فصل  8توليد مثل در جانداران
هدف :
دانش آموزان ضمن آشنايي با فرايند توليد مثل در جانداران بتوانند الگوهاي يكسان را همراه با توجه به تنوع ها
و نيز اهميت توليد مثل جنسي گزارش دهند .
درس در يك نگاه
دانش آموزان در اين درس با انواع روش هاي توليد مثل و ازدياد جانداران آشنا مي شوند همچنين مي توانند با
مقايسه توليد مثل غير جنسي و جنسي  ،مزايا ومعايت هريك از اين دو نوع توليد مثل را گزارش كنند  .دانش
آموزان با مطالعه اين درس پي مي برند كه فرايندي حياتي مانند توليد مثل در جانداران متفاوت در الگوهاي
تقريباً يكساني رخ مي دهند .
كادرهاي اين درس به منظور تعميق آموخته هاي قبلي و جديد و كاربرد آن ها در زندگي  ،تقويت و مهارت
هاي شناختي و نگرشي  ،طراحي و تدوين شده است .
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نقشه مفهومي توليد مثل در جانداران
اهداف درس :

يعني

كاهش كروموزوم
جبران در

در پايان اين درس انتظار مي رود دانش آموزان بتوانند:
 -1روش هاي توليد مثل غيرجنسي و جنسي را همراه با مثال در جانداران گزارش كنند .
 -2تقسيم ميوز را در توليد مثل جنسي نمايش دهند .
 -3روش هاي تكثير غيرجنسي را براي بعضي گياهان به كار برند .
 -4اهميت جانوران را در توليد مثل جنسي گياهان گزارش كنند .
 -5انواع لقاح را در جانوران با هم مقايسه كنند .
 -6مزاياي توليد مثل جنسي و غير جنسي را گزارش كنند .

آموزش گام به گام فصل
فعاليت هاي زير پيشنهادهايي براي شروع اين فصل است .
 -1مي توانيد كلمه توليد مثل را روي تابلوي كالس بنويسيد و از دانش آموزان بخواهيد تا درك ودانسته هاي
خود را از آن بيان كنند يا روي برگه اي بنويسند.
 -2پرسش هاي ورودي درس را روي تابلو بنويسيد و از دانش آموزان بخواهيد تا نظر خود را ارائه دهند .مسلماً
با توجه به سطح عملكرد دانش آموزان و امكاناتي كه در اختيار داريد  ،مي توانيد فعاليت هاي ديگري نيز
براي ورود به درس طراحي كنيد .اين فعاليت ها بايد به گونه اي طراحي واجرا شود كه نوعي ارزيابي آغازين
از كالس نيز باشد .
دانش آموزان تا اين پايه تحصيلي  ،با فرايندهايي مانند تغذيه  ،تنفس  ،حركت و رشد كه از ويژگي هاي
جانداران است  ،آشنا شده اند  .همچنين مي دانند كه جانداران مي توانند جانداراني مانند خود  ،به وجود آورند
 .بنابراين انتظار مي رود كه دانش آموزان بتوانند تفاوت بين توليد مثل و ويژگي هاي ديگر جانداران را درك و
بيان كنند و مثالً بگويند كه توليد مثل برخالف ويژگي هاي ديگر نقشي در زنده ماندن و ماندگاري فرد ندارد ،
بلكه سبب حفظ نسل يا بقاي يك نوع جاندار مي شود .
فعاليتِ مربوط به مشاهده مخمر
اين مشاهده براي درگير كردن دانش آموزان با مفهوم توليد مثل غير جنسي ومشاهده روش جوانه زدن در مخمر
 ،طراحي و تدوين شده است  .مخمر در واقع نوعي قارچ تك سلولي است كه در صنايع غذايي مانند پخت نان
 ،توليد سركه و  ....به كار مي رود  .پودر مخمر بايد در جاي خنك و دور از رطوبت ونور آفتاب نگهداري شود
 .افزودن مقدار اندكي شكر و نمك ( به اندازه سرناخن ) به رشد مخمر كمك مي كند  .مخمرها در اين وضعيت
 ،فعال مي شوند و شروع به رشد مي كنند .در اين حالت  ،كفي روي مخلوط تشكيل مي شود.توجه كنيد كه آب
داغ يا سرد نباشد .
توجه ! متناسب بادماي محيط  ،ممكن است زمان بيشتري براي فعال شدن مخمرها الزم باشد .توجه دانش آموزان
را به ظاهر و بوي اين مخلوط جلب كنيد و از آن ها بخواهيد كه مشاهده هاي خود را يادداشت كنند  .از آنها
بخواهيد كه نمونه هايي از مخمر تهيه كنندو آنها را با ميكروسكوپ ببينند ،همچنين شكل مخمرها را به دقت
رسم كنند .

دانش آموزان در سال ششم ابتدايي و هفتم نمونه هاي ميكروسكوپي تهيه كرده اند .در اين فعاليت كافي است تا
قطره اي از مخلوط مخمر را روي تيغه و بعد تيغك را روي اين قطره قرار دهند .البته بايد دقت كنند كه حباب
هوا زير تيغك تشكيل نشود.نمونه را ابتدا با بزرگنمايي كم و سپس با بزرگنمايي بيشتر مشاهده كنند.
از دانش آموزان بخواهيد كه فرايند جوانه زدن در مخمر را شرح دهند  .دانش آموزان بايد به اين نكته توجه
داشته باشند كه جوانه ها نيز هسته دارند و نتيجه گيري كنند كه هسته تقسيم شده است .

گفت و گو كنيدِ مربوط به مقايسه توليد مثل باكتري ومخمر
دانش آموزان با توجه به تكثير مخمر و باكتري  ،ضمن مقايسه جزئياتي كه از شكل و آزمايش نتيجه گيري كرده
اند  ،بايد به اين نكته اشاره كنند كه از يك سلول باكتري يا يك سلول مخمر  ،تعداد زيادي باكتري يا مخمر
ايجاد مي شود  .اين گفت و گو كنيد مقدمه اي مي شود براي بيان دو نوع توليد مثل جنسي و غير جنسي  .در
اين جا نيازي نيست كه به جزئيات توليد مثل جنسي بپردازيد .گسترش اين مفهوم و مفهوم جنس نر وماده در
بخش هاي ديگر اين فصل انجام مي شود .

نكته  :توجه داشته باشيد كه مخمر و باكتري توليد مثل جنسي نيز دارند  ،اما در وضعيت عادي به طور غيرجنسي
 ،تكثير مي يابند .
روش هاي توليد مثل غير جنسي
براي توضيح دو نيم شدن و جوانه زدن از تصاوير مربوط به با كتري و مخمر استفاده كنيد و از دانش آموزان
بخواهيد به زبان خود اين روش ها را توضيح دهند  .شما در جمع بندي نهايي به آنها كمك كنيد .

درباره قطعه قطعه شدن  ،بيشتر دانش آموزان تجاربي داشته و يا در اطراف خود ديده اند كه با قطعه قطعه كردن
ساقه و كاشت هر يك از قطعه ها  ،گياه جديدي رشد كرده است  .به آنها بگوئيد اين روش در طبيعت نيز
وجود دارد اين نوع توليد مثل در خزه ها و جلبك اسپيروژير به طور طبيعي انجام مي شود .فعاليتِ مربوط به
مشاهده كپك نان براي آموزش هاگ زايي طراحي شده است  .در اين فعاليت دانش آموزان با ساختار رشته اي
كپك نان آشنا مي شوند و هاگدان را مشاهده مي كنند .

در صورت فرصت كافي مي توانيد اين آزمايش را با كپك هاي متفاوتي كه روي ميوه ها و غذاها رشد مي كنند
نيز انجام دهيد .
دانش آموزان در آزمايشي كه براي نشان دادن اثر عوامل محيطي بر رشد كپك نان  ،طراحي مي كنند بايد مواردي
مانند رطوبت  ،دما و نور يا تاريكي را در نظر گرفته باشند  .دانش آموزان به طور تجربي مي دانند كه گذاشتن
مواد غذايي در جاي گرم و مرطوب سبب رشد كپك در آنها مي شود  .دانش آموزان بايد در طراحي آزمايش ،
نمونه شاهد و آزمودني ( تيمار ) را مشخص كنند .مثال اگر دانش آموزي مي خواهد اثر رطوبت را بر رشد كپك
نان مشخص كند بايدحداقل دو گروه نمونه را درنظر بگيرد كه همه شرايط آنها مانند نوع نان  ،دما ،نورو...يكسان
باشد و فقط يك گروه را مرطوب نگه دارد.در اين طرح آن گروهي كه در رطوبت معمولي قرار دارند ،گروه
شاهد و آن گروهي كه در رطوبت بيشتر قرار دارند ،گروه آزمودني را تشكيل مي دهند.
در گفت و گو كنيدِ مربوط به كپك نان توضيح دانش آموزان بايد مبني بر اين باشد كه هاگ ها به علت سبك
بودن به اطراف پخش مي شوند و در صورتي كه مواد غذايي و رطوبت كافي باشد ،رشد مي كنند .

نكته  :توجه داشته باشيد كه در اين مبحث  ،اين كه هاگ با گامت چه تفاوتي دارد از اهداف مورد نظر نيست .
دانستني هاي معلم
قارچ ها گروهي از جانداران ان اند كه مواد غذايي مورد نياز خود را از طريق تجزيه مواد آلي به دست مي آورند
.قارچ ها انواع تك سلولي و پرسلولي دارند  .قارچ هاي كودرُست مواد آلي پيچيده را به مواد ساده تر تجزيه مي
كنند و بنابراين نقش مهمي در تقويت خاك و برگشت مواد به طبيعت دارند  ،قارچ هاي چتري از اين نوع اند .
بعضي قارچ ها آفت محصوالت كشاورزي اند .بعضي قارچ ها بيماري زا هستند ،مانند برفك دهان و قارچ الي
انگشتان پا .

دانستني هاي معلم
الكساندر فليمينگ به منظور يافتن راهي براي مبارزه با عفونت ها  ،واكنش بدن به باكتري ها را مطالعه مي كرد.
عفونت هاي باكتريايي از مشكالت سالمتي در آن زمان بود ،به طوري كه در جنگ جهاني اول بسياري از
مجروحان فرانسوي بر اثر عفونت مي مردند  .اين وضع انگيزه اي براي آزمايش ها و مطالعات بعدي فلمينگ
شد  .فلمينگ متوجه شد در ظرف هاي كشت كه شسته نشده اند ،قارچ هاي آبي رنگ رشده كرده است و روي
قارچ ها هيچ باكتري وجود ندارد  ،يعني كپك – پني سيليوم – مانع از رشد باكتري ها شده است  .سرانجام
دونفراز همكاران فليمينگ در آغاز جنگ جهاني دوم توانستند پني سيلين را به صورت خالص از قارچ ها به
دست آورند .با اين دارو جان بسياري در جنگ جهاني دوم حفظ شد .
فعاليتِ مربوط به تعيين روش توليد مثل غير جنسي براي تثبيت و گسترش آموخته هاي دانش آموزان در ارتباط
با روش هاي توليد مثل غيرجنسي طراحي و تدوين شده است .بنابراين به دانش آموزان فرصت دهيد تا خودشان
بر اساس آن چه درباره روش هاي توليد مثل غيرجنسي آموخته اند  ،نوع توليد مثل هر جاندار را مشخص كنند.

اين جانداران به ترتيب عبارت اند از :
الف ) قارچ  :هاگ زايي ب ) هيدر  :جوانه زدن

پ ) شقايق دريايي  :دونيم شدن

ت ) پارامسي  :دو نيم شدن

توجه ! يادگيري اسامي اين جانداران از مفاهيم آموزشي اين فصل نيست  ،بنابراين پرسش از نام اين
جانداران مجاز نيست .
دانستني معلم
شكل هاي زير به ترتيب ازراست به چپ دونيم شدن شقايق دريايي را در آزمايشگاه نشان مي دهد.

توليد مثل رويشي در گياهان
همان طور كه قبالً گفته شد ،دانش آموزان تجاربي درباره تكثير گياهان دارند ؛ بنابراين مي توانيد مثالً گياهي
مانند حسن يوسف را به كالس ببريد و از دانش آموزان بپرسيد چگونه تعداد آن را زيادكنيم .احتماالً دانش
آموزان مي گويند با قطعه قطعه كردن ساقه و گذاشتن هر قطعه در آب مي توانيم بعد از مدتي تعدادي گياه حسن
يوسف داشته باشيم  .سپس توجه دانش آموزان را به شكل  6جلب كنيد  .همان طور كه مي بينيد جوانه هايي
كه روي لبه برگ تشكيل شده اند در خاك مي افتند كه بارشد آن ها تعداد اين گياه زياد مي شود .

توجه !گياه شكل  ، 6كاالنكوئه ()kalanchoeنام دارد كه به آن" مادرگياه "هم مي گويند  .دانستن نام اين گياه
از اهداف آموزشي اين درس نيست .

دانش آموزان در فعاليتِ مربوط به روش هاي تكثير گياهان  ،به طور گروهي گزارشي مي نويسند ودر آن روش
تكثير يك نوع گياه  ،مثال توت فرنگي  ،نعنا  ،حسن يوسف و ...را شرح مي دهند .دانش آموزان در انجام
اين فعاليت پي مي برند كه بخش هاي ويژه اي براي تكثيردر برخي گياهان شكل گرفته است( مثال بن رُست
در توت فرنگي  ،ساقه غده اي در سيب زميني ،ساقه زيرزميني در نعنا و پاجوش در گياهي مانند موز) .گروه
ها نمونه هاي متفاوتي را گزارش دهند  .دانش آموزان مي توانند اين گزارش را به يكي از شكل هاي
نوشتاري كه در آن از نقاشي يا عكس استفاده كرده اند يافيلم (صدادار يا بي صدا ) ارائه دهند .
توليد مثل جنسي در جانداران
از دانش آموزان بخواهيد به پرسش هاي مربوط به شكل  7پاسخ و اطالعاتي را كه درباره تفاوت ظاهري جنس
نر وماده در جانوران دارند ،ارائه دهند  .دانش آموزان درفصل تنظيم هورموني با اثر هورمون ها بر ايجاد صفات
ثانويه آشنا شدند .بنابراين در پاسخ به پرسش مربوط به شكل  8انتظار مي رود كه دانش آموزان به اين نقش
هورمون هاي جنسي در جانوران بالغ اشاره كنند.

دانش آموزان در فصل تنظيم هورموني با اندام هاي جنسي آشنا شده اند  ،در اين جا مي آموزند كه نام ديگر آنها
 ،اندام توليد مثلي است.يكي از مشكالت دانش آموزان به خاطرسپردن اسامي و واژگان است .درك ارتباط بين
واژگان كليدي از راه هاي حل اين مشكل است .براي آموزش واژگان مربوط به توليد مثل جنسي در جانداران
از شكل  9استفاده كنيد .

همچنين از آن ها بخواهيد تا واژگان كليدي در اين باره را از متن درس استخراج كنند ،روي برگه اي بنويسند
وبا رسم خطوط و نوشتن افعال و كلمه هاي مناسب  ،ارتباط بين آنها را نشان دهند .حاصل كار آنها نقشه اي
مانند نقشه زير خواهد شد .دانش آموزان مي توانند واژگان كليدي را روي كارت هاي كوچكي بنويسند و بعد

با جابجا كردن كارت ها  ،سعي كنند تا ارتباط بين آنها را به درستي نشان دهند.سپس وقتي به چينشي دست
يافتند كه ارتباط ها را به درستي نشان مي دهد  ،آن را روي ورقه اي ترسيم كنند .تالش دانش آموزبراي تهيه
چنين نقشه ا ي به او كمك مي كند تا مفاهيم را به طور معناداري در ذهن خود سازماندهي كند .نقشه مفهومي
كه دانش آموزان ساخته اند مي تواند مانند نقشه زير باشد.در اين نقشه واژگان كليدي در چارخانه،افعال و كلمه
هاي رابط روي كمان ها نوشته شده اند.
به چنين نقشه هايي  ،نقشه مفهومي مي گويند.شما مي توانيداين نقشه ها رادر هر مرحله اي ازفرايند ياددهي-
يادگيري بكارگيريد  ،اما به خاطر داشته باشيد نقشه هايي در يادگيري بيشترين تاثير را دارند كه دانش آموزدر
تهيه آن نقش موثري داشته باشد.
اندام هاي توليد
مثلي
توليد مي كند
گامت(سلول جنسي)
انواع دارند
گامت ماده

گامت نر

تركيب مي شوند

تخم
در پاسخ به گفت و گو كنيدِ مربوط به توليد گامت ها  ،دانش آموزان بايد به تعداد معين كروموزم ها و ثابت بودن
آن ها در هر نوع جاندار اشاره كنند و بگويند كه اگر گامت ها حاصل تقسيم ميتوز باشند به مرور زمان تعداد
كروموزوم ها افزايش مي يابند  .بنابراين انتظار مي رود كه دانش آموزان به اين مفهوم دست يابند كه تعداد كروموزوم
هاي هر گامت  ،نصف تعداد كروموزوم هاي سلولي است كه از آن به وجود آمده است و بنابراين گامت ها نمي
توانند  ،حاصل تقسيم ميتوز باشند .

از پاسخ دانش آموزان در اين گفت و گو كنيد  ،براي توضيح تقسيم ميوز استفاده كنيد .در اين پايه تحصيلي كافي
است دانش آموزان درك كنند كه در تقسيم ميوز از يك سلول  ،چهار سلول كه تعداد كروموزوم هاي آن ها نصف
سلول اوليه است  ،ايجاد مي شود .

توجه ! در تقسيم ميوز  ،همانند تقسيم ميتوز  ،آموزش مراحل تقسيم از مفاهيم اين پايه نيست ؛ بنابراين به هيچ
وجه به اين مراحل نپردازيد .در اينجا همانند تقسيم ميتوز فقط به ضرورت وجودچنين تقسيمي (كاهش
كروموزوم ها به منظور ثابت ماندن تعداد كروموزوم ها در هر نوع جاندار) يا به عبارتي كاركرد آن پرداخته مي
شود و بنا نيست كه تقسيم ميوز آموزش داده شود.
دانش آموزان در فعاليتِ مربوط به محل تقسيم ميتوز و ميوز در شكل  9پاسخ آنها مبتني بر ثابت بودنِ تعداد
كروموزوم ها در هر نوع جاندار است .
توليد مثل جنسي در جانوران
ابتدا توجه دانش آم وزان را به شكلِ گفت و گو كنيدِ مربوط به مقايسه گامت ها جلب كنيد و از آنها بخواهيد كه
گامت هاي نر و ماده را با هم مقايسه كنند .آن ها بايد به بزرگ ترين گامت ماده در مقايسه با گامت نر و وجود دم
در گامت هاي نر اشاره كنند  .ممكن است دانش آموزان از متحرك بودن گامت هاي نر آگاه باشند  .در غير اين
صورت دانش آموزان را به اين مفهوم هدايت كنيد كه گامت هاي نر متحرك اند  .براي آموزش واژگان اين قسمت
از درس  ،از دانش آموزان بخواهيد اين دو پاراگراف را مطالعه و نقشه مفهومي براي آن رسم كنند  .اين نقشه مفهومي
مي تواند مانند نقشه زير باشد .

گامت نر(اسپرم)
خارجي(خارج

ازبدن)
داخلي(درون

بدن فرد ماده )

انواع

لقاح

با توليد

تركيب در

گامت ماده

توليد مثل جنسي

دانش آموزان در پاسخ به اين پرسش كه جانوراني كه لقاح خارجي دارند در چه محيطي زندگي مي كنند  ،بايد به
نياز اين جانوران به محيط مايع اشاره كنند  .اين جانوران حتي اگر در خشكي زندگي كنند براي لقاح نياز به محيط
آبي دارند ،زيرا تركيب گامت ها در محيط مايع امكان پذير است .
در فعاليتِ مربوط به لقا ح در پستانداران دانش آموزان با توجه به محيط زندگيِ هر گروه  ،درباره داخلي يا خارجي
بودن لقاح آنها نظرمي دهند .در پاسخ به پرسش هاي اين فعاليت  ،دانش آموزان بايد به اين موضوع توجه داشته
باشند كه خطرات در محيط خارج از بدن بيشتر از محيط داخل بدن است .

دانستني هاي معلم
ماهي ها و دوزيستان لقاح خارجي دارند .هنگام جفت گيري ،جانور نر وجانور ماده  ،گامت هاي خود را درون آب
مي ريزند .در اثر برخورد گامت هاي نر و ماده  ،سلول هاي تخم تشكل مي شوند  .تعداد گامت هايي كه اين جانوران
توليد مي كنند ،بسيار زياد است  .بسياري از تخم هايي كه تشكيل مي شوند به علت خطراتي كه در محيط وجود
دارد  ،از بين مي روند .خزندگان  ،پرندگان و پستانداران لقاح داخلي دارند  ،بنابراين احتمال برخورد گامت نر و
گامت ماده افزايش مي يابد .
ماهي ها  ،دوزيستان و خزندگان معموالً از زاده هاي خود مراقبت نمي كنند .گرچه استثناء هايي نيز وجود دارد ،مثال
انواعي از ماهي ها از تخم ها و زاده هاي خود مراقبت مي كنند  .همچنين كروكوديل نيل از تخم ها و نوزادان خود
مراقبت مي كنند  .شكل زير نوعي وزغ را نشان مي دهد كه تخم هايش را بر پشتش حمل مي كند.

پستانداران را در سه گروه تخم گذار  ،كيسه دار وجفت دار قرار مي دهند .حفاظت از تخم و زاده ها در پستانداران
خصوصاً پستانداران جفت دار به كامل ترين شكل خود مي رسد .لقاح در هر سه گروه از نوع داخلي است .

در پستانداران جفت دار  ،اندام رحم تشكيل مي شود كه محل رشد ونمو تخم است كه درآنجا به جاندار كاملي
تبديل مي شود  .نوزاد از طريق بند ناف از خون مادر تغذيه مي كند  .بند ناف در واقع مجموعه اي از سياهرگ ها و
سرخرگ ها ي جنين است  .مواد غذايي از خون مادر از طريق جفت به درون بند ناف انتشار پيدا مي كنند ومواد
دفعي جنين از جفت عبور مي كنند ووارد خون مادر مي شوند  .در جفت سرخرگ ها و سياهرگ ها ي مادري و
جنين وجود دارند .توجه داشته باشيد كه خون مادر با خون جنين مخلوط نمي شود .بسياري از مواد مضر مانند
داروها  ،موادمخدر و الكل مي توانند از طريق انتشار به جفت راه يابند و از آنجا وارد خون جنين شوند وبه رشد
ونمو جنين آسيب برسانند .مي توانيد از اين مفهوم براي توجه دادن دانش آموزان به اهميت سالمت و تغذيه سالم
مادر بر رشد جنين استفاده كنيد .

توليد مثل در انسان
دراين عنوان به علت اينكه در فصل تنظيم هورموني غدد جنسي توضيح داده شده از تكرار مطلب پرهيز شده است
همچنين دانش آموزان دختر در سال هفتم و دانش آموزان پسر در سال هشتم در كتاب تفكر و سبك زندگي با
موضوع بلوغ آشنا مي شوند  .احتمال دارد كه دانش آموزان شما درباره مفاهيم مربوط به بلوغ يا توليد مثل پرسش
هايي داشته باشند كه شما با توجه به ظرفيت كالس مي توانيد به آنها بپردازيد .اما يكي از موضوع هاي جالب درتوليد
مثل انسان  ،دوقلو زايي و چند قلو زايي است

فعاليت مربوط به دوقلوهاي همسان وغيرهمسان
دانش آموزان در اين فعاليت با توجه به شكل ،چگونگي تشكيل شدن دوقلوهاي همسان و غير همسان را شرح مي
دهند .همان طور كه در شكل معلوم است  ،دوقلوهاي همسان وقتي ايجاد مي شوند كه از يك تخم ،دو توده سلولي
تشكيل و از رشد هر توده سلولي  ،جنين مستقلي ايجاد مي شود .در نتيجه اين دوقلوها از يك جنس وهمسان اند.اگر
جدا شدن سلول ها در مراحله پيشرفته تري باشد ،امكان به هم چسبيدگي دوقلوها در بخش هايي از بدن وجود دارد
.

توليد مثل جنسي در گياهان گلدار
با توجه به اين كه دانش آ موزان در دوره ابتدايي با گل و اجزاي آن آشنا شده اند ،پيشنهاد مي شود كه درس را با
فعاليت مربوط به گل ها انجام دهيد .سعي كنيد تا واژگان كليدي مربوط به گل را خود دانش آموزان بيان كنند و شما
از انتقال مستقيم آنها بپرهيزيد .مي توانيد شكل نام گذاري نشده اي از گل را به دانش آموزان نشان دهيد و از آن ها
بخواهيد تا اجزايي را كه مي شناسند  ،نام گذاري و اطالعاتي را كه درباره آن دارند  ،بيان كنند .
دانش آموزان معموالً كاسبرگ و گلبرگ را بر اساس رنگي بودن گلبرگ ها و سبز بودن كاسبرگ ها تشخيص مي
دهند ،گرچه در بعضي گل ها مانند سوسن يك روزه ( )dadlilyكاسبرگ ها رنگي است .
دانه هاي گروه معموال زرد رنگ اند  ،گرچه به رنگ هاي ديگري نيز يافت مي شوند .گل رُز براي مشاهده تخمك
در تخمدان ها نمونه مناسبي است .خصوصاً گل هايي كه روي شاخه  ،بزرگ شده اند و گلبرگ هاي آنها در حال
ريزش يا پالسيده شدن است .دانش آموزان بعد از مشاهده گل و اجزاي آن بايد شكلي از مادگي گل بابخش هاي
كالله  ،خامه و تخمدان رسم كنند .

دانستني هاي معلم
تك جنسي بودن گل به دگر لقاحي كمك مي كند .دگر لقاحي در مقابل خود لقاحي است ومنظور اين است كه گرده
هاي گل نمي توانند مادگي همان گل را باور كنند .دگر لقاحي سبب گسترش تنوع در زاده ها مي شود  .باد  ،جانوران
و انسان در دگر لقاحي گياهان نقش مثبتي دارند .مثالً درخت خرما در دو پايه نر وماده وجود دارد و لقاح يا آميزش
آن وابسته به انسان است  .دانش آموزاني كه دراستان ها يي زندگي مي كنندكه نخلستان دارد ،ممكن است اطالعاتي
در باره بارور كردن نخل ها داشته باشند.
براي مشاهده رويش دانه گرده ،مي توانيد آزمايش زير را انجام دهيد .
مقدار كمي محلول قندي(  22درصدي ساكارز) درون شيشه ساعت يا هر ظرف مناسب ديگر بريزيد .دانه هاي گرده
را در محلول قرار دهيد .روي شيشه ساعت را بپوشانيد و در جاي نسبتاً گرم قرار دهيد .در فاصله هاي زماني مناسب

مثالً يك روزه از اين محلول كه داراي دانه گرده است ،برداريد و روي تيغه قرار دهيد .روي نمونه را با تيغك
بپوشانيد و آن را با ميكروسكوپ مشاهده كنيد .اگر نتيجه نگرفتيدغلظت محلول قندي را تغيير دهيد .
آيا مي دانيد مربوط به تشكيل ميوه  .بيشتر ميوه ها از رشد تخمدان به وجود مي آيند مانند گوجه فرنگي.تخم ها ي
گوجه فرنگي در واقع تخمك ها يي اند كه رشد كرده اند .اما دربعضي ميوه ها ،قسمت هاي ديگر مادگي در تشكيل
ميوه نقش دارند،مثال درتوت فرنگي ميوه از رشد و آبدار شدن نهنج ايجاد مي شود.

فعاليت و جمع آوري اطالعاتِ مربوط به گرده افشاني در ارتباط با هم طراحي شده اند  .درفعاليت ،دانش آموزان را
به تجاربي كه دارند ارجاع دهيد .رنگ گل ها  ،بو و شهدي كه توليد مي كنند  ،بزرگ بودن گلبرگ هاي رنگي از
مواردي است كه احتماالً دانش آموزان به آن اشاره مي كنند .اين موارد به جلب حشرات و جانوران گرده افشان
كمك مي كنند  .دانش آموزان در جمع آوري اطالعات احتماالً جانوراني مانند خفاش و مرغ شهد خوار يا بعضي
عنكبوت هاي باغي را كه روي گل ها جابه جا مي شوند ،نام مي برند .

گفت و گو كنيدِ پاياني در واقع جمع بندي چند مفهوم اساسي است كه دانش آموزان دردوفصل الفباي زيست فناوري
و توليد مثل در جانداران يادگرفته اند .ابتدا به گروه ها فرصت كوتاهي بدهيد تا با هم گفت و گو كنند  .سپس از هر
گروه بخواهيد تا نظر گروه را ارائه دهد .
دانش آموز بايد درك كرده باشد كه در توليد مثل غير جنسي  ،شباهت زاده ها با هم ديگر و والد به مراتب بيشتر از
توليد مثل جنسي است ،زيرا زاده ها نصف ژن ها را از والد نر ( پدر ) و نصف ژن ها را از والد ماده ( مادر ) مي
گيرند و گامت هايي كه هر فرد توليد مي كند ،حداقل در نصف ژن ها تفاوت دارند ؛ اما در توليد مثل غيرجنسي
چون زاده ها حاصل تقسيم ميتوزند ،ژن هاي يكساني دارند  .بنابراين تنوع زاده هاي غيرجنسي بسيار كمتر از تنوع

زاده هاي حاصل از توليد مثل جنسي است  .بنابراين اگر محيط تغيير كند زاده هاي حاصل از توليد مثل غيرجنسي
بيشتر در معرض خطر از بين رفتن قرار مي گيرند .
دانش آموزان توليد مثل غيرجنسي و جنسي را با توجه به پرسش قبل مقايسه مي كنند .آنها احتماالً مواردي مانند
توليد زاده هاي بيشتر در مدت كوتاه تر را از مزاياي آن و پاسخ يكسان آنها را به تغيير محيط به علت يكسان بودن
آنها را از معايب اين نوع توليد مثل بيان مي كنند.
درارتباط با توليد مثل جنسي احتماالً به تنوع زاده ها به عنوان يك مزيت و در عوض ضرورت وجود دو نفر اشاره
كنند .
ارزشيابي
به صورت عملكردي و آزمون هاي شفاهي و كتبي انجام مي شود .
درارزشيابي عملكردي ميزان مشاركت و چگونگي عملكرد دانش آموزان در فعاليت ها و تكاليف خواسته شده
 ،ارائه گزارش  ،انجام آزمايش ها و مشاركت در گفت و گوها مورد نظر است در اين ارزشيابي دانش آموزان با
همديگر و با خود مقايسه مي شوند  .آزمون ها به صورت پرسش هاي شفاهي  ،آزمون هاي كتبي مياني و پاياني
برگزار و مجموع نتايج آن ها در ارزيابي دانش آموزان به كار گرفته مي شود.

