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ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ارﺟﻤﻨﺪ
ﻣﺤﺘﺎج اﻟﯽ َﻣ ْﻌ ِﺮﻓَ ٍﺔ )ای ﮐﻤﻴﻞ ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﺮ
اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﻋﻠﯽ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ :ﻳﺎ ﮐﻤﻴﻞٰ ،ﻣﺎ ِﻣ ْﻦ َﺣ َﺮﮐَ ٍﺔ ﱣاﻻ و اﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ
ٌ
ﮐﺎری ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪی(.
ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ اﺟﺮای ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﯽ و ﭘﺎﻳﺒﻨﺪی اﻳﺸﺎن ﺑﻪ اﻫﺪاف ،روش ﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ آن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﻳﮕﺮ اﺟﺰای ﺑﺴﺘﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻠﻮم در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻌﻠﻤﺎن
ارﺟﻤﻨﺪ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺧﻼﺻﻪ ،ﻣﺆﺛﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا در اﺧﺘﻴﺎر اﻳﺸﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوره اﺑﺘﺪاﻳﯽ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﺳﻨﺎد ﻓﺮاﺗﺮ ،ﻫﻢ ﭼﻮن ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ
ﻣﻠﯽ ،و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻫﻢ ﭼﻮن :ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻓﻌﺎل ،ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﻫﺪف ﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم )داﻧﺶ ﻫﺎ،
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﻧﮕﺮش ﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ و اﺧﻼق( و ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی )ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﮐﻴﻔﯽ و
ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ( ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ،ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﻋﺮﺻﻪ ی اﺻﻠﯽ ﻳﺎدﮔﻴﺮی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﺧﻮد ،ﺧﻠﻘﺖ )آﻓﺮﻳﻨﺶ(،
ﺧﻠﻖ )دﻳﮕﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ( و ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺘﻌﺎل ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ ،ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ .و زﻣﻴﻨﻪ ی ﭘﺮورش ﺗﻔﮑﺮ و اﻳﺠﺎد اﻳﻤﺎﻧﯽ ﻋﻤﻴﻖ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ارزش ﻫﺎی اﻟﻬﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﯽ ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی آن ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺤﻮر
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ در اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز ،ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی
ﻣﻌﻠﻢ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی آﻣﻮزش واﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر آن ،ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﮐﺘﺐ درﺳﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎران ارﺟﻤﻨﺪ در اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ اﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻮم از ﻫﻴﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ
ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﭼﻬﺎر ﻣﺤﻮر »زﻧﺪﮔﯽ«» ،اﻳﺮان«» ،ﮐﺎر و ﻓﻨﺎوری« و »آداب و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ« ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺷﻮد .ﺟﻠﻮه ﻫﺎی اﻳﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ را
در ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن آن ﻫﺎ را ﻏﻨﯽ ﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﻣﺆﻟﻔﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﺘﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ،ﻣﺸﺘﺎق درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮات ارزﺷﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮد را ﻳﺎدداﺷﺖ
ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻓﺼﻞ ۱

ﮐﻠﻴﺎت

ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮی ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﻣﻮزﺷﯽ در راﺳﺘﺎی ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل راﻫﺒﺮدی ،ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﻠﯽ و ﻫﻤﺴﻮﺳﺎزی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی درﺳﯽ دوره اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﻠﯽ روﻳﮑﺮد ﻫﺎی زﻳﺮ را در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده
اﺳﺖ.
ﮐﺴﺐ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﺳﻮاد ﻋﻠﻤﯽ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ :ﮐﺴﺐ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی
واﻗﻌﯽ اﺳﺖ.
زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﻮری )روﻳﮑﺮد ﺗﻤﺎﺗﻴﮏ( :اﻧﺘﺨﺎب زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻳﺎدﮔﻴﺮی را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ
ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد و اﻣﮑﺎن ﻋﻤﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﭘﻮﺷﺶ دادن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺳﯽ را دارا
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ و ﺣﮑﻤﺖ ،آداب وﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،ﮐﺎر و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻴﻦ
ﮐﻠﻴﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﯽ.
رﺷﺘﻪ ای در ّ
ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ،واﻟﺪﻳﻦ و ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮی در ﮐﻼس درس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬاب ﺳﺎﺧﺘﻦ ،ﻋﻤﻖ ﺑﺨﺸﯽ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻓﺮاﮔﻴﺮان.
اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮی ﻫﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻃﺮﻓﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮد،
ﺧﻠﻘﺖ ،ﺧﻠﻖ و ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

اﻫﻤﻴﺖ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﻳﯽ
ﻓﺮاﮔﻴﺮی ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ روشﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻧﻴﺎی اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﻬﺎ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﻳﻦ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺜﻼ ً» :ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﮔﻴﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰدﻳﮏ ﭘﻨﺠﺮه
ﺑﻮده ،ﺧﻮب رﺷﺪ ﮐﺮده وﻟﯽ ﮔﻴﺎﻫﯽ ﮐﻪ در آن اﺗﺎق ﺗﺎرﻳﮏ ﺑﻮده ﭘﮋﻣﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺎﻳﺪ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﻧﻮر اﺣﺘﻴﺎج دارد ﺗﺎ رﺷﺪ ﮐﻨﺪ« .از اﻳﻦ رو
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﻳﺪ روشﻫﺎی ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮد و آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﺮدن را ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ .اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ آﻧﺎن را در درک دﻧﻴﺎی
اﻃﺮاف ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮیﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻳﻞ زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن ﻳﺎری ﻣﯽدﻫﺪ» .ﮔﻠﺪان را از اﺗﺎق ﮐﻢ ﻧﻮر ﺑﻪ ﭘﺸﺖ
ﭘﻨﺠﺮهی رو ﺑﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﮕﺬارم ،ﺑﺒﻴﻨﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد«.
اﻣﺮوزه آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻮادآﻣﻮزی و ﺣﺴﺎب ﮐﺮدن اﻣﺮی اﺳﺎﺳﯽ و ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮهی ﻣﺎ در
ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری اﻫﻤﻴﺖ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﻣﻮزش راه ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﯽﭘﺮدازد
١

ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ از آن ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻮدﮐﯽ ﻻزم اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در دﻧﻴﺎﻳﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻳﻌﺎً در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻮد را داﻳﻢ ﺑﺎ آن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزد .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در  ۲۰ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻘﺪر ﺳﺮﻳﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ از ۷۵
روز ﻣﻴﺰان اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺑﺸﺮ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺷﻴﻮه ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﻪ روز ﮐﺮدن و ﭘﺮدازش
آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﻧﻪ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﮏ ﺑﺴﺘﻪی داﻧﺸﯽ .ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻓﺮاﮔﻴﺮی ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دو ﺟﻨﺒﻪی ﻣﺜﺒﺖ دارد .ﻫﻢ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺳﺖ و
ﻫﻢ ﻓﺮاورده.
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻋﻠﻮم روش ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻈﺮﻳﺎت و ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ» .از دو ﮔﻠﺪان ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﻳﮏ ﮔﻠﺪان را در
ﺟﺎی ﮐﻢ ﻧﻮر و دﻳﮕﺮی را در ﺟﺎی ﭘﺮ ﻧﻮر ﻣﯽﮔﺬارم ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻫﻢ آب ﻣﯽدﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻢ آﻳﺎ واﻗﻌﺎً ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺑﺮ رﺷﺪ ﮔﻴﺎه اﺛﺮ دارد؟«
ﻓﺮاوردهی ﻋﻠﻮم ،ﻧﻴﺰ آراء و ﻋﻘﺎﻳﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺠﺎرب آﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ »ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ« ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺎﻳﺪه ﻫﺎی ﺑﺎﻻ را دارد ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻀﻤﻴﻨﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ .و ﭼﻮن اﻳﻦ دو ،ﻳﻌﻨﯽ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻋﻠﻮم و ﻓﺮاوردهی ﻋﻠﻮم ﺷﺪﻳﺪ ًا ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺴﻂ و ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻢ
ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﻳﺮد .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﻧﺘﺨﺎب اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ً آﻣﻮزش ﻣﻔﻬﻮم
»ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﻮاد ﻣﯽﺷﻮد« ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻓﺮاوردهی ﻋﻠﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﻋﻠﻢ( ،ﮐﺴﺐ ﺷﻮد ﺗﺎ آﻣﻮزش ﺑﻪ واﻗﻊ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد ،ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﺗﺄﮐﻴﺪ
دارد ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ .اول اﻳﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻮم را ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﻮزش دﻫﻴﻢ ،ﭼﻪ ﻧﺪﻫﻴﻢ ،آﻧﺎن ،ﺧﻮد ،از اوﻟﻴﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﮐﻮدﮐﻴﺸﺎن ،ﻋﻘﺎﻳﺪ و
ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﯽ درﺑﺎرهی دﻧﻴﺎی اﻃﺮاف ﺧﻮد ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات اﺗﻔﺎﻗﯽ و ﺣﻮادث ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺪه و ﻗﺒﻮل ﺷﻨﻴﺪهﻫﺎ
ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻏﻴﺮﻋﻠﻤﯽ و ﮔﺬراﺳﺖ و از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮرات در اﻃﺮاف ﮐﻮدﮐﺎن زﻳﺎد اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﮐﻮدﮐﺎن آﻧﻬﺎ را ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﻼ ً ﺑﺴﻴﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ »اﮔﺮ در ﮐﺘﺮی را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ ،آب در دﻣﺎی ﮐﻢﺗﺮی ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ« ،ﻳﺎ »ﺟﺮﻳﺎن اﻟﮑﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻴﻢﻫﺎ ﺻﺎف ﺑﺎﺷﺪ و
ﺗﺎب ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ« و ﺑﺴﻴﺎری ﺗﺼﻮرات ﻧﺎدرﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺼﻮرات ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎرﺑﺸﺎن اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﻣﺴﺌﻠﻪی
دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮراﺗﺸﺎن ﻋﻘﺎﻳﺪی ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﻴﺮﻋﻠﻤﯽاﻧﺪ؛ ﻣﺜﻼ ً »ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در
آوردن اﺟﺴﺎم ﻧﻴﺮو ﻻزم اﺳﺖ ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺮوﻳﯽ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ« .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻋﻘﺎﻳﺪ را ﻣﯽﺷﻮد آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﺮد،
وﻇﻴﻔﻪی آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اوﻻ ً ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی و ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻣﻬﺎرت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ را ﺑﺪﻫﺪ .اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﺻﻼح ﻋﻘﺎﻳﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ در ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ »ﺣﻘﻴﻘﺖ« ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺷﮏ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﮕﺮ آنﮐﻪ ﺻﺤﺖ آن را از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮاﻳﻨﺪ »ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﺎزی« را ﺑﺮای آﻧﺎن ﺗﻮﺿﻴﺢ داد و
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻧﺎن در ﻣﯽﻳﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺖ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﻧﻴﺴﺖ وﻟﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﻋﻤﻞ رد ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب ﺳﺎزﮔﺎرﻧﺪ ،ﻣﻔﻴﺪﻧﺪ.

اﻫﺪاف ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ آن ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﯽ
ﺑﺴﻴﺎر از ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ،ﻧﮕﺮشﻫﺎ و ﻋﻘﺎﻳﺪی ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در درس ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ و از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی آن ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را در ﺑﻘﻴﻪی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ در دورهی اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﻳﮏ ﻣﻌﻠﻢ
واﺣﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﺎر آﻣﻮزش ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻠﻴﻪی ﻣﻬﺎرتﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدن ،ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ،اﺳﺘﻨﺒﺎط و… ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی در ﺳﻄﻮح وﺳﻴﻌﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد
و در دوره اﺑﺘﺪاﻳﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺜﻼ ً ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﻃﻮل ﻳﮏ ﺧﻂ را ﺑﺎ داﻧﻪﻫﺎی ﻟﻮﺑﻴﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﮐﺮده و ﻳﺎ ﺣﺪس ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﻳﺎ رﻳﺎﺿﯽ را .ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻳﮏ
٢

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻳﺎ رﻳﺎﺿﯽ ﭼﻨﺪان ﺗﻐﻴﻴﺮی در ﻧﺤﻮهی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎری از اﻫﺪاف ﻋﻠﻮم
ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﻣﻮزﺷﯽ دﻳﮕﺮ ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﻳﮑﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪی اﻫﺪاف ﻋﻠﻮم ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ً در ﺗﺎرﻳﺦ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،ﻳﮏ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد اﻣﮑﺎن ﺗﮑﺮار ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺻﺤﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺻﺤﺖ آن وﺟﻮد
ﻧﺪارد ،اﻣﺎ در ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ »ﻧﻮر در رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارد« ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪهای
ﭘﺮورش داد و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮر را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﻳﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد »درﺧﺖ ﻳﮏ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه اﺳﺖ« وی ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻓﯽ
از درﺧﺖ و ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ را ﺑﭙﺬﻳﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آن دﺳﺘﻪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻃﯽ اﻧﺠﺎم آن ﺑﺎ روش ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪهی اﺷﻴﺎی اﻃﺮاف ﻋﻘﺎﻳﺪی را ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد .و
اﻳﻦ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ اﺻﻠﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﮕﺮشﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻳﺎ اﻋﺘﻘﺎدی و اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﻳﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺳﺖ ﮐﺎری ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺧﺎﻟﻖ ،ﮐﻨﺠﮑﺎوی ،ﭘﺸﺘﮑﺎر ،اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی و ﻋﺪم ﺗﻌﺼﺐ ﺑﯽ ﺟﺎ ،در ﻫﺮ ﻧﻮع آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﻗﺘﯽ
ﮐﻮدک در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﯽ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ وی در ﺣﺎل ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ و اﻳﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﻳﺪ
ﻋﻠﻮم و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﯽ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻌﻠﻢ در روش ﺗﺪرﻳﺲ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻳﺪ از ﺷﻴﻮهی واﺣﺪی در آﻣﻮزش
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ دورهی اﺑﺘﺪاﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﻧﻴﺰ ﻣﺆﺛﺮ اﻓﺘﺪ.
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺟﺪﻳﺪ اﻫﺪاف آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم )در ﺳﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﮐﺴﺐ داﻧﺴﺘﻨﯽﻫﺎ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﺿﺮوری و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
درﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ و اﺧﻼق( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ درﻗﺎﻟﺐ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺷﮑﻞ از ﺑﻴﺎن اﻫﺪاف ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ
ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺎﻇﺮ
ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ وزﻣﻴﻨﻪ ای ﮐﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی در آن رخ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺣﺎﺻﻞ از آن اﺳﺖ.
ﻳﺎدﮔﻴﺮی زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﻮر:
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان آﻣﻮزش دﻫﻴﻢ اﮔﺮداﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای آن ﭼﻪ آﻣﻮزش داده ﻣﯽ ﺷﻮد  ،دﻟﻴﻞ
و ﻣﻌﻨﺎﻳﯽ در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﺴﻴﺎر راﺣﺖ ﺗﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﺎص داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن
ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻧﻴﺰ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻳﺎد ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﭼﻪ ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ دﻟﻴﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺤﻴﻂ روزﻣﺮه ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ .در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻫﺎﻟﺒﺮوک
اﻇﻬﺎر ﻣﯽ دارد ﮐﻪ» :آﻣﻮزش ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﻼ ٔ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ .آﻣﻮزش ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎﻓﺖ و زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای آن ﭼﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽ آﻣﻮزد دﻟﻴﻞ
و ﺟﺎﻳﯽ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ی وی ﭘﻴﺪا ﺷﻮد .درس ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﻮا ،ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ
ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﮐﺎر از اﻳﺪه ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ و واﻗﻌﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﻴﺮد
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻮد) «.ﻫﺎﻟﺒﺮوک (۲۰۱۰

وﻳﮋﮔﯽ روﻳﮑﺮد زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﻮر
درروﻳﮑﺮد زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﻮر ﻳﺎ ﺗﻤﺎﺗﻴﮏ ) ،(Thematicآﻣﻮزش ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻤﯽ درزﻣﻴﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻓﺮاﮔﻴﺮان اﺻﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ
ﻫﻤﻴﻦ راﻫﺒﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺟﺬاب ﺗﺮﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ روﻳﮑﺮد ازاﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻤﺎﺗﻴﮏ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻢ ﻫﺎ ) (Themesﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ را اﺻﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻤﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎ ﻃﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
اﺣﺴﺎس ﻧﺰدﻳﮑﯽ و آﺷﻨﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﮕﻴﺰه ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎ و زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی از ﺑﻄﻦ زﻧﺪﮔﯽ
روزﻣﺮه ی آﻧﺎن اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ .داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎد ﮔﻴﺮی در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ) (Themeدرﮔﻴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ .اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی و اراﺋﻪ ی ﻋﻠﻮم و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ وﻣﮑﺎن ﻫﺎی آﺷﻨﺎ
٣

و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻮدک ،ﻳﺎدﮔﻴﺮی را ﺑﺮای وی ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﻠﻤﻮس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
روﻳﮑﺮد زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﻮرﺑﺮ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺗﺄﮐﻴﺪ دارد ﮐﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖ و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ )ﻓﺮاﮔﻴﺮ( از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ارﺗﺒﺎط دارد.در اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﺪ و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺷﺨﺼﯽ داﻧﺶ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ روی ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ داﻧﺶ ﻓﻌﻠﯽ ﻓﺮد و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ روی ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده زﻣﻴﻨﻪ و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
وﻳﮋﮔﯽ ﻋﻤﺪه ی روﻳﮑﺮد زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎری ازﺣﻮزه ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﻧﺪ زﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ
ﮐﻨﺪ .در اﻳﻦ روﻳﮑﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﻣﻮﺧﺘﻨﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و از ﻳﮏ اﻧﺴﺠﺎم دروﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
وﻳﮋﮔﯽ دﻳﮕﺮ روﻳﮑﺮد زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز را در »ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی« ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﺳﻮاد ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻮآﻣﻮزان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﻴﺮ
ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ،ﻧﺸﺎط آور و ﻣﻔﻴﺪ ﺷﻮد.
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮی در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در روﻳﮑﺮد زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع
ﻳﺎد ﮔﻴﺮی)ﮐﻼس ــ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ــ ﺧﺎﻧﻪ ــ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻳﺎ…( ﻧﻴﺎز دارد .در اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ وی ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ را ﺑﺎ ﻣﺜﺎل و ﻣﺼﺪاق ﻫﺎﻳﯽ از ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ
ﻓﺮاﮔﻴﺮ اراﻳﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻧﻮران،ﮔﻴﺎه ،آﻫﻦ رﺑﺎ ،آب و ﺧﺎک و ﺳﻨﮓ و ﻣﺜﺎل ﻫﺎ ﻫﻤﻪ از ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻮدک ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و در ﻫﻤﺎن ﻓﻀﺎ ﭘﺮورش ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .وﻗﺘﯽ از ﺟﺎﻧﻮران و ﻳﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ ﻓﺮاﮔﻴﺮ را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ زﻳﺎدﺗﺮ
ﮐﻨﺪ ،ﺟﺎﻧﻮر و ﮔﻴﺎه ﺑﺮای ﮐﻮدک آﺷﻨﺎﺳﺖ و ﻣﺜﺎل ﻫﺎ از ﺧﻮد ﮐﻮدک و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ آﺷﻨﺎی او آورده ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر
و ﺗﻌﺎﻣﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ داﻧﺸﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮد در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻴﺶ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻧﻴﺎزﻫﺎی اوﺳﺖ و اﻣﺮی از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ .اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮ آﻣﻮزش را ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ
ﻋﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﻴﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ و ﻧﻴﺎز ﻫﺎی روزﻣﺮه ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ اﻧﮕﻴﺰه ﻳﺎدﮔﻴﺮی
او ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ وی در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی زﻳﺎدﺗﺮ و داﻣﻨﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی وی اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .روﻳﮑﺮد زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﻮر از
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﻴﺪ در روﻳﮑﺮد ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺤﻮر و ﻧﻴﺰ از روﺷﻬﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده درروﻳﮑﺮد ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮی
ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ را ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻌﻨﺎدار ،ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه و ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻨﺪ.

ﻣﺰاﻳﺎی آﻣﻮزش زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﻮر
١ــ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ دارد.
٢ــ اﻧﺴﺠﺎم دروﻧﯽ دارد :ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ وﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻫﺪف ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ.در اﻳﻦ روﻳﮑﺮد اﻫﺪاف ﻧﮕﺮﺷﯽ ،ﻣﻬﺎرﺗﯽ و داﻧﺸﯽ )ﻋﻠﻢ و
ﻋﻤﻞ و اﺧﻼق( درﻣﺤﻴﻄﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﻼق ودرﻳﮏ زﻣﻴﻨﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
٣ــ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻋﻤﻴﻖ ﺷﺪن دارد :ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺴﺘﺮدن ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع ،در ﻳﮏ زﻣﻴﻨﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﺗﺎ در ﻋﻤﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮی
ﻣﻌﻨﺎدار ،ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻔﻴﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﻳﺮد.
٤ــ ﻧﻘﺎط اﺗﺼﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد :اﻳﻦ ﻧﻘﺎط اﺗﺼﺎل از ﻳﮏ ﺳﻮ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﺣﻮزه ی ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ آﻣﻮزش را
در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﻠﯽ و دﻳﮕﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ و اﻧﺘﻈﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و درﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺜﻞ زﺑﺎن ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻫﻨﺮ ،دﻳﻦ و اﺧﻼق
ﻋﻨﺎﻳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
٤

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزش زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﻮر
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﯽ آﻣﻮزش زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ دارای وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
١ــ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎﺷﺪ )روﻳﮑﺮد ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺤﻮرﺑﺎﺷﺪ :ﻣﺜﺎل:ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻢ آﺑﯽ/ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﯽ/اﻧﺮژی.(.../
٢ــ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ و آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻮدک ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ،اﺧﺘﺮاع ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﺪه ای ﻧﻮ
ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﺪ .اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻗﻠﺐ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ )روﻳﮑﺮد ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر :ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻃﺮح
ﺷﺪه ،ﻣﺜﺎل :ﻣﺴﺄﻟﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ/ﮐﻢ آﺑﯽ/ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ در اﻧﺮژی.(.../
٣ــ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز را ﺑﻪ ﺗﺼﻮر ﻳﮏ آﻳﻨﺪه ﻣﺠﺎزی ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﻨﺪ )ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ
ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻞ :ﺗﺼﻮر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ )ﻣﺜﺎل :ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻢ آﺑﯽ( /ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ )ﻣﺜﺎل :اراﻳﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻢ آﺑﯽ
از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ(
٤ــ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن داﻧﺶ آﻣﻮز را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﺪ .ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ ی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ
)ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ :اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻧﻬﺎ(.
 ٥ــ از ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ
را در آن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻴﺮد )ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻢ در ﻋﻤﻞ ﻣﺜﺎل :اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ در ﻋﻤﻞ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از آب /
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ آب /ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ در ﻣﺼﺮف آب(.../

آﻳﺎ ﺷﻤﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﻮر ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟
در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺑﺮای ﺗﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی زﻳﺮ را ﻣﺮور ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﭘﺎی ﺑﻨﺪی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎی آﻣﻮزش
زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﻮر ارزﻳﺎﺑﯽ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ آﻣﻮزش ﺷﻤﺎﺑﻪ روﻳﮑﺮد زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﻮر ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮ
اﺳﺖ.
• آﻳﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣﯽ دﻫﻴﺪ از ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺮای وی آﺷﻨﺎ اﺳﺖ؟
• ﻣﺜﺎل ﻫﺎ از زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه داﻧﺶ آﻣﻮز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
• ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺮاﺳﺎس داﻧﺶ ﻓﻌﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؟
• ﻣﺜﺎل ﻫﺎ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎﺳﺖ؟
• ﻣﺜﺎل ﻫﺎ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎ ﻧﮕﺮﺷﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮز اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ »ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ را ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮم«؟
• آﻳﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮدﺷﺎن اﻃﻼﻋﺎت را ﺟﻤﻊ آوری و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ را ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ؟
• آﻳﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﻨﻨﺪ؟
• آﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺗﺼﻮر
آﻳﻨﺪه )ﻣﺜﻞ آﻳﻨﺪه ﺷﻐﻠﯽ( و ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻧﺎ آﺷﻨﺎ )ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﮐﺎری و ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ( ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
• آﻳﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﮐﺎر در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻫﺎی ﻣﻬﻢ درﻣﯽ ﮔﻴﺮد و اﻳﺪه ﻫﺎ رد و ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
• آﻳﺎ درس ﻫﺎ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎ و آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﺗﻮان ﺧﻮاﻧﺪن ،ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ دﻳﮕﺮ را ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺮورش
ﻣﯽ دﻫﺪ؟
٥

اﻫﺪاف /ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻫﻤﺴﻮﺳﺎزی ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻴﻔﻴﺖ
آﻣﻮزش در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس ﮐﺸﻮررا ارﺗﻘﺎ داده و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد آﻣﻮزش و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش و ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻳﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ واﻗﻌﺎً آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دادن آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .در ﺣﻘﻴﻘﺖ آﻧﭽﻪ ﻣﺪرﺳﻪ وﻳﺎ ﻣﻌﻠﻢ را ﺑﻪ ﻳﮏ واﺣﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻮﻓﻖ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎزده ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺪرﺳﻪ ﻳﻌﻨﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶ آﻣﻮزان آن اﺳﺖ.
از اﻳﻦ رو ،ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ روش ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ در آن داﻧﺶ آﻣﻮز آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻢ ﺳﻌﯽ دارد ﮐﺘﺎب درﺳﯽ را
ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﺎ داﻧﺶ و آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺧﻮد ﭘﻴﻮﻧﺪ داده ،واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ و
ﺣﻘﺎﻳﻖ را ﺑﻪ »ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻠﯽ« و روزﻣﺮه ای ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ارﺗﺒﺎط دﻫﻨﺪ ،ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻪ
ﺳﺆال زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ:
١ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ،ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و اﻳﺪه ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ ،ﮐﺪام اﻧﺪ؟
٢ــ ﭼﻪ ﻣﺪارک و ﺷﻮاﻫﺪی ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺻﻠﯽ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داﻧﺶ و
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ؟
٣ــ ﭼﻪ راﻫﮑﺎر ﻫﺎ و روش ﻫﺎی ﺗﺪرﻳﺲ  /ﻳﺎددﻫﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ را ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ اﻓﺮادی
ﺻﺎﺣﺐ داﻧﺶ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ای ﺧﺎص ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﮐﺎر ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺮﺳﺶ ﻃﺮح ﮐﻨﻨﺪ ،راه ﮐﺎر ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ و در ﻣﻮرد اﻳﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ.
در اﻳﻦ روﻳﮑﺮد ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و آن ﭼﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎی ﻳﺎد ﮔﻴﺮی اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﺎ
روش ﻫﺎی ﻳﺎددﻫﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻳﺎددﻫﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
»ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی« در اﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺲ از ﻧﻮﻋﯽ درﮔﻴﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی
ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺧﻮد را در داﻧﺶ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ
»آﻣﻮزش اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟« ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ در اﻳﻦ روﻳﮑﺮد ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﻞ
ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاﮔﻴﺮان در ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ ارﺗﺒﺎط ﻻزم وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻫﺎی زﻳﺮ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ:
اﻟﻒ( ﻓﺮد از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻓﺮا ﻣﯽﮔﻴﺮد :ﻓﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر داﻳﻢ درارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ و از آن ﻳﺎد ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻫﻤﺴﺎﻻن،
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻧﻬﺎ دﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻏﻴﺮه ﻫﻤﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺗﺤﻘﻖ و ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ آن ﺗﺄﺛﻴﺮ دارﻧﺪ.
ب( ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮز ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻏﻨﯽ ﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻏﻨﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻋﻮاﻣﻞ و وﺳﺎﻳﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﮐﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
اﮔﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﺤﻞ و ﻣﮑﺎن ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮده ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺎدﮔﻴﺮی ارﺗﺒﺎط
دارد ،ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻏﻨﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
ج( دﻳﺪن ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ از ﺷﻨﻴﺪن اﺳﺖ :ﻣﺸﺎﻫﺪه واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ و ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ در ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدی دارد ،ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺳﻨﻴﻦ
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ﭘﺎﻳﻴﻦ ﮐﻪ ﻓﺮد دارای ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻴﻨﯽ اﺳﺖ اﺛﺮ دﻳﺪن و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدن ﺑﻴﺶ از ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .ﭼﻮن آن ﭼﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪرﺳﻪ و ﮐﻼس دﻳﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺆﺛﺮ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺮط ﻣﻬﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ.
د( ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی ﺷﻴﻮه ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﻫﺎﺳﺖ :ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻞ آن ،ﻣﻬﺎرت و روﺣﻴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی و ﺗﺤﻘﻴﻖ
را در ﻓﺮد ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻻزﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ وﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻴﺰ داﺧﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﺖ ،اﮔﺮ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورﻳﻢ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺿﺮورت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی و ارﺗﺒﺎط ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ در
ﻃﻮل آﻣﻮزش ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺎﻳﺪ در دوران آﻣﻮزش ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ و در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻴﺎن اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ در ﻗﺎﻟﺐ »ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی« اﻳﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﻮزش وارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺷﻮﻧﺪ
و ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت آﻧﺎن در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ارزﻳﺎﺑﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻧﻌﻄﺎف ،ﺗﻨﻮع در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدرﺳﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ،و ﺳﻨﺠﺶ در ﻋﻴﻦ وﺣﺪت درﻧﺘﻴﺠﻪ و ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﻣﻼک ﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻼک ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﮐﻴﻔﯽ و ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ روﺷﻨﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد
داﻧﺶ آﻣﻮزان را در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی در ﻋﻴﻦ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎﻣﻼ ً واﺿﺢ و ﺷﻔﺎف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻳﻌﻨﯽ ﻫﺮ
ﻳﮏ از اﻫﺪاف دﻗﻴﻘﺎً ﺗﺼﺮﻳﺢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی را از داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻧﺘﻈﺎر دارد.
ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﻔﮑﺮ ،ﮐﺎوﺷﮕﺮی ﻫﺎی اﺻﻴﻞ ،ﺑﻴﺎن
دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎ و دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻔﻴﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر آزاداﻧﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺪارک دﻳﺪن
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ:
• آﻣﻮزش واﻗﻌﻴﺖﻫﺎ
• آﻣﻮزش ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ /ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
• آﻣﻮزش ﺑﺮای ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ.
ﺳﻄﺢ اول ﻳﻌﻨﯽ ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش واﻗﻌﻴﺖﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺘﻘﺎل دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ .ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﻌﻤﻮل
در روﻳﮑﺮد ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ آﻣﻮزش ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﺳﻄﺢ دوم ﻳﻌﻨﯽ ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ /ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم درک و ﻓﻬﻢ و ﺗﺠﺰﻳﻪ
و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻳﻦ دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ /ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .در ﺳﻄﺢ ﺳﻮم ﻳﻌﻨﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮی آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
واﻗﻌﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﻳﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﻄﻮح ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻳﺎدﮔﻴﺮی زﻣﺎﻧﯽ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت اﻳﻦ ﺳﻄﻮح زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ﮐﻪ ،ﺑﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﺮﺻﺖ داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺨﺼﺎً و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻣﻮر را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻢ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﻮزش:
١ــ ﺗﺴﻬﻴﻞ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﻮد،
۲ــ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺮدﻳﺪ در ﻣﻮرد داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﮐﺴﺐ ﺷﺪه،
۳ــ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان در زﻣﻴﻨﻪ ی راه ﻫﺎی ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ
۴ــ ﮔﺴﺘﺮش آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﻴﺎء و ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ درک ﻋﻤﻴﻖ و ﻣﻌﻨﺎدار.
ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮی را در ﻳﺎد ﮔﻴﺮی ﻃﯽ ﮐﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﻮر ﮐﻪ آﻣﻮزش را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ی او
ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺷﻴﻮه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ اﻳﺪه ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﻮد.
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ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ
در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺪارک دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن درﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ
روﻳﮑﺮد ﮐﺴﺐ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﻮر ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ:
١ــ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ
٢ــ ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌﻠﻢ
٣ــ ﻓﻴﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ:
• ﻓﻴﻠﻢ داﻧﺶ آﻣﻮز :ﻓﻴﻠﻢ ﺟﺎﻣﻊ )ﻓﻨﺪق( ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ )ﻣﻮردی(
• ﻓﻴﻠﻢ ﻣﻌﻠﻢ
• ﻓﻴﻠﻢ اوﻟﻴﺎء
٤ــ ﮐﺘﺎب ﮐﺎر

ﮐﺘﺎب درﺳﯽ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ:

ﻫﺸﺪار :اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﺮ ﻳﮏ از
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﯽ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺸﺪﺍﺭ

ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ :اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻤﺪن اﻳﺮان و اﺳﻼم ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻓﻜﺮ

اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻔﮑﺮ :اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ در اﺑﻌﺎد ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ آن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻫﺎی آﻓﺮﻳﻨﺶ :اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﻫﺴﺘﯽ ،درک ﻋﻈﻤﺖ ﻫﺴﺘﯽ ،ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺧﻠﻘﺖ
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯﻛﻼﺱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺎرج از ﮐﻼس :اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺧﺎرج از ﮐﻼس ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻓﺮدی و ﮔﺮوﻫﯽ را ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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ﻛﺎﺭﻭﻓﻨﺎﻭﺭﻯ

ﮐﺎر و ﻓﻦ آوری :اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﯽ اراﺋﻪ

ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ آداب وﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ :اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از رﺳﻮم وآداب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻴﺰ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋﻠﻢ ﻭﺯﻧﺪﮔﻰ
ﻋﻠﻢ وزﻧﺪﮔﯽ :اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻳﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ
آﻧﺎن وﺟﻮد دارد اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺷﻤﺎ

در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ :اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪه و ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ را ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻃﺮاﺣﯽ واﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌﻠﻢ
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌﻠﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ:
ﻓﺼﻞ اول :ﮐﻠﻴﺎت
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮی ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﺷﺪن روﻳﮑﺮد ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻳﺎ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌﻠﻢ را
ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ درک ﮐﺮده و در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
ﻓﺼﻞ دوم :آﻣﻮزش ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﯽ
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺿﺮورت آﻣﻮزش ﻫﺮ ﻳﮏ از درس ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ درس در ﻳﮏ ﻧﮕﺎه ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻫﺪاف ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻧﻴﺰ در ﻗﺎﻟﺐ
ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ:
ﺳﻄﺢ  (۱آﻧﭽﻪ ﻫﻤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ،
ﺳﻄﺢ  (۲آﻧﭽﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ
ﺳﻄﺢ  (۳آﻧﭽﻪ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﮐﻠﻴﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .اﻳﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ارزﺷﻴﺎﺑﯽ
ﮐﻴﻔﯽ )ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ( ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد /اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ارزﺷﻴﺎﺑﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد
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داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺳﻄﺢ  ٣ﻣﻌﺎدل ﺳﻄﺢ »ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب« ،ﺳﻄﺢ  ٢ﻣﻌﺎدل »ﺧﻮب« و ﺳﻄﺢ  ١ﻣﻌﺎدل »ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل« در ﭼﺎرﭼﻮب ارزﺷﻴﺎﺑﯽ
ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ  ١دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد او در ﺳﻄﺢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮ ارزﻳﺎﺑﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
داﻧﺴﺘﻨﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻢ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی
ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه روش اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ اﺳﺖ ،در ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺼﻮل ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺮ ﻳﮏ از
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮای اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻼش ﺷﺪه
ﺗﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎ درس را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ.
ﺑﺨﺶ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻼک ﻫﺎی ارزﺷﻴﺎﺑﯽ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﻼک ﻫﺎ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻼک ﻫﺎ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی
اﺳﺖ و ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ دادن ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی )ﻫﻤﻪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ( ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﻼک ﻫﺎ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ روش ﻫﺎ و اﺑﺰار ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ارزﺷﻴﺎﺑﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶ آﻣﻮزان اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﻴﻮﺳﺖ
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻧﻈﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای اداره ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻼس ﻫﺎ و ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه
اﺳﺖ .ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺨﺶ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
اﻟﻒ :ﻓﻴﻠﻢ داﻧﺶ آﻣﻮز:
ﻓﻴﻠﻢ داﻧﺶ آﻣﻮز در دو ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻴﻠﻢ ﺟﺎﻣﻊ درس )ﻓﻨﺪق( و ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﻴﻠﻢ ﻓﻨﺪق در  ۱۳ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و زﻣﺎن ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود  ۱٥دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ
در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺒﺤﺚ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﻤﻴﻞ و ﻣﺮور آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﻣﺤﺘﻮای اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در
راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.

ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ:
١ــ ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢ در ﮐﻼس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی
ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻏﻨﯽ ﺗﺮ ﻓﻴﻠﻢ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
٢ــ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺪار و ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻠﻴﺸﻪ ای ﻧﮑﻨﻴﺪ.
٣ــ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺘﺎب دارای ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻨﮓ و ﺧﺎک ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
٤ــ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺷﻮد.
١٠

 ٥ــ در ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﻓﻴﻠﻢ)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی( ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻴﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﮕﺬارﻳﺪ.
 ٦ــ ﻫﺮ ﻓﻴﻠﻢ را ﻻاﻗﻞ دو ﺑﺎر در ﮐﻼس ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ و از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ.
ب :آﻳﮑﻮن ﻓﻴﻠﻢ :ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ :از آﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﯽ ﻋﻠﻮم ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ
اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ در ﮐﻼس ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻟﺬا ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻋﻤﻮﻣﺎً درس ﻫﺎ دارای ﻳﮏ ﻳﺎ دو ﻣﻮرد ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻋﻠﻤﯽ دارد .ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮی را ﺑﺮای آﻣﻮزش در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ:
١ــ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ را ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ و درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮی
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻴﺪ آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ درک ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
٣ــ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ .ﺑﺮای آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ی ﻫﺪاﻳﺖ
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻓﻴﻠﻢ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌﻠﻢ
اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن در زﻣﻴﻨﻪ روش ﻫﺎی آﻣﻮزش و ارزﺷﻴﺎﺑﯽ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ .در اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺆﻟﻔﺎن در ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻫﺎ و ﺷﻴﻮه ﻫﺎی آﻣﻮزش ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﻓﻴﻠﻢ واﻟﺪﻳﻦ
اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ در ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ:
۱ــ ﻋﻠﻢ ﭼﻴﺴﺖ؟
۲ــ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ
۳ــ ﻋﻠﻮم در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﻫﺮ ﺑﺨﺶ در ﺣﺪود  ٢٠دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان دارﻳﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ
آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آﻧﺎن را راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ازﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ درﮔﻴﺮی ذﻫﻨﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻤﮏ اوﻟﻴﺎء ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ از اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺣﺘﻤﺎً اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﺧﺼﻮص
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﮐﻼس درس ﻳﺎ آﻧﭽﻪ در ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ رخ داد ﻫﺎ ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﻮزش ﻣﯽ ﮔﺬارد ﻓﺮﺻﺖ
ارزﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ آن را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻴﺪ .ﺷﺮط اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ اوﻟﻴﺎء اﺳﺖ .در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ
واﻟﺪﻳﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻓﻴﻠﻢ را ﺗﮑﺜﻴﺮ و در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

ﮐﺘﺎب ﮐﺎر
ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﺎب ﮐﺎر ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﮐﺎر ﺑﺮای ﻣﺮور آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﺘﺎب
ﮐﺎر ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی آن را ﺷﺨﺼﺎً اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اوﻟﻴﺎء /ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺴﺖ.
١١

در ﺧﺼﻮص داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ اﺑﺘﺪا اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ درک
ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﺧﺼﻮص روش اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﮏ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﻓﺮدی را ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻫﻴﺪ و ﺳﭙﺲ اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را
ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان واﮔﺬار ﮐﻨﻴﺪ .اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻤﺎ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ .اﻳﻦ روش ﮐﻤﮏ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﻮد.
ﮐﺘﺎب ﮐﺎر ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﻣﺮور ،ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺗﻌﻤﻴﻖ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﻳﺪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار و اﻟﮕﻮی ارزﺷﻴﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﺎب ﮐﺎر اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﻴﺴﺖ و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﻧﻮاده  /ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای
آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ.

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان در درس ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ
ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮ اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻴﻮه ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﺷﻴﻮه ی آﻣﻮزش ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﻳﮏ روش ﮔﺬر از ﺷﻴﻮه ی ﺳﻨﺘﯽ آﻣﻮزش
ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ را از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﻤﺎل ﺳﻨﺠﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﻫﻤﻪ واﻗﻔﻴﻢ ﮐﻪ ﺷﻴﻮه ﺳﻨﺠﺶ دﻗﻴﻘﺎً ﺧﻂ آﻣﻮزش را ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ زﻳﺮا ﻣﻌﻠﻢ آن ﭼﻴﺰی را ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣﯽ دﻫﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ و
ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺮوح ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺗﻌﺮﻳﻒ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ :ارزﺷﻴﺎﺑﯽ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان را »ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت از آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان
و ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد ﺣﺪود اﻳﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ« ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻳﮏ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻓﺮاورده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪی زﻣﺎن ﺑﺮ
اﺳﺖ و اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ زﻣﺎن آﻣﻮزش اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی را ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻫﺪف ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻣﻮزش را ﺑﺪاﻧﺪ ﺗﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز
را ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻫﺪف ﻳﺎ ﻫﺪف ﻫﺎ ارزﻳﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌﻠﻢ ،ﻫﺪف ﮐﻠﯽ ﻫﺮ درس در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﮏ ﭘﻴﺎﻣﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﻴﺎن
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﻧﻴﺰ در ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش ﻫﺮ درس از داﻧﺶ آﻣﻮز ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری ﻣﯽ رود .اﻧﺘﻈﺎرات از داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺳﻪ
ﺳﻄﺢ ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ ،آﻧﭽﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ و آﻧﭽﻪ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺳﻄﺢ ۱و  ۲و .(۳ﺑﺮای ارزﺷﻴﺎﺑﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺑﺨﺶ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻫﺮ ﻳﮏ از
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻼک ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف وﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی ــ ﮐﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز در ﭼﻪ ﺳﻄﺤﯽ
اﺳﺖ ــ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز در ﭼﻪ ﺳﻄﺤﯽ )ﻳﺎ ﭘﻠﻪ ای( اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ و
ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ )ﭘﻠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ( ﺑﺮود ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.
ﭼﮕﻮﻧﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز در ﻋﻤﻞ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
در ﻋﻤﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت از آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺮای ارزﺷﻴﺎﺑﯽ وی از ﻃﺮﻳﻖ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ
اﺳﺖ.
ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﻳﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزش ،ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻳﺪ ازﺟﺎﻳﯽ ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز
در آن ﺟﺎ اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽ دارد ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮز ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ اﻳﻦ ﮔﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ آن ﮔﺎم
از ﺗﻮان داﻧﺶ آﻣﻮز ﺧﺎرج اﺳﺖ.
١٢

در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻳﮏ
دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،داﻧﺶ آﻣﻮز ﻧﻤﺮه ﻳﺎ رﺗﺒﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮد
و ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻓﺮدی داﻧﺶ آﻣﻮزان و اﻳﻦ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ آﻧﺎن را ارزﻳﺎﺑﯽ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ١
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﭼﺮﺧﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻳﺎ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ
ﭘﻮﻳﺎ و ﺳﺎزﻧﺪه را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ٢
ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ از اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﻬﻤﻴﺪ،
ﻣﻌﻠﻢ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه
ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎ
ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻳﺎ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮز
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻫﺮ ﮔﺎم از ﺟﺮﻳﺎن آﻣﻮزش ﺟﺎری
اﺳﺖ» :ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﺴﯽ ﻏﻴﺮ از ﺣﺲ ﺑﻴﻨﺎﻳﯽ و
ﺷﻨﻮاﻳﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﻋﻠﯽ
داﻧﺶ آﻣﻮز
ﻧﻮﺑﺖ را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ،
ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻣﻌﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت را ﺗﺤﻠﻴﻞ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ آوری
ﻣﻴﻨﺎ ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﻪ ﺟﺰﻳﻴﺎت ﮔﻴﺎه ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان
ﮐﺮده ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻃﺮاﺣﯽ
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ و ﺳﻴﻨﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز روی
ﻗﻀﺎوت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
آن ﮐﺎر ﮐﻨﺪ. .
دو ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ً آﺷﮑﺎر و ﺑﺎرز آن دو ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﻤﻮدار ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ
دارد اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان آﺷﮑﺎر ﻣﺜﻞ
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺮگ ﻫﺎ و ﻳﺎ ...اﺷﺎره ﮐﻨﺪ«.
اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻴﺎز ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
درﺳﯽ ﺧﻮد را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻼس ﻣﻌﻠﻢ ﻳﮏ دﻓﺘﺮ ﺣﺪود ًا  ۴۰ﺑﺮﮔﯽ را ﺧﺎص ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮار دﻫﺪ .در اﻳﻦ دﻓﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز
ﻳﮏ ﺻﻔﺤﻪ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ و ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻻزم ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ در ﻣﻮرد آن داﻧﺶ آﻣﻮز ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﺤﻮه ﻳﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری
ﻫﻢ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺗﺪرﻳﺲ و ﻫﻢ در ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﻪ وی ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﺄﺧﺬ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺑﻌﺪی ﺗﺪرﻳﺲ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .در ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﻢ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﭼﻮن آﻧﺎن ﺧﻮد در ﻣﺮﮐﺰ
ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را در ﭘﺮورش و ﻳﺎ اﺻﻼح ﻳﮏ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻳﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ آﻧﺎن در ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش ﺑﻴﺸﺘﺮ درﮔﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺷﻴﻮه ی آﻣﻮﺧﺘﻦ را ﺑﻬﺘﺮ ﻳﺎد ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز اﺻﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آن ﭼﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮاﻳﻂ و ﻓﻀﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺧﻮد رﺷﺪ ﮐﻨﺪ.
ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ
ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﭘﺲ از
ﻃﯽ آن دوره ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.آن ﭼﻪ اﻳﻦ ﺳﻨﺠﺶ را ﺑﻪ ﻃﻮرﺧﺎص از ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﺤﻮه ی اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ آن اﺳﺖ.ﻧﺘﺎﻳﺞ
اﻳﻦ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﻘﺶ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت درﻣﻮرد ﻣﻌﻴﻨﯽ ﻣﺜﻞ ارﺗﻘﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﻣﻌﻠﻢ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز دﻫﺪ ﺗﺎ وی ﺑﺘﻮاﻧﺪ در
١٣
ﻫﺪف ﻫﺎ:
ﻣﺜﻞ :ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ )ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻮم،
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻓﺮآﻳﻨﺪی و ﻳﺎ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ(

اﺑﺘﺪای ﮐﺎر در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﺧﻮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ در ﭘﺎﻳﻪ اول اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻣﻌﻠﻢ در ﻃﯽ ﺳﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﺪ و
دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد .در اﻳﻦ
ﺷﻴﻮه ﮐﺎر داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﻔﺮادی ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﯽ )ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻌﻠﻢ( در ﻳﮏ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای وی در آن اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮد وی و اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺳﻴﺎﻫﻪ ی رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻗﻀﺎوت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﺎل ﻫﺎﻳﯽ از
اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﮐﺎر در زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ:
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ارزﺷﻴﺎﺑﯽ:
۱ــ ﺳﻪ ﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺳﺒﺰی ﻣﻌﻄﺮ )دو ﻧﻮع آن ﻣﻌﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ(.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ:داﻧﺶ آﻣﻮز وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺮ ﺳﺒﺰی را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﻮاس ﺧﻮد ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.اﮔﺮ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان روش اﺳﺘﻔﺎده از
ذره ﺑﻴﻦ را آﻣﻮزش داده اﻳﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﮏ ذره ﺑﻴﻦ ﻫﻢ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﮕﺬارﻳﺪ.
۲ــ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع داﻧﻪ )ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس رﻧﮓ ﻳﺎ اﻧﺪازه ﻳﺎ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮراﮐﯽ و ﻏﻴﺮﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ(
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :داﻧﺶ آﻣﻮز داﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﺪ و ﮔﺮوه ﻫﺎ را ﻧﺎم ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ.
۳ــ ﻳﮏ ﺟﺴﻢ در داﺧﻞ ﻳﮏ ﮐﻴﺴﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :داﻧﺶ آﻣﻮز ﺟﺴﻢ را ﺑﺪون ﻧﺎم ﺑﺮدن ﻃﻮری ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮز دﻳﮕﺮ ﺷﺮح دﻫﺪ ﮐﻪ آن داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺴﻢ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ
و ﻧﺎم ﺑﺮد.
۴ــ دو ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﺘﻔﺎوت
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :داﻧﺶ آﻣﻮز ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎ و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺳﻨﮓ ﻫﺎ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ و ﺣﺪس زﻧﺪ از ﻫﺮ ﮐﺪام ﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ای ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰاری ﮐﻪ روی ﻣﻴﺰ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻫﻦ رﺑﺎﻳﯽ از ﻣﻮادی ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻏﺬ ﻳﺎ
ﺷﻴﺸﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﻳﮏ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻦ رﺑﺎ ﺑﺮای آﺳﺎن ﺷﺪن ﮐﺎر ﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :داﻧﺶ آﻣﻮز در ﻳﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎی زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آن ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﮏ ﻣﻮرﭼﻪ )ﻳﺎ ﻳﮏ ﺣﺸﺮه ( را ﺑﻪ دﻗﺖ و ﺑﺎ ذره ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ و آن را ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮی از ﻣﻮرﭼﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﺑﺮاﺳﺎس
ﺗﺼﻮر ﺧﻮد رﺳﻢ ﮐﺮده ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﺑﺮای ﺑﺮوز ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻫﺎ )ﻣﺜﻼ ً وﺳﺎﻳﻠﯽ ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻈﺮ دﻫﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻄﻮر ﺑﻮد ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد .ﻣﺜﻞ ﻃﺮاﺣﯽ
ﻳﮏ ﺷﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺮ را ﺷﺎﻧﻪ ﮐﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮس ﮐﻔﺶ و ﻗﻮﻃﯽ واﮐﺲ و…( ﺷﻴﻮه ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی… ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻫﺪف اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﻦ داﻧﺶ آﻣﻮز در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻢ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد و اﻣﮑﺎن ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻬﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﺎر ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ،آزاد و ﺧﻼق ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی
ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪی ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ارزش ﺗﺮ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮدی ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺖ.
اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد در ارزﺷﻴﺎﺑﯽ :در روش ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤﺮه و رﺗﺒﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻫﻴﭻ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﮐﻴﻔﻴﺖ ﮐﺎرش ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮد و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺻﻴﻪ ای ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎر ﻫﻢ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻳﮑﯽ از
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ وﺟﻮه ﻳﮏ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش ﺑﺎزﺧﻮردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ و ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﯽ دﻫﺪ.اﻳﻦ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎزﻧﺪه
ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎی آﻣﻮزش و ﻧﻴﺰ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎﺷﺪ.
١٤

بازخورد معموال ً به دانش آموز پیام دهد که « :چه دانش و یا مهارتی کسب کرده ام»« ،در چه مواردی باید بیشتر کار کنم»« ،نقطه
قوت کارم چه بوده است» و....
یکی از ویژگی های بازخورد مناسب این است که به دانش آموزان اطالعاتی می دهد که آنان هم قادر به درکش هستند و هم
می توانند از آن استفاده کنند و این شیوه ارزیابی کیفی را اصطالحاً «ارزشیابی توصیفی» نام نهاده اند .اگر در فضای آموزشی کالس
بازخورد به عنوان یک عامل مثبت و فعال حضور داشته باشد دانش آموزان نسبت به انتقادات سازنده احساس خوبی خواهند داشت
و باور خواهند کرد که برای یادگیری و اصالح اشتباهات باید هم اشتباه های خود را بشناسند و بپذیرند و هم برای اصالح آن اقدام
کنند.

ویژگی های یک باز خورد مناسب

یک بازخورد مناسب دارای ویژگی های زیر است:
• خاص مخاطب «هر دانش آموز» است.در مواردی بازخورد می تواند کلی باشد.
• به موقع است.
• برای دانش آموز قابل فهم است.
• دانش آموز می تواند از آن استفاده کند.
عالوه بر موارد مهم باال توجه میزان بازخورد (چه مقدار/چند بار) ،نحوه ی ارایه آن (شفاهی/کتبی) وگروهی یا انفرادی بودن
نیز اهمیت دارد.
.موثرترین بازخورد ها وقتی است که مربوط به کیفیت کار یا مربوط
میزان تأثیر بازخورد به سطح آن بستگی دارد ٔ
به روش انجام کار باشد.
معلم چه کند تا بازخوردی که می دهد مفید باشد:
		 1ــ از هدف هر فعالیت آموزشی به درستی آگاه باشد.
		 2ــ هدف را سطح بندی کند.
		 3ــ مالک های دست یابی به هدف ها در هر سطح را تعیین کند.
در این کتاب در مورد هر درس این روند کار آمده است .پیشنهاد می شود معلمان این هدف ها و مالک ها را در روند آموزش
بازنگری کنند و مواردی که الزم می دانند مورد تأکید قرار دهند .هر کالس و هر دانش آموز ویژگی خاص خود را دارد که ممکن است
بر نقطه تمرکز مالک ها تأثیر بگذارد و به عبارت دیگر توانایی های دانش آموزان تعیین می کند که معلم برچه مواردی باید بیشتر تمرکز
کند .هدف ها و مالک ها مشخص اند اما نقطه تمرکز معلم در فرایند آموزش می تواند متغیر باشد.
تأثیر بازخورد مستمر دو سویه است .این شیوه بازخورد دانش آموزرا به یادگیرنده ای تبدیل می سازد که می تواند
فرایند یادگیری خود را کنترل کند .یعنی وی را به یک خود تنظیم کننده ی موفق تبدیل کند.

نکات مهم در ارایه بازخورد

جدول زیر نکات مهم بازخورد را خالصه کرده است:
• بازخورد به میزان مناسب و در زمان مناسب داده شود.
• بهترین بازخورد ها در تعامل با دانش آموز حاصل می شود.
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• ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﺎﻳﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ داﻧﺶ آﻣﻮز را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﻨﺪ.
• ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮐﺎر و ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ وی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد.
• ﻃﻮری ﺑﺎزﺧﻮرد دﻫﻴﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻫﺪف ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی را ﺑﻔﻬﻤﺪ و درﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ آن ﻧﺰدﻳﮏ اﺳﺖ .از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن
ﮐﻠﻤﺎت ﺧﻮب ،ﺑﺪ و ﻳﺎ ﻟﺤﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﻨﺒﻴﻪ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ.
• آﻫﻨﮓ ﺻﺪا در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺜﺒﺖ ،ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮔﺮ و ﻣﺸﻮق ﺑﺎﺷﺪ.
• داﻧﺶ آﻣﻮز اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺧﻮد اوﺳﺖ و ﮐﺎرش ﺑﺎ دﻳﮕﺮی ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
• ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز اﻳﻦ اﺣﺴﺎس را ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدن ﺣﻖ اوﺳﺖ .آن ﭼﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ درک اﺷﺘﺒﺎه و ﮐﻮﺷﺶ در
ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ.
• داﻧﺶ آﻣﻮز ﻋﺎدت ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻫﺎ را ﺳﺮﻳﻊ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر داﻳﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد از ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﮐﺎر ﻣﺎﻧﻊ
رﺷﺪ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد ﺗﻨﻈﻴﻤﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﯽ ﺷﻮد.
• در ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان زرﻧﮓ در ﻣﻮرد اﻳﺪ ه ای ﺟﺎﻟﺐ در روﻧﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ ،اﻳﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
ﺧﻮدﺷﺎن از روﻧﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﺸﺎن آﮔﺎه اﻧﺪ.
• اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم در اراﻳﻪ ی ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﻟﺴﺮد و ﺑﯽ اﻧﮕﻴﺰه اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد
ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﻫﻢ ﻓﻘﻂ در ﺣﺪی ﺑﺎزﺧﻮرد دﻫﻴﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ درک و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

١٦
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نام درس

سطح 1

جدول پیامد ها و سطوح به تفکیک موضوعات درسی
سطح 2

زنگ علوم

سالم به من نگاه کن

سالم باش ،شاداب باش

دنیای جانوران

دنیای گیاهان

زمین خانه پر آب ما

سطح 3

در برخورد با پدیدههای آشنا در محیط اطراف پرسش هایی ــ در برخورد با پدیدههای آشنا و ناآشنای محیط اطراف در برخورد با پدیدههای آشنا و ناآشنای محیط اطراف
مرتبط طرح می کنند اما به دنبال پاسخ پرسش ها نیستند .خود پرسشهایی مرتبط طرح کرده و در پاسخ به آنها خود پرسشهایی را طرح کرده و برای یافتن پاسخ
جوابهای احتمالی و در قالب :شاید  /فکر میکنم و  ...فعالیت های مرتبطی را پیشنهاد دهند.
ارائه دهند.

با به کارگیری حواس  ،اشیاء ،گیاهان ،جانوران ،و محیط به کارگیری مجموعه حواس ،اشیاء ،گیاهان ،جانوران و با به کارگیری حواس و استفاده از ابزارهایی مانند ذره بین
اطراف خود را با دقت مشاهده کرده و ویژگی های ظاهری محیط اطراف خود را مشاهده کرده و ویژگی های آنها را با با مشارکت سایر دانش آموزان ،اشیاء ،گیاهان ،جانوران
و محیط اطراف خود را مشاهده نموده و عالوه بر ذکر
(شکل ،اندازه ،جنس ،رنگ ،صدا ،بو ،مزه و نظایر آن) ذکرجزئیات بیان کنند.
جزئیات به برخی از ویژگی های پنهان آنها هم اشاره کنند.
آنها را بیان کنند

موارد محدودی از عوامل مؤثر بر سالمتی را فهرست ،فهرست متنوعی از عوامل مؤثر بر سالمتی را تهیه ،فهرست جامعی از عوامل مؤثر بر سالمتی را تهیه ،و در
و برخی موارد سالم و ناسالم را در آن شناسایی کرده ،بسیاری از موارد سالم و ناسالم را در آن مشخص و دو دسته سالم و ناسالم طبقه بندی نموده ،جدول هفتگی را
براساس آن تنظیم ،اجرا و گزارش نمایند.
وجدول هفتگی که شامل برخی محورها است را تنظیم ،جدول هفتگی را تنظیم ،اجرا و گزارش نمایند.
اجرا و گزارش کنند.

ویژگی رشد ،حرکت و غذا خوردن و برخی از تفاوتهای در فهرستی سه ویژگی اصلی دو یا چند جانور مقایسه جانوران را با توجه به تفاوتها و شباهتهای آنها
طبقه بندی کرده و در این طبقه بندی به گوناگونی هم توجه
می کنند و به این ترتیب گوناگونی جانوران نشان دهند.
ظاهری یک جانور محیط اطراف خود را بیان کنند.
کنند.

اندامهای گیاهان دانهدار و تغییرات آنها در یک دورهی ویژگیهای بارز اندامهای گیاهان دانهدار و تغییرات آنها در ویژگیهای اندامهای گیاهان دانهدار و تغییرات آنها در یک
زمانی را نام ببرند و با جمعآوری اطالعات و گفت وگو یک دورهی زمانی را مقایسه کنند و با جمعآوری اطالعات دورهی زمانی را در یک جدول مقایسهای طبقه بندی کنند
راههایی برای استفاده از گیاهان و مصرف بهینهی آنها و گفتوگوبا هم راههای متنوع استفاده از گیاهان و مصرف و با جمع آوری اطالعات و گفتوگو ،فهرست طبقه بندی
شدهای از موارد استفاده از گیاهان و مصرف بهینهی آنها
بهین ه آنها را ارائه کنند.
ارائه کنند.
را ارائه کنند.

مواردی از استفاده از آب و مکان هایی که آب در آن جا با همکاری یکدیگر فهرست متنوعی از موارد استفاده از با همکاری یکدیگر فهرست متنوعی از موارد استفاده از
یافت می شود را نام ببرند و راهی برای صرفه جویی در آب و مکان هایی که در آنجا آب یافت می شود را تهیه کرده آب و منابعی که این آب از آنجا تأمین می گردد را تهیه کرده
و به برخی از مسیرهایی که آب از محل انتقال تا محل و مسیر انتقال آب در محل سکونت خود را از محل انتقال
مصرف آب و حفظ سالمت آن پیشنهاد دهند.
تا محل مصرف رسم نمایند
مصرف طی می نماید اشاره کنند.
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محل هایی که در آن جا سنگ یافت می شود را شناسایی با بررسی و مطالعه ی محیط اطراف خود ،مکان هایی که در
کرده و موارد استفاده از آنها و نیز بعضی از روش های آن سنگ ها به فراوانی یافت می شوند و موارد استفاده از
سنگ ها را شناسایی و با مشارکت سایر دانش آموزان (هم
تغییرات سنگ ها را شرح دهند.
گروهی ها) سنگ های جمع آوری شده را طبقه بندی کنند.

در یک نمونه از کار های شخصی خود چگونگی تأثیر
ابزار را در آسان تر شدن کار را به نمایش بگذارند.

زمین خانه سنگی ما

چه می خواهم بسازم

زمین خانه خاکی ما

با مشاهده ی سنگ ها آنها را براساس موارد استفاده،
جنس (سختی و نرمی) ،رنگ ،تغییرات طبقه بندی کنند و
موارد استفاده برخی از آنها را در محیط زندگی گزارش
کنند.
با بررسی وسایلی که به طور روزمره با آن سروکار دارند با ساخت یک وسیله چگونگی تأثیر ابزار را در ساده
تغییراتی را در یک نمونه از وسایل برای ساده تر شدن نمود ن کار ها یا صرفه جویی در زمان به نمایش بگذارند.
کار ها پیشنهاد دهند.

با بررسی محیط اطراف بعضی از جاهایی که در آن خاک با بررسی و مطالعه ی محیط اطراف خود ،جاهایی که خاک با بررسی و مطالعه ی محیط اطراف خود ،جاهایی که
یافت می شود و نیز برخی از موارد استفاده را نام ببرند .به فراوانی یافت می شود و موارد استفاده از خاک را با خاک به فراوانی یافت می شود و موارد استفاده از خاک
مشارکت یک دیگر فهرست کنند ،خاک های مختلف را را با مشارکت یک دیگر فهرست کنند .خاک های مختلف
با هم مقایسه و تفاوت های آشکار آنها را مشخص کنند .را با هم مقایسه و تفاوت های آشکار و پنهان آنها را به
خصوص از نظر استفاده مشخص کنند.

دنیای سرد و گرم

از خانه تا مدرسه

آهن ربای من

در اطراف ما هوا وجود دارد با مثال یا آزمایش نشان می دهند که در محیط اطراف ما با مثال های متعدد نشان دهند که هوا در محیط اطراف ضمن بیان موارد متعدد استفاده /جلوگیری از آلودگی
هوا وجود دارد ،چند مورد محدود در استفاده از هوا و وجود دارد و موارد استفادهای مختلف آن برای هوا به روش های خالق را نشان دهند هوا در انجام کارها
موجودات زنده را نام ببرند /و نیز به بعضی موارد جلوگیری می تواند به ما کمک کند.
نیز جلوگیری از آلوده کردن هوا پیشنهاد می کنند.
از آلودگی هوا اشاره کنند.

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

اجسامی را که در محیط اطرافشان حرکت میکنند را چگونگی استفاده از چرخ را در حرکت اجسام مختلف با مطالعه وسایل مختلف چگونگی استفاده از چرخ در
آنها را برای آسان شدن کار ها دریک جدول مقایسه ای به
فهرست می کنند و با انجام آزمایش /فعالیت تأثیر حرکت گزارش کنند.
نمایش می گذارند.
را در آسان شدن کار ها به نمایش می گذارند.

با آزمایش هایی خواص آهن ربا را به نمایش بگذارند.

از گذشته تا آینده

استفاده هایی از آهن ربا را در زندگی روزمره گزارش کنند .با توجه به خواص آهن ربا ،بازی را طراحی و اجرا کنند.

اطالعاتی را در مورد یک فناوری ساده که به طور روزمره اطالعاتی را در مورد تغییرات یک نمونه فناوری روشنایی تأثیر تغییرات یک نمونه فناوری مرتبط با روشنایی
را جمع آوری کنند و تغییرات آن را در یک بازه زمانی
در یک بازه زمانی جمع آوری وگزارش کنند.
با آن سرو کار دارند را جمع آوری و گزارش کنند.
گزارش دهند.

ﻓﺼﻞ ٢

راﻫﻨﻤﺎی آﻣﻮزش ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﯽ

ﺩﺭﺱ ﺍﻭﻝ
ﺯﻧﮓ ﻋﻠﻮﻡ

درس در ﻳﮏ ﻧﮕﺎه
ﺑﺎزیﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻳﻦ درس ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺮﻳﮏ
ﺷﺪه و اوﻟﻴﻦ ﮔﺎمﻫﺎــ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی ــ را در ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی روش ﮐﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮای ﺳﺮدرآوردن از رازﻫﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ
در ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی درس ﺳﻪ ﻧﻮع ﻇﺎﻫﺮ ًا ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺑﺎﻃﻦ ﻫﻢ ﺳﻮ ﺑﻮده و
١٩

ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻳﮏ ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻫﺪاف /ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎ
در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ:
ﺳﻄﺢ١ــ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی آﺷﻨﺎ در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻄﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﻄﺢ ٢ــ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی آﺷﻨﺎ و ﻧﺎآﺷﻨﺎی ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻄﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻮابﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﻗﺎﻟﺐ :ﺷﺎﻳﺪ  /ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ و… اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.
ﺳﻄﺢ ٣ــ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی آﺷﻨﺎ و ﻧﺎآﺷﻨﺎی ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ
ﭘﺎﺳﺦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻄﯽ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﺪ.

ﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم
ﮔﭻ ــ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ــ ﺗﺸﺖ آب ــ ﻗﻮﻃﯽ ﺧﺎﻟﯽ ــ ﺳﻨﮓ رﻳﺰه و ﻣﻮادی ﮐﻪ در آب ﺷﻨﺎور ﻳﺎ ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﻮﻧﺪ.

داﻧﺴﺘﻨﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻢ
آن ﭼﻪ در اﻳﻦ درس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺴﺘﻨﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ واﻗﻊ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ آﻧﻬﺎ را در ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش در ﺗﻤﺎم
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﯽ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻃﺒﻴﻌﺘﯽ ﮐﻨﺠﮑﺎو دارﻧﺪ .اﻳﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﺪادادی در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد
را دروﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﻨﺎی دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﮐﻮدﮐﺎن اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم در ﺟﻬﺖ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺮاﻣﻮن
ﺧﻮد اﺳﺖ.
ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺷﺪن ﻳﻌﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی » ﻫﺎ؟!«.
»ﻫﺎ ؟!« ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﻟﺤﻈﻪ ی ﺷﮕﻔﺖ زدﮔﯽ از ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ آن ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺪه ،و ﻳﺎ ﺗﮑﺮار ﻳﮑﯽ از ﻣﺸﺎﻫﺪات ــ ﺟﺎﻟﺐ،
ﺟﺎذب و ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ .ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﮏ »ﭘﺮﺳﺶ ﺟﺪی« درﺑﺎره ی ﻣﻮﺿﻮع از ﺳﻮی
ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﯽ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ رﻳﺸﻪ در درون ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه دارﻧﺪ و در ﺟﺮﻳﺎن ﻳﮏ درﮔﻴﺮی ﺟﺪی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻃﺮح ﭼﻨﻴﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﯽ از ﺳﻮی ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﺸﺎن آﻧﺴﺖ ﮐﻪ او ﺟﺪ ًا ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع درﮔﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻳﺎدﮔﻴﺮی
در درون ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه روﺷﻦ ﺷﺪه و اﻧﮕﻴﺰه ای دروﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ــ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﻳﺪ .ﻟﺬا ﺷﺎﻳﺪ ﻳﮑﯽ از ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺎ ﺑﺮای
»ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی« ﺗﻌﺮﻳﻒ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت :ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﺬر از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ »ﻫﺎ ؟ !« ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ »آﻫﺎ !« ﺑﺎﺷﺪ» ،آﻫﺎ !« ﻫﻤﺎن ﺻﺪای ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از درون
ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺸﻒ و ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن وارد ﮐﻼس درس و ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻼس اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی
ﻳﺎدﮔﻴﺮی آﻧﻬﺎ در اﻣﺘﺪاد ﮐﺎرﻫﺎ ،ﺑﺎزی ﻫﺎ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ،ﮐﻮﭼﻪ و… ﻗﺮار دارد .و ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻳﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ،ﮐﻮﭼﻪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎن و… را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و در ﮐﻼس ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ.
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آﺷﮑﺎرﺗﺮﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ی اﻳﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎ آزادی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺪی اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درس ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻢ درﺑﺎره ی آﻧﻬﺎ ﺣﺮف ﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ دارﻧﺪ.
و ﺑﺮﻋﮑﺲ اﮔﺮ درس از ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪی ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﻴﺮد ﺑﺮای ﮐﻮدک ﻧﺎ آﺷﻨﺎ و ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪه و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﭘﺎ در ﻫﻮا اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﮐﻼس ﻫﺎی درس ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻧﺘﻈﺎر ارزش اﻓﺰوده داﺷﺖ و
ﻫﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺟﺪی درﺑﺎره ی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﻓﻌﺎل داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ رﺧﺪادﻫﺎﻳﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻳﻦ درس )اﺗﻔﺎقﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ
ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻮاد ﺧﻮد ــ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ــ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻳﯽ )ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ( ﭘﻴﺪا ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﮐﺎر و ﭘﺎﻳﻪی ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ
روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در آﻧﻬﺎ ﻳﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت روﺷﻦ در
ﻫﻴﭽﮑﺪام از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﻮی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ ﮐﺸﻴﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻬﻢ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی درس آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ و زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻮده و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ در ﺑﺎب ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرت در ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی اﺷﺎره ﮐﻨﻴﻢ.
١ــ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺳﺆال ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ و ﺗﺤﺮﻳﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
٢ــ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺮﻳﺢ دادن ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺶ را ﺑﺸﮑﺎﻓﻴﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ
ﮐﻪ آﻧﺎن ﭘﺮﺳﺶ را درک ﮐﺮده اﻧﺪ و آﻧﺎن را رواﻧﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻳﺎ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎو ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﻨﻴﺪ وﻧﮕﺮان اﻳﻦ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ را ﻧﻤﯽ داﻧﻴﺪ.
داﻧﺴﺘﻦ روش ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻳﺎ ﮐﺎوش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﺮدن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻴﻠﯽ از
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ،ﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪارﻳﻢ .ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﺜﻞ »ﭼﺮا اﻳﻦ ﺑﺮگ ﺳﻮراخ ﺳﻮراخ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ؟« ﭘﺎﺳﺨﯽ
ﻧﺪارﻳﻢ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ» :ﻋﺠﻴﺐ اﺳﺖ ! ﺑﺮوﻳﻢ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﺑﺮگ دﻳﮕﺮی ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﻴﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﻓﺮق
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!« ﺷﻮق ﮐﻮدک را ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮی ﺗﺤﺮﻳﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ و اﻳﻦ آﻏﺎز ﮐﺸﻒ دﻧﻴﺎی اﻃﺮاف اﺳﺖ.
٣ــ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی واﮔﺮا ﻳﻌﻨﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻮاب ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻃﺮح آن ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﻫﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﻴﺪ.ﻧﮕﺮان ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺷﻮق ﭘﺮﺳﺶ ﮔﺮی و ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮی را در
ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ.
٤ــ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺷﺎن را در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﺑﺪون واﻫﻤﻪ اﺑﺮاز ﮐﻨﻨﺪ،ﻳﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﺟﻮاب ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای
ﻳﮏ ﺳﺆال را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻴﺪ) .در را ﺑﺎ ﻳﮏ ﺟﻮاب ﻧﺒﻨﺪﻳﺪ(
 ٥ــ از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاب آﻧﻬﺎ )ﺑﻠﯽ( ﻳﺎ )ﺧﻴﺮ( اﺳﺖ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ } .اﮔﺮ در ﮐﻼس ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ آن ﺑﻠﯽ ،ﺧﻴﺮ
ﺑﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻮاب ﺳﺆال ﻋﺒﺎرت ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ،از ﮐﺠﺎ ﻓﻬﻤﻴﺪﻳﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ ... ،ﻃﺮح ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪ{.
٦ــ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ را در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ )زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن( ﻃﺮح ﮐﻨﻴﺪ.
ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﺮﺻﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن درﺑﺎره ی ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﺑﺪﻫﻴﺪ ،ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻼس را اﻳﻦ ﻃﻮر ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ .ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت "ﻧﻤﯽ داﻧﻢ" ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﭘﺮﺳﺶ واﻗﻊ
ﺷﻮﻧﺪاﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ:
ــ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺟﻮاب ﻫﺎ اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ــ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺟﻮاب ﻫﺎ زﻳﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ــ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ داﻧﺶ آﻣﻮزان زﻳﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ــ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ــ ﮐﻪ در ذﻫﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ــ اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﻳﺮآﻣﻮز ﻫﻢ ﻓﺮﺻﺖ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺣﺴﺎس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺴﺌﻮل ﻳﺎد دادن ﻧﻴﺴﺖ.
٦ــ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان و ﺗﺠﺮﺑﻪ ی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻃﺮح ﮐﻨﻴﺪ.
٧ــ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی واﺿﺢ و ﮐﻮﺗﺎه ﻃﺮح ﮐﻨﻴﺪ.
 ٨ــ ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﺟﻮاب دﻫﻨﺪ.
ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی

اﻳﻦ درس ــ زﻧﮓ ﻋﻠﻮم ــ ﭼﻬﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارد .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اول و دوم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ ﮐﺎر دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ای و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﮐﺘﺎب درﺳﯽ داﻧﺶآﻣﻮز راﻫﻨﻤﺎی ﻋﻤﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﻴﺎط ﻣﺪرﺳﻪ و ﻳﺎ ﺟﺎی دﺳﺘﺮس دﻳﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
ــ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮ و ﻣﻌﺎون ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻫﻤﮑﺎری آﻧﻬﺎ ]ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﻄﻮط دور ﺳﺎﻳﻪﻫﺎ[
ــ اﺟﺮای دو ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺪود  ۲ﺟﻠﺴﻪ  ۴۵دﻗﻴﻘﻪای وﻗﺖ ﻻزم دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪی اول و دوم ﺣﺪود ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ
]ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ ﺧﻮرﺷﻴﺪ در آﺳﻤﺎن[ ﻣﺜﻼ ً ﺟﻠﺴﻪی اول در زﻧﮓ اول و ﺟﻠﺴﻪی دوم در زﻧﮓ ﺳﻮم و ﻳﺎ ...
ــ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ در روزی اﺟﺮا ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻮا آﻓﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ]ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ[
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ــ اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺮوهﻫﺎی دو ﻧﻔﺮه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان در اﻳﻦ زﻣﺎن ــ اول ﺳﺎل
ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ــ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﻫﻢ زﻳﺎد آﺷﻨﺎ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻫﻤﮑﺎری داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻫﻢ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد.
ــ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪی راﺑﻄﻪی آﻓﺘﺎب و ﺳﺎﻳﻪ و… ﺟﻠﺐ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮐﻨﺠﮑﺎوی
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺣﺘﻤﺎً اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ــ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻫﺎی ﺿﻤﻦ ﮐﺎر داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﺪ ،ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺣﺘﻤﺎً درﺑﺎرهی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﮐﺎر و ﻳﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪﻫﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن اﺳﺖ.
ــ ﻧﺒﺎﻳﺪ درﺑﺎرهی ﻧﺘﻴﺠﻪی ﺑﺎزی ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آورد وﻟﻮ اﻳﻦﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از داﻧﺶآﻣﻮزان آن را درﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻨﻮان ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ
ﻣﻮارد ﺳﮑﻮت اﺧﺘﻴﺎر ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﺳﺨﻦ اﺻﻼ ً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻫﺎ ،ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﺎزیﻫﺎ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻴﺴﺖ.
ــ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻴﺪ ،ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﮔﭻ در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﮕﺬارﻳﺪ و ﺑﺎ ﻗﻮل و ﻗﺮار دوﺳﺘﯽ و ﻧﻈﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﺪ ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ــ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزی اﻣﺮوز اﺳﻤﺶ ﻫﺴﺖ »ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺳﺎﻳﻪﻫﺎ«! و ﺑﻌﺪ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎزی را ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد؟
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮐﺎر ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺎ آﺧﺮ درﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻓﺮﺻﺖ دﻫﻴﺪ
ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ .ﺳﭙﺲ از ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻧﻔﺮﺷﺎن ﭘﺸﺖ ﺑﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﺪون ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ و دﻳﮕﺮی ﺑﺎ ﮔﭻ دور
ﺳﺎﻳﻪی او ﺧﻂ ﺑﮑﺸﺪ .اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻳﺪ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﻪ دﻳﺪن ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺣﺘﻴﺎج دارﻧﺪ .دو ﻧﻔﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ
در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ]در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان[ اﻳﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﻓﺮﺻﺖ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺷﺒﻴﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .و در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﮐﻪ »ﺳﺎﻳﻪﻫﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎ ﻣﯽروﻳﻢ
و ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﯽآﻳﻴﻢ« ﻗﺒﻞ از ﺗﺮک ﻣﺤﻞ از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ» :وﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻴﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺟﺎی ﺳﺎﻳﻪی ﺧﻮد را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ؟«...
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ راه ﺣﻞ را از ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺳﭙﺲ از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﻳﻪی ﺧﻮد ﻋﻼﻣﺖ ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ ﺑﺮوﻳﻢ و ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺎﻳﻴﻢ.
ﺗﻮﺟﻪ! ﭘﺲ از ﮔﻔﺘﻦ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ:
»ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ،ﺑﻴﺎﻳﻴﻢ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ؟« ﭘﺲ از ﺷﻨﻴﺪن ﺟﻮابﻫﺎ ]ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽﻫﺎ[ ﺻﺤﻨﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﻴﺪ و ﻳﮏ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ.
ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ:
دوﺑﺎره ﺑﻪ آن ﺟﺎ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﻓﮑﺮﺷﺎن درﮔﻴﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪی »ﺳﺎﻳﻪ« و اﺣﺘﻤﺎﻻ ً
»ﻧﻮر« ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪی ﺑﺎزی و دﻳﺪن ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽﻫﺎﻳﯽ درﺑﺎرهی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﺎﻳﻪﻫﺎ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺳﺎﻳﻪﻫﺎ در ﭘﯽ ارزﻳﺎﺑﯽ از ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽﻫﺎی ﺧﻮد درﺑﺎرهی
ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازهی ﺳﺎﻳﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .داﻧﺶآﻣﻮزان در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ــ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ارزﻳﺎﺑﯽ ــ
از ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽﻫﺎی ﺧﻮد ــ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ درﺑﺎرهی ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ذﻫﻦ آﻧﻬﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .آﻣﻮزﮔﺎران ــ اوﻟﻴﺎ ــ ﻧﺒﺎﻳﺪ روی داﻧﺶاﻧﺪوزی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را از ﺧﻮدآﻣﻮزی و داﻧﺶآﻣﻮزی ﺑﺎز دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ از ﻫﻤﻴﻦ
راهﻫﺎ ]ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ،ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ،ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﺎزی[ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪ داﻧﺶ دﺳﺖ
ﻣﯽﻳﺎﺑﻨﺪ ،زﻳﺮا ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ واﻗﻌﯽ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﭘﻴﺶ ﭼﺸﻤﺎن آﻧﻬﺎ و ﺟﻠﻮ ﭘﺎﻳﺸﺎن ﺑﺎز اﺳﺖ!؟ ﻓﺮﺻﺖ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .در ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ…
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﻫﺸﺪار! :ﻧﻪ ﺧﻮدﺗﺎن و ﻧﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ
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رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﺳﺖ!
ﻧﮑﺘﻪ :۱اﮔﺮ در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎزی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﺆالﻫﺎﻳﯽ درﺑﺎرهی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺳﺎﻳﻪ و… داﺷﺘﻨﺪ ﻳﮑﯽ از راهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ )ﻫﻤﺮاه ﭘﺪر و ﻣﺎدر( ﺗﺸﻮﻳﻖ و راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺷﺎﻳﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﻮابﻫﺎﻳﯽ دﺳﺖ
ﻳﺎﺑﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ  :۲ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﻮل ﺳﺎﻳﻪ درﺑﺎرهی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺿﻤﻦ
اﺳﺘﻘﺒﺎل از دﻗﺖ ﺧﻮب آﻧﻬﺎ در ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺻﻼ ً درﺑﺎرهی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﭼﺮاﻳﯽ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﻧﮑﻨﻴﺪ.

در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﻠﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ »در آنﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺎ آن ﺳﺮوﮐﺎر دارﻳﻢ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ از
ﮐﻨﺎرش ﻣﯽﮔﺬرﻳﻢ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮرﻳﻤﺶ! اﮔﺮ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﮐﺮده و ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﻨﻴﻢ دﻧﻴﺎﻳﯽ از ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎ اﺳﺖ«
ﺷﺮوع ﮐﻨﻴﺪ :ﻳﮏ ﮔﻮﺟﻪ ﺑﺮدارﻳﺪ ،ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ و ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﯽ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺧﻮرده ــ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻫﻤﮕﯽ ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ،ﻣﻦ ــ ﺑﻌﺪ
ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ داﺧﻞ آن ﭼﻪ ﺧﺒﺮه؟ ﭼﯽ ﻫﺴﺖ؟ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ؟ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﻴﺪن ﺟﻮابﻫﺎ ﮔﻮﺟﻪﻫﺎ را ﻳﮑﯽ ﻳﮑﯽ ﺑﺮدارﻳﺪ ﺑﺮش ﻃﻮﻟﯽ دﻫﻴﺪ داﺧﻞ
آﻧﻬﺎ را ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻴﺪ ]رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻬﻢ و اﻟﮕﻮ اﺳﺖ[ و ﺑﻌﺪ ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ را ﺑﺮدارﻳﺪ ﺑﺮش دﻫﻴﺪ )ﻋﺮﺿﯽ( ﺑﺎ دﻗﺖ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻴﺪ .دو ﻧﻴﻤﻪ را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ و…
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻴﻤﻪی ﮔﻮﺟﻪ )ﺑﺮش ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿﯽ( در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .آﻧﻬﺎ را ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻮش ﺟﺎن
ﮐﻨﻴﺪ!
٢٤

توجه! اگر در محل کار شما تهیهی گوجه فرنگی مشکل باشد میتوانید از هر میوهی مناسب دیگری استفاده کنید .کافی است
که به هدف درس وفادار باشید.
بعد از این بازی علمی انتظار میرود که دانشآموزان به میوهها و سایر اشیاء و وسایلی که روزانه از آنها استفاده میکنند نگاهی
پرسشگر داشته و پیگیر پرسشهایشان شوند.

هدف بازی تحریک کنجکاوی کودکان نسبت به برخی پدیدهها و اتفاقاتی که هر روز در اطراف آنها ــ و شاید به دست خودشان  ــ
رخ میدهد و آنها به آسانی از کنار آنها میگذرند.
ــ وسایل الزم برای اجرای فعالیت همان طور که از تصویر کتاب درسی پیدا است:
یک تشت آب ــ که حدود ًا تا نیمه پرباشد و اشیاء و وسایلی دم دست روزمره بچهها که برخی در آب فرو میروند و برخی شناور
می مانند ،مانند ...
ــ موقعیت بازی ترتیبی دهید که تشت آب در جایی قرار گیرد که همه بتوانند داخل آن را خوب مشاهده کنند .اگر در کالس
چنین فضایی نبود حتماً بازی را در حیاط یا جای مناسب دیگر انجام دهید.
ــ شروع بازی:
بگویید که :بازی امروز شنا در استخرــ حوض ــ است!
دو تا از وسایل بازی را بردارید ــ که یکی در آب فرو میرود و دیگری نه ــ خوب نشان دهید و بپرسید« :اگر این ...را در آب
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رﻫﺎ ﺑﻴﻨﺪازﻳﻢ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟«
ﺟﻮابﻫﺎی ﺗﮏ ﺗﮏ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ را ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ .ﻓﺮﺻﺖ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ .و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﮐﻠﻤﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ زﺑﺎن
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد ]ﺗﻪ آب ﻣﯽرود /روی آب ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ /ﻏﺮق ﻣﯽﺷﻮد /ﺷﻨﺎور ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و [...
ﭘﺲ از ﮔﻮش ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻧﻈﺮات و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺷﻴﺌﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻳﮑﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺣﻮﺻﻠﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻫﻴﭻ! ﻓﻘﻂ ﻧﺎﻇﺮی ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺷﺎدﻣﺎن!
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ روال ﺑﺎزی را ﺑﺎ ﺷﻴﺌﯽ دوم و داﻧﺶآﻣﻮز دﻳﮕﺮ اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ ...
ــ ﺗﻤﺎم!
ــ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻳﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﻳﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻳﺎ  ...ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
ﺣﺪود ﻳﮏ رﺑﻊ آﺧﺮ وﻗﺖ ﻫﻤﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ:
»از روز اوﻟﯽ ﮐﻪ آﻣﺪﻳﻢ ﭼﻬﺎر »زﻧﮓ ﻋﻠﻮم« داﺷﺘﻴﻢ ]ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺳﺎﻳﻪ[ دو زﻧﮓ ﻣﻴﻮه ﺧﻮری ﻳﮏ زﻧﮓ ﺑﺎزی ﺑﺎ آب و ﺷﻨﺎ در اﺳﺘﺨﺮ
آب اﻣﺮوز.
ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﻣﺎﻣﺎن ،ﺑﺎﺑﺎ ﻳﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ »درس ﻋﻠﻮم درس ﭼﻴﻪ!« ﭼﻪ ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﻴﺪ؟
وﻗﺘﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﻳﺪ ﮐﻪ ﺳﺆال را ﻓﻬﻤﻴﺪهاﻧﺪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﻫﻤﻪی ﺟﻮابﻫﺎ را ﮔﻮش ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام را ــ ﺣﺘﯽ
ﺟﻮابﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮ ًا ﭘﺮت و ﺑﯽرﺑﻂ راــ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺜﺒﺖ و زﺑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻬﻢ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻨﻴﺪ.
درس اول ﺗﻤﺎم ﺷﺪ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﺪ از ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎر ﺧﻮد ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶآﻣﻮزان ــ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﻳﺪ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﺻﺤﻨﻪای
ﺟﺎﻟﺐ و ﺳﺆال ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﮑﺮ و ﺗﻮان ذﻫﻨﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ »در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی آﺷﻨﺎ و ﻧﺎآﺷﻨﺎی ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﮐﺮده و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﯽ را ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻴﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻮابﻫﺎﻳﯽ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ« ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﺪول ﺳﻄﻮح اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ ﮐﺎر راﻫﻨﻤﺎی ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن اﻣﺮوز ﮐﻼس ﺷﻤﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻓﺮداﻳﻨﺪ!
ﺳﺨﻦ آﺧﺮ آنﭼﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻧﻈﺮ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ در ﺟﻬﺖ دﺳﺖﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف درس ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس
ﮐﻨﻴﺪ راه و روﺷﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد ﻣﻌﻄﻞ ﻧﮑﻨﻴﺪ و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺪﻫﻴﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف درس آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﻴﺪ.

٢٦

ﺟﺪول ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﻼک ﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺳﻄﺢ ۱

ﺳﻄﺢ ۲

ﺳﻄﺢ ۳

ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی

در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی آﺷﻨﺎی ﻣﺤﻴﻂ
اﻃﺮاف ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﯽ را ﻃﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺗﻮﺟﻪ
و درک او از ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه و
رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.

در ﻣﻮاﺟﻬﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی آﺷﻨﺎی
ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﮐﺮده ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﯽ
را ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻮﺟﻪ او ﺑﻪ
وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ و رواﺑﻂ آﺷﮑﺎر ﺑﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی
ﺻﺤﻨﻪی ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﺳﺖ.

در ﻣﻮاﺟﻬﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی آﺷﻨﺎ و
ﻧﺎآﺷﻨﺎی ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف درﻧﮓ ﮐﺮده و ﺑﺎ
ﮐﻨﺠﮑﺎوی و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﯽ را
ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ او
ﺑﻪ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ و رواﺑﻂ ﭘﻨﻬﺎن و آﺷﮑﺎر ﺑﻴﻦ
ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی ﺻﺤﻨﻪی ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

اراﺋﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ

ﻣﻼک ﻫﺎ

در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺻﺤﻨﻪی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮای ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن
ﺳﺆالﻫﺎی ﻣﺤﺪودی ﮐﻪ در ذﻫﻦ او ﻃﺮح ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع در ﺻﺤﻨﻪی ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻳﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻃﺮح ﺷﺪه
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ]ﺷﺎﻳﺪ /ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ و
ارﺗﺒﺎط ﺳﺆال و ﺟﻮاب را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ.
 [...اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی او )ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ(
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی ﺗﻮﺟﻪ او ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع در ﺻﺤﻨﻪی ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﺤﻴﻂ
اﻃﺮاف ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻃﺮح ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻳﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ]ﺷﺎﻳﺪ /ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ و  [...اراﺋﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ )ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ( ی او ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی ﻣﻮرد
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮﺟﻪ دارد و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.

اﺑﺰار و روش ﻫﺎی ارزﺷﻴﺎﺑﯽ
١ــ ﺑﺎ روش اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﮐﻨﻴﺪ .اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
ﻳﮏ ﻣﻴﺰ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آن ﭼﻨﺪ ﻣﺎده آﺷﻨﺎ و ﻧﺎ آﺷﻨﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻳﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮐﺪام ﻳﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﻃﺮح ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮔﭻ ﺗﺨﺘﻪ ،ﻣﻴﻮه ﻧﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﻮه ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ ﻳﮏ درﺧﺖ ،ﻳﮏ ﭼﺮاغ ﻗﻮه و ﻳﺎ ﮐﻤﯽ از ﭘﺸﻢ ﻳﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ… ﺑﺎﺷﺪ
و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻳﮑﯽ از ﻣﻮاد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و در ﻣﻮرد آن ﻳﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﻃﺮح ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﮐﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎرﻫﺎ در
ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺎدی ﮐﻼس اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
۲ــ در اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﺳﺎده ﻃﺮح ﮐﻨﻴﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ روﺷﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﻳﺎﺑﯽ آن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً:
»ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ اﻳﻦ ﺷﻤﻊ ﭼﻪ ﻣﺪت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روﺷﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ«» .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﮐﺪام ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ دو اﺳﻔﻨﺞ آب ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﻮدش
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد؟«
ﻣﻬﻢ ﻧﺤﻮه ی ﺑﺮﺧﻮرد داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ و اراﻳﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺳﺖ )آﻳﺎ ﺗﺄﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ آﻳﺎ اﮔﺮﻣﻄﻠﺒﯽ را ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﻳﺎ از ﮐﻠﻤﻪ ی اﺣﺘﻤﺎﻻ ً و ﺷﺎﻳﺪ و… اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟(

٢٧

ﺩﺭﺱ ﺩﻭﻡ
ﺳﻼﻡ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻦ!

درس در ﻳﮏ ﻧﮕﺎه
در اﻳﻦ درس داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﻳﺎد ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و از ﺣﻮاس ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ
ﺧﻮد ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه آﻧﺎن ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ،ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﭼﻨﺪ ﺣﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد و ﻳﺎ از اﺑﺰارﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ذره ﺑﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﺸﺎن را در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻤﻼت ﻋﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه آﻧﺎن در ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻋﻠﻮم ،ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻬﺎرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮاﻧﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت در ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ.
٢٨

اﻫﺪاف /ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎ
در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رودداﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ:
ﺳﻄﺢ ١ــ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺣﻮاس ،اﺷﻴﺎء ،ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﺟﺎﻧﻮران ،و ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و
وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی )ﺷﮑﻞ ،اﻧﺪازه ،ﺟﻨﺲ ،رﻧﮓ ،ﺻﺪا ،ﺑﻮ ،ﻣﺰه و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن( آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻄﺢ٢ــ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻮاس ،اﺷﻴﺎء ،ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﺟﺎﻧﻮران و ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و
وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ذﮐﺮﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻄﺢ ٣ــ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺣﻮاس و اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ذره ﺑﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ،اﺷﻴﺎء،
ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﺟﺎﻧﻮران و ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ ذﮐﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن آﻧﻬﺎ ﻫﻢ
اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻣﻴﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ

داﻧﺴﺘﻨﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻢ
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺣﻮاس ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه دﻗﻴﻖ ﻫﺴﺘﻴﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه دﻗﻴﻖ ﭼﻴﺰﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂ
اﻃﺮاف ﺑﭙﺮدازﻳﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ،ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﺌﻮاﻻت زﻳﺎدی ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻦ ﻋﻠﺖ
آﻧﻬﺎ در ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﻴﺮد .ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺌﻮاﻻت و دﻟﻴﻞ ﭼﻴﺰﻫﺎ ،ﻣﺠﺪدا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﭙﺮدازﻳﻢ و اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ــ
ﺳﺌﻮال ــ ﻣﺸﺎﻫﺪه ــ ﺳﺌﻮال ــ  ...از ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﻫﻤﻮاره ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻮاس ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮان
وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ ،ﺷﮑﻞ ،اﻧﺪازه ،ﺟﻨﺲ ،ﺻﺪا ،ﺑﻮ ،ﻣﺰه و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂ را ﺗﺸﺨﻴﺺ داد .اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﻳﺎ ﺿﻌﻒ ﺣﻮاس ﺧﺎﺻﯽ ،ﻧﺘﻮان از ﻫﻤﻪ ﺣﻮاس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻣﺸﺎﻫﺪه دﻗﻴﻖ ﺑﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺑﻮدن
و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺑﺎ ﺧﻮب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدن ﺳﺌﻮاﻻت زﻳﺎدی ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در اﻃﺮاﻓﻤﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﻣﻄﺮح
ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﺑﺮﻋﮑﺲ .ﻣﺜﻼ ً ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزی در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ را ﻃﺮح ﮐﻨﺪ :ﭼﺮا ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻣﯽ دﻫﺪ؟
ﭼﺮا ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن ﻣﯽ رﻳﺰد؟و ...در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮای او ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻃﺮاﻓﺶ ﺳﺌﻮاﻻت دﻳﮕﺮی
ﻃﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد :ﭼﺮا ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮگ ﻫﺎ ،زرد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ ﻧﺎرﻧﺠﯽ و ﺑﺮﺧﯽ دﻳﮕﺮ ﭼﻨﺪ رﻧﮓ؟ ،ﭼﺮا ﻓﻘﻂ ﺑﺮگ ﺑﻌﻀﯽ از درﺧﺘﺎن
ﻣﯽ رﻳﺰد؟ و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﭼﺮﺧﻪ ﺳﺌﻮال ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﺳﺌﻮال و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤﻮاره اداﻣﻪ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم ﻳﺎدﮔﻴﺮی
ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻋﻠﻮم ﺿﺮورﺗﺎً در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﻴﺰﻫﺎ )اﺷﻴﺎء ،ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﺟﺎﻧﻮران ،ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ( و ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺧﻮب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدن از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺎدر ﮐﻠﻴﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﻨﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف را از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻨﻮاﻳﯽ و ﺑﻴﻨﺎﻳﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﻳﻢ .اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ دو ﺣﺲ در
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻳﺎ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﻫﺎ در ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﻧﺪام ﻫﺎی ﺣﺴﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﺣﺲ را
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﺣﺲ ﻻﻣﺴﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
در ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﻤﺎن را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺧﻴﻠﯽ اﺣﺴﺎس ﻫﺎ ﻣﺜﻼ ً اﺣﺴﺎس ﻧﺮﻣﯽ ﻳﺎ زﺑﺮی ،ﮔﺮﻣﯽ
ﻳﺎ ﺳﺮدی ،ﺧﻴﺴﯽ ﻳﺎ ﺧﺸﮑﯽ و ﻳﺎ ﺣﺘﯽ درد ،را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺸﻮﻳﻢ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﺠﺴﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺎی ﺑﺮﻫﻨﻪ ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ،ﻳﺎ
٢٩

ﺑﺮ روی ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎی داغ ﮐﻮﻳﺮی ﻳﺎ ﻳﮏ ﺟﻮی ﻟﻴﺰ و ﻟﺰج راه ﻣﯽ روﻧﺪ .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺴﻢ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﻴﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ درﻳﺎﺑﺪ ،ﺣﺲ ﻻﻣﺴﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺑﺪن ،ﭘﻮﺳﺖ ،ﻗﺮار دارد .ﺑﺎ آﻧﺎن در ﻣﻮردﺣﻮاس ﺟﺎﻧﻮران ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ
ﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﻴﻨﺎﻳﯽ ﻋﻘﺎب ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮی اﺳﺖ .ﺳﮓ در ﺣﺪود ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺮاﺑﺮ آدﻣﯽ ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮﻳﺎﻳﯽ
دارد.

ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی

داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺣﻴﺎط ﻣﺪرﺳﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﺮون از آن ﺑﺒﺮﻳﺪ .از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف و ﭼﻴﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،دﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻓﺮﺻﺖ دﻫﻴﺪ و ﺳﮑﻮت ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ آزاداﻧﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ،ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ دﻳﺪه اﻧﺪ؟ ﭼﻪ ﺻﺪاﻫﺎﻳﯽ
ﺷﻨﻴﺪه اﻧﺪ؟ و ﭼﻪ ﺑﻮﻫﺎﻳﯽ ﺣﺲ ﮐﺮده اﻧﺪ؟ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ آﻧﭽﻪ ﺣﺲ ﮐﺮده اﻧﺪ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ً آﻧﭽﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ
و ﻏﻴﺮدﻗﻴﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
١ــ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺳﺌﻮاﻻﺗﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﺸﺎن را دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ً اﮔﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻳﺎ درﺧﺘﯽ در ﮔﻮﺷﻪ ﺣﻴﺎط ﻣﺪرﺳﻪ
اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ،از آﻧﺎن در ﻣﻮرد ﺟﺰﻳﻴﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ رﻧﮓ ،ﺟﻨﺲ ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺖ ،ﻣﻴﻮه و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﻣﻬﻢ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ،ﺑﻪ
ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻨﻴﺪن ﭘﺎﺳﺦ ﻳﮑﺴﺎن و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ .از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﮐﺪام ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻧﻔﺮ ﻗﺒﻞ را ﺗﮑﺮار ﻧﮑﻨﺪ.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و در آﺧﺮ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،ﺟﻮاب ﻫﺎی ﻫﻤﻪ را ﻳﮑﺒﺎره ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ .اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ،داﻧﺶ آﻣﻮزان
درﻳﺎﺑﻨﺪ ﻫﺮﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺟﻨﺒﻪ ی ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ و اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ،اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎدی درﺑﺎره ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺪﺳﺖ
٣٠

می آید .پاسخ های دانش آموزان سرنخ هایی در ارزشیابی از میزان دانش و مهارت اولیه آنها به شما می دهد ،که می توانید دریابید،
هر   کدام از دانش آموزان چه کمک و راهنمایی هایی الزم دارد.

فعالیت «چشم ها بسته!» دانش آموز باید 1ــ بفهمد هر کدام از حواس به تنهایی اطالعاتی برای شناسایی در اختیار ما می گذارند.
2ــ چند حس مختلف برای شناسایی اطالعات بیشتری در اختیار ما می گذارند3 .ــ به جزئیات مربوط به چیزها (مثال ً میوه یا خوردنی
دیگر) و ویژگی قابل دسترس آنها توجه کند4 .ــ به شباهت ها و تفاوت ها دقت کنند5 .ــ با انجام یک فعالیت لذت بخش و خوشمزه!
به اهمیت مشاهده دقیق در شناسایی چیزها پی ببرد.
١ــ روز قبل از آموزش این درس ،از یک یا چند نفر از دانش آموزان بخواهید چند خوراکی یا میوه مختلف (خوراکی هایی که
بتوان به قطعات نسبتاً مشابه خرد کرد و بوها و مزه های مختلف داشته باشند) به کالس بیاورند.
٢ــ این فعالیت را در کالس می توانید به گونه های مختلف و با خوراکی های مختلف انجام دهید :به عنوان مثال می توانید
چشم یکی از دانش آموزان را ببندید .بعد با کمک یکی دیگر از دانش آموزان میوه ها یا خوراکی های مختلف را به قطعات
مشابه خرد کنید (مثال ً قطعات حلقه ای شکلی از خیار ،موز ،هویج ،سیب ،کدو و… یا پره هایی از پرتقال ،نارنگی ،لیموشیرین،
لیمو ترش و… یا آجیل و مغزهای مختلف) و از دانش آموزی که چشمش بسته است بخواهید ابتدا ،با لمس کردن و حس کردن
سطح آن خوراکی ،تشخیص دهد آن خوراکی چیست .او باید از جنس میوه (میزان نرمی یا سفتی ،تری یا خشکی ،منعطف
بودن یا تردی و…) تشخیص دهد که خوراکی مورد نظر چیست .اگر در این مرحله دانش آموز نتوانست تشخیص دهد به او
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اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺑﻴﻨﯽ ﺧﻮد ﻧﺰدﻳﮏ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺣﺲ ﺑﻮﻳﺎﻳﯽ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ آن ﺧﻮراﮐﯽ ﭼﻴﺴﺖ .و اﮔﺮ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻧﺸﺪ از ﺣﺲ ﭼﺸﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ و ﻣﻔﺮح اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻟﺬت ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﺎ
ﻟﺬت ﺑﺎزی ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد .از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻣﻨﺰل و ﺑﺎ ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
٣ــ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ »ﻋﻠﻢ و زﻧﺪﮔﯽ« ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﻘﺶ ﺣﻮاس در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ »ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮب ﻧﮕﺎه ﮐﻦ!« اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻮاس ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ اﺷﻴﺎء ،ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﺟﺎﻧﻮران و ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
١ــ ﻣﻴﻮه ﮐﺎج ،ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﮓ ،ﻳﮏ ﺑﺮگ ،ﻳﺎ ﻫﺮ ﺟﺴﻢ دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ دارای ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
را روی ﻣﻴﺰ ﺑﭽﻴﻨﻴﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ذره ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﺒﺮﻳﺪ .ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻼس آورده اﻳﺪ ،در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﮕﺬارﻳﺪ و
از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ آﻧﻬﺎ را ﺧﻮب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ درﺑﺎره ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﺸﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﻧﻮﺑﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺑﻴﺎن
ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﺶ ﺑﭙﺮدازد .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﺸﺎن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ذره ﺑﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ .داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن
ﺧﺰاﻧﻪ ﻟﻐﺎﺗﺶ از ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺤﺪود اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ً ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ،ﻣﻴﻮه ﮐﺎج ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺳﻪ ﮔﻮش ﻳﺎ ﻣﺜﻠﺚ ﻳﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﮐﻼه ﺑﻮﻗﯽ )ﻣﺨﺮوﻃﯽ
ﺷﮑﻞ( اﺳﺖ .١ﺟﻨﺴﺶ ﺷﺒﻴﻪ  ...اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻮی آن ﺷﺒﻴﻪ  ...اﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻳﻦ ﺻﺪا  ...را از آن در آورد .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﺎت
ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ و درﺳﺖ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻮﺻﻴﻔﺎﺗﺶ را اراﺋﻪ ﮐﺮد ،از او ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﺑﺮاﻳﺖ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد؟
ﭼﻪ ﭼﻴﺰی دوﺳﺖ داری درﺑﺎره آن ﺑﺪاﻧﯽ؟ در اﻳﻨﺠﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻋﻤﻼ ً ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﺧﻮب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدن و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی را ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
• ﺑﺮای ﭘﺮورش ﺣﺲ ﺷﻨﻮاﻳﯽ :ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻫﻤﻪ ﮐﻼس ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ و ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻪ ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻳﮏ دﻗﻴﻘﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﭼﻪ ﺻﺪاﻫﺎﻳﯽ ﺷﻨﻴﺪه اﻧﺪ .ﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از رادﻳﻮ ﻳﺎ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺧﻮد ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻳﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮﻳﯽ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻴﺪ،
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺻﺪای آن را ﮐﻢ و ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻨﻴﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ آن ﺻﺪا
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﮑﺮار اﻳﻦ ﮐﺎر آﺳﺘﺎﻧﻪ و دﻗﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺪاﻫﺎ در آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل از راه دور
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺻﺪاﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﮐﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺻﺪای آﻫﺴﺘﻪ /ﺧﻴﻠﯽ آﻫﺴﺘﻪ /و ﺑﺴﻴﺎر آﻫﺴﺘﻪ ﺻﺪاﻫﺎ را
ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﺣﺲ ﺷﻨﻮاﻳﯽ و در ﺗﻘﻮﻳﺖ آن ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮدﺷﺎن را در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی
ﺧﻴﺎﻟﯽ ﻓﺮض ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻳﮏ روز ﺗﻤﺎم از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ؟ از آﻧﻬﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ آن روز ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ روزﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﯽ داﺷﺖ و ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﺮﺻﺖ و اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی
ﺗﺨﻴﻠﯽ و ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺐ ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺳﺌﻮاﻻت آﻧﻬﺎ را در ﺟﻬﺖ ﻫﺪف درس ﻫﺪاﻳﺖ ﮐﻨﻴﺪ،
اﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﭘﺎﺳﺦ و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﮑﻨﻴﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای درک ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺣﺲ ﺷﻨﻮاﻳﯽ و اﻫﻤﻴﺖ آن در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼم و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭘﺎﻧﺘﻮﻣﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮر و ﭘﻴﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ دوﺳﺘﺸﺎن
اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ.
• ﺑﺮای ﭘﺮورش ﺣﺲ ﺑﻴﻨﺎﻳﯽ :از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ،دﺳﺘﺸﺎن را در ﻧﻮر ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ .ﺧﻄﻮط ،ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﻫﺎ ،ﭼﺮوک ﻫﺎ ،ﻓﺮم ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎﺧﻦ ،ﺷﮑﻞ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ و ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻧﮕﺸﺖ و ﻧﺎﺧﻦ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ درﺑﺎره ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﺸﺎن ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت
ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺷﮑﻞ دﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
١ــ ﺧﻴﻠﯽ وﻗﺖ ﻫﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺧﺰاﻧﻪ واژﮔﺎن ﻏﻨﯽ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﻳﺎ
ﻟﻐﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ.

٣٢

• یا چشم یکی از دانش آموزان را ببندید و از یکی دیگر از آنها بخواهید اجسام مختلفی برای شناسایی به دست او بدهد یا
او را به جاهای مختلف کالس یا مدرسه ببرد و بعد از او بپرسد چه چیزی به اوداده شده یا به کدام قسمت کالس برده شده؟ در واقع
دانش آموزان برای آنکه بهتر متوجه اهمیت بینایی و نقش آن شوند ،در فقدان آن حس به اهمیت آن پی می برند .از دانش آموز بخواهید
مشاهداتش را در مسیر خانه تا مدرسه با جزئیات بیان کند .یا در یک اردوی خارج از مدرسه در طبیعت از او بخواهید به جمع آوری
سنگ ها یا برگ های مختلف بپردازد و شکل و ظاهر آنها را دقیق توصیف کند .اهمیت حس بینایی یا شنوایی در شناسایی محیط
اطراف و چیزها را به خوبی می توان با ایفای نقش افراد نابینا و ناشنوا به دانش آموزان آموزش داد ،یا می توانید از آنها بخواهید اگر
در نزدیکان و آشنایان خود نابینا یا ناشنوا سراغ دارند ،به کارهای آنها دقت کنند و در جلسه بعد در کالس گزارش دهند که آنها برای
شناسایی اطرافشان چه می کنند .توجه داشته باشید که این گونه معلولیت ها در نظر دانش آموزان نقصی برای تحقیر آنها جلوه نکند و
باعث شود آنان برای نعمت هایی که خداوند به آنان داده همواره شاکر باشند .عالوه براین می توانید از دانش آموزان بخواهید تصور کنند
اگر قدرت شنوایی یا بینایی آنها از حد معمول بیشتر می بود ،چه می شد؟ چه کارهایی می توانستند بکنند؟ مطمئن شوید دانش آموزان به
خوبی منظور شما را فهمیده اند .اگر احساس می کنید آنها متوجه منظور شما نشده اند با مثال مواردی برای آنها مطرح کنید ،در این
حالت هم ممکن است با پاسخ های غیرمنتظره و دور از انتظار دانش آموزان مواجه شوید.
پرورش حس المسه :از دانش آموزان بخواهید هر کدام یک قطعه سنگ با خود به کالس بیاورند ،بعد هر گروه از آنها سنگ های
خود را با دقت نگاه کنند و آن را درون یک کیسه پارچه ای بیندازند ،حاال آنها فقط با لمس کردن باید سنگ خود را تشخیص دهند.
پرورش حس بویایی :در شیشه عطر را در گوشه ی کالس بدون آنکه توضیحی به بچه ها بدهید باز کنید .ببینید چه کسانی زودتر
متوجه می شوند و آیا تشخیص می دهند چیست .از بچه ها بخواهید درباره چیزهای خوشبو و بدبو تحقیق کنند و به کالس گزارش دهند.
پرورش حس چشایی :از دانش آموزان بخواهید در منزل موقع غذا خوردن ،با دقت در چشیدن تشخیص دهند مواد سازنده
آن وعده غذایی چیست.
می توانید با آگاه کردن والدین از هدف پرورش مشاهده ،از کمک آنان در تحقق این هدف بهره بگیرید.
جدول ارزشیابی مالک ها و سطوح عملکرد
مالک ها
استفاده از
حواس
بیان مشاهدات
همکاری و

شرکت در
فعالیت های
گروهی

سطح 1

سطح 2

سطح 3

از برخی حواس (حواس مختلف به صورت از چند حس مختلف برای مشاهده از حداکثر حواس ممکن و نیز از ابزار
جداگانه) برای مشاهده ی برخی ویژگی های ویژگی های قابل دسترس استفاده کمکی مثل ذره بین برای مشاهده ویژگی های
قابل دسترس استفاده می کند.
می کند.
قابل دسترس چیزها استفاده می کند.
می تواند مشاهدات خود را بیان کند.

می تواند مشاهدات خود را با ذکر در مشاهدات خود به خوبی جزییات
ویژگی های آشکار و پنهان را بیان می کند.
جزییات بیان کند.

در فعالیت گروهی شرکت می کند ،اما در فعالیت گروهی شرکت فعال
نمی تواند به  خوبی نظراتش را به اعضای دارد ،اما در برخی موارد در
گروه بگوید یا نظرات آنها را به خوبی برای گفت و شنود نظرات اعضای گروه
نمی تواند گفتگوها را مبنای بهبود
بهبود تصمیماتش بشنود.
تصمیمات خود قرار دهد.

در فعالیت گروهی پیش قدم است و می تواند
نظرات دیگران را خوب گوش دهد و آنها را
مبنای اصالح نظر خود قرار دهد .به عالوه
دیگران را برای بهبود نظراتشان کمک
کند.
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ﺑﺮای ارزﺷﻴﺎﺑﯽ از ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺳﻴﺎﻫﻪ رﻓﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮرﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﺳﻴﺎﻫﻪ رﻓﺘﺎر را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺣﻮاس ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .در ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻨﺠﺶ )ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد(
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.

٣٤

ﺩﺭﺱ ﺳﻮﻡ
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺵ ،ﺷﺎﺩﺍﺏ ﺑﺎﺵ

درس در ﻳﮏ ﻧﮕﺎه
در اﻳﻦ درس داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺳﻼﻣﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ورزش و ﺑﺎزی ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ،
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ،اﻳﻤﻨﯽ ،ﺧﻮاب و اﺳﺘﺮاﺣﺖ و وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮﻳﺶ در ﻗﺒﺎل ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻃﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻫﺎی ﮐﻼﺳﯽ ﻳﺎد ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.

اﻫﺪاف  /ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎ
در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ:
ﺳﻄﺢ ١ــ ﻣﻮارد ﻣﺤﺪودی از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﻓﻬﺮﺳﺖ ،و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ را در آن
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﺮده ،وﺟﺪول ﻫﻔﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻮرﻫﺎ اﺳﺖ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ،اﺟﺮا و ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ.
٣٥

ﺳﻄﺢ ٢ــ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺗﻬﻴﻪ ،ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮارد ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ را در آن
ﻣﺸﺨﺺ و ﺟﺪول ﻫﻔﺘﮕﯽ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ،اﺟﺮا و ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺳﻄﺢ ٣ــ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺗﻬﻴﻪ ،و در دو دﺳﺘﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮده،
ﺟﺪول ﻫﻔﺘﮕﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺗﻨﻈﻴﻢ ،اﺟﺮا و ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﭘﺬﻳﺮی درس ﻫﻤﻪ ﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻌﻠﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.

داﻧﺴﺘﻨﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻢ
ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﺮای رﺷﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻴﺎز دارد .اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ را در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

• ﮔﺮوه ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ )ﮔﻮﺷﺖ( :ﻫﻤﻪ ی اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﻣﺮغ ،ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ،ﻣﺎﻫﯽ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺟﺎی دارﻧﺪ .ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد.
• ﮔﺮوه ﻟﺒﻨﻴﺎت )ﺷﻴﺮ( :از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﺬاﻫﺎی اﻳﻦ ﮔﺮوه ،ﺷﻴﺮ ،ﭘﻨﻴﺮ ،ﻣﺎﺳﺖ ،ﮐﺮه ،ﮐﺸﮏ و ﺧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻓﯽ ﻏﺬاﻫﺎی
اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ و اﺳﺘﺤﮑﺎم اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ و دﻧﺪان ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ از ﻏﺬاﻫﺎی ﺿﺮوری ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻳﻨﺪ.
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• ﮔﺮوه ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎ )ﻧﺎن و ﻏﻼت( :در اﻳﻦ ﮔﺮوه ،ﻏﻼت ﻣﺜﻞ ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﻧﺎن از آن ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺞ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار دارد .ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ در ﺑﺪن اﻧﺮژی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی روزاﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺑﺤﺚ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻔﻴﺪ و ﻏﻴﺮﻣﻔﻴﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف در ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﻏﺬاﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﻮد ،ﻏﺬاﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ ،ﺷﮑﻼت،
ﺗﻨﻘﻼﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﻔﮏ و ﭼﻴﭙﺲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺟﻴﻞ ﻫﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﭼﺮﺑﯽ،
ﻗﻨﺪ و ﻧﻤﮏ زﻳﺎد ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪن ﻣﻔﻴﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
• ﮔﺮوه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ )ﺳﺒﺰی و ﻣﻴﻮه( :ﭘﺮﺗﻘﺎل ،ﻟﻴﻤﻮ و ﻧﺎرﻧﮕﯽ ،وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Cﻓﺮاوان دارﻧﺪ .ﻣﻴﻮه ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﮐﺪام وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎﻳﯽ
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺪن ﻣﻔﻴﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﻣﺜﻞ اﺳﻔﻨﺎج ،ﻫﻮﻳﺞ ،ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻤﺎم
ﻏﺬاﻫﺎی اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮای ﺑﺪن ﻻزم اﺳﺖ.

ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی
از آﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ درس ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد ﺳﻌﯽ ﺷﻮد ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ دﺳﺖ اول ﺗﻮﺳﻂ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد .و واﻟﺪﻳﻦ در ﻣﻮرد ﺷﻴﻮه ی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن )ﻣﺜﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ و رﺳﻢ ﺟﺪول و…( ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
١ــ در ﺻﻔﺤﻪ ی ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ درس ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،آﻣﺪه اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن
ﺳﺮود ﻳﺎ ﺷﻌﺮ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ زﻣﻴﻨﻪ ی ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﻓﺮاﻫﻢ آورده از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻋﻀﻮ
ﻳﮑﯽ از ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺷﻌﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز آن را اﺻﻼح و ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ.
٢ــ ﺑﺮای ﺻﻔﺤﻪ ی ورزش و ﺑﺎزی از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ ﺣﺮﮐﺎت ورزﺷﯽ ،ﻟﻮازم ورزﺷﯽ،
روزﻧﺎﻣﻪ ی دﻳﻮاری ﺗﺼﺎوﻳﺮ ورزﺷﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﻧﺮﻣﺶ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و… را ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪ.
٣ــ در ﺻﻔﺤﻪ ی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی ﻫﺪف ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ
اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮازم ﺷﺨﺼﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻴﻮان آب ﺧﻮری،
ﺣﻮﻟﻪ ،ﺷﺎﻧﻪ ،ﻣﺴﻮاک ،ﺻﺎﺑﻮن و… و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی آن در اﻣﻮر
زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻴﻮه ی درﺳﺖ ﻣﺴﻮاک زدن را
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﻴﺎء و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺴﺘﻪ ی ﻟﻮازم ﺷﺨﺼﯽ را ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﺪﻳﻪ دﻫﻴﺪ .ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺧﻮری
ﻣﺪرﺳﻪ ،دﺳﺖ ﺷﻮﻳﯽ ،ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن آﻣﻮزش داده ﺷﻮد.
ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻳﺎدآوری ﺷﻮد ﮐﻪ در دﻳﻦ اﺳﻼم ﻧﻈﺎﻓﺖ و
ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ی
اﻳﻤﺎن ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ ی اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل
ﻋﺒﺎدی اﺳﺖ.
٤ــ در ﺻﻔﺤﻪ ی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﻴﺰی ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی ،از ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوه ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮاﺳﺎس
اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای را ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﺷﻤﺎ
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اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ رﺳﻴﺪن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ اﻳﻦ آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺪرﺳﻪ ،اﺟﺘﻤﺎع ﻫﻤﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺗﻤﻴﺰی آﻧﻬﺎ و ﺗﻤﻴﺰ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﮕﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 ٥ــ در ﺻﻔﺤﻪ ی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ﻫﺪف ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻏﺬاﻳﯽ ﻧﻴﺴﺖ .ﻫﺪف آن اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺪاﻧﻨﺪ
ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﺪن ،ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻗﻮی ﺷﺪن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع در ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ،ﻧﻬﺎر ،ﺷﺎم و ﻣﻴﺎن وﻋﺪه ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺮﺧﻮری و
ﮐﻢ ﺧﻮری ﻫﺮ دو ﻣﻀﺮﻧﺪ.
 ٦ــ در ﺻﻔﺤﻪ ی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻴﻤﺎری ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮس ﮐﻮدﮐﺎن از دارو وآﻣﭙﻮل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ــ درﻣﺎﻧﯽ زﻣﻴﻨﻪ ی آﺷﺘﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
٧ــ در ﺻﻔﺤﻪ ی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻤﻨﯽ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوه ،ﻣﮑﺎن ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺮآﻓﺮﻳﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﺮده و ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮا در ﮐﻼس ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان آﻧﻬﺎ را در ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺪرﺳﻪ و ﺧﻴﺎﺑﺎن ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻴﺪ و داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﻣﺴﺌﻮل
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻨﻴﺪ .در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻪ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ،آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و اورژاﻧﺲ ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﻨﻴﺪ.
 ٨ــ در ﺻﻔﺤﻪ ی ﺧﻮاب و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ،درﺑﺎره ی ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب و ﺑﻴﺪاری و درﺳﺖ ﺧﻮاﺑﻴﺪن ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻪ وﻳﮋه اﻳﻦ ﮐﻪ
ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ﻧﺒﺎﻳﺪ روی ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﮐﺴﻴﮋن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﻔﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و دﺳﺖ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺮون از ﭘﺘﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی
١ــ در ﺟﺪوﻟﯽ ورزش و ﺑﺎزی ﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن آن ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و ﭘﺲ
از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﻣﺪت اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
٢ــ ﺟﺪوﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﻮارد ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ ﺗﺸﮑﻴﻞ داده و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮد و ﺑﻬﺒﻮد
آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
٣ــ ﺟﺪول ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮارد ) (١و ) (٢را ﺑﺮای ﺗﻐﺬﻳﻪ ،ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در ﻧﻈﺎﻓﺖ ﮔﺮوﻫﯽ در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ ،رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد اﻳﻤﻨﯽ ،ﺗﻌﺪاد
دﻓﻌﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ و ﺧﻮاب و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻬﻴﻪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﯽ آن ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
٤ــ درﺑﺎره ی وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﻳﯽ در ﮔﺮوه ﻣﺸﻮرت و وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ اﻧﺘﺨﺎب و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن را ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ.
 ٥ــ ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮداز ﺻﺒﺢ ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ از ﺧﻮاب ﺗﺎ ﺷﺐ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ را در ﮔﺮوه
ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ )ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻳﮏ ﺑﺨﺶ را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ(
 ٦ــ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﻮارد ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺆﺛﺮ در ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت در ﮔﺮوه ،ﺟﺪوﻟﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺗﺸﮑﻴﻞ و آن را ﺑﺎ ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ
اﻧﻔﺮادی آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
٧ــ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرت ﻫﺎﻳﯽ ﺗﻬﻴﻪ و ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ در ﻳﮏ روز اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻣﺼﺮف ﮐﺮده اﻧﺪ را ﺑﺮ روی ﮐﺎرت ﻫﺎ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.
ﺟﺪوﻟﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮی و دو ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻳﺮ را ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﻔﻴﺪ
ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎی ﻣﻔﻴﺪ
دﻫﻴﺪ ،ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﮐﺎرت ﻫﺎ را اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﻔﻴﺪ
اﺳﺖ در ردﻳﻒ راﺳﺖ ﺟﺪول ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ.

٣٨

ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﻣﺠﺪد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﭼﻪ ﺧﻮراﮐﯽ را ﺑﺎﻳﺪ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻳﺎ ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﻴﺰ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ
روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ
ﺷﻨﺒﻪ

ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ

دوﺷﻨﺒﻪ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ

ﺟﻤﻌﻪ

ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادم
ورزش و ﺑﺎزی
ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺷﺨﺼﯽ
ﻧﻈﺎﻓﺖ ﮔﺮوﻫﯽ
رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد اﻳﻤﻨﯽ
ﺧﻮاب و اﺳﺘﺮاﺣﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﻪ اﻧﺪازه

ﺟﺪول ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﻼک ﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺳﻄﺢ ۱

ﻣﻼک ﻫﺎ

ﺳﻄﺢ ۲

ﺳﻄﺢ ۳

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی

ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺤﺪودی از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ
ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﻼﻣﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی آﻧﻬﺎ در دو دﺳﺘﻪ
ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ
ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ
ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺪول
ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻣﺤﺪودی از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ در ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ در ﺟﺎﻣﻌﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ در
ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ

ﮔﺰارش

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد ﺑﺎ ﺟﺪول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد ﺑﺎ ﺟﺪول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد ﺑﺎ ﺟﺪول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﻔﺘﮕﯽ و ﮔﺰارش آن ﺑﺮای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺤﺪود ﻫﻔﺘﮕﯽ و ﮔﺰارش آن ﺑﺮای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﻔﺘﮕﯽ و ﮔﺰارش آن ﺑﺮای ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﺟﺎﻣﻊ در ﻫﻤﻪ ی ﻣﺤﻮرﻫﺎ
ﻣﺘﻨﻮع در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻮرﻫﺎ
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻮرﻫﺎ

روش و اﺑﺰار ارزﺷﻴﺎﺑﯽ
ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر روش ﻫﺎ و اﺑﺰار ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮای ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ اول اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
۱ــ ﭼﻴﻨﺶ ﮐﺎرت و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ آن :ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻴﺎن ﮐﺎرت ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ  ۵ﻣﻮرد را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ
ﻣﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺘﻨﻮع در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺳﻼﻣﺘﯽ
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۳ــ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی روزاﻧﻪ :ﺗﻌﺪادی ﺗﺼﻮﻳﺮ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی روزاﻧﻪ وﺟﻮد دارد ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﻓﻠﺶ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ
۴ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺎﺟﻮر از ﻣﻴﺎن ﺗﻌﺪادی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻮر
۵ــ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺟﻮر ﮐﺮدﻧﯽ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
۶ــ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮی از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺳﻼﻣﺘﯽ
۷ــ و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ.

٤٠

درس چهارم
دنیای جانوران

درس در یک نگاه

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

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

٤٢

دانستنی های معلم

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

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

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

سطح 1

سطح 2

سطح 3

گزارش دادن

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

مقایسه کردن

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

ابزار و روش های ارزشیابی

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

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

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

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

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

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

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

درﺧﺖ ﺑﻠﻮط

درﺧﺖ ﻧﺨﻞ

ﮐﺎﺷﺘﻦ داﻧﻪ
در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان رﺷﺪ ﮔﻴﺎه را از ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی آﻧﺎن درﺑﺎرهی ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﻧﻴﺰ دارد .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻳﮏ ﺑﺰرﮔﺴﺎل و راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ او اﻧﺠﺎم ﺷﻮد وﻟﯽ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ
را ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد داﻧﺶآﻣﻮز اﻳﻔﺎ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﻳﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ داﻧﻪ ﺑﮑﺎرد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ و
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎه و ﺣﺘﯽ ﮔﻞ ،ﻣﻴﻮه و داﻧﻪ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ داﻧﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺷﺮح دﻫﻨﺪ .در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻳﮏ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و
ﻳﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮروی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎ و ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺗﺎرﻳﺦ آﻧﻬﺎ را ﺛﺒﺖ و در ﮔﺰارش ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺧﻮد از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﻴﺎورﻧﺪ و ﮐﺎر ﻳﮏ دﻳﮕﺮ را ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
٭ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﻟﻮﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻢ داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
• از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ درﺑﺎرهی رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﺧﻮد ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﮐﺎر درﺳﺘﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ
ﮐﻨﻨﺪ اوﻟﻴﻦ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮔﻴﺎه را ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﻳﺪ ،ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ؟
• ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺟﻬﺖ ﺑﺪﻫﻴﺪ .از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﮐﻪ در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً از آﻧﻬﺎ اﻳﻦ
ﺳﺆال ﻫﺎ را ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ :اوﻟﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮی ﮐﻪ در داﻧﻪ دﻳﺪی ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﭼﻨﺪ روز ﻃﻮل ﮐﺸﻴﺪ ﺗﺎ اوﻟﻴﻦ ﺑﺮگﻫﺎ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ؟ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ از ﭼﻨﺪ
ﮔﺎﻫﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ درﺑﺎرهی رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﺧﻮد ﮔﺰارش ﺑﺪﻫﻨﺪ.
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• داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ داﻧﻪﻫﺎ را در ﻇﺮف ﺣﺎوی ﺧﺎک )ﺗﺮارﻳﻮم( ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﮑﺎرﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﻪ و روﻳﺶ آن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
• از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ درﺑﺎرهی ﺳﺨﺘﯽﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮔﻴﺎه ﺧﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
• ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ در آن ﻫﺮ ﮔﺮوه اﻧﺪامﻫﺎی ﮔﻴﺎه را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﮐﺎر ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺛﺒﺖ
ﺷﻮد و در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮد آﻧﺎن اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺪﻫﻴﺪ.
• ﻋﻼوه ﺑﺮ داﻧﻪ از ﺑﺨﺶﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﮔﻴﺎه ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻳﮏ ﮔﻴﺎه ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ ،ﻣﺜﻼ ً ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﯽ
ﺟﻮاﻧﻪ زده و ﻳﺎ ﭘﻴﺎز رﻳﺸﻪ دار ﺳﺎﻟﻤﯽ را در ﺧﺎک ﺑﮕﺬارﻧﺪ و رﺷﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ.
• ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﮕﻪداری ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﻨﺰل ﻳﺎ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺴﭙﺎرﻳﺪ و از آﻧﻬﺎ ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺎن را ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ.
• در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻐﺎزهی ﻣﻴﻮه و ﻳﺎ ﺳﺒﺰی ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺒﺮﻳﺪ )ﻳﺎ از اوﻟﻴﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻳﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ( ﺗﺎ آﻧﻬﺎ درﺑﺎرهی ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻨﺪ و ﻳﺎ از اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﮐﻼس دﻋﻮت ﮐﻨﻴﺪ.
• درﺑﺎرهی ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﻮراﮐﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊآوری ﻋﮑﺲ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻬﻴﻪی ﻏﺬاﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﯽ ﻣﺜﻼ ً
ﺗﺒﺪﻳﻞ داﻧﻪی ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻧﺎن ،ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن از دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﻔﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﻬﻴﻪ و اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
• ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﮔﻴﺎﻫﺎن از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺧﻮد را ﺟﺎی ﻳﮏ ﮔﻴﺎه ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮد را
از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
• از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻃﻮل ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻮاردی از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﺛﺒﺖ و
ﺑﻪ ﮐﻼس اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
• رﻓﺘﺎرﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﺑﺎزدﻳﺪ ﻋﻤﻠﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻌﺪ ًا ﺑﺎﺗﻌﺮﻳﻒ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻳﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ
رﻓﺘﺎر ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ را ﮔﻮﺷﺰد ﮐﻨﻴﺪ .و ﺿﻤﻦ آن ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان درﺑﺎرهی رﻓﺘﺎر درﺳﺖ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ.
• ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری داﻧﺶآﻣﻮزان ،اوﻟﻴﺎی ﻣﺪرﺳﻪ )و ﻳﺎ ﺷﻬﺮداری( ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهی درون ﻣﺪرﺳﻪ
اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻴﺪ و ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از اﻓﺮادی ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺮای ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ دﻋﻮت ﮐﻨﻴﺪ.
• ﻫﻨﮕﺎم رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮودﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،درﺑﺎرهی ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ
)ﻧﻤﻮﻧﻪای از آن در ﻧﺮم اﻓﺰار داﻧﺶ آﻣﻮز اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(.
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ارزشیابی مالک ها و سطوح عملکرد
سطح 1

مالک ها

سطح 2

سطح 3

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

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

گفت و گو

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

روش و ابزار ارزشیابی

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

درس در یک نگاه

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

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

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

ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی

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

٥٤

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

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

سطح 1

سطح 2

سطح 3

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

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

مصرف بهینه

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

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

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

ﺩﺭﺱ ﻫﻔﺘﻢ
ﺯﻣﲔ ﺧﺎﻧﻪ ی ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺎ

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

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

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

مواد و وسایل آموزشی

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

دانستنی های معلم

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

• ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی
١ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ آب و ﺳﻨﮓ ﻫﺎرا داﺧﻞ ﻗﻮﻃﯽ ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ و در ﻗﻮﻃﯽ را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ .ﻗﻮﻃﯽ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪ،
ﺳﭙﺲ ﭘﺎرﭼﻪ را روی ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ ای ﺑﺎ ﻧﺦ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﺣﺎل در ﻗﻮﻃﯽ را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺳﻨﮓ ﻫﺎ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ آب
ﻗﻮﻃﯽ را روی ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ .ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ دﻫﻴﺪ در ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻫﻤﻪ آﻧﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﻪ ﺧﺮده ﺳﻨﮓ ﻫﺎ از ﺳﺎﻳﻴﺪه ﺷﺪن ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ و اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ
ﺑﺮای ﺳﻨﮓ ﻫﺎ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ارﺗﺒﺎط دﻫﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﮏ راﺑﻄﻪ ی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻴﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ )ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﻴﺮوی رود(،
)ﻗﻮﻃﯽ و رودﺧﺎﻧﻪ( در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻨﮓ )ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻗﻮﻃﯽ( را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم رﻳﺨﺘﻦ آب روی ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﻣﻮﺟﻮد دارای ﻟﺒﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ذرات رﻳﺰ ﺧﺮد ﺷﺪه در ﭘﺸﺖ ﻟﺒﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﻧﺮژی اﺳﺖ .وﻟﯽ ﭼﻮن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎل اول
ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺮژی آﺷﻨﺎﻳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ ﻧﻴﺮوی آدم ﻳﺎ ﻧﻴﺮوی رود اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.از ﭘﺎرﭼﻪ ی ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ذرات
٦١

ﺑﻬﺘﺮ دﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ .اﺻﻄﻼح رودﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺮای ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آب از آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ .رود ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آﺑﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از
داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﻮﻃﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی رودﺧﺎﻧﻪ و آب داﺧﻞ آن را رود ﻓﺮض ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻏﻠﺘﻴﺪن
در داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻤﺎس و ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﻫﻢ از ﺷﮑﻞ ﻟﺒﻪ دار و ﺗﻴﺰ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮔﺮد و ﺻﺎف ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮﺳﻨﺪ و از ﻫﻤﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽ رود .اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرت ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻔﻴﺪ
اﺳﺖ.
٢ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺆال ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دو ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻳﯽ ﻻزم اﺳﺖ؟ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻫﻤﻪ ی
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻟﻴﺴﺘﯽ از ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ
از ﻣﻮادی ﮐﻪ از ﺳﻨﮓ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﺪ و در اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﻧﻴﺰ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﮔﺮ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ
اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ آﻧﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎن را وﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ اراﻳﻪ دﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﻧﺎم ﺑﻌﻀﯽ از وﺳﺎﻳﻞ و اﺑﺰارﻫﺎﻳﯽ
را ﮐﻪ از ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻢ ذﮐﺮ ﮐﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺎم ﺑﺮدن ﻧﻮع ﺳﻨﮓ )ﮔﺮاﻧﻴﺖ ،ﻣﺮﻣﺮ و…( ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ
و ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻧﻴﺎزدارد .ﻣﺜﻼ ً ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ و ﺷﻦ در زﻳﺮ ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺳﻨﮓ ﺑﺮای
دﻳﻮار ،در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﻨﮓ ﺑﺮای روﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺳﻨﮓ ﺑﺮای ﮐﻒ ،ﺳﻨﮓ ﺑﺮای ﭘﻠﻪ و… )ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ ی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ(.
٣ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد را ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﻴﺎورﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺳﻨﮓ ﻫﺎ را در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داده و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ را ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻫﻤﻪ ی داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺳﻨﮓ ﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ رﻧﮓ ﻳﺎ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻣﻮرد داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻳﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﻳﮕﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود
اﻏﻠﺐ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﺳﺨﺘﯽ ﻫﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ.اﻣﺎ ﻓﻘﻂ اﻧﺪﮐﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ وﺳﻴﻠﻪ ای ﻣﺜﻼ ً ﻳﮏ ﻣﻴﺦ ،ﺳﻨﮓ ﻫﺎ را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ،آﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﻣﻴﺦ ﺧﻂ ﺑﺮﻣﯽ دارﻧﺪ و آﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻴﺦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻂ ﺑﻴﺎﻧﺪازد
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﺑﻪ اﺟﺰای ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪه ی ﺳﻨﮓ ﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ آﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ذره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﺷﺪه اﻧﺪ و آﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی ذرات ﻳﮏ رﻧﮓ دارﻧﺪ .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺶ ﻳﮏ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻳﺎدﮔﻴﺮی را دارﻳﺪ ﮐﻪ
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽ دﻫﻴﺪ داﻣﻨﻪ ی ﻣﺸﺎﻫﺪات داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ وﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ را ﺧﻮد ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اراﻳﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻳﮏ روﺳﺘﺎی واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﻨﺎری
درﻳﺎی ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮ و در ﻳﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ )ﻣﺜﻞ ﺗﻬﺮان( ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
٤ــ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻔﺤﻪ )) ( ٥٤در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻨﮓ ﻣﻮاد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ( ،ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻠﯽ ،ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺪن ،ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮاد و ﻣﺤﺼﻮل اﺷﺎره ﺷﻮد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪاﺳﺎزی ،ذوب ،ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮی و… اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﻮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﻤﺎن ،آﻫﮏ ،ﮔﭻ ،آﻫﻦ و…
ﻫﻤﮕﯽ از ﺳﻨﮓ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ ،ﻣﺲ،
آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ،ﺳﺮاﻣﻴﮏ ،ﺷﻴﺸﻪ ،اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻠﺰی ﺑﻴﻞ ،ﮐﻠﻨﮓ ،ﭼﺮخ دﺳﺘﯽ و… ﮐﻪ از آﻫﻦ درﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ را ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﮐﻤﮏ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﻫﻤﻪ ی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ،ﺳﻴﻢ ﺑﺮق ،درﻳﻞ ،ﻣﺎﻟﻪ ،اره و… وﺳﺎﻳﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﺗﺮی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد.
 ٥ــ ﺳﻨﮓ ﻫﺎی زﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﺪ .ﻫﻮا ،آب ،ﻧﻴﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ ،اﻣﻮاج ،ﺑﺎد و ﻳﺦ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ
٦٢

دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ،در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻤﻪ ی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آب اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ .از ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰدﻳﮏ درﻳﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﻣﻮاج درﻳﺎ ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻮا ،ﺑﺎد و ﻳﺦ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ
آن اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮓ ﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻴﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﻮاردی از ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
 ٦ــ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻳﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺳﺴﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ دارای
ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﻴﺰی ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ درس آب ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻪ ی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ذرات رﻳﺰی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ و رﻧﮓ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ در رﻧﮓ ﺧﺎک ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ
دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻴﺰﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ :درﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ .ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﻳﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن آﻧﻬﺎ ﻳﻌﻨﯽ رﺳﻮﺑﯽ،
آذرﻳﻦ ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﻓﻘﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﻨﮓ ﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس رﻧﮓ و ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی و ﺣﺘﯽ
ﺑﺰرﮔﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺪول ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﻼک ﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺳﻄﺢ ۱

ﻣﻼک ﻫﺎ

ﺳﻄﺢ ۲

ﺳﻄﺢ ۳

ﻣﻮارداﺳﺘﻔﺎده ازﺳﻨﮓ

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

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﻨﮓ ﻫﺎ

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

ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻨﮓ ﻫﺎ

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

ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوﻫﯽ

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

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

٦٣

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.

64

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.
٦٩

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.
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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.
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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.
٧٩

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؟
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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
٨٧

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.
٩١

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.
٩٢

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.
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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
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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.
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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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