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 اهداف

هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با مراحل روش علمی از 

  .آشنا شوند( فرضیه سازی تا نتیجه گیری)ابتدای مراحل 

 :اهداف رفتاری: انتظار میرود دانش آموز بتواند

 (دانشی)ورد یک موضوع فرضیه سازی می کند دانش آموز م-1

 (دانشی –رفتاری )دانش آموز خوب مشاهده و یادداشت برداری می کند  -2

 )رفتاری(زم را انجام می دهد الدر مورد مشاهدات خود آزمایشات  دانش آموز -3

 (دانشی)دانش آموز مشاهدات خود را بررسی کرده و به نتیجه می رسد  -4

 (عاطفی)قه نشان می دهد الانجام آزمایشات و ثبت نتایج ع هدانش آموز ب -5

 آشنا هستند. کتاب علوم سال سوم ابتداییدانش آموزان با مطالب  رفتار ورودی

ارزشیابی 

 تشخیصی

 سواالتی از درس قبل از دانش آموزان می پرسیم.

رسانه های 

 آموزشی

 فیلم و تصاویر آموزشی -ابتدایی علوم چهارمکتاب 

های یاددهی روش 

 یادگیری -

 پرسش و پاسخ -تلفیقی از روش های بحث گروهی، سخنرانی
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 گروهی –به صورت ردیفی  مدل چینش کالس

 فعالیت های دانش آموزان عنوان

 فعالیت های معلم

 زمان

فعالیت های مقدماتی 

ارزشیابی رفتار 

 ورودی و ایجاد انگیزه

نام و یاد خدا بعد شاداب و با انرژی وارد کالس می شویم و با 

از حضور غیاب و احوال پرسی با دانش آموزان و بررسی 

 .تکالیف و ارزشیابی تشخیصی درس را شروع می کنیم

 

 4زمان 

 دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 ارائه درس

در ابتدا با طرح پرسش که به نظر شما اگر میله ی سیمی را 

به هر شکل دربیاوریم حباب ها به چه شکلی هستند؟ بچه ها 

فرضیه ها و نظریات خود را بیان کرده و سپس در مرحله 

آزمایش هر گروه از دانش آموزان با میله سیمی به شکل های 

 .مختلف حباب هایی درست می کننند و یادداشت می کند

 تدریس 

  . نتیجه گروه ها را پای تابلو می نویسیم

مراحل انجام روش علمی را پای تابلو نوشته و مراحل کار خود 

ا طبق آن توضیح می دهیم طبق مراحل انجام شده نتیجه ر

گیری می کنیم و با بحث و پرسش و پاسخ مراحل روش 

 علمی و روش کار دانشمندان را توضیح می دهیم. 

در انتها با طرح پرسش نوع رنگ لباس در زمستان و بحث 

گروهی هر گروه پاسخ خود را بیان کرده و پاسخ درست 
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  .وشته می شودتشویق و پای تابلو ن

 مهارت 

 دانش آموزان در انجام آزمایش حباب مهارت دارند 

 دانش آموزان در حدس و فرضیه سازی مهارت دارند 

و نتیجه گیری مهارت دارند  هسیدانش اموزان در ثبت و مقا

 ارزشیابی

  .در بحث و پرسش و پاسخ فعالیت دارند 

انتها را  ابتدا تاانجام مراحل روش علمی و نتیجه گیری از 

 قه نشان می دهندالدرک کرده و ع

 

 تعیین تکلیف

 

 .فعالیت کتاب را انجام می دهند

یک فرضیه به هر گروه از دانش آموزان ارایه می شود  و 

 مراحل روش علمی را انجام دهده و گزارش می دهند.

 

 

 دقیقه 4

 

 

 


