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 یمشخصات کل

 یقهدق 011: سیزمان تدر نهم: یلیتحصیه پا ( 69-69-69موضوع درس: خودرو)صفحات

 :سیتدر خیتار  نام معلم:   :  سهنام مدر

 یریادگی فرصت های اهداف و

 صه خود(رع-  ل)تعق  .دنوش شناآ ننساا گیدندر ز وروخ شنق و اهمیت با  وزانمآ شندا -0 یریادگی اهداف

 (خود صه خدا،عر مانی)ا .دنوش شناآ ودرو،خ راعختا به رهشاا وردمدر  رآنق عجازا با وزانمآ شندا -2

 (خود عرصه –مختلف خودرو آشنا شوند. )علم های  دانش آموزان با قسمت -3

 کیدر  لاختال همچنانکها همند مختلف خودرو مرتبط ب قسمت های  مثل جامعه افراد کهدانش آموزان بدانند  -4

 قرار، نماند را هاروزگار دگر عضو دآور در به یعضو چو: باشد مصداق یقسمت خودرو باعث از کار افتادن خودرو م

 (گراندی و عرصه خود – اخالق و عمل. .)ته باشندداش قعه موفمحتاجان باشند تا جام ریدست گ دیبا زنی جامعه در

 خود( خدا، صهعر مانیا) .شوند آشنا آن، عهضرورت مطال زینخودرو چه راهنمای دانش آموزان با دفتر -5

 (عرصه خود –)علم  خودرو آشنا شوند یدوره ا ید های دانش آموزان با ضرورت بازد -9

 (خود عرصه –خنک کننده موتور آشنا شوند)علم  عیسطح ما یدانش آموزان با بررس -9

 (صه خودخنک کننده موتور آشنا شوند.)علم عر عیسطح ما یبررس یمنیبا نکات ا-9

 

 خود( صهعر -کند. )علم  انیمختلف خودرو را بهای  قسمت -0 یردعملک راتاظنتا

 عرصه خود( -)علم . کند انبی دفترچه راهنما را عهضرورت مطال -2

 عرصه خود( -)علم . کند انیاز خودرو را ب یدوره اید های ضرورت بازد -3

 ه خود(عرص-عمل -)علم. ندینما میخنک کننده موتوررا ترس عیسطح ما یبررس ندیفرآ یروند نما میترس -4

 عرصه خود( - مل)ع .ندینما یخنک کننده موتور را عمال بررس عیسطح ما -5

 عرصه خود(-عمل -)علم خنک کننده موتور را بداند و عمل کند . عیدر زمان کنترل سطح ما یمنینکات ا-9

را مشکل ن ها مشکالت آ میخودرو رفتار کن ستمیمرتبط س اجزای مانند دوستان همکالسی ها و با در تعامل -9

 (گراندی صه خود،عر –.)اخالق مکنی کمک به او و میخود بدان

 

 اهیم.وخ می نهااز آ العاتیاط ودروخ وردمدر  وزانمآ شندا قبلی ته هایخومآجه به وت با تشخیصی شیابیارز

 د؟ینام ببر دیتوان یاز خودرو م قسمت هاییچه الف: 
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 کند؟ یم جادیب: کدام قسمت خودرو قدرت را ا

 دارد؟ یج:کدام قسمت ،خودرو را از حرکت باز م

 دارد؟ عهدهخودرو را بر  ل هدایتد: کدام قسمت مسوو

 د؟ینام ببر دیتوان یم یزچه چیخودرو  یمنیا ستمیو: از س

 از خودرو الزم است؟ چه بازدید هایی میروبرو نشو گها نیدر خودرو با مشکل ناکه نیا ی: برای

 

ت های صرف

 یرگیدیا

 :دمانن یریوتصا شپخ ورکتروژوپاز  دهستفاا -0

 سیررب ریوتصاو  مفیل–خودرو  چهخیتار لمیف -مختلف خودرو یاجزا -و مدرن یمیقدو های انواع خودرو از خودر

 ورتوم دهکنن خنک مایع

 سهموجود در مدر لیوسا ،یاستفاده از کتاب درس -2

 یریادگی - دهیادی یویسنار

 یت هافعال رهامحو

و  رتفک یزسا لفعا 

 زهنگیا دیجاا

 کنند. یاجمال بررسی را آن تا داده آموزا به دانشخودرو را  چه راهنمای دفتر

 طرح سوال: ای و

 د؟یکن یمنهاد شیپچه راهی  میاگر در خودرو با مشکل روبرو شد

 د؟دهی یانجام م دارد، چه اقداماتی موتور وجود به  بکه خطرآسیخنک کننده  عیدر صورت کم شدن ما

 

هم اندیشی و 

 پژوهش

 دهند. پاسخ ریز تالواس به  ورتمشو   یرفک همبا  اهیم وخ میه ها روگاز 

 رد؟ک رلکنت دبایرو  هاییزچی چه ودروخ تکرح به روعشاز  لقب شما ظرن به

 زند؟یر یم خی ضد همراه آب بهخنک کننده موتور خودرو  عیچرا در ما

 د؟ش خواهد رخی یا رش ثباع شما کمک مانیز چه دکنی کمک کسیبه  رگا

 

 ورتومننده کخنک مایع سیررب وردمدر که  ضیحاتیوتو  وزانمآ شندا رختیادر ا راهنمایی که چهرفتد به جهوت با عملی تهایفعالی

 یند.نما مسیرتآن را  ینما ندرو دشداده  ودروخ



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

3 
 

 با تباطار یرارقرب

 صهرعو ت ها قعیوم

 اتیو آ ثیدراحاد بود و یا دهیو پسند کیکار ن ازمندانین ژهبه ویو  گراندی بهکمک کردن  میدان می که همانطور

 ه شده است.اشار آن به قران متعدد

نها ت نه کمک نی،ا دباش کسی یروبآ نیختر ثباع یا دباش نماییودخ یراب که دباش یطیراشن در  رایگد به کمک رگا

 .دباش می رش ثباع بلکه نشده رخی ثباع

کنند  کمکبه هم  دیباشند و با می جامعه  درا هم مختلف خودرو، مرتبط ب یمثل اجزا زنی ن هاانسا کهنیپس با ا

 .نشود شر باعثکه  بوداهد موثر خو یدر صورتهمدیگر بهکمک  یول

 

هدایت یادگیری به 

 تولید دانشسوی 

هم  ارتباط بااجزا در نیشده اند و ا لیتشک یفرعهای  ستمیاز س دهیچیپ ستمسی که اند تهدانش آموزان قبال آموخ

 حرکت خودرو حاصل شود.  یعنی تا هدف نهایی هستند

ارتباط  یقراربر مانند درست.کرد اهدف خودرو کار نکند خودرو حرکت نخومختل ت های از قسم یکیحال اگر 

 فهدو طرهمکاری های  تا ضمن داشتن تعامل و میتالش کن دبای کهگروه  کیهای  السیا همکبنه سالم و دوستا

 .درسی اهدنخوجه نهای نتی و به هدف گروهرنه و گ مباشی تهدر گروه نداش کاری کم و استفاده سوئ قصد

فعالیت های 

 تکمیلی

 پردازند. یخنک کننده خودرو م عیسطح ما بررسی بهعمال  گروهی صورت به

 

،از  یمنیخنک کننده خودرو و نکات ا عیمختلف خودرو و کنترل سطح ما ش هایبا طرح چند سوال از بخ پایانی شیابیارز

 :میشو می مطمئن ته های آن هاو آموخ یریادگی

 دهد؟ یکاربران قرار م اریدر اخت اطالعاتی چهخودرو چه راهنمای دفتر -0

 است؟ یضرور یدوره ا دهاییانجام بازدچرا  -2

 را باز کرد؟ اتوریدر راد دنبای خودرو موتور بودن گرم گامرهنچرا د -3

 :دیکن قیتحق فیتکل

آن  ی هایژگیو خنک کننده موتور و عیدر خصوص ما گرینت و کتاب و منابع د نتریدر ا یدر گروه خود با جستجو

 دهید. ائهآن را در کالس ار جیو نتا دیکن قیتحق

 


