، جانداران در  بر  پنج سلسله ای است.  تغییر می کند. نوعی رده بندی رایج، رده بندِی 
از  قبل  رده بندی  نوعی  در  می گیرند.  قرار  جانوران  و  گیاهان  قارچ ها،  آغازیان،  باکتری ها،  سلسلٔه 
سلسله، رده ای با عنوان دُمین  )Domain( تعریف می شود؛ به عبارتی، ُدمین رده ای فراتر از سلسله 
ترتیب  این  به  قرار دادند؛  یوکاریوت ها  پروکاریوت ها و  یعنی  ابتدا جانداران را در دو دُمین،  است. 
همٔه آنهایی که هستٔه پروکاریوتی دارند، یعنی باکتری ها در دُمین پروکاریوت ها و همٔه آنهایی که هستٔه 

یوکاریوتی دارند در دُمین یوکاریوت ها قرار گرفتند.
پس از آن با شناخت بیشتر باکتری ها، سه ُدمین تعریف شد. بر این اساس، جانداران ابتدا در سه 

ُدمین آرکی باکترها، یوباکترها و یوکاریوت ها قرار می گیرند.
در این پایه برای سادگی مطلب به رده بندی پنج  سلسله ای استناد شده است که همچنان اعتبار دارد. 
ترازهایا رده های اصلی در این رده بندی عبارت اند از: سلسله )Kingdom(، شاخه )Phylum(، رده 
)Class(، راسته )Order(، تیره )Family(، جنس یا سرده )Genus( و گونه )Species(. تعریفی که 

برای گونه در اینجا آمده است به منظور ساده سازی، تعریفی درست، اما غیردقیق است.

شباهت افراد، توانایی تولید مثل با همدیگر از ویژگی های جاندارانی است که در یک گونه قرار 
می گیرند. شرط دیگر این است که زاده های حاصل از تولید مثل این افراد، شبیه والدین باشند و خود 
نیز بتوانند زاده های زیستا )قابلیت زنده ماندن( و زایا )قابلیت زادآوری( تولید کنند. اما به هر حال 
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مواردی هست که این تعریف را به چالش می کشد. به هر حال، ده ها تعریف برای گونه ارائه می شود. 
اما استناد به ساده ترین تعریف، که در کتاب های درسی کشورهای دیگر نیز هست، با توجه به اهداف 

آموزشی، چاره ساز است.
عبارتی  به  و  گوناگونی  بزرگ تر،  گروه های  در  که  می برند  پی  دانش آموزان  کنید،  گفت و گو  در 

تفاوت ها بیشتر است در حالی که در گروه های کوچک تر، شباهت بیشتر و گوناگونی کمتر است.
در ادامه، دانش آموزان درمی یابند که جانداران عالوه بر نام های متفاوتی که در زبان ها یا گویش های 
متفاوت دارند، فقط یک نام علمی دارند که با استفاده ازآن معرفی می شوند. می توانید این فعالیت را 
به دانش آموزان پیشنهاد دهید که یک گیاه یا جانور را انتخاب و جست و جو کنند که در زبان های 
متفاوت در ایران زمین به چه نام هایی خوانده می شود. این فعالیت ضمن شناخت بیشتر دانش آموزان از 

گویش های متفاوت در ایران، زمینه ساز آگاهی از فرهنگ اقوام متفاوت ایرانی نیز می شود.

گوناگونی جانداران
دانش آموزان تا این پایه آموزش هایی دربارٔه باکتری ها، آغازیان و قارچ ها دیده و فعالیت هایی در این 
ارتباط انجام داده اند. از این رو، بررسی محتوای کتاب های علوم پایٔه اول تا هشتم پیشنهاد می شود. 
این بررسی به شما در آموزش این مفاهیم و شروع آموزش از دانسته های دانش آموزان کمک می کند. 
می توانید نام سه سلسله باکتری ها، آغازیان و قارچ ها را روی تابلو بنویسید و از گروه ها بخواهید آنچه 

را دربارٔه این جانداران می دانند، بیان کنند.
در خود را بیازمایید، دو واژٔه پروکاریوت و یوکاریوت معرفی شده اند. از آنجا که دانش آموزان 
با مفهوم این دو واژه در پایٔه هفتم آشنا شده اند، باید بتوانند به پرسش »الف«، جواب بدهند. از طرفی 
می دانند که یاخته های گیاهی، دیواره دارند؛ بنابراین انتظار داریم که دانش آموزان به پرسش »ب« نیز 
به درستی جواب دهند. توجه کنید که قارچ ها و بعضی آغازیان نیز دیواره دارند؛ اما دانش آموزان با 
این ویژگی در یاخته های گیاهی و نه قارچ ها آشنا شده اند. به هر حال ممکن است بعضی دانش آموزان 

به قارچ ها نیز اشاره کنند.
فعالیت مربوط به شکل باکتری ها، فرصتی برای تمرین یک گروه بندی ساده است. آنها نام انواع 
این باکتری ها را قبالً آموخته اند. بنابراین دانش آموزان در این فعالیت، باکتری ها را بر اساس شکل 
)چون تنها معیاری است که با توجه به شکل در اختیار دارند( از چپ به راست به سه گروه مارپیچی، 

میله ای و کروی تقسیم می کنند.
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 )Clostridium botolinum( در جمع آوری اطالعات دانش آموزان درمی یابند که اگر نوعی باکتری
در مواد کنسرو شده باشد، تکثیر و سم مرگباری ایجاد می کند. این سم با حرارت تجزیه می شود. توجه 

کنید که امکان وجود این باکتری در ماهی خام نیز وجود دارد.
آغازیان انواع متفاوتی دارند. در اینجا دانش آموزان اطالعات کلی از این گروه از جانداران کسب 
می کنند. چیزی که در اینجا اهمیت دارد، توجه  دادن دانش آموزان به این موضوع است که در دنیای 
امروز آغازیان به ویژه جلبک ها می توانند منبع درآمد باشند؛ به طوری که بعضی کشورها از جلبک ها 
به شکل های متفاوتی استفاده می کنند. در فعالیت گروه بندی جلبک ها، دانش آموزان آنها را براساس 

رنگ به سه گروه سبز، قرمز و قهوه ای )یا طالیی ــ قهوه ای( تقسیم می کنند.
در فعالیت مربوط به مشاهدهٔ آغازیان در آب راکد به موارد زیر توجه کنید:

دانش آموزان در این فعالیت، کار پژوهشی را تجربه می کنند و از آموخته های خود در این تجربه، 
بهره می برند. انتظار می رود که آنها در این پایه به  درستی از میکروسکوپ استفاده کنند و به پرسش 
»الف« بدون کمک شما پاسخ دهند. پاسخ به پرسش های »ب« و »پ« به مشاهدٔه دقیق نیاز دارد. ممکن 

است بتوانند انواع حرکت به وسیلٔه تاژک، مژک و پای کاذب را ببینند.
دانش آموزان دربارٔه قارچ ها اطالعاتی دارند. در اینجا نمونه هایی از قارچ ها به منظور توجه  دادن 

دانش آموزان به وجود تنوع در قارچ ها ارائه شده است.
به قارچ زنگ گندم )زردرنگ( و قارچ سیاهک گندم )سیاه رنگ( را  آلوده  شکل 11، برگ 

نشان می دهد.
آنها احتماالً در پایه های قبل، مخمر را با میکروسکوپ مشاهده کرده اند. در پایٔه هشتم نیز تولید مثل 
دربارٔه  شما  از  دانش آموزان  است  ممکن  کرده اند.  مطالعه  جوانه زنی  از  نمونه ای  عنوان  به  را  مخمر 
تشخیص قارچ های خوراکی از غیرخوراکی بپرسند. به آنها بگویید که نشانه های ظاهرِی قابل اعتمادی 
برای تشخیص قارچ سمی از غیرسمی وجود ندارد. قارچ شناسان و افراد محلی که به تجربه، قارچ ها را 

می شناسند فقط می توانند قارچ های خوراکی را تشخیص دهند.
در گزارشی که دانش آموزان از اطالعات مربوط به کاربرد این سه گروه در زندگی ارائه می دهند، 
انتظار می رود که آنها به این نکته پی ببرند که استفادٔه درست و اصولی جانداران با رعایت سالمت 

محیط زیست در ایجاد سرمایه، نقش اساسی دارد.
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جاندار یا بی جان
مطرح کردن ویروس ها از دو بعد اهمیت دارد:

 )DNA و یا  RNA( 1ــ این موجودات مرز بین زنده و غیرزنده اند. ویروس ها از نوکلوئیک اسید
قرار  زندٔه جانداران  یاخته های  نام کپسید ساخته شده اند. ویروس ها وقتی در  به  پروتئینی  و پوشش 
می گیرند، یاخته را به ساختن مادٔه وراثتی ویروس )DNA  و یا RNA(و پوشش پروتئینی آن وادار 
یاخته های  به عبارتی تکثیر ویروس ها در  ندارند؛  توانایی تکثیر  یاختٔه زنده  از  اما در خارج  می کنند؛ 

میزبان انجام می شود.
2ــ اگر چه انسان از ویروس ها )به خصوص در پژوهش های زیستی و پزشکی( استفاده می کند، 
بعضی بیماری های ویروسی از مشکالت اساسی دنیای امروز است. طبق آمارهای رسمی، بیماری 
ایدز در ایران رو به گسترش است. از طرفی دانش آموزان در این سن، بسیار آسیب پذیرند و حق آنها 
است که با عوامل خطرساز از طریق مراجع صالح آگاه شوند. از طرفی پیشگیری، رکن اساسی حفظ 

سالمت است؛ به همین علت ویروس ها و به طور مشخص ویروس ایدز مطرح شده است.
در فکر کنید انتظار می رود که دانش آموزان به توانایی تکثیر ویروس ها اشاره  کنند.

ایدز  ویروس  انتقال  دیگر  راه های  درباره  گفت وگو  برای  فرصتی  ایجاد  به منظور  پایانی  فعالیت 
طراحی شده است.

دانستنی های معلم
ویروس ایدز دارای »RNA« )مولکول دارای اطالعات وراثتی(، پوشش پروتئینی و یک پوشش 
سال  ده  حتی  است  ممکن  بیماری  نشانه های  بروز  تا  بدن  به  ویروس  ورود  از  است.  فسفولیپیدی 
 )HIV+( طول بکشد. به افرادی که ناقل ویروس ایدز هستند، اما بیمار نیستند، »اچ آی وی« مثبت
می گویند. همٔه نشانه های مربوط به بیماری ایدز به این علت است که ویروس ایدز، سامانه ایمنی بدن 
را ضعیف می کند. ویروس ایدز در گویچه های سفید تکثیر، و تعداد آن زیاد می شود. در نهایت گویچٔه 
پراکنده می شوند و گویچه های  سفید می ترکد و ویروس ها در خون و آب میان بافتی )محیط داخلی( 
سفید دیگر را آلوده می کنند؛ به این ترتیب، سامانٔه ایمنی بدن ضعیف می شود. بنابراین، فرد به علت 

انواع عفونت و یا بیماری هایی مانند سرطان، جان خود را از دست می دهد.
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از آنجا که ویروس ایدز به گویچه های سفید حمله می کند، هر وسیلٔه تیزی که به ویروس ایدز 
آلوده باشد، آن را از طریق بریدگی هایی که ایجاد می کند )هر چند کوچک و جزئی( به بدن فرد سالم 
منتقل می کند؛ بنابراین اشیایی مانند تیغ، ُسرنگ، مسواک، وسایل تتو و خالکوبی در صورت آلوده 
بودن، ویروس ایدز را از فردی به فرد دیگر منتقل می کنند. یکی دیگر از راه های انتقال ویروس ایدز 
ارتباط جنسِی حفاظت نشده است. احتماالً در این مبحث دانش آموزان از شما درباره ارتباط جنسی 
و بیماری ایدز می پرسند. می توانید از کارشناس بهداشت دعوت کنید تا به این پرسش ها پاسخ دهند. 

توجه کنید که آزمایش خون تنها راه تشخیص آلودگی به ویروس ایدز است.
آیا ایدز درمان دارد؟ هنوز درمانی برای این بیماری پیدا نشده است؛ گرچه داروهایی هست که 

از پیشرفت بیماری جلوگیری می کنند.

ارزشیابی
انجام  عملکردی  ارزیابی  و  کتبی  و  شفاهی  آزمون های  قالب  در  و  پایانی  و  مستمر  شکل  دو  به 
و  فعالیت ها  در  دانش آموزان  عملکرد  چگونگی  و  مشارکت  میزان  عملکردی  ارزیابی  در  می شود. 
نظر  مورد  گفت وگوها  در  مشارکت  و  آزمایش ها  دادن  انجام  گزارش،  ارادٔه  شده،  تکالیف خواسته 

است.
صورت  به  آزمون ها  می شوند.  مقایسه  خود  با  و  همدیگر  با  دانش آموزان  ارزشیابی،  این  در 
پرسش  های شفاهی، آزمون های کتبی میانی و پایانی برگزار، و مجموع نتایج آنها در ارزیابی و در نتیجه 

ارزشیابی دانش آموزان به کار گرفته می شوند.


