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فصل

راهنمای آموزش
موضوعات درسی

1

درس
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درس در یک نگاه

زنگ علوم

در این درس دانش آموزان با برخی روش های جمع آوری اطالعات ،مرتب کردن اطالعات و
گزارش آن آشنا می شوند.
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نقشه مفهومی

مشاهده
جمع آوری اطالعات
دسته بندی اطالعات
نتیجه گیری

هدف های پیامد محور و سطوح عملکرد

در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

1ــ پرسشهای مورد نظر خود را تنظیم و منابع و ابزار جمعآوری اطالعات
محدودی را برای پاسخگویی به آن شناسایی منایند ،اما گزارش تنظیم شده نشان منیدهد
که بین مسئله /موضوع مورد مطالعه ،منابع و ابزارها هامهنگی الزم وجود دارد.
2ــ با توجه به مسئله /موضوع مورد مطالعه چند منبع مختلف را شناسایی منوده
و ابزار متناسب با منابع مورد نظر را تهیه و گزارشی که بیانگر پاسخهای مستندی به
پرسشهای مورد نظر است را تنظیم منایند .در گزارش تنظیم شده هامهنگی بین ابزار
و منابع وجود دارد.
3ــ با توجه به مسئله /موضوع مورد مطالعه ،منابع متعددی را شناسایی و ابزار
متناسب با هر یک از منابع را تهیه منایند و اطالعات جمعآوری شده را به صورت
منسجم و در راستای پرسش های اولیه گزارش کنند .ساختار مورد انتظار در تنظیم
گزارشها رعایت شده است.
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اندازه آموزش علوم
دهه اخیر ،هیچ یک از موضوعهای درسی در سطح جهانی به
شاید در چند ٔ
ٔ
دچار تغییر نشده باشد .این تغییر ،تنها شامل محتوای آموزش علوم نیست .آنچه توجه متخصصان امر
آموزش و پرورش را به خود معطوف میدارد ،پاسخ گفتن به این سؤال است که امروزه چه چیزهایی
همه صاحب نظران
آینده آنان را تأمین کندٔ .
را باید به دانشآموزان خود آموزش دهیم تا نیازهای حال و ٔ
اعتقاد دارند که کودکان در آینده ،در شرایطی بسیار متفاوت با شرایط کنونی زندگی خواهند کرد و با
مسائل جدید روبه رو خواهند شد .بسیاری از آن مسائل ،امروزه یا وجود ندارند یا چندان مهم به نظر
نمیآیند که قابل طرح در برنامههای درسی دانشآموزان باشند.
قوه کاوشگری علمی 1را در
بنابراین آموزش علوم باید به گونه ای برنامه ریزی شود که هم ٔ
جامعه خود را بهبود بخشد تا از این راه بتوانند
دانش آموزان شکوفا کند و هم سواد علمی و فناورانۀ
ٔ
توسعه پایدار را در کشور خود فراهم آورند .یکی از ابعاد سواد علمی و فناورانه توانایی کسب
زمینه
ٔ
ٔ
دانش کافی دربازیابی و  انتخاب مدارک مناسب واخذ اطالعات درست و یا به عبارت دیگر اطالعات
ناب از اهمیت شایانی برخورداراست .امروزه اعتقاد براین است که ناتوانی درکسب اطالعات مطلوب
برابر با بی سوادی است .اینجاست که نوع دیگری از سواد با  عنوان سواد اطالعاتی مطرح می شودکه
مانند هر  نوع سواد دیگری ازقبیل سواد خواندن و نوشتن و سواد رایانه ای نیاز به کسب مهارت دارد.
  عهده برطرف کردن نیاز اطالعاتی خود برآید
یک با سواد اطالعاتی کسی است که می تواند به راحتی از ٔ
( ای .س .ار .ال  .)2009آموزش این مهارت ها باید از سال های اولیه آموزش به کودکان آغاز شده و
تا پایان دوره تحصیالت رسمی به عنوان عامل پیوند دهنده ادامه یابد تا دانش آموزان توانایی الزم برای
دستیابی به سواد اطالعاتی و به تبع آن سواد علمی و فناوری را به دست آورند.
در زمانی که ما بیش از پیش توسط اطالعات بمباران می شویم ،زمانی که هر کاربر اینترنت
می تواند حقایق را مغشوش کند و اطالعات نادرست ،شایعات و عقاید را در جهان منتشر کند ،نیاز به
سواد اطالعاتی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد .) 2009(2عصر ما عصر اطالعات است .دراین
عصر دیگر سواد به معنای خواندن و نوشتن نیست .بلکه کسب دانش کافی در بازیابی و انتخاب مدارک
مناسب و اخذ اطالعات درست و یا به عبارت دیگر اطالعات ناب از اهمیت شایانی برخوردار است.
سواد اطالعاتی را ،توان کارکرد مؤثر افراد در یک جامعه یا سواد اطالعاتی تعریف می کند .بروس
2ــ سرویس خبرهای آمریکای فدرال
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جنبه مشخص از سواد اطالعاتی را بیان می کند.
هفت ٔ
جدای از مهارت ها و قابلیت های مورد نیاز در رابطه با سواد اطالعاتی هر شخص خود دارای
روش ها ،فنون وتوانایی های فردی مختلفی است که منجر به انتخاب سیاست های خاصی هنگام
جست  وجوی اطالعات می شود.

فعالیت های یادگیری

قبل از آموزش
نکته مهم در شروع آموزش این است که موضوع /مسئله مورد عالقه دانش آموزان برای آموزش
مهارت های جمع آوری اطالعات را شناسایی نمایید .با وجود آنکه کتاب بر روی تغذیه میان وعده متمرکز
شده است اما شما می توانید بر حسب عالقه دانش آموزان هر موضوعی را برای آموزش مهارت ها
انتخاب نمایید مثل جمع آوری اطالعات در خصوص فیلم ها   /برنامه هایی که دانش آموزان در تلویزیون
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مشاهده می کنند یا کتاب هایی که می خوانند .موضوعات می تواند مربوط به محیط زندگی دانش آموزان،
مدرسه یا سایر موضوعات درسی باشد .توجه داشته باشید که باید امکان مطالعه ،جمع آوری اطالعات
و تهیه گزارش بر اساس اطالعات جمع شده برای دانش آموزان وجود داشته باشد .عالوه بر این ،سطح
پیچیدگی مسئله باید در حدی باشد که مانعی را برای آموزش مهارت های مورد انتظار ایجاد نکند.
هدف این درس کسب مهارت ها است نه دستیابی به اطالعات جدید ،هرچند که اطالعاتی که در فرایند
آموزش کسب می شود باید معتبر و صحیح باشد .مهارت های سواد اطالعاتی در این پایه صرفاً شامل:
مهارت شناسایی مسئله ،طرح پرسش هایی که قصد دارند به آن پاسخ دهند ،شناسایی منابع اطالعاتی،
تهیه /انتخاب ابزار مناسب برای جمع آوری اطالعات ،جمع آوری و طبقه بندی اطالعات ،تهیه گزارش
است .سایر مهارت های مرتبط با سواد اطالعاتی در این پایه هدف نیست و به تدریج در سایر پایه ها
آموزش داده خواهد شد .مهارت های ذکر شده در آموزش سایر موضوعات درسی مورد توجه قرار
گرفته است ،بنابراین از شما انتظار می رود به هنگام آموزش سایر موضوعات درسی به تقویت این
مهارت ها توجه داشته باشید.
شروع آموزش
در صفحه یک آموزش با طرح یک پرسش از سوی دانش آموزان آغاز می شود و دانش آموزان
عالقه مند می شوند که خود به پرسش طرح شده پاسخ دهند .به این منظور آنان تصمیم می گیرند که
پرسش های خود را به صورت شفاف بر روی کاغذ بیاورند .در این مرحله درحقیقت احساس نیاز
به اطالعات و چگونگی تعیین و بیان آن مد نظر است ،و شما باید دانش آموزان را هدایت نمایید تا
پرسش هایی که در ذهن دارند را از طریق بارش مغزی مطرح نموده و سپس مسئله های طرح شده را از
جوانب مختلف مورد بررسی قرار دهند .در این بررسی مشارکت دانش آموزان جهت تعدیل پرسش ها،
ترکیب پرسش ها ،طرح پرسش های جدید و ...ضروری است .در انجام این کار شما باید بتوانید با
کمک دانش آموزان حدود و مضمون مسئله یا سؤال ایجاد شده و اجزاء آن را در ذهن دانش آموزان
روشن نمایید و اطمینان پیدا کنید که مفهوم واژه ها و اصطالحات مربوط به آن را تشخیص می دهند .این
گام بسیار مهم است ،بنابراین زمان الزم را برای آن اختصاص دهید .در صورتی که مسئله مورد بررسی
غیر از مسئله طرح شده در کتاب درسی است این فرایند باید بر روی آن مسئله پیاده شود .سؤاالت
مورد توافق را بر روی تابلو یا برگه بزرگی نوشته و آن را در معرض دید دانش آموزان تا پایان آموزش
این درس قرار دهید .توجه داشته باشید که پرسش ها در فرایند کار می توانند تعدیل شوند.
پس از تعیین پرسش ها و برای پاسخگویی به مسئله مورد نظر مرحله جمع آوری اطالعات آغاز
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می شود .در این مرحله از دانش آموزان انتظار می رود که اطالعات مرتبط با پرسش مورد نظر چیست
و آن را از کجا   /چه منابعی می توانند به دست آورند .یا چه منابعی برای دسترسی به اطالعات مورد نیاز
وجود دارد .منابع اطالعاتی بر حسب مسئله طرح شده متفاوت است (منابع می تواند مکتوب ،شفاهی،
منابع چاپی ،الکترونیکی ،افراد و ...باشد) .در کتاب درسی بر روی سه منبع اطالعاتی دانش آموزان،
اولیاء ،متخصصان تغذیه (پزشکان) منابع مکتوب (مثل نشریات مرتبط ،کتاب ها و )...تأکید شده است.
نکته دوم این است که چگونه یا با چه روشی می  توان به این اطالعات دسترسی پیدا کرد .در اینجا به
نوعی روش جمع آوری اطالعات نیز مطرح خواهد شد .روش طرح شده در کتاب مصاحبه و پرسشنامه
است .هر یک از منابع را با ذکر یک مثال به دانش آموزان معرفی کنید .کتاب درسی نحوه انجام
این کار را ارائه نموده ،اما مهم این است که شما نیز بر روی آن تمرکز نمایید .پس از تعیین منابع از
دانش آموزان بخواهید تا به صورت گروهی کار جمع آوری اطالعات را انجام دهند .توجه کنید که توزیع
کار در گروه مناسب انجام شود و کلیه دانش آموزان درگیر باشند .در این مرحله روش ثبت اطالعات
را به دانش آموزان آموزش دهید .اگر از پرسشنامه  /مصاحبه استفاده می شود ،ارتباط پرسشنامه /فرم
مصاحبه را با پرسش های طرح شده با کمک دانش آموزان مشخص نمایید .از آنها بخواهید تعیین
کنند که هر یک از پرسش ها برای روشن شدن کدام یک از اجزاء مسئله طرح شده است .روش انجام
مصاحبه یا توزیع پرسشنامه را به دانش آموزان آموزش دهید .یک نمونه کار را به صورت نمایشی در
کالس اجرا نمایید و اطمینان پیدا کنید که دانش آموزان توانایی انجام کار را دارند .اگر دانش آموزان از
منابع مکتوب برای جمع آوری اطالعات استفاده می کنند ،روش تهیه فیش ها را به آنها آموزش دهید.
یک نمونه فیش را در کالس تهیه کنید .نمونه فیش پیوست است.
پس از آنکه اطالعات از سوی دانش آموزان جمع آوری شد از آنها بخواهید تا اطالعات را با
توجه به نوع رابطه ای که با پرسش ها دارند طبقه بندی نمایند .میزان همخوانی اطالعات طبقه بندی
شده را مشخص نمایید .درصورتی که اطالعات جمع آوری شده با یکدیگر همخوانی دارد ،کار تهیه
گزارش را بر اساس پرسش یا پرسش های طرح شده آغاز نمایید .روش تنظیم گزارش ها را آموزش
دهید .می توانید از فرمت پیوست استفاده کنید .اگر اطالعات ثبت شده با یکدیگر همخوانی ندارد
به دانش آموزان کمک کنید تا علل آن را شناسایی نمایند .در این مرحله همخوانی یا عدم همخوانی
اطالعات باید توسط دانش آموزان تفسیر شود.
بعد از آموزش :پس از تهیه گزارش ها توسط کلیه دانش آموزان فرصتی فراهم کنید تا
گزارش ها در کالس مطرح و توسط کلیه دانش آموزان مورد نقد و بررسی قرار گیرد .برحسب مسئله
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مورد مطالعه می توانید از اولیاء دانش آموزان به عنوان فرد مطلع یا متخصص دعوت به عمل آورید .فرم
دعوت ضمیمه است.
فعالیت های پیشنهادی خارج از کتاب :با توجه به اینکه مهارت های ذکر شده در سایر دروس
ردگیری شده است ،فرصت خوبی را برای به کارگیری آموخته ها در سایر موضوعات فراهم کند .برحسب
میزان توانایی دانش آموزان ازآنها بخواهید تا تکالیف پیش بینی شده در سایر درس ها را انجام دهند.
کلیه فرایند آموزش این درس به صورت گروهی انجام می شود .توصیه می شود با توجه به
توانایی دانش آموزان در پایه سوم گروه ها بیش از سه نفر نباشد.
ارزشیابی
مالک

جدول ارزشیابی براساس مالک ها و سطوح عملکرد
سطح 1

سطح 2

سطح 3

مسئله طرح شده شفاف نیست مسئله طرح شده شفاف است و مسئله طرح شده شفاف است و
و نتوانسته است اجزاء /روابط توانسته است اجزاء /روابط آن را در تبیین آن توانسته است اجزاء/
تبیین مسئله
روابط آن را به وضوح مشخص
مشخص کند.
آن را مشخص کند.
کند.
برای جمعآوری اطالعات بیش
از یک منبع را مورد استفاده
شناسایی قرار نداده است .عالوه بر
منابع این دامنه اطالعات نیز محدود
است.

چند منبع را برای     شناسایی اطالعات منابع متعدد و مختلفی را برای
جمع آوری  مشخص  کرده  و می تواند شناسایی     اطالعا ت  جمع آوری
اطالعات مورد نیاز برای پاسخگویی مشخص کرده و میتواند اطالعات
مورد نیاز برای پاسخگویی عمیق
در اختیار قرار دهد.
به مسئله طرح شده را در اختیار
قرار دهد.

ش های ثبت اطالعات متنوع
روش ثبت اطالعات تعیین روش ثبت اطالعات مشخص شده رو 
ثبت
شده اما نشان نمی دهد که چه و ارتباط بین روش ثبت اطالعات و است و ارتباط بین روش ثبت
اطالعات و اجزاء مسئله برای پاسخ
اطالعات ارتباطی با مسئله طرح شده مسئله مشخص است.
دادن به وضوح مشخص است.
دارد.
کتاب معلم علوم تجربی سوم دبستان

تهیه
گزارش
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چارچوب گزارش رعایت شده
و ارتباط میان یافته ها بدون در
نظر گرفتن نکاتی که یکدیگر
را تأیید می کنند یا با یکدیگر
مغا یرت دارند را مشخص
نکر ده است.

چار چوب گزارش رعایت شده و
ارتباط میان یافته ها با در نظر گرفتن
نکا تی که یکدیگر را تأیید می کنند
یا با یکدیگر مغایرت دارند را تبیین
کرده است.

ساخ تار گزارش رعایت شده و
ارت باط میان یافته ها با در نظر
گرفتن نکاتی که یکدیگر را تأیید
می کنند یا با یکدیگر مغایرت
دار ند را تبیین کرده و در این
رابطه جزئیات را نیز مورد توجه
قرا ر داده است.

ارزشیابی این درس به صورت عملکردی انجام می شود و مبتنی بر مالک های ذکر شده در جدول فوق
است .سنجش عملکرد دانش آموزان باید در طول سال تحصیلی و بر اساس فعالیت هایی که در دروس
مختلف در زمینه جمع آوری اطالعات پیش بینی شده صورت گیرد .البته شما می توانید خود برای
سنجش عملکرد دانش آموزان یک فعالیت آزاد نیز طراحی نمایید .توجه داشته باشید که ارزشیابی به
هیچ عنوان به صورت کتبی /شفاهی انجام نمی شود.
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درس در یک نگاه

خوراکی ها

در این درس دانش آموزان با گروه های مواد غذایی که انسان برای انجام تمام فعالیت های خود
به آنها نیاز دارد ،آشنا می شوند .آنان با انجام فعالیت هایی در مورد گروه های مواد غذایی اطالعات
جمع آوری می کنند .پس از پایان این درس دانش آموزان درمی یابند که برای کسب مواد مورد نیاز بدن
30

خود با توجه به شرایط زندگی (شهر ،منطقه یا به طور کلی محل زندگی) در وعده های غذایی روزانه
چه چیزهای سالم و مناسبی بخورند .آنها خواهند آموخت که شرایط نگهداری انواع غذاها چیست.
نقشه مفهومی

روغن ،کره ،دانه های بادام زمینی،
سویا ،کنجد ،بادام ،پسته ،گردو
نان ،برنج،
ماکارونی

خوراکی ها

گوشت قرمز ،ماهی ،مرغ،
تخم مرغ ،حبوبات ،لبنیات

انواع میوه جات،
سبزیجات و خرما
هدف های پیامد محور و سطوح عملکرد

در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
١ــ غذاهایی که در وعدههای غذایی روزانه مرصف میکنند را در قالب گروههای
چهارگانه طبقهبندی کنند.
٢ــ با توجه به محل زندگی خود ،در مورد مواد غذایی که بیشرت از آنها تغذیه
میکنند ،اطالعات جمعآوری کنند.
٣ــ فهرستی از مواد غذایی را که برای بدن مرض هستند تهیه کنند.

وسایل و مواد الزم :وسایل آشپزی ،خوراکی ها برای تهیه یک غذای محلی یا منطقه ای،
فیلم آموزشی ،پوسترهایی از خوراکی های دسته بندی شده
31

دانستنی ها برای معلم

کتاب معلم علوم تجربی سوم دبستان

تغذیه سالم ،تمام مواد غذایی مورد نیاز را در اختیار انسان می گذارد .مواد غذایی که
مورد نیاز بدن می باشند شامل کربوهیدرات ها ،چربی ها ،پروتئین ها ،ویتامین ها ،مواد معدنی و آب
هستند .کربوهیدرات ها و چربی ها به ما انرژی می دهند .میزان تولید انرژی توسط چربی ها بیش از
کربوهیدرات هاست .بدن از پروتئین ها برای رشد و ترمیم استفاده می کند .ویتامین ها و مواد معدنی
اعمال مختلفی را در بدن برعهده دارند .از جمله در تنظیم برخی واکنش های شیمیایی دخالت دارند.
برخی ویتامین ها در مبارزه علیه بیماری ها ،عمل بینایی ،سالمت پوست ،استخوان ،رگ ها ،اعصاب و
عضالت نقش دارند .بعضی ویتامین ها در تشکیل سلول ها کمک می کنند .آب نقش مهمی در دفع مواد
زاید از سلول ها و تنظیم دمای بدن دارد.
برای اینکه سالم باشیم به غذاهای گوناگون نیاز داریم .مواد غذایی مانند نان ،ماکارونی ،ذرت و
برنج می توانند کربوهیدرات ها ،ویتامین ها و مواد معدنی را در اختیار ما قرار دهند .سبزیجات دارای
کربوهیدرات ها و ویتامین ها هستند .میوه جات نیز مانند گروه قبلی دارای ویتامین ها و کربوهیدرات ها
بوده ،عالوه براین دارای مواد مورد نیاز برای بدن هم هستند .لبنیات دارای پروتئین ،ویتامین ها ،مواد
معدنی مانند کلسیم می باشند .حبوبات ،گوشت قرمز ،مرغ و ماهی و نیز تخم مرغ می توانند پروتئین ها،
ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز را برای بدن فراهم نمایند .ما می توانیم از گروه گوشت ،تخم مرغ
و لبنیات مقدار کمی از چربی مورد نیاز را به دست آوریم .غذاهای چرب احتمال ابتال به بیماری های
قلبی   ــ عروقی را افزایش می دهند .غذاهای چرب و شیرین می توانند سبب افزایش وزن شوند .غذاهای
شیرین می توانند سبب تخریب دندان ها شوند .غذاهای شور و خوردن نمک زیاد نیز برای انسان ضرر
دارد .سبزیجات ،میوه جات و غالت فیبر مورد نیاز را تأمین می کنند .فیبر به عمل دفع و پیشگیری
از سرطان روده بزرگ کمک می کند .پسته ،گردو ،بادام زمینی و...عالوه بر اینکه مواد معدنی مهمی
دارند ،دارای چربی مفید نیز می باشند.
بیشتر مردم روزانه سه وعده غذا می خورند .صبحانه وعده غذایی بسیار مهمی است ،زیرا پس از
آن به مدت طوالنی غذا نمی خوریم و از طرفی برای فعالیت روزانه نیز به میزان زیادی انرژی نیازمندیم.
از این رو یک صبحانه مناسب شامل نان ،لبنیات ،تخم مرغ و میوه جات یا سبزیجات تازه است .برای
ناهار می توان از چهار گروه مواد غذایی استفاده نمود .برای شام می توان از غذاهای کم حجم تر و
ساده تری تغذیه نمود.
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فعالیت های یادگیری

در فعالیت صفحه  15کتاب درسی ،دانش آموزان کالس براساس آداب غذایی خانواده ،منطقه،
شهر و استان خود در جدول غذاهایی را که مصرف می کنند ،می آورند.
در مقایسه کنید صفحه  ١٥آنچه توسط دانش آموزان در جدول باال آمده است ،با بشقاب صفحه
بعد مقایسه می شود .از این مقایسه سؤاالت زیر ممکن است به ذهن دانش آموز برسد:
آیا من هم این انواع غذاها را مورد استفاده قرار می دهم.
آیا باید برخی از غذاهایی را که می خورم ،با غذاهای بشقاب صفحه بعد جایگزین کنم؟
در پاسخ به ایستگاه فکر ،دانش آموزان ممکن است به مواردی مانند چیپس ،کالباس و
سوسیس یا موارد دیگر اشاره نمایند.
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در گفت  و گو کنید صفحه  17بایستی به مواردی مانند اینکه برخی مواد نگهدارنده چنانچه با
مقدار زیاد استفاده شوند ،خطر مسمومیت زایی دارند .برخی از آنها موجب تخریب خواص مناسب و
خوب مواد غذایی می شوند ،اشاره نمایند.
دانش آموزان در فعالیت کار در خانه صفحه  17در گزارش خود مواردی مانند ُرب  گوجه فرنگی،
کمپوت ،مربا ،شربت ،سوسیس ،کالباس و … را گزارش می کنند.
در گفت  و گو کنید صفحه  ١٨دانش آموزان بایستی این موارد را بیاورند:
ــ چربی ها بایستی در ظرف های در دار و دربسته نگهداری شوند.
ــ گوشت ،ماهی ،مرغ ،تخم مرغ بایستی در یخچال گذاشته شوند.
ــ حبوبات را باید در جای خنک و خشک نگه داشت.
ــ لبنیات بایستی در یخچال قرار بگیرند.
ــ سبزی ها و میوه جات تازه باید در جای خنک و یخچال قرار گیرند.
ــ میوه ها و سبزیجات خشک باید در جای خنک و خشک قرار بگیرند.
ــ برای نگهداری برخی از میوه جات به منظور تهیه کمپوت و مربا بایستی از شکر و جوشاندن
(کم کردن آب) استفاده کرد.
ــ برخی از میوه جات و سبزیجات را می توان شور یا ترش کرد و نگهداری کرد.
ــ برنج و ماکارونی را باید در جای خشک نگهداری کرد.
ــ به منظور انجام فعالیت صفحه  ١٩دانش آموزان بایستی بسته به مکان زندگی دانش آموزان،
مواد به کار رفته در غذاهایی را که درست می کنند ،در گروه های چهارگانه قرار دهند .در این صورت
به مفید یا غیرمفید بودن آنها پی می برند.
پیشنهادی خارج از کتاب

کتاب معلم علوم تجربی سوم دبستان

از دانش آموزان بخواهید تا با راهنمایی شما به منابع (کتاب ها ،مجالت ،اینترنت ،فیلم های
آموزشی یا متخصصین تغذیه) مراجعه نمایند و در مورد نقش هر یک از خوراکی هایی که در وعده های
غذایی خود مصرف می کنند ،اطالعات جمع آوری کنند.
با توجه به آنکه دانش آموزان در این درس یاد می گیرند که کدام گروه های غذایی برای تغذیه
مناسب است ،از آنان بخواهید در مورد خوراکی هایی که تا به حال مصرف می کرده اند ،قضاوت کنند
و فهرستی از غذاهای نامناسب خود تهیه نمایند.
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از دانش آموزان بخواهید تا در مورد شرایط نگهداری انواع غذاها در گذشته با مراجعه به منابع
اطالعات جمع آوری کنند.
می توانید با توجه به آداب غذایی استان ،شهر و منطقه ای که در آن زندگی می کنید ،از بچه ها
بخواهید تا در مورد خوراکی های سنتی آنجا اطالعات جمع آوری کنند و آنها را در گروه های
خوراکی هایی که در این درس آمده طبقه بندی نمایند.
به منظور عینیت بخشیدن به یادگیری ها و دلپذیرترکردن آموزش ،از خانواده ها بخواهید تا برای
پختن غذاهایی که مفیدند در تهیه مواد خوراکی اولیه الزم به بچه ها مساعدت نمایند .می توانید یک
روز کالس خود را به این کار اختصاص دهید تا در ضمن تمرین و گفت و گو با دانش آموزان ،در تهیه
غذاهایی که آنها در نظر دارند به ایشان کمک کنید.
ارزشیابی

جدول ارزشیابی بر اساس مالک ها و سطوح عملکرد
مالک
طبقه بندی کردن

سطح 1

سطح 2

فهرستی از غذاهای روزانه آنها را با توجه به خواص و نوع آنها را با توجه به خواص
را که مصرف می کند ،تهیه با کمک معلم خود طبقه بندی و نوع خود ،طبقه بندی
می کند.
می کند.
کند.

لیستی از مواد غذایی که به کمک معلم ،با توجه به
در مکان زندگی خود مورد خواص و نوع لیستی از مواد
جمع آوری اطالعات استفاده قرار میگیرد را غذایی که در مکان زندگی خود
مورد استفاده قرار می گیرد را
تهیه میکند.
تهیه می کند.
تحقیق کردن

سطح 3

با توجه به خواص و نوع
لیستی از مواد غذایی که
در مکان زندگی خود مورد
استفاده قرار میگیرد را
تهیه میکند.

لیستی از مواد غذایی مضر با کمک معلم ،با توجه به مضرات با توجه به مضرات برخی
را تهیه میکند.
برخی از خوراکیها ،لیستی تهیه از خوراکیها ،لیستی تهیه
می کند.
می کند.

برای ارزشیابی از این درس می توانید از آزمون شفاهی و یا کتبی استفاده کنید.
به منظور آگاهی از اینکه دانش آموزان به کدام سطح عملکردی رسیده اند ،به مالک های ارائه  شده
در جدول باال در سطوح  ١تا  ٣توجه کنید.
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درس در یک نگاه

مواد اطراف ما ()1

در این درس دانش آموزان ابتدا با حالت گازی ماده و کاربردهای آن در زندگی روزمره آشنا
می شوند و مواد را بر اساس ویژگی به سه حالت جامد ،مایع و گاز طبقه بندی می کنند سپس چگونگی
تبدیل حالت های جامد به مایع؛ مایع به جامد و مایع به گاز را با انجام آزمایش و فعالیت های مناسب
بررسی می کنند در پایان تعاریف ذوب ،انجماد و تبخیر بیان می شوند.
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نقشه مفهومی
ماده

حالت های ماده
تعریف

تولید

تبدیل حالت ماده
کاربرد

ذوب

انجماد

تبخیر

هدف های پیامد محور و سطوح عملکرد

در پایان این درس انتظار میرود دانشآموزان بتوانند:
١ــ در مواد پرکاربرد زندگی روزمره خود بر پایه مالک «پخش شدن در همه فضای
ظرف» مواد گازی را تشخیص دهند و کاربردهای آنها را در زندگی شناسایی کنند.
٢ــ در مواد پرکاربرد زندگی روزمره خود بر پایه مالک مواد گازی را تشخیص
دهند و کاربردهای آنها را در زندگی شناسایی کنند و بتوانند مواد را در سه دسته جامد،
مایع و گاز طبقهبندی کنند.
٣ــ اثر گرم کردن و رسدکردن را بر منونههایی از مواد جامد و مایع ناشناخته
بررسی کنند.
وسایل و مواد الزم :رنده ،همزن ،قاشق ،لیوان ،پارچ ،ساعت ،بادکنک،
صابون ،آب گرم ،یخ ،آب معمولی و کره

دانستنی ها برای معلم

در عمومی ترین دسته بندی مواد به سه دسته جامد ،مایع و گاز طبقه بندی شده اند .در جامد ذرات
دهنده ماده در جاهای نسبتاً ثابتی قرار دارند .در حالی که در مایع این ذرات می توانند بر روی هم
تشکیل
ٔ
دهنده ماده می توانند آزادانه حرکت کرده به هم نزدیک یا از هم دور شوند.
بلغزند و در گازها ذرات تشکیل ٔ
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با دادن گرما به مواد یا گرفتن گرما از آنها می توان فاصله بین ذره ای ماده را تغییر داد .اگر دادن
یا گرفتن گرما به اندازه مناسبی باشد ماده از یک حالت به حالت دیگر تبدیل می شود .وقتی به ماده
جامد گرما می دهیم حرکت ذرات آن زیاد و ربایش بین مولکول های سازنده آن کم می شود تا جایی که
مولکول ها می توانند آزادانه روی هم بلغزند در این شرایط ماده از حالت جامد به حالت مایع در می آید.
تبدیل جامد به مایع ذوب نامیده می شود.
اگر مایعی را به اندازه کافی سرد کنیم به جامد تبدیل می شود ،تبدیل مایع به جامد را انجماد
می گویند برای یک ماده نقطه انجماد با نقطه ذوب یکسان است مثال ً در مورد آب خالص نقطه ذوب
و انجماد دمای صفر درجه است .بعضی از مواد نقطه ذوب معینی ندارند برای نمونه قیر ،شیشه ،کره
وقتی گرم می شوند ابتدا نرم می شوند و از حالت جامد خارج می گردند و سپس در اثر گرم شدن بیشتر
کم کم به طور کامل به حالت مایع در می آیند.
در یک مایع انرژی تمام ذرات یکسان نیست بعضی از ذرات آن در اثر برخورد با یکدیگر تندتر
و برخی کندتر حرکت می کنند ذراتی که در سطح مایع اند دارای انرژی بیشتر هستند و به صورت گاز
در می آیند به این پدیده تبخیر می گویند اگر به مایع گرما دهیم ذرات داخلی تر آن انرژی دریافت کرده ،به
سطح مایع می آیند و با غلبه بر نیروهای جاذبه سطح مایع به گاز تبدیل می شوند .این عمل جوشیدن نام
دارد .دمایی که مایع در آن به جوش می آید نقطه جوش نامیده می شود مواد مختلف ،نقطه جوش های
متفاوتی دارند .در فشار ( )1mنقطه جوش آب ( )100º Cو نقطه جوش الکل اتانول  78º Cاست .وقتی
فشار محیط تغییر کند نقطه جوش نیز تغییر می کند .مثال ً در ارتفاعات که فشار هوا کمتر است آب زودتر
به جوش می آید .تبدیل گاز به مایع میعان نامیده می شود این عمل با از دست دادن گرما همراه است.
فعالیت های یادگیری

کتاب معلم علوم تجربی سوم دبستان

قبل از آموزش:
١ــ دستورالعمل اجرای آزمایش را به تفکیک فعالیت های کتاب درسی آماده کنید.
٢ــ آزمایش های درس را انجام دهید تا از حصول نتیجه آنها اطمینان پیدا کنید.
شروع آزمایش
١ــ بدون بیان اهداف درس به گروه های دانش آموزان بیان کنید که می خواهید ،مسابقه
حباب سازی برگزار کنید روش کتاب مبنایی برای انجام فعالیت است اما آنها بر پایه تجربه خود می توانند
آن را توسعه دهند و کامل نمایند.
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٢ــ پس از انجام فعالیت از آنها بخواهید پس از مشورت در گروه به سؤال های فعالیت پاسخ دهند.
گاز چیست؟
١ــ تعدادی بادکنک در اختیار گروه ها قرار دهید از آنها بخواهید بادکنک هایی به اندازه متفاوت
باد کنند سپس از آنها سؤال کنید داخل بادکنک چیست؟
٢ــ از آنها بخواهید ویژگی های هوا را با صابون و آب مقایسه کنند.
٣ــ به روش بارش فکری و با بیان ویژگی های هوا ،مفهوم گاز را کشف کنند.
4ــ به کمک تصاویر درباره استفاده های گوناگون گازها گفت وگو کنید.
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مواد همیشه در یک حالت باقی نمی مانند.
در این قسمت به کمک مقداری آب و یخ و یک کتری که روی شعله گاز قرار دارد با انجام
آزمایش های متنوع مفهوم سازی ذوب ،انجماد ،تبخیر را به کمک گروه های دانش آموزی انجام
دهید.
بعد از آموزش:
١ــ از گروه ها بخواهید با بررسی محیط اطراف خود نمونه هایی از کاربردهای دیگر گازها را
بیان کنند.
٢ــ با دقت در زندگی روزمره نمونه هایی از پدیده های ذوب ،انجماد و تبخیر را فهرست کنند.
ارزشیابی
مالک

سطح 1

سطح 2

سطح 3

مقایسه گازها در یک فهرست بدون بیان ویژگی در یک فهرست با بیان ویژگی در یک فهرست با بیان ویژگی
با مواد جامد و مواد گاز را تشخیص می دهد .مواد گاز را تشخیص می دهد .مواد گاز را تشخیص و کاربرد
آنها را بیان میکند.
مایع
در یک فهرست بدون بیان علت در یک فهرست با بیان علت در یک فهرست با بیان علت
در سه دسته جامد ،مایع و گاز مواد را در سه دسته جامد ،مایع و انجام آزمایش مواد را در
طبقه بندی مواد
سه دسته جامد ،مایع و گاز
و گاز طبقه بندی کند.
طبقه بندی کند.
طبقهبندی کند.
آزمایش و
گزارش
کتاب معلم علوم تجربی سوم دبستان
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با مواد جامد و مایعی که خودش
انتخاب کرده ،یکی از تغییر
حالت های مواد را آزمایش و
به طور شفاهی گزارش می دهد.

با مواد جامد و مایعی که معلم
در اختیارش قرار داده ،یکی
از تغییر حالتهای مواد را
آزمایش و بهطور شفاهی گزارش
می دهد.

با مواد جامد و مایعی که معلم
در اختیارش قرار داده ،یکی
از تغییر حالتهای مواد
را آزمایش و به طور کتبی
گزارش میدهد.

4

درس

مواد اطراف ما ()2

درس در یک نگاه

در این درس دانش آموزان با اندازه گیری حجم مایعات و جرم جامدها آشنا می شوند آنها ابتدا
حجم مایعات را تخمین می زنند و سپس حجم مایعات را با مقیاس خود ساخته و حجم واقعی را با
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مقیاس لیتر می سنجند و با حجم تخمین خود مقایسه می کنند .در مورد حجم ابتدا با مفهوم جرم و
ابزار سنجش جرم یعنی ترازو آشنا شده ،سپس جرم مواد جامد را تخمین زده و با مقیاس خود ساخته
و مقیاس واقعی یعنی کیلوگرم و گرم ،سنجش و آنها را مقایسه می کنند و در پایان با انجام آزمایش به این
نکته پی می برند که مایعات با حجم یکسان ممکن است جرم های متفاوتی داشته باشند.
نقشه مفهومی
اندازه گیری ماده

حجم مایعات

تخمینی

با مقیاس
خود ساخته

جرم مواد جامد
با مقیاس لیتر

تعریف جرم ابزار اندازه گیری سنجش
جرم (ترازو)

تخمینی

مقیاس
خود ساخته

مقیاس کیلوگرم
و گرم

هدف های پیامد محور و سطوح عملکرد

در پایان این درس انتظار میرود دانشآموزان بتوانند:

کتاب معلم علوم تجربی سوم دبستان

١ــ جرم و حجم منونههایی از اجسام جامد و مایع محیط اطراف خود را تخمین
و با مقیاس خودساخته اندازهگیری و گزارش کنند.
٢ــ جرم و حجم منونههایی از اجسام جامد و مایع محیط اطراف خود را با
مقیاس خودساخته و مقیاس استاندارد اندازهگیری و گزارش کنند.
٣ــ جرم و حجم منونههایی از اجسام جامد و مایع محیط اطراف خود را با
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مقیاس خودساخته و استاندارد اندازه گیری و با ارائه جدول مقایسهای اهمیت مقیاس
استاندارد جرم و حجم را گزارش کنند.
وسایل و مواد الزم  :پارچ ،لیوان ،قاشق ،ترازو ،رنده ،سنگ ترازو ،آب ،حبه قند ،صابون،
مایعی غیر از آب
دانستنی ها برای معلم

جرم :جرم یک جسم مقدار ماده تشکیل دهنده یک جسم است .جرم را معموال ً با واحد
کیلوگرم بیان می کنند .برای مقدار کم مواد از واحدهای گرم و کیلو گرم و برای مقدار زیاد ماده از واحد
«تن» استفاده می شود .در زندگی روزمره معموال ً از واحد گرم و کیلوگرم برای بیان مقدار ماده ای که
می خریم و یا می فروشیم استفاده می کنیم .معموال ً در زندگی روزمره به جای کلمه جرم از کلمه وزن
استفاده می شود مثال ً می گوییم وزن من  70کیلوگرم است در حالی که درست است بگوییم جرم من 70
کیلوگرم است .وزن نوعی نیرو است و در واقع نیروی جاذبه ای است که زمین به جسم وارد می کند.
البته وزن و جرم با هم در ارتباط اند ،هر چه جرم جسمی بیشتر باشد نیروی وزن آن هم بیشتر است.
وزن ما به محلی که در آن قرار گرفته ایم بستگی دارد ،زیرا میزان نیروی جاذبه زمین در مناطق مختلف
متفاوت است .برای نمونه اگر یک فضانورد به فضاهای دوردست سفر کند ممکن است به جایی برسد
که دیگر تقریباً بر او هیچ جاذبه ای وارد نشود ،یعنی در حالت بی وزنی قرار بگیرد اما روشن است که
فضانورد همچنان جرم دارد.
حجم :مقدار جایی است که جسم اشغال می کند برای مواد جامد اگر جسم شکل هندسی
منظم داشته باشد با اندازه گیری طول ،عرض و ارتفاع و ضرب آنها در یکدیگر حجم محاسبه می شود.
حجم مایعات با ریختن آنها در ظروف مدرج مانند استوانه مدرج اندازه گیری می شود .حجم گاز تابع
ظرف است که در آن وارد می شود اگر جسم جامدی مانند سنگ ،شکل هندسی منظمی نداشته باشد
با وارد کردن آن در آب با حجم معین ،از روی تفاوت حجم آب ،قبل و بعد از افزودن سنگ محاسبه
می شود .لیتر و میلی لیتر واحدهای متداول حجم می باشند.
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فعالیت های یادگیری

قبل از آموزش:
1ــ نقشه زمینه محور درس خود را طراحی کنید.
2ــ آزمایش های درس را شخصاً انجام دهید تا از حصول نتیجه آنها اطمینان پیدا کنید.
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شروع آموزش:
الف) آموزش حجم
1ــ یک پارچ آب به هر گروه بدهید و از آنها بخواهید میزان آب پارچ را با لیوان های شخصی
خود اندازه گیری کنند و علت تفاوت را بیان نمایند.
2ــ با آوردن نمونه ای از مایعات موجود در بازار دانش آموزان را با مفهوم لیتر آشنا کنید.
3ــ ظروفی با حجم های متفاوت آب به گروه ها بدهید از آنها بخواهید حجم آب را تخمین بزنند
آنگاه با بطری یک لیتری حجم آب را سنجش و با تخمین خود مقایسه کنند.
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ب) آموزش جرم
1ــ بهتر است با مراجعه به یک میوه فروشی و سوپرمارکت آموزش را در محیط واقعی ارائه کنید.
2ــ از گروه ها بخواهید خودشان ترازو بسازند و مقدار جرم مواد مختلف را با هم مقایسه کنند.
3ــ اجازه دهید رابطه کیلوگرم و گرم را با ترازو خود گروه ها به دست آورند.
4ــ ایستگاه فکر مربوط به مقایسه جرم دوباره با حجم یکسان را پس از انجام آزمایش در کالس
به بحث وگفت و گو بگذارید.
بعد از آموزش:
١ــ از دانش آموزان بخواهید از بزرگ ترها بپرسند در گذشته چگونه مواد را برحسب جرم یا
حجم آنها مبادله می کردند.
٢ــ از دانش آموزان بخواهید در یک اقدام گروهی تصاویری از نمونه های مختلف ترازو و
ظروف مدرج را جمع آوری و نمایشگاه عکس از آنها برپا کنند.
ارزشیابی

ارزشیابی این درس بر اساس سه مالک ،تخمین و اندازه گیری و مقایسه کردن و گزارش دادن
در سه سطح هم برای حجم و هم برای جرم انجام می شود.
مالک

سطح 1

سطح 2

سطح 3

جرم و حجم مواد جامد و مایع را جرم و حجم مواد جامد و مایع جرم و حجم مواد جامد و مایع را
تخمین و
تخمین و با مقیاس خود  ساخته را تخمین و با مقیاس استاندارد تخمین و با مقیاس خود ساخته و
اندازه گیری
استاندارد اندازه گیری می کند.
اندازهگیری میکند.
اندازهگیری میکند.

کتاب معلم علوم تجربی سوم دبستان
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مقایسه
کردن

جدول مقایسه ای از جرم و جدول مقایسهای از جرم و جدول مقایسهای از جرم و حجم
حجم تخمین و مقیاس خود حجم تخمین و جرم استاندارد تخمین و مقیاس خود ساخته و
استاندارد تشکیل میدهد.
تشکیل میدهد.
ساخته تشکیل می دهد.

گزارش
دادن

نتایج اندازه گیری و مقایسه نتایج اندازهگیری و مقایسه نتایج اندازه گیری و مقایسه خود
خود را به طور شفاهی گزارش خود را بهطور کتبی هم گزارش را به طور کتبی گزارش داده و در
آن به اهمیت مقیاس استاندارد
می دهد.
می دهد.
می پردازد.

5

درس

آب مادۀ با ارزش
ابرها در نتیجه ی باالرفتن سرد می شوند.

درس در یک نگاه

چرخه آب به عنوان یک کل آشنا می شوند ،سپس به مقایسه
در این درس ،دانش آموزان ابتدا با
ٔ
سطح آب ها و خشکی های روی زمین پرداخته می شود و در مورد تبخیر آب ها و تهیه آب شیرین
و چگونگی تشکیل ابر اشاره می شود .پرسش های خود را مطرح کرده و سپس برای یافتن پاسخ
پرسش ها ،وسیله می سازد یا تهیه می کند ،به منابع مختلف مراجعه کرده و پس از انجام آزمایش ها،
همه این فعالیت ها می خواهیم که دانش آموز به ارزش
گزارش کار خود را ارائه می دهند .در نهایت با ٔ
آب پی ببرد.
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نقشه مفهومی
آب های کرۀ زمین

مقایسه آب ها و خشکی ها

اقیانوس ها و دریا ها
تبدیل بخار

جابه جا شدن به وسیله باد

پنبه ای

به  وجود آمدن ابر

آلودگی آب ها

شکل های گوناگون ابر

تصفیه و پاکیزه کردن

پیشگیری از آلودگی

الیه الیه

ارائه راهکارها

صرفه جویی

هدف های پیامد محور و سطوح عملکرد

در پایان این درس انتظار میرود دانشآموزان بتوانند:

کتاب معلم علوم تجربی سوم دبستان

1ــ برای پاسخ به پرسشها ،منابع را شناسایی کرده و از ابزار جمع آوری اطالعات
استفاده کنند ،اما در گزارش تنظیم شده ،هامهنگی الزم بین مسئله موضوع و منابع و
ابزارها وجود ندارد.
٢ــ برای پاسخ به پرسشها و موضوع مورد مطالعه ،چند منبع را شناسایی کرده
و ابزار متناسب با منابع مورد نظر را تهیه کرده و گزارشی که بیانگر پاسخهای مستندی
به پرسشهای مورد نظر است را تنظیم کنند و در گزارش تنظیم شده ،هامهنگی بین
ابزار و منابع وجود دارد.
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٣ــ برای پاسخ به پرسشهای موضوع مورد مطالعه ،منابع متعددی را شناسایی
کرده و ابزار متناسب با هر یک از منابع را تهیه کنند .گزارش تنظیم شده به خوبی
بر روی پرسشهای مورد مطالعه متمرکز است و اطالعات جمعآوری شده به صورت
منسجم و در راستای پرسشها ،گزارش شده است و انتظارات مورد نظر در گزارشنویسی
را رعایت کنند.
وسایل و مواد الزم :بشقاب فلزی ،گیره یا دستکش برای نگهداری ظرف فلزی ،لیوان یا
بشر ،وسیله ای برای حرارت دادن آب مانند چراغ الکی یا ،...نمک ،قاشق چایخوری ،کره جغرافیایی
پارچه هم جنس و هم اندازه ،بطری شیشه ای باریک و بلند ،آب داغ ،چند تکه یخ ،لیوان
یا نقشه ،دو تکه
ٔ
یک بار مصرف یا گلدان کوچک ،مقداری خاک ،چند عدد لوبیا ،بطری آب به عنوان پیمانه ،ظرف
مالقه بزرگ ،کتری.
شیشه ای مکعب مستطیل شکل ،ظرف برای نگهداری یخ ،چراغ مطالعهٔ ،
دانستنی ها برای معلم

ارزش آب در قرآن کریم :آب در قرآن کریم  63بار آمده است و در این آیات اشاره دارند که
همه جانداران به آب وابسته است و نیز از نقشهای گوناگون آن در
عرش خداوند بر روی آب بوده و حیات ٔ
زمین از احیای زمین ،سرسبزی طبیعت ،رویش گیاهان ،پیدایش مراتع ،مزارع و باغها سخن رفته است.
منابع و مخازن آب چون دریاها ،آسمان ،کوهها ،نهرها ،چشمهها و چاهها ،از دیگر مسائل مربوط به آب
است که آیات قرآن به آن اشاره دارند .در آیاتی چند نیز از وجود آب در جهان آخرت به صورت یکی از
نعمتهای بهشت خبر داده است.
همه این آیات ،ذهن انسان را از توجه به علل و عوامل مادی تأمین آب منصرف
قرآن کریم در ٔ
ساخته و به عامل اصلی تأمین آن ،یعنی خداوند سبحان ،معطوف داشته است؛ البته در این آیات،
گاه به مسائل علمی نیز اشاره های دقیق شده؛ اما بیشتر و برتر از آن بر اموری دارای اهداف تربیتی
و هدایتی تأکید شده که مهم ترین آنها از این قرار است:
عرش خدا بر آب
آب ،نعمت الهی
آب ،آیه الهی
تأمین غذای انسان
نقش آب
منشأ حیات
وسیله ویرانی و نابودی
احیای زمین
رفع تشنگی
ٔ
طهارت و بهداشت
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آب همواره در اتمسفر و روی خشکی ها در حال جابه جایی است .انرژی تابشی خورشید سبب
تبخیر آب دریاها می شود .حرکت رو به باالی هوا بخار آب را به آسمان می برد .آب سرانجام دوباره
به صورت باران به سطح زمین برمی گردد .این فرایند پایان ناپذیر را «چرخه آب» می گویند.
چرخه آب وجود دو فرایند تبخیر و میعان ضرورت دارد.
برای برقراری
ٔ
آب فقط از روی دریاها تبخیر نمی شود ،بلکه این فرایند از روی دریاچه ها ،رودخانه ها،
خاک ،گیاهان ،بدن جانوران و ...هم انجام شدنی است.
چرخه آب ،در روی خود دریا صورت می گیرد.
معموال ً کوتاه ترین مسیر
ٔ
بلندترین مسیر این چرخه ،انتقال بخار آب از دریا به خشکی ،در یک محل سرد مانند قطب است
که ممکن است تا میلیون ها سال هم به درازا بکشد.
«آب شیرین» که از ذوب برف ها و بارندگی حاصل می آید ،اگر از زمین های پرنمک عبور کند،
مقداری از آن نمک را در خود حل می کند و «آب شور» حاصل را به دریا می برد .انجام این فرایند در
طول میلیون ها سال ،سبب شده است که آب دریا هم شور شود.
اگر نمک های موجود در آب اقیانوس ها را روی قاره ها بگسترانند ،الیه ای به قطر  200متر از
نمک تشکیل می شود.
وقتی آب را می جوشانید ،حباب های زیادی به سطح آن می آیند ،می ترکند و ظاهر ًا در هوا
ناپدید می شوند .عمال ً در این کار ،آب از حالت مایع به حالت گاز بی رنگی درمی آید؛ یعنی مولکول های
آب از محیط مایع به داخل هوا می روند و با مولکول گازهای دیگر مخلوط می شوند اما در هر دما
فقط مقدار معینی از مولکول های آب می توانند وارد هوا شوند (هر چه هوا گرم تر باشد ،مولکول ها آب
بیشتری را در خود جای می دهند) .سرانجام هوا از این مولکول ها اشباع می شود و مقدار بیشتری از
آن را نمی پذیرد.
میزان شوری آب اقیانوس ها در نقاط مختلف فرق می کند .در هر لیتر آب دریا به طور متوسط
 35گرم نمک وجود دارد .مقدار امالح موجود در آب های زمین به عوامل مختلفی از قبیل مقدار
تبخیر ،وارد شدن آب رودخانه و ذوب یخ های قطبی بستگی دارد و متناسب با آنها ،زیاد و کم می شود.
حدود  75درصد یا سه چهارم سطح زمین را آب پوشانده است که حدود  97درصد آن را،
آب های شور اقیانوس و دریاها و تنها  3درصد آب موجود در روی خشکی ها را آب شیرین تشکیل
می دهد .از این مقدار بسیار کم نیز بخش عمده ای در کوه ها ،قطب شمال و جنوب زمین به صورت
یخچال های بزرگ و کوچک ذخیره اند که قابلیت استفاده ندارند.
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کمتر از یک درصد از آب های موجود بر روی خشکی ها ،در دریاچه ها ،رودها و آب های
زیرزمینی هستند که نیاز انسان به آب را برطرف می کنند.
منابع آب

مقدار تقریبی آب به درصد

اقیانوس ها

96

یخچال های قطبی و کوهستان ها

3

آب های زیرزمینی

1

ابرها

0/001

جانداران

0/0001

همه آب های سطح زمین ،از بخار آبی بوده است که در طول یک میلیارد سال اول
گفته می شود منشأ ٔ
دهانه کوه های آتش نشان خارج شده و به هوا می رفت .سپس ابرهای فراوان پدید آمده
بعد از پیدایش زمین از ٔ
و شروع به بارش کردند ،آب حاصل ،در گودی های سطح زمین جمع شدند و اقیانوس ها  را پدید آوردند.
همه جانداران ضروری است .زندگی در آب آغاز شده و امروز هم بیشتر
وجود آب برای ٔ
گونه های جانوری در آب ساکن اند .گیاهان هم مانند جانوران فرایندهای حیاتی خود را در محیط آب
انجام می دهند.
تبخیر عملی است که آب را از حالت مایع به گاز غیرقابل دیدن تبدیل می کند .عمل تبخیر همیشه
از سطح آب انجام می شود و هر چه سطح وسیع تر باشد ،تبخیر زیادتری صورت می گیرد .مقدار بخار
آبی که از قبل در هوا وجود دارد بر سرعت تبخیر اثر می گذارد .وزش باد نیز به سرعت تبخیر آب
کمک می کند.
تشکیل ابر و مه :در هوا همیشه مقداری بخار آب وجود دارد .که حاصل تبخیر آب از روی دریاها
و کوهها و خشکیهاست .مقدار بخار آب موجود در هوا به طور معمول تا  4درصد حجم آن میرسد.
هوای گرم بیشتر از هوای سرد بخار آب را در خود نگه می دارد و اگر هوا در محلی شروع
به سرد شدن کند بخار آب موجود در آن به صورت قطره های ریز به قطر  20تا  60میکرون ( 0/02تا
 0/06میلی متر) درمی آید (مانند مواقعی که مه تشکیل می شود .مه ،ابری است که در نزدیکی سطح زمین
شکل می گیرد).
در طبقات باالی هوا ،دما نسبت به طبقات پایین کمتر است .پس وقتی هوای گرم و مرطوب به
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آن قسمت ها برسد ،بخار آب اضافی خود را به صورت همان قطره ها پس می دهد .این مجموعه قطره ها،
ابر را پدید می آورند.
دیدن ابرها دلیل واضحی بر وجود رطوبت در هواست ،هر اندازه مقدار ابر بیشتر باشد ،رطوبت
هوا زیادتر است .رطوبت هوا ممکن است به شکل ذرات ریز آب یا بلورهای یخ باشد.
از دانش آموزان بخواهید به مدت یک هفته ،هر روز در ساعت معین از خانه بیرون بروند و به
ابرها نگاه کنند و شکل آن را در جدولی رسم کنند و نوع هوا را هم یادداشت کنند .در پایان هفته
یادداشت های خود را ببینند و گزارش دهند تا خودشان پی ببرند که ابرهای مختلف چه نوع هوایی را
نشان می دهد.
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مسئله کم آبی در بسیاری از نقاط کشور ما کامال ً آشکار است و با ازدیاد جمعیت از
هم اکنون
ٔ
یک طرف و یا مدرن شدن زندگی از طرف دیگر احتیاج به آب زیاد و زیادتر می شود .به طور متوسط
یک نفر در روز از راه آشامیدنی ها و غذا در حدود  4لیتر آب وارد بدنش می کند .یا یک دوش گرفتن
در حدود   20لیتر آب مصرف می شود .به این مقدار باید آبی را هم که برای شستن دست و روی،
ظروف ،سبزی ها ،لباس ها و ...به کار می رود ،افزوده میزان خروجی آب از شیرهای آب و دوش حمام
بین  10تا  20لیتر در یک دقیقه است و اگر مدت استحمام یک نفر فقط  10دقیقه باشد ،حدود 200
استفاده مفید به عمل می آید و حدود
لیتر آب گرم مصرف می شود که فقط از 10درصد آب مصرفی
ٔ
90درصد آن وارد فاضالب می شود.
راه های گوناگونی برای اندازه گیری مقدار مصرفی آب برای شستشوی دست و صورت و
مسواک زدن وجود دارد .مثال ً دانش آموزان می توانند بر روی یک بطری بنویسند آب آشامیدنی ،بطری
دیگر شستن دست و صورت و بطری سوم مسواک زدن و به مدت یک هفته در مدرسه یا خانه از
آب هر    بطری استفاده کنند و تعداد بطری های آب را در جدولی بنویسند .در پایان هفته مقدار آب
مصرف شده را در گروه مقایسه کنند.
نام بطری

تاریخ

تعداد بطری های مصرف شده در یک هفته

آشامیدن
شستن دست

فعالیت های یادگیری

در شروع آموزش این درس ،از دانش آموزان بخواهید در دفتر علوم خود ،شکل چرخه آب
را رسم کنند و برای هر یک از عالمت پیکان ها ،تعریفی بنویسند و سپس در طی آموزش این درس و
مقایسه
اولیه خود مراجعه کنند و با
ٔ
پس از انجام هر فعالیت ،مجدد ًا به تصویر رسم شده و نوشته های ٔ
اطالعات جدیدی که جمع آوری کرده اند ،مواد نوشته شده را تأیید ،اصالح یا بازنویسی کنند.
در صورت داشتن عالقه به انجام فعالیت های عملی ،می توانید با ساختن یک دستگاه ،مراحل
تبخیر ،میعان و بارش را به دانش آموزان به طور علمی نشان دهید.
روش کار :ابتدا مقداری آب را در ظرف بریزید و آن را در داخل دستگاه قرار دهید .درپوش
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شیشه ای یا هر درپوش شفاف دیگری را بر روی دستگاه بگذارید .مقداری یخ را در یخدان گذاشته
و در آن را ببندید .یک چراغ مطالعه را که دارای المپ حبابی است طوری خم کنید که نور فقط به
قسمتی از دستگاه که دارای آب است ،بتابد.
محدوده یخدان ابتدا تشکیل ابر می دهد و
پس از مدتی ،آب تبخیر شده از دستگاه با برخورد به
ٔ
چرخه آب
سپس بارندگی اتفاق می افتد ،تا زمانی که یخ در یخدان وجود دارد ،دانش آموزان می توانند
ٔ
(تبخیر ،میعان و بارش ) را به خوبی مشاهده کنند.
چرخه آب این کمک را به دانش آموزان می کند تا دریابند که در
درباره
انجام این فعالیت و بحث
ٔ
ٔ
چرخه آب یک سیستم بسته است .با انجام فعالیت های این دو درس به نقش انسان در حفظ و
طبیعت
ٔ
ایجاد تعادل در طبیعت پی خواهند برد.
مراحل انجام آزمایش1 :ــ مالقه را در قسمت یخ ساز یخچال قرار دهید تا سرد شود.
2ــ کتری را روی اجاق بگذارید تا آب جوش بیاید (تا جوش آمدن آب کتری مالقه را از یخ ساز
لوله کتری ،مالقه سرد را روی بخار آبی
خارج نکنید) .پس از جوش آمدن آب و خارج شدن بخار از ٔ
که از لوله خارج می شود ،نگه دارید.
چند ثانیه بعد خواهید دید که باران می بارد.
مقایسه مقدار آب های زمین بهتر است از دانش آموزان بخواهید تا جدول (100 ،) ٥  *20
برای
ٔ
دهنده
قسمتی مطابق شکل زیر در دفتر علوم خود رسم کنند و  3قسمت آن را آبی کم رنگ (نشان ٔ
دهنده آب های شور) رنگ آمیزی کنند .سپس
آب های شیرین) و  97قسمت آن را آبی پررنگ (نشان ٔ
مطالب این صفحه کتاب درسی شان را بخوانند و آن را با جدولی که رسم کرده اند مقایسه کنند.
 3قسمت از  100قسمت :دوباره از دانش آموزان بخواهید یک جدول دیگر مانند جدول قبلی
رسم کنند و سپس خانه های هر ردیف را دو قسمت کنند تا جدولی ( )٥  *40قسمتی داشته باشند .این
بار با استفاده از  3رنگ مختلف آبی جدول را رنگ آمیزی کنند.
کتاب معلم علوم تجربی سوم دبستان
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ارزشیابی
مالک ها

سطح 1

سطح 2

برای جمع آوری اطالعات برای جمع آوری اطالعات به
فقط از یک منبع استفاده چند منبع مراجعه کرده و می تواند
شناسایی
می کند و اطالعات محدودی اطالعات موردنیاز برای پاسخ گویی
منابع
را در اختیار دیگران قرار دهد.
را ارائه می دهد.

سطح 3
برای شناسایی اطالعات ،منابع
مختلف را جمعآوری کرده و
میتواند اطالعات مورد نیاز برای
پاسخگویی عمیق به مسئله طرح
شده را در اختیار قرار دهد.

درباره
اطالعات خود را
ٔ
پرسش ها و فعالیت ها ثبت
ثبت
می کند .اما این اطالعات،
اطالعات
ارتباط مناسبی با مسئله طرح
شده ندارد.

روش ثبت اطالعات را مشخص از روش های متنوعی برای
می کند و ارتباط بین ثبت اطالعات ثبت اطالعات استفاده می کند و
اجزای مسئله در پاسخ به سؤال
و مسئله مشخص است.
مشخص است.

چارچوب گزارش رعایت شده
و ارتباط میان یافته ها بدون
درنظر گرفتن نکاتی که یکدیگر
را تأیید می کنند یا با یکدیگر
مغایرت دارند ،مشخص نشده
است.

چارچوب گزارش رعایت شده و
ارتباط میان یافتهها با درنظر گرفتن
نکاتی که یکدیگر را تأیید یا رد
میکنند را تعیین کرده و به جزئیات
نیز توجه دارد.

تهیۀ
گزارش

چارچوب گزارش رعایت شده و
ارتباط میان یافته ها با در نظر گرفتن
نکاتی که یکدیگر را تأیید می کنند یا
با یکدیگر مغایرت دارند ،تبیین شده
است.
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6

درس
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درس در یک نگاه

زندگی ما و آب

در این درس ،دانش آموز ،با نفوذپذیری آب در خاک های مختلف ،چگونگی تشکیل آب های
زیرزمینی و چگونگی تصفیه آب آشنا می شود و برای یافتن پاسخ پرسش های کتاب و یا پرسش هایی که
خود یا دوستانش طرح می کنند ،به صورت فردی یا گروهی وسیله می سازند و یا مواد مورد نیاز را تهیه
کرده و با استفاده از منابع مختلف و انجام فعالیت ها گزارش کار خود را ارائه می دهد.
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نقشه مفهومی
زندگی ما و آب

آب ،باران و برف

جاری می شود در زمین فرو بخار می شود
می رود

رودها

تغییر چهرۀ تصفیۀ آب
زمین

آب های زیرزمینی

قنات

استفادۀ جانداران

جانور

انسان

کشاورزی

صنعتی

چاه

هدف های پیامد  محور و سطوح عملکرد

در پایان این درس انتظار میرود دانشآموزان بتوانند:
1ــ با استفاده از منابع و ابزار دربار ٔه پرسشها و مفاهیم اطالعات جمعآوری
کرده و گزارش کنند ،اما در گزارش تنظیم شده ،هامهنگی الزم بین مسئله ،موضوع و
منابع و ابزار وجود ندارد.
2ــ برای پاسخ به پرسشها و موضوع مورد مطالعه ،چند منبع را شناسایی کرده و
ابزار متناسب با منابع را تهیه کرده و گزارشی که بیانگر پاسخهای مستند به پرسشهای
مورد نظر را تنظیم میکند و در گزارش تنظیم شده ،هامهنگی بین ابزار و منابع وجود
دارد.
4ــ برای پاسخ به پرسشها و موضوع درس ،منابع متعددی را شناسایی کرده و
ابزار متناسب با هر یک از منابع را تهیه میکند .گزارش تنظیم شده بهخوبی بر روی
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پرسشهای مورد مطالعه متمرکز است و اطالعات جمعآوری شده به صورت منسجم و
در راستای پرسشها ،گزارش شده است و انتظارات مورد نظر در گزارشنویسی رعایت
شده است.
وسایل و مواد الزم:
١ــ کاغذ سفید ،مقوای ضخیم ،سنجاق یا گیره کاغذ ،قطره چکان
2ــ مقداری خاک باغچه ،خاک رس و ماسه ،سه ظرف مکعب مستطیل شکل شفاف یا سینی
بزرگ ،قوطی سوراخ شده و آب ،دو ظرف شیشه ای دهانه گشاد ،ذره بین ،آب و دستکش ،بطری خالی،
مقداری شن ،ماسه و ریگ شسته شده ،آب گل آلود و لیوان
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پس از هر بارندگی یا ذوب یخ و برف ،بر اثر نیروی گرانش زمین ،آب در سرازیری ها راه می افتد
و آب های جاری به شکل جوی و رود را پدید می آورد .مقداری از این آب دوباره بخار می شود و
به هوا برمی گردد و مقداری هم در خاک فرو می رود و منابع آب زیرزمینی را تشکیل می دهد .مقدار
آب های جاری به عوامل زیر بستگی دارد:
 زمان بارندگی :هر چه زمان بارندگی طوالنی باشد ،مقدار آب های جاری هم بیشتر می شود.
 نوع بارندگی :هر چه بارندگی شدیدتر یا سرعت ذوب یخ ها بیشتر باشد ،مقدار آب های
جاری هم زیادتر خواهد شد.
 پوشش گیاهی :وجود پوشش گیاهی عالوه بر جذب مقداری از آب باران ،تا حدود زیادی
باعث کندی حرکت آب در روی زمین هم می شود.
 هرچه تعداد درز و شکاف و حفره های خاک و سنگ زمین کمتر باشد ،مقدار آب کمتری در
زمین فرو می رود و در نتیجه ،بیشتر آن در روی زمین جاری می شود.
وقتی مقدار بارندگی زیادتر از حد تبخیر و ایجاد جریان های سطحی مانند نهر و رود باشد و
زمین هم نفوذپذیر باشد ،مقداری از آب در زمین نفوذ می کند و در فضاهای خالی موجود در میان
سنگ ها می ماند.
آب زیرزمینی ،یکی از مهم ترین منابع آب شیرین در همه قاره هاست .تخمین زده می شود که
حدود  90درصد از آب مصرفی انسان ،در زیرزمین ذخیره است.
به زمین ها و سنگ هایی که می توانند آب را در خود ذخیره کنند ،آبدار گفته می شود .بیشتر این
سنگ ها ،از نوع ماسه سنگ و آبرفت هایی اند که فضاهای خالی در آنها زیاد است .سنگ های آهکی
درباره سنگ های آبدار ،آن است که فضاها
نکته مهم
ترک دار هم مقداری آب در خود نگه می دارندٔ .
ٔ
یا ترک های موجود در آنها به هم راه داشته باشد تا آب بتواند در میان آن فضاها نفوذ کند .مقدار آبی
درجه تخلخل آن بستگی دارد .تخلخل به مقدار فضاهای
که یک سنگ می تواند در خود نگه دارد ،به
ٔ
دهنده سنگ مهم نیست.
خالی موجود در سنگ یا رسوب اشاره می کند و
ٔ
اندازه دانه های تشکیل ٔ
رسوب یا سنگی که ذرات موجود در آن کامال ً به هم فشرده اند ،تخلخل کمتری دارد.
برای پی بردن به مقدار نفوذپذیری خاک ،ابتدا سر و ته قوطی های حلبی را جدا کنید .ته همه
قوطی ها را با یک توری ظریف ببندید .برای آنکه ذرات خاک از این توری نگذرند ،از داخل قوطی،
یک قطعه کاغذ صافی روی هر توری بگذارید ،سه نمونه خاک دانه درشت ،متوسط و ریز را روی
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اجاق گاز حرارت دهید تا کامال ً خشک شوند (خاک ها ممکن است محتوی آب باشند) در سه قوطی به
مقدار مساوی از سه نمونه خاک بریزید ،قوطی ها را در جایی بگذارید که بتوانید درآنها آب بریزید و از
زیر ،آب نفوذ کرده را جمع آوری کنید .در هر سه قوطی به مقادیر مساوی آب بریزید و زمانی را که در
آن عمل چکه کردن آب از زیر هر قوطی پایان یافته است ،یادداشت کنید ،مقدار آب جمع شده در زیر
قوطی ها را با هم مقایسه کنید.
حدود  3/4یک پارچ شیشه ای دهان گشاد بزرگ را از مخلوط ماسه و شن پرکنید .آن قدر آب
بر روی شن و ماسه بریزید تا سطح آب به حدود نصف سطح مخلوط ماسه و شن برسد .این سطح آب،
سفره آب را نشان خواهد داد .با استفاده از ماژیک ،سطح آب را بر روی شیشه عالمت گذاری
سطح ٔ
سفره آب باال خواهد آمد.
کنید .حال اگر آب بیشتری به پارچ اضافه کنیدٔ ،
نیروی گرانش زمین ،آب را به درون خاک و سنگ می کشاند و این حرکت تا جایی ادامه می یابد
الیه غیر قابل نفوذ برسد .از آن پس ،با نفوذ آب بیشتر به زمین ،آب تمام فضاهای موجود در
که آب به ٔ
الیه غیرقابل نفوذ را پر می کند و آنجا را به حد اشباع می رساند .به این
سنگ و خاک باالتر از محل ٔ
منطقه اشباعی و سطح باالی آن را سطح ایستایی می گویند.
قسمت از زمین که آبدار شده،
ٔ
چاه و چشمه :دو راه مهم دستیابی به آب های زیرزمینی ،استفاده از چاه و چشمه است .چاه ها
را تاجایی حفر می کنند که به زیر سطح ایستایی برسد و آنگاه آب را با تلمبه های مختلف به سطح زمین
می  آورند .چشمه به محلی گفته می شود که منبع آب زیرزمینی خود به خود راهی به سطح زمین باز کرده
است.
آب زیرزمینی :منبع طبیعی پرارزش است که در سال های اخیر با افزایش جمعیت ،صنعتی
شدن بسیاری از شهرها ،زیاد شدن فعالیت های کشاورزی و باغداری و تغییر روش زندگی ،بر مصرف
آن افزوده شده است و کمتر کسی به این فکر است که در آینده نزدیک ،مشکل کم آبی می تواند فاجعه بار
باشد .در بیشتر شهرهای ایران ،آب مصرفی از چاه های عمیق تأمین می شود اما سرعت برداشت ،به
هیچ  وجه با سرعت جانشینی هماهنگ نیست .بنا به گزارش آب منطقه ای تهران کشور ما از لحاظ
رتبه سوم قرار دارد .مشکالت حاصل از مصرف
برداشت بیش از حد از منابع زیرزمینی آب ،در ٔ
  رویه آب های زیرزمینی ،بروز مسائلی از این قبیل را در پی دارد:
بی ٔ
پایین رفتن سطح ایستایی و در نتیجه ،خشک شدن بیشتر چاه ها.
تلمبه قوی تر.
کم شدن فشار و نیاز به نصب ٔ
شور شدن آب چاه در پارهای از مناطق ساحلی که در سال های اخیر جمعیت آنها زیادتر شده است.
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فرونشینی زمین
آلودگی
آلودگی منابع آب زیرزمینی نیز از جمله پدیده هایی است که در سال های اخیر و به علت
صنعتی شدن بعضی از مناطق و نفوذ پساب های اغلب سمی حاصل از فعالیت آنها ،نفوذ آب های
کشاورزی که مواد آفت کش یا کود در آنها حل شده وارد شدن فاضالب های شهری رو به ازدیاد به
زمین های قابل نفوذ و حتی انباشته کردن زباله ها در مناطق خاص دچار آن شده ایم.
بازیافت آب :آب رودخانه ها و دریاچه ها را «آب شیرین» می نامیم .اما این آب را نمی توانیم
بیاشامیم .این آب ممکن است جانداران بیماری زا یا مواد شیمیایی سمی داشته باشند ،جانداران
بیماری زا را می توان با جوشاندن آب از بین برد .اما برای اطمینان یافتن از سالمت آبی که مصرف
می کنیم ،آب رودخانه ها و دیگر منابع را قبل از توزیع از تصفیه خانه می گذرانند.
فعالیت های یادگیری

1ــ فعالیت (نفوذپذیری آب در انواع خاک)
2ــ فعالیت (پی بردن به چگونگی تشکیل آب های زیرزمینی)
3ــ آزمایش کنید (تصفیه آب)
قطعه کاغذ سفیدی را با یک سنجاق یا گیره به مقوای قطوری متصل کنید و آن را روی زمین
اندازه قطره های پخش شده توجه کنید.
بگذارید با قطره چکان ،آب رنگی را روی آن بریزید ،به شکل و
ٔ
این کار را بار دیگر تکرار کنید ،اما این بار یک طرف مقوا را باالتر از طرف دیگرش بگذارید .ارتفاع
ریزش قطره های آب را کم و زیاد کنید .از دانش آموزان بخواهید تا مشاهداتشان را بیان کنند.
ماسه درشت و سرانجام یک
مطابق شکل ،یک الیه ریگ کوچک ،سپس الیه ای شن یا ماسه یا ٔ
ماسه نرم در قیف بریزید .ابتدا مقداری آب تمیز به میان قیف بریزید و بگذارید تا الیه های شن ،ماسه
الیه ٔ
یا ریگ را کامال ً بشویید تا گل و الیی که ال به الی آنهاست کامال ً شسته شود ،سپس قیف را روی ظرف
بگذارید و آب گل آلود را به آرامی روی قیف بریزید .مشاهده خواهید کرد که الیه ها ،آب گل آلود را
صاف خواهد کرد و آب زالل به درون پارچ عبور داده می شود.
معموال ً برای تصفیه آب لوله کشی از کلر استفاده می شود .برای پی بردن به آن ،در تابه ،مقداری
آب سرد بریزید و آن را روی اجاق گاز حرارت دهید .با بوکشیدن از نزدیک روی تابه ،بوی کلر را
می توان حس کرد.
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صفحه توری مانندی می گذرد .در این مرحله ،برگ ها ،چوب ها و زباله هایی
1ــ آب ابتدا از
ٔ
صفحه توری از آب جدا می شوند.
مانند بطری های پالستیکی پشت
ٔ
2ــ آب به مخزن های ته نشینی هدایت می شود و ذرات معلق در آن ته مخزن رسوب می کنند.
مرحله بعدی عبور آب از صافی است .صافی از الیه ای ماسه شکل تشکیل شده است که
3ــ
ٔ
صفحه
جانداران میکروسکوپی ساده ای به نام پروتوزوا سطح آن را پوشانده اند .این پوشش زنده ،مانند
ٔ
ژله مانندی ،روی ماسه قرار می گیرد و بیشتر باکتری ها و جانداران بیماری زا را از آب می زداید.
4ــ برای از بین بردن عوامل زیان بار آب ،آن را با کلر ضدعفونی می کنند.
 5ــ آب تصفیه شده در مخزن های سرپوشیده ذخیره می شود ،این آب سالم و بهداشتی ،در
خانه ها ،مدرسه ها ،اداره ها ،بیمارستان و ...استفاده می شود.
دانه لوبیا و مراحل رشد آن تا رسیدن به
دانش آموزان در سال اول و دوم با چگونگی کاشت ٔ
دانه های جدید آشنا شده اند .فعالیت این صفحه به آنها کمک می کند تا به ارزش آب برای کاشت دانه
ادامه حیات گیاه پی ببرند.
و ٔ
دانش آموزان می توانند این فعالیت را در خانه و همراه والدین انجام دهند.
حدود  4ماه طول می کشد تا دانه لوبیا رشد کند و به تولید دانه های جدیدی برسد .هر هفته از
دانش آموزان بخواهید تا ضمن استفاده از دانستنی های قبلی خود این بار به طور هدفمند با استفاده از
یک بطری گیاه خود را به طور مرتب آبیاری کنند و گزارش آن را به طور مکتوب ارائه دهند .در پایان
این فعالیت و با طرح پرسش های مناسب آنها را هدایت کنید تا ارتباط بین این فعالیت و عنوان درس
را بیان کنند.
چه غذاهایی با لوبیا تهیه می شود؟
تهیه یک وعده غذا مثل خوراک لوبیا ،قورمه سبزی
چگونه می توانید محاسبه کنید که برای ٔ
یا ...چقدر آب مصرف شده است؟
مزرعه لوبیای خود را آبیاری کند ،به چه مقدار آب نیاز است؟
به نظر شما برای اینکه یک کشاورز
ٔ
چگونه می توانیم در موقع خوردن ،از هدر رفتن محصوالت غذایی جلوگیری کنیم؟
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ارزشیابی
مالک ها

سطح 1

سطح 2

برای جمع آوری اطالعات برای جمع آوری اطالعات به
فقط از یک منبع استفاده چند منبع مراجعه کرده و می تواند
شناسایی
می کند و اطالعات محدودی اطالعات موردنیاز برای پاسخ گویی
منابع
را در اختیار دیگران قرار دهد.
را ارائه می دهد.

سطح 3
برای شناسایی اطالعات ،منابع
مختلف را جمعآوری کرده و
میتواند اطالعات مورد نیاز برای
پاسخگویی عمیق به مسئله طرح
شده را در اختیار قرار دهد.

درباره پرسش ها روش ثبت اطالعات را مشخص از روش های متنوعی برای
اطالعات خود را
ٔ
و فعالیت ها ثبت می کند .اما این می کند و ارتباط بین ثبت اطالعات ثبت اطالعات استفاده می کند و
ثبت
اجزای مسئله در پاسخ به سؤال
اطالعات اطالعات ،ارتباط مناسبی با مسئله و مسئله مشخص است.
مشخص است.
طرح شده ندارد.

تهیۀ
گزارش

چارچوب گزارش رعایت شده
و ارتباط میان یافته ها بدون
درنظر گرفتن نکاتی که یکدیگر
را تأیید می کنند یا با یکدیگر
مغایرت دارند ،مشخص نشده
است.

چارچوب گزارش رعایت شده و
ارتباط میان یافته ها با در نظر گرفتن
نکاتی که یکدیگر را تأیید می کنند یا
با یکدیگر مغایرت دارند ،تبیین شده
است.

چارچوب گزارش رعایت شده و
ارتباط میان یافتهها با درنظر گرفتن
نکاتی که یکدیگر را تأیید یا رد
میکنند را تعیین کرده و به جزئیات
نیز توجه دارد.

63

