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 آشنایی دانش آموزان با حرکت های زمین هدف کلی

اهداف 

جزیی و 

 رفتاری

 بتواند سیاره های منظومه شمسی را بیان کند.-1

 بتواند چگونگی به وجود آمدن شب و روز را با ایفای نقش نشان دهد.-2

 حرکت های زمین را بیان کند.انواع  -3

 جهت حرکت زمین به دور خودش را روی شکل نشان دهد. -4

 چگونگی پیدایش فصل ها را توضیح دهد. -5

پیش از 

 تدریس

حضور  –دقت در وضعجسمی و روحی دانش آموزان  –سالم و احوالپرسی 

 و غیاب

روش 

 تدریس

قبل تعیین شده  پس از آماده سازی درس به تعداد اعضای گروه ها که از

اند به چهار قسمت مربوط به خود را مطالعه کرده و سپس شماره های 

یکسان هر گروه ،گروه جدیدی را تشکیل داده و راجع به متن خودشان 

بحث و تبادل نظر می کنند و پس از آن به گروه خود برگشته و هر کس 

ر می قسمت خود را برای اعضای گروه بازگو می کند و بحث و تبادل نظ

 کنند.
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ارزشیابی 

 تکمیلی

سپس سواالتی که از قبل در ارتباط با درس تعیین شده در اختیار گروه ها 

قرار می گیرد پس از وقت معین معلم کلید سوال ها را در اختیار دانش 

آموزان قرار می دهد.دانش آموزان به آزمون خود نمره می دهند.و در 

مورد نتایج آزمون و نمرات خود بحث و قوت ها و ضعف های خود را 

مطالب مبهم و  –می کنند.معلم توضیحات اضافی و تکمیلی را ارائه  مشخص

 مشکل درس را تبیین  و نکات مهم و اساسی درس را تأکید می کند.

 با استفاده از یک مداد و مقوا ساعت خورشیدی بسازد. فعالیت


