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 شودموضوع: کارها آسان می درس:ریاضی    پایه:چهارم  نام:
 

 هدف کلی  هاکاربرد اهرم

 زندگی  ها دریادگیری کاربرد اهرم

 ها برای آسان شدن کارهااستفاده از اهرم

اهداف  

 جزئی

حیطه   دهد.ها در زندگی روزمره را توضیح میکاربرد اهرم

 شناختی

اهداف 

 عملکردی

حیطه ی  سازد.های ساده برای آسان شدن کارهایش میاهرم

 مهارتی

 ود.شها در زندگی عالقمند میها و کاربرد انبه شناخت انواع اهرم

 

حیطه ی 

 نگرشی

روش  روش تدریس اعضای تیم

 تدریس

الگوی 

 تدریس

ابزار و  کتاب، ماژیک، تخته وایت برد و چند اهرم ساده

 وسایل

چیدمان  اند.های چهارنفره نشستهدانش آموز به صورت گروه

 کالس

آموزان،  سالم و احوالپرسی، حضور و غیاب، بررسی سالمت جسمی و روحی دانش فعالیت  آمادگی
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های  ی قبل.تکلیف جلسه بررسی

 .پرسممیی  درس گذشته سواالتی  درباره از دانش آموزان  ورودی: مقدماتی

 

ارزشیابی 

 آغازین

شود؟ هایی میها چه استفادهدانید از اهرمآیا میپرسیم آموزان می:از دانشتشخیصی

 چند اهرم ساده که اطرافتان است را نام ببرید؟

 انگیزه سازی  بریم.اهرم مانند انبردست، منگنه، سیم چین و . . . به کالس میچند 

ها آموزان تدریس کردیم از آنها را برای دانشها و چیستی آناز جلسه قبل که اهرم

ها در زندگی و کارها خواهیم به صورت گروهی درباره کاربردهای مختلف اهرممی

آید را به کالس ارائه دهند. از هر گروه یک نفر میتحقیق کنند. سپس نتیجه تحقیق خود 

 پردازند. اند میو به توضیح آنچه از تحقیقشان دریافته

 ارائه محتوا

شان گفت از های تحقیقها توضیح خود را درباره یافتهپس از اینکه هریک از گروه

 پرسیم.میهای دیگر درباره مطالب گروهی که تدریسش را انجام داده است، سوال گروه

ارزشیابی 

 مستمر

 

اند را به صورت ها دریافتهخواهیم آنچه امروز از توضیحات و آزمایشها میاز گروه 

 مکتوب بنویسند و برای دیگر دوستانشان توضیح دهند. 

جمع 

بندی و 

نتیجه 

 گیری

 

ز دهیم)مثال به یک گروه انبردست و گروه دیگر منگنه و...( و ابه هرگروه یک اهرم می

خواهیم سه قسمت اصلی ان را مشخص کنند و درباره استفاده و کاربرد آن ها میان

 توضیح دهند.

 

 ارزشیابی پایانی
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خواهیم پنج اهرم ساده را نقاشی کنند و سه قسمت آن را آموزان میاز هرکدام از دانش

 بر روی آن نقاشی مشخص کنند.

 

 تعیین تکلیف

 

 


