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  میشود؟ 

دقیقه 5 دقت و توجه می کنند و به پرسش ها  

 جواب می دهند.

از دو گروه می خواهم مسابقه طناب کشی بدهند و 

در ضمن مسابقه با اشاره به تعداد نیروها، علت برنده 

شدن یکی از گروه ها و یا برابر بودن نیروها و برنده 

شدن هیچ یک از گروه ها آمادگی الزم برای تدریس ن

 را ایجاد می نمایم.

 معرفی درس جدید

 و ایجاد انگیزه

دقیقه 25 فعالیت را به دقت انجام داده و نتیجه  - 

صفر باشد تغییری نیروی خالص  اگربگیرند

در وضعیت جسم ایجاد نمی شود، ولی اگر 

نیروی خالص صفر نباشد در وضعیت جسم 

صورت می گیرد یعنی شروع به تغییر 

.حرکت می کند با تغییر سرعت میدهد  

آزمایش را انجام داده و نتیجه می گیرند  -

شتاب با نیروی وارد بر جسم نسبت 

با جرم جسم نسبت وارون دارد. و مستقیم  

را در گروه انجام  34مثال های صفحه  -

دهند. ده و به خود را بیازمایید جواب میدا  

پوینتی که قبالٌ تهیه شده است دانش به کمک پاور 

آموزان را با نیروهای متوازن، نامتوازن و نیروی 

از یکی از آنها می  خالص آشنا می نمایم.سپس

خواهم اسکیت پوشیده و به دبوار فشار وارد کند.علت 

می خواهم فعالیت  عقب رفتن وی را پرسیده و

را به صورت گروهی انجام داده و نتایج را  35صفحه 

 اعالم نمایند.

یوتن انش آموزان با قانون اول ندر مرحله بعدی د

 آشنا شده می فهمند نیروی خالص عامل شتاب است.

سپس بچه هاضمن مطالعه متن کتاب آزمایش 

را انجام می دهند.خود نیز به کار گروه ها  34صفحه 

 نظارت داشته و ارزشیابی تکوینی می کنم.

قانون دوم نیوتن را معرفی و فرمول آن را در تخته 

  .می نویسم 

 فعالیت ضمن تدریس

دقیقه 5 روی تابلو کلمات کلیدی نوشته را با کمک دانش  با معلم یاد گرفته ها را بازخورد میدهند. 

آموزان جمع بندی کرده وبه نتیجه گیری واحدی می 

 رسیم. 

 جمع بندی و نتیجه گیری

دقیقه 5 واالت پاسخ می دهند.به سئ  با پرسیدن سئواالتی در رابطه با درس جدید  

 ارزشیابی انجام می شود.

 ارزشیابی پایانی

مثال های خارج از کتاب در مورد نیروو  

ند.کنانواع آن ارائه می   

 فعالیت خالقانه دانش آموزان 

دقیقه 5 برای قانون دوم نیوتن در دفتر  چند مسئله 

نویسند.ب  

 تعیین تکلیف .
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بعد را مطالعه کرده و در درس جلسه 

.صورت تمایل تدریس نمایند  

 


