فصل 3
دستگاه حرکتی

78
گام
اول

تعیین پیامدهای مطلوب

ایده های کلیدی
ساختار و عملکرد
روابط و الگوها
پایداری ،تغییر و زمان
اندازه گیری

پیامدهای شایستگی محور
ساختار و عملکرد
بتواند اجزای استخوان ها و اسکلت را شناسایی کند.
بتواند انواع بافت و استخوان را تشخیص دهد.
بتواند آسیب های استخوان و مفاصل را بشناسد.
بتواند برای پیشگیری از آسیب و بیماری های اسکلت بدن انسان ،راهکار ارائه دهد.
بتواند ساختار ماهیچه های اسکلتی بدن و اعمال آنها را بشناسد.
بتواند واحدهای تکراری ماهیچۀ اسکلتی و نحوۀ ارتباط آن با دیگر اجزای تارچۀ
ماهیچه ای را بشناسد.
بتواند انواع مولکول های مؤثر در تأمین انرژی انقباض ماهیچه را نام ببرد.
بتواند انواع یافته های بافت ماهیچه ای را مقایسه کند.
روابط و الگوها
بتواند ارتباط بین بخش های مختلف دستگاه حرکتی را تشخیص دهد.
بتواند اهمیت ساختار و شکل استخوان ها و ماهیچه ها در حرکت و شکل گیری اندام ها
را توصیف کند.
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پایداری ،تغییر و زمان
بتواند تغییرات ساختار استخوان را در طی تکوین جنین و رشد بعد از تولد تشخیص دهد.
بتواند نحوۀ انقباض ماهیچۀ اسکلتی را نشان دهد.
بتواند تأثیر اسکلت و ماهیچه های اسکلتی را بر پایداری شکل و ثبات اندام های درونی
توضیح دهد.
اندازه گیری
بتواند اطالعاتی را در مورد اندازه گیری تراکم توده استخوانی ،در زنان و مردان ارائه
کند و آنها را با هم مقایسه کند.

پرسش های اساسی
دستگاه حرکتی از چه اجزایی تشکیل شده است؟
ساختار و اجزای دستگاه اسکلتی چیست؟
بیماری های مربوط به دستگاه اسکلتی و حرکتی کدام اند؟
شیوۀ حرکت اندام ها و اجزای مؤثر بر این حرکت چگونه است؟
تأمین انرژی و انقباض ماهیچه ها چگونه است؟

مهارت های کلیدی
مقایسه
تحلیل نمودار
برقراری ارتباط
تحقیق کتابخانه ای

80

نقشه مفهومی

استخوان ها و اسکلت

اعمال استخوان ها
انواع استخوان ها

دراز
کوتاه
پهن
نامنظم

ساختار استخوان
تشکیل و تخریب استخوان

ساختار ماهیچۀ اسکلتی

ماهیچه و حرکت

دستگاه حرکتی

مفصل

اجزای تار یا یاختۀ ماهیچه ای
مکانیسم انقباض ماهیچه
تأمین انرژی انقباض
انواع یاخته های بافت ماهیچه ای

حرکت در جانوران
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فعالیت های یادگیری

روش تدریس
مثلث ارتقای یادگیری
1

طراحی آموزشی

الف) موضوع درس :موضوع اصلی این فصل حرکت است .حرکت یکی از ویژگی های بارز
در جانداران است .بنابراین ،مناسب است که دربارۀ انواع حرکت و تفاوت آن در موجودات
زنده و غیر زنده تا حدی بحث شود؛ مث ً
ال می توان درس را با آوردن انواع مثال های حرکت
در جانداران آغاز کرد .همچنین می توان به اهمیت لزوم وجود اجزای الزم برای حرکت
مانند تکیه گاه و عامل حرکت اشاره کرد.
ب) سطح علمی کالس :دربارۀ مبانی این فصل در کتاب علوم هشتم بحث شده است؛
بنابراین ،با ارجاع دانش آموزان به این فصل (پیش از شروع کالس) می توان مباحث این
قسمت را یادآوری کرد.
ج) زمان تدریس :گفتار  1نسبت به گفتار  2حجم بیشتری دارد و برای دانشآموزان
نامأنوستر است .در گفتار  2نیز بخش مکانیسم انقباض و نحوۀ تأمین انرژی آن به دلیل
بحث در سطح مولکولی دشوارتر است و الزم است مدت زمان بیشتری صرف آن شود.
د) امکانات در اختیار :از اسکلت و موالژهای ماهیچۀ موجود در آزمایشگاه (که معموالً در
آزمایشگاه مدارس وجود دارند) استفاده کنید .از دانشآموزان بخواهید اگر فیلم یا انیمیشنی
دربارۀ این مباحث دارند به شما ارائه کنند تا پس از بررسی به دانشآموزان نشان داده شوند.
2

رسانه های پرشمار آموزشی

برای توصیف این فصل میتوان از انواع امکانات آموزشی مانند پوستر ،وبگاهها ،فیلم و ...
استفاده کرد.
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3

ارائۀ آموخته ها توسط دانش آموزان

چون مبانی این فصل در کتاب علوم پایۀ هشتم تدریس شده است ،دانش آموزان می توانند
دربارۀ بخش های ابتدایی هر فصل گفت و گو کنند.
مباحث پیچیدۀ فصل را می توان با پیش مطالعه و به کمک دانش آموزان تدریس کرد.
از ارائه ها ،باز خورد بگیرید و دانش آموزان را ارزیابی کنید.
ارتباط فصل با چهار ویژگی زیست شناسی نوین
1

کل نگری

ارتباط بین اجزای دستگاه اسکلتی را که منجر به حرکت می شود ،گوشزد کنید.
می توانید فرایند انجام یک حرکت را به صورت تعامل اجزای مختلف دستگاه ها توضیح
دهید و در صورت امکان با استفاده از رسانه های تصویری تفهیم کنید.
2

نگرش بین رشته ای

فعالیت ورزشی مثالی از ارتباط بین فیزیولوژی و بیوشیمی است.
3

فناوری های نوین

استفاده از اندام های مصنوعی که در ابتدای این فصل آمده است ،نمونه ای از این
فناوری هاست .با توجه به ماهیت این فصل مثال های متعددی در این باره وجود دارد.
4

اخالق زیستی

در این بخش می توان به کژروی های موجود در فعالیت های ورزشی از جمله دوپینگ
اشاره کرد .در این باره باید به فلسفۀ وجودی ورزش تأکید کرد تا هدف و وسیله ،جابه جا
نشوند .از طرفی باید اشاره کرد که افرادی که فاقد کارایی جزئی یا کلی در دستگاه
حرکتی هستند ،افراد ناتوان محسوب نمی شوند و فقدان یک ساختار را می توان با تقویت
ساختارهای دیگر جبران کرد.
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پاسخ فعالیت های فصل 3
فعالیت 1
الف) سلول ها ،رشته ها و ماده زمینه ای؛ ب) بخش سلولی
فعالیت 2
 1رسم نمودار؛
 2مردان؛
 3مردان

فعالیت 3
بر عهدۀ دانش آموز
فعالیت 4
الف) در دوندگان دوی صد متر درصد تارهای ماهیچه ای تند بیشتر و در دوندگان
ماراتن درصد تارهای ماهیچه ای کند ،بیشتر است؛ ب) دوندگان ماراتن پ) در
دوندگان ماراتن مقدار میوگلوبین ماهیچه ها بیشتر است.
فعالیت 5
بر اساس منابع پاسخ ها می تواند متفاوت باشد .به طور کلی اسکلت بیرونی نقش
حفاظتی بیشتری دارد؛ ولی این نوع اسکلت با افزایش اندازۀ جانور ،وزن بیشتری
پیدا می کند که باعث سنگین شدن جاندار می شود .این مسئله موجب محدودیت در
افزایش اندازۀ جانور می شود.

