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 نفر 81 آموزان تعداددانش        چهارم كالس             موادرساناوغيررسانا

 هدف كلي :آشنايي با مدارالكتريكي

 رفتارياهداف 

 مهارتها)حيطه رواني حركتي(

 (مستقل اجراي.)برد مي پي  مدارالكتريكي ساخت طرز به    •

 (مستقل اجراي.)كند رسم را ساده مدار يک در الكتريسيته جريان ي نحوه است قادر تنهايي به    •

 (مستقل اجراي)دهد پاسخ درس به مربوط سئواالت به تواند مي تنهايي به    •

 نجام كليه فعاليتها دقت مي كند.)دقت(ا در    •

 (دقت.)كند پيدا را شده خواسته مطالب تا كند مي دقت ها آزمايش و عكسها به    •

 (دقت.)كند مي دقت خود گروهي هم به دادن امتياز در    •

 (حركات هماهنگي.)دهد مي انجام ماهرانه را مدار يک ساخت    •

 از راههاي گوناگون با مهارت انجام مي دهد.)هماهنگي حركات( را آن شكل رسم و مدار يک ساخت    •

 (شدن عادي.)برد مي داندوپي مي زندگي ودر فكر پرورش در را علوم نقش    •

 ( شدن عادي و دقت.)برد مي پي جويي صرفه اهميت به •

  

 وسايل ورسانه هاي مورد نياز : 

تخته هم اندازه به تعداد گروه ها ،كتاب علوم چهارم ،  5عكسهايي از وسايل برقي،باتري وسيم نازک ،المپ كوچک ، مقوا ، 

ماژيک ، كاغذ ، خودكار، عروسک ، جعبه موزيكال و كارت تبريک موزيكال و كتاب يار دبستاني علوم و مدادرنگي و شكالت 

 ه مجازي سي دي درسي و استفاده ازپاورپوينتاستفاده ازآزمايشگا   وكارت امتياز ...
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 مفاهيم وواژه ها:

 مدار الكتريكي ، باتري و سيم هاي رابط ، چسب و المپ ،جريان الكتريسيته ،انرژي شيميايي باتري،تبديل انرژي

  

 الگوها وروش هاي تدريس:

 الگوي پردازش اطالعات با نگرش فراشناختي

،بارش مغزي،پيش سازمان دهنده،پرسش وپاسخ،استفاده از منابع ديداري وشنيداري و  : روش حل مسئله،كاوشگري روش ها

 بحث گروهي و توضيحي

  

 :دالئل انتخاب روش هاا،همراه بامراحل

 : شنيداري و ديداري منابع از استفاده    •

مجزا دانست.معلم در هر گونه استفاده از منابع ديداري و شنيداري در تدريس رادر حقيقت نمي توان شيوه اي مستقل و 

تدريسي مي تواند از وسايل ديداري وشنيداري كمک بگيرد.مثالًدر هنگام سخنراني يا توضيح مطلبي ممكن است از عكس 

وتصاويري استفاده كند.به طور كلي كاربرد منابع ديداري وشنيداري براي انگيختن كنجكاوي دانش آموزان وتشويق آنان به 

 ثر است كه در اين طرح درس براي قسمت ايجاد انگيزه وشروع درس از آن استفاده شده است.فراگيري بسيار مؤ

  

  

 :دهنده سازمان پيش الگوي    •

اين الگو آموخته هاودانسته هاي پيشين را به درس جديد مرتبط و پيوند مي دهدكه باعث يادگيري با معنا مي شود. در اين 

اردتا مطالب جديد را از مطالب قبلي تميز دهند.اين الگو منجر به تقويت روش ،معلم ساخت ذهني را در دست د

مفاهيم،درون سازي معني دار اطالعات وافكار،عادت به تفكر منظم ومنطقي مي شود.در اين طرح درس از اين الگو در قسمت 

لب يا وظيفه مورد نظر رفتار ورودي وارزشيابي تشخيصي استفاده نموده ايم.)ارائه پيش سازمان دهنده ،ارائه مطا

 يادگيري،تحكيم سازمان شناخت(

  

  

 :وپاسخ پرسش شيوه    •

شيوه اي است كه معلم به وسيله ي آن فرا گير را به تفكر درباره مفهومي جديد با بيان مطلبي فرا گرفته شده تشويق مي 

 كند . از اين شيوه در انواع ارزشيابي اين طرح درس استفاده شده است . 
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 : مسأله حل روش الگوي    •

 به منجر كه  اين روش يكي از روشهاي فعال ونوين تدريس است در اين روش آموزش در بستر پژوهش انجام مي شود

 آوري جمع به سپس ، مشخص را مسأله معّلم ابتدا روش اين در.  شود مي آموزان دانش در پايدار و عميق و اصيل يادگيري

 ها فرضيه درنهايت و سازي فرضيه آموزان دانش  ان مي پردازد بر اساس اطالعات جمع آوري شدهآموز دانش توسط اطالعات

 .  شود انجام گيري نتيجه و آزمون را

در اين طرح درس مسأله : الكتريسيته چگونه جريان پيدا مي كند ؟ مطرح و دانش آموزان راه هايي را بيان مي كنند و اجرا 

مي كنند و راه حل هاي مطرح شده مورد آزمايش قرار داده مي شود و نتيجه گيري مي شود كه بايد يک راه حل مناسب ترو 

هنما عمل مي كند و مواردي را توضيح مي دهد و اجرا مي كند و دانش آموزان با مفيد تري ارائه كرد و معّلم به عنوان را

 دقّت گوش مي دهند و در اين مرحله به بارش مغزي منجر مي شود و راه هاي ديگري به ذهن آنان مي رسد .

 از اين روش بهره برد. : در مواقعي از تدريس كه فراگيران نياز به راهنمايي بيشتر دارند ، مي توانروش توضيحي        ·

  

  

 فعاليتهاي قبل ازتدريس : 

 حفظ و هماهنگ طور به معني با همراه قرآن كتاب قرآني هاي پيام از يكي خواندن ، غياب و حضور ،  سالم و احوال پرسي

ايل برقي وس برق مصرف گزارش ارائه)  گذشته تكاليف ،بررسي فراگيران جسمي و روحي وضع در دقت ، آموزان دانش توسط

 و چگونگي صرفه جويي وبحث گروهي كوتاه در مورد تكليف گذشته( ،تعيين گروهها

 نحوه گروه بندي : 

 ، دانا بينا، ، توانا   با استفاده از پذيرايي باشكالت كه كاغذهايي درون آن ها جاسازي شده و درون آن ها كلماتي نظير )

نفره تشكيل مي شود.از دانش آموزان  4نفره و سه گروه 5يت دو گروه نها در كه شده نوشته تعدادي به(    شنوا كوشا،

خواسته مي شود كه هر كس در گروه جديد خود قرار بگيرد.و شخصي كه كنار نوشته اش عالمت قرمز وجود دارد ،او به 

 عنوان سرگروه انتخاب مي شود.به اين ترتيب يک گروه بندي تصادفي صورت مي پذيرد. 

 شنوا گروه  : گروه توانا گروه بينا ، گروه كوشا ، گروه دانا ، نام هاي گروهها

  

  

: با اعالم معلم سر گروهها در برگه يادداشت مربوط به گروه ، به ازاي هر فعاليت مثبت و درست وهمكاري و نحوه تشويق

اساس ستاره ها ،كارت امتياز همياري با يكديگر و موفقيت در انجام فعاليت ها ، ستاره اي مي كشد و در پايان تدريس بر 

 داده مي شود تا از كمد جوايز ،هديه دريافت مي كنند.
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 هم با آموزان دانش گرفتن قرار تعامل در جهت.     دايره : به شكل  چينش يا چيدمان كالس

  

  

 : فعاليت هاي ضمن تدريس

 رفتار ورودي:

 از دانش آموزان انتظار مي رود:

 را بدانند.. انرژي مفهوم    •

 .بشناسند را  انرژي انواع    •

 ..كنند بيان را يكديگر به ها انرژي تبديل بتوانند    •

 .(اند خوانده اول كالس در.) است گرما و نور داراي روشن المپ يک كه بدانند     •

 .كند مي حركت و گرما و نور توليد مختلف وسايل در الكتريكي انرژي كه بگويند بتوانند    •

  

 سنجش آغازين:

 .كند مي.................  توليد اتو در الكتريسيته      -8

 .كند مي..................توليد تلويزيون در الكتريسيته      -2

 كولر المپ، ، كند؟سماوربرقي مي حركت توليد الكتريسيته زير وسايل از يک كدام در      -3

 .................. مي كند. توليد سشوار در الكتريسيته      -4

  

 ايجاد انگيزه وآمادگي :

سنجش آغازين همراه با ايجاد انگيزه با هم انجام مي گيرد. به اين ترتيب كه : تعداد ي عروسک و اسباب بازي موزيكال با 

صب مي شود كه ن آموزان دانش ورود از قبل برقي، وسايل  و المپ و باتري عكس و كالس مختلف نقاط در هماهنگي قبلي 

 پيش الگوي از استفاده با.()است شده ذكر آغازين ارزشيابي قسمت در  سؤاالت. )  سؤالتي در كنارعكس ها نوشته شده است

 (:دهنده سازمان

 گام اول:ارائه پيش سازمان دهنده:

ده وكارت موزيكالي كه به در ش نصب تابلو ودر  هستند الكتريكي مدار انواع داراي كه بازي وسايل  با استفاده از تصاويري و
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كالس نصب شده و هنگام ورود نظر دانش آموزان به آن ها جلب مي شود.)ايجاد انگيزه( وپس از گروه بندي نماينده هر گروه 

 يكي از آن هارا بر مي دارد وبا هم گفتگو مي كنند .)تقويت هوش موسيقايي(

 گام دوم: ارائه مطلب يا وظيفه مورد نظر يادگيري:

 مان با اين گام رفتار ورودي سنجيده مي شود.همز

 .بنويسيد كاغذ در را افتيد؟آن مي معلم:بچه هاي گلم!با ديدن اين تصاوير به ياد كدام مطالب آموخته شده در علوم 

خ پاس عكس زير سؤاالت به.بدانيم بيشتر گام سوم: تحكيم سازمان شناخ معلم:بچه ها امروز مي خواهيم درباره الكتريسيته 

 بدهيد).همزمان با اين گام ارزشيابي تشخيصي صورت مي گيرد.(

فراگيران در هر سه گام تمام فعاليتهاي خواسته شده را بااشتياق انجام مي دهندوسرگروهها برگه را به معلم برمي گردانند 

دهد.از بعضي از گروهها مي .معلم پس از بررسي به هر گروه كه پاسخ درست داده باشند وهمكاري داشته باشند امتياز مي 

خداهد كه سؤال را به همراه پاسخي كه داده اند براي سايرين بخوانند و ديگر گروه ها به پاس خها توجه كنند و اگر پاسخ 

 كامل تري داشتند ارائه نمايند.

 ارائه مطلب)فعاليتهاي هنگام تدريس(:

 بود،معلم فراهم جديد درس تدريس براي الزم بستر  اني كه،زم بندي وگروه پس از ارزشيابي آغازين و آماده سازي كالس 

 :دهد مي انجام زير تدريس الگوهاي براساس گونه اين را جديد فعاليت

 :الگوي حل مسأله

 :بيان مسأله

د. ) معلم با اشاره به تصاوير و وسايلي كه بچه ها آورده اند و طرح سؤاالتي نظير : كدام يک از اين وسايل با ديگران فرق دار

اشاره به المپ كالس و دوربين فيلم برداري و سشوار و چراغ قوه ( بچه ها پس از كمي فكر بيان مي كنند كه بعضي از آنان 

 را روي تابلو مي نويسد.«؟چگونه الکتريسيته جريان پيدا مي كند»از باتري و بعضي از برق انرژي مي گيرند. سپس معلم:

شورت مي نمايندو با استفاده از وسايلي كه در اختيار دارندسعي مي كنند پاسخ دانش آموزان فكر مي كنند وبا هم م

دهند.معلم با اشاره به يک چراغ قوه و تفاوت آن با ساير وسايل برقي، بيان مي كند كه براي پاسخ دادن به اين سؤال بايد 

 ه كمک سيم و باتري، روشن كنيم؟چگونه مي توانيم المپ را بكنيم و بفهميم كه  جمع آوري اطالعاتطبق روش علمي 

 نهايي برسيم. نتيجه كنيم وبه آزمايشبسازيم و  فرضيهسپس 
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 وبا كند مي همكاري آنها با زندو مي سر ها گروه به معلم.كنند مي عمل هم همكاري با گروه در هريک از دانش آموزان 

روشن كند امتياز مي گيرد و فرصتي به گروه هاي  را المپ توانست كه گروه سازندوهر مي مدار يک آنها معلم هاي راهنمايي

( خود گروهها پي به كاربرد  بارش مغزيديگر مي دهيم تا به دنبال رفع مشكل بروندو راههاي ديگري را امتحان كنند. ) 

 انواع باتري و انواع المپ و حتي تعداد سيم برندو بتوانند انواع مدار ساده راتشكيل بدهند.

كات ايمني مربوط به برق را نيز به آنان گوشزد مي كنيم و حس كنجكاوي آنان را نسبت به ارزش و در هنگام فعاليت ن

اهميت برق در زندگي فعال مي كنيم و گروههايي كه با هم همكاري دارند مورد تشويق قرار مي گيرند.) از انواع تشويق 

 ت امتياز (كالمي نظير : تشويق فشفشه اي ،نوجوان كوش ، صلوات وتشويق با كار

پس از دادن فرصت الزم براي آزمايش وكار گروهي ، توجه دانش آموزان را به ارائه گزارش توسط تک تک سر گروهها جلب 

 مي كند.

از سرگروهها مي خواهد كه همراه با مدارساخته شده در گروه ، به جلوي كالس بيايند و مدار ساخته شده آزمايش مي گردد 

 ست وصل شده بود والمپ روشن شده باشد امتياز مي گيرد.. هر گروهي كه مدارش در

سپس از گروهها خواسته مي شود كه نقاشي طرح مدار خود را بكشند.بعد يكي از اعضاي گروه نقاشي مربوطه را در تابلو 

 نصب مي كند و بقيه به آنها امتياز مي دهند.

 مفهوم درس پي برده است.هر گروهي كه بتواند نقاشي مربوطه را درست بكشد ، مسلماً به 

بااستفاده از آزمايشگاه مجازي وسي دي كوشا وميشا موادرسانا وغيررسانا راتمرين مي كنند.ودرصورت فرصت 

 از نرم افزار پاور پوينت مطالب بيشتري را مي آموزند.

  

كردن نامحسوس چک ليست درحين تدريس همراه با پرسشهايي كه انجام مي شد انجام مي گردد.پر ارزشيابي تکويني:

 توسط معلم براي هر گروه يا دانش آموز

  

  

 جمع بندي 

 چنين هم.پذيرد مي صورت بندي جمع تابلو روي در نوشتن و آن خواندن و   06  با مراجعه به كتاب دانش آموز صفحه ي 

ک نمايشگاه موقت و با اشاره به ي تشكيل و كالس جلوي در آموزان دانش خود توسط شده ساخته مدارهاي دادن قرار با

 چگونگي برقراري جريان الكتريسيته در قالب يک شعر :

 توانا و كوشاييم                          ما بچه هاي دانا
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  زيبا مداري ساختيم                  باسعي و كوشش خود

 گذركرد باتري ازيک                     برق از طريق سيمي

 را آن كرد روشن فوري                       ي زيبارسيد به المپ

 ما باتري به برگشت                       سپس با سيمي ديگر

                  شنوا گوش وهم   بينا چشمي داريم                      ما خدا را شاكريم

جمع بندي صورت مي پذيرد.قسمتي از ارزشيابي  ؟ فهميديد چه آزمايش اين از كه اين به نسبت ها گروه از سؤال با و  

 پاياني نيز در اين قسمت انجام مي شود.

  

 ارزشيابي پاياني:

 .كنيد تعريف را الكتريكي مدار    •

 كنيد؟ روشن را المپ ، باتري و سيم يک كمک به توانستيد چگونه    •

 كرد؟ روشن را المپ باتري و سيم چند  آيا مي توان به كمک·

 مداري را كه ساخته ايد روي كاغذ نقاشي كنيد.اين مورد ارزيابي با انجام تكليف بي فاصله صورت مي پذيرد.·

 ارتباط جهت سؤال اين.) پيداكنيد جويي صرفه جهت  راه هايي براي قطع و وصل جريان الكتريسيته در مدار ساخته شده·

 سه نمي گيريم.(جل اين در را پاسخ و گردد مي طرح آينده ي جلسه با درس

  

  

 تعيين تکليف:

  ) تكليف بي فاصله : ) فردي و گرو هي 

با استفاده از تصاويري كه در اختيار داريد و نام گروهي كه در آن قرار گرفته ايد ، يک جمله ي زيبا و خالق بنويسيدكه 

 نيز مي توان در نظر گرفت.(ارتباط با موضوع درس باشد.) تلفيق با زبان آموزي () به عنوان ارزشيابي پاياني 

 )تكليف با فاصله : )فردي 
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تكميل گزارش صرفه جويي برق و مراجعه به كنتور برق و ثبت عدد كنتور و محاسبه ي ميزان صرفه جويي و تعميم آن به 

 يک محله ) تلفيق با رياضي و مهارت زندگي () تقويت هوش منطقي و رياضي (

 ان آن را قطع يا وصل كرد با كمک ابزار ساده تكليف خالقانه : ساخت مداري كه بتو 

 كشيدن شكل مداري كه ساخته شده روي برگه ي كاغذ جهت ثبت در پوشه ي كار 

  

 جلسه با ذكر صلوات بر حضرت محمد)ص(وآل محمد)ص( و آرزوي موفقيت در تمامي مراحل زندگي اختتام 

  

  

 :ابداع و نو آوري در تدريس

 موزيكال و نحوه ي گروه بندي و تعيين سرگروهايجاد انگيزه با كارت 

 ساخت مدار با وسايل ساده توسط خود دانش آموزان و نصب روي تخته 

 سرودن شعر توسط معلم با استفاده از كلمات نام گروه ها و محتواي اصلي درس براي جمع بندي و نتيجه گيري

 تلفيق علوم بادروس ديگردراين طرح درس :

 يام قرآني در ابتداي درس : با خواندن پقرآن 

  درس متن خواندن.  دانا و شنوا ، كوشا ، بينا ، توانا:  مانند خوب هاي صفت از گروه  :انتخاب نامزبان آموزي

 جمله سازي و بيان گزارش و....

 :رسم مدار ساخته شده در كاغذ و رنگ اميزي تكليف خواسته شدههنر

  

:تعميم گزارش ميزان صرفه جويي به ديگر افراد جامعه ) محله و شهر و ...(از طريق خواندن عد د كنتور  رياضي و اجتماعي

 و ضرب در تعداد افراد صرفه جو كننده

 :توانايي حل مسئله و روبرو شدن با مشكل و انجام عملي صرفه جويي در زندگي مهارت زندگي

 ه خاطر نعمات فراوانشياد خدا وتشكر از او بهديه هاي آسمان )ديني (:
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 :فعاليت هاي پس از تدريس

: دقت و توجه به موضوع درس ،انجام تكاليف براي باالبردن ميزان مهارت ، خودارزيابي وديگر  فعاليت هاي يادگيرندگان

 ارزيابي ،همكاري

 درنقش راهنما براي دانش آموزان عمل مي كندفعاليت معلم : 

 بررسي ميزان پيشرفت دانش آموزان 

 با استفاده از چک ليست

 ارزيابي گروه ها و تشويق آنان از طريق خود ارزيابي دانش آموزان

 بررسي ميزان دستيابي به هدف هاي آموزشي

درس 06به كليه ي اهداف درس رسيديم.الزم به ذكر است كه در اين طرح درس ، فقط صفحه ي سوم يعني صفحه ي 

بسته به صفحات قبل و بعد اين بخش نيز مي باشد.با توجه به فعال بودن تدريس گرديده و مسلم است كه مفاهيم آن وا

 ها( نيز دست يافتند.) به هم بستن باتري 04دانش آموزان و استفاده از بارش مغزي ، به مفاهيم صفحه ي 

   

 


