ﺩﺭﺱ ﭼﻬﺎﺭﻡ
ﺩﻧﻴﺎی ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ

درس در ﻳﮏ ﻧﮕﺎه
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ از ﺟﺎﻧﻮران ﺟﺪا ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎ از اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺟﺎﻧﻮران در ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺮﻳﮏ ﺑﻮدهاﻳﻢ
ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ ﻣﺎ ﻏﺬا و ﭘﻮﺷﺎک ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺪون وﺟﻮد آﻧﻬﺎ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ
ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود و ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در اﻳﻦ درس داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی
ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ آب ،ﻏﺬا و ﻫﻮا ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻏﺬا ﺑﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪهای رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد.در ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش اﻳﻦ درس
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ارزش و اﻫﻤﻴﺖ وﺟﻮد ﺟﺎﻧﻮران و ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ را در ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﻃﺒﻴﻌﺖ 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
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داﻧﺴﺘﻨﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻢ
ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی آﻏﺎزﻳﺎن ﺳﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ و ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ذره ﺑﻴﻨﯽ ،آﻏﺎزﻳﺎن ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ ﻣﺜﻞ :ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ ﺳﺒﺰ،
ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﺟﺎﻧﻮران و ﻗﺎرچﻫﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺪن ﻫﻤﻪی ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﺟﺰ وﻳﺮوسﻫﺎ از ﺳﻠﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﻘﻂ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی آﻏﺎزﻳﺎن ﺳﺎده ﻫﺴﺘﻪی ﻣﺸﺨﺺ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻧﺪاران دﻳﮕﺮ ،ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻫﺴﺘﻪ دارﻧﺪ.
ﻫﻤﻪی ﺟﺎﻧﺪاران در ﺧﺎﺻﻪی زﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮکاﻧﺪ:
ﻫﻤﻪی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻮردن اﻧﺮژی ﻻزم را ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن و اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺣﻴﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻫﻤﮕﯽ ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را دارﻧﺪ و اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻣﺎ ،رﻃﻮﺑﺖ ،ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺴﻴﮋن ... ،ﻳﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردن ﻏﺬا ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی زﻳﺎد ﻣﻴﺎن ﺟﺎﻧﺪاران ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎﻳﯽ ﻫﻢ در ﺷﮑﻞ ﺑﺪن و ﻧﻮع رﻓﺘﺎر ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد .ﺣﺘﯽ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت را در
ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎی ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ ،ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ً دو ﻧﻔﺮ اﻧﺴﺎن را ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮان در دﻧﻴﺎ ﭘﻴﺪا 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 ﻳﺎ ﻏﻀﺮوﻓﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻬﺮهدار
ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﺎم ﮔﺬاری در ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮهﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ اﺳﮑﻠﺖ داﺧﻠﯽ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی دﻳﮕﺮ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ اﺳﮑﻠﺖ ،ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه ﻣﺎﻫﻴﭽﻪﻫﺎ و ﻧﮕﻪدارﻧﺪهی ﺷﮑﻞ ﺑﺪن و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺪامﻫﺎی ﺣﻴﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﺐ ،ﺷﺶ و ﻣﻐﺰ
اﺳﺖ.
در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﯽﻣﻬﺮه ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﺳﮑﻠﺖ داﺧﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﺑﻴﺶﺗﺮ آﻧﻬﺎ ،ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻮﺷﺶ در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﻫﻤﺎن وﻇﺎﻳﻒ اﺳﮑﻠﺖ داﺧﻠﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﻬﺮهداران )ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ،دوزﻳﺴﺘﺎن ،ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﯽﻣﻬﺮهﻫﺎ )اﺳﻔﻨﺞﻫﺎ ،ﮐﻴﺴﻪ ﺗﻨﺎن ،ﮐﺮمﻫﺎ ،ﻧﺮمﺗﻨﺎن،
ﺧﺎرﺗﻨﺎن و ﺑﻨﺪ ﭘﺎﻳﺎن( ﺟﺜﻪﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮی دارﻧﺪ ،زﻳﺮا اﺳﮑﻠﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺎﭘﺬﻳﺮی ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ زﻳﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪفﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ
ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺪن ﻣﯽﺷﻮد و از ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ.
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺷﮑﻞ ﺟﺎﻧﻮران ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ )آب ،ﺑﻴﺎﺑﺎن ،ﺟﻨﮕﻞ (… ،آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ.
ﻣﺜﻼ ً ﺟﺎﻧﻮری ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ آب اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺶ ،آﺑﺸﺶ دارد ﻳﺎ از راه ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻔﺎوت در ﻧﻮع ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﻔﺎوت در رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺬا و ﻧﻮع آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜﻼ ً 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 ﻣﺤﻴﻂ و ﻧﻮع ﻏﺬا ،ﺷﮑﻞ دﺳﺖ
و ﭘﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎ ،دﺳﺖﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺎل ﺷﺪه ﻳﺎ در ﻣﺎرﻫﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎﻫﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪن ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻧﻮران ﺳﺎﮐﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮد ﺑﺮﺧﻼف ﺟﺎﻧﻮران ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻴﺎﺑﺎن
ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﺿﺨﻴﻢﺗﺮی 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
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»ﺑﻠﯽ« ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ دﻳﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ و اﮔﺮ ﺟﻮاب »ﻧﻪ« ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪی ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺎم ﺟﺎﻧﻮر روی ﮐﻼه ﺧﻮد را ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﺟﺪول ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﻼک ﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﻼک ﻫﺎ

ﺳﻄﺢ ۱

ﺳﻄﺢ ۲

ﺳﻄﺢ ۳

ﮔﺰارش دادن

وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮران را ﺑﺎ ﻳﮏ اﺳﺘﻔﺎده وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮر را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮران را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه
ﺟﺰﺋﻴﺎت ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﺤﺪودی ﺑﻴﺎن ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺶﺗﺮی ﺑﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
از ﻳﮏ ﻧﻮع روش ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اراﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﺮدن

ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻳﮏ ﺟﺎﻧﻮر ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻳﮏ ﺟﺎﻧﻮر را ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻳﮏ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺤﻴﻂ
ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻳﮏ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮرﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﺎﻧﻮران دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺪود ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﺑﺰار و روش ﻫﺎی ارزﺷﻴﺎﺑﯽ
۱ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﺑﻴﻦ ﻋﮑﺲ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﻮر دو ﻣﻮرد را اﻧﺘﺨﺎب و از ﭼﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
۲ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ازﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻏﻴﺮ زﻧﺪه و ﺟﺎﻧﻮر را ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دﻟﻴﻞ آن را ﺑﻴﺎن 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.
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• ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻳﮏ ﮔﻴﺎه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ و از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ
و اﻧﺪامﻫﺎی آن را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺷﻤﺎدر ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺗﺼﺤﻴﺢ ﮐﻨﻴﺪ .اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ از ﻣﻴﺰان اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ درﺑﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻳﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺪامﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ را درک ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﮐﻪ رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه را در ﺧﺎک ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد؛
ﺑﺮگﻫﺎ و ﮔﻞﻫﺎ روی ﺳﺎﻗﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺟﺎ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻗﻪﻫﺎی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﯽ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
• در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮﺷﺎن ﻳﮏ ﮔﻴﺎه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﮔﺮوه اﺑﺘﺪا ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و
داﻧﺶ آﻣﻮزان دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ.
• ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن و ﺗﮑﺮار واژه ﮔﻴﺎه ﺑﺮای اﻧﻮاع ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﻗﺒﻴﻞ درﺧﺖ  ،ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﻠﻔﯽ ﻣﺜﻞ ﭼﻤﻦ و ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻴﺪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان واژه ﮔﻴﺎه را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای درﺧﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺪ.
• در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ:
١ــ ﻣﺸﺎﻫﺪه :ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ از ﺣﻮاس ﺧﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﺷﺮح دﻫﻨﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻧﻬﺎ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﮐﻨﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺳﺆاﻻت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ .و ﻫﺪاﻳﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﻮاس ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
• ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻳﺸﻪ ،ﻳﮏ ﮔﻴﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ را از ﺧﺎک ﺧﺎرج ﮐﻨﻴﺪ و ﭘﺲ از اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﺎز
ﮔﺮداﻧﻴﺪ و اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﮐﺎر را از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ.
٢ــ ﺗﻮﺻﻴﻒ :ﺑﺮای ﺗﻮﺻﻴﻒ )ﺑﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪات( ﻫﺮ اﻧﺪام ﮔﻴﺎه ،ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻧﺪازه ،ﺷﮑﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ،رﻧﮓ ،زﺑﺮی و ﻧﺮﻣﯽ
آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻟﺒﻪ ﺑﺮگ ﻳﺎ ﮔﻠﺒﺮگ ﻣﺜﻞ ﺻﺎف ﺑﻮدن و ﻳﺎ دﻧﺪاﻧﻪ داﺷﺘﻦ و… ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﺑﺴﻴﺎر وﻳﮋه ای ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ رﮔﺒﺮگ ﻫﺎ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻠﺒﺮگ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ اﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻢ ﺟﺪاﻳﻨﺪ  .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ در
ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد.
• داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪات ،ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ی رﻳﺸﻪ درﺧﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﺷﻴﺎﻧﻪ ﺑﮑﺸﻨﺪ.آﻧﺎن را ﻫﺪاﻳﺖ
ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﻮد ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺳﻦ ﻣﻘﻴﺎس درﺳﺘﯽ ﻧﺪارد و ﻫﺪف اﺻﻠﯽ
در اﻳﻦ ﺟﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺮای ﻳﺎد آوری آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ و ﺑﻴﺎن آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﺜﻼ ً اﮔﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﺸﺎن درﺳﺖ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ .ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﺑﭽﻪ ﻫﺎ را در ﭘﻮﺷﻪ ﻫﺎﻳﺸﺎن ﻧﮕﻪ داری ﮐﻨﻴﺪ و آﻧﺎن را ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮐﻨﻴﺪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﻮد را
اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ.
٣ــ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی :در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮔﻴﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺷﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدﻳﺪ
ﻳﺎ ﮔﻴﺎه دﻳﮕﺮی ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎ و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻧﺪازه ﻫﺎ از ﻗﺪ
ﺧﻮدﺷﺎن ،اﻧﺪازه دﺳﺖ و ﻳﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻳﺎ اﮔﺮ درﺧﺖ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪی در ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ دﺳﺖ ﻫﺎﻳﺸﺎن را دور ﺗﻨﻪ آن
ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﻃﺮح ﮐﻨﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﯽ ﮐﻪ دﻳﺪﻳﺪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﺳﺎﻗﻪ ﮐﺪام ﮔﻴﺎه 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(.

٥١

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﻼک ﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺳﻄﺢ ۱

ﻣﻼک ﻫﺎ

ﺳﻄﺢ ۲

ﺳﻄﺢ ۳

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

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺎرز اﻧﺪام ﻫﺎی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺎرز اﻧﺪام ﻫﺎی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻧﺪام ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﺎن
ﮔﻴﺎﻫﺎن داﻧﻪ دار و ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﻬﺎ در ﻳﮏ ﮔﻴﺎﻫﺎن داﻧﻪ دار  /ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪام ﻫﺎی داﻧﻪ دار و ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﻬﺎ در ﻳﮏ
دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﻨﺪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن را در ﻳﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دوره زﻣﺎﻧﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﮏ ﺟﺪول
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ای اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﺪودی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

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 ﭘﻴﺶ ﻗﺪم
را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات را رﻋﺎﻳﺖ ﮐﺮده اﻣﺎ ﻧﻈﺮات دﻳﮕﺮان را اﺳﺖ و در ﻋﻴﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻈﺮات
در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﭼﻨﺪان ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .دﻳﮕﺮان ﮔﻮش داده و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
دﻳﮕﺮان ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮات دﻳﮕﺮان را در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﺪ.

روش و اﺑﺰار ارزﺷﻴﺎﺑﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ارزﺷﻴﺎﺑﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ.

٥٢

ﺩﺭﺱ ﺷﺸﻢ
ﺯﻣﲔ ﺧﺎﻧﻪ ی ﭘﺮ ﺁﺏ ﻣﺎ

درس در ﻳﮏ ﻧﮕﺎه
از آﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﻪ آب واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺶ زﻳﺎدی از ﻣﺮدم
ﺟﻬﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻓﻘﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد آب روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻐﻴﻴﺮ روش ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آب
آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ را در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ
و روش ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮده ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺿﺮوری اﺳﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ
ﺣﻴﺎﺗﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻻزم را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از آن ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ .در اﻳﻦ درس داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوری
اﻃﻼﻋﺎت ،ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺟﻤﻌﯽ ،ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد ﮐﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺎ ﻫﺎی زﻣﻴﻦ آب ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻪ آب
ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ،آب ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در زﻣﻴﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ آب ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ آﺷﺎﻣﻴﺪن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺼﺮف آن ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ ﮐﺮد و از آﻟﻮده ﻧﻤﻮدن آب ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮد.
٥٣

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
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ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻧﺎم ﻣﮑﺎن ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ از آن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻓﺮﺻﺖ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮ روی
دﻳﻮار ﮐﻼس ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ در ﻃﯽ ﻓﺮﺻﺖ داده ﺷﺪه ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد )در
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ( .اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﮐﺎر ﻳﺎدﮔﻴﺮی را ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ
ﮐﻼس درس ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز اﻳﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ را ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﻼس درس
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ )ﺗﻨﻮع ،ﺗﻌﺪاد( ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻴﺰان
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻤﻮده و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را در اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻴﺪ )ﺳﻨﺠﺶ
ﻣﺴﺘﻤﺮ(.
• ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ »ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار آب ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ؟« را ﺑﺎ روش ﺑﺎرش ﻣﻐﺰی درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺮ روی ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﻳﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزش آب اﺳﺖ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ از ﺑﻴﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی داده ﺷﺪه ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد آب
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن /ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻔﺘﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ،ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آب اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺧﺎﺻﯽ از آب ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﺎرچ آب اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﺷﺎﻣﻴﺪن ﮔﺮاﻳﺶ ﭘﻴﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ.ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺑﺎزی ﻧﺸﺎط آور ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد از
ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮای آن ﻣﻘﺪار آب ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان دﻳﮕﺮ ﻳﮑﯽﻳﮑﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ
ﺑﺪون اﻳﻦ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶآﻣﻮز دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ﻳﺎ ﭘﺎﺳﺦ او ﺗﮑﺮاری ﺑﺎﺷﺪ از ﺑﺎزی
ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﺑﺎزی آﻧﻘﺪر اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﻮد.
• ﺑﺎ ﻃﺮح اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ» :اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻳﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻓﻘﻂ دو ﺑﻄﺮی آب در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را ﻣﺼﺮف ﺧﻮاﻫﻴﺪ
ﮐﺮد؟« از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی و ﺳﭙﺲ ﮔﺮوﻫﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﺰارش ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ و ﺳﺎﻳﺮ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻈﺮات ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از آﺑﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻴﺪ
از روش ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﻣﻮاردی را ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ در ﻣﺼﺮف آب در ﻃﯽ ﻳﮏ روز /ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن را ﺑﻪ
ﮐﻼس ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮ
روی دﻳﻮار ﮐﻼس درس ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﻓﺮم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده:
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻋﺰﻳﺰ :ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ در درس »آب« در ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎ ارزش آب و ﺷﻴﻮه ﻫﺎﻳﯽ در اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از
اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ارزش آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ آﻳﻨﺪه آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ را در ﻋﻤﻞ و در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﻴﺮد .وی را در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﮐﺎر ﻳﺎری ﮐﻨﻴﺪ.
• در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ »ﻗﺼﻪی آب )ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی آﻓﺮﻳﻨﺶ(« ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﻣﻴﻌﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺮﻳﺪ .ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﻄﺮه از
ﻫﺰاران ذره ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪهی آب ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﺑﺮﻫﺎ از ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﻳﺦ و ﻳﺎ از ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺴﻴﺎر
ﻓﺮاوان ذرهﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪهی آب ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﺑﺮ در زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺒﺐ رﻳﺰش ﺑﺎران ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ذرهﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ و
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻗﻄﺮه ﺑﺪﻫﻨﺪ .و وزن آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻓﺮو اﻓﺘﺎدن آن ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻮد .ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ آب وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎز اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺨﺎری ﮐﻪ در ﺣﻤﺎم ﻳﺎ روی ﺷﻴﺸﻪ و ﻳﺎ ﺑﺎﻻی ﮐﺘﺮی ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ ﻫﻤﮕﯽ ذرهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
آب ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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• ﻫﺪف از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ »ﺑﺎزی زﻳﺮ آب ﻳﺎ روی آب« آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی در ﻳﮏ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺸﺎط اﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان
ﻣﻔﻬﻮم ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﻮاد را در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪﻫﻴﺪ.ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد اﺑﺘﺪا ﻣﻮاد را ﺑﻪ
دو ﮔﺮوه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ زﻳﺮ آب ﻧﻤﯽروﻧﺪ و آﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ زﻳﺮ آب ﻣﯽروﻧﺪ .و ﺳﭙﺲ در ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ﻳﮏ ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،آﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ روی آب و ﮔﺎﻫﯽ زﻳﺮ آب ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﺷﻴﺸﻪی ﻣﺮﺑﺎی ﻓﻠﺰی ﮐﻪ اﮔﺮ آن را ﺑﺎ زاوﻳﻪ وارد آب ﮐﻨﻴﺪ
زﻳﺮ آب ﻣﯽرود و اﮔﺮ آن را ﺑﻪ آراﻣﯽ از ﻃﺮف ﺧﺎرج روی آب ﻗﺮار دﻫﻴﺪ روی آب ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد .و ﻳﺎ اﮔﺮ ﺧﻤﻴﺮ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ زﻳﺮ آب ﻣﯽرود و اﮔﺮ آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﺳﻪ درآورﻳﺪ روی آب ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد.
• ﺗﻌﺪاد  ٤ﺑﻄﺮی را ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮ از آب ﮐﺮده و در داﺧﻞ ﻳﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪاری ﺟﻮﻫﺮ ،در دﻳﮕﺮی ﻣﻘﺪاری ﻧﻤﮏ ،و در ﺳﻮﻣﯽ
ﻣﻘﺪاری روﻏﻦ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ،و ﺑﻪ آب ﺑﻄﺮی ﭼﻬﺎرم ﭼﻴﺰی اﺿﺎﻓﻪ ﻧﮑﻨﻴﺪ .از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻄﺮی ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ آب
ﮐﺪام ﺑﻄﺮی ﻗﺎﺑﻞ آﺷﺎﻣﻴﺪن اﺳﺖ و ﭼﺮا؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﻣﻮرد ﺗﺮدﻳﺪ ﻗﺮار داده و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﮐﻪ
ﻇﺎﻫﺮ آب ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺳﻼﻣﺖ آب ﻧﻴﺴﺖ .در ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .اﮔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎﻳﯽ
ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻮﺷﻴﺪن آب ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺷﻤﺎ از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .و آﻧﻬﺎ را راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن روش ﻫﺎی
ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی آب در ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻧﻤﻮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ.
• ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮐﻼﺳﯽ ،داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ )داﺧﻞ /ﺧﺎرج( ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮده و از آﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻫﺪر رﻓﺘﻦ /آﻟﻮده ﺷﺪن آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺟﻤﻌﯽ روش ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف
آب /آﻟﻮدﮔﯽ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪ .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات را ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪرﺳﻪ درﻣﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ اﺟﺮاﻳﯽ دارد ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
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داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺟﺮای اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را در ﺳﻄﺢ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارﻳﺪ اﻧﮕﻴﺰه داﻧﺶ آﻣﻮزان
را ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ /ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ اﻓﺮاﻳﺶ داده اﻳﺪ .داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ )ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ،
ﺣﻔﻆ /ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ( از آب اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺳﻨﺠﺶ ﮐﻨﻴﺪ .در ﻣﻮاﻗﻊ دﻳﮕﺮ در ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﺪﻳﺪ ﻣﺠﺪد ًا داﻧﺶ آﻣﻮزان
را از ﺑﺎب ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻃﯽ اﻳﻦ درس ﺑﺎ آﻧﺎن ﮐﺎر ﮐﺮده اﻳﺪ ﺳﻨﺠﺶ ﮐﻨﻴﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺮای ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﮐﺮدن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ارزش آب و ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ آن از ﺗﻼش ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﮐﺮده اﻧﺪ ﺟﻮﻳﺎ ﺷﻮﻳﺪ.
• ﺗﺪارک ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آﻧﺎن را در ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ
از آب ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد.

• در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ» :آب ﺷﻬﺮ ﻳﺎ روﺳﺘﺎی ﺷﻤﺎ از ﮐﺠﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد؟« ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺣﻴﺎط/
آﺑﺨﻮری ﺑﺮده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ روش ﺷﺴﺘﻦ ﺻﺤﻴﺢ دﺳﺖ را آﻣﻮزش دﻫﻴﺪ .ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ ﻫﺎ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ» :اﻳﻦ آﺑﯽ ﮐﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ آﻳﺪ؟ آﺑﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ آﻳﺪ؟ آﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﺑﻴﺎری ﮔﻞ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد از ﮐﺠﺎ
ﻣﯽ آﻳﺪ؟و…« ﻫﻴﭻ ﭘﺎﺳﺨﯽ را رد ﻳﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﮑﻨﻴﺪ .در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﻼس از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﮔﺮوه ﻫﺎی دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺴﻴﺮی را ﮐﻪ آب از ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ و ﻧﻘﺸﻪ ای ﮐﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان رﺳﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ) ﺷﻬﺮ /روﺳﺘﺎ( و ﻧﻴﺰ ﺗﺼﻮرات آﻧﺎن در ﻣﻮرد ﻣﻨﺒﻊ ،ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻠﺐ
ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ آن روﺑﻪ رو ﻧﺸﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه آﻧﻬﺎ
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اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ /واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺿﺮوری ﻧﻴﺴﺖ و رﺳﻢ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎ را ﺑﺮ روی دﻳﻮار 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 ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﺣﺴﻴﻦ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ آﻳﺪ؟ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ را اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺒﻊ /ﭼﺎه و آب رودﺧﺎﻧﻪ /ﭼﺸﻤﻪ و… اﺷﺎره
ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻃﺮح اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ /ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ /ﭼﺎه را آﻟﻮده ﮐﻨﻴﻢ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد؟ ﺑﺤﺚ را دﻧﺒﺎل
ﮐﻨﻴﺪ .ﭘﺲ از اﺟﺮای اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻓﺮﺻﺖ دﻫﻴﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ
و ﻣﺠﺪد ًا ﺑﻪ دﻳﻮار ﮐﻼس ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ.اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﮐﺎر ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ و
ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺮای وی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮐﺎر و ﺗﻼش داﻧﺶ آﻣﻮز در ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺗﻼش آﻧﺎن ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺳﻢ ﻧﻘﺸﻪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ آﻧﺎن در رﺳﻢ ﻣﺴﻴﺮ آب از ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ
اﺳﺘﻔﺎده )ﺗﻨﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ /اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ آب در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ( ﺳﻨﺠﺶ ﮐﻨﻴﺪ و ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻨﺠﺶ را ﻣﺒﻨﺎی ﮔﺎم ﺑﻌﺪی آﻣﻮزش ﺧﻮد
ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎﻳﺪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻼش وی در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر وی ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴﺖ
ﻣﯽ دﻫﻴﺪ.
ﺟﺪول ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﻼک ﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﻼک ﻫﺎ

ﺳﻄﺢ ۱

ﺳﻄﺢ ۲

ﺳﻄﺢ ۳

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

ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﻴﺢ اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ از آب را رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻘﺸﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻔﺎده از آب را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎت
ﻣﺴﻴﺮ ﻃﯽ ﺷﺪه رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺴﻴﺮ ﻃﯽ ﺷﺪه ﻧﻴﺴﺖ.
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﻴﺮ آن را رﺳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ

ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ

راه ﻫﺎی ﻣﺤﺪودی ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ /راه ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ راه ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و
ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ/ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ آب در ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ/ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ را ﻧﻴﺰ در
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.

ﻫﻤﮑﺎری
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در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل
و ﻧﻮﺑﺖ را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دارد و ﻧﻮﺑﺖ را رﻋﺎﻳﺖ ﮐﺮده اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم
درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮات دﻳﮕﺮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را
ﻧﻈﺮات دﻳﮕﺮان ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻼح  /ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺧﻮد
ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ
ﭘﻴﺶ ﻗﺪم اﺳﺖ و در ﻋﻴﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻮﺑﺖ
ﻧﻈﺮات دﻳﮕﺮان ﮔﻮش داده و ﺗﻼش
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺮات آﻧﻬﺎ را در ﻧﺘﻴﺠﻪ 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.
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ﺳﻄﺢ ٢ــ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد ،ﻣﮑﺎن ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮓ ﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان )ﻫﻢ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺎ( ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه را
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻄﺢ ٣ــ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ی ﺳﻨﮓ ﻫﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ،ﺟﻨﺲ )ﺳﺨﺘﯽ و ﻧﺮﻣﯽ( ،رﻧﮓ ،ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ را در ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
ــ ﻳﮏ ﻗﻮﻃﯽ ﻓﻠﺰی ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎ در ﻓﻠﺰی ،ﺗﻌﺪادی ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﮓ )ﮐﻤﯽ زاوﻳﻪ دار( ،ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﻔﻴﺪ ،ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ ای ،آب.

داﻧﺴﺘﻨﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻢ
ﮔﺮوﻫﯽ از زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﺎده اﻳﺴﺖ ﮐﻪ از ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻧﯽ درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ) .ﮐﺎﻧﯽ ﻣﺎده ای اﺳﺖ ﻃﺒﻴﻌﯽ،
ﺟﺎﻣﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ای در ﺳﺎﺧﺘﻦ آن دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﮏ ﻃﻌﺎم ،اﻟﻤﺎس ،ﮐﻮارﺗﺰ
و…( .ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﻧﻤﮏ ﺧﺎﻟﺺ ﻓﻘﻂ از ﻳﮏ ﮐﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎﻟﻴﺖ )ﻫﻤﺎن ﻧﻤﮏ ﻃﻌﺎم( درﺳﺖ ﺷﺪه و ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮاﻧﻴﺖ ﮐﻪ در روﮐﺎر
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود از ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی ﮐﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ،ﮐﻮارﺗﺰ ،ﻣﻴﮑﺎ ،ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت و… اﺳﺖ.
• ﺳﻨﮓ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ  ٣ﮔﺮوه آذرﻳﻦ ،رﺳﻮﺑﯽ و دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻨﮓ ﻫﺎی آذرﻳﻦ :ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﻳﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮاد رادﻳﻮاﮐﺘﻴﻮ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺎط داﺧﻞ ﭘﻮﺳﺘﻪ ی
زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ی زﻣﻴﻦ ،ﻣﻘﺪاری از ﺳﻨﮓ ﻫﺎی اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ذوب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎده ی ﻣﺬاﺑﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﺬاب ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺳﺒﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎی اﻃﺮاف ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن دارﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﺬاب ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آن ﻗﺪر ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ و از درز و ﺷﮑﺎف ﻫﺎی زﻣﻴﻦ
ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎده ﻣﺬاب آﺗﺶ ﻓﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﻣﺎده ی ﻣﺬاب ﺑﻪ روی ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻣﯽ رﻳﺰد و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﺳﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻳﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﻨﮓ ﻫﺎی آذرﻳﻦ ﺑﻴﺮوﻧﯽ )آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ( ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﺳﻨﮓ ﻫﺎی رﺳﻮﺑﯽ :اﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻫﺎ ﻳﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ذرات ﺟﺪا از ﻫﻢ درﺳﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ذرات ﺟﺪا از ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﻮاد ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻳﺎ ﻓﺸﺎر ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ .ﺳﻨﮓ ﺟﻮش و ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ .اﻏﻠﺐ ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﭼﻴﻦ ﺧﻮرده ی زﻣﻴﻦ ،ﺳﻨﮓ رﺳﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻨﮓ ﻫﺎی دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه :ﻫﺮ ﺳﻨﮕﯽ )آذرﻳﻦ ،رﺳﻮﺑﯽ و ﺣﺘﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه( اﮔﺮ ﻣﺪﺗﯽ در ﻣﺠﺎورت ﻳﮏ ﺗﻮده ی ﻣﺬاب ﻗﺮار
ﮔﻴﺮد و ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺸﺎر ﺧﻴﻠﯽ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ آن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺷﻮد.
اﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ را دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ در ﻃﺒﻴﻌﺖ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
دﻣﺎ ،ﻳﺦ ﺑﺴﺘﻦ آب و ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺴﻴﺪ ﺷﺪن و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻃﯽ ﻓﺮاﻳﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ آن ﻫﻮازدﮔﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﺳﻨﮓ ﻫﺎ را ﺧﺮد
و ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ آﻧﻬﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﻋﻤﻞ ﻫﻮازدﮔﯽ ﺑﺮ روی ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ ،ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﺎک اﺳﺖ.
• ﻗﻄﻌﺎت ﺧﺮد ﺷﺪه ی ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ درون آب ﻫﺎی ﺟﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ رودﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ و ﺑﺮﺧﻮرد
ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ رود زاوﻳﻪ ﻫﺎی ﺗﻴﺰ آﻧﻬﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﯽ رود و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺻﺎف و ﺻﻴﻘﻠﯽ و ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﮐﺮوی ،ﺑﻴﻀﻮی و ﻳﺎ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رود ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ زﻳﺎدی ﺣﻤﻞ ﺷﺪه و ﻋﺎﻗﺒﺖ در ﺑﺴﺘﺮ و ﮐﻨﺎر رود ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،آﺑﺮﻓﺖ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
• از زﻣﺎن ﻫﺎی ﻗﺪﻳﻢ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در اﺑﺘﺪا از ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ وﺳﺎﻳﻞ 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
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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
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دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ،در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻤﻪ ی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آب اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ .از ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰدﻳﮏ درﻳﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﻣﻮاج درﻳﺎ ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻮا ،ﺑﺎد و ﻳﺦ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ 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.
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