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 باسمه تعالی

 سال تحصیلی طرح درس روزانه

 تجربیکتاب: علوم

 پایه: هشتم

 موضوع درس:

 برخی از مواد خالص و

 برخی مخلوط هستند

1-5صفحات:   
: مدت جلسه

دقیقه 55  
  تاریخ:

 آشنایی با مواد خالص و مخلوط اهداف کلی

 هدفهای جزئی
سه حالت مخلوط را نام ببرد، مخلوط همگن را تعریف کند، ماده خالص را تعریف کند، ماده مخلوط را تعریف کند، 

 مخلوط ناهمگن راتعریف کند، مفهوم سوسپانسیون را بیان کند و ...

 هدفهای رفتاری
ماده خالص را از ماده مخلوط تشخیص دهد، سه حالت مخلوط را بشناسد و تشخیص دهد، مخلوط همگن را از 

 چند سوسپانسیون نام ببرد و ...مخلوط ناهمگن تشخیص داده مثال بزند، 

الگوهای نوین در فرآیند 

 یاددهی و یادگیری
 شود( و رویکرد تربیتی)تهیه پاورپوینت و تصاویر( )کلمات کلیدی درس روی تابلو نوشته می itرویکرد 

 پرسش و پاسخ و ...( –سخنرانی  –تفحص گروهی  –تلفیقی از روشهای آزمایشگاهی  روشهای تدریس

 3وسایل آزمایش صفحه  و وسائل آموزشیمواد 

 نفره 6الی  3گروههای گوچک  مدل کالس و گروه آموزشی

 زمان آموزانهای دانشفعالیت های معلمفعالیت عنوان

فعالیتهای قبل از تدریس 

 )مهارتهای ارتباطی(

وسایل آزمایش که  –حضور و غیاب  –پرسی احوال –سالم 

کردنهد. و یها بایهد از    باید در این جلسهه گروههی تهیهه مهی    

 آزمایشگاه تهیه شود.

 دقیقه 3 دهند.های الزم را نشان میواکنش

 ارزشیابی تشخیصی ) ورودی(
شهوند  شهکر بها    آیا میدانید مواد به چند دسته تقسیم مهی 

سههاالد چههه  رقههی دارد   ههر  بههین آب و نمههک و شههربت  

 چیست  و ...خاکشیر 

در صورت بلد بهون بهه پرسشهها پاسهخ     

 دهند.می
 دقیقه 5

معرفی درس جدید و ایجاد 

 انگیزه

با کمک پاورپوینتی که قبالً تهیهه شهده اسهت تصهاویری از     

-مواد مختلف نشان داده و اجزای تشکیل دهنده آن را مهی 

 کنیم.پرسیم و در مورد  رقشان پرسش می

سهااالت  کننهد و بهه   دقت و توجهه مهی  

 دهند.پاسخ می
 دقیقه 5

فعالیت ضمن تدریس فرآیند 

 یاددهی و یادگیری

کننهد  ضمن مطالعه متن کتاب  عالیتهای کتاب را حل مهی 

ها دهند. معلم به کارگروهرا انجام می 3و آزمایش ص  2ص 

 دهد.نظارت داشته و ارزشیابی تکوینی انجام می

-آزمایشهای تعیین شهده را انجهام مهی   

 دهند.به سااالت معلم پاسخ می دهند و
 دقیقه 15
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گیری و ارائه بندی و نتیجهجمع

 مصادیق تربیتی

روی تابلو که کلمات کلیدی درس نوشته شده را با اشهاره و  

بنههدی کههرده و تصههایری از آمههوزان جمهه بهها کمههک دانههش

پاورپوینت را نشان داده و خهالص و مخلهوط بهودن و یها در     

اعمال و نیتها مصهادی  تربیتهی را   مورد پاک و خالص بودن 

 دهد.ارائه می

ههها را دقهت کههرده بهها معلههم یههاد گر تههه 

 دهد.بازخورد می

های تربیتی غیهر از گفتهه معلهم    مصدا 

 دهد.ارائه می

 دقیقه 15

 ارزشیابی تکوینی و پایانی

تکوینی: در هنگام انجام آزمایشات و حین تهدری  صهورت   

 گیرد.  می

کنند، معلم اههدا   را حل می 5بیازمایید ص پایانی: خود را 

 پرسد.ر تاری تعیین شده را می

 دقیقه 5 دهند.به سااالت پاسخ می

 آموزانفعالیت خالقانه دانش
های خارج از کتاب در مهورد انهوام مخلهوط و ... ارائهه     مثال

 دهد.می
 دقیقه 1 کند. کر کرده و با گروه مشورت می

 تعیین تکلیف

پذیری جلسه آینده )آیا دما تأثیری بر انحالل در مورد درس

نمک در آب دارد( تحقی  کرده و نتیجه آنرا بیان کند و بهه  

وبالگ معلم سر زده و  راتهر از کتهاب مطالعهه نمهوده و در     

 کند.قسمت نظر نام و نظر خود را ثبت می

 دقیقه 1 کندتحقی  می

 


