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مشخصات کلی
موضوع درس :خودرو(صفحات) 69-69-69

پایه تحصیلی :نهم

زمان تدریس 011 :دقیقه

نام مدرسه :

نام معلم:

تاریخ تدریس:

اهداف و فرصت های یادگیری
اهداف یادگیری

 -0دانش آموزان ﺑا اهمیت و نقش خورو در زندگی انسان آﺷنا ﺷوند( .تعقل -ﻋرصه خود)
 -2دانش آموزان ﺑا اﻋجاز قرآن در مورد اﺷاره ﺑه اختراع خودرو ،آﺷنا ﺷوند( .ایمان ﻋرصه خدا ،خود)
 -3دانش آموزان ﺑا قسمت های مختلف خودرو آﺷنا ﺷوند( .ﻋلم – ﻋرصه خود)
 -4دانش آموزان ﺑدانند که افراد جامعه مثل قسمت های مختلف خودرو مرتبط ﺑا همند همچنانکه اختالل در یک
قسمت خودرو ﺑاﻋث از کار افتادن خودرو می ﺑاﺷد مصداق :چو ﻋضوی ﺑه در آورد روزگار دگر ﻋضوها را نماند قرار،
در جامعه نیز ﺑاید دست گیر محتاجان ﺑاﺷند تا جامعه موفق داﺷته ﺑاﺷند(. .ﻋمل و اخالق – ﻋرصه خود و دیگران)
 -5دانش آموزان ﺑا دفترچه راهنمای خودرو نیز ضرورت مطالعه آن ،آﺷنا ﺷوند( .ایمان ﻋرصه خدا ،خود)
 -9دانش آموزان ﺑا ضرورت ﺑازدید های دوره ای خودرو آﺷنا ﺷوند (ﻋلم – ﻋرصه خود)
 -9دانش آموزان ﺑا ﺑررسی سطح مایع خنک کننده موتور آﺷنا ﺷوند(ﻋلم – ﻋرصه خود)
-9ﺑا نکات ایمنی ﺑررسی سطح مایع خنک کننده موتور آﺷنا ﺷوند(.ﻋلم ﻋرصه خود)

انتظارات ﻋملکردی

 -0قسمت های مختلف خودرو را ﺑیان کند( .ﻋلم  -ﻋرصه خود)
 -2ضرورت مطالعه دفترچه راهنما را ﺑیان کند( .ﻋلم  -ﻋرصه خود)
 -3ضرورت ﺑازدید های دوره ای از خودرو را ﺑیان کند( .ﻋلم  -ﻋرصه خود)
 -4ترسیم روند نمای فرآیند ﺑررسی سطح مایع خنک کننده موتوررا ترسیم نمایند( .ﻋلم -ﻋمل-ﻋرصه خود)
 -5سطح مایع خنک کننده موتور را ﻋمال ﺑررسی نمایند( .ﻋمل  -ﻋرصه خود)
-9نکات ایمنی در زمان کنترل سطح مایع خنک کننده موتور را ﺑداند و ﻋمل کند ( .ﻋلم -ﻋمل-ﻋرصه خود)
 -9در تعامل ﺑا همکالسی ها و دوستان مانند اجزای مرتبط سیستم خودرو رفتار کنیم مشکالت آن ها را مشکل
خود ﺑدانیم و ﺑه او کمک کنیم(.اخالق – ﻋرصه خود ،دیگران)

ارزﺷیاﺑی تﺷخیصی

ﺑا توجه ﺑه آموخته های قﺑلی دانش آموزان در مورد خودرو اطالﻋاتی از آنها می خواهیم.
الف :چه قسمت هایی از خودرو می توانید نام ﺑبرید؟
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ب :کدام قسمت خودرو قدرت را ایجاد می کند؟
ج:کدام قسمت ،خودرو را از حرکت ﺑاز می دارد؟
د :کدام قسمت مسوول هدایت خودرو را ﺑر ﻋهده دارد؟
و :از سیستم ایمنی خودرو چه چیزی می توانید نام ﺑبرید؟
ی :ﺑرای اینکه در خودرو ﺑا مشکل ناگها نی روﺑرو نشویم چه ﺑازدید هایی از خودرو الزم است؟
فرصت های
یادگیری

 -0استفاده از پروژوکتور پخش تصاویری مانند:
انواع خودرو از خودرو های قدیمی و مدرن -اجزای مختلف خودرو -فیلم تاریخچه خودرو –فیلم و تصاویر ﺑررسی
مایع خنک کننده موتور
 -2استفاده از کتاب درسی ،وسایل موجود در مدرسه
سناریوی یاددهی  -یادگیری
فعالیت ها

محورها

فعال سازی تفکر و دفترچه راهنمای خودرو را ﺑه دانش آموزا داده تا آن را ﺑررسی اجمالی کنند.
و یا طرح سوال:
ایجاد انگیزه
اگر در خودرو ﺑا مشکل روﺑرو ﺷدیم چه راهی پیشنهاد می کنید؟
در صورت کم ﺷدن مایع خنک کننده که خطرآسیب ﺑه موتور وجود دارد ،چه اقداماتی انجام می دهید؟
هم اندیشی و
پژوهش

از گروه ها می خواهیم ﺑا هم فکری و مﺷورت ﺑه سواالت زیر پاسخ دهند.
ﺑه نظر ﺷما قﺑل از ﺷروع ﺑه حرکت خودرو چه چیزهایی رو ﺑاید کنترل کرد؟
چرا در مایع خنک کننده موتور خودرو ﺑه همراه آب ضد یخ می ریزند؟
اگر ﺑه کسی کمک کنید چه زمانی کمک ﺷما ﺑاﻋث ﺷر یا خیر خواهد ﺷد؟

فعالیتهای ﻋملی

ﺑا توجه ﺑه دفترچه راهنمایی که در اختیار دانش آموزان و توضیحاتی که در مورد ﺑررسی مایع خنککننده موتور
خودرو داده ﺷد روند نمای آن را ترسیم نمایند.
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ﺑرقراری ارتباط ﺑا
موقعیت ها و ﻋرصه

همانطور که می دانیم کمک کردن ﺑه دیگران و ﺑه ویژه نیازمندان کار نیک و پسندیده ای ﺑود و دراحادیث و آیات
قران متعدد ﺑه آن اﺷاره ﺷده است.
اگر کمک ﺑه دیگرا ن در ﺷرایطی ﺑاﺷد که ﺑرای خودنمایی ﺑاﺷد یا ﺑاﻋث ریختن آﺑروی کسی ﺑاﺷد ،این کمک نه تنها
ﺑاﻋث خیر نشده ﺑلکه ﺑاﻋث ﺷر می ﺑاﺷد.
پس ﺑا اینکه انسان ها نیز مثل اجزای مختلف خودرو ،مرتبط ﺑا هم در جامعه می ﺑاﺷند و ﺑاید ﺑه هم کمک کنند
ولی کمک ﺑه همدیگردر صورتی موثر خواهد ﺑود که ﺑاﻋث ﺷر نشود.

هدایت یادگیری ﺑه دانش آموزان قبال آموخته اند که سیستم پیچیده از سیستم های فرﻋی تشکیل ﺷده اند و این اجزا درارتباط ﺑا هم
سوی تولید دانش هستند تا هدف نهایی یعنی حرکت خودرو حاصل ﺷود.
حال اگر یکی از قسمت های مختلف خودرو کار نکند خودرو حرکت نخواهد کرد.درست مانند ﺑرقراری ارتباط
سالم و دوستانه ﺑا همکالسی های یک گروه که ﺑاید تالش کنیم تا ضمن داﺷتن تعامل و همکاری های دو طرفه
قصد سوئ استفاده و کم کاری در گروه نداﺷته ﺑاﺷیم و گرنه گروه ﺑه هدف و نتیجه نهای نخواهد رسید.
فعالیت های
تکمیلی

ﺑه صورت گروهی ﻋمال ﺑه ﺑررسی سطح مایع خنک کننده خودرو می پردازند.

ارزﺷیاﺑی پایانی

ﺑا طرح چند سوال از ﺑخش های مختلف خودرو و کنترل سطح مایع خنک کننده خودرو و نکات ایمنی ،از
یادگیری و آموخته های آن ها مطمئن می ﺷویم:
 -0دفترچه راهنمای خودرو چه اطالﻋاتی در اختیار کارﺑران قرار می دهد؟
 -2چرا انجام ﺑازدیدهای دوره ای ضروری است؟
 -3چرا درهنگام گرم ﺑودن موتور خودرو نباید در رادیاتور را ﺑاز کرد؟

تکلیف

تحقیق کنید:
در گروه خود ﺑا جستجوی در اینتر نت و کتاب و مناﺑع دیگر در خصوص مایع خنک کننده موتور و ویژگی های آن
تحقیق کنید و نتایج آن را در کالس ارائه دهید.
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