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 یبرنامه مل یبر مبنا یشنهادینمونه طرح درس پ

مشخصات دبیر نگارنده  -1بند 

 طرح درس
 مشخصات دروس-3بند  مشخصات مدرسه و کالس-2بند

 نام و نام خانوادگی دبیر:

 شماره پرسنلی)محرمانه(:

 مدرک تحصیلی:

 رشته تحصیلی:

 شماره موبایل)محرمانه(:

 کد طرح درس:

 شهر:مشهد

 ناحیه:

 رسه)محرمانه(:نام مد

 پایه تدریس:دهم

 کالس:

  تعداد شاگردان:

 نام درس:فیزیک

 موضوع کلی درس:چگالی

 موضوعات فرعی درس:

 تبدیل یکا 

 مفهوم شناوری 

 اندازه گیری چگالی 

 تاریخ اجرا:

 

  یدانش آموزان با مفهوم چگال یی: آشنایشناخت طهیح- هدف کلی-4بند

  یدر زندگ یموضوع چگال تیبردن به اهم ی: پیعاطف طهیح-

 تی: ضرورت رعایقاخال طهیح-مواد مختلف  یچگال یری: اندازه گیحرکت یروان طهیح-

 عیدر صنا یچگال یاستاندارد ها

 

 -5بند

به ) یاهداف جزئ 

 تیاولو بیترت

 (سیتدر

 و به کار بردن فرمول در مسائل یبا مفهوم چگال رانیفراگ ییآشنا-1

 .آنها لیو نحوه تبد یچگال یکاهایبا  رانیفراگ ییآشنا-2

در  یموضوع چگال تیبه اهم یآشنا شده و پ یچگال یبا کاربردها رانیفراگ- 3

 ببرند یزندگ

 درا انجام دهن یمربوط به چگال یها شیبتوانند آزما رانیفراگ   -4 

 یچگال یرینحوه اندازه گ-

 اجسام با شکل نامنظم یچگال یرینحوه اندازه گ- 

 چند ماده  ایدو  یچگال سهیمقا -

 یدر شناور یچگال ریمشاهده تاث-
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در  تیو امن یآن در تندرست ریو تاث یچگال تیمتوجه ضرورت رعا دیبا رانیفراگ-5    

 دشون یزندگ

 

 

-فهم-دانش)یشناخت طهیعلم و تعقل / ح اهداف رفتاری-6بند

 -یابیو ارزش ضاوتیق -لیو تحل هیتجز-کاربرد

 (تیقخال

ارج  -پاسخ -افتیدر)یعاطف طهی/ حمانیا 

کردن  یوجدان -ارزش ها یسازمان ده-نهادن

 (ارزش ها

 -یآمادگ -افتیدر)یحرکت یروان طهیعمل / ح

رفتار -خودکارشدن عمل-شده تیپاسخ هدا

 ق(یبابداع و تط -مرکب

 (خلقت -خلق -خود -خداالقی)اخ طهیح 

برنامه 

 ملی/حیطه بلوم

 سطح

را درک کند و بتواند آنرا به  یمفهوم چگال 1

 کند. انیزبان خود ب

 فهم علم/شناختی

 درک و فهم تعقل/شناختی مرتب کند. یبتواند مواد را برحسب چگال 2

بتواند  یبا کمک درک خود از مفهوم چگال 3

 کند. انیرا ب یفرمول چگال

 فهم علم/شناختی

آن را  یکایرا بداند و بتواند  یچگال یکای 4

 کند لیتبد

 درک و فهم تعقل/شناختی

تجزیه و  تعقل/شناختی مواد را محاسبه کند. یبتواند چگال 5

 تحلیل

 انیرا ب التیاجسام در س یبتواند علت شناور 6

 کند.

تجزیه و  تعقل/شناختی

 تحلیل

-خود-خدا اخالقی/عاطفیروزمره را با به  یدر زندگ یچگال تیبتواند اهم 7
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 دیگران کار بردن آن نشان دهد.

 کاربرد عمل/شناختی کند. یریرا بتواند اندازه گ یچگال 8

 

تعیین رفتارهای -7بند

ورودی)پیش نیازهای 

 تدریس(

 کند.  انیمفهوم جرم و حجم را ب-

 آن ها را انجام دهد. لیکند و تبد انیب ازیمورد ن یکاهای -

و استوانه مدرج حجم اجسام را  سیبتواند با ترازو جرم و با خط کش و کول - 

 بدست آورد.

 

طرح سواالت -8بند

ازمون 

تشخیصی)براساس پیش 

 نیازها(

 .جرم چیست؟یکای ان چیست؟و نحوه اندازه گیری آن چگونه است؟1

 .حجم چیست؟یکای ان چیست؟و نحوه انداز گیری آن چگونه است؟2

 

تعیین رسانه ها و -9بند

 وسایل مورد نیاز

 عیسه ما -یجعبه چگال -استوانه مدرج -سکولی – کش خط –ترازو  -گچ و تخته

 -پنبه -نفت -سنگ با شکل نامنظم -ندیق -پرمنگنات یکم -متفاوت یبا چگال

 -گچ -سرب -مس -مینیآلوم -آهن -پنبه -چوب -سنج سنگ یچگال -آهن

 ینیزم بیس -یباز ریچوب پنبهخم -اسفنج -شهیش -کیلست -کیپلست

 

تعیین الگوهای -11بند

 تدریس مناسب

 یشگاهیآزما -گرایی سازنده – یحتوضی -پاسخ و پرسش – یگروه

 

گروه بندی،مدل -11بند

 و ساختار کالسی

 نفره 3تشکیل گروه های 
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 بررسی تکالیف و اماده سازی و ...(:-فعالیت های مقدماتی)مانند حضور و غیاب -12بند

 

 دقیقه 1زمان : 

 فعالیت های دانش آموزان معلمفعالیتهای 

 یم و احوال پرسسال

تعداد  یبررس قیدانش آموزان ازطر ابیحضور و غ 

 یاحتمال بیو پرسش از علت غ  یخال یها یصندل

 بتیدانش آموزان و علت غ گریدانش آموزان، از د

  لبدانش آموزان جلسه ق

 فیل تکالنترک

 پاسخ دانش آموزان

 پاسخ دانش آموزان

 

 آموزان پاسخ دانش

 

 دقیقه 5اجرای ارزشیابی تشخیصی                                                           زمان: -13بند

 فعالیت های دانش آموزان فعالیت های معلم

به دانش آموزان  یصیتشخ یابیارزش التارائه سئوا

و نحوه اندازه  ست؟یآن چ یکای ست؟یجرم چ.1

 آن چگونه است؟ یریگ

و نحوه اندازه  ست؟یآن چ یکای ست؟یحجم چ.2

 آن چگونه است؟  یریگ

 پاسخ گویی دانش آموزان

 

 دقیقه11ایجاد انگیزه                                                               زمان: -14بند

شماره 

 هدف

 فعالیتهای معلم

 engagingدرگیر کردن.1

 engaging.کاوش2

 explanation.توصیف3
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  .شرح و بسط گسترش4

elaborating 
 elaborating.ارزشیابی5

 

 

  تعمیم-6 

 درگیر کردن گام

 هدف یک و هفت

انگشتر طل را به دانش آموزان نشان داده و از  کی

بودن آن  یبدل ای یدر مورد اصل میخواه یآنها م

 کنند . ضاوتق

از طرف دانش  شنهادیارائه پ

 آموزان

 

 

 

 

 

 45زمان    ینیتکو یابیانتخاب شده و ارزش سیتدر ی(ها)الگو یارائه درس بر اساس گام ها  -16و15بند 

     دقیقه

شماره هدف / 

 یالگو یهاگام

 سیتدر

 فعالیت های دانش آموز فعالیت های معلم

 -1ادامه گام

هدف یک و 

 شش

 3 یدانش آموزان که به گروه ها اریمواد را در اخت

 نفری تقسیم کرده ایم قرار می دهیم.

که در  یمواد  یدر مورد شناور میخواه یاز آن ها م

 اظهار نظر کنند. ،ینظر م،بصورتیگذاشته ا ارشانیاخت

ش آموزان را ثبت پاسخ های دان

تا در مراحل بعد مورد  م،یکن یم

 ردیگ راریخودشان ق ضاوتیق

دانش اموزان جرم و حجم مواد را از  شیپ شیابا آزم میاهوخ یوزان ماز دانش آم 4و3و2گام 
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-کاوش

 توصیف...

هئف یک و 

 هفتسه و 

ند. آن نظر ده یاورنانداختن جسم در آب در مورد ش

توانند جرم و  یدانش آموزان با ابزار موجود موجود م

که  میآموز یند. به آن ها مک یریحجم مواد را اندازه گ

 واحد نییخود را در جدول همراه با تع شیآزما جینتا

از مواد را  ید. هر گروه تعدادبکار برده شده ثبت کن

در  میخواه یداده اند. از آن ها م راریق شیمورد آزما

نه همه گروه ها اندازه تخ یده بننر روجدول رسم ش

جرم و حجم  نیند. همچنخود را ثبت ک یها یریگ

ند. چون هر و ثبت ک یریاندازه گ زیآب را ن یمقدار

 یشده، به آن ها م یریدازه گگروه ان ندچ طماده توس

هر  ییاثبت نه یبرا یریگ نیانگیکه از روش م میآموز

 د.استفاده کن یریاندازه گ

رسم  قهیبه دانش آموزان طر ییبا کمک جدول نها

. میده یرا آموزش م شیحاصل از آزما جینمودار با نتا

 جیبر اساس نتا میخواه یاکنون مجدداا از آن ها م

اجسام نظر دهند و  یبدست آمده در مورد شناور

دهند. سپس  راریق ضاوتخود را مورد ق یبلنظرات ق

 بسازند. یا هید فرضکن یسع میخواه یم

براساس نمودار جرم بر حسب حجم  سمتیق نیدر ا(

خط واصل از  یماده مورد نظر بال نکهیمواد مختلف و ا

 ینه، م ایگرفته  راریمبدأ به نقطه مربوط به آب ق

 (.ارائه کند. یدرست هیتوانند فرض

 جیند. ثبت نتاک یم یریاندازه گ

 یو انجام م رندیگ یم ادیرا  یعلم

گرفته و  ادیدهند. رسم نمودار را 

 جیدهند. بر اساس نتا یانجام م

 سازی میکنند. هیبدست آمده فرض

 5و  4گام 

 -ارزشیابی

هدف یک و 

پنج و  سه و

 شش و هفت

با انداختن اجسام در آب  میخواه یاز دانش آموزان م

 ینادرست ای یو در مورد درست ش،یخود را آزما هیفرض

خود را بر  هیفرض یآن نظر دهند. در صورت نادرست

د. بر کن حیاساس مشاهدات و با کمک نمودار تصح

آن ها  یبرا یاضیبدست آمده رابطه ر جیاساس نتا

دانش آموزان: بتوانند  یپاسخ ها 

از  یریگ جهیبا نت یاضیبه رابطه ر

 برسد سمتدو ق نیا
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 سندیبنو

  6گام 

شرح و بسط و 

-گسترش

هدف چهار و 

 پنج

ماده  یراجع به شناور میخواه یاز دانش آموزان م

آن ها گذاشته شده، بر اساس  اریکه در اخت یینها

خود و بدون انداختن در آب نظر داده و سپس  هیفرض

دهند. را  راریرا مورد آزمون ق هیبا انداختن در آب فرض

بدست آمده توسط  یاضیرابطه ر یمعرف باد.ننک نییتع

را SIدر یچگال یکای ،یچگالدانش آموزان بعنوان 

 تعیین کنند.

از دانش آموزان  زین cgsدر دستگاه یچگال یکای 

 شود یم دهیپرس

 یاز آن ها خواسته م کاها،ی لیو با توجه به درس تبد 

آن ها بهم را بدست آورند، دانش  لیشود تا روش تبد

 cgsرا در  7811به طور فردی چگالی آهن   آموزان

 بدست آورند. SIجیوه را در  6/13 و 

 

 پاسخ های دانش اموزان مانند:

  یشناور نییتع

آن را  یکای یاضیبر اساس رابطه ر

 کنند انیب

با توجه به دانش کسب شده  

درس ، به روش  بلیق یسمتهاق

 درس برسد. نیدر ا کای لیتبد

 6گام 

 هدف هفت

در گروه ها راجع به جمله  میخواه یاز دانش آموزان م

 "آهن لویک کی ایتر است  نیپنبه سنگ لویک کی"

 م کنندس اعالرا به کال جهیبحث کنند و نت

دانش آموزان مانند : پاسخ های 

به درک موضوع و  یعمق بخش)

 (کاربرد

 6گام (

هدف شش و 

 هفت

 

در گروه ها با توجه  به  میخواه یاز دانش آموزان م

 علت "راجع به جمله  یکتاب درس یجدول چگال

بحث "سنگ پا در آب ایو  یفولد یها یکشت یشناور

 م کنند.س اعالرا به کال جهیکنند و نت

 

 

دانش آموزان مواجه با  یهاپاسخ 

 راه حل افتنیمشکل و 
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 -6گام 

هدف دو ،دو شش 

 و هفت

 برسند:  ریز جیبه نتا یکتاب درس یبراساس جدول چگال

 و گازها شوند. عاتیما -جامدات انیم یمتوجه تفاوت چگال

 توانند شناور بمانند. یدر آب م یدهند چه مواد صیبتوانند تشخ 

دانش  پاسخ

اعداد آموزان: 

داخل جدول را 

کرده و  سهیمقا

بتواند آن ها را 

کرده  یدسته بند

 یو به تفاوتها پ

 ببرد
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 21-21-19تمرین  28صفحه  ارائه تکلیف:-19بند

  دقیقه 5زمان:

 

 ارزیابی نهایی -21بند 

 cm5*cm21*cm11مکعب مستطیلی به ابعاد .1

جرم  ساخته شده است. 21از ماده ای به چگالی 

 آن چند  گیلوگرم است ؟

 . درستی یا نادرستی عبارات زیر را معین کنید.2

از جامدات کم تر است.  شهیهم عاتیما یچگال -الف

و  وانیل کیآب درون  یثابت، چگال یدر دما -ب

 آب استخر با هم برابر است. یچگال

نوشابه بسته،  ینوشابه گاز دار درون بطر یچگال -پ 

 شتریشده ب ختهیر وانیاز همان نوشابه که درون ل

 است. 

 لیتشک ادهر کدام از مو یاز چگال  اژهایآل یچگال -ت

 است. شتریدهنده آن ها ب

 یآب استخر شناور م یرو تیچوب کبر کی -ث 

 دارد.  یکم اریجرم بس رایماند، ز

 شتریکه آب منجمد است از آب ب خی یچگال -ج

 است.

موارد نیازمند اصالح و پیشنهادات برای اجرای بهتر  نقاط قوت

 طرح
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