درس چهارم
دنیای جانوران

درس در یک نگاه

زندگی ما هیچ وقت از جانوران جدا نبوده است .ما از ابتدا با جانوران در محیط زندگی شریک بودهایم
جانوران به ما غذا و پوشاک میدهند و در انجام کارها به ما کمک میکنند ،به طوری که بدون وجود آنها ،زندگی ما
غیرممکن است یا بسیار محدود و مشکل خواهد شد.
در این درس دانشآموزان با جمعآوری اطالعات در مورد جانوران محیط اطراف پی می برند که همهی
موجودات زنده برای زنده ماندن به آب ،غذا و هوا نیاز دارند و برای به دست آوردن غذا به شیوههای مختلف حرکت
میکنند ،هر موجود زندهای رشد میکند و فرزندانی نظیر خود را به وجود میآورد.در فرایند آموزش این درس
دانش آموزان به ارزش و اهمیت وجود جانوران و تأثیر آنها در حفظ تعادل طبیعت پی می برند و نسبت به حفاظت از
آنان حساس می شوند.
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اﻫﺪاف /ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎ
در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ:
ﺳﻄﺢ ١ــ وﻳﮋﮔﯽ رﺷﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ و ﻏﺬا ﺧﻮردن و ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﻳﮏ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد
را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻄﺢ ٢ــ در ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﺳﻪ وﻳﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﻮر را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺟﺎﻧﻮران را
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﺳﻄﺢ ٣ــ ﺟﺎﻧﻮران را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده و در اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ
ــ ﻓﻴﻠﻢ و ﻟﻮح ﻓﺸﺮده آﻣﻮزﺷﯽ
ــ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺎآﺷﻨﺎ )ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺼﺎوﻳﺮ از ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻴﺶﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ(.
ــ ﺑﺮ ﭼﺴﺐ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺮای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺮدن
ــ ﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﺎﻧﻮران
ــ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا و ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﮕﻪداری ﺟﺎﻧﻮر ﻳﺎ ﺟﺎﻧﻮران

٤٢

دانستنی های معلم

موجودات زنده به گروههای آغازیان ساده مانند :باکتریها و جلبکهای ذره بینی ،آغازیان پیشرفته مثل :جلبکهای سبز،
گیاهان ،جانوران و قارچها طبقه بندی میشوند.
بدن همهی جانداران به جز ویروسها از سلول ساخته شده است.
فقط در سلولهای آغازیان ساده هستهی مشخص وجود ندارد .در تمام جانداران دیگر ،سلولها هسته دارند.
همهی جانداران در خاصهی زیر مشترکاند:
همهی آنها با خوردن انرژی الزم را برای حرکت کردن و انجام اعمال حیاتی مختلف دریافت میکنند
همگی ،توانایی حرکت کردن به شکلهای مختلف را دارند و این حرکت برای تغییر دما ،رطوبت ،کمبود اکسیژن ... ،یا به دست
آوردن غذا صورت میگیرد.
با وجود شباهتهای زیاد میان جانداران ،تفاوتهایی هم در شکل بدن و نوع رفتار میان آنها وجود دارد .حتی این تفاوت را در
میان اعضای یک گونه هم میتوان یافت که به کمک آنها ،تشخیص و شناسایی آنها ممکن میشود .مثال ً دو نفر انسان را کامال ً مشابه
نمیتوان در دنیا پیدا کرد.
تفاوتها و شباهتهای ظاهری
تفاوتهای جانوران به ساختمان بدن و نوع عمل آنها مربوط میشود.
از لحاظ ساختمانی گروه بزرگی از جانوران در داخل بدن اسکلت استخوانی یا غضروفی دارند که به آنها مهرهدار
میگویند .دلیل این نوع نام گذاری در ستون مهرههاست که بخش اصلی اسکلت داخلی را تشکیل میدهد و استخوانهای دیگر
به آنها متصل است .اسکلت ،تکیهگاه ماهیچهها و نگهدارندهی شکل بدن و محافظت کننده اندامهای حیاتی مانند قلب ،شش و
مغز است.
در گروه دیگر که بیمهره نامیده میشوند ،اسکلت داخلی وجود ندارد و در بیشتر آنها ،نوعی پوشش در سطح بدن دیده میشود
که همان وظایف اسکلت داخلی را انجام میدهد.
مهرهداران (ماهیها ،دوزیستان ،خزندگان ،پرندگان و پستانداران) در مقایسه با بیمهرهها (اسفنجها ،کیسه تنان ،کرمها ،نرمتنان،
خارتنان و بند پایان) جثههای بزرگتری دارند ،زیرا اسکلت خارجی به علت انعطاف ناپذیری با سنگینی زیاد مانند صدفها مانع رشد
بیشتر بدن میشود و از سرعت حرکت میکاهد.
تفاوتهای شکل جانوران تابع محیط زندگی (آب ،بیابان ،جنگل )… ،آنها هم هست.
مثال ً جانوری که ساکن آب است به جای شش ،آبشش دارد یا از راه پوست تنفس میکند.
تفاوت در نوع محیط زندگی باعث ایجاد تفاوت در رفتارهای انتخاب غذا و نوع آنها هم میشود مثال ً جانوری که گوشتخوار
است اگر دندان داشته باشد از آن فقط برای گرفتن طعمه استفاده میکند .اما جانوران علفخوار از دندانهای پهن برای خرد کردن
علف استفاده میکنند.
همهی گروههای مهره داران به جز ماهیها دارای دو جفت دست و پا هستند اما متناسب با نوع محیط و نوع غذا ،شکل دست
و پا تغییر میکند چنان که در پرندهها ،دستها تبدیل به بال شده یا در مارها دست و پاها از بین رفته است.
به همین ترتیب پوشش بدن هم بسته به نوع محیط زندگی فرق میکند .جانوران ساکن مناطق سرد برخالف جانوران ساکن بیابان
پوششهای ضخیمتری دارند.
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ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی

• ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺟﻮ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدی اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر داﻧﺶآﻣﻮزان اﻳﺴﺘﺎده اﻳﺪ از آﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ
ﻧﻮﺑﺖ ﻧﺎم ﻳﮏ ﺟﺎﻧﻮر را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ .ﻳﮑﯽ از ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ را ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ آن ﺑﻬﺘﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ ﻣﺜﻞ:
آﻫﻮ ،ﮐﺒﻮﺗﺮ ،ﺷﻴﺮ ﻳﺎ… ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﮏ )آﻫﻮ( ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ آن ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ :دوﺳﺖ دارﻳﺪ درﺑﺎرهی ﻣﻦ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﺑﺪاﻧﻴﺪ؟
ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﺆالﻫﺎ را ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆالﻫﺎ را ﺑﻴﺎن ﻧﮑﻨﻴﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺳﺆال را ﺑﻪ ﺧﻮد آﻧﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدﺷﺎن
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺆالﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ :آﻫﻮ ﺷﺐ ﻫﺎ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ؟ ﭼﻪ ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﯽﺧﻮرد؟ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﭽﻪ
دارد؟ و…
و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎی ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺆالﻫﺎی ﺗﮑﺮاری ﻧﭙﺮﺳﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ
و ﺑﺎ دﻳﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻧﻬﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﻳﺪ ﺑﺎزﺗﺮ ،ﺳﺆالﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮی ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ.
ﺑﺎ اﺟﺮای اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻣﻴﻨﻪای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ درﺑﺎرهی ﺟﺎﻧﻮری ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
• ﻳﮏ ﺟﺎﻧﻮر ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮی از ﺟﺎﻧﻮر را در داﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪای ﻣﺜﻞ ﺟﻌﺒﻪی ﮐﻔﺶ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از ﺑﻴﺮون ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺳﺆالﻫﺎﻳﯽ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ آن ﻓﻘﻂ ﺑﻠﻪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎم آن ﺟﺎﻧﻮر را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ آن را در ﺟﻌﺒﻪ ﻗﺮار دادهاﻳﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺆالﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺑﻠﻪ
از اﻧﺪازهی ﮐﻒ دﺳﺖ ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ؟
ﺧﻴﺮ
رﻧﮓ آن ﺳﻴﺎه اﺳﺖ؟
ﺧﻴﺮ
دﻧﺪان دارد؟
ﺑﻠﻪ
ﻫﻤﻪی ﻣﺎ آن را دﻳﺪهاﻳﻢ؟
ﺑﻠﻪ
ﺗﺨﻢ ﻣﯽﮔﺬارد؟
و ...
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﮐﻼس ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ
درﺳﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﻧﻮر آﻧﺎن را راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ
ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را از اﺑﺘﺪا اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺎ
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ اداﻣﻪ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ.
• ﺑﺎﻣﻘﻮای ﻧﺎزک ﻳﺎ ﮐﺎﻏﺬ ،ﺳﻪ ﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﮐﻼه ﻧﻮاری ﺑﻪ
اﻧﺪازهی ﺳﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﮏ ﺟﺎﻧﻮر را
ﺑﺮ روی ﻫﺮ ﮐﻼه ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻴﺪ .ﺳﻪ ﻳﺎ ﭼﻬﺎر داﻧﺶآﻣﻮز را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻴﺪ و آﻧﻬﺎ را در ﺟﻠﻮی ﮐﻼس و روﺑﻪروی ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻨﺸﺎﻧﻴﺪ.
ﮐﻼه ﻫﺎ را ﺑﺮ روی ﺳﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻃﻮری ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﮐﻪ
آﻧﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺎم ﺟﺎﻧﻮری ﮐﻪ روی ﮐﻼه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﺣﺎل اﻳﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان را در ﺟﻠﻮی ﮐﻼس و روﺑﻪروی
ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻨﺸﺎﻧﻴﺪ و از آﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮای ﺣﺪس زدن ﻧﺎم ﺟﺎﻧﻮر
ﺧﻮد از داﻧﺶآﻣﻮزان دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﺆال ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ .اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ
٤٤

«بلی» باشد ،میتوانند پرسش دیگری هم بپرسند و اگر جواب «نه» باشد ،باید منتظر نوبت بعدی بمانند .این فعالیت زمانی تمام میشود
که دانشآموزان نام جانور روی کاله خود را حدس بزنند.
جدول ارزشیابی مالک ها و سطوح عملکرد
مالک ها

سطح 1

سطح 2

سطح 3

گزارش دادن

ویژگیهای جانوران را با استفاده از ویژگیهای جانور را به طور کامل همراه با ویژگیهای جانوران را به طور کامل همراه
جزئیات کمتری با روشهای محدودی بیان با جزئیات بیشتری به شیوههای گوناگون
یک نوع روش بیان میکند.
ارایه میکند.
میکند.

مقایسه کردن

شباهتها و تفاوتهای یک جانور شباهتها و تفاوتهای یک جانور را با شباهتها و تفاوتهای یک جانور محیط
محیط زندگی خود را با یک جانور سایر جانوران به طور نسبی بررسی میکند .زندگی خود را با جانوران دیگر به طور
گسترده بررسی میکند.
دیگر به طور محدود بررسی میکند.

ابزار و روش های ارزشیابی

1ــ دانش آموزان از بین عکس چند جانور دو مورد را انتخاب و از چند نظر مقایسه کنند.
2ــ دانش آموزان ازبین چند تصویر موجود غیر زنده و جانور را طبقه بندی می کنند و دلیل آن را بیان می کنند.
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ﺩﺭﺱ ﭘﻨﺠﻢ
ﺩﻧﻴﺎی ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ

درس در ﻳﮏ ﻧﮕﺎه
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﮐﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﻏﺬا و ﺣﺘﯽ داروﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎ را ﮔﻴﺎﻫﺎن
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﮔﻴﺎﻫﺎن و اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .ﺗﻨﻮع آب و ﻫﻮاﻳﯽ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻴﺎﻫﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﺎل در دﺳﺘﺮس
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﻳﻦ درس داﻧﺶآﻣﻮزان ﮔﻴﺎﻫﺎن را در ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻧﺪامﻫﺎی
ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻧﺪامﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ را ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،درﺑﺎره ﻓﺎﻳﺪهﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮای اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ،ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ از آﻧﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،داﻧﻪ ﻟﻮﺑﻴﺎ
ﻣﯽﮐﺎرﻧﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
٤٦

اﻫﺪاف  /ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎ
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ:
ﺳﻄﺢ ١ــ اﻧﺪامﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﺎن داﻧﻪدار و ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﻬﺎ در ﻳﮏ دورهی زﻣﺎﻧﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت
و ﮔﻔﺖ وﮔﻮ راهﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪی آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻄﺢ ٢ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎرز اﻧﺪامﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﺎن داﻧﻪدار و ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﻬﺎ در ﻳﮏ دورهی زﻣﺎﻧﯽ را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت و ﮔﻔﺖوﮔﻮﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از راهﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪی آﻧﻬﺎ را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻄﺢ ٣ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی اﻧﺪامﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﺎن داﻧﻪدار و ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﻬﺎ در ﻳﮏ دورهی زﻣﺎﻧﯽ را در ﻳﮏ ﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪهای از ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻣﺼﺮف
ﺑﻬﻴﻨﻪی آﻧﻬﺎ را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﺷﺖ ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎه )ﮔﻠﺪان ،ﻣﻘﺪاری ﺧﺎک و…( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ازﮔﻴﺎﻫﺎن واﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﺪام ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮔﻴﺎﻫﺎن را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

داﻧﺴﺘﻨﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻢ
داﻧﻪ ﻫﺎی ﻟﻮﺑﻴﺎ در ﻣﺤﻞ ﻣﺮﻃﻮب ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .داﻧﻪﻫﺎی ﻟﻮﺑﻴﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻮاﻧﻪ زدن و رﺷﺪ
ﻳﮏ ﮔﻴﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐاﻧﺪ .ﺑﺮای آنﮐﻪ ﮔﻴﺎه ﻟﻮﺑﻴﺎ داﻧﻪ ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺎﻳﺪ درﻓﺼﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻞ و در زﻳﺮ آﻓﺘﺎب )ﻣﺜﻼ ً در ﺑﺎﻏﭽﻪی ﺣﻴﺎط ﻣﺪرﺳﻪ( روﻳﺎﻧﺪه
ﺷﻮد.

ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی
ﺑﺎزدﻳﺪ ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ آب و ﻫﻮاﻳﯽ ﺗﻔﺎوت دارد ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ درس ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮد در ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ
اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.
• اﻳﻦ درس ﺑﺎ ﻳﮏ ﮔﺮدش ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﻮاﻋﯽ از ﮔﻴﺎﻫﺎن را دارد ،آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت در
اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻨﮕﻞ ،ﻣﺰرﻋﻪ ،ﺑﺎغ ،ﭘﺎرک ،ﺑﺎﻏﭽﻪی ﮐﻨﺎر ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﺎﻣﻞ درﺧﺖ ،ﺑﻮﺗﻪ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﻠﻔﯽ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻞ و ﻳﺎ ﻣﻴﻮه ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
• ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﮐﻤﮏ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اوﻟﻴﺎی ﺑﭽﻪﻫﺎو ﻓﺮد ﻣﻄﻠﻌﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻏﺒﺎن ﻳﺎ ﮐﺸﺎورز ﮐﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺤﻞ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ
ودر راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ  ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ازﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺜﻞ وﺟﻮد ﮔﻴﺎه ﮔﺰﻧﻪ ﮐﻪ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ آن ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻮزش
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﻤﺎ را آﮔﺎه ﮐﻨﺪ.
• از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻏﺬاﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﻮه ﻫﻤﺮاه ﺑﻴﺎورﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﻮهﻫﺎ و داﻧﻪﻫﺎﻳﺸﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ وﻳﮋه اﮔﺮ درﺧﺖ
آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﻴﻮه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﺬﮐﺮ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ ازاﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ،ﻗﺒﻞ از ﺧﻮردن ﻣﻴﻮه دﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﻳﻨﺪ.
٤٧

• برای بررسی گیاهان پیشنهاد می شود ،یک گیاه را انتخاب کنید و از بچهها بخواهید قسمتهای مختلف آن را مشاهده کنند
و اندامهای آن را نام ببرند .شمادر صورت لزوم گفتههای آنها را تصحیح کنید .این فعالیت به شما امکان می دهد از میزان اطالعات
بچه ها درباره گیاهان مطلع شوید .توجه داشته باشید که عملکرد اندامهای گیاهان به طور کامل مورد نظر نیست ولی اگر بچهها به آنها
اشاره کردند و نشان دادند که این موضوعها را درک کردهاند ،همان اندازه کافی است مثل این که ریشه گیاه را در خاک نگه میدارد؛
برگها و گلها روی ساقه قرار دارند .همچنین در این جا آشنایی با موارد استثنایی مثل ساقههای تغییر یافته مثل سیب زمینی مورد
نظر نیست.
• در مرحله بعد از بچه ها بخواهید هر دو نفرشان یک گیاه را انتخاب کنند و هر گروه ابتدا قسمت های مختلف آن را به شما و
دانش آموزان دیگر نشان بدهند .توجه داشته باشید که بچه ها گیاهان مختلف را مشاهده کنند.
• با به کار بردن و تکرار واژه گیاه برای انواع گیاهان از قبیل درخت  ،گیاهان علفی مثل چمن و بوته ها ،مراقبت کنید
دانش آموزان واژه گیاه را برای همه انواع گیاهانی که می بینند و نه فقط برای درخت به کار برند.
• در انجام فعالیت ها به موارد زیر توجه کنید:
١ــ مشاهده :هر چه بچه  ها از حواس خود بیشتر استفاده کنند و جزئیات بیشتری را شرح دهند ،مشاهده آنها دقیق تر است.
بنابراین به آنها سرکشی کنید و از آنها سؤاالت مناسب بپرسید .و هدایت کنید تا از حداکثر حواس خود استفاده کنند.
• برای مشاهده ریشه ،یک گیاه مناسب را از خاک خارج کنید و پس از این که بچه ها همه آن را مشاهده کردند به خاک
باز  گردانید و اهمیت این کار را از بچه ها بپرسید.
٢ــ توصیف :برای توصیف (بیان مشاهدات) هر اندام گیاه ،بچه ها می توانند از اندازه ،شکل ،ضخامت ،رنگ ،زبری و نرمی
آنها صحبت کنند .آنها باید به شکل لبه برگ یا گلبرگ مثل صاف بودن و یا دندانه داشتن و… توجه کنند .هر چه توصیف دقیق تر باشد،
نشان می دهد که مشاهده دقیق تر بوده است .ممکن است برخی بچه ها به نکات بسیار ویژه ای توجه کنند مثل این که شکل رگبرگ ها
متفاوت است و یا برخی گلبرگ ها به هم متصل اند و برخی از هم جدایند  .این موضوع سطح باالتر عملکرد را نشان می دهد که باید در
ارزشیابی مورد توجه قرار بگیرد.
• دانش آموزان برای بیان مشاهدات ،مثل مشاهده ی ریشه درخت می توانند نقاشی هر چند ناشیانه بکشند.آنان را هدایت
کنید که در نقاشی خود جزئیات موضوع را بهتر نشان دهند .البته نقاشی بچه ها در این سن مقیاس درستی ندارد و هدف اصلی
در این جا استفاده از نقاشی برای یاد آوری آموخته ها و بیان آنهاست .پیشنهاد می شود نکته های مهم گفته های آنها را ثبت و به
کمک خودشان با نقاشی شان مقایسه کنید .مثال ً اگر نقاشی های آنها شبیه به هم باشند نشان می دهد که مشاهداتشان درست نبوده
است .نقاشی های بچه ها را در پوشه هایشان نگه داری کنید و آنان را مطمئن کنید هر زمان که بخواهند می توانند نقاشی خود را
اصالح کنند.
٣ــ مقایسه و طبقه بندی :در این مرحله از بچه ها بخواهید گیاه انتخابی خود را با گیاهی که در ابتدا شما انتخاب کرده بودید
یا گیاه دیگری مقایسه کنند و شباهت ها و تفاوت های آنها را بیان کنند .مثال ً اندازه آنها را مقایسه کنند و برای توصیف اندازه ها از قد
خودشان ،اندازه دست و یا انگشتانشان استفاده کنند .یا اگر درخت تنومندی در محیط است با یکدیگر دست هایشان را دور تنه آن
حلقه کنند و تعداد خودشان را بشمارند .برای مقایسه پرسش های مناسبی را طرح کنید مثل این که بلندترین گیاهی که دیدید کدام است؟
ساقه کدام گیاه از همه قطورتر است؟
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• ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮگ ﻫﺎی زرد و ﻳﺎ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ اﻓﺘﺎده ی ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﺟﻤﻊ آوری و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﺮگ
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ :ﺑﺮگ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ درازﻧﺪ و ﺑﺮگ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﭘﻬﻦ اﻧﺪ )و ﻳﺎ ﺷﮑﻞ ﻟﺒﻪ ﺑﺮگ ﻫﺎ را ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ(.
• در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان را راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ در ﺑﻴﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد ﻧﺎم واﻗﻌﯽ ﮔﻴﺎه را ذﮐﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
• ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺘﻨﺪ واژه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺜﻞ رﻳﺸﻪ ،ﺳﺎﻗﻪ ،ﺑﺮگ و ﮔﻞ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ ،از آﻧﻬﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻳﻦ واژه ﻫﺎ را در ﺟﻤﻠﻪ ای ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺪ .آﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ واژه ﻫﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﮐﺸﻴﺪه اﻧﺪ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ و
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻃﻼع دﻳﮕﺮان )ﻫﻢ ﺳﺎﻻن و ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻮاده( ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ )ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﮐﺘﺎب ﮐﺎر داﻧﺶ آﻣﻮز آورده
ﺷﺪه اﺳﺖ(.
• در ﮐﺘﺎب داﻧﺶ آﻣﻮز اﻧﺪام ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎه در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻃﺮح ﺷﺪه وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ را در دﺳﺘﺮس
دارﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی روﻳﺸﯽ )ﺑﺮگ ،ﺳﺎﻗﻪ ،رﻳﺸﻪ( و زاﻳﺸﯽ )ﮔﻞ ،ﻣﻴﻮه و داﻧﻪ( آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻠﻔﻴﻖ
ﮐﻨﻴﺪ .زﻳﺮا ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﮐﻞ واﺣﺪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.
• ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮔﻴﺎه داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ذره ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد
آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ذره ﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
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درﺧﺖ ﮐﺎج

درﺧﺖ ﺑﻠﻮط

درﺧﺖ ﻧﺨﻞ

ﮐﺎﺷﺘﻦ داﻧﻪ
در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان رﺷﺪ ﮔﻴﺎه را از ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی آﻧﺎن درﺑﺎرهی ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﻧﻴﺰ دارد .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻳﮏ ﺑﺰرﮔﺴﺎل و راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ او اﻧﺠﺎم ﺷﻮد وﻟﯽ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ
را ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد داﻧﺶآﻣﻮز اﻳﻔﺎ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﻳﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ داﻧﻪ ﺑﮑﺎرد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ و
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎه و ﺣﺘﯽ ﮔﻞ ،ﻣﻴﻮه و داﻧﻪ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ داﻧﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺷﺮح دﻫﻨﺪ .در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻳﮏ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و
ﻳﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮروی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎ و ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺗﺎرﻳﺦ آﻧﻬﺎ را ﺛﺒﺖ و در ﮔﺰارش ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺧﻮد از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﻴﺎورﻧﺪ و ﮐﺎر ﻳﮏ دﻳﮕﺮ را ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
٭ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﻟﻮﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻢ داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
• از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ درﺑﺎرهی رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﺧﻮد ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﮐﺎر درﺳﺘﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ
ﮐﻨﻨﺪ اوﻟﻴﻦ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮔﻴﺎه را ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﻳﺪ ،ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ؟
• ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺟﻬﺖ ﺑﺪﻫﻴﺪ .از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﮐﻪ در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً از آﻧﻬﺎ اﻳﻦ
ﺳﺆال ﻫﺎ را ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ :اوﻟﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮی ﮐﻪ در داﻧﻪ دﻳﺪی ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﭼﻨﺪ روز ﻃﻮل ﮐﺸﻴﺪ ﺗﺎ اوﻟﻴﻦ ﺑﺮگﻫﺎ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ؟ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ از ﭼﻨﺪ
ﮔﺎﻫﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ درﺑﺎرهی رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﺧﻮد ﮔﺰارش ﺑﺪﻫﻨﺪ.
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• داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ داﻧﻪﻫﺎ را در ﻇﺮف ﺣﺎوی ﺧﺎک )ﺗﺮارﻳﻮم( ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﮑﺎرﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﻪ و روﻳﺶ آن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
• از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ درﺑﺎرهی ﺳﺨﺘﯽﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮔﻴﺎه ﺧﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
• ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ در آن ﻫﺮ ﮔﺮوه اﻧﺪامﻫﺎی ﮔﻴﺎه را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﮐﺎر ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺛﺒﺖ
ﺷﻮد و در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮد آﻧﺎن اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺪﻫﻴﺪ.
• ﻋﻼوه ﺑﺮ داﻧﻪ از ﺑﺨﺶﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﮔﻴﺎه ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻳﮏ ﮔﻴﺎه ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ ،ﻣﺜﻼ ً ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﯽ
ﺟﻮاﻧﻪ زده و ﻳﺎ ﭘﻴﺎز رﻳﺸﻪ دار ﺳﺎﻟﻤﯽ را در ﺧﺎک ﺑﮕﺬارﻧﺪ و رﺷﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ.
• ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﮕﻪداری ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﻨﺰل ﻳﺎ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺴﭙﺎرﻳﺪ و از آﻧﻬﺎ ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺎن را ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ.
• در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻐﺎزهی ﻣﻴﻮه و ﻳﺎ ﺳﺒﺰی ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺒﺮﻳﺪ )ﻳﺎ از اوﻟﻴﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻳﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ( ﺗﺎ آﻧﻬﺎ درﺑﺎرهی ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻨﺪ و ﻳﺎ از اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﮐﻼس دﻋﻮت ﮐﻨﻴﺪ.
• درﺑﺎرهی ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﻮراﮐﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊآوری ﻋﮑﺲ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻬﻴﻪی ﻏﺬاﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﯽ ﻣﺜﻼ ً
ﺗﺒﺪﻳﻞ داﻧﻪی ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻧﺎن ،ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن از دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﻔﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﻬﻴﻪ و اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
• ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﮔﻴﺎﻫﺎن از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺧﻮد را ﺟﺎی ﻳﮏ ﮔﻴﺎه ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮد را
از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
• از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻃﻮل ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻮاردی از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﺛﺒﺖ و
ﺑﻪ ﮐﻼس اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
• رﻓﺘﺎرﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﺑﺎزدﻳﺪ ﻋﻤﻠﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻌﺪ ًا ﺑﺎﺗﻌﺮﻳﻒ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻳﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ
رﻓﺘﺎر ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ را ﮔﻮﺷﺰد ﮐﻨﻴﺪ .و ﺿﻤﻦ آن ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان درﺑﺎرهی رﻓﺘﺎر درﺳﺖ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ.
• ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری داﻧﺶآﻣﻮزان ،اوﻟﻴﺎی ﻣﺪرﺳﻪ )و ﻳﺎ ﺷﻬﺮداری( ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهی درون ﻣﺪرﺳﻪ
اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻴﺪ و ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از اﻓﺮادی ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺮای ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ دﻋﻮت ﮐﻨﻴﺪ.
• ﻫﻨﮕﺎم رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮودﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،درﺑﺎرهی ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ
)ﻧﻤﻮﻧﻪای از آن در ﻧﺮم اﻓﺰار داﻧﺶ آﻣﻮز اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(.

٥١

ارزشیابی مالک ها و سطوح عملکرد
سطح 1

مالک ها

سطح 2

سطح 3

موارد استفاده  /مصرف می تواند فهرست محدودی از موارد می تواند فهرست متنوعی از موارد می تواند موارد استفاده از گیاهان
استفاده از گیاهان  /مصرف بهینه از استفاده از گیاهان و مصرف بهینه از  /مصرف بهینه از آنها را به صورت
بهینه از گیاهان
طبقه بندی شده ارائه کند.
آنها را بدون طبقه بندی ارائه کند.
آنها را ارائه کند.
اندام های گیاهان دانه دار

می تواند ویژگی های بارز اندام های می تواند ویژگی های بارز اندام های می تواند ویژگی های اندام های گیاهان
گیاهان دانه دار و تغییرات آنها در یک گیاهان دانه دار  /تغییرات اندام های دانه دار و تغییرات آنها در یک
دوره زمانی را توصیف کند و مقایسه گیاهان را در یک دوره زمانی مقایسه دوره زمانی را در قالب یک جدول
مقایسه ای ارائه کند.
کند.
محدودی انجام دهد.

گفت و گو

در گفت وگو ها شرکت کرده و نوبت در گفت وگو شرکت فعال دارد و نوبت برای مشارکت در گفت و گو پیش
را رعایت می کند اما نسبت به نظرات را رعایت کرده اما نظرات دیگران را قدم است و در عین رعایت نوبت،
در جمع بندی چندان لحاظ نمی کند .به نظرات دیگران گوش داده و
دیگران کم توجه است.
تالش می کند تا نظرات دیگران را در
جمع بندی مورد استفاده قرار دهد.

روش و ابزار ارزشیابی

استفاده از موقعیت های واقعی در محیط طبیعی موقعیت مناسبی برای ارزشیابی از عملکرد دانش آموزان است.
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درس ششم
زمنی خانه ی پر آب ما

درس در یک نگاه

از آنجایی که زندگی ما انسان ها و همه موجودات زنده به آب وابسته است و در حال حاضر بخش زیادی از مردم
جهان خصوصاً در کشور های فقیر با مشکل کمبود آب روبه رو می باشند .تغییر روش های زندگی مردم نیاز به آب
آشامیدنی سالم را در کشور ما مانند بسیاری از کشور های جهان افزایش داده است و از سوی دیگر تولیدات صنعتی
و روش های زندگی موجب آلوده شدن منابع آب شیرین شده است ضروری است دانش آموزان با آب به عنوان منبع
حیاتی آشنا شوند و حساسیت الزم را برای استفاده بهینه از آن بدست آورند .در این درس دانش آموزان با جمع آوری
اطالعات ،گفتگوی جمعی ،پی خواهند برد که در بیشتر جا های زمین آب به فراوانی یافت می شود ،همه جانداران به آب
نیاز دارند ،آب به شکل های گوناگون در زمین یافت می شود ،اما همه آب ها قابل آشامیدن نیستند و به دلیل محدودیت
منابع آب شیرین باید در مصرف آن صرفه جویی کرد و از آلوده نمودن آب خودداری نمود.
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اﻫﺪاف/ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎ
در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ:
ﺳﻄﺢ ١ــ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از آب و ﻣﮑﺎن ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ آب در آن ﺟﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ و راﻫﯽ ﺑﺮای
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ در ﻣﺼﺮف آب و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ آن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪ.
ﺳﻄﺢ ٢ــ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از آب و ﻣﮑﺎن ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ آب ﻳﺎﻓﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ آب از ﻣﺤﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف ﻃﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻄﺢ ٣ــ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از آب و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ آب از آﻧﺠﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻣﯽ ﮔﺮدد را ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮده و ﻣﺴﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل آب در ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد را از ﻣﺤﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف رﺳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻣﻮادو وﺳﺎﻳﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
 ٤ﺑﻄﺮی ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ،آب ،ﺟﻮﻫﺮ ،ﻧﻤﮏ ،ﮐﺎﺳﻪ ﻳﺎ ﻇﺮﻓﯽ ﺑﺮای آب

داﻧﺴﺘﻨﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻢ
آب ﻓﻌﺎلﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎدهی ﻣﻮﺟﻮد در روی زﻣﻴﻦ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺎده در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻧﻘﺎط ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
اﺳﺖ .ﺣﺪود  ۹۷/۲درﺻﺪ ﮐﻞ آبﻫﺎی زﻣﻴﻦ در اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ ﺟﺎی دارد ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﻌﺖ و ﺷﺮب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺣﺪود  ۲/۱۵درﺻﺪ ﺣﺠﻢ آبﻫﺎ درﻳﺨﭽﺎلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺮد ﻗﻄﺒﯽ ﺟﺎی دارﻧﺪ ،ﮐﻪ اﻳﻦ ﺣﺠﻢ از آب ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آب
ﺷﻴﺮﻳﻦ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ .ﺣﺪود  ۰/۵درﺻﺪ از آبﻫﺎ در زﻳﺮزﻣﻴﻦ و ﺣﺪود  ۰/۰۰۱درﺻﺪ در ﻫﻮا وﺣﺪود  ۰/۰۰۰۱درﺻﺪ در رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺟﺎریاﻧﺪ.
در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻫﻴﭻ آﺑﯽ ﺻﺪدرﺻﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در آن ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار و ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺣﻞ ﺷﺪه در آب،
ﮐﺎرﺑﺮد آب ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آبﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮب ،ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐاﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .در آبﻫﺎی ﺧﻴﻠﯽ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰۰ﻣﻴﻠﯽﮔﺮم ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل وﺟﻮد دارد .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آبﻫﺎ را در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن در
ﺑﻄﺮیﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺮان ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﺒﻴﻌﯽ آب ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی آدﻣﯽ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﯽﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﺜﻼ ً در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ زﻣﻴﻦ را ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی
ﺟﺎده ﺳﺎزی آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ،ﻣﻴﺰان ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﮔﻴﺎه ،ﺗﺎ  ۲۰۰۰ﺑﺎر ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻳﻢ اﻣﺎ از آن ﻣﻬﻢﺗﺮ ،ﺗﺨﻠﻴﻪ
ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎ ﺑﻪ درون رودﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻘﺪار ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎ ﻫﻢﭼﻨﺎن رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ اﺳﺖ .اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ ﭘﺮ از آباﻧﺪ
اﻣﺎ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻧﻴﺎز ﻣﺎ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ .ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آب درﻳﺎ رﺷﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻳﻦ آب
ﺑﺮای آﺑﻴﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آﻳﻨﺪهی ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴﺖ
دﻧﻴﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر درﻳﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ و دﭼﺎر ﮐﻢ آﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮐﺮدن آب درﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻗﺮار دارد.

ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی

• ﮐﺘﺎب درﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺗﻼش ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﯽ
ﻣﺜﻞ» :در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻮارد دﻳﮕﺮی ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ ؟و…« .اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺘﺎب را ﺑﺴﻂ دﻫﻴﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ً داﻧﺶ آﻣﻮزان

٥٤

به راحتی نمی توانند با توجه به موقعیت زندگی خود نام مکان هایی که آب مورد استفاده آنها از آن تأمین می شود را نام ببرند .به آنها
فرصت دهید تا فهرست خود را با کمک گرفتن از اعضای خانواده به تدریج تکمیل نمایند .این فهرست را برای مدتی بر روی
دیوار کالس نصب نمایید تا در طی فرصت داده شده تکمیل شود .این فهرست می تواند با استفاده از تصاویر نیز کامل شود (در
موقعیت های دیگر یادگیری نیز از این روش به هنگام جمع آوری اطالعات استفاده نمایید) .این شیوه کار یادگیری را به محیط
کالس درس منحصر نمی کند و عالوه بر آن به دانش آموز این اعتماد به نفس را می بخشد که براساس آموخته های کالس درس
می تواند فرایند یادگیری خود را دنبال کند .براساس فهرست (تنوع ،تعداد) تهیه شده و تغییرات آن در طول مدت یک هفته میزان
توانایی دانش آموزان را سنجش نموده و اطالعات به دست آمده را در اجرای فعالیت های بعدی مورد استفاده قرار دهید (سنجش
مستمر).
• پاسخ به پرسش «با این مقدار آب چه کاری می توانیم انجام دهیم؟» را با روش بارش مغزی دریافت کنید و بر روی پاسخ هایی
که مربوط به ارزش آب است تأکید نمایید .به این منظور از دانش آموزان بخواهید از بین پاسخ های داده شده مواردی که عدم وجود آب
موجب می شود زندگی انسان /موجود زنده به خطر بیفتد را مشخص نمایند .سعی کنید ،ظرفی که برای آب انتخاب میکنید ،ارتباطی با
مصرف خاصی از آب نداشته باشد ،به طور مثال اگر شما پارچ آب انتخاب کنید ،پاسخ دانشآموزان بیشتر به سمت آشامیدن گرایش پیدا
میکند ،در حالی که پاسخها معموال ً بسیار متنوع است.بهتر است این فعالیت به یک بازی نشاط آور تبدیل شود .پیشنهاد میشود از هر
دانشآموز بخواهید فقط یک کاربرد برای آن مقدار آب پیشنهاد کند .دانشآموزان دیگر یکییکی کاربرد مورد نظر خود را میگویند
بدون این که کاربرد آنها توسط دانشآموز دیگر پیشنهاد شده باشد .دانشآموزی که نتواند پاسخ دهد یا پاسخ او تکراری باشد از بازی
خارج میشود .این بازی آنقدر ادامه پیدا میکند تا یک نفر برنده شود.
• با طرح این پرسش« :اگر برای مدت یک شبانه روز فقط دو بطری آب در اختیار داشته باشید چگونه آن را مصرف خواهید
کرد؟» از آنها بخواهید ابتدا به صورت فردی و سپس گروهی پاسخ دهند .می توانید از دانش آموزان گزارش گروهی بخواهید و سایر
دانش آموزان نظرات تکمیلی خود را در مورد استفاده بهینه از آبی که در اختیار دارند ارائه کنند .در پایان این گفت  و گو پیشنهاد کنید
از روش های پیشنهاد شده مواردی را برای صرفه جویی در مصرف آب در طی یک روز /یک هفته را استفاده کرده و نتایج آن را به
کالس گزارش نمایند .برای انجام این کار باید با خانواده ها هماهنگی الزم صورت گیرد .پیشنهادات دانش آموزان را برای مدتی بر
روی دیوار کالس درس نصب نمایید.
فرم پیشنهادی برای طرح موضوع با خانواده:
پدر و مادر عزیز :فرزند شما در درس «آب» در علوم تجربی با ارزش آب و شیوه هایی در استفاده درست از
این ماده با ارزش آشنا شده است .قرار است در طی هفته آینده آموخته ها را در عمل و در زندگی روزمره خود به کار
گیرد .وی را در انجام این کار یاری کنید.
• در فعالیت «قصهی آب (شگفتیهای آفرینش)» کلماتی مانند تبخیر و میعان را به کار نبرید .می دانید که هر قطره از
هزاران ذره کوچکتر قابل مشاهدهی آب تشکیل میشود .به طور مثال ابرها از قطعات بسیار کوچک یخ و یا از تجمع بسیار
فراوان ذرههای قابل مشاهدهی آب تشکیل شدهاند .ابر در زمانی سبب ریزش باران میشود که ذرههای بسیار ریز به هم بچسبند و
تشکیل قطره بدهند .و وزن آن میتواند سبب فرو افتادن آن به زمین شود .باید توجه داشته باشید که آب وقتی به صورت گاز است
به هیچ عنوان قابل مشاهده با چشم نیست و بخاری که در حمام یا روی شیشه و یا باالی کتری میبینید همگی ذرههای کوچک
آب هستند.
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• هدف از فعالیت «بازی زیر آب یا روی آب» آشنایی با طبقه بندی در یک محیط نشاط انگیز است .بنابراین به هیچ عنوان
مفهوم چگالی مورد نظر نیست .همچنین جنس مواد را در این فعالیت و طبقه بندی دخالت ندهید.پیشنهاد می شود ابتدا مواد را به
دو گروه طبقه بندیکنند ،آنهایی که زیر آب نمیروند و آنهایی که زیر آب میروند .و سپس در قسمت آخر یک گروه دیگر به آنها اضافه
میشود ،آنهایی که میتوانند گاهی روی آب و گاهی زیر آب باشند ،مانند در شیشهی مربای فلزی که اگر آن را با زاویه وارد آب کنید
زیر آب میرود و اگر آن را به آرامی از طرف خارج روی آب قرار دهید روی آب قرار میگیرد .و یا اگر خمیر مجسمه سازی به صورت
گلوله باشد به زیر آب میرود و اگر آن را به شکل کاسه درآورید روی آب قرار میگیرد.
• تعداد  4بطری را تا نیمه پر از آب کرده و در داخل یکی از آنها مقداری جوهر ،در دیگری مقداری نمک ،و در سومی
مقداری روغن مایع بریزید ،و به آب بطری چهارم چیزی اضافه نکنید .از دانش آموزان بخواهید با مشاهده بطری ها مشخص کنند آب
کدام بطری قابل آشامیدن است و چرا؟ پاسخ های دانش آموزان را مورد تردید قرار داده و پاسخ ها را به این سمت هدایت نمایید که
ظاهر آب بیانگر سالمت آب نیست .در پاسخ ها توجه آنان را به ویژگی های آب آشامیدنی جلب نمایید .اگر دانش آموزان به بیماری هایی
که حاصل نوشیدن آب ناسالم است اشاره نمودند شما از آن استقبال نمایید .و آنها را راهنمایی کنید که در صورت امکان روش های
سالم سازی آب در محیط زندگی خود را با مشارکت خانواده شناسایی نموده و آنها را به کالس گزارش کنند.
• به دنبال فعالیت های کالسی ،دانش آموزان را به محیط (داخل /خارج) مدرسه برده و از آنان بخواهید کارهایی که موجب
هدر رفتن /آلوده شدن آب مصرفی می شود را شناسایی کنند .سپس از طریق بحث و گفتگوی جمعی روش هایی برای کاهش مصرف
آب /آلودگی پیشنهاد دهند .پیشنهادات را با مدیریت مدرسه درمیان گذاشته و برخی از آنها را که جنبه اجرایی دارد با مشارکت
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دانش آموزان عملی نمایید .درصورتی که بتوانید نتیجه اجرای این فعالیت را در سطح مدرسه به نمایش بگذارید انگیزه دانش آموزان
را برای صرفه جویی /کاهش آلودگی افزایش داده اید .دانش آموزان را بر مبنای پیشنهاداتی که در زمینه استفاده بهینه (صرفه جویی،
حفظ /کاهش آلودگی) از آب ارائه می دهند سنجش کنید .در مواقع دیگر در طی سال هر زمان که مناسب دیدید مجدد ًا دانش آموزان
را از باب توجه به اهمیت مواردی که در طی این درس با آنان کار کرده اید سنجش کنید و در صورت لزوم برای نهادینه کردن توجه به
ارزش آب و مصرف بهینه آن از تالش هایی که در این مورد کرده اند جویا شوید.
• تدارک فرصتی که دانش آموزان بتوانند تأثیرکاهش مصرف آب را تجربه نمایند می تواند حساسیت آنان را در مصرف بهینه
از آب باال ببرد.

• در پاسخ به پرسش« :آب شهر یا روستای شما از کجا تأمین می شود؟» پیشنهاد می شود دانش آموزان را به محوطه حیاط/
آبخوری برده و به آنها روش شستن صحیح دست را آموزش دهید .پس از شستن دست ها این پرسش را مطرح کنید« :این آبی که
استفاده می کنید از کجا می آید؟ آبی که در خانه استفاده می کنید از کجا می آید؟ آبی که برای آبیاری گل ها استفاده می شود از کجا
می آید؟و…» هیچ پاسخی را رد یا تأیید نکنید .در بازگشت به کالس از آنها بخواهید در گروه های دو یا سه نفره قرار گرفته و با توجه به
گفتگوی صورت گرفته مسیری را که آب از منبع تا محل استفاده طی می کند رسم کنند .بدیهی است پاسخ و نقشه ای که دانش آموزان
رسم می کنند موقعیت زندگی دانش آموزان ( شهر /روستا) و نیز تصورات آنان در مورد منبع است ،هدف از این فعالیت جلب توجه
دانش آموزان در پاسخ به پرسشی است که تا بحال به صورت مستقیم با آن روبه رو نشده اند اما بخشی از زندگی روزمره آنها است
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و بنابراین رعایت فاصله /واقعیت ها ضروری نیست و رسم مسیر با توجه به دریافت های شخصی دانش آموزان صورت می گیرد.
نقاشی ها را بر روی دیوار نصب نموده و توجه دانش آموزان را به منابع مختلف آب (رود خانه ،منبع آب دستی ،منبع آب شهر ،منبع
آب مجتمع های مسکونی ،چشمه،چاه…) و ارتباط آنها با یکدیگر جلب کنید و با طرح پرسش هایی مثل آب موجود در منبع نقاشی
حسین از کجا می آید؟ این پرسش را ادامه دهید تا دانش آموزان به رابطه بین آب موجود در منبع /چاه و آب رودخانه /چشمه و… اشاره
کنند .سپس با طرح این پرسش که اگر ما آب رودخانه ها /چشمه ها /چاه را آلوده کنیم چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد؟ بحث را دنبال
کنید .پس از اجرای این فعالیت به دانش آموزان به مدت یک هفته فرصت دهید در صورت تمایل نقاشی های خود را بازسازی کنند
و مجدد ًا به دیوار کالس نصب کنند.این شیوه کار به دانش آموزان فرصت می دهد تا خودشان فرایند آموزش خود را گسترش دهند و
نیز متوجه می شوند که معلم به دنبال دریافت پاسخ صحیح نیست و برای وی فرایند کار و تالش دانش آموز در یافتن پاسخ مهم است.
دانش آموزان را برمبنای تالش آنان برای کسب اطالعات مناسب برای رسم نقشه و نیز توانایی آنان در رسم مسیر آب از منبع تا محل
استفاده (تنوع منابع /ایستگاه هایی که آب در مسیر خود طی می کند ) سنجش کنید و حاصل سنجش را مبنای گام بعدی آموزش خود
قرار دهید .بدیهی است دانش آموز باید احساس کند که شما به تالش وی در انجام فعالیت ها بدون توجه به حاصل کار وی نیز اهمیت
می دهید.
جدول ارزشیابی مالک ها و سطوح عملکرد
مالک ها

سطح 1

سطح 2

سطح 3

موارد استفاده از موارد استفاده از آب را به صورت فهرست متنوعی از موارد استفاده از آب فهرست محدودی از موارد استفاده از
تهیه اما آن را طبقه بندی نکرده است .آب را ارائه می نمایند.
طبقه بندی شده ارائه می نمایند.
آب
رسم نقشه

قادر هستند به منبع و محل استفاده قادر هستند مسیر منبع و محل استفاده دانش آموزان قادر هستند مسیر منبع تا
به صورت صحیح اشاره کنند اما از آب را رسم کنند اما نقشه آنها به همراه محل استفاده از آب را با ذکر جزئیات
مسیر طی شده رسم کنند.
جزئیات مسیر طی شده نیست.
نمی توانند مسیر آن را رسم نمایند

مصرف بهینه

راه های محدودی که برای صرفه جویی /راه های متنوعی را برای صرفه جویی راه های متنوعی را پیشنهاد می دهند و
حفظ سالمت منابع آب است پیشنهاد و کاهش آلودگی/حفظ سالمت آب در پیشنهادات ارتباط میان صرفه جویی
پیشنهاد می دهند که مبتنی بر مطالعه و کاهش آلودگی/حفظ سالمت را نیز در
می دهند.
نظر می گیرند.
محیط زندگی آنها است.

همکاری
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در فعالیت های گروهی شرکت کرده در فعالیت های گروهی شرکت فعال
و نوبت را رعایت می کند اما نسبت به دارد و نوبت را رعایت کرده اما به هنگام
دریافت نظرات دیگران نمی تواند آن را
نظرات دیگران کم توجه است.
مبنای اصالح  /بهبود تصمیمات خود
قرار دهد.

برای مشارکت در فعالیت های گروهی
پیش قدم است و در عین رعایت نوبت
به نظرات دیگران گوش داده و تالش
می کند تا نظرات آنها را در نتیجه کار
مورد استفاده قرار دهد.

ﺩﺭﺱ ﻫﻔﺘﻢ
ﺯﻣﲔ ﺧﺎﻧﻪ ی ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺎ

درس در ﻳﮏ ﻧﮕﺎه
در اﻳﻦ درس داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮدن و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ
ﮐﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط زﻣﻴﻦ ﺳﻨﮓ وﺟﻮد دارد .آﻧﺎن ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮓ ﻫﺎ را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ درک ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻨﮓ ﻫﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﺸﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻫﺪاف /ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎ
در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ:
ﺳﻄﺢ ١ــ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در آن ﺟﺎ ﺳﻨﮓ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﺮده و ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻀﯽ از
روش ﻫﺎی ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻨﮓ ﻫﺎ را ﺷﺮح دﻫﻨﺪ.
٥٩

سطح 2ــ با بررسی و مطالعه ی محیط اطراف خود ،مکان هایی که در آن سنگ ها به فراوانی یافت می شوند و
موارد استفاده از سنگ ها را شناسایی و با مشارکت سایر دانش آموزان (هم گروهی ها) سنگ های جمع آوری شده را
طبقه بندی کنند.
سطح 3ــ با مشاهده ی سنگ ها آنها را براساس موارد استفاده ،جنس (سختی و نرمی) ،رنگ ،تغییرات
طبقه بندی کنند و موارد استفاده برخی از آنها را در محیط زندگی گزارش کنند.

مواد و وسایل آموزشی

ــ یک قوطی فلزی محکم با در فلزی ،تعدادی قطعه سنگ (کمی زاویه دار) ،پارچه سفید ،ظرف شیشه ای ،آب.

دانستنی های معلم

گروهی از زمین شناسان معتقدند که سنگ ماده ایست که از یک یا چند کانی درست شده باشد( .کانی ماده ای است طبیعی،
جامد ،با ترکیب شیمیایی ثابت که هیچ موجود زنده ای در ساختن آن دخالت مستقیم نداشته است مانند نمک طعام ،الماس ،کوارتز
و…) .سنگی مانند سنگ نمک خالص فقط از یک کانی به نام هالیت (همان نمک طعام) درست شده و سنگی مانند گرانیت که در روکار
ساختمان ها به کار می رود از تعداد زیادی کانی ساخته شده است که مهم ترین آنها ،کوارتز ،میکا ،فلدسپات و… است.
• سنگ ها را به طور کلی به  3گروه آذرین ،رسوبی و دگرگون شده طبقه بندی می کنند.
سنگ های آذرین :گاهی بر اثر کاهش فشار یا باال رفتن دما به علت فعالیت مواد رادیواکتیو در برخی از نقاط داخل پوسته ی
زیر پوسته ی زمین ،مقداری از سنگ های این مناطق ذوب می شوند و ماده ی مذابی را به وجود می آورند .معموال ً این مواد مذاب به علت
سبکی نسبت به سنگ های اطراف تمایل به باال آمدن دارند .این مواد مذاب ممکن است آن قدر باال بیایند و از درز و شکاف های زمین
خارج شوند ،در این صورت به این فعالیت ماده مذاب آتش فشانی می گویند و ماده ی مذاب به روی سطح زمین می ریزد و به سرعت
سرد می شود و سنگ هایی را به وجود می آورد که به آنها سنگ های آذرین بیرونی (آتش فشانی) می گویند.
سنگ های رسوبی :این سنگ بر اثر ته نشین شدن مواد محلول در آب ها یا در کنار هم قرار گرفتن ذرات جدا از هم درست
می شوند .ذرات جدا از هم ممکن است بر اثر مواد چسبنده یا فشار الیه ها به هم بچسبند .سنگ جوش و ماسه سنگ به این طریق
به وجود آمده اند .اغلب سنگ های چین خورده ی زمین ،سنگ رسوبی هستند.
سنگ های دگرگون شده :هر سنگی (آذرین ،رسوبی و حتی دگرگون شده) اگر مدتی در مجاورت یک توده ی مذاب قرار
گیرد و یا تحت تأثیر فشار خیلی زیاد باشد ،تغییر شکل می دهد و حتی ممکن است ترکیب شیمیایی آن تغییر کند و به سنگی جدید تبدیل
شود.
این سنگ های جدید را دگرگون شده می نامند ،سنگ ها به طور دائم در طبیعت در حال تغییرند .عوامل فیزیکی مانند تغییرات
دما ،یخ بستن آب و عوامل شیمیایی مانند اکسید شدن و تجزیه طی فرایندی که به طور کلی به آن هوازدگی می گویند ،سنگ ها را خرد
و ترکیب شیمیایی آنها را تغییر می دهد .نتیجه ی عمل هوازدگی بر روی سنگ ها عاقبت ،تشکیل خاک است.
• قطعات خرد شده ی سنگ ها هنگامی که درون آب های جاری مانند رودها قرار می گیرند ،بر اثر برخورد با یک دیگر و برخورد
با بستر رود زاویه های تیز آنها از بین می رود و رفته رفته صاف و صیقلی و شکل های کروی ،بیضوی و یا استوانه ای به خود می گیرند.
این سنگ که توسط رود به مسافت زیادی حمل شده و عاقبت در بستر و کنار رود ته نشین می شوند ،آبرفت نامیده می شوند.
• از زمان های قدیم انسان ها در ابتدا از سنگ ها برای ساختن وسایل زندگی و جان پناه و بعدها برای ساختن ساختمان های
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ﺑﺰرگ و ﮐﺎخ ﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻠﺰات و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن زﻳﻮرآﻻت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺪود  ٩٥درﺻﺪ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آدﻣﯽ از ﺳﻨﮓ ﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﭼﻮن ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﺪ .از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺮژی ،ﻣﻮاد دﻳﮕﺮی ﭼﻮن ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ ،اﻟﻴﺎف ﭘﺎرﭼﻪ،
رﻧﮓ ،دارو و… ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ی اﻏﻠﺐ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ذوب ﻓﻠﺰات ،ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ،اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ،ﻏﺬاﻳﯽ،
ﺟﻮاﻫﺮﺳﺎزی … ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی از ﺳﻨﮓ ﻳﺎ ﻣﻮادی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﺪ.

• ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی
١ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ آب و ﺳﻨﮓ ﻫﺎرا داﺧﻞ ﻗﻮﻃﯽ ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ و در ﻗﻮﻃﯽ را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ .ﻗﻮﻃﯽ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪ،
ﺳﭙﺲ ﭘﺎرﭼﻪ را روی ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ ای ﺑﺎ ﻧﺦ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﺣﺎل در ﻗﻮﻃﯽ را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺳﻨﮓ ﻫﺎ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ آب
ﻗﻮﻃﯽ را روی ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ .ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ دﻫﻴﺪ در ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻫﻤﻪ آﻧﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﻪ ﺧﺮده ﺳﻨﮓ ﻫﺎ از ﺳﺎﻳﻴﺪه ﺷﺪن ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ و اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ
ﺑﺮای ﺳﻨﮓ ﻫﺎ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ارﺗﺒﺎط دﻫﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﮏ راﺑﻄﻪ ی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻴﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ )ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﻴﺮوی رود(،
)ﻗﻮﻃﯽ و رودﺧﺎﻧﻪ( در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻨﮓ )ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻗﻮﻃﯽ( را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم رﻳﺨﺘﻦ آب روی ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﻣﻮﺟﻮد دارای ﻟﺒﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ذرات رﻳﺰ ﺧﺮد ﺷﺪه در ﭘﺸﺖ ﻟﺒﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﻧﺮژی اﺳﺖ .وﻟﯽ ﭼﻮن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎل اول
ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺮژی آﺷﻨﺎﻳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ ﻧﻴﺮوی آدم ﻳﺎ ﻧﻴﺮوی رود اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.از ﭘﺎرﭼﻪ ی ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ذرات
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ﺑﻬﺘﺮ دﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ .اﺻﻄﻼح رودﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺮای ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آب از آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ .رود ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آﺑﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از
داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﻮﻃﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی رودﺧﺎﻧﻪ و آب داﺧﻞ آن را رود ﻓﺮض ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻏﻠﺘﻴﺪن
در داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻤﺎس و ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﻫﻢ از ﺷﮑﻞ ﻟﺒﻪ دار و ﺗﻴﺰ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮔﺮد و ﺻﺎف ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮﺳﻨﺪ و از ﻫﻤﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽ رود .اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرت ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻔﻴﺪ
اﺳﺖ.
٢ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺆال ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دو ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻳﯽ ﻻزم اﺳﺖ؟ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻫﻤﻪ ی
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻟﻴﺴﺘﯽ از ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ
از ﻣﻮادی ﮐﻪ از ﺳﻨﮓ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﺪ و در اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﻧﻴﺰ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﮔﺮ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ
اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ آﻧﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎن را وﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ اراﻳﻪ دﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﻧﺎم ﺑﻌﻀﯽ از وﺳﺎﻳﻞ و اﺑﺰارﻫﺎﻳﯽ
را ﮐﻪ از ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻢ ذﮐﺮ ﮐﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺎم ﺑﺮدن ﻧﻮع ﺳﻨﮓ )ﮔﺮاﻧﻴﺖ ،ﻣﺮﻣﺮ و…( ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ
و ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻧﻴﺎزدارد .ﻣﺜﻼ ً ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ و ﺷﻦ در زﻳﺮ ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺳﻨﮓ ﺑﺮای
دﻳﻮار ،در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﻨﮓ ﺑﺮای روﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺳﻨﮓ ﺑﺮای ﮐﻒ ،ﺳﻨﮓ ﺑﺮای ﭘﻠﻪ و… )ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ ی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ(.
٣ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد را ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﻴﺎورﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺳﻨﮓ ﻫﺎ را در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داده و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ را ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻫﻤﻪ ی داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺳﻨﮓ ﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ رﻧﮓ ﻳﺎ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻣﻮرد داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻳﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﻳﮕﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود
اﻏﻠﺐ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﺳﺨﺘﯽ ﻫﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ.اﻣﺎ ﻓﻘﻂ اﻧﺪﮐﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ وﺳﻴﻠﻪ ای ﻣﺜﻼ ً ﻳﮏ ﻣﻴﺦ ،ﺳﻨﮓ ﻫﺎ را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ،آﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﻣﻴﺦ ﺧﻂ ﺑﺮﻣﯽ دارﻧﺪ و آﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻴﺦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻂ ﺑﻴﺎﻧﺪازد
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﺑﻪ اﺟﺰای ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪه ی ﺳﻨﮓ ﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ آﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ذره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﺷﺪه اﻧﺪ و آﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی ذرات ﻳﮏ رﻧﮓ دارﻧﺪ .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺶ ﻳﮏ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻳﺎدﮔﻴﺮی را دارﻳﺪ ﮐﻪ
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽ دﻫﻴﺪ داﻣﻨﻪ ی ﻣﺸﺎﻫﺪات داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ وﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ را ﺧﻮد ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اراﻳﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻳﮏ روﺳﺘﺎی واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﻨﺎری
درﻳﺎی ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮ و در ﻳﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ )ﻣﺜﻞ ﺗﻬﺮان( ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
٤ــ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻔﺤﻪ )) ( ٥٤در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻨﮓ ﻣﻮاد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ( ،ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻠﯽ ،ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺪن ،ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮاد و ﻣﺤﺼﻮل اﺷﺎره ﺷﻮد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪاﺳﺎزی ،ذوب ،ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮی و… اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﻮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﻤﺎن ،آﻫﮏ ،ﮔﭻ ،آﻫﻦ و…
ﻫﻤﮕﯽ از ﺳﻨﮓ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ ،ﻣﺲ،
آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ،ﺳﺮاﻣﻴﮏ ،ﺷﻴﺸﻪ ،اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻠﺰی ﺑﻴﻞ ،ﮐﻠﻨﮓ ،ﭼﺮخ دﺳﺘﯽ و… ﮐﻪ از آﻫﻦ درﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ را ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﮐﻤﮏ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﻫﻤﻪ ی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ،ﺳﻴﻢ ﺑﺮق ،درﻳﻞ ،ﻣﺎﻟﻪ ،اره و… وﺳﺎﻳﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﺗﺮی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد.
 ٥ــ ﺳﻨﮓ ﻫﺎی زﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﺪ .ﻫﻮا ،آب ،ﻧﻴﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ ،اﻣﻮاج ،ﺑﺎد و ﻳﺦ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ
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دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ،در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻤﻪ ی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آب اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ .از ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰدﻳﮏ درﻳﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﻣﻮاج درﻳﺎ ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻮا ،ﺑﺎد و ﻳﺦ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ
آن اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮓ ﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻴﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﻮاردی از ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
 ٦ــ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻳﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺳﺴﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ دارای
ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﻴﺰی ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ درس آب ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻪ ی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ذرات رﻳﺰی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ و رﻧﮓ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ در رﻧﮓ ﺧﺎک ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ
دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻴﺰﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ :درﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ .ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﻳﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن آﻧﻬﺎ ﻳﻌﻨﯽ رﺳﻮﺑﯽ،
آذرﻳﻦ ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﻓﻘﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﻨﮓ ﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس رﻧﮓ و ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی و ﺣﺘﯽ
ﺑﺰرﮔﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺪول ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﻼک ﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺳﻄﺢ ۱

ﻣﻼک ﻫﺎ

ﺳﻄﺢ ۲

ﺳﻄﺢ ۳

ﻣﻮارداﺳﺘﻔﺎده ازﺳﻨﮓ

ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮓ را ذﮐﺮ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻨﮓ در ﻳﮏ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮓ ﻫﺎ را در
ﻣﺤﺪوده ی ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺜﻼ ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﻨﮓ ﻫﺎ

ﺳﻨﮓ ﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﮏ وﻳﮋﮔﯽ آﺷﮑﺎر ﺳﻨﮓ ﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس دو ﻳﺎ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺳﻨﮓ ﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن
آﺷﮑﺎر )رﻧﮓ ،ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده( )ذرات ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪه (..،و آﺷﮑﺎر
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻨﮓ ﻫﺎ

ﻳﮏ ﻣﻮرد از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻳﮏ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﺜﺎل ﻫﺎﻳﯽ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻨﻬﺎن و آﺷﮑﺎر
ﻣﻮرد از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻨﮓ را ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن را ﻧﺎم ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﻴﻌﺖ را ﻧﺎم
ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
اﻧﺴﺎن ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوﻫﯽ

در ﮔﺮوه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )ﻧﻮﺑﺖ را ﺗﺎ اﻧﺪازه ای ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ در ﮐﺎر
ﭘﺎی ﺑﻨﺪ اﺳﺖ )ﻧﻮﺑﺖ را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ )رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ(.
و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد از ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮان و ﺑﻪ ﺣﺮف دﻳﮕﺮان ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ
دﻳﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ(.
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ(.

روش و اﺑﺰار ارزﺷﻴﺎﺑﯽ
ﺗﺪارک ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان را در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد .ﺷﻴﻮه اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ
ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
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