
109

انتظارات یادگیری: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
1ــ چند مورد از ویژگی های شهر کرمانشاه را بیان کنند.

٢ــ چگونگی به وجود آمدن حکومت ساسانیان و علل سقوط آن را توضیح دهند.
٣ــ اصول دین زرتشت را نام ببرند.

٤ــ با توجه به نمودار زمانی سلسله های ایران باستان و متن کتاب، مهم ترین ویژگی های هر 
سلسله را استخراج کنند و بنویسند.

٥  ــ نقشٔه ایران کنونی را با نقشٔه قلمرو ساسانیان مقایسه کنند.
٦ــ سوغات و صنایع دستی محل زندگی شان را شناسایی کنند.

٧ ــ به طور گروهی برای گردشگران، یک پوستر در زمینٔه معرفی محل زندگی خود درست کنند.
برای  کتاب درسی، کاربرگٔه شمارٔه 9، مقوا و مداد رنگی  نیاز:  مواد و وسایل مورد 
درست کردن نمودار خط زمان، تصاویری از آثار باستانی و جاذبه های گردشگری کرمانشاه، 

چند نمونه سوغات و صنایع دستی محل زندگی دانش آموزان.

پیشنهادهایی برای شروع و پیشبرد درس ها

آماده کنید
این درس نیز طبق روال درس های قبل به صورت داستان گویی ارائه می شود.ابتدا با پرسش و 
پاسخ از طریق بچه ها داستان را مرور کنید و نتیجه بگیرید که پویا، توماس، محسن و علیرضا خوابیدند 

تا صبح زود به همدان برگردند و از اینجا به بعد داستان را ادامه می دهیم. 

آموزش دهید
با صدای بلند و رسا بقیٔه داستان را بخوانید و سعی کنید بچه ها را از ادامٔه داستان که تصمیم گیری 

درس  
سفری به شهر باستانی کرمانشاه

  14
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برای سفر به یک شهر دیگر است، به وجد بیاورید.
توجه بچه ها را به تصویر بنای تاریخی طاق بستان که سنگ نگارٔه تاجگذاری پادشاهان ساسانی 
را نشان می دهد، جلب کنید. پس از آن در مورد به وجود آمدن سلسلٔه ساسانیان توضیح دهید. در 
این بخش نظر دانش آموزان را به نقشٔه قلمرو ساسانیان جلب کرده و وسعت قلمرو ایران را در زمان 
ساسانیان به آنها نشان دهید. از بچه ها بخواهید تیسفون، پایتخت ساسانیان را روی نقشه پیدا کرده و 

نشان دهند.
نمودار  رنگی،  کاغذ  یا  رنگی  مداد  و  مقوا  از  استفاده  با  می رود  انتظار  گرامی  از شما همکار 
همواره،  تا  کنید  نصب  دیوار کالس  به  و  ترسیم  بزرگ  مقوای  یک  روی  را  کتاب  زمان صفحٔه 62 

دانش آموزان بتوانند آن را ببینند و نظم و توالی سلسله های ایران باستان را به ذهن بسپارند.

دورهٔ اسالمی      ساسانیان     اشکانیان     سلوکیان     هخامنشیان     مادها

٭ بحث پیشرفت معماری و هنر سنگ تراشی دوره ساسانیان را برای دانش آموزان مطرح کنید 
و تصویر نقش برجستٔه پیروزی شاپور اول بر امپراتور روم را به آنها نشان بدهید و بگویید در آن دوره 

شاهان دستور می دادند حوادث مهم را روی سنگ ها حجاری کنند.
در مورد اقدامات عمدٔه خسرو انوشیروان از شاهان معروف ساسانی، ساختن کاخ های باشکوه، 
تأسیس دانشگاه جندی شاپور و رونق پزشکی در آن دوره را در حین خواندن داستان   از   طریق  پرسش 
و پاسخ مطرح کنید. همچنین اصول دین زرتشت را روی تخته بنویسید و دربارٔه دین زرتشت و کتاب 

مقدس زرتشتیان توضیح دهید.
را  داستان  وقتی  است.  بیان شده  مادر محسن  زبان  از  علل سقوط ساسانیان  این درس،  در 
قرائت کردید، از دانش آموزان بپرسید: مادر محسن چه دالیلی برای از بین رفتن ساسانیان بیان کرد؟ 
)فعالیت شمارٔه1 صفحٔه62( اجازه بدهید یک بار از روی متن بخوانند و سپس جواب را خالصه کنند 

و فهرست وار بنویسند.
توجه کنید که خالصه کردن یک متن و فهم آن به صورت درست و بیان کردن فهرست وار یکی 

از مهارت های خواندن و درک مطلب است.
٭ با ادامٔه داستان، بحث را به غذاهای محلی، صنایع دستی و سوغاتی بکشانید و چند نمونه از 
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مادها

هخامنشیان

سلوکیان

اشکانیان

ساسانیان

صنایع دستی و سوغات محل زندگی خود را که به کالس آورده اید، روی میز بگذارید و به دانش آموزان 
نشان دهید. اگر در میان این سوغاتی ها، مواد خوراکی هم باشد، بگذارید دانش آموزان به هم تعارف 

کنند و از آنها بخورند. 
٭ در پایان این داستان با انجام فعالیت ٢ یعنی کاربرگٔه شمارٔه 9 در واقع دانش آموزان، یک بار 

ویژگی های مهم سلسله های ایران باستان را با توجه به نمودار خط زمان، مرور می کنند و می نویسند.
از  یک  هر  ویژگی های  مهم ترین  گروهی  به طور  و  کنند  همفکری  دانش آموزان  بدهید  اجازه 

سلسله های ایران باستان را در نمودار کاربرگٔه  شمارٔه 9 بنویسند.

                                                    ویژگی ها

ــ بایکدیگر متحد شدند و حکومت تشکیل دادند.
ــ اولین حکومت پس از ورود آریایی ها در ایران تشکیل شد.

ــ ساختن راه شاهی                     ــ تشکیل سپاه جاویدان
ــ ضرب سکه                              ــ تقسیم کشور به چند بخش )استان(

ــ به وجود آوردن چاپارخانه 
ــ بیگانگانی بودند که پس از حملٔه اسکندر در ایران حکومت کردند.

ــ آنها سعی می کردند آداب و رسوم، خط و زبان یونانیان را در ایران رواج دهند.
ــ سلسلٔه بیگانٔه سلوکیان را از بین بردند.

ــ در فنون جنگی، اسب سواری و تیراندازی بسیار ماهر بودند.
سورنا،  جنگ ها  از  یکی  در  دادند،  شکست  را  رومیان  متعدد  جنگ های  در  ــ 

کراسوس سردار رومی را شکست داد.
ــ جنگ با رومی ها و پیروزی شاپور اول بر آنها

ــ ساختن دانشگاه جندی شاپور
ــ پیشرفت در معماری و سنگ تراشی

به پایان ببرید 
ویژگی های سلسله های  دوباره  و  کرده  وارسی  کاربرگٔه شمارٔه 9را  در  دانش آموزان  پاسخ های 

ایران باستان و ترتیب و توالی آنها را روی نمودار زمان مرور کنید.
به عنوان تکلیف پایانی از دانش آموزان بخواهید فعالیت )1(، )٢( و )٣( به کار ببندیم صفحه ٦٤ 
را به طور گروهی انجام دهند. ممکن است به هر گروه انجام یک فعالیت را بسپارید و فرصت بدهید 
تا دربارٔه بناهای تاریخی شهر یا محل زندگی خود، پرس وجو کنند و تصویر مناسبی گردآوری کنند، 
بنویسید.از  برای گردشگران  یا دستور العملی  دربارٔه سوغاتی های شهر و استان خود تحقیق کنند و 

کارهای دانش آموزان نمایشگاهی در کالس ترتیب دهید.  
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محورهای عمدۀ ارزشیابی
آنها،  بیان ویژگی های مهم  و  نمودار زمان  بردن سلسله ها روی  نام  بیان علل سقوط ساسانیان، 
جستجو و معرفی سوغاتی ها و صنایع دستی محل زندگی شان  و درست کردن پوستری از جاذبه های 
گردشگری منطقه از محورهای عمدهٔ ارزشیابی است. ابزارهای مورد استفاده شامل آزمون های شفاهی 
و کتبی و سیاهه ارزیابی مشاهده و بررسی پوستر، گزارش پرس وجو و بحث و گفتگو در کالس می باشد.

مالحظات تدریس/ دانستنی های معلم

فعالیت شماره 2 و 3 به کار ببندیم، یعنی نوشتن چند توصیه به گردشگران و  همچنین 
تهیه پوستر برای گردشگران از اهمیت خاصی برخوردار است. بگذارید بچه ها با بروز خالقیت  
و همفکری و کار عملی به حفاظت از میراث فرهنگی عالقه مند شوند و احساس تعلق و هویت 

در آنها تقویت شود.

بیستون
از  بر دامنۀ بیستون در سی کیلومتری شهر کرمانشاه واقع در شهرستان هرسین، یکی 
مهم ترین و مشهورترین سندهای تاریخ جهان وجود دارد. این سنگ نبشته، مهم ترین متن 
تاریخی در زمان هخامنشیان است که شرح پیروزی داریوش بزرگ بر »گوماته مغ« و به بند 

کشیدن یاغیان را نشان می دهد.
از سال 2006 بیستون یکی از آثار ثبت شده ایران در میراث جهانی یونسکو است.

طاق بستان
در شمال غربی  که  است  ساسانی  دورهٔ  و سنگ نبشته های  از سنگ نگاره ها  مجموعه ای 
شهر کرمانشاه واقع شده است. این مجموعه در قرن سوم میالدی ساخته شده است. در 
طاق بزرگ سنگ نگارهٔ تاج گذاری خسرو پرویز است و در زیر نقش تاج گذاری وی به شکل 

سواری زره پوش سوار بر اسب قرار دارد.
طاق کوچک، مراسم تاج گذاری شاپور دوم و سوم را به تصویر می کشد.

در بین دو طاق کوچک و بزرگ، سنگ نگاره تاج گذاری اردشیر دوم قرار دارد.
وجود چشمه های آب فراوان و کوه های زیبا این مکان را به گردشگاهی مفرح تبدیل نموده 

که از دیرباز تاکنون مورد توجه بوده است.
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مفاهیم کلیدیراهبردها یا حوزه های موضوعی

نظام اجتماعی
مقررات و قوانین

مسئولیت ها و تکالیف

محیط های ← از  حفاظت  قوانین  و  مقررات 
طبیعی و گونه های جانوری و گیاهی

مسئولیت در حفاظت از منابع و محیط زیست←

مکان و فضا

پدیده های مکانی و پراکندگی
رابطٔه انسان و محیط

حفاظت از محیط

دشت، ← کوه،  مهم  ناهمواری های  پراکندگی 
جلگه،... پوشش گیاهی و زندگی جانوری

و ← نوع  با  هوا  و  آب  و  ناهمواری ها  رابطٔه 
شیوه های زندگی

تنوع محیط زیست در ایران و لزوم حفاظت ←
از گونه ها

مفاهیم کلیدیراهبردها یا حوزه های موضوعی

 
ارزش ها و نگرش ها

در ←مسئولیت پذیری مسئولیت  و  خداوند  نعمات  از  قدردانی 
قبال محیط زیست

محیط های ←میهن دوستی از  حفاظت  به  عالقه  احساس 
طبیعی ایران

مهارت های کاوشگری
برقراری  کاوش،  و  بررسی 
واکنش  مشارکت،  ارتباط، 

شخصی و اظهارنظر

درس ١٥ کوه ها و دشت های زیبا
درس ١٦ آب و هوا

درس ١٧ نواحی آب و هوایی ایران
درس ١٨ پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران

درس ١٩ از محیط زیست مراقبت کنیم
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درس  
کوه ها و دشت های ز  یبا
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انتظارات یادگیری: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
1ــ انواع ناهمواری ها )دشت، کوه، جلگه و...( را روی نقشه یا نقشه برجسته نما  یا مدل 

ناهمواری ها تشخیص و نشان دهند.
را  و...(  جلگه  رود،  )کوه،  خود  زندگی  محل  ناهمواری های  معلم،  راهنمایی  با  ٢ــ 

شناسایی کنند.
٣ــ سرزمین های پست و مرتفع را از نظر زندگی و سکونت با هم مقایسه کنند.

٤ــ محل رشته کوه های البرز و زاگرس، دشت های کویر و لوت و برخی قله های مهم ایران 
را روی نقشه معین کنند.

کاربرگٔه  درسی؛  کتاب  جلگه؛  و  دشت  کوه،  از  تصاویری  نیاز:  مورد  و وسایل  مواد 
شمارٔه 10؛ نقشٔه برجستٔه ناهمواری های ایران در قطع دیواری، یک مدل مقوایی یا گچی از 

ناهمواری ها. 

پیشنهادهایی برای شروع و پیشبرد درس ها

آماده کنید
با توجه به اینکه جغرافیا علم مشاهده است و تجربیات ملموس و دست  اول مهم ترین و بهترین 
تفریحی  اردوی  یک  برای  را  دانش آموزان  است  بهتر  است،  ابتدایی  دورٔه  کودکان  یادگیری  عنصر 
نیم روزه، به یک منطقٔه طبیعی ببرید و کوه و دشت، سرزمین های مرتفع و کم ارتفاع و شیب دامنه ها را 

به آنها نشان دهید.
اگر منطقه دارای رود، زمین های کشاورزی و مرتع است، توجه دانش آموزان را به آنها جلب 
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کنیدوتوضیحدهیدکهکدامبخشازناهمواریهابرایچهنوعفعالیتانسانیواقتصادیمناسبترند.
قبلازبازدید،پرسشهاییراطرحکنیدتادانشآموزاندرحینبازدید،بهپدیدههایطبیعی،
بیشتردقتکنند.برایمثالچهنوعپوششگیاهیدرناهمواریهاییکهبازدیدمیکنیدوجوددارد؟
بگیریدومجددًاتصویر بازدید،عکس نواحیمورد از قلّههاچهچیزیمشاهدهکردیدو... روی

ناهمواریهاییراکهدانشآموزانمشاهدهکردهانددرکالسنمایشدهید.

آموزش دهید
بااستفادهازتصاویرکتابیاتصاویریکهتهیهکردهودرکالسنمایشمیدهید،مفهوموتعریف

کوه،کوهپایه،رشتهکوهودشترادرذهنآنها،جابیندازید.
را آن و بسازید باگچمدلی یا ومقداریکاغذ مقوایی بایکجعبٔه بچهها بهکمک بهتراست
رنگآمیزیکنید.کوههاوکوهپایههارابهرنگقهوهای،رودودریاراآبیودشتوجلگهراسبزکنید.
بااستفادهازاینمدل،میتوانیدعالوهبرآموزشمفاهیمفوق،مفهومجلگهرابهترآموزشدهید.
دانشآموزانقبالًدردرسعلومباشنوماسهایکهتوسطرودهاحملمیشود)آبرفتها(آشنا
شدند.رویمدل،بارسمخطوطی،مسیررودهاازنوککوهتاجاییکهبهآنمیریزندیعنیدریارا
نشاندهیدوسپستوضیحدهیدکهبهمرورزمانباانباشتهشدنآبرفتهادراثرکمشدنسرعترود

درنواحیپستکناردریا،جلگهتشکیلمیشود.

دریا

جلگه

تابلوبکشید. آبرفتوجلگه،میتوانیدتصویرصفحٔه68راروی بهتر تفهیم برای همچنین
اجازهدهیددانشآموزانبهطورگروهیفعالیتشماره2صفحٔه69راانجامدهند.نظارتکنیدآیا

بچههامیتوانندرویمدلنقاشی،اینناهمواریهاراتشخیصدهندیاخیر؟



11٧

پاسخ فعالیت صفحه 69 : 
به  می توان  بهتر  علمی،  بازدید  به  توجه  با   ( دارد.  دانش آموزان  زندگی  شرایط  به  بستگی  1ــ 

پرسش ها پاسخ داد(
٢ــ سرزمین های پست مناسب ترند زیرا:

ــ حمل ونقل مصالح ساختمانی راحت تر انجام می گیرد ولی در نواحی مرتفع دشوار است.
ــ خاک نواحی دشت و جلگه ای حاصلخیزتر و برای کشاورزی مناسب تر است.

ــ راه سازی در مناطق شیب دار سخت است و ایمنی ندارد.
ــ آب در زمین های شیب دار به خوبی فرو نمی رود و جاری می شود و کشاورزی را با مشکل 

روبه رو می کند.
ــ استفاده از ماشین آالت کشاورزی )شخم زدن و برداشت( در ارتفاعات دشوار است و ...  .
نمای  برجستۀ  نقشٔه  اکنون  شدند،  آشنا  خوبی  به  ناهمواری ها  انواع  با  دانش آموزان  وقتی 
ناهمواری های ایران را که در قطع دیواری تهیه کرده اید، جلوی کالس نصب کنید )این نقشه را می توانید 

از مؤسسات معتبر کارتوگرافی نظیر سحاب یا گیتاشناسی تهیه کنید(.
روی نقشه، دو رشته کوه زاگرس و البرز و دشت های مسطح و وسیع لوت و کویر را به دانش آموزان 

نشان دهید.
بچه ها را به نوبت پای تابلو بیاورید و از آنها بخواهید با لمس کردن نقشه، ناهمواری های البرز و 

زاگرس و محل قلّه های مهم را به شما نشان بدهند.

به پایان ببرید 
روی ماکت یا مدل و نقشه، مفاهیم دشت، کوه، جلگه و رشته کوه را مرور کنید. بهتر است به 
تصاویر کتاب اکتفا نکنید و چنانچه عکس هایی از دماوند، علم کوه، دنا، زردکوه و فعالیت هایی که در 
کوه ها )اسکی، کوهنوردی، صخره نوردی و...( و یا دشت ها )کشاورزی( انجام می شود، در اختیار 

دارید، در کالس نمایش دهید.
فعالیت های 1 و ٢ را روی نقشٔه صفحٔه٧0 کتاب انجام دهید. سپس به عنوان تکلیف پایانی از 
دانش آموزان بخواهید کاربرگٔه شمارٔه 10 را در کالس کامل کنند. سپس کاربرگه ها را وارسی کنید و 

اشتباهات احتمالی دانش آموزان را توضیح کنید.
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محورهای عمدۀ ارزشیابی
محورهای عمدٔه ارزشیابی این درس عبارت اند از: شناسایی و تشخیص انواع  ناهمواری ها روی 
نقشه و یا مدل، مقایسه سرزمین های پست و مرتفع از نظر زندگی و سکونت، تعیین محل رشته کوه های مهم، 

دشت های مهم و برخی قله ها بر روی نقشه، انجام کاربرگه شماره 10 از محورهای عمده ارزشیابی است.
ابزارهای ارزشیابی شامل آزمون های شفاهی و کتبی،سیاهه بررسی مشاهده و بحث و گفتگو و 

آزمون عملکردی )نمایش روی نقشه(، گزارش بازدید و انجام کاربرگه شماره 10 می باشد.
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درس  
آب و هوا

  16
انتظارات یادگیری: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

1ــ نمودارهای دما و بارش را بخوانند.
٢ــ از روی نمودارهای دما و بارش، شرایط آب و هوایی یک ناحیه را تشخیص دهند.

٣ــ با دماسنج یا باران سنج، مقدار دما و بارش را در یک مکان اندازه گیری کنند.
٤ــ وضعیت هوا را در شهر یا ناحیٔه خودشان برای مدتی خاص ثبت کنند )مثالً یک هفته(.

٥  ــ تأثیرات آب و هوا را بر فعالیت های روزانه زندگی بیان کنند.
دانش آموزان  یا  خودتان  که  باران سنجی  دماسنج،  چند  نیاز:  مورد  وسایل  و  مواد 

ساخته اند، کتاب درسی، کاربرگٔه شمارٔه 11 و 1٢.

پیشنهادهایی برای شروع و پیشبرد درس ها

آماده کنید
با توجه به اوضاع جوی در روزی که این درس را تدریس می کنید، از دانش آموزان بپرسید: 
تقریباً فصل زمستان  این درس  تدریس  آفتابی؟ زمان  یا  بارانی  یا سرد؟  امروز هوا چگونه است؟ گرم 
است، از قؤه تخیل آنها استفاده کنید و بگویید اگر االن فصل تابستان بود، هوا چگونه بود؟ شروع سال 

تحصیلی )روز اول مهر( هوای شهر یا روستای شما چگونه بود؟ 
قبل از تدریس چند دماسنج را به همراه بیاورید. یکی از آنها را روی دیوار کالس، دومی را در 
راهروی مدرسه و سومی را در حیاط نصب کنید. از دانش آموزان بخواهید هر سه دماسنج را بخوانند 
و اعداد را یادداشت کنند، روی تابلو بنویسند و با یکدیگر مقایسه کنند. دما در کجا کمتر و در کجا 

بیشتر است؟ چرا؟
خواندن دماسنج یک مهارت است که باید آموزش داده شود. به دانش آموزان بگویید که دماسنج 
می تواند دمای هوا تا ٦0+ درجه سانتی گراد و ٣0- درجه سانتی گراد را نشان دهد و در دمای 0 درجه،  

آب یخ می زند. واحد اندازه گیری دما، درجٔه سانتی گراد است.
نشانه های مثبت و منفی ) + و ــ ( و معنی و مفهوم آنها را  آموزش دهید.
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چه  هوا  که  بپرسید  دانش آموزان  از 
)فعالیت  دارد؟  ما  روزانه  زندگی  بر  تأثیری 

شماره ٢ صفحٔه ٧1(.
ــ در هوای گرم از لباس های سبک، 
هوای  در  می کنیم،  استفاده  روشن  و  خنک 

بارانی از چتر و چکمه و... 
برفی،  یا  بارانی  روزهای  در  معموالً 
سطح  و  می گیرد  انجام  سختی  با  رفت وآمد 

خیابان ها و کوچه ها، لغزنده می شود.
ــ در هوای توفانی باید مراقب باد و جابه جایی اشیا باشیم.

ــ معموالً در روزهای برفی یا توفانی نمی توانیم برای گردش یا سفر به بیرون از شهر برویم.
آفتابی که گرما شدید است  یا شنا مناسب است. در روزهای  برای گردش  آفتابی  ــ روزهای 

ممکن است دچار آفتاب سوختگی و یا گرمازدگی شویم.

آموزش دهید
بچه ها  بنویسید.از  تابلو  روی  را  »دما«  واژهٔ  شده اند.  آشنا  دما  اندازه گیری  با  دانش آموزان 
بخواهید باران سنجی بسازند. با یک شیشٔه خالی و نوار چسب مدرج که در برابر آب مقاوم است و یک 
قیف که در دهانٔه شیشه قرار می گیرد، یک باران سنج بسازید. اگر در روزهایی که این درس را تدریس 
می کنید باران بارید،آب باران را ذخیره کنید و به کالس بیاورید.در صورتی که بارندگی ندارید، به طور 
بارش  اندازه گیری  بخوانند. واحد  را  بگذارید درجه  و  بریزید  باران سنج، مقداری آب  مصنوعی در 

)میلی متر( را توضیح دهید.
واژهٔ »بارش« را روی تابلو بنویسید.

نظر دانش آموزان را به مبحث دما و بارش، جلب کنید. برای آنها توضیح دهید که  آب  وهوای 
نواحی مختلف ایران متفاوت است و برای اینکه تفاوت ها را تشخیص دهیم باید از میزان دما و بارندگی 
ناحیه  یک  آب      و   هوای  می تواند  بارش  میزان  و  دما  اطالعات  بنابراین  باشیم،  داشته  اطالع  ناحیه،  آن 
نمودار دما،مهارت های  یزد در صفحٔه ٧٣ و  از جدول دمای هوای شهر  با استفاده  را مشخص کند. 
خواندن نمودار را آموزش دهید. با کمک دانش آموزان تک تک اعداد جدول )برای مثال فروردین 1٧، 
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اردیبهشت٢٣و...( را روی نمودار عالمت بزنید و نشان دهید. سپس بگذارید به سؤاالت، جواب دهند. 
مثالً در یزد، گرم ترین ماه سال تیرماه و سردترین آن دی ماه است. بیشترین میزان بارش در ماه های 

فروردین و خرداد است و ماه های تیر، مرداد، شهریور و مهر هیچ بارندگی ندارند.
پس از خواندن نمودار دما و بارش، می توان نتیجه گیری کرد که یزد شهری گرم و خشک است.

به پایان ببرید 
دانش آموزان  کنید  تعمیق دهید.توصیه  را  یادگیری  نمودار،  کاربرگٔه شمارٔه 11 و رسم  انجام  با 
دماسنجی بخرند و در خانه نصب کنند )در مورد خرید دماسنج و خواندن دما، والدین را نیز توجیه کنید(.
دانش آموزان به مدت یک هفته دمای شهر یا روستایشان را ثبت کنند و به کالس بیاورند. به 
عنوان تکلیف پایانی از دانش آموزان بخواهید کاربرگٔه شمارٔه 1٢ را انجام دهند. برای مثال در ستون 
شنبه بنویسند آفتابی، بارانی یا نیمه ابری، دمای هوا ٢0 درجه و برای جریان باد یکی از گزینه های نسیم، 

باد شدید،باد متوسط،باد مالیم، توفان یا باد نمی وزد را انتخاب کنند.
بهتر است این گزارش ها را با یکدیگر انطباق دهید، طبیعتاً باید گزارش ها یکسان باشند زیرا 
از  داشت  وجود  هم  تفاوتی  اگر  اما  است.  شده  ثبت  مشترک  منطقٔه  یک  در  هوا  و  آب  داده های 

دانش آموزان بخواهید که  دلیل آن را توضیح دهند.

محورهای عمدۀ ارزشیابی
محورهای عمدٔه ارزشیابی این درس عبارت اند از: خواندن نمودارهای دما و بارش، اندازه گیری 
میزان دما و بارش در یک مکان، ثبت وضعیت هوا در یک مکان خاص، بیان تأثیرات آب و هوا بر روی 

زندگی روزانه، انجام کاربرگٔه شماره 11 و 1٢.
ابزارهای ارزشیابی شامل آزمون های شفاهی و کتبی، سیاهه مشاهده و  بررسی بحث و گفتگو و آزمون های 

عملکردی شامل اندازه گیری میزان دما و بارش، ثبت وضعیت هوا و انجام کاربرگٔه شمارٔه 11 و 1٢می باشد.

مالحظات تدریس/ دانستنی های معلم

همکاران گرامی خواهشمند است مطالب این درس را که کاماًل جنبۀ عملی دارد به مطالب 

حافظه ای تبدیل نکنید. خواندن دماسنج، درست کردن باران سنج، ثبت وضعیت هوا در جدول، 

خواندن نمودار، ترسیم نمودار، از مهارت های عمده ای است که باید به طور عملی تمرین و 

تکرار شود.
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درس  
نواحی آب و هوایی ایران

  17

انتظارات یادگیری: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
1ــ انواع آب و هوا را در ایران نام ببرند و محدوده های آب و هوایی را از روی نقشه، نشان 

دهند.
٢ــ نواحی مهم آب و هوایی ایران را از نظر دما و بارش مقایسه کنند.

٣ــ ویژگی های چهار ناحیٔه آب و هوایی ایران را بیان کنند.
٤ــ با توجه به شرایط آب و هوایی هر مکان، ابزار و وسایل الزم برای سفر به آن مکان را 

حدس بزنند و فهرست کنند.
٥  ــ محل تقریبی شهر یا روستای خود را روی نقشٔه آب و هوایی ایران، معین کنند.
مواد و وسایل مورد نیاز: کتاب درسی، تصاویری از نواحی آب و هوایی ایران 

پیشنهادهایی برای شروع و پیشبرد درس ها

آماده کنید
این درس تقریباً در محدودٔه زمانی اسفند/ فروردین تدریس می شود. ابتدا شرایط آب و هوایی 
منطقٔه خودتان را در نظر بگیرید. سپس در جلسه قبل از تدریس، دانش آموزان را به چند گروه تقسیم 
کنید و برای هر گروه، یک شهر که آب و هوای آن متفاوت با منطقٔه شماست، پیشنهاد کنید. مثالً اگر 
شما در شهرکرد هستید، از آنها بپرسید اگر قرار باشد این هفته به جزیرٔه کیش مسافرت کنند، پرس وجو 
باشند؟  داشته  همراه  باید  وسایلی  و  لباس  چه  آنجا  به  رفتن  برای  و  است،  چطور  کیش  هوای  کنند 

دانش آموزان با پرس وجو از بزرگ ترها و گوش دادن به اخبار هواشناسی، پاسخ را آماده کنند.
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در شروع درس از دانش آموزان بخواهید که پاسخ هایشان را بیان کنند، سپس نتیجه گیری کنید 
که در نواحی مختلف کشور ما آب و هواهای گوناگون، وجود دارد.

آموزش دهید
با نشان دادن نقشٔه ایران در صفحٔه ٧٥، به دانش آموزان بگویید چون کشور ما ایران، کشور 
نقاط سردسیر  در  که  زمانی  و  متنوعی است  و هواهای  آب  دارای  بنابراین  پهناوری است،  و  بزرگ 
آذربایجان برف می بارد، می توان در سواحل استان هرمزگان شنا کرد  و یا وقتی در اوایل بهار در همدان 
مردم به علت سرما از بخاری  و شوفاژ و وسایل گرم کننده استفاده می کنند، در خوزستان کولرها  را 
روشن کرده اند. با نگاه کردن به نقشه و تصاویر آن، بحث تنوع آب و هوایی ایران در ذهن دانش آموزان 

بهتر جا می افتد.
ابتدا از دانش آموزان بخواهید روی نقشه، قلمرو هر یک از نواحی آب و هوایی را نشان دهند و 

فعالیت های صفحٔه ٧٥ را انجام دهند.
نیمه خشک  و  معتدل  مرطوب خزری،  و  معتدل  از:  عبارت اند  ایران  هوایی  و  آب  نواحی  1ــ 

کوهستانی، گرم و خشک، گرم و شرجی سواحل جنوب.
ــ ناحیۀ معتدل و مرطوب خزری: گرگان، رشت، چالوس

ــ ناحیۀ معتدل و نیمه خشک کوهستانی: ارومیه، مشهد، یاسوج
ــ ناحیۀ گرم و خشک: بیرجند، طبس، کاشان

ــ ناحیۀ گرم و شرجی سواحل جنوب: بندرعباس، بوشهر، آبادان
همان طور که مالحظه کردید روی نقشه، چهار ناحیٔه آب و هوایی، وجود دارد. نام چهار ناحیه 
را روی تخته بنویسید، سپس دانش آموزان را به چهار گروه تقسیم کنید و هر یک از انواع آب و هوا 
نمودارها، متن را بخوانند و توضیح کامل دهند. در  به عکس ها و  با توجه  تا  بدهید  به یک گروه  را 
ضمن ارائٔه دانش آموزان، به آنها کمک کنید تا نکته ای جا نماند. در مقایسٔه دمای نواحی مختلف به 
دانش آموزان کمک کنید. تأکید بر روی تصاویر، درک ویژگی های آب و هوایی را برای آنها آسان تر 
می کند. این بخش را با توجه دادن به تصاویر و نمودارهای آب و هوایی پیش ببرید. برای مثال، بپرسید: 
آیا همٔه ماه های سال در رامسر باران می بارد؟ بله. بپرسید: از کجا می فهمیم؟ چون روی نمودار بارش 
رامسر نشان می دهد که در تمام ماه های سال باران می بارد. آیا در بم، همٔه ماه های سال باران می بارد؟ در 

آنجا چند ماه خشک وجود دارد؟ خیر. پنج ماه از سال اصالً در شهر بم، باران نمی بارد.
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به پایان ببرید
برای تمرین و مرور درس، تصاویری از نواحی مختلف آب و هوایی را انتخاب کنید و در اختیار 
آنها بخواهید  بزنند تصویر چه نوع آب و هوایی را نشان می دهد. از  تا حدس  دانش آموزان بگذارید 
مشخصات آب و هوایی آن ناحیه را نیز بیان کنند. همچنین شما می توانید یک نمودار آب و هوایی دما 
یا بارش را به دانش آموزان، نشان دهید. برای مثال، نمودار بارش یکی از شهرهای کنارٔه دریای خزر و 

از دانش آموزان بپرسید: این نمودار مربوط به کدام ناحیه است؟ حدس بزنید. چرا؟
با انجام فعالیت های صفحٔه ٧9 درس را به پایان ببرید. 

پاسخ سؤال ١: چون در آن منطقه، دی ماه هوای معتدلی دارد، الزم نیست ارسالن لباس های 
پشمی و کت و کاله زمستانی را با خود بردارد و بهتر است کاله و عینک آفتابی به همراه خود ببرد.

پاسخ سؤال 2: همدان در بهمن ماه هوای بسیار سردی دارد. از وسایلی مثل زنجیر چرخ، 
الستیک یخ شکن، ضدیخ، مواد غذایی کافی و لباس گرم، در جاده های برف گیر استفاده می کنند، زیرا 

ممکن است جاده لغزنده باشد و تردد به کندی صورت بگیرد.
پاسخ سؤال 3: در این ناحیه به ویژه در بهار باران فراوان می بارد، بهتر است چتر و بارانی 
همراه خود داشته باشند. البته چون هوا متغیر است و احتمال دارد سردتر شود، لباس گرم هم الزم 

است. 
پاسخ سؤال 4: از دانش آموزان بخواهید روی نقشه، ابتدا استان و سپس شهرستان و بعد شهر 
یا روستای محل زندگی خود را پیدا کنند و عالمت بزنند و با توجه به نقشه و تقسیمات آب و هوایی، 
نوع آب و هوای آنجا را تعیین کنند. توجه کنید ممکن است برخی نقاط، در مرز دو ناحیٔه آب و هوایی 

مجاور قرار داشته باشند.

محورهای عمدۀ ارزشیابی
محورهای عمدهٔ ارزشیابی این درس عبارت اند از: 

مقایسٔه نواحی آب و هوایی ایران، تعیین قلمروهای آب و هوایی روی نقشه، خواندن نمودارها، 
فهرست کردن وسایل و ابزار سفر به مناطق مختلف آب و هوایی، پیدا کردن محل زندگی خود روی 

نقشه آب و هوایی ایران 
ابزارهای ارزشیابی شامل پرسش های شفاهی، آزمون کتبی و عملکردی، سیاهۀ بررسی بحث 

و گفتگو، تکمیل نقشه های آب و هوایی ایران، تهیه لیست وسایل و ابزار سفر و نظایر آن خواهد بود.
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 نواحی براساس دو عنصر دما و بارش تقسیم بندی می شود.

بارندگی  سال،  ماه های  تمام  در  نیمه مرطوب  و  مرطوب  مناطق  مرطوب:  مناطق  تعریف 

دارند و زراعت بدون آبیاری در این مناطق، امکان پذیر نیست.

تعریف مناطق خشک: مناطقی که در تمام ماه های سال بارندگی ندارند.

از نظر میزان بارش

مالحظات تدریس/ دانستنی های معلم

نیمه خشک 450ـ250 میلی متر در سال

خشک 250ـ100 میلی متر در سال

نیمه بیابانی 100ـ50 میلی متر در سال

بیابانی کمتر از 50 میلی متر در سال

 500 از  کمتر  خشک  مناطق 
میلی متر در سال باران دارند.

مناطق مرطوب بیشتر از 700 میلی متر در سال

مناطق نیمه مرطوب 700ـ500 میلی متر در سال
مناطق مرطوب بیشتر از 500 
میلی متر در سال باران دارند.

بارندگی  توزیع  بلکه  نمی کند،  کفایت  تقسیم بندی  برای  تنهایی  به  بارندگی  میزان  اما 

سال  در  میلی متر  کوهرنگ 1200  منطقۀ  مثال  برای  دارد.  زیادی  اهمیت  نیز  سال  طول  در 

و اِسپیدان در فارس هم در حدود 700 میلی متر و معادل ساری در سال بارندگی دارد. ولی 

ساری را مرطوب می گوییم چون در تمام ماه های سال بارندگی دارد و از نظر پوشش گیاهی 

همواره سبز است اما اسپیدان و کوهرنگ، چهارماه از سال باران ندارند و از نظر گیاهی نیز 

خشک اند.
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درس  
پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران

  18

انتظارات یادگیری: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:  
1ــ ویژگی های پوشش گیاهی و جانوری در ناحیٔه آب و هوای گرم و خشک را بیان کنند.

٢ــ ویژگی های پوشش گیاهی و جانوری در ناحیٔه آب و هوای کوهستانی را بیان کنند.
٣ــ ویژگی های پوشش گیاهی و جانوری در ناحیٔه آب و هوای معتدل خزری را بیان کنند.
٤ــ با توجه به تصاویر پوشش گیاهی و زندگی جانوری، یک ناحیٔه آب و هوایی را تشخیص 

دهند. 
٥ــ از هر ناحیه آب و هوایی دو نمونه گیاه و جانور را نام ببرند و زیست بوم ها را با هم مقایسه 

کنند.
مواد و وسایل مورد نیاز: کتاب درسی، تصاویری از جانوران و پوشش گیاهی منطقٔه 
زندگی دانش آموز و سایر مناطق، در صورت امکان فیلم مستند دربارٔه زندگی جانوری و پوشش 

.)Aگیاهی یک منطقه، تعدادی کاغذ سفید )٤

پیشنهادهایی برای شروع و پیشبرد درس ها

آماده کنید
بهتر است ابتدا یک بازدید علمی از پوشش گیاهی منطقٔه زندگی خودتان ترتیب دهید. در شهرها 
به پارک رفته  بارها  ببرید. ممکن است دانش آموزان  به پارک های نزدیک مدرسه  می توانید بچه ها را 
باشند اما به تنوع گیاهان یا جانوران پارک دقت نکرده باشند. در این بازدید آنها را با انواع گیاهان آشنا 

کنید و اجازه دهید آنها را مشاهده و دربارٔه نوع گیاهان سؤال کنند.
سپس از دانش آموزان بپرسید: چه جانورانی در اطراف شما زندگی می کنند؟ چه جانورانی 
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در خیابان زندگی می کنند؟ کدام یک از جانوران و گیاهان را دوست دارید؟ به آنها یادآوری کنید که در 
کتاب علوم خود در کالس دوم با منابع جاندار و بی جان آشنا شده اند و در درس گذشته یاد گرفته اید 
که شهر یا روستای محل زندگی شما در یک ناحیٔه آب و هوایی خاص قرار دارد. به آنها بگویید در هر 

ناحیه، گیاهان و جانوران مخصوص به آن ناحیه وجود دارد.
از دانش آموزان دربارٔه محل زندگی برخی از گونه های جانوری سؤال کنید، برای مثال: خرس 
قطبی، شتر، نهنگ )وال(، قورباغه، روباه و... سپس ذهن آنان را به این نکته که چرا در برخی نواحی، 

فقط گونه های خاصی می توانند زندگی کنند، معطوف کنید.
دانش آموزان را گروه بندی کنید. تعدادی تصویر از نواحی مختلف آب و هوایی با پوشش های 
گیاهی مختلف تهیه کنید و روی چند کاغذ سفید )A٤(  بچسبانید؛ برای مثال، روی یک کاغذ تصویری 
از منطقٔه بیابانی با بوته های خاردار، روی یک کاغذ تصویر جنگل، روی یک کاغذ تصویر دامنه های 
سرسبز یک کوه و.... سپس مجموعه کارت هایی را که در آنها تصویر جانوران وجود دارد، در اختیار 
دانش آموزان قرار دهید و از آنها بخواهید که هر گروه با توجه به تصویر ناحیه ای که در اختیار دارد، 

عکس حیوانات مربوط به آن را روی کاغذ و آن ناحیه بچسباند.

آموزش دهید
مطالعات  درس  یادگیری  روش های  از  یکی  تصویرخوانی  بگیرید.  کمک  درس،  تصاویر  از 
اجتماعی است. به علت آشنایی دانش آموزان با انواع آب و هوا در درس گذشته، با دیدن این تصاویر 
می توانند بین پوشش گیاهی و زندگی جانوری، ارتباط برقرار کنند. ابتدا تصاویری از نواحی خشک به 
آنها نشان دهید، سپس گونه های گیاهی را معرفی کنید: به بوته های خاردار و نوع برگ های سوزنی که 

نسبت به گیاهان پهن برگ در مقابل تبخیر و کم آبی مقاومت بیشتری دارند، اشاره کنید.
ویژگی های شتر را توضیح دهید )تحمل گرما، کمبود آب و غذا و یا شکل پلک آن و مقاومت 

در برابر توفان شن(
تصاویر پوشش گیاهی انتخاب شده، زمینٔه مناسبی برای نشان دادن انواع زندگی جانوری است، 
زندگی  برای  مناسبی  مکان  کوهی،  پستٔه  و  بلوط  وسیع  واسطٔه جنگل های  به  زاگرس  دامنه های  مثالً 
البرز و  جانورانی چون کَل )بزکوهی(، گوزن و روباه است. همچنین در مراتع سرسبز رشته کوه های 

زاگرس، فعالیت های دامپروری، انجام می گیرد.
در ناحیٔه معتدل خزری به واسطٔه باران فراوان و انبوهی جنگل، زندگی جانوری از تنوع بیشتری 
برخوردار است. خرس، انواع الک پشت، گراز، انواع پرندگان چون قرقاول، مرغابی دوزیستان: قورباغه و 
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انواع ماهی که تصویر برخی از آنها در کتاب آمده است. 
توصیه می شود یک فیلم کوتاه مستند دربارٔه زندگی جانوران یک منطقٔه آب و هوایی در کالس، 
نمایش دهید. قبل از تماشای فیلم، چند پرسش طرح کنید و از دانش آموزان بخواهید با دقت، فیلم را 

تماشا کنند و به پرسش های شما پاسخ دهند.

به پایان ببرید
با انجام فعالیت های صفحٔه 8٣، درس را به پایان ببرید، زیرا این فعالیت، خالصه مطالب درس 

است.

ناحیۀ گرم و خشکناحیۀ گرم شرجی سواحل جنوبناحیۀ کوهستانی ناحیۀ معتدل خزری

محورهای عمدۀ ارزشیابی
محورهای عمدهٔ ارزشیابی این درس عبارت اند از: 

مقایسه  ایران،  هوایی  و  آب  مختلف  نواحی  زندگی جانوری  و  گیاهی  پوشش  ویژگی های  بیان 
زیست بوم ها با یکدیگر، نام بردن حداقل دوگونه گیاهی و جانوری از هر نوع آب و هوا

ابزارهای ارزشیابی شامل تصاویر مختلف از انواع آب و هوا، پوشش گیاهی و زندگی جانوری، 
پرسش های شفاهی، آزمون عملکردی ،بررسی  بحث و گفتگو از طریق سیاهٔه ارزیابی و مشاهدٔه رفتار.

مالحظات تدریس/ دانستنی های معلم

شتر
 شتر یکی از شگفتی های خلقت است. قرآن مجید  درسوره غاشیه آیه 17می فرماید: »آیا 

آنها به شتر نمی نگرند چگونه آفریده شده«؟!

)أََفال یَنُْظُروَن إِلَی اْلِبِِل َکیَْف ُخلَِقْت(
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دماهای  و  بیابان  تحمل شرایط سخت  آنها  مهم ترین  که  دارد  ویژ گی های خاصی  شتر 
گوناگون، به ویژه گرمای شدید تابستان و کمبود آب و علوفه است. ترکیب جسمانی شتر با 
دیگر جانوران اختالف دارد، و این اختالف، موجب شده که شتر بتواند در درازای روزهای سال 
در بیابان زندگی کند و از بوته ها و درختچه های گوناگون صحرایی و کویری و حتی از بوته های 
شور و خاردار تغذیه کند. عرب ها از زمان های بسیار دور از شتر استفاده کرده اند. آنها به این 

حیوان اهلی لقب »کشتی صحرا« )به عربی: سفینة الصحرا( داده اند.
شتر، حیوان مفیدی است و کاربردهای فراوانی دارد. این حیوان عالوه بر اینکه وسیلٔه 
اصلی رفت و آمد ساکنان بیابان است، می تواند غذای انسان را تأمین و وسایل مورد نیاز دیگر 
را به او عرضه کند. انسان می تواند با تغذیه از شیر و گوشت شتر، تا هفته ها در بیابان زنده 
بماند. همچنین می توان از چربی کوهان به جای کره، استفاده کرد و پشم شتر را در ساختن 
مدفوع  از  می توان  همچنین  برد.  کار  به  ریسمان  و  طناب  پشمی،  لباس  فرش،  پتو،  خیمه ، 
خشک شدهٔ شتر برای روشن کردن آتش استفاده کرد و پس از ذبح شتر، از پوست آن برای 
ساختن کفش و مشک و چیزهای دیگر استفاده کرد. شتر از جانورانی است که با محیط های 
خشک و بی آب و علف بیابان، سازگار بوده و می تواند آب و هوای گرم و خشک و بی آبی را 

تحمل کند.
آن  در  و  ماهیچه تشکیل شده  و  از چربی  تنها  که  در شتر است  کوهان، عضوی جالب 
استخوانی وجود ندارد و شتر در شرایط کمبود غذا تا چند روز می تواند با وجود این چربی و 

سوخت و ساز آن، زنده بماند.
کف پای شتر حالت مخصوص به خود دارد و از دو بخش تشکیل شده است و کلفت و 
پهن است و مانع از این می شود که پای شتر در شن های ریز بیابان فرو رود. چشم های شتر 
دارای مژه های بلندی است که به همراهی پلک ها، چشم ها را از توفان های شنی و از تابش 
شدید آفتاب، محافظت می کند. بینی شتر دارای شکاف های طولی است که شتر در هنگام 
تنفس می تواند بینی را به خوبی از هم باز کند و بیشترین میزان هوا را وارد ریه های خود کند 
و در هنگام بروز توفان های شنی، بینی خود را ببندد. همچنین شتر دارای فک درازی است 
که به طور جانبی، حرکت می کند و می تواند عمل جویدن را به خوبی انجام دهد. شتر می تواند 
بیشتر از هر حیوان دیگر، کم آبی را تحمل کند و اکنون آشکار شده است که شتر به علت 
اختالف زیاد درجه حرارت بدنش می تواند آب بدن خود را حفظ نماید، زیرا از این آب برای 
خنک کردن بدن استفاده نمی کند. درجه حرارت بدن شتر، ثابت نیست و به آهستگی همراه 
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با باال رفتن درجه حرارت محیط، باال می رود و این به آن معنی است که شتر آب بدن خود را 
از دست نمی دهد تا بدن خود را سرد نگه دارد )که این کار در انسان از طریق عرق کردن، 
درجه  می رود،  پایین  محیط،  حرارت  درجه  که  هنگامی  شب،  هنگام  در  و  می گیرد(  صورت 

حرارت بدن شتر نیز کاهش می یابد و در هنگام صبح در پایین ترین درجه خواهد بود.

پوشش گیاهی
مجموعۀ گیاهان یک منطقه از گونه هایی با شکل و نوع و رشد متفاوت تشکیل شده است. 
برای مثال پوشش گیاهی یک جنگل که ممکن است از الیه های مختلف مانند الیۀ درختی، 

درختچه ای، علفی، و خزه ای برای مثال تشکیل شده باشد.

مرتع
 به اراضی دایر یا بایر اطالق می شود که رستنی ها در آن به حالت طبیعی رشد کرده و 
به وسیلۀ حیوانات اهلی و وحشی، مورد چرا واقع گردد. مراتع به دلیل حفظ خاک و جلوگیری 

از فرسایش و تنظیم گردش آب در طبیعت، دارای اهمیت اند.
بیابان

 به سرزمین خشک، کم باران و کم  آب و گیاه، اطالق می شود. متوسط بارش ساالنه آن 
کمتر از 50 میلی متر است و از نظر پوشش گیاهی، فقیر است و فرسایش آبی و بادی شدیدی 

در آن وجود دارد.

کویر
به زمین های تحت تأثیر نمک گفته می شود که گیاهان در آن قادر به رشد نیستند.
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انتظارات یادگیری: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
1ــ مفهوم زیستگاه را بیان کنند.

٢ــ زنجیره غذایی بین موجودات یک زیستگاه را توضیح دهند.
٣ــ برخی از عواملی که محیط زیست را تهدید می کند، بیان کنند.

٤ــ راهکارهایی برای حفاظت بهتر از محیط زیست ارائه کنند.
٥  ــ چند نشانه مربوط به حفظ محیط زیست طراحی کنند.

تابلوهای  مواد و وسایل مورد نیاز: کتاب درسی، تصاویری از آلودگی های محیطی، 
ممنوع و اخطار.

پیشنهادهایی برای شروع و پیشبرد درس ها

آماده کنید

درس  
از محیط زیست مراقبت کنیم
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گیاهان

گیاه خواران

گوشت خواران
پرنده

موش

سنجاب

سهره

روباه
جغد

بلوط

تمشکفندوق

گوزن

علفکرم پروانه
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معموالً  باشد.  شروع  برای  جالبی  انگیزٔه  می تواند  زیستگاه  یک  در  غذایی  زنجیرٔه  تصویر 
آنها جذاب  برای  اطالعات جدید  و کسب  دارند  به حیوانات  زیادی  این سن عالقٔه  در  دانش آموزان 
برایشان  بین پوشش گیاهی و زندگی جانوری را  از تصویر صفحٔه 8٤ استفاده کنید و رابطٔه  است. 
توضیح دهید. مثالً پیکانی که رابطٔه بلوط ← موش ← جغد را نشان می دهد. از آنها بخواهید چنین 
رابطه ای را بین بقیٔه جانوران پیدا کنند. به عنوان نمونه با پیکانی فندق را به سنجاب و آن را به روباه، 
وصل کنید، یا با پیکانی، علف ← کرم پروانه ← پرنده ← را به روباه وصل کنند تا رابطٔه زنجیرٔه غذایی 

را بهتر بفهمند. مفهوم پیوستگی و ارتباط را در زنجیرهٔ غذایی برای آنها توضیح دهید.

آموزش دهید
هر  کرد.  تشبیه  زنجیر  حلقه های  به  می توان  را  یکدیگر  با  زنده  موجودات  غذایی  وابستگی 

موجودی انرژی الزم جهت ادامه زندگی را از موجود قبلی به دست می آورد. 
اولین حلقه از این زنجیره گیاهان سبز )تولیدکننده ها( هستند. حلقه های بعدی مصرف کنندگان 
به ترتیب علفخواران و گوشتخواران و آخرین حلقه تجزیه کنندگان هستند. در این زمینه مثال هایی ارائه 

کنید:
تجزیه کنندگان )باکتری، مخمر و …( → گوشتخواران → علفخواران → گیاهان سبز 

از دانش آموزان بپرسید: نابودی یک حلقه از زنجیرۀ غذایی چه پیامدهایی دارد؟ با این پرسش، 
ذهن آنها درگیر این موضوع می شود.

مثال: شاهین → پرنده → شته → گیاه سبز 
شاهین → پرنده → الرو حشره → گیاه سبز 

اثر شکار کم شوند، غذای شاهین کاهش می یابد و شاهین ها هم کم  پرنده ها در  اگر  اینجا  در 
می شوند، اما از طرف دیگر شته ها زیاد می شوند و به گیاهان سبز آسیب می رسانند و موجب عدم رشد 

آنها می شوند. 
مثال دیگر: اگر گونه های گیاهی معطر یک ناحیه کاهش یابند، زنبور عسل در آنجا کم می شود     و 
یا اگر جمعیت شاهین ها در یک منطقه در اثر شکار کم شود، خرگوش ها که غذای شاهین هستند زیاد 

می شوند و ممکن است آسیب هایی به مزارع وارد کنند. 
نکته مهم این است که اگر در هر اکوسیستم، زنجیره های غذایی مختل شوند، در آن اکوسیستم، 
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تعادل برهم می خورد. 
به دانش آموزان توضیح دهید در هر مکانی، جانوران و گیاهان خاصی زندگی می کنند که به این 

مکان زیستگاه آن جانور و گیاه، گفته می شود.
پس از آشنایی دانش آموزان با مفهوم زیستگاه و زنجیرٔه غذایی و اهمیت گیاهان و جانوران در 

زندگی انسان ها، فواید این موجودات را که در علوم سال گذشته خوانده اند یادآوری کنید.
گیاهان ← تولید غذا، تولید اکسیژن،  کاربرد در صنایع چوب و کاغذ، زیبایی طبیعت، محلی برای 

استراحت و تفریح و...

جانوران ← گوشت و لبنیات، پوشاک، حمل و نقل

آنها  احساسات  کنید  سعی  و  کنید  جلب   8٦ صفحٔه  تصویر  به  را  دانش آموزان  توجه  سپس 
یا عصرانه  ناهار  یا در یک محیط طبیعی،  تاکنون شما کنار رودخانه  آیا  برانگیزانید. سؤال کنید:  را 
خورده اید؟ خاطره ای از آن روز، تعریف کنید. آیا به شما خوش گذشته است؟ چرا رفتن به کوه و دشت 
را دوست دارید؟ آیا دقت کرده اید که بعضی از مردم زباله، کیسه های پالستیکی و... را در طبیعت رها 
کرده اند؟ به نظر شما این کار درست است یا نه؟ فعالیت ٢ صفحٔه 8٧ را از طریق بحث و گفت وگو در 

کالس، انجام دهید  و سپس جمع بندی کنید:
در هنگام گردش در طبیعت با خود کیسه زباله می بریم؛ پالستیک، قوطی و بطری نوشابه، قوطی 
کنسرو و یا ظروف یک بار مصرف را در محیط طبیعی نمی ریزیم؛ آتش روشن نمی کنیم؛ به پرندگان و 
جانوران و گیاهان آنجا صدمه نمی زنیم؛ در انتهای سفر، کیسه های زبالٔه خود را همراه می بریم و در 

اولین محل جمع آوری زباله می گذاریم.

انواع فعالیت های 
انسان که به 

محیط زیست 
آسیب می رساند

ورود مواد شیمیایی و سمی به آب، خاک و هوا
پیامد: آلوده کردن آب، بیمار شدن انسان، جانوران و گیاهان

پخش زباله در محیط زیست
پیامد: آلودگی آب وخاک،ازبین رفتن گونه های گیاهی وجانوری،بیمارشدن انسان و...

روشن کردن آتش در جنگل
پیامد: آتش سوزی و از بین رفتن درختان جنگلی و زندگی جانوری

شکار حیوانات
غذایی پیامد: از بین رفتن گونه های کمیاب،آزارجانوران  و برهم خوردن تعادل زنجیره ٔ
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نمایش  کالس  در  را  محیطی  زیست  آلودگی های  از  اسالیدهایی  و  تصاویر  امکان  درصورت 
باعث  فعالیت های خود  با  انسان همواره  امروزه، زیستگاه ها در خطر آسیب هستند و  دهید.متأسفانه 
صدمه زدن به محیط طبیعی می شود. موارد زیر را بر روی یک نمودار، روی تابلوی کالس رسم کنید.

مورد  را  آن  پیامدهای  و  کنید  و گفت    وگو  بحث  نمودار،  از عنوان های  هر یک  دربارٔه  سپس 
بررسی قرار دهید.

از دانش آموزان بپرسید: آیا موارد دیگری هم می شناسند که بتوان به این نمودار اضافه کرد؟
میخی را به دیوار بکوبید و آن را دربیاورید. جای میخ را به دانش آموزان، نشان دهید. اثر میخ 
بر روی دیوار، مانده است. به دانش آموزان توضیح دهید که برای ترمیم دیوار بایستی سوراخ آن را 
پر کرد. اما در بسیاری مواقع آسیب هایی که بر اثر اقدامات انسان به طبیعت وارد می شود، قابل ترمیم 

نیست؛ پس بهتر است اقدامات ما در طبیعت، همیشه با احتیاط و با فکر و عقل صورت گیرد.

به پایان ببرید
با انجام فعالیت صفحٔه 8٥ و 8٧، می توانید درس را به پایان ببرید.

فعالیت صفحٔه 8٥
1ــ این فعالیت را دانش آموزان با پرس وجو از بزرگ ترها می توانند انجام دهند و اطالعاتی 
در مورد گیاهان و جانورانی که در سال های نه چندان دور، در آن محل زندگی می کردند، به 

دست بیاورند. از آنها بخواهید نتیجه جست و جو و پاسخ ها را در کالس بخوانند.
٢ــ زیرا در این فصول )برای مثال فصل بهار(، زمان تولید مثل جانوران است )فصل تخم گذاری 
پرندگان و زاد     و ولد پستانداران و تخم ریزی ماهی ها  ( و برای جلوگیری از نابودی نسل آنها، شکار و 

صید ممنوع می شود.

فعالیت صفحۀ 8٧
1ــ معلوم است که نشانه گیری با دارت، کاری عاقالنه است، زیرا هم تفریح و ورزش است 

و هم موجب اذیت و آزار پرندگان نمی شود.
٢ــ کیسه های پالستیکی و ظروف یکبار مصرف را در طبیعت رها نکنیم. یک کیسه بزرگ 
برای جمع کردن زباله ها همراه ببریم. فقط باقیمانده غذاها مانند برنج یا نان را می توان برای 
پرنده ها گذاشت. در جاهایی که امکان آتش گرفتن درختان وجود دارد، آتش روشن نکنیم. 

روی درختان یادگاری ننویسیم و گُل ها و بوته ها را لگد نکنیم. 
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آتش روشن کردن ممنوعصید ماهی ممنوعمحل برپا کردن چادر

 به دانش آموزان توضیح دهید که تابلوها، معنای خاصی دارند. به طور مثال:
ــ عالمت دایره و یک خط اریب در وسط آن به رنگ قرمز، عالمت ممنوع بودن عملی است که 

در وسط آن نمایش داده می شود.
ــ عالمت مثلث، نشانٔه توجه و اخطار است.

می توانید چند نمونه از این عالئم را روی مقوا بکشید و به کالس ببرید تا بچه ها با این مفاهیم 
بیشتر آشنا شوند.

برای انجام فعالیت های به کار ببندیم صفحٔه 88 می توان زمان طوالنی تری حتی یک ماه و بیشتر 
را اختصاص بدهید. کاشتن نهال یعنی فعالیت شماره 1 بهتر است در اسفندماه انجام شود. یک روز 
همراه با بچه ها به طبیعت بروید و می توانید از اولیای دانش آموزان بخواهید که به شما بپیوندند و در 
پاکسازی طبیعت با یکدیگر همکاری کنید. از این فعالیت، عکس بگیرید و در مدرسه به نمایش بگذارید 
تا این کار مفید ترویج شود. نمایشگاهی از آثار نقاشی دانش آموزان )فعالیت ٤( در مدرسه ترتیب دهید.

محورهای عمدۀ ارزشیابی
محورهای عمدهٔ ارزشیابی این درس عبارت اند از: 

بیان خطراتی که محیط زیست را تهدید می کند و بحث و گفتگو درباره ضرورت حفاظت از 
محیط زیست، بیان مفهوم زنجیرٔه غذایی و پیامدهای برهم خوردن آن با مثال و طراحی نشانه هایی برای 

حفاظت از محیط زیست و بیان فواید گیاهان و جانوران. 
ابزارهای ارزشیابی شامل پرسش های شفاهی، آزمون کتبی وعملکردی، سیاهٔه بررسی بحث و 

گفتگو و کارهای عملی دانش آموزان. 

٣ــ این فعالیت، جنبٔه خالقیتی دارد و دانش آموزان ممکن است تصاویر مختلفی ترسیم 
کنند. در صورتی که جای کافی در کتاب وجود ندارد، از دانش آموزان بخواهید روی یک 

ورق کاغذ سفید این سه نشانه را طراحی کنند.
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از بهترین روش ها در بحث حفاظت از محیط زیست، روش میدانی و بازدید علمی است. 
در این روش به همکاری خانواده دانش آموزان تأکید کنید. سفری با خانواده ترتیب دهید؛ 
بازدید از مناطق حفاظت شده، پارک های ملی، موزه های حیات وحش، باغ های گیاه شناسی 
و تاالب ها و حتی نزدیک ترین پارک به مدرسه می تواند در آشنایی دانش آموزان با پوشش 
از  است  بهتر  مورد  این  در  باشد.  داشته  مهمی  نقش  زندگی شان،  محل  جانوری  و  گیاهی 
کارشناسان ادارات کل محیط زیست استان ها راهنمایی گرفت. در حین سفر و بازدید باید 
توجه دانش آموزان را به زیبایی های پوشش گیاهی و جانوری، اهمیت و تنوع آنها، و ضرورت 
یک بار  ظروف  از  کمتر  استفادۀ  زباله ها،  جمع آوری  زباله،  کمتر  تولید  نمود.  جلب  آنها  حفظ 

مصرف از نکاتی است که باید به آنها تأکید کرد.

زنجیرۀ غذایی
زنجیرۀ غذایی وابستگی غذایی همۀ موجودات زنده به یکدیگر است که آن را می توان 
حلقه های زنجیر تشبیه کرد و انرژی از یک حلقه به حلقه دیگر نقل مکان می کند. و هر موجود 

انرژی الزم برای استمرار زندگی را از حلقه یا موجود پیشین به دست می آورد.

شبکه غذایی
مجموعۀ چند زنجیرۀ غذایی را که در یک و یا چند موجود زنده مشترک هستند و با هم 

ارتباط پیدا می کنند. شبکۀ غذایی می گویند.

آموزش محیط زیست
تالش سازمان یافته در جهت شناخت محیط زیست و افزایش معرفت مخاطبان آن است. 
در این تالش عالوه بر عالقه، حساسیت و آگاهی افراد را نیز باید افزایش دهد. بهبود نگرش 
محیط زیستی باید با مشارکت، خالقیت و ایجاد انگیزه در شناسایی و حل و فصل مشکالت 
محیط زیست توأم باشد. از آنجایی که آموزش محیط زیست، اهداف توسعۀ پایدار را دنبال 
به  آن  اجرای  و  برای دستیابی  را  باید روش های مختلفی  به گروه های سنی  با توجه  می کند 

دست آورد.

مالحظات تدریس/ دانستنی های معلم


