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کالس چندپایه یک واقعیت آموزشی است که در آن دانش آموزان پایه های مختلف در یک کالس 

آموزشی ایجاب می کند شرایطی فراهم شود تا  و با حضور یک معلم تحصیل می کنند. عدالت 

کاستی نداشته باشد و اهداف  کیفیت یادگیری در این کالس ها نسبت به کالس های تک پایه 

یادگیری به درستی متحقق شوند.

نمونه خودآموز حاضر قصد دارد تا با ارائه یکی از راهبردهای یادگیری مبتنی بر خودیادگیری و 

خودارزیابی عالوه بر توجه بر کیفیت یادگیری معّلم کالس چندپایه در مدیریت زمان کالس و توجه 

به دیگر پایه های حاضر در کالس کمک کند.

این خودآموز می تواند به عنوان یک راهبرد و الگوی یادگیری در دیگر موضوعات درسی مورد استفاده 

قرار گیرد. شایان ذکر است تعریف الگو و گام های یادگیری این خودآموز در کتاب راهنمای عمل 

معّلمان کالس های چند پایه تولیدی دفتر تألیف کتاب های درسی به طور کامل تبیین شده است. 

نکات ضروری در استفاده و معرفی این خودآموز به دانش آموزان:

  این خودآموز مربوط به درس آسمان در شب کتاب علوم تجربی چهارم ابتدایی است.

 کاربر این خودآموز دانش آموزان پایٔه چهارم ابتدایی در کالس های چندپایه هستند.

آن به حضور معّلم از کالس های حضوری کم تر    آموزش خودآموز است و وابستگی 

است.

آموزش در سه جلسٔه درسی 50 دقیقه ای مطابق با برنامه درسی علوم تجربی پایٔه   

چهارم تنظیم شده است.

 آموزش به صورت گام به گام ارائه شده است و می تواند به صورت فردی یا گروهی اجرا 

شود.

آموزشی متناسب شده است.    فعالیت ها با زمان هر جلسهٔ  

این خودآموز  از  کالس    با صالحدید معّلم، دانش آموزان می توانند بدون حضور در 

استفاده کنند.

کتاب علوم تجربی پایٔه چهارم    این خودآموز با رعایت اهداف برنامهٔ  درسی و ساختار 

آماده شده است که شامل متن، عکس، فیلم، فلش کارت )کارت های تصویری کوچک( 

آزمونک، کاربرگ و ارزشیابی پایان درس است.

سخنی با معّلمان عزیز کالس های چند پایه
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  درصورتی که معّلمان عزیز به مطالعه بیشتر در مورد کالس های چندپایه و راهبردهای 

آدرس زیر مراجعه کنند: مناسب این کالس ها عالقه مند باشند، می توانند به 

آموزشی  سایت سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

http://oerp.ir

سایت دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری 

http://talif.sch.ir

نشانی پست الکترونیکی گروه برنامه ریزی کالس های چندپایه 

talif.chadfpage@gmail.com

 معّلمان عزیز در صورت لزوم، دانش آموزان را در فرایند یادگیری راهنمایی کنند.

  دانش آموزان الزم است تمامی فعالیت های یادگیری به همراه ارزشیابی پایان درس را در 

یک پوشه به معّلم خود تحویل دهند و معّلم حتماً بازخورد مناسب به دانش آموزان 

ارائه دهد.

سربلند و پیروز باشید. گروه برنامه ریزی کالس های چتدپایه

دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری
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دانش آموز عزیز:

در این خودآموز خوشحالیم که در مسیر یادگیری همراه شما هستیم.

در این خودآموز شما درس آسمان در شب کتاب علوم تجربی خود را می خوانید و با انجام فعالیت های 

آن این درس را یاد می گیرید. هرجا نیاز به راهنمایی داشتید از معّلم خود راهنمایی بگیرید.

برای مطالعه و یادگیری این خودآموز به چند نکته توجه کنید:

١( خودآموز شامل ٣ جلسه درسی و یک ارزشیابی پایان درس است.

٢( هر جلسه درسی را در 50 دقیقه مطالعه کنید.

٣( جلسه ی اول: کهکشانـ  خرس بزرگ یا دّب اکبر 

جلسه ی دوم: منظومه ی شمسی )منظومه ی خورشیدی( 

جلسه ی سوم: سال خورشیدیـ  ماه قمری

4( هر جلسه ی درسی شامل:  

 »در سال های قبل آموختید«: خالصه ای از آنچه که درباره ی یک مفهوم در پایه های اول تا سوم 

آموخته های سال قبل کمک می کند. یاد گرفته اید ، می خوانید و به شما برای مرور 

آنچه که قرار است در درس پیش رو یاد بگیرید.  »می خواهم بدانم«: 

 مشاهده کنید: توجه شما را به یک موضوع یا مفهوم خاص جلب می کند.

 مطالعه کنید: محتوای اصلی درس که باید مطالعه کنید و یاد بگیرید.

آنچه یاد گرفته اید.  زنگ کتاب درسی: مراجعه به کتاب و مرور 

 هشدار: توجه شما به رعایت نکات ایمنی در هنگام انجام یک فعالیت

  بیشتر بدانید: برای کامل کردن یک موضوع و پاسخ به پرسش هایی که شاید برای شما 

پیش بیاید.

 آزمونک: پرسش هایی کوتاه درباره ی موضوعی که مطالعه کرده اید.

 فعالیت: انجام کاری به صورت عملی یا نوشتن.

  فیلم ببینید: برای هر جلسه درسی یک فیلم کوتاه قرار دارد. پس از هر جلسه درسی 

می توانید برای یادگیری بیشتر، فایل را از نشانی رمزینه پاسخ سریع)کیوآرکد( دریافت و 

آن را مشاهده کنید. فیلم ها بیشتر به مرور مطالب می پردازند.

 جمع آوری اطالعات: تکلیف هایی هستند که به یادگیری بیشتر شما کمک می کنند.

آسمان در شب راهنمای استفاده از خودآموز درس 
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  یافته های من: این بخش که در پایان هر جلسه درسی آمده است به شما کمک می کند 

آنچه را که در یک جلسه یاد گرفتید یک بار دیگر در ذهن خود مرور کنید و در  تا هر 

چند سطر بنویسید.

  گفت وگو کنید: این بخش یک گفت وگوی خوب با هم کالسی ها را نشان می دهد و در 

آخر شما می توانید نظر خود را بنویسید.

  فعالیت انتخابی: از دو فعالیت پیشنهاد شده یک فعالیت را به انتخاب خود یا مشورت 

دوستان و یا معّلم خود انجام دهید.

  بازی کنید و یاد بگیرید: فلش کارت ها را از محل نقطه چین جدا کنید و مانند دستور 

کار، مرحله به مرحله پیش بروید برای انجام این بازی می توانید از معّلم خود راهنمایی 

بگیرید.

  کاربرگ: در هر جلسه ی درسی کاربرگ هایی دارید که از طریق پرسش ها و فعالیت ها 

آنچه یاد گرفته اید را مرور می کند.

  فعالیت خارج از کالس: همان طورکه از اسمش پیداست این فعالیت را در ساعات خارج 

از کالس با توجه به دستور کاری که دارد انجام دهید و به معّلم کالس تحویل دهید.

  ارزشیابی پایان درس: این ارزشیابی از کل سه جلسه ی درسی است و شما می توانید 

بفهمید چقدر یاد گرفته اید و در کجای مطالب درسی نیاز به مطالعه دوباره دارید.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز؛ تمامی فعالیت های عملی، جمع آوری اطالعات، کاربرگ ها، گزارش 

فعالیت های خارج از کالس را در پایان هر جلسه درسی این خودآموز به معّلم خود تحویل بدهید.

و در پایان سه جلسه درسی ارزشیابی پایانی را پاسخ و به معّلم کالس تحویل بدهید.

آرزوی ماست. سربلندی و موفقیت شما 

دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری
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آسمان در شب

* درس

8

جلسه ی اول: 
کهکشان ـ خرس بزرگ یا ُدِبّ اکبر
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کره ی زمین  گرما و نور خورشید به  از  کمی  گرم و پرنور است. مقدار    خورشید بسیار 

آن را گرم و روشن می کند. همین مقدار کم کافی است تا زمین برای زندگی  می رسد و 

جای مناسبی باشد.

  نقطه های نورانی در آسمان شب چیست؟

  چرا برخی از نقطه های نورانی که در آسمان شب دیده می شوند، پرنورتر و برخی کم نورترند؟

  چرا این نقطه های نورانی در روز دیده نمی شوند؟

می خواهم  بدانم

بیست و چهار ساعت    زمین هر 

یک بار به دور خود می چرخد.

  این چرخش روز و شب را به وجود 

می آورد. 

روزشب

کره ی زمین

خورشید

زهره

زمین

ماه

مریخ

عطارد

آموختید:      در سال های قبل 

جلسه ی اول: کهکشان ـ خرس بزرگ یا ُدِبّ اکبر
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1 در این عکس چه چیزهایی می بینید؟ .................................................................................................. 

2 چه زمانی از شبانه روز را نشان می دهد؟ ................ از کجا فهمیدید؟ ...............................................

مشاهده کنید

آن  کنید، مسیری نورانی در  آن نگاه  آسمان صاف و بدون ابر است به  که  * در برخی شب ها 
آن کهکشان می گویند. مشاهده می کنید، که به 

مطالعه کنید

کهکشان راه شیری
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در  شب ها  که  فراوانی  نورانی  نقطه های   *
آسمان می بینیم، در مجموعه های بزرگی به نام 

کهکشان قرار دارند. کهکشانی که ما در آن زندگی 

است.  راِه شیری معروف  کهکشان  به  می کنیم 

کهکشان ما تعداد بسیار زیادی ستاره دارد. یکی 

از این ستاره ها خورشید است. خورشید از خود 

آن ستاره می گویند. نور دارد و به همین دلیل به 

مطالعه کنید

متن زیر را مطالعه کنید و اگر سؤالی دارید از معّلم خود بپرسید.

زنگ کتاب درسی

68

فّعالیت

1 7 نی بردارید و آنها را شماره گذاری کنید.

در  که  اندازه هایی  به  توّجه  با  را  نی ها  از  یک  هر   2

ببرید. قیچی  با  است،  شده  داده  زیر  جدول 

1234567شماره ی نی ها

1013986711طول نی ها )سانتی متر(

به سر  و  کنید  را مچاله  آلومینیمی  از ورق  3 مقداری 

کنید. وصل  نی ها 

با استفاده از خمیر  4 سر دیگر نی ها را، مانند شکل، 

بچسبانید. شده  داده  نشان  نقطه های  روی 

وسایل و مواّد الزم:

ورق آلومینیممقّوا

خمیرقیچی

خط کش

چسب نواری

نی

ایمان که دلش می خواست با زندگی عشایر 
فارس  استان  به  عمویش  با  شود،  آشنا 
سفر کرد. درآنجا یک روز هنگام غروب 
خورشید، نقطه ای درخشان در آسمان نظر 
او  هوا،  شدن  تاریک  با  کرد.  جلب  را  او 
آسمان را پر از آن نقطه های روشن دید و 

شد. شگفت زده  آنها  دیدن  از 
پس از مشاهده ی آسمان، پرسش های زیادی در ذهن ایمان ایجاد شد:

 چرا برخی نقطه ها نورانی تر دیده می شوند؟
 چرا در روز این نقطه ها را نمی بینیم؟

 آیا فاصله ی همه ی این نقطه های نورانی از ما به یک اندازه است؟
برای یافتن پاسخ این پرسش ها، فّعالیت های این درس را انجام دهید.

68

فّعالیت

1 7 نی بردارید و آنها را شماره گذاری کنید.

در  که  اندازه هایی  به  توّجه  با  را  نی ها  از  یک  هر   2

ببرید. قیچی  با  است،  شده  داده  زیر  جدول 

1234567شماره ی نی ها

1013986711طول نی ها )سانتی متر(

به سر  و  کنید  را مچاله  آلومینیمی  از ورق  3 مقداری 

کنید. وصل  نی ها 

با استفاده از خمیر  4 سر دیگر نی ها را، مانند شکل، 

بچسبانید. شده  داده  نشان  نقطه های  روی 

وسایل و مواّد الزم:

ورق آلومینیممقّوا

خمیرقیچی

خط کش

چسب نواری

نی

ایمان که دلش می خواست با زندگی عشایر 
فارس  استان  به  عمویش  با  شود،  آشنا 
سفر کرد. درآنجا یک روز هنگام غروب 
خورشید، نقطه ای درخشان در آسمان نظر 
او  هوا،  شدن  تاریک  با  کرد.  جلب  را  او 
آسمان را پر از آن نقطه های روشن دید و 

شد. شگفت زده  آنها  دیدن  از 
پس از مشاهده ی آسمان، پرسش های زیادی در ذهن ایمان ایجاد شد:

 چرا برخی نقطه ها نورانی تر دیده می شوند؟
 چرا در روز این نقطه ها را نمی بینیم؟

 آیا فاصله ی همه ی این نقطه های نورانی از ما به یک اندازه است؟
برای یافتن پاسخ این پرسش ها، فّعالیت های این درس را انجام دهید.
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روبه روی جمله های درست در داخل مربع عالمت  و روبه روی جمله های نادرست عالمت × قرار 

دهید.

1 کهکشان ما کهکشان راِه شیری نام دارد.   

2  خورشید نزدیک ترین ستاره به زمین است.   

3 کهکشان ما تنها کهکشانی است که در جهان وجود دارد.  

4 کهکشان راه شیری تعداد بسیار زیادی ستاره دارد.      

آزمونک

آسمان می بینیم. خورشید، نزدیک ترین  که در  خورشید ستاره ای مانند ستاره های دیگری است 

ستاره به زمین است و به همین دلیل بزرگ تر از بقیه ستاره ها دیده می شود. درخشندگی* زیاد 

خورشید باعث می شود ما در روز ستاره های دیگر را نبینیم و با غروب آن کم کم ستاره ها در آسمان 

مشاهده می شوند.

*درخشندگی: نور و روشنایی داشتن

هرگز به خورشید به طور مستقیم نگاه نکنید، چون به چشم آسیب جّدی می رساند.

هشدار

  کهکشان ما تنها کهکشانی نیست که در جهان وجود دارد. 

  دانشمندان حدس می زنند کهکشان راِه شیری حدود یک صدهزار میلیون ستاره دارد.

بیشتر بدانید
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برخی  می کنیم،  نگاه  شب  آسمان  به  وقتی 

به  است  ممکن  هم  کنار  در  پرنور،  ستاره های 

شکل های گوناگون دیده شوند ستاره شناسان در 

آسمان شب، تصویر  قدیم، با دیدن ستاره ها در 

موجوداتی را در ذهن خود می ساختند.

 عکس 2 )...............................................(   عکس 1 )...............................................(  

فّعالیت

به عکس های زیر با دّقت نگاه کنید.

  در هر عکس ستاره های درخشان را به هر ترتیبی که می خواهید به هم وصل کنید.

آنها را یادداشت کنید(.   شکل هایی که رسم کردید، شبیه چیست؟ )
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در  ستارگان  گروه های  به  ستاره شناسان 

از مردم  افسانه  یک  اساس  بر  که  آسمان 

َفَلکی  صورت  شده  اند،  نام گذاری  قدیم 

می گویند.

بیشتر بدانید

فّعالیت

ستاره شناسان، ستاره های نشان داده شده در صفحه قبل را به خرس کوچک و خرس بزرگ تشبیه 

کردند. شکل های زیر این شبیه سازی را نشان می دهند.

درباره این شکل ها با دوست و هم کالس خود گفت و گو کنید.

 عکس 2 خرس بزرگ )ُدّبِ اکبر(   عکس 1 خرس کوچک )ُدّبِ اصغر(

کوکب شمالی

ستارٔه قطبی
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آسمان به ُدّبِ اکبر یا خرس بزرگ معروف است.  * یکی از شکل های خیالی 
حقیقت آن است که خرس بزرگ در نظر بیشتر مردم اصالً شبیه خرس یا هیچ حیوان دیگری نبود! 

بلکه فقط قراردادی بود که ستاره شناسان در قدیم بین خود داشتند. هر ستاره ای در آسمان جزو 

یکی از این صورت های فلکی به حساب می آید.

مطالعه کنید

آن را نگاه کنید.   در صورت امکان فایل را از نشانی رمزینه پاسخ سریع )کیوآرکد( دریافت و 

  آنچه از فیلم فهمیدید را در یک یا چند سطر بنویسید.

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

فیلم ببینید
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فّعالیت

فّعالیت زیر را با راهنمایی معّلم انجام دهید.

آنها را شماره گذاری کنید. 1 7 نی بردارید و 

2  هر یک از نی ها را با توجه به اندازه هایی که در 

جدول زیر داده شده است، با قیچی بُبرید.

1234567شماره ی نی ها

1013986711طول نی ها )سانتی متر(

آلومینیومی را مچاله کنید و به  3  مقداری از ورق 
سر نی ها وصل کنید.

4  سر دیگر نی را مانند شکل، با استفاده از خمیر 
روی نقطه های نشان داده شده بچسبانید.

چه  کنید؛  نگاه  ساخته اید  آنچه  به  روبه رو  5  از 

چیزی می بینید؟ نتیجه ی مشاهده ی خود را در 

ستون )2( جدول زیر رسم کنید.

مشاهده از کنار )3(مشاهده از روبه رو )2(مشاهده از باال )1(

6 بار دیگر نی ها را از کنار نگاه کنید و جدول را کامل کنید.

7  روی جدول نقطه هایی را که رسم کرده اید و به یکدیگر وصل کنید.

 به نظر شما، شکلی که در ستون )1( رسم شده، شبیه چه وسیله ای است؟

آلومینیوم های ُمچاله شده با میز به یک اندازه است؟ آیا فاصله ی همه ی   

نوار چسب

نی

وسایل و مواّد الزم:

آلومینیوم  مقّوا   ورق 

خمیر قیچی

خط کش
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با بزرگ ترهای خود درباره ی آنچه از آسمان و شکل های خیالی آن می دانند، گفت و گو کنید و نتیجه 

را تا هفته بعد، در قالب یک گزارش به معّلم کالس تحویل دهید.

جمع آوری اطالعات

جای خالی در متن زیر را، با استفاده از کلمه های زیر کامل کنید.

آسمان می بینیم، اما به نظر ما بزرگ می آید،  خورشید............ مانند ستاره های دیگری است که در 

زیرا................ ستاره به زمین است. درخشندگی خورشید باعث می شود ما در روز ستاره های دیگر را 

آن کم کم ستاره ها در آسمان مشاهده می شوند. نبینیم و با.......... 

آزمونک

ستاره ایطلوعنزدیک ترین غروب

آموختید در چند جمله بنویسید و به معّلم خود تحویل دهید. آن  چه را در این درس 

آموختم که: من در این درس 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

یافته های من



آسمان در شب

* درس

8

جلسه ی دوم: 
منظومه ی شمسی )منظومه  ی خورشیدی(
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 مجموعه ی بزرگی از ستاره ها کهکشان را به وجود می آورد؛ کهکشان ما، کهکشان راه 

شیری نام دارد و خورشید نزدیک ترین ستاره به زمین، در این کهکشان قرار دارد.

 خورشید و زمین چه تفاوت هایی دارند؟

آیا زمین همسایه ای دارد؟  

 منظومه خورشیدی چیست؟

آسمان   سیاره زهره را چه وقت و در کجای 

می توان دید؟

آموختید:      در سال های قبل 

می خواهم  بدانم

جلسه ی دوم: منظومه ی شمسی )منظومه ی خورشیدی(



عـلــوم تجـربـی
 21جلسه ی دوم: منظومه ی شمسی )منظومه ی خورشیدی(

به گفت وگوی دانش آموزان درباره ی زمین و خورشید توّجه کنید. سپس نظرات درست را با عالمت  

) ( و نظرات نادرست را با عالمت )×( مشخص کنید.

گفت و گو کنید

نظر خود را درباره ی زمین و خورشید در یک برگه بنویسید و به معلم خود تحویل بدهید )این فّعالیت 

را می توانید به تنهایی یا با دوستان خود انجام دهید(.

زمین از خودش نوری 
از  خورشید  اما  ندارد 

خودش نور دارد.

آن  که  گرفتیم  یاد  قبالً 
به   رو  که  زمین  از  طرف 
خورشید قرار دارد روز و 
طرف دیگر آن شب است.

نظر شما: .................

زمین  می کنم  فکر  من 
از  دو  هر  خورشید  و 

خودشان نور دارند.

زمین هر بیست و چهار ساعت یک بار 
به دور خودش می چرخد.
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آسمان نگاه می کنیم، نقطه های نورانی زیادی مشاهده می کنیم که  * هنگامی که در شب به 
آنها ستاره و تعداد کمی سیّاره هستند.  خیلی از 

سیّاره ها نیز مانند ستار ه ها در آسمان می درخشند، اّما از خود نوری ندارند بلکه نورخورشید را بازتاب 

می کنند. سیّاره ای که از همه بهتر می شناسیم زمین خودمان است.

زمین به همراه 7 سیّاره ی دیگر به دور خورشید می چرخند. 

آنها عبارت اند از: نام این سیّاره ها به ترتیب از نزدیک ترین سیّاره به خورشید تا دورترین 

1ــ تیر )ُعطارِد( 2ــ ناهید )زهره( 3ــ زمین )اَرض( 4ــ بهرام )ِمریخ( 5  ــ ُمشتری )بِرجیس(

6  ــ کیوان )زُحل( 7ــ اورانوس 8  ــ نپتون

مسیر حرکت سیّاره ها به دور خورشید 

را مدار می گویند.

اطراف  در  که  آنچه  هر  و  خورشید 

خورشیدی  منظومه ی  می گردد،  آن 

)منظومه ی شمسی( نامیده می شود.

مطالعه کنید

خورشید

ناهید

تیر
زمین

بهرام

مشتری

اورانوس

نپتون

کیوان
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1 هر کدام از جمله های زیر را با یک خط به کلمه درست وصل کنید.

کهکشان  الف( از خود نوری ندارد و حرکت می کند                                                 

سیّاره  آسانی دیده نمی شود                آن به  ب( از خود نور دارد و حرکت 

                                                                                                                            ستاره 

2 به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف( چند سیّاره به دور خورشید می چرخند؟.........................................................

ب( بزرگ ترین سیّاره کدام است؟...............................................................................

پ( نزدیک ترین سیّاره به خورشید کدام است؟........................................................

ت( دورترین سیّاره به خورشید کدام است؟.............................................................

آزمونک

آن را نگاه کنید.    در صورت امکان فایل را از نشانی رمزینه پاسخ سریع )کیوآرکد( دریافت و 

  آنچه از فیلم فهمیدید را در یک یا چند سطر بنویسید.

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

فیلم ببینید

ناهید )زهره( درخشنده ترین سیّاره منظومه شمسی است. سیّاره ناهید به کندی به دور خورشید 

می گردد. از آنجا که ناهید به خورشید بسیار نزدیک است، یک سال آن بسیار کوتاه است. این سیّاره 

بسیار داغ است.

مطالعه کنید
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متن زیر را مطالعه کنید و اگر سؤالی دارید از معلم خود بپرسید.

زنگ کتاب درسی

 منظومه ی خورشیدی

زمین،  همراه  به  می چرخد.  خورشید  دور  به  زمین 

هفت سیّاره ی دیگر هم به دور خورشید می چرخند. 

می گردد،  آن  دور  به  که  چیزی  هر  و  خورشید 

منظومه ی خورشیدی )منظومه ی شمسی( نامیده 

آنها از  می شود. سیّاره ها به دور خورشید می گردند. 

خود نور ندارند و نور خورشید را بازتاب می کنند.

 از کهکشان تا زمین

همه ی نقاط نورانی که هنگام شب در آسمان مشاهده 

می کنیم، در مجموعه ای به نام کهکشان قرار دارند. 

آن زندگی می کنیم، به راه شیری  کهکشانی که ما در 

معروف است. کهکشان ما تعداد بسیار زیادی ستاره 

دارد. خورشید یکی از ستاره های این کهکشان است. 

خورشید از خود نور دارد و به همین دلیل به آن ستاره 

می گویند. خورشید نزدیک ترین ستاره به زمین است. 

 دورترین سیّاره ی منظومه ی شمسی 

نپتون است. جنس نپتون از گاز است.

از روی زمین به شکل نقطه ای نورانی به   بهرام 

رنگ قرمز دیده می شود. جنس بهرام از سنگ است.

از  گاهی قبل  را می توانیم  )زهره(  ناهید   سیاره ی 

در  خورشید  غروب  از  بعد  گاهی  و  خورشید  طلوع 

آسمان مشاهده کنیم.

خورشید 
ناهید )زهره( )شمس( 

نپتون

اورانوس

مشتری 
)برجیس(

کیوان 
)زحل(

زمین )ارض( 

بهرام )مریخ( 

تیر )عطارد( 
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به طور  را  آن  سیّاره های  و  خورشید  نام  ماژیک،  1  با 

جداگانه روی مقّوا بنویسید.

زمین  بوستان،  مدرسه،  )حیاط  باز  فضای  یک  2  در 

ورزش و...( یک نقطه را با گچ مشّخص کنید و میخی 

آنجا بکوبید. را در 

3 با استفاده از نخ و گچ، 8 دایره با شعاع های تقریبی 
زیر را از مرکز این نقطه رسم کنید.

12345678شماره ی دایره

شعاع دایره

)به سانتی متر(
10162336126160460720

4  هر دانش آموز یک مقّوا را بردارد و به ترتیِب سیّاره های منظومه ی خورشیدی، روی دایره ی 
مربوط به خود بایستد.

5  دانش آموزی که مقّوای خورشید را برداشته است، در مرکز دایره بایستد.

فّعالیت های زیر را انجام دهید.

فّعالیت انتخابی

1

وسایل و مواّد الزم:

میخ 

مقّوای رنگی 

ماژیک 

گچنخ ضخیم
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از دانش آموزان با صدای سوت معّلم، برخالف حرکت عقربه های ساعت به دور خورشید  6  هر یک 

بچرخد.

 چرا در منظومه ی خورشیدی سیّاره ها به هم برخورد نمی کنند؟

منظومه ی شمسی بسازید.

در شکل های زیر برخی از دست سازه های دانش آموزان را مشاهده می کنید. شما نیز با استفاده از مواد 

در دسترس یا دور ریختنی، مدلی از منظومه ی شمسی خود را بسازید.

2

خورشید
کیوان اورانوس

نپتون
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  ُعطارِد کوچک ترین و نزدیک ترین سیّاره به خورشید 

است. سیّاره تیر تنهاست، چون ماه ندارد!

  ناهید هم یک سیّاره ی کوچولوی تنهاست، ماه ندارد و 

تنش داِغ داغ است. چون نزدیک زمین است خیلی پرنور 

دیده می شود.

  زمین خانه ی کوچک و زیبای ما، همراه با یک دوست 

مهربان یعنی ماه! زمین نه خیلی نزدیک به خورشید 

است که داغ و سوزان باشد و نه خیلی دور که سرد و 

آن  یخ بندان شود، یک جای خوب که می شود راحت در 

زندگی کرد.

  خاک این سیّاره قرمز رنگ است و برای همین در آسمان 

شب به رنگ قرمز دیده می شود. برخی از ویژگی های مریخ 

شبیه زمین است. 

بیشتر بدانید

تیر)عطارد(

زمین )  ارض(

زهره )ناهید(

مریخ )بهرام(
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  مشتری بزرگ ترین سیّاره است و اگر درون آن خالی 

آن جا می گرفت. جنس سیّاره  تا زمین در  بود 1300 

مشتری از گاز است.

  زحل، با حلقه ای که روی سرش دارد، هر کسی دوست 

آن بر  دارد با تلسکوپ این سیّاره را نگاه کند و چشم از 

ندارد. زحل دوستان زیادی دارد، 29تا ماه! و مثل مشتری 

از جنس گاز است.

آبی با یک حلقه ی نازک و  اورانوس، یک سیّاره ی    

آن قدر  قشنگ است. اورانوس ماه های زیادی دارد و 

آن جا می گیرد. بزرگ است که 63 تا زمین در 

  نپتون، آن قدر دور از خورشید است که یخ زده است و 

خیلی طول می کشد که یک دور به دور خورشید بچرخد. 

یک سال نپتون، 165 سال زمین است. یعنی یک بّچه ی 

یک ساله در نپتون یک پیر 165 ساله در زمین است!

بیشتر بدانید

)مشتری( بِرجیس 

اورانوس

کیوان )زحل( 

نپتون
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کارت های تصویری کوچک منظومه ی شمسی )برای انجام این فّعالیت می توانید از معّلم خود 

راهنمایی بگیرید(.

1 کارت های کوچک را از محّل نقطه چین جدا کنید.

2 عکس و نام هر کارت کوچک را به خاطر بسپارید.

3 حاال به پشت کارت نگاه کنید و توضیحی که درباره هر عکس نوشته شده را مطالعه کنید.

4 هر کارت را که یادگرفتید در پاکت کوچک »ب« قرار دهید.

5 اگر کارتی را یادنگرفتید در پاکت کوچک »الف« قرار دهید. 

6  در پایان کارت های کوچک پاکت »الف« را دوباره مطالعه کنید تا یاد بگیرید و همه ی کارت ها به 

آنها را یاد بگیرید(. پاکت کوچک »ب« بروند )مطالعه ی کارت های کوچک را ادامه دهید تا همه ی 

بازی کنید و یاد بگیرید

  این فّعالیت را به صورت یک بازی به تنهایی یا با دوست هم کالسی خود، انجام داده و لّذت ببرید.

  دو پاکت کوچک کاغذی، مناسب کارت های سیّاره ها، مانند شکل های زیر درست کنید.

توجه

پاکت )ب(پاکت )الف(
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دانش آموزان عزیز مطابق دستور کار صفحه  ی ١0 عمل کنید.

آموزشی فلش کارت 

روی کارت

)2(

)4(

)1(

)3(

 ناهید )زهره( تیر )ُعطارِد(

 ِمریخ )بهرام( زمین )اَرض(
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)1(

)3(

)2(

)4(

گاهی  از طلوع خورشید و  گاهی قبل 

آسمان  در  خورشید  غروب  از  بعد 

مشاهده می شود.

از روی زمین به شکل نقطه ای نورانی 

آن  به رنگ قرمز دیده می شود. جنس 

از سنگ است.

به  سیّاره  کوچک ترین  و  نزدیک ترین 

خورشید است.

گرم و  آب و خاک دارد و نه زیاد  هوا، 

نه زیاد سرد است. جای مناسبی برای 

زندگی گیاهان، جانوران و انسان است.

پشت کارت
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)8( )7(

)6( )5(

 مشتری )بِرجیس(

خورشید

منظومه شمسی

نپتون

روی کارت
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)5(

)7( )8(

آن  آنچه که در اطراف  خورشید و هر 

می گردد.

دورترین سیّاره ی منظومه ی شمسی 

آن از گاز است. و جنس 

پنجمین سیّاره از خورشید و بزرگ ترین 

سیّاره ی منظومه ی شمسی است.

خورشید یک ستاره است و از خود نور 

دارد.

پشت کارت

)6(
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1  نام هر یک از سیّاره های منظومه ی خورشیدی را در جاهای خالی روی تصویر زیر قرار دهید.

٢

 سیّاره ی ناهید گرم تر است یا مشتری؟ به چه دلیل؟ 

 چرا زهره یک سیّاره است؟ 

 سیّاره ی زهره در آسمان پرنور دیده می شود؛ به چه دلیل؟

کاربرگ منظومه ی شمسی )خورشیدی(

نپتونبهرام

ناهید تیر

خورشید

مشتری

زحلاورانوس

..............زمین...................................

فکر کنید
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3 با توجه به ویژگی های ستاره و سیّاره، جدول زیر را کامل کنید. 

                                      نام 

                ویژگی 
سّیارهستاره

از خود نور ندارد و نور خورشید را 

بازتاب می کند.

به دور خورشید می چرخد.

از خود نور دارند.

متن زیر را مطالعه کنید و اگر سؤالی دارید از معّلم خود بپرسید.

زنگ کتاب درسی

73

6 هر یک از دانش آموزان با صدای سوت معلّم، بر خالف حرکت عقربه های ساعت 

به  دور خورشید بچرخد.
 چرا در منظومه ی خورشیدی سّیاره ها به هم برخورد نمی کنند؟

کیوان

خورشید

اورانوس نپتون

به مسیر حرکت سیّاره ها به دور خورشید، مدار می گویند.

زمین، سیّاره ی ما
زمین، هوا، آب و خاک دارد و نه زیاد گرم و نه زیاد سرد است.

و  جانوران  گیاهان،  زندگی  برای  مناسبی  جای  زمین 
است. انسان 

سّیاره ی زمین از فضا به شکل کره ی آبی و سفیِد زیبایی 
دیده می شود.
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به نظر شما چرا  طرف داران محیط زیست 

می گویند، حال زمین خوب نیست؟

عکس های زیر را با دقت نگاه کنید

درباره شباهت ها و تفاوت های عکس های 

شماره )1( و )2( با هم کالسی های خود 

را در  گفت و گو  نتیجه  کنید.  گفت و گو 

یک بند بنویسید.

...................................................................

...................................................................

..................................................................

نتیجه ی این گفت و گو را در یک بند بنویسید.

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

گفت و گو کنید

 عکس شماره ی 2 عکس شماره ی 1
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به این عکس ها با دّقت نگاه کنید:

در هرکدام از این  عکس ها انسان چگونه محیط زیست و طبیعت را حفظ می کند؟

عکس شماره ی )1( ......................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

عکس شماره ی )2( .....................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

عکس شماره ی )3( ....................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

عکس شماره ی )4( ....................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

کاربرگ مراقبت از سیّاره ی زمین

1

2

3

4
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متن زیر را مطالعه کنید و اگر سؤالی دارید، از معّلم خود بپرسید.

زنگ کتاب درسی
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سهم شما در مراقبت از سیّاره ی زمین چیست؟
سالم، من کره ی زمین هستم. من تنها سّیاره ی منظومه شمسی 
هستم که شما انسان ها، گیاهان و جانوران روی آن زندگی 
می کنید. اگر خاک، آب و هوای این سّیاره آلوده شود چه 

سرنوشتی در انتظار شما و جانداران دیگر خواهد بود؟

برای مراقبت از سیّاره ی زیبای زمین:
 من هنگام مسواک زدن شیر آب را باز نمی گذارم و از یک لیوان آب استفاده می کنم. 
زباله  مخصوص  سطل  در  و  برمی دارم  را  آن  نمی ریزم،  زمین  روی  را  زباله ای  من   

بماند. زیبا  زمین  چهره ی  تا  می اندازم 
کیسه های  تا  می کنیم  استفاده  پارچه ای  کیسه های  از  خرید،  برای  خانواده ام  و  من   

نکند. آلوده  را  زمین  نایلونی 
 من و خانواده ام وقتی به مسافرت می رویم، زباله های خود را در آِب رودخانه و دریا 

نمی ریزیم تا محّل زندگی جانوران و گیاهان آلوده نشود.
 تالش می کنیم هوا را سالم نگه داریم تا آسمانی آبی داشته باشیم.

سهم شما در مراقبت از زمین چیست؟

کیسه ی پالستیکیکیسه ی پارچه ای
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آموختید در چند جمله بنویسید و به معّلم خود تحویل دهید. آن  چه را در این درس 

آموختم که: من در این درس 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

یافته های من
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آسمان در شب

* درس

8

جلسه ی سوم: 
سال خورشیدی ـ ماه قمری
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خورشید نزدیک ترین ستاره به زمین است. زمین به همراه هفت سیّاره ی دیگر به دور خورشید 

آن می گردد، منظومه ی شمسی )منظومه ی  می چرخند. خورشید و هر چیزی که به دور 

خورشیدی( نام دارد.

  چرخش زمین به دور خورشید چقدر طول می کشد؟ 

آیا ماه نیز به دور خورشید می چرخد؟   

  ماه در آسمان شب به چه شکل هایی دیده می شود؟

  مهتاب چیست؟

  ماه با زمین چه تفاوت هایی دارد؟

آورد؟   چگونه می توان درباره ستاره ها و سیّاره ها اطالعات به دست 

می خواهم  بدانم

نپتون

اورانوس

زحل

مشتری

مریخ

زمین

زهره

عطارد
خورشید

منظومه ی شمسی )سیستم خورشیدی(

آموختید:     در جلسه های قبل 

جلسه ی سوم: سال خورشیدی ـ ماه قمری
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*  از یک دور گردش هر سیّاره به دور خورشید، سال خورشیدی به وجود می آید. زمین نیز مانند 
دیگر سیّاره ها به دور خورشید می چرخد. سال زمین حدود 365 شبانه روز است. تقویم کشور 

آن تقویم  گردش زمین به دور خورشید تنظیم شده است. به همین دلیل به  ما بر اساس 

شمسی یا خورشیدی می گویند.

*  ماه از همه سیّاره ها و ستاره ها به زمین نزدیک تر است و به دور زمین می چرخد.

مطالعه کنید

مسیر حرکت زمین در مدار مشّخص به دور خورشید مسیر حرکت ماه به دور زمین 

نور  و  ندارد  نوری  خود  از  ماه 

خورشید را بازتاب می کند. به این 

نور مهتاب می گویند.
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در ماه آب و هوا وجود ندارد. سطح ماه ناهموار و 

دارای گودال های کوچک و بزرگ زیادی است.

آن را نگاه کنید.    در صورت امکان فایل را از نشانی رمزینه پاسخ سریع )کیوآرکد( دریافت و 

  آنچه از فیلم فهمیدید را در یک یا چند سطر بنویسید.

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

فیلم ببینید
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1  روبه روی هر عبارت درست در داخل مربع عالمت  و روبه روی هر عبارت نادرست عالمت × قرار 

دهید.

الف( سال سیّاره ی نپتون از همه ی سیّاره ها طوالنی تر است. 

ب( یک دور گردش زمین به دور خورشید، سال خورشیدی می نامند. 

پ( تقویم کشور ما براساس گردش ماه به دور زمین تنظیم شده است. 

2 نمودار زیر را کامل کنید.

کاربرگ سال خورشیدی و ماه قمری

آب وجود ندارد

...................
نور ................ را 

بازتاب می کند.

ماه

به دور ............... 

می گردد.

به نور ماه 

....................

می گویند.

سطح کره ی ماه 

....................

است.
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متن زیر را مطالعه کنید و اگر سؤالی دارید از معّلم خود بپرسید.

زنگ کتاب درسی

74

سال خورشیدی
از یک دورگردش هر سّیاره به دور خورشید، 
سال به وجود می آید. ساِل زمین حدود 365 
اساس  بر  ما  کشور  تقویم  است.  شبانه روز 
شده  تنظیم  خورشید  به دور  زمین  گردش 

است.

فکر کنید

سال کدام سّیاره ی منظومه ی خورشیدی از بقیه طوالنی تر است؟ چرا؟

ماه
زمین  به  ستاره ها  و  سّیاره ها  همه ی  از  ماه 
نزدیک تر است و به دور زمین می چرخد. 
را  خورشید  نور  و  ندارد  نوری  خود  از  ماه 
بازتاب می کند. به این نور، مهتاب می گویند.

زیادی  تعداد  دارای  و  ناهموار  ماه  ندارد. سطح کره ی  هوا وجود  و  ماه آب  در کره ی 
است. بزرگ  و  کوچک  گودال های 

چرخش ماه به دور زمین، حدود چهار هفته طول می کشد که به آن ماه قمری می گویند.
سطح ماهشب مهتابی
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  ماه همیشه به یک شکل دیده نمی شود.

آن را از زمین مشاهده می کنیم.    نور خورشید بخشی از سطح ماه را روشن می کند که ما 

  این بخش در یک ماه قمری تغییر می کند.

مطالعه کنید

فّعالیت صفحه ی 75 کتاب درسی را انجام دهید و نتایج را در جدولی مانند جدول زیر رسم کنید 

)درصورت نیاز از معّلم خود راهنمایی بخواهید(. 

)شب 4()شب ٣()شب ٢()شب ١(

)شب 8()شب 7()شب 6()شب 5(

)شب 12()شب 11()شب 10()شب 9(

)شب 14()شب 13(

فّعالیت خارج از کالس
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آن را رسم  آسمان می بینید؟ شکل  آیا ماه را در  آسمان را در روز مشاهده کنید.  به مّدت ٢ هفته، 

کنید و به معّلم خود تحویل دهید.

جمع آوری اطالعات

  یکی از راه های شناختن آسمان در شب، استفاده از ابزاری به نام تلسکوپ است.

  با تلسکوپ می توان ستاره ها و سیّاره ها را واضح تر مشاهده کرد.

  ستاره شناسان با استفاده از تلسکوپ های پیشرفته آسمان شب را مطالعه می کنند. 

مطالعه کنید
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یکی از راه های مطالعه ی فضا استفاده از ابزارهای مختلف است. تلسکوپ ها از معروف ترین این 

ابزار هستند. در بیشتر مناطق دنیا رصدخانه های پیشرفته ساخته شده است و افراد عالقه مند 

به علم ستاره شناسی به رصد و مطالعه درباره فضا مشغول هستند. با پیشرفت علم و فنّاوری 

انسان توانسته به خارج از سیّاره ی زمین برود. 

بیشتر بدانید

آالشت رصدخانه ی مراغه رصدخانه ی بوشهر  رصدخانه ی شهر ری رصدخانه ی 

متن زیر را مطالعه کنید و اگر سؤالی دارید از معّلم خود بپرسید.

زنگ کتاب درسی

75

شکل های گوناگون ماه
روشن  را  ماه  سطح  از  مقداری  خورشید  نور  نمی شود.  دیده  شکل  یک  به  همیشه  ماه 
می کند که ما آن را  از زمین مشاهده می کنیم. این مقدار در یک ماه قمری تغییر می کند.

فّعالیت

1 به مّدت 2 هفته از اّول یک ماه قمری، هر شب ماه را در آسمان مشاهده کنید و 

شکل آن را در جدول زیر رسم کنید.

)شب 7()شب 6()شب 5()شب 4()شب 3()شب 2()شب 1(

)شب 14()شب 13()شب 12()شب 11()شب 10()شب 9()شب 8(

جمع آوری اّطالعات

به مّدت 2 هفته، آسمان را در روز مشاهده کنید. آیا ماه را در آسمان می بینید؟ شکل 
آن را رسم کنید و به کالس گزارش دهید.

راه های مطالعه ی فضا
حدود هزار سال پیش، اّولین رصدخانه در شهر ری ایران ساخته شد. در رصدخانه ها، 

ستاره شناسان با استفاده از ابزارهای مختلف، ستاره ها 
از  استفاده  با  انسان  می کنند.  مطالعه  را  سّیاره ها  و 
از فضا پیدا  تلسکوپ های پیشرفته، شناخت بیشتری 
کرده است. با پیشرفت علم و فّناوری، انسان توانسته 
است به خارج از زمین برود. اّولین سفر انسان به فضا، 

سفر به کره ی ماه بوده است. 
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آموختید در چند جمله بنویسید و به معلم خود تحویل دهید. آن  چه را در این درس 

آموختم که: من در این درس 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

یافته های من
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آسمان در شب

* درس

8

ارزشیابی پایان درس
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1 در عکس زیر کدام عدد، سیّاره و کدام عدد، ستاره را نشان می دهد؟ )یک دلیل بیاورید(.

)١(  ...................... است، 

)٢(  ...................... است، 

زیرا ..........................................................................................................................................................

٢ به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید:

* شما از هنگام توّلدتان تاکنون چند بار به دور خورشید چرخیده اید؟ ..........................................
* فرض کنید درسیّاره ی مشتری زندگی می کردید، سّن شما کمتر بود یا بیشتر؟ ................... 
چرا؟ ...............................................................................................................................................................

دانش آموزان عزیز برگه ی ارزشیابی را به همراه پوشه ی فّعالیت ها، کاربرگ ها، گزارش ها، تکالیف 

و ... به معّلم کالس خود تحویل دهید.

)١(

)٢(

ارزشیابی

ارزشیابی پایان درس
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٣ هر یک از عبارت های ستون )الف( را به یک واژه ی مناسب در ستون )ب( وصل کنید )یک 
واژه در ستون ب اضافه است(.

ستون )ب(ستون )الف(

از همه ی سیّاره ها و ستاره ها به زمین نزدیک تر است.

نزدیک ترین ستاره به زمین است.

سیّاره ای که از روی زمین به رنگ قرمز دیده می شود.

مجموعه ای شامل شمار زیادی از ستاره ها و سیّاره هاست.

نزدیک ترین سیّاره به خورشید است.

به نور ماه در شب گفته می شود.

به مسیر حرکت سیّاره ها به دور خورشید گفته می شود.

آسمان، بسیار پر نور دیده می شود.  سیّاره ای که در 

 خورشید

 کهکشان

 ماه

 بهرام

 مهتاب

 تیر

 ناهید

 مشتری

 مدار

آنها با یک شماره مشّخص  از  4 شکل زیر، زمین، ماه و خورشید را نشان می دهد. هریک 
آنها را نشان می دهد. شده اند. فلش ها جهت حرکت هریک از 

شماره ی درست مربوط به هریک را در جای خالی بنویسید.

الف( شماره ی ...............، زمین است.

ب( شماره ی  .............، ماه است.

1پ( شماره ی ..............، خورشید است.

3

2
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5 ابتدا نقطه های شکل زیر را به ترتیب شماره به هم وصل کنید.

1 روی هر نقطه یک ستاره بکشید.

آمده دو نام بنویسید. ............................... یا ........................................... 2 برای شکل به دست 

...............

6 روبه روی هر یک از عبارت های درست عالمت  و روبه روی هر یک از عبارت های نادرست 

عالمت × قرار دهید.

الف( در هر کهکشان تعداد ستاره ها از سیّاره ها بیشتر است.

ب( کره ماه محل مناسبی برای زندگی جانداران است.

پ( سطح کره ی ماه صاف و هموار است.

آنها را واضح تر ببینیم. ت( تلسکوپ با بزرگ نمایی ستاره ها و سیّاره ها به ما کمک می کند تا 

ث( فاصله خورشید تا زمین بیشتر از فاصله ماه تا زمین است.

ج( هر نقطه نورانی در آسمان ستاره نام دارد.

چ( ناهید از خود نور دارد و در آسمان پرنور دیده می شود.

ح( در منظومه شمسی هفت سیّاره وجود دارد.

1

2
3

4

5 6

7



عـلــوم تجـربـی

ارزشیابی پایان درس/ آسمان در شب 55

7 در جدول زیر، اطالعاتی درباره سیّاره های منظومه شمسی داده شده است. 

آن از خورشید )کیلومتر(نام سّیاره قطر سّیاره )کیلومتر(فاصله 

تیر

ناهید 

زمین

بهرام

مشتری

کیوان

اورانوس

نپتون

60,000,000

108,000,000

150,000,000

228,000,000

842,000,000

1,492,200,000

2,958,400,000

4,476,100,000

4800

12200

12800

6800

142600

120200

49000

50000

با توجه به این داده ها:

الف( نزدیک ترین سیّاره به زمین کدام است؟

ب( کدام سیّاره از بقیه بزرگ تر است؟

پ( یک سال، در کدام سیّاره زمان کوتاه تری دارد؟ چرا؟

ت( کدام سیّاره ها از زمین بزرگ تر هستند؟

ث( سال کدام سیّاره ها از سال زمین طوالنی تر است؟ پاسخ خود را توضیح دهید.
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8 شکل ماه در روز سوم ماه قمری چگونه است؟

9 در شب چندم ماه قمری، ماه به شکل  دیده می شود؟

الف( هفتم                        ب( چهاردهم                        ج( نهم                        د( بیست و یکم

10 درباره ی شکل زیر چند جمله بنویسید.

الف(

ج(

ب(

د(


