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کليات فصل ۱     

جهت گيری های برنامه درسی علوم تجربی 
همسوسازی  و  ملی  درسی  برنامه  تدوين  راهبردی،  تحول  سند  مصوبات  راستای  در  آموزشی  برنامه ريزی  و  پژوهش  سازمان 
داده  قرار  مد نظر  تجربی  علوم  جديد  درسی  برنامه  توليد  در  را  زير  رويکرد های  ملی  درسی  برنامه  با  ابتدايی  دوره  درسی  برنامه های 

است. 
موقعيت های  در  يادگيرنده  شخصی  تجربيات  کسب  به  منوط  شايستگی ها  کسب  فناورانه:  علمی  سواد  شايستگی  کسب 

واقعی است.
زمينه محوری (رويکرد تماتيک): انتخاب زمينه هايی که امکان تلفيق تجربه های متفاوت يادگيری را فراهم کند. اين زمينه ها 
بايد از بستر زندگی دانش آموزان انتخاب شود و امکان عمق بخشيدن به يادگيری و پوشش دادن موضوعات مختلف درسی را دارا 

باشد. 
يادگيری های مشترک: توجه به مهارت های تفکر و حکمت، آداب ومهارت های زندگی، کار و فناوری به عنوان مباحث بين 

رشته ای در کلّيه موضوعات درسی. 
بسته آموزشی: توجه به توليد رسانه های يادگيری متنوع برای دانش آموزان، معلمان، والدين و فراهم ساختن زمينه استفاده از 

سبک های مختلف يادگيری در کالس درس به منظور جذاب ساختن، عمق بخشی و ارتقای سطح يادگيری فراگيران.
اين جهت گيری ها بستر مناسبی را برای تحقق عرصه های ارتباطی چهارگانه مطرح شده در برنامه درسی طرفين ارتباط با خود، 

خلقت، خلق و خالق متعال فراهم می سازد.

اهميت آموزش علوم تجربی در مقطع ابتدايی  
فراگيری علوم تجربی به کودکان کمک می کند تا روش های شناخت دنيای اطراف خود را بهبود بخشند. برای اين منظور آنها 
بايد توانايی اين را کسب کنند که به آنها کمک کند تا تجارب خود را با يکديگر مرتبط سازند مثالً: «نگاه کن گياهی که در نزديک پنجره 
بوده، خوب رشد کرده ولی گياهی که در آن اتاق تاريک بوده پژمرده شده است، شايد گياه به نور احتياج دارد تا رشد کند». از اين رو 
کودکان بايد روش های کسب اطالعات، سازماندهی، کاربرد و آزمايش کردن را بياموزند. اين فعاليت ها توانايی آنان را در درک دنيای 
اطراف تقويت می کند و برای تصميم گيری های هوشمندانه و حل مسايل زندگيشان ياری می دهد. «گلدان را از اتاق کم نور به پشت 

پنجره ی رو به آفتاب بگذارم، ببينم چه می شود.»
امروزه آموختن علوم تجربی همچون سوادآموزی و حساب کردن امری اساسی و ضروری است که با زندگی روزمره ی ما در 
ارتباط است و با پيشرفت فناوری اهميت آن بيشتر شده است. به عبارت ديگر آموزش علوم بيشتر به آموزش راه يادگيری می پردازد 
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که آگاهی از آن برای هر کودکی الزم است، چرا که در دنيايی زندگی می کند که سريعاً در حال تغيير است و هر فردی  بايد قادر باشد 
خود را دايم با آن تغييرات هماهنگ سازد. گفته اند که در ۲۰ سال ديگر سرعت رشد اطالعات آنقدر سريع است که در کمتر از ۷۵ 
روز ميزان اطالعات و دانش بشر دو برابر می شود و بنابراين آنچه مهم است يادگيری شيوه کسب اطالعات و به روز کردن و پردازش 
آنهاست و نه کسب اطالعات به مثابه يک بسته ی دانشی. به اين دليل فراگيری علوم تجربی دو جنبه ی مثبت دارد. هم فرايند است و 

هم فراورده.
فرايند علوم روش يافتن اطالعات،  آزمايش نظريات و توضيح و تفسير آنهاست. «از دو گلدان کامالً مشابه، يک گلدان را در 

جای کم نور و ديگری را در جای پر نور می گذارم به اندازه ی هم آب می دهم تا ببينم آيا واقعاً ميزان تابش نور بر رشد گياه اثر دارد؟»
فراورده ی علوم، نيز آراء و عقايدی است که می تواند در تجارب آتی به کار گرفته شود. اين که می گوييم «می تواند» به اين معنی 
است که آموزش علوم فقط زمانی فايده های باال را دارد که مراحل صحيح و مناسب خود را طی کند وگرنه هيچ تضمينی برای دستيابی 
به آنها نيست. و چون اين دو، يعنی فرايند علوم و فراورده ی علوم شديدًا به يکديگر وابسته اند، بسط و پرورش آنها نيز بايد همراه هم 
تحقق پذيرد. اين موضوع در انتخاب انواع فعاليت های آموزشی دانش آموزان از اهميت ويژه ای برخوردار است. مثالً آموزش مفهوم 
(فرايند  مناسب  فعاليت  انجام  و  مناسب  مسير  طريق  از  بايد  علم،  فراورده ی  يک  به عنوان  می شود»،  مواد  حجم  افزايش  باعث  «گرما 
علم)، کسب شود تا  آموزش به واقع اتفاق افتد. قبل از توجه به اين مورد، به دو نکته ی مهم ديگر که بر اهميت آموزش علوم تأکيد 
دارد می پردازيم. اول اين که چه ما علوم را به کودکان آموزش دهيم، چه ندهيم، آنان، خود، از اولين سال های کودکيشان، عقايد و 
نظرياتی درباره ی دنيای اطراف خود کسب می کنند. اگر اين عقايد براساس مشاهدات اتفاقی و حوادث تحقيق نشده و قبول شنيده ها 
باشد احتماالً غيرعلمی و گذراست و از اين گونه تصورات در اطراف کودکان زياد است و به هر حال کودکان آنها را کسب می کنند. 
بسياری معتقدند «اگر در کتری را ببنديد، آب در دمای کم تری می جوشد»، يا «جريان الکتريسيته زمانی که سيم ها صاف باشد و  مثالً 
تاب نخورده باشد بيشتر است» و بسياری تصورات نادرست ديگر که بر تصورات کودکان در مورد تجاربشان اثر می گذارد. مسئله ی 
ديگر اين که اگر کودکان به حال خود گذاشته شوند با تصوراتشان عقايدی خلق می کنند که بيشتر غيرعلمی اند؛ مثالً «برای به حرکت در 
آوردن اجسام نيرو الزم است حال آن که برای متوقف ساختن آنها نيرويی الزم نيست». از آنجا که اين عقايد را می شود آزمايش کرد، 
وظيفه ی آموزش علوم اين است که به کودکان اوالً عالقه مندی و ثانياً مهارت کافی برای انجام اين آزمايش ها را بدهد. انجام آزمايش ها 
نه تنها باعث اصالح عقايد کودکان می شود، بلکه به آنان می آموزد که در علوم تجربی نسبت به آنچه «حقيقت» ناميده می شود شک کنند 
مگر آن که صحت آن را از طريق آزمايش تجربه کنند. از اين طريق به راحتی می توان فرايند «فرضيه سازی» را برای آنان توضيح داد و 
به اين ترتيب آنان در می يابند که گاه عقايد و نظرياتی وجود دارند که صحت آنها از طريق آزمايش قابل اثبات نيست ولی تا زمانی که در 

عمل رد نشوند و با آزمايش ها و تجارب سازگارند، مفيدند.

اهداف علوم تجربی و هماهنگی آن با اهداف ساير موضوعات درسی
بسيار از مهارت ها، نگرش ها و عقايدی که کودکان در درس علوم تجربی و از طريق فعاليت های آن کسب می کنند، به گونه ای 
است که می توانند آنها را در بقيه ی موضوعات درسی نيز بياموزند و به کار گيرند؛ بنابراين با توجه به اين که در دوره ی ابتدايی يک معلم 
واحد اين موضوعات را آموزش می دهد کار آموزش بسيار ساده تر می شود. کليه ی مهارت هايی که فرايند آموزش علوم به آنها وابسته 
است، مثل مشاهده کردن، پيش بينی، استنباط و… به عنوان مهارت های يادگيری در سطوح وسيعی از موضوعات درسی تلقی می شود 
و در دوره  ابتدايی، به خصوص مثالً هنگامی که دانش آموز طول يک خط را با دانه های لوبيا اندازه گيری کرده و يا حدس قبلی خود 
مقايسه می کند، معلم  نمی تواند مشخص کند که دانش آموز فعاليت مرتبط با علوم تجربی را انجام می دهد يا رياضی را. طبقه بندی يک 
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فعاليت به عنوان فعاليت علوم تجربی يا رياضی چندان تغييری در نحوه ی فعاليت نمی دهد، با اين حال اگر چه بسياری از اهداف علوم 
با اهداف موضوعات آموزشی ديگر يکسان است، اما بايد دقت کرد که اين يکسانی شامل همه ی اهداف علوم نمی شود. مثالً در تاريخ 
وجود  آن  صحت  عدم  يا  صحت  اثبات  برای  تاريخ  تکرار  امکان  می شود  پيشنهاد  تعريف  يک  تاريخی،  شواهد  به  استناد  به  که  زمانی 
ندارد، اما در علوم تجربی وقتی گفته می شود که «نور در رشد گياهان نقش اساسی دارد»، می توان گياهان را تحت شرايط کنترل شده ای 
پرورش داد و تأثير نور را بر آنها مشاهده کرد. يا وقتی به کودک گفته می شود «درخت يک موجود زنده است» وی بايد تجارت کافی 
از درخت و موجود زنده کسب کرده باشد تا با ارتباط آنها با يکديگر اين واقعيت را بپذيرد. بنابراين آن دسته از فعاليت ها که کودکان 
طی انجام آن با روش علمی و مشاهده ی اشيای اطراف عقايدی را کسب می کنند، به منزله ی آموزش علوم تجربی قلمداد می شود. و 

اين وجه تمايز اصلی علوم تجربی با بسياری از موضوعات درسی است.
مانند درست کاری، توجه به  اعتقادی و اخالقی نام می بريم  نگرش های علمی يا  نگرش هايی که ما از آنها به عنوان  بسياری از 
عظمت خلقت و تعليم خالق، کنجکاوی، پشتکار، انعطاف پذيری و عدم تعصب بی جا، در هر نوع آموزشی مهم است. بنابراين وقتی 
کودک در فعاليتی مهارت ها و نگرش ها را به کار برد  می توان گفت وی در حال يادگيری علوم تجربی  است و اين وابستگی شديد 
علوم و ساير موضوعات درسی را می رساند و به اين دليل معلم در روش تدريس خود تا حد امکان بايد از شيوه ی واحدی در آموزش 

موضوعات مختلف دوره ی ابتدايی استفاده کند تا آموزش علوم نيز مؤثر افتد.
در برنامه درسی جديد اهداف آموزش علوم (در سه حيطه کسب دانستنی ها، مهارت ها و نگرش های ضروری و به تعبير برنامه 
درسی ملی علم و عمل و اخالق) به صورت يکپارچه درقالب شايستگی ها تبيين گرديده است. اين شکل از بيان اهداف نيازمند آن است 
تا دانش آموزان قادر باشند آموخته های خود را به صورت معنادار به کارگيرند و  آن را به موقعيت جديد انتقال دهند.  اين مفهوم ناظر 

به بافت وزمينه ای که يادگيری در آن رخ می دهد و نيز پيامد های يادگيری حاصل از آن است.
يادگيری زمينه محور:

زمانی که قرار است مفهومی را به دانش آموزان آموزش دهيم اگردانش آموزان بتوانند برای  آن چه آموزش داده می شود  ، دليل 
و معنايی در محيط اطراف بيابند يادگيری بسيار راحت تر صورت می گيرد. البته اين امر خاص دانش آموزان نيست بلکه يادگيرندگان 
بزرگسال نيز زمانی بهتر ياد می گيرند که برای آن چه می آموزند  دليلی در ارتباط با زندگی  و محيط روزمره بيابند.  در اين رابطه هالبروک 
اظهار می دارد که:  «آموزش نمی تواند در خالٔ اتفاق افتد. آموزش نيازمند بافت و زمينه است تا برای آن چه مخاطب می آموزد دليل  
و جايی در زندگی روزمره ی وی  پيدا شود. درس علوم تجربی شامل محتوا، موضوع ها و مفاهيمی است که می تواند به محيط زندگی 
يادگيرنده انتقال داده شود .اين شيوه کار از ايده هايی که مفاهيم و موضوعات را در موقعيت های اصلی و واقعی آنها به کار می گيرد  

استفاده می کند و می تواند موجب بالندگی دانش آموزان شود.» (هالبروک ۲۰۱۰)

ويژگی رويکرد زمينه محور
دررويکرد زمينه محور يا تماتيک (Thematic)، آموزش مفاهيم علمی درزمينه زندگی روزمره فراگيران اصل قرار می گيرد و با 
همين راهبرد است که يادگيری جذاب ترمی شود. اين رويکرد ازاين بابت تماتيک ناميده می شود که تم ها (Themes) يا موضوع های 
مربوط به زندگی را اصل قرار می دهد و مفاهيم علمی را در ارتباط با اين موضوع ها طرح می کند. در اين فرايند فراگيران با موضوع 
احساس نزديکی و آشنايی می کنند و انگيزه بيشتری برای يادگيری پيدا می کنند. چون موضوع ها و زمينه های يادگيری از بطن زندگی 
ارتباط  اين  در  و  می شوند  درگير   (Theme) موضوع با  عمل  در  گيری  ياد  فرايند  در  دانش آموزان  است.  شده  اخذ  آنان  روزمره ی 
موضوعات علمی را به کار می گيرند. اين شيوه  به کارگيری و ارائه ی  علوم و موضوعات و مفاهيم علمی در موقعيت ومکان های آشنا 
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و مناسب کودک، يادگيری را  برای وی  معنادار و ملموس می کند. 
رويکرد زمينه محوربر اين واقعيت تأکيد دارد که  يادگيری با شخصيت و احساساتی که مخاطب (فراگير) از خود نشان می دهد 
دانش  شخصی  ساز  و  ساخت  و  می آيد  دست  به  يادگيری  محيط  با  فراگير  تعامل  از  يادگيری  تجربه های  فرايند  اين  دارد.در  ارتباط 
هنگامی روی می دهد که تعامل بين دانش فعلی فرد و تجربه ها با محيط روی می دهد. به عبارت ساده زمينه و محيط بر يادگيری تأثير 

می گذارند.
ويژگی عمده ی رويکرد زمينه محور اين است که می تواند بسياری ازحوزه های برنامه درسی را به هم پيوند زند و آنها را يکپارچه 

کند. در اين رويکرد موضوعات آموختنی پراکنده نيستند و از يک انسجام درونی برخوردارند. 
ويژگی ديگر رويکرد زمينه محور اين است که دانش آموز را در «موقعيت يادگيری» قرار می دهد و بستر خوبی را برای پيشرفت 
تدريجی سواد علمی نوآموزان همراه با افزايش توانايی خواندن و نوشتن آنها به همراه دارد و موجب می شود تا يادگيری برای فراگير  

لذت بخش، نشاط آور و مفيد شود.
در برنامه ی درسی ملی بر يادگيری در محيط های متنوع تأکيد شده است. در رويکرد زمينه محور نيز معلم به محيط های متنوع 
ياد گيری(کالس ــ آزمايشگاه ــ خانه ــ مزرعه برنج يا…) نياز دارد. در اين فرايند وی مفاهيم را با مثال و مصداق هايی از محيط زندگی 
فراگير ارايه می کند. برای مثال در عمل موضوع هايی مثل  جانوران،گياه، آهن ربا، آب و خاک و سنگ و مثال ها همه از محيط زندگی 
کودک می گيرد و در همان فضا پرورش می يابد. وقتی از جانوران و يا گياهان صحبت می کند تا دانش فراگير را در اين زمينه ها زيادتر 
کند، جانور و گياه  برای کودک آشناست و مثال ها از خود کودک و در ارتباط با محيط آشنای او آورده می شود و در نهايت حاصل کار 
و تعامل دانش آموزان با يک ديگر و با معلم به دانشی می رسد که کودک خود در تعامل با محيط زندگيش کسب کرده است و متناسب با 
نيازهای اوست و امری از باال به پايين نيست. اعتقاد بر اين است که اين شيوه ی يادگيری باعث می شود تا فراگير آموزش را به محيط 
تنگاتنگی می بيند انگيزه  يادگيری  عادی زندگی خود بکشاند .بديهی است زمانی که فراگير بين آموخته ها و نياز های روزمره ارتباط 
زيادتر و دامنه آموخته های وی افزايش می يابد. رويکرد زمينه محور از  يادگيری  او بيشتر شده و نيز ميزان مشارکت وی در فرايند 
مهارت های مورد تأکيد در رويکرد  فرايند محور و نيز از روشهای مورد استفاده دررويکرد پژوهش محور بهره می گيرد تا يادگيری 

علوم تجربی را برای يادگيرنده معنادار، مرتبط با زندگی روزمره و کاربردی کند.

مزايای آموزش زمينه محور
١ــ با زندگی فراگيران ارتباط تنگاتنگی دارد.

٢ــ انسجام درونی دارد: يکپارچه ومرتبط باهدف های آموزشی است.در اين رويکرد اهداف نگرشی، مهارتی و دانشی (علم و 
عمل و اخالق) درمحيطی اجتماعی و خالق ودريک زمينه آموزشی مشترک يکپارچه می شوند.

٣ــ قابليت عميق شدن دارد: به جای گستردن يک موضوع، در يک زمينه آموزشی به عمق آن می پردازد تا در عمل يادگيری 
معنادار، مؤثر و مفيد تحقق پذيرد.

را  آموزش  محتوايی  حوزه ی  به  پوشش  سو  يک  از  اتصال  نقاط  اين  دارد:  مختلف  موضوع های  به  خوبی  اتصال  نقاط  ٤ــ 
در برمی گيرند و از سوی ديگر به انتظارات برنامه درسی ملی و ديگر اسناد باالدستی و انتظارات سازمان ها و نهادهای گوناگون توجه 
می کند و درعين حال الزم است به ظرفيت متقابل حوزه های يادگيری مثل زبان، مطالعات اجتماعی، خالقيت و هنر، دين و اخالق 

عنايت داشته باشد.  
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فعاليت های آموزش زمينه محور
با توجه به ويژگی آموزش زمينه محورهر فعاليتی که پيشنهاد می کنيد  بايد دارای ويژگی های زير باشد:

١ــ در ارتباط با زندگی روزمره دانش آموز باشد (رويکرد مسأله محورباشد: مثال:مشکل کم  آبی/محيط زيستی/انرژی/...).
نو  ايده ای  به  و  کند  کند،اختراع  کشف  خود  خالقيت های  بروز  با  تا  کند  کمک  کودک  به  باشد،  آزمايش  و  تجربه  قابل  ٢ــ 
بيانديشد. اين فعاليت ها قلب يادگيری مفهومی هستند (رويکرد پژوهش محور: معرفی فعاليت های پژوهشی در ارتباط با مسأله طرح 

شده، مثال: مسأله آلودگی محيط زيست/کم آبی/صرفه جويی در انرژی/...).
٣ــ کاربرد داشته باشد، مفاهيم و اطالعاتی که نهادينه شوند دانش آموز را به تصور يک آينده مجازی می کشانند (ارتباط بين 
تئوری و عمل: تصور مشاغلی در ارتباط با مسأله (مثال: مشکل کم آبی)/ حل مسأله (مثال: ارايه راه حل هايی برای حل مشکل کم آبی 

از طريق برخورد مناسب با مسأله)
٤ــ تا حد امکان دانش آموز را به کار گروهی تشويق کند. يادگيری مشارکتی و تعاملی مقدمه ی يادگيری مفهومی پايدار است 

(يادگيری مشارکتی: انجام پژوهش ها و يا جمع آوری اطالعات به صورت گروهی و تعامل در مورد يافته ها و تجزيه و تحليل آنها).
٥ ــ از نتايج آموخته ها در زندگی استفاده کند. به عبارت ديگر موقعيت های جديدی فراهم کند که دانش آموز بتواند آموخته ها 
را در آن موقعيت ها نيز به کار گيرد (پژوهش علم در عمل مثال: انجام فعاليت هايی در عمل در مدرسه  يا خانه برای حفاظت از آب /

جلوگيری از آلودگی آب/ صرفه جويی در مصرف آب/...)

آيا شما زمينه محور تدريس می کنيد؟
در هنگام برنامه ريزی برای تدريس علوم تجربی پرسش های زير را مرور کنيد تا ميزان پای بندی خود را به هدف های آموزش 
نزديک تر  محور  زمينه  رويکرد  شمابه  آموزش  باشد  بيشتر  شما  مثبت  پاسخ های  تعداد  بديهی است هر چه  کنيد.  ارزيابی  محور  زمينه 

است.
• آيا مفاهيمی که آموزش می دهيد از محيط زندگی دانش آموز گرفته شده است ؟ به عبارتی برای وی آشنا است؟

• مثال ها از زندگی روزمره دانش آموز گرفته شده است؟
• مفاهيم براساس دانش فعلی دانش آموز بنا نهاده شده است؟

• مثال ها و تمرين ها شامل موقعيت های حل مسأله واقعی است که دانش آموز با آنها آشناست؟
• مثال ها و تمرين ها نگرشی در دانش آموز ايجاد می کند برای اين که بگويد «من بايد اين را ياد بگيرم»؟
• آيا دانش آموزان خودشان اطالعات را جمع آوری و تجزيه و تحليل می کنند تا مفاهيم را بياموزند؟
• آيا به دانش آموزان فرصت می دهيد تا اطالعاتی را که جمع آوری کرده اند تجزيه و تحليل کنند؟

• آيا فعاليت های آموزشی، دانش آموزان را به کاربرد مفاهيم و اطالعات در زمينه های مفيد و مرتبط با زندگيشان مثل تصور 
آينده (مثل آينده شغلی) و مکان های نا آشنا (مثل محيط های کاری و کارگاه ها) تشويق می کند؟

تصميم گيری   و  می شوند  بدل  و  رد  ايده ها  و  درمی گيرد  مهم  گفت و گوهای  که  تعاملی  گروه های  در  به کار  دانش آموزان  آيا   •
می شود شرکت می کنند؟

• آيا درس ها و تمرين ها و آزمايش ها توان خواندن، نوشتن و مهارت های ارتباطی ديگر را عالوه بر استدالل علمی پرورش 
می دهد؟
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اهداف/ پيامد های يادگيری
انتظار می رود اصالحات برنامه درسی علوم تجربی که با هدف همسوسازی با برنامه درسی ملی صورت می گيرد بتواند کيفيت 
آموزش در سطح مدارس کشوررا ارتقا داده و باعث بهبود عملکرد دانش آموزان شود. برای بهبود آموزش و موفقيت مدرسه بايد 
عملکرد دانش آموزان در فرايند آموزش و ارزشيابی يا آنچه که آنها واقعاً آموخته اند  و قادر به انجام دادن آن هستند، به صورت همه 
جانبه و گسترده مورد توجه قرار گيرد. در حقيقت آنچه مدرسه ويا معلم را به يک واحد آموزشی يا معلم موفق و کارآمد تبديل می کند.  

بازده يا محصول مدرسه يعنی عملکرد دانش آموزان آن است.
از اين رو، به زبان ساده اين 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 پذير نيست، زيرا دانش آموزان بايد بتوانند اطالعات جديد را با دانش و آموخته های پيشين خود پيوند داده، واقعيت ها و 
حقايق را به «مسائل کلی» و روزمره ای که با آن برخورد می کنند ارتباط دهند، پرسش ها را به طور عميق بررسی کنند و به خوبی بتوانند 
برنامه آموزشی خود به سه  آموخته های خود را در زمينه های جديد به کار گيرند. برای تحقق اين امر الزم است معلمان در طراحی 

سؤال زير پاسخ دهند: 
١ــ مفاهيم، مهارت ها و ايده های اساسی که دانش آموزان بايد به آن دست يابند، کدام اند؟ 

و  دانش  می توانند  و  اند  گرفته  فرا  را  اصلی  مطالب  راستی  به  دانش آموزان  که  است  آن  بيانگر  شواهدی  و  مدارک  چه  ٢ــ 
مهارت هايی که کسب کرده اند را به نحوی معنادار و موثر در موقعيت های جديد به کار گيرند؟ 

٣ــ چه راهکار ها و روش های تدريس / ياددهی به دانش آموزان کمک خواهد کرد تا خود بتوانند مفاهيم را بسازند  و به افرادی 
صاحب دانش و توانمند در زمينه ای خاص تبديل شوند. 

در اين شيوه کار، معلمان بايد موقعيت هايی ايجاد کنند که در آنها دانش آموزان پرسش طرح کنند، راه کار هايی برای حل مسأله 
ارائه دهند و در مورد اينکه چگونه به نتيجه مورد نظر رسيده اند توضيح دهند. 

در اين رويکرد بر يادگيری با معنا و ماندگار تاکيد می شود و آن چه مهم تلقی می شود پيامد های ياد گيری است. اين شيوه با 
روش های ياددهی سنتی که عمدتاً  برسخنرانی و بازخوانی مطالب و ياددهی براساس کتاب درسی متکی است بسيار متفاوت است. 

«پيامد های يادگيری» در اصل نتايجی است که انتظار می رود دانش آموزان پس از نوعی درگير شدن با فعاليت های 
يادگيری توانايی خود را در دانش کسب شده در موقعيت های جديد نشان دهند. به زبان ساده پيامد يادگيری به اين پرسش که  
«آموزش اتفاق افتاده است که دانش آموز قادر باشد چه کاری را انجام دهد؟» پاسخ می دهد در اين رويکرد محيط مدرسه تنها محل 
تحقق هدف ها نيست بلکه بايد بين فعاليت های فراگيران در مدرسه و محيط اجتماعی خارج از مدرسه ارتباط الزم وجود داشته باشد. 

اين ارتباط بر پيش فرض های زير استوار است: 
الف) فرد از همه جا فرا می گيرد: فرد به طور دايم درارتباط متقابل با محيط است و از آن ياد می گيرد. خانواده، همساالن، 

گروه های محلی، سازمان ها و نها دهای اجتماعی و غيره همه از عوامل يادگيری هستند و در تحقق و يا عدم تحقق آن تأثير دارند. 
ب) هر چه برای دانش آموز فرصت تجربه کردن بيشتر فراهم شود يادگيری عميق تر می شود  وهر چه تجربه های يادگيری غنی تر 
باشد، يادگيری عميق تر و همه جانبه تر می شود. غنای تجربه نيز به تنوع عوامل و وسايل يادگيری که در محيط قرار دارند بستگی دارد. 
اگر عالوه بر استفاده از وسايل آموزشی دانش آموزان به محل و مکان خارج از مدرسه برده شوند که به نوعی به موضوع يادگيری ارتباط 

دارد، محيط يادگيری غنی تر می شود و يادگيری عميق تر می گردد. 
ج) ديدن مؤثرتر از  شنيدن است: مشاهده واقعيت ها و پديده ها در يادگيری و نيل به هدف ها تأثير زيادی دارد، به ويژه در سنين 
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پايين که فرد دارای تفکر عينی است اثر ديدن و مشاهده کردن بيش از سنين باالتر است. چون آن چه در محيط مدرسه و کالس ديده 
می شود برای يادگيری مؤثر کفايت نمی کند ارتباط با خارج از مدرسه شرط مهم تحقق هدف های يادگيری پايدار است. 

د) پژوهشگری شيوه مؤثر تحقق هدف هاست: مواجه شدن با مسأله و تالش برای حل آن، مهارت و روحيه پژوهشگری و تحقيق 
را در فرد به وجود می آورد. همان طور که اشاره شد الزمه پژوهشگری مواجهه با مسأله است ومسأله های اساسی نيز داخل جامعه 
است، اگر اين نکته را به خاطر آوريم که فرد برای زندگی در جامعه تربيت می شود، ضرورت پژوهشگری و ارتباط فراگير با جامعه در 
طول آموزش های رسمی بيشتر احساس می شود. فراگيران بايد در دوران آموزش حل مسئله را بياموزند و در عمل  با مسائل جامعه 

مواجه شوند تا در آينده به عنوان شهروند در جامعه قادر به زندگی سالم و منطقی باشند. 
بيان اهداف برنامه درسی در قالب «پيامد های يادگيری» اين امکان را فراهم می کند که فرآيند آموزش وارزشيابی تلفيق شوند  
در  تنوع  انعطاف،  امر  اين  تحقق  برای  شود.  ارزيابی  مختلف  سطوح  در  آنان  تجربيات  و  دانش  به  توجه  با  دانش آموزان  عملکرد  و 
برنامه درسی، فعاليت های يادگيری، و سنجش در عين وحدت درنتيجه و پيامد يادگيری امری ضروری است. پيامدهای يادگيری به 
کمک مالک ها و سطوح عملکردی قابل سنجش هستند. مالک ها خصوصيات کيفی و چند وجهی است که تصوير روشنی از عملکرد 
دانش آموزان را در سطوح مختلف بيان می نمايد. پيامد های يادگيری در عين انعطاف بايد کامالً واضح و شفاف نوشته شوند. يعنی هر 

يک از اهداف دقيقاً تصريح کند که چه عملکردی را از دانش آموزان انتظار دارد. 
برای دستيابی به پيامد های يادگير معلمان بايد فرصت های يادگيری را فراهم  سازند که در آن تفکر، کاوشگری های اصيل، بيان 
ديدگاه ها و دستيابی به کشفيات  به طور آزادانه تحقق پيدا کند. برای تحقق اين امر معلمان نيازمند آن هستند که به هنگام تدارک ديدن 

فرصت های آموزشی به آموزش در سه سطح زير توجه کنند:
• آموزش واقعيت ها

• آموزش مفاهيم/ مهارت های اساسی
• آموزش برای به کارگيری آموخته ها در موقعيت های جديد.

سطح اول يعنی سطح آموزش واقعيت ها صرفاً مستلزم انتقال داده ها و اطالعات به دانش آموزان است. سطحی که به طورمعمول 
در رويکرد های سنتی آموزش مورد تأکيد قرار می گيرد. سطح دوم يعنی سطح آموزش مفاهيم/ مهارت ها مستلزم درک و فهم و تجزيه 
و تحليل اين داده ها و اطالعات به مثابه مفاهيم/ مهارت های اساسی است. در سطح سوم يعنی سطح بکارگيری آموخته ها در موقعيت 
واقعی به اين موضوع پرداخته می شود که آيا آموخته های سطوح قبلی برای دانش آموزان نهادينه شده است. بنابراين، يادگيری زمانی 
به  که،  می يابد  تحقق  به طورکامل  زمانی  سطوح  اين  اوقات  اغلب  کنند.  تکميل  را  يکديگر  که  سه گانه  سطوح  تمام  که  می افتد  اتفاق 

دانش آموزان فرصت داده شود تا شخصاً و يا به طور غيرمستقيم امور را تجربه کنند. 
نقش معلم در فرآيند آموزش:

١ــ تسهيل آگاهی دانش آموزان نسبت به نظام شناختی خود،
۲ــ مطالعه و ترديد در مورد دانش و تجربيات کسب شده،

۳ــ گفتگو با دانش آموزان در زمينه  ی راه های کسب تجربيات و اطالعات جديد 
۴ــ گسترش آگاهی دانش آموزان نسبت به اشياء و پديده ها به منظور دستيابی به درک عميق و معنادار.

برای اين که دانش آموز بتواند چنين مسيری را در ياد گيری طی کند يادگيری زمينه محور که آموزش را به زندگی روزمره ی او 
پيوند می دهد شيوه مناسبی است که سعی شده است کتاب درسی علوم تجربی براساس اين ايده تدوين شود.
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بسته آموزشی علوم تجربی 
در طراحی برنامه جديد آموزش علوم بسته آموزشی تدارک ديده شده است که می تواند به معلمان درتحقق اهداف آموزشی با 

رويکرد کسب شايستگی های اساسی و زمينه محور کمک نمايد. عناصر اين بسته آموزشی شامل:
١ــ کتاب درسی

٢ــ کتاب راهنمای معلم
٣ــ فيلم آموزشی شامل:

• فيلم دانش آموز: فيلم جامع (فندق) فيلم های مستند (موردی) 
• فيلم معلم
• فيلم اولياء
٤ــ کتاب کار

کتاب درسی
بخش های مختلف کتاب درسی شامل:

هشدار: اين بخش با هدف توجه به نکات ايمنی، بهداشتی، پيشگيری در نظر گرفته شده و بر حسب هر يک از  هشدار

موضوعات درسی نکاتی برای آموزش به دانش آموزان مطرح شده است.

 نکته تاريخی: اين بخش با هدف توجه به پيشينه فرهنگ و تاريخ تمدن ايران و اسالم مطرح شده است.  

ايستگاه فكر ايستگاه تفکر: اين بخش با هدف توجه به تفکر در ابعاد پنجگانه آن مطرح شده است. 

 شگفتی های آفرينش: اين بخش با هدف توجه به خالق هستی، درک عظمت هستی، شگفتی های جهان خلقت 
ارائه شده است. 

فعاليت خارج از کالس: اين فعاليت ها با هدف انتقال آموخته ها به موقعيت های يادگيری خارج از کالس مطرح  بيرون از كالس

شده و امکان کسب تجربه های فردی و گروهی را برای دانش آموزان فراهم می کند. 
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كارو فناورى کار و فن آوری: اين بخش با هدف آشنايی بيشتر دانش آموزان با مشاغل مرتبط با هر يک از موضوعات درسی ارائه 

شده است.

فرهنگی  وآداب  رسوم  از  برخی  با  آشنايی  هدف  با  بخش  اين  زندگی:  ومهارت های  آداب   آداب و مهارت هاى زندگى 
جامعه و نيز کسب مهارت های زندگی مورد نياز ارائه شده است. 

علم و زندگى علم وزندگی: اين بخش با هدف مرتبط ساختن آموخته های دانش آموزان با مسايلی که در محيط زندگی 

آنان وجود دارد ارائه شده است. 

در اختيار شما: اين بخش با هدف مداخله معلمان در اجرای برنامه درسی پيش بينی شده و معلمان 

دراختيارشما

می توانند بر حسب نياز دانش آموزان، موقعيت های محلی فعاليت هايی را برای يادگيری دانش آموزان طراحی واجرا کنند.
کتاب راهنمای معلم 

کتاب راهنمای معلم شامل سه بخش است:
فصل اول: کليات 

در اين فصل جهت گيری های برنامه درسی علوم تجربی و چگونگی عملياتی شدن رويکرد های جديد برنامه تبيين شده است. 
را  معلم  راهنمای  يا  درسی  کتاب  در  شده  بينی  پيش  آموزشی  فعاليت های  بتوانيد  تا  کرد  خواهد  کمک  شما  به  توضيحات  اين  مطالعه 

عميق تر درک کرده و در تحقق اهداف برنامه موفقيت بيشتری داشته باشيد. 
فصل دوم: آموزش موضوعات درسی

در اين فصل ضرورت آموزش هر يک از درس ها در قالب درس در يک نگاه تبيين شده است و اهداف يادگيری نيز در قالب 
پيامد ها در سه سطح:

سطح ۱) آنچه همه دانش آموزان بايد به آن دست يابند،
سطح ۲) آنچه بيشتر دانش آموزان بايد به آن دست يابند 

سطح ۳) آنچه برخی از دانش آموزان به آن دست خواهند يافت مطرح شده است. 
برای آشنايی بيشتر با پيامد های يادگيری به توضيحات ارائه شده در بخش کليات مراجعه نماييد. اين سطوح با آنچه در ارزشيابی 
عملکرد  از  ارزشيابی  در  شما  به  می تواند  و  دارد  همخوانی  شده  مطرح  انتظارات  عملکرد/  سطوح  عنوان  تحت  (توصيفی)  کيفی 
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دانش آموزان کمک نمايد.
بر اين اساس سطح ٣ معادل سطح «بسيار خوب»، سطح ٢ معادل «خوب» و سطح ١ معادل «قابل قبول» در چارچوب ارزشيابی 
توصيفی است. بديهی است چنانچه دانش آموزی نتواند به سطح توانايی ١ دست يابد، عملکرد او در سطح نيازمند تالش بيشتر ارزيابی 

خواهد شد.
دانستنی های معلم در اين فصل شامل نکات آموزشی است که به هنگام تدريس به آن نياز خواهيد داشت و پاسخگويی به برخی 

از پرسش های دانش آموزان مستلزم مطالعه اين بخش است. 
نکات آموزشی و فعاليت های پيشنهادی 

مطالب اين بخش دربرگيرنده روش اجرای فعاليت های کتاب درسی است، در برخی از فصول توضيحات بر اساس هر يک از 
فعاليت های کتاب درسی ارائه شده و در برخی موارد نيز پيشنهادات برای اجرای فعاليت ها به صورت کلی ارائه شده است. تالش شده 

تا پيشنهادات سطوح عملکرد و پيامد ها درس را پوشش دهد. 
بخش ارزشيابی 

شامل مالک های ارزشيابی و سطوح عملکرد بر اساس هر يک از مالک ها است. اين مالک ها بر گرفته از پيامد های يادگيری 
شده  تبيين  عملکرد  سطح  سه  در  مالک ها  از  يک  هر  برخی)  بيشتر،  (همه،  يادگيری  پيامد های  سطوح  به  دادن  پوشش  برای  و  است 

است.
عالوه بر اين روش ها و ابزار های پيشنهادی نيز برای ارزشيابی از عملکرد دانش آموزان ارائه شده است. 

پيوست 
در اين بخش برخی از توضيحات مورد نياز از نظر آموزشی برای اداره بهتر کالس ها و تعميق يادگيری دانش آموزان ارائه گرديده 

است. توصيه می شود بخش چگونگی استفاده از پرسش ها در آموزش علوم تجربی را مطالعه نماييد. 

فيلم های آموزشی
الف: فيلم دانش آموز:

فيلم دانش آموز در دو قالب فيلم جامع درس (فندق) و فيلم های موضوعی توليد شده است.
فيلم فندق در ۱۳ قسمت توليد شده است و زمان فيلم به طور متوسط حدود ۱٥ دقيقه است. اين فيلم ها بايد 
در پايان مبحث آموزشی و به منظور تکميل و مرور آموخته ها مورد استفاده قرار گيرد. محتوای اين فيلم ها بيشتر در 

راستای افزايش سطح اطالعات دانش آموزان پيرامون موضوع مورد نظر است.

نکات قابل توجه در استفاده از فيلم ها:
١ــ قبل از نمايش فيلم در کالس به منظور آمادگی برای پاسخگويی به پرسش های احتمالی دانش آموزان، يا ايجاد موقعيت های 

يادگيری غنی تر  فيلم را مشاهده نماييد. 
٢ــ اطالعات ارائه شده در فيلم ها را تبديل به محتوای حافظه مدار و پرسش و پاسخ کليشه ای نکنيد.

٣ــ هر يک از مباحث کتاب دارای فيلم مستقلی است اما فيلم مبحث سنگ و خاک به صورت مشترک تهيه شده است.
٤ــ مراقبت نماييد که نمايش اين فيلم ها  به هيچ وجه نمی تواند و نبايد جايگزين اجرای فعاليت های يادگيری شود.     
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دانش آموزان  کنيد و از  متوقف  نمايش فيلم را  نتيجه گيری)  پايانی فيلم(مرحله  نمايش مرحله  بين فيلم و به ويژه قبل از  ٥ ــ در 
بخواهيد نظرات خود را ارائه کنند و سپس نتايج را به بحث جمعی بگذاريد.

٦ ــ هر فيلم را الاقل دو بار در کالس نمايش دهيد و از بچه ها بخواهيد که با دقت به فيلم ها نگاه کنند. 
             ب: آيکون فيلم: فيلم های موضوعی: از آنجايی که موضوعات درسی علوم نيازمند مطالعه در محيط های واقعی 
است و هميشه اين فرصت در کالس های علوم فراهم نيست لذا، بر حسب مورد عموماً درس ها دارای يک يا دو مورد فيلم مستندی 

هستند که ماهيت علمی دارد. نمايش اين فيلم ها فرصت های متنوع تری را برای آموزش در اختيار شما قرار می دهد. 
نکات قابل توجه در استفاده از فيلم های موضوعی: 

١ــ فيلم ها را قبل از نمايش ببينيد و درصورتی که برای پاسخ به پرسش های احتمالی دانش آموزان نيازمند اطالعات بيشتری 
می باشيد آمادگی الزم را کسب کنيد. 

٢ــ اين فيلم ها را برای طرح پرسش هايی که منجر به درک عميق تر مطالب کتاب درسی می شود می توان استفاده نمود. 
٣ــ توجه داشته باشيد که شما ملزم به پاسخ دادن به تمامی پرسش های احتمالی مطرح شده نيستيد. برای آشنايی با نحوه ی هدايت 

پرسش ها به بخش ضمايم مراجعه نماييد. 

فيلم راهنمای معلم 
اين فيلم برای استفاده معلمان تهيه شده است و تا حدودی به نياز های آموزشی معلمان در زمينه روش های آموزش و ارزشيابی 

پاسخ می دهد. در اين فيلم مؤلفان در مورد هدف ها و شيوه های آموزش توضيحاتی را ارائه کرده اند.
 

فيلم والدين
اين فيلم در سه قسمت تدوين شده است: 

۱ــ علم چيست؟
۲ــ خانه و مدرسه

۳ــ علوم در همه جا 
هر بخش در حدود ٢٠ دقيقه است و بهترين  زمان استفاده از آن  جلسه هايی است که با والدين دانش آموزان داريد که طی 
آن می توانيد آنان را راهنمايی کنيد که چگونه می توانند ازموقعيت های واقعی زندگی برای افزايش سطح درگيری ذهنی دانش آموزان 
خصوص  در  گفتگو  نماييد.  استفاده  حتماً  فرصت  اين  از  کنيد  سعی  است   ارزشمند  بسيار  شما  برای  اولياء  کمک  کنند.  استفاده 
تجربيات کالس درس يا آنچه در محيط زندگی کودکان اتفاق می افتد و تأثيراتی که اين رخ داد ها بر فرآيند آموزش می گذارد فرصت 
ارزشمندی است که نبايد آن را از دست بدهيد. شرط استفاده از اين فرصت ها هدايت صحيح اولياء است. در صورت درخواست 

والدين می توانيد فيلم را تکثير و در اختيار آنان قرار دهيد.

کتاب کار 
نکات قابل توجه در استفاده از کتاب کار برای يادگيری دانش آموزان

کتاب  با  خود  بتوانند  دانش آموزان  بيشتر  می رود  انتظار  لذا  است.  شده  طراحی  آموخته ها  مرور  برای  کار  کتاب  فعاليت های 
نيست.  معلم  اولياء/  مستقيم  مشارکت  نيازمند  فعاليت ها  اجرای  دهند.  انجام  شخصاً  را  آن  فعاليت های  و  کرده  برقرار  ارتباط  کار 
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در خصوص دانش آموزانی که توانايی کمتری دارند ابتدا اطمينان پيدا کنيد که آنان دستورالعمل اجرای فعاليت را به درستی درک 
کرده اند. به اين منظور می توانيد در خصوص روش اجرای فعاليت يک گفت و گوی فردی را ترتيب دهيد و سپس اجرای فعاليت را 
به دانش آموزان واگذار کنيد. اطمينان داشته باشيد که کودکان می توانند با هدايت شما از اشتباهات خود نيز بياموزند. اين روش کمک 

می کند تا اعتماد به نفس دانش آموزان تقويت شود. 
کتاب کار صرفاً برای مرور، تثبيت و تعميق آموخته ها است و نبايد از آن به عنوان ابزار و الگوی  ارزشيابی استفاده نمود.

استفاده از کتاب کار الزامی نيست و دانش آموزان می توانند از طريق فرصت های متنوعی که در محيط خانواده / مدرسه برای 
آنان فراهم می شود آموخته های خود را توسعه دهند.  

ارزشيابی پيشرفت تحصيلی دانش آموزان در درس علوم تجربی
بسياری بر اين اعتقادند که شيوه ارزشيابی تأثير مستقيم بر شيوه ی  آموزش می گذارد و يک روش گذر از شيوه ی  سنتی آموزش 
به شيوه های معتبر را  از طريق اعمال سنجش و ارزشيابی معتبر می دانند. همه واقفيم که شيوه سنجش دقيقاً خط آموزش را مشخص 
سنجش و  به  است  شده  سعی  اين جا  در  مقوله   اين  اهميت  به  توجه  می دهد.با  آموزش  می سنجد که  را  چيزی  آن  معلم   زيرا  می کند 

ارزشيابی به طور مشروح پرداخته شود.
تعريف ارزشيابی: ارزشيابی از پيشرفت تحصيلی دانش آموزان را «فرايند جمع آوری اطالعات از آموخته های دانش آموزان 
و قضاوت در مورد حدود اين آموخته ها» تعريف کرده اند.بنابر اين ارزشيابی يک فرايند است و نه فراورده و مانند هر فرايندی زمان بر 

است و اين زمان به همان طوالنی زمان آموزش است.
چه چيزی ارزشيابی می شود؟

برای آن که معلم بداند چه چيزی را ارزشيابی کند الزم است به درستی هدف هر مرحله اموزش را بداند تا وضعيت هر دانش آموز 
را براساس آن هدف يا هدف ها ارزيابی کند.

در کتاب راهنمای معلم،  هدف کلی هر درس در قالب يک پيامد آمده است. به اين معنی که برای راهنمايی معلم به وضوح بيان 
شده است که در فرايند و نيز در پايان فرايند آموزش هر درس از دانش آموز چه انتظاری می رود. انتظارات از دانش آموزان در سه 
سطح، آنچه که همه دانش آموزان بايد به آن دست يابند، آنچه بيشتر دانش آموزان به آن دست خواهند يافت و آنچه برخی از دانش آموزان 
به آن دست خواهند يافت بيان شده است (سطح ۱و ۲ و۳). برای ارزشيابی از عملکرد دانش آموزان در بخش ارزشيابی هر يک از 
مباحث مالک هايی برای ارزيابی دانش آموزان بر اساس اهداف وسطوح عملکردی ــ که تعيين می کند هر دانش آموز در چه سطحی 
است ــ ارائه شده است. به اين ترتيب  معلم می تواند به درستی تعيين کند که هر دانش آموز در چه سطحی (يا پله ای) ايستاده است و 

برای اين که به سطح باالتر (پله باالتر) برود به چه کمک هايی نياز دارد.
چگونه دانش آموز در عمل ارزشيابی می شود؟

در عمل فرايند جمع آوری اطالعات از آموخته های دانش آموز برای ارزشيابی وی از طريق ارزشيابی مستمر و پايانی امکان پذير 
است.

ارزشيابی مستمر 
ارزشيابی مستمر در فرايند آموزش نقش مهمی ايفا می کند. در هر مرحله آموزش، معلم  بايد ازجايی شروع کند که دانش آموز 
در آن جا ايستاده است. اگر گامی که برمی دارد کوتاه باشد برای دانش آموز خسته کننده است و اگر اين گام بلند باشد  برداشتن آن گام 

از توان دانش آموز خارج است.
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يک  با  دانش آموزان  مستمر  ارزشيابی  فرايند  در 
ديگر مقايسه نمی شوند، دانش آموز نمره  يا رتبه نمی گيرد 
و معلم با قبول تفاوت های فردی دانش آموزان و اين که 
هر کدام به کمک های متفاوتی نياز دارند آنان را ارزيابی 
می کند. نمودار زير چرخه ارزشيابی مستمر يا ارزشيابی 

پويا و سازنده را نشان داده است.
فهميد،  می توان  نمودار  اين  از  که  همان طوری 
آموزش  فرايند  از  بخشی  سازنده  يا  مستمر  ارزشيابی 
جاری  آموزش  جريان  از  گام  هر  در  و  می شود  تلقی 
و  بينايی  حس  از  غير  حسی  از  نمی تواند  «مريم  است: 
علی  کند،  استفاده  اطراف  محيط  شناخت  در  شنوايی 
نوبت را رعايت می کند اما به نظر ديگران توجه نمی کند، 
اما  است  کرده  توجه  گياه  جزييات  به  خوب  خيلی  مينا 
نمی تواند همه را به خوبی بيان کند و سينا در مقايسه اين 
دو گياه به تفاوت های کامالً  آشکار و بارز  آن دو  توجه 
مثل  آشکار  چندان  نه  تفاوت های  به  نمی تواند  اما  دارد 

ضخامت برگ ها و يا... اشاره کند».
اين اطالعات به معلم کمک می کند که  بفهمد هر دانش آموز به چه کمکی نياز تا به سطح مورد انتظار برسد و براساس آن برنامه 

درسی خود را طراحی کند.
پيشنهاد می شود برای هر کالس معلم يک دفتر حدودًا ۴۰ برگی را خاص ثبت اطالعات  قرار دهد. در اين دفتر به هر دانش آموز 
يک صفحه اختصاص دهد و هر زمان که بخواهد اطالعاتی را که الزم می بيند در مورد آن دانش آموز ثبت کند. اين نحوه يادداشت برداری 
هم در طراحی مرحله بعدی تدريس و هم در جلساتی که ممکن است با والدين  داشته باشيد به وی کمک می کند تا از اطالعات مستند 
استفاده کند. بايد توجه داشت که در سنجش مستمر ثبت اطالعات فقط زمانی مفيد خواهد بود که از آن اطالعات به عنوان  منبع و مأخذ 
طراحی  مرحله ی  بعدی تدريس يعنی بالفاصله استفاده شود. در چنين فرايندی دانش آموزان هم نقش دارند چون آنان خود در مرکز 
يادگيری قرار دارند و نقش اصلی را در پرورش و يا اصالح يک آموخته ايفا می کنند. هر چه آنان در فرايند آموزش بيشتر درگير شوند 

بهتر می توانند آموخته های خود را گسترش دهند يا بهبود بخشند و به عبارتی شيوه ی  آموختن را بهتر ياد می گيرند.
در فرايند ارزشيابی مستمر ميزان پيشرفت هر دانش آموز اصل قرار می گيرد. و به هيچ وجه دانش آموزان با يک ديگر مقايسه 

نمی شوند. آن چه مهم است فراهم کردن شرايط و فضايی است که اجازه دهد هر دانش آموز در حد توان خود رشد کند.
ارزشيابی پايانی

ارزشيابی پايانی معموالً در پايان هر دوره ی  آموزشی انجام می شود و معلم بر اساس آن ميزان پيشرفت دانش آموزان را پس از 
طی آن دوره ارزيابی می کند.آن چه اين سنجش  را به طورخاص از سنجش مستمر جدا می کند نحوه ی استفاده از نتايج آن است.نتايج 
اين ارزشيابی معموالً در طراحی مرحله بعدی تدريس نقش ندارد بلکه معموالً برای قضاوت درمورد معينی مثل ارتقا دانش آموز به پايه 
باالتر استفاده می شود.پيشنهاد می شود در ابتدای سال بعد، معلم اين اطالعات  را به معلم پايه باالتر دانش آموز دهد تا وی بتواند در 

هدف ها:
علوم،  (مفاهيم  شايستگی ها  مثل: 
مهارت های فرآيندی و يا نگرش ها)

نمودار چرخه سنجش مستمر

هدف ها  به  توجه  با  معلم 
اطالعاتی از دانش آموز 

جمع آوری می کند.

نحوه  مورد  در  معلم 
دانش آموز  به  کمک 

تصميم می گيرد.

تحليل  را  اطالعات  معلم 
ميزان  مورد  در  و  می کند 
آموخته های دانش آموزان 

قضاوت می کند.

تحليل  اساس  بر  معلم 
جمع آوری  که  اطالعاتی 
کرده فعاليت مناسبی طراحی 
روی  دانش آموز  تا  می کند 

آن کار کند. .

فعاليت ١

فعاليت ٢

دانش آموز
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ابتدای کار در طراحی برنامه تدريس خود از آن استفاده کند.
اگرچه در پايه اول انتظار می رود معلم در طی سال می تواند در مورد هر دانش آموز به اندازه کافی اطالعات جمع آوری کند و 
ارزشيابی پايانی نيست .با اين حال می توان برای سنجش پايانی ايستگاه های فعاليت طراحی کرد. در اين  ديگر نيازی به سنجش و 
شيوه کار دانش آموز به طور انفرادی يا گروهی (به تشخيص معلم) در يک ايستگاه توقف می کند و فعاليتی که برای وی در آن ايستگاه 
طراحی شده انجام می دهد. معلم نيز براساس عملکرد وی و احتماالً سياهه ی رفتاری که تهيه کرده است قضاوت می کند. مثال هايی از 

اين شيوه کار در زير آمده است:
ايستگاه های ارزشيابی:

۱ــ سه يا چهار نوع سبزی معطر (دو نوع آن معطر باشد).
از  استفاده  روش  دانش آموزان  به  کند.اگر  بيان  خود  حواس  حداکثر  از  استفاده  با  را  سبزی  هر  ويژگی  فعاليت:دانش آموز 

ذره بين را آموزش داده ايد می توانيد يک ذره بين هم در اين ايستگاه بگذاريد.
۲ــ مجموعه چند نوع دانه (که براساس رنگ يا اندازه يا نوع استفاده خوراکی و غيرخوراکی  متفاوتند)

فعاليت:  دانش آموز دانه ها را به دو گروه تقسيم کند و گروه ها را نام گذاری کند.
۳ــ يک جسم در داخل يک کيسه

فعاليت: دانش آموز جسم را بدون نام بردن طوری برای دانش آموز ديگر شرح دهد که آن دانش آموز بتواند جسم را بشناسد 
و نام برد.

۴ــ دو قطعه سنگ متفاوت
فعاليت: دانش آموز شباهت ها و تفاوت های سنگ ها را بيان کند و حدس زند از هر کدام چه استفاده ای می شود.

فعاليت: دانش آموز با استفاده از ابزاری که روی ميز گذاشته شده نشان می دهد که خاصيت آهن ربايی از موادی مثل کاغذ يا 
شيشه عبور می کند و می تواند از اين خاصيت استفاده کند و يک مورداستفاده از آهن ربا برای آسان شدن کار ها پيشنهاد کند. 

فعاليت: دانش آموز در يک تصوير مرتبط با محيط زيست  می تواند نشان دهد که چه خطاهای زيست محيطی اتفاق افتاده است 
و می تواند جمله هايی برای عموم در جلوگيری از آن خطاها بنويسد.

فعاليت: می تواند يک مورچه (يا يک حشره ) را به دقت و با ذره بين مشاهده کند و آن را با تصويری از مورچه که قبالً براساس 
تصور خود رسم کرده مقايسه کند. 

فعاليت های ديگری برای بروز خالقيت ها (مثالً وسايلی بگذاريد که دانش آموزان نظر دهند اگر چطور بود بهتر بود. مثل طراحی 
يک شانه که بتواند بهتر سر را شانه کند و يا برس کفش و قوطی واکس و…) شيوه هايی برای سنجش توجه به مسايل زيست محيطی و 

کاهش مصرف انرژی… نيز می توانيد طراحی کنيد. 
هدف اين فعاليت ها اين است که ذهن دانش آموز در هنگام سنجش هم فعال شود و امکان پيدا کند به روش های متفاوت فکر کند. 
مهم نتيجه کار نيست بلکه فرصتی است که دانش آموز پيدا می کند تا متفاوت، آزاد و خالق فکر کند .بهتر است اين کار به فعاليت های 

گروهی معلمان تبديل شود. بديهی است حاصل اين کار توليدی گروهی بسيار با ارزش تر و معتبرتر از توليد فردی معلم است. 
اهميت بازخورد در ارزشيابی: در روش سنتی بازخورد معلم معموالً در قالب نمره و رتبه است. به عبارتی دانش آموز هيچ 
اطالعاتی از کيفيت کارش نمی گيرد و نيز توصيه ای برای پيشرفت و بهبود کار هم دريافت نمی کند. به جرأت می توان گفت يکی از 
مهم ترين وجوه يک ارزشيابی معتبر در فرايند آموزش بازخوردی است که به معلم و به دانش آموز می دهد.اين بازخورد می تواند سازنده 

باشد اگر اطالعاتی که به معلم و دانش آموز می دهد با توجه به هدف های آموزش و نيز توانايی های دانش آموز باشد.
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بازخورد معموالً به دانش آموز پیام دهد که : »چه دانش و یا مهارتی کسب کرده ام«، »در چه مواردی باید بیشتر کار کنم«، »نقطه  
قوت کارم چه بوده است« و....

به درکش هستند و هم  آنان هم قادر  به دانش آموزان اطالعاتی می دهد که  این است که  بازخورد مناسب  از ویژگی های  یکی 
می توانند از آن استفاده کنند و این شیوه ارزیابی کیفی را اصطالحاً »ارزشیابی توصیفی« نام نهاده اند. اگر در فضای آموزشی کالس 
بازخورد به عنوان یک عامل مثبت و فعال حضور داشته باشد دانش آموزان نسبت به انتقادات سازنده احساس خوبی خواهند داشت 
و باور خواهند کرد که برای یادگیری و اصالح اشتباهات باید هم اشتباه های خود را بشناسند و بپذیرند و هم برای اصالح آن اقدام 

کنند.

ویژگی های یک باز خورد مناسب
یک بازخورد مناسب دارای ویژگی های زیر است:

• خاص مخاطب »هر دانش آموز« است.در مواردی بازخورد می تواند کلی باشد. 
• به موقع است.

• برای دانش آموز قابل فهم است.
• دانش آموز می تواند از آن استفاده کند. 

عالوه بر موارد مهم باال توجه  میزان بازخورد )چه مقدار/چند بار(، نحوه ی ارایه آن )شفاهی/کتبی( وگروهی یا انفرادی بودن  
نیز اهمیت دارد.

میزان تأثیر بازخورد به سطح آن بستگی دارد .مٔوثرترین بازخورد ها وقتی است که مربوط به کیفیت کار یا مربوط 
به روش انجام کار باشد. 

معلم چه کند تا بازخوردی که می دهد مفید باشد:
1ــ از هدف هر فعالیت آموزشی به درستی آگاه باشد.   

2ــ هدف را سطح بندی کند.     
3ــ مالک های دست یابی به هدف ها  در هر سطح را تعیین کند.   

در این کتاب در مورد هر درس این روند کار آمده است. پیشنهاد می شود معلمان این هدف ها و مالک ها را در روند آموزش 
بازنگری کنند  و مواردی که الزم می دانند مورد تأکید قرار دهند. هر کالس و هر دانش آموز ویژگی خاص خود را دارد که ممکن است 
بر نقطه تمرکز مالک ها تأثیر بگذارد و به عبارت دیگر توانایی های دانش آموزان تعیین می کند که معلم برچه مواردی باید بیشتر تمرکز 

کند. هدف ها و مالک ها مشخص اند اما نقطه تمرکز معلم در فرایند آموزش می تواند متغیر باشد.
تأثیر بازخورد مستمر دو سویه است. این شیوه بازخورد دانش آموزرا به یادگیرنده ای تبدیل می سازد که می تواند 

فرایند یادگیری خود را کنترل کند. یعنی وی را به یک خود تنظیم کننده ی موفق تبدیل کند.

نکات مهم در ارایه بازخورد
جدول زیر نکات مهم بازخورد را خالصه کرده است:

• بازخورد به میزان مناسب و در زمان مناسب داده شود.
• بهترین بازخورد ها در تعامل با دانش آموز حاصل می شود.
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• بازخورد بايد اعتماد به نفس دانش آموز را تقويت کند.
•  بازخورد بر فرايند کار و تالشی که وی می کند متمرکز شود.

• طوری بازخورد دهيد که دانش آموز هدف های يادگيری را بفهمد و دريابد تا چه اندازه به آن نزديک است. از به کار بردن 
کلمات خوب، بد و يا لحن احتماالً تشويق و تنبيه پرهيز کنيد.

• آهنگ صدا در هنگام بازخورد بايد مثبت، حمايت گر و مشوق باشد.
• دانش آموز احساس کند که مهم خود اوست و کارش با ديگری مقايسه نمی شود.

• بازخورد بايد به دانش آموز اين احساس را بدهد که اشتباه کردن حق اوست. آن چه مهم است درک اشتباه و کوشش در 
جهت رفع اشتباه است.

• دانش آموز عادت نکند که کار ها را سريع انجام دهد و به طور دايم منتظر دريافت بازخورد از شما باشد.اين شيوه کار مانع 
رشد مهارت خود تنظيمی در دانش آموز می شود.

• در بازخورد به دانش آموزان زرنگ در مورد ايد ه ای جالب در روند يادگيريشان گفت و گو کنيد، اين دانش آموزان معموالً 
خودشان از روند يادگيريشان آگاه اند.

• اولين گام در ارايه ی بازخورد به دانش آموزان دلسرد و بی انگيزه اين است که به آنان کمک کنيد تا بر احساس منفی خود 
غلبه کنند و پس از آن هم فقط در حدی بازخورد دهيد که آنان قادر به درک و استفاده از آن هستند. 
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ک موضوعات درسی 
جدول پیامد ها و سطوح به تفکی

س
نام در

سطح 1
سطح 2

سطح 3

گ علوم
زن

ش هایی  
در برخورد با پدیده های آشنا در محیط اطراف  پرس

ش ها نیستند.
مرتبط طرح می کنند اما به دنبال پاسخ پرس

ــ در برخورد با پدیده های آشنا و ناآشنای محیط اطراف 
ش هایی مرتبط طرح کرده و در پاسخ به آنها 

خود پرس
جواب های احتمالی و در قالب: شاید / فکر می          کنم و ... 

ارائه دهند.

در برخورد با پدیده های آشنا و ناآشنای محیط اطراف 
ش هایی را طرح کرده و برای یافتن پاسخ 

خود پرس
فعالیت های مرتبطی را پیشنهاد دهند.

سالم به من نگاه کن
س ، اشیاء، گیاهان، جانوران، و محیط 

با به کارگیری حوا
اطراف خود را با دقت مشاهده کرده و ویژگی های ظاهری 
گ، صدا، بو، مزه و نظایر آن( 

س، رن
)شکل، اندازه، جن

آنها را بیان کنند

س، اشیاء، گیاهان، جانوران و 
کارگیری مجموعه حوا به 

محیط اطراف خود را مشاهده کرده و ویژگی های آنها را با 
ذکرجزئیات بیان کنند.

بین   س و استفاده از ابزارهایی مانند ذره 
با به کارگیری حوا

ش آموزان، اشیاء، گیاهان، جانوران 
با مشارکت سایر دان

و محیط اطراف خود را مشاهده نموده و عالوه بر ذکر 
جزئیات به برخی از ویژگی های پنهان آنها هم اشاره کنند.

ش
ش، شاداب با

سالم با
موارد محدودی از عوامل مؤثر بر سالمتی را فهرست، 
و برخی موارد سالم و ناسالم را در آن شناسایی  کرده، 
وجدول هفتگی که شامل برخی محورها است را تنظیم، 

ش کنند.
اجرا و گزار

فهرست متنوعی از عوامل مؤثر بر سالمتی را تهیه، 
ص و 

بسیاری از موارد سالم و ناسالم را در آن مشخ
ش نمایند.

جدول هفتگی را تنظیم، اجرا و گزار

فهرست جامعی از عوامل مؤثر بر سالمتی را تهیه، و در 
دو دسته سالم و ناسالم طبقه بندی نموده، جدول هفتگی را 

ش نمایند.
س آن تنظیم، اجرا و گزار

براسا

دنیای جانوران
ویژگی رشد، حرکت و غذا خوردن و برخی از تفاوت های 

ک جانور محیط اطراف خود را بیان کنند.
ظاهری ی

در فهرستی سه ویژگی اصلی دو یا چند جانور مقایسه 
می کنند و به این ترتیب گوناگونی جانوران نشان دهند.

جانوران را با توجه به تفاوت ها و شباهت های آنها 
طبقه بندی کرده و در این طبقه بندی به گوناگونی هم توجه 

کنند.

دنیای گیاهان
ک دوره ی 

اندام های گیاهان دانه دار و تغییرات آنها در ی
زمانی را نام ببرند و با جمع آوری اطالعات و گفت وگو 
راه هایی برای استفاده از گیاهان و مصرف بهینه ی آنها 

ارائه کنند. 

ویژگی های بارز اندام های گیاهان دانه دار و تغییرات آنها در 
ک دوره ی زمانی را مقایسه کنند و با جمع آوری اطالعات 

ی
و گفت وگوبا هم راه های متنوع استفاده از گیاهان و مصرف 

بهینه  آنها را ارائه کنند.

ک 
ویژگی های اندام های گیاهان دانه دار و تغییرات آنها در ی

ک جدول مقایسه ای طبقه بندی کنند 
دوره ی زمانی را در ی

و با جمع آوری اطالعات و گفت وگو، فهرست طبقه بندی 
شده ای از موارد استفاده از گیاهان و مصرف بهینه ی آنها 

را ارائه کنند.

زمین خانه پر آب ما
مواردی از استفاده از آب و مکان هایی که آب در آن  جا 
جویی در  صرفه 

یافت می شود را نام ببرند و راهی برای 
مصرف آب و حفظ سالمت آن پیشنهاد دهند.

با همکاری یکدیگر فهرست متنوعی از موارد استفاده از 
آب و مکان هایی که در آنجا آب یافت می شود را تهیه کرده 
و به برخی از مسیرهایی که آب از محل انتقال تا محل 

مصرف طی می نماید اشاره کنند.

با همکاری یکدیگر فهرست متنوعی از موارد استفاده از 
گردد را تهیه کرده  آب و منابعی که این آب از آنجا تأمین می 
و مسیر انتقال آب در محل سکونت خود را از محل انتقال 

تا محل مصرف رسم نمایند
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زمین خانه سنگی ما
گ یافت می شود را شناسایی 

محل هایی که در آن جا سن
ش های 

کرده و موارد استفاده از آنها و نیز بعضی از رو
گ ها را شرح دهند.

تغییرات سن

با بررسی و مطالعه ی  محیط اطراف خود، مکان هایی که در 
گ ها به فراوانی یافت می شوند و موارد استفاده از 

آن سن
ش آموزان )هم 

گ ها را شناسایی و با مشارکت سایر دان
سن

گ های جمع آوری شده را طبقه بندی کنند.
گروهی ها( سن

س موارد استفاده، 
گ ها آنها را براسا

با مشاهده ی سن
گ، تغییرات طبقه بندی کنند و 

س )سختی و نرمی(، رن
جن

ش 
موارد استفاده برخی از آنها را در محیط زندگی گزار

کنند.

چه می خواهم بسازم
ک نمونه از کار های شخصی خود چگونگی تأثیر 

در ی
ش بگذارند.

ابزار را در آسان تر شدن کار را به نمای
با بررسی وسایلی که به طور روزمره با آن سروکار دارند 
ک نمونه از وسایل برای ساده تر شدن 

تغییراتی را در ی
کار ها پیشنهاد دهند.

ک وسیله چگونگی تأثیر ابزار را در ساده 
با ساخت ی

ش بگذارند.
نمود ن کار ها یا صرفه جویی در زمان به نمای

زمین خانه خاکی ما
ک 

با بررسی محیط اطراف بعضی از جاهایی که در آن خا
یافت می شود و نیز برخی از موارد استفاده را نام ببرند. 

ک 
با بررسی و مطالعه ی  محیط اطراف خود، جاهایی که خا

ک را با 
به فراوانی یافت می شود و موارد استفاده از خا

ک های مختلف را 
ک دیگر  فهرست  کنند، خا

مشارکت ی
ص کنند.

با هم مقایسه و تفاوت های  آشکار آنها را مشخ

با بررسی و مطالعه ی  محیط اطراف خود، جاهایی که 
ک 

ک به فراوانی یافت می شود و موارد استفاده از خا
خا

ک های مختلف 
ک دیگر فهرست کنند. خا

را با مشارکت ی
را با هم مقایسه و تفاوت های  آشکار و پنهان آنها را به 

ص کنند.
ص از نظر  استفاده  مشخ

خصو

در اطراف ما هوا وجود دارد
ش  نشان می دهند که در  محیط اطراف ما 

با مثال یا آزمای
هوا وجود دارد، چند مورد محدود در استفاده از هوا و 

نیز جلوگیری از آلوده کردن هوا پیشنهاد می کنند.

با مثال های متعدد نشان دهند که هوا  در محیط اطراف 
وجود دارد و موارد استفادهای مختلف آن برای  
موجودات زنده را نام ببرند/ و نیز به بعضی موارد جلوگیری 

از آلودگی هوا اشاره کنند.

ضمن بیان موارد متعدد استفاده/ جلوگیری از آلودگی 
ش های خالق را نشان دهند هوا در انجام کارها 

هوا به رو
ک کند.

می تواند به ما کم

دنیای سرد و گرم
در موقعیت های متفاوت عوامل و منابع گرم کننده ای را 
ک یا چند 

که با آن آشنا هستند فهرست کنند و در قالب ی
ش گرمای 

ش یا افزای
فعالیت تأثیر این عوامل را بر کاه

محیط )دمای محیط( نشان دهند.

ک دیگر و یا با راهنمایی دیگران مجموعه 
با همکاری ی

منابع و عوامل گرم کننده را در محیط های نا آشنا فهرست 
ک یا چند فعالیت تأثیر این عوامل را بر 

کنند و در قالب ی
مقدار گرمای محیط نشان دهند.

ک دیگر مجموعه ای از عوامل و منابع 
با همکاری ی

گرم کننده را به گونه ای که این عوامل در کنار هم استفاده 
بهینه از همه منابع گرما را امکان پذیر سازد، شناسایی و 

طراحی کنند.

از خانه تا مدرسه
اجسامی را که در محیط اطرافشان حرکت می کنند را 
ش/ فعالیت تأثیر حرکت 

فهرست می کنند و با انجام آزمای
ش می گذارند.

را در آسان شدن کار ها به نمای

چگونگی استفاده از چرخ را در حرکت اجسام مختلف 
ش کنند.

گزار
با مطالعه وسایل مختلف چگونگی استفاده از چرخ در 
ک جدول مقایسه ای به 

آنها را برای آسان شدن کار ها دری
ش می گذارند.

نمای

آهن ربای من
ش بگذارند.

ص آهن ربا را به نمای
ش هایی خوا

با آزمای
کنند. ش 

استفاده هایی از آهن ربا را در زندگی روزمره گزار
ص آهن ربا، بازی را طراحی و اجرا کنند.

با توجه به خوا

از گذشته تا آینده
ک  فناوری ساده که به طور روزمره 

اطالعاتی را در مورد ی
ش کنند.  

با آن سرو کار دارند را جمع آوری و گزار
ک نمونه فناوری روشنایی 

اطالعاتی را در مورد تغییرات ی
ش کنند.

ک بازه زمانی  جمع آوری  وگزار
در ی

ک نمونه فناوری  مرتبط با روشنایی 
تأثیر تغییرات ی

ک بازه زمانی 
را جمع آوری کنند و تغییرات آن را در ی

ش دهند.
گزار
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      فصل ٢      راهنمای آموزش موضوعات درسی

درس اول

زنگ علوم

درس در يک نگاه
تحريک  آنها  انجام  ضمن  در  دانش آموزان  که  هستند  فرصت هايی  درس  اين  يادگيری  فعاليت های  و  بازی ها 
شده و اولين گام هاــ پرسشگری ــ را در جهت به کارگيری روش کار دانشمندان برای سردرآوردن از رازهای نهفته 
در پديده های محيط اطراف برمی دارند. فعاليت های درس سه نوع ظاهرًا متفاوت هستند، اما در باطن هم سو بوده و 
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فرصتی برای شروع يک کار علمی هستند. 

اهداف/ پيامد ها
در پايان اين درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

سطح١ــ در برخورد با پديده های آشنا در محيط اطراف پرسش های مرتبطی را مطرح کنند اما به دنبال پاسخ 
پرسش ها نباشند.

سطح ٢ــ در برخورد با پديده های آشنا و ناآشنای محيط اطراف خود پرسش های مرتبطی را مطرح کرده و در 
پاسخ به آنها جواب های احتمالی در قالب: شايد / فکر می          کنم و… ارائه دهند.

سطح ٣ــ در برخورد با پديده های آشنا و ناآشنای محيط اطراف خود پرسش هايی را مطرح کرده و برای يافتن 
پاسخ فعاليت های مرتبطی را پيشنهاد دهد.

مواد و وسايل الزم
گچ ــ گوجه فرنگی ــ تشت آب ــ قوطی خالی ــ سنگ ريزه و موادی که در آب شناور يا غوطه ور شوند.

دانستنی های معلم 
آن چه در اين درس به عنوان دانستنی های معلم آمده است به واقع نکات مهمی است که معلم آنها را  در فرايند آموزش در تمام 

موضوعات درسی رعايت می کند به اين دليل بر توجه به اين مطالب تأکيد می شود.
همه می دانيم که کودکان طبيعتی کنجکاو دارند. اين استعداد خدادادی در آنها بايد فعال شود تا آنان بتوانند جهان پيرامون خود 

را درونی کنند. 
معنای ديگر اين سخن آنست که تحريک کنجکاوی کودکان اولين گام در جهت برانگيختن آنها برای شناخت جهان پيرامون 

خود است.
کنجکاو شدن يعنی قرار گرفتن در موقعيت پرسشگری « ها؟!».

«ها ؟!» همان حالت لحظه ی شگفت زدگی از مشاهده ايست که تا آن لحظه تجربه نشده، و يا تکرار يکی از مشاهدات ــ جالب، 
جاذب و شگفت انگيز قبلی است. چنين موقعيت هايی، مناسب ترين شرايط برای توليد يک «پرسش جدی» درباره ی موضوع از سوی 

يادگيرنده است.
پرسش هايی اين چنين ريشه در درون يادگيرنده دارند و در جريان يک درگيری جدی با موضوع توليد می شوند. طرح چنين 
پرسش هايی از سوی يادگيرنده نشان آنست که او جدًا با موضوع درگير شده است. در چنين موقعيت هايی است که موتور يادگيری 
در درون يادگيرنده روشن شده و انگيزه ای درونی برای کارــ يادگيری ــ به وجود می آيد. لذا شايد يکی از ساده ترين تعريف ها برای 
«فرايند يادگيری» تعريف آن به صورت: فرايند گذر از موقعيت «ها ؟ !» به موقعيت «آها !» باشد، «آها !» همان صدای برخاسته از درون 

يادگيرنده در هنگام کشف و يا ساختن است.
برای اين که حاصل کنجکاوی های کودکان وارد کالس درس و مدرسه شود بايد دانش آموزان کالس احساس کنند که فعاليت های 
يادگيری آنها در امتداد کارها، بازی ها و سرگرمی های خانه، کوچه و… قرار دارد. و برای اين که چنين احساسی در دانش آموزان به 

وجود آيد الزم است که معلمان قواعد بازی کودکان در خانه، کوچه، خيابان و… را شناخته و در کالس به کار گيرند.
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آشکارترين قاعده ی اين بازی ها آزادی و مشارکت جدی است.
اگر موضوعات درس با زندگی کودکان ارتباط داشته باشند در اين صورت کودکان هم درباره ی  آنها حرف ها و تجربه ها دارند. 

و برعکس اگر درس از چنين فرايندی فاصله بگيرد برای کودک نا آشنا  و شايد هم ترساننده و يا به عبارتی، پا در هوا است. 
وقتی که پای تجربه های کودکان به کالس های درس باز می شود می توان در فرايندهای يادگيری انتظار ارزش افزوده داشت و 

هر اندازه که فرايند به اين سمت حرکت کند توليد پرسش های جدی درباره ی  موضوعات يادگيری بيشتر می شود.
 بديهی است که در ذهن فعال دانش آموزان به هنگام برخورد با رخدادهايی مشابه  فعاليت های اين درس  (اتفاق هايی که عامل يا 
شاهد آن هستند) متناسب با سواد خود ــ تجربه های علمی ــ پاسخ هايی (فرضيه ها) پيدا می شود. در اين مرحله از کار و پايه ی تحصيلی 
روش مناسب برخورد با اين پاسخ ها گوش دادن به آنها و استقبال از نکات مثبتی است که می توان در آنها يافت. به عبارت روشن در 

هيچکدام از فعاليت های يادگيری فرايند کار به سوی چگونگی آزمون فرضيه ها کشيده نمی شود.
نکته ی مهم در فعاليت های يادگيری درس آن است که همگی آشنا به فکر و زندگی دانش آموزان بوده و در همه جا قابل انجام 

هستند.
در اين جا الزم است به نکاتی چند در باب پرورش مهارت در پرسشگری اشاره کنيم.

١ــ تا جايی که می توانيد دانش آموزان را در موقعيت هايی که سؤال برانگيز و تحريک کننده هستند قرار دهيد.
٢ــ به هيچ وجه به دنبال پاسخ صريح دادن به کودکان نباشيد، بلکه با آنان همراه شويد تا پرسش را بشکافيد و مطمئن شويد 
که آنان پرسش را درک کرده اند و آنان را روانه يافتن پاسخ يا کند  و کاو بيشتر کنيد ونگران اين هم نباشيد که شما پاسخ را نمی دانيد. 
دانستن روش برخورد با پرسش ها و هدايت برای يافتن يا کاوش بيشتر کردن بسيار مهم تر از پاسخ است. همه می دانيم که برای خيلی از 
پرسش های کودکانه، ما بزرگان پاسخی نداريم. برای پاسخ به پرسشی مثل «چرا اين برگ سوراخ سوراخ شده اما بقيه سالمند؟» پاسخی 
نداريم اما  با عکس العمل مناسب مثل  اين که بگوييم: «عجيب است ! برويم ببينيم برگ ديگری هم می توان پيدا کرد که با بقيه فرق 

داشته باشد!» شوق کودک را برای جستجوگری تحريک می کنيم و اين آغاز  کشف  دنيای اطراف است.
٣ــ پرسش های واگرا يعنی پرسش هايی طرح کنيد   که می توانند جواب های متفاوت داشته باشند و از طرح آن توسط دانش آموزان 
هم استقبال کنيد.نگران پاسخ پرسش ها نباشيد کافی است  عکس العمل مناسبی نشان دهيد تا شوق پرسش گری و جستجوگری را در 

کودکان افزايش دهيد.
٤ــ کودکان را تشويق کنيد تا نظر خودشان را در پاسخ به پرسش ها بدون واهمه ابراز کنند،يا دريافت  جواب های متعدد برای 

يک سؤال را تشويق کنيد. (در را با يک جواب نبنديد)
٥   ــ از پرسش هايی که جواب آنها (بلی) يا (خير) است پرهيز کنيد. { اگر در کالس شما پرسشی مطرح شد که پاسخ آن بلی، خير 

بود به دنبال جواب سؤال عبارت هايی مانند: از کجا می دانيد، از کجا فهميديد، چگونه بفهميم، ... طرح کنيد تا باز شوند.}
٦ــ پرسش ها را در موقعيت های مناسب (زمان و مکان) طرح کنيد.

به دانش آموزان فرصت فکر کردن درباره ی  پرسش ها بدهيد ،قاعده کالس را اين طور بگذاريد که شما تعيين کنيد چه  حتماً 
کسی پاسخ دهد .پاسخ می تواند حتی به صورت "نمی دانم" باشد اما همه بايد هميشه احساس کنند که ممکن است مخاطب پرسش  واقع 

شونداگر چنين کنيد:
ــ بر تعداد جواب ها افزوده خواهد شد.
ــ گوناگونی جواب ها زياد خواهد شد.

ــ اعتماد به نفس دانش آموزان زياد می شود.
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ــ بر تعداد پرسش ها ــ که در ذهن دانش آموزان ساخته می شود ــ افزوده خواهد شد.
ــ دانش آموزان ديرآموز هم فرصت اظهار نظر پيدا خواهند کرد.

ــ دانش آموزان احساس خواهند کرد که خودشان در فرايند يادگيری نقش دارند و معلم مسئول ياد دادن نيست.
٦ــ پرسش ها را با توجه به توان و تجربه ی دانش آموزان طرح کنيد.

٧ــ پرسش های واضح و کوتاه طرح کنيد.
٨ ــ گاهی پرسش هايی را مطرح کنيد که بايد دانش آموزان در خارج از مدرسه بررسی کرده و جواب دهند.

نکات آموزشی و فعاليت های پيشنهادی

ـ چهار فعاليت دارد. فعاليت اول و دوم به صورت يک کار دو مرحله ای و مرتبط به هم هستند. تصاوير  ـ زنگ علومـ  اين درسـ 
کتاب درسی دانش آموز راهنمای عمل هستند.

انجام فعاليت ها نيازمند فضای مناسب در حياط مدرسه و يا جای دسترس ديگری هستند.
نکاتی که به نظر می رسد توجه به آنها برای انجام مناسب فعاليت ها توصيه می شود به آن توجه شود به شرح زير است: 

ــ هماهنگی قبلی با مدير و معاون مدرسه برای جلب همکاری آنها [مخصوصاً در اتخاذ تدابير الزم برای حفظ خطوط دور سايه ها]
ــ اجرای دو فعاليت حدود ۲ جلسه ۴۵ دقيقه ای وقت الزم دارد که بايد بين جلسه ی اول و دوم حدود يک ساعت فاصله باشد 

[فرصتی برای تغيير محل قرار داشتن خورشيد در آسمان] مثالً جلسه ی اول در زنگ اول و جلسه  ی دوم در زنگ سوم و يا ...
ــ فعاليت بايد در روزی اجرا شود که هوا آفتابی است [فرقی ندارد که قبل يا بعد از ظهر باشد]
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سال  اول  ــ  زمان  اين  در  دانش آموزان  بيشتر  که  اين  به  توجه  با  است  نفره  دو  گروه های  تشکيل  نيازمند  فعاليت  اجرای  ــ 
تحصيلی   ــ هنوز با هم زياد آشنا نشده اند بايد تدابير الزم برای جلب نظر همکاری دانش آموزان با هم اتخاذ شود.

کنجکاوی  طبيعت  که  است  کاری  نکته  اين  شود.  جلب  و…  سايه  و  آفتاب  رابطه ی  مسأله ی  به  دانش آموزان  توجه  نبايد  ــ 
دانش آموزان حتماً انجام خواهد داد.

ــ نبايد مانع گفت و گوهای ضمن کار دانش آموزان شد، صحبت های آنها حتماً درباره ی چگونگی انجام اين کار و يا حاشيه های 
مرتبط با آن است.

ــ نبايد درباره ی نتيجه ی بازی سخنی به زبان آورد ولو اين که تعدادی از دانش آموزان آن را دريافته و عنوان کنند. معلم بايد در اين 
موارد سکوت اختيار کند. اين سخن اصالً به معنای ممانعت از گفت و گوها، فرضيه سازی ها و پيش بينی های دانش آموزان نيست.

ــ دانش آموزان را گروه بندی کنيد، يک قطعه گچ در اختيار هر گروه بگذاريد و با قول و قرار دوستی و نظم آنها را به محلی که 
برای اجرای برنامه در نظر گرفته ايد ببريد.

ــ بگوييد که بازی امروز اسمش هست «بازی با سايه ها»! و بعد بپرسيد: به نظر شما بازی را چگونه انجام خواهيم داد؟
به احتمال زياد تعدادی از آنها با توجه به نشانه های موجود در فرايند کار موضوع را تا آخر دريافته اند. به هر حال فرصت دهيد 
تا آنها پيش بينی های خود را بگويند. سپس از گروه ها بخواهيد که يک نفرشان پشت به آفتاب بدون حرکت بايستد و ديگری با گچ دور 
سايه ی او خط بکشد. اگر احساس کرديد که دانش آموزان برای انجام کار به ديدن يک نمونه احتياج دارند. دو نفر را انتخاب کنيد که 

در محل مناسب [در معرض ديد دانش آموزان] اين کار را انجام دهند.
فرصت دهيد تا گروه ها شبيه اين کار را با دقت برای خود انجام دهند. و در پايان بگوييد که «سايه ها همين جا باشند و ما می رويم 
و يک ساعت بعد می آييم» قبل از ترک محل از آنها بپرسيد که: «وقتی برگشتيم چگونه می توانيد جای سايه ی خود را پيدا کنيد؟»... 
سعی کنيد راه حل را از خود آنها بگيريد و سپس از هر گروه بخواهيد که در کنار سايه ی خود عالمت بگذارد تا برويم و يک ساعت 

بعد بياييم.
توجه! پس از گفتن اين نکته از دانش آموزان بپرسيد که:

بياييم چه خواهيم ديد؟» پس از شنيدن جواب ها  [پيش بينی ها] صحنه را ترک کنيد و يک  «به نظر شما اگر يک ساعت بعد، 
ساعت بعد بياييد.

يک ساعت بعد:
دوباره به آن جا برگرديد. بديهی است که دانش آموزان پس از انجام فعاليت ساعت قبل فکرشان درگير مسأله ی «سايه» و احتماالً 
سايه ها  تصوير  درباره ی  پيش بينی هايی  تصاوير  ديدن  و  بازی  صحنه ی  به  ورود  از  قبل  دانش آموزان  بيشتر  شايد  است.  بوده  «نور» 
داشته اند، لذا می توان گفت که آنها به محض ورود به صحنه و مشاهده ی تصاوير سايه ها در پی ارزيابی از پيش بينی های خود درباره ی 
شکل و اندازه ی سايه ها خواهند بود. دانش آموزان در اين بخش از فعاليت نيازمند فرصت کافی برای مشاهده  ــ مقايسه  و ارزيابی ــ 
از پيش بينی های خود ــ و گفت  و گو با همديگر درباره ی فرضيه هايی که در ذهن آنها در پاسخ به پرسش های ايجاد شده شکل گرفته اند 
خواهند بود. آموزگاران ــ اوليا ــ نبايد روی دانش اندوزی تمرکز کرده و آنها را از خودآموزی و دانش آموزی باز دارند. آنها از همين 
راه ها [مشاهده، مقايسه، پيش بينی، فرضيه سازی] برای پاسخ گويی به پرسش هايی که در ذهن ساخته مطرح شده شخصاً به دانش دست 
می يابند، زيرا که صفحه واقعی کتاب درسی پيش چشمان آنها و جلو پايشان باز است!؟ فرصت دهيد تا آن را بخوانند. در کنار آنها… 

باشند تا احساس تنهايی نکنند.
به خورشيد نگاه نکنيد بهترين راه جلب توجه دانش آموزان به اين نکته  هشدار!: نه خودتان و نه دانش آموزان هرگز مستقيماً 
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رفتار و عمل خود شما در برابر خورشيد است!
نکته۱: اگر در پايان بازی دانش آموزان سؤال هايی درباره ی چگونگی تشکيل سايه و… داشتند يکی از راه های مناسب آن 
است که آنها را به انجام فعاليت در خارج از مدرسه (همراه پدر و مادر) تشويق و راهنمايی کنيد، شايد خودشان به جواب هايی دست 

يابند.
شوند، شما ضمن  چيزهايی متوجه  نيز  سايه  تغيير جهت  درباره ی  سايه  تغيير طول  مشاهده ی  ممکن است بچه ها در  نکته ۲: 

استقبال از دقت خوب آنها در مشاهده اصالً درباره ی چگونگی و چرايی اين پديده ها بحث نکنيد.

در اين فعاليت می خواهيم توجه دانش آموزان به اين نکته جلب شود که «در آن چه که هر روز با آن سروکار داريم و بی توجه از 
کنارش می گذريم و حتی می خوريمش! اگر کنجکاوی کرده و با دقت نگاهش کنيم دنيايی از شگفتی ها است»

شروع کنيد: يک گوجه برداريد، نشان دهيد و بپرسيد کی گوجه فرنگی خورده ــ احتماالً همگی جواب خواهند داد، من ــ بعد 
بپرسيد داخل آن چه خبره؟ چی هست؟ چه شکلی است؟ بعد از شنيدن جواب ها گوجه ها را يکی يکی برداريد برش طولی دهيد داخل 
آنها را خودتان با دقت مشاهده کنيد [رفتار شما در مشاهده مهم و الگو است] و بعد يکی ديگر را برداريد برش دهيد (عرضی) با دقت 

مشاهده کنيد. دو نيمه را مقايسه کنيد و…
پس از اين که هر دو نيمه ی گوجه (برش طولی و عرضی) در اختيار همه قرار گرفت. آنها را پس از مشاهده و مقايسه نوش جان 

کنيد!
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توجه! اگر در محل کار شما تهیه ی گوجه فرنگی مشکل باشد می توانید از هر میوه ی مناسب دیگری استفاده کنید. کافی است 
که به هدف درس وفادار باشید.

بعد از این بازی علمی انتظار می رود که دانش آموزان به میوه ها و سایر اشیاء و وسایلی که روزانه از آنها استفاده می کنند نگاهی 
پرسشگر داشته و پیگیر پرسش هایشان شوند.

ـ و شاید به دست خودشان  ــ  هدف بازی تحریک کنجکاوی کودکان نسبت به برخی پدیده ها و اتفاقاتی که هر روز در اطراف آنهاـ 
رخ می دهد و آنها به آسانی از کنار آنها می گذرند.

ــ وسایل الزم برای اجرای فعالیت همان طور که از تصویر کتاب درسی پیدا است:
یک تشت آب ــ که حدودًا تا نیمه پرباشد و اشیاء و وسایلی دم دست روزمره بچه ها که برخی در آب فرو می روند و برخی شناور 

می مانند، مانند ...
ــ موقعیت بازی ترتیبی دهید که تشت آب در جایی قرار گیرد که همه بتوانند داخل آن را خوب مشاهده کنند. اگر در کالس 

چنین فضایی نبود حتماً بازی را در حیاط یا جای مناسب دیگر انجام دهید.
ــ شروع بازی:

بگویید که: بازی امروز شنا در استخرــ حوض ــ است!
دو تا از وسایل بازی را بردارید ــ که یکی در آب فرو می رود و دیگری نه ــ خوب نشان دهید و بپرسید: »اگر این... را در آب 
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رها بيندازيم چه خواهد شد؟»
جواب های تک تک بچه ها را بشنويد. فرصت دهيد که پيش بينی کنند. و به احتمال زياد کلمه های مورد نياز شما را بر زبان 

خواهند آورد [ته آب می رود/ روی آب می ماند/ غرق می شود/ شناور می ماند و ...]
پس از گوش کردن به نظرات و پيش بينی های آنها شيئی مورد نظر را در اختيار يکی از دانش آموزان قرار دهيد تا اين کار را 

انجام دهد. حوصله کنيد تا آنها مشاهده کنند. گفت و گو کنند و شما هيچ! فقط ناظری مهربان و شادمان!
به همين روال بازی را با شيئی دوم و دانش آموز ديگر ادامه دهيد ...

ــ تمام!
ــ هيچ گونه جمع بندی يا نتيجه گيری يا توصيه يا ... نداشته باشيد.

حدود يک ربع آخر وقت همه در جای خود ساکت بنشينند و شما بپرسيد: 
«از روز اولی که آمديم چهار «زنگ علوم» داشتيم [بازی با سايه] دو زنگ ميوه خوری يک زنگ بازی با آب و شنا در استخر 

آب امروز.
حاال اگر مامان، بابا يا هر کسی از شما بپرسند «درس علوم درس چيه!» چه جواب می دهيد؟

حتی  ــ  را  کدام  هر  کنيد  سعی  و  کنيد  گوش  را  جواب ها  همه ی  کنيد.  حوصله  فهميده اند  را  سؤال  که  شديد  مطمئن  وقتی 
جواب های ظاهرًا پرت و بی ربط راــ با نگاهی مثبت و زبانی مناسب فهم مخاطب به علوم مرتبط کنيد. 

درس اول تمام شد اگر می خواهيد از محصول کار خود ــ يادگيری دانش آموزان ــ باخبر شويد، فرصت مشاهده ی صحنه ای 
جالب و سؤال برانگيز و مناسب فکر و توان ذهنی دانش آموزان را فراهم کنيد تا معلوم شود که تا چه اندازه نسبت به «در برخورد با 
جواب هايی  آنها  به  پاسخ  در  نيز  خودشان  و  می کند  طرح  را  پرسش هايی  و  کرده  کنجکاوی  اطراف  محيط  ناآشنای  و  آشنا  پديده های 

احتمالی ارائه می دهند» نگاه به جدول سطوح انتظار می تواند در اين کار راهنمای عمل باشد. 
کودکان امروز کالس شما دانشمندان فردايند!

سخن آخر آن چه که گفتيم نظر و پيشنهاد ما برای انجام کارهايی در جهت دست يابی به هدف درس بودند هر جا که احساس 
کنيد راه و روشی بهتر و مناسب تر می توان انجام داد معطل نکنيد و نظر خود را دخالت بدهيد. کافی است که به هدف درس آگاهانه 

وفادار باشيد.
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جدول ارزشيابی مالک ها و سطوح عملکرد

سطح ۳سطح ۲سطح ۱مالک  ها 

ری
شگ

رس
محيط پ آشنای  پديده های  با  مواجهه  در 

اما  می کنند  طرح  را  پرسش هايی  اطراف 
توجه  از  مشخصی  نشانه های  پرسش ها  اين 
و  مشاهده  مورد  پديده های  از  او  درک  و 

روابط بين آنها ندارند. 

آشنای  پديده های  مشاهده ی  و  مواجهه  در 
محيط اطراف کنجکاوی کرده، پرسش هايی 
به  او  توجه  از  حاکی  که  می کند  طرح  را 
پديده های  بين  آشکار  روابط  و  ويژگی ها 

صحنه ی مشاهده و ميل به يادگيری است.

و  آشنا  پديده های  مشاهده ی  و  مواجهه  در 
با  و  کرده  درنگ  اطراف  محيط  ناآشنای 
را  پرسش هايی  عالقه مندی  و  کنجکاوی 
او  توجه  و  دقت  از  حاکی  که  می کند  طرح 
بين  آشکار  و  پنهان  روابط  و  ويژگی ها  به 
پديده های صحنه ی مشاهده و ميل به يادگيری 

بيشتر است.

ش ها
رس
خ پ

پاس
در 

ضيه 
ه فر

رائ
برای ا مشاهده  صحنه ی  با  برخورد  در 

طرح  او  ذهن  در  که  محدودی  سؤال های 
نمی  تواند  اما  می دهد  ارائه  پاسخ هايی  شده 

ارتباط سؤال و جواب را روشن کند. 

پنهان  و  آشکار  نشانه های  از  استفاده  با 
مشاهده  صحنه ی  در  موضوع  با  مرتبط 
شده  طرح  پرسش های  به  اطراف  محيط  و 
و  می کنم  فکر  [شايد/  صورت  به  پاسخ هايی 
...] ارائه می دهد. پاسخ های او (فرضيه ها) 

نشان دهنده ی توجه او به مشاهدات است.

با استفاده از نشانه های آشکار و پنهان مرتبط 
محيط  و  مشاهده  صحنه ی  در  موضوع  با 
پاسخ هايی  شده  طرح  پرسش های  به  اطراف 
ارائه  و ...]  می کنم  فکر  [شايد/  به صورت 
نشان  او  (فرضيه ها) ی  پاسخ ها  می دهد. 
مورد  پديده های  جزئيات  به  وی  که  می دهند 
فعاليت هايی  احتماال  و  دارد  توجه  مشاهده 

برای بررسی پاسخ خود انجام می دهد.

ابزار و روش های ارزشيابی
١ــ با روش ايستگاهی دانش آموزان را ارزشيابی کنيد .ايستگاه ها می توانند به صورت زير باشند:

يک ميز که بر روی آن چند ماده آشنا و نا آشنا گذاشته ايد و از دانش آموزان بخواهيد در مورد هر کدام يک پرسش طرح کنند.
مواد می توانند از گچ تخته، ميوه نا آشنا مثل ميوه مخروطی شکل يک درخت، يک چراغ قوه و يا کمی از پشم يک گوسفند… باشد 
و از دانش آموزان بخواهيد يکی از مواد را انتخاب کرده و در مورد آن يک پرسش طرح کند. بديهی است اين شيوه کار بايد بارها در 

جريان عادی کالس اتفاق افتاده باشد. 
 ۲ــ در ايستگاه ديگر شما چند پرسش ساده طرح کنيد و از دانش آموز بخواهيد روشی برای پاسخ يابی آن پيشنهاد کند. مثالً: 
«به نظر تو اين شمع چه مدت می تواند روشن بماند». «به نظر تو کدام پاسخ صحيح نيست يکی از اين دو اسفنج آب بيشتری به خودش 

می گيرد؟»
که  می کند  بيان  نمی داند  را  اگرمطلبی  آيا  می کند؟  تأملی  (آيا  است  پيشنهاد  ارايه  و  پرسش  با  دانش آموز  برخورد  نحوه ی  مهم 

نمی دانم يا از کلمه ی احتماالً و شايد و… استفاده می کند؟) 
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درس دوم

سالم، به من نگاه كن!

درس در يک نگاه
در اين درس دانش آموزان، ياد می گيرند که به مشاهده طبيعت و پديده های طبيعی بپردازند و از حواس پنجگانه 
خود بطور دقيق استفاده کنند. به عالوه آنان قادر می شوند برای شناخت بهتر طبيعت و پديده های طبيعی، با يکديگر 
همکاری کنند، همزمان از چند حس مختلف خود و يا از ابزارهايی مانند ذره بين استفاده کنند. همچنين آنها می توانند 
مشاهداتشان را در قالب جمالت عينی به صورت فردی و گروهی بيان کنند. به عالوه آنان در عمل متوجه می شوند 
که برای يادگيری علوم، بايد در مهارت مشاهده توانا شوند و بتوانند از اين مهارت در هر جا که الزم باشد استفاده 

کنند.
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اهداف/ پيامد ها 
در پايان اين درس  انتظار می روددانش آموزان بتوانند:

سطح ١ــ با به کارگيری حواس، اشياء، گياهان، جانوران، و محيط اطراف خود را با دقت مشاهده کرده و 
ويژگی های ظاهری (شکل، اندازه، جنس، رنگ، صدا، بو، مزه و نظاير آن) آنها را بيان کنند.

کرده و  مشاهده  را  خود  اطراف  محيط  جانوران و  گياهان،  اشياء،  حواس،  مجموعه  به کارگيری  با  سطح٢ــ 
ويژگی های آنها را با ذکرجزئيات بيان کنند.

سطح ٣ــ با به کارگيری حواس و استفاده از ابزارهايی مانند ذره بين  با مشارکت ساير دانش آموزان، اشياء، 
گياهان، جانوران و محيط اطراف خود را مشاهده نموده و عالوه بر  ذکر جزئيات به برخی از ويژگی های پنهان آنها هم 

اشاره کنند. 

مواد و وسايل آموزشی
چند نوع ميوه مختلف

دانستنی های معلم
برای شناخت محيط اطراف، نيازمند به کارگيری حواس پنجگانه و مشاهده دقيق هستيم. وقتی به مشاهده دقيق چيزها و محيط 
اطراف بپردازيم، متوجه جزئيات،  تفاوت ها و شباهت های آنها می شويم و همين امر باعث می شود سئواالت زيادی برای دانستن علت 
آنها در ذهن ما شکل بگيرد. برای پاسخ دادن به اين سئواالت و دليل چيزها، مجددا بايد به مشاهده بپردازيم و اين چرخه مشاهده   ــ 
سئوال ــ مشاهده ــ سئوال ــ ... از محيط اطراف همواره تکرار می شود. در مشاهده با استفاده از حواس مختلف خود، می توان 
ويژگی هايی مانند رنگ، شکل، اندازه، جنس، صدا، بو، مزه و يا ساير ويژگی های قابل مشاهده پديده ها و محيط را تشخيص داد. البته 
ممکن است، به دليل خطرات احتمالی و يا ضعف حواس خاصی، نتوان از همه حواس استفاده کرد. مشاهده دقيق با کنجکاو بودن 
و پرسشگری همراه است، زيرا با خوب مشاهده کردن سئواالت زيادی برای پاسخ به آنچه در اطرافمان اتفاق می افتد، برايمان مطرح 
می شود، و برعکس. مثالً ممکن است دانش آموزی در فصل پاييز اين پرسش ها را طرح کند: چرا برگ درختان تغيير رنگ می دهد؟ 
چرا برگ درختان می ريزد؟و... در صورتی که به اين پرسش ها پاسخ داده شود، باز هم برای او با مشاهده اطرافش سئواالت ديگری 
طرح می شود: چرا بعضی برگ ها، زرد می شوند، اما بعضی ديگر نارنجی و برخی ديگر چند رنگ؟، چرا فقط برگ بعضی از درختان 
می ريزد؟ و همين طور چرخه سئوال، مشاهده، سئوال و مشاهده همواره ادامه می يابد و اين همان چيزی است که باعث تداوم يادگيری 

علوم تجربی می شود.
در ارتباط با چيزها (اشياء، گياهان، جانوران، پديده ها) و محيط اطراف شکل می گيرد و به اين دليل   يادگيری علوم ضرورتاً 

توانايی خوب مشاهده کردن از مهارت های اساسی در آموزش علوم و به عبارتی مادر کليه مهارت ها است.
ما بيشتر اطالعات و شناختمان از محيط اطراف را از طريق شنوايی و بينايی به دست می آوريم. اهميت اين دو حس در 
شناخت و نقش آنها در زندگی، تأکيد بر انجام يا عدم انجام برخی کارها در محافظت از اندام های حسی مربوط به اين دو حس را 
بيشتر کرده است. در مورد حس المسه ممکن است دانش آموزان تصور کنند ما با دست های خود می توانيم لمس کنيم  بايد به آنها 
احساس نرمی يا زبری، گرمی  در عمل نشان داد که ما به وسيله پوست که تمام بدنمان را پوشانده می توانيم خيلی احساس ها مثالً 
يا    سردی، خيسی يا خشکی و يا حتی درد، را متوجه بشويم. می توانيد از آنها بخواهيد تجسم کنند با پای برهنه کنار ساحل دريا، يا 
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بر روی ماسه های داغ کويری يا يک جوی ليز و لزج راه می روند. اين گونه تجسم موقعيت های تخيلی می تواند به دانش آموز کمک 
کند که دريابد، حس المسه تنها حسی است که در سرتاسر بدن، پوست، قرار دارد. با آنان در موردحواس جانوران گفت   و   گو 
کنيد، برای مثال بيان کنيد که  قدرت بينايی عقاب بسيار قوی است. سگ در حدود يک ميليون برابر آدمی قدرت تشخيص بويايی 

دارد. 

نکات آموزشی و فعاليت های پيشنهادی

دانش آموزان را به حياط مدرسه يا بيرون از آن ببريد. از آنها بخواهيد به محيط اطراف و چيزهای مختلف، دقت کنند. به آنها 
بپرسيد، چه چيزهايی ديده اند؟ چه صداهايی  چند دقيقه فرصت دهيد و سکوت کنيد تا آزادانه اطراف خود را نگاه کنند بعد از آنها 
شنيده اند؟ و چه بوهايی حس کرده اند؟ از آنها بخواهيد آنچه حس کرده اند را بيان کنند. احتماالً آنچه آنها خواهند گفت به صورت کلی 

و غيردقيق خواهد بود. 
اگر بچه ها به گل يا درختی در گوشه حياط مدرسه  ١ــ با طرح سئواالتی از آنها بخواهيد مشاهداتشان را دقيق تر کنند، مثالً 
اشاره کردند، از آنان در مورد جزيياتی مثل رنگ، جنس پوست درخت، ميوه و موارد ديگر  بپرسيد مهم جلب توجه دانش آموز، به 
جزئيات است، به دنبال شنيدن پاسخ يکسان و مشابه نباشيد. از دانش آموزان بخواهيد که هيچ کدام پاسخ های نفر قبل را تکرار نکند. 
می توانيد پاسخ های آنها را بنويسيد و در آخر اين فعاليت، جواب های همه را يکباره بخوانيد. اين کار باعث می شود، دانش آموزان 
دريابند هرکدام از آنها به کدام جنبه ی  محيط توجه کرده اند و اگر همه مشاهدات گفته شود، اطالعات زيادی درباره محيط بدست 
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به شما می دهد، که می توانید دریابید،  آنها  اولیه  از میزان دانش و مهارت  پاسخ های دانش آموزان سرنخ هایی در ارزشیابی   می آید. 
هر   کدام از دانش آموزان چه کمک و راهنمایی هایی الزم دارد.

فعالیت »چشم ها بسته!«  دانش آموز باید 1ــ بفهمد هر کدام از حواس به تنهایی اطالعاتی برای شناسایی در اختیار ما می گذارند. 
2ــ چند حس مختلف برای شناسایی اطالعات بیشتری در اختیار ما می گذارند. 3ــ به جزئیات مربوط به چیزها )مثالً میوه یا خوردنی 
دیگر( و ویژگی قابل دسترس آنها توجه کند. 4ــ  به شباهت ها و تفاوت ها دقت کنند. 5ــ با انجام یک فعالیت لذت بخش و خوشمزه! 

به اهمیت مشاهده دقیق در شناسایی چیزها پی ببرد.
1ــ روز قبل از آموزش این درس، از یک یا چند نفر از دانش آموزان بخواهید چند خوراکی یا میوه مختلف )خوراکی هایی که 

بتوان به قطعات نسبتاً مشابه خرد کرد و بوها و مزه های مختلف داشته باشند( به کالس بیاورند. 
2ــ این فعالیت را در کالس می توانید به گونه های مختلف و با خوراکی های مختلف انجام دهید: به عنوان مثال می توانید 
چشم یکی از دانش آموزان را ببندید. بعد با کمک یکی دیگر از دانش آموزان میوه ها یا خوراکی های مختلف را به قطعات 
مشابه خرد کنید )مثالً قطعات حلقه ای شکلی از خیار، موز، هویج، سیب، کدو و… یا پره هایی از پرتقال، نارنگی، لیموشیرین، 
لیمو ترش و… یا آجیل و مغزهای مختلف( و از دانش آموزی که چشمش بسته است بخواهید ابتدا، با لمس کردن و حس کردن 
سطح آن خوراکی، تشخیص دهد آن خوراکی چیست. او باید از جنس میوه )میزان نرمی یا سفتی، تری یا خشکی، منعطف 
بودن یا تردی و…( تشخیص دهد که خوراکی مورد نظر چیست. اگر در این مرحله دانش آموز نتوانست تشخیص دهد به او 
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اجازه دهيد خوراکی مورد نظر را به بينی خود نزديک کند و با کمک حس بويايی حدس بزند که آن خوراکی چيست. و اگر 
موفق به شناسايی نشد از حس چشايی استفاده کند. سعی کنيد اين فعاليت لذت بخش و مفرح انجام شود و لذت يادگيری با 
لذت بازی همراه شود. از دانش آموزان بخواهيد در منزل و با خوراکی های مختلف شبيه به اين فعاليت را با اعضای خانواده 

انجام دهند. 
٣ــ فعاليت «علم و زندگی» به ارتباط نقش حواس در زندگی شغلی و حرفه ای می پردازد.

فعاليت «به من خوب نگاه کن!» اين فعاليت به دنبال آن است که دانش آموزان بتوانند عالوه بر  استفاده از حواس مختلف برای 
شناسايی اشياء، گياهان، جانوران و پديده های طبيعی، آنها را با جزئيات توصيف کنند. 

١ــ ميوه کاج، يک قطعه سنگ، يک برگ، يا هر جسم ديگری که فکر می کنيد دارای جزئيات مناسبی برای مشاهده است 
را روی ميز بچينيد. می توانيد ذره بين نيز به کالس ببريد. چيزهايی را که به کالس آورده ايد، در اختيار دانش آموزان بگذاريد و 
از آنها بخواهيد آنها را خوب مشاهده کنند و با يکديگر درباره مشاهداتشان گفتگو کنند. بعد نوبت آن است که هر گروه به بيان 
مشاهداتش بپردازد. می توانند مشاهداتشان را با استفاده از ذره بين افزايش دهند. دانش آموز ممکن است به دليل محدود بودن 
خزانه لغاتش از کلمات محدود استفاده کند، مثالً می تواند بگويد، ميوه کاج تقريبا سه گوش يا مثلث يا شبيه کاله بوقی (مخروطی 
شکل) است١. جنسش شبيه ... است يا بوی آن شبيه ... است يا می توان اين صدا ... را از آن در آورد. اين گونه توصيفات 
هم مناسب و درست است. بعد از آنکه نماينده دانش آموزان توصيفاتش را ارائه کرد، از او بپرسيد چه چيزی برايت جالب بود؟ 
متوجه  را  پرسشگری  و  کردن  مشاهده  خوب  ميان  ارتباط  عمالً  دانش آموز  اينجا  در  بدانی؟  آن  درباره  داری  دوست  چيزی  چه 

می شود.  
• برای پرورش حس شنوايی: می توانيد از همه کالس بخواهيد با چشم بسته و ساکت به صداهای محيط اطراف توجه کنند. 
بعد از يک دقيقه از آنها بخواهيد بگويند چه صداهايی شنيده اند. يا می توانيد از راديو يا موبايل خود موسيقی يا گفتگويی پخش کنيد، 
بعد به تدريج صدای آن را کم و کمتر کنيد و از دانش آموزان بخواهيد در هر مرحله همه توجه و دقت خود را متوجه تشخيص آن صدا 
کنند. با تکرار اين کار آستانه و دقت تشخيص صداها در آنها افزايش می يابد. همين طور از آنها بخواهيد در خانه با کنترل از راه دور 
تلويزيون صداها را به تدريج کم کنند و تالش کنند، تا آنجا که ممکن است با صدای آهسته/ خيلی آهسته/ و بسيار آهسته صداها را 
بشنوند. برای کمک به پرورش حس شنوايی و در تقويت آن، می توانيد فعاليت هايی طراحی کنيد که آنها خودشان را در موقعيت های 
از آنها بخواهيد تصور کنند که اگر يک روز تمام از صبح تا شب هيچ چيز نمی شنيدند، چه می شد؟ از آنها  خيالی فرض کنند. مثالً 
بخواهيد بگويند آن روز چه فرقی با روزهای معمولی برايشان می داشت و چه می شد. به دانش آموزان فرصت و اجازه دهيد تا پاسخ های 
تخيلی و عجيب و غريب خود را نيز مطرح کنند. در صورت نياز شما می توانيد سئواالت آنها را در جهت هدف درس هدايت کنيد، 
اما هيچ گاه پاسخ و نظر خود را به آنها تحميل نکنيد. همچنين برای درک عميق تر حس شنوايی و اهميت آن در شناسايی و يادگيری 
می توانيد از دانش آموزان بخواهيد بدون استفاده از کالم و سخن گفتن و فقط با پانتوميم منظور و پيام مورد نظر خود را به دوستشان 

انتقال دهند.
• برای پرورش حس بينايی: از دانش آموزان بخواهيد، دستشان را در نور ببينند. خطوط، برآمدگی ها، چروک ها، فرم قرار 
گرفتن ناخن، شکل ناخن ها و حد فاصل بين انگشت و ناخن را با دقت نگاه کنند. بعد از آنها بخواهيد درباره مشاهداتشان با جزئيات 

با يکديگر صحبت کنند. حتی می توانيد از آنها بخواهيد شکل دست های خود را با همديگر مقايسه کنند.
١ــ خيلی وقت ها دانش آموزان به دليل عدم برخورداری از خزانه واژگان غنی، نمی توانند شباهت ها يا تفاوت ها را به خوبی بيان کنند. در اين گونه موارد شما کمک کنيد تا کلمه يا 

لغت مناسب را به کار ببرند.
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• یا چشم یکی از دانش آموزان را ببندید و از یکی دیگر از آنها بخواهید اجسام مختلفی برای شناسایی به دست او بدهد یا 
او را به جاهای مختلف کالس یا مدرسه ببرد و بعد از او بپرسد چه چیزی به اوداده شده یا به کدام قسمت کالس برده شده؟ در واقع 
دانش آموزان برای آنکه بهتر متوجه اهمیت بینایی و نقش آن شوند، در فقدان آن حس به اهمیت آن پی می برند. از دانش آموز بخواهید 
مشاهداتش را در مسیر خانه تا مدرسه با جزئیات بیان کند. یا در یک اردوی خارج از مدرسه در طبیعت از او بخواهید به جمع آوری 
سنگ ها یا برگ های مختلف بپردازد و شکل و ظاهر آنها را دقیق توصیف کند. اهمیت حس بینایی یا شنوایی در شناسایی محیط 
اطراف و چیزها را به خوبی می توان با ایفای نقش افراد نابینا و ناشنوا به دانش آموزان آموزش داد، یا می توانید از آنها بخواهید اگر 
در نزدیکان و آشنایان خود نابینا یا ناشنوا سراغ دارند، به کارهای آنها دقت کنند و در جلسه بعد در کالس گزارش دهند که آنها برای 
شناسایی اطرافشان چه می کنند. توجه داشته باشید که این گونه معلولیت ها در نظر دانش آموزان نقصی برای تحقیر آنها جلوه نکند و 
باعث شود آنان برای نعمت هایی که خداوند به آنان داده همواره شاکر باشند. عالوه براین می توانید از دانش آموزان بخواهید تصور کنند 
اگر قدرت شنوایی یا بینایی آنها از حد معمول بیشتر می بود، چه می شد؟ چه کارهایی می توانستند بکنند؟ مطمئن شوید دانش آموزان به 
خوبی منظور شما را فهمیده اند. اگر احساس می کنید آنها متوجه منظور شما نشده اند با مثال مواردی برای آنها مطرح کنید، در این 

حالت هم ممکن است با پاسخ های غیرمنتظره و دور از انتظار دانش آموزان مواجه شوید.
پرورش حس المسه: از دانش آموزان بخواهید هر کدام یک قطعه سنگ با خود به کالس بیاورند، بعد هر گروه از آنها سنگ های 

خود را با دقت نگاه کنند و آن را درون یک کیسه پارچه ای بیندازند، حاال آنها فقط با لمس کردن باید سنگ خود را تشخیص دهند.
پرورش حس بویایی: در شیشه عطر را در گوشه ی کالس بدون آنکه توضیحی به بچه ها بدهید باز کنید. ببینید چه کسانی زودتر 
متوجه می شوند و آیا تشخیص می دهند چیست. از بچه ها بخواهید درباره چیزهای خوشبو و بدبو تحقیق کنند و به کالس گزارش دهند.

پرورش حس چشایی: از دانش آموزان بخواهید در منزل موقع غذا خوردن، با دقت در چشیدن تشخیص دهند مواد سازنده 
آن وعده غذایی چیست. 

می توانید با آگاه کردن والدین از هدف  پرورش مشاهده، از کمک آنان در تحقق این هدف بهره بگیرید.
  

جدول ارزشیابی مالک ها و سطوح عملکرد 

سطح 3سطح 2سطح 1مالک ها

استفاده از 
حواس

از برخی حواس )حواس مختلف به صورت 
جداگانه( برای مشاهده ی  برخی ویژگی های 

قابل دسترس چیزها استفاده می کند. 

از چند حس مختلف برای مشاهده 
استفاده  دسترس  قابل  ویژگی های 

می کند.

ابزار  از  نیز  و  ممکن  حواس  حداکثر  از 
کمکی مثل ذره بین برای مشاهده ویژگی های 

قابل دسترس استفاده می کند.

بیان مشاهدات
با ذکر می تواند مشاهدات خود را بیان کند.  را  می تواند  مشاهدات خود 

جزییات بیان کند.
جزییات  به خوبی  خود  مشاهدات  در 
ویژگی های آشکار و پنهان را بیان می کند. 

همکاری و 
شرکت در 

فعالیت های 
گروهی

اما  می کند،  شرکت  گروهی  فعالیت  در 
اعضای   به  را  نظراتش  به  خوبی  نمی تواند 
گروه بگوید یا نظرات آنها را به خوبی برای 

بهبود تصمیماتش بشنود.

فعال  شرکت  گروهی  فعالیت  در 
در  موارد  برخی  در  اما  دارد،  
نظرات اعضای گروه  گفت و شنود 
بهبود  مبنای  را  گفتگوها  نمی تواند 

تصمیمات خود قرار دهد. 

در فعالیت گروهی پیش قدم است و می تواند 
نظرات دیگران را خوب گوش دهد و آنها را 
به عالوه  مبنای اصالح نظر خود قرار دهد. 
کمک  نظراتشان  بهبود  برای  را  دیگران 

کند.
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برای ارزشيابی از يادگيری دانش آموزان در فرآيند يادگيری می توانيد از سياهه رفتار استفاده نماييد. به اين منظوربهتر است 
سياهه رفتار را به تفکيک حواس تهيه نماييد. در ارزشيابی پايانی می توانيد از ايستگاه سنجش (به پيوست ارزش يابی مراجعه شود) 

استفاده کنيد. 
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درس سوم

سالم باش، شاداب باش

درس در يک نگاه
در اين درس دانش آموزان با عوامل مؤثر در سالمتی از جمله ورزش و بازی، تغذيه، بهداشت فردی و جمعی، 
و  فعاليت ها  طی  در  می شوند.  آشنا  سالمتی  حفظ  قبال  در  خويش  وظايف  و  استراحت  و  خواب  ايمنی،  پيشگيری، 

گفت و گوهای کالسی ياد می گيرند چگونه برنامه روزانه مناسبی را برای بهبود سالمتی تهيه و اجرا کنند.   

اهداف / پيامد ها
در پايان اين درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: 

آن  در  را  ناسالم  و  سالم  موارد  برخی  و  فهرست،  را  سالمتی  بر  مؤثر  عوامل  از  محدودی  موارد  ١ــ  سطح 
شناسايی کرده، وجدول هفتگی که شامل برخی محورها است را تنظيم، اجرا و گزارش کنند.
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آن  در  را  ناسالم  و  سالم  موارد  از  بسياری  تهيه،  را  سالمتی  بر  مؤثر  عوامل  از  متنوعی  فهرست  ٢ــ  سطح 
مشخص و جدول هفتگی را تنظيم، اجرا و گزارش نمايند.

سطح ٣ــ فهرست جامعی از عوامل مؤثر بر سالمتی را تهيه، و در دو دسته سالم و ناسالم طبقه بندی نموده، 
جدول هفتگی را براساس آن تنظيم، اجرا و گزارش نمايند.

مواد و وسايل آموزشی
با توجه به تنوع پذيری درس همه مواد و وسايل موجود در محيط زندگی دانش آموز براساس تشخيص معلم قابل استفاده است.

 دانستنی های معلم
بدن انسان برای رشد، حرکت و حفظ سالمتی به مواد غذايی گوناگون نياز دارد. اين مواد غذايی را در چهار گروه مختلف 

تقسيم بندی می کنند. 

• گروه مواد پروتئينی (گوشت): همه ی انواع گوشت مانند گوشت گاو، گوسفند، مرغ، بوقلمون، ماهی و همچنين تخم مرغ 
در اين گروه جای دارند. مصرف اين غذاها باعث رشد و نمو بدن می شود.

• گروه لبنيات (شير): از جمله غذاهای اين گروه، شير، پنير، ماست، کره، کشک و خامه می باشند. مصرف کافی غذاهای 
اين گروه باعث رشد و استحکام استخوان ها و دندان ها می شود و در کودکی و نوجوانی از غذاهای ضروری به حساب می آيند.
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• گروه کربوهيدرات ها (نان و غالت): در اين گروه، غالت مثل گندم و جو قرار دارند که انواع نان از آن تهيه می شود. 
همچنين برنج در اين گروه قرار دارد. با مصرف اين غذاها در بدن انرژی توليد می شود و انجام فعاليت های روزانه ممکن خواهد شد. 

در بحث غذاهای مفيد و غيرمفيد الزم است به مقدار مصرف در تأثير بعضی غذاها اشاره شود، غذاهايی مثل شيرينی، شکالت، 
تنقالتی مثل پفک و چيپس و همچنين آجيل ها اگر به اندازه مصرف شوند مفيد و اگر به مقدار زياد مصرف شوند به علت داشتن چربی، 

قند و نمک زياد برای سالمت بدن مفيد نيستند.
• گروه ويتامين ها (سبزی و ميوه): پرتقال، ليمو و نارنگی، ويتامين C فراوان دارند. ميوه های ديگر نيز هر کدام ويتامين هايی 
دارند که برای بدن مفيد می باشند. سبزيجات مثل اسفناج، هويج، گوجه فرنگی نيز در اين گروه قرار دارند. مصرف مقدار کافی تمام 

غذاهای اين گروه برای بدن الزم است.

نکات آموزشی و فعاليت های پيشنهادی
از آنجايی که اين درس با زندگی دانش آموزان ارتباط مستقيم دارد سعی شود فرصت مناسبی برای کسب تجربه دست اول توسط 

دانش آموزان فراهم گردد. و والدين در مورد شيوه ی کمک به فرزندانشان (مثل تهيه فهرست و رسم جدول و…) توجيه شوند.
١ــ در صفحه ی  عنوان برخی از عوامل مؤثر در سالمتی که در اين درس مورد توجه قرار گرفته اند، آمده است ابتدا با خواندن 
سرود يا شعر دسته جمعی زمينه ی  مشارکت دانش آموزان را فراهم آورده از آنها بخواهيد به دلخواه و بر حسب عالقه و توانايی عضو 

يکی از گروه های هفت گانه شوند. برای نمونه می توانيد از شعر فيلم معلم استفاده کنيد و يا برحسب نياز آن را اصالح و تغيير دهيد.
٢ــ برای صفحه ی ورزش و بازی از بچه ها بخواهيد بر اساس امکاناتی که در اختيار دارند حرکات ورزشی، لوازم ورزشی، 

روزنامه ی ديواری تصاوير ورزشی و معرفی رشته های ورزشی با تصوير، نرمش های مناسب و… را با راهنمايی شما نمايش دهند. 
به  بردن  پی  هدف  فردی  بهداشت  صفحه ی  در  ٣ــ 
اهميت استفاده از لوازم شخصی از جمله ليوان آب خوری، 
حوله، شانه، مسواک، صابون و… و به کارگيری آن در امور 
زندگی است. دانش آموزان شيوه ی درست مسواک زدن را 
کمک  به  باشد  مقدور  مدرسه  برای  اگر  کنند.  تمرين  هم  با 
به  و  تهيه  را  شخصی  لوازم  بسته ی   مربيان  و  اولياء  انجمن 
خوری  آب  از  استفاده  چگونگی  دهيد.  هديه  دانش آموزان 
از  صابون  و  آب  با  دست  شستن  شويی،  دست  مدرسه، 
شود.  داده  آموزش  آنان  به  بايد  که  است  ديگر  موارد  جمله 
و  نظافت  اسالم  دين  در  که  شود  يادآوری  دانش آموزان  به 
نشانه ی  پاکيزگی  که  طوری  به  است  شده  سفارش  پاکيزگی 
اعمال  انجام  مقدمه ی  پاکيزگی  و  است  شده  ناميده  ايمان 

عبادی است.
مانند  مدرسه  تميزی  به  مربوط  صفحه ی   در  ٤ــ 
صفحه بهداشت فردی، از بچه های گروه بخواهيد براساس 
شما  راهنمايی  با  و  تدوين  را  ای  برنامه  امکانات  و  اطالعات 
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اجرا کنند. هدف اصلی اين صفحه رسيدن دانش آموزان به اين آگاهی است که خانه، مدرسه، اجتماع همه محل زندگی ما هستند و 
تميزی آنها و تميز نگه داشتن آنها به سالمت همگی کمک می کند.

٥ ــ در صفحه ی  مربوط به مواد غذايی هدف  به خاطر سپردن گروه های غذايی نيست. هدف آن است که دانش آموزان بدانند 
برای رشد بدن، حفظ سالمتی و قوی شدن نياز به مصرف غذاهای متنوع در صبحانه، نهار، شام و ميان وعده ها هستند. پرخوری و 

کم خوری هر دو مضرند. 
با  می توان  وآمپول  دارو  از  کودکان  ترس  کاهش  برای  بيماری  هنگام  دکتر  به  مراجعه  و  پيشگيری  به  مربوط  صفحه ی  در  ٦ ــ 

مراجعه ی دسته جمعی با دانش آموزان به يک مرکز بهداشتی ــ درمانی زمينه ی آشتی آنها را با مراکز بهداشتی فراهم آورد.
٧ــ در صفحه ی مربوط به ايمنی، با همکاری بچه های گروه، مکان هايی که خطرآفرين است و بايد مراقب باشند را مشخص 
کرده و هنگام اجرا در کالس با همکاری ساير دانش آموزان آنها را در خانه، مدرسه و خيابان گسترش دهيد و دانش آموزان را مسئول 
شناسايی و مراقبت از موارد مشابه کنيد. در صورت امکان با دانش آموزان از سازمان های مرتبط که در نزديکی محل شما هستند مانند 

مرکز هالل احمر، آتش نشانی و اورژانس بازديد کنيد.
٨ ــ در صفحه ی خواب و استراحت، درباره ی ساعت خواب و بيداری و درست خوابيدن با بچه ها گفتگو کنيد. به ويژه اين که 

هنگام خواب نبايد روی صورت خود را بپوشانند تا اکسيژن کافی برای تنفس داشته باشند و دست ها نيز بايد بيرون از پتو باشند.
فعاليت های پيشنهادی

١ــ در جدولی ورزش و بازی هايی را که در طول يک هفته انجام می دهند، همراه با مدت زمان آن با عالمت نشان دهند و پس 
از مشورت با معلم خود در مورد تغيير برخی از آنها يا مدت انجام آنها تصميم بگيرند و اجرا نمايند.

٢ــ جدولی برای موارد بهداشت فردی که در زندگی روزانه با آنها سروکار دارند تشکيل داده و به بررسی وضعيت خود و بهبود 
آن بپردازند.

٣ــ جدول هايی مشابه موارد (١) و (٢) را برای تغذيه، نقش خود در نظافت گروهی در خانه و مدرسه، رعايت موارد ايمنی، تعداد 
دفعات مراجعه به پزشک و خواب و استراحت هفتگی خود با کمک معلم تهيه و از طريق بررسی آن به بهبود وضع خود بپردازند.

٤ــ درباره ی وعده های غذايی در گروه مشورت و وعده غذايی مشترکی انتخاب و اجرا نمايند و تأثير آن را بسنجند.
٥ ــ کارهايی که برای حفظ سالمتی خوداز صبح پس از برخاستن از خواب تا شب که می خوابند انجام می دهند را در گروه 

تمرين و به نمايش بگذارند (هر دانش آموز يک بخش را نمايش دهد)
٦ ــ برای هر يک از موارد هفت گانه مؤثر در سالمتی، پس از مشورت در گروه، جدولی تصويری تشکيل و آن را با جدولی که 

انفرادی آماده کرده بودند، مقايسه کنند.
٧ــ برای نمونه کارت هايی تهيه و خوراکی هايی را که در يک روز اعضای گروه مصرف کرده اند را بر روی کارت ها بنويسند.

تشکيل  را  زير  نمونه  مشابه  قسمتی  دو  و   تصويری  جدولی   
مفيد  خوراکی  می کنند  فکر  اگر  را  کارت ها  مشورت  از  پس  دهيد، 

است در رديف راست جدول بچسبانند و بالعکس.

خوراکی های غيرمفيدخوراکی های مفيد



٣٩

با مشورت مجدد تصميم بگيرند مصرف چه خوراکی را بايد ادامه بدهند يا حذف کنند يا مقدار مصرف آن را تغيير دهند.
نکته: اين نوع فعاليت ها برای ساير عوامل مؤثر در سالمتی نيز امکان پذير می باشد.

نمونه فرم برنامه روزانه

              روزهای هفته 

کارهايی که انجام دادم
جمعهپنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهيکشنبهشنبه

ورزش و بازی
نظافت شخصی
نظافت گروهی

رعايت موارد ايمنی
خواب و استراحت

استفاده از غذاهای متنوع و به اندازه

جدول ارزشيابی مالک ها و سطوح عملکرد 

سطح ۳سطح ۲سطح ۱مالک ها

طبقه بندی
تهيه فهرست محدودی از عوامل مؤثر بر 
و  سالم  موارد  برخی  شناسايی  و  سالمتی 

ناسالم مواد غذايی

تهيه فهرست متنوعی از عوامل مؤثر بر 
سالمت و شناسايی اغلب موارد سالم و 

ناسالم مواد غذايی

تهيه فهرست جامعی از عوامل مؤثر بر 
سالمتی و طبقه بندی آنها در دو دسته 

سالم و ناسالم

تنظيم جدول 
هفتگی

فهرست  برگيرنده  در  که  جدولی  تنظيم 
در  ناسالم  و  سالم  رفتارهای  از  محدودی 

برخی محورها باشد

فهرست  دربرگيرنده  که  جدولی  تنظيم 
متنوعی از رفتارهای سالم و ناسالم در 

برخی محورها باشد

فهرست  برگيرنده  در  که  جدولی  تنظيم 
ناسالم در  سالم و  رفتارهای  جامعی از 

کليه محورها باشد 

گزارش
برنامه  جدول  با  خود  عملکرد  مقايسه 
هفتگی و گزارش آن برای فهرست محدود 

در برخی محورها

برنامه  جدول  با  خود  عملکرد  مقايسه 
فهرست  برای  آن  گزارش  و  هفتگی 

متنوع در برخی محورها

برنامه  جدول  با  خود  عملکرد  مقايسه 
فهرست  برای  آن  گزارش  و  هفتگی 

جامع در همه ی  محورها 

روش و ابزار ارزشيابی
برای اين منظور روش ها و ابزار های متنوعی وجود دارد برخی از اين موارد برای علوم پايه اول ابتدايی عبارت اند از:

۱ــ چينش کارت و انتخاب مناسب آن: برای نمونه از ميان کارت های مربوط به تصوير مواد غذايی ۵ مورد را که برای صبحانه 
مفيد هستند را انتخاب کنيد.

۲ــ گروه بندی و طبقه بندی تصاوير متنوع در گروه های مربوط به عوامل مؤثر در سالمتی 
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فلش  با  انجام  برای  را  آنها  ترتيب  دارد  وجود  روزانه  فعاليت های  از  تصوير  تعدادی  روزانه:  فعاليت های  مفهومی  نقشه  ۳ــ 
مشخص کنيد 

۴ــ تشخيص فعاليت ناجور از ميان تعدادی فعاليت جور 
۵ــ مرتبط کردن تصاوير جور کردنی به يکديگر 

۶ــ تهيه پوستر تصويری از عوامل مؤثر در سالمتی
۷ــ و موارد ديگری که معلم براساس اطالعات خود می تواند طراحی کند.


