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 براساس طرح درس علوم تجربی پایه هفتم  متوسطه اولطرح درس روزانه 

ی
کل

ت 
صا

شخ
م

 

 5 شماره طرح درس: 

 

 :موضوع درس:

  خانه تا معدن از

 مدت اجرا:  تاریخ اجرا:  

   مکان:  تعداد فراگیران:  کالس:   مجری: 

 ســدریـــــــل از تــالف: قب

 بندی جدید بلوم  اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقه

 اهداف و پیامدها سطح هدف

 و مواد نيازانسان مورد ازمواد بعضي وكاربرد توليد چگونگي با آموزان دانش آشنايي  هدف کلی

 ها آن از هركدام اوليه

 آهن، شيشه، سيمان، توليد يكل فرايند با و كشور خدادادی منابع با آموزان دانش 

 به و شوند آشنا تجربي علوم با مرتبط شغلي های فرصت برخي و سفالي ظروف

 .ببرند پي زندگي در بازيافت نقش و منابع محدودبودن اهميت
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 ای اهداف مرحله

 يايند : مي دست زير اهداف به آموزشي جلسه پايان از پس آموزان دانش

 .شوند مي آشنا طبيعي های اندوخته از برخي با .1

 .شوند مي آشنا سيمان و آهن شيشه، توليد )خام( اوليه مواد با .2

 .كنند مي تقويت خود در را تجربي علوم در عددی های محاسبه مهارت .3

 .برند مي پي رياضي با تجربي علوم ارتباط به .4

 .برند مي پي طبيعي های اندوخته )انبوه( زياد بسيار حجم به .5

 .شوند مي آشنا آن معدن سنگ از آهن فلز توليد كلي فرايند با .6

 .دهند توضيح معدن سنگ از را آهن توليد مختلف مراحل توانند مي .7

 .كنند مي تقويت خود در و كسب را نوشتاری شيميايي معادله يک خواندن مهارت .8

 .كنند مي تقويت خود در را طبيعي منابع حفظ و نگهداری در پذيری مسئوليت حس .9

 مواد آنها از توان مي كه است خدادادی های اندوخته ظيمع منبع طبيعت برند مي پي .11

 مختلفي

   

ف
هد

 
ی

زش
مو

 آ
ی

ار
رفت

ی 
ها

 

 اهداف )با رعایت توالی محتوای درسی(

 انتظارات در پایان آموزش

حیطه و سطح 

 در بلوم

 ملی درسی برنامه عناصر

 تعقـل، ایمـان، علـم، عمـل و اخـالق

 عنصر
 ط باعرصه ارتبا

 خلقت خلق خدا خود

 *   * علم دانش  .ببرند رانام آهن فلز استخراج مراحل  آموز دانش

  *  * تعقل  درک و فهم .دهند راتوضيح آن مختلف ومراحل آهن فرايندتوليد

 گروهيي  های دربحث ومشاركت ها آزمايش دادن انجام به

 دهند نشان عالقه
   * * دانش تركيب
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   * * تعقل تحليل .كنند بيان طبيعي نابعم از محافظت برای روش چند

  *   تعقل ارزشيابي دهد. پاسخ شده مطرح سواالت بهدانش آموز 

    * علم  دانش  .دهند توضيح را سيمان توليد مراحل

 آهن توليد درواكنش را ها هاوفراورده دهنده واكنش

 .ببرند نام وسيمان
 *   * عمل مستقل

 واكنش .شود داوطلب كالسي های فعاليت انجام برای آموز دانش
اخال

 ق
*  *  

 يا اسيدی اچ پي كاغذ از واستفاده آهک آب مخلوط باتهيه

 .كنند رامشخص آن بودن بازی
   * *  ايمان دانش

 

 شيشه-چيني– سفالي )آشپزخانه توليدظروف های روش

 .رابدانند هركدام ی اوليه ومواد (كاردوچنگال- ای
 *   * علم دانش

 امانت عنوان وبه انسان درزندگي طبيعي منابع اهميت به

 .ببرند پي انسان درنزد خداوند
 *   * علم دانش

 را بتن ساختن به مربوط آزمايش گروهي فعاليت دريک

 .دهند انجام
  *  * تعقل  درک و فهم

   * * دانش تركيب .كنند تالش ديگران به مطالب درتفهيم

 مسئوليت احساس آن اظتوحف طبيعي منابع درمورد

 .كنند
   * * تعقل تحليل

 مسئوليت نوبت،احساس رعايت كارگروهي ضوابط

 .كنند رارعايت....و
  *   تعقل ارزشيابي

 دركشورنمودار سيمان توليدومصرف مقدار جدول بررسي با

 رسم مختلف های رادرسال توليدسيمان مقدار ستوني

 .كنند

    * علم  دانش 
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 رئوس مطالب

 زمين های ندوختها

 يافت؟ دست آهن به توان مي چگونه

 ايمن سرپناهي دنبال به

  منابع مصرف سرعت

م

س

 تقل

عم

 ل
*   * 

های  مواد و رسانه

 آموزشی

 علوم  كتاب-

 آموزشي پاورپوينت-

 ها افزار نرم از استفاده -

 ويديو طريق از مبحث با مرتبط تصاوير پخش -

 

 رفتار بینی پیش

  ورودی

 :بايد جديد درس ازشروع زپيشآمو دانش

 .ببرد رانام درساختمان كاررفته به مصالح و ازمواد مورد چند -

 .آشناباشد انسان زندگي در مختلف مواد وتوليد تاثيرتهيه با -

 .باشد آشنا حدودی تا هركدام وجنس آشپزخانه در مورداستفاده وسايل و باظروف-

 .بشناسد را آيند مي دست به زمين از يمغيرمستق يا مستقيم طور به كه را ماده چند-

 .باشد داشته اطالعاتي وسيل زلزله مانند طبيعي حوادث درمورد-

 .باشد آشنا بازيافت قابل ومواد بازيافت تعريف با-

 .بداند را اچ پي كاغذ كمک به اسيد تشخيص چگونگي-

 ایجاد ارتباط اولیه 

 وروحي ميجس دروضعيت آموزان،دقت ازدانش پرسي واحوال سالم

ن:  .آموزان دانش تكاليف هاوكنترل آن آنان،حضوروغياب
زما

5   

قه
دقي

 

مدل و بندی،  گروه

 ساختار کالسی

 شكل مي باشد uبصورت  كالس يحطرا و چينش

ایجاد و تداوم  روش 

 انگیزه

 آموزان دانش از يكي توسط است آمده كتاب سوم بخش ابتدای در كه مومنون سوره 18 ی آيه بتداا

 از سواالتي خداوند ديگر های نعمت و آب اهميت مورد در آيه كردن معني از پس شود مي اندهخو

ب شود مي پرسيده آموزان دانش
ناو

مت
ن: 

زما
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 ارزشیابی آغازین

 :شود مي پرسيده آموزان ازدانش سواالتي جديد درس ازشروع قبل

 .بريدب رانام داريد نياز روزانه زندگي در كه مختلف ازمواد مورد چند- .1

 .ببرد رانام آيند مي دست به زمين از ياغيرمستقيم مستقيم طور به كه ماده چند .2

 .شود؟ مي هايي استفاده چه خالص ازفلزآهن- .3

 .رود مي كار به ومصالحي مواد چه ساختمان يک ساختن برای .4

 ..رابگوييد هريک ببريدوجنس رانام درآشپزخانه استفاده مورد وسايل از مورد چند- .5

 پايان به روزی است ياممكن بود خواهد ما دراختيار هميشه طبيعي های واندوخته بعمنا آيا - .6

  برسد؟

درمورد درس قبلي توضيح  اگرنتيجه ارزشيابي مثبت بود درس جديد راشروع كرده واگرمنفي بود

 مختصری مي دهيم.

ن:
زما

5  
قه

دقي
 

 های تدریس روش

 وپاسخ پرسش

 وكارگروهي آزمايش-

 توضيحي-

 یمغز بارش-

 وتابلو گچ

 تصاويركتاب-

 های مرحله حین تدریس ب: فعالیت
ی

از
 س

ده
ما

آ
 

 كنيم مي پخش  را آموزشي پاورپوينت و درس صوتي فايل كالس در ابتدا

 كليپ يک و داده كوتاهي توضيح آموزان دانش برای  بشر زندگي در معدن و زمين   مورد در سپس و

 گذاريم مي اينباره در هم كوتاه

ن:
زما

5 
دق

قه
ي
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 فعاليت های دانش آموزان فعاليت های معلم

 ازدانش که نظردرموردسواالتي وتبادل ازبحث پس

 کوتاهي فرصت آموزان دانش به پرسیدیم آموزان

 کنندبعدازیك مرور را کتاب 84 تاصفحه دهیم مي

 مربوط سواالت پاسخ که خواهیم یادونفرازآنهامي

 سپس.. کنند بیان را صفحه این تصاویر به

 و معادن مورد در آموزان دانش پاسخ درتکمیل

 مختلف صنایع اولیه مواد تامین در ها آن نقش

 دانش به و دهیم مي ارائه را مختصری توضیح

 را 84 صفحه کنید فکر تا دهیم مي فرصت آموزان

 پاسخ بررسي از پس .دهند انجام گروهي طور به

 در کتاب 50 صفحه تصاویر کمك به آموزان دانش

 در آن مختلف مراحل و آهن تولید فرایند مورد

 کنیم مي گفتگو و بحث کالس

 به و کرده توجه معلمبه توضیحات  -

 دهند مي پاسخ سواالت

 دیدن از خودبعد نظرات کردن مطرح _

 تصاویر

 با شده مطرح سواالت به دادن پاسخ _

 گروه کردن و همراهي مشارکت

 ذهنش در که سواالتي کردن مطرح _

 زده جرقه

 روی بر آهن تولید نوشتاری معادله نوشتن از بعد

 بیان را الزم مطالب آهن آلیاژهای مورد در تابلو

 استحکام کردن مطرح با سپس .کنیم مي

 و بتن سمت به را بحث زلزله برابر در ها ساختمان

 ساختمان استحکام در آن نقش

 به را 55 صفحه آزمایش انجام) کشانیم مي ها

 های کاربرد ادامه در .(کنیم مي موکول بعد هجلس

 و دارد بتن تولید در سیمان که را نقشي و بتن

 بیان آموزان دانش برای را سیمان تولید مراحل

 دانش به که کوتاهي استراحت از بعد .کنیم مي

 مي انجام را 58 صفحه آزمایش دهیم مي آموزان

 55 صفحات آموزان دانش از یکي آن از بعد .دهیم

 بیان مطالب مورد در و خواند مي را کتاب 55 و

 .شود مي گفتگو و بحث شده

در یاد گرفتن مبحث  سعي آموزان دانش _

 مي کنند.

 گروه اعضای با مشورت و همفکری -

 صحیح و مناسب پاسخ های یافتن _

 رعایت با سواالت به دهي پاسخ _

 دیگران حقوق به احترام و نوبت-

درس مربوطه ارائه مي  توضیحاتي کامل کننده از

 شود و مثال هایي برای درک بهتر زده مي شود.

 حل تمرین  _

 درک مطالب گفته شده -
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های خالقانه  فعالیت

 آموزان دانش

از ان را در کـالس   هر کدام از گروههای مختلف مي توانند رئوس مطالب را مرور کرده و خالصـه ای 

و در این میان سواالتي نیز از دانش آمـوزان پرسـیده   برای معلم و بقیه دانش آموزان بیان مي کنند 

 مي شود.

 های تکمیلی ج: فعالیت

ی
ــ

ــ
بـ

ـا
یـ

زش
ار

 

 الف: تکویني )در جریان تدریس(

 تابلو پای در مسئله حل و شفاهي صورت به ارزشیابي -1

 و فکرکنید 58 صفحه فعالیت و 55 صفحه دآزمایيخو و کنیدها فکر انجام 

 55 صفحه های تمرین و ها پرسش

  . کتاب 55 صفحه - کنید آوری جمع اطالعات 54 و 55

 ب: ارزشیابي تراکمي 

سواالت بصورت جزوه قبال در اختیار دانش آموزان قرار گرفته و از انها خواسته مي شود به  -

 صورت گروهي آنها را حل کنند.

 . پرسیم مي را متن در موجود ی افعالیت ه پاسخ آموزان دانش از-

 . هر گروه با توجه به گروه بندی جلسه قبلي کنار هم قرار میگیرند وسواالت را پاسخ میدهند-

 

ن 
زما

   
   

   
   

   
   

   
   

   
س 

دري
ل ت

طو
در 

ن: 
زما

 

 بندی جمع

 دو ساخت دانش جدی
  .کنیم مي یادآوری آموزان دانش برای را درس مهم و اصلي موضوعات از ای خالصه

زما
 4ن: 

قه
دقي

 

 تعیین

تکالیف و اقدامات 

 بعدی

 انجام تکالیف فردی و گروهي _

 برای جلسه بعد تحقیق ی یههت _

زما
 2ن:

قه
دقي

 

 معرفی منابع

 سایت رشد 

 سایت ویکي پدیا 

 درسي کتاب

 سایت 

 کتاب علوم 

ن:
زما

1 
قه

دقي
 

 


