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 1طرح درس شماره : عنوان درس: روغن كشي میوه و دانه های روغني موضوع درس : تولید روغن زیتون
مشخصات 

 پایه : دوازدهم كلي

 رشته تحصیلي : صنایع غذایي

 7/7/77تاریخ اجرا : 

 دقیقه 79مدت تدریس : 
 6تا 1از صفحه 

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود:

 زیتون با سایر روغن ها را فرا خواهد گرفت.تفاوت روغن 

 با تركیبات روغن زیتون آشنا شود.

 با ویژگي های آنتي اكسیداني و ضد سرطاني روغن زیتون آشنا شود.

 با مراحل تولید روغن زیتون آشنا شود.

 با عوامل موثر بر كیفیت روغن زیتون آشنا شود.

 زیتون روغني و كنسروی آشنا شود.با زمان برداشت و نحوه كاشت و داشت درخت 

 
 
 
 های رفتاری تدوین هدف

 
 
 
 
 

فعالیت های 

پیش از 

 تدریس

 

 تعین فضای آموزشي كالس درس و آزمایشگاه صنایع غذایي

 شیوه های تدریس سخنراني، پرسش و پاسخ، بحث گروهي

 وسایل كمك آموزشي اولیه به داخل كارخانهلپ تاپ، نرم افزار پاور پوینت، فیلم خط تولید انواع كمپوت و ورود مواد 

ابتدا پرسش هایي در مورد انواع زیتون روغني و كنسروی و تفاوت آن ها و تركیبات روغن زیتون پرسش صورت خواهد  زمان تشخیصي و  ابيارزشی فعالیت های 



 دقیقه 19
حین  آماده سازی گرفت.

 تدریس

 دقیقه 09

روغن زیتون بکر است.مراحل تولید روغن زیتون به ترتیب انتخاب میوه زیتون، كنترل مهمترین فراورده میوه زیتون 

كیفیت ماده اولیه، تعیین درجه رسیدگي زیتون، شست و شو و جداسازی مواد زائد، خرد كردن زیتون، مالش دادن 

 زیتون، دكانتاسیون، بسته

ظ تركیب اسیدهای چرب و سایر تركیبات مغذی بندی و كنترل كیفیت محصول نهایي مي باشد. روغن زیتون از لحا

دارای ویژگي های بسیار مفیدی بوده  بطوری كه تحقیقات علمي اثر مصرف این روغن در كاهش ابتال به بیماری های 

قلبي و عروقي را نشان داده است.میوه زیتون سفت هسته دار و بیضوی شکل است كه از قسمتي گوشتي و یك هسته 

 گوشتي را پوست احاطه كرده است. تشکیل شده و قسمت

از جمله ارقام زیتون مي توان به زیتون روغني، زرد زیتون؛ كرونایکي، لچینو، میشن و آربیکن اشاره كرد كه هر رقم 

 درصد روغن زیتون متفاوتي نسبت به سایر رقم ها دارد.

 ارائه درس

 دقیقه 11
شده، به عنوان مثال: نام تركیبات زیتون؟ روغن زیتون از بروز چه پرسش از هنرجویان بصورت نکات ریز از موارد تدریس 

 بیماری هایي جلوگیری میکند؟
 ارزشیابي در حین تدریس

 بعد از اتمام درس مرور درس توسط هنرآموز دقیقه 11
جمع (فعالیتهای تکمیلي 

 )بندی و نتیجه گیری

فعالیت های 

بعد از 

 تدریس

 شفاهي از كلیه هنرجویان و یا بصورت كوئیزپرسش و پاسخ بصورت  دقیقه 11
 

 تعیین تکلیف

 

 ارزشیابي پایاني شود. با طرح چند سوال بصورت شفاهي از هنرجویان میزان درک مطالب و یادگیری آن ها بررسي مي دقیقه 11

  

  
  

  


