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باسمه تعالی
طرح درس ملی علوم دوم ابتدایی
مشخصات کلی

طرح درس شماره:

تعداد دانش آموز:

عنوان درس :گردش زمین

صفحه22:تا22

آموزشگاه:

پایه :دوم

تاریخ اجرا:

مدت تدریس 05:دقیقه

مدرس:

فعالیت های قبل از تدریس
الف)هدف کلی:
یادگیری چگونگی بوجود آمدن شب و روز و گردش زمین
عرصه ها
حیطههه
انتظهههارات از دانهههش

رئوس
اهداف جزیی

هاو
هههه
آموزان در این درس

مطالب

وظایف دانش آموز در قبال
خلقت

خدا

اهداف

 - 1ی ادگیری
گی

چگ

را توضههیح مههی

آم

وش

شب و روز

(طبیعت

تعقّل

آموزشی

روش

هوه
و نحهههه

تدریس

چیههههدمان
کالس

چگونگی آمد و شد

 چگونگی آمهدهبانه روز
هد شه
و شه

خود

دیگران

فضهههههای

پیش بینهی

*

*

آموز بهه

روش
تلفیقی(

می دهد.

هورت
صهه

دهد.
چگونگی گهردش

گروه¬ها

زمین به دور خهود
را توضههیح مههی

کتاب ،ماژی ک،

دانهههش

شبانه روز را توضیح

بهه دهدرخ اداونهد در

ی
1

وسایل آموزشی

مشههارک
تی،پههر

تخت

وای ت

ب رد ،الم

،

ک ر زم ین،
ت پ
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دهد.

 - 2ی ادگیری

ایمان

آمد و شد شهب و

بوجههود آمههدی ددیهه

*

*

شب و روز پی ببریم

روز را بهها انجههام

چگ

گی

گردش زمین

نشسهههته

پاسخ)

اند.

آزمههایش نشههان
می دهد.

علم

چگونگی گهرد

به مطالعهه کتها

*

زمهههین بهههه دور

هههایی دربههاره
زمین ،ویژگی هها

اههود را توضههیح

و گههههردش آن

می دهد.

هد مه هی
عالقمنهه
شود.

.

چهارنفره

سههش و

عمل

آمههد و شههد شههب و
روز را بههههها انجههههها

*

*

*

آزمههایش نشههای مههی
دهد.
اخههال بهههه مطالعهههه کتههها
ق

هههایی دربههار زمههین،

*

*

*

ویژگ هی ههها و گههرد
آی عالدمنههههد مههههی
شود.

فعالیت های حین تدریس
2

*
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فعالیت های یادگیری

فعالیههت دانههش روش

فعالیت دبیر
(ایجاد موقعیت یادگیری )

آموزان

وسایل آموزشی

زمان

تدریس

(اندیشه ورزی ،دسهت
ورزی ،خالقیههت تههوام
بهههها خوبههههاوری،
هود
هایی و خهه
خودپایهه
ارزیابی )

فعالیت های مقدماتی

سههال و احوالپرس هی ،حضههور آمههاد شههدی دانههش ایفای نقهش،

و غیهها  ،بررسههی سهههالم
جسهههمی و روحهههی دانهههش
آمهههوزای ،بررسهههی تکلیهههف

آمهههههوزای ج ههه ه

ماژیهه -بههرد -دلههم

پرسهههههش و کتا -

5

تههدریه هههم چههوی پاسهههههههه ،
آمههاد کههردی کتهها

نمایشهههه هی،

و دلم اود

توضیحی

جلسه¬ی دبل.

پیش بینی رفتار ورودی

ورودی :از دانههههههش آمههههههوزای دانهههش امهههوزای بهههه

"

"

2

سهههههوا تی دربهههههار ¬ی درس سههوا خ پاسهه مههی
گذشته می پرسم.

ارزشیابی تشخیصی
یا سنجش آغازین

دهند .

"

تشخیصی :سهارا بها دیافهه نارحه
در حالیکه یه

نقاشهی در دسه

دارد وارد کهههالس مهههی-شهههود.
معلم از او می¬پرسهد سهارا جهای

پاس ه گههویی دانههش

3

"

3
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چهههرا نهههارحتی؟ ایهههن نقاشهههی آمههوزای بههه پرسههش
چیسه ه ؟ او پاسه ه مه هی-دههههد شههههفاهی و بیههههای
دیههروز یهه

نقاشههی کشههید و نقطههه نظههراخ شههای

چهههوی نقاشهههی¬ا شهههب بهههود نسههب بههه موضههو
اورشید را پشه کهو کشهید و

به صهورخ فهردی یها

آی را به مهادر نشهای داد امها او

گروهی

گفههه  :سهههارا اورشهههید کهههه
شههب¬ههها پش ه کههو نم هی رود!
تو بزرگ شهد ¬ای و نبایهد دیگهر
اورشههید را پشهه کههو بکشههی؟
مهههن از مهههادر پرسهههید مگهههر
اورشههید شههب ههها پشهه کههو
نم هی رود؟ او گف ه فههردا کههه بههه
مدرسهههه رفتهههی از معلهههم تهههای
بپههرس برایه توض هیح مهی دهههد.
سارا ادامه مهی دههد :حها اهانو
معلم مهن اشهتبا نقاشهی کشهید
ا ؟ اگر اورشهید شهب هها پشهتد
کههو نمههی رود پههه کجهها مههی
رود؟ معلههم رو بههه دانههش-آمههوزای
م هی کنههد و از آی ههها م هی پرسههد
به نظهر شهما اورشهید شهب¬هها
4
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کجا می رود؟
آماده سازی
( ایجههاد انگیههزه و معرفههی درس
جدید)

بههههرروی دیوارهههههای کههههالس توجه دانهش آمهوزای توضیحی

"

5

تصههاویری از اورشههید ،زمههین و بههه موضههو جلههب
مهها نصههب م هی کن هیم .همچن هین شهههود و مبحههه را
به همرا اهود تهو ،،کهر زمهین

دنبههان نماینههد و بههه

و مپ به کالس می بریم.

سههوال ا پاسهه مههی
دهند .

ارائه درس جدید
هیابی
هردن ارزشه
هاک که
لحه
فرآیندی

"

بعههد از اینکههه بههه حال ه نمایش هی
برای دانش آمهوزای ایهن سهوان را
بههه وجههود آوردی هم کههه اورش هید
شههب ههها کجهها مههی رود و اصههال
شب و روز چگونهه بهه وجهود مهی
آینههد از ای ههها م هی-اههواهیم بههه دانههش آمههوزای بههه
کههاری کههه انجهها مههی¬دهههیم دده ه گهههو
اههو نگهها کننههد .از یهه

مهههی

تههو ،دهنههد و بههه سههوا خ

نخ هی را آوی هزای م هی-کن هیم و آی پاس می دهند .
را روبهههروی مپههی کهههه روشهههن
اسههه مهههی گیهههریم .از دانهههش
آمهههوزای مههی اهههواهیم بهههه مههها
بگویند کهدا طهر تهو ،روشهن
و کهههدا طهههر تهههو ،تاریههه
اسهه ه ؟ حهههها تههههو ،را مهه هی
5

"

22
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چراههانیم و دوبههار م هی پرس هیم؟
سپه همهین آزمهایش را بها کهر
زمههین انجهها مههی دهههیم و از آی
ههها مههی اههواهیم بگوینههد چههه
نتیجههه ای از آزمههایش گرفتنههد؟
په از اینکهه پاسه -ههای آی هها
را شهنیدیم بههرای آی¬ههها توضهیح
مههی دهههیم کههه کههر زمههین هههر
22سههاع یکبههار بههه دور اههود
م هی چراههد و همینطههور کههه بههه
دور اود در حهان چهراش اسه
یه

طههر آی رو بههه اورش هید و

روز مه هی شهههود و طهههر دیگهههر
پش ه بههه اورشههید و شههب مههی
شود .حهان از دانهش آمهوزای مهی
اواهیم به جلهوی کلبهاس بیاینهد
و بههه یهه

نفههر عکههه اورشههید

مهی دههیم و چ ههار نفههر دیگههر در
حالیکه می چرانهد اگهر روبهروی
اورشید درار بگیرنهد مهی گوینهد
مههن روز هسههتم و اگههر پش ه بههه
اورشید درار بگیرنهد مهی گوینهد
6
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من شب هستم.

فعالیت های بعد از تدریس
فعالیت دبیر

فعالیت تکمیلی
و جمع بندی

فعالیت دانش آموزان

به دانش آموزای مهی گهوییم امهروز آمهواتیم کهه کهر

5

زمههین کههه مهها بههر روی آی زنههدگی مههی کنههیم هههر
22ساع یکبار به دور اهود مهی چراهد و یه

طهر

دانههش آمههوزای بههه ددهه پاسهه مههی

آی رو بهههه اورشه هید و طهههر دیگهههر آی پشه ه بهههه دهند .
اورشههید دههرار مههی گیههرد .طرفههی کههه پشهه بههه
اورشید اس شب و طرفهی کهه روبهه اورشهید اسه
روز اسه  .تهها بههه حههان فکههر کههرد ¬ایهد اگههر همیشههه
روز یا اگهر همیشهه شهب بهود چهه اتفهادی مهی افتهاد؟
این آمد و شهد شهبانه روز یه

نظهم اسه کهه اهدای

م ربههای مهها ای هن نظههم را بوجههود آورد اس ه  .اداونههد
م ربههوی بس هیار داناس ه و بههرای مهها چیزهههایی بوجههود
آورد اس کهه بهرای مهاخ فایهد دارنهد پهه همیشهه
بای هد از اداونههد م ربههوی تشههکر کن هیم  .سههپاس گههزار
نعمهه هههایی ماننههد اورشههید مهها  ،شههب و بسههیاری
دیگر باشیم.

7

زمان
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ارزشیابی پایانی

تعیین تکلیف و فعالیت ههای خهار
از کالس

و تبهادن نظهر بهه

به هرگهرو آزمهونکی مهرتب بها مبحه مهوردنظر مهی

دانش آموزای با بحه

دهیم و از ای ها می اواهیم آی را پاس دهند.

سوا خ معلم پاس دهند.

از دانههش آمههوزای مههی اههواهیم نقاشههی از اورشههید و یادداش تکهالیف توسه دانهش آمهوزای
کر زمین که نشاندهند شب و روز اس بکشند.

8

و تقسیم وظایف ج

انجا کار

5

5

