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 تهیه کننده : تاریخ :

تعداد دانش 

 آموزان :

 مفهوم گنجایش و واحد های اندازه گیری کلیاهداف 

 مفهوم گنجایش را درک کند  هدف های جزئی

 لزوم استفاده از واحد استاندارد و اندازه گیری گنجایش اجسام را بیان می کند 

 واحد اندازه گیری حجم مایعات را می داند و به کار می برد 

 کسواحد لیتر را به واحد کوچکتر تبدیل می کند و بالع

 ندازه گیری مایعات با حجم متفاوت مناسب ارایه می کند و عالقه نشان می دهد ابرای  هدف های رفتاری

 در فعالیت ها و حل تمرین عالقه نشان می دهد

 گنجایش مایعات را به درستی محاسبه می کند 

واحد های اندازه گیری را به درستی توضیح می دهد و می داند هر مایعی را با چه 

 حدی می توان خواند وا

 مسیله های مربوط به حجم و گنجایش را حل می کند 

الگو های نوین در 

فرآیند یاددهی و 

 یادگیری

 

روش های 

 تدریس

 –بحث گروهی 

 

مواد و وسائل 

 آموزشی

 ظرف شیشه ای –ندرج ملیوان  –کتاب 

مدل کالس و 

 گروه آموزشی

 نفره 5گروه بندی  –سنتی 

 زمان انفعالیت های دانش آموز فعالیت های معلم 
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فعالیت های قبل 

از تدریس ) 

مهارت های 

 ارتباطی (

 سالم و احوالپرسی

 صلوات و دعای فرج

 گروه بندی

 سالم و احوالپرسی

 خواندن دعا

 عالقه مندی به گروه بندی

........ 

 دقیقه

 

 

 

ارزشیابی 

 تشخیصی)ورودی(

می دانید تو این ظرف شیشه ای  -

بطری های شیر جا چندتا از این 

 می شود

می دانید چگور می تونیم حجم  -

یک قطعه سنگ رو به دست 

 بیاریم

با عالقه و بر طبق دانسته های 

خود به بحث و ارایه پاسخ می 

 پردازند

........... 

 دقیقه

معرفی درس 

جدید و ایجاد 

 انگیزه

در صورت امکان یک مکعب شیشه 

 درست کنید  09در  09در  09ای 

یک پاکت شیر یک لیتری به کالس 

بیاورید حجم مکعب را اندازه گیری 

سانتی متر مربع شیر را  0999کنید : 

در داخل مکعب شیشه ای بریزید از 

دانش آموزان بخواهید در مورد رابطه 

بین حجم شیشه و مقدار شیر بحث 

 کنند 

سانتی متر  0999رابطه ای بین 

 مکعب و یک لیتر پیدا کنید 

ر گروه و ارایه پاسخ مشورت د

 توسط دانش آموزان

.......... 

 دقیقه

فعالیت های 

 ضمن تدریس 

فرایند یاددهی و 

 یادگیری

یک تکه سنگ به دانش آموزان نشان 

 دهید 

لیوان مندرج را تا یک مقدار مشخص 

 آب بریزید و درجه را یادداشت کنید 

سنگ را داخل لیوان آب انداخته و 

 کنید درجه جدید را یادداشت 

هر گروه در بین خود مشورت 

کرده و در بحث گروهی و پرسش 

و پاسخ شرکت کرده و در انجام 

 فعالیت ها مشارکت دارند 

.......... 

 دقیقه
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در مورد اختالف این دو درجه و این 

که نمایان کننده حجم سنگ است 

 گفتگو کنید 

جمع بندی و 

 نتیجه گیری

مفهوم گنجایش ارائه شده و مسایل 

 حل شد 

واحد های اندازه گیری برای مایعات 

 با اندازه های مختلف ارایه شد

تبدیل واحد ها با مسایل مختلف ارایه 

 و حل شد

با عالقه به توضیحات معلم دقت 

می کنند . در بحث و نتیجه 

 گیری شرکت می کنند . 

فعالیت پایانی و نتیجه درس را 

 خوب انجام می دهند . 

........... 

 دقیقه

 

 

 

 

 

محاسبه گنجایش و حجم در  - ارزشیابی تکوینی

 مسایل ارائه شده

در مورد سواالت ارایه شده 

ارزشیابی در گروه یا به صورت 

فردی فکر کرده و پاسخ می دهد 

. 

........... 

 دقیقه

های ارایه شده و انجام فعالیت  - تعیین تکلیف

 فعالیت های کتاب

 ........... انجام کامل تکالیف

 دقیقه

صلوات و دعای فرج و آرزوی سالمتی  اختتامیه

 برای همه مسلمانان

  شرکت در اختتامیه و دعا

 


