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مشخصات کلی
موضوع درس :آشنایی با فسیلها

پایه تحصیلی :نهم

نام مدرسه:

زمان تدریس 05 :دقیقه
تاریخ تدریس:

اهداف و فرصتهای یادگیری
 .1با انواع فسیلها آشنا شوند( .علم – عرصه خود)
اهداف یادگیری

 .2علل انقراض دایناسورها را بررسی کنند( .علم – عرصه خود)
 .3اهمیت فسیلها را برای مطالعهی تاریخ زمین بدانند( .تعقل – عرصه خود)
 .4به عملکردهای خود در زندگی و آثاری که از خود به جا میگذارند مانند خیر و نیکی ،خددمت بده دیادرا  ،نوعدوسدیی،
تعامل با همکالسیها و غیره  ...آشنا شوند( .ایمان – عرصه خود – عرصه خدا)
 .0هر عملی که ما انجام میدهند اثرات خوب و بد آ در این جها باقی مدیماندد( .عملل و اخل

– عرصله خلود و

دیگران)
انتظارات عملکردی

 .1در مورد فسیلها عکس و تصویر و در صورت امکا فسیل جمعآوری نمایند( .عمل – عرصه خود)
 .2طرز تشکیل فسیلها را با ساخت فسیلهای گچی و سفالی به نمایش باذارند( .عمل – عرصه خود)
 .3آثار کارهای نیک گذشیاا را که در زندگی ما هم تأثیر دارند بیا کنند( .ایمان – عرصه دیگران)
 .4آیاتی از قرآ و سخنا بزرگا در مورد ثبت آثار کارهای نیک و بد بیا نمایند( .علم – عرصه خود)

ارزشیابی تشخیصی

با توجه به آموخیههای قبلی در کالس پنجم که با فسیلها آشنایی اندکی دارند از آنها میخواهیم:
 .1فسیل را تعریف کنند.
 .2مکا مناسب برای تشکیل فسیل را بیا کنند.
 .3مطالعه فسیلها چه اطالعاتی به ما میدهند را بیا کنند.

فرصتهای یادگیری

 .1پخش فیلم و تصویرهای مربوط به فسیلها با اسیفاده پروژکیور
 .2اسیفاده از کیاب درسی
 .3بررسی فسیلهای واقعی موجود
 .4گردش علمی و یافین فسیل در کوههای اطراف بخصوص فسیل آمونیت که در منطقهی ما فراوا است.
سناریوی یاددهی  -یادگیری

محورها

فعالیتها

مدت
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فعال سازی تفکر و انگیزه

 تصاویری از فسیلهای مخیلف را از پروژکیور پخش میکنیم .از دانشآموزا مدیخدواهیم در مدورد آنهداتوضیحاتی ارائه کنند.
 سؤالهایی از آنها میپرسیم: به نظر شما چاونه آثار جاندارا به فسیل تبدیل میشود؟ تشکیل فسیلها در کدام محیطها بهیر انجام میشود؟ دریاها یا خشکیها؟ آیا اثر کارهایی که ما انجام میدهیم نیز باقی میماند؟ منظور از باقی الصالحات چیست؟ -چرا نسل دایناسورها منقرض شد؟

هم اندیشی و پژوهش

از دانشآموزا میخواهیم تا با همفکری و مشورت در گروه به سؤاالت زیر جواب دهند.
 چرا دریاها بهیرین مکا برای فسیل شد هسیند؟ فسیل شناسا از فسیلها چه اسیفادههایی میکنند؟ برای اینکه موجودی به فسیل تبدیل شود چه شرایطی الزم است؟ اگر ما بخواهیم اثرات خوبی از خود بر جای باذاریم چه کارهای مثبیی باید انجام دهیم؟ -رد پای یک فسیل چه چیزی را در مورد آ فسیل بیا میکند؟

فعالیتهای عملی

 دربارهی علل انقراض دایناسورها اطالعات جمعآوری کنند و در کالس ارائه دهند. در صورت امکا فسیلهایی از گچ و گلرس تهیه کرده و در کالس به نمایش باذارند. -تصاویری از فسیلها با اسیفاده از اینیرنت تهیه کرده و در کالس نمایشااهی ایجاد کنند.

برقراری ارتباط با موقعیتها و عرصهها

فسیلها آثار جاندارا گذشیهاند که تحت شرایط خاصی به فسیل تبددیل شددهاندد .زمدین شناسدا بدرای
مطالعهی گذشیهی زمین آثار و بقایای فسیلها را مورد مطالعه قرار میدهند .و از آنها به تاریخ شافتانایز
کرهی زمین و آنچه در طول حیاتش بر زمین گذشیه تا حدودی پی میبرند.
خداوند در قرآ میفرماید ما آثار شما را ثبت میکنیم .یعنی ما انسا ها هر کار خوب و بدی انجدام بددهیم
اثرات آ از بین نمی رود کارهای خوب ننیایج خوب و کارهای بدد نیدایج بددی بده دنبدال خواهندد داشدت.
نمونهی آ کارهای نیک بزرگانی است که قرنها پیش زندگی میکردند ولی اثر کار آنها هنوز هم سدود ده و
مفید است .و باقیات الصالحاتی است که با گذشت زما کهنه نمیشدود و اثدر آ همیشده سداری و جداری
است .کمک به همکالسا در درسهایشا  ،با الاو گرفین از بزرگا دین و دانشمندا مدیتدوانیم ردپاهدای
زیبایی از خود برجا باذاریم .با نظم و توالی دقیقی که در فسیلها میبینیم سعی مدیکندیم بده طبیعدت و
تاریخ شافتانایز زمین دقیق بناریم و در کارهای خداوند میعال تفکر کنیم.
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هدایت یادگیری به سوی تولید دانش

دانشآموزا با فسیلها آشنا شدهاند و میدانند که اگر شرایط مناسب باشد طدی گذشدت سدالهدای زیداد
موجودات زنده به فسیل تبدیل میشوند .در این میا دریا بهیرین مکا بدرای تبددیل موجدودات زندده بده
فسیل میباشد و جسد موجودات هناام رسوبگذاری در میا آنها مدفو شده با گذشت زمدا بده فسدیل
تبدیل میشود .برای تشکیل فسیل شرایط ویژهای الزم است ،در محیطهای میفاوتی فسیلها تشکیل مدی-
شوند .عالوه بر دریاها ،در خشکیها مانند خاکسیرهای آتشفشانی و صدم گیاهدا  ،یخچالهدا ،غارهدا ،مدواد
نفیی و مردابها نیز فسیل تشکیل میشود .در این قسمت باید دانشآموزا در مورد راههای تشکیل فسدیل-
های مخیلف با هم بحث کرده و بعد به توضیح آ بپردازند .در تصاویر کیاب فسیل انسانهای دفدن شدده در
خاکسیرهای آتشفشانی و فسیل مرد نمکی و فسیلهای دیار نشا از قدرت و عظمت خالق آ اسدت و بده
همین سبب است که خداوند میعال در قرآ  ،ما انسانها را به تفکر در مورد آفریدههایش دعدوت مدیکندد و
در جایی دیار میفرماید آیا چشم نابینای جاهل و دیدهی بینای عارف یکسا است؟

و یادگیری

فعالیتهای تکمیلی

 از گروهها میخواهیم در منزل از صدف قالب داخلی و خارجی مانند فسیلها تهیه کنند. در مورد کاربرد فسیلها تحقیق کنند و نییجه را به کالس گزارش کنند. -در مورد الیههای قدیمی و جدید برای تعیین سن الیهها و فسیلها تحقیق کنند.

ارزشیابی پایانی

با طرح چند سؤال از میزان یادگیری دانشآموزان را مورد ارزیابی قرار میدهیم.
 .1فسیلشناسا از فسیلها چه اسیفادهای میکنند؟
 .2در چه مکا هایی فسیل بوجود میآید؟
 .3شرایط الزم برای تشکیل فسیل کدامند؟

