ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ

ﻧﺎم درس :ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺘﺲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻣﻮﺿﻮع درس :ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻓﺼﻞ 4
ﻣﺪت ﺟﻠﺴﻪ90 :دﻗﯿﻘﻪ

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :اول دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
دﺑﯿﺮ:
ﺗﺎرﯾﺦ:

ﻫﺪف ﻫﺎي ﮐﻠﯽ و رﻓﺘﺎري

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﯿﺎﻫﺎن
 -1ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ از ﮔﯿﺎه ﺳﺒﺰ ﮐﻪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﻋﻠﺖ آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ
 -2ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮگ را از روي ﺷﮑﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ و وﻇﺎﯾﻒ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.
 -3ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ و راه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن آن ﻫﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ.
 -4راه اﻧﺪازﮔﯿﺮي ﺷﺪت ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ.

وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

ﮐﺘﺎب درﺳﯽ
ﮔﭻ ﺳﻔﯿﺪ و رﻧﮕﯽ – ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎه
ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﺑﺮگ)ﺗﺮه( و ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه ﺣﺴﻦ ﯾﻮﺳﻒ و ﺑﺮگ ﺳﻮزﻧﯽ ﮐﺎج
ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﻫﻮﯾﺞ و ﺳﺎﻗﻪ ﭼﻮﺑﯽ
ﻗﺮار دادن ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از ﮔﯿﺎه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮگ آن در ﺑﺸﺮ ﭘﺮ از آب

روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ
ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ

ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع درس ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و رﻓﺘﺎر ورودي

ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺪا و ﺳﻼم و اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب و دﻗﺖ در وﺿﻊ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و روﺣﯽ آﻧﻬﺎ و اﺷﺎره ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ
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ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ روز و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺒﻞ

ﭘﺮﺳﺶ از ﭼﻨﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز از درس ﮔﺬﺷﺘﻪ:
 -1ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟
 -2در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﭼﻪ اﻧﺮژي ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟
 -3ﻣﻮاد ﺧﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟
 -4ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ؟
 -5ﻧﻘﺎﯾﺺ ﮐﺎرون ﻫﻠﻤﻮﻧﺖ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ؟
 -6ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﺪت ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ؟
 -7ﮐﺪام اﻧﺪاﻣﮏ در ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻋﻤﻞ ﻏﺬاﺳﺎزي و ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؟
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آﻣﺎده ﺳﺎزي

ﻫﺪف درس را ﺑﺮ روي ﺗﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ .ﺑﺮگ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ و زرد و ﺣﺴﻦ ﯾﻮﺳﻒ و ﻫﻮﯾﺞ و ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎ را در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ '5
ﮐﻨﯿﻢ.ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮگ را ﺑﺮ روي ﺗﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﻢ .ﮔﯿﺎﻫﯽ را ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ در ﺑﺸﺮ ﭘﺮ از آب ﻗﺮار داده ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺮ روي ﻣﯿﺰ و در ﻣﻌﺮض
دﯾﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ.

اراﺋﻪ درس ﺟﺪﯾﺪ

 ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮگ ﻫﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﺮگ ﻣﻮاد رﻧﮕﯽ وﺟﻮد داردﺳﺒﺰ رﻧﮓ
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را رﻧﮕﯿﺰه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ رﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ
ﮔﺰاﻧﺘﻮﻓﯿﻞ ﻧﺎرﻧﺠﯽ رﻧﮓ
ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ  .ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﺎروﺗﻦ زرد رﻧﮓ ﻟﯿﮑﻮﭘﻦ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺬب ﻧﻮر آن را ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .و ﻣﻮﻟﮑﻮل آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪه واﮐﻨﺸﻬﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ .و ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار آن
در ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ راﺳﺖ .ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﮔﯿﺎه ﮐﻪ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﻧﺪارﻧﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯿﺪﻫﻨﺪ.
از ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ:
 اﻧﺪام ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﻧﺪام اﺻﻠﯽ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در ﮔﯿﺎه ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﭼﺮا؟ ﻋﻠﺖ ﭼﻨﺪ رﻧﮕﯽ ﺑﻮدن ﺑﺮگ ﺣﺴﻦ ﯾﻮﺳﻒ و ﯾﺎ زرد ﺑﻮدن ﺑﺮگ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﺰي ﭼﯿﺴﺖ؟در اداﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮگ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﺳﭙﺲ از روي ﺷﮑﻞ رﺳﻢ ﺷﺪه ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﺮگ را ﻧﺎم
ﺑﺮده و وﻇﺎﯾﻒ ﻫﺮ ﯾﮏ را ﺑﺮ روي ﺗﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ.
از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮگ ﺗﺮه را ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺗﺎﮐﺮده و اﭘﯿﺪرم ﺑﺎﻻﯾﯽ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ آن را ﺟﺪا و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﭘﯿﺪرم ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮگ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
-2ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺿﺨﺎﻣﺖ آن -3وﺟﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ در ﺑﯿﻦ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎزﮔﺎري ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ-1 :وﺳﯿﻊ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ
-4وﺟﻮد آوﻧﺪﻫﺎ و....
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺮگ
از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻋﻠﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﺎزﮔﺎرﯾﻬﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ و اﮔﺮ ﺳﺎزﮔﺎري دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ﻧﺎم
ﺑﺒﺮﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺌﻮال ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﻓﺮآورده ﮔﯿﺎﻫﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮآورده ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎده دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:
 -1ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﯿﺘﺮون ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮد و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ را ﺑﺴﺎزد
 -2ﺑﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﯾﺎ روﻏﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
 -3ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ را ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻣﻨﺒﻊ ذﺧﯿﺮه ﮔﻠﻮﮐﺰ اﺳﺖ.
 -4ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﻠﻮﻟﺰ را ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ دﯾﻮاره ﺳﻠﻮل ﮔﯿﺎﻫﯽ را ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 -5ﯾﺎ در ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري ﺳﻠﻮل ﺷﮑﺴﺘﻪ و اﻧﺮژي آزاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﯿﺘﺮوژن ﻫﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﻧﯿﺘﺮوژن دار ﻣﺤﻠﻮل در ﺧﺎك از ﻃﺮﯾﻖ رﯾﺸﻪ ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺘﺮوژن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﮔﯿﺎﻫﺎن در ﺧﺎك ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺑﺮ روي ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ
ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺣﺒﺎب ﻫﺎي ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﺑﺮگ داﺧﻞ ﺑﺸﺮ ﭘﺮ از آب اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻋﻠﺖ آن را از داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﻢ .ﺳﭙﺲ از آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﮑﻞ ﮐﺘﺎب ﺻﻔﺤﻪ  31آزﻣﺎﯾﺸﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان اﺛﺮ ﺷﺪت
ﻧﻮر ﯾﺎ دﻣﺎ را ﺑﺮ ﺷﺪت ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻧﺸﺎن داد.
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اﺧﺘﺘﺎم و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،درس را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي روي ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده و از روي درس ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭼﺮا ﺑﺮگ ﮔﯿﺎﻫﺎن در زﻣﺴﺘﺎن زرد ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؟
ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟
ﭼﺮا ﮔﯿﺎﻫﺎن آﮐﻮارﯾﻮم ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮگ را از روي ﺷﮑﻞ رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟
ﺷﺪت ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ را ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ؟
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ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﮐﺘﺎب
ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺻﻠﻮاﺗﯽ درس را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ
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