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درس چهارم

دنیای جانوران

درس در یک نگاه
بوده ایم   شریک  زندگی  محیط  در  جانوران  با  ابتدا  از  ما  است.  نبوده  جدا  جانوران  از  هیچ وقت  ما  زندگی 
جانوران به ما غذا و پوشاک می دهند و در انجام کارها به ما کمک می کنند، به طوری که بدون وجود آنها، زندگی ما 

غیرممکن است یا بسیار محدود و مشکل خواهد شد.
همه ی  که  می برند  پی  اطراف  محیط  جانوران  مورد  در  اطالعات  جمع آوری  با  دانش آموزان  درس  این  در 
موجودات زنده برای زنده ماندن به آب، غذا و هوا نیاز دارند و برای به دست آوردن غذا به شیوه های مختلف حرکت 
درس   این  آموزش  فرایند  می آورد.در  وجود  به  را  نظیر خود  فرزندانی  و  می کند  رشد  زنده ای  موجود  هر  می کنند، 
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.



٤٢

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

سطح ١ــ ويژگی رشد، حرکت و غذا خوردن و برخی از تفاوت های 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 تفاوت ها و شباهت های 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 دانش آموزان با آنها آشنا هستند و چند تصوير ناآشنا (بهتر است تصاوير از تعداد دانش آموزان بيش تر 
باشد تا حق انتخاب داشته باشند.)

ــ بر چسب تصويری جانوران برای فهرست کردن
ــ جدول مقايسه ای برای طبقه بندی جانوران

ــ تهيه غذا و جای مناسب برای نگه داری جانور يا جانوران
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دانستنی های معلم
پیشرفته مثل: جلبک های سبز،  آغازیان  باکتری ها و جلبک های ذره بینی،  مانند:  آغازیان ساده  به گروه های  موجودات زنده 

گیاهان، جانوران و قارچ ها طبقه بندی می شوند.
بدن همه ی جانداران به جز ویروس ها از سلول ساخته شده است.

فقط در سلول های آغازیان ساده هسته ی مشخص وجود ندارد. در تمام جانداران دیگر، سلول ها هسته دارند.
همه ی جانداران در خاصه ی زیر مشترک اند:

همه ی آنها با خوردن انرژی الزم را برای حرکت کردن و انجام اعمال حیاتی مختلف دریافت می کنند
همگی، توانایی حرکت کردن به شکل های مختلف را دارند و این حرکت برای تغییر دما، رطوبت، کمبود اکسیژن، ... یا به دست 

آوردن غذا صورت می گیرد.
با وجود شباهت های زیاد میان جانداران، تفاوت هایی هم در شکل بدن و نوع رفتار میان آنها وجود دارد. حتی این تفاوت را در 
میان اعضای یک گونه هم می توان یافت که به کمک آنها، تشخیص و شناسایی آنها ممکن می شود. مثالً دو نفر انسان را کامالً مشابه 

نمی توان در دنیا پیدا کرد.
تفاوت ها و شباهت های ظاهری

تفاوت های جانوران به ساختمان بدن و نوع عمل آنها مربوط می شود.
مهره دار  آنها  به  که  دارند  غضروفی  یا  استخوانی  اسکلت  بدن  داخل  در  جانوران  از  بزرگی  گروه  ساختمانی  لحاظ  از 
می گویند. دلیل این نوع نام گذاری در ستون مهره هاست که بخش اصلی اسکلت داخلی را تشکیل می دهد و استخوان های دیگر 
به آنها متصل است. اسکلت، تکیه گاه ماهیچه ها و نگه دارنده ی شکل بدن و محافظت کننده اندام های حیاتی مانند قلب، شش و 

مغز است.
در گروه دیگر که بی مهره نامیده می شوند، اسکلت داخلی وجود ندارد و در بیش تر آنها، نوعی پوشش در سطح بدن دیده می شود 

که همان وظایف اسکلت داخلی را انجام می دهد.
مهره داران )ماهی ها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران( در مقایسه با بی مهره ها )اسفنج ها، کیسه تنان، کرم ها، نرم تنان، 
خارتنان و بند پایان( جثه های بزرگ تری دارند، زیرا اسکلت خارجی به علت انعطاف ناپذیری با سنگینی زیاد مانند صدف ها مانع رشد 

بیش تر بدن می شود و از سرعت حرکت می کاهد.
تفاوت های شکل جانوران تابع محیط زندگی )آب، بیابان، جنگل، …( آنها هم هست.

مثالً جانوری که ساکن آب است به جای شش، آبشش دارد یا از راه پوست تنفس می کند.
تفاوت در نوع محیط زندگی باعث ایجاد تفاوت در رفتارهای انتخاب غذا و نوع آنها هم می شود مثالً جانوری که گوشتخوار 
است اگر دندان داشته باشد از آن فقط برای گرفتن طعمه استفاده می کند. اما جانوران علفخوار از دندان های پهن برای خرد کردن 

علف استفاده می     کنند.
همه ی گروه های مهره داران به جز ماهی ها دارای دو جفت دست و پا هستند اما متناسب با نوع محیط و نوع غذا، شکل دست 

و پا تغییر می کند چنان که در پرنده ها، دست ها 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 می کند. جانوران ساکن مناطق سرد برخالف جانوران ساکن بیابان 

پوشش های ضخیم تری دارند.



٤٤

نکات آموزشی و فعاليت های پيشنهادی
• برای اين که بتوانيد جو مورد اعتمادی ايجاد کنيد. درحالی که در کنار دانش آموزان ايستاده ايد از آنان بخواهيد تا هر کس به 
نوبت نام يک جانور را بيان کند. يکی از جانورانی را که فکر می کنيد دانش آموزان با آن بهتر ارتباط برقرار می کنند، انتخاب کنيد مثل: 
آهو، کبوتر، شير يا… به آنها بگوييد که تصور کنند من يک (آهو) هستم به آن بگوييد: دوست داريد درباره ی من چه چيزهايی بدانيد؟

به نوبت سؤال ها را بشنويد اما پاسخ سؤال ها را بيان نکنيد. شما می توانيد سؤال را به خود آنان برگردانيد و بخواهيد تا خودشان 
پاسخ دهند. ممکن است سؤال هايی را که می پرسند پراکنده باشد مثل: آهو شب ها کجا می  خوابد؟ چه غذايی می خورد؟ چند تا بچه 

دارد؟ و…
و هم چنين بخواهيد تا به سؤال های همديگر دقت کنند و سؤال های تکراری نپرسند. شما هم به سؤال هايی که می پرسند با دقت 

و با ديد مثبت توجه کنيد. به اين ترتيب آنها تشويق می شوند تا با ديد بازتر، سؤال های متنوع تری بپرسند.
با اجرای اين فعاليت زمينه ای مناسب برای تحقيق و بررسی درباره ی جانوری که انتخاب کرده اند فراهم می شود.

• يک جانور يا تصويری از جانور را در داخل جعبه ای مثل جعبه ی کفش قرار دهيد. به طوری که از بيرون معلوم نباشد. به 
دانش آموزان بگوييد سؤال هايی بپرسند که پاسخ آن فقط بله يا خير باشد و هم    چنين زمانی می توانند نام آن جانور را بيان کنند که کامالً 

مطمئن شده باشند. اگر کبوتر يا تصوير آن را در جعبه قرار داده ايد. ممکن است سؤال ها و پاسخ ها به اين ترتيب باشد:
بله از اندازه ی کف دست بزرگ تر است؟ 
خير رنگ آن سياه است؟   
خير دندان دارد؟    
بله همه ی ما آن را ديده ايم؟   
بله تخم می گذارد؟    

و ...
پاسخ  به  نتوانستند  کالس  فرد  آخرين  تا  چنانچه 
درست برسند. شما برای شناخت جانور آنان را راهنمايی 
تا  فرايند  اين  دهيد  ادامه  ابتدا  از  را  فعاليت  سپس  و  کنيد 

رسيدن به پاسخ ادامه می يابد.
• بامقوای نازک يا کاغذ، سه يا چهار کاله نواری به 
اندازه ی سر دانش آموزان تهيه کنيد و تصوير يک جانور را 
بر روی هر کاله  بچسبانيد. سه يا چهار دانش آموز را انتخاب 
بنشانيد.  بقيه  روبه روی  و  کالس  جلوی  در  را  آنها  و  کنيد 
که  دهيد  قرار  طوری  دانش آموزان  سر  روی  بر  را  کاله ها  
نشوند.  شده  نوشته  کاله  روی  که  جانوری  نام  متوجه  آنان 
روبه روی  و  کالس  جلوی  در  را  دانش آموزان   اين  حال 
جانور  نام  زدن  حدس  برای  بخواهيد  آنان  از  و  بنشانيد  بقيه 
خود از دانش آموزان ديگر به نوبت سؤال بپرسند. اگر پاسخ  
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»بلی« باشد، می توانند پرسش دیگری هم بپرسند و اگر جواب »نه« باشد، باید منتظر نوبت بعدی بمانند. این فعالیت زمانی تمام می شود 
که دانش آموزان نام جانور روی کاله خود را حدس بزنند.

جدول ارزشیابی  مالک ها و سطوح عملکرد

سطح 3سطح 2سطح 1مالک ها

گزارش دادن 
از  استفاده  با  را  جانوران  ویژگی های 

یک نوع روش بیان می کند.
ویژگی های جانور را به طور کامل همراه با 
جزئیات کمتری با روش های محدودی بیان 

می کند.

ویژگی های جانوران را به طور کامل همراه 
گوناگون  به شیوه های  بیش تری  با جزئیات 

ارایه می کند.

مقایسه کردن
جانور  یک  تفاوت های  و  شباهت ها 
جانور  یک  با  را  خود  زندگی  محیط 

دیگر به طور محدود بررسی می کند.

با  را  جانور  یک  تفاوت های  و  شباهت ها 
سایر جانوران به طور نسبی بررسی می کند.

شباهت ها و تفاوت های یک جانور محیط 
به طور  دیگر  جانوران  با  را  خود  زندگی 

گسترده بررسی می کند.

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.



٤٦

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 می کنند. بسياری از مشاغل به پرورش گياهان و استفاده های اقتصادی از آنها مربوط است. تنوع آب و هوايی 
موجب شده در مناطق مختلف کشور ما گياهان و محصوالت گياهی گوناگون در زمان های مختلف از سال در دسترس 

باشند.
در اين درس دانش آموزان گياهان را در طبيعت و محيط اطراف محل زندگی خود مشاهده می کنند، با اندام های 
گياهان آشنا می شوند، آنها را توصيف و مقايسه می کنند، اندام های گياهان به ويژه بخش های خوراکی را طبقه بندی 
می کنند، درباره فايده های گياهان برای انسان و جانوران، مصرف بهينه از آنها اطالعات جمع آوری می کنند، دانه لوبيا 

می کارند و مراحل رشد آن را مشاهده و گزارش می کنند.



٤٧

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

سطح ١ــ اندام های گياهان دانه دار و تغييرات آنها در يک دوره ی زمانی را نام ببرند و با جمع آوری اطالعات 
و گفت وگو راه هايی برای استفاده از گياهان و مصرف بهينه ی آنها ارائه کنند.

با  و  کنند  مقايسه  را  زمانی  دوره ی  يک  در  آنها  تغييرات  و  دانه دار  گياهان  اندام های  بارز  ويژگی های  ٢ــ  سطح 
جمع آوری اطالعات و گفت وگوبا هم فهرستی از راه های متنوع استفاده از گياهان و مصرف بهينه ی آنها را ارائه کنند.

سطح ٣ــ  ويژگی های اندام های گياهان دانه دار و تغييرات آنها در يک دوره ی زمانی را در يک جدول مقايسه ای 
طبقه بندی کنند و با جمع آوری اطالعات و گفت وگو، فهرست طبقه بندی شده ای از موارد استفاده از گياهان و مصرف 

بهينه ی آنها را ارائه کنند.

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

گياهان را امکان پذير نمايد.

دانستنی های معلم
رشد سريعی دارند و برای مشاهده جوانه زدن و رشد   دانه های لوبيا در محل مرطوب  جوانه می زنند. دانه های لوبيا معموالً 
يک گياه مناسب اند. برای آن که گياه لوبيا دانه بدهد بايد درفصل مناسب محل و در زير آفتاب (مثالً در باغچه ی حياط مدرسه) رويانده 

شود.

نکات آموزشی و فعاليت های پيشنهادی
بازديد علمی

مناطق مختلف کشور ما از نظر آب و هوايی تفاوت دارد شما می توانيد 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 می  شود. اين مکان بسته به موقعيت و امکانات در 
اختيار شما، ممکن است جنگل، مزرعه، باغ، پارک، باغچه ی کنار مدرسه باشد. مهم آن است که در موقعيت يادگيری انواع گوناگونی 

از گياهان شامل درخت، بوته و گياهان علفی محل زندگی دانش آموزان باشند که گل و يا ميوه هم  داشته باشند. 
• بهتر است در اين فعاليت  از کمک چند نفر از اوليای بچه هاو  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 بچه ها بخواهيد غذاهای گياهی مثل ميوه     همراه بياورند تا ميوه ها و دانه هايشان موضوع گفت وگو 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. 
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• برای بررسی گیاهان پیشنهاد می شود، یک گیاه را انتخاب کنید و از بچه ها بخواهید قسمت های مختلف آن را مشاهده کنند 
و اندام های آن را نام ببرند .شمادر صورت لزوم گفته های 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 اندام های گیاهان به طور کامل مورد نظر نیست ولی اگر بچه ها به آنها 
اشاره کردند و نشان دادند که این موضوع ها را درک کرده اند، همان اندازه کافی است مثل این که ریشه گیاه را در خاک نگه می دارد؛ 
برگ ها و گل ها روی ساقه قرار دارند.  همچنین در این جا آشنایی با موارد استثنایی مثل ساقه های 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.
کنید  مراقبت  بوته ها،  و  مثل چمن  علفی  گیاهان   ، قبیل درخت  از  گیاهان  انواع  برای  گیاه  واژه   تکرار  و  بردن  کار  به  با   •

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. مثالً 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. مثالً 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. مثالً 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. 
بنويسند، از آنها  • هر زمان که دانش آموزان  آمادگی داشتند واژه های مربوط به گياهان مثل ريشه، ساقه، برگ و گل را 
و  کنند  نام گذاری  کشيده اند  قبالً  که  را  نقاشی هايی  واژه ها  اين  با  می توانند  آنان  برند.  به کار  جمله ای  در  را  واژه ها  اين  بخواهيد 
پيشرفت خود را مالحظه کنند و به اطالع ديگران (هم ساالن 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.



٥٠

کاشتن دانه
جمع بندی  نقش  فعاليت  اين  کنند.  مشاهده  نزديک  از  را  گياه  رشد  دانش آموزان  تا  می شود  فراهم  فرصتی  فعاليت  اين  در 
آموخته های آنان درباره ی گياهان را نيز دارد. البته اين فعاليت بايد به کمک يک بزرگسال و راهنمايی او انجام شود ولی نقش اصلی 
را بايد خود دانش آموز ايفا کند. اگر الزم باشد دانش آموز بايد چند بار اين کار را انجام دهد و يا چند دانه بکارد تا به نتيجه برسد و 

قسمت های 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 بزرگ تر 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 کالس بياورند و کار يک ديگر را هم مشاهده و مقايسه کنند.  

٭ برای مشاهده مراحل رشد گياه لوبيا به فيلم دانش آموز مراجعه کنيد.
• از دانش آموزان بخواهيد درباره ی رشد گياه خود پيش بينی کرده و بعد از پايان کار درستی آنها را بيازمايند. مثالً 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. مثالً از آنها اين  
سؤال ها  را بپرسيد: اولين تغييری که در دانه ديدی چه بود؟ چند روز طول کشيد تا اولين برگ ها را ببينيد؟ و به طور کلی هر از چند 

گاهی از دانش آموزان بخواهيد درباره ی رشد گياه خود گزارش بدهند.

درخت بلوطدرخت کاج

درخت نخل
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• دانش آموزان می توانند دانه ها را در ظرف حاوی خاک (تراريوم) به نحوی بکارند که دانه و رويش آن قابل مشاهده باشد.
• از دانش آموزان  بخواهيد درباره ی سختی هايی که برای مراقبت از گياه خود داشته اند نکاتی را بيان کنند.

•  به عنوان فعاليت پيشنهادی مسابقه ای ترتيب دهيد که در آن هر گروه اندام های گياه را تشخيص بدهند و کار هر گروه ثبت 
شود و در پايان به کمک خود آنان امتياز بدهيد.

• عالوه بر دانه از بخش های ديگر گياه هم ممکن است يک گياه کامل به وجود آيد، مثالً می توانيد از بچه ها بخواهيد سيب زمينی 
جوانه زده و يا پياز ريشه دار سالمی را در خاک بگذارند و رشد آنها را مشاهده کنند.

• مسئوليت نگه داری گياهان نزديک منزل يا مدرسه را به دانش آموزان  بسپاريد و از آنها گزارش فعاليت شان را بخواهيد.
• در صورت امکان می توانيد دانش آموزان را به يک مغازه ی ميوه و يا سبزی فروشی ببريد (يا از اوليا بخواهيد اين کار را انجام 

دهند) تا آنها درباره ی گياهان محل زندگی خود اطالعات جمع آوری کنند و يا از افراد مطلع برای حضور در کالس دعوت کنيد.
• درباره ی گياهان خوراکی، می توانيد از دانش آموزان بخواهيد با جمع آوری عکس از چگونگی تهيه ی غذاهای گياهی مثالً 
تبديل دانه ی گندم به نان، گزارشی تهيه کنند و ضمن اين کار با مشاغل مربوط به آنها آشنا شوند. عالوه 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 انسان ها بيان کنند. 
• از دانش آموزان  بخواهيد در طول يک هفته مواردی از رفتارهای نادرست با گياهان را که در اطراف خود می بينند، ثبت و 

به کالس ارائه کنند. 
• رفتارهای دانش آموزان با گياهان در بازديد عملی را مشاهده و ثبت کنيد و بعدًا  باتعريف داستانی که خود ساخته ايد، برخی 

رفتار های نادرست را گوشزد کنيد. و ضمن آن با دانش آموزان درباره ی رفتار درست گفت وگو کنيد.
• با همکاری دانش آموزان، اوليای مدرسه (و يا شهرداری) مکانی را برای جمع آوری کاغذهای استفاده شده ی درون مدرسه 

اختصاص دهيد و کاغذها را به مراکز بازيافت بفرستيد. هم چنين می توانيد از افرادی مطلع برای گفت وگو با بچه ها دعوت کنيد.
بخوانند  آنها  از  مراقبت  و  گياهان  درباره ی  ساخته اند،  خود  که  را  سرودهايی  می توانند  بچه ها  علمی  بازديد  به  رفتن  هنگام   •

(نمونه ای از آن در نرم افزار دانش آموز ارائه شده است).
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ارزشیابی مالک ها و سطوح عملکرد

سطح 3سطح 2سطح 1مالک ها

مصرف   / استفاده  موارد 
بهینه از گیاهان  

موارد  از  محدودی  فهرست  می تواند 
از   بهینه  مصرف   / گیاهان  از  استفاده 

آنها را ارائه کند.

موارد  از  متنوعی  فهرست  می تواند 
از   بهینه  از گیاهان و مصرف  استفاده 

آنها را بدون طبقه بندی ارائه کند. 

گیاهان  از  استفاده  موارد  می تواند 
صورت  به  را  آنها  از  بهینه  مصرف   /

طبقه بندی شده ارائه کند. 

اندام های اندام های گیاهان دانه دار بارز  ویژگی های  می تواند 
گیاهان دانه دار و تغییرات آنها در یک 
دوره زمانی را توصیف کند و  مقایسه 

محدودی انجام دهد.

اندام های  بارز  ویژگی های  می تواند 
اندام های  تغییرات   / دانه دار  گیاهان 
گیاهان را در یک دوره زمانی مقایسه 

کند.

اندام های گیاهان  می تواند ویژگی های 
یک  در  آنها  تغییرات  و  دار  دانه 
دوره زمانی   را در قالب یک جدول 

مقایسه ای ارائه کند. 

نوبت گفت و گو و  کرده  شرکت  گفت وگو ها  در 
را رعایت می کند اما نسبت به نظرات 

دیگران کم توجه است.

در گفت وگو شرکت فعال دارد و نوبت 
را رعایت کرده اما نظرات دیگران را 

در جمع بندی چندان لحاظ نمی کند.

پیش  گفت و گو   در  مشارکت  برای 
نوبت،  رعایت  عین  در  و  است  قدم 
و  داده  گوش  دیگران  نظرات  به 
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:

برای  راهی  و  ببرند  نام  را  می شود  يافت  جا  آن   در  آب  که  مکان هايی  و  آب  از  استفاده  موارد  ١ــ  سطح 
صرفه جويی در مصرف آب و حفظ سالمت آن پيشنهاد دهند.

يافت  آب  آنجا  در  که  مکان هايی  و  آب  از  استفاده  موارد  از  متنوعی  فهرست  يکديگر  همکاری  با  ٢ــ  سطح 
می شود را تهيه کرده و به برخی از مسيرهايی که آب از محل انتقال تا محل مصرف طی می نمايد اشاره کنند. 

تأمين  آنجا  از  آب  اين  که  منابعی  و  آب  از  استفاده  موارد  از  متنوعی  فهرست  يکديگر  همکاری  با  ٣ــ  سطح 
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 
٤ بطری پالستيکی، آب، جوهر، نمک، کاسه يا ظرفی برای آب

دانستنی های معلم 
پراکنده  گوناگونی  نقاط  در  و  مختلف  شکل های  به  طبيعت  در  ماده  اين  است.  زمين  روی  در  موجود  ماده ی  فعال ترين  آب 
است. حدود ۹۷/۲ درصد کل آب های زمين در اقيانوس ها جای دارد، که برای مصارف کشاورزی، صنعت و شرب مناسب نيست. 
حدود ۲/۱۵ درصد حجم آب ها دريخچال های موجود در نواحی سرد قطبی جای دارند، که اين حجم از آب بزرگ ترين منبع آب 
شيرين زمين است. حدود ۰/۵ درصد از آب ها در زيرزمين و حدود ۰/۰۰۱ درصد در هوا وحدود ۰/۰۰۰۱ درصد در رودخانه ها 

جاری اند.
در طبيعت هيچ آبی صددرصد خالص نيست، بلکه مواد مختلفی در آن حل شده است. مقدار و نوع مواد حل شده در آب، 
شيرين  آب  معموالً  مناسب اند  صنعت  و  کشاورزی  شرب،  برای  که  آب هايی  می کند.  مشخص  را  گوناگون  مصارف  برای  آب  کاربرد 
در  جهان  مختلف  نقاط  در  را  آب ها  گونه  اين  دارد.  وجود  محلول  مواد  ميلی گرم   ۱۰۰ از  کمتر  شيرين  خيلی  آب های  در  می نامند. 

بطری های مخصوصی با قيمت گران به فروش می رسانند. 
کارهای  برای  را  زمين  که  نقاطی  در  مثالً  نيست،  بی تأثير  ميان  اين  در  نيز  آدمی  فعاليت های  آب،  طبيعی  تغييرات  از  گذشته 
جاده سازی آماده می کنيم، ميزان فرسايش را در برابر نقاط پوشيده از گياه، تا ۲۰۰۰ بار شديدتر می سازيم اما از آن مهم تر، تخليه 
فاضالب ها به درون رودها و درياچه هاست که با افزايش جمعيت مقدار فاضالب ها هم چنان رو به فزونی است. اقيانوس ها پر از آب    اند 
اما بيش تر نياز ما به آب شيرين است. گياهانی که در کشاورزی مورد استفاده ما هستند با کمک آب دريا رشد نمی کنند و اين آب 
برای آبياری مناسب نيست. دانشمندان پيش بينی می کنند که در آينده ی 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 اطالعات مقدماتی را برای تهيه فهرست در اختيار دانش آموزان قرار می دهد. تالش نماييد با طرح پرسش هايی 
مثل: «در محلی که شما زندگی می کنيد می توانيد موارد ديگری نام ببريد ؟و…». اطالعات کتاب را بسط دهيد. احتماالً دانش آموزان 
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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 
به محیط  یادگیری را  نمایید(. این شیوه کار  به هنگام جمع آوری اطالعات استفاده  نیز از این روش  یادگیری  موقعیت های دیگر 
به نفس را می بخشد که براساس آموخته های کالس درس  به دانش آموز این اعتماد  بر آن  کالس درس منحصر نمی کند و عالوه 
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 می کنید، ارتباطی با 
مصرف خاصی از آب نداشته باشد، به طور مثال اگر شما پارچ آب انتخاب کنید، پاسخ دانش آموزان بیش تر به سمت آشامیدن گرایش پیدا 
می کند، در حالی که پاسخ ها معموالً بسیار متنوع است.بهتر است این فعالیت به یک بازی نشاط آور تبدیل شود. پیشنهاد می شود از هر 
دانش آموز بخواهید فقط یک کاربرد برای آن مقدار آب پیشنهاد کند. دانش آموزان دیگر یکی یکی کاربرد مورد نظر خود را می گویند 
بدون این که کاربرد آنها توسط دانش آموز دیگر پیشنهاد شده باشد. دانش آموزی که نتواند پاسخ دهد یا پاسخ او تکراری باشد از بازی 

خارج می شود. این بازی آنقدر ادامه پیدا می کند 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. 

نبرید. می دانید که هر قطره از  به کار  در فعالیت »قصه ی آب )شگفتی های آفرینش(« کلماتی  مانند تبخیر و میعان را   •
هزاران ذره کوچک تر قابل مشاهده ی آب تشکیل می شود. به طور مثال ابرها از قطعات بسیار کوچک یخ و یا از تجمع بسیار 
فراوان ذره های قابل مشاهده ی آب تشکیل شده اند. ابر در زمانی سبب ریزش باران می شود که ذره های بسیار ریز به هم بچسبند و 
تشکیل قطره بدهند. و وزن آن می تواند 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 می بینید همگی ذره های 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. هم چنین جنس مواد را در این فعالیت و طبقه بندی دخالت ندهید.پیشنهاد می شود ابتدا مواد را به 
دو گروه طبقه بندی  کنند، آنهایی که زیر آب نمی روند و آنهایی که زیر آب می روند. و سپس در قسمت آخر یک گروه دیگر به آنها اضافه 
می شود، آنهایی که می توانند گاهی روی آب و گاهی زیر آب باشند، مانند در شیشه ی مربای فلزی که اگر آن را با زاویه وارد آب کنید 
زیر آب می رود و اگر آن را به آرامی از طرف خارج روی آب قرار دهید روی آب قرار می گیرد. و یا اگر خمیر مجسمه سازی به صورت 

گلوله باشد به زیر آب می رود و اگر آن را به شکل کاسه درآورید روی آب قرار می گیرد.
• تعداد 4 بطری 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 
با مشارکت  دارد  اجرایی  که جنبه  را  آنها  از  برخی  و  مدیریت مدرسه درمیان گذاشته  با  را  پیشنهادات  پیشنهاد دهند.  آلودگی  آب/ 
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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 مجددًا 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 
با آن روبه رو نشده اند اما بخشی از زندگی روزمره آنها است  دانش آموزان در پاسخ به پرسشی است که تا بحال به صورت مستقیم 
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می گیرد.  دانش آموزان صورت  دریافت های شخصی  به  توجه  با  مسیر  و رسم  نیست  واقعیت ها ضروری  فاصله/  رعایت  بنابراین  و 
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 
با یکدیگر جلب کنید و با طرح پرسش هایی مثل آب موجود در منبع نقاشی  آب مجتمع های مسکونی، چشمه،چاه…( و ارتباط آنها 
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 مجددًا 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

سطح 3سطح 2سطح 1مالک ها

از  استفاده  موارد 
آب

به صورت  را  آب  از  استفاده  موارد 
طبقه بندی شده ارائه می نمایند.

فهرست متنوعی از موارد استفاده از آب 
تهیه اما آن را طبقه بندی نکرده است. 

فهرست  محدودی از موارد استفاده از 
آب را ارائه می نمایند.

استفاده رسم نقشه محل  و  منبع  به  هستند  قادر 
اما  کنند  اشاره  صحیح  به صورت 

نمی توانند مسیر آن را رسم نمایند

قادر هستند مسیر منبع و محل استفاده 
از آب را رسم کنند اما نقشه آنها به همراه 

جزئیات مسیر طی شده نیست.

تا  منبع  قادر هستند مسیر  دانش آموزان 
با ذکر جزئیات  از آب را  محل استفاده 

مسیر طی شده رسم کنند. 

راه های محدودی که برای صرفه جویی/ مصرف بهینه 
پیشنهاد  است  آب  منابع  سالمت  حفظ 

می دهند. 

صرفه جویی  برای  را  متنوعی  راه های 
آب  سالمت  آلودگی/حفظ  کاهش  و 
مطالعه  بر  مبتنی  که  می دهند  پیشنهاد 

محیط زندگی آنها است.

و  می دهند  پیشنهاد  را  متنوعی  راه های 
در پیشنهادات ارتباط میان صرفه جویی 
و کاهش آلودگی/حفظ سالمت را نیز در 

نظر می گیرند.

کرده همکاری شرکت  گروهی  فعالیت های  در 
به  نسبت  اما  می کند  رعایت  را  نوبت  و 

نظرات دیگران کم توجه است.

فعال  شرکت  گروهی  فعالیت های  در 
دارد و نوبت را رعایت کرده اما به هنگام 
آن را  نمی تواند  دیگران  نظرات  دریافت 
خود  تصمیمات  اصالح / بهبود  مبنای 

قرار دهد.

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

مورد استفاده قرار دهد.
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درس هفتم

زمني خانه ی سنگی ما

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

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.
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سطح ٢ــ 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.
تغییرات  رنگ،  نرمی(،  و  )سختی  جنس  استفاده،  موارد  براساس  را  آنها  سنگ ها  مشاهده ی  با  ٣ــ  سطح 

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 3 گروه 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. معموالً 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 زيورآالت استفاده می کنند. حدود ٩٥ درصد انرژی مورد نياز آدمی از سنگ های 
سوختنی چون نفت و گاز و زغال سنگ به دست می آيد. از اين مواد عالوه بر انرژی، مواد ديگری چون پالستيک، الياف پارچه، 
غذايی،  الکترونيکی،  و  الکتريکی  شيميايی،  فلزات،  ذوب  ساختمانی،  صنايع  اغلب  اوليه ی  مواد  می شود.  تهيه  و…  دارو  رنگ، 

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.
است  ممکن  که  هستند  لبه ای  دارای  موجود  فلزی  قوطی های  اغلب  که  باشيد  داشته  توجه  پارچه  روی  آب  ريختن  هنگام  به 
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. اصطالح 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.

غلتيدن  اثر  بر  هم  سنگ ها  و  کنند  فرض  رود  را  آن  داخل  آب  و  رودخانه  جای  به  را  قوطی  است  ممکن  دانش آموزان  برخی 
در داخل رودخانه و تماس و ضربه زدن به هم از شکل لبه دار و تيز به قطعاتی گرد و صاف تبديل شوند. احتماالً 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.
همه ی  می رود  انتظار  است؟  الزم  سنگ هايی  چه  طبقه  دو  ساختمان  يک  ساخت  برای  کنيد  سؤال  دانش آموزان  از  ٢ــ 
دانش آموزان ليستی از سنگ هايی که در اين نوع ساختمان استفاده  می شود را تهيه کنند و اغلب می توانند عالوه 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 اطالعاتشان 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. مثالً 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… (معموالً 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 کالس 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 
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  صبور 
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 مثالً 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 (٥٤ ) (در 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.
تغييرات طبيعی سنگ ها  تغييرند. هوا، آب، نيروی جاذبه، امواج، باد و يخ همگی بر  ٥ ــ سنگ های زمين ما هميشه در حال 
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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 احتماال فقط برخی از دانش آموزان به 
آنها به  آن اشاره خواهند کرد. در صورتی که بين اين فعاليت و فعاليت استفاده از سنگ ها در ساختمان ارتباط برقرار کنيد احتماالً 

مواردی از تأثير اقدامات انسان بر تغيير سنگ ها اشاره خواهند کرد.
٦ ــ 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 
همه ی دانش آموزان بايد به اين نتيجه برسند که سنگ ها تخريب  تقريباً  لبه های تيزی باشند. با انجام اين فعاليت و فعاليت درس آب 
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 مالک ها و سطوح عملکرد

سطح ۳سطح ۲سطح ۱مالک ها

موارداستفاده ازسنگ
ذکر  را  سنگ  از  استفاده  مورد  چند 

می کنند.
يک  در  سنگ  کاربرد  از  فهرستی 
مدرسه  يا  خانه  مثال  معين   محدوده ی  

ذکر می کنند.

موارد متعدد استفاده از سنگ ها را در 
مکان های مختلف نام می برند.

طبقه بندی سنگ ها
سنگ ها را براساس يک ويژگی آشکار 

طبقه بندی می کنند.
ويژگی های  يا  دو  براساس  را  سنگ ها 
استفاده)  مورد  جنس  (رنگ،  آشکار 

طبقه بندی می کنند.  

پنهان  ويژگی های  براساس  را  سنگ ها 
آشکار  و  تشکيل دهنده،..)  (ذرات 

طبقه بندی می کنند.

تغييرات سنگ ها
يک  و  طبيعی  تغييرات  از  مورد  يک 
توسط  را  سنگ  تغييرات  از  مورد 

انسان  نام می برند. 

طبيعی  تغييرات  از  مورد  چند  يا  دو 
نام  را  انسان  توسط  سنگ  تغييرات 

می برند.

آشکار  و  پنهان  تغييرات   از  مثال هايی 
سنگ ها توسط انسان و طبيعت را نام 

می برند. 

همکاری گروهی
را  (نوبت  می کنند  شرکت  گروه  در 

رعايت می کنند).
گروهی  کار  قوانين  به  اندازه ای  تا 
پای بند است (نوبت را رعايت می کنند 
ديگران  نظر  از  موارد  بعضی  در  و 

استفاده می کنند).

کار  در  می دهد  نشان  کار  حاصل 
گروهی تواناست (رعايت نوبت می کنند 
و به حرف ديگران توجه دارند و از نظر 

ديگران 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.


