درس هشتم
چه می خواهم بسازم

درس در یک نگاه

دانش آموزان با فراگیری بخش فناوری به اهمیت به کارگیری ابزار در زندگی وچگونگی سهولت کارها آشنا
می شوند.آن ها با استفاده از ابزار در انجام کار های روزمره خود درک خواهند کرد که چگونه ابزار ها می تواند در وقت
یا انرژی ،کیفیت و کمیت روش های انجام کار و رسیدن به هدف مؤثر باشد.

اهداف/پیامدها

در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
سطح 1ــ در یک نمونه از کار های شخصی خود چگونگی تأثیر ابزار را در آسان تر شدن کارها به نمایش
بگذارند.
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سطح 2ــ با بررسی وسایلی که به طور روزمره با آن سروکار دارند تغییراتی را در یک نمونه از وسایل برای
ساده تر شدن کار ها پیشنهاد دهند.
سطح 3ــ با ساخت یک وسیله چگونگی تأثیر ابزار را در ساده نمودن کار ها یا صرفه جویی در زمان به نمایش
بگذارند.

مواد و وسایل آموزشی

ابزار هایی که معموال ً در خانه برای کارهای مختلف استفاده می شود مشابه تصویر صفحه عنوانی.

دانستنی های معلم

آموزگاران خود استفاده کنندگان مؤثری از وسایل و ابزار های گوناگون برای آموزش به کودکان هستند .آنان کودکان را به طور
مستقیم یا غیر مستقیم به سمت کاربرد صحیح وسایل و جایگزینی آن ها با وسایل ابداعی خودشان (در صورت عدم دسترسی) هدایت
می کنند .زمانی که معلم از گچ به عنوان ابزار نوشتن و در صورت نبود گچ از ماژیک برای نوشتن روی مقوا و انتقال پیام های آموزشی
بهره می گیرد ،آگاهانه دانش آموزان را از سردرگمی ناشی از تک راه حلی بودن و نا امیدی پس از شکست رهایی می بخشند.
اینکه ساختن و تولید ،نگهداری و تعمیر ،تنظیم و بهبود در مورد وسایل و امکانات زندگی و به طور کلی رفاه ،آسایش و سهولت
وابستگی تام به ابزار و اطالعات فناورانه دارد برای همه غیر قابل انکار است .دنیای ماشینی امروز دیگر به دست افزار های ساده گذشته
قناعت نمی کند و تخصص منابع انسانی را در کنار ابزار های کارآمد می طلبد.
دانش آموزان باید به ابزار های طبیعی که خداوند در اختیار آنان قرار داده است مانند چشم (ابزار دیدن) و دست یعنی همه کاره ترین
افزار بشر عنایت و بازنگری کنند و سپس به وسایل ساده ای که در خانه و مدرسه به طور روزمره استفاده می کنند توجه کنند .لوازم التحریر،
وسایل سرمازا و گرمازا ،وسایل نقلیه ،وسایل ارتباطی و ارتباط جمعی و… در دسترس همه معلّمان و دانش آموزان است.

نکات آموزشی و فعالیت های پیشنهادی

پیدا کردن ارتباط هر شغلی با وسایل مربوط به آن ،ضرورت استفاده از ابزار ،امکان جایگزینی یک وسیله با وسیله دیگر با همان
کارکرد ،توجه به مکانیزم فیزیکی ابزار ها و… صد ها نکته جالب و مفید دیگر در پرتو توجه به ابزار های پیرامون ما حاصل می گردد.
جلب توجه دانش آموزان به وسایلی که به طور روزمره از آن استفاده می کنند و تغییراتی که می توان در آن ها داد به پرورش قدرت
خالقیت آنان کمک خواهد کرد.
به عنوان مثال :فرض کنید شما پرنده ای هستید که خوراک خوشمزه ای را در سوراخ تنه درختی می بینید و منقارتان به آن
نمی رسد.چه راه هایی برای بدست آوردن آن می توانید پیدا کنید؟ از چه ابزار هایی استفاده خواهید کرد؟ با طرح چنین پرسش هایی
کنجکاوی کودکان را برانگیزید.
می خواهید ساعتی را  /تابلویی را به دیوار نصب کنید .چه می کنید؟ آیا میخ را با دستان خود می توانید در دیوار فرو کنید؟ اگر
چکش نباشد ،چه چیزی را جایگزین می کنید؟ اگر میخ در محل نامناسبی کوبیده شده چگونه آن را از دیوار جدا می کنید؟
در هیچ یک از این پرسش ها به دنبال پاسخ واحدی نباشید و مرتباً به دانش آموزان بگویید دیگر چی؟ هیچ گاه پاسخی را که
صحیح می دانید مطرح نکنید و در مقابل پاسخ های غلط فقط بپرسید چرا فکر می کنید این وسیله چنین کار می کند؟ کشف ذهنیات
بچه ها از پاسخ های صحیح و غلط مهم تر است.
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سپس از بچه ها بپرسید من برای انجام این کار (یکی از کار های مرسوم) از چه ابزاری استفاده کردم؟ اگر شما جای من بودید،
از چه چیزی استفاده می کردید؟
از آن ها بخواهید در هر محیطی که وارد شدند تا می توانند ابزار پیدا کنند و نشان دهند .و در مقابل درخواست شما برای
ساخت چیزی مالحظه کنید آیا به دنبال ابزار می گردند و یا از شما درخواست ابزار می کنند یا به جای این دو کار خود ابزاری را طراحی
می کنند.
در آن ها نیاز ایجاد کنید و گاهی ابزار های موجود را به چالش بکشید .مثال ً بگویید مردم بیهوده از چنگال  /قیچی استفاده
می کنند و منتظر بمانید تا آن ها نظر شما را رد کنند و در مقابل استدالل شما استدالل منطقی دیگری ارائه کنند .خالصه آن که برای
ارزشیابی مطمئن شوید که بچه ها معتقد به آسان شدن کار ها با استفاده از ابزار هستند و ابزار ها را شناسایی می کنند و راه استفاده از
آن ها را طالب هستند .مسلماً اسامی ابزار ها اهمیت بسیار کمی خواهد داشت.
جدول ارزشیابی مالک ها و سطوح عملکرد
مالک ها

سطح1

سطح 2

سطح 3

شناخت ابزار

می توانند تغییراتی را در زمینه ابزار هایی می توانند طرحی را برای تغییرات پیشنهاد
می توانند نمونه هایی از ابزار های پرکاربرد
که از آن ها استفاده می کنند پیشنهاد داده شده در ابزار خاصی ارائه و آن را اجرا
در زندگی روزمره را نام ببرند.
کنند.
دهند.

خالقیت

پیشنهاد ارائه شده برگرفته از کاربرد هایی پیشنهاد های ارائه شده دارای نوآوری طراحی ارائه شده از نوآوری برخوردار
است که به صورت تکراری در موقعیت های است اما راهکاری برای عملی نمودن است و می تواند آن را با استفاده از امکانات
در دسترس آن عملی نماید.
آن ارائه نمی شود.
متعدد با آن سروکار دارد.

ابزار و روش های ارزشیابی

استفاده از آزمون های عملکردی که در طی آن دانش آموز چیز ساده ای می سازد ،مورد مصرف متفاوتی برای وسیله ای پیشنهاد
می کند و انجام می دهد مثال ً با گیره ی کاغذ کاری متفاوت انجام می دهد و ...برای سنجش سطح توانایی دانش آموزان می تواند مورد
استفاده قرار گیرد.
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ﺩﺭﺱ ﻧﻬﻢ
ﺯﻣﲔ ﺧﺎﻧﻪ ی ﺧﺎﻛﯽ ﻣﺎ

درس در ﻳﮏ ﻧﮕﺎه
در اﻳﻦ درس داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺮدن ،ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﺮدن ،ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی
ﮔﺮوﻫﯽ ﺿﻤﻦ درک ﺑﺎ ارزش ﺑﻮدن ﺧﺎک ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ :ﮐﻪ در روی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺸﮑﯽ ﻫﺎی زﻣﻴﻦ ﺧﺎک وﺟﻮد دارد،
ﺧﺎک ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ ،ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎک را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آب و ﺧﺎک وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.

اﻫﺪاف ﻫﺎ/ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎ
در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ:
ﺳﻄﺢ ۱ــ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﺎﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در آن ﺟﺎ ﻫﺎ ﺧﺎک ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد
اﺳﺘﻔﺎده را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺳﻄﺢ ۲ــ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد ،ﺟﺎﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺧﺎک ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻮارد
٦٧

استفاده از خاک را با مشارکت یکدیگر فهرست کنند ،خاک های مختلف را با هم مقایسه و تفاوت های آشکار آن ها
را مشخص کنند.
سطح 3ــ با بررسی و مطالعه ی محیط اطراف خود ،جاهایی که خاک به فراوانی یافت می شود و موارد
استفاده از خاک را با مشارکت یکدیگر فهرست کنند ،خاک های مختلف را با هم مقایسه و تفاوت های آشکار و پنهان
آن ها به خصوص از نظر استفاده را مشخص کنند.

مواد و وسایل آموزشی

چند لیوان یک بار مصرف ــ چند نوع خاک ــ مقداری آب ــ چند عدد پایه ــ مقداری خاک نرم

دانستنی های معلم

• خاک رابطی میان جهان زنده و غیرزنده است .خاک حاصل تغییرات فیزیکی و شیمیایی سنگ ها است .خاک از نظر تأمین
غذای جانوران و انسان ها اهمیت و ارزش بسیار دارد.
• برای تشکیل خاک ابتدا الزم است سنگ به قطعات کوچک تقسیم شود ،یخ زدن آب در داخل شکاف سنگ ها را خرد و
ریز می کند ،سپس تغییرات شیمیایی سبب تغییراتی در سنگ های خرد شده می شود و مواد حاصل اگر با مقداری از بقایای موجودات
زنده مخلوط شوند خاک را به وجود می آورند .به طور کلی می توان گفت خاک متشکل از مواد معدنی و مواد آلی است.
بخش آلی خاک را گیاخاک (هوموس) می نامند .گیاخاک باقی مانده های گیاهان و اجساد جانوران پس از مرگ آن هاست
به طوری که دیگر نتوان نوع گیاه و جانور را تشخیص داد .گیاخاک سبب تیرگی رنگ خاک می شود .عالوه بر این گیاخاک سبب
ورود آب و هوا به خاک می شود و برخی از مواد مورد نیاز گیاهان را به آن ها می رساند.
• ترکیب خاک ها در همه جای زمین همانند نیست ،زیرا عوامل مؤثر در تشکیل خاک همیشه یکسان نیست .عواملی که در
تشکیل خاک مؤثرند عبارتند از ،آب و هوا ،سنگ های محل ،زمان ،وضع پستی و بلندی و نوع جانداران منطقه ،با این حال معموال ً
این آب و هوا است که اثر بسیار مهمی در نوع خاک می گذارد.
• هر چه فضاهای خالی بین ذرات خاک بیشتر باشد می گویند درجه تخلخل خاک زیادتر است .مثال ً خاکی که مقدار ذرات
ماسه آن زیاد باشد ،فضاهای خالی بین ذرات خاک هم زیادتر و در نتیجه آب بیشتری در این گونه خاک ها جای می گیرد .البته باید توجه
داشت برای این که آب در خاک به خوبی جای گیرد و یا از آن عبور کند باید فضاهای خالی خاک با یکدیگر ارتباط داشته باشند .مثال ً
بین ذرات خاک رس فضاهای خالی فراوانی وجود دارد .ولی خاک رس عمال ً آب را از خود عبور نمی دهد به علت اینکه فضاهای
خالی آن با جذب مقدار کمی آب ارتباط خود را با یکدیگر از دست می دهند .بنابراین خاک رس نمی تواند آب را به خوبی در خود جای
دهد یا از خود عبور دهد.
• حاصلخیزی خاک یعنی میزان توانایی آن در پرورش دادن گیاهانی که یا به طور مستقیم غذای انسان هستند و یا آن که
به طور غیرمستقیم غذای انسان را فراهم می آورند .حاصلخیزی خاک به عوامل متعددی مربوط است که در مجموع می توان آن ها
را به صورت زنجیری مرتبط به هم در نظر آورد ،زیرا مثال ً ممکن است در خاکی عوامل مختلف و الزم فراهم باشند و فقط یکی از
آن ها مثال ً رطوبت اندک باشد .در این صورت از عوامل موجود کاری ساخته نخواهد بود .در میان عوامل مؤثر در حاصلخیزی
خاک می توان به این موارد اشاره کرد :امالح ،آب ،گازهای موجود در هوا ،اسیدی یا قلیایی بودن خاک ،جانداران ذره بینی خاک،
جانداران بزرگ منطقه و …
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ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی
١ــ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺧﺎک ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
ــ ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ آﺟﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه )ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ ﮔﻠﺪان ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه( ــ ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ ﺳﻨﮓ آذرﻳﻦ )ﺳﻨﮓ ﭘﺎ( ،ﻣﻘﺪاری ﺑﺮگ و ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎی
ﺧﺸﮏ ،ﻳﮏ ﻫﺎون ﻓﻠﺰی
ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﻄﻌﺎت آﺟﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﮔﻠﺪان ﺷﮑﺴﺘﻪ را داﺧﻞ ﻫﺎون ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﻨﺪ ،ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﻮدر درآﻳﻨﺪ .آن ﻫﺎ را از ﻫﺎون ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ.
ــ ﺳﭙﺲ ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮓ ﭘﺎ )ﻳﺎ ﺳﻨﮓ ﻫﺎی آذرﻳﻦ ﻫﻮازده( را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﮑﻮﺑﻨﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذرات زﺑﺮ رﻳﺰ در آﻳﻨﺪ .آن ﻫﺎ
را ﻫﻢ از ﻫﺎون ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ.
ــ در آﺧﺮ ﺑﺮگ ﻫﺎ و ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎی ﺧﺸﮏ را ﻫﻢ داﺧﻞ ﻫﺎون ﻣﯽ ﮐﻮﺑﻨﺪ ﺗﺎ دﻳﮕﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﺮگ و ﺳﺎﻗﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪ ی ﻣﻮاد را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻳﮏ ﺧﺎک ﺧﻮب درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎک در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﻳﺪ.

و اﻳﻦ ﮐﻪ ﺧﺎک ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐﺪام ﻣﺎده را ﮐﻢ دارﻧﺪ؟ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه ﺧﺎک ﺟﻨﮕﻞ ﮐﺪام ﻣﺎده را ﺑﻴﺸﺘﺮ
دارﻧﺪ.
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٢ــ در  ٥ﻇﺮف ﻫﻢ ﺷﮑﻞ ﺧﺎک ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ،ﮐﻤﯽ ﺧﺎک ﻫﺎ را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ.
ــ ﻇﺮف ﺷﻤﺎره ) (١ﻓﻘﻂ ﺧﺎک ﺧﺸﮏ دارد.
ــ ﻇﺮف ﺷﻤﺎره ) (٢ﺧﺎک ﮐﻤﯽ ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺖ.
ــ ﻇﺮف ﺷﻤﺎره ) (٣داﺧﻞ ﺧﺎک ﮔﻴﺎه دارد.
ــ ﻇﺮف ﺷﻤﺎره ) (٤ﺧﺎک ﺧﺸﮏ
ــ ﻇﺮف ﺷﻤﺎره ) (٥ﺧﺎک ﺧﺸﮏ
داﻧﺶ آﻣﻮزی ﻳﮏ ﺑﺎر روی ﺧﺎک ﺧﺸﮏ ﻓﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻳﮏ ﺑﺎر روی ﺧﺎک ﻣﺮﻃﻮب و ﻳﮏ ﺑﺎر روی ﺧﺎک ﺑﺎ ﮔﻴﺎه.
ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داده ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﺧﺎک ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻨﺪ
و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻮای ﺷﻬﺮ ﭘﺮ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺑﻌﺪ
روی ﻇﺮف ) (٤ﺑﻪ آراﻣﯽ و ﺑﺎ آب ﭘﺎش آب ﻣﯽ رﻳﺰﻳﻢ و ﺑﺮ روی ﻇﺮف ) (٥ﺑﺎﺷﻠﻨﮓ.
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺷﻴﺐ ﻫﻢ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ را ﺑﺮای ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ ی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ،آﺑﻴﺎری ﺑﺎﺷﻠﻨﮓ ﺧﺎک ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
ﻏﺬای ﻣﺎ و ﻫﻤﻪ ی ﺟﺎﻧﻮران دﻳﮕﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن درﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد :درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری ﻫﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺪام ﺟﺎﻧﻮران در ﺧﺎک زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ :ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺎک ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ دﻳﮕﺮی ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮم ﺧﺎﮐﯽ وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ
ﺟﺎﻧﻮران دﻳﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺎک ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮش داﺧﻞ ﺗﻨﻪ ی درﺧﺖ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﺪ.
آﻳﺎ ﺧﺎک ﻫﻤﻪ ی ﮔﻠﺪان ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﮔﻴﺎﻫﺎن آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ را از ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﺧﺎک ﻫﺎی رﺳﯽ ﺧﻮب رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﮐﯽ آن ﻫﺎ ﮔﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از
ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﺧﺎک ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ آﺑﮑﺸﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻻزم دارﻧﺪ )ﺧﺎک ،ﻣﺎﺳﻪ و ﺷﻦ ﻓﺮاوان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﮐﻮد ﻓﺮاوان ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی اﻳﻦ ﻣﻮارد را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺖ ﻣﺜﻼ ً در زﻣﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽ ﮐﺎرﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﯽ ﮐﺎﺷﺖ.
آب از ﮐﺪام ﺧﺎک زودﺗﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدن آب از ﺧﺎک ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺧﺎک واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻴﺸﺘﺮ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻳﮏ ﺷﺮط اﺳﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ
راه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﭘﺎ( آﻧﻮﻓﺖ آب از ﺧﺎک ﻋﺒﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺮط ﻻزم اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ(
ﻣﺴﻠﻤﺎً ﮐﺸﺎورزان ﻗﺒﻞ از ﮐﺸﺖ داﻧﻪ ﻫﺎ زﻣﻴﻦ را ﺷﺨﻢ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﻦ ذرات ﺧﺎک ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ آب و ﻫﻮا ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
از آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻟﻴﻮان ﻫﺎ را از داﺧﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﺑﺎ ﻣﻴﺦ داغ ﺳﻮراخ ﮐﻨﻴﺪ .اﮔﺮ از ﺧﺎرج ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻮراخ ﮐﻨﻴﺪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﺳﻮراخ از ﺧﺮوج آب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎک ﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺧﺎک رس ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﺎﻟﺺ،
ﻣﺎﺳﻪ ی ﺧﺎﻟﺺ و ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از رس و ﻣﺎﺳﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻬﺘﺮ درک ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺎک اﺳﺘﻔﺎده زﻳﺎدی ﺑﺮای ﻣﺎ دارد :ﺑﺮﺧﯽ وﺳﺎﻳﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺎک ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ آن ﻫﺎ را در ﮐﻮره ﻣﯽ ﭘﺰﻧﺪ و رﻧﮓ آﻣﻴﺰی
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دوﺑﺎره ﻣﯽ ﭘﺰﻧﺪ )ﻗﻨﺪان ــ ﻇﺮوف ﭼﻴﻨﯽ ،ﮐﺎﺳﻪ ی ﺗﻮاﻟﺖ ،دﺳﺘﺸﻮﻳﯽ ،ﺳﺮاﻣﻴﮏ( ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺷﺎره
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ و ﻇﺮﻳﻒ ﺗﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﮔﻞ آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺷﻤﺎره )(۱
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻳﮏ ﺧﺎک ﺧﻮب ﮐﺸﺎورزی ﻳﺎ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻳﺎ ﮔﻠﺪان ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻣﺴﺎوی از رس ،ﻣﺎﺳﻪ و ﮔﻴﺎﺧﺎک ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻴﺎﺧﺎک
ﻫﻤﺎن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ی اﺟﺰای ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮری ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﻳﮕﺮ ﮔﻴﺎه و ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻮدن را در آن ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺪﻫﻴﻢ در
اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ از ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﮔﻠﺪان ﻫﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻳﺎ آﺟﺮ ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ ی رس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ از ﺳﻨﮓ ﭘﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﺳﻪ وﺷﻦ و ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ
ﺧﺸﮏ را ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖ آﻟﯽ ﺧﺎک ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﮔﻴﺎﺧﺎک در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﻢ .در ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺷﻤﺎره )(۲
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺧﺎک )ﺑﺎد ،ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪﻳﺪ( و راه ﻫﺎی ﻧﮕﻪ داری از ﺧﺎک )ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﯽ( اﺳﺖ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم آﺑﻴﺎری ﺑﺎ آب ﭘﺎش و ﺷﻠﻨﮓ ﻳﮑﺒﺎر ﻇﺮف ﻫﺎ را ﺗﺨﺖ و ﻳﮑﺒﺎر ﺷﻴﺐ دار ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﻧﻘﺶ ﺷﻴﺐ را ﻫﻢ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ را ﺑﻴﺮون از ﮐﻼﺳﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ،ﺗﺎ ﮔﻞ درﺳﺖ ﺷﺪه ﮐﻼس و ﻣﻴﺰ را آﻟﻮده ﻧﮑﻨﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻗﺒﻞ داﺧﻞ ﻳﮏ ﻇﺮف ﻣﻘﺪاری ﻣﺎش ﻳﺎ ﻋﺪس ﺑﮑﺎرﻳﺪ.
ﺟﺪول ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﻼک ﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﻼک ﻫﺎ

ﺳﻄﺢ ۱

ﺳﻄﺢ ۲

ﺳﻄﺢ ۳

ﻣﮑﺎن ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺧﺎک ﻳﺎﻓﺖ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﯽ در ﺷﻬﺮ ﻳﺎ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮ روی
ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺧﺎک ﻓﺮاوان روﺳﺘﺎی ﺧﻮد ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﮐﺮه ی زﻣﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آن
ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﺤﻞ ﻫﺎ ﺧﺎک ﻓﺮاوان اﺳﺖ.
ﻣﺤﻞ ﻫﺎ ﺧﺎک ﻓﺮاوان اﺳﺖ.
اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﺎک ﻫﺎ

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎک ﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ ﻳﮏ وﻳﮋﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎک ﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آزﻣﺎﻳﺸﯽ ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺒﻮر آب در
وﻳﮋﮔﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ ی ﺧﺎک ﻫﺎ ﻳﮑﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ.

اﺑﺰار و روش ارزﺷﻴﺎﺑﯽ
ارزﺷﻴﺎﺑﯽ در اﻳﻦ درس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﺪارک دﻳﺪن اﻧﻮاع ﺧﺎک و درﺧﻮاﺳﺖ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻪ
ﺗﻔﺎوت و ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎک ﻫﺎ را ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ.

٧١

ﺩﺭﺱ ﺩﻫﻢ
ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺎ ﻫﻮﺍ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ

درس در ﻳﮏ ﻧﮕﺎه
در اﻳﻦ درس داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ :ﮐﻪ ﻫﻮا ﺑﺮای ﻣﺎ ،ﺟﺎﻧﻮران و
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﻫﻮا در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ وﺟﻮد دارد .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم دادن آن ﻫﺎ  ،ﻫﻮا ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و راه ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

اﻫﺪاف/ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ
در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺳﻄﺢ ١ــ ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﻳﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﻣﺎ ﻫﻮا وﺟﻮد دارد ،ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﺤﺪود در اﺳﺘﻔﺎده
از ﻫﻮا و ﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﻟﻮده ﮐﺮدن ﻫﻮا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
٧٢

سطح 2ــ با مثال های متعدد نشان دهند که در محیط اطراف هوا وجود دارد و موارد استفاده های مختلف آن
برای موجودات زنده را نام ببرند و نیز به بعضی موارد جلوگیری از آلودگی هوا اشاره کنند.
سطح 3ــ ضمن بیان موارد متعدد استفاده جلوگیری از آلودگی هوا به روش های خالق نشان دهند هوا در
انجام کارها می تواند به ما کمک کند.

مواد و وسایل آموزشی

بادکنک ،لوله پالستیکی ،حباب شیشه ای ،سرنگ ،شمع ،نخ ،خمیربازی

دانستنی های معلم

• هوا مخلوطی از گازهای مختلف ،مقداری ذرات مایع و مقداری ذرات جامد است .حدود  99درصد گازهای تشکیل
دهنده ی هوا فقط  2گاز نیتروژن (ازت) با  78درصد و اکسیژن با  21درصد است و یک درصد بقیه را گازهایی مانند آرگون،
کربن دی  اکسید ،کربن منواکسید و … تشکیل می دهند .ذرات مایع هوا هم معموال ً آب است و در شرایط آلودگی شدید ممکن است
اسیدهای مختلف باشد .ذرات جامد هم ممکن است گرد و غبار ،ذرات نمک ،گرده ی گل ها و … باشد.
• رنگ آبی آسمان به علت جذب نورهای آبی خورشید است .نورهای مرئی خورشید وقتی به هوای اطراف کره ی زمین
برخورد می کنند ،نور آبی آن جذب هوا شده و به همین علت هوای کره ی زمین (آسمان) را در روز آبی می بینیم و شب ها که نور
خورشید به هوای باالی سر ما نمی رسد آن را سیاه می بینیم.
• نیروی جاذبه ی زمین ،هوا را به سمت زمین می کشاند .اگر وجود نیروی جاذبه نبود ،مواد تشکیل دهنده ی هوا به فضا
می گریختند .هوای اطراف زمین جزئی از سیاره ی زمین محسوب می شود و همراه آن می چرخد.
• هوا در به وجود آمدن و ادامه ی زندگی بر روی کره ی زمین نقش اساسی دارد ،زیرا:
ــ تقریباً همه ی موجودات زنده برای ادامه ی حیات خود نیاز به هوا دارند (برخی از باکتری ها به طور مستقیم نیازی به هوا ندارند)
ــ هوا مانع رسیدن پرتوهای خطرناک و کشنده ی خورشید به سطح زمین می شود.
ــ هوا واسطه ای برای حفظ حرارت و رطوبت در سطح زمین است .به طور مثال اگر هوا وجود نداشت اختالف دمای
شبانه روز به بیش از  200درجه ی سانتی گراد (100ــ در شب ها و  + 100در روزها) می رسید.
• امروزه از هوا برای آسانی حرکت و کاهش نیروی اصطکاک استفاده می کنند.
• می دانید که به وسیله چشم نمی توانیم هوا را ببینیم .ولی می توانیم به وسیله ی گوش صدای جابه جایی آن (باد ،و تقریباً تمامی
وسایل موسیقی) و پوست آن را حس کنیم.
• جانوران در همه ی شبانه روز تنفس می کنند یعنی اکسیژن هوا را می گیرند و گاز کربن دی اکسید پس می دهند .ولی گیاهان
فقط در شب ها تنفس می کنند و در روزها برعکس تنفس کربن دی اکسید هوا را می گیرند و اکسیژن پس می دهند.
• انسان و گیاهان و جانوران برای زنده ماندن به هوا نیاز دارند ،کافی است همه دانش آموزان فقط از اصطالح هوا استفاده
کنند و الزم نیست نامی از مواد تشکیل دهنده آن ببرند.

نکات آموزشی و فعالیت های پیشنهادی

1ــ یک بادکنک و مقداری لوله ی نازک پالستیکی تهیه کنید .یک سمت لوله را داخل دهانه ی بادکنک کنید و دهانه ی
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ﺑﺎدﮐﻨﮏ را ﺑﺎ ﻧﺦ ﺑﻪ دور ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺎدﮐﻨﮏ را ﺑﻴﻦ دو ﮐﺘﺎب ﻫﻢ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻪ از ﻫﻢ ﮐﻤﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
ــ ﻳﮏ ﮐﺘﺎب را ﻫﻢ روی دو ﮐﺘﺎب دﻳﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
ــ ﺣﺎل دﻫﺎﻧﻪ ی دﻳﮕﺮ ﻟﻮﻟﻪ را ﻳﮑﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان در دﻫﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ و در آن ﺑﺪﻣﺪ.
ــ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﻠﺖ را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﭼﻪ ﺟﺎﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ،ﻫﻮا
ﺳﺒﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ )اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد(
ــ اﮔﺮ ﺗﻠﻤﺒﻪ و ﻻﺳﺘﻴﮏ ﺗﻮﻳﯽ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ دارﻳﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﺎ آن اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺗﺸﮏ ﺑﺎدی ،ﺑﺎﻟﺶ
ﺑﺎدی ،ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺎدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺑﺎد ﮐﺮدن ﻻﺳﺘﻴﮏ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ و دوﭼﺮﺧﻪ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد
ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﮏ ﻫﺎی ﺑﺎدی اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ،
٢ــ  ٢ﺣﺒﺎب ﺷﻴﺸﻪ ای ﻳﮑﯽ ﺑﺰرگ و ﻳﮑﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﺒﺮﻳﺪ ٢ ،ﺷﻤﻊ ﻳﮏ اﻧﺪازه را روﺷﻦ ﮐﻨﻴﺪ و در زﻳﺮ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺣﺒﺎب ﻫﺎ
ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺷﻤﻊ زودﺗﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﻋﻠﺖ آن را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
وﻗﺘﯽ در زﻣﺴﺘﺎن درﻫﺎی اﺗﺎق ﻫﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻳﻢ ،ﭼﺮا ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی اﺟﺎق ﮔﺎز ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟
در ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روﺷﻦ ﺑﻮدن ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی اﺟﺎق ﮔﺎز در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﺗﻤﺎس ﺣﺒﺎب را از ﻣﻮادی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﻪ ی ﺣﺒﺎب داﺧﻞ آن ﻓﺮو رود ﺗﺎ ﻫﻮا وارد ﺣﺒﺎب ﻧﺸﻮد
)روزﻧﺎﻣﻪ ی ﺧﻴﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ(
از ﺧﻤﻴﺮ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ اﮐﺴﻴﮋن اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ.
از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺧﻄﺮات
روﺷﻦ ﺑﻮدن ﺑﺨﺎری ﻫﺎ در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ آﺷﻨﺎ ﺳﺎزﻳﺪ.
٣ــ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻫﻮا
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ آب رﻧﮕﯽ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد وﻟﯽ اﻳﻦ ﮐﺎر درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ و
ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻫﻮا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﮓ را
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻴﺮون ﻣﯽ راﻧﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻗﺒﻞ
از اﻳﻦ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮓ ﻫﺎ وﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ ،دﺳﺘﻪ ی ﻳﮑﯽ از
ﺳﺮﻧﮓ ﻫﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﺸﺎر داده ﺑﺎﺷﻴﺪ و دﺳﺘﻪ ی ﺳﺮﻧﮓ
دﻳﮕﺮی را ﺑﻴﺮون ﺑﮑﺸﻴﺪ ﺗﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.
آﻳﺎ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ﺟﺎروﺑﺮﻗﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ
از ﮐﺎری ﮐﻪ ﺧﻮد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﻴﺪن ﺑﺎ ﻧﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﮐﻤﮏ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﻫﻴﭻ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻳﮕﺮی ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ.

٧٤

ﺟﺪول ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﻼک ﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺳﻄﺢ ١

ﻣﻼک ﻫﺎ

ﺳﻄﺢ ٢

ﺳﻄﺢ ٣

اﻃﺮاف ﻣﺎ ﻫﻮا وﺟﻮد دارد

ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﻫﻮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از اﻓﺘﺎدن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﻫﻮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﮏ ﺟﺴﻢ
را ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻨﺪ.
ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ﺷﻮد.
ﻫﻮا را ﺣﺲ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮا

ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ی ﺧﻮد ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ی ﺟﺎﻧﺪاران ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ی ﻫﻮا
در ﺻﻨﻌﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
از ﻫﻮا ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
از ﻫﻮا اراﻳﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا

راه ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ راه ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای راه ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ
ﻫﻮای ﮐﺮه ی زﻣﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻬﺮ/روﺳﺘﺎی ﺧﻮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻮای ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻨﺪ.

اﺑﺰار و روش ارزﺷﻴﺎﺑﯽ
ﺗﺪارک ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻮا را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﻴﻂ واﻗﻌﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﯽ
ﻫﻮا ﻣﯽ ﺷﻮد.

٧٥

درس یازدهم
دنیای سرد و گرم

درس در یک نگاه

چیزها و مکانهای گرم و سرد را همه دانشآموزان در زندگی روزمره خود تجربه کردهاند .استفاده از گرما به
استفاده از منابع انرژی مربوط میشود حفاظت از منابع انرژی و استفاده بهینه از آن مسأله بسیار با اهمیتی است.
دانشآموزان در فعالیتهای این درس (آزمایش ،مشاهده ،جمعآوری اطالعات به شیوههای مختلف از جمله پرسش از
افراد مطلع ،گفت و گوی جمعی) و … با مفاهیم گرم و سرد و کاربرد های آن درگیر میشوند و با این فعالیتها عالقه
و تواناییهای خود را در شناخت عوامل مؤثر و منابع تولید کننده گرما و استفاده بهینه از آنها باال میبرند.

اهداف /پیامد ها

در پایان این درس انتظار میرود دانشآموزان بتوانند:
سطح 1ــ در موقعیتهای متفاوت عوامل و منابع گرم کنندهای را که با آن آشنا هستند فهرست کنند و در قالب
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یک یا چند فعالیت تأثیر این عوامل را بر کاهش یا افزایش گرمای محیط (دمای محیط) نشان دهند.
سطح2ــ با همکاری یک دیگر یا با راهنمایی دیگران مجموعه منابع و عوامل گرم کننده را در محیط های نا  آشنا
فهرست کنند و در قالب یک یا چند فعالیت تأثیر این عوامل را بر مقدار گرمای محیط نشان دهند.
سطح 3ــ با همکاری یکدیگر مجموعهای از عوامل و منابع گرما را به گونهای که این عوامل در کنار هم
استفاده بهینه از همه گرما را امکان پذیر سازد ،شناسایی و طراحی کنند.

مواد و وسایل آموزشی

آدمک یخی (بطری پر از آب یخ زده) ،نایلون ،مقوا ،پارچه هر یک از چند رنگ مختلف در اندازه و جنس یکسان ،شمع و کبریت
و جا شمعی ،یک اتوی برقی 2 ،عدد المپ کم مصرف 2 ،المپ معمولی (این وسایل حداقل به تعداد گروهها)

ارتباط با بسته آموزشی

1ــ فیلم خانواده:
در ابتدای این درس اولیای دانشآموزان را از شروع درس جدید مطلع سازید .از آنها درخواست کنید فیلم خانواده را
ببینند در آن فیلم از آنها خواسته شده که به فرزندشان در ساخت آدمک یخی کمک کنند ،در مورد وسایل گرم کننده موجود در منزل
(آشپزخانه و اتاقها) برای فرزندانشان توضیح دهند و نکات ایمنی در استفاده از این وسایل را به فرزندان یادآور شوند.
2ــ فیلم دانشآموز:
از فیلم دانشآموزان برای نشان دادن مناطق آب و هوایی ایران ،انواع شترها و یخچالهای قدیمی استفاده شود.
3ــ نرم افزار دانشآموز:
بعد از دو جلسه ابتدایی درس دانشآموزان را ترغیب کنید .بازیها و فعالیتهای نرم افزار را انجام دهند.
4ــ نرم افزار معلم:
توضیحات بیشتر در مفهوم گرما و دما ،استفاده از گرما در پخت و پز و گرمایش منزل ،پنجره دوجداره ،و عایق کاری ،نقشه
مناطق آب و هوایی ایران ،ارتباط نور و گرما در قسمتهای دانستنیها ،فیلم و عکس نرم افزار را ببینید.
کتابهای مناسب و برخی سایتهای مرتبط را در نرمافزار معلم مشاهده کنید.
  5ــ کتاب کار
بعد از فعالیت مربوط به هر یک از موارد ذیل از دانشآموزان بخواهید فعالیت کتاب کار را انجام دهند.
1ــ مکانهای گرم و مناطق آب و هوایی ایران 2ــ پوشاک گرم و سرد 3ــ چیزهای گرم و سرد
4ــ استفاده از گرما در مشاغل

دانستنیهای معلم

• گرما
هنگامی که یک جسم گرم را در کنار یک جسم سرد قرار میدهیم ،مثال ً وقتی یک قطعه آهن داغ را داخل ظرف آب سرد فرو
میبریم مقداری انرژی گرمایی از جسم داغ (آهن) به جسم سرد (آب) منتقل میشود .در واقع گرما مقدار انرژی منتقل شده از جسم
گرم به جسم سرد است .این انتقال گرما تا زمانی که دمای دو جسم یکسان شود ادامه پیدا میکند.
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• دﻣﺎ
دﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ دو واژه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻣﺎ ﺟﺪای از ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﻣﺎی ﻳﮏ ﺟﺴﻢ در واﻗﻊ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﺮﻋﺖ
ﺣﺮﮐﺖ ذرات ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪهی آن اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎی ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺸﯽ ذرات آن ﺟﺴﻢ اﺳﺖ .ﮔﺮﻣﺎ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه اﻧﺮژی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه از ﺟﺴﻢ ﮔﺮم ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺳﺮد اﺳﺖ.
ﻳﮑﯽ از واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی اﻧﺮژی ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﻧﺮژی ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﮐﺎﻟﺮی ) (calاﺳﺖ  ٣٠ﮔﺮم ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﯽ
ﺳﺮخ ﺷﺪه ) ١٠ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭼﻴﭙﺲ(  ١١٥ﮐﺎﻟﺮی اﻧﺮژی دارد.
ﻳﮑﯽ از واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی دﻣﺎ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻳﺎ ﺳﻴﻠﺴﻴﻮس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ) (٠cﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد .واﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دﻣﺎ
درﺟﻪ ﮐﻠﻮﻳﻦ اﺳﺖ .ﺻﻔﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﺮاﺑﺮ  ٢٧٣درﺟﻪ ﮐﻠﻮﻳﻦ اﺳﺖ.
• اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﻣﺎ
از ﮔﺮﻣﺎ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ )اﺳﺘﺨﺮاج و ذوب ﻓﻠﺰات ،رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮی و …( ،ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻣﮑﺎنﻫﺎ ،ﭘﺨﺶ ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮ وﻗﺖ ﺳﻮﺧﺘﯽ ﺑﺪون اﮐﺴﻴﮋن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺴﻮزد ﮔﺎز ﺳﻤﯽ و ﻣﺮگ آﻓﺮﻳﻦ ﮐﺮﺑﻦ
ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﻴﺪ ) (COﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺎز زﻏﺎل ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﮐﺮﺳﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎی آنﻫﺎ از ﺳﻮﺧﺘﻦ زﻏﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻣﺮوزه ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﻣﺴﻴﺮ دودﮐﺶ ﺑﺨﺎریﻫﺎی و ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﻓﻀﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮐﺴﻴﮋن ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﮔﺎز ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮد.
• ﻧﻮر و ﮔﺮﻣﺎ
ﻧﻮر و ﮔﺮﻣﺎ ﻫﺮ دو ﺻﻮرﺗﯽ از اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺟﺴﺎم ﮔﺮم از ﺧﻮد ﻧﻮر
ﺗﺎﺑﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﺴﻤﯽ ﮔﺮمﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﺧﻮد ﻧﻮر ﺑﻴﺶﺗﺮی ﺗﺎﺑﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻮری ﮐﻪ از اﺟﺴﺎم ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﭼﺸﻢ
ﻣﺎ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪن اﺳﺖ )ﻣﺮﺋﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ( )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل از ﻧﻮع ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﻓﺮوﺳﺮخ )اﺷﻌﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ( اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺴﻤﯽ
ﺑﺘﺎﺑﻨﺪ ﮔﺮﻣﺎی ﺑﻴﺶﺗﺮی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻗﺘﯽ دﺳﺘﻤﺎن را ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﯽ ﻧﺰدﻳﮏ اﺗﻮ داغ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ ﮔﺮﻣﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﻓﺮوﺳﺮخ را
ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ اﻧﺮژی ﻧﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﻳﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻳﻌﻨﯽ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺟﺴﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
آﻓﺘﺎب اﺣﺴﺎس ﮔﺮﻣﺎ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
• ﭘﻮﺷﺶ و ﮔﺮﻣﺎ
ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪن ﺟﺎﻧﻮران راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺮای ﮔﺮم ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آنﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮﻧﺴﺮد در ﻓﺼﻞ
ﺳﺮﻣﺎ ﮔﺎه ﮐﺎﻣﻼ ً ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮﻫﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺮکﻫﺎی ﺑﺪن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺸﻢ ﺑﺪن ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻋﺎﻳﻖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﻣﺎ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻊ از
ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﮔﺮﻣﺎی ﺑﺪن آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻗﻄﺒﯽ )روﺑﺎه و ﺧﺮس( ﭼﺮﺑﯽ زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ آنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﻳﻘﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از دﺳﺖ
رﻓﺘﻦ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻓﺼﻞ ﺳﺮد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﻮا در ﻻﺑﻪﻻی ﭘﺮﻫﺎی آنﻫﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺘﻘﺎل راﺣﺖ
ﮔﺮﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را ﮔﺮم ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ.
• ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ در ﮔﺮﻣﺎ
١ــ ﻋﺎﻳﻖ ﮐﺎری :ﮐﻒ ،ﺳﻘﻒ و دﻳﻮارﻫﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل آب ﮔﺮم …
٢ــ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺷﮑﺎف در و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ
٣ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﺠﺮه دوﺟﺪاره
٧٨

٤ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮده ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ٥ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی ﺷﻔﺎف ﻣﺨﺼﻮص و ﻳﺎ ﻧﺎﻳﻠﻮن ﺑﺮوی ﺷﻴﺸﻪﻫﺎ
 ٦ــ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺨﺎری )ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺴﻮزد(
٧ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﺟﻨﺲ و رﻧﮓ(
 ٨ــ ﻟﻮﻟﻪ دودﮐﺶ ﺑﻠﻨﺪ )ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻮﺗﺎه دودﮐﺶ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻣﺎ را ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ(
٩ــ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮﺑﺎزده
١٠ــ ﺑﺴﺘﻦ درﻳﭽﻪ ﮐﻮﻟﺮ
• ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی آﻓﺮﻳﻨﺶ
ﺧﺎﻟﻖ آدﻣﻴﺎن ،اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺗﻔﮑﺮ را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻫﺪﻳﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﭘﻮﺷﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺪارک ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ
و در ﻣﻮرد ﺟﺎﻧﻮران ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮای ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺶ در
ﻣﻮرد اﻳﻦ ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮ و اﺳﺘﺪﻻل و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ )ﻓﺘﺒﺎرک
اﻟﻠﻪ اﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻘﻴﻦ ــ ﺳﻮره ﻣﺆﻣﻨﻮن آﻳﻪ (١١٤

ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی
١ــ ﺳﺎﺧﺖ آدﻣﮏ ﻳﺨﯽ را در اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﻳﻦ درس ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻴﺪ ،ﺧﻮب اﺳﺖ .ﺑﺮای زﻧﮓ ﻋﻠﻮم ﺑﻌﺪی ﻫﻤﻪ
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﮏ آدﻣﮏ ﻳﺨﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻄﺮیﻫﺎی ﻳﮑﺴﺎن )ﻫﻢ اﻧﺪازه( در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﺗﺰﺋﻴﻴﻦ ﺑﻄﺮی ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آدﻣﮏ درآﻳﺪ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻳﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻼﻳﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ﻳﮏ ﺑﻄﺮی ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺮ از آب ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﭘﺲ از ﻳﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻳﺦ ﻣﯽزﻧﺪ.
٢ــ در آزﻣﺎﻳﺶ ،آدﻣﮏ ﻳﺨﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮم ﺗﺮﻳﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان را دﻋﻮت ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮای آزﻣﺎﻳﺶ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻴﺪن و ﻟﺬت ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎ
از ﮐﻼس ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.
ــ زﻣﺎن ﻣﺴﺎوی در ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ ﻳﮑﯽ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﮑﺴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺖ ﺑﺮای آزﻣﺎﻳﺶ )ارﺗﺒﺎط رﻧﮓ و ﮔﺮﻣﺎ ﺣﺪود
 ٢٠دﻗﻴﻘﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﮔﺮم ﺣﺪود  ٣٠دﻗﻴﻘﻪ
ــ در آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺮمﺗﺮﻳﻦ ﻣﮑﺎن اﮔﺮ آدﻣﮏ ﻳﺨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎوی ﻳﺦ ﺗﺪارک ﺑﺒﻴﻨﺪ .در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺪار
ﻳﺦ ذوب ﺷﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻘﺪار ﮔﺮﻣﺎ اﺳﺖ .اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺑﺰار و روﺷﯽ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺜﻼ ً ﻣﻘﺪار آب ﺣﺎﺻﻞ
از ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻫﺮ ﻣﮑﺎن را در ﻟﻴﻮانﻫﺎی ﻫﻢ اﻧﺪازه ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
٣ــ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺷﻤﻊ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺘﻪ اﻳﻤﻨﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،رﻳﺨﺘﻦ اﺷﮏ ﺷﻤﻊ در ﮐﻒ ﮐﻼس ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻴﺰ ﺷﺪن ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ
ﻣﯽﺷﻮد.
ــ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﻣﻦ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﻨﻮع ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻤﻊ را در ﺣﻴﺎط )ﺑﻪ وﻳﮋه ﮐﻨﺎر ﺑﺎﻏﭽﻪ و
…( ﺗﺪارک ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ .ﺟﺎﺷﻤﻌﯽ و ﻳﺎ ﻳﮏ ﺗﮑﻪ ﺟﺴﻢ ﻓﻠﺰی ﻳﺎ ﻣﻘﻮای ﮐﻠﻔﺖ ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﻊ روی آن ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺎراﻓﻴﻦ
ذوب ﺷﺪه )اﺷﮏ ﺷﻤﻊ( روی دﺳﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻳﺎ زﻣﻴﻦ ﻧﻤﯽﭼﮑﺪ.
٤ــ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺗﻮی زﻏﺎﻟﯽ و اﺗﻮی ﺑﺮﻗﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻦ آوری ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮﻣﺎ )ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﻴﻠﯽ ،اﻟﮑﺘﺮﻳﺴﺘﻪ
و …( ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ.
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی
۱ــ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻏﺎزﻳﻦ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻋﮑﺲ ﻳﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ و … از ﻣﮑﺎنﻫﺎ و ﭼﻴﺰﻫﺎی ﺳﺮد و ﮔﺮم ﻫﻤﺮاه ﺑﻴﺎورﻧﺪ و درس
ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی آنﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﻮد.
۲ــ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮمﺗﺮﻳﻦ ﻣﮑﺎن؛ ﻓﺮاﮔﻴﺮان را ﺑﻪ ﺣﻴﺎط ﺑﺒﺮﻳﺪ از اﻓﺮاد ﻫﺮ ﮔﺮوه ) ۲ﻧﻔﺮه( ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﮔﺮمﺗﺮﻳﻦ و دﻳﮕﺮی
ﺳﺮدﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎی ﺣﻴﺎط را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﭙﺲ دﻻﻳﻞ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ.
۳ــ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ و ﭘﻮﺷﺶ )ﭘﻮﺷﺎک ﮔﺮم و ﺳﺮد( از ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻳﮏ ﭘﻮﺷﺎک ﮔﺮم ﻳﺎ ﺳﺮد ﻫﻤﺮاه ﺑﻴﺎورﻧﺪ و
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از آن و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﮔﺮم ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺪن را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
۴ــ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ آب و ﻫﻮاﻳﯽ ،ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ از دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ آب و ﻫﻮاﻳﯽ در ﮐﻼس ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ اﺟﺎزه
دﻫﻴﺪ آنﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﺟﺎﻧﻮران ،ﺧﻮردﻧﯽﻫﺎ ،ﭘﻮﺷﺎک ﻣﺮدﻣﺎن ،ﺷﻐﻞ ﻧﻮع ﻣﺴﮑﻦ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﺮم ﻳﺎ ﺳﺮد ﮐﺮدن ﻣﻨﺎزل در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را در ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.
ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﻮش ﮐﺮدن ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻃﯽ ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎم ﺳﺮدﺗﺮﻳﻦ و ﮔﺮمﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮ
اﻳﺮان را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﻴﺎورﻧﺪ.
 ۵ــ در آزﻣﺎﻳﺶ راﺑﻄﻪ رﻧﮓ و ﮔﺮﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﻣﻘﻮاﻳﯽ رﻧﮕﯽ ﻓﺮﺻﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺲﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
)ﭘﺎرﭼﻪ ،ﻧﺎﻳﻠﻮن ،ﺷﻴﺸﻪ و …( و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آنﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻳﺪ.
۶ــ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ی ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎی ﺳﻴﺮﺟﺎن و ﻣﻴﺒﺪ ﺑﺎ ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻓﺮاﮔﻴﺮان را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻳﺨﭽﺎل ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺒﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻃﻮر زﻧﺪه ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
۷ــ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ارﺗﺒﺎط ﮔﺮﻣﺎ و ﻧﻮر دو ﻻﻣﭗ ﺻﺪ وات ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ )ﻳﮑﯽ ﺧﺎﻣﻮش ،ﻳﮑﯽ روﺷﻦ( ،اﺗﻮی ﺑﺮﻗﯽ ،دوﻻﻣﭗ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺻﺪ
وات )ﻳﮑﯽ روﺷﻦ و ﻳﮑﯽ ﺧﺎﻣﻮش( ،دو ﺷﻤﻊ )ﻳﮑﯽ ﺧﺎﻣﻮش ،ﻳﮑﯽ روﺷﻦ( را روی ﻣﻴﺰﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ
ﻓﺮاﮔﻴﺮان در ﻣﻮرد ﮔﺮﻣﺎی ﻫﺮ ﻳﮏ ﻧﻈﺮ دﻫﻨﺪ ﮔﺮﻣﺎی اﺗﻮ ،ﻻﻣﭗ و ﺷﻤﻊ را ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﺰدﻳﮏ آنﻫﺎ ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪ.
ــ ﺑﻪ روﺷﯽ ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺪار ﮔﺮﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ :دﺳﺘﻤﺎن را در ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﻳﮑﺴﺎن از ﻫﺮ ﮐﺪام ﭼﻪ ﻣﺪت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻧﮕﻪ دارﻳﻢ؟ و ﻳﺎ …
 ٨ــ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺳﺆالﻫﺎ ،از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ:
ــ ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ــ در ﻗﺪﻳﻢ ﻣﺮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﮔﺮم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟
٩ــ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﮔﺮﻣﺎ … ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻓﺮاﮔﻴﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻼس و ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺣﺘﯽ
اﻻﻣﮑﺎن ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺠﺎم آنﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
١٠ــ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﻣﺎ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎزدﻳﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان از ﻧﺎﻧﻮاﻳﯽ ﻳﺎ ﺷﻴﺮﻳﻨﯽﭘﺰی و ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ در
ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻣﺪرﺳﻪ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻴﺪ.
ــ اﮔﺮ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ )ﻏﻴﺮ از آنﭼﻪ در ﮐﺘﺎب ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه( در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎ دارﻧﺪ ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﮐﻼس ﺑﻴﺎورﻧﺪ.

٨٠

ﺟﺪول ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﻼک و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﻼک ﻫﺎ

ﺳﻄﺢ ۱

ﺳﻄﺢ۲

ﺳﻄﺢ ۳

ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮﻣﺎ

ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ را ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪادی از ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮم داﻧﺶ آﻣﻮز ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه
ﻗﺒ ًﻼ از آنﻫﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه )ﻳﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ )ﻣﺤﻴﻂ( ﺧﻮد را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ )ﻣﺤﻴﻂ( ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﻮرد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﻮاﻣﻞ آﺷﮑﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ را در ﺷﻨﺎﺧﺖ داﻧﺶآﻣﻮز از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ
و ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﮔﺬار ﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ.
ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ.

• اﺑﺰارارزﺷﻴﺎﺑﯽ
ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻴﺎﻫﻪ )ﭼﮏ ﻟﻴﺴﺖ( ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺛﺒﺖ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﮏ از
١ــ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻬﺎرت ﻣﺸﺎﻫﺪه )ﻣﺸﺎﻫﺪات ﮐﻤﯽ و ﮐﻴﻔﯽ و ﺑﻴﺎن ﺟﺰﺋﻴﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی آزﻣﺎﻳﺸﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه،
ﻣﺸﺎﻏﻞ و …(
٢ــ ﻣﻬﺎرت ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط )ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﺪهﻫﺎ و ﻧﻈﺮات در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ آب و ﻫﻮاﻳﯽ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ
ﺟﺎﻧﻮران ــ ﻳﺨﭽﺎل و… ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی و ﮐﻨﺠﮑﺎوی )ﭘﺮﺳﺶ در ﮐﻼس درس ،ﭘﺮﺳﺶ از اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻊ ،اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺧﺎرج از ﮐﻼس(
٣ــ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮی ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ.

ﭘﺮوژه
ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻳﮏ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ )ﭘﺮوژه ﮐﻮﭼﮏ( ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ در اﻧﺘﻬﺎی درس ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮاﮔﻴﺮان
ﺑﺎﺷﺪ.روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ :ﻗﺮار دادن ﻓﺮاﮔﻴﺮان در ﻳﮏ ﻣﮑﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ در ﻣﻮرد آن ﺑﺤﺚ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ )ﺳﺎﻟﻦ
ﻣﺪرﺳﻪ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ( و ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮﻣﺎ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮدن ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﻳﮏ ﻓﻴﻠﻢ ،ﭼﻨﺪ
ﻋﮑﺲ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ … را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺖ.
در ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺮﻣﺎ را اراﺋﻪ دﻫﺪ و در ﻫﺮ
ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﻴﺮ آن را ﺑﺮ دﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.

٨١

ﺩﺭﺱ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ
ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﺭﺳﻪ

درس در ﻳﮏ ﻧﮕﺎه
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﺴﺎم ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺟﺴﺎم ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﺤﺮک ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮده و اﺛﺮ ﺣﺮﮐﺖ
در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه را ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎﻳﯽ درﺑﺎرهی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ )ﺳﻄﺢ و ﭼﺮخ( ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺮوﻫﯽ ﻳﺎ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﻘﺶ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ در راﺣﺖ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

اﻫﺪاف /ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎ
در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ:
ﺳﻄﺢ ١ــ اﺟﺴﺎﻣﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ /ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺣﺮﮐﺖ را در آﺳﺎن ﺷﺪن ﮐﺎر ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
٨٢

سطح 2ــ چگونگی استفاده از چرخ را در حرکت اجسام مختلف گزارش کنند.
سطح 3ــ با مطالعه وسایل مختلف چگونگی استفاده از چرخ برای آسان شدن کار ها را در یک جدول
مقایسه ای به نمایش می گذارند.

دانستنیهای معلم

جهان پر از حرکت
جهان پر از اجسامی است که همواره در حرکتاند اجسامی به کوچکی غبار و اجسامی به بزرگی کهکشان .کتابی که روی میز
آرام و بیحرکت به نظر میرسد ،اما هر یک از اتمهای آن پیوسته در حال ارتعاش است .هوای آرام پیرامون ما مرکب از مولکولهایی
است که با سرعتهای مختلف به طور نامنظم به این سو و آن سو میروند صدایی که میشنویم هنگام رسیدن به ما مولکولهای هوا را
به ارتعاش در میآورد .آیا جسمی را سراغ دارید که بدون حرکت باشد؟
حرکت نسبی است
حرکت یک امر نسبی است وقتی سوار یک خودرو در جاده در حال حرکت هستید درختان کنار جاده را در حال حرکت
میبینید در صورتی که این درختان از نظر کسی که در جاده ایستاده است ساکن است .یک جسم ممکن است از نظر ناظری ساکن
باشد و از نظر ناظر دیگر در حال حرکت باشد و هیچ جسمی را نمیتوان یافت که به طور مطلق ساکن باشد.
مواد و وسایل آموزش
ماشین اسباب بازی ــ کش حلقوی ــ نخ ــ صفحههای مختلف مثل روزنامه ــ موکت ــ نایلون ،کاغذ سمباده و … ــ قوطی
مقوایی مثل قوطی کفش

نکات آموزشی و فعالیت های پیشنهادی

برای آنکه فضای یادگیری شاد و لذت بخش باشد شروع درس را با یک بازی مثل لی لی بازی یا گرگم و گله میبرم و … شروع
کنید و با پرسش کردن از آنها که اگر حرکت نباشد آیا میتوان این بازی را انجام داد ،توجه آنها را به اهمیت حرکت در زندگی جلب
کنید.
دانشآموزان چیزهایی را که در راه مدرسه در حال حرکت دیدهاند فهرست کرده و به کالس گزارش کنند (به صورت نقاشی
کردن یا به صورت کالمی) با توجه به محل زندگی دانشآموز ،پاسخها متفاوت خواهد بود .میتوانید برای ارتباط درس با زبان آموزی
از آنها بخواهید یک جسمی که با یک حرفی مثل «س» شروع میشود و حرکت نمیکرده را نام ببرند یا نقاشی کنند .در این فعالیت
دانشآموزان ضمن گزارش کردن تجربههای خودشان با تجربههای هم کالسیهایش نیز آشنا میشوند .و در ارزشیابی از این فعالیت
انتظار میرود که همهی دانشآموزان بتوانند آن را به درستی انجام دهند.
در شهرهای بزرگ برای عبور از خیابانها ،عبور از پل عابر اهمیت دارد و از نکات ایمنی است که باید رعایت بشود.
ــ در فعالیتی ،هر دانشآموز چگونه آمدنش به مدرسه را به هم کالسیهای خود گزارش میدهد و با چگونگی آمدن هم کالسیهای
خود به مدرسه آشنا میشود .با سختیهایی که ممکن است بچههای سایر نقاط کشور برای آمدن به مدرسه با آن مواجه شدند آشنا
می گردد و پی می برد که همه مثل او به مدرسه نمیآیند .میتوانید بپرسید دوست دارید طور دیگری به مدرسه میآمدید؟ و میتوانید از
بچهها بخواهید مسیر آمدن به مدرسه را بکشند و آن را به دیوار یا تابلوی کالس بچسبانند .در ارزشیابی از این فعالیت انتظار میرود
که همهی بچهها بتوانند آن را انجام بدهند .همهی نقاشیها را در تمام فعالیتها از همه بپذیرید.
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ــ ﺑﺮای آنﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ اﺛﺮ ﺳﻄﺢ در ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎﻳﯽ از ﺣﺮﮐﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان روی ﺑﺮفﻫﺎ و ﺟﺎدهی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ
و ﻧﺎﻫﻤﻮار و ﺳﻄﺢ ﺻﺎف در ﮐﺘﺎب آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺣﺮﮐﺖ روی زﻣﻴﻦ ﺑﺮﻓﯽ ،زﻣﻴﻦ ﺑﺮﻓﯽ ﻳﺦ زده ی ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺳﻄﺢ ﺻﺎف را ﺑﻪ ﮐﻼس اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﻣﻮارد اﻳﻤﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ روی زﻣﻴﻦ ﻳﺦ زده ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﻔﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺧﻮد ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﮐﻼس ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺮف ﻧﺪﻳﺪهاﻧﺪ از آنﻫﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ آﻳﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺮف
دﻳﺪهاﻳﺪ؟ و در ﮐﺠﺎ؟ و اﮔﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻴﺪ از آنﻫﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ آﻳﺎ دوﺳﺖ دارﻳﺪ ﺑﺮای آﻣﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﺎﻳﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻳﺪ ﮐﻪ
زﻣﻴﻦ ﺻﺎف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و آرزوﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را در ﮐﻼس ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ،ﻳﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺮﮐﺖ روی ﺳﻄﺢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺮﮐﺖ روی آن آﺳﺎن ﺗﺮ اﺳﺖ؟ در ارزﺷﻴﺎﺑﯽ از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻫﻤﻪی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آزﻣﺎﻳﺶ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻄﺢﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺳﻄﺢﻫﺎی دﻳﮕﺮی را
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ارزﺷﻴﺎﺑﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ــ ﺑﺮای اﺛﺮ ﭼﺮخ در ﺣﺮﮐﺖ اﺟﺴﺎم از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در راه ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﻪ وﺳﻴﻠﻪﻫﺎی ﭼﺮخ داری را ﮐﻪ دﻳﺪهاﻧﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و درﺑﺎره ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭼﺮخ در ﻳﮑﯽ از وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﭘﻴﺶ ﻣﯽآﻳﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ درﺑﺎرهی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮخ دار ﻗﺼﻪ داﻧﺶآﻣﻮزی را ﮐﻪ در روﺳﺘﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ آرزوی رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ
را دارد وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﻫﺎﻳﺶ دارد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ .او دارای ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮخ دار اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺮ راه ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺜﻼ ً
رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ .دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﮑﺮی ﻫﻢ و ﮐﻤﮏﻫﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺘﻦ او را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و او
را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮای داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮدﻳﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ رﺳﻢ ﮐﺮده و راه ﺣﻞ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
درﺑﺎرهی ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ و اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﻮزهﻫﺎی دﻳﻨﯽ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در
ﻳﮏ دورهی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺜﻼ ً ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ درﺑﺎرهی ﮐﻤﮏﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ.
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺮوﻫﯽ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮ ﭼﺮخ در ﺣﺮﮐﺖ را اﻧﺠﺎم داده و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش
ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در ارزﺷﻴﺎﺑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮ ﭼﺮخ در ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻤﻪی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آنﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮ
ﺑﺮای ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮدن ﺣﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎدهای در ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮ دارد.
ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﻳﮏ ﻧﺎﻇﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻧﺎﻇﺮ دﻳﮕﺮ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﻫﺪف اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮدن
ﺣﺮﮐﺖ در ﮐﻼس ﻣﻄﺮح ﺑﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪی داﻧﺶآﻣﻮزان اﻧﺠﺎم ﺑﮕﻴﺮد .ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﮐﺘﺎب را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ــ درﺑﺎرهی ﻓﻦ آوری ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ:
در زﻣﺎنﻫﺎی ﻗﺪﻳﻢ ﻣﺮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ؟ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ از اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﻓﺎﻣﻴﻞ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ در ﮐﻮدﮐﯽ
وﺳﻴﻠﻪی رﻓﺖ و آﻣﺪ آن ﻫﺎ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﺑﻮده و ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ اﻣﺮوز دارد؟ و ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ وﺳﻴﻠﻪای ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽروﻳﺪ؟ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻃﻮری ﺑﻮد ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را ﺑﮑﺸﺪ
و ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺪ.
ــ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ
از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮای رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ ﻣﺜﻼ ً اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزی ــ ﻋﺒﻮر از ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ و اﻳﻦ ﮐﻪ در
ﺻﻮرت رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺮدن ﭼﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪﻫﺎﻳﯽ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟
٨٤

از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻳﮏ دورهی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺜﻼ ً دو روز ﻳﺎ ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد و اﻓﺮاد را در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﮐﻼس ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﻢ ﻫﻤﻪی داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﻮرد ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﻮاﻧﻴﻦ را رﻋﺎﻳﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ و ﺑﻴﺶﺗﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ﻧﺰدﻳﮏ ﺧﻮد ﻣﺜﻞ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان رﻓﺘﺎر
اﻓﺮاد ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﮐﻼﺳﯽ و اﻓﺮاد ﻓﺎﻣﻴﻞ و ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن و … را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ.
در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﻢ:
ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﻼک ﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﻼکﻫﺎ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ

ﺳﻄﺢ ۱

ﺳﻄﺢ ۲

ﺳﻄﺢ ۳

ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﯽ /ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ و وﺳﺎﻳﻠﯽ ﮐﻪ در راه ﺣﻞﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺑﺮای آﺳﺎن ﮐﺮدن
ﺣﺮﮐﺖ در آﺳﺎن ﺷﺪن ﮐﺎر ﻫﺎ را ﺑﻪ آن ازﺣﺮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺣﺮﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی روزﻣﺮه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﮑﺮدی
١ــ وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم ٤ :ﻗﺮﻗﺮه ــ ﺗﻌﺪادی ﻧﯽ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ــ ﻗﻮﻃﯽﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ــ ﻣﻘﻮاــ ﻧﻮار ﭼﺴﺐ ــ ﭼﺴﺐ ﻣﺎﻳﻊ ــ ﮔﻴﺮهی ﮐﺎﻏﺬ ــ ﻧﺦ
ــ ﮐﺶ ــ ورﻗﻪی روزﻧﺎﻣﻪ ــ ﻧﺎﻳﻠﻮن ــ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻤﺒﺎده…
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻠﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺮوﻫﯽ ﻳﮏ ﻣﺎﺷﻴﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و آن را روی
ﺳﻄﺢﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺲﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮﮐﺖ داده ﻫﻤﻮارﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ و ﻧﺎﻫﻤﻮارﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﻄﺢﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد.
٢ــ وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم٤ :ﺳﻄﺢ ﻣﺜﻞ روزﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﻘﻮا و ﻣﻮﮐﺖ ــ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ــ ﻧﺦ ــ ﻣﺎژﻳﮏ ــ ﺧﻂﮐﺶ ــ ﻗﻴﭽﯽ
ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن
١ــ ورﻗﻪ روزﻧﺎﻣﻪ را روی زﻣﻴﻦ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﻳﮏ ﺧﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮوع ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﻳﮏ ﺧﻂ ﺑﺎ ﻣﺎژﻳﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﮐﺖ رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ ﻣﺎﺷﻴﻦ را ﺑﺎ ﻳﮏ ﺿﺮﺑﻪی آرام روی ﺧﻂ ﮐﺸﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآورﻳﺪ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻳﺴﺘﺎد ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ.
٤ــ ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮی را ﮐﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻃﯽ ﮐﺮده ﺑﺎ ﻧﺦ اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
٥ــ آزﻣﺎﻳﺶ را روی ﺳﻄﺢﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ.
٦ــ ﻧﺦﻫﺎ را در ﺟﺪوﻟﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﺪول زﻳﺮ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻴﺪ.
روزﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻮﮐﺖ
ﻧﺎﻳﻠﻮن

ﮐﺪام ﺳﻄﺢ از ﻫﻤﻪ ﻫﻤﻮارﺗﺮ اﺳﺖ؟ ﭼﺮا؟
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درس ﺳﻴﺰدﻫﻢ
آﻫﻦ رﺑﺎی ﻣﻦ

درس در ﻳﮏ ﻧﮕﺎه
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮاص آﻫﻦ رﺑﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻦ رﺑﺎ را در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎﻳﯽ را درﺑﺎره ی ﺧﻮاص
آﻫﻦ رﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺮوﻫﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.

اﻫﺪاف/ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ
در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
ﺳﻄﺢ ١ــ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎﻳﯽ ﺧﻮاص آﻫﻦ رﺑﺎ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﺳﻄﺢ ٢ــ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎﻳﯽ از آﻫﻦ رﺑﺎ را در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻄﺢ ٣ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاص آﻫﻦ رﺑﺎ ،ﺑﺎزی ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
آﻫﻦ رﺑﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ و ﻗﺪرت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ــ ﮔﻴﺮﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬ ــ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی رﻧﮕﯽ ــ ﺑﻄﺮی ﺷﻴﺸﻪ ای

داﻧﺴﺘﻨﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻢ
دو ﻗﻄﺒﯽ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ :ﻳﮑﯽ از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ آﻫﻦ رﺑﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ آﻫﻦ رﺑﺎﻳﯽ را ﺑﻪ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺸﮑﻨﻴﻢ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻴﺰ
ﺧﻮد ﻳﮏ آﻫﻦ رﺑﺎ ﺑﺎ دو ﻗﻄﺐ  Nو  Sاﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺪر اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﮑﺴﺘﻦ را اداﻣﻪ دﻫﻴﻢ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ دارای دو ﻗﻄﺐ  Nو
 Sﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﺐ  Nاز ﻗﻄﺐ  Sﺟﺪا ﺷﺪﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ و ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻳﻦ ذره ﻫﺎی ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪه ی آﻫﻦ رﺑﺎﻫﺎ
)ﻳﻌﻨﯽ اﺗﻢ ﻫﺎ و ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ( ﻧﻴﺰ آﻫﻦ رﺑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دو ﻗﻄﺐ  Nو  Sدارﻧﺪ .اﻳﻦ آﻫﻦ رﺑﺎﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را دو ﻗﻄﺒﯽ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﭼﺮا ﻫﻤﻪ ی ﻣﻮاد ﺟﺬب آﻫﻦ رﺑﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﺬب آﻫﻦ رﺑﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آﻫﻦ ﻣﺎده ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ًا ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺟﺬب آﻫﻦ رﺑﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد دو ﻣﺎده ی دﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﻫﻦ ﺟﺬب آﻫﻦ رﺑﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻴﮑﻞ و ﮐﺒﺎﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻫﻦ ،ﻧﻴﮑﻞ و ﮐﺒﺎﻟﺖ ﻣﻮادی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﻫﺎ آﻫﻦ رﺑﺎ ،درﺳﺖ ﮐﺮد .اﻳﻦ ﻣﻮاد را ﻓﺮو ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﺗﻔﺎوت ﻣﻮاد ﻓﺮو ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد :ﻫﻤﻪ ی ﻣﻮاد از دو ﻗﻄﺒﯽ ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ )اﺗﻢ ﻫﺎ و ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ( اﻣﺎ
ﻃﺮز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ دو ﻗﻄﺒﯽ ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﻳﮑﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ در ﻣﻮادی ﻣﺜﻞ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ،ﻣﺲ و …
دو ﻗﻄﺒﯽ ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ﻫﻢ ﺳﻮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ
در ﺟﻬﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪ.

در ﻣﻮادی ﻣﺜﻞ آﻫﻦ و ﻧﻴﮑﻞ و ﮐﺒﺎﻟﺖ دو ﻗﻄﺒﯽ ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺜﻞ
ﺷﮑﻞ در ﺣﻮزه ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎدی ﮐﻢ ﺗﺮ از ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ ﺳﻮ ﻗﺮار دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺟﻬﺖ دو
ﻗﻄﺒﯽ ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ.

آﻫﻦ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ آﻫﻦ رﺑﺎ دارد؟ آﻫﻦ رﺑﺎ از ﻣﻮاد ﻓﺮو ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﻣﺜﻞ آﻫﻦ ﺑﻪ
روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻣﺎﻟﺸﯽ ــ اﻟﻘﺎﻳﯽ ــ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد آﻫﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺑﻪ آﻫﻦ رﺑﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﮐﺜﺮ دو ﻗﻄﺒﯽ ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﻫﻢ ﺳﻮ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻮزه ﻫﺎ
از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود.
آﻫﻦ رﺑﺎی ﻗﻮی ﺑﺎ آﻫﻦ رﺑﺎی ﺿﻌﻴﻒ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ دارد؟ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ دو
ﻗﻄﺒﯽ ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻢ ﺳﻮ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺪرت آﻫﻦ رﺑﺎ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در دو ﺳﺮ آﻫﻦ رﺑﺎ ﮐﻪ دو ﻗﻄﺒﯽ ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﮐﻮﭼﮏ آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻫﻦ رﺑﺎﻳﯽ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻧﮕﻬﺪاری از آﻫﻦ رﺑﺎ :دو ﻗﻄﺒﯽ ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﮐﻪ در ﻗﻄﺐ ﻫﺎی آﻫﻦ رﺑﺎﻫﺎ آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﭼﺮﺧﻴﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﻴﻒ
ﺷﺪن آﻫﻦ رﺑﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻗﻄﺐ ﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﻨﺎم دو آﻫﻦ رﺑﺎ روی ﻫﻢ دو ﻗﻄﺒﯽ ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﮐﻮﭼﮏ در ﻗﻄﺐ ﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﺷﺪه و ﺑﺪﻳﻦ
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ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻧﻊ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪن ﻗﺪرت آﻫﻦ رﺑﺎﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
٢ــ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ زﻣﻴﻦ :اﻧﺴﺎن از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر دور ﺑﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﭘﯽ ﺑﺮده اﺳﺖ ﻣﻼﺣﺎن و ﺟﻬﺎن ﮔﺮدان در
ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺎری ﺧﻮد از ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﺛﺮﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ زﻣﻴﻦ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺟﺎﻟﺐ و ﺑﺤﺚ اﻧﮕﻴﺰ
ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ً ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﻨﺪه ﺳﺎز و ﮐﺎری ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻬﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی
١ــ ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ از آن ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن آﻫﻦ رﺑﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻳﻦ ﻓﺼﻞ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺷﺨﺼﺎً ﮐﺎر ﺑﺎ آﻫﻦ رﺑﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.
٢ــ در ﺷﺮوع درس واﻧﻤﻮد ﮐﻨﻴﺪ ﺟﻌﺒﻪ ی ﮔﻴﺮه ﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬ از ﻣﻴﺰ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ اﻓﺘﺎده و از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﮔﻴﺮه ﻫﺎی ﭘﺨﺶ
ﺷﺪه روی زﻣﻴﻦ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ در اﺧﺘﻴﺎر آن ﻫﺎ آﻫﻦ رﺑﺎ ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﮔﻴﺮه ﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد آﻫﻦ رﺑﺎ آﺷﻨﺎ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
٣ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان وﺳﺎﻳﻠﯽ را ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺟﺬب آﻫﻦ رﺑﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺟﺬب ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ از آن ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻳﮏ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺟﺬب آﻫﻦ رﺑﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را ﺑﺎ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ
ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ .و اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﻼس و ﺧﺎﻧﻪ ی ﺧﻮد ﺗﻌﻤﻴﻢ دﻫﻨﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود
ﻫﻤﻪ ی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی وﺳﺎﻳﻠﯽ را در اﺧﺘﻴﺎر
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺮار داده اول از آن ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﺪام ﺟﺴﻢ ﺟﺬب آﻫﻦ رﺑﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺣﺪس ﺧﻮد را اﻣﺘﺤﺎن
ﮐﻨﻨﺪ.
٤ــ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻗﻮی ﺗﺮﻳﻦ آﻫﻦ رﺑﺎ در ﮐﻼس و ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻳﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮدن ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻫﻦ رﺑﺎﻳﯽ در
ﻳﮏ آﻫﻦ رﺑﺎ اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ راه ﺣﻞ ﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ را داﻧﺶ آﻣﻮزان اراﺋﻪ داده و راه ﺣﻞ ﺧﻮدﺷﺎن را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﻫﺪف
آﻣﻮزش ﻗﻄﺐ ﻫﺎی آﻫﻦ رﺑﺎ و ﻧﺎم ﮔﺬاری ﻗﻄﺐ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻫﻤﻪ ی داﻧﺶ آﻣﻮزان
اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻫﻦ رﺑﺎ در ﺟﺬب ﮔﻴﺮه
١ــ درﺑﺎره ی ﻣﺎﻫﯽ ﮔﻴﺮی ﺑﺎ آﻫﻦ رﺑﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی و رﻧﮓ آﻣﻴﺰی آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮوه ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزی
ﺑﮕﺬارﻳﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ را روی ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ و از آن ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺜﻼ ً ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺣﺮف »ب« دارﻧﺪ را ﺑﺎ آﻫﻦ رﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪ
ﻳﺎ ﮔﻴﺮه ﻫﺎی ﻣﺴﯽ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﻮﻧﺪ .اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎزی و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎزی را ﮔﺮوه ﻫﺎ
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺎزی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه از ﻫﻤﻪ ی ﺧﻮاص آﻫﻦ رﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ :در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﺒﻮر ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻫﻦ رﺑﺎﻳﯽ از ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻏﺬ ،ﺷﻴﺸﻪ و … اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
ﺑﺎزی و آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﻮادی ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻫﻦ رﺑﺎﻳﯽ را از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺮای ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ
ﮔﻴﺮه ﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ درون ﺑﻄﺮی ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪ ی ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻫﻦ رﺑﺎ ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎورد .ﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آﻫﻦ رﺑﺎ را در ﺟﻴﺐ ﻟﺒﺎس ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮده
و ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﭼﺮا اﺷﻴﺎء آﻫﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻴﺮه ﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪ ﺟﻴﺐ ﻟﺒﺎس ﭼﺴﺒﻴﺪه و ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ؟ و از داﻧﺶ آﻣﻮز ﻋﻠﺖ آن را ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود
ﻫﻤﻪ ی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺒﻮر ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻫﻦ رﺑﺎﻳﯽ از ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
٨٨

3ــ در فعالیت اثر قطب های دو آهن ربا بر یک دیگر توجه کنید هدف ،آموزش قطب ها و اثر قطب های هم نام و غیر هم نام
نیست ،در سال های بعد آموزش خواهند دید .بلکه فقط مشاهده جذب و دفع بین قطب های دو آهن ربا است .در فعالیت استفاده از
آهن ربا در زندگی روزمره انتظار می رود بیش تر دانش آموزان استفاده از خواص آهن ربا را در برخی وسایل مورد استفاده در زندگی
روزمره گزارش دهند.
فعالیت پیشنهادی :جعبه یا قوطی یکسان را انتخاب کنید ،در سه تا از جعبه ها آهن ربای تیغه ای و نعل اسبی و میله ی آهنی،
قرار داده و با چسب آن ها را طوری به قوطی محکم کنید که دانش آموزان به وجود آن پی نبرند .حال از دانش آموزان بخواهید
تشخیص دهند:
1ــ در کدام یک از جعبه ها آهن ربا هست؟ علت انتخاب خود را بگویند.
2ــ قوی ترین آهن ربا در کدام جعبه است؟
3ــ از آن ها بپرسید چگونه می توانند شکل آهن رباها را تشخیص دهند؟
جدول ارزشیابی مالک ها و سطوح عملکرد
مالک ها

سطح1

سطح 2

سطح 3

با اجرای آزمایش هایی خواص آهن ربا را استفاده از خواص آهن ربا را در راه حل های متنوعی برای
به نمایش بگذارند (یکسان نبودن قدرت در برخی از وسایل مورد استفاده در شناسایی قدرت ــ قطب ها
درک و خاصیت آهن ربا
پیشنهاد می دهند.
آهن رباها و در یک آهن ربا ــ نفوذ خاصیت زندگی روزمره گزارش دهند.
آهن ربا از مواد ــ شکل ها)
بازی طراحی شده ،الگو گرفته از بازی های بازی طراحی شده نشان دهنده ی بازی طراحی شده با استفاده از
مجموعه خواص آهن ربا است و
قدرت و شکل آهن ربا است.
طراحی بازی و اجرای رایج است.
بیانگر ترکیب این خواص برای
آن
افزایش جذابیت بازی است.

استفاده از آزمون های عملکردی برای سنجش سطح توانایی دانش آموزان می تواند مورد استفاده قرار گیرد .برای مثال می توانید
چند آهن ربای مختلف و تعدادی سنجاق یا گیره را در اختیار دانش آموزان بگذارید و از دانش آموزان بخواهید به هر ترتیب که می توانند
آن ها را طبقه بندی کنند یا با آن یک بازی طراحی کنند یا بر حسب قوت آهن ربا آن ها را مرتب کنند.
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درس چهاردهم
از گذشته تا آینده

درس در یک نگاه

در این درس سعی شده است که دانش آموزان با مفهوم فناوری و یکی از کاربردهای آن یعنی روشنایی آشنا
شده و سیر تغییر و تکامل آن را در طول تاریخ درک کنند .دانش آموز در فرایند این درس می تواند آنچه را که در مورد
فناوری روشنایی فراگرفته است به سایر فناوری های مورد استفاده در زندگی تعمیم دهد.

اهداف /پیامدها
کنند.
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در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
سطح 1ــ اطالعاتی را در مورد یک فناوری ساده که به طور روزمره با آن سر  و کار دارند جمع آوری و گزارش

ﺳﻄﺢ ٢ــ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻨﺎوری روﺷﻨﺎﻳﯽ در ﻳﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﻤﻊ آوری و ﮔﺰارش
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻄﺢ ٣ــ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻨﺎوری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ روﺷﻨﺎﻳﯽ را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن را در ﻳﮏ ﺑﺎزه
زﻣﺎﻧﯽ ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ.

ﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم
ﭘﺎراﻓﻴﻦ ،ﻳﮏ ﻧﺦ ﮐﺘﺎﻧﯽ ﮐﻠﻔﺖ ﺑﺮای ﻓﺘﻴﻠﻪ ،ﻳﮏ ﻇﺮف دﺳﺘﻪ دار ﻓﻠﺰی ﺑﺮای ذوب ﮐﺮدن ﺷﻤﻊ ،ﻳﮏ ﻇﺮف ﻓﻠﺰی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺣﺎوی آب
ﺑﺮای ﺣﺮارت دادن ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭘﺎراﻓﻴﻦ ،ﻳﮏ ﭘﺎﮐﺖ ﺧﺎﻟﯽ آب ﻣﻴﻮه ﻳﺎ ﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﮐﻪ داﺧﻞ آن ﻳﮏ ﻻﻳﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻤﯽ دارد
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻟﺐ و ﻳﮏ ﻣﺪاد ﻳﺎ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮای آوﻳﺰان ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻓﺘﻴﻠﻪ در داﺧﻞ ﻗﺎﻟﺐ.

داﻧﺴﺘﻨﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻢ
ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻨﺎوری »ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی داﻧﺶ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ« اﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻓﻘﻂ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم را در ﻓﺮاﻳﻨﺪ
آﻣﻮزش اﻳﻦ درس درک ﮐﻨﺪ١ .ــ ﻳﻌﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮد داﻧﺶ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ و ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت و اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﮏ ﻓﻨﺎوری و اﻳﻦ ﮐﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻔﻬﻤﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در درس ﻋﻠﻮم و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻮم ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻳﮏ ﻣﺸﮑﻞ و ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻧﻴﺎزی ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .و ٢ــ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﮑﺎﻣﻞ آن در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ.
اوﻟﻴﻦ ﻻﻣﭗ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺣﺪود  ٢٠٠ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﮏ ﺣﺒﺎب ﺷﻴﺸﻪ ای ﺧﺎﻟﯽ از ﻫﻮا و ﻳﮏ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎرﻳﮏ ﻓﻠﺰی
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻤﻊ ﺳﺎزی ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻳﮏ ﺑﺎر ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺷﻤﻊ ﺳﺎزی را در ﺧﺎﻧﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ در ﻋﻤﻞ ﻣﺸﮑﻼت را
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺮای ﺣﻞ آن ﻫﺎ راه ﺣﻞ اراﻳﻪ دﻫﻴﺪ .دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ زﻳﺮ در ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻤﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﺎده ﮐﺮده اﻳﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ از ﺣﺮارت دادن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ و ﭘﺎراﻓﻴﻦ را ﺑﻪ روش ﺑﻦ ﻣﺎری ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﮏ ﻇﺮف ﺣﺎوی آب ﮔﺮم ذوب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و آن را ﺑﻪ آراﻣﯽ در داﺧﻞ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻪ درون آن ﻓﺘﻴﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺪاد ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و ﭘﺲ از ﺧﻨﮏ ﺷﺪن و ﺑﺴﺘﻦ ﭘﺎراﻓﻴﻦ ،ﺷﻤﻊ را ﺧﺎرج ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻗﺎﻟﺐ را در آب ﮔﺮم ﻗﺮار
دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﻊ راﺣﺖ از ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺎرج ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ درک ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﻳﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻌﺎدل ﻗﺪﻳﻢ را ﺑﺮای ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﺳﺆال از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻳﺪ ﻗﺪﻳﻢ ﻳﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ درس ،ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی زﻳﺮ ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ داﻧﺶ آﻣﻮزان روی ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺴﺘﻨﯽ ﻫﺎ ﻗﺒﻠﯽ
اﺳﺖ ﻃﺮح ﺷﻮد:
روزﻫﺎ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ،ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ،
آﻓﺘﺎب و….
زﻣﺎن ﻫﺎی ﻗﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺮق و ﻻﻣﭗ ﻫﻨﻮز درﺳﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن ﺷﺐ ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻧﺴﺎن ﻫﺎ از ﭼﻪ وﺳﺎﻳﻠﯽ ﺑﺮای
روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﺸﺎن در ﺷﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؟ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺨﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ.
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در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی اﻳﻦ درس:
»در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻗﺪﻳﻢ ،آدم ﻫﺎ ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﺷﺐ ،آﺗﺶ روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ،آﻧﺎن ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ؟«ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
»وﺳﺎﻳﻞ روﺷﻨﺎﻳﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺧﻴﻠﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ«.از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮﺧﯽ از وﺳﺎﻳﻞ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﺣﻤﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻨﺰل را ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﻴﺎورﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮ ات وﺳﺎﻳﻞ
روﺷﻨﺎﻳﯽ و ﺑﻬﺒﻮد آن ﻫﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن داده ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ اﻳﻨﮑﻪ اوﻟﻴﻦ وﺳﻴﻠﻪ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ دود
ﻣﯽ ﻧﻤﻮده و اﺣﺘﻤﺎل آﺗﺶ ﺳﻮزی در اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﻴﺪ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد داﻧﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ را در زﻣﻴﻨﻪ وﺳﺎﻳﻞ
روﺷﻨﺎﻳﯽ ﺣﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ آﻳﻨﺪه اداﻣﻪ دارد.درﻓﻌﺎﻟﻴﺖ »در ﻣﻮرد ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪ ی روﺷﻨﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻴﺪ ،از ﺑﺰرگ ﺗﺮﻫﺎ ﺳﺆال
ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﮑﻼس ﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ« .ﺑﺮﺧﯽ از وﺳﺎﻳﻞ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان آﺷﻨﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .از
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻣﻮرد اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﻨﺪ و در ﮐﻼس ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان دﻳﮕﺮ ﺑﺎزﮔﻮ
ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ »ﻳﮏ وﺳﻴﻠﻪ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺴﺎزﻳﻢ« ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﻢ ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﻳﮏ ﺑﺰرﮔﺘﺮ در ﻣﻨﺰل ﺷﻤﻊ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺷﻤﻊ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ را ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻠﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺗﺰﺋﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻴﺎورﻧﺪ و ﻳﮏ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه از ﺷﻤﻊ ﻫﺎی ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻨﺎر ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﻮاع وﺳﺎﻳﻞ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و از اﻳﻨﮑﻪ در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ »وﻗﺘﯽ ﺑﺮق ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﭼﻪ وﺳﻴﻠﻪ روﺷﻨﺎﻳﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟« ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ را ﻃﻮری
روی ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺪف ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺗﻨﻮع وﺳﺎﻳﻞ روﺷﻨﺎﻳﯽ اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﺮاع ﻻﻣﭗ ﻫﺎی ﺣﺒﺎﺑﯽ ﻳﮏ ﺟﻬﺶ در ﻓﻨﺎوری روﺷﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﻻﻣﭗ
روﺷﻨﺎﻳﯽ ﺷﻔﺎف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را ﺑﻪ ﮐﻼس آورده و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ اﺟﺰاء آن را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
دﻗﻴﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدن را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻳﮏ ﺳﺮ ﭘﻴﭻ ﻻﻣﭗ را روﺷﻦ ﻧﻤﻮده و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ
ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻳﮏ ﻻﻣﭗ ﺣﺒﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺳﻮزد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻮا وارد ﺣﺒﺎب
ﺷﻮد و ﻓﻠﺰ درون ﺣﺒﺎب ﺑﺴﻮزد و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺒﺎب از ﻫﻮا ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺪف از ﭘﺮﺳﺶ »ﭼﺮا وﺳﺎﻳﻞ روﺷﻨﺎﻳﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز اﻳﻦ ﻗﺪر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟« ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﻨﺎوری
در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮد در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﺷﮑﺎﻻت وﺳﺎﻳﻞ روﺷﻨﺎﻳﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮده
و ﻣﺤﺎﺳﻦ آﻧﻬﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ ،ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻫﺪف از ﭘﺮﺳﺶ »ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ،آﻳﺎ وﺳﺎﻳﻞ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟ ﭼﺮا؟« .اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت وﺳﺎﻳﻞ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺎ ﻃﺮح اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی در ﻣﻮرد ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﻨﺎوری )در اﻳﻨﺠﺎ ﻓﻨﺎوری روﺷﻨﺎﻳﯽ( اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
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هدف از «سعی کنید درباره ی وسایل روشنایی در آینده یک فکر جدیدی ارایه کنید».این است که دانش آموز با
استفاده آن چه که تا کنون در کالس و در منزل در مورد وسایل روشنایی یاد گرفته است و به نظر او بهتر کار می کند و
خطرات کمتری دارد را با استفاده از تخیل و خالقیت خود ارائه دهد (شاید پیشنهاد عملی نباشد).
با طرح این بخش در حقیقت دانش آموز با کمک فاکتورهای مورد نیاز برای یک وسیله روشنایی و حذف محدودیت های
وسایل روشنایی فعلی در تخیل دست به خلق وسیله ای خواهد زد که عالوه بر داشتن ویژگی های الزم برای یک وسیله روشنایی،
محدودیت های وسایل روشنایی فعلی را نخواهد داشت که به نوعی تفکر آینده نگر را در دانش آموز تقویت خواهد کرد.
در جلسه ای با حضور اولیاء دانش آموزان کار عملی شمع سازی را در حین عمل آموزش دهید و مواردی که دانش آموز
می تواند در این کار با بزرگتر خود مشارکت نماید را یادآور شوید.
جدول ارزشیابی مالک ها و سطوح عملکرد
سطوح مالک

سطح 1

سطح 2

سطح 3

جمع آوری اطالعات

اطالعات جمعآوری شده اطالعات جمع آوری شده مربوط به اطالعات جمع آوری شده مربوط به
محدود به یکی از انواع فناوری های مختلفی در زمینه روشنایی فناوری روشنایی و فناوری های مرتبط با
فناوری مرتبط با روشنایی است و اطالعات مرتبط ،معتبراست اما روند آن است و تغییرات این فناوری را در یک
تغییرات را به طور منظم منعکس نمی نماید .بازه زمانی نشان می دهد.
است.

تهیه گزارش تغییرات

گزارش تهیه شده بیشتر در گزارش تهیه شده به منابع شناخته گزارش تهیه شده مستند به منابع شناخته
مستند به نظرات و شده ای اشاره شده است اما تمامی موارد شده ای است و نظرات شخصی ارائه شده
در راستای مستندات ارائه شده است.
تجربیات شخصی است .مستند نیست.

تدارک فرصتی که دانش آموزان بتوانند تأثیر فناوری در زندگی را مورد بررسی قرار دهند برای ارزشیابی از عملکرد آنان
مناسب است.
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ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻫﺎ

ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻮم ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺪ
ﻳﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻋﻠﻮم را ﻧﮕﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻧﻴﺰ ﻧﮕﺮاﻧﯽ آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارﻧﺪ
و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺷﺮط ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،از ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻮم وﻗﺘﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺜﻞ »ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ« را آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎﻳﺪ درﺑﺎرهی اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم آن اﻧﺪازه داﻧﺶ
و اﻃﻼﻋﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺪرﻳﺲ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﺷﺮط ﻻزم اﺳﺖ و ﻧﻪ ﮐﺎﻓﯽ.
ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آﻣﻮزش ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش اﺳﺖ و ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
در ﺣﺎل دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﻤﻮاره ﻧﮕﺮان اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ﺣﺠﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت اﺳﺖ ،ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﺳﺎم آور اﺳﺖ .ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﻌﺪاد ﭼﻨﺪ
ده ﻫﺰار زﻣﻴﻨﻪی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﺸﺮﻳﻪی ﻋﻠﻤﯽ در زﻣﻴﻨﻪی ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ
اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻳﻢ .ﭼﻮن اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ روز ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎ را ﺗﻮان
ﻓﻬﻢ آنﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ در ﮐﻼس در ﺣﺎل آﻣﻮزش ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی ﺳﺎده ﻫﺴﺘﻴﺪ و داﻧﺶآﻣﻮزی از ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﺳﺨﺖ اﻓﺰار
ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮرد داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ »ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ در
زﻣﻴﻨﻪی داﻧﺴﺘﻨﯽﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ «.و اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺣﺮف ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪاﻗﻞ داﻧﺶ ﻻزم
را ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺑﻮد .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی ﺳﺎده ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی ﺳﺎده
را ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ آن را در ﻋﻤﻞ آزﻣﻮده ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ در آﻣﻮزش آن ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ ،ﭘﺲ ﻟﺰوم ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﺪاﻗﻞ اﻳﻦ
داﻧﺶ ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻮم اﺑﺘﺪاﻳﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ :اوﻻًﺣﺠﻢ داﻧﺶ ﺑﺸﺮ
در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﺤﻈﻪ ای اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﻴﺎً اﻳﻦ داﻧﺶ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎزه ﺷﻮد و ﻳﺎ ﮐﻬﻨﻪ ﺷﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺻﺮﻳﺤﺎً ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ
ﻋﻠﻮم ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺪ.
ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻳﺪ:
١ــ ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻬﺎرتﻫﺎ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻤﻴﻘﺎً اﻋﺘﻘﺎد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
٢ــ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺣﻘﺎﻳﻖ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﻈﻮر آن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد
ﻧﻈﻢ در ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
٣ــ در ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﺮدن و ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﯽ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
٤ــ ﺑﻪ روش ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻳﻞ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه و ﻏﻴﺮ ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد.
٩٤

ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻳﺪ در ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن راﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺑﮕﻮﻳﺪ »ﻣﻦ ﻫﻢ ﺟﻮاب را ﻧﻤﯽداﻧﻢ« ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﻳﺪ »اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ و از ﭼﻪ ﻃﺮﻳﻘﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﻬﺘﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺟﻮاب ﺻﺤﻴﺢ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﯽ«.
ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻃﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺮوح ﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ:

ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم
ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ در ﮐﻼس ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش اﻳﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ داﻧﺶآﻣﻮز و ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻧﺸﻮد از ﻣﺴﻴﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز از ﭘﺮﺳﻴﺪن و ﻳﺎ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻬﺮاﺳﺪ
و ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درﻳﺎﻓﺖ آن ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از دﻳﺪ ﺧﻮدش ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ،ﻫﻴﭻ آﻣﻮزش ﺑﺎ ارزﺷﯽ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ .ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻀﺎی ﮐﻼس را ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮع ﭘﺮﺳﺸﯽ از ﻃﺮف داﻧﺶآﻣﻮز آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﺸﺎن در ﻗﺒﺎل ﭘﺮﺳﺶ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺪاﻳﺖ ﮐﻨﺪ .اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ:
ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ در ﻳﮏ ﮐﻼس ﭼﻬﺎرم ﻳﺎ ﭘﻨﺠﻢ دﺑﺴﺘﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻃﺮی،
ﻻﻣﭗ و ﺳﻴﻢﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن اﺳﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻨﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ و اﺿﻄﺮاب از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﻌﻠﻢ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺎرﻧﺪ،
ﺟﻴﻎﻫﺎی ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺠﺐ ﮔﺎه و ﺑﻴﮕﺎه ﺷﻨﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻳﺎد »ﺑﺒﻴﻦ ،ﭼﺮاغ را روﺷﻦ ﮐﺮدم!« آرام ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺑﺎ
ﺟﻤﻠﻪ »ﺑﻴﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻴﻢ« دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد .داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺪاری را ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﻢ و ﻻﻣﭗ و ﺑﺎﻃﺮی
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻴﺎن ﺷﻮر و ﻋﻼﻗﻪی داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﻌﻠﻢ دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻴﺰﻧﺪ و ﺧﺘﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ:
ﻣﺮﻳﻢ  ،ﺑﮕﻮ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﻣﺪار ﺳﺮی ﭼﻪ ﺟﻮر ﻣﺪاری اﺳﺖ؟
ﻣﻴﻨﺎ» ،ﺗﻮ ﺑﮕﻮ روش ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺪار ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟«
و ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺪون اﻳﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺪﻫﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﻳﮏ ﻣﺪار ﺻﺤﻴﺢ را روی ﺗﺨﺘﻪ ﻣﯽﮐﺸﺪ و از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ
آن را در دﻓﺘﺮﺷﺎن ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻴﻨﺎ و ﻣﺮﻳﻢ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻃﺮﺣﯽ را ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﮐﺸﻴﺪه ﮐﭙﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ اﺗﻔﺎق،ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻨﺪان ارزﺷﯽ ﻧﺪاردﭼﻮن ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﻌﻠﻢ ﺑﯽارﺗﺒﺎط ﺑﻮد .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ ارزش آﻧﺎن
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻨﺸﺄ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮد ﻋﻤﻼ ً ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻢ ارزش اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﯽ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﺄﺛﻴﺮی در ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻧﺪارد .اﻳﻦ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﭼﻪ وﻳﮋﮔﯽ دارﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آنﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ؟ )در ﻃﺮح اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻣﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺎدی ﮐﻼس را ﺑﻴﺶﺗﺮ
در ﻧﻈﺮ دارﻳﻢ و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ در ﺟﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ(.
ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻢ ارزش :ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی زﻳﺮ:
ﺑﺎد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﭼﻨﺪ ﻓﺎﻳﺪه ﺟﺎﻧﻮران را ﻧﺎم ﺑﺒﺮ .ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﭼﺮا اﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﻴﺎه آب ﻧﺪﻫﻴﻢ ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻧﺎم اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﭼﻴﺴﺖ؟
ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﯽ ﻳﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻠﻤﯽ را ﻧﻤﯽ ﻃﻠﺒﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻳﺎدآوری ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﮐﻢ ارزش آن
٩٥

ﻧﻮع ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﭘﺎﺳﺨﺸﺎن را ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻳﺎ اﮔﺮ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ )ﻣﻌﻠﻢ ﻳﺎ ﮐﺘﺎب( ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﻴﻦ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﯽ از ﻧﻈﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﯽارزش اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﮐﻼﻣﯽ ﻣﻔﻴﺪﻧﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﮐﻢ ارزش ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺳﺎده و اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﯽ ﻣﺜﻞ ،ﭼﺮا ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ،ﻳﺎ ﭼﻪ ،ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺑﯽارزش ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻠﻴﺸﻪای ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ
ﭘﺎﺳﺦ آن ﺑﺎﻳﺪ در ذﻫﻨﺶ دﻧﺒﺎل ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﺘﺎب و ﺟﻤﻼت ﮐﻠﻴﺸﻪای آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد .زﻳﺮا ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ در ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻳﺎﻓﺖ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻳﺎ در ﺟﺰوات و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﮐﭙﯽ ﺷﺪه از ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻴﺎه ﻧﻴﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﮐﻠﻴﺸﻪای و
ﮐﺘﺎﺑﯽ داﻧﺶآﻣﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﮐﻠﻴﺸﻪ ای در ﮐﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻴﺎورد ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد .زﻳﺮا اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ
ﻣﺴﺎﻳﻠﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ آنﻫﺎ را ﻃﺮح ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺘﺎﻳﺠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺑﻪ روش ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﻮﺳﻂ
دﻳﮕﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺧﻴﻠﯽ زود ﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﻳﯽ را از داﻧﺶ آﻣﻮزان زﻳﺎد دﻳﺪهاﻳﻢ:
»ﺟﻮاب اﻳﻦ ﺳﺆال را دﻳﺸﺐ دهﺑﺎر از ﺣﻔﻆ ﮐﺮدم ،ﺣﺘﯽ ﻳﺎدم ﻫﺴﺖ در ﮐﺪام ﭘﺎراﮔﺮاف اﺳﺖ وﻟﯽ اﻵن ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻳﺎدم رﻓﺘﻪ «.و ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﺑﺴﻴﺎری ﻫﻢ در ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﮐﺘﺎب داﻧﺶآﻣﻮزان را راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دور ﭘﺎراﮔﺮف ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻂ ﺑﮑﺸﻨﺪ.

اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ »درﺳﺖ« ﭼﻪ وﻳﮋﮔﯽ دارد؟
ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ راه ﺣﻠﯽ دارد .ﺳﺆال ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺨﺺ را وادار ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻖ ﺑﻴﺶﺗﺮ،
اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺗﻤﺮﻳﻨﯽ ﻧﻮ و ﺑﺪﻳﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ــ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ اﻧﺪازهی ﺑﺮگﻫﺎی ﻳﮏ ﮔﻴﺎه وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﻳﮏﺗﺮ ﺑﻪ رﻳﺸﻪاﻧﺪ ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ ﻳﺎ وﻗﺘﯽ دورﺗﺮ از رﻳﺸﻪ اﻧﺪ؟
ــ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ رود ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ )ﻳﺎ ﮐﻤﺘﺮ( ﻣﯽﺷﻮد؟
ﭘﺮﺳﺶ درﺳﺖ از ﮐﻮدک او را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺸﺎﻫﺪه دﻗﻴﻖ اﺷﻴﺎء و ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی واﻗﻌﯽ ،ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از
ﮐﻮدک ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻗﺒﻞ از ﺑﻴﺎن ﭘﺎﺳﺦ ،آن را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،و ﭼﻮن ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در ﭘﺎﺳﺦ
ﻳﺎﺑﯽ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﯽ را »ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻌﻠﻢ از داﻧﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺷﻨﺎوری و ﺑﺎزی ﺑﺎ آب و اﻧﻮاع ﺷﻴﺸﻪﻫﺎﺳﺖ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ »ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ،ﺷﻴﺸﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻪ
درش را ﺑﺴﺘﻪای روی آب ﻣﺎﻧﺪه ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﻳﻦ ﺷﻴﺸﻪ را در آب ﻏﺮق ﮐﻨﯽ؟ « و او را رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد ﺟﻮاب را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ.
در ﺣﻘﻴﻘﺖ او را ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪهی دﻗﻴﻖ و ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ درﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ از ﻃﺮﻳﻖ دﻗﺖ در ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی ﻏﺮق و ﺷﻨﺎوری ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﺎل ﺑﻪ اﻧﻮاع ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ:
ﭘﺮﺳﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰی:
»ﻫﻴﭻ دﻗﺖ ﮐﺮدهای ﮐﻪ ﮔﻴﺎه در ﺟﺎی ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻞ ﻣﯽدﻫﺪ!« ﻳﺎ »آﻳﺎ دﻳﺪهای ﺑﺮگ ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ درﺧﺘﺎن در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ زودﺗﺮ
زرد ﻣﯽﺷﻮد؟«
»در داﺧﻞ اﻳﻦ ﮔﻞ ﭼﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﯽ؟«
»اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؟«
»اﮔﺮ ﻳﮏ ﮔﻮش ﺧﻮد را ﺑﮕﻴﺮی ﺻﺪای ﮐﺪام ﻇﺮف را ﮐﻢﺗﺮ ﻣﯽﺷﻨﻮی؟ آﻳﺎ اﺻﻼ ً ﺻﺪاﻫﺎ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ؟« و...
ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﺳﺎده ﺟﻮاب داده ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آنﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮی ﻣﻄﺮح
ﮐﻨﻴﺪ:
»ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﮏ ﮐﺮم ،وﻗﺘﯽ ﻧﻮر ﭼﺮاغ ﻗﻮه را ﺑﻪ ﻃﺮف او ﺑﺘﺎﺑﺎﻧﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﮔﺮﺑﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟«
٩٦

ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی :اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺑﺎ ﭼﻘﺪر ،ﭼﻪ اﻧﺪازه؟ ﭼﻨﺪ داﻧﻪ؟ ﭼﻪ ﻣﺪت؟ و … ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻮاب درﺳﺖ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ را از ﻃﺮﻳﻖ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد داﻧﺶ آﻣﻮز در
ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﺎﻳﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﻬﺎرت ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ:
»ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ روی اﻳﻦ ﺧﻂ ﭼﻨﺪ داﻧﻪ ﻟﻮﺑﻴﺎ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد؟ ﺑﻠﻨﺪی اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻟﻮﺑﻴﺎ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﺑﻌﺪ از ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻘﺪر رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
»ﮐﺪام ﻳﮏ از اﻳﻦ ﻇﺮف ﻫﺎ آب ﺑﻴﺶ ﺗﺮی ﻣﯽ ﮔﻴﺮد؟«
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ای :ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﻫﺎ ﺑﻪ دﻗﺖ در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺎز دارد:
»اﻳﻦ دو ﭘﺮواﻧﻪ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ؟ اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﺳﻨﮓ را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻦ .ﺳﮓ و ﮔﺮﺑﻪ از ﭼﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارﻧﺪ؟« در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ،داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت وﻟﯽ درﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ» :اﮔﺮ ﺟﺎی اﻳﻦ ﮔﻴﺎه را ﻋﻮض ﮐﻨﯽ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﭘﮋﻣﺮده ﺷﻮد؟ اﮔﺮ ﻳﮏ ﻗﻠﻢ ﺷﻤﻌﺪاﻧﯽ را ﻗﺒﻞ از ﮐﺎﺷﺖ در
ﺧﺎک در آب ﺑﮕﺬاری ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻳﮏ آﻫﻦ رﺑﺎی ﻧﻌﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﻗﻮی ﺗﺮ اﺳﺖ ﻳﺎ آﻫﻦ رﺑﺎی ﻣﻴﻠﻪ ای؟ اﮔﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﺮم ﻧﻮر ﭼﺮاغ
ﻗﻮه ﺑﺘﺎﺑﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ آﻳﺎ اﮔﺮ ﻳﮏ ﺗﮑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﭽﺎﻟﻪ ﺷﺪه را ﭘﺮت ﮐﻨﯽ زودﺗﺮ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﯽ رﺳﺪ؟« اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده اﻧﺪ و
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺟﻮاب ﻫﺎی آن را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺳﺎده ای در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﺎﺳﺦ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ:
»آﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺗﻪ آب ﺑﺮود؟
آﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺎری ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﮔﻴﺎه ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻃﺮف رﺷﺪ ﮐﻨﺪ؟
آﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺎری ﮐﻨﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ آﻫﻦ رﺑﺎ ،آﻫﻦ را ﺟﺬب ﻧﮑﻨﺪ؟«
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ را ﻃﻮری ﻃﺮح ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺎﺷﻨﺪ در آن ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺣﻮﺻﻠﻪ ای ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً در ﻣﻮرد ﺳﺆال آﺧﺮ ،آﻫﻦ رﺑﺎ را ﭼﺮب ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻴﺲ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و … و ﻗﺪرت
آﻫﻦ رﺑﺎﻳﻴﺶ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻢ در ﻃﺮح اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮآﻳﻨﺪ.

ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﭼﺮا؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﯽ و ﻳﺎ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ دارﻧﺪ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی »اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﯽ ﭼﺮا
و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﯽ اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺮان ﺟﻮاب ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻢ ﻫﺪف ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻢ ارزش ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﻮن
داﻧﺶ آﻣﻮز ﻋﺎدت ﺑﻪ دادن ﺟﻮاب ﻫﺎی ﮐﻠﻴﺸﻪ ای ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﮐﺜﺮ ًا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﻠﯽ ﮐﭙﯽ و ﻳﺎ ﮐﺘﺎب ﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﭘﺮ
از اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻠﻴﺸﻪ ای اﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ً» :ﮐﺎر ﻣﻔﺼﻞ ﭼﻴﺴﺖ؟ آﻳﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻮا اﺣﺘﻴﺎج دارد؟ ﮐﺎر آﺑﺸﺶ ﭼﻴﺴﺖ؟« ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ارزﺷﻨﺪ و ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺼﻮر اﻳﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺗﺼﻮر درﺳﺘﯽ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻳﮏ رﺷﺘﻪ ﻫﺪف ﻃﺮح ﮐﻨﺪ:
اﻟﻒ :آﻳﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ.
ب( ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ و اﺳﺘﺪﻻل وادار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ج( از آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی و ﺗﺠﺎرب ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
د( ﭘﺎﺳﺦ را ﻣﺴﺘﺪل ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
٩٧

ﻧﮑﺘﻪ ی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎﻣﻼ ً اﺣﺴﺎس آزادی و راﺣﺘﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﮕﺮان زﻣﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻼﺗﯽ ﺳﺎده ﻣﺜﻞ »ﭼﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ...؟« ﺷﺮوع ﮐﻨﻴﻢ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ او را وادار ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ در ﭘﺎﺳﺦ
دادن ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.

وﻗﺖ اﻧﺘﻈﺎر  ۱و  ۲در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ در ﮐﻼس
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از او ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺧﻴﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.ﻫﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎﻳﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ او را
اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺘﻈﺎری ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ای ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻃﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ واﻗﻊ
در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻳﺪ:
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از داﻧﺶ آﻣﻮز ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ،اوﻻ ً ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺮﺳﺶ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ او ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﻴﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ
ﻣﺜﻼ ً ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺗﺨﺘﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﮐﻨﻴﺪ و زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﺜﻼ ً ﻳﮏ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ او ﻓﺮﺻﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن دﻫﻴﺪ .اﻳﻦ زﻣﺎن را »ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺘﻈﺎر«١:
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﭘﺲ از اﻳﻦ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﭘﺎﺳﺦ داد ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﮑﻪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ ،دوﺑﺎره  ١دﻗﻴﻘﻪ وﻗﺖ ﺑﮕﺬراﻧﻴﺪاﻳﻦ زﻣﺎن را »ﻓﺮﺻﺖ
اﻧﺘﻈﺎر «٢ :ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺄﻳﻴﺪ ،ﺗﮑﺬﻳﺐ ﻳﺎ اﺻﻼﺣﯽ ،ﻧﻈﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﻳﮕﺮ را ﺟﻮﻳﺎ ﺷﻮﻳﺪ
ﻣﻴﻨﺎ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪی ﻣﺮﻳﻢ ﭼﻪ ﻧﻈﺮی داﺷﺖ؟
وﻗﺘﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ دﻫﻴﺪ ،اوﻻ ً ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن ﭘﺮﺳﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد،
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻨﻮع ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﻧﻴﺰ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻔﺲ داﻧﺶ آﻣﻮزان را زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﺮﺻﺖ درک ﺻﻮرت
ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدﻧﺶ ﻣﯽ ارزد ،ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻳﮏ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮز ﻓﺮﺻﺖ
دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﺪ .و ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ دوﺑﺎره ﻳﮏ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن و ﺑﻘﻴﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﺮﺻﺖ دﻫﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ را ارزﻳﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻴﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ روﺷﯽ را در ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻴﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻣﺮ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ در ﮐﻼس١ :ــ ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻟﺤﻦ و ﭼﻬﺮه ی ﺑﺸﺎش و ﺷﺎد
ﺷﻤﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮﺳﺶ ،اﺿﻄﺮاب داﻧﺶ آﻣﻮز را ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎﻳﺶ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؛
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز راﻏﺐ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ روﺣﻴﻪ ی ﭘﺮﺳﺶ ﮐﺮدن و ﮐﻨﺠﮑﺎوی
را در ﮐﻮدﮐﺎن اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
٢ــ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭘﺪﻳﺪ آورﻳﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﻃﺮح ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺜﻼ ً:
اﻟﻒ( ﻗﺴﻤﺘﯽ از وﻗﺖ ﮐﻼس را ﺑﺮای ﺗﺸﻮﻳﻖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن و ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ی ﭼﻴﺰ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ دﻳﺪه اﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻴﺪ.
ب( داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﺮ ﮔﺮوه را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻴﺪ ﻳﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎ ارزش ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،و آن ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ« و ﻳﺎ »ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﻔﺘﻪ« در ﻳﮏ ﻣﺤﻞ در ﮐﻼس ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
ج( از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ ﻳﮏ ﺳﺆال ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
د( داﻧﺶ آﻣﻮزی را ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺣﺎﮐﯽ از دﻗﺖ در ﻣﺸﺎﻫﺪه و درک ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻴﺪ.
و ﺧﻼﺻﻪ ی ﮐﻼم اﻳﻦ ﮐﻪ ،ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻃﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ و ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﯽ دﻫﺪ ﻳﮏ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺳﺖ .در ﻃﯽ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ از
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻃﺮح ﺳﺆال ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ،داﻧﺶ آﻣﻮز ﻳﮏ رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮﺳﺪ .در اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻧﭽﻪ
ﭘﻴﺶ از ﻫﻤﻪ اﻫﻤﻴﺖ دارد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻳﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ:
١ــ از درک ﺻﺤﻴﺢ ﺳﺆال ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد٢ ،ــ ﻳﮏ ﺳﺮی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ،و ﺳﭙﺲ ٣ــ ﭘﺎﺳﺦ را اراﺋﻪ
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ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻓﻘﻂ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ارزش ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد ،آن ﭼﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اول ﻳﻌﻨﯽ درک ﺻﻮرت
ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺳﭙﺲ اراﺋﻪ ی ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﻳﺎ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺸﻮد ﻳﺎ ﻧﺸﻮد .ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺜﺎل و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺶ آﻣﻮز ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ:
ﻣﺜﺎل:
ﻣﻌﻠﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮب روی آب ﺷﻨﺎور ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ اﺳﻔﻨﺞ ﭼﻄﻮر؟
ﺣﺴﻴﻦ :ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﭼﻮب.
ﻣﻌﻠﻢ :ﻋﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﮐﺪام ﻳﮏ؟
ﻋﻠﯽ :ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﺳﻔﻨﺞ
ﻣﻌﻠﻢ :ﭼﻮب ﺷﻨﺎور ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ وﻟﯽ اﺳﻔﻨﺞ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻏﺮق ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺴﻴﻦ :ﺧﺐ
ﻋﻠﯽ :ﭘﺲ ﻣﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدم.
ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻫﻴﭻ ارزﺷﯽ ﻧﺪارد ،ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﺮده و ﺧﻮدش ﻫﻢ ﺟﻮاب داده و ﻫﻴﭻ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻔﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ و ﻳﺎ ﻋﻼﻗﻪ
ﺑﻪ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮﮔﺮی اﺗﻔﺎق ﻧﻴﻔﺘﺎده اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد اﺻﻼ ً ﺣﺴﻴﻦ و ﻋﻠﯽ ﻓﻬﻤﻴﺪه اﻧﺪ ﺷﻨﺎوری ﻳﻌﻨﯽ ﭼﻪ ،ﺑﻪ
ﻳﮏ روش دﻳﮕﺮ ﻃﺮح اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ:
ﻣﻌﻠﻢ :ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ از اﻳﻦ ﭼﻮب و اﺳﻔﻨﺞ ﮐﺪام ﻳﮏ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ روی آب ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﻋﻠﯽ و ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻤﺎ  ٣دﻗﻴﻘﻪ وﻗﺖ دارﻳﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﻴﺪ) .ﻣﻌﻠﻢ وﺳﺎﻳﻞ ﻃﺸﺖ آب و ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮب و اﺳﻔﻨﺞ را آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ(
ﺣﺴﻴﻦ و ﻋﻠﯽ :ﻫﺮ دو ﻗﻄﻌﻪ را روی آب ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .و ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ وﻗﺖ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﺮ دو روی آب ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .ﺳﻪ دﻗﻴﻘﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد،
ﺣﺴﻴﻦ :ﻫﺮ دو روی آب ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﻋﻠﯽ :اﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﻔﻨﺞ داره ﻣﺮﺗﺐ آب ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ،اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ وﻗﺖ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﺷﺎﻳﺪ اﺳﻔﻨﺞ زﻳﺎد روی آب ﻧﻤﺎﻧﺪ .و
دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدن.
ﺑﻌﺪ از  ۶دﻗﻴﻘﻪ :ﻋﻠﯽ :آه ،اﺳﻔﻨﺞ داره ﻣﻴﺮه ﺗﻪ آب وﻟﯽ ﭼﻮب ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر رو آب ﻣﺎﻧﺪه.
ﻣﻌﻠﻢ :ﻳﻌﻨﯽ اﺳﻔﻨﺞ داره ﻏﺮق ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﻮب ﺷﻨﺎور ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه؟ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﻳﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﺎور ﺑﻤﺎﻧﺪ؟
ﻋﻠﯽ :اﻳﻦ ﺗﻮپ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﯽ! ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻴﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻴﻢ .راﺳﺘﯽ ﺗﻮپ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭼﯽ؟…
ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی و ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻣﺪام را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ،ﺟﻮاب ﭘﺮﺳﺶ اول ،ﭘﺮﺳﺶ دﻳﮕﺮی را اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و ﮐﻨﺠﮑﺎوی و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی و رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺳﺶ اول و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﭘﺎﺳﺦ ﻳﺎﺑﯽ ،راه را ﺑﺮای اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺬارد
و ﮐﺪام داﻧﺶ آﻣﻮز اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻀﺎﻳﯽ ﺗﺎب آورد و ﺑﯽ ﻋﻼﻗﻪ و ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
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