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 زمین شناسی یازدهمطرح درس روزانه 

 

 زمین شناسیطرح درس :  مشخصات

منابع معدنی ،زیر بنای موضوع درس : 

 توسعه و تمدن بشری

کتاب درسی ، سایت های مختلف منابع : 

 در اینترنت ،نرم افزار

 یازدهمپایه : 

 26تا  62شماره صفحات : 

 مدت زمان : یک جلسه آموزشی

  تدوین : 

 ابع معدنی و کاربرد آنهانآشنایی با م هدف کلی

 

 دانش آموز با کاربرد منابع معدنی در زندگی آشنا شود اهداف رفتاری

 غلظت عناصر در پوسته زمین را بدانند

 با طبقه بندی کانی ها آشنا شود 

 بادرصد وزنی کانی های پوسته زمین زمین آشنا شود 

 را بداندتقسیم بندی انواع کانسنگ ها 

 

سنگها و  -باطله –کانسنگ  -کانه -بی هنجاری مثبت بی هنجاری منفی–غلظت کالرک  ممفاهی

 کانی های صنعتی

 

 کتاب درسی     - امکانات و رسانه ها
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 رایانه با امکان ارتباط و دسترسی به اینترنت) آدرس پایگاه های مرتبط با درس (      -

  محتوای درسنرم افزار های مرتبط با       -

 تخته هوشمند - 

  

 توضیحی       - روشهای تدریس

 همیاری از طریق کارآیی تیم       -

 بحث گروهی       -

 پرسش و پاسخ       -

 

 Windowsـ آشنایی با محیط  امهارته

 ( Power Pointـ Word  )Officeـ آشنایی با محیط  -

 ـ آشنایی با و چگونگی جستجو و دریافت اطالعات

  

                             
مقدماتی   فعالیت های

مراحل اجرا ) ارزشیابی 

آمادگی و  –تشخیصی 

ارا ئه -ایجاد انگیزه

 ( تدریس

  

  مراحل اجرا

حضور غیاب و بررسی وضعیت فیزیکی و روانی   سالم واحوالپرسی  پس از ورود به کالس

ب اطالع از سطح علمی . برای کس فراگیران موضوع درس را برروی تابلو می نویسیم 

  از آنها می خواهیم فراگیران
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 دقیقه( پاسخ 01دقیقه( و سپس به صورت تیمی ) 5در ابتدا به سؤاالت زیر به صورت فردی )

 دهند

  کشور چیست؟  معدی در اقتصاداهمیت منابع -0

 یا آهن و طال و زغال سنگ چه می دانید؟در موردمنبع پالستیک و بنزین  - 6 

به کالس ارائه می نماید)سه دقیقه ( . در   در ادامه منشی هرتیم پاسخ سؤاالت تیم خود را 

ادامه از فراگیران می خواهیم به اسالیدهایی که دراین رابطه تهیه شده نگاه کرده و در پایان 

به مدت ده دقیقه برداشت خود را از اسالید ها یادداشت نمایند . این گام آمادگی و ایجاد 

فراگیران در تیم های   اده می کند. در ادامهبوده و فراگیران را برای ورود به درس آم  انگیزه

سه نفری قرار گرفته و به صورت گروهی برداشت های خودرا اصالح نمایند. منشی هر تیم 

خالصه پاسخ های حاصله از نظرات تیم را به کالس ارائه می دهد .سپس تیم ها در پشت 

مفاهیم   طالعه ی درسسیستم های رایانه ای قرار گرفته و کتاب درسی خودرا باز وضمن م

ذخیره نمایند .این مفاهیم در این مرحله نیز در   wordکلیدی آن را در جدولی در برنامه 

رایانه ها جستجو شده و اطالعات حاصله راجع به درس را ضمن دخیره کردن آدرس های 

ذخیره نمایند. در طی انجام این  my documentدر پوشه ای به نام تیم خود در   آن

مدیر یادگیری )معلم( می تواند مالک هایی را جهت استفاده ازپایگاه های معتبر به   یتفعال

صورت اسالید نمایش دهد واز فراگیران بخواهد با توجه به این مالک ها به دنبال هر پایگاه و 

منشی هر تیم در   هردسته اطالعاتی نروند . پس از ذخیره اطالعات کسب شده دراین مرحله

دقیقه ( خالصه ای از فعالیت انجام شده در تیم مربوط را به کالس ارائه می  5مدت کوتاهی ) 

دهد. در این مرحله گام کاوش و جستجو پایان می پذیرد و فراگیران وارد گام توسعه و 

عات فراگیران اطال  تعمیق می شوند . با توجه به اطالعات جستجو شده و مورد تأیید کالس

نمودار   جدول  بروشور  نشریه  حاصله را عمق بخشیده و آن را در قالب های مختلف : مقاله

آن را سازماندهی   . . . .در آورده و ضمن ذخیره سازی آن در پوشه ی مربوط به تیم خود

کرده و به کالس و معلم ارائه دهند . در طول ارائه مطالب در مرحله توسعه و تعمیق فراگیران 

اطالعات جدیدتر با قالب بندی های تازه تری دست می یابند که فراتر از مطالب کتاب و به 

 درس آن ها می باشند .
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خالصه و جمع            

 ارزشیابی-بندی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

نوشتن روی تابلو   هر تیم به طور داوطلبانه خالصه ای از آنچه را که به دست آورده است

 ارائه می نماید .  کالس و یا نمایش تصویری ) اسالید . . . ( به کالس

ارزشیابی در این نوع تدریس از نوع ارزشیابی فرآیند مدار بوده و در ضمن انجام فعالیت هاو 

ارائه آن در کالس )به صورت فردی و تیمی ( توسط معلم صورت خواهد گرفت . برای انجام 

معلم می تواند دو الی سه سؤال طرح نموده و از فراگیران می خواهد به    پایانیارزشیابی 

 طور مکتوب یا شفاهی یه آن پاسخ دهند . نمونه ی سؤاالت :

 ممواد معدنی در زندگی را بیان کندردچند نمونه از کارب-

 .مبنای طبقه بندی کانی ها را بیان کنید-

 اصطالحات  زیر را تعریف کند-

    کانسنگ -د -کانه –ناهنجاری منفی ج  -الف غلظت کالرک ب

 

 تعیین تکلیف

  

  

 مطالعه درس برای ارزشیابی جلسه آینده    -

 نلبع طبیعی و مواد معدنی در قرآنمجایگاه     -

 22-26-20- 62جمع آوری اطالعات ص    -

 21تفسیر کنید ص  - 
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 21یا دآوری ص - 

 اللجین همدانتحقیق در مورد سفلگری  - 

 تکمیل فعالیت های کالسی و ارائه آن به صورت مکتوب و نرم افزاری به معلم و کالس .    -

 منابع معدی و کاربد آنمعرفی چند سایت جهت مراجعه و استفاده از آن ها در خصوص     -

 

  

  


