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هفت شش

روش استفاده از کتاب های این مجموعه

زیرمجموعه ی علوم زمین از مجموعه ی بازی کن، بساز، بیاموز شامل بیش از ۱6۰ 
فعالیت آسان عملی در زمینه های زمین شناختی زیراست: 

هوا 	•

آب 	•

وضعیت هوا 	•

زمین 	•

بوم شناسی )اکولوژی( 	•

باالی زمین 	•

در فراسوی زمین 	•

شرایطی که معلم باید داشته باشد:

به  کمک  به  تعهد   )۱( باشد:  داشته  مهم  نگرش  دو  باید  ازنظرعلمی  ابتدایی  معلم 
دانش آموزان برای کسب مهارت های  یادگیری و )2( اعتقاد به ارزش علم و نتایج آن 

در زندگی و یادگیری کودکان. 

 برای این که برنامه    ی علمی مؤثر و جذابی را در سطح ابتدایی اجرا کنید، الزم نیست 

دانشمند باشید. آنچه به معلم ابتدایی صالحیت کار علمی را می دهد، بیش از هرچیز 
عالقه، خالقیت، اشتیاق و تمایل به آزمودن و انجام دادن کاری نو است. اگر تاکنون 
آموزش عملی علوم تجربی را امتحان نکرده اید، به محض شروع خواهید دید که مثل 
تخمه شکستن است: نمی شود فقط  یک دانه شکست! امتحان کنید. شور و هیجانی 
که در دانش آموزانتان خواهید دید، بارها و بارها شما را به این کار وادار خواهد کرد. 

سال های اول دبستان
بسیاری از این فعالیت های عملی را می توان به آسانی برای کودکان سال های اول 
دبستان مناسب کرد. این که دستورالعمل )روش کار( فعالیت ها برای دانش آموزانی 
نوشته شده که می توانند بخوانند و گام به گام آن ها را دنبال کنند، مانع از آن نمی شود 
که معلم های سال های اول دبستان آن ها را با دانش آموزان خود انجام دهند. با کمی 
تغییر و توضیح شفاهی روش کار، بسیاری از این فعالیت ها را می توان برای کودکان 
پیش دبستانی، پایه    ی اول و دوم استفاده کرد. در بعضی از فعالیت ها می توان گام هایی 
را که باالتر از سطح دانش آموزان هستند، حذف کرد، و در عین حال با ایجاد فرصت 
داد.  ثمر خواهد  بعدها  آن ها کاشت که  را در ذهن  بذر مفاهیمی  تجربه های علمی 
آن  مشاهده    ی  با  را  می کنند«  ساده تر  را  کار  »ماشین ها  مفهوم  می توانند  کودکان 
دریابند. می توان از این کودکان خردسال خواست که به جای استفاده از فرمول، برای 

گزارش دادن از واژه های »آسان تر« و »سخت تر« استفاده کنند. 

 معلمان پایه های اول دبستان احتماال از اغلب بخش های »برای مسئله حل کن ها« 
چشم پوشی خواهند کرد. اشکالی ندارد. این بخش ها برای دانش آموزانی طراحی شده 
است که اشتیاق دارند از درس کالس فراتر بروند. فعالیت های پایه ای را که روش 
کار برای آن ها نوشته شده است، اجرا کنید و همراه با دانش آموزانتان از تجربه های  

یادگیری لذت ببرید. 
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نه هشت

دوره    ی راهنمایی تحصیلی١ 
قابل  نیز  راهنمایی  دوره    ی  دانش آموزان  برای  این مجموعه  فعالیت های  از  بسیاری 
پایه    ی علوم  به منظور درک مفاهیم  ابتدایی که  فعالیت های  از  استفاده اند. می توان 
تجربی طراحی شده اند، به ویژه آن هایی که در کتاب های درسی دبستان نیز آمده اند، 
چشم پوشی کرد. ولی فعالیت هایی که بخش »برای مسئله حل کن ها« را دارند  یا به 
صورت »فعالیت تقویتی« مشخص شده اند، به دانش آموزان در درک عمیق تر آنچه 
در مدرسه می آموزند، کمک می کنند و موضوع های خوبی برای تحقیق در اختیار آنان 
می گذارند. دانش آموزان از نظر خواندن و درک مطلب به آن سطح رسیده اند که از 
بخش های »اطالعاتی برای معلم« استفاده کنند، بنابراین دقت کنید که پاسخ های 
دادن  انجام  از  بلکه  نباشد،  بخش  این  مطالعه    ی  نتیجه    ی  فقط  و  آنان طوطی واری 
فعالیت و درک عمیقی که حاصل روش کشف/تحقیق است، نتیجه شده باشد. اگر 
گرفتن  اطالعات  و  حرفه ای  افراد  یا  کارشناسان   با  مصاحبه  فعالیت ها  بعضی  برای 
را  آنان  افراد  این  با  اداری  تماس  و  معرفی نامه  تهیه    ی  در  دارد،  ضرورت  آنان  از 
یاری کنید. همچنین در یافتن منابع به آنان کمک کنید. در مناطقی که دسترسی به 
کامپیوتر و اینترنت آسان است، دانش آموزان می توانند برای  یافتن مطالب مورد نظر 
خود، عالوه بر دانشنامه ها و کتاب های مرجع، از سی دی های آموزشی- اطالعاتی  یا 
سایت های اینترنتی استفاده کنند. البته در مورد اخیر هم به راهنمایی و هم نظارت 

معلم  یا والدین نیاز دارند. 

روی عالیق دانش آموزان سرمایه گذاری کنید. 
ندارند.  توالی خاصی هم  و  نشده  پایه    ی تحصیلی طبقه بندی  نظر  از  فعالیت ها  این 
می توان روی حیطه هایی که دانش آموزان بیشتر دوست دارند، تأکید کرد. به تدریج که 
با انجام دادن فعالیت ها مجرب تر می شوید، مهارت شما نیز در راهنمایی دانش آموزان 

به سوی کشف و بینش مناسب بیشتر خواهد شد. 

سازماندهی برای رویکرد فعالیت- محور

نیازهای امروزی معلمان را به استفاده از برنامه های فعالیت- محور و پژوهش- محور 
با کتاب های کمک درسی و منابع مرجع دیگر  ترغیب می کند. ما نیز با این رویکرد 
کار می کنیم و فعالیت هایی که در اینجا آمده اند، در جهت  ترویج کشف عملی است 
که پرورش مهارت های  یادگیری ارزشمند را از راه تجربه    ی مستقیم تقویت می کند. 

  یکی از امتیازهای این رویکرد از بین بردن نیاز کودکان به کتابی واحد در زمانی 
واحد است. دانش آموزان می توانند با تهیه    ی کتاب های آموزشی غیردرسی، ویدئوها 
و سی دی های آموزشی، مدل ها و منابع دیداری دیگر به  یادگیری بهتر برسند، روی 
موضوع های مورد عالقه    ی خود تأکید کنند، برمشکالت خواندن فایق آیند و به سطح 

کالسشان محدود نشوند و در سطحی که مناسب آنان است، مطالعه و کار کنند. 

جاذبه ها 

می توان  و  است  انعطاف  قابل  مجموعه  مختلف  کتاب های  در  فعالیت ها  این  توالی 
آن را طبق عالقه، قابل دسترس بودن مواد، فصل  یا عوامل دیگر تعیین کرد. بیشتر 
فعالیت های هر کتاب را می توان برای جلب توجه دانش آموزان به عنوان جاذبه به کار 

برد. چنین کاربردی می تواند به ما کمک کند به چند هدف خاص برسیم: 

شناسایی عالیق دانش آموزان و انتخاب موضوع های درسی. 

در دست داشتن   انواع فعالیت های  عملی هیجان انگیز  و جالب با گوناگونی وسیع  	•
در بسیاری از حیطه های علمی. وقتی دانش آموزان به فعالیت هایی می پردازند 
فعالیت های  دادن  انجام  انگیزه    ی  حتماال  دارند،  آن ها  به  خاصی  عالقه    ی  که 

اضافی مرتبط که درهمان کتاب آمده  است، در آنان بیدار می شود. 

آشنا کردن معلم و دانش آموزان با رویکرد کشف/تحقیق.  	•

استفاده از آن ها درموقعیت هایی که زمان محدودی برای فعالیت باقی مانده و  	•
۱. این بخش با توجه به روش های آموزشی و مطالب درسی در دوره ی راهنمایی تحصیلی ایران، در ترجمه به این پیش گفتار اضافه شده است. م
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یازده ده

فعالیتی بسیار جالب الزم است. 

ویژگی های منحصر به فرد

هنگام استفاده از این کتاب، نکات زیر را به خاطر داشته باشید: 

بیشتر این فعالیت ها را با تغییرات اندک می توان برای چند پایه به کار برد.   .۱

در رویکرد کشف/تحقیق،  یادگیری عملی دانش آموز محور  کار است.   .2

اهداف اصلی ما، پرورش مهارت های تفکر انتقادی و حل  مسئله اند.  یادگیری   .۳
فعالیت  انجام  ازفرایند  که  دانشی  و  بینش  ولی  است،  جانبی  نتیجه    ی  محتوا 

حاصل می شود، عمیق تر از زمانی خواهد بود که محتوا هدف اصلی باشد. 

یکی دیگر از اهداف این مجموعه، آماده کردن معلمان برای آموزش کشف/  .4
تحقیق و تقویت  مهارت های پرسش و راهنمایی در پاسخ به پرسش هاست. 

بیشتر مواد و وسایل الزم برای فعالیت ها در خانه  یا مدرسه موجودند.   .۵

قصد این بوده است که فعالیت ها باز و قابل انعطاف باشند و به بسط مهارت ها   .6
از راه حداکثر استفاده از منابع خارجی کمک کنند: )الف( در تمام کتاب ها کمک 
یادگیری    و   آموزش  در  است؛ )ب(  توصیه شده  آگاه  افراد  و  والدین  از  گرفتن 
مؤثر علوم، وجود کتابخانه، مرکز مواد دیداری شنیداری، و دیگر منابع مدرسه ای 
می توانند  ویدئویی  برنامه های  و  آموزشی  تلویزیون  )ج(  و  است  ضروری 

برنامه های علمی را غنی کنند. 

به استثنای فعالیت هایی که با عنوان »معلم باید اجرا کند و نمایش دهد«  یا   .7
»فعالیت کالسی« مشخص شده اند، در بقیه    ی فعالیت ها دانش آموزان می توانند 
فردی، دونفری  یا در گروه های کوچک کار کنند. در بیشتر موارد، معلم مواد و 
وسایل را جمع آوری و سازماندهی می کند، مکان  یادگیری را آماده می سازد، و در 
مقام شخصی آگاه عمل می کند که دانش آموزان می توانند به او مراجعه کنند. 
در بسیاری موارد، مواد و وسایل فهرست شده و روش کار تنها چیزهایی هستند 

که دانش آموزان برای اجرای فعالیت نیاز دارند. 

اطالعاتی که تحت عنوان »به معلمان« در ابتدای هرجلد، یا »اطالعاتی برای   .8
معلم« که در انتهای هر جلد از این مجموعه می آید ، به شما کمک می کند 
و  پرسش  مهارت های  عالوه،  به  آورید.  دست  به  را  محتوایی  نیاز  پیش  که 
راهنمایی شما  را تقویت می کنند. همچنین فهرستی از منابعی که می توانید خود  
یا دانش آموزانتان برای کسب اطالعات بیشتر به آن ها مراجعه کنید  در انتهای 

کتاب آمده است. 

در تمام کتاب ها در صورت نیاز، برگه های فعالیت در اندازه    ی واقعی داده شده   .۹
است. این برگه ها را می توان به آسانی تکثیر کرد و برای استفاده    ی دانش آموزان 

در دسترس نگه داشت. 

چارچوب فعالیت ها

هر فعالیت این مجموعه شامل اطالعات زیر است: 

شماره    ی فعالیت: فعالیت ها ی هر کتاب برای مراجعه    ی آسان تر، به  ترتیب شماره  	•
مرتب شده اند. شماره    ی هر فعالیت دو قسمتی است تا هم شماره    ی بخش و هم 

شماره    ی فعالیت در آن بخش مشخص شود. 

انجام  از  پس  که  است  پرسشی  به صورت  فعالیت  هر  عنوان  فعالیت:  عنوان  	•
فعالیت می توان به آن پاسخ داد. هدف پرسش گرفتن پاسخ بله یا خیر نیست، 

مهم فرایندی است که دانش آموز در پاسخ دادن طی می کند. 

توصیه های خاص: بعضی از فعالیت ها را فقط معلم باید اجرا کند و نمایش دهد و  	•
بعضی دیگر باید به صورت گروهی اجرا شوند  یا به دالیل ایمنی نیاز به نظارت 
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سیزده دوازده

نزدیک معلم دارند که درمورد آن ها توصیه های خاص ارائه شده است. 

را  فعالیت ها  از  بسیاری  انجام دهید:  اخانواده و دوستانتان  ببرید و ب  به خانه  	•
دوستان  و  خانواده  و یادگیری  داد که موجب سرگرمی  انجام  خانه  در  می توان 
و  جالب  بسیار  کودکان  زندگی  در  تجربیات  گونه  این  می شود.  دانش آموزان 
به  یادماندنی است، زیرا طی آن مطالبی را که درمدرسه  یاد گرفته اند، به دیگران 
و  نفس  عزت  بلکه  است،  عمیق تر  فقط  یادگیری  نه  آن  نتیجه    ی  می آموزند. 
با توصیه    ی »به خانه  نیز تقویت می کند. فعالیت هایی  آنان را  اعتماد به نفس 
ببرید و با خانواده و دوستانتان انجام دهید« مشخص شده اند که تمام معیارهای 

زیر در مورد آن ها صدق کند: 

فقط نیاز به مواد و وسایلی داشته باشند که در خانه پیدا شوند.   )۱

به احتمال قوی از نظر کودک جالب و جذاب باشند.   )2

کودک بتواند بدون خطر آن ها را به تنهایی انجام دهد،  یعنی مثاًل در آن ها از   )۳
شعله    ی آتش، ظرف داغ و اشیاء تیز استفاده نشود. 

البته فعالیت های دیگر را هم می توان با حضور و نظارت والدین انجام داد. 

مواد و وسایل الزم: در هر فعالیت فهرست مواد و وسایل مورد نیاز آمده است.  	•
این مواد و وسایل را می توان به آسانی تهیه کرد. در بعضی موارد توصیه هایی 

برای تهیه  یا جایگزینی آن ها نیز ارائه شده است. 

روش کار: مراحل فعالیت، با زبانی ساده، گام به گام برای دانش آموزان نوشته شده  	•
است. 

به  آن ها  در  که  دارند  بخشی  چنین  فعالیت ها  بیشتر  حل کن ها:  مسئله  برای  	•
ببرند،  فعالیت کالسی  از  فراتر  را  دانش آموزانی که عالقه مندند مطالعات خود 

تحقیقات و آزمایش هایی اضافی پیشنهاد شده است. 

اطالعاتی برای معلم: شامل نکته ها و دانش زمینه ای برای تدریس است. در  	•

این گونه اطالعات تحت عنوان »به معلمان«  نیز  ابتدای هر بخش هرکتاب 
ارائه شده است. 

پایه    ی تحصیلی

فعالیت های این مجموعه برای پایه های خاص طراحی نشده اند. بسیاری از فعالیت های 
هرکتاب را می توان با تغییراتی برای دانش آموزان پایه های اول ابتدایی مناسب ساخت، 
درحالی که بعضی فعالیت های دیگر برای دانش آموزان دوره    ی راهنمایی نیز جالب 

توجه و برانگیزاننده اند. 

سخن آخر

برای پرورش  دارد و  یافتن روش هایی  کشف هیجانی که در پژوهش علمی وجود 
از هدف های مهم آموزش  انتقادی و پشتکار در حل مسئله  حس کنجکاوی، تفکر 
علوم تجربی در دوره    ی آموزش عمومی است. رویکرد کشف/تحقیق همچنین باید 
که  است  مهم  بسیار  باشد.  داشته  تأکید  گفت  وگو  و  بحث  و  شفاهی  پاسخ های  بر 
درباره    ی  و  دهند  انجام  بسیاری  عملی  فعالیت های  علوم  در یادگیری  دانش آموزان 
داد  متعددی  فرصت های  کودکی  هر  به  باید  کنند.  می دهند، صحبت  انجام  آن چه 
تا مشاهداتش را توصیف کند و شرح دهد که چه می کند و چرا. این فعالیت ها، به 
استثنای ثبت مشاهدات، معموال به نوشتن زیاد نیازی ندارند، ولی نوشتن نیز مهارتی 
است که می تواند از  رهگذر عالقه به علوم و انجام دادن فعالیت های علمی، تقویت 
با یک گام  شود. یک ضرب المثل قدیمی چینی می گوید: »سفِر هزاران کیلومتری 
شروع می شود.« امیدوارم ایده ها و فعالیت های این کتاب به برداشتن این نخستین 

گام کمک کنند. 

 ماروین ن. تالمن
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زمین به دست آورند. 

کودکان عالقه ی زیادی به جمع کردن چیزها دارند. این عالقه را می توان با تشویق 
آن ها به تماشای انواع جدید سنگ برانگیخت و وسیع تر کرد. بعد  ایده های ساده ای به 
آن ها بدهید که براساس آن ها تفاوت ها و تشابهات سنگ ها را تشخیص دهند و آن ها 

را طبق این مشخصات بارز طبقه بندی کنند. 

مرتبط  مفاهیم  روی  باید  شما  تأکید  بخش،  این  فعالیت های  انجام دادن  هنگام   
زمین شناختی باشد. مثاًل: پوسته ی زمین عمدتا از الیه های سنگی تشکیل شده است 
که بر اثر عواملی مانند گرما، فشار، آب و مواد استحکام بخش روی هم قرارگرفته اند. 
در زیر پوسته ی زمین سنگ مذابی است که به آن ماگما )گدازه( می گویند. گاهی 
فشار شدید، ماگما را به سطح زمین می آورد و آتشفشان ها را تشکیل می دهد. نیروهای 
دیگر الیه های خارجی سطح زمین را جابه جا می کنند و باعث زمین لرزه و تشکیل 

کوه ها و دره ها می شوند و گاه ضررهای جانی و مالی به بارمی آورند. 

به خوبی  تغییرات زمین شناختی در آن ها  دارند که  دنیا مکان هایی  نقاط  از  بسیاری 
دیده می شود: الیه های سنگی برهنه در دامنه ی  یک کوه  یا محل استخراج معدن، 
دره ای عمیق که  یخچالی طبیعی آن را حفر کرده  یا زمین مرتفعی که زمانی کرانه ی 
دریاچه ای باستانی بوده است. این نمونه ها و آثار بسیار دیگر گواهی بر تغییرات طبیعی 
یا مجموعه دارانی  که سنگ جمع  زمین شناسان، جنگلبانان،  زمین اند.  مداوم سطح 
می کنند، می توانند اطالعات بسیار جالبی درباره ی زمین شناسی منطقه به شما بدهند. 

آن هایی که در شهر زندگی می کنند، در جمع آوری سنگ از طبیعت محدودیت دارند، 
ولی اندکی خالقیت می تواند این کمبود را جبران کند. می توانید از کسانی که نزدیک 
به طبیعت زندگی می کنند، خواهش کنید برایتان سنگ جمع کنند و بفرستند  یا هر 
از  نفر  چند  شاید  بگذارید.  کنار  و  کنید  جمع  خودتان  می روید،  خارج شهر  به  وقت 
داشته  باشند و دوست  رفته اند، سنگ جمع کرده  به سفر  دانش آموزان هنگامی که 
دانش آموزان  بگذارند.  در مجموعه ی گروهشان  و  بیاورند  به کالس  را  آن ها  باشند 
دارند،  مختلف  جاهای  در  که  دوستانی  و  خویشاوندان  به  نوشتن  نامه  با  می توانند 

به معلمان

زندگی  پوسته ی زمین می گویند،  آن  به  از سنگ، خاک و آب که  ما روی  ترکیبی 
خودرو  ها  خانه ها،  آن ها  با  که  موادی  و  پوشاک  دارو،  غذا،  تهیه ی  برای  می کنیم. 
نسبتًا  الیه ی  این  به  نورخورشید(  و  هوا  عالوه ی  )به  می سازیم  را  مصنوعاتمان  و 
نازک وابسته هستیم. زمین شناسان به دنبال نشانه هایی از محل منابع کانی و پاسخ 
پرسش هایی درباره ی منشأ، تاریخ باستان و تغییرات جاری زمین، پیوسته سطح این 
سیاره را جست وجو می کنند. با مطالعه ی ساختار و تاریخ تکاملی زمین به ارزش این 

سیاره و منابع آن بیشتر پی خواهیم برد. 

دانشمندان درباره ی  ترکیب شیمیایی زمین، نیروهایی که آن را تشکیل و تغییرمی دهند 
نظر  از  می کنند.  مطالعه  و  تحقیق  است،  آمده  در  شکل  این  به  چگونه  این که  و 
حرفه وفن، آشنا شدن با بعضی از این مفاهیم دانش آموزان را کمک می کند تصوری از 
مشاغل مرتبط با زمین شناسی به دست آورند که شاید انگیزه ای برای حرفه ی آینده ی 
آنان شود. از نظر عالقه ی کلی به این رشته، دانش آموزان با پی بردن به اهمیت و 

شکوه این سیاره ی خارق العاده افق دیدشان وسعت می یابد. 

 محور نخستین فعالیت های این بخش نقشه است. هدف از این فعالیت ها آموزش 
کامل نقشه خوانی نیست، بلکه پرورش مفهوم بازنمایی زمین  یا بخش هایی کوچک از 
آن روی کاغذ  یا سطحی است که قابل مشاهده و مطالعه باشد. پرسش های مربوط 
برمی گردد.  کوچک  مقیاس  در  زمین  بازنمایی  مسئله ی  به  بخش  این  در  نقشه  به 
بزرگی  و  ساختار  از  تصوری  می توانند  دبستان  اول  پایه های  در  حتی  دانش آموزان، 
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نکاتی درباره ی دوره ی راهنمایی

راهنمایی  و سوم  دانش آموزان سال های دوم  برای  به ویژه  این بخش  فعالیت های   
مناسب اند، زیرا با بخش زمین زیستگاه ما در کتاب های درسی آنان ارتباط مستقیم 
دارند. می توان آن ها را به صورت فعالیت های تکمیلی و تقویتی در کالس، اجرا یا به 
عنوان تحقیق توصیه کرد. نقشه های دما و بارندگی را می توان در مجموعه نقشه های 
آب و هوایی پیدا کرد. اگر این نوع نقشه ها رادر کتاب فروشی ها نیافتید، می توانید از 

اداره ی هواشناسی محلی  یا سایت های اینترنتی هواشناسی استان ها تهیه کنید. 

بیشتر مطالب  برای درک  برای گروهشان گردآورند. می توانید  مجموعه های جالبی 
زیست شناختی در صورت امکان آنان را برای گردش علمی به موزه ای محلی ببرید. 

نکاتی درباره ی پایه های اول دبستان

برای  می توان  شفاهی  توضیحات  و  جزئی  تغییرات  با  را  فعالیت ها  این  از  بسیاری 
دانش آموزان آمادگی، و پایه های اول و دوم قابل استفاده کرد. در بعضی از فعالیت ها، 
گام هایی راکه از سطح این کودکان فراتر می روند، می توان حذف کرد و در عین حال 
با در اختیار گذاشتن فرصت تجربه های علمی، بذر مفاهیمی را در ذهن آن ها کاشت 

که بعدها ثمر خواهند داد. 

 معلمان پایه های اول دبستان احتماال از بیشتر بخش های »برای مسئله حل کن ها« 
چشم پوشی خواهند کرد. اشکالی ندارد. این بخش ها برای دانش آموزانی طراحی شده 
است که اشتیاق دارند فراتر از سطح کالس بروند. فعالیت های پایه ای را که روش 
کار برای آن ها نوشته شده است، اجرا کنید و همراه با دانش آموزانتان از تجربه های 
 یادگیری لذت ببرید. همچنین در نظر داشته باشید که بسیاری از فعالیت های »مسئله 
حل کن ها« را می توان به تناسب برای کودکان خردسال به صورت فعالیت گروهی  
یا نمایش انجام داد و در این حالت نیز او را در معرض تجربیاتی گذاشت که پایه ای 

برای ارتباط با تجربیات بعدی خواهند شد. 
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فعالیت 2

چگونه می توانید مدرسه تان را روی کاغذ نشان دهید؟ 
مواد و وسایل الزم

کاغذ آ4  	•
خط  کش 	•

مداد 	•

روش کار
در فعالیت ۱ نقشه ای از کالستان را با اثاث آن رسم کردید. اگر روش کار را تا   .۱
آخر دنبال کرده باشید، اکنون راهی برای نشان دادن اندازه های واقعی روی آن 

پیدا کرده اید. 
نقشه ای از مدرسه ی خود با تمام بخش هایش، از جمله ساختمان اصلی، حیاط    .2
یا زمین بازی و تمام وسایل آن مانند تاب و تور والیبال و امثال این ها بکشید. 
پیش از شروع به مراحلی که در فعالیت ۱ طی کردید، فکر کنید. از همان روش 

برای نشان دادن اندازه ی واقعی وسایل زمین بازی استفاده کنید. 
دو   آن  در  کنید. چه چیزهایی  مقایسه  نقشه ی کالستان  با  را  نقشه ی مدرسه   .۳

یکسان و چه چیزهایی متفاوت اند؟ 
روی نقشه ی مدرسه ی خود، در بخش ساختمان اصلی، نقشه ی کالس خود را   .4

در جای واقعی اش در این ساختمان رسم کنید. 
در این نقشه هم می توانید مانند نقشه ی قبلی، تمام اثاث کالس خود را رسم   .۵

کنید؟ چه تفاوتی دارد؟ چرا؟ 

6.  یک نقشه کش چه تغییراتی باید درنقشه بدهد تا بتواند مناطق بزرگ تر را روی 
نقشه نشان دهد؟ 

فعالیت ۱

اندازه و فاصله را چگونه روی نقشه نشان می دهند؟ 

مواد و وسایل الزم

کاغذ آ4  	•

خط  کش 	•

مداد 	•

روش کار

نقشه ی کالستان را بکشید. در آن تمام اثاث و وسایل ازجمله نیمکت ها، میزها،   .۱
صندلی ها و قفسه ی کتاب را بگنجانید. 

با دقت به نقشه ی خود نگاه کنید. آن را با خود کالس مقایسه کنید. آیا به هم   .2
شبیه اند؟ آیا به  یک اندازه اند؟ 

نشان دهید که  او  به  بفرستید، چگونه می توانید  برای کسی  را  نقشه  این  اگر   .۳
این  هم  دیگری  کسان  اگر  است؟  چه قدر  آن  اثاث  و  کالس  واقعی  اندازه ی 
این  که  بگیرید  تصمیم  و  کنید  گفت وگو  آن ها  با  می دهند،  انجام  را  فعالیت 

اطالعات را چگونه در نقشه ی خود بگنجانید. 

وقتی پاسخ گام ۳ را پیدا کردید، نقشه ی خود را طوری تنظیم کنید که نشان   .4
دهد اندازه ی واقعی هر چیز چه قدر است. 
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فعالیت 4

منحنی میزان چیست؟ 

مواد و وسایل الزم

خمیر  یا گل مجسمه سازی 	•

مداد 	•

کاغذ 	•

کتاب ضخیم 	•

کتاب نازک 	•

روش کار

با خمیر  یا گل خود  یک کوه بسازید. در آن تپه و دره، شیب های تند و شیب های   .۱
مالیم هم بگنجانید. 

کتابی ضخیم را روی میز درکنار کوه خود بگذارید.   .2

از روی کتاب به کوه نگاه کنید و دورتادور کوه عالمت هایی هم سطح باالی   .۳
کتاب بگذارید. 

با وصل کردن عالمت ها، خطی دورتادور کوه خود بکشید.   .4

حاال بایستید و از باالی کوه به خطی که کشیده اید، نگاه کنید. آیا این خط به   .۵
شکل دایره است؟ به چه شکلی است؟ به این خط منحنی میزان  یا خط  تراز 

می گویند. 

 

فعالیت ۳

چگونه  یک نقشه ی تخت ، سه بعد را نشان می دهد؟ 
 )فعالیت فردی  یا گروهی(

مواد و وسایل الزم

خمیر  یا ِگل مجسمه سازی 	•

مداد 	•

کاغذ  یا مقوا 	•

روش کار

با خمیر  یا ِگل،  یک کوه بسازید.   .۱

حاال نقشه ی کوه خود را روی کاغذ بکشید. راهی برای نشان دادن جاهای بلند   .2
و کوتاه آن روی نقشه ی خود پیدا کنید. 

بهتراست،  می کنید  فکر  که  روشی  هر  به  را  خود  نقشه ی  بلند  و  پست  نقاط   .۳
مشخص کنید. 
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فعالیت ۵

نقشه ی توپوگرافی چیست؟ 

مواد و وسایل الزم

نقشه ی توپوگرافی چاپی 	•

خمیر  یا گل مجسمه سازی 	•

روش کار

نقشه ی خود را بررسی کنید. اگر فعالیت 4را انجام داده باشید، حاال باید بتوانید   .۱
معنای خطوط روی نقشه را درک کنید. 

روی نقشه  یک منحنی میزان تا منحنی میزان بعدی چقدر ارتفاع دارد؟   .2

بخشی از نقشه را انتخاب کنید. به دقت آن را بررسی کنید و سعی کنید شکل   .۳
منطقه ای را که نشان می دهد، مجسم کنید. 

با خمیر  یا گل مجسمه سازی، ماکت این بخش را بسازید.   .4

بررسی و  را  مبادله کنید. کار  یکدیگر  ازهم کالسی هایتان  با  یکی  را  نقشه تان   .۵
ارزیابی کنید. 

با استفاده از کتابی نازک، گام 2 تا 4 را تکرار کنید و منحنی میزان دیگری در   .6
زیر منحنی قبلی، دور کوه بکشید. بعد دو کتاب را روی هم بگذارید و به همان 
روش در ارتفاعی باالتر منحنی میزان دیگری بکشید. هرچند منحنی میزان که 

مایلید بکشید، ولی دقت کنید که از هم فاصله داشته باشند. 

بایستید و از باالی کوه به منحنی های میزان نگاه کنید. آیا آن ها دورتادور کوه   .7
به  یک اندازه از هم فاصله دارند؟ 

نقشه ی کوه خود را روی کاغذ بکشید و تمام منحنی های میزان را طوری که   .8
از باال می بینید، در آن بگنجانید. در نتیجه نقشه ای به دست می آورید که به آن 

نقشه ی توپوگرافی می گویند. 

نقشه ی توپوگرافی خود را با  یکی از هم کالسی هایتان مبادله کنید. به نقشه ی   .۹
هم کالسی تان نگاه کنید و از روی آن شکل کوه را مجسم کنید. بعد به مدل 

کوه واقعی او نگاه کنید و ببینید تصور شما تا چه حد شبیه آن است. 
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اگر کسان دیگری هم این فعالیت را انجام می دهند،  یادداشت های خود را با مال   .6
آن ها مقایسه کنید و درباره ی آن ها به بحث بپردازید. 

برای مسئله حل کن ها

به دسته ای کاغذ نگاه کنید. هر برگ کاغذ بسیار نازک است، ولی  یک دسته ی ۵۰۰ 
برگی کاغذ حدود پنج سانتی متر ضخامت دارد. اگر ضخامت هر برگ کاغذ را  یک 
کیلومتر فرض کنید، چند برگ کاغذ باید روی هم بگذارید تا قطر زمین را نشان دهد؟ 
چند دسته؟ اگر سطح باالیی دسته کاغذ را سطح دریا فرض کنید، چند برگ دیگر 
باید روی آن بگذارید تا ارتفاع بلندترین کوه را نشان دهید؟ چند تا برگ کاغذ باید از 

روی آن بردارید تا عمیق ترین نقطه ی اقیانوس را نشان دهید؟ 

با استفاده از دسته های کاغذ  یا هر چیز دیگر به ابتکار خود، مدلی از زمین بسازید و 
بلندترین نقطه و پست ترین نقطه ی آن را نشان دهید. 

 

 

فعالیت 6

کوه ها و دره های زمین چه قدر بلند و چقدر پست اند؟ 

مواد وسایل الزم

نقشه ی ناهمواری های )برجسته نمای( زمین  یا ُکره 	•

مداد 	•

کاغذ 	•

روش کار

نقشه ی ناهمواری های خود را آن قدر مطالعه کنید تا بتوانید ارتفاع نقاط مختلف   .۱
را روی آن بیابید. 

چند تا از بلندترین ارتفاعاتی را که روی نقشه پیدا می کنید، بنویسید. نام کوهی   .2
را که به هر  یک ازاین ارتفاعات مربوط است، و کشور  یا منطقه ای که در آن 

واقع شده، بنویسید. 

چند تا از پست ترین نقاط را که روی نقشه پیدا می کنید، همراه با نام منطقه ی   .۳
مربوط به آن ها بنویسید. 

ارتفاع بلندترین منطقه چه قدر از ارتفاع پست ترین منطقه بیشتر است؟   .4

قطر زمین حدود ۱2,۰۰۰ کیلومتر است. دایره ای بکشید که معرف زمین باشد و   .۵
با عالمتی نشان دهید که بلندترین کوه چقدر باالی این دایره واقع شده است. 

پایین ترین سطح را که کف اقیانوس است، نیز عالمتگذاری کنید. 
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حاال همین دو کشور را روی کره باهم مقایسه کنید.   .۵

دادن  نشان  کنید.  فکر  پرتقال کردید،  پوست  با   2 گام  در  درباره ی کاری که   .6
جسمی به شکل توپ روی یک سطح تخت چه مشکالتی دارد؟ 

اگر قرار باشد که نقشه ی زمین را بکشید، برای نشان دادن آن روی کاغذ تخت   .7
چه می کنید؟ 

برای مسئله حل کن ها

این  به  که  دیگری  کسان  با  می کند.  رسم  نقشه  که  بگذارید  کسی  جای  را  خود 
فعالیت عالقه مندند، تبادل نظر کنید و راه های مختلف نشان دادن کره ی زمین روی 
صفحه ی کاغذ را امتحان کنید. فکرهای خود را با هم کالسی ها و معلم خود درمیان 

بگذارید. 

 

فعالیت 7

چگونه نقشه ای تخت می تواند زمین را نشان دهد؟ 
 )با نظارت معلم انجام شود.(

مواد و وسایل الزم

نقشه ی ناهمواری های )برجسته نمای( زمین 	•

کره ی برجسته 	•

پرتقال تازه 	•

کارد ُکند 	•

مداد 	•

کاغذ 	•

روش کار

با دقت پوست پرتقال را از آن جدا کنید به طوری که تمام آن  یا دست کم بخش   .۱
بزرگی از آن  یک تکه بماند. 

سعی کنید پوست پرتقال را روی  یک صفحه کاغذ پهن کنید. چه شد؟   .2

دو سه سانتیمتر از پوست پرتقال را ببرید و سعی کنید آن را روی کاغذ پهن   .۳
کنید. کار آسان تر شد؟ 

روی کره، اندازه ی ایران را با چین مقایسه کنید.   .4
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درباره ی اثر ارتفاع بر دما چه می توانید بگویید؟   .6

به نظر شما رشته کوه ها چه اثری بر دمای هوا می گذارند؟   .7

عرض جغرافیایی )فاصله از خط استوا( چه اثری بر دما می گذارد؟   .8

بزرگ دیگر  اقیانوس ها و آب های  این که کوه ها،  درباره ی  برای مسئله حل کن ها: 
چه اثری بر دمای هوا می گذارند، تحقیق کنید. دیگر کدام شکل های طبیعی 

)عوارض( زمین بر دمای هوا اثر می گذارند؟ 

 

فعالیت 8

چگونه پستی و بلندی سطح زمین بر دمای هوا اثر 
می گذارد؟ 

مواد و وسایل الزم

نقشه های ناهمواری ها 	•

نقشه های دما )آب و هوایی( 	•

کاغذ 	•

مداد 	•

روش کار

نقشه های آب و هوایی خود را مطالعه کنید و حداقل ۱۰ منطقه را که دمای   .۱
متوسط دارند، مشخص کنید. 

این مناطق را روی نقشه ی ناهمواری ها پیدا کنید. آیا ارتفاع این مناطق، زیاد،   .2
متوسط  یا کم است، یا هرارتفاعی بین آن ها پیدا می شود؟ 

یا  دورند؟  از هردو  یا  اقیانوس ها  یا  هستند   رشته کوه ها  نزدیک  مناطق  این  آیا   .۳
بعضی نزدیک اقیانوس اند و بعضی نزدیک کوهستان؟ 

این مناطق نزدیک استوا هستند  یا قطب ها؟   .4

حداقل ۱۰ منطقه با دمای متوسط پیدا کنید. گام های 2، ۳ و4 را در مورد آن ها   .۵
تکرار کنید. 
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به نظر شما رشته کوه ها و اقیانوس ها چه اثری بر بارندگی دارند؟   .7

عرض جغرافیایی )فاصله از استوا( چه اثری بر بارندگی دارد؟   .8

برای مسئله حل کن ها

آیا عرض  کنید.  دارد، تحقیق  بارندگی ساالنه  بر  اثری  ارتفاع چه  این که  درباره ی 
جغرافیایی در بارندگی ساالنه تأثیر دارد؟ طول جغرافیایی چگونه؟ فکر می کنید دیگر 
چه عواملی روی کمی  یا زیادی بارندگی ساالنه ی  یک منطقه از زمین اثر می گذارند؟ 
آیا مقدار بارندگی ساالنه ربطی به جمعیت دارد؟ تحقیق خود را ادامه دهید و ببینید 

چه اطالعاتی به دست می آورید. این اطالعات را با دیگران درمیان بگذارید. 

 

فعالیت ۹

کوه ها چه اثری بر بارندگی ساالنه می گذارند؟ 

مواد و وسایل الزم

نقشه های ناهمواری ها )برجسته نما( 	•

نقشه های بارندگی )آب و هوایی( 	•

کاغذ 	•

مداد 	•

روش کار

که  را  منطقه   ۱۰ حداقل  و  کنید  مطالعه  دقت  به  را  خود  بارندگی  نقشه های   .۱
میانگین بارندگی کم دارند، مشخص کنید. 

همین مناطق را روی نقشه ی ناهمواری ها پیدا کنید. آیا ارتفاع این مناطق زیاد،   .2
کم  یا متوسط است  یا هر ارتفاعی بین آن ها پیدا می شود؟ 

آیا این مناطق نزدیک کوهستان ها هستند  یا اقیانوس ها یا از هر دو دورند؟ یا   .۳
بعضی نزدیک اقیانوس اند وبعضی نزدیک کوهستان؟ 

آیا این مناطق نزدیک به استوا هستند  یا قطب شمال  یا قطب جنوب؟   .4

حداقل ۱۰ منطقه را پیدا کنید که میانگین بارندگی زیاد داشته باشند. گام های   .۵
2، ۳ و4 را درمورد آن ها تکرار کنید. 

درباره ی اثر ارتفاع بر بارندگی چه می توانید بگویید؟   .6
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تمام چیزهایی را که در این  یک متر مربع زمین پیدا می شود، ازجمله گیاهان،   .4
که  را  جانورانی  و  گیاهان  انواع  کنید.  فهرست  را  این ها  امثال  و  علف، سنگ 

می بینید، شرح دهید  یا تصویرشان را بکشید. 

زمین را بکنید و زیر خاک را نگاه کنید. هرچه را پیدا می کنید، مثل کرم ها یا   .۵
حشرات، ریشه ها و سنگ ها را به فهرست خود اضافه کنید. 

6.  یک مشت خاک بردارید. آن را لمس کنید و روی کاغذ شرح دهید: بنویسید که 
سخت است  یا نرم، مرطوب است  یا خشک. وقتی آن را فشار می دهید، گلوله 

می شود  یا همان طور سست باقی می ماند؟ آیا شنی است؟ 

حاال گیاهان، حشرات، سنگ ها و خاک خود را با  یک ذره بین بررسی کنید و   .7
ببینید چه قدر اطالعات تازه- یعنی چیزهایی که قباًل ندیده بودید- می توانید به 

توصیف های قبلی اضافه کنید. 

سعی کنید نام چند گیاه، جانور، و سنگ را که در فهرست خود نوشته اید، در   .8
کتاب های مرجع پیدا کنید. از دانش نامه ها و کتاب های مرجع دیگر استفاده کنید  

یا از افراد آگاه بپرسید. 

 

فعالیت ۱۰

از  یک مترمربع خاک چه  یاد می گیرید؟ 

 به خانه ببرید و با خانواده و دوستانتان انجام دهید. 

مواد و وسایل الزم

متر فلزی  یا نواری 	•

بیلچه ی کوچک 	•

ذره بین 	•

	یک گلوله نخ 	•

چند چوب بستنی 	•

کاغذ و مداد 	•

چند دانش نامه و کتاب مرجع 	•

روش کار

۱.  یک مترمربع زمین را اندازه گیری کنید و دورش خط بکشید. 

محدوده ی زمینتان را با کشیدن نخ مشخص کنید. نخ را در گوشه های زمین با   .2
چوب بستنی مهار کنید. 

نقطه ای را برای شروع کار پیدا کنید، مثالً  یکی از گوشه ها.   .۳
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گیاه ریز شده را به شن اضافه کنید. مقدار شن و گیاه باید تقریبًا به  یک اندازه   .۵
باشد. 

چه  می بینید؟  آن ها  بین  شباهتی  چه  کنید.  مقایسه  شن  با  را  خود  مخلوط   .6
تفاوت هایی می بینید؟ 

اگر می توانید، این مخلوط و خاک را چند هفته کنار بگذارید و بعد دوباره آن ها   .7
را باهم مقایسه کنید. 

اطالعاتی برای دانش آموزان

هر ذره ی شن تکه ای از سنگ بوده که بر اثر نیروهای طبیعی زمانی از آن کنده شده 
است. به مرور زمان این تکه سنگ ساییده شده و ریزتر شده وبا مواد طبیعی 
مانند گیاهان پوسیده  ترکیب شده تا خاک را تشکیل داده است. این عمل در 

طبیعت بسیار طول می کشد. 

برای مسئله حل کن ها

این که چه موادی در خاک برای رشد بیشتر گیاهان ضروری اند، تحقیق  درباره ی 
کنید. چند تخم گیاه از نوعی که زود رشد می کند، تهیه کنید.

در  آن  امثال  و  برگ، شن  مقدار خاک  که  کنید  درست  مخلوط خاک  چهار  یا  سه  
آن ها متفاوت باشد. پیش بینی کنید که گیاه شما در کدام یک از این خاک ها بهتر 
رشد می کند. در این مورد، پیش بینی شما فرضیه ی شما یا بهترین تخمین شماست. 
فرضیه ی خود را با کاشتن تخم گیاه در انواع خاک امتحان کنید. دقت کنید که تمام 
نمونه ها از مقدار  یکسانی آب و آفتاب برخوردار شوند، تا بتوانید مطمئن شوید هرگونه 

تغییر در رشد آن ها فقط مربوط به خاک است. 

بعد از این که گیاهان شروع به رشد کردند، مقدار رشد آن ها را حداقل دوبار درهفته 
اندازه گیری و ثبت کنید. از رشد آن ها نموداری بکشید و با استفاده از این نمودار برای 

دیگران توضیح دهید که از خاک و رشد گیاهان چه آموخته اید. 

 

فعالیت ۱۱

خاک چگونه ساخته شده است؟ 

 به خانه ببرید و با خانواده و دوستانتان انجام دهید. 

مواد وسایل الزم

سنگ  	•

شن 	•

ذره بین 	•

برگ 	•

خاک 	•

ظرف گود  یا سطل 	•

روش کار

سنگ و شن را با ذره بین نگاه کنید.   .۱

سنگ و شن چه شباهتی به هم دارند؟ چه تفاوت هایی با هم دارند؟   .2

۳.  یک الیه شن در ظرف گود  یا سطل بریزید. 

چند برگ  یا مواد دیگر گیاهی را خرد کنید. آن ها را ریز کنید، حتی می توانید   .4
آن ها را الی دوتکه سنگ بسایید. 
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فعالیت ۱2

چه عواملی در فرسایش با آب تأثیر دارند؟ 

مواد و وسایل الزم

یا  آلومینیوم   مقوا،  از  مانند شکل۱2-۱  )دو ظرف  فرسایش همسان  دو ظرف  	•
پالستیک(

آب پاش 	•

دو تشت، مثل لگن های رختشویی پالستیکی 	•

آب 	•

چند کتاب 	•

خاک 	•

مقداری برگ،  ترکه و سنگ کوچک 	•

حوله ی کاغذی 	•

مهارت ها

از  استفاده  ارتباط،  برقراری  پیش بینی،  اندازه گیری،  طبقه بندی،  تفسیر،  مشاهده، 
کردن،  آزمایش  متغیرها،  کنترل  و  شناسایی  فرضیه سازی،  مکان ـ    زمان،  رابطه ی 

تحقیق کردن 
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روش کار

برای ساختن ظرف های فرسایش، دوسه الیه مقوا را به هم بچسبانید. می توانید   .۱
ازورق های آلومینیومی  یا فلز، یا سینی های شیرینی پزی و تشت های رختشویی 
از  بنابراین  بُبرید،  مانند شکل  را  ظرف  سر  یک  باید   کنید.  استفاده  نیز  کهنه 

ظرف هایی استفاده کنید که دیگر آن ها را در خانه الزم ندارید. 

در دوظرف به  یک مقدار خاک بریزید.   .2

روی خاک  یکی از ظرف ها مقداری برگ، ترکه، و سنگ ریزه بپاشید.   .۳

دو ظرف را با  یک زاویه کج کنید و زیرشان را طبق شکل، کتاب بگذارید. روی   .4
هرکدام  یک لیتر آب بپاشید. برای این کار از آب پاش استفاده کنید  یا روی در  
کدام  از  کنید  پیش بینی  ابتدا  کنید.  ایجاد  چند سوراخ  لیتری  بطری  یک  یک 

ظرف، خاک بیشتری بیرون می ریزد. 

کنید.  آب شسته می شود، صاف  با  که  را  خاکی  کاغذی،  از حوله ی  استفاده  با   .۵
)حوله ها را در انتهای تشت ها بگذارید( آیا پیش بینی شما در گام 4 درست بود؟ 

بار دیگر به مقدار مساوی در ظرف های فرسایش خاک بریزید. این بار روی هیچ    .6
یک از ظرف ها چیزی نریزید. 

فکر  ببرید.  باالتر  کمی  را  دیگری  و  بیاورید  پایین  کمی  را  ظرف ها  از  یکی   .7
می کنید کدام یک هنگام »رگبار« خاک بیشتری از دست می دهد؟ 

8.  یک لیتر آب روی هر  یک از ظرف ها بریزید و با حوله ی کاغذی خاکی را که 
بیرون می ریزد، صاف کنید. آیا پیش بینی شما در گام 7 درست بود؟ 

مقدار خاکی را که در گام 8 بیرون آمد، با مقدار خاک بیرون ریخته در گام ۳   .۹
مقایسه کنید. 

درباره ی فرسایش خاک در کوه ها و عوامل تأثیر گذار برآن چه فکر می کنید؟   .۱۰

شکل۱2-۱
ظرف های فرسایش
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فعالیت ۱۳

مواد به چه  ترتیبی در آب ته نشین می شوند؟ 

مواد و وسایل الزم

ظرف شیشه ای دهانه گشاد  یک لیتری در دار 	•

سنگ ریزه )سنگ هایی با اندازه های مختلف( 	•

آب 	•

خاک 	•

شن 	•

روش کار

در ظرف به مقدارهای مساوی شن، خاک و سنگ ریزه بریزید تا یک سوم آن پر   .۱
شود. 

آن قدر آب اضافه کنید تا ظرف پر شود.   .2

در ظرف را ببندید و آن را تکان دهید تا مواد داخلش خوب مخلوط شوند.   .۳

فکر می کنید کدام یک از مواد داخل ظرف زودتر ته نشین شود؟ کدامیک روی   .4
بقیه می ماند؟ 

ظرف را دیگر تکان ندهید و بی حرکت در جایی بگذارید تا تمام موادش ته نشین   .۵
شوند و آب صاف شود. 

درباره ی عوامل دیگری که ممکن است بر فرسایش خاک اثر بگذارند، فکر کنید   .۱۱
و سعی کنید چند عامل دیگر بیابید. 

برای مسئله حل کن ها

در دور و بر شما در  کجا فرسایش آب مشکل آفرین است؟ در حیاط مدرسه؟ در حیاط 
خانه؟ در تپه ای نزدیک خانه ی شما؟ راهی برای تخمین مقدار خاکی که ساالنه با 
آب شسته می شود، پیدا کنید. درباره ی این که انسان برای جلوگیری از فرسایش چه 
می کند، تحقیق کنید. به نظر شما کدامیک از این راه ها برای مکان مشکل آفرین 
شما مناسب است؟ شما یا کالستان در این زمینه چه کمکی می توانید بکنید؟ به این 
منظور برنامه ریزی و سپس آن را اجرا کنید. هربار که باران شدید می آید، آن منطقه 
را  وارسی کنید و ببینید راه حلتان مؤثر بوده است  یا نه. فکر کنید برای بهبود آن چه 

کاری می توانید بکنید. 
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فعالیت ۱4

سنگ ها را چگونه طبقه بندی می کنند؟ 

مواد و وسایل الزم

مجموعه ای از سنگ 	•

دانش نامه  	•

کتاب های مرجع دیگر 	•

روش کار

در مجموعه ی شما چند رنگ سنگ وجود دارد؟   .۱

سنگ ها را طبق رنگشان طبقه بندی )باهم جور( کنید.   .2

آیا سنگ ها بافت های متفاوت دارند؟ بعضی نرم اند و بعضی زبر، بعضی کدر و   .۳
بعضی براق اند؟ اگر این طور است، آن ها را طبق بافتشان طبقه بندی کنید. 

چگالی  یکسانی  همه  که  می رسد  نظرتان  به  می کنید،  بلند  را  سنگ ها  وقتی   .4
دارند؟ منظور این است که نسبت وزنشان به اندازه شان  یکی است؟ اگر این طور 

نیست، آن ها را طبق چگالی شان طبقه بندی کنید. 

به سنگ ها خوب نگاه کنید و ببینید مشخصات دیگری برای طبقه بندی آن ها   .۵
پیدا می کنید  یا نه. 

مواد داخل ظرف را نگاه کنید و ترتیب ته نشین شدنشان را بنویسید.   .6

پیش بینی هایتان چه قدر درست بودند؟   .7

مخلوط را دوباره تکان دهید و ببینید آیا مواد به همان  ترتیب بار اول ته نشین   .8
می شوند. یا نه. 

ته نشین  قبل  ترتیب  همان   به  هربار  مواد  چرا  که  دهید  توضیح  کنید  سعی   .۹
می شوند. فکر می کنید در دریا هم مواد به همین ترتیب ته نشین می شوند؟ فکر 
می کنید چه عواملی در میزان ته نشین شدن مواد در بستر اقیانوس تأثیر دارند؟ 
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فعالیت ۱۵

چگونه می توان سختی سنگ ها را با هم مقایسه کرد؟ 
 )با نظارت معلم انجام شود.(

 به خانه ببرید و با خانواده و دوستانتان انجام دهید. 

مواد و وسایل الزم

انواع سنگ 	•

چاقوی کند، تکه ای شیشه و چند شیئ دیگر که بتوان با آن ها »خط انداخت« 	•

روش کار

دو سنگ را از میان مجموعه ی خود انتخاب کنید.   .۱

سعی کنید  یکی را با دیگری خراش دهید.   .2

فکر می کنید کدام سخت تر است، آن که خط انداخت  یا آن که خط افتاد؟   .۳

آن را که سخت تر است نگه دارید و دیگری را کنار بگذارید.   .4

نگه  با سنگی که  به همان روش  را هم  آن  بردارید و سختی  سنگ دیگری   .۵
داشته اید، امتحان کنید. 

بازهم سنگ سخت تر را نگه دارید و دیگری را کنار بگذارید.   .6

این روش را آن قدر ادامه دهید تا سخت ترین سنگ مجموعه را پیدا کنید.   .7

در دانش نامه یا کتاب های مرجع دیگر، به دنبال واژه ی »سنگ« بگردید.   .6

به  ساختمان سازی  در  معمواًل  سنگ ها  کدام  کنید  تحقیق  حل کن ها:  مسئله  برای 
کار می روند. کدام به جواهر معروف اند. سنگ ها چه کاربردهای دیگری دارند؟ 

درباره ی فکرهایتان با دیگران بحث و گفت و گو کنید. 
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فعالیت ۱6

خط اثر سنگ ها چه رنگی است؟ 

مواد و وسایل الزم

مجموعه ی سنگ 	•

ظرف چینی بدون لعاب 	•

چند صفحه کاغذ رنگی با رنگ های مختلف 	•

مداد رنگی 	•

روش کار

یکی از سنگ های مجموعه را انتخاب کنید.   .۱

سعی کنید با سنگ روی ظرف چینی خط بیندازید.   .2

آیا خطی ایجاد شد؟ اگر ایجاد شد، چه رنگی است؟   .۳

سعی کنید با هر یک از سنگ های مجموعه  خطی روی چینی ایجاد کنید.   .4

آیا رنگ خطی که ایجاد می شود، همیشه با رنگ سنگی که آن را ایجاد می کند،   .۵
یکی است؟ 

سنگ ها را طبق رنگ خطی که ایجاد می کنند، دسته بندی کنید.   .6

آیا می توانید با هیچ  یک از سنگ هایتان روی کاغذ بنویسید؟ کاغذرنگی هایی با   .7
رنگ های مختلف را با سنگ های مختلف امتحان کنید. 

حاال بقیه ی سنگ ها را امتحان کنید و سنگی را که بین آن ها از همه سخت تر   .8
است، پیدا کنید. آن را کنار سخت ترین سنگ بگذارید. 

از نظر سختی درجه بندی و  تا سنگ هایتان  ادامه بدهید  را  این عمل  ۹.  آن قدر 
مرتب شوند. 

سختی سنگ ها را با اجسام دیگری امتحان کنید. ازجمله چیزهایی که می توانید   .۱۰
برای خراشیدن استفاده کنید، عبارتند از: ناخن خودتان، سکه ی کوچک، تیغه ی 

کارد و تکه ای شیشه. هنگام کار با اجسام تیز خیلی مراقب باشید. 

نرم تر  یا  از سنگ های مجموعه ی شما سخت تر   را که  سعی کنید چند سنگ   .۱۱
هستند، پیدا کنید. 

برای مسئله حل کن ها

سعی کنید مطالبی درباره ی مقیاس موس پیدا کنید. این مقیاس به چه درد می خورد؟ 
از آن چگونه استفاده می کنند؟ مقیاسی برای سختی سنگ ها ابداع کنید که اطالعاتی 
شبیه اطالعات مقیاس موس داشته باشد. از چه موادی استفاده می کنید؟ هر یک از 

آن ها نسبت به آن که در مقیاس موس به کار رفته چگونه است؟ 

مقیاس  برای  اگر  کنید.  مقایسه  فهرست هم کالسی هایتان  با  را  خود  مواد  فهرست 
سختی خود از چیزهای  یکسان استفاده کرده اید، درباره ی سختی آن ها با هم توافق 

دارید؟ 
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فعالیت ۱8

آهن ربا کدام سنگ ها را جذب می کند؟ 

مواد و وسایل الزم

مجموعه ی سنگ 	•

آهن ربا 	•

روش کار

یکی از سنگ ها را بردارید و آهن ربا را به آن نزدیک کنید.   .۱

آیا آهن ربا این سنگ را جذب می کند؟   .2

دو دسته سنگ تشکیل دهید: آن هایی که جذب آهن ربا می شوند و آن هایی که   .۳
نمی شوند. 

 

فعالیت ۱7

اگر سرکه روی سنگ بریزیم، چه می شود؟ 

مواد و وسایل الزم

مجموعه ی سنگ 	•

	یک لیوان پالستیکی برای هر سنگ 	•

سرکه 	•

گچ 	•

روش کار

نمونه ای از هر سنگ را در  یک لیوان پالستیکی بگذارید. یک تکه گچ را هم   .۱
مثل سنگ ها در  یک لیوان بگذارید. 

مقدار کمی سرکه روی هر سنگ بریزید.   .2

چه شد؟   .۳

سنگ ها را بر طبق واکنشی که در برابر سرکه داشتند، دسته بندی کنید.   .4
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شکل ۱۹-۱
باتری چراغ قوه، المپ و سیم

با استفاده از هردو سیم دوباره مدار را ببندید، ولی این بار میخ  یا پیچ را بین   .2
المپ و باتری بگذارید )شکل 2-۱۹(. پیش از ادامه ی کار المپ را امتحان کنید 
و ببینید روشن می شود  یا نه. میخ،  هادی خوبی برای الکتریسیته است )یعنی 

الکتریسیته را به آسانی از خود عبور می دهد.(

میخ را بردارید و  یکی از سنگ ها را جای آن بگذارید. آیا المپ روشن شد؟ اگر   .۳
روشن شد، این سنگ،  هادی الکتریسیته است. 

سنگ ها را در دو دسته قرار دهید: آن هایی که  هادی الکتریسیته اند و آن هایی   .4
که نیستند. 

 

فعالیت ۱۹

کدام سنگ ها الکتریسیته را از خود عبور می دهند؟ 

مواد و وسایل الزم

مجموعه ی سنگ 	•

باتری خشک 	•

پایه المپ کوچک و المپ چراغ قوه 	•

دو تکه سیم عایق به طول 2۰ سانتی متر 	•

	یک تکه سیم عایق به طول تقریبی ۵ سانتی متر 	•

پیچ  یا میخ کوچک 	•

روش کار

ابتدا المپ را با دو تکه سیم، به طوری که در  برای امتحان المپ و باتری،   .۱
شکل ۱-۱۹ می بینید، به باتری وصل کنید. سالم بودن باتری و المپ را امتحان 

کنید تا مطمئن شوید قبل از رفتن به گام بعد می توانید المپ را روشن کنید. 
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فعالیت 2۰

سنگ ها چگونه در آب حل می شوند؟ 

مواد و وسایل الزم

تکه های کوچک سنگ آهک 	•

مقوای موج دار 	•

محافظ پالستیکی غذا یا کیسه ی پالستیکی بزرگ 	•

تکه ای شیشه ی شفاف 	•

آب باران 	•

سرکه 	•

روش کار

با مقوای موج دار یک ناودان بلند بسازید و داخل آن را با پالستیک بپوشانید.   .۱

2.  یک سر ناودان را باال ببرید و به جایی تکیه دهید تا کمی شیب دار شود. 

اگر سنگ آهک خرد شده نیست، آن را با چکش  یا سنگی دیگر خرد کنید.   .۳

تکه های سنگ آهک را با آب باران بشویید و روی ناودان پخش کنید.   .4

آب باران را قطره قطره، خیلی آهسته، از باالی ناودان روی آن بریزید.   .۵

ناودان زیر آن  انتهای  را در  را خوب تمیز کنید و آن  تکه ای شیشه ی شفاف   .6
بگذارید تا قطره های آبی که از سنگ آهک عبور کرده اند، روی آن بریزند. 

شکل 2- ۱۹ 
مانند شکل ۱-۱۹ ولی با پیچی که به مدار اضافه شده است.
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شکل 2۰-۱
ناودان با روکش پالستیکی، تکه های سنگ آهک و شیشه

بگذارید آب روی شیشه تبخیر شود.   .7

شیشه ی خشک را بررسی کنید. چه می بینید؟ آیا کاماًل تمیز است؟ اگر نیست،   .8
چه روی آن است؟ 

باران رخ دهد، چه  لیتر  اتفاق در کوه های آهکی در زیر میلیون ها  اگر همین   .۹
می شود؟ آیا این ربطی به تشکیل غارهای آهکی دارد؟ 

فعالیت را تکرار کنید، ولی این بار به جای آب باران در گام ۵ سرکه بریزید.   .۱۰
اگر تفاوتی در مقدار ماده ی ته نشین شده روی شیشه دیدید، سعی کنید آن را 

توضیح دهید. 

برای مسئله حل کن ها

آیا تا به حال غار آهکی دیده اید؟  یکی از آن ها را در نزدیکی منطقه ی خود پیدا کنید. 
اگر پیدا کردید، در صورت امکان به دیدن آن بروید، ولی حداقل درباره ی آن مطالعه 
کنید. از  یک زمین شناس  یا شخصی دوست دار سنگ درباره ی شکل هایی که در غار 
تشکیل شده اند، سؤال کنید. درباره ی آنچه در این فعالیت انجام دادید و آنچه درباره ی 

سنگ آهک  یاد گرفتید، فکر کنید. چرا اینها در درک غارهای آهکی مهم است؟ 
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آب گرم را با کاغذ صافی  یا پارچه صاف کنید و در ظرف شیشه ای بریزید.   .4

تکه ای نخ را به مداد ببندید. یک سنگ کوچک )یا وزنه ی کوچک دیگری( را به   .۵
سر دیگر مداد ببندید. مداد را به طور افقی روی دهانه ی ظرف شیشه ای بگذارید 

تا نخ داخل آب آویزان شود. 

بگذارید محلول  یک روز بماند و گاه به آن سر بزنید تا ببینید در آن چه اتفاقی   .6
افتاده است. 

در ظرف چه چیزی تشکیل شده است؟ با دقت به آن نگاه کنید.   .7

با دقت نخ را از ظرف بیرون بکشید و با ذره بین آن را نگاه کنید. چه می بینید؟   .8
شکل ها را توصیف کنید. 

برای مسئله حل کن ها

بلورهای  بار به جای زاج سفید نمک به کار ببرید.  این  فعالیت را تکرار کنید، ولی 
تشکیل شده را با ذره بین به دقت نگاه کنید و آن ها را با بلورهای زاج مقایسه کنید. 
از چه نظر به هم شبیه اند؟ از چه نظر فرق دارند؟ این فعالیت را دوباره با شکر تکرار 
کنید. نتایج را با هم مقایسه کنید. مشاهدات خود را با دیگران درمیان بگذارید و ببینید 

آن ها با مقایسه ی شما موافق اند  یا نه. 

 

فعالیت 2۱

بلور چگونه تشکیل می شود؟  )با نظارت معلم اجرا شود.(

مواد وسایل الزم

منبع گرما 	•

ماهی تابه ی فلزی 	•

6۰ گرم گرد زاج سفید  	•

نخ 	•

ظرف شیشه ای دهانه گشاد 	•

کاغذ صافی  یا پارچه ی نخی 	•

آب 	•

ذره بین 	•

مداد 	•

سنگ کوچک  یا وزنه های دیگر 	•

روش کار

۱.  یک لیتر آب را اندازه گیری کنید و در ماهی تابه بریزید. 

آب را به جوش آورید.   .2

زاج سفید را در آب بریزید و هم بزنید.   .۳



بازی کن، بساز، بیاموز

62
زمین و بوم شناسی

63
زمین

علوم زمین

 

 
فعالیت 22

سنگ ها چه نوع بلوری دارند؟ 

 به خانه ببرید و با خانواده و دوستانتان انجام دهید. 

مواد و وسایل الزم

مجموعه ی سنگ 	•

ذره بین 	•

روش کار

سنگ ها را یکی  یکی با ذره بین خوب تماشا کنید.   .۱

آیا می توانید ساختاری بلوری در آن ها ببینید؟   .2

بلورها پشت سرهم هستند  یا پراکنده اند؟   .۳

بلورها به هم پیچیده اند )درهم فرو رفته اند(  یا به نظر می رسد با نوعی چسب به   .4
هم چسبانده شده اند؟ 

بر طبق آن چه از این بررسی فهمیدید، سنگ ها را در چند گروه دسته بندی کنید.   .۵

برای مسئله حل کن ها

کنید.  تحقیق  کمی  اینترنت  و  دیگر  مرجع  کتاب های  و  دانش نامه ها  از  استفاده  با 
درباره ی انواع بلور سنگ مطالعه کنید. چند تا از آن ها را در مجموعه ی خود دارید؟ 
بلورهای سنگ  به  با کسان دیگری که  را  اطالعات خود  کنید.  پیدا  دیگر  چندتای 

عالقه مندند، درمیان بگذارید. 

شکل 2۱-۱
نخی که از مداد داخل آب آویزان شده است.
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فعالیت 24

چگونه شروع به جمع آوری  یک مجموعه سنگ کنید؟ 

 به خانه ببرید و با خانواده و دوستانتان انجام دهید. 

مواد و وسایل الزم

چکش و اسکنه 	•

کیسه ی کرباسی 	•

عینک ایمنی 	•

شانه ی تخم مرغ )حداقل سه عدد( 	•

روزنامه 	•

ماژیک 	•

روش کار

چکش، اسکنه، و کیسه ی کرباسی خود را بردارید و برای جمع آوری چند تکه   .۱
مکان های  خانه  به  مدرسه  راه  و  مدرسه  یا  خانه   حیاط  بروید.  بیرون  سنگ 
خوبی برای این کار است. سعی کنید سنگ هایی را که رنگ و بافت متفاوت  یا 

تفاوت های محسوس دیگر دارند، پیدا کنید. 

بهتر  یا  باشد   نمونه  اندازه ی مناسب  یک  به  این که سنگ شما  برای  احتمااًل   .2
از سنگ ها را بشکنید. پیش  بتوانید آن را مشاهده کنید، الزم می شود بعضی 

 

فعالیت 2۳

سنگ ُکنگلومرا چیست؟ 
مواد و وسایل الزم

سیمان خشک 	•

ماسه ی خشک 	•

انواع سنگ 	•

جعبه کفشی با آستر پالستیکی 	•

آب 	•

چوب 	•

ذره بین 	•

روش کار

یک فنجان سیمان خشک، یک فنجان ماسه ی خشک و  یک فنجان آب سرد   .۱
را در جعبه کفش بریزید. با چوب هم بزنید. دقت کنید که این مواد خوب باهم 

مخلوط شوند. 
سنگ هایتان را در این مخلوط بریزید وبه هم بزنید.   .2
بگذارید مخلوط دو- سه روز در همین حالت بماند.   .۳

مخلوط چه شد؟   .4
مخلوط را از جعبه کفش بیرون آورید و پالستیکش را جدا کنید.   .۵

با استفاده از ذره بین مخلوط خود را بررسی کنید. آیا بعضی از سنگ هایی را که   .6
در آن ریخته بودید می بینید؟ ماسه را می بینید؟ 
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فعالیت 2۵

چه طبقه بندی های دیگری برای سنگ ها وجود دارد؟ 

مواد و وسایل الزم 

مجموعه های سنگ فعالیت 24  	•

سرکه 	•

چسب کاغذی 	•

ماژیک 	•

	ظرف چینی بدون لعاب 	•

جدول های مشخصات سنگ و کتاب های مرجع 	•

کاغذ 	•

مداد 	•

روش کار

با استفاده از چسب کاغذی و ماژیک روی هر یک از سنگ های مجموعه ی   .۱
آذرین شماره ای بچسبانید. 

فهرست سنگ های آذرین را در سمت چپ کاغذ خود بنویسید.   .2

»آزمون خراش« را روی هر یک از سنگ های شماره دار انجام دهید )نگاه کنید   .۳
به فعالیت ۱۵( و نتیجه را روی کاغذ بنویسید. 

از آن که شکستن سنگ با چکش را شروع کنید، عینک ایمنی به چشم بزنید  
یا سنگ را داخل روزنامه، کیسه ی پارچه ای  یا هر چیز دیگری که جلو پاشیده 

شدن خرده سنگ ها را بگیرد، بگذارید تا صدمه نبینید. 

سنگ هایتان را به سه دسته ی اصلی تقسیم کنید:   .۳

الف. رسوبی: ظاهر الیه الیه دارند. هنگام لمس آن ها دانه های ریز ماسه مانند را زیر 
انگشتتان احساس می کنید و آسان می شکنند. 

ب. آذرین: معمواًل ظاهری بلورین دارند و هیچ  یک الیه الیه نیستند. 

پ. دگرگونی: بسیار سخت و بلوری تراز سنگ های آذرین هستند. بلورهای هر کانی 
به صورت نوار  یا الیه پشت سرهم قرار گرفته اند. 

ازشانه های تخم مرغ بنویسید »رسوبی«، روی دیگری »آذرین« و  روی  یکی   .4
خانه های  داخل  مناسب،  در جای  را  و سنگ هایتان  روی سومی »دگرگونی« 

آن ها بگذارید. 
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فعالیت 26

چگونه می توانید چگالی سنگ ها را اندازه بگیرید؟ 
 )فعالیت تقویتی برای دانش آموزان بزرگ تر(

مواد وسایل الزم

انواع سنگ های کوچک 	•

ترازوی حساس آزمایشگاهی 	•

ظرف شیشه ای دهانه گشاد  یا قوطی کنسرو 	•

کاسه  یا بشقاب گود 	•

آب 	•

کاغذ 	•

مداد 	•

روش کار

سنگی را انتخاب کنید.   .۱

سنگ را وزن کنید و وزن آن را یادداشت کنید.   .2

وزن آب هم حجم سنگ خود را به روش زیر تعیین کنید:   .۳

 الف. کاسه را روی  ترازو بگذارید. آن را وزن کنید و وزنش را بنویسید. بعد ظرف 
دهانه گشاد را روی آن بگذارید. 

»آزمون خط اثر« را روی هر یک از سنگ های شماره دار انجام دهید )نگاه کنید   .4
به فعالیت ۱6( و نتیجه را روی کاغذ بنویسید. 

»آزمون اسید« را روی هر یک از سنگ های شماره دار انجام دهید )نگاه کنید   .۵
به فعالیت ۱7( و واکنش ها را روی کاغذ بنویسید. 

با استفاده از جدول مشخصات کانی ها در کتاب های مرجع مختلف هر یک از   .6
سنگ ها را شناسایی کنید. نام آن ها را روی کاغذ بنویسید. 

حاال همین مراحل را درمورد سنگ های رسوبی و دگرگونی خود تکرار کنید.   .7

برای مسئله حل کن ها
راه هایی برای گسترش مجموعه ی خود پیدا کنید. به دنبال فرصت هایی برای رفتن 
به جاهای جدید و  یافتن سنگ باشید. اگر تپه و دره ای در نزدیکی محل زندگی تان 
وجود دارد، آن ها را بگردید. البته به خاطر داشته باشید که نباید از امالک خصوصی، 
پارک ها یا مناطق حفاظت شده بدون اجازه چیزی بردارید. برای کسانی که در سایر 
مناطق کشور زندگی می کنند، نامه بنویسید و ازآن ها بخواهید برایتان سنگ بفرستند. 
می شناسند،  را  گردآوری مجموعه ی سنگ  به  که عالقه مندان  از کسانی  می توانید 
نمونه های  باهم  پست  و  نامه نویسی  راه  از  تا  کنند  معرفی  هم  به  را  شما  بخواهید 
یا درنامه هایتان خصوصیات  افراد   این  با  تلفنی  را مبادله کنید. هنگام تماس  سنگ 
منطقه ی خود را برایشان بنویسید. آن ها احتمااًل عالقه مندند که بدانند زمین منطقه ی 
شما چه خصوصیاتی دارد، در آن چه درخت هایی می رویند، چه جانوران و پرندگانی 
درباره ی  بخواهید  آنان  از  قبیل.  این  از  اطالعاتی  و  دارند  وجود  شما  منطقه ی  در 
منطقه شان اطالعات مشابهی به شما دهند. این اطالعات را با معلم و هم کالسی های 

خود درمیان بگذارید. 
به مرور که مجموعه ی شما بزرگ تر می شود، سعی کنید سنگ ها یتان را بشناسید. از 
زمین شناسان  یا عالقه مندان به سنگ سؤال کنید. به دانش نامه ها و کتاب های مرجع 
و منابع دیگری از قبیل اینترنت مراجعه کنید. ببینید چند نوع سنگ مختلف را پیدا 

می کنید و می شناسید. 
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فعالیت 27

چگونه می توانید سنگواره بسازید؟ 

مواد و وسایل الزم 

صدف 	•

قالب کیک کم عمق 	•

وازلین 	•

گچ مجسمه سازی 	•

آب 	•

حوله ی کاغذی 	•

روزنامه 	•

روش کار

کف قالب کیک را با  یک الیه ی نازک وازلین بپوشانید تا بعداً گچ به آسانی از   .۱
آن جدا شود. 

روی صدف را نیز وازلین بمالید.   .2

صدف را کف قالب کیک بگذارید، به طوری که طرف برجسته اش رو به باال   .۳
باشد. )شکل27-۱(

ب. ظرف دهانه گشاد را تا جایی که می توانید پر از آب کنید ولی مراقب باشید آب از 
آن بیرون نریزد. اگر آب بیرون ریخت، آن را پاک کنید. 

پ. آهسته سنگ را در ظرف دهانه گشاد بیندازید. آب که جابه جا می شود، درون کاسه 
می ریزد. این آب دقیقًا هم حجم سنگ است. 

ت. با احتیاط ظرف دهانه گشاد را بردارید و مراقب باشید آب بیشتری از آن بیرون 
نریزد. 

ث. کاسه ی آب را وزن کنید و وزن کاسه ی خالی را از آن کم کنید تا وزن آبی که 
سنگ جابه جا کرده است، به دست آید. 

وزن سنگ را به وزن آب جا به جا شده تقسیم کنید.   .4

حاصل چه شد؟ این عدد چگالی نسبی سنگ است.   .۵

همین روش را درمورد سنگ های دیگر به کار برید و چگالی نسبی سنگ ها را   .6
باهم مقایسه کنید. 

برای مسئله حل کن ها

چگالی نسبی، چگالی جسم نسبت به چگالی آب است که در این فعالیت می توان 
آن را معادل چگالی گرفت. چگالی نسبی آب ۱/۰ است. چگالی سنگ شما بیشتر  یا 

کمتر از چگالی آب است؟ 

 اجسام کوچک دیگری پیدا کنید- چیزهایی که  یا به نسبت اندازه ی خود سبک اند  یا 
نسبت به اندازه ی خود سنگین. در مورد هر یک پیش بینی کنید که از آب سنگین تر 
است  یا سبک تر. پیش بینی های خود را با تعیین چگالی هر جسم به روشی که در این 

فعالیت  یاد گرفتید، امتحان کنید. آیا پیش بینی هایتان درست بودند؟ 
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گچ را طبق دستور روی پاکت با آب مخلوط کنید. آن قدر گچ تهیه کنید که برای   .4
پوشاندن روی صدف کافی باشد. 

با احتیاط و آرام گچ را روی صدف بریزید و بگذارید سفت شود.   .۵

قالب کیک را روی میزی که با روزنامه پوشانده اید،  وارونه کنید و ضربه ای آرام   .6
به ته آن بزنید. قالب گچی با صدف روی میز می افتد. 

صدف را از گچ جدا کنید، ولی خیلی مراقب قالب گچی باشید. حدود  یک روز   .7
طول می کشد تا گچ سفت شود. 

پس از  یک روز، وقتی گچ خشک شد، با حوله ی کاغذی وازلین اضافی را از   .8
روی آن پاک کنید. بعد وازلین باقیمانده را با آب گرم به آرامی بشویید. 

حاال روی گچ نقشی از صدف دارید که شبیه نقش هایی است که روی سنگ   .۹
آهک  یا سنگ های رسوبی دیگر می توان یافت. )شکل 2- 27( این نقش وقتی 
روی سنگ باشد، نشانه ای از  یک جانور  یا گیاه باستانی است وبه آن فسیل  یا 

سنگواره می گویند. 

برای مسئله حل کن ها

گردآوری مجموعه ای از سنگواره را آغاز کنید. بخصوص آن هایی را که در منطقه ی 
پیش  مجموعه  گسترش  برای  که  فرصت هایی  از  کنید.  جمع  می شوند،  پیدا  شما 
را می شناسید،  به سنگ  فردی عالقه مند  یا  زمین شناس   اگر  کنید.  استفاده  می آید، 
می توانند در شروع کار به شما کمک کنند. ببینید چه جور سنگواره هایی در منطقه ی 
شما پیدا می شود و مربوط به چه دوره ای هستند. فکر می کنید درچه شرایطی زندگی 
می کرده اند؟ درباره ی سنگواره ها مطالعه کنید و ببینید نظر شما با دانشمندان  یکی 
است  یا نه. در این مورد مراجعه به دانش نامه ها کمک زیادی به شما می کند. اطالعات 

خود را با کسانی که به سنگواره عالقه مندند، درمیان بگذارید. 

شکل27-۱
صدف در قالب کیک
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فعالیت 28

چگونه برف تبدیل به  یخ می شود و یخچال های طبیعی 
را می سازد؟ 

مواد و وسایل الزم

ظرف دهانه گشاد بلند و باریک دردار 	•

سنگ های کوچک  یا وزنه های دیگری که در ظرف دهانه گشاد جا بگیرد. 	•

قیچی 	•

مقوا 	•

چسب کاغذی 	•

اسفنج نسبتًا متراکم  	•

مداد 	•

روش کار

اسفنج را مرطوب )ونه خیس( کنید و بعد تکه تکه کنید. تکه ها هرچه ریزتر   .۱
باشند بهترند. 

ظرف دهانه گشاد را پر از تکه های اسفنج کنید به طوری که کمی فشرده شوند.   .2

روی مقوا دایره ای ببرید که قطر آن کمی از قطر ظرف شیشه ای کمتر باشد،   .۳
به طوری که در آن جا شود بدون این که با دیواره ها تماس داشته باشد. آن را 

روی تکه های اسفنج در ظرف بگذارید. 

شکل 2- 27
نقش صدف روی گچ
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فعالیت 2۹

زمین از چه نظر شبیه بدن ماست؟  )فعالیت گروهی(

مواد و وسایل الزم

مداد 	•

کاغذ خط  دار 	•

تصویر زمین 	•

تصویر ماه 	•

اطالعاتی برای دانش آموزان

دانشمندان اغلب می گویند که زمین کره ای زنده است. برخالف ماه، که مرده به شمار 
می آید، زمین همیشه در حال تغییر است و با استفاده از انرژی خورشید مدام موجودات 
جدید را می پروراند، صدماتی را که دیده،  ترمیم می کند و سطحش را با نامالیمات 
جدید  سازگار می سازد. بدن ما هم مانند زمین است. سطح آن تغییر می کند. پستی و 
بلندی هایش را پوسته ی نازکی )پوست( پوشانده است و برای رشد از انرژی خورشید 

استفاده می کند. همچنین وقتی زخمی می شود، می تواند خود را  ترمیم کند. 

روش کار

تصاویر زمین و ماه را باهم مقایسه کنید. درک می کنید که چرا  یکی را زنده و   .۱
دیگری را مرده می دانند؟ 

با معلم و هم کالسی هایتان، درباره ی معنای زنده بودن و این که چرا زنده بودن   .2
زمین برای ما مهم است، بحث و گفت وگو کنید. 

سنگ ها یا وزنه های دیگر را روی دایره ی مقوایی بگذارید.   .4

تکه ای چسب کاغذی از باال تا پایین روی بدنه ی ظرف دهانه گشاد بچسبانید.   .۵

با مداد عالمتی در سطح دایره ی مقوایی روی چسب کاغذی بگذارید.   .6

در ظرف را ببندید و آن را درجایی امن قرار دهید.   .7

به مدت چهار روز، روزی دوبار به ظرف سر بزنید و در سطح دایره ی مقوایی   .8
روی چسب کاغذی عالمت بگذارید. 

در پایان چهار روز، مشاهدات خود را با دیگران درمیان بگذارید. فکر می کنید   .۹
این تغییرات چه شباهتی به تشکیل  یخچال های طبیعی دارد؟ 

برای مسئله حل کن ها
درباره ی  یخچال های طبیعی تحقیق کنید.  یخچال طبیعی چه خصوصیت بارزی دارد؟ 
آیا نزدیک جایی که زندگی می کنید،  یخچال طبیعی وجود دارد؟  یخچال های طبیعی 

چگونه سطح زمین را تغییر می دهند؟ 

 کوه های  یخ از کجا می آیند؟ 

آیا آن ها با  یخچال های طبیعی  یکی  هستند؟ فرق  یخچال طبیعی و کوه  یخ چیست؟ 
باشند؟  باید مراقب  چرا ناخدای کشتی ها هنگامی که نزدیک  یک کوه  یخ هستند، 
تصویر  یک کوه  یخ را بکشید و نشان دهید چه قدر از آن روی آب و چه قدرش زیر 

آب است. 
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قاره ها را جابه جا کنید، آیا می شد آن ها را با هم جور کرد؟ )توی هم جا انداخت( 

بیشتر دانشمندان معتقدند که میلیون ها سال پیش قاره ها به هم چسبیده بودند   .۵
و بعد از هم جدا شدند. به این نظریه رانش قاره ای می گویند. 

برای مسئله حل کن ها

در دانشنامه ها به دنبال پانگه آ بگردید. جورچینی بسازید که نشان دهد این قاره ی 
بزرگ به چه شکل به قاره هایی که امروز وجود دارند، تقسیم شده است. درباره ی 
چه  ها  این  با  ورقه ای  زمین ساخت   آتش« چیست؟  کنید. »حلقه ی  مطالعه  پانگه آ 
ارتباطی دارد؟ اطالعات خود را با بقیه ی کالس در میان بگذارید. درباره ی فکرهایتان 

بحث و گفت و گو کنید. فکر می کنید قاره ها در ابتدا  یکی بودند؟ 

 

فعالیت ۳۰

چرا زمین مثل  یک جورچین است؟ 
)فعالیت کالسی  یا در گروه های کوچک(

مواد و وسایل الزم

کره ی جغرافیایی  	•

توپ فوتبال 	•

توپ تنیس نصف شده 	•

روش کار

کره، توپ فوتبال و توپ تنیس را روی میز بگذارید و آن ها را نگاه کنید.   .۱

پوشش نازک روی توپ تنیس را پوسته ی زمین فرض کنید،  یعنی جایی که   .2
در آن زندگی می کنیم. اگر توی توپ را با فلز بسیار داغ  پر می کردیم، مدل ما 

بیشتر به زمین شبیه می شد، ولی این کار را نمی کنیم. 

توپ فوتبال را بررسی کنید. توجه کنید که این توپ کره ای گرد و هموار نیست،   .۳
بلکه به نظر می رسد از چند تکه ساخته شده است. سطح زمین از بعضی نظرها 
شبیه سطح توپ فوتبال است. دانشمندان معتقدند که  یک تکه نیست، بلکه از 
چند تکه که به شکل های مختلف با هم جور می شوند، تشکیل شده است. به 

این نظریه زمین ساخت ورقه ای )صفحه ای( یا تکتونیک ورقه ای می گویند. 

حاال به کره نگاه کنید. تصور کنید که جورچینی بزرگ است. اگر می توانستید   .4
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شکل ۳۱-۱
صفحات خمیر روی هم

برای مسئله حل کن ها

در این فعالیت شما نشان دادید هنگامی که بر پوسته ی زمین فشار  وارد آید،  الیه های 
می گویند.  شونده  نزدیک  حرکت  را  شدن  فشرده  نوع  این  می شوند.  چگونه  سنگ 
پوسته ی زمین طور دیگر هم جا به جا می شود. درباره ی حرکت دورشونده و حرکت 
جانبی تحقیق کنید و مدلی برای نشان دادن این حرکات بسازید. چه چیز دیگری 
باعث زمین لرزه می شود؟ آیا می توانید راه های دیگری برای ساختن مدلی برای نشان 

دادن زمین لرزه پیدا کنید؟ 

افتاد؟ خسارات آن چه  اتفاق  آخرین زلزله ای که درباره ی آن اخباری شنیدید، کجا 
بود؟ آیا اگر ساختمان ها، پل ها و جاده ها آن طور که متخصصان زلزله توصیه می کنند، 

ساخته می شد این خسارات به بار نمی آمد؟ 

با کالس  را  تحقیق خود  و  عقاید  بیاید، چه می کنید؟  زلزله  که هستید  جایی  اگر   
درمیان بگذارید. 

 

فعالیت ۳۱

چه چیزی باعث زلزله می شود؟ 

مواد و وسایل الزم

چند رنگ خمیر مجسمه سازی یا پارچه 	•

روش کار

۱.  یک رنگ خمیر را انتخاب کنید و با آن صفحه ای تخت به اندازه ی 2۵×۱۰ 
سانتی متر به ضخامت ۵ سانتی متر بسازید. 

با خمیرهای رنگ دیگر صفحات مشابهی بسازید که ضخامتشان با صفحه ی   .2
اول کمی فرق داشته باشد. 

صفحات خمیر را روی هم قرار دهید.   .۳

4.  یک دستتان را ته دسته ی خمیر بگذارید و به طرف وسط فشار دهید. 

چه شد؟   .۵

اگر الیه های خمیر الیه های سنگ روی سطح زمین بودند، و آن طور که شما   .6
اتفاقی  چه  می گرفتند،  قرار  زیرفشار  دادید،  فشار   4 گام  در  را  خمیر  صفحات 

می افتاد؟ 
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شکل۳2-۱
ماکت آتشفشان

لوله ی  بعد  آتشفشان خود درست کنید.  زیر  تونلی کوچک  از مداد،  استفاده  با   .۳
الستیکی را داخل تونل کنید و تا مرکز آتشفشان باال ببرید تا سر لوله به ته 

مخروط برسد. این سر آن را با خمیر مسدود کنید. 

وقتی مدل خشک و سفت شد، آن را با رنگ قهوه ای و رنگ های دیگری که   .4
دارید ومی خواهید استفاده کنید، نقاشی کنید. 

مقداری برنجک در سوراخ مخروطی بریزید.   .۵

از سر لوله در آن فوت کنید، ابتدا آرام و بعد محکم.   .6

چه شد؟ با توجه به طرز کار مدلتان درباره ی کار آتشفشان واقعی چه می توانید   .7
بگویید؟ 

لوله ی الستیکی
 برنجک

 

 
فعالیت ۳2

چگونه می توان  یک آتشفشان کوچک ساخت؟ 

مواد و وسایل الزم

قالب کیک کم عمق بزرگ 	•

لوله ی الستیکی به طول ۵۰ سانتی متر 	•

آرد 	•

نمک 	•

آب 	•

برنجک 	•

رنگ لعابی  یا آکریلیک قهوه ای 	•

قلم موی نقاشی 	•

مداد 	•

روش کار

با آب و نمک و آرد در قالب کیک حداقل دو لیتر خمیر درست کنید.   .۱

در همان ظرف، خمیر آرد ونمک را به صورت  یک کوه آتشفشان درآورید و   .2
سوراخی مخروطی به شکل زیر در آن ایجاد کنید. 
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برای مسئله حل کن ها

مواد درون زمین چگونه  نشان دهد  آتشفشان طراحی کنید که  برای  مدل دیگری 
کتاب های  و  دانشنامه ها  از  ببرید.  کار  به  را  خود  خالقیت  می ریزد.  بیرون  فشار  با 
مرجع دیگراستفاده کنید. درباره ی فکرهای خود با کسان دیگری که به این فعالیت 
عالقه مندند، صحبت کنید. شاید باهمدیگر بتوانید چند مدل آتشفشان طراحی کنید. 

حداقل  یکی از آن ها را بسازید و آن را امتحان کنید. 

 آیا آتشفشان فعالی را می شناسید  یا درباره ی آتشفشانی که در طول زندگی شما فوران 
کرده است، چیزی شنیده اید؟ اگرنه، در این باره تحقیق کنید. به این منظور با دیگران 
صحبت کنید، ازمنابع مختلف کمک بگیرید و سعی کنید اطالعات زیادی درباره ی آن 
به دست آورید. این فوران چه اثری روی شکل سطح زمین داشت؟ چه خسارت هایی 
به بار آورد؟ مردم برای آنکه از آسیب آن در امان بمانند، چه کردند؟ آیا قرار است 
درآینده هم فعال شود؟ چند وقت دیگر؟ اطالعات خود را با دیگران در میان بگذارید. 

 مقطعی از این آتشفشان را بکشید و نشان دهید که به نظر شما درون این آتشفشان 
که  مشابهی  تصویرهای  با  را  خود  نقاشی  است.  زمین چگونه  پوسته ی  در عمق  و 

هم کالسی هایتان کشیده اند، مقایسه کنید. 

 آیا درباره ی »حلقه ی آتش«هم مطالعه کردید؟ اگر نه، حاال وقت آن است که به 
سراغ آن بروید. برای شروع تحقیقتان ازدانش نامه استفاده کنید. 
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افراد  وارد  یک اکوسیستم می شوند. در اینجا واژه ی اکوسیستم را طوری تعمیم داده ایم 
که شامل دانش آموز و تعامل او با محیط اطرافش بشود. بر حفظ محیط زیست، تعاون 
و مسئولیت فردی تأکید بسیار شده است. شما هم مانند خیلی از معلمان ممکن است 
را  ایده ها  این  خود  دانش آموزان  اگر  ولی  دچار شوید،  نصیحت  و  پند  وسوسه ی  به 

دریابند، تأثیر آن ها به مراتب بیشتر خواهد بود. 

مانند بقیه ی کتاب، تأکید بر کشف/تحقیق و پاسخ های کالمی است. در این فصل 
به  کنید  )نگاه  شوند.  حفظ  نهایی  فعالیتی  برای  باید  نوشته ها  و  جدول ها  تصاویر، 

فعالیت 22( 

بسیاری از این فعالیت ها را باید با استفاده از فیلم هایی درباره ی طبیعت و حیات وحش 
تقویت کرد. معلمان پایه های اول دبستان باید توجه داشته باشند که در بعضی از این 
فیلم ها جانوران شکارچی، چنان که در طبیعت مرسوم است، برای تهیه ی غذای خود 
جانوران دیگر را می کشند. حتمًا قبل از نمایش فیلم برای دانش آموزان آن را ببینید 
تا مطمئن شوید که برای کودکان خردسال صحنه های ناراحت کننده نداشته باشد. 
سعی کنید تا جایی که می توانید نقاشی، موسیقی، شعر و تجربیات زیباشناختی را در 
فعالیت ها بگنجانید. همچنین از فرصت های بی شماری که برای تقویت و تعمیق این 

فعالیت ها وجود دارد، استفاده کنید. 

برای پایه های اول دبستان

برای  می توان  شفاهی  توضیحات  و  جزئی  تغییرات  با  را  فعالیت ها  این  از  بسیاری 
دانش آموزان آمادگی و پایه های اول و دوم قابل استفاده کرد. در بعضی از فعالیت ها، 
گام هایی راکه از سطح این کودکان فراتر می روند، می توان حذف کرد و در عین حال 
با در اختیار گذاشتن فرصت تجربه های علمی، بذر مفاهیمی را درذهن آن ها کاشت 

که بعدها ثمر خواهند داد. 

 معلمان پایه های اول دبستان احتماال از اغلب بخش های »برای مسئله حل کن ها« 
چشم پوشی خواهند کرد. اشکالی ندارد. این بخش ها برای دانش آموزانی طراحی شده 

به معلمان

بوم شناسی یا اکولوژی مطالعه ی اثرات متقابل موجودات زنده و محیط زیست آن هاست. 
این علم هم میان رشته ای و هم فرارشته ای است . از این نظر میان رشته ای است که 
شامل مطالبی در زمینه ی زیست شناسی، فیزیک، زمین شناسی و تمام رشته های علوم 
اجتماعی است. از این نظر فرارشته ای است که بوم شناسان می کوشند از اطالعات 

بسیاری از منابع استفاده کنند تا رشته ای جداگانه و خاص را بسازند. 

بسیاری از مسائل اکولوژیکی که درباره ی آن ها خوانده ایم، در تلویزیون دیده ایم  یا 
از رادیو شنیده  ایم، ماهیتًا جهانی هستند. بعضی به قدری حساس اند که به حیطه های 
سیاسی راه می یابند. گاه روابط ملی و بین المللی بر سر مسائل اکولوژیکی خدشه دار 
می شوند. این فصل به موضوع های اخالقی، اقتصادی  یا سیاسی نمی پردازد. بلکه با 
چند مفهوم اساسی علم اکولوژی سر و کار دارد و هدفش این است که به دانش آموزان 

کمک کند دریابند شخصًا جایشان در اکوسیستم جهان کجاست. 

غذایی  زنجیره ی  ازجمله  در طبیعت،  تعادل  ساده ی  راه های  به  آن  بخش  نخستین 
و چرخه ی غذایی می پردازد. به چرخه های خاک، آب و هوا نیز اشاره می شود، ولی 
این ها مباحث اصلی نیستند. اگر این موضوع ها را عمیقًا دنبال و تحقیق دانش آموزان 

را ثبت و جمع آوری کنید، کتابخانه ی شما دارای منابعی غنی خواهد شد. 

اکوسیستم مجموعه ی موجودات زنده و غیر زنده و عواملی است که  یک محیط را 
تشکیل می دهند و برهم اثر متقابل و به هم وابستگی متقابل دارند. در این فصل، 
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نوجوانان کودکانه و خسته کننده بیاید. در این صورت بهتر است در بعضی فعالیت ها 
از تصاویر رنگی استفاده کنید و از آن ها بخواهید که فقط نوشتن نام ها را انجام دهند  
یا از روش های دیگری برای مشخص کردن مناطق استفاده کنید. می توانید به جای 
نقاشی از تصاویر آماده ای که به صورت برچسب  یا آهن ربا )برای وایت برد( دربازار 

موجودند، استفاده کنید. 

اگر برای بعضی فعالیت ها مصاحبه با کارشناسان  یا افراد حرفه ای و اطالعات گرفتن از 
آنان ضرورت دارد، در تهیه ی معرفی نامه و تماس اداری با این افراد آنان را یاری کنید. 
همچنین در یافتن منابع به آنان کمک کنید. در مناطقی که دسترسی به کامپیوتر و 
اینترنت آسان است، دانش آموزان می توانند برای یافتن مطالب مورد نظر خود، عالوه 
بر دانش نامه ها و کتاب های مرجع، از سی دی های آموزشی- اطالعاتی  یا سایت های 
اینترنتی استفاده کنند. البته در مورد اخیر هم به راهنمایی و هم نظارت معلم  یا والدین 

نیاز دارند. 

 

است که اشتیاق دارند فراتر از سطح کالس بروند. فعالیت های پایه ای را که روش 
کار برای آن ها نوشته شده است، اجرا کنید و همراه با دانش آموزانتان از تجربه های  
یادگیری لذت ببرید. همچنین در نظر داشته باشید که بسیاری از فعالیت های »مسئله 
حل کن ها« را می توان به تناسب برای کودکان خردسال به صورت فعالیت گروهی  
یا نمایش انجام داد و در این حالت نیز او را در معرض تجربیاتی گذاشت که پایه ای 

برای ارتباط با تجربیات بعدی خواهند شد. 

فیلم ها  این  از  بعضی  در  که  باشند  داشته  توجه  باید  دبستان  اول  پایه های  معلمان 
جانوران شکارچی، چنان که در طبیعت مرسوم است، برای تهیه ی غذای خود جانوران 
دیگر را می کشند. حتمًا قبل از نمایش فیلم برای دانش آموزان آن را ببینید تا مطمئن 

شوید که برای کودکان خردسال صحنه های ناراحت کننده نداشته باشد. 

درباره ی دوره ی راهنمایی

مبحث اکولوژی تحت این عنوان در کتاب های درسی دوره ی راهنمایی نیامده است، 
ولی می توان مطالب مرتبط با آن را در بخش چهارم کتاب علوم تجربی سال اول 
توجه  با  کرد.  پیدا  راهنمایی  سوم  تجربی  علوم  کتاب  چهاردهم  فصل  و  راهنمایی 
اجتماعی  زندگی  با  رابطه ی مستقیمش  دلیل  به  این علم  روزافزونی که  اهمیت  به 
انکارناپذیر  نیز ضرورتی  نوجوانان  آموزش کودکان و  یافته است، در  انسان   بقای  و 
دارد. اجرای فعالیت های این بخش به صورت پروژه های نمایشگاهی و تحقیق برای 
نوجوانان هم آموزنده و هم لذت بخش خواهد بود. مسلمًا انعکاس مداوم رویدادهای 
متعدد و بحث های زیست محیطی و مرتبط با اکولوژی، از جمله گرم شدن زمین و 
گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر، از طریق رسانه ها در جلب کنجکاوی و 
انگیزه ی دانش آموزان به مطالعه ی اکولوژی بی تأثیر نخواهند بود. اگر این مطالعه به 
فعالیت های اجتماعی محلی در جهت حفظ محیط زیست بینجامد، به پرورش احساس 
مسئولیت اجتماعی و اعتمادبه نفس کودکان این سن کمک چشمگیری خواهد کرد. 

 ممکن است رنگ کردن و نقاشی کردن که در بعضی فعالیت ها آمده است، به نظر 
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برگ های  و  شاخ  خاک  در  است.  الزم  جنگل  یا  علفزار   برای  خوب  خاک   .۵
پوسیده ای وجود دارد که به آن ها گیاخاک می گویند. همچنین جانورانی، مثل 
کرم ها و سوسک ها، در خاک زندگی می کنند که به آن ها گندیده خوار می گویند. 
گندیده خوارها گیاهان و جانوران مرده ای را که در خاک گندیده اند، می خورند و 
آن ها را خردتر می کنند. باکتری ها و قارچ های  ریزی که به آن ها تجزیه کننده 
الزم اند.  گیاهان  برای  که  می کنند  تبدیل  کانی هایی  به  را  مواد  می گویند، 
کنارشان  را  نامشان  و  کنید  رنگ  را  تجزیه کننده ها  و  گیاخاک  گندیده خوارها، 

بنویسید. 

خورشید،  انرژی  به  وابسته  آن ها  همه ی  می رویند.  زمین  روی  گیاهان  انواع    .6
هوا، رطوبت و خاک غنی هستند. در مقابل دی اکسیدکربن هوا را می گیرند، و 
اکسیژن را در هوا آزاد می کنند. آن ها رطوبت نیز بیرون می دهند. بیشتر گیاهان 
با استفاده از نور خورشید، رطوبت و خاک غنی مواد غذایی تولید می کنند. آن ها 
تولید کنندگان ردیف اول غذای زمین هستند. اگر آن ها نبودند، بقیه ی موجودات 

زنده به وجود نمی آمدند. گل ها و گیاهان تصویر خود را رنگ بزنید. 

حاال اجتماع علفزار شما آماده ی کار است. آن را برای فعالیت های بعدی نگه   .7
دارید. 

فعالیت ۱

اجتماع ساده ی گیاهی- جانوری چگونه است؟ 

مواد و وسایل الزم

پوستر 6۰×۹۰ سانتی متری نام گذاری شده ی شکل ۱-۱ 	•

نسخه ی نام گذاری نشده ی شکل ۱-۱ روی کاغذ آ4 به تعداد دانش آموزان 	•

مدادرنگی 	•

مداد 	•

روش کار

تصویر خود را با تصویر بزرگ روی تخته مقایسه کنید. این  یک اجتماع ساده ی   .۱
علفزار است. در آن شش جزء وجود دارد. درضمنی که معلم کار هر  یک از آن ها 

را توضیح می دهد، آن را روی تصویر خود رنگ کنید. 

انرژی خورشید به صورت نور و گرما مهم ترین جزء است. بدون آن زندگی در   .2
این اجتماع ممکن نیست. خورشید را رنگ بزنید و نامش را بنویسید. 

هوا نیز برای زندگی ضروری است. چون هوا بی رنگ است، در جایی خالی زیر   .۳
خورشید بنویسید »هوا«. 

رطوبت هم باید به شکلی وجود داشته باشد. فکر می کنید این علفزار رطوبتش   .4
را از کجا تأمین می کند؟ آن را به شکلی در تصویر خود نشان دهید و نامش را 

بنویسید. 
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فعالیت 2

اجتماع آبگیر چگونه است؟ 

مواد و وسایل الزم

تصویرهای فعالیت ۱ دانش آموزان  	•

نسخه ی نام گذاری نشده ی شکل ۱- 2 به تعداد دانش آموزان 	•

مدادرنگی 	•

مداد 	•

روش کار

تصویر علفزار خود را با تصویر جدید این فعالیت مقایسه کنید.   .۱

هم  اکو سیستم  گاه  اجتماعی  چنین  به  است.  آبگیر  اجتماع  یک  تصویر   این   .2
است  عواملی  و  زنده  غیر  و  زنده  موجودات  مجموعه ی  اکوسیستم  می گویند. 
که  یک محیط را تشکیل می دهند و بر هم اثر متقابل و به هم وابستگی متقابل 
را  نامشان  فعالیت قبل رنگ زدید و  را که در  دارند. تمام اجزای غیر زنده ای 
بنویسید. اگر موجود غیرزنده ی  نامشان را  بزنید و  اینجا هم رنگ  نوشتید، در 

تازه ای می بینید، آن را هم رنگ کنید و نامش را بنویسید. 

دو تصویر این فعالیت و فعالیت قبلی را باهم مقایسه کنید و در تصویر جدیدتان   .۳
نام هر موجود مشابهی را که در تصویر قبلی می بینید )مثل گندیده خوار، علف 

و امثال این ها( بنویسید. 

 ۱-
ل ۱

شک
زار

علف
اع 

جتم
ا



بازی کن، بساز، بیاموز

94
زمین و بوم شناسی

علوم زمین

95
بوم شناسی

شکل 2-۱
اکوسیستم آبگیر

چه چیزهایی رنگ نشده و نام گذاری نشده باقی ماندند؟   .4

جانوران این تصویر غذا تولید نمی کنند، بلکه غذا را مصرف می کنند. به آن ها   .۵
مصرف کننده می گویند. 

تغذیه  جلبک ها(  علف ها،  )گیاهان،  اول  ردیف  تولیدکنندگان  از  که  جانورانی   .6
می کنند، به مصرف کنندگان ردیف اول معروف اند. به جانورانی که جانوران دیگر 

را می خورند، مصرف کنندگان ردیف دوم می گویند. 

در تصویر شما، جانوران کوچک )میگوها، کک آبی، و حلزون( مصرف کنندگان   .7
ردیف اول هستند. آن ها را رنگ و نام گذاری کنید. 

از  چون  هستند،  دوم  ردیف  مصرف کنندگان  قورباغه  و  ماهی   مثال،  این  در   .8
مصرف کنندگان ردیف اول که کوچک ترند، تغذیه می کنند. آن ها رنگ کنید و 

نامشان را بنویسید. 

مار در میان مصرف کنندگان ردیف دوم درسطح باالتری قرار دارد، چون ماهی   .۹
و قورباغه هم می خورد. مار را رنگ کنید و نامش را بنویسید. 

پرنده )که در این مثال  یک حواصیل آبی است( در میان مصرف کنندگان ردیف   .۱۰
یا مار هم  باالتر است، چون ممکن است ماهی، قورباغه   از مارهم  دوم حتی 

بخورد. آن را رنگ کنید و نامش را بنویسید. 

این که جانوری مصرف کننده ی ردیف اول باشد  یا ردیف دوم، به اندازه اش مربوط   .۱۱
بلکه به غذایی که می خورد بستگی دارد. فیل  یک مصرف کننده ی  نمی شود، 

ردیف اول است، در حالی که پینه دوز مصرف کننده ی ردیف دوم است. 

کاغذ خود را برگردانید و پشت آن ها چند تا از جانورانی را که در آکواریوم مدرسه    .۱2
یا خانه  یا آب های نزدیک محل زندگی تان دیده اید، بکشید. می توانید بگویید 

آن ها مصرف کننده ی ردیف اول اند  یا ردیف دوم؟ 
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اجتماع زندگی می کند و بعد به جای دیگری پرواز می کنند. روی شکل اجتماع 
علفزار خود  یک پرنده ی مهاجر بکشید و آن را رنگ کنید. 

دوم، پرنده ی بزرگ تر  یک شکارچی است و جانوران دیگر را شکار می کند. به   .4
چنگال ها ی قوی بزرگ و منقار تیزش توجه کنید. بعضی از شکارچیان مهاجر 
هستند، ولی بعضی از آن ها هم بنا به این که چه غذایی در محل باشد، در آن 
زندگی می کنند. پرنده ی شکاری را روی علفزار خود بکشید و آن را رنگ کنید. 

کنند،  زندگی  علفزار  در  است  ممکن  که  را  بزرگ  جانور  چند   ۳-۳ شکل  در   .۵
می بینید. دو تای آن ها مصرف کننده ی ردیف اول هستند.  یکی دیگر شکارچی و 
مصرف کننده ی ردیف دوم است. در اجتماع علفزار خود جانوران تازه ای بکشید. 

آن ها را رنگ کنید. 

حاال که با اکوسیستم های علفزار و آبگیر آشنا شده اید، آیا می توانید دلیل بیاورید   .6
که چرا جانوران و گیاهان باهم زندگی می کنند و به هم وابسته اند؟ 

 
فعالیت ۳

اکوسیستم ساده چگونه است؟ 

مواد و وسایل الزم

تصویر اجتماع علفزار که در فعالیت ۱ کامل کردید 	•

مداد 	•

مدادشعی  یا مدادرنگی 	•

تصویر جانوران که در شکل های ۱-۳، 2-۳ و ۳-۳ نشان داده شده است. 	•

روش کار

زندگی  اجتماع علفزار  در  را می بینید که  در شکل های ۱-۳ و 2-۳ جانورانی   .۱
می کنند. شکل آن هایی را که در خشکی زندگی می کنند، در علفزار بکشید و 

رنگ کنید. 

بعضی از پرندگان مصرف کنندگان ردیف اول هستند. آن ها دانه ها و میوه های    .2
ریزی مثل تمشک را می خورند. بعضی دیگر مصرف کنندگان ردیف دوم هستند 
که مصرف کنندگان ردیف اول را شکار می کنند و می خورند. می توانید بگویید که 
پرندگان شکل های شما کدام مصرف کننده ی ردیف اول و کدام مصرف کننده ی 

ردیف دوم هستند؟ راهنمایی: به چنگال ها و منقارهایشان نگاه کنید. 

حاال که مصرف کنندگان را به علفزار اضافه کرده ایم، اکوسیستم علفزار کامل   .۳
شد. ولی دو نوع جانور دیگر هم داریم. پرنده ی کوچک تر که پرنده ای  مهاجر 
است و مدت کوتاهی، تا وقتی بعضی دانه ها و میوه های علفزار تازه اند، در این 
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شکل ۳-2 شکل ۳-۱
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فعالیت 4

انرژی چگونه در  یک اکوسیستم منتقل می شود؟ 

مواد و وسایل الزم

تصویر کامل شده ی اکوسیستم علفزار فعالیت ۳ بخش »بوم شناسی« 	•

جدول زنجیره ی غذایی ساده )شکل4-۱( 	•

شبکه ی غذایی ساده )شکل 4-2( 	•

روش کار

این نظام، خورشید اساس  را خوب مطالعه کنید. در  اکوسیستم علفزار  تصویر   .۱
زندگی است. چرا؟ در این باره با معلم و هم گروهی های خود بحث و گفت وگو 

کنید. 

زنجیره ی غذایی ساده ای که در شکل ۱-4 می بینید، نشان می دهد که انرژی   .2
مواد  از  تولید کنندگان  که  غذایی  مولکول های  در  و  استفاده  چگونه  خورشید 
غیرزنده می سازند، ذخیره می شود. بعد مصرف کنندگان ردیف اول و ردیف دوم 
آن ها را می خورند. تولیدات اضافی و بقایای جانوران و گیاهان مرده به خاک 
برمی گردند و در آنجا گندیده خواران و تجزیه کنندگان )کود رست ها( این چرخه 

را طوری کامل می کنند که می تواند از ابتدا تکرار شود. 

شکل ۳-۳
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از  بعضی  گیرد.  صورت  مختلف  روش های  به  می تواند  غذایی  زنجیره ی  کار   .۳
مصرف کنندگان  می خورند.  را   تولیدکنندگان  از  بعضی  فقط  مصرف کنندگان 
دوم  درجه ی  مصرف کنندگان  هم  و  اول  درجه ی  مصرف کنندگان  هم  دیگر 
است،  زیاد  تعدادشان  که  متغیرها  این  به  اکولوژی  متخصصان  می خورند.  را 
زنجیره ی غذایی  با  را  شبکه ی غذایی می گویند. شبکه ی غذایی )شکل4-2( 

)شکل۱-4( مقایسه کنید. 

وضعیت هوا، مواد شیمیایی تولید شده از مواد غیرزنده ی اکوسیستم )هوا، آب،   .4
خاک( بر شرایط درون اکوسیستم اثر می گذارند.آیا می توانید عواملی دیگر را که 
می توانند روی شرایط اکوسیستم اثر بگذارند، پیدا کنید؟ اگر موش ها نبودند، چه 

می شد؟ 

اکوسیستم ها بسیار پیچیده اند. حاال درک می کنید که چرا اکولوژی این قدر جالب   .۵
و هیجان انگیز است؟ 

شکل 4-۱
زنجیره ی غذایی

 انرژی
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فعالیت ۵

انسان ها در کجای اکوسیستم جا می گیرند؟ 

مواد و وسایل الزم

پوستر ۹۰×۱8۰ سانتی متر شکل ۱- ۵  	•

شکل های  در  که  آن هایی  مانند  گیاهان  و  جانوران  شده ی  بریده  شکل های  	•
۱- ۳، 2-۳ و ۳- ۳ بخش »بوم شناسی« می بینید.

مدادرنگی 	•

تصاویری از انسان ها، خانه ها، فروشگاه ها، جانوران اهلی و امثال آن 	•

پونز 	•

کاغذ نقاشی 	•

روش کار

پوستر را روی تخته  یا دیوار نصب کنید و آن را خوب نگاه کنید. اجتماع شما   .۱
پیش از آن که انسان ها در آن ساکن شوند، احتمااًل به این شکل بوده است. 

اجزای زنده و غیرزنده ای را که این اکوسیستم را می سازند، شناسایی کنید.   .2

خانواده ای را به این اکوسیستم اضافه کنید. آن ها برای زندگی به چه نیاز دارند؟   .۳
آیا هرچه الزم دارند، به دست می آورند؟ 

4.  یک خانه و  یک حیاط در تصویر بکشید. یک طویله و محیط اطرافش را به 
آن ها اضافه کنید. چه جانورانی در طویله زندگی می کنند؟ این خانواده غذایشان 

شکل 4-2
شبکه ی غذایی

شبکه ی غذایی ساده 
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برای مسئله حل کن ها

اکوسیستم اجتماع شما به مرور زمان چه تغییری کرده است؟ می دانید که شهر  یا 
روستای شما از چه زمانی بنا شده است؟ قبل از آن منطقه به چه شکلی بود؟ چه 
پیدا  گیاهان و جانورانی در آن زندگی می کردند؟ کدام ها در حال حاضر در منطقه 
نمی شوند؟ کدام ها به علت از دست دادن زیستگاه طبیعی خود مجبور شده اند از اینجا 
بروند؟ آیا این منطقه پوشیده از جنگل، علفزار، لجنزار  یا چه بوده است؟ چرا انسان ها 
در اینجا ساکن شدند؟ آیا کسی را می شناسید که از خیلی وقت پیش در اینجا بوده 
باشد؟ اگر این طور است، از او بپرسید درباره ی نخستین روزهای تشکیل این اجتماع 
چه می داند. پیش از صحبت با او، پرسش هایتان را تعیین کنید و بنویسید. شاید بتوانید 
این مصاحبه را ضبط کنید تا بعد با هم کالسی هایتان درمیان بگذارید. اگر شهر  یا 
آنجا اطالعاتی درباره ی محل زندگی تان  از  روستای شما کتابخانه ی عمومی دارد، 
بگیرید. اگردر شهری بزرگ و قدیمی زندگی می کنید، برای گرفتن این اطالعات به 

دانش نامه ها و فرهنگ های تاریخ و جغرافی ومنابع دیگر مراجعه کنید. 

 پیش از آن که جست وجوی این اطالعات راآغاز کنید، به طور  خالصه شرح دهید که 
به نظر شما این منطقه چگونه بوده و نخستین ساکنان آن چگونه مردمی بوده اند و 
برای چه به اینجا آمده اند. تصویری بکشید که آنچه را شرح داده اید، نشان دهد. شکل 

خود را با واقعیت هایی که بعداً خواهید فهمید، مقایسه کنید. 

را از کجا به دست می آورند؟ کجا کشاورزی می کنند؟ 

خانواده ای دیگر را با تمام چیزهایی که خانواده ی اول دارد، بکشید.   .۵

اکوسیستم چه تغییری می کند؟   .6

خانه ی سوم، خانواده و طویله ی آن ها را نیز به تصویر اضافه کنید.   .7

8.  یک فروشگاه، یک مسجد، یک مدرسه، و  یک اداره ی پست در نزدیکی خانه ها 
بکشید. 

آیا این هنوز  یک اکوسیستم است؟   .۹

چه تغییراتی می توانید در آن بدهید؟ برای این که تا حد  یک شهرک حومه ای  یا   .۱۰
شهر گسترش  یابد، باید چه تغییراتی در آن ایجاد کرد )باید چه چیزهایی را کم 

و زیاد کرد؟( دراین باره بحث و گفت وگو کنید. 
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فعالیت 6

شما در کجای اکوسیستم شخصی تان جا می گیرید؟ 
 )بحث کالسی(

مواد و وسایل الزم

کاغذ آ4  	•

مدادرنگی 	•

خط کش 	•

روش کار

۱.  تا به حال  یاد گرفته ایم که اکوسیستم اجتماع مان بر اثر مرور زمان چه تغییری 
کرده است. چه در روستا زندگی کنید و چه در کالن شهر، بسیاری چیزها در 
محل زندگی تان تغییر کرده، در حال تغییر است و تغییر خواهد کرد. در وسط 

کاغذتان تصویری کوچک از خود بکشید. 

در نزدیکی تصویر خود، تصویر کسانی را که با شما زندگی می کنند- خانواده ی   .2
خود- و جانوران خانگی تان را بکشید. 

نشان  را  شما  زندگی  جای  مستطیل  این  بکشید.  مستطیلی  خود  تصویر  دور   .۳
می دهد و نخستین بخش »اکوسیستم« شخصی شماست. 

بازی  درجایی در نزدیکی خانه ی خود )مستطیل( محلی را که معمواًل در آن   .4
را  کوچه(  یا  دوستتان   خانه ی  حیاط  بازی،  زمین  پارک،  خانه،  )حیاط  می کنید 

بکشید. این دومین بخش از اکوسیستم شخصی شماست. 

زار
علف

ل- 
گـ

 جن
ستم

وسی
 اک

    
 ۵ 

-۱
ل 

شک
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فعالیت 7

در خانه چگونه زندگی می کنید؟ 

مواد و وسایل الزم

کاغذ آ4  	•

مدادرنگی  یا مدادشمعی 	•

خط کش 	•

مداد 	•

روش کار

نقشه ای از خانه تان بکشید. خانه را به اتاق ها و قسمت های مختلف تقسیم کنید.   .۱
رنگ دلخواه خود را انتخاب کنید و قسمتی را که مربوط به شماست، رنگ کنید. 
اگر اتاقتان را با کس دیگری شریک هستید، قسمت خاص خود را رنگ بزنید. 

از اعضای خانواده تان  از رنگ های مختلف، جاهایی را که هر یک  با استفاده   .2
بیشتر در آن زندگی می کنند، مشخص کنید. 

از بعضی جاها بقیه ی اعضای خانواده هم استفاده می کنند. برای نشان دادن   .۳
مکان های مشترک )اجتماع( از رنگ های متفاوتی استفاده کنید. 

بعضی از جانورانی که با هم در اجتماعات درون  یک اکوسیستم زندگی می کنند،   .4
قلمروشان و جاهای  یا  دارند که در مکان مخصوص خود   قوانینی  برای خود 
در  جانوران  بقیه ی  که  قوانینی  بیشتر  می کنند.  رعایت  دیگران  با  مشترک 

از  بخش  سومین  این  بکشید.  آن  در  کالستان  با  خود  مدرسه ی  از  تصویری   .۵
اکوسیستم شخصی شماست. 

بعد تصاویر کوچکی از مکان هایی که گاه در آن ها وقت صرف می کنید )مسجد،   .6
باشگاه، خانه ی دوستان  یا بستگان( بکشید. 

دور تمام این مکان ها هم مستطیل بکشید و مستطیل خانه ی خود را باخط به   .7
تمام آن ها وصل کنید. زمانی را که در طول هفته در هر یک از آن ها می گذرانید، 
تخمین بزنید و و کنار هر یک از مستطیل ها برحسب ساعت و دقیقه بنویسید. 

شما  یک مصرف کننده ی درجه ی دو هستید و این شبکه ی مستطیل ها و خط ها   .8
بخش بزرگی از اکوسیستمی را که در آن زندگی می کنید، نشان می دهند. 
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فعالیت 8

در کالس درستان چگونه زندگی می کنید؟ 

مواد و وسایل الزم

کاغذآ4  	•

مداد 	•

مدادشمعی  یا مدادرنگی 	•

خط کش 	•

روش کار

با استفاده از خط کش، شکل کالس خود را بکشید.   .۱

جای مخصوص خود را در کالس مشخص و رنگ کنید.   .2

قلمرو خاص معلمتان را در کالس مشخص و رنگ کنید.   .۳

درکالس  را  هم کالسی هایتان  بقیه ی  جای  و  کنید  انتخاب  دیگری  رنگ   .4
مشخص و رنگ کنید. . 

تمام کالس را نگاه کنید و فضاهای مشترک اجتماع کالستان را شناسایی کنید.   .۵
شکل آن ها را بکشید و قلمرو مشترک را رنگ کنید. اگر فضایی وجود دارد که 

استفاده نمی شود، آن را رنگ نکرده بگذارید. 

هوا  و  رطوبت  نور،  کنید.  فکر  خود  کالس  زنده ی  غیر  قسمت های  درباره ی   .6
چگونه به کالس شما می رسد؟ آیا دما برای زندگی اجتماعی مناسب است؟ در 

اجتماعشان رعایت می کنند، غریزی است. غریزه به رفتاری می گویند که آن 
و  مورچه ها  مانند  اجتماع های حشراتی  است.  خارج  اختیار  واز  نمی گیرند  را یاد 
زنبورهای عسل، پیچیده هستند و براساس رفتارهای غریزی کنترل می شوند. 

در اجتماعات انسانی، بیشتر رفتارها بر طبق تفکر و منطق و قانون است. 

۵.  در گوشه ای از کاغذتان برای هر قلمرو خانه )اتاق  یا آشپزخانه وامثال آن( خط 
کوچکی به رنگ آن بکشید و جلو آن قانون های مربوط به آنجا را بنویسید. 

با  شما  قلمرو شخصی  قانون های  آیا  کنید.  نگاه  نوشته اید،  که  قانون هایی  به   .6
قانون های قلمروهای مشترک  یا قلمرو مهمانان فرق دارند؟ 

این شکل را برای استفاده ی بعدی نگه دارید.   .7

برای مسئله حل کن ها

می دانند.  خود  مال  را  آن  و  می کنند  تعیین  قلمرویی  خود  برای  جانوران  از  بعضی 
آن ها از قلمرو خود در برابر جانوران هم نوع خود  یا گونه های دیگر دفاع می کنند. 
به این جانوران قلمرودار می گویند. درباره ی خرس ها و به ویژه عادت های مربوط به 
قلمروهایشان مطالعه کنید. به دنبال جانوران قلمرودار دیگر بگردید. آیا انسان ها نیز 
قلمرودارهستند؟ شما چگونه؟ اگر این طور است، چگونه آن را نشان می دهید؟ نظر 

خود را با معلم و هم کالسی هایتان در میان بگذارید. 
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فعالیت ۹

اجتماع مدرسه ی ما چگونه عمل می کند؟ 
)بحث در کالس و در گروه های کوچک( 

مواد و وسایل الزم

کاغذ شطرنجی بزرگ 	•

کاغذ خط  دار برای نوشتن 	•

مداد 	•

ضبط صوت قابل حمل  	•

روش کار

و  معلم  به کمک  بکشد.  روز طول  چند  فعالیت  این  دادن  انجام  است  ممکن   .۱
روی  بکشید.  را  مدرسه تان  نقشه ی  شطرنجی  کاغذ  روی  هم کالسی هایتان 
سالن  ناهارخوری،  نمازخانه،  کتابخانه،  مانند  دیگر  مکان های  و  کالس ها  آن 
اجتماعات، دفتر، اتاق فراش، دفتر معلمان و دستشویی ها را مشخص کنید. اگر 
مدرسه ی شما مکان های خاصی دارد که شما دوست دارید، حتمًا آن ها را هم 

در نقشه بگنجانید. 

گروه های کوچک )سه تا چهار نفره( تشکیل دهید و منطقه ای از اجتماع مدرسه   .2
افراد  از  بعضی  فهرست  کنید.  انتخاب  هستید،  آن  مطالعه ی  به  مایل  که  را 
منطقه ی خود را که دوست دارید با آن ها حرف بزنید و چیزهایی را که مایلید 
درباره شان تحقیق کنید، بنویسید. این فهرست را به معلمتان نشان دهید. چند 

زیر شکل خود کلمه  یا جمله ای بنویسید که بخش های غیرزنده ی کالستان را 
شرح دهد. 

از آنجا که احتماال اعضای اجتماع کالس شما بیشتر از اعضای خانواده ی شما   .7
هستند، کدام قانون های اضافی برای کالس الزم است؟ 

روی کاغذ، فهرستی از قانون های مهم را که هرکس باید در کالس رعایت کند   .8
تا همه راحت باشند، بنویسید. 

شکل ها و فهرست قانون های خود را با مال هم کالسی هایتان مقایسه کنید.   .۹

تصویر خود را برای فعالیت های بعدی نگه دارید.   .۱۰
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فعالیت ۱۰

مدرسه ی شما از چه نظر شبیه  یک اکوسیستم است؟ 

مواد و وسایل الزم

تصویرهای اکوسیستم که در فعالیت ۱همین بخش تکمیل شد. 	•

کاغذ  یا مقوای بزرگ برای ساختن پوستر 	•

کاغذ آ4  	•

مداد 	•

روش کار

به تصویر اکوسیستم علفزار نگاه کنید. اجزای زنده و غیر زنده ی آن را به  یاد   .۱
می آورید؟ 

مدرسه ی شما از چه نظر شبیه  یک اکوسیستم است؟ روی مقوا یا کاغذ پوستر،   .2
شکل مدرسه ی خود را بکشید. 

به جای خورشید که در اکوسیستم علفزار چشمه ی انرژی است، دایره ای باالی   .۳
ساختمان مدرسه بکشید و درون آن بنویسید »یادگیری«.

در داخل ساختمان نام مصرف کننده ی اصلی »یادگیری« را بنویسید.   .4

در داخل ساختمان، نام تولیدکنندگان اصلی »یادگیری« را بنویسید.   .۵

زنده ای  موجودات  نام  آن  نزدیکی  در  و  مدرسه  ساختمان  خارج  قسمت  در   .6
)انسان هایی( را که مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را کمک می کنند، بنویسید. 

پرسش را برای تحقیق درباره ی منطقه ی خود تعیین کنید. حتمًا این پرسش را 
نیز مطرح کنید که دانش آموزان برای کمک به نگهداری این بخش از اجتماع 
مدرسه چه می توانند بکنند. درباره ی مشکالتی که در آن قلمرو اهمیت خاصی 

دارند، پرسش هایی در نظر بگیرید. 

مدیر  فراش،  ناظم،  )کتاب دار،  شماست  منطقه ی  مسئول  که  شخصی  با   .۳
بازدید  منطقه  از  و  بگذارید  مالقاتی  قرار  این ها(  امثال  و  دفتردار  ناهارخوری، 
کنید. کاغذ و مداد و ضبط صوت را فراموش نکنید تا بعداً بتوانید به کمک آن ها 

گزارش بدهید. 

بعد از این دیدار، جلسه ی گروهی تشکیل دهید و از معلمتان خواهش کنید که   .4
در تهیه ی گزارشی کوتاه برای ارائه در کالس کمکتان کند. در گزارش، عکس 

و نقاشی هم بگنجانید. 

به کالس گزارش دهید. وقتی گروه های دیگر گزارش می دهند، خوب گوش   .۵
کنید و یافته های آن ها را با  یافته های خودتان مقایسه کنید. 

تمام نوشته ها و اجزای دیگر گزارش خود را برای فعالیت های بعدی نگه دارید.   .6



بازی کن، بساز، بیاموز

١١8
زمین و بوم شناسی

علوم زمین

١١9
بوم شناسی

شکل ۱۰-۱
مدرسه به شکل  یک اکوسیستم

و  مصرف کنندگان  که  را  غیرزنده ای  چیزهای  نام  مدرسه،  از  دورتر  کمی   .7
تولید کنندگان را کمک می کنند، بنویسید. 

کمی دورتر از آن، نام تولیدکنندگان مهاجری )موقتی( را که کمک می کنند،   .8
ولی همیشه در سیستم نیستند، بنویسید. 

آیا چیز دیگری به خاطرتان می رسد که بتوان به این اکوسیستم اضافه کرد؟ اگر   .۹
بله، آن ها را اضافه کنید. 

می کنید،  فکر  کنید.  مقایسه  علفزار  اکوسیستم  با  را  مدرسه تان  »اکوسیستم«   .۱۰
حفظ تعادل کدام سخت تر است؟ 
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فعالیت ۱2

زباله چیست؟ 

مواد و وسایل الزم

کیسه زباله 	•

کاغذ  یا مقوای بزرگ برای ساختن پوستر )به تعداد گروه ها( 	•

چسب همه کاره 	•

انبر )به تعداد گروه ها(  	•

دستکش نخی تمیز )یک جفت برای هر گروه( 	•

میز با رومیزی نایلونی 	•

روش کار

گروه های چهار  یا پنج نفره تشکیل دهید.   .۱

نه  )ولی  خرابه  یا  رو   پیاده  مثل  مدرسه،  ساختمان  نزدیکی  در  را  محوطه ای   .2
خیابان( انتخاب کنید. 

کیسه زباله ای ببرید و هرچه را جزء محیط طبیعی این محوطه نیست، جمع کنید   .۳
و در آن بریزید. برای برداشتن چیزهای تیز و کثیف از انبر  یا دستکش استفاده 

کنید. )جانوران مرده را جمع نکنید و به آن ها دست نزنید(. 

پس از ۳۰ دقیقه، با چیزهایی که جمع کرده اید، به مدرسه برگردید.   .4

 

 
فعالیت ۱۱

ازکجا شروع کنیم؟ 
)معلم اجرا می کند، برای مواد و وسایل الزم و روش کار به بخش اطالعاتی برای 

معلم در آخر کتاب مراجعه کنید.(
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فعالیت ۱۳

چگونه می توانید به  یک اکوسیستم کمک کنید؟
)بحث کالسی( 

مواد و وسایل الزم

مواد گزارش فعالیت ۹ 	•

مدل »اکوسیستم« مدرسه از فعالیت ۱۰  	•

روزنامه 	•

مداد 	•

روش کار

این فعالیت چند روز طول می کشد. همان گروه های فعالیت ۱2 را تشکیل دهید.   .۱

در گروه، گزارشی  را که داده اید، مطالعه کنید. مشکالتی که شناسایی کرده اید،   .2
در کجای مدل اکو سیستم مدرسه جای می گیرند؟ 

به  می توانید  شما  هستند،  مدرسه  نزدیک  یا  داخل   به  مربوط  مسائل  این  اگر   .۳
حلشان کمک کنید. 

مشکلی ساده مثل زباله های غذایی ناهارخوری  یا زباله های کف حیاط  یا امثال   .4
این ها را انتخاب و برای حل آن برنامه ریزی کنید. درباره ی این برنامه ریزی با 

معلم خود صحبت کنید. 

با مسئول منطقه ای که مشکل شما در آنجا قرار دارد، تماس بگیرید و درباره ی   .۵

همه چیز را روی میزی که با نایلون پوشانده شده است، بگذارید. آیا می توانید   .۵
راهی برای طبقه بندی  یا مرتب کردن آن ها پیدا کنید؟ 

روی کاغذ  یا مقوای پوستر گروهتان، نمونه هایی سه بعدی از چیزهایی که جمع   .6
کرده اید، بچسبانید. 

عنوان  یا شعاری برای پوستر خود پیدا کنید.   .7

پوسترهایتان را در کالس و مدرسه به نمایش بگذارید.   .8

در طول این فعالیت هر وقت دست هایتان کثیف شدند، آن ها را بشویید.   .۹

محوطه ای که انتخاب کرده بودید، حاال تمیز است. چگونه می توانید همیشه آن   .۱۰
را تمیز نگه دارید؟ 
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فعالیت ۱4

چگونه می توانیم محیط زیست خود را بهتر کنیم؟ 
)معلم اجرا می کند. مواد الزم و روش کار در بخش اطالعاتی برای معلم در آخر 

کتاب آمده است.(

برنامه ریزی تان با او صحبت کنید. سعی کنید راه حل های طوالنی مدت پیدا 
کنید تا مشکل دوباره ظاهر نشود. 

راهی برای گزارش دادن نتایجی که به دست آورده اید، پیدا کنید.   .6

اگر تمام مردم سعی می کردند به حل مشکالتی که در اکوسیستم شان وجود   .7
دارد، کمک کنند، چه اتفاقی می افتاد؟ 

در فعالیت 7 جایی را که در آن زندگی می کنید، »اجتماع« نامیدید و درباره اش   .8
مطالعه کردید. آیا کارهایی که در مدرسه انجام دادید، به حل مسائلی که در 

خانه دارید کمک کرده است؟ 
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فعالیت ۱6

مصرف کننده ی عاقل یعنی چه؟ 

 به خانه ببرید و با خانواده و دوستانتان انجام دهید. 

مواد و وسایل الزم

تصویرهای بقالی ها یا فروشگاه های بزرگ جدید 	•

مداد 	•

کاغذ 	•

روش کار

است،  تان  مدرسه  نزدیک  که  بزرگی  فروشگاه  از  بازدید  برای  معلمتان  با   .۱
برنامه ریزی کنید. 

از صاحب فروشگاه بخواهید تمام چیزهایی را که در حال حاضر در فروشگاهش   .2
دارد و 2۵، ۵۰ و۱۰۰ سال پیش در فروشگاه ها پیدا نمی شد، به شما نشان دهد. 

ببینید چندتای آن ها در طبیعت تجزیه می شوند. 

فهرستی چهار ستونی از چیزهایی که ۱۰۰سال، ۵۰ سال و 2۵ سال پیش در   .۳
دسترس بودند و حاال در دسترس اند، تهیه کنید. 

به ظرف های محصوالت جدید توجه کنید. با صاحب فروشگاه درباره ی آن ها   .4
صحبت کنید. درباره ی تاریخ مصرف سؤال کنید. 

 

فعالیت ۱۵

چگونه می توانیم مشارکت دیگران را جلب کنیم؟ 

مواد و وسایل الزم

قوطی فلزی  یا سطل زباله ی بزرگ 	•

کیسه زباله 	•

قلم موی نقاشی 	•

رنگ اکریلیک 	•

روش کار

دیدیم که آلودگی صوتی و زباله را افراد شروع می کنند. بسیاری از مردم، وقتی   .۱
از این موضوع آگاه شوند و در این مورد کمک بگیرند، این آلودگی ها را کنترل 
یا سطل  بزرگ   قوطی  ابتدا  یک  و  تشکیل دهید  می کنند. گروه هایی کوچک 

زباله ی تمیز پیدا کنید. 

تصویر  یا شعاری برای نوشتن روی سطل  یا قوطی خود طراحی کنید که توجه   .2
این  با  این است که  باشید که منظور شما  داشته  توجه  را جلب کند.  دیگران 

تصویر  یا شعار دیگران را به استفاده از سطل زباله تشویق کنید. 

با استفاده از رنگ های زنده و براق سطل خود را رنگ کنید.   .۳

آن را درجایی از مدرسه قرار دهید که جلب توجه کند.   .4

با معلم خود درباره ی برگزار کردن مسابقه ی تزئین سطل زباله در سطح کالس    .۵
یا مدرسه صحبت کنید. 
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فعالیت ۱7

درجایی که زندگی می کنید، چه تغییراتی رخ داده 
است؟ 

مواد و وسایل الزم

دو  یا چند نفر از سالمندانی که سالیان زیادی در محل زندگی شما بوده اند. 	•

کاغذ 	•

مداد 	•

ضبط صوت 	•

روش کار

در کالستان تحقیق کنید که چه کسی چند سالمند را که مدت زیادی در اجتماع   .۱
شما زندگی کرده است، می شناسد. 

تغییرات  درباره ی  افراد  این  از  مایلید  که  پرسش هایی  از  فهرستی  کالس  در   .2
زیست محیطی منطقه تان بپرسید، تهیه کنید. 

با این افراد سالمند تماس بگیرید و از آنان دعوت کنید که به کالس شما بیایند   .۳
و به پرسش هایتان پاسخ دهند. ازآنان  خواهش کنید که عکس ها یا اشیائی را که 
فکر می کنند الزم است نشان دهند، با خود بیاورند. تأکید کنید که می خواهید 

درباره ی تغییرات فیزیکی محیط زندگی خود اطالعاتی به دست آورید. 

وقتی مهمانانتان آمدند، از آنان پرسش هایتان را بپرسید.   .4

ظرف های  کنید.  مقایسه  هم  با  را  فهرست هایتان  برگشتید،  مدرسه  به  وقتی   .۵
جدید چه قدر زندگی شما را بهتر کرده اند؟ محصوالت و بسته بندی های غذایی 
جدید چه تأثیری بر بهبود زندگی ما داشته اند؟ چه تأثیری روی اکوسیستم ما 

می گذارند؟ 

آیا حاضرید به خاطر حفظ محیط زیست از محصوالت جدید چشم بپوشید؟   .6

آیا راهی برای کمک به حل این مشکل به نظرتان می رسد؟   .7
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شاید بعضی از اشیاء باقی مانده به درد کاری بخورند.   .6

بازی ای به نام »با  یک . . . کهنه چکار می کنید؟« را شروع کنید. بازی به این    .7
ترتیب است که  یک نفر چیزی، مثالً  یک کاله کهنه را باال می برد و می گوید: 
»با  یک کاله کهنه چکار می کنید؟« بقیه در پاسخ در عرض  یک دقیقه هرچه 
را به فکرشان می رسد، در فهرستی می نویسند. کسی که طوالنی ترین فهرست 
را نوشته باشد، برنده ی کاله می شود و می تواند شیئ بعدی را انتخاب کند و 
بازی را ادامه دهد. این کار را تا وقتی تمام اشیاء تمام شوند، ادامه دهید. در 
پایان کالس، اگر چیزی را که برده اید، نمی خواهید آن را به سطل زباله ای که 
در فعالیت ۱۵همین بخش تزئین کردید، بدهید، چون آن همه چیز را می خواهد!

اشیاء گمشده را با هر پیشنهادی که برای خالص شدن از آن ها دارید، به مدیر   .8
مدرسه بدهید. 

برای مسئله حل کن ها

چیزها  این  نمی خواهند.  دیگر  که  دارند  استفاده ای  قابل  چیزهای  مردم  از  بسیاری 
اغلب سال های سال بدون این که استفاده شوند، درگوشه ای می مانند، در حالی که 
بعضی افراد دیگر به آن ها نیاز دارند. برای بازیافت این گونه اشیاء طرحی بدهید و 
برای اجرای این طرح برنامه ریزی کنید. خیلی کارها می توانید انجام دهید.  یکی از 
آن ها تعیین مکانی است که دانش آموزان اشیاء ناخواسته ی خود را در آنجا جمع کنند 
تا بعد به  یک خیریه ببخشند. شاید مدرسه بتواند جایی را ماهی  یک بار  یا هر چند بار 
در سال که الزم باشد، در اختیار شما بگذارد. الزم است که با دادن آگهی کسانی را 
هم که در خارج از مدرسه اند، آگاه کنید تادر زمانی تعیین شده، خارج از وقت کالسی، 
از چنین  استفاده  برای  بین آن ها جدا کنند.  از  دارند،  را که الزم  بیایند و چیزهایی 
اشیائی که در اطراف شما هستند، خالقیت به کار ببرید و فراموش نکنید که انجمن 

خانه و مدرسه را نیز دراین کار مشارکت دهید. 

 

فعالیت ۱8

آیا منابع خود را خوب حفظ می کنید؟ )بحث کالسی(

 به خانه ببرید و با خانواده و دوستانتان انجام دهید. 

مواد و وسایل الزم

تمام لباس ها و چیزهای قسمت »اشیاء گم شده ی« مدرسه  	•

بزرگ  چون  ندارید،  الزم  خانه  دیگردر  که  استفاده ای  قابل  چیزهای  بعضی  	•
شده اید.

کاغذ 	•

مداد 	•

روش کار

به چیزهایی که در جعبه ی »اشیاء گمشده ی« مدرسه هست، نگاه کنید. چند تا   .۱
از آن ها هنوز قابل استفاده اند؟ 

فکر می کنید چرا در این جعبه هستند؟   .2

آیا می توانید راهی برای حل این مسئله پیدا کنید؟   .۳

چیزهایی را که از خانه آورده اید، به هم کالسی هایتان نشان دهید.   .4

هرچند تا از آن ها را که می توانید، با هم کالسی هایتان مبادله کنید. )تاخت بزنید(   .۵
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آب و روزنامه را هم بزنید تا کاغذ کاماًل له شود و ظاهری شبیه جوپرک به خود   .4
بگیرد. 

کمی نشاسته و سریش را با کمی آب مخلوط کنید تا خمیری چسبناک به دست   .۵
آید. آن را به خرده روزنامه های آب کشیده اضافه کنید. 

مخلوط را خوب به هم بزنید.   .6

توری را روی میز، تخته  یا پشت قالب کیک بگذارید.   .7

مخلوط خمیرمانند را روی توری پهن کنید.   .8

شیشه ای  ظرف  یا  لیوان   و  بگذارید  مخلوط  روی  روغنی  کاغذ  ورق  یک    .۹
استوانه ای را آن قدر روی آن بغلتانید تا به صورت ورقه ای نازک درآید. 

با احتیاط کاغذ روغنی را بردارید و خمیر را بگذارید تا خشک شود. خشک شدن   .۱۰
آن ممکن است  یک تا دوروز طول بکشد. 

وقتی مخلوط کاماًل خشک شد، آن را از روی توری بردارید. حاال  یک محصول   .۱۱
بازیافتی ساخته اید که به شکل  یک ورق کاغذ  یا مقواست. به این کار بازیافت 

می گویند. 

توری را تمیز کنید و دوباره به کار ببرید.   .۱2

برای مسئله حل کن ها

برنامه ای بازیافتی برای مدرسه تان  ترتیب دهید. نزدیک ترین مرکز بازیافت زباله ی 
شهرداری  یا شرکتی را که در نزدیکی مدرسه ی شما کاغذ باطله می خرد )یا حداقل 
می پذیرد( پیدا کنید و از آن ها بخواهید که به طور منظم کاغذ باطله های مدرسه را 
ببرند  یا کسی را مأمورکنید که آن ها را برایشان ببرد. از معلم و مدیر خود خواهش 
کنید جایی را برای جمع آوری کاغذهای باطله مشخص کنند. مراکزی که کاغذ باطله 

جمع می کنند، معمواًل سطلی هم به این منظور دراختیار شما می گذارند. 

 

فعالیت ۱۹

چگونه می توانید از روزنامه دوباره استفاده کنید؟ 

مواد وسایل الزم

روزنامه 	•

کاسه ی بزرگ 	•

نشاسته  یا سریش 	•

میز، تخته  یا قالب کیک 	•

کاغذ روغنی 	•

هم زن 	•

آب 	•

	یک تکه توری پنجره 	•

لیوان  یا ظرف شیشه ای استوانه ای  	•

روش کار

با  یک ورق روزنامه کار را شروع کنید.   .۱

روزنامه را پاره و ریزریز کنید.   .2

خرده های روزنامه را در کاسه ای بزرگ بریزید. یک لیوان آب به آن اضافه کنید   .۳
و بگذارید چند دقیقه بماند تا روزنامه کاماًل آب را به خود بکشد. 
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نکنید نام و جنس زباله ها را روی نقشه بنویسید. 

روی زباله ها را با الیه ی دیگری از خاک بپوشانید که ضخامتش به اندازه ی الیه   .۵
خاک قبلی باشد. 

مقداری آب روی آن بپاشید تا فقط خاک خیس شود.   .6

روز  هر  نزنید.  دست  آن  به  و  بگذارید  کناری  هفته  مدت شش  به  را  قوطی   .7
مقداری آب روی آن بپاشید تا خاکش مرطوب بماند. 

وقتی این مدت تمام شد، الیه خاک رویی را بیرون بریزید و نمونه ها را بررسی   .8
کنید. 

به نقشه تان نگاه کنید تا هر جسم را تشخیص دهید. بنویسید که هر یک چه قدر   .۹
تجزیه شده است. 

کدام جسم بیشتر از بقیه تجزیه شده است؟ ازچه ساخته شده است؟   .۱۰

کدام کمتر از بقیه تجزیه شده است؟ ازچه ساخته شده است؟   .۱۱

چه  شده اند؟  ساخته  چه  از  ما  زباله های  مواد خشک  بیشتر  مسئله حل کن ها:  برای 
چیزهایی را می توانیم دوباره استفاده کنیم  یا از اول استفاده نکنیم؟ برای پاسخ 

به پرسش اول، هم در خانه و هم در مدرسه، اینها را امتحان کنید: 

فهرستی از موادی که معمواًل در سطل زباله می اندازند، مثل کاغذ، پالستیک،   )۱
شیشه و امثال آن تهیه کنید. 

اول  را  آن  چیست؟  مدرسه  زباله ی  حجم  بیشتر  که  بپرسید  مدرسه  فراش  از   )2
فهرست بنویسد و بقیه را به  ترتیب مقدارشان، زیر آن اضافه کنید. مقدار زباله ای 
را که ازهر نوع روزانه در مدرسه دور ریخته می شود، برحسب کیلو تخمین بزنید. 
شاید فراش مدرسه اجازه دهد که  یک نفر از شما  یکی دو روز در خالی کردن 
سطل زباله ی کالس ها به او کمک کنید تا بتوانید مقدار زباله های هرنوع را ثبت 

کنید. 

 

 
فعالیت 2۰

کدام مواد جامد به آسانی تجزیه می شوند؟ 

مواد و وسایل الزم

جعبه ای بزرگ و عمیق مثل قوطی پیراهن 	•

نایلون  یا کیسه پالستیکی زباله 	•

آب 	•

خاک 	•

نمونه هایی از اجسام مختلف )زباله ی جامد( که در سطل زباله پیدا می شوند. 	•

کاغذ 	•

مداد 	•

روش کار

داخل قوطی را با پالستیک  یا نایلون بپوشانید.   .۱

الیه ای خاک به عمق ۳ تا ۵ سانتی متر کف قوطی بریزید. طوری آن را پخش   .2
کنید که  یک دست شود. 

از جنس های  را  نمونه ها  بگذارید.  را روی خاک  زباله ی جامد خود  نمونه های   .۳
مختلفی مثل کاغذ، پالستیک، پوست میوه و امثال اینها انتخاب کنید. 

روی کاغذ نقشه ای بکشید که نشان دهد هر چیز را کجا گذاشته اید. فراموش   .4
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فعالیت 2۱

چگونه می توانید  یک تصفیه خانه بسازید؟ 

مواد و وسایل الزم

قوطی کنسرو 	•

دو قالب کیک کم عمق  یا بشقاب گود 	•

تکه تخته ای که کمی بلندتر از عرض قالب های کیک باشد. 	•

ماسه 	•

سنگریزه 	•

لوله ی الستیکی  یا پالستیکی به طول 4۵ سانتی متر 	•

سنبه ی فلز سوراخ کن 	•

چند کتاب  یا جعبه ای محکم 	•

آب گل آلود 	•

روش کار

در نزدیکی ته قوطی کنسرو دو  یا سه سوراخ ایجاد کنید.   .۱

ماسه ها و سنگریزه ها را بشویید و دقت کنید که قوطی کنسرو هم تمیز باشد.   .2

۳.  تا نیمه در قوطی کنسرو ماسه بریزید. سنگریزه ها را روی آن بریزید تا دو- سوم 
قوطی پر شود. این  یک صافی )فیلتر( است. 

۳(  از هم کالسی هایتان بخواهید که هر یک در خانه فهرستی مشابه تهیه کند. بعد 
همه ی فهرست ها را در  یک فهرست بگنجانید که نوع و مقدار تخمینی انواع 

زباله های خانگی را نشان دهد. 

نموداری میله ای بکشید که انواع و مقدار زباله ها را هم در خانه و هم در مدرسه   )4
نشان دهد. 

درباره ی  یافته های خود در کالس گفت و گو کنید. با استفاده از اطالعات خود، مقدار 
زباله ی دور ریخته شده در مدرسه و خانه را در  یک هفته، یک ماه و  یک سال تخمین 
بزنید. چه ماده ای را بیش از همه دور می ریزید؟ آیا راهی برای کمتر استفاده کردن از 
آن وجود دارد؟ آیا الزم است که زباله های خود را بیشتر بازیافت کنیم؟ آیا می توانیم 
با بعضی از آن ها کاردستی  یا ظرف های قابل استفاده بسازیم  یا به مصرف دیگری 
برسانیم؟ فکرهای خود را با دیگران درمیان بگذارید و سعی کنید راهی برای کاهش 

زباله پیدا کنید. 



بازی کن، بساز، بیاموز

١38
زمین و بوم شناسی

علوم زمین

١39
بوم شناسی

شکل 2۱-۱
تصفیه خانه ی آب آماده برای استفاده

 مخزن ته نشین سازی

 صافی

تخته را روی  یکی از قالب های کیک قرار دهید و قوطی را روی آن بگذارید.   .4
قوطی باید طوری روی تخته قرار گیرد که طرف سوراخ دار آن خارج از لبه ی 

تخته باشد تا آب بتواند آزادانه از آن ها بیرون بریزد. 

قالب کیک دیگر را روی دسته ای کتاب  یا قوطی محکم بگذارید به طوری که   .۵
قدری باالتر از سطح در قوطی قرارگیرد. این مخزن ته نشین سازی شماست. 

بیشتر  یا  بگذارید  یک ساعت   بریزید و  ته نشین سازی  را درمخزن  آب گل آلود   .6
بماند. 

مخزن  از  تدریج  به  را  آب  از  مقداری  و  بسازید  سیفون  لوله  از  استفاده  با   .7
ته نشین سازی به صافی منتقل کنید و صبر کنید تا آب کاماًل از صافی بیرون 

بریزد. 

هنگامی که آب به آرامی از صافی به قالب کیک زیر قوطی می ریزد، آن را با   .8
آب درون مخزن ته نشین سازی مقایسه کنید. 

برای مسئله حل کن ها

آب منطقه ی شما از کجا می آید؟ آیا تصفیه خانه ای در نزدیکی شما وجود دارد؟ برای 
پی بردن به این موضوع تحقیق کنید و هرچه می توانید اطالعات به دست آورید. این 
باکتری ها  و  صافی ها  شیمیایی،  مواد  از  آن  در  آیا  می کند؟  کار  چگونه  تصفیه خانه 
استفاده می شود؟ روزی چند لیتر آب تصفیه می کند؟ تصفیه ی آب در آن چه قدر طول 

می کشد؟ آب تصفیه شده چگونه به خانه و مدرسه ی شما می رسد؟ 

      فاضالب منطقه به کجا می رود و از چه راهی خارج می شود؟ اگر به تصفیه خانه ای 
می رود، شهروندان برای این که تصفیه ی فاضالب بهتر و آسان تر انجام گیرد، چه 
کمکی می کنند؟ پس از آن که پاسخ های این پرسش ها رابه دست آوردید، آن را با 
کالس درمیان بگذارید. اگر برای تصفیه ی بهتر  آب مشارکت افراد ضروری است، به 
این منظور برنامه ای بریزید و آن را شروع کنید. حتی می توانید با مسئوالن منطقه ای 

 سازمان آب تماس بگیرید و از آنان نظر و راهنمایی بخواهید.
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پ( تابلوهای کوچک  یا برچسب هایی بسازید که روی آن ها شعارهای زیست محیطی 
نوشته شده باشد، مثل: »زباله آالینده است«، »سروصدا مزاحم است«  یا »نمک 

فرساینده است.«

ت( چیزهای »تازه« ای را که از چیزهای »کهنه« ساخته اید، به نمایش بگذارید. 

ث( نمایشنامه ای با داستان و پیام زیست محیطی بنویسید. آن را با دوربین ضبط کنید 
و نمایش دهید. 

ج( شعرها و ترانه هایی درباره ی طبیعت و زیبایی زمین پیدا کنید و آن ها را بخوانید. 

چ( از مهمانان با سبزیجات و میوه ای  پذیرایی کنید که در مدرسه عمل آمده باشند. 

ح( کیسه های زباله بسازید و آن ها را هدیه بدهید. 

خ( سطل زباله هایی را که تزئین کرده اید، به نمایش بگذارید. می توانید برای انتخاب 
بهترین آن ها مسابقه ای برگزار کنید. 

د( سالمندانی را که قباًل برای مصاحبه دعوت کرده بودید، دعوت کنید تا بیایند و اشیاء 
مربوط به گذشته را برای نمایش با خود بیاورند. 

ذ( بخش های مفید فیلمی را که طی مطالعه ی خود تماشا کرده اید به نمایش بگذارید. 

ر( فکر کنید و کارهای دیگری را به این فهرست اضافه کنید. آن ها را انجام دهید!

وقتی این فعالیت آخر تمام شد، اطراف خود را تمیز و مرتب کنید.   .6

برای مسئله حل کن ها

درباره ی »روز زمین« تحقیق کنید. ببینید چه روزی است و چگونه برگزار می شود، و 
راه هایی برای هماهنگی فعالیت های کالسی تان با فعالیت هایی که در این روز انجام 

می گیرد، پیدا کنید.

  

فعالیت 22

چه  یاد گرفتیم؟ )فعالیت کالسی(

مواد و وسایل الزم

پوشه ی موادی که طی مطالعه ی اکولوژی تهیه شده است 	•

تصویرها، نمودارها و پوسترها 	•

افراد کارشناسی که به آن ها مراجعه کرده اید. 	•

روش کار

در کالس برای برگزار کردن برنامه ای با عنوان »روز آگاهی« برنامه ریزی کنید.   .۱
در این برنامه آنچه را تاکنون درباره ی اکولوژی  یاد گرفته اید، با دیگران در میان 

خواهید گذاشت. 

تصمیم بگیرید که می خواهید چه چیزهایی را نشان بدهید و چگونه این کار را   .2
خواهید کرد. 

چه کسانی دعوت خواهند شد؟   .۳

چگونه به آنان اطالع رسانی می کنید و آنان را در این برنامه مشارکت می دهید؟   .4

برای این برنامه ریزی، موارد زیر توصیه می شود:   .۵

الف( درباره ی نمایشگاه ها،  یادداشت ها و تصاویری که طی مطالعه ی اکولوژی تهیه 
کرده اید، صحبت کنید. 

ب( میزی را به مبادله ی پوشاک )دستکش، کاله و امثال آن( اختصاص دهید. 
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فعالیت 2

نقشه  کشیدن  هنگام  در  وادارد  را  دانش آموزان  که  است  این  فعالیت  این  از  هدف 
روی کاغذ، مساحت بزرگ تری را در آن بگنجانند. با این کار کم کم درک می کنند 
که هر جایی با هر مساحتی را می توان روی  یک تکه کاغذ نشان داد. با عوض شدن 
مساحت، مقیاس نیز باید تغییر کند تا بتوان فواصل بزرگ تر را در کاغذی با مساحت 
معین گنجاند. هنگام بحث درباره ی گام های ۵ و 6 دقت کنید که دانش آموزان متوجه 

شوند هرچه ابعاد بزرگ تر شوند، باید از جزئیات بیشتری چشم پوشید. 

ادغام با: ریاضی، زبان آموزی، مطالعات اجتماعی، هنر 

مهارت ها: مشاهده، تفسیر، اندازه گیری، برقراری ارتباط، مقایسه و مقابله، استفاده از 
رابطه ی مکان- زمان 

فعالیت3

هدف از این فعالیت این است که به دانش آموزان کمک کنیم راهی برای نشان دادن 
بعد سوم روی سطحی تخت پیدا کنند. این کار معموال با رسم نقشه ی ناهمواری ها 
و  معلومات  سطح  و  سن  طبق  دانش آموزان  می شود.  عملی  نما(  برجسته  )نقشه ی 
تجربیات قبلی درکار با نقشه ممکن است به فکر سایه زدن  یا استفاده از رمز رنگی 
بیفتند  یا نیفتند. می توان این روش ها را توصیه کرد، ولی ابتدا باید به دانش آموزان این 
فرصت را داد که خود روشی برای نشان دادن پستی و بلندی ها روی کاغذ پیدا کنند. 
هم فکرهای بکری را که در انتقال اطالعات عملی باشند و هم روش های امتحان 

شده را بپذیرید و تحسین کنید. 

سوم،  بعد  دادن  نشان  در  خود  روش  دقت  امتحان  برای  می توانند  دانش آموزان 
نقشه هایشان را با هم کالسی هایشان مبادله کنند. بعد هر یک با توجه به نقشه ی داده 
اضافی؛ کوه های ساخته  )باخمیر  یا ِگل مجسمه سازی  با خمیر   شده، سعی کند که 
شده را خراب نکنید.( شکل سه بعدی آن را بسازد. سپس هر دانش آموز آنچه را به 

اطالعاتی برای معلم

زمین

فعالیت١ 

نقشه بازنمایی بخشی از زمین و گاه تمام آن است. این فعالیت مقدمه ی  یک رشته 
فعالیت است که دانش آموزان را در درک این که چگونه می توان زمین  یا بخشی از 
آن را در اندازه ای قابل مشاهده و مطالعه نشان داد، کمک می کند. دانش آموزان طبق 
سن وسطح معلومات و تجربیات قبلی که در کار با نقشه داشته اند، برای  یافتن پاسخی 
مناسب برای گام ۳ نیاز به کمک دارند.  یکی از راه حل ها استفاده از  یک مقیاس است 
که طبق آن هر سانتی متر معرف طول معینی از کالس و اثاث آن است. هر راه حل 
عملی قابل قبول است. اگر دانش آموزان راه حل های غیر عملی ارائه دادند، باید از راه 

بحث آنان را به »کشف« مقیاس هدایت کرد. 

ادغام با: ریاضی، زبان آموزی، مطالعات اجتماعی، هنر 

مهارت ها: مشاهده، تفسیر، اندازه گیری، برقراری ارتباط، مقایسه و مقابله، استفاده از 
رابطه ی مکان- زمان
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مدرسه امکان ندارد، شاید دانش آموزان بتوانند خود با خانواده به مکان مورد نظر بروند. 

اگر با دانش آموزان به گردش علمی رفتید، از آنان بخواهید که با در دست داشتن 
نقشه ی توپوگرافی مقداری از مسافت هر منحنی میزان را طی کنند. پس از تعیین 
فواصل منحنی های میزان، هر یک از دانش آموزان می تواند در نقطه ای بایستد که 
معرف ارتفاع  یک منحنی میزان باشد. بعد از آنان بخواهید که همه با هم راه بیفتند 
و سعی کنند در همان ارتفاعی که منحنی میزانشان مشخص کرده است، بمانند و از 
شیب ها باال و پایین نروند. فاصله ی عمودی بین شرکت کنندگان در این فعالیت نباید 
تغییر کند، ولی به تدریج که در امتداد منحنی میزان راه می روند، فاصله ی افقی آنان 

از  یکدیگر، طبق نقشه، تغییر خواهد کرد. 

ادغام با: ریاضی، زبان آموزی، مطالعات اجتماعی، هنر

مهارت ها: مشاهده، تفسیر، اندازه گیری، برقراری ارتباط، استفاده از رابطه ی مکان- 
زمان

فعالیت 6 

یافتن چند نقطه ی پست و بلند دنیا به دانش آموزان کمک می کند که زمین را مجسم 
کنند. وقتی گام ۵ را انجام دهند، بعضی از آنان ممکن است تعجب کنند که هرچند 
تفاوت ارتفاع بین قله ی کوه ها و کف اقیانوس ها بسیار زیاد است، روی پوسته ی زمین 

به صورت ناهمواری های خفیف ظاهر می شوند. 

ادغام با: ریاضی، زبان آموزی، مطالعات اجتماعی، هنر

مهارت ها: مشاهده، تفسیر، اندازه گیری، برقراری ارتباط، استفاده از رابطه ی مکان- 
زمان

فعالیت7

دانش آموزان هنگام انجام دادن این فعالیت باید کم کم مشکالت بازنمایی زمین کروی 

با کوه اصلی که هم کالسی اش نقشه ی آن را کشیده بود،  این ترتیب ساخته است، 
مقایسه کند تا ببیند انتقال اطالعات تا چه حد خوب صورت گرفته است. 

ادغام با: ریاضی، زبان آموزی، مطالعات اجتماعی، هنر

مهارت ها: مشاهده، تفسیر، اندازه گیری، برقراری ارتباط، استفاده از رابطه ی مکان- 
زمان

فعالیت4 

نقشه ی توپوگرافی راهی بسیار متداول و عملی برای نشان دادن ارتفاع روی سطحی 
تخت است. این فعالیت، فعالیت بعدی را که در آن دانش آموزان روی  یک نقشه ی 

توپوگرافی واقعی پستی و بلندی ها و شیب ها را تعیین می کنند، معنا دار می کند. 

ادغام با: ریاضی، زبان آموزی، هنر

مهارت ها: مشاهده، زبان آموزی، اندازه گیری، برقراری ارتباط، مقایسه و مقابله، استفاده 
از رابطه ی مکان- زمان

فعالیت5 

این فعالیت را می توان فردی  یا در گروه های کوچک انجام داد. پیش از شروع، باید 
فعالیت قبلی را مرور کنید. از هر نقشه ی توپوگرافی می توانید استفاده کنید، ولی اگر 
نقشه محلی و برای دانش آموزان آشنا باشد، تجربه ی آنان معنادارتر می شود. ممکن 
از  میزان  منحنی  یک  ارتفاع  تفاوت  )مقدار  میزان  منحنی های  فواصل  تعیین  است 
به کمک  نیاز  مورد  این  در  و  باشد  دانش آموزان دشوار  برای  بعدی(  میزان  منحنی 

داشته باشند. 

اگر نقشه ای که استفاده می کنید محلی است، سعی کنید گردشی علمی به آن مکان  
ترتیب دهید. آن وقت دانش آموزان می توانند نقشه را با مکان واقعی مطابقت دهند 
و تفسیر خود از نقشه را ارزیابی کنند. اگر بردن دانش آموزان به گردش علمی برای 
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مهارت ها: تفسیر، برقراری ارتباط، مقایسه و مقابله، استفاده از روابط مکان- زمان، 
فرضیه سازی، شناسایی و کنترل متغیرها، آزمایش کردن، تحقیق کردن

فعالیت9

عرض جغرافیایی  یک منطقه نشان می دهد که آن منطقه در کدام کمربند باد واقع 
این منطقه هوایی گرم، مرطوب و  تا حد زیادی مشخص می کند که  شده است و 
باران زا دارد  یا هوایی سرد، خشک و کم باران. کوه ها نیز در بارندگی تأثیر دارند و 
باران بر طرف رو به باد آن ها بیشتر می بارد. هوا هنگامی که به مرور از دامنه ی کوه 
باال می رود، سرد و تبدیل به مایع می شود و باران می بارد. توده های هوا پس از این 
که مقدار زیادی از رطوبتشان را به صورت باران از دست می دهند، به طرف پشت به 
باد کوه ها می رسند. هنگامی که باد از اقیانوس به خشکی می وزد، بیشترین بارندگی 
درمناطق نزدیک به اقیانوس رخ می دهد. ) به فعالیت ۱۹ بخش »وضعیت هوا« از 

کتاب آب و هوا از همین مجموعه نگاه کنید(. 

ادغام با: ریاضی، خواندن، زبان آموزی، مطالعات اجتماعی، هنر

مهارت ها: مشاهده، تفسیر، برقراری ارتباط، مقایسه و مقابله، استفاده از روابط فضا- 
مکان، فرضیه سازی، تحقیق

فعالیت١0

ما اغلب بی توجه از کنار چیزهایی که می بینیم، می گذریم. دانش آموزان از آنچه از  یک 
مترمربع خاک می آموزند، یک مترمربع از خاکی که شاید هر روز روی آن راه رفته اند  
ویژه  به  دانش آموزان،  شد.  خواهند  شگفت  زده  گذشته اند،  کنارش  از  بارها  حداقل  یا 
آن هایی را که به این فعالیت عالقه نشان می دهند، تشویق کنید فعالیت را درمورد 
قطعه زمین دیگری تکرار کنند. اطالعات به دست آمده از دو قطعه زمین را با هم 
مقایسه کنید. اگر دانش آموزان همچنان به این فعالیت عالقه نشان دهند، می توان 

را روی صفحه ی تخت نقشه درک کنند. بعد از آن که دانش آموزان کوشش خود را 
برای انجام دادن گام 7 به کاربردند، درباره ی راه حل های پیشنهاد شده بحث کنید. 
حاال وقت خوبی برای مطرح کردن روش های مختلف کشیدن نقشه است. در صورت 
امکان نمونه ای از نقشه های مختلف را به کالس بیاورید. از دانش آموزان بخواهید 
که چند روش را با پوست پرتقال خود )یا پوست پرتقالی جدید( امتحان کنند. مثاًل 
امتیازها و  النهارها آن ها را ببرند و روی کاغذ پهن کنند. درباره ی  امتداد نصف  در 

کمبودهای روش های مختلف بحث کنید. 

ادغام با: ریاضی، زبان آموزی، مطالعات اجتماعی، هنر

مهارت ها: مشاهده، تفسیر، اندازه گیری، برقراری ارتباط، استفاده از رابطه ی مکان- 
زمان

فعالیت8 

ارتفاع بر دما اثر می گذارد. به طور کلی، هرچه ارتفاع بیشتر باشد، هوا سردتر خواهد 
بود. حتی در نزدیکی استوا نیز مناطق مرتفع سردتر از مناطقی اند که در سطح دریا 
هستند. معموال اقیانوس ها دمای توده های خشکی اطراف خود را تعدیل می کنند، زیرا 
اقیانوس ها  آب کندتر از خشکی گرم و سرد می شود. توده های هوایی که از سوی 
جریان های  از  یا  باشند   برخاسته  شمالگان  سرد  آب های  از  که  این  به  بنا  می آیند، 

اقیانوسی گرم تر، خشکی ها را به طور قابل توجهی سردتر  یا   گرم تر می کنند. 

 عرض جغرافیایی بیش از هر عامل دیگری بر دمای هوا اثر می گذارد. مناطق نزدیک 
به استوا عرض جغرافیایی به اصطالح پایینی دارند. مناطق نزدیک به قطب ها عرض 
جغرافیایی باالیی دارند. هرچه عرض جغرافیایی منطقه ای باالتر باشد، هوایش سردتر 
است. مناطقی با عرض جغرافیایی پایین در معرض تابش مستقیم نور خورشید هستند. 
پرتوهای نور خورشید در عرض های جغرافیایی باالتر اریب می شوند و تمرکز کمتری 

دارند. 

ادغام با: ریاضی، زبان آموزی، مطالعات اجتماعی
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زود  برگ ها خیلی  بماند.  ماه  یا چند  بگذارید مخلوط چند هفته   اجازه دهد،  شرایط 
تجزیه می شوند و مخلوط نسبت به حالت اولیه ی خود بیشتر به خاک شبیه می شود. 

از دانش آموزان بخواهید که سنگ های خود را با سنگ های دیگر  یا چکش خرد کنند. 
از پاشیده شدن  اقدامات ایمنی الزم را برای جلوگیری  اگر این کار را انجام دادند، 
سنگ ها، به خصوص به چشم، در نظر داشته باشید. همچنین مراقب باشید هنگام 
با ساییدن به گردی که  نیز می توان  را  را زخمی نکنند. شن  چکش زدن دستشان 

بیشتر شبیه خاک باشد، تبدیل کرد. 

می توان مواد طبیعی دیگر را به جای گیاهان استفاده کرد  یا به آن ها افزود. 

ادغام با: ریاضی، خواندن، زبان آموزی

ارتباط،  برقراری  پیش بینی،  اندازه گیری،  طبقه بندی،  تفسیر،  مشاهده،  مهارت ها: 
استفاده از رابطه ی مکان ـ    زمان، فرضیه سازی، شناسایی و کنترل متغیرها، آزمایش 

کردن، تحقیق کردن 

فعالیت١2

در این فعالیت، دانش آموزان  یاد می گیرند که فرسایش در شیب های تند سریع تر روي 
می دهد و گیاهان و خرده ریزهای دیگر جلو آن را می گیرد. 

به دانش آموزان توصیه کنید با همین وسایل فعالیت های دیگری طراحی کنند. مثاًل 
آزمایش  را  باغچه بکنند و آن  ازگوشه ی  را  با چمن  می توانند مقداری خاک همراه 
کنند. قبل از این که روی خاک برگ،  ترکه و سنگ بریزید، آن را با همین ها مخلوط 

کنید. همچنین خاک ماسه ای را با خاک رس مقایسه کنید. 

ادغام با: ریاضی، خواندن، زبان آموزی، مطالعات اجتماعی، هنر، تربیت بدنی

مهارت ها: مشاهده، تفسیر، اندازه گیری، پیش بینی، مقایسه و مقابله، استفاده از روابط 
فضا- مکان، آزمایش کردن، تحقیق

آن را در قطعه زمین های مختلف تکرار کرد و هر بار چیزهای بیشتری آموخت و به 
اطالعات جدیدتری دست یافت. 

 این فعالیت فرصتی عالی برای مطالعه ی این که خاک چگونه از سنگ و مواد دیگر 
تشکیل شده است، به وجود می آورد )فعالیت۱۱همین بخش را نگاه کنید.(

ادغام با: خواندن، زبان آموزی، مطالعات اجتماعی

مهارت ها: مشاهده، تفسیر، طبقه بندی، اندازه گیری، برقراری ارتباط، استفاده از روابط 
مکان- زمان، شناسایی و کنترل متغیرها، تحقیق

فعالیت١١ 

وقتی سنگ ها یا مواد مشابه درسطح زمین یا نزدیک به آن بر اثر نیروهای محیطی 
حاصل  عمل  این  از  که  موادی  می دهند.  تشکیل  خاک  تدریج  به  می شوند،  خرد 
نام هوازدگی خرد و  به  فرایندی  اولیه طی  مواد  اولیه معروف اند.  مواد  به  می شوند، 
از  )که  فیزیکی  دارد: تخریب  دونوع هوازدگی وجود  کانی می شوند.  مواد  به  تبدیل 
مثاًل  )که  نتیجه می شود( و تجزیه ی شیمیایی  برف  و  باران  نیروهای طبیعی چون 
نتیجه ی حل شدن مواد شیمیایی خاص در آب است.( به مرور قرن ها، مخلوط هایی 
از مواد طبیعی با مواد اولیه مخلوط می شوند و ماده ی حاصل شباهتش را به ماده ی 

اولیه بیش از پیش از دست می دهد. 

عوامل زیست محیطی مختلف، چون آب و هوا، عوارض زمین، گیاهان و جانوران 
موجود، انواع مواد اولیه و زمان، بر تشکیل خاک اثر می گذارند. محتوای کانی مواد 

اولیه نوع گیاهانی را که در انواع خاک می رویند، تعیین می کند. 

اثر  بر  هم  مداوم  طور  به  می شود،  تشکیل  مداوم  طور  به  که  حال  عین  در  خاک 
نیروهای فرساینده ای چون باد و باران تخریب می شود. 

با این که در این فعالیت خاک واقعی تولید نمی شود، ماده ای خاک مانند به دست 
اگر  آورد.  وجود  به  را  طبیعت  در  فرایند خاک سازی  از  تصوری  می تواند  که  می آید 



بازی کن، بساز، بیاموز

١50
زمین و بوم شناسی

علوم زمین

١5١
زمین و بوم شناسی

 فعالیت های بعدی به دانش آموزان این فرصت را می دهند که بعضی مشخصاتی را 
که متخصصان برای طبقه بندی سنگ ها استفاده می کنند، بیازمایند. 

ادغام با: زبان آموزی، مطالعات اجتماعی، هنر

مهارت ها: مشاهده، تفسیر، طبقه بندی، برقراری ارتباط، مقایسه و مقابله

فعالیت١5

واژه ی سنگ اصطالحًا هم برای سنگ ها و هم برای کانی ها استفاده می شود. درواقع 
شیمیایی  و ترکیبی  فیزیکی  خواص  کانی ها  شده اند.  ساخته  کانی ها  از  هم  سنگ ها 
دارند که در گستره ی محدودی  یا ثابت اند  یا تغییر می کنند. سنگ معمواًل مخلوطی 

متراکم از کانی هاست. 

 ۱ آن ها  نرم ترین  که  می کنند  درجه بندی   ۱۰ تا   ۱ از  سختی  حسب  بر  را  کانی ها 
»آزمون  سختی،  تعیین  متداول  روش های  از  است.  یکی   ۱۰ آن ها  سخت ترین  و 
ناخن  اگر سنگی  بنابراین  است،  تقریبًا 2/۵  ما  ناخن های  است. سختی  خراشیدن« 
ما را بخراشد، سختی اش بیشتر از 2/۵است. اگر ناخن ما را نخراشد  یا ناخن ما آن 
را بخراشد، سختی اش کمتر از 2/۵ است. سختی سکه ی کوچک حدود سه است. 
تیغه ی کارد فوالدی )با سختی حدود۵/ ۵(، شیشه )با سختی ۵/۵ الی 6( و سنگ های 

دیگر از جمله موادی هستند که معمواًل برای خراشیدن استفاده می کنند. 

 مقیاس سختی موس در مقایسه ی سختی سنگ ها کاربرد دارد. در آن از کانی های 
زیر که سختی آن ها بین ۱ و ۱۰ است استفاده شده است: 

تالک  .۱

ژیپس  .2

کلسیت  .۳

فلوئورین  .4

فعالیت١3

اگر گوش ماهی و صدف در اختیار دارید، در گام ۱ مقداری از آن ها را به مواد داخل 
ظرف اضافه کنید. دانش آموزان پی خواهند برد که در ته نشین شدن مواد نظمی وجود 
دارد، به این  ترتیب که سنگ های بزرگ تر در ته ظرف می نشینند و شن و ِگل باالتر 
از آن ها رسوب می کنند. بعضی از عواملی که دانش آموزان در گام ۹ باید نام ببرند، 

عبارت اند از: اندازه ی ذرات، چگالی ذرات، شکل ذرات و جریان های آب. 

مهارت ها: مشاهده، تفسیر، طبقه بندی، پیش بینی، برقراری ارتباط، مقایسه و مقابله، 
فرضیه سازی، شناسایی و کنترل متغیرها

فعالیت ١4

اگر بعضی از دانش آموزان مجموعه ی سنگ دارند، این فرصت خوبی است که آن 
این دانش آموزان احتمااًل  بیاورند و به هم کالسی هایشان نشان دهند.  را به کالس 
بتوانند  که  دارند  تخصص  و  تجربه  آن قدر  سنگ ها  طبقه بندی  و  جمع آوری  در 
هم کالسی هایشان را راهنمایی کنند. به عالوه، بعضی از والدین و خواهران و برادران 
به  اطالعات  آوردن  به دست  در  و  باشند  به سنگ ها عالقه مند  است  ممکن  آن ها 
یک  یا  جنگل بان   یک  زمین شناس،  یک  از   می توانید  همچنین  کنند.  کمک  شما 
سنگ فروش محلی دعوت کنید که به کالستان بیاید و با دانش آموزان صحبت کند. 

ابداعی خودشان  یا  معمول   را طبق روش های  دانش آموزان سنگ ها  در ضمنی که 
ترتیب  نزدیکی شهرتان  به دره ای در  طبقه بندی می کنند، می توانید گردشی علمی 

دهید تا تجربه ای عملی و به  یادماندنی کسب کنند. 

ارزش تجربه ی طبقه بندی ابداعی را دست کم نگیرید. افراد آگاه و کتاب های مرجع 
را می توانید بعد از آن که دانش آموزان فرصت بررسی، توصیف، شناسایی شباهت ها 
راه های  به  رسیدن  برای  منطق  گرفتن  کار  به  و  متعدد  سنگ های  تفاوت های  و 

طبقه بندی آن ها را داشتند،  وارد کار کنید. 
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ادغام با: زبان آموزی

مهارت ها: مشاهده، تفسیر، طبقه بندی، پیش بینی، برقراری ارتباط، مقایسه ومقابله

فعالیت١7

انجام  رقیق  کلریدریک  اسید  با  معموال  و  است  معروف  اسید  آزمون  به  آزمون  این 
می شود. سرکه اسیدی رقیق است و در این آزمون به کار می آید. 

 آزمون اسید برای شناسایی سنگ هایی که دارای کربنات کلسیم اند، به کار می رود. 
مرمر،  آهک،  می کند.  فش فش  و  می جوشد  بریزند،  اسید  سنگی  چنین  روی  وقتی 
کلسیت، و گچ از کربنات کلسیم تشکیل شده اند و در برابر سرکه واکنش می دهند. 
پیش از ریختن سرکه کمی از سطح سنگ را بخراشید تا مواد تازه در معرض اسید 

قرار گیرند. 

ادغام با: زبان آموزی

مهارت ها: مشاهده، تفسیر، طبقه بندی، پیش بینی، برقراری ارتباط، مقایسه و مقابله

فعالیت١8

سعی کنید حداقل  یک سنگ مانند گالِن را که دارای آهن باشد در مجموعه بگنجانید. 
اگر سنگی ندارید که آهن ربا آن را جذب کند، این فعالیت را حذف کنید. 

اگر تکه ای سنگ آهن )lodestone( دارید  یا می توانید تهیه کنید، برای این فعالیت 
بسیار خوب است. سنگ آهن آهن ربای طبیعی است. پس از این که فعالیت طبق 
روش کار تمام شد، از دانش آموزان بخواهید سنگ آهن را با نخ از جایی آویزان کنند 
و ببینند در برابر آهن ربا چگونه رفتار می کند. این سنگ، مانند آهن ربایی که نزدیک 
به آهن ربای دیگر قرار گیرد، بنا به این که به کدام قطب آهن ربا نزدیک شود، آن را 

جذب  یا دفع می کند. 

آپاتیت  .۵

ارتوز  .6

کوارتز  .7

توپاز  .8

کرندوم  .۹

الماس  .۱۰

احتیاط: در گام ۱۰ تشخیص این که دانش آموزان می توانند بدون خطر از اجسام تیز 
با همین روش  از نظر سختی  با شماست. می توان اجسام دیگری را  استفاده کنند، 

آزمود. 

ادغام با: خواندن، زبان آموزی

ارتباط، مقایسه ومقابله،  برقراری  مهارت ها: مشاهده، تفسیر، طبقه بندی، پیش بینی، 
تحقیق

فعالیت١6 

این  در  است.  اثر  آزمون خط  برای طبقه بندی سنگ ها  متداول  آزمون های  از  یکی 
آزمون از  یک بشقاب چینی  استفاده می شود. می توان در این آزمون از یک تکه ظرف 

چینی شکسته که مقطع بریدگی آن بدون لعاب است، استفاده کرد. 

احتیاط: اگر از  یک تکه چینی شکسته استفاده می کنید، از نزدیک بر کار دانش آموزان 
نظارت کنید، مبادا خود را زخمی کنند. رنگ رگه معمواًل با رنگ سنگی که آن را 

ایجاد می کند، فرق دارد. 

باشد،  گچ(  )سنگ  ژیپس  یا  )زغال(   آنتراسیت  تالک،  دارای  مجموعه ای  اگر   
دانش آموزان می توانند با آن ها روی کاغذ بنویسند. 
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فعالیت2١

به مرور که محلول زاج سرد می شود، بلورهایی روی نخ داخل ظرف شکل می گیرند. 
مشاهده ی دقیق با ذره بین نشان می دهد که بلورهای زاج به شکل الماس اند. 

نمک  بلورهای  کرد.  تکرار خواهند  نمک  با  را  فعالیت  این  مسئله حل کن های شما 
اشباع شده تشکیل می شوند و به شکل مکعب اند. دانش آموزان هنگام  در محلولی 
انجام  با شکر  را  فعالیت  بعد همین  تفاوت بشوند.  این  باید متوجه  مقایسه و مقابله 
شکلی  که  را  خود  خاص  بلور  ماده ای  هر  که  کنند  درک  باید  دانش آموزان  دهید. 

متفاوت با بلورهای دیگر دارد، می سازد. 

ادغام با: زبان آموزی، هنر

مهارت ها: مشاهده، طبقه بندی، برقراری ارتباط، مقایسه و مقابله

فعالیت22 

سنگ های آذرین و دگرگونی هنگام تشکیلشان تحت گرمای شدید قرار می گیرند و 
بلورهایشان با موادی که در بستر آب،  یعنی جایی که سنگ شکل می گیرد، ته نشین 
می شوند، در هم می روند  یا با هم ذوب می شوند. در مرکز بعضی سنگ های پوک 
بلورهای کوارتز به طرز زیبایی کنار هم قرار گرفته اند. سعی کنید دست کم  یکی از 

این سنگ ها را در مجموعه ای که استفاده می کنید، بگنجانید. 

ادغام با: زبان آموزی

مهارت ها: مشاهده، طبقه بندی، برقراری ارتباط، مقایسه و مقابله، تحقیق

فعالیت23

طبیعت  در  است،  شده  تشکیل  مختلف  کوچک  سنگ های  از  که  کنگلومرا  سنگ 
مانند همان بلوک سیمانی که دانش آموزان ساختند، ساخته می شود. آشکار است که 

ادغام با: زبان آموزی

مهارت ها: مشاهده، تفسیر، طبقه بندی، پیش بینی، برقراری ارتباط، مقایسه و مقابله

فعالیت ١9

بعضی از سنگ ها )مثاًل آن هایی که مقدار زیادی مس، روی  یا آهن دارند( الکتریسیته 
را عبور می دهند. این  یکی از خصوصیاتی است که دانشمندان بر اساس آن سنگ ها 

را شناسایی و طبقه بندی می کنند. 

مهارت ها: مشاهده، تفسیر، طبقه بندی، پیش بینی، برقراری ارتباط، مقایسه و مقابله

فعالیت20 

آبی که حاوی اسید رقیق است، سنگ آهک را حل می کند. نتیجه ی این فرایند را 
می توانید در برآمدگی های ستون مانند و قطره مانند ایجاد شده در غارهای آهکی، 

چه بزرگ و چه کوچک، ببینید. 

فرایند حل شدن با افزایش مقدار اسید آب تسریع می شود. در این فعالیت، این پدیده 
با استفاده از اسید نشان داده می شود. اسیدی که در این فرایند دخالت دارد، بیشتر 
اسید کربنیک است که از حل شدن دی اکسید کربن در آب حاصل می شود. اسیدهای 
دیگر در آالینده های هوا موجودند و با باران پایین می آیند. به این باران، باران اسیدی 

می گویند که برای زندگی گیاهان وجانوران و منابع آب مضر است. 

ادغام با: زبان آموزی، مطالعات اجتماعی

مهارت ها: مشاهده، تفسیر، برقراری ارتباط، مقایسه و مقابله، استفاده از روابط فضا- 
مکان، فرضیه سازی، تشخیص و کنترل متغیرها، تحقیق 
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سنگ است. 

مهارت ها: مشاهده، تفسیر، طبقه بندی، اندازه گیری، برقراری ارتباط، مقایسه و مقابله، 
شناسایی و کنترل متغیرها

فعالیت25 

پیش از شروع این فعالیت، دانش آموزان باید قباًل هر  یک از آزمون ها )خراش، اسید و 
رگه( را در فعالیت های  یاد شده در باال انجام داده باشند. همچنین باید تعدادی سنگ 

از انواع مختلف را جمع آوری و در سه گروه اصلی دسته بندی کرده باشند. 

با  که  باشند  آماده  باید  دانش آموزان  مقدماتی،  فعالیت های  این  دادن  انجام  از  پس 
جدیت سنگ های مجموعه ی خود را طبقه بندی کنند. دانشنامه ها و جزوات محلی 

برای تهیه ی جدول مشخصات سنگ ها منابعی بسیار ارزشمندند. 

ادغام با: خواندن، زبان آموزی، مطالعات اجتماعی

مهارت ها: مشاهده، تفسیر، طبقه بندی، برقراری ارتباط، مقایسه و مقابله، تحقیق

فعالیت26 

چگالی نسبی عددی است که نسبت وزن  یک جسم به وزن آب هم حجمش در دمای 
4 درجه ی سانتی گراد را نشان می دهد. اگر سنگی دو برابر وزن آب هم حجمش وزن 
داشته باشد، چگالی نسبی آن 2 است. اگر سه برابر آب هم حجم خود وزن داشته 
باشد، چگالی نسبی اش ۳ است و به همین  ترتیب. چگالی نسبی بیشتر کانی ها بین 
2/۵ و ۳/۰ است. موادی که چگالی نسبی آن ها خارج از این حدود باشد، تا حدی 

سبک  یا سنگین احساس می شوند. 

آزمایشگاهی در دسترس  اگر  ترازوی  باشد.  تا صدم گرم حساس  باید  ترازوی شما 
ندارید، از  ترازویی که پست خانه ها به کار می برند  یا  ترازوهای حساس دیگر استفاده 

کنید. 

سنگ های استفاده شده در این فعالیت نباید از مجموعه ای باشند که کسی می خواهد 
آن را نگه دارد. 

مشاهده ی  یک سنگ کنگلومرای کوچک که در طبیعت ساخته شده، در این فعالیت 
بسیار مفید واقع خواهد شد. دانش آموزان همچنین می توانند پیاده روها، دیوارهای بتنی 

و آجرها را مقایسه کنند تا نمونه هایی از سنگ کنگلومرا را بیابند. 

مهارت ها: مشاهده، تفسیر، طبقه بندی، اندازه گیری، برقراری ارتباط، مقایسه و مقابله، 
شناسایی و کنترل متغیرها

فعالیت24 

برای اضافه کردن کردن سنگ به مجموعه های موجود در بازار، باید به نقاط دوردست 
و صعب العبور رفت، ولی برای گردآوری  یک مجموعه ی جدید از هر جایی می توان 
آغاز کرد. معادن  یا نقاطی که تازه حفاری شده اند، به این منظور بسیار عالی اند، ولی 
بعضی از سنگ های بسیار جالب را می توان در حیاط خانه  یا مدرسه، یا کنار جاده ها 
نیاز برای مجموعه ی دانش آموزان شما در منطقه ی  پیدا کرد. اگر سنگ های مورد 
خودتان وجود ندارند، می توانید برای به دست آوردن آن ها راه های دیگری پیدا کنید. 
مثاًل دانش آموزان می توانند به بستگان و دوستان خود که در مناطق دیگر زندگی 
می کنند، نامه بنویسند و از آنان بخواهند که برایشان سنگ هایی را که در دسترسشان 

است، بفرستند. 

به دانش آموزان  یادآوری کنید سنگ هایی را جمع کنند که نه خیلی بزرگ باشند و 
نه خیلی کوچک. شانه ی تخم مرغ که برای نگه داری سنگ ها پیشنهاد شده است، 

کمک زیادی به کنترل اندازه می کند. 

برایشان  می کنند،  خود  مجموعه ی  گردآوری  به  شروع  دانش آموزان  که  هنگامی 
نام  تاریخ،  از قبیل محل  یافتن سنگ،  توضیح دهید که  یادداشت کردن اطالعاتی 
گردآورنده، و نوع سنگ بسیار مهم است.  یکی از راه های آسان برای این کار نوشتن 
شماره روی هر سنگ و نوشتن اطالعات مربوط به آن در  یک دفتر، زیر شماره ی 
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فعالیت28

هنگامی که برف به تدریج جمع می شود و مدت زیادی می ماند، وزن آن الیه های 
زیری برف را فشرده می کند. اگر شرایط طوری باشد که برف در فصل های متوالی 
روی هم جمع شود، پهنه ای برفی تشکیل می شود. اگر حرکت کند،  یخچال طبیعی 
با فشرده شدن تکه های اسفنج مرطوب  است. در این فعالیت فشرده    شدن برف ها 
نشان داده شده است. وزنه ها به جای الیه های باالیی برف اند. در ظرف را می بندیم 

تا تکه های اسفنج خشک نشوند و مدت زیادتری فشرده شوند. 

ادغام با: خواندن، زبان آموزی، مطالعات اجتماعی، هنر

مهارت ها: تفسیر، برقراری ارتباط، تحقیق

فعالیت29

است  خاص تری  فعالیت های  برای  پایه ای  بخش  همین   ۳۰ فعالیت  و  فعالیت  این 
ابتدا فعالیت هایی هستند که مربوط به پدیده هایی اساسی  از آن ها می آیند.  که بعد 
مانند تشکیل کوه براثر زلزله، چین خوردگی، فعال شدن گسل ها، فعالیت آتشفشانی 
و فرسایش آب و باد می شوند. فعالیت های دیگر به گردآوری و آزمون های سنگ در 

محیط اطراف دانش آموزان اختصاص دارند. 

ادغام با: بهداشت، زبان آموزی، مطالعات اجتماعی

از  ارتباط، مقایسه و مقابله، استفاده  مهارت ها: مشاهده، تفسیر، پیش بینی، برقراری 
روابط مکان- زمان، فرضیه سازی

فعالیت30

بعضی از دانش آموزان ممکن است نتوانند شکل قاره ها را طوری ببینند که بتوانند 
آن ها را باهم جور کنند. بریدن شکل قاره می تواند آن ها را در این مورد کمک کند.  

احتیاط: پیش از بریدن توپ تنیس آن را سوراخ )پنچر( کنید. 

فعالیت27

گچ مجسمه سازی را که به گچ پاریس هم معروف است، می توانید از مصالح فروشی  
یا فروشگاه های وسایل کاردستی و هنری خریداری کنید. کار با این گچ آسان است 
و اگر دانش آموزان دستور ساخت آن را درست اجرا کنند، در کار موفق خواهند شد. 
وقتی گچ در حال سفت شدن است، نسبتًا گرم است و بعد سرد می شود. پیش از آن 

که آن را از قالب کیک بیرون بیاورید، باید کاماًل سرد شده باشد. 

اگر در منطقه ی خود جایی داشته باشید که در آن فسیل پیدا شود، می توانید گردش 
علمی خوبی  ترتیب دهید. درغیر این صورت شاید بتوانید چند فسیل از کسی قرض 
کنید  یا از فروشگاه وسایل علمی بخرید. تجربه ی ساختن سنگواره اثری ماندگار در 
ذهن دانش آموزان می گذارد و عمیق تر درک می کنند که سنگواره ی طبیعی چگونه 

ساخته شده است. 

نقشی که از فعالیت باال به دست می آید، نقشی منفی است. برای ساختن نقشی مثبت 
الیه ی نازکی از وازلین روی کل سطح گچ بمالید، یک تکه مقوا را دور آن بپیچید تا 
وقتی گچ را می ریزید، آن را نگه دارد. الیه ی دیگری گچ روی گچ قبلی بریزید و مقوا 
را ببندید و بگذارید گچ سفت شود. پس از سفت شدن گچ، مقوا را بردارید و با  یک 
کارد دوتکه گچ را ازهم جدا کنید و حاال ــ شما هم شکل منفی و هم شکل مثبت 
گچ را دارید. همان طور که در روش کار گفته شد، وازلین را از روی گچ پاک کنید. 

به همین روش می توان سنگواره ی  یک برگ را هم ساخت. 

ادغام با: خواندن، زبان آموزی، مطالعات اجتماعی

زمان،  مکان-  روابط  از  استفاده  ارتباط،  برقراری  طبقه بندی،  مشاهده،  مهارت ها: 
فرضیه سازی، تحقیق
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خیس کنید. 

گاهی  هستند.  درزه  دهنده ی  نشان  که  ترک ها  بگویید  خوردند،  خمیر ها  ترک  اگر 
الیه های سنگی در درزه ها جابه جا می شوند. شکاف هایی که حرکت در راستای آن ها 
شما  زندگی  محل  نزدیکی  در  گسله ای  اگر  معروف اند.  گسله  به  می گیرد،  صورت 
وجود دارد، بازدید از آن گردش علمی خوبی خواهد شد. دانش آموزان می توانند مدل 
الیه های سنگی خود را باخمیر طوری بسازند که نشان دهد به نظر آن ها گسله چه 

شکلی دارد. 

ادغام با: خواندن، زبان آموزی، مطالعات اجتماعی

مهارت ها: تفسیر، طبقه بندی، پیش بینی، برقراری ارتباط، استفاده از رابطه ی مکان- 
زمان، فرضیه سازی، تحقیق

فعالیت32 

در این مدل، نیروی فشار هوا برنجک را از دودکش بیرون می پراند که شبیه سازی 
براثر گرما، بخار و حرکات زیر سطح زمین  فوران است. در آتشفشان واقعی، فشار 
ایجاد می شود. این تجربه باید با بحث و گفت و گو درباره ی شباهت ها و تفاوت های 
مدل و آتشفشان واقعی دنبال شود. فوران های آتشفشانی کوه ها را تشکیل می دهند. 
بعضی از جزایر، مثل جزایر  هاوایی، قله های چنین کوه هایی هستند که دراقیانوس 

تشکیل شده اند. 

برای  بلور(  )به شکل  از دی کرومات آمونیوم  استفاده  با  می توانید  را  تر  واقعی  مدلی 
ماده ی فورانی بسازید )شکل 2-۳2( اگر از این ماده استفاده می کنید، باید چند تغییر 
قوطی  کوه،  باالی  در  مخروطی  سوراخ  ایجاد  جای  به  بدهید.  آتشفشان  ماکت  در 
کنسرو کوچکی را در آنجا قرار دهید و دورش را خمیر بگیرید. لوله ی الستیکی و 
برنجک را حذف کنید. شاید بهتر باشد برای ساختن آتشفشان به جای خمیر آرد و 
نمک از گچ مجسمه سازی استفاده کنید. دی کرومات آمونیوم را در قوطی بگذارید و 
آن را با کبریت آتش بزنید. شاید الزم شود برای روشن کردن آن از کمی الکل  یا 

زمین  پوسته ی  شکل  تغییر  و  تشکیل  مطالعه ی  )صفحه ای(  ورقه ای  ساخت  زمین 
زمین شناسی  تاریخ  کشف  مهم ترین  نظریه  این  دانشمندان  بعضی  اعتقاد  به  است. 
است. با این که بیش از صد سال دانشمندان در این زمینه نظریه هایی مشابه می دادند، 
تبدیل آن به  یک نظریه ی واحد درباره ی حرکات سطح زمین را مدیون تحقیقات و 
نوشته های دهه ی ۱۹6۰ می دانند. این نظریه چگونگی تشکیل کوه ها، حوضه های 
اقیانوسی و نیروها و تغییرات پوسته ی زمین را که موجب زلزله و آتشفشانی می شوند، 
توضیح می دهد. دانش آموزانی که بخش »برای مسئله حل کن ها« را دنبال می کنند، 
می توانند تا جایی که این موضوع برایشان کشش دارد، درباره اش مطالعه کنند. مطالعه 

در این زمینه عالقه مندان را به سفری جالب و مسحورکننده می برد. 

ادغام با: خواندن، زبان آموزی، مطالعات اجتماعی، هنر

ـ  مکان  روابط  از  استفاده  ارتباط،  برقراری  اندازه گیری،  تفسیر،  مشاهده،  مهارت ها: 
زمان، فرضیه سازی، تحقیق

فعالیت3١

در این فعالیت می توانید از هرنوع خمیر پالستیکی استفاده کنید. اگر خمیر کافی در 
دسترس ندارید، می توانید به جایش از تکه های موکت با رنگ های مختلف استفاده 
کنید. می توانید به جای آن ها از هر ماده ی دیگری که مناسب می دانید، مثل حوله های 
دستشویی با رنگ های مختلف استفاده کنید. هرچیزی که بتوان به صورت الیه به کار 

برد و فشار داد تا جمع شدگی را نشان دهد، خوب است. 

 با این که الیه های سنگی سطح زمین بسیار سخت و بسیار سنگین اند، گرما و فشار 
زیر آن ها گاه به قدر کافی قوی هست که باعث جابه جایی، لغزش و تاب برداشتن 
آن ها شود. اینها باعث زلزله می شوند که اگر در مکان های مسکونی رخ دهند، ممکن 

است خسارات جانی و مالی به بار آورند. 

 می توانید برای نشان دادن این که الیه های سنگی شکننده هستند، بگذارید الیه های 
را  این که نشان دهید گاهی روی هم می لغزند، آن ها  برای  یا  خمیر خشک شوند  
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بریزید. جریان هوا را به آرامی باز کنید، بعد فشار آن را افزایش دهید. فشار بیش از 
حد ممکن است ماسه ها را بسیار دورتر از آن که می خواهید پرتاب کند. وقتی ماسه 
با فشار هوا بیرون می ریزد و دوباره به زمین برمی گردد، مخروط »آتشفشانی« شما 

شکلی واقعی می گیرد. )شکل ۳2-۳ ( 

شکل32-3

ماکت آتشفشانی که برای استفاده با هوای فشرده ساخته شده

ادغام با: ریاضی، خواندن، زبان آموزی، مطالعات اجتماعی، هنر

مهارت ها: مشاهده، تفسیر، اندازه گیری، پیش بینی، برقراری ارتباط، استفاده از روابط 
مکان- زمان، فرضیه سازی، تحقیق

 

بنزین فندک استفاده کنید. احتیاط: کار کردن با این آتشفشان باید تحت نظارت یک 
بزرگتر و در هوای آزاد انجام گیرد. دود دی کرومات آمونیوم سمی است. پیش از آن که 
آتشفشان را روشن کنید، از دانش آموزان بخواهید که عقب بایستند. با نظارت کافی 
این آتشفشان بی خطر است و فورانی شبیه تر به فوران آتشفشان واقعی دارد. پس از 
این فعالیت دست های خود را خوب بشویید، زیرا خاکستر تولید شده در هنگام فوران 
و دی کرومات آمونیوم هردو سمی هستند. آتشفشان را باید روی روزنامه بگذارید تا 

وقتی کارتان تمام شد بتوانید آن را به راحتی جمع کنید و بیرون بریزید. 

شکل 32-2

ماکت آتشفشانی که برای استفاده با دی کرومات آمونیوم ساخته شده

اگر به  یک منبع هوای فشرده، حتی  یک مخزن هوای قابل حمل دسترسی دارید، 
می توانید مدل آتشفشان دیگری بسازید که بی خطر، واقع گرایانه و آسان است. لوله ای 
الستیکی را از سوراخی در وسط کف  یک قوطی مقوایی رد کنید و با نوار چسب آن 
باید خیلی نزدیک به کف قوطی باشد.( مساحت کف قوطی  لوله  را بچسبانید )سر 
حداقل باید ۳۰ سانتی مترمربع باشد. الیه ای ماسه به ارتفاع ۱۰ سانتی متر کف قوطی 
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فعالیت 3

وقتی مصرف کنندگان و جانوران مهاجر به اکوسیستم اضافه شوند، اکوسیستم بسیار 
از  رنگی  دیدن عکس های  به  نیاز  خردسال  کودکان  است  ممکن  می شود.  پیچیده 
جانورانی که قرار است رنگ کنند، داشته باشند. برایشان تهیه کنید )وگرنه ممکن 

است سنجابشان را بنفش کنند!(

وجود  یک اکوسیستم نسبت مستقیم با انرژی و انتقال آن دارد. خورشید منبع اصلی 
انرژی است. شکل های پست تر گیاهان و جانوران تمام زندگی خود را به مصرف و 
انرژی می گذرانند. اغلب تولید مثل تنها کار دیگری است که آن ها می کنند.  تولید 

بعضی از گونه های پیشرفته تر جانوران بازی هم می کنند. 

اساس  که  غذایی  شبکه های  و  غذایی  زنجیره ی  مفاهیم  به  بعدی،  فعالیت  در 
اکوسیستم ها هستند، می پردازیم. 

مهارت ها: مشاهده، تفسیر، طبقه بندی، برقراری ارتباط، مقایسه و مقابله، استفاده از 
روابط مکان- زمان

فعالیت4 

بسیار  متقابل  روابط  از  تصوری  باید  ولی  هستند،  ساده   4  -2 و   4-۱ شکل های 
پیچیده ای که در طبیعت جریان دارد، در ذهن دانش آموزان ایجاد کنند. همچنین باید 

توجه داشت که شانس هم بخشی از این فعل و انفعال است. 

استفاده از جدول ممکن است باعث شود موضوع ایستا به نظر آید، ولی اکوسیستم ها 
به  نیاز  است  ممکن  دانش آموزان  دارند.  بی شمار  متغیرهای  و  هستند  پویا  بسیار 
تجربه های بیشتر در ساختن اکوسیستم و  یافتن مصداق های واقعی آن ها در زندگی 
واقعی داشته باشند. بعداً در این فصل، به پارک ها، مناطق بایر و حتی اکوسیستم های 

پس کوچه ها می پردازیم. 

در فعالیت بعدی پیچیده ترین متغیر اکولوژی معرفی می شود: انسان. 

بوم شناسی

فعالیت ١

غیرزنده ای  و  زنده  موجودات  انواع  یا  گروه ها  اکولوژی،  از  بخش  این  مطالعه ی  در 
را که با آن ها واکنش متقابل می کنند، اجتماع می نامیم. وقتی جانوران را به عنوان 
اکوسیستم  به  تبدیل  کنیم،  اضافه  آن  به  دوم  ردیف  و  اول  ردیف  مصرف کنندگان 

می شود. 

اکوسیستم می تواند به سادگی  یک آکواریوم متعادل در خانه  یا مدرسه و به پیچیدگی  
اکوسیستم های  به  ما  مطالعات  باشد.  دنیا  کل  یا  کشور   یک  بزرگ،  منطقه ی  یک 
کوچک که نمونه هایی ساده اند، محدود می شود تا دانش آموزان بتوانند با آن ها رابطه 

برقرار کنند. 

هنگامی که انسان ها نیز  وارد اکوسیستم می شوند، دانش آموزان درک می کنند که این 
نظام چقدر می تواند پیچیده باشد. 

مهارت ها: مشاهده، برقراری ارتباط، مقایسه و مقابله، استفاده از روابط مکان ـ زمان 

فعالیت2

اگر در مدرسه آکواریوم  یا  تریتاریوم ندارید، وقت آن است که  یکی از آن ها را تهیه 
کنید. وقتی دانش آموزان درباره ی اکوسیستم ها بیشتر بیاموزند، می توانند با مدلی ساده 

تجربیات دست اولی کسب کنند. 

هنگامی که مصرف کنندگان ردیف اول و دوم را به مدل اضافه می کنیم، اکوسیستم 
استفاده  و همه چیزخوار  گیاه خوار، گوشتخوار  واژه های  از  تا حاال  پیچیده تر می شود. 

نکرده ایم. آن ها برای درک اکوسیستم ها الزم نیستند. 

مهارت ها: مشاهده، تفسیر، طبقه بندی، برقراری ارتباط، مقایسه و مقابله، استفاده از 
روابط مکان- زمان
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فعالیت6

را  شبکه  چگونه  دانش آموزان  که  این  دادن  نشان  برای  که  می شود  الزم  احتمااًل 
احتمااًل  خردسال  کودکان  کنید.  استفاده  اوورهد  پروژکتور  یا  سیاه   تخته  از  بسازند، 
در تخمین زمانی که در هرجا صرف می کنند، مشکل خواهند داشت، ولی اندازه ی 
تصویری که می کشند می تواند جایگزین وقت و اهمیت مکان از نظر آنان شود. بهتر 
است برای خانواده مدلی خاص مثل پدر و مادر و فرزندان دیگر ارائه ندهید، چون 

تمام دانش آموزان در چنین خانواده ای زندگی نمی کنند. 

البته این شبکه قرار نیست معرف  یک اکوسیستم واقعی باشد. هدف آن آماده کردن 
و  انسان ها  با  آنان  روابط  و  افراد  بر  که  است  بعدی  فعالیت های  برای  دانش آموزان 

چیزهای اطراف آنان تمرکز دارند. 

ادغام با: زبان آموزی، مطالعات اجتماعی، هنر

مهارت ها: مشاهده، برقراری ارتباط، مقایسه و مقابله، استفاده از روابط مکان ـ زمان

فعالیت7 

دانش آموزان کمک می کنند که محل  به  پی می آیند،  از  که  فعالیت هایی  مجموعه 
اکوسیستم،  واژه های  از  استفاده  کند.  شناسایی  مختلف  اجتماعات  در  را  زندگی اش 
خانواده و اجتماع ممکن است دانش آموزان را متوجه کند که آنان نیز مانند جانوران 

روابطی دارند و نیز دارای حقوق و مسئولیت هستند. 

رویکردی مثبت به استفاده از قوانین به جای غریزه، به دانش آموزان کمک می کند 
که درک کنند این قوانین برای بقا، ایمنی و آسایش ضروری اند. 

کنید.  گفت وگو  و  بحث  خانوادگی  زندگی  روش های  و  قوانین  درباره ی  کالس  در 
درک  در  دانش آموزان  به  کنید.  تأیید  را  آن ها  مثبت  دیدی  با  و  بپذیرید  تفاوت هارا 
است، کمک  شان  خانواده  اجتماع  قوانین  و  مسئولیت ها  حقوق،  درپس  که  منطقی 

کنید. 

مهارت ها: مشاهده، تفسیر، طبقه بندی، برقراری ارتباط، مقایسه و مقابله، استفاده از 
روابط مکان- زمان

فعالیت 5 

اگر در مناطقی  از  یک منطقه ی جنگلی- علفزار است.  شکل ۱- ۵ تصویر بزرگی 
خشک تر  یا مرطوب تر زندگی می کنید، می توانید این تصویر را طبق طبیعت منطقه ی 
انسان ها و خانه ها را اضافه کنید، تصاویر آن ها و  از آن که  خود تغییر دهید. پیش 

خانه ها و نیز جانوران و گیاهان را آماده کنید. 

بعضی از معلم ها که نقاشی را ترجیح می دهند، منظره ی اولیه را با گچ روشن می کشند 
و اجسام و موجودات زنده را با رنگ تیره نقاشی می کنند تا ضمن کار به آن بیفزایند. 
جانوران وحشی، ماهی ها، درخت ها و بوته ها باید قابلیت جابه جایی داشته باشند. اگر 

امکان دارد، دانش آموزان را نیز در تهیه ی این شکل ها مشارکت دهید. 

اگر در شهر بزرگ  یا حومه ی شهر زندگی می کنید، شکل ۱- ۵ در آخر کار دارای 
افقی باال یا خانه هایی پراکنده خواهد شد. 

انسان ها چگونه اکوسیستم طبیعی  از این فعالیت این نیست که نشان دهیم  هدف 
را تخریب می کنند، بلکه منظور این است که دانش آموزان درک کنند با ورود تمدن 
اکوسیستم تغییر می کند و جامعه با برنامه ریزی می تواند بسیاری از اکوسیستم های 
دنیا را حفظ و  ترمیم کند. انسان ها مصرف کنندگان ردیف دوم هستند. بنابراین اگر 
بخواهند با اتکا به اکوسیستم ها زندگی کنند، باید در قبال آن ها مسئوالنه عمل کنند. 

ادغام با: خواندن، زبان آموزی، مطالعات اجتماعی، هنر

مهارت ها: مشاهده، تفسیر، برقراری ارتباط، مقایسه و مقابله، استفاده از روابط مکان- 
زمان، فرضیه سازی، تحقیق 
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تجسم کل مدرسه روی صفحه ی کاغذ ممکن است برای دانش آموزان پایه های اول 
)و شاید حتی بزرگ تر( مشکل باشد. پیش از آن که بحث کالسی درباره ی نقشه را 
شروع کنید، بهتر است آن را با مدادی کم رنگ بکشید و بعد در طی بحث کالسی با 

ماژیک سیاه پررنگش کنید. 

 نقشه و تمام مواد گزارش ها را برای فعالیت ۱۳همین بخش نگه دارید. 

ادغام با: زبان آموزی، مطالعات اجتماعی، هنر

مهارت ها: مشاهده، برقراری ارتباط، مقایسه و مقابله، استفاده از روابط مکان- زمان

فعالیت١0 

برای این فعالیت از تمام کسانی که در به کار بردن واژه ی اکولوژی دقت و وسواس 
حیاط  و  ساختمان  درون  زیادی  خرد  اکوسیستم های  می کنیم.  عذرخواهی  دارند، 
بر نقش دانش آموزان  این مقایسه تمرکز  از  این حال، هدف  با  مدرسه وجود دارند. 
در نظامی است که عملکرد آن در جهت کمک به آنان است. این نظام بی شباهت 
برای  محصول  تهیه ی  منظور  به  خود  منابع  از  که  بزرگی  صنایع  و  کشاورزان  به 
مصرف کنندگان استفاده می کنند، نیست. بیشتر این صنایع از مسئولیت خود در قبال 

سیستم اکولوژیکی که به آن وابسته اند، آگاه اند. 

      فعالیت بعدی به دانش آموزان در شناسایی و ابداع راه هایی برای حل مسائل خاص 
در »اکوسیستم« مدرسه کمک خواهد کرد. 

ادغام با: زبان آموزی، مطالعات اجتماعی، هنر

مهارت ها: مشاهده، برقراری ارتباط، مقایسه و مقابله، استفاده از روابط مکان- زمان 

ادغام با: خواندن، زبان آموزی، مطالعات اجتماعی، هنر 

مهارت ها: مشاهده، تفسیر، طبقه بندی، برقراری ارتباط، مقایسه و مقابله، استفاده از 
روابط مکان ـ زمان، فرضیه سازی، شناسایی و کنترل متغیرها، تحقیق

فعالیت8 

در هر اجتماعی، اگر تک تک افراد قوانین را درک کنند، بپذیرند و از آن ها پشتیبانی 
کنند، آن قوانین مؤثر خواهند بود. حتی کودکان خردسال نیز الزم است دلیل قوانین 
اصل  اساس  بر  غریزی  قوانین  احتمااًل  جانوری،  اجتماعات  در  بدانند.  را  اجتماعی 
انتخاب طبیعی برای حفظ بقا شکل گرفته اند. قوانین انسان ها بسیار فراتر از سطح 
و مذهبی  دینی  عقاید  و  اخالقیات، محرمات،  رفته اند. رسوم، سنت ها،  بقا  غریزه ی 

اغلب به شکل الگویی از قوانین  یا عرف در می آیند که بر اجتماع حاکم اند. 

ادغام با: زبان آموزی، مطالعات اجتماعی، هنر

مهارت ها: مشاهده، برقراری ارتباط، مقایسه و مقابله، استفاده از روابط مکان- زمان

فعالیت9 

پیش از شروع این فعالیت، درباره ی آن با مدیر مدرسه و افراد دیگری که احتمااًل 
و  شناسایی خصوصیات  برای  آنان  کمک  از  کنید.  شد، صحبت  خواهند  آن  درگیر 

مشکالت خاص کارشان کمک بگیرید. 

دانش آموزان باید درک کنند که عملکرد خوب اجتماع مدرسه بستگی به کیفیت هر 
بخش آن دارد. نام دیگری که می توان بر این فعالیت گذاشت، این است: »شما چه 

کمکی به ما می کنید؟ ما چه کمکی می توانیم به شما بکنیم؟ «

شروع  را  تحقیقشان  برای  داده ها  گردآوری  دانش آموزان  که  هنگامی  کنید  دقت 
کارکنان  از  بعضی  است  ممکن  باشند.  کرده  آماده  را  خاصی  پرسش های  می کنند، 

مدرسه مایل باشند هنگام گزارش حضور داشته باشند. 
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روی کره ی ماه گرفته اند. ببینید از آن باال چه قدر کوچک و ظریف است، این 
کره ی کوچک ظریف تنها جایی است که ما برای زندگی کردن داریم. وقتی از 

بین برود، کجا برویم؟ 

ج( چیزی درباره ی زنجیره ی غذایی و اکوسیستم شنیده اید؟ شما باید مصرف کننده 
راه  )چند  دارند  مشارکت  اکوسیستم  در  مصرف کنندگان  هدردهنده.  نه  باشید، 

کمک به اکوسیستم را یادآوری می کند.(

چ( خانم  یا آقای )نام معلم( به همه بگویید این عکسی که به دیوار زده اید، چیست و 
چرا از بچه ها می خواهید به آن توجه کنند. 

ادغام با: زبان آموزی، مطالعات اجتماعی

مهارت ها: مشاهده، برقراری ارتباط

فعالیت١2 

بهتر است این فعالیت در مدارس به طور منظم اجرا شود. وقتی هدف آن حساس 
کردن دانش آموزان به این واقعیت باشد که زباله چه قدر آسان جمع می شود، بسیار 
مؤثر واقع خواهد شد. مهم ترین پیام این فعالیت می تواند این باشد که هر تکه زباله 
نتیجه ی تنبلی، بی توجهی  یا بی فکری  یک انسان است. بسیاری از افراد بی فکر، تنبل 
و بی توجه محیط های کثیف، پر زباله و اغلب ناسالم را به وجود می آورند. دانش آموزان 

باید درک کنند که در جایگاه عضوی از اجتماع مسئول کنترل زباله اند. 

ادغام با: زبان آموزی، مطالعات اجتماعی، هنر

مهارت ها: مشاهده، تفسیر، طبقه بندی، اندازه گیری، برقراری ارتباط، استفاده از روابط 
مکان- زمان

فعالیت ١3

این مجموعه  مهم ترین بخش  اجرایی،  نقشه ی  داشتن  در دست  با  مسئله  پیگیری 

فعالیت١١

مواد و وسایل الزم 

سطل زباله ی کالس 	•

ضبط صوت قابل حمل باتری دار یا دیجیتالی 	•

عکس بزرگ کره ی زمین که از روی ماه گرفته شده است. 	•

این فعالیت برای جلب توجه دانش آموزان به اکولوژی در نظر گرفته شده است، زیرا 
مستقیمًا با زندگی آنان ارتباط دارد. این روش در بسیاری از کالس ها موفقیت آمیز 

بوده است. اگر فکر می کنید برای کالس شما مناسب نیست، آن را حذف کنید. 

با ضبط صوت پیامی را پس از چند دقیقه سکوت ضبط کنید. صدای گوینده باید   .۱
بم و تأثیر گذار باشد. ضبط صوت را زیر زباله های سطل آشغال )ولی با حفاظی 
ایمن( پنهان کنید. درست پیش از آن که دانش آموزان به کالس بیایند، آن را 

روشن کنید. 

پیامی که ضبط کرده اید و با ورود دانش آموزان پخش می شود، بنا به وضعیت و   .2
حال و هوای کالس شما می تواند شبیه  یکی از موارد زیر باشد: 

الف( آهای مرا روی میز بگذار! )چندبار(

ب( ببین مردم چه چیزهایی را دور می اندازند! )نام می برد.(

پ( ببین چه کالسی! )وضعیت نامطلوب زیست محیطی کالس را شرح می دهد.(

ت( سطل زباله ی مدرسه، همان که تمام آشغال ها را آخر سر تویش می ریزند، همین 
بودن  مخلوط  از  )شرحی  که:  دارند  شکایت  ناهارخوری  زباله ی  سطل  طور 

زباله های تر و خشک  یا موادی که نباید در سطل زباله ریخت.(

از  ث( این عکس زمین را که به دیوار کالس است، نگاه کنید. این را فضانوردان 
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داستان کوتاهی را که مناسب سن دانش آموزانتان باشد، انتخاب کنید  یا بسازید.   .2
به جای آن می توانید از فیلمی کوتاه استفاده کنید. 

شروع به گفتن داستان کنید و وقتی به قسمت هیجان انگیز آن می رسید، ضبط   .۳
صوت را روشن کنید تا صدای ناهنجار پخش شود. 

ضبط صوت را خاموش کنید و بقیه ی داستان را بگویید.   .4

در باره ی موارد زیر بحث کنید:   .۵

الف( وقتی صدای ضبط صوت داستان را قطع کرد، چه احساس کردید؟ 

ب( سرو صدا نوعی آلودگی است. 

پ( سروصدا مسئله ای بهداشتی است. )صدای خیلی بلند موسیقی به گوش صدمه 
می زند. در دانشنامه به واژه ی »شنوایی« مراجعه کنید.(

اجتناب ناپذیر است.  از آن ها  بعضی  آلودگی های صوتی غیرعمدی است.  بیشتر  ت( 
برای هر دو مثال هایی پیدا کنید. 

ث( آگاهی شخصی چه تأثیری می تواند بر کاهش آلودگی صوتی داشته باشد؟ 

ج( اگر بخواهید در حضور دیگران موسیقی گوش کنید، باید چه کنید تا مزاحم آن ها 
نشوید؟ 

چ( درباره ی دونفر که دوستشان دارید، فکر کنید. آیا آن دو پُر سر و صدا، مالیم  یا 
ساکت اند؟ 

ح( آیا شما بیشتر حرف می زنید  یا گوش می کنید، یا هر دو کار را به تساوی انجام 
می دهید؟ 

خ( چگونه می توانید سطح سر و صدایتان را پایین بیاورید؟ نیازی به این کار دارید؟ 

د( چگونه می توانید سر و صدای اطرافتان را کم کنید؟ 

ذ( برای کم کردن آلودگی های صوتی اطرافتان برنامه ریزی اجرایی کنید. 

فعالیت است. تحقیق نشان داده است که اگر اطالعاتی به صورت ملموس درنیاید، اثر 
چندانی روی تغییر رفتاری نمی گذارد. این امر به ویژه در مورد دانش آموزان دبستانی 

صدق می کند. 

تأکید کنید که انجام دادن  یک کار بهتر از به عهده گرفتن همه کار است. هر فردی 
می تواند بخشی کوچک از اکوسیستمی را که در آن زندگی می کند، حفظ  یا احیا کند. 

در گام 8 از دانش آموزان خواسته شده است که »اجتماع خانه ی« خود را بررسی کنند. 
این که تاچه حد به این موضوع بپردازید، بستگی به شرایط شما دارد. »اجتماع خانه« 

را به همان صورتی که دانش آموزان تصور می کنند، بپذیرید. 

در  که  چنان  باید  ندارند،  آمادگی  گروهی  کار  برای  که  خردسالی  کودکان  معلمان 
فعالیت ۹ گفته شد، روی  یک منطقه و  یک مشکل تمرکز کنند. 

ادغام با: زبان آموزی، مطالعات اجتماعی

مهارت ها: مشاهده، برقراری ارتباط، استفاده از رابطه ی مکان- زمان

فعالیت١4 

مواد و وسایل الزم

ضبط صوت و نواری با صداهای گوش خراش 	•

داستانی بسیار جالب 	•

کاغذ 	•

مداد 	•

روش کار

موسیقی بلند  یا صداهایی گوش خراش را روی نوار  یا ضبط صوت دیجیتالی خود   .۱
ضبط کنید. 
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کسی در کالس شما ممکن است در خانواده  یا آشنایانش کسی را بشناسد که چنین 
از  فهرستی  و  کنید  دیدن  او  فروشگاه  از  تنهایی  به  قباًل  باشد.  داشته  فروشگاهی 
در  و  بنویسید  با کالستان مطرح شود،  بازدید جمعی  در  مایلید  که  را  موضوع هایی 

آنجا بگذارید. 

با این که موضوع های مورد نظر شما معمواًل شامل بسته بندی، نگه داری، و نقل و 
انتقال مواد غذایی و ارتباط آن ها با محیط زیست می شوند، موضوع های دیگری را که 

می تواند بعد از بازگشت به مدرسه مورد بحث قرار گیرد، ازنظر دور ندارید. 

براین نکته تأکید کنید که مزایای روش های امروزی حمل و نقل و بسته بندی مواد 
غذایی مشکالت جدیدی در دفع زباله و مواد زاید نیز به وجود می آورند. 

ادغام با: زبان آموزی، مطالعات اجتماعی

مهارت ها: مشاهده، تفسیر، برقراری ارتباط، مقایسه و مقابله، استفاده از روابط مکان- 
زمان

فعالیت١7

اغلب  آنان  هستند.  منطقه ای  خاص  اطالعات  برای  خوبی  بسیار  منابع  سالمندان 
که  می شناسند  گورستان ها  حتی  و  قدیمی  خانه های  حیاط  پارک ها،  در  را  جاهایی 
شروع  و  نسل ها  پیوند  باعث  دیدارها  این  اغلب  دارد.  وجود  هنوز  گذشته  بقایای 

دوستی های دیرپا می شوند. 

ادغام با: زبان آموزی، مطالعات اجتماعی

مهارت ها: مشاهده، تفسیر، برقراری ارتباط، مقایسه و مقابله، روابط مکان- زمان

فعالیت١8 

شاید مدرسه ی شما راه حل دیگری برای اشیاء گمشده داشته باشد، وشاید هم این 
 یکی از مشکالتی باشد که قباًل هنگام کار درباره ی اکوسیستم مدرسه آن را بررسی 

این نخستین فعالیت از مجموعه فعالیت هایی است که به دانش آموزان کمک می کند 
از مشکالتی که در »اجتماع انسانی« با آن ها مواجه می شویم، آگاه شوند. 

ادغام با: زبان آموزی، مطالعات اجتماعی

مکان-  روابط  از  استفاده  ارتباط،  برقراری  طبقه بندی،  تفسیر،  مشاهده،  مهارت ها: 
زمان، فرضیه سازی، شناسایی و کنترل متغیرها

فعالیت١5

قوطی های فلزی با رنگ های زنده برای این فعالیت بهترند. پیش از شروع این فعالیت 
موافقت مدیر و فراش مدرسه را جلب کنید. 

این نوع فعالیت بخصوص وقتی مؤثر خواهد بود که در شعارها کلمه ی »شما« به 
کار رفته باشد. 

شاید انجمن خانه و مدرسه موافق باشد که به بهترین سطل زباله )یا ازآن بهتر، به 
همه ی سطل ها( جایزه دهد. 

ادغام با: زبان آموزی، مطالعات اجتماعی، هنر

مهارت ها: مشاهده، تفسیر، برقراری ارتباط، استفاده از روابط مکان- زمان

فعالیت١6 

یا  فوری   و  آماده  غذاهای  رستوران  یک  حتی   یا  فروشی   خواربار  فروشگاه  یک 
اکولوژی،  مناسبی هستند.  مکان  زمینه ها  از  بسیاری  در  مطالعه  برای  اغذیه فروشی 
در  می توانید  که  هستند  موضوع هایی  جمله  از  آداب  و  خدمات،  بازرگانی،  اقتصاد، 
این گونه مکان ها بررسی کنید. در بعضی روستاها یا شهرهای کوچک، هنوز بقالی های 
قدیمی پیدا می شوند. مراکز خرید بزرگ حومه ی شهر نوع جدید و بزرگ شده ی آن ها 
هستند. در شهرهای بزرگ، رابطه ی مردم با صاحب سوپر مارکت محل احتماال شبیه 

رابطه ی مردم  یک روستا با بقال آنجاست. 



بازی کن، بساز، بیاموز

١76
زمین و بوم شناسی

علوم زمین

١77
زمین و بوم شناسی

فعالیت20 

درباره ی آمار دفع زباله در کشور تحقیق کنید و از دانش آموزان بخواهید که با استفاده 
از آن، مقدار زباله ای را که مدرسه، شهر  یا استان شما دور ریخته می شود، محاسبه 
کنند. بیشتر این مواد به گورستان های زباله حمل می شوند تا زیر خاک مدفون شوند. 
در بعضی موارد، ابتدا آن ها را له  یا خرد می کنند. بعد از این که زباله ها دفن می شوند، 
باکتری ها و رطوبت شروع به تجزیه ی آن ها می کنند. ولی بعضی از مواد خوب تجزیه 
نمی شوند. از این مواد به آسانی نمی توان خالص شد. برای پاک نگه داشتن محیط 

زیست، زباله ها یا باید تجزیه شدنی  یا قابل بازیافت باشند. 

این فعالیت به دانش آموزان می آموزد که کدام مواد به آسانی تجزیه می شوند و کدام 
نمی شوند. نمونه هایی که دانش آموزان انتخاب می کنند باید کوچک و نازک باشند. 
آنان می توانند از بین زباله ها، دِر قوطی کنسرو، تکه ای ورق آلومینیومی، یک خالل 
دندان، یک تکه از بطری پالستیکی، و انواع کاغذ، پارچه و الستیک را جدا کنند. 
همچنین باید بسیار صبور باشند. تجزیه ی مواد از راه طبیعی مدت ها طول می کشد. 
حداقل چهار  یا شش هفته الزم است تا تغییری در آن ها مشاهده شود. در مورد بعضی 

از مواد تغییر قابل مشاهده ممکن است سال ها طول بکشد. 

ادغام با: ریاضی، زبان آموزی، مطالعات اجتماعی، هنر

مهارت ها: مشاهده، تفسیر، طبقه بندی، اندازه گیری، برقراری ارتباط، مقایسه و مقابله، 
استفاده از روابط مکان- زمان، فرضیه سازی

فعاالیت2١ 

پیش از شروع این فعالیت، برای دانش آموزان شرح دهید که در بسیاری از شهرها، 
برای تهیه ی آب آشامیدنی از دریاچه و مخازن بزرگ آب استفاده می کنند. آب برای 
نوشیدن و آشپزی باید تصفیه شود. بنابراین تصفیه ی آب برای هر جامعه از خدمات 

ضروری و مهم است. 
برای تصفیه ی آب گل آلود نسبتًا  فعالیت ساخته می شود،  این  تصفیه خانه ای که در 

کرده اید. 

هدف از این فعالیت آن است که دانش آموزان درک کنند که ما به عنوان »مصرف 
کننده« چه قدر چیز هدر می دهیم. یک قرن پیش مردم سعی می کردند از هرچیز تا 
فراوانی محصوالت،  در عصر  امروز،  کنند.  استفاده  بین می رفت،  از  کاماًل  که  جایی 
به آسانی فراموش می کنیم که در گذشته آنچه داشتیم، فقط برای بقای ما کفایت 
می کرد و تولید و تهیه ی چیزهایی که از دست می رفت، مستلزم صرف زحمت، زمان 
و هزینه ی بسیار بود. امروز هنوز جاهایی هستند که زندگی در آن ها در همین سطح 
است. اگر در چنین جاهایی زندگی و تدریس می کنید، این فعالیت معنای بیشتری 

خواهد  یافت. 

ارتباط،  برقراری  پیش بینی،  اندازه گیری،  طبقه بندی،  تفسیر،  مشاهده،  مهارت ها: 
کنترل  و  شناسایی  فرضیه سازی،  زمان،  مکان-  روابط  از  استفاده  مقابله،  و  مقایسه 

متغیرها، آزمایش کردن، تحقیق

فعالیت١9 

بخش بزرگی از زباله درهر شهری از کاغذ و مواد کاغذی تشکیل شده است. بازیافت 
این مواد صنعتی مهم و کوششی ارزشمند است. بازیافت کاغذ ساالنه حیات میلیون ها 
درخت را نجات می دهد. کاغذی که در این فعالیت تهیه می شود، برای ساختن دفتر 
مشق و  یادداشت مناسب نیست، ولی کاغذ است. به هرحال دانش آموزان این کار را 
انجام می دهند که بسیار شبیه به همان عملی است که در مقیاسی بزرگ تر در صنایع 

کاغذ سازی انجام می گیرد. 

ادغام با: ریاضی، زبان آموزی، هنر

مهارت ها: مشاهده، تفسیر، طبقه بندی، اندازه گیری، استفاده از روابط مکان- زمان، 
فرضیه سازی
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فهرست منابع پیشنهادی

نشر  و  تهیه  شرکت  تهران:  میرهادی،  توران  نوجوانان،  و  کودکان  فرهنگنامه 
فرهنگ نامه ۱۳76.

مترجمان  ؛  ملکان  ویراستار مسئول: مجید  آکسفورد،  نوجوانان  و  دانشنامه کودکان 
شهریار بهرامی اقدم [... و دیگران]. تهران: نشر نی، ۱۳8۰. 2ج.

فرهنگ نامه علمی دانش¬آموز، ترجمه ی محمود سالک، تهران: پیام آزادی، ۱۳8۰. 
۵ ج.

کلید دانش، کاظم طالیی و دیگران، تهران: انتشارات طالیی ۱۳8۵. 2ج.

انتشارت  تهران:  دانشفر،  حسین  ترجمه ی  ج.بال،  نویسنده:  زمین،  از  نقشه برداری 
فاطمی ۱۳8۹ )مجموعه ی مفاهیم پایه در علوم تجربی(

فاطمی  تهران:انتشارات  محمدکرام الدینی،  ترجمه ی  ج.بال،  نویسنده:  بوم شناسی، 
۱۳88 )مجموعه ی مفاهیم پایه در علوم تجربی(

انتشارات  تهران:  اعرابی،  غالمحسین  مترجم:  لی،  کیت  نویسنده:  تغییر،  در  زمین 
مدرسه

تهران:انتشارات  دانشفر،  حسین  مترجم  پروکس،  آنا  نویسنده:  کانی ها،  و  سنگ ها 
فاطمی ۱۳88 )مجموعه ی مفاهیم پایه در علوم تجربی(

مؤثر است. اگر درست ساخته شود، آبی که از صافی بیرون می آید، زالل خواهد بود. 
به دانش آموزان پیشنهاد کنید مقداری آب شور را با آن تصفیه کنند. آن ها می توانند 
خلوص آب تصفیه شده را با چشیدن یا تبخیر آن در  یک ظرف و مشاهده ی نمک 
باقی مانده در ته ظرف بسنجند. در این صورت باید مقدار مساوی آب شور تصفیه 
نشده را تبخیر کنند تا بتوانند با مقایسه ی مقدار نمک رسوبی در ته ظرف به قدرت 

تصفیه ی صافی پی ببرند و نتیجه را گزارش دهند. 

گردشی علمی به  یک تصفیه خانه پس از این فعالیت بسیار به موقع و ارزشمند خواهد 
بود. اگر چنین کاری برای شما امکان ندارد، با نوشتن  یادداشتی برای خانواده ها از 

آنان بخواهید که در صورت امکان چنین بازدیدی را  ترتیب دهند. 

ادغام با: ریاضی، خواندن، زبان آموزی، مطالعات اجتماعی

مهارت ها: مشاهده، برقراری ارتباط، مقایسه و مقابله، استفده از روابط مکان- زمان، 
فرضیه سازی، شناسایی و کنترل متغیرها، تحقیق

فعالیت22

برگزار کردن »روز آگاهی« به دانش آموزان کمک می کند مواد جمع آوری شده ی خود 
را  سازماندهی و آنچه را درطول مطالعاتشان آموخته اند مرور و تقویت کنند. 

آشنایی با»روز زمین« و گرامی داشت آن  اهمیت محیط زیست و حفاظت از آن رادر 
سراسر  دنیا به دانش آموزان  یادآوری می کند. روز زمین روزی جهانی است که در دوم 
اردیبهشت ماه برگزار می شود و در ایران نیز همین روز را »روز زمین پاک« اعالم 

کرده اند. 

 مشارکت اشخاص، والدین، و کالس های دیگر در این فعالیت به همکاری شما و 
مدیر مدرسه نیاز دارد. 

ادغام با: زبان آموزی، مطالعات اجتماعی، هنر

مهارت ها: مشاهده، طبقه بندی، برقراری ارتباط



بازی کن، بساز، بیاموز

١80
زمین و بوم شناسی

زمین شناسی، نویسنده: جوالن مور، مترجم: علیرضا توکلی، تهران: انتشارت مدرسه، 
)مجموعه ی کشف های علمی(

انتشارات مدرسه  تهران:  توکلی،  مترجم: علیرضا  مور،  نویسنده: جوالن  ما،  زیستگاه 
)مجموعه ی کشف های علمی(

دانش  کتاب های  ی  )مجموعه  مدرسه  انتشارات  حسینی،  احمد  نویسنده:  سنگ ها، 
پایه(

کانی ها، احمد حسینی، تهران:انتشارات مدرسه ۱۳82 )مجموعه ی کتاب های دانش 
پایه(

بلوچ،  حمیدرضا  شوارتز،مترجم:  لیندا  نویسنده:  زیست،  محیط  طرف دار  مارمولک 
تهران: انتشارات فنی ایران )مجموعه ی کتاب های سبز(

شهرزاد  مترجم:  پارکر،  استیو  همکاری  با  مورچه  نویسنده:  مورچه،  یک  خاطرات 
فتوحی، تهران: انتشارت فنی ایران )مجموعه ی کتاب های سبز(

مارمولک و بازیافت، نویسنده: لیندا شوارتز، مترجم: حمید رضا بلوچ، تهران: انتشارات 
فنی ایران )مجموعه ی کتاب های سبز( 

سرنوشت زباله، نویسنده: پاول شاورز، مترجم: الدن مقیمی اسکویی، تهران: انتشارات 
فنی ایران )مجموعه ی کتاب های سبز(

زباله و آلودگی، نویسنده: سالی مورگان، مترجم: بابک امین تفرشی، تهران: انتشارات 
فنی ایران )مجموعه ی کتاب های سبز(

بازهم زباله، نویسنده: کان اکانر، مترجم: منیر شاخساری، تهران: انتشارات فنی ایران 
)مجموعه ی کتاب های سبز(

نوای  تهران:  کاشانی،  رزاقی  مترجم: مهدی  هارلو،  رزی  نویسنده:  بازیافت،  و  زباله 
مدرسه ۱۳8۹ )مجموعه ی کاوش گران جوان(
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