
این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این 

طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید .
 

 

 مشخصات کلی

دقیقه 05 زمان تدریس: ایه تحصیلی: نهمپ نیروی کنش و واکنش/ نیروی اصطکاک موضوع درس:  

 تاریخ تدریس:  

 های یادگیریاهداف و فرصت

 اهداف یادگیری

 )علم و عرصه خود(. با نیروی کنش و واکنش آشنا شوند. 1

 عرصه خود( -)علم با قانون سوم نیوتون و رابطه کمی میان نیروی کنش و واکنش آشنا شوند.  .2

 عرصه خود( -)علم طکاک و انواع آن، جنبشی و ایستایی آشنا گردند. . با نیروی اص3

 عرصه خود( -)تعقل . اهمیت و کاربرد نیروی کنش و واکنش و نیروی اصطکاک را در زندگی بدانند. 4

ربرد نیروی کنش و واکنش در حل مسائل زندگی مانند اثرات مثبت انجام کارهای نیک و پسنندید  و کمنک بنه    . با کا0

 عرصه خدا و خود( -)ایمان انرژی مثبت دریافت شد  در ارتباط با خدا آشنا شوند.  -دیگران 

 انتظارات عملکردی

اصطکاک و نیروی کنش و واکنش دخالت دارند را مشنص   ابزارهایی که در منزل و آزمایشگا  و ... که در آنها نیروی . 1

 عرصه خود( –)عمل  نمایند. مانند لوالی در و پنجر  و وسایل آهنربایی.

)عملل   آموزان نیروی کنش و واکنش و نیروی اصطکاک را تشصی  دهند.با انجام آزمایشهای ساد  در کالس دانش. 2

 عرصه خود( –

 عرصه خود( –)عمل  نبشی و ایستایی بزنند.مثالهایی برای نیروی اصطکاک ج. 3

عرصله   – ایملان ) مثالهایی از زندگی خود و اطرافیان که با تکیه بر نیروهای معنوی مثبت بود  است را بیان کنند.. 4

 دیگران(

 (خداعرصه  – م)عل آیات و داستانهایی از قرآن و احادیث که اشار  به نیروهای معنوی مثبت است را ذکر نمایند.. 0

)عللم و  . در تعامل با همکالسیها و دوستان خود و دادن انرژی مثبت به آنها مانند نیروی کنش و واکنش عمل کنند. 6

 عرصه خود و دیگران( -اخالق 

تواند نتایجی در پی داشته باشد را بناور نمایند.   آن می. اینکه هر عملی مانند نیروی کنش و واکنش بسته به نوع انجام 7

 عرصه خود و دیگران( - )علم و اخالق

 ارزشیابی تشخیصی

های قبل در مورد نیروی کنش و واکنش و نیروی اصنطکاک اطالعناتی   آموزان در پایههای قبلی دانشبا توجه به آموخته

 خواهیم.از آنها می

 مثال:

 اند؟الف( نیروی اصطکاک چیست و در چه جاهایی از آن استفاد  کرد 

 آهنربا بر یکدیگر چگونه است؟ب( اثرات بارهای همنام 

 کنید.المثل هر چه کنی به خود کنی   گرچه که نیک و بد کنی، را چگونه در زندگی روزمر  مشاهد  میج( ضرب
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 فرصتهای یادگیری

 انیمیشن مانند: -. استفاد  از پروژکتور و پصش تصاویر ویدیو کلیپ 1

 ... )افزایش نیروی اصطکاک(شن در روزهای برفی و  -الف( استفاد  از زنجیر چرخ 

 شنا و ... )نیروی کنش و واکنش( -پرتاپ موشک  -سواری ب( فیلم قایق

 . استفاد  از کتاب درسی و وسایل کمک آموزشی2

 آهنربا و ...(. -. استفاد  از وسایل آزمایشگاهی و ابزارهای ساد  موجود در مدرسه )لوالی در 3

 یادگیری -سناریوی یاددهی 

 فعالیتها محورها

فعال سازی تفکر و 

 انگیزه

ل دهد. و علت حرکت خواهیم بر روی آن قرار گرفته ودیوار را هُآموزی میبرد به کالس آورد  و از دانش* اسکیت یا اسکی

 خود را توضیح دهد.

دادن خنود ادامنه    خواهیم که میز را با یک دست هُل دهد و سپس لیال روی میز نشسته و دوبار  زهرا به هُنل * از زهرا می

 دهد و در دو حالت علت حرکت کردن و نکردن میز را توضیح دهد که کدام نیرو دخالت دارد.

 پرسیم:* و یا سؤاالتی از آنها می

 شود؟سوار پارو را به سمت عقب حرکت میدهد امّا قایق به سمت جلو راند  میچرا قایق -

 ستفاد  کنیم؟دار ادر روزهای برفی چرا باید از کفشهای عاج -

 دهید؟اگر در مسیر درس خواندن شما مشکلی پیش بیاید چکاری انجام می -

 کنید؟اگر این مشکل به تنهایی و کمک دوستانتان برطرف نشد چه اقداماتی می -

هم اندیشی و 

 پژوهش

 فکری و مشورت به سؤاالت زیر پاسخ دهند.خواهیم تا با هماز گروهها می

 سوار چیست؟پارو زدن قایقعلت حرکت قایق با  -

 کدام نیرو در پرتاب موشک دخالت دارد؟ -

 استفاد  از روغن گریس برای کاهش اصطکاک مفید است یا مضر؟ -

 اگر بصواهید یک عمل نیک و پسندید  انجام دهید نتیجه این عمل را چگونه دریافت خواهید کرد؟ -

 مفید یا مضر بود  است؟کدام یک از اعمال معنوی انجام شد  در زندگیتان  -

 های عملیفعالیت

 -روغنن گنریس    -لنوالی در   -دار اسکیت بنرای نینروی کننش و واکننش( و )کفنش عناج       -به کمک وسایل ساد  )آهنربا 

هنای قبنل از   های قبلی آنها در دور دهیم و با توجه به دانستهبلبرینگ برای نیروی اصطکاک( که در اختیار گروهها قرار می

خواهیم نیروی کنش و واکنش و نیروی اصطکاک و نقش آنها را در زندگی روزمر  توضیح دهند. و راههای کاهش و میآنها 

 افزایش اصطکاک را بگویند.
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برقراری ارتباط با 

 هاها و عرصهتموقعی

قرآنی و احادیث ای است و در آیات دانیم کمک کردن به دیگران و بصصوص نیازمندان کار نیک و پسندید همانطور که می

امّا اگر شصصی به جهت ریا و چاپلوسی پیش مردم اینکار را انجام دهد منشن  خینر در پنی نصواهند      به آن اشار  شد  است.

گیریم هر عملی مانند کنش و واکنش بسنته بنه ننوع انجنام آن     داشت و آثار منفی نیز بجای خواهد گذاشت پس نتیجه می

 د.تواند نتیجه متفاوت داشته باشمی

تواند جامعه را بسوی پیشرفت و موفقینت  بنابراین با انجام عمل نیک و قدم گذاشتن در را  خیر بدون هیچ چشمداشتی می

پیش ببرد. همچنین در زندگی روزمر  در انجام دادن بسیاری از کارهایمان از نیروی کننش و واکننش و همچننین نینروی     

   کنیم مانند:اصطکاک استفاد  می

 لوال در باز و بسته کردن درها استفاد  از -

 استفاد  از آهنربا در بسیاری از وسایل زندگی مانند در یصچال و ... -

هدایت یادگیری به 

 سوی تولید دانش

شوند. یا وقتنی  دهند بطرف عقب راند  میآموزان مشاهد  کردند که وقتی بر روی اسکیت قرار دارند و دیوار را هُل میدانش

باشد ولی حرکت قایق رو به جلو خواهد بود و ینا  کنند که حرکت جهت حرکت پارو رو به عقب میمشاهد  میسوار را قایق

 کنند.های همنام و غیرهمنام بر یکدیگر چگونه خواهد بود و مثالهای عدید دیگری که در زندگی مشاهد  میاثرات قطب

 کند )واکنش( نام دارد.ی که دیوار به او وارد میکند )کنش( و نیرویآموز به دیوار وارد مینیرویی که دانش -

العملی است مساوی آن و در جهت خنالف آن کنه بنه اینن قنانون      طبق سومین قانون حرکت نیوتون )هر عملی را عکس -

 گویند.(کنش و واکنش می

ی روزمنر  آشننایی   کنند( در زنندگ  آموزان با نقش نیروی اصطکاک )نیرویی که در برابر حرکت اجسام مقاومنت منی  دانش -

 دارند. مانند را  رفتن و رانندگی بر روی سطح یصی

خنورد. کنه در اینن حالنت نینروی      شود و روی جاد  سُر میوقتی بر روی سطح یصی ترمز بگیریم چرخهای خودرو قفل می

-منی  کند و سبب کاهش سنرعت خنودرو  شود که با حرکت آن مصالفت میاصطکاک در خالف جهت خودرو بر آن وارد می

 شود.شود و خودرو متوقف می

نیروی اصطکاکی که در خالف جهت نیروی وارد شد  به جسم ساکن وارد شنود و منانا از حرکنت جسنم شنود )نینروی        -

 اصطکاک ایستایی(

شنود  نیروی اصطکاکی که در خالف جهت حرکت جسم در حالت حرکت وارد شد  و باعنث کننند شندن حرکنت آن منی      -

 )نیروی اصطکاک جنبشی(

 العمل دریافتی از آن مثل آرامش خاطر )واکنش(دهیم )کنش( عکسدر مواقعی که کار نیک و پسندید  انجام می -

 هر چیزی در زندگی انعکاسی است از یک انتصاب، اگر خواهان نتیجه متفاوت هستید انتصابی متفاوت کنید. -

 های تکمیلیفعالیت
خواهیم هر گرو  برای نینروی کننش و واکننش و همچننین نینروی      از آنها می کنیم. وبندی میآموزان کالس را گرو دانش

 هایی بزنند و عوامل مؤثر در نیروی اصطکاک را نام ببرند.اصطکاک )جنبشی و ایستایی( مثال
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 ارزشیابی پایانی

 شویم.های آنها مطمئن میبا طرح چند سؤال تستی و جواب کوتا  از درس از میزان یادگیری و آموخته

 کنیم نیروی کنش و واکنش در کدام جهت خواهد بود؟وقتی شنا می *

 یابد؟یابد یا کاهش میرویم نیروی اصطکاک افزایش میدار روی زمین یصی را  میوقتی با کفشهای عاج *

 * عوامل مؤثر در نیروی اصطکاک چیست؟

 الف( جنس سطح تماس دو جسم                      ب( وزن جسم متحرک

 زمان حرکت                                            د( هیچکدام ج(

 * در کدام موارد زیر نیروی کنش و واکنش دخالت ندارد؟

   الف( قطبهای همنام آهنربا

 
 

 ب( پرتاب موشک

 
 

 سواری با پارو  ج( قایق

 
 د( افتادن در خأل

 
 


