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مشخصات کلی
موضوع درس :انواع گیاهان از نظر داشتن یا نداشتن آوند و دانه

پایه تحصیلی :نهم

زمان تدریس 05 :دقیقه
تاریخ تدریس:

اهداف و فرصتهای یادگیری
 -1با گیاهان آونددار و بدون آوند آشنا شود( .علم  -عرصه خود)
 -2با تفاوتهای هاگ و دانه آشنا شود( .علم  -عرصه خود)
 -3به اهمیتهای گیاهان در زندگی پی ببرد( .تعقل  -عرصه خود)
 -4براساس متفاوت بودن شرراط رشرد در گیاهران و ن روی هاطردیرسرانی آنهرا
شراط متفاوت رشد بررای اسرتادادهای متفراوت را شناسراطی نرد( .تعقلل -
اهداف یادگیری

عرصه خود و دیگران)
 -0اطنکه هر دانهای گیای و میوی جداگانهای تولید می ند پس اطنکه هرر تفکرری
نیز ثمری و حاصل جداگانهای را دارد را باور نرد( .عمل و اخالق عرصه خود و
دیگران)
 -6با آگاهی از سخاوت گیاهان در اختیار قرار دادن حاصرل و ثمرر ترخو خرود
(شامل میوی  -دانه  -گاز ا سیژن و  ). ...و نقش آنها در بهبود زنردگی انسران برا
نقش انفاق در زندگی خود و دطگران آشنا میشوطم( .عمل و اختالف  -عرصله
خود و دیگران)
 -7با دقت در تفاوتهای گیاهان و اربرد آنهرا مفیرد برودن تفاوتهرای خردادادی
انسان را باور نماطند( .ایمان  -عرصه خدا  -خود و دیگران)
 -1آونددار طا بردون آونرد برودن گیاهران موجرود در خانره و مدرسره و شرهر را
مشخص نماطد( .عمل  -عرصه خود)
 -2شیوی زاد و ولد خزی و سرخس را با گیاهان دانهدار مقاطسه نیرد( .عملل -

انتظارات عملکردی

عرصه خود)
 -3نوع رطشه  -ساقه  -برگ میوی و دانهها را در گیاهران دانرهدا مختلر تایری
نماطد( .عمل  -عرصه خود)
 -4مثالهاطی از زندگی خود طا دطگران :ه با بخشش ثمریهای مرادی و مانروی
عمر خود باعث حل مشکخت و ساطه گستر شادابی و نشرا در زنردگی دطگرران
شدیاند را بیان نند( .اخالق  -عرصه خود و دیگران)
 -0آطات و داستانهاطی از قرآن طا ائمره ره اشراری بره نقرش گیاهران در هرداطت
انسانها دارد را ذ ر نماطد( .علم  -عرصه خدا)
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ارزشیابی تشخیصی

با توجه به آموختههای قبلی دانرشآمروزان در دوران ابترداطی در مرورد گیاهران
اطخعاتی از آنها میخواهیم.
 -1هواطدی از عمل غذاسازی طا هتوسنتر گیاهان را بیان نید؟
 -2ارتفاع خزیها به دلیل نداشت  ....................وتای است.
 -3اغذ را از دام قسمت گیای تهیه می نند.
ال ) رطشه ب) ساقه ج) میوی د) برگ

فرصتهای یادگیری

 -1استفادی از پروژ تور و پخش تصاوطری مانند:
ال ) نقش دانه در تولید گیاهان و رطشه گیاهان مختل
ب) وجود گیاهان همیشه سبز در پار ها و م ی شهرها برای اطجاد آرامش
 -2آوردن چند مخرو و چند دانه خیس خوردی و نماطش قسمتهرای مختلر
آنها
 -3استفادی از گیاهان موجود در خس و مدرسه
 -4استفادی از اسخطدهای آزماطشگاهی برای نماطش هاگها و ساختار خزیها
سناریوی یاددهی و یادگیری

محورها

فعالیتها

فعال سازی تفکر و اندیشه

 -1تادادی مخرو نر و مادی و انواع میویها را بره رخس آوردی و از
گروهها میخواهیم تا م ل تشکیل دانه آنها را مای ند.
 -2با در اختیار گذاشت انواع دانههای خیس خوردی از دانشآمروزان
گروهها میخواهیم ه در سرطاترط زمران ترل ل رهای و دو ل رهای
بودن آنها را مشخص نند.
و طا با طرح سؤال:
 -1چرا در گیاهان مختل قسمتهای متفاوتی توس انسران مصرر
میشود؟
 -2اگر گیاهان روی زمی از بی بروند با چه مشکختی روبررو مری-
شوطم؟
 -3آطا میتوانیم با گیاهان داروطی نسبت بره درمران بیمارطهرای روز
اهزونی ه در دنیا اطجاد میشود اقدام نیم؟

مدت
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هم اندیشی و پژوهش

از گرویها میخواهیم تا با همهکری و مشورت به سؤاالت زطرر پاسر
دهند:
 -1علت نامگذاری بازدانگان و نهاندانگان را تایی نند؟
 -2تفاوتهای ظاهری دانه بازدانگران و م رل تشرکیل نهانردانگان در
انتشار اط گیاهان در روی زمی تأثیری دارد طا نه؟
 -3چه اربردهاطی از گیاهان در زندگی خود میشناسید؟
4ر هرچه بیشتر شدن آب طا ررب دی ا سرید در میرزان تولیردات
گیای مفید است طا مضر؟

فعالیتهای عملی

 -1با مل انواع دانههرا و خراو و آب گلردانهای متفراوتی را تهیره
ردی و هر گروهی ه گلدان بهتری پرورو دهد به عنوان گروی برتر
مارهی میشود
 -2م ل ذخیریسازی مواد مغذی ساخته شدی را در گیاهان مختلر
شناساطی نند.
 -3برگ رطشه و ساقه گیاهران مختلر را از نررر شرکل ظراهری و
ساختار درونی با هم مقاطسه نند؟

برقراری ارتباط با موفقیتها و عرصهها

همانطور ه میدانیم هر چقدر میوی و م صول گیاهی بیشتر شرود
آن درخت طا گیای بیشتر سر خم می ند پس هر چقدر علم و دانرش
ما نیز بیشتر شود اطمان ما نیز باطد بیشتر شرود و خضروع و خضروع
بیشتری نیز در مقابل خالق هستی داشته باشیم.
 گیاهان برای رشد و غذاسازی به آب ماردنی و ررب دی ا سریدنیاز دارند ولی هم مبود اط مواد و هم اهرزاطش بریش از انردازی آن
باعث صدمه به ل ساختار گیرای مریشرود پرس مرا نیرز در تربیرت
ود انمان باطد دقت نیم ه هم نبود امکانات و هم امکانرات بریش
از اندازی میتواند نتاطج متفاوت (شر طرا خیرر) داشرته باشرد پرس در
تربیت ود انمان باطد با توجه بره اسرتادادها و توانائیهرای ود ران
امکانات در اختیار او بگذارطم.
 گیاهان در هصل زمستان ه شراط رشد برای آنها هرراهم نیسرتصبر و استقامت پیشه ردی و تا رسیدن به بهاری دطگرری و شرراط
مساعد با اندوخته خود سر می نند پس ما نیز در شرراط نامسراعد
باطد صبر و استقامت داشرته و بررای مسراعد شردن دوبراری شرراط
حدا ثر تخو خود را بکنیم و هرگز مأطوس و نامید نشوطم.
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هدایت یادگیری به سوی تولید دانش

دانشآموزان به خاطر دارند ه طکی از هاطدیهای گیاهان نقرش آنهرا
در تولید غذا برای جانداران دطگرر اسرت و از آنجراطی ره در دنیرای
امروز تأمی غذای اهی برای تمام انسانهاطی ه ریی زمی زندگی
می نند طکی از بزرگترط مشکخت دولتمردان است پس باطد بدست
آوردن علم اوالً انواع پر م صول گیاهان را شناساطی ردی و به شت
آنها اقدام نند .ثانیراً شرراط م ی ری الزم بررای ترأمی بیشرترط
م صول بدون صدمه به طبیات را هراهم ند و برای انجام اطر رار
از شیویهای جدطد شاورزی و آبیاری استفادی نند.
شاورزان با هم هکرری و هرم راری مهندسری شراورزی و گیرای
پزشکی با اطجاد تغییرات جزئی در شرراط خراو و طرا انتخراب برذر
مناسب و از بی برردن آهتهرای شراورزی بیشرترط و سرالمتررط
م صوالت را هراهم ننرد در مرورد مرا انسرانها هرم بهرری-گیرری از
استادادها و به ثمر رساندن آنها نیاز به همهکری و مشراوری برا اهرراد
م لع و تخو و نرارت دقیق و شبانهروزی داد و هر گونه وتاهی طا
خودسری ما باعث تباهی استادادها و عمر ما طا هرزنردانمان خواهرد
شد بنابراط با بهریگیری تجارت دطگران چه در زندگی شخصی خود
و چه در زنردگی هرزنردانمان باعرث پیشررهت و بهرریوری زنردگی و
دوری از آهتها خواهد شد.
برا دقرت در عمررل غذاسرازی گیاهران مشرراهدی مری نریم در عمررل
غذاسازی گاز آلودی نندی و مضری مانند ررب دی ا سرید مصرر
شدی و موادغذاطی و گاز حیاتبخش ا سیژن تولید میشرود پرس در
رهتار با دوستان هم خسیهای خرود برا اطجراد شرراط مناسرب و
برقراری ارتبا سالم میتوانیم خصلتها و وطژگیهای نام لوب آنهرا را
تبدطل به وطژگیهای مفید و م لوب نیم .و برای رسیدن به هدههای
واالی انسانی از همدطگر مل بگیرطم.

فعالیتهای تکمیلی

 گروها را در قسمتهای مختل مدرسه ( رخس – سرال – حیرامدرسه) قرار دادی و از آنها میخواهیم انرواع گونراگونی از گیاهران را
جمع آوری ردی و رطشه و ساقه و برگ آنها را با هم مقاطسه رردی و
آنها را دستهبندی نماطید.
 نام و شراط مناسب رشد و اربردهای چند گیای م لی را تهیره وبه صورت گزارو به خس ارائه دهند.
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ارزشیابی پایانی

با طرح چند سؤال از میزان طادگیری و آموخترههرای آنهرا م مر
میشوطم.
 -1در هر طل از ارهای زطر از دام گروی گیاهان میتروانیم مرل
بگیرطم؟
ب) تشخیص اسرید طرا براز برودن
ال ) خانه سازی:
مواد
 -2در عمل غذاسازی ربوهیدرات تولید میشود پس چگونره مرا از
گیاهان روغ استخراج ردی و مصر می نیم؟
 -3چند گیای را نام ببرطد ه تمام قسمتهای آن مواد مصر دارد؟
 -4داشت رگبرگ موازی و آوندهای چوب و آبکش در چند حلقه از
وطژگیهای دام نهاندانگان است؟

