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 طرح درس روزانه 

 ی نام درس: شيم یمشخصات كل

 یبرا یسبز راه یميش موضوع:

خواص و رفتار  -محافظت از هوا كره

 زهاگا

  مجری:

  :اجرا خیتار

 54مدت اجرا: 

  یدهم تجرب هیكالس پا محل اجرا:

  شهرستان: 

  یدهم تجربكالس: 

 نفر72 تعداد فراگيران:

 شده است. ميگروه تقس 4س به الك      جنس  دختر: جنس فراگيران یژگیو

 معمولی :یذهن ییتوانا

 اقتصادی: متوسط وضعيت :یوضعيت اجتماع

  :گروه ها یاساموضعيت گروه بندی: 

 كالس یدهم در بودجه بند یميقسمت از ش کی سیتدر :یهدف درس یاهداف كل

 ییمصرف تا جا کباری لیاسراف نکنند از وسا -1.ننديب یدرس بچه ها آموزش م نیدر ا: یو اجتماع ینیهدف د

 .احترام بگذارند عتيبه طب -7. زندیدور نر كه بتوانند استفاده كنند و

كنند تا حقوق همه مردم احترام بگذارند  یم ديتولكه یكمتردر رابطه با موادمصرف هدف اجتماعی: 

گذاشته و از  یرو ادهيرو در برنامه خود پ نیهمه مضر است از ا یشود و برا یوارد هوا كره م یديولت چون

 استفاده كنند. یحمل و نقل عموم لیوسا

 

 یاهداف جزئ

 بتوانند:فراگيران در پایان درس باید 

 کیرا بفهمند و به عنوان  داریتوسعه پا یمعن و  آن ها را بدانند ديو نوع روش تول ریز یها ندهيآال

 .استفاده كنند مصرف درست آب و برق یاصل در زندگ
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 ید.را كسب نما ریدرس مهارت های ز نیا انیرود پس از پا یاز دانش آموز انتظار م

 نیدر مصرف گاز و بنز ییآنها و صرفه جو نيب سهمقای و –شناخت انواع سوختها 

 

 

 كاربردی

 

 سطح حيطه حيطه رفتاری)نگرش ها(

 .را بدست آورد ریدرس نگرش های ز نیرود پس از مطالعه ا یاز دانش آموز انتظار م

را در اعمال  یطيمح ستیو ز اقتصادی حظاتمال –داشته باشد  یحظات اجتماعالم

 ادیتوان به دانش آموز  یحظات مالم نیبا ا یشخص یدر زندگ یخود بکار ببرد. حت

با ارزش  یها وهيم ایكمتر و متناسب تر استفاده كند و  متيق با یداد از لباس ها

فست فود كم ارزش فاكتور گرفته  یاز غذاها ایبکار ببرد و  ییرا در سبد غذا یارزانتر

 سالم مصرف كند. یو غذاها
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تواند  یم ريفراگ

در بحث شركت 

 كند و مثال

   اورديب

 دیبا ريفراگ

 دهد پاسخ

 قيارائه تحق

و بحث و 

 یبررس

 یجمع

 یپاسخگوريفراگ

 معلم است.

كمک در 

وپخش   هيته

   لميف

 تيفعال

 رانيفراگ
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 سیضمن تدر یتهایفعال 1تیفعال 2تیفعال 3تیفعال

 چالش در تفکر دانش جادیا

 علت كه بدون نیبد آموز

 مصرف نکند نسبت به محابا

 شلخته نباشند و به عتيطب

 دهد تيسبز اهم یميش

 از جمالت یخواندن بعض

 كتاب و معنا كردن آنها سخت

 ریپذ بیتخر ستیز فیتعر مثالً

 گفته شود

 یوشتن فرمول هان

 ییايميش یها واكنش

و  حيتوضو  25صفحه

 آن ريتفس

 معلم تیفعال

 سیروش تدر تخته و گچ یسخنران لميو ارائه ف یسخنران

 دیتواند نظر خود را بگو یم

 رابطه نیدانش آموز در ا خود

 power point كند قيتحق

 .كنند هيته

 شركت در یاز  دانش آموز برا

 و خسته نشدن به ثبح

 و جادیو ا یداوطلب صورت

 سؤال شود زشيانگ

بتواند  دیبا رانيفراگ

 یونی باتيترك فرمول

 میزيمن و دياكس ميكلس

 .اورديب را به خاطر دياكس

 رانیفراگ تیفعال
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 – قیو تشو فیتکل نییتع

 عمناب ارائه

 جهیو نت یجمع بند یانیپا یابیارزش

 یریگ

 یلیتکم یتهایفعال

دانش آموزان  ندهیجلسه آ یبرا

شده در كتاب و  داده فیتعار دیبا

 حيتوضو یها فرمول واكنش

 .رديبگ ادیاشکال كتاب را 

 یكتاب ها نترنتیاز ا استفاده

با نگرش  یميش مانند یعلم

 اسموت، ت،ي: اسم یكاربرد

سوال از  کیسپس  دینما سیپرا

آموز بدهد تا  دانش درس به

 .دیپاسخ بگو

 از درس را  با یخالصه ا

 گفته شده معلم تکرار اهداف

 درس ازسؤال  کیسپس  دینما

 پاسخ به دانش آموز بدهد تا

 دیبگو

 زيس یميبراساس اصول ش

  با موظف به ی همه

  كمتر مواد مصرف

 در شتريو دقت ب ییايميش

 ميآنها هست مصرف

 معلم تیفعال

 سیروش تدر یآموزش یو ماكت ها وترياستفاده از كامپ ،یكاغذ، قلم، تخته، گچ، سخنران

و شركت  یريادگی یبه ازا ريفراگ

 رددريمثبت بگ نمره در بحث

و  رديگقرار قیكالس مورد تشو

 تکرار آن در سرِ صف

 ندهیجلسه آ یبرا دیبا ريفراگ

 كه یوكتب یآزمون شفاه در

 شود یمعلم برگزار م توسط

 .باشد آماده

توان خالصه یم ريفراگ  

درس واهداف آن را یا  

كندو به هيخود ته یبرا  

 ارائه دهد. معلم

 رانیفراگ تیفعال
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