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 طرح درس ملی هطراحی تدریس بر اساس برنام
 **  استهـ قلب ی هندهـآرامش د هنام او ک ه** ب

  طراح طرح :                        ی اول (( هدبیرستان فرزانگان )) دور                   نام ونام خانوادگی:
 فتمه ی : هپای                                            نام درس : علوم تجربی

 هدقیق 07زمان تدریس :                    آن   یها عنوان درس :  انرژی و تبدیل                               :  هنام مدرس

 یادگیری انتظارات و افاهد( تعیین  1
 : دانشی دافهـ** ا                     

   انرژی ومهـو شناخت مف همطالع (1

  انرژی متنوع ایهـآشنایی با شکل ( 2
  انرژی گوناگون ایهـ صورت و اهـآشنایی با چگونگی تبدیل شکل ( 3

  
 : ارتیهـم دافهـ** ا                   

  دقیق ی هدهـمشا و اهـ آزمایش انجام ارتهـ( م1

  هساد منجنیق ، الکلی بالن  ، هساد آونگ:  درس موضوع با متناسب ی اهـ هوسیل ساخت ارتهـم (2

  
 :  نگرشی دافهـ** ا                 

 . گذارد می احترام اهـآن هوب هشد هآگا علمی هزمین در بشر خالقیت ایه هنمون هی دنیای فیزیکی پیرامون خود ب هبا مطالع( 1

 ورزد . می اجتناب غذایی مواد در اسراف واز هبرد پی زندگی در اهـآن نقش و غذایی مواد در هشد هذخیر انرژی میتهـا هب( 2

 .  برد می پی اهـ انرژی منشاء عنوان هب آن هجایگا و زندگی در خورشید نقش و میتهـا هب ( 3
 

 تشخیصی ارزشیابی و اهـ ه( تعیین پیش دانست 2
  هانگیز ایجاد ی اهـ بردهـاز را ه** اسفاد               

 برای مناسب ی هزمین  محور هزمین ایهـاز پرسش  هتصاویر موجود درمتن ، با استفاد هب هی بحث  ، با جلب توج هبا طراحی سواالتی در زمین
 .  کنیم می مهـفرا را تدریس شروع

 
 ؟ کنید بیان خود زبان هب را انرژی و نیرو ومهـمف( 1 
 بیان کنید ؟ 12و  11ی  هرا از تصاویر صفحدریافت خود ( 2
 ؟ یدهـد شرح را انرژی انواع و اهـبا ذکر یک مثال چگونگی تبدیل شدن صورت ( 3

 انرژی بدست می آورد ؟  هآیا می دانید بدن ما چگون( 4
5.................... ) 

 

 یادگیری مناسب ی اهـ( پیش بینی و تدارک فرصت  3
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 سازی پیش از کالس  ه** آماد               

 . شود فراهم میز رهـ روی اهـ هگرو آزمایش برای الزم وسایل اهـ هتعداد گرو هب هنفر 4 ایهـ هآموزان در گرو بندی دانش تقیسم هب هبا توج

  
 تصاویر ورودی بحث مورد نظر  هدانش آموزان ب هجلب کردن توج( 1

  یگدیکر هب انرژی انواع تبدیالت ی هنحو و اهـی شناخت انرژی  هپخش فیلم آموزشی دربار( 2

  انرژی انواع و اهـ صورت ی هدربار جذاب و جالب ی اهـ انیمیشن و هکوتا ی اهـپخش کلیپ ( 3

 از بارش فکری  هاستفاد و بحث در مشارکت هب اهـپرسش و پاسخ و تشویق گرو( 4

 اهـآن تبدیالت و انرژی  متنوع ی اهـ شکل شناخت با هرابط در جذاب و هساد ی اهـانجام آزمایش  ( 5

            
 هزمین این در اییهـ *مثال  

 کوکی، ایهـکوک کردن  اسباب بازی  ، آن ساختن اهـر و فنر کشیدن و فنر هب جسمی کردن آویزان ، آن کردن اهـباد کردن بادکنک و ر 
 ............. و المپ کردن روشن و خاموش

 گیری د یا – یهـو اجرای فرآیند یاد د ه( ارائ 4

 ای از آیات قرآن مجید هدانش آموزان و خواندن آی کردن یهـمراهـ  قرآن با مگامهـشروع درس : اجرای طرح                  

 روش سنجش نقش دانش آموز نقش معلم اهمحور

و  هایجاد انگیز

 تفکر

پخش فیلم آموزشی : شناخت انواع  ـ
ی و آشنایی با چگونگی تبدیل انرژ

انرژی  گوناگون ایهـ شکل و اهـ صورت
 یکدیگر               هب
 هدانش آموزان ب هجلب کردن توج ـ

 موجود در متن درس  تصاویر 

 طرح سواالت چرایی ؟ و چیستی ؟ ـ 

تبدیل می  هانرژی چیست ؟ چگون ـ 
؟     چرا تغییر شکل پیدا می کند شود
 ؟و....

 نگامهـنشان دادن عکس العمل مناسب  ـ
  انیمیشنی ی اهـ وکلیپ اهـ فیلم دیدن

مطرح کردن نظرات خودبعد از دیدن  ـ 
 تصاویر

با     هسواالت مطرح شد هپاسخ دادن ب ـ 
 هگرو کردن یهـمراهـمشارکت و 

                 نشهـدر ذ همطرح کردن سواالتی ک ـ 
 هزد هجرق

 اهـ هگرو   ی همهـتشویق  ـ
 شرکت در بحث  برای

 هب  اهـآن هتشکر از توج ـ 
  درس

 دادن امتیاز ـ 

تکاپوی 

 شگریهپژو

  کردن دایتهـطرح سوال و ـ  
 آموزان دانش

 انرژی چیست ؟ـ 1 

 انرژی دارد؟ هماشین در حال حرکت چـ 2

 تیر و هشد هکشید کمان انرژی تفاوتـ 3
 ؟ چیست هشد  اهـر

 ما زندگی در ای هفاید هچ اهـ انرژیـ 4
 دارند؟

 ((   مهـبین شوری مهـ))    و امر

  
  هگرو اعضای با مشورت و مفکریهــ  

 صحیح و مناسب ی اهـیافتن پاسخ ـ  

 و نوبت رعایت با سواالت هب یهـپاسخ دـ  
 حقوق دیگران  هب احترام

 

و  ی نظرات همقایسـ 
 هشد  هارائ ایهـ پاسخ

قضاوت گذاشتن  نظرات  هبـ 
  اهـو پاسخ 

  سوی هب دایتهــ 
 سوی از  پاسخ ترین مناسب

 معلم
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انرژی بدست  هبدن انسان چگونـ 5
 آورد؟ می

 اهـحد بعضی انرژی  از بیش مصرفـ 6
 .... و کند؟ می ایجاد مشکالتی هچ

 

ای هفعالیت

 عملی

 آشنایی با انواع انرژی و تبدیالت آن: 

 ی هدهـمشا ا،هـ آونگ کردن اهـرـ 
  اهـ هآموخت ثبت و آزمایش  دقیق

آونگ  ه: در کدام مرحلطرح سوالـ 
 انرژی  بیشتری دارد ؟

 ایهـ جرم با اییهـ هگلول کردن اهـرـ 
  نرم ی هماس و شن روی بر مختلف

ی  هضرب هطرح سوال : کدام گلولـ 
 بیشتری  بر خاک وارد می کند؟ چرا؟

: ازشروع تا پایان آزمایش طراحی سوالـ 
 گوناگون ی اهـتبدیل  هب هرا با توج

 ؟ کنید توصیف انرژی

           دقیق انجام و اهـ سازی آونگ هآمادـ  
    داتهـمشا ثبت و آزمایش

      نرم ی اهـ هماس بر اهـ هگلول سازی اهـرـ  
       آزمایش از حاصل نتایج بررسی

   آن کردن آزاد و اهـ بادکنک کردن بادـ 
  دهـد می رخ هآنچ بررسی و تفسیر

     یهـآزمایشگا ایهـ پر کردن چک لیستـ  
       هر گروکا ی هپوش در قراردادن و

 هب اهـ هتشویق تمامی گروـ 
  هصمیمان مشارکت  خاطر

  مثبت امتیاز دادنـ 

 هدانی و تقدیر  از گروقدرـ 
 کردن رعایت  خاطر هب اهـ

 محیط نظافت و  نظم
    هآزمایشگاـ 

ارتباط موضوع 

با خدا، خود، 

و خلقت  خلق،

گیری از هرهبا ب

خودباوری و 

 خودارزیابی

خداوند در اختیار  همنابعی ک هب هاشارـ 
 است . هانسان  قرار داد

ی خداوند در  هصفات عالی هب هاشارـ 
 مورد  بندگانش 

 ی اهـی ما در برابر نعمت  هوظیفـ 
  یهـال

حفظ منابع طبیعی برای خود و نسل ـ 
  هآیند  ایهـ

 انرژی روی درهـجلوگیری از اسراف و ـ 
  اهـ

 : هب هاشارـ 

 شکر نعمت نعمتت افزون کند. 

 

 بحث و گفتگو پیرامون الطاف خداوندی  ـ 

 درک و شناخت غیر مستقیم خداوند  ـ 

 یهـال ایهـتشکر و قدر دانی از نعمت  ـ 

 ی درست  هحفاظت از منابع با استفاد ـ 

جویی در مصرف تمامی منابع   هصرف ـ
 طبیعی 

فکر فردای خود و  هنگری و ب هآیند ـ 
 دیگران    بودن

 ایهـ ی پاسخ همقایسـ 
  اهـ هگرو

 دایتهـ  و اهـتشویق آنـ 
پاسخ  ترینهـب  سوی هب اهـآن

   اهـ
 ی همهـ از کردن دانی قدرـ 

 در شرکت برای  اهـهگرو
 بحث

بسط و 

گسترش 

 و علمی ایهــ بیان پیشرفت
 علمی ایهـ هدر زمین بشر  ایهـ خالقیت

 : آزمایش ایهـجواب  هب هبا توج ـ 

ی نقش انرژی در   هنظرات خود را دربار ـ
  همقایس ـ 

 قضاوت درست  ـ 
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سازی و ومهمف

 دانشتولید 

 گوناگون

 در انرژی ایهـ هبیان کاربرد و استفاد ـ
 صنعت و دانش ، علم زندگی

 علم و صنعت و زندگی را بیان کند .

تحقیق و گزارشی در مورد موضوع درس  ـ 
  و هنمود هارائ هآیند هجلس و هکرد هیهـت

 .ندهـد قرار خود کار ی هپوش در ای هنمون

 امتیاز دادن  ـ 

کردن گزارش و  چکـ 
 کار ایهـ هپوش

  
 

ارزشیابی 

 فرآیندی

 و اـهـ از دانش آموزان پاسخ فکر کنید 
 را متن در موجود ایهـبیازمایید را خود
  پرسیم می

با طرح سوال بصورت فردی از دانش  ـ 
می  هشد هآموزان   مروری بر درس ارائ

 کنیم

  را زندگی در انرژی از دیگری ایهــ کاربرد
 . کند می بیان

 از انرژی خورشیدی در هنقش استفاد ـ
 . دهـد می توضیح را انرژی مصرف شهـکا

 

 دادن  هنمر ـ 

 تشویق کردن  ـ 

 قدر دانی کردن ـ 

بعد از کالس: 

تکالیف و 

اد هپیشن

ای هفعالیت

 موازی

 مشخص کردن تکالیف :  

 مکتوب کردن تجربیات شخصی  ـ 

  هساخت یک منجنیق ساد ـ 

 انرژی ی هدربار تحقیق ی هیهـت ـ 
  ای هستهـ

مرور درس و آمادگی داشتن برای  ـ 
 هی آیند هامتحان در  جلس

 دادن تکالیف :انجام 

  هکامل کردن گزارش کار آزمایشگا ـ 

  هکار گرو همرتب کردن پوش ـ 

 تحقیق  ی هیهـت ـ 

ی مرتبط با  هطراحی و ساخت وسیل ـ 
 موضوع انرژی ... مانند

 ساخت منجنیق ، بالن الکلی ـ 

 دادن  هنمر ـ

 ی همقایس و هدهـمشا ـ
  هشد هساخت  وسایل

 و اهـ ـ بررسی تحقیق 
 اهـرکا  هش پو و اهـ گزارش

 جویی و خودداری از اسراف است. های حفظ استقالل، صرفههیکی از را

 ای از جک لیست معلم  هنمون

 6گروه  5گروه  4گروه  3گروه  2گروه  1گروه  موارد مورد ارزیابی 

       . ندهـد می انجام را اهـبا  مشارکت وکمک افراد گروه ،فعالیت  1

       . ندهـبطور کامل انجام می دفعالیت را  2

       . ندهـد می گوش خوب مهـبه نظرات  3

به خرج می الزم را  ی حوصله و ،صبر اهـدر انجام فعالیت   4
 .ندهـد

      

 امتحان و برده کار به فعالیت انجام برای را مختلفی ایهـ روش 5
 . کنند می

      

 قرار خود کار ی سرلوحه را متقابل احترام و صمیمانه مکاریهـ 6
 .ندهـد می

      

 سر مرتب را وسایل  و تمیز را کار میز فعالیت، رهـبعد از انجام  0
 ندهـد می قرار خود جای
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 را خود داتهـمشاای از  صهقبل از شروع فعالیت بعدی خال 1
 کنند می یادداشت

      

       . ندهـقرار می دگزارش کاری آماده کرده ودر پوشه ی کار گروه  9

 : معلم ایهـ یادداشت 17
 که خاصی موارد یادداشت ، اهـ هبررسی نقاط قوت و ضعف گرو

 .شود می مالحظه

      

 

 رساند اطمینان و آرامش هب را آموزان دانش توان می اهـتن هن 

 . شنید توان می مهـ را شان موفقیت از بعد شادی ایهـفریاد  هبلک 

 
 


