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  70-07صفحات     انرژی    موضوع: سفر        ششم  :علوم      پایه :درس         نام:     

 
 هدف کلی  .کنند یم لیتبد ای و رهیذخ را انرژی که یلیوسا با ییآشنا

 .کنند انیب ساده و محدود لیوسا در را انرژی لیتبد

 کنند انیب متنوع لیوسا در را انرژی لیتبد

 را شود یم انجام ها آن در انرژی لیتبد نوع کی از شیب که لیوسا در را انرژی لیتبد

 .کنند انیب

 آشنایی با نظم و خلقت خداوند در آفرینش هستی 

اهداف  

 جزئی

نابود  ید ولیآ یگر در میبه شکل د یکند و از شکل یر مییتغ نکه انرژی دائماًیدرك ا -

 شود. ینم

 انرژی چیست؟ -

 مختلف انرژی را نام ببرید؟های  شکل -

 انرژی شیمیایی چیست؟ -

  ای را با ذکر مثال توضیح دهد؟ رهانرژی ذخی -

حیطه  

 شناختی

اهداف 

 عملکردی

 ط به تبدیالت انرژی را انجام دهد.ات مربودانش آموز بتواند آزمایش

  زنجیره تبدیالت انرژی را رسم نماید. دانش آموز بتواند

ی  یطهح

 مهارتی

 مصرف درست انرژی عالقه نشان دهد.دانش آموز به 

 دانش آموز مشتاق انجام فعالیت ها و آزمایش های علوم شود.

 .دانش آموز نسبت به دنیای اطرافش کنجکاو شود

 دانش آموز خالق هماهنگی های زمین و طبیعت را ستایش کند.

ی  حیطه

 نگرشی

روش  روش تلفیقی)نمایشی،پرسش و پاسخ، کار عملی(    

 تدریس

الگوی 

 تدریس

 وان،یل، بخاری(، مداد )مثل گرما منبع، کاغذی فرفرهکتاب، ماژیک، تخته وایت برد، 

 ای برنج دانه چند – یکیپالست طبل – شکل لیمستط بازی اسباب قطعه چند و توپ

 .یکوک بازی ، اسباب کوچک سنگ کی و یکیپالست آب ظرف، گرید ی دانه

ابزار و 

 وسایل

چیدمان  روبه روی هم نشسته اند. نفره 4-3دانش آموز به صورت گروه های 
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 کالس

ی دانش آموزان، سالم و احوالپرسی، حضور و غیاب، بررسی سالمت جسمی و روح

 ی قبل. بررسی تکلیف جلسه

فعالیت  آمادگی

های 

 .میدرس گذشته می پرسی  از دانش آموزان سواالتی درباره ورودی: مقدماتی

 

ارزشیابی 

 آغازین

 ریغ و یتماس) روهاین انواع و روین مفهوم و انرژی مورد در ییها پرسشتشخیصی: 

 ؟ یمپرس یم آموزان دانش از را (یتماس

 

 را آن و آورد یم کالس به خود با را یکوک بازی اسباب کی کالس به ورود هنگام معلم

 کند. یم رها نیزم روی بر و کرده کوك آموزان دانش چشم شیپ

 انگیزه سازی 

 معلم:

 کرده جلب ن،یتورب روی بر آبشار و آب ریتصو ،یعنوان ریتصو به را آموزان دانش توجه

 آنان ازو  است انرژی راتییتغ موضوع با آموزان دانش شتریب ییآشنا آن هدف که

 فقط قسمت نیا در کنند؟ یم مشاهده انرژی در یراتییتغ چه کنند، انیب میخواه یم

 . میکن یم واگذار درس نیا سیتدر ادامه به را لیتکم و اصالح و میشنو یم را نظراتآنان

 یعبارت ای جمله در را انرژی واژه کدام هر خواهم یم آموزان دانش از ، درس ابتدای در

 شنونده فقط معلم.)کنند انیب باره نیدرا گوناگون جمالت کنند یسع و برند کار به

 (است نظرات

 آموزان:دانش

 به آن منابع و ها شکل ، انرژی با رابطه درآموزان مطالبی را از سال سوم ابتدایی  دانش

 .کنند انیب نهیزم هر در ییها مثال خواهم یم آنها ازآورند،  یم ادی

 :معلم

 تا دهم یم فرصت آنها به و دهند انجام را 76 صفحه شیخواهم آزما آموزان می از دانش

 به یحرکت انرژی اول شیآزما در.) کنند دایپ را انرژی التیتبد و شکل ، خودشان

 انرژی ، سوم شیآزما در – یحرکت به ییگرما انرژی ، دوم شیآزما در – ییگرما

 یحرکت

 ارائه محتوا
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 انرژی ، پنجم شیآزما در و یحرکت به یحرکت انرژی ، چهارم شیآزما در -یصوت به

 شود( یم لیتبد یحرکت به دوباره یصوت و یصوت به یحرکت

 :معلم

 التیتبد که ببرند نام را دهیپد ای لهیوس چند توانند یم ایآ پرسم یم آموزان دانش از

 ؟ است انجام حال در ها آن در انرژی

 انرژی با آموزان دانش ییآشنا (؟: شود یم رهیذخ موادی چه در انرژی»از  هدف

 همه خواهم یم آموزان دانش از ، 76 صفحه ریتصو مورد در در لذا . است ییایمیش

 . کنند یبررس ییغذا دیتول و ازین نظر از را اهانیگ و جانوران

 رهیذخ منظور به جسم بردن باال روش با ، 07 صفحه کاوشگری انجام با آموزان دانش

 ، خود گروه همراه تا دهم یم فرصت آموزان دانش به . شوند یم آشنا انرژی سازی

 متر یسانت 47 و 37 فواصل از شیآزما تکرار از قبل . کنند تجربه را ها شیآزما شخصا

 آب سطح با برخورد در بار نیا ، سنگ انرژی دیکن یم ینیب شیپ »پرسم یم ها آن از

 «؟باشد کرده ریییتغ چه

 های واژه از حتما ، فوق های دهیپد حیتوض برای که کنم یم قیتشو را آموزان دانش

 قرار شانیا لغت فرهنگ در شتریب میمفاه نیا تا کنند استفاده انرژی لیتبد و انرژی

  رند.یگ

 معلم:

 که دیشناس یم را یلیوسا چه و دیا داشته فوق شیآزما مشابه ییها تجربه چه ها بچه

 ؟ کنند یم رهیذخ خود در انرژی ، رفتن باال با

 رهیذخ روش نیا به انرژی ، ها آن انجام هنگام که کنند اشاره ییها ورزش به نیهمچن

 رسد یم مصرف به ای شود یم

آموزان:دانش

 های تجربه و . شوند یم آشنا انرژی دسازی رهیذخ های روش با بعد شیآزما انجام با

 .کنند یم انیب کالس در را خود

 

ارزشیابی  سواالت و فعالیت های حین تدریس.  
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 مستمر

آغاز زنگ تا کنون چه از دانش آموزان می خواهم با یکدیگر مشورت کنند و بگویند از 

 چیزهایی یادگرفته اند.

و ازآن ها می پرسم. نظم و آفرینش زیبا و بی نقص زمین  به چه چیزی پی می برند؟؟ 

 سپس به خلقت خداوند وزیبایی های او و از شگفتی های خلقت اشاره می کنم.

جمع 

بندی و 

نتیجه 

 گیری

 

 ارزشیابی پایانی پرسیم. می آموزان دانش از انرژی التیتبد مورد در هایی پرسشاز دانش آموز 

 آنان در انرژی لیتبد و کنند یم ییشناسا را ییها دهیپد ای ها لهیوس آموزان دانش -1

 .کنند یم یمعرف خود دوستان به را

 یم رسم کاغذ روی را ردیگ یم صورت آن ی لهیوس به انرژی لیتبد که را یطرح -2

 . دهند یم حیتوض خود دوستان برای کالس در را آن و کنند

 تعیین تکلیف

 

 

 

 به نام خدا

 

  طراح :                                                  04تا 01طرح درس علوم ششم صفحه ی 

 درس نهم سفر انرژی

 آشنایی با انواع انرژی و تبدیالت آن  هدف کلی :

 

 اهداف جزیی:

 انواع  شکل های انرژی را نام ببرد )دانشی(

 محدود را بیان کند)دانشی (تبدیل انرژی در وسایل 

 در مصرف انرژی )نورانی ،گرمایی ،..( صرفه جویی کند )عاطفی (

 وسایلی را که چند تبدیل انرژی در آن ها صورت می گیرد را تشخیص دهد)مهارتی (

 انرژی موجود در مواد غذایی را با هم مقایسه کند )مهارتی (
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 مشارکتی ،بارش مغزیروش تدریس :

 نیاز :وسایل مورد 

فنر یا کش ،تصویر کرم شب تاب و سفره ماهی ،اسباب بازی کوکی ،تصویر تیرانداز یا آوردن  تیر و کمان 

 درست شده توسط خود دانش آموزان ،کتاب ،بسته های مواد غذایی خط کش و قفل دستی کوچک 

 

 

 ارزشیابی تشخیصی:

 انواع انرژی را نام ببرند.

 ببرند و برای آن نمونه هایی از وسایل را ذکر کنند .چند نوع تبدیل انرژی را نام 

 

 ایجاد انگیزه :

 با ورود معلم و همراه داشتن قفل و فنر و خط کش یا متر و چند مواد غذایی مانند پاکت شیر،پفک و...

 

 ارایه ی درس جدید :

آموزان فنر و قفل بعد از سالم و احوال پرسی و گروه بندی ، ارزشیابی از مباحث پیشین درس به دانش 

کوچک دستی و خط کش را نشان می دهیم به دانش آموزان می گوییم با توجه به اینکه در چلسه قبلی 

با ذخیره انرژی در وسایل آشنا شدید به نظر شما اگر این فنر را به تکیه گاهی وصل کنم چگونه می توانم 

با هم به صورت نه می توان نشان داد؟؟انرژی را در آن ذخیره کنم ؟؟ به نظر شما با این وسایل چگو

گروهی مشورت کنند . بعد از آن معلم با کمک دانش آموزان آزمایش را انجام می دهند ،آزمایش به این 

صورت است که فنر یاکش را به تکیه گاهی وصل می کنیم و کنار آن خط کش را قرار می دهیم .قفل 

کشیدن قفل به اندازه ی ده سانتیمتر آن را رها می  کوچک دستی را به انتهای فنر وصل می کنیم و با

و ....و نتایج را س 6س و  4ادداشت می کنند و بار بعدی کنیم سپس تا جایی که فنر باال رفت ،گروه ها ی

و معلم از گروها می خواهد که نتیجه گیری کنند در کدام حالت انرژی ذخیره شده در یاد داشت کرده 

 یح دهند .فنر و قفل بیشتر است توض

سپس معلم به یک گروه یک اسباب بازی کوکی و گروه دیگر تصویر یک تیرانداز و گروه دیگر تصویر 

و را با دقت نگاه کنند و باهم مشورت کنند و به گروه چهارم تصویر کرم شب تاب  02کتاب صفحه 

ونگی ذخیره شدن با هم مارماهی و سفره ماهی را نشان دهد از گروه اول و دوم بخواهد تبدیل انرژی و چگ



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با 

مراجعه کنید  آسمانهزار تومان به سایت علمی و پژوهشی  دو قیمت فقط

.www.asemankafinet.ir 

 

 

مشورت کنند و گروه سوم باید برای همکالسی هایشان درباره تبدیل انرژی و ...توضیح دهند و از گروه 

چهارم می خواهد درباره ی حیواناتی که انرژی نورانی و الکتریسیته دارند بحث کنند و برای همکالسی 

گروهی شان برای کل کالس توضیح دهند و معلم هایشان توضیح دهند . بعد از اتمام وقت هر کدام از کار

  توضیحات تکمیلی را ارایه می دهد .

در آخر پاکت شیر و  پفک و ...را قسمت ارزش غذایی را به دانش آموزان نشان می دهد که به خوبی 

مشاهده کنند و واحد اندازه گیری انرژی را به آن ها معرفی می کند که واحد اندازه گیری انرژی ژول 

است و برچسبی که روی مواد غذایی یا وسایل برقی وجود دارد برای نشان دادن مقدار انرژی موجود در 

 آن است .

 

 

 

 

 جمع بندی :

انرژی مانند یک مسافر است که همیشه در حال مسافرت و تغییر و جابه جایی است و از بین نمی رود و 

انرژی است که نقش مهمی روی زمین و موجودات همواره در حال ادامه است . خورشید یک منبع بزرگ 

آن دارد ،سوخت های فسیلی و انرژی هایی که در زندگی ما تاثیر مهمی دارند همه از لطف و کرم خدا 

 می باشد که ما باید در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم و آن ها را هدر ندهیم .

 

 ارزشیابی پایانی :

 دام از گروه ها باید تبدیل انرژی را در آن توضیح دهند .معلم چند وسیله را نام میبرد و هر ک

 درباره تاثیر انرژی و اهمیت آن در زندگی برای معلم بیان کنند .

 به نظر شما انرژی از بین می رود توضیح دهید ؟

 

 تعیین تکلیف :

س ارایه میزان انرژی موجود نوشته شده روی بسته های غذایی را باهم مقایسه کند و گزارشی در کال

 دهد.

و تبدیل شدن انرژی را در آن توضیح دهد .)مانند را در محیط اطراف خود پیدا کند یا فعالیت چند وسیله 
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 بازی ها و ورزش ،وسایل برقی خانه و ...(

 

 


