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درس هشتم

درس چه می خواهم بسازم 

درس در يک نگاه
دانش آموزان با فراگيری بخش فناوری به اهميت به کارگيری 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 

يا، انرژی، کيفيت و کميت روش های انجام کار و رسيدن به هدف مؤثر باشد. 

اهداف/پيامدها
در پايان اين درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: 

نمايش  کارها را  شدن  آسان تر  ابزار را در  تأثير  چگونگی  کار های شخصی خود  نمونه از  سطح ١ــ در يک 
بگذارند.
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سطح ٢ــ با بررسی وسايلی که به طور روزمره با آن سروکار دارند تغييراتی را در يک نمونه از وسايل برای 
ساده تر شدن کار ها پيشنهاد دهند. 

سطح ٣ــ با ساخت يک وسيله چگونگی تأثير ابزار را در ساده نمودن کار ها يا صرفه جويی در زمان به نمايش 
بگذارند. 

مواد و وسايل آموزشی 
ابزار هايی که معموالً در خانه برای کارهای مختلف استفاده می شود مشابه تصوير صفحه عنوانی

دانستنی های معلم
آموزگاران خود استفاده کنندگان مؤثری از وسايل و ابزار های گوناگون برای آموزش به کودکان هستند. آنان کودکان را به طور 
مستقيم يا غير مستقيم به سمت کاربرد صحيح وسايل و جايگزينی آن ها با وسايل ابداعی خودشان (در صورت عدم دسترسی) هدايت 
می کنند. زمانی که معلم از گچ به عنوان ابزار نوشتن و در صورت نبود گچ از ماژيک برای نوشتن روی مقوا و انتقال پيام های آموزشی 

بهره می گيرند، آگاهانه دانش آموزان را از سردرگمی ناشی از تک راه حلی بودن و نا اميدی پس از شکست رهايی می بخشند. 
اينکه ساختن و توليد، نگهداری و تعمير، تنظيم و بهبود در مورد وسايل و امکانات زندگی و به طور کلی رفاه، آسايش و سهولت 
وابستگی تام به ابزار و اطالعات فناورانه دارد برای همه غير قابل انکار است دنيای ماشينی امروز ديگر به دست افزار های ساده گذشته 

قناعت نمی کند و تخصص منابع انسانی را در کنار ابزار های کارآمد می طلبد. 
همه  يعنی  دست  و  ديدن)  (ابزار  چشم  مانند  است  داده  قرار  آنان  اختيار  در  خداوند  که  طبيعی  ابزار های  به  بايد  دانش آموزان 
کاره ترين افزار بشر عنايت و بازنگری کنند و سپس به وسايل ساده ای که در خانه و مدرسه به طور روزمره استفاده می کنند توجه کنند. 
لوازم التحرير، وسايل سرمازا  و گرمازا، وسايل نقليه، وسايل ارتباطی و ارتباط جمعی و… در دسترس همه معلّمان و دانش آموزان 

است. 

نکات آموزشی و فعاليت های پيشنهادی
پيدا کردن ارتباط هر شغلی با وسايل مربوط به آن، ضرورت استفاده از ابزار، امکان جايگزينی يک وسيله با وسيله ديگر با همان 
کارکرد، توجه به مکانيزم فيزيکی ابزار ها و… صد ها نکته جالب و مفيد ديگر در پرتو توجه به ابزار های پيرامون ما حاصل می گردد. 
قدرت  پرورش  به  داد  آن ها  در  می توان  که  تغييراتی  و  می کنند  استفاده  آن  از  روزمره  به طور  که  وسايلی  به  دانش آموزان  توجه  جلب 

خالقيت آنان کمک خواهد کرد.
به عنوان مثال: فرض کنيد شما پرنده ای هستيد که خوراک خوشمزه ای را در سوراخ تنه درختی می بينيد و منقارتان به آن 
نمی رسد.چه راه هايی برای بدست آوردن آن می توانيد پيدا کنيد؟ از چه ابزار هايی استفاده خواهيد کرد؟  با طرح چنين پرسش هايی 

کنجکاوی کودکان را برانگيزيد.
می خواهيد ساعتی را / تابلويی را به ديوار نصب کنيد. چه می کنيد؟ آيا ميخ را با دستان خود می توانيد در ديوار فرو کنيد؟ اگر 

چکش نباشد، چه چيزی را جايگزين می کنيد؟  اگر ميخ در محل نامناسبی کوبيده شده چگونه آن را از ديوار جدا می کنيد؟ 
که  را  پاسخی  هيچ گاه  چی؟  ديگر  بگوييد  دانش آموزان  به  مرتباً  و  نباشيد  واحدی  پاسخ  دنبال  به  پرسش ها  اين  از  يک  هيچ  در 
صحيح می دانيد مطرح نکنيد و در مقابل پاسخ های غلط فقط بپرسيد چرا فکر می کنيد اين وسيله چنين کار می کند؟ کشف ذهنيات 
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بچه ها از پاسخ های صحيح و غلط مهم تر است. 
سپس از بچه ها بپرسيد من برای انجام اين کار (يکی از کار های مرسوم) از چه ابزار استفاده کردم؟ اگر شما جای من بوديد، از 

چه چيزی استفاده می کرديد؟
برای  شما  درخواست  مقابل  در  و  دهند.  نشان  و  کنند  پيدا  ابزار  می توانند  تا  شدند  وارد  که  محيطی  هر  در  بخواهيد  آن ها  از 
ساخت چيزی مالحظه کنيد آيا به دنبال ابزار می گردند و يا از شما درخواست ابزار می کنند يا به جای اين دو کار خود ابزاری را طراحی 

می کنند. 
استفاده  چنگال / قيچی  بيهوده از  مردم  بگوييد  مثالً  بکشيد.  موجود را به چالش  ابزار های  کنيد و گاهی  ايجاد  نياز  در آن ها 
می کنند و منتظر بمانيد تا آن ها نظر شما را رد کنند و در مقابل استدالل شما استدالل منطقی ديگری ارائه کنند. خالصه آن که برای 
ارزشيابی مطمئن شويد که بچه ها معتقد به آسان شدن کار ها با استفاده از ابزار هستند و ابزار ها را شناسايی می کنند و راه استفاده از 

آن ها را طالب هستند. مسلماً اسامی ابزار ها اهميت بسيار کمی خواهد داشت.

جدول ارزشيابی مالک ها و سطوح عملکرد

سطح ۳سطح ۲سطح۱مالک ها

پرکاربرد شناخت ابزار ابزار های  از  نمونه هايی  می توانند 
در زندگی روزمره را نام ببرند. 

می توانند تغييراتی را در زمينه ابزار هايی 
پيشنهاد  می کند  استفاده  آن ها  از  که 

دهند.

پيشنهاد  تغييرات  برای  را  طرحی  می توانند 
داده شده در ابزار خاصی ارائه و آن را اجرا 

کنند. 

خالقيت 
کاربرد هايی  از  برگرفته  شده  ارائه  پيشنهاد 
است که به صورت تکراری در موقعيت های 

متعدد با آن سروکار دارد.

پيشنهاد های ارائه شده دارای نوآوری 
نمودن  عملی  برای  راهکاری  اما  است 

آن ارائه نمی شود.

برخوردار  نوآوری  از  شده  ارائه  طراحی 
است و می تواند آن را با استفاده از امکانات 

در دسترس آن عملی نمايد.

 
ابزار و روش های ارزشيابی

استفاده از آزمون های عملکردی که در طی آن دانش آموز چيز ساده ای می سازد، مورد مصرف متفاوتی برای وسيله ای پيشنهاد 
می کند و انجام می دهد مثالً با گيره ی کاغذ کاری متفاوت انجام می دهد و... برای سنجش سطح توانايی دانش آموزان می تواند مورد 

استفاده قرار گيرد.
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درس نهم
 

زمني خانه ی خاكی ما

درس در يک نگاه
در اين درس دانش آموز با مشاهده، فهرست کردن، جمع آوری اطالعات، 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. 

موارد  و  می شود  يافت  فراوانی  به  خاک  که  جاهايی  خود،  اطراف  محيط  مطالعه ی   و  بررسی  با  ۲ــ  سطح 



٦٨

استفاده از خاک را با مشارکت يکديگر فهرست کنند، خاک های مختلف را با هم مقايسه و تفاوت های  آشکار آن ها 
را مشخص کنند.

موارد  و  می شود  يافت  فراوانی  به  خاک  که  جاهايی  خود،  اطراف  محيط  مطالعه ی   و  بررسی  با  ۳ــ  سطح 
استفاده از خاک را با مشارکت يکديگر فهرست کنند، خاک های مختلف را با هم مقايسه و تفاوت های آشکار و پنهان 

آن ها به خصوص از نظر استفاده را مشخص کند.

مواد و وسايل آموزشی
چند ليوان يک بار مصرف ــ چند نوع خاک ــ مقداری آب ــ چند عدد پايه ــ مقداری خاک نرم 

دانستنی های معلم 
• خاک رابطی ميان جهان زنده و غيرزنده است. خاک حاصل تغييرات فيزيکی و شيميايی سنگ ها است. خاک از نظر تأمين 

غذای جانوران و انسان ها اهميت و ارزش بسيار دارد.
• برای تشکيل خاک ابتدا الزم است سنگ به قطعات کوچک تقسيم شود، يخ زدن آب در داخل شکاف سنگ ها را خرد و 
ريز می کند، سپس تغييرات شيميايی سبب تغييراتی در سنگ های خرد شده می شود و مواد حاصل اگر با مقداری از بقايای 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. 
آن هاست  مرگ  از  پس  جانوران  اجساد  و  گياهان  مانده های  باقی  گياخاک  می نامند.  گياخاک (هوموس)  را  خاک  آلی  بخش 
به طوری که ديگر نتوان نوع و گياه و جانور را تشخيص داد. گياخاک سبب تيرگی رنگ خاک می شود. عالوه بر اين گياخاک سبب 

ورود آب و هوا به خاک می شود و برخی از مواد مورد نياز گياهان را به آن ها می رسانند.
• ترکيب خاک ها در همه جای زمين همانند نيست، زيرا عوامل مؤثر در تشکيل خاک هميشه يکسان نيست. عواملی که در 
تشکيل خاک مؤثرند عبارتند از، آب و هوا، سنگ های محل، زمان، وضع پستی و بلندی و نوع جانداران منطقه، با اين حال معموالً 

اين آب و هوا است که اثر بسيار مهمی در نوع خاک می گذارد.
• هر چه فضاهای خالی بين ذرات خاک بيشتر باشد می گويند درجه تخلخل خاک زيادتر است. مثالً خاکی که مقدار ذرات 
ماسه آن زياد باشد، فضاهای خالی بين ذرات خاک هم زيادتر و در نتيجه آب بيشتری در اين گونه خاک ها جای می گيرد. البته بايد توجه 
داشت برای اين که آب در خاک به خوبی جای گيرد و يا از آن عبور کند بايد فضاها خالی خاک به  يکديگر ارتباط داشته باشند. مثالً 
بين ذرات خاک رس فضاهای خالی فراوانی وجود دارد. ولی خاک رس عمالً آب را از خود عبور نمی دهد به علت اينکه فضاهای 
خالی آن با جذب مقدار کمی آب ارتباط خود را با يکديگر از دست می دهند. بنابراين خاک رس نمی تواند آب را به خوبی در خود جای 

دهد يا از خود عبور دهد.
که  آن  يا  و  هستند  انسان  غذای  مستقيم  به طور  يا  که  گياهانی  دادن  پرورش  در  آن  توانايی  ميزان  يعنی  خاک  حاصلخيزی   •
متعددی مربوط است که در مجموع می توان آن ها  حاصلخيزی خاک به عوامل  غيرمستقيم غذای انسان را فراهم می آورند.  به طور 
ممکن است در خاکی عوامل مختلف و الزم فراهم باشند و فقط يکی از  را به صورت زنجيری مرتبط به هم در نظر آورد، زيرا مثالً 
حاصلخيزی  در  مؤثر  عوامل  ميان  در  بود.  نخواهد  ساخته  کاری  موجود  عوامل  از  صورت  اين  در  باشد.  اندک  رطوبت  مثالً  آن ها 
خاک می توان به اين موارد اشاره کرد. امالح، آب، گازهای موجود در هوا، اسيدی يا قليايی بودن خاک، جانداران ذره بينی خاک، 

حانداران بزرگ منطقه و …
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نکات آموزشی و فعاليت های پيشنهادی
١ــ بچه ها خاک می سازند.

آذرين (سنگ پا)، مقداری برگ و ساقه های  ــ چند تکه آجر شکسته شده (چند تکه گلدان شکسته شده) ــ چند تکه سنگ 
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 کامالً 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.
حاال همه ی  مواد را با هم مخلوط می کنند و يک خاک خوب درست می کنند.

احتماال 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؟ احتماالً بيشتر دانش آموزان می توانند پاسخ دهنده خاک جنگل کدام ماده را بيشتر 
دارند.
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٢ــ در ٥ ظرف هم شکل خاک بريزيد، کمی خاک ها را فشار دهيد.
ــ ظرف شماره (١) فقط خاک خشک دارد.

ــ ظرف شماره (٢) خاک کمی مرطوب است.
ــ ظرف شماره (٣) داخل خاک گياه دارد.

ــ ظرف شماره (٤) خاک خشک
ــ ظرف شماره (٥) خاک 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 احتماال همه می دانند چه موقع هوای شهر پر گرد و غبار خواهد شد.
در مرحله ی بعد 

روی ظرف (٤) به آرامی و با آب پاش آب می ريزيم و بر روی ظرف (٥) باشلنگ.
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 معموالً  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 الزم 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 الزم نيست که همه ی اين موارد را بدانند محصوالت 

کشاورزی هم به همين  طريق است مثالً در زمينی که برنج می کارند نمی شود سيب زمينی کاشت.
بيشتر  تقريباً  است  وابسته  خاک  خالی  فضاهای  ميزان  به  خاک  از  آب  کردن  عبور  می کند؟  عبور  زودتر  خاک  کدام  از  آب 
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 الزم 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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خالص،  خاک رس نسبتاً  بهتر است خود شما در انتخاب خاک ها دخالت کنيد تا آزمايش نتيجه ی بهتری داشته باشد. مثالً 
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 کالسی انجام دهيد، تا گل درست شده کالس و ميز را آلوده نکند.
بهتر است از قبل داخل يک ظرف مقداری ماش يا عدس بکاريد.

جدول ارزشيابی مالک ها و سطوح عملکرد

سطح ۳سطح ۲سطح ۱مالک ها
مکان هايی  که خاک يافت 

می شود
خود    خانه  در  محل هايی  از  فهرستی 
فراوان  خاک  آنجا  در  که  کنند  تهيه 

است.

يا  شهر  در  محل هايی  از  فهرستی 
آن  در  که  کنند  تهيه  خود  روستای 

محل ها خاک فراوان است.

روی  بر  محل هايی  از  فهرستی 
آن  در  که  کنند  تهيه  زمين  کره ی  

محل ها خاک فراوان است.
می تواند خاک ها را از نظر يک ويژگی مقايسه خاک ها

با هم مقايسه کنند.
چند  نظر  از  را  خاک ها  می تواند 

ويژگی با هم مقايسه کنند.
می توانند به کمک آزمايشی نشان 
در  آب  عبور  سرعت  که  دهند 

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 اطالعات 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 ٢ــ با مثال های متعدد نشان دهند که در محيط اطراف هوا وجود دارد و موارد استفادهای مختلف آن 
برای  موجودات زنده را نام ببرند/ و نيز به بعضی موارد جلوگيری از آلودگی هوا اشاره کنند.

سطح ٣ــ ضمن بيان موارد متعدد استفاده/جلوگيری از آلودگی هوا به روش های خالق نشان دهند که  که هوا 
در انجام کارها می تواند به ما کمک کند.

مواد و وسايل آموزشی  
بادکنک، لوله پالستيکی، حباب شيشه ای، سرنگ، شمع، نخ، خميربازی

دانستنی های معلم
تشکيل  گازهای  درصد   ٩٩ حدود  است.  جامد  ذرات  مقداری  و  مايع  ذرات  مقداری  مختلف،  گازهای  از  مخلوطی  هوا   •
دهنده ی  هوا فقط ٢ گاز نيتروژن (ازت) با ٧٨ درصد و اکسيژن با ٢١ درصد است و يک درصد بقيه گازهايی مانند آرگون، کربن دی 
اکسيد، کربن منواکسيد و … تشکيل می دهند. ذرات مايع هوا هم معموالً آب است و در شرايط آلودگی شديد ممکن است اسيدهای 

مختلف باشد. ذرات جامد هم ممکن است گرد و غبار، ذرات نمک، گرده ی  گل ها و … باشد.
زمين  کره ی  اطراف  هوای  به  وقتی  خورشيد  مرئی  نورهای  است.  خورشيد  آبی  نورهای  جذب  به علت  آسمان  آبی  رنگ   •
نور  که  شب ها  و  می بينيم  آبی  روز  در  را  زمين (آسمان)  کره ی   هوای  علت  همين  به  و  شده  هوا  جذب  آن  آبی  نور  می کنند،  برخورد 

خورشيد به هوای باالی سر ما نمی رسد آن را سياه می بينيم.
فضا  به  هوا  دهنده ی  تشکيل  مواد  نبود،  جاذبه  نيروی  وجود  اگر  می کشاند.  زمين  به سمت  را  هوا  زمين،  جاذبه ی  نيروی   •

می گريختند. هوای اطراف زمين جزيی از سياره ی  زمين محسوب می شود و همراه آن می چرخد.
• هوا در به وجود آمدن و ادامه ی  زندگی بر روی کره ی  زمين نقش اساسی دارد، زيرا:

ــ تقريباً همه ی موجودات زنده برای ادامه ی حيات خود نياز به هوا دارند (برخی از باکتری ها به طور مستقيم نيازی به هوا ندارند)
ــ هوا مانع رسيدن پرتوهای خطرناک و کشنده ی  خورشيد به سطح زمين می شود.

ــ هوا واسطه ای برای حفظ حرارت و رطوبت در سطح زمين است. به طور مثال اگر هوا وجود نداشت اختالف دمای شبانه 
روز به بيش از ٢٠٠ درجه ی  سانتی گراد (١٠٠ــ در شب ها و ١٠٠ + در روزها) می رسيد.

• امروزه از هوا برای آسانی حرکت و کاهش نيروی اصطکاک استفاده می کنند.
• می دانيد که به وسيله چشم نمی توانيم هوا را ببينيم. ولی می توانيم به وسيله ی گوش صدای جابه جايی آن (باد، و تقريباً تمامی 

وسايل موسيقی) و پوست آن را حس کنيم.
• جانوران در همه ی شبانه روز تنفس می کنند يعنی اکسيژن هوا را می گيرند و گاز کربن دی اکسيد پس می دهند. ولی گياهان 

فقط در شب ها  تنفس می کنند و در روزها برعکس تنفس کربن دی اکسيد هوا را می گيرند و اکسيژن پس می دهند.
• انسان و گياهان و جانوران برای زنده ماندن به هوا نياز دارند، کافی است همه دانش آموزان فقط از اصطالح هوا استفاده 

کنند و الزم نيست ذکری از مواد تشکيل دهنده آن ببرند.

نکات آموزشی و فعاليت های پيشنهادی
١ــ يک بادکنک و مقداری لوله ی نازک پالستيکی تهيه کنيد. يک سمت لوله را داخل دهانه ی بادکنک کنيد 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 احتماالً 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؟ (احتماال برخی از دانش آموزان پاسخ خواهند داد)
ــ اگر تلمبه و الستيک 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 الستيک اتومبيل و دوچرخه اشاره خواهند کرد 

تعداد اندکی از دانش آموزان ممکن است به جک های بادی اشاره کنند، 
٢ــ ٢ حباب شيشه ای يکی بزرگ و يکی کوچک به کالس 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 کامالً 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.
الزم نيست دانش آموزان به اکسيژن اشاره کنند.

خطرات  به  را  دانش آموزان  می توانيد  فعاليت  اين  از 
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 کامالً به داخل فشار داده باشيد و دسته ی سرنگ 

ديگری را بيرون بکشيد تا آزمايش به خوبی انجام گيرد.
می توانيد  می کند؟  کار  چگونه  جاروبرقی  می دانيد  آيا 
از کاری که خود دانش آموزان به هنگام نوشيدن با نی انجام 

می دهند، کمک بگيريد. هيچ توضيح ديگری الزم نيست.
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جدول ارزشيابی مالک ها و سطوح عملکرد

سطح ٣سطح ٢سطح ١مالک ها

می تواند اطراف ما هوا وجود دارد ما  بدن  پوست  دهند  نشان 
هوا را حس کند.

افتادن  از  مانع  می تواند  هوا  دهند  نشان 
يک جسم شود.

نشان دهند هوا می تواند يک جسم 
را جا به جا کند.

فهرستی از موارد استفاده ی  خود موارد استفاده از هوا
از هوا ارايه  کنند.

جانداران  استفاده ی   موارد  از  فهرستی 
از هوا تهيه کنند.

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

راه هايی برای جلوگيری از آلودگی جلوگيری از آلودگی هوا
هوای خانه خود پيشنهاد کنند.

راه هايی برای جلوگيری از آلودگی هوای 
شهر/روستای خود پيشنهاد کنند.

راه هايی برای جلوگيری از آلودگی 
هوای کره ی  زمين 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. 
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درس يازدهم 

دنيای گرم و سرد

درس در يک نگاه
چيزها و مکان های گرم و سرد را همه دانش آموزان در زندگی روزمره خود تجربه کرده اند. استفاده از گرما به 
استفاده از منابع انرژی مربوط می شود حفاظت از منابع انرژی و استفاده بهينه از آن مسأله بسيار  با اهميتی است. 
دانش آموزان در فعاليت های اين درس (آزمايش، مشاهده، جمع آوری اطالعات به شيوه های مختلف از جمله پرسش از 
افراد مطلع، گفت و گوی جمعی) و … با  مفاهيم گرم و سرم و کاربرد های آن  درگير می شوند و با اين فعاليت ها عالقه و 

توانايی های خود را در شناخت عوامل مؤثر و منابع توليد کننده گرما و استفاده بهينه از آن ها باال می برند.

اهداف/  پيامد ها
در پايان اين درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

سطح ١ــ در موقعيت های متفاوت عوامل و منابع گرم کننده ای را که با آن آشنا هستند فهرست کنند و در قالب 
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يک يا چند فعاليت تأثير اين عوامل را بر کاهش يا افزايش گرمای محيط (دمای محيط) نشان دهند.
سطح٢ــ با همکاری يک ديگر يا با راهنمايی ديگران مجموعه منابع و عوامل گرم کننده را در محيط های نا 

آشنا فهرست کنند و در قالب يک يا چند فعاليت تأثير اين عوامل را بر مقدار گرمای محيط نشان دهند.
هم  کنار  در  عوامل  اين  که  به گونه ای  را  گرما  منابع  و  عوامل  از  مجموعه ای  يکديگر  همکاری  با  ٣ــ  سطح 

استفاده بهينه از همه گرما را امکان پذير سازد، شناسايی و طراحی کنند.

مواد و وسايل آموزشی
آدمک يخی (بطری پر از آب يخ زده)، نايلون، مقوا، پارچه هر يک از چند رنگ مختلف در اندازه و جنس يکسان، شمع و کبريت 

و جا شمعی، يک اتوی برقی، ٢ عدد المپ کم مصرف، ٢ المپ معمولی (اين وسايل حداقل به تعداد گروه ها)

ارتباط با بسته آموزشی
١ــ فيلم خانواده:

در ابتدای اين درس اوليای دانش آموزان را از شروع درس جديد مطلع سازيد از آن ها درخواست کنيد فيلم خانواده را ببيند در 
آن فيلم از آن ها خواسته شده که به فرزندشان در ساخت آدمک يخی کمک کنند در مورد وسايل گرم کننده موجود در منزل (آشپزخانه 

و اتاق ها) برای فرزندانشان توضيح دهند و نکات ايمنی در استفاده از اين وسايل را به فرزندان يادآور شوند.
٢ــ فيلم دانش آموز:

از فيلم دانش آموزان برای نشان دادن مناطق آب و هوايی ايران، انواع شترها و يخچال های قديمی استفاده شود.
٣ــ نرم افزار دانش آموز:

بعد از دو جلسه ابتدايی درس دانش آموزان را ترغيب کنيد. بازی ها و فعاليت های نرم افزار را انجام دهند.
٤ــ نرم افزار معلم:

توضيحات بيشتر در مفهوم گرما و دما، استفاده از گرما در پخت و پز و گرمايش منزل، پنجره دوجداره، و عايق کاری، نقشه 
مناطق آب و هوايی ايران، ارتباط نور و گرما در قسمت های دانستنی ها، فيلم و عکس نرم افزار را ببينيد.

کتاب ها مناسب و برخی سايت های مرتبط را در نرم افزار معلم مشاهده کنيد.
٥  ــ کتاب کار

بعد از فعاليت مربوط به هر يک از موارد ذيل از دانش آموزان بخواهيد فعاليت کتاب کار را انجام دهند.
١ــ مکان های گرم و مناطق آب و هوايی ايران ٢ــ پوشاک گرم و سرد ٣ــ چيزهای گرم و سرد

٤ــ استفاده از گرما در مشاغل

دانستنی های معلم
• گرما

هنگامی که يک جسم گرم را در کنار يک جسم سرد قرار می دهيم، مثالً وقتی يک قطعه آهن داغ را داخل ظرف آب سرد فرو 
می بريم مقداری انرژی گرمايی از جسم داغ (آهن) به جسم سرد (آب) منتقل می شود. در واقع گرما مقدار انرژی منتقل شده از جسم 

گرم به جسم سرد است. اين انتقال گرما تا زمانی که دمای دو جسم يکسان شود ادامه پيدا می کند.
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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 دهنده ی 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 (cal) است ٣٠ گرم سيب زمينی 

سرخ شده (١٠ قطعه متوسط چيپس) ١١٥ کالری انرژی دارد.
يکی از واحدهای اندازه گيری دما سانتی گراد يا سيلسيوس است که با عالمت (٠c) نشان داده می شود. واحد بين المللی دما 

درجه کلوين است. صفر سانتی گراد برابر ٢٧٣ درجه کلوين است.
• استفاده از گرما

کارگاه های  برق  توليد  برای  حرارتی  نيروگاه های   ،(… و  گری  ريخته  فلزات،  ذوب  و  (استخراج  مختلف  صنايع  در  گرما  از 
صنعتی، گرمايش مکان ها، پخش خوراکی ها استفاده می شود هر وقت سوختی بدون اکسيژن کافی بسوزد گاز سمی و مرگ آفرين کربن 
مونواکسيد (CO) به وجود می آيد که به گاز زغال معروف است، در گذشته از کرسی ها که گرمای آن ها از سوختن زغال به دست آمد 
استفاده می شد. امروزه نيز مسدود شدن مسير دودکش بخاری های و يا بسته بودن فضا باعث می شود 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 می توانند به آسانی به يک ديگر تبديل شوند تمامی اجسام گرم از خود نور 
تابش می کنند هر چه جسمی گرم تر باشد از خود نور بيش تری تابش می کند. البته گاهی نوری که از اجسام گرم تابش می شود برای چشم 
ما غيرقابل ديدن است (مرئی نمی باشد) (به طور مثال از نوع پرتوهای فروسرخ (اشعه مادون قرمز) است که اين پرتوها وقتی به جسمی 
بتابند گرمای بيش تری توليد می کنند وقتی دستمان را به فاصله کمی نزديک اتو داغ می گيريم گرمای حاصل از پرتوهای فروسرخ را 
حس می کنيم انرژی نور نيز به انرژی گرمايی تبديل می شود يعنی درجه حرارت جسم باال می رود به همين علت است که ما در مقابل 

آفتاب احساس گرما می کنيم.
• پوشش و گرما

پوشش بدن جانوران راهی است که در خلقت برای گرم نگه داشتن آن ها پيش بينی شده است، حيوانات خونسرد در فصل 
سرما گاه کامالً غيرفعال هستند پرها و به خصوص کرک های بدن پرندگان و پشم بدن پستانداران عايق خوبی برای گرما است و مانع از 
هدر رفتن گرمای بدن آن ها می شود در حيوانات قطبی (روباه و خرس) چربی زير پوست آن ها مانند عايقی عمل می کند که مانع از دست 

رفتن گرما می شود.
در فصل سرد پرندگان پرهای خود را پوش می کنند به اين ترتيب هوا در البه الی پرهای آن ها می ماند و مانع از انتقال راحت 

گرما می شود.
انسان ها با پوشاک مناسب خود را گرم نگه می دارند.

• صرفه جويی در گرما
١ــ عايق کاری: کف، سقف و ديوارها لوله های انتقال آب گرم …

٢ــ پوشاندن شکاف در و پنجره ها
٣ــ استفاده از پنجره دوجداره
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٤ــ استفاده از پرده مناسب
٥  ــ استفاده از برچسب های شفاف مخصوص و يا نايلون بروی شيشه ها 

٦  ــ تنظيم شعله بخاری (به خوبی بسوزد) 
٧ــ استفاده از پوشاک مناسب (جنس و رنگ)

٨   ــ لوله دودکش بلند (لوله کوتاه دودکش همه گرما را به بيرون هدايت می کند)
٩ــ استفاده از وسايل گرم کننده پربازده 

١٠ــ بستن دريچه کولر
• شگفتی های آفرينش

خالق آدميان، انديشه و تفکر را به آن ها 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 آن ها با محيط زندگی خود فراهم آورده است. پرسش در 
مورد اين شگفتی های آفرينش فرصتی است برای تفکر و استدالل 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 دانش آموزان پيشنهاد دهيد، خوب است. برای زنگ علوم بعدی همه 
تزئيين بطری تا  بهتر است.  باشد  اختيار دانش آموزان  اندازه) در  يکسان (هم  باشند. اگر بطری های  بچه ها با يک آدمک يخی همراه 

به شکل آدمک درآيد الزم نيست يکسان باشد به ساليق مختلف دانش آموزان توجه کنيد.
ــ يک بطری کوچک پر از آب معموالً پس از يک شبانه روز يخ می زند.

٢ــ در آزمايش، آدمک يخی برای تعيين گرم ترين مکان مدرسه فراگيران را دعوت کنيد تا مکان های متفاوتی را برای آزمايش 
انتخاب کنند تا امکان مقايسه مناسبتی به دست آيد. همچنين برای تنوع بخشيدن و لذت يادگيری بيش تر بهتر است اجازه دهيد بچه ها 

از کالس 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 

٢٠ دقيقه کافی است و برای مکان های گرم حدود ٣٠ دقيقه 
ــ در آزمايش گرم ترين 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 مثالً مقدار آب حاصل 

از نتايج در هر مکان را در ليوان های هم اندازه بريزند و مقايسه کنند.
زمين  سطح  شدن  ليز  باعث  کالس  کف  در  شمع  اشک  ريختن  است،  مهم  بسيار  ايمنی  نکته  رعايت  شمع  با  آزمايش  در  ٣ــ 

می شود.
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 الزم است به اين ترتيب پارافين 

ذوب شده (اشک شمع) روی دست بچه ها يا زمين نمی چکد. 
٤ــ در مقايسه اتوی زغالی و اتوی برقی عالوه بر پيشرفت فن آوری به منابع مختلف توليد گرما (سوخت های فسيلی، الکتريسته 

و …) می توان توجه داشت.
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فعاليت های پيشنهادی
۱ــ برای فعاليت آغازين از دانش آموزان بخواهيد عکس يا نقاشی و … از مکان ها و چيزهای سرد و گرم همراه بياورند و درس 

با طبقه بندی آن ها آغاز شود.
ديگری  و  گرم ترين  نفر  يک  بخواهيد  نفره)   ۲) گروه  هر  افراد  از  ببريد  حياط  به  را  فراگيران  مکان؛  گرم ترين  انتخاب  برای  ۲ــ 

سردترين جای حياط را انتخاب کنند. الزم است برای انتخاب خود دليل داشته باشند. سپس داليل 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 دانش آموزانی که از ديگر مناطق آب و هوايی در کالس شما وجود دارند توجه کنيد اجازه 
دهيد آن ها در ارتباط با گياهان، جانوران، خوردنی ها، پوشاک مردمان، شغل نوع مسکن، چگونگی گرم يا سرد کردن منازل در منطقه 

مورد نظرشان مطالبی را در کالس ارائه دهند. 
ــ از دانش آموزان بخواهيد با کمک بزرگترها با گوش کردن به اخبار هواشناسی در طی يک هفته نام سردترين و گرم ترين شهر 

ايران را نوشته به کالس بياورند.
۵  ــ در آزمايش رابطه رنگ و گرما عالوه بر صفحه های مقوايی رنگی فرصت آزمايش صفحه های رنگی با جنس های مختلف 

(پارچه، نايلون، شيشه و …) و مقايسه آن ها را فراهم آوريد.
۶ــ در مقايسه ی يخچال های سيرجان و ميبد با يخچال های 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 المپ صد وات معمولی (يکی خاموش، يکی روشن)، اتوی برقی، دوالمپ 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، المپ و شمع را با نگه داشتن دست خود نزديک آن ها حس کنند. 
ــ به روشی برای بيان مقدار گرما توجه کنيد: دستمان را در فاصله ی يکسان از هر کدام چه مدت می توانيم نگه داريم؟ و يا …

٨   ــ در ارتباط با وسايل گرم کننده اين سؤال ها، از افراد خانواده بپرسند و به کالس گزارش دهند: 
ــ نکات ايمنی در استفاده از هر وسيله کدام است؟

ــ در قديم مردم چگونه خانه های خود را گرم می کردند؟
حتی  و  کنيد  توجه  مدرسه  و  کالس  با  ارتباط  در  فراگيران  پيشنهادهای  به  گرما …  رفتن  هدر  از  جلوگيری  با  ارتباط  در  ٩ــ 

االمکان فرصت انجام آن ها را فراهم کنيد.
١٠ــ در ارتباط با استفاده از گرما در مشاغل فرصت بازديد دانش آموزان از نانوايی يا شيرينی پزی و يا ديگر مشاغل مرتبط در 

نزديکی مدرسه را از دست ندهيد.
ــ اگر افراد خانواده دانش آموزان مشاغلی (غير از آن چه در کتاب گفته شده) در ارتباط با گرما دارند گزارشی تهيه کرده و به 

کالس بياورند.
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جدول ارزشيابی مالک و سطوح عملکرد

سطح ۳سطح۲سطح ۱مالک ها

عوامل و منابع گرما
که  را  منابعی  و  عوامل  می توان  فقط 
آن ها  با  شده (يا  برده  نام  آن ها  از  قبًال 
برخورد داشته است) فهرست کنند.

گرم  منابع  و  عوامل  از  تعدادی  تنها 
فهرست  را  خود  (محيط)  موقعيت  کننده 

می کنند.

کننده  گرم  منابع  و  عوامل  دانش آموز 
موقعيت (محيط) خود را به طور کامل 

فهرست می کنند.

تأثير عوامل بر گرما
دهنده  نشان  شده  طراحی  فعاليت 
تأثير  آشکار  عوامل  و  منابع  به  توجه 

گذار بر گرمای محيط است. 

تأثير  می تواند  گروه  اعضای  همکاری  با 
در  را  محيط  گرمای  بر  عوامل  و  منابع 

طراحی فعاليت مورد نظر نشان دهند.

دهنده  نشان   شده  طراحی  فعاليت 
شناخت دانش آموز از تأثير تمامی منابع 
و عوامل يا منبع فهرست شده بر کاهش 

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 فعاليت های آزمايشی، توجه به وسايل گرم کننده، 

مشاغل و …)
٢ــ مهارت برقراری ارتباط (توصيف و توضيح ايده ها و نظرات در ارتباط با مناطق آب و هوايی پرسش های مربوط به پوشش 
جانوران ــ يخچال و… عالقه مندی و کنجکاوی (پرسش در کالس درس، پرسش از افراد مطلع، انجام فعاليت های خارج از کالس)

٣ــ همکاری و مسئوليت پذيری گروهی است.

پروژه
فراهم آوردن يک موقعيت (پروژه کوچک) پايانی در انتهای درس نيز می تواند 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 نداشته اند (سالن 
مدرسه، کتابخانه) و تهيه فهرست منابع گرما و تأثير آن ها بر گرما است می توان به جای بردن بچه ها به محيط متفاوت يک فيلم، چند 

عکس، چند نقاشی … را به نمايش گذاشت.
در هر يک از اين موقعيت ها الزم 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.
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درس دوازدهم 

از خانه تا مدرسه

درس در يک نگاه
دانش آموزان با بررسی اجسام محيط اطراف آنها را به اجسام ثابت و متحرک طبقه بندی نموده و  اثر حرکت 
در زندگی روزمره را با آزمايش هايی درباره ی عوامل مؤثر بر حرکت (سطح و چرخ) به طور گروهی يا فردی به نمايش 

می گذارند. 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 می کنند را فهرست کنند و با انجام آزمايش/ فعاليت تأثير 
حرکت را در آسان شدن کار ها به نمايش می گذارند.
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سطح ٢ــ چگونگی استفاده از چرخ را در حرکت اجسام مختلف گزارش کنند.
جدول  يک  در  را  کار ها  شدن  آسان  برای  چرخ  از  استفاده  چگونگی  مختلف  وسايل  مطالعه  با  ٣ــ  سطح 

مقايسه ای به نمايش می گذارد. 

دانستنی های معلم
جهان پر از حرکت

جهان پر از اجسامی است که همواره در حرکت اند اجسامی به کوچکی غبار و اجسامی به بزرگی کهکشان. کتابی که روی ميز 
آرام و بی حرکت به نظر می رسد، اما هر يک از اتم های آن پيوسته در حال ارتعاش است. هوای آرام پيرامون ما مرکب از مولکول هايی 
است که با سرعت های مختلف به طور نامنظم به اين سو و آن سو می روند صدايی که می شنويم هنگام رسيدن به ما مولکول های هوا را 

به ارتعاش در می آورد. آيا جسمی را سراغ داريد که بدون حرکت باشد؟
حرکت نسبی است

حرکت  کنار جاده را در حال  درختان  هستيد  حرکت  خودرو در جاده در حال  يک  سوار  نسبی است وقتی  امر  يک  حرکت 
می بينيد در صورتی که اين درختان از نظر کسی که در جاده ايستاده است ساکن است. يک جسم ممکن است از نظر ناظری ساکن 

باشد و از نظر ناظر ديگر در حال حرکت باشد و هيچ جسمی را نمی توان يافت که به طور مطلق ساکن باشد.
مواد و وسايل آموزش

ماشين اسباب بازی ــ کش حلقوی ــ نخ ــ صفحه های مختلف مثل روزنامه ــ موکت ــ نايلون، کاغذ سمباده و … ــ قوطی 
مقوايی مثل قوطی کفش

نکات آموزشی و فعاليت های پيشنهادی 
برای آن که فضای يادگيری شاد و لذت بخش باشد شروع درس را با يک بازی مثل لی لی بازی يا گرگم گله می برم و … شروع 
کنيد و با پرسش کردن از آن ها که اگر حرکت نباشد آيا می توان اين بازی را انجام داد. توجه آن ها را به اهميت حرکت در زندگی جلب 

کنيد.
دانش آموزان چيزهايی را که در راه مدرسه در حال حرکت ديده اند فهرست کرده و به کالس گزارش کنند (به صورت نقاشی کردن 
يا به صورت کالمی) با توجه به محل زندگی دانش آموز، پاسخ ها متفاوت خواهد بود. می توانيد برای ارتباط درس با زبان آموزی از آن ها 
بخواهيد يک جسمی که با يک حرفی مثل «س» شروع می شود و حرکت نمی کرده را نام ببرد يا نقاشی کند. در اين فعاليت دانش آموزان 
ضمن گزارش کردن تجربه های خودشان با تجربه های هم کالسی هايش نيز آشنا می شود. و در ارزشيابی از اين فعاليت انتظار می رود که 

همه ی دانش آموزان بتوانند آن را به درستی انجام دهند.
در شهرهای بزرگ برای عبور از خيابان ها، عبور از پل عابر اهميت دارد و از نکات ايمنی است که بايد رعايت بشود.

ــ در فعاليتی، هر دانش آموز چگونه آمدنش به مدرسه را به هم کالسی های خود گزارش می دهد و با چگونگی آمدن هم کالسی های 
شدند آشنا  مدرسه با آن مواجه  ساير نقاط کشور برای آمدن به  مدرسه آشنا می شود. با سختی هايی که ممکن است بچه های  خود به 
می گردد و پی می برد که همه مثل او به مدسه نمی آيند. می توانيد بپرسيد دوست داريد طور ديگری به مدرسه می آمديد؟ و می توانيد از 
بچه ها بخواهيد مسير آمدن به مدرسه را بکشند و آن را به ديوار يا تابلوی کالسی بچسبانند. در ارزشيابی از اين فعاليت انتظار می رود 

که همه ی بچه ها بتوانند آن را انجام بدهند همه ی نقاشی ها را در تمام فعاليت ها از همه بپذيريد.
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ــ برای آن که دانش آموزان به اثر سطح در حرکت پی ببرند تصويرهايی از حرکت دانش آموزان روی برف ها و جاده ی کوهستانی 
و ناهموار و سطح صاف در کتاب آورده شده است. بچه ها تجربه های خود را در حرکت روی زمين برفی، زمين برفی يخ زده ی مناطق 
کوهستانی و سطح صاف را به کالس ارائه کنند. اجازه دهيد موارد ايمنی حرکت روی زمين يخ زده  يا مناطق کوهستانی استفاده از 
کفش مناسب را خود بچه ها در کالس مطرح کنند. اگر در مناطقی هستيد که بچه ها برف نديده اند از آن ها بپرسيد آيا تا به حال برف 
ديده ايد؟ و در کجا؟ و اگر در مناطق کوهستانی هستيد از آن ها بپرسيد آيا دوست داريد برای آمدن به مدرسه جايی زندگی می کرديد که 

زمين صاف داشته باشد؟ اجازه بدهيد بچه ها خواسته ها و آرزوهای خودشان را در کالس بگويند، يا نقاشی کنند.
بچه ها با انجام آزمايش حرکت روی سطح های مختلف را با هم مقايسه می کنند و نتايج مشاهده خود را به کالس گزارش می کنند. 
هر چه سطح هموارتر باشد حرکت روی آن آسان تر است؟ در ارزشيابی از اين فعاليت انتظار می رود که همه ی دانش آموزان بتوانند 
به خوبی آزمايش را انجام دهند ممکن است برخی از دانش آموزان عالوه بر سطح های پيشنهادی کتاب درسی سطح های ديگری را 

پيشنهاد بدهند که بايد در ارزشيابی در نظر گرفت.
ــ برای اثر چرخ در حرکت اجسام از دانش آموزان بخواهيد در راه خانه تا مدرسه وسيله های چرخ داری را که ديده اند نقاشی 

کنند و درباره مشکالتی که در صورت نداشتن چرخ در يکی از وسايل نقاشی شده پيش می آيد صحبت کنند.
می توانيد درباره ی صندلی چرخ دار قصه  دانش آموزی را که در روستا زندگی می کند را تعريف کنيد که آرزوی رفتن به مدرسه 
را دارد ولی به علت مشکلی که در پاهايش دارد نمی تواند. او دارای صندلی چرخ دار است ولی به علت موانع سر راه مدرسه مثالً 
رودخانه نمی تواند از آن عبور کند. دوستانش با هم فکری هم و کمک های دسته جمعی مشکل مدرسه رفتن او را برطرف می کنند و او 

را خوشحال می کنند. از بچه ها بخواهيد برای داستانی که تعريف کرديد نقاشی رسم کرده و راه حل را نشان دهند.
درباره ی کمک کردن به يکديگر و اشاره به آموزه های دينی در اين مورد صحبتی داشته باشيد و از دانش آموزان بخواهيد در 

يک دوره ی کوتاه مثالً يک هفته درباره ی کمک هايی که به ديگران انجام می دهند به کالس گزارش کنند.
دانش آموزان به طور گروهی آزمايش مربوط به اثر چرخ در حرکت را انجام داده و آنچه را که مشاهده می کنند به کالس گزارش 

کنند. انتظار می رود در ارزشيابی از فعاليت های مربوط به اثر چرخ در حرکت همه ی دانش آموزان بتوانند آن ها را انجام دهند.
ايستگاه فکر

برای مفهوم نسبی بودن حرکت فعاليت ساده ای در کتاب آمده است که مشخص می کند 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 کالس مطرح بشود بلکه فقط مطابق متن کتاب، فعاليت به وسيله ی دانش آموزان انجام بگيرد. می توانيد فعاليت هايی مشابه 

کتاب را طراحی کنيد.
ــ درباره ی فن آوری بپرسيد:

در زمان های قديم مردم چگونه از شهری به شهر ديگر می رفتند؟ از دانش آموزان بخواهيد از افراد مسن فاميل بپرسند در کودکی 
وسيله ی رفت و آمد آن ها چه چيزهايی بوده و چه تفاوتی با وسايل رفت و آمد امروز دارد؟ و به کالس گزارش کنند.

بپرسيد با چه وسيله ای به مسافرت می رويد؟ اين وسيله اگرچه طوری بود بهتر بود هر دانش آموز وسيله پيشنهادی خود را بکشد 
و به تابلو نصب کند.

ــ رعايت نکات ايمنی و قوانين
در  اين که  و  بدهند  پيشنهاد  قانون  خيابان  از  عبور  ــ  بازی  مناسب  انتخاب  مثالً  ايمنی  نکات  رعايت  برای  بخواهيد  بچه ها  از 

صورت رعايت نکردن چه جريمه هايی را پيشنهاد می دهند؟
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دو روز يا يک هفته رفتار خود و افراد را در اجرای قوانين مشاهده کرده و به  از بچه ها بخواهيد در يک دوره ی کوتاه مثالً 
کالس گزارش دهند.

انتظار داريم همه ی دانش آموزان در مورد خودشان قوانين را رعايت کرده و به کالس گزارش دهند و بيش تر دانش آموزان عالوه 
بر خودشان رفتار افراد نزديک خود مثل پدر و مادر و برادر و خواهر را مشاهده و به کالس گزارش کنند و برخی از دانش آموزان رفتار 

افراد خارج از خانواده اش مثل هم کالسی و افراد فاميل و همسايگان و … را مشاهده کرده و به کالس گزارش کنند.
در پايان اين درس انتظار داريم: 

ارزشيابی مالک ها و سطوح عملکرد

سطح ۳سطح ۲سطح ۱مالک ها
تأثير عوامل مؤثر فعاليت  آزمايشی/  انجام  با 

به  را  کار ها  شدن  آسان  در  حرکت 
نمايش بگذارند.

در  که  وسايلی  و  کارهايی  از  نمونه ای 
را   است  شده  استفاده  ازحرکت  آن 

گزارش کنند. 

کردن  آسان  برای  را  متنوعی  حل های  راه 
پيشنهاد  روزمره  فعاليت های  در  حرکت 

کنند.

آزمون عملکردی
١ــ وسايل الزم: ٤ قرقره ــ تعدادی نی نوشابه ــ قوطی های کوچک ــ مقواــ نوار چسب ــ چسب مايع ــ گيره ی کاغذ ــ نخ 

ــ کش ــ ورقه ی روزنامه ــ نايلون ــ کاغذ سمباده…
روی  را  آن  و  کنند  درست  بازی  اسباب  ماشين  يک  گروهی  به طور  می دهيد  قرار  اختيارشان  در  که  وسايلی  با  دانش آموزان 

سطح هايی با جنس های مختلف حرکت داده هموارترين سطح و ناهموارترين سطح را تعيين کنند.
ممکن است برخی از دانش آموزان سطح های متنوعی را در نظر بگيرند که بايد در ارزشيابی مورد توجه قرار بگيرد.

قيچی  ــ  خط کش  ــ  ماژيک  ــ  نخ  ــ  بازی  اسباب  کوچک  ماشين  ــ  موکت  و  مقوا  روزنامه،  مثل  ٤سطح  الزم:  وسايل  ٢ــ 
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 ضربه ی آرام روی خط کشيده شده به حرکت درآوريد جايی که ايستاد عالمت بزنيد.
٤ــ طول مسيری را که ماشين طی کرده با نخ اندازه بگيريد.

  ٥ــ آزمايش را روی سطح های ديگر تکرار کنيد.

٦ــ نخ ها را در جدولی مثل جدول زير بچسبانيد.

روزنامه
موکت
نايلون

کدام سطح از همه هموارتر است؟ چرا؟



٨٦

درس سيزدهم

آهن ربای من

درس در يک نگاه
دانش آموزان با به کار بردن مهارت های مشاهده، طبقه بندی و جمع آوری اطالعات 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 N و S است. هر چه قدر اين عمل شکستن را ادامه دهيم، باز هم قطعه های حاصل دارای دو قطب N و 
S خواهند بود می توان چنين نتيجه گرفت که قطب N از قطب S جدا 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 N و S دارند. 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 ظاهرًا 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 
مغناطيسی هم سو شوند و مرکز حوزه ها  به آهن ربا می شود که اکثر دو قطبی های 

از بين برود.
آهن ربای قوی با آهن ربای ضعيف چه تفاوتی دارد؟ هرچه بيش تر دو 

قطبی های مغناطيسی کوچک هم سو شوند قدرت آهن ربا بيش تر خواهد شد.
در دو سر آهن ربا که دو قطبی های مغناطيسی کوچک آزاد هستند خاصيت آهن ربايی بيش تر است.

نگهداری از آهن ربا: دو قطبی های مغناطيسی که در قطب های آهن رباها آزاد هستند به مرور زمان چرخيده و باعث ضعيف 
شدن آهن ربا می شوند با قرار دادن قطب های ناهمنام دو آهن ربا روی هم دو قطبی های مغناطيسی کوچک در قطب ها مفيد شده و بدين 
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ترتيب مانع ضعيف شدن قدرت آهن رباها خواهند شد.
٢ــ ميدان مغناطيسی زمين: انسان از گذشته های بسيار دور به خاصيت مغناطيسی پی برده است مالحان 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. مثالً 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 
قطعه  يک  چسباندن  با  را  می شوند  ربا  آهن  جذب  که  را  چيزهايی  شکارچی  يک  مثل  بخواهيد  آن ها  از  سپس  و  کنند  بندی  طبقه 
می رود  انتظار  دهند.  تعميم  خود  خانه ی   و  کالس  از  خارج  به  را  فعاليت  اين  و  کنند.  گزارش  کالس  به  و  کرده  مشخص  برچسب 
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 کالس و يا فعاليت پی بردن به  يکسان نبودن خاصيت آهن ربايی در 
هدف  کنيد  توجه  کنند.  امتحان  را  خودشان  حل  راه  و  داده  ارائه  دانش آموزان  را  پيشنهادها  و  حل ها  راه  دهيد  اجازه  ربا  آهن  يک 
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 مثالً ماهی هايی که حرف «ب» دارند را با آهن ربا صيد کنند 
يا گيره های مسی پالستيکی 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.
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٣ــ در فعاليت اثر قطب های دو آهن ربا بر يک ديگر توجه کنيد هدف، آموزش قطب ها و اثر قطب های هم نام و غير هم نام نيست 
،در سال های بعد آموزش خواهند ديد. بلکه فقط مشاهده جذب و دفع بين قطب ها دو آهن ربا است. در فعاليت استفاده از آهن ربا 
در زندگی روزمره انتظار می رود بيش تر دانش آموزان استفاده از خواص آهن ربا را در برخی وسايل مورد استفاده در زندگی روزمره 

گزارش دهند.
فعاليت پيشنهادی:  جعبه يا قوطی يکسان را انتخاب کنيد، در سه تا از جعبه ها آهن ربای تيغه ای و نعل اسبی و ميله ی آهنی، 
بخواهيد  دانش آموزان  از  حال  نبرند.  پی  آن  وجود  به  دانش آموزان  که  کنيد  محکم  قوطی  به  طوری  را  آن ها  چسب  با  و  داده   قرار 

تشخيص دهند:
١ــ در کدام يک از جعبه ها آهن ربا هست؟ علت انتخاب خود را بگويند.

٢ــ قوی ترين آهن ربا در کدام جعبه است؟
٣ــ از آن ها بپرسيد چگونه می توان شکل آهن رباها را تشخيص دهند؟

جدول ارزشيابی مالک ها  و سطوح عملکرد

سطح ۳سطح ۲سطح۱مالک ها

درک و خاصيت آهن ربا
را  آهن ربا  خواص  آزمايش هايی  اجرای  با 
در  قدرت  نبودن  (يکسان  بگذارد  به نمايش 
آهن رباها و در يک آهن ربا ــ نفوذ خاصيت 

آهن ربا از مواد ــ شکل ها)

استفاده از خواص آهن ربا را در 
برخی از وسايل مورد استفاده در 

زندگی روزمره گزارش دهند.

برای  متنوعی  راه حل های 
قطب ها  ــ  قدرت  شناسايی 

پيشنهاد می دهند.

اجرای  و  بازی  طراحی 
آن

بازی طراحی شده، الگو گرفته از بازی های 
رايج است.

بازی طراحی شده نشان دهنده ی  
قدرت و شکل آهن ربا است.

از  استفاده  با  شده  طراحی  بازی 
است.  آهن ربا  خواص  مجموعه 
و بيانگر ترکيب اين خواص برای 

افزايش جذابيت بازی است.
 

استفاده از آزمون های عملکردی برای سنجش سطح توانايی دانش آموزان می تواند مورد استفاده قرار گيرد. برای مثال می توانيد 
چند آهن ربای مختلف و تعدادی سنجاق يا گيره را در اختيار دانش آموزان بگذاريد و از دانش آموزا بخواهيد به هر ترتيب که می توانند 

آن ها را طبقه بندی کنند يا با آن يک بازی طراحی کنند يا بر حسب قوت آهن ربا آن ها را مرتب کنند.
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درس چهاردهم
 

از گذشته تا آينده

درس در يک نگاه
 در اين درس سعی شده است که دانش آموزان با مفهوم فناوری و يکی از کاربردهای آن يعنی روشنايی  آشنا 
شده و سير تغيير و تکامل آن را در طول تاريخ درک کنند. دانش آموز در فرايند اين درس می تواند آنچه را که در مورد  

فناوری روشنايی فراگرفته است به ساير فناوری های مورد استفاده در زندگی تعميم دهد. 

اهداف /پيامدها 
در پايان اين درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: 

و  جمع آوری  دارند  کار  سر  و  آن  با  روزمره  به طور  که  ه  ساد  فناوری  يک   مورد  در  را  اطالعاتی  ١ــ  سطح 
گزارش کنند.  
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سطح ٢ــ اطالعاتی 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 الزم 
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 اليه آلومينيمی دارد 

به عنوان قالب و يک مداد يا خودکار برای آويزان نگه داشتن فتيله در داخل قالب.

دانستنی های معلم
فرايند  در  را  مفهوم  اين  فقط  دانش آموز  است  است .کافی  مشکل»  حل  برای  دانش  «به کارگيری  فناوری  تعريف  ساده ترين 
آموزش اين درس درک کند. ١ــ 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 المپ الکتريکی حدود ٢٠٠ سال 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 مشکالت  را 

شناسايی کنيد و برای حل آن ها  راه حل ارايه دهيد. دستورالعمل زير در ساخت شمع به شما کمک می کند:
با  يعنی  ماری  بن  روش  به  را  پارافين  و  بپرهيزيد  پارافين  مستقيم  دادن  حرارت  از  که  کنيد  توجه  کرده ايد،  آماده  که  وسايلی  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 المپ 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 احتماالً مرتبط است و بپذيريد.  



٩٢

 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 مشکالتی 

روبه رو می شدند؟»به دانش آموزان اجازه دهيد که مشکالتی را که به نظر شان می رسد بيان کنند.
«وسايل روشنايی از گذشته تا امروز خيلی تغيير کرده اند».از دانش آموزان بخواهيد که از قبل برخی از وسايل روشنايی قابل 
حمل مورد استفاده در منزل را به کالس 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. مثال 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 مشکالتش را در زمينه وسايل 
روشنايی حل می نمايد و اين روند تا آينده ادامه دارد.درفعاليت «در مورد هر وسيله ی روشنايی که نمی شناسيد، از بزرگ ترها سؤال 
کنيد و برای همکالس 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 اطالعاتی جمع آوری کنند و در کالس 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 می شود، 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 المپ های حبابی يک جهش در فناوری روشنی محسوب می شود برای اين قسمت می توانيد چند المپ 
روشنايی شفاف معمولی را به کالس 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 المپ 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 المپ 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 کرده اند؟» 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 اشکاالت 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 مشکالت وسايل روشنايی فعلی جلب کنيد. با طرح اين پرسش در 

حقيقت نتيجه گيری در مورد تکامل فناوری (در اينجا فناوری روشنايی) انجام می شود.
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هدف از «سعی کنيد درباره ی  وسايل روشنايی در آينده يک فکر جديدی ارايه کنيد».اين است که دانش آموز با 
استفاده آن چه که تا کنون در کالس و در منزل در مورد وسايل روشنايی ياد گرفته است و به نظر او بهتر کار می کند و 

خطرات کمتری دارد را با استفاده از تخيل و خالقيت خود ارائه دهد (شايد پيشنهاد عملی نباشد).  

محدوديت های  حذف  و  روشنايی  وسيله  يک  برای  نياز  مورد  فاکتورهای  کمک  با  دانش آموز  حقيقت  در  بخش  اين  طرح  با 
روشنايی،  وسيله  يک  برای  الزم  ويژگی های  داشتن  بر  عالوه  که  زد  خواهد  وسيله ای  خلق  به  دست  تخيل  در  فعلی  روشنايی  وسايل 
محدوديت های وسايل روشنايی  فعلی را نخواهد داشت که به نوعی تفکر آينده نگر را در دانش آموز تقويت خواهد کرد.                                    

دانش آموز  که  مواردی  و  دهيد  آموزش  عمل  حين  در  را  سازی  شمع  عملی  کار  دانش آموزان  اولياء  حضور  با  جلسه ای  در   
می تواند در اين کار با بزرگتر خود مشارکت نمايد را يادآور شويد.

جدول ارزشيابی مالک ها و سطوح عملکرد

سطح ۳ سطح ۲ سطح ۱ سطوح مالک

جمع آور ی اطالعات
جمع آوری  اطالعات 
از  يکی  به   محدود  شده 
با  مرتبط  فناوری  انواع 

روشنايی است. 

به  مربوط  شده  جمع آوری  اطالعات 
روشنايی  زمينه  در  مختلفی  فناوری های 
است و اطالعات مرتبط، معتبراست اما روند 

تغييرات را به طور منظم منعکس نمی نمايد. 

به  مربوط  شده  آوری  جمع  اطالعات 
فناوری روشنايی و فناوری های مرتبط با 
آن است و تغييرات اين فناوری را در يک 

بازه زمانی نشان می دهد. 

تهيه گزارش تغييرات
بيشتر  شده  تهيه  گزارش 
و  نظرات  به  مستند 
تجربيات شخصی است. 

شناخته  منابع  به  شده  تهيه  گزارش  در 
موارد  تمامی  اما  است  شده  اشاره  شده ای 

مستند نيست. 

شناخته  منابع  به  مستند  شده  تهيه  گزارش 
شده ای است و نظرات شخصی ارائه شده 

در راستای مستندات ارائه شده است.

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

معلم علوم تا چه حد بايد بداند
يکی از مسائلی که معموالً معلمان علوم را نگران می کند، عدم اطمينان و نيز نگرانی آن ها نسبت به سطح دانشی است که دارند 
و تصور می کنند شرط الزم 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 می دهد بايد درباره ی اين مفهوم آن اندازه دانش 
و اطالعات داشته باشد تا از اعتماد به نفس الزم برای تدريس اين مفهوم برخوردار باشد؛ اما اين فقط شرط الزم 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 مقاله های علمی که حاصل کارهای پژوهشی طوالنی مدت است، بسيار سرسام آور است. صحبت از تعداد چند 
ده هزار  زمينه ی مطالعاتی و چند صد هزار نشريه ی علمی در زمينه ی علوم تجربی است. با چنين سرعت رشد اطالعات طبيعی است 
اگر ما معلمان در پاسخ  به بسياری از پرسش ها با مشکل مواجه شويم. چون اصطالحات علمی به روز تعريف می شوند و ما را توان 
افزار  سخت  مورد  در  شما  از  دانش آموزی  و  هستيد  ساده  ماشين های  آموزش  حال  در  کالس  در  شما  مثال  نيست .برای  آن ها  فهم 
کامپيوتر سؤال می کند، طبيعی است که شما در اين مورد دانش  کافی نداشته باشيد. به عبارت ساده تر «هر چقدر هم اطالعات شما در 
زمينه ی دانستنی های علوم تجربی زياد باشد هرگز کافی نيست.» و البته اين حرف به اين معنا نيست که پس می توان حداقل دانش الزم 
را هم نداشت و در عين حال معلم موفقی بود. بديهی است که برای آموزش ماشين های ساده نخست خود شما بايد ماشين های 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: اوالًحجم دانش بشر 
در حال افزايش لحظه ای است و ثانياً اين دانش ممکن است تغيير کند، تازه شود و يا کهنه شود، نمی توان صريحاً پاسخ داد که معلم 

علوم تا چه حد بايد بداند.
بسياری از سازمان های آموزش علوم جهانی چنين بيان کرده اند که معلم علوم بايد: 

اعتقاد  ١ــ پژوهش را به عنوان مرکز اصلی فرايند آموزش تلقی کند و به اهميت کاربرد مهارت ها در پژوهش های علمی عميقاً 
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 شده اند.

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 حرفه ای خود بپردازد. 
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عالوه بر آن معلم بايد در کسب اطالعاتی علمی که به داليلی مورد نياز است توانا باشد. به عبارت ديگر به همان راحتی که می تواند 
بهتر  به کودک بگويد «من هم جواب را نمی دانم» بتواند به او بگويد «اما می توانم به تو کمک کنم که چگونه و از چه طريقی احتماالً 

می توانی 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 کالس نقش بسيار مهمی در فرايند آموزش ايفا می کند. اگر اين کار به تعامل بين دانش آموز و معلم تبديل 
نشود از مسير آموزشی خود منحرف می شود. به عبارت ديگر تا زمانی که دانش آموز 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 نمی افتد. معلمان 
بايد فضای کالس را برای هر نوع پرسشی از طرف دانش آموز آماده کنند و عکس العملشان در قبال پرسش دانش آموز به گونه ای باشد 

که آنان را به يافتن پاسخ هدايت کند. اجازه دهيد به اين مطلب بيش تر بپردازيم:
فرض کنيد در يک کالس چهارم يا پنجم دبستان ناظر فعاليت معلمی هستيد که دانش آموزان را آزاد گذاشته است تا با باطری، 
کارند،  سرگرم  معلم  پرسش های  از  اضطراب  و  نگرانی  بدون  دانش آموزان  کنند.  آزمايش  است  آنان  اختيار  در  که  سيم هايی  و  المپ 
جيغ های شادمانی و تعجب گاه و بيگاه شنيده می شود، گفت وگوها با فرياد «ببين، چراغ را روشن کردم!» آرام می گيرد و پرسش ها با 
جمله «بيا امتحان کنيم» دنبال می شود. دانش آموزان تقريباً هر نوع مداری را که امکان دارد با ترکيب های مختلف سيم و المپ و باطری 
بسته شود، امتحان می کنند. در ميان شور و عالقه ی دانش آموزان، ناگهان معلم دستانش را به هم ميزند و ختم فعاليت را اعالم می کند 

و شروع می کند 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 دانش آموز بدهد خود با مهارت يک مدار صحيح را روی تخته می کشد و از بچه ها می خواهد که 
آن را در دفترشان کپی کنند. مينا و مريم و ساير بچه ها با شتاب طرحی را که معلم کشيده کپی می کنند. به دنبال اين اتفاق،طبيعی است  
بچه ها فکر کنند کارهايی را که انجام داده بودند چندان ارزشی نداردچون با پرسش های معلم بی ارتباط بود. تجربه های با ارزش آنان 

که می توانست منشأ گفت وگوها و پرسش های جديد شود عمالً بدون استفاده ماند.
اين  ندارد.  يادگيری  برای  کودکان  تشويق  در  تأثيری  هيچ  که  پرسشی  يعنی  است.  ارزش  کم  پرسش   از  نمونه  يک  مثال  اين 
پرسش ها چه ويژگی دارند و معلم چگونه می تواند آن ها را مشخص کند؟ (در طرح اين نوع پرسش ها ما جريان عادی کالس را بيش تر 

در نظر داريم و به پرسش های امتحانی در جای ديگر می پردازيم.)
پرسش کم ارزش: پرسش های شفاهی و کتبی مشابه پرسش های زير:

باد چگونه توليد می شود؟
چند فايده جانوران را نام ببر. چه عواملی به رشد گياه کمک می کند؟

چرا اگر به گياه آب ندهيم خشک می شود؟
نام اين گياه چيست؟

آن  ارزش  کم  پرسش های  است.  مطالب  يادآوری  از  ناشی  تنها  و  نمی طلبند  را  علمی  فعاليت  گونه  هيچ  يا  پرسش هايی  چنين 
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نوع پرسش هايی است که دانش آموز پاسخشان را می داند، يا اگر نمی داند می تواند از يک منبع ثانويه (معلم يا کتاب) پيدا کند. چنين 
پرسش هايی از نظر نقطه شروع فعاليت بی ارزش اند، اما بعضی مواقع برای ايجاد ارتباط کالمی مفيدند.

معموالً پرسش های کم ارزش با کلمات ساده و استفهامی مثل، چرا، چگونه، يا چه، شروع می شود، البته بسياری از پرسش های 
يافتن  برای  دانش آموز  که  کليشه ای  هستند  پرسش هايی  معموالً  بی ارزش  پرسش های  اما  می شوند،  شروع  کلمات  همين  با  هم  مناسب 
پاسخ آن بايد در ذهنش دنبال صفحات مربوطه کتاب و جمالت کليشه ای آن ها می  گردد. زيرا پاسخ اين پرسش ها در کتاب درسی يافت 
می شود و يا در جزوات و نوشته های کپی شده از تخته سياه نيز آمده است. بنابراين طبيعی است که در پاسخ به پرسش های کليشه ای و 
کتابی دانش آموز هم به دنبال پرسش های کليشه ای در کتاب باشد. و اگر پاسخ را به خاطر نياورد حسابی نااميد می شود. زيرا اين پاسخ ها 
مسايلی نيستند که کودک خود بتواند آن ها 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 می شوند. به اين دليل چنين عکس العمل هايی را از دانش آموزان زياد ديده ايم: 
«جواب اين سؤال را ديشب ده بار از حفظ کردم، حتی يادم هست در کدام پاراگراف است ولی اآلن همه چيز يادم رفته.» و معلمان 

بسياری هم در پاسخ پرسش های کتاب دانش آموزان را راهنمايی می کنند که دور پاراگرف پاسخ مربوطه خط بکشند.

اما پرسش «درست» چه ويژگی دارد؟
پرسش مناسب اولين قدم برای يافتن پاسخ مسئله ای است که راه حلی دارد. سؤال مناسب شخص را وادار به تعمق بيش تر، 

انجام آزمايشی جديد يا تمرينی نو و بديع می کند:
فکر می کنی اندازه ی برگ های يک گياه وقتی که نزديک تر به ريشه اند بزرگ تر است يا وقتی دورتر از ريشه اند؟ ــ 

فکر می کنی هر چه سن باالتر رود ضربان قلب بيشتر (يا کمتر) می شود؟ ــ 
پرسش درست از کودک او را به سوی مشاهده دقيق اشياء و پديده های واقعی، جايی که پاسخ نهفته است هدايت می کند و از 
کودک می خواهد قبل از بيان پاسخ، آن را نشان دهد، و چون کودک به سادگی می تواند پاسخ را نشان دهد اعتماد به نفس در پاسخ 

يابی را پيدا کنند، چنين پرسش هايی را «پرسش های سازنده» می نامند.
وقتی معلم از دانش آموزی که سرگرم مسئله ی شناوری و بازی با آب و انواع شيشه هاست می پرسد «نگاه کن، شيشه خالی که 
درش را بسته ای روی آب مانده، فکر می کنی می شود اين شيشه را در آب غرق کنی؟ » و او را رها می کند تا خود جواب را پيدا کند. 

در حقيقت او را به مشاهده ی دقيق و سعی و کوشش دريافتن پاسخ از طريق دقت در پديده های غرق و شناوری ترغيب می کند.
حال به انواع پرسش ها دقت کنيد:

پرسش تمرکزی:
«هيچ دقت کرده ای که گياه در جای مرطوب بيشتر گل می دهد!» يا «آيا ديده ای برگ کدام قسمت درختان در فصل پاييز زودتر 

زرد می شود؟»
«در داخل اين گل چه می بينی؟»

«اين آزمايش چه چيز را نشان می دهد؟»
«اگر يک گوش خود را بگيری صدای کدام ظرف را کم تر می شنوی؟ آيا اصالً صداها فرق می کند؟» و...

پاسخ اين پرسش ها فقط از طريق مشاهده ی ساده جواب داده می شود و ممکن است به دنبال آن ها پرسش های مشکل تری مطرح 
کنيد:

«عکس العمل يک کرم، وقتی نور چراغ قوه را به طرف او بتابانی چيست؟ عکس العمل گربه چيست؟»
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پرسش های اندازه گيری: اين پرسش های با چقدر، چه اندازه؟ چند دانه؟ چه مدت؟ و … شروع می شود.
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 
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  قوه 
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. مثالً 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 استداللی دارند را به نام پرسش های «استداللی» می ناميم که معموالً 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 اکثرًا 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. مثالً: «کار مفصل چيست؟ آيا ماهی به هوا احتياج دارد؟ کار آبشش چيست؟» بديهی است که 
پرسش های استداللی 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 استدالل 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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احساس آزادی و راحتی کند، نگران زمان نباشد.  نکته ی بسيار مهم اين است که دانش آموز در هنگام پاسخ دادن بايد کامالً 
اگر اين پرسش ها با جمالتی 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 ۱ و ۲ در فرآيند پرسش و پاسخ در کالس
 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، اوالً پس از پايان پرسش ديگر به چشم او نگاه نکنيد، توجه خودتان را به چيز ديگر 
انتظار:١»  را «فرصت  زمان  اين  دهيد.  کردن  فکر  فرصت  او  به  دقيقه  يک  مثالً  کوتاهی  زمان  و  کنيد  معطوف  تخته  کردن  پاک  مثالً 
می نامند. پس از اين که دانش آموز پاسخ داد قبل از اينکه عکس العمل نشان دهيد، دوباره ١ دقيقه وقت بگذرانيداين زمان را «فرصت 

انتظار: ٢» می نامند و سپس قبل از هر نوع تأييد، تکذيب يا اصالحی، نظر دانش آموزان ديگر را جويا شويد
مينا، متوجه شدی مريم چه نظری داشت؟

وقتی فرصت تفکر کردن به دانش آموزان می دهيد، اوالً 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 کالس: ١ــ 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 مثالً:

الف) قسمتی از وقت کالس 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 کالس 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 خالصه ی کالم 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 شود، ٢ــ 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 استداللی 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 عالقه 
حسين و علی فهميده اند شناوری يعنی چه، به  به جست و جوگری اتفاق نيفتاده است و در نهايت معلم نمی تواند مطمئن شود اصالً 

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 ٣ دقيقه 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 ۶ دقيقه: 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 عالقه 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 عالقه و منفعل باقی ماند.
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