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 برگشت به فهرست 

 درس دوم :

 نگاه کی در درس

ی م ما یطیمحست یز یها اندوخته و ها آموخته که معناست نیبد نکته نیا ،یزندگ یبرا است یدرس ستیز طیمح درس

 کمک ما به دیبا ستیز طیمح دانش گرید عبارت به .ابدی بازتاب ما یاجتماع و یفرد رفتار و روزمره یزندگ در و شده لیتبد عمل به ستیاب

 نیا از و مییبرآ خود رفتار اصالح جهت در و نموده مشخص آن منابع اتالف ای ستیز طیمح یآلودگ و بیتخر در را خود نقش دینما

 .میساز داریب را خود « یطیمحت سیز وجدان» قیطر

 است؟ چگونه آب منابع یآلودگ و اتالف در ما نقش

 است؟ یزانیم چه به صدا و سر جادیا و هوا شدن آلوده در ما نقش

 و هها خواست ازها،ین ایآ میبپرس خود از و میبپرداز تعمق به خود مصرف یالگو و توقعات سطح درباره ستیبا یم نیا بر عالوه

 از یبرخوردار نیع در تا میینما میتنظ دیبا چگونه را خود توقعات سطح و دارد؟ یهمخوان نمانیسرزم یطیمحت سیز توان با ما توقعات

 .میدار نگه مصون بیآس از زین را مانی اسیس و یاجتماع استقالل ،یمل شرافت مطلوب، یماد و یمعنو یزندگ

 .دینما یم هیتوج سالم ستیز طیمح به انسان ازین براساس را ستیز طیمح از حفاظت ضرورت محور ن انسا یها ه دگاید

 نقشه ی مفهومی : 
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 برگشت به فهرست

 امدهایپ /اهداف

 :بتوانند آموزان دانش رود یم انتظار درس نیا انیپا در

  .کنند انیب زنده موجودات یزندگ یرو را سالم ستیز طیمح راتیتأث و جانوران ازین  (2

  .دهند گزارش کالس به و کنند هیته را ستیز طیمح یآلودگ بر مؤثر عوامل از یفهرست  (2

 .کنند ارائه و کرده فهرست را ستیز طیمح حفظ و یآلودگ رفع جهت یشنهادیپ یهکارها را  (3

 یآموزش لیوسا و مواد

 انسان مختلف استفاده با رابطه در یریتصاو مختلف، یها ه ستگایز به مربوط یپوسترها ،یآموزش فشرده لوح و )مستند( لمیف 

 .ستیز طیمح از حیصح    ٔ  استفاده از یریتصاو هوا، یآلودگ از یریتصاو ست،یز طیمح از

 مهارت ها : 

 : ارتباطی مهارت

 و درختان بودن جاندار به آموز دانش اگر کرد هالود نباید را خود ی خانه که همانطور  بگذارند احترام خود اطراف زیست محیط به نسبت

 هب نیاز انسان مانند به نیز موجودات دیگر که فهمد می( است شده بحث جاندار غیر و جاندار بحث اول علوم در موضوع این)ببرند پی جانواران

 .دارند سالم هوای و غذا

 : ذهنی هارتم

 هوا؟ خاک ، آب شدن آلوده بین ارتباط کند؟ می آلوده...  و ها جنگل جانوران محیط ها رودخانه چیزهایی چه

 : یدی مهارت

 اطرافمان محیط یک از کوچکی نمونه عنوان به پارک یک ه پراکند های زباله آوری جمع

 وشاک خود محیط داشتن نگه پاکیزه جهت در و ببرند پی جانوران محیط ، ها آب ، ها جنگل پاکیزگی حساسیت به دارم انتظار آموزانم دانش زا

 .باشند

 برگشت به فهرست 

 معلم یبرا ها یدانستن

 قرار متقابل کنش در آن با و گرفته فرو خود در را آن کرده، احاطه را ستنیز ندیفرا که آنچه هر» از است عبارت ستیز طیمح

 .نمود فیتعر ستیز طیمح یبرا را یمشخص مرز توانی نم فیتعر نیا به باتوجه « .دارد

 یامدهایپ مباحث نیا در .اندازدی م مخاطره به را ستیز طیمح جهینت در و شود یم ها ستگاهیز و عتیطب یتباه باعث انسان رفتار

 نه چند هر ،یریتصو قیطر نیا از دیشا .ردیگی م قرار یبررس مورد یشهر یها طیمح در یطیمح ستیز یارهایمع به ما یتوجه یب

 .دیآ دست به کشور ستیز طیمح موجود تیوضع از کامل، چندان
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 برگشت به فهرست

 یدارا و بوده انسان گوناگون یها تیفعال محصول شود، یم مطرح هوا یآلودگ یمسئله عنوان تحت امروز که آنچه :هوا تیفیک

 :باشد داشته همراه به را ریز گوناگون یامدهایپ تواندی م هوا یآلودگ یکل طور به .است ساخت انسان منشأ

 انسان سالمت یجد دیتهد ای و سالمت کاهش

 جانوران به آوردن وارد بیآس

 اهانیگ به آوردن وارد بیآس

 یحفاظت یها پوشش و فلزات در یخوردگ جادیا

 یحفاظت یها پوشش و فلزات در یخوردگ جادیا

 بناها یخوردگ و یفرسودگ جادیا

 یخیتار یبناها و هاه مجسم مانند یهنر آثار بیتخر و شیفرسا

 یخانگ مبلمان و بناها ساختن چرک

 مندان، ستیز ریسا و انسان سالمت بر راتییتغ نیا از یناش آثار بازتاب و یجهان و یا منطقه یها اسیمق در یمیاقل طیشرا رییتغ

 گسترده راتییتغ جادیا مجموع در و یجانور یقلمروها آن تبع به و یاهیگ قلمرو ییجاه جاب ک،یدرولوژیه ساخت ،ییغذا مواد دیتول

 .وسفریب کل در

 در و بوده مالحظه قابل ها شرفتیپ یموتور هینقل لیوسا کیتراف از یناش یهوا یآلودگ اثرات شناخت مانند هاه نیزم یبرخ در

 و گرفته خود به یجهان یابعاد هوا یآلودگ امروزه .رودی م شیپ یکند به قاتیتحق هوا یآلودگ یجهان اثرات مانند گرید یها نهیزم یبرخ

 یها باران و یخشک سمت به ها انوسیاق یشرویپ و سها انویاق آمدن باال خطر ن،یزم اتمسفر شدن گرم      ا زن، هیال بیتخر چون ییها ه دیپد

 صورت یا ندهیآال مواد ریتأث تحت تحوالت، نیا    ٔ  هیکل .است داده قرار ینابود خطر معرض در را وسفریب از یعیوس یها بخش یدیاس

 .است داده انتشار هوا در انسان ،یمتماد انیسال طول در که است گرفته

 باعث و گرددی م پخش آزاد یهوا در که آنها از یا ختهیآم ای و جامد ع،یما ،یگازی  ماده نوع هر از اند عبارت هوا ی ندهیآال مواد

 آلوده منابع از ستیبای م نخست هوا ی ندهیآال مواد .کند یم نامطبوع یبوها دیتول ای و دیافزا یم آن یآلودگ به ای و شود یم هوا یآلودگ

  :نمود یبند طبقه دسته سه به توانی م را منابع نیا یشهر طیمح کی در .شوند طیمح وارد هوا،ی  کننده

 یخانگ منابع  (2

 یصنعت و یدیتول منابع  (2

 یموتور هینقل لیوسا کیتراف  (3

 :سازند آلوده را هوا ر،یز طرق به قادرند یموتور ی هینقل لیوسا

 یریگ سوخت هنگام به یسوخت پاش و ختیر

 خودرو نیبنز مخزن از سوخت    ٔ  ماده ریتبخ

 یسوز روغن وجود و یفن نقص

 اگزوز از مختلف یها ه ندیآال پخش
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 برگشت به فهرست

 ای و هوا یآلودگ یمسئله برخالف و است گسترده اریبس یها دامن و عمق یدارا آب، یآلودگ یمسئله رانیا در :آب منابع تیفیک

 ،ییروستا یطهایمح به آب یآلودگ ی مسئله ی دامنه شهرها بر عالوه و شودی نم محسوب یشهر ی مسئله کی      صرفا  ،یصوت یآلودگ

 یبها فاضال و باشد داشته وجود آب یآلودگ هرجا که نمود توجه دیبا ضمنا .است شده دهیکش زین بها تاال و اه هاچیدر اها،یدر ها،ه رودخان

 ی مسئله ب،یترت نیبد .دیآی م وجود به زین خاک یآلودگ خود یخود به گردند، طیمح وارد ،یفن داتیتمه چگونه یه بدون مختلف،

 یآلودگ منابع آب، کننده مصرف یاصل بخش سه به توجه با .خوردی م وندیپ آب یآلودگ ی مسئله با یتوجهل قاب زانیم تا خاک یآلودگ

 :کرد یبند طبقه ریز گروه سه در توانی م را آب

 انسان فاضالب

 یکشاورز فاضالب

 یصنعت فاضالب

 .شود میتنظ زباله کاهش زین و دیتول از یریجلوگ جهت در دیبا زباله تیریمد یهات اسیس و یاستراتژ :زباله تیریمد تیفیک

 آن خطر یب دفع و یآور جمع و داشته را آن از ییرها لیتما مالک که نمود اطالق یمنقول یایاش هیکل به توان یم را زباله عنوان

 .باشد یم یضرور جامعه رفاه و سالمت حفظ خاطر به

 :شود یم یبند طبقه یاصل گروه سه در آن دیتول و منبع براساس زباله

 یخانگ شبه و یخانگ یهاه زبال 2

 یساختمان و یصنعت یهاه زبال 2

 یعفون یها زباله 3

 منازل از شده ختهیر رونیب ی زباله زباله، یها سهیک زباله، موقت یها گاهیجا مانند مختلف، صورت به شهر سطح در زباله یپراکندگ

 در       خصوصا  ،یشهر یها طیمح در حشرات رشد یاصل علل از یکی ها، رپلیز ژهیو به و یشهر ینهرها در شده انباشتهی  زباله ها، مغازه و

 .باشد یم تابستان فصل

 ریتکث و رشد به قادر یخوب به زباله درون که شود یم محسوب یحشرات جمله از است سالک یماریب ناقل که یخاک پشه ینوع

 حصبه، تراخم، ،یلیباس و یبیآم جمله از ها،ی ماریب از یاریبس انتقال .کندی م هیتغذ شهرها سراسر در زباله وجود از زین مگس .باشد یم

 .است ریپذ امکان مگس ی لهیوس به زخم اهیس و طاعون جذام، سل، وبا،

 مسکن هم ها،ه زبال در شوند، یم دهید وفور به تهران ینهرها در که یا جثه بزرگ یشها مو همان یعنی ینروژ موش و اهیس موش

 نیا .دهند شیافزا سرعت به یکوتاه مدت ظرف را خود تیجمع قادرند دارند، که یزادوولد قدرت با و ابندیی م مناسب یغذا هم و

 .دارند بسزا ینقش فوسیت و طاعون ن،یشیتر کدو، کرم ،یبیآم اسهال چون ییهای ماریب انتقال در شها مو لیقب

 و هیتغذ امکانات نوع همه زباله یربهداشتیغ دفع اماکن زین و شهر سطح در پراکنده یها زباله در زین ولگرد یها گربه و ها سگ

 .ابندی یم یزادآور

 طیمح هم و خود هم بیترت نیا به و دارند فرازوفرود ها زباله یرو بر یطوالن یساعات سار و کالغ ،یکبوترچاه همچون پرندگان

 ها، پارک ،یمسکون مناطق به نموده، پرواز ها لومتریک توانند یم ها کروبیم انواع به آلوده پرندگان حالت، نیا در .سازند یم آلوده را

 .دهند انتقال طیمح به را خود یهای آلودگ قیطر نیا از و شده وارد نها ابایخ

 ها زباله ختنیری  محوطه به تنها آن رامونیپ و شهر کی سطح در پراکنده یها زباله یآلودگ ه ی دامن شود،ی م مشاهده بیترت نیبد

 .دهند انتشار و گسترش تصور رقابلیغ یوسعت تا را یآلودگ قادرند زین جوندگان و پرندگان حشرات، بلکه شودی نم محدود

 یها زباله یرو بر بز، و گوسفند مانند دام، یچرا مسئله کند،ی م دیتهد را رانیا شهروندان اکثر سالمت که یگرید مشکل
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 انتفال یینها ی کننده مصرف به تواند یم که است یمتعدد یها یآلودگ حامل چَر زباله یها دام نیا گوشت مسلم طور به .است یشهر

 .هاست یماریب نیا جمله از کیداتیه ستیک ابد؛ی

 فراهم زین را یشهر طیمح یمایس زین و ینیرزمیز و یسطح یها آب یآلودگ موجبات تواندی م زباله یاصول دفع و یآور جمع عدم

 ک،یپالست یها محفظه شکسته، یها یباز اسباب تا گرفته خودروی  فرسوده کیالست از ،یشهر ینهرها در زباله انواع وجود .آورد

  :دارد دنبال به را آمدهای پ نیا یماه و مرغ یایبقا فاسد، یهها ویم و یسبز

  ،ینیرزمیز یبها آ به آن انتقال و یسطح یبها آ یآلودگ  (2

 اند، شده کاشته نهرها درون که ییهات درخ به یبرسان یآس  (2

 روها، ادهیپ و نها ابایخ سطح در آب زدن پس و نهرها یگرفتگ  (3

 شهر، یمایس کردن زشت  (4

 .شهر سراسر در آن پخش جهینت در و شهر نییپا ینواح به های آلودگ نیا همه انتقال  (5

 .گردد یم خاک و آب منابع یآلودگ باعث زین خود نشتاب، قیطر از زباله یربهداشتیغ دفع

 براثر زین و شدن فشرده و انباشته ی جهینت در مواد نیا .است یفاسدشدن و یآل مواد یادیز ریمقاد یحاو معموال  یخانگ ٔ  زباله

 یها سهیک ای و زباله تلنبار ریز از یلزج و رنگ رهیت یا ماده ب،یترت نیبد دهندی م دست از را خود درون آب از یمقدار یجیتدر یدگیگند

 .شود یم یجار نها ابایوخ کوچه سطح در زباله،

 قابل سرعت به خاک یآلودگ آب، یآلودگ و هوا یآلودگ برخالف .شود یم آلوده زین خاک از یبخش همواره آب یآلودگ با همراه

 .باشد داده دست از است، نظر مورد که یمقصود یبرا را خود ییکارا خاک که گرددی م لمس قابل یزمان معموال  و ستین مشاهده

 .آورد حساب به زین هوا ی ندهیآال منابع شمار در توانی م را زباله

 ینید میتعال و علوم

 مراکز سبز، یفضا ها، ها،پارک ابانیخ ها، کوچه یفضا تا گرفته خانه یفضا از گرید زنده موجود هر و یآدم یزندگ طیمح»

 2« .دارد جامعه سالم اتیح با تنگاتنگ یوندیپ ستیز طیمح سالمت .ندیآی م شمار به ستیز طیمح ...و یپژوهش

 است، شده دیتأک شدن، آلوده صورت در آن، یپاکساز به و است شده ینه ستیز طیمح کردن آلوده از هم ینید یها آموزه در

 2« .دینباش هودانی همانند و دیکن نظافت را خود یزندگ طیمح» :فرمودند )ع(صادق امام و )ص(امبریپ که چنان

 آستان پس ،… دارد دوست را یزگیپاک و است زهیپاک دارد، دوست را یپاک و است پاک خدا» :فرمودند )ص( یگرام امبریپ

 3« .دیکن زهیپاک را خود یزندگ

 :قرآن فرموده به .است یزندگ ضرورت آنها ینگهدار و لیتحص که ییخدا است یموهبت زیحاصلخ نیزم و سالم یهوا و آب

 .ردینگ قرار خطر در آنها اتیح تا برد، بهره آنها از یدرست به دیبا پس اند، انسان نشیآفر نخست ماده خاک، و آب

 گوارا، و فراوان آب پاک، یهوا :ستین گوارا یاتیح عامل سه بدون ینیسرزم در یزندگ که است شده نقل )ع( صادق امام از

 .ریپذ کشت و زیحاصلخ نیزم

 یشنهادیپ یها تیفعال و یآموزش نکات

 پرسش با و ردیگ قرار استفاده مورد تواند یم جزء به کل حرکت کی و زهیانگ جادیا عنوان به یعنوان ریتصو اول ی صفحه

 متنوع یها استفاده بتواند آموز دانش تا کند برقرار درس وموضوع معلم با را آموز دانش ارتباط هدفمند، و مناسب یها پاسخ و

 .کند بازگو را ستیز طیمح از جانداران

 مورد در گفتگو و یگروه بحث و )یفرد تیفعال( کننده ه آلود عوامل افتیدر و ریتصو دو ی سهیمقا و کردن مشاهده مهارت تیتقو

 .شآموزان دان توسط هوا ماندن سالم و زهیپاک یبرا ییهکارها را ارائه و آلوده یهوا یضررها و هوا شدن آلوده یهها را

 زهیانگ جادیا است ندیناخوشا شآموز دان یبرا نبودن زیتم و هها زبال وجود لحاظ به که یریتصاو ای و لمیف کی از استفاده با

 و میشوی م ایجو آنها از را منظره نیا بودن ندیناخوشا لیدال ،یمغز بارش صورت به شآموزان دان از مناسب یشها پرس با و میکنی م
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 ریتصاو خودشان تا میکن یم مراجعه ریتصاو و کتاب به .ابندیدر را یآلودگ لیدال خودشان تا میدهی م سوق نظر مورد هدف به را آنها

 .کنند انیب را طیمح آن حفظ و ماندن زیتم یراهکارها واقع در آموز دانش کتاب، در نظر مورد یگفتگو به توجه با و دهند حیتوض را

 برگشت به فهرست

 زهیپاک یهوا و آب و سالم طیمح به ازین یزندگ یبرا جانداران که میرسانی م مطلب نیا به را آموزان دانش داستان کی انیب با

 از مختلف یها ه استفاد و شود یم مطرح کل به جزء صورت به صفحه نیا در بود شده مطرح یکل صورت به که یعنوان ریتصو .دارند

 .کند یم ینیب شیپ را رودخانه شدن خشک یلیتخ صورت به و شودی م مطرح یطیمح ستیز منابع از یکی عنوان به آب

 نیا در که یافراد و دهدی م نشان را مختلف مراحل که خانه هیتصف کی از یریتصو ای لمیف است بهتر آموزانش دان سن به توجه با

 مصرف درست دیبا پس نگرفته قرار ما اریاخت در یراحت به یمصرف آب که بداند آموزش دان تا گذاشت شینما به کشندی م زحمت تیفعال

 .کنند فهرست آب مصرف در ییجوه صرف و فکردن مصر درست یبرا ییراهکارها گروه هر یگروه بحث با و میکن

 نشیآفر یای هشگفت است آمده زین مقابل کادر در که یدرس کتاب 20 صفحه یباال  ریتصو مشاهده با تا دیکن بیترغ را آموزان دانش

 .کنند انیب و یبررس خود یزندگ در را آن تیاهم و بگذارند گفتگو به گروه در را تیفعال نیا با مرتبط

  میدهی م نشان آنها به ریتصاو کمک به و میکنی م بیترغ ستیز طیمح حفظ به را آموزان دانش داستان کی انیب با

 بر اساس مالک ها  ارزشیابیجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایجاد انگیزه :

 نیمک سوال ازشون زباله؟ از پر ودیگری آلوده یکی: مدرسه حیاط مثال شان زندگی اطراف محیط از آشنا تصویر دو دادن نشان: انگیزه ایجاد اما

 زا پر محیط یا آلوده محیط کنند زندگی کجا دارند دوست جنگل موجودات شما نظر به کنیم؟؟؟؟؟ زندگی محیط کدام در داریم دوست ما آیا

 داردن باغچه مدرسه اگر یا نکند؟ تمیز را مدرسه باغچه مدرسه حیاط بخواهیم مدرسه خدمتگزار از کالس از قبل انگیزه ایجاد برای زباله؟؟؟؟؟؟؟

 بینیم؟ می چه واقعا ببینیم برویم مدرسه نزدیک پارک به
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 به بیماری ایتسر احتمال شود می بیمار نفر یک وقتی بگوییم توانیم می بزنیم گیاهان محیط با انسان محیط ارتباط از بهتری مثال اینکه رایب

 شویم؟ می چی هم ما پس کنیم می آلوده را محیط هوا ما وقتی شود می بیشتر نیز ما
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 برگشت به فهرست

 در. ردهفش وتعارض شخصی مستقیم،قیاس استعاره،قیاس مانند استواراست،مفاهیمی مفهوم چندین مبنای بر پردازی بدیعه تدریس الگوی

 شده رفتهگ نظر در مورد به را خود بیشتر بکوشد،هرچه باید گیرنده یاد شخصی قیاس در.میشوند مقایسه دومفهوم یا موجود دو مستقیم قیاس

 .کند نزدیک سازی وهمانند مقایسه برای

 

 فرد رد بینشی فشرده گوردون،تعارض ویلیام ی نظریه طبق.کند می توصیف را ء شی ویک عمل یک دوصورت که است مفهومی فشرده تعرض

 دارد زیادی ژرفای که کند می ایجاد

 پردازی بدیعه اجرای مراحل

 

 .شود می توصیف آموزان ودانش معلم توسط نظر مورد موضوع مرحله دراین:اولیه توصیف-2

 

 .شوند می مقایسه یکدیگر با دومفهوم یا دوموجود قیاس دراین:مستقیم قیاس-2

 

 .دهد می قرار جدید فضای در ویا موجود یا ء شی یک جای به را خود آموز دانش قیاس نوع دراین:شخصی قیاس-3

 

 .شوند می بررسی وشخصی مستقیم های ،قیاس قیاس نوع دراین:تضاد قیاس-4

 

 .شود می استفاده آمده دست به های وتجربه ها قیاس بهترین ،از مرحله دراین:دوباره توصیف-5

 

 بزاریم تفاوت نشاط با و تمیز محیط بین و آلوده محیط بین
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 است مشکلی کار آب تصفیه که ببرند پی موضوع این به خودشان آب تصفیه از کوتاه قیلم دادن نشان با صفحه این رد
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 برگشت به فهرست

 :  61بررسی صفحه ی 

تصویر عنوانی است که همان ایجاد انگیزه می باشد که تو ضیح داده شد بچه ها درباره ی این شکل صحبت می کنند و نظر خود را بیان می 

 کنند . فیلم آموزشی فندق هم می تواند ایجاد انگیزه خوبی در این مورد باشد . 

 61صفحه ی بررسی 

 باز هم بچه ها در مورد تفاوت هوای تمیز و آلوده به گفت و گو می پردازند و ما هم آزمایش این صفحه رزا انجام می دهیم 

 آزمایش : 

 چراغ قوه  –دستمال کاغذی یا اسفند  –کبریت  –وسایل الزم : دو بطری شفاف 

عبور می دهیم بچه ها می بینند که در هر دو نور شفاف روی تخته افتاده ابتدا شیشه ها را روی تابلو نگه می داریم و نور چراغ قوه را از آن 

 است  و از تعدادی از بچه ها می خواهیم داخل آن را بو کنند )بویی ندارد ( 

 سپس با رعایت نکات ایمنی و بهداشتی دستمال کاغذی را آتش زده و یکی از شیشه ها را روی آن قرار می دهیم تا دود داخل شیشه برود

 سریع در شیشه را می بندیم و شیشه ها را به بچه ها نشان می دهیم یکی تار و دیگری شفاف است دوباره نور را از شیشه ها می گذرانیم بچه

 یها می بینند که نور یکی شفاف و نور دی گری تیره است . در شیشه را به آرامی باز می کنیم و بچه ها خارج شدن نور را به خوبی مشاهده م

 ند با آب پاش روی آن آب می پاشیم آب تیره ای در ته شیشه جمع می شود . کن

 با آمدن باران هم از آلودگی هوا کم نمی شود . و بعد که خالی کردیم بچه ها شیشه را بو می کنند و می فهمند که 

 این را در قالب داستان برای بچه ها اجرا می کنیم 

  61بررسی صفحه ی 

 در این صفحه با نشان دادن تصاویر می توانیم بچه ها را نسبت به حفظ و نگهداری محیط زیست ترغیب کنیم . 

 قبال در این باره توضیح داده شده است 

 باید به بچه ها یاد آوری کنیم که هر آبی برای استفاده و آشامیدن مناسب نیست . 

 مورد استفاده می کنیم  از محتوای الکترونیکی آماده شده )بازی ( در این

 : 61بررسی صفحه ی 

 ندر باره این صفحه هم بچه ها به گفت و گو می پردازند و می توانند خودشان تدریس این صفحه را با نظراتی که می دهند انجام دهند و ما آ

 ها را تأیید می کنیم و فیلم آموزشی و محتواهای آماده شده را استفاده می کنیم . 
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 می تخته کنار در و دهیم می ها بچه نشان را آن شده آماده ی آیه و دهیم می ضیح تو آب آفرینش به مربوط ی آیه مورد در صفحه این در

 . کنند بیان را خود نظر و کنند مشورت باهم مورد این در خواهیم می ها بچه از و چسبانیم

 برگشت به فهرست

  02بررسی صفحه 

 این صفحه را می توانیم بچه ها را به اردو ببریم 

 در این صفحه می توانیم یک فیلم از تصفیه آب را نشان بدهیم 

کیلویی ته آن را سوراخ سوراخ می کنیم با میخ درون آن را از ماسه های ریز به درشت پر 4آزمایش هم می توانیم بکنین در یک قوطی روغن 

و آن را از داخل قوطی رد می کنیم آبی که از می ریزیم و مچند برگ را خرد کرده در آن می کنیم بعد با یک ظرف دیگر آب را گل آلود کرده 

قوطی به ظرف دیگر می ریزد صافتر است .و بچه ها می بینند که مواد زائد آب گرفته شده است . به این ترتیب آزمایش تصفیه ی آب را نشان 

 می دهیم . 

 در مورد صرفه جویی آب هم هنگام مصرف توضیح می دهیم . 

 : 06بررسی صفحه ی 

 این صفحه هم قبال توضیح داده شد . بچه ها گفته گو می کنند و در مورد حفظ میط زیست و کمک به جانداران صحبت می کنند . 

 در این صفحه تحقیقی به بچه هاده می شود تا در مورد چگونگی حفظ محیط زیست و کمک به محیط زندگی جانوران انجام دهند و بیاورند . 

 ش بچه ها و خانواده ها را تو جیح  می کنیم در مورد تحقیق و پژوه
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 ابتدایی کتب مدرس پور عباسها : توصیه 

 

 عجم و تدریس تنهایی به خود ایشان وچون دشوار است کاری دانم می و گزارم سپاس بسیار جابلقی خانم توسط علوم دوم بخش تدریس از

 ابتدایی مقطع گرامی همکاران.  کوشند می خود علمی ارتقای برای تعطیالت واز هستند همراه که همکارانی از همچنین و نمایند می بندی

 ولتید غیر در چه و دولتی چهدر ابتدایی معلمین به وهمچنین شود می توجه آن به کمتر متاسفانه ولی.  است تحصیلی دوران مقطع مهمترین

 مختلف های کارت کسب در دار رکورد خدا بنده که محترم وزیر آن رأس ودر مسولین وامیدوارم کنیم می نرم وپنجه دست زیادی مشکالت با

 عدم برای ای بهانه را مشکالت باید و است حساس بسیار نیز مقطع دراین تدریس اما باشند کش زحمت قشر این فکر به باشد می مجلس از

 رس با چون ولذا نماییم درست دوباره نیاید آب از درست اگر که اشیا با نه داریم وکار سر انسان با ما که چرا نکنیم خوب تدریس و شناخت

 تهاس درس مهمترین از نیز علوم درس.  دادید نشان را این خوبان شما که بکوشیم راه این در بسیار باید پس سروکارداریم کودکان نوشت

 پس...  است خداوند فعل کشف و هستی های واقعیت درک برای انسان کوشش حاصل تجربی علوم است آمده علوم تعریف در که طور همان

 و کند شروع تعریف با را علوم تدریس معلمی اگر دارد تفاوت دروس دیگر با علوم تدریس نمودم عرض اول بخش های توصیه در که طور همان

 ایجاد داابت باشد ویادتان یادمان علوم تدریس در نمود تدریس...  ویا هدیه ویا فارسی بلکه نکرد تدریس علوم واقع در بپردازد تعریف به فقط

 کالس رد بگذارید باشید داشته نظر مد را درسی هر در گیری نتیجه سپس و آزمایش بعد و پرسش سپس باشید داشته صورت هر به موقعیت

 و مشاهدکنید یا. دهید انجام را آزمایش فالن کنید می فکر چه شما بگویید ها آن به ندهید را آموزان دانش پاسخ زود و باشد باز همیشه علوم

 .  دهید پاسخ سپس

 اغذیک مداد های آزمون به رو و داشته را تعریف بهترین نیز آموزانشان ودانش تعریف را مفهوم تا آنند بر علوم در معلمان بیشتر مثال عنوان هب

 به که آموزانی دانش اگر گیرد می بر در را ها مهارت بیشتر  علوم که این از  حسرتا وا نمایند می کارشان ی لوحه سر را ودانش آورند می

 هب را ورن چشمه ویا نگرفت صورت ها آن در رفتاری تغییر گونه هیچ ولی زنند می ومثال نمایند می تعریف را مفید وغیر مفید غذای خوبی

 از ستیلی اگر ولی کنند می تعریف خوبی به را مواد ویا نمایند حل نتوانند بدهیم ها آن به عملکردی مساله اگر ولی کنند می تعریف خوبی

 آن کیکوتف آموزش را ها زباله انواع نتوانیم نمودید تدریس زیبایی به شما که دوم بخش همین یا نمایند تفکیک نتوانند و دهیم ها آن به مواد

 ها هبچ همه و است.....  ارتباط قسمت مهمترین بدهیم سوال اگر یا و رفتار تغییر و را آب در جویی صرفه و زیست بامحیط آشتی همچنین و را

 جابلقی مخان ؟؟؟تدریس ایم رسیده اهداف به آیا است چگونه خوب وگوی گفت یک که ندانند ولی باالتر های پایه در البته وگو گفت بنویسند

 سر بر مهرشان وسایه باشد می ایشان وتجربیات تدریس روش های کتاب به مستند که چرا باشد می اشکاالت این از عاری و کامل و جامع

 باد مستدام ارزش با گروه این همچنین و آموزان دانش

 از حسن توجه شما تشکر می کنم . 

 ابلقی ارادتمند شما : ج                                     


