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 موضوع درس:

 (7های آب زیرزمینی )فصل سفر آب در زمین تا سر انواع سفره

 اعضای تیم روش تدریس:

 دقیقه 03 مدت زمان تدریس:

 نفره 4گروههای  مدل کالس:

 رسگل –ماسه  –لیوان یکبار مصرف  –کتاب درسی  –بورد تابلو و ماژیک وایت رسانه آموزشی:

 زیرزمینیهای آشنایی با آب هدف کلی درس:

 آموز پس از پایان این درس باید بتواند:دانش های جزئی و رفتاری:هدف

 دانستنیها:

 های زیرزمینی را نام ببرد.عوامل مؤثر در تشکیل آب

 های زیرزمینی را توضیح دهد.چگونگی تشکیل آب -1

 های زیرزمینی را نام ببرد.راههای دسترسی به آب -2

 های زیرزمینی را بیان کند.مقدار آبنقش اندازه ذرات در  -3

 قابلیت نفوذپذیری را تعریف کند. -4

 نحوه تشکیل غارهای آهکی را شرح دهد. -5

 سطح ایستایی را تعریف کند و رابطه آن با عقش چاه را شرح دهد. -6

 :هامهارت

 با انجام آزمایش منطقه اشباع و سطح ایستایی را نشان دهد. -1

 هوایی را تفسیر کند.واه و مناطق آبرابطه میان عمق چ -2

 با انجام آزمایش فرو رفتن آب را مشاهده و رابطه آن با اندازه ذرات را کشف کند. -3

 ها:نگرش
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 جویی کند و از هدر رفتن آب شیرین خودداری کند.در مصرف آب صرفه -1

 های درون و بیرون زمین بکوشد.زیست و آبدر حفظ پاکیزگی محیط

 رفتار ورودی:بینی پیش

هاای  داند که بخشی از آبشناسد و میهای روی زمین را میآموز با نحوه تشکیل باران، برف و تگرگ آشناست و انواع آبدانش

 دهد.های شیرین کره زمین است را تشکیل میرود و آب زیرزمینی که جزء آبحاصل از بارندگی در زمین فرو می

 های قبل از شروع درس:فعالیت

 وقت هافعالیت

 دقیقه 1 سالم و احوالپرسی و حضور و غیاب و توجه به مناسبت روز -1

 ارزشیابی تشخیصی: -2

 سؤاالت:

 کند؟آب باران پس از رسیدن به زمین چه سرنوشتی پیدا می -1

 شود؟بیشتر آب مصرفی ما از کدام آب تأمین می -2

 ها       های زیرزمینی    د: دریاچهالف: دریاها و اقیانوسها    ب: یخچالها    ج: آب

 غ    کند. صهر چه اندازه ذرات خاک بزرگتر باشد آب بهتر در آن نفوذ می -3

 غ    رس کمتر است. صنفوذپذیری ماسه از گل -4

 منطقه اشباع را تعریف کنید. -5

 شوند؟غارهای آهکی چگونه تشکیل می -6

 

 دقیقه 4

 ارائه درس جدید:

 دقیقه 2انگیزه    ایجاد  -1

 نماییم.آموزان را جلب میبرای این کار با انجام یک آزمایش توجه دانش
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-کنیم و در یکی مقداری ماسه و در دیگری هماان ایم فراهم میهای ایجاد کردهدو لیوان یک بار مصرف که در کف آنها سوراخ

-دهیم تا به درون لیوان زیرین فرو نروند. سپس در لیوانمی ریزیم و هر لیوان را در سر یک لیوان کوچکتر قراررسد میقدر گل

هاا  افتد را مشاهده کنند و از دادن جاواب باه آن  آموزان اتفاقی که میکنیم تا دانشریزیم و صبر میها به مقدار مساوی آب می

 کنیم.خودداری می

 انجام روش اعضای تیم: -2

 دقیقه 5آمادگی فردی    

نمایاد و در  صورت زیر بین افراد هر گروه تقسیم شده و هر فرد قسمت مربوط باه خاود را مطالعاه مای    ین مرحله درس به در ا

 دهد.صورت وجود آزمایش در آن قسمت آزمایش را به تنهایی انجام می

 66تا سر فعالیت صفحه  66از اول صفحه  :1نفرات شماره 

 07تا سر آزمایش صفحه  66از اول آزمایش صفحه  :2نفرات شماره 

 01تا آخر فعالیت صفحه  07از آزمایش صفحه  :3نفرات شماره 

 02مینی صفحه های آب زیرتا سر انواع سفره 01از متن زیر فعالیت صفحه  :4نفرات شماره 

 دقیقه 5کار تیمی    

نظار  بحث و تباادل  انداده و درباره مطالب مشترکی که خواندهدر این قسمت نفرات هم شماره گروهها با هم یک گروه تشکیل د

 کنند.می

 دقیقه 8تدریس اعضای تیم    

اناد بارای هام    در این مرحله افراد هر گروه به گروه اولیه خود باز گشته و هر کادام باه نوبات قسامتی از درس را کاه خواناده      

 دهند.های کتاب را با مشورت یکدیگر پاسخ میسپس فعالیتدهند، آزمایشات مربوط را انجام داده گروههای خود شرح می

 دقیقه 2بندی    جمع

ها درس را باه طاور خهصاه بارای کال کاهس       آموزان انتخاب کرده و آندر این مرحله به طور تصادفی چهار نفر از بین دانش

بنادی  ئه توضیحات تکمیلای درس را جما   آموزان گفته و با اراها را به دانشدهند. سپس معلم پاسخ درست فعالیتتوضیح می

 کند.می
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 دقیقه 2ارزشیابی پایانی    

 سؤاالت:

 شود؟بیشتر آب مصرفی ما از کجا تأمین می -1

 گویند؟به سطح باالیی منطقه اشباع چه می -2

 ای دارد؟عمق چاه با عمق سطح ایستایی چه رابطه -3

 شوند؟غارهای آهکی چگونه تشکیل می -4

 آیا رس برای ذخیره آب زیرزمینی مناسب است؟ چرا؟ -5

 دو نمونه آب زیرزمینی نام ببرید. -6

 در خاک کشاورزی درصد رس و ماسه چگونه باید باشد؟ -0

 دقیقه 1تعیین تکلیف    

 به صورت گروهی 02آوری اطهعات صفحه پاسخ به اولین فعالیت جم  گروههای زوج:

 به صورت گروهی 02آوری اطهعات صفحه پاسخ به دومین فعالیت جم  گروههای فرد:

 


