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باسمه تعالی
طرح درس ملی علوم دوم ابتدایی
مشخصات کلی

طرح درس شماره:

تعداد دانش آموز:

آموزشگاه:

پایه :دوم

وی محوول صفحه:
عنوووان درس :گرمو
واه
وابی بو
وایه و آفتو
وای سو
هو
تفاوت دارد
مدت تدریس 05:دقیقه

تاریخ اجرا:

مدرس:

فعالیت های قبل از تدریس
الف)هدف کلی:
آشنایی دانش آموزان با دماسنج و تاثیرات تغییر دما بر آن
عرصه ها
حیطووه
انتظوووارات از دانوووش

رئوس
اهداف جزیی

واو
هووو
آموزان در این درس

مطالب

وظایف دانش آموز در قبال
خلقت

خدا

اهداف

آشننننن یی
دانننننننن

ووز
وش آموو
دانوو
بتواند بخش هوای

آموزان ب این

(طبیعت

دانش

الف ) شناختی :

تعقّل

خود

دیگران

آموز

فضوووووای

پیش بینوی

آموزشی

روش

ووه
و نحوووو

تدریس

وسایل آموزشی

چیوووودمان
کالس

بتواند

دم سننننن

بخش های تشکیل

*

*

پرسووش
و پاسخ ،

دهنده ی دماسنج را

تشکیل دهنوده ی

1

،

مکنن ن سنن یه ،
مک ن آفتن بی ،
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مطلب کنه در
چه دم هن یی

نام ببرد .

دماسوونج را نووام
ببرد .

ی،

ب ) مهارتی :

منننننننن یع
دم س

بن

نی دایره

دانشششش آمششششوز بششش

ووز
وش آموو
دانوو
بتوانوووووود در

ی پن یین منی

وف
وای مختلو
دماهو

رود .

عوووووودد روی

ایمان

اهمیت گرمشا سشرما

نمایشی

*

*

پی ببرد

عل

اسووتفاده از آن را

دانششششش آمششششوز
*

دماهششای مختل ش

ج ) عاطفی :
دانووش آموووز در

عشششششششششدد ر ی

موقعیووت هووای

دماسششششششششنج را

مختلوووف بوووه
وتفاده از
اسووووو

بخوانششد مهششار

دماسوونج عالقووه

اسششتداده از آن را

نشان دهد ..

بداند .
عمل

دانششش امششوز بتوانششد از
دماسششششنج اسششششتداده

 ،تختننننننه ،

تعداد عکس

بتوانششششششششششد در

بداند .

فیلم آموزشنی

م ژیننننننک ،

ونج را
دماسووووو
بخواند و مهوارت

توضوویح مداد  ،ک غن ،

*

*

کند .
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*

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش
این طرح درس با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان
مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
اخووال دانشششششش آمشششششوز در
ق

موقعیشششششت هشششششای

*

*

*

*

مختلشش بشش اسششتداده
از دماسششششنج عالقشش ش
نشان دهد ..

فعالیت های حین تدریس
فعالیت های یادگیری

فعالیت دبیر
(ایجاد موقعیت یادگیری )

فعالیووت دانووش روش
آموزان

وسایل آموزشی

تدریس

(اندیشه ورزی ،دسوت
ورزی ،خالقیووت توووام
بووووا خوبوووواوری،
وود
وایی و خوو
خودپایوو
ارزیابی )

فعالیت های مقدماتی

سششالم احوالپرس شی ،حضششور آمششاده نششدن دانششش ایدای نقشش،
3

ماژیشش -بششرد -قلشش

زمان
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غیش شاب ،بررسش شی سشششالمت آمششش شوزان جهشششششت پرسشششششش

جسشششمی ر حشششی دانشششش
آمشششوزان ،بررسشششی تکلیششش

پیش بینی رفتار ورودی

ششون پاسشششششششش ،

آمششاده کششردن کتششاب نمایششششش شی،
قل خود

جلس ¬ی قبل.

طبش ش آمشششوز

تششدریه هشش

هشششای گذنشششت

کتاب-

5

دانشششش امشششوزان بشش

دانششش آمششوز بایششد بششا دماسششنج

سششوا

نحششوه عملکششرد آن در اثششر گرمششا

دهند .

توضیحی

"

"

2

پاسشش مششی

سرما آننایی دانت باند .
ارزشیابی تشخیصی
یا سنجش آغازین

"

دانشششش آمشششوز بتوانشششد تششششخیص
دهششد در مکششان هششای سششای  ،هششوا
خن ش

تششر بششوده دماسششنج عششدد

پششایین تششری را نشششان مشی دهششد

پاس ش گششویی دانششش

در مکان هشای آفتشابی  ،هشوا گشرم آمششوزان بشش پرسششش
تر بشوده دماسشنج عشدد بشا تری

نششششداهی بیششششان

را نشان می دهد .

نقطشش ناششرا نششان

همچنین  ،دانشش آمشوز بتوانشد بشا

نسششبت بشش موضششو

توج بش تغییشرا دمشای محشیط

ب صشور فشردی یشا

عششدد ر ی دماسششنج را تشششخیص گر هی
داده یاددانت کند

4

"

3
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آماده سازی
( ایجوواد انگیووزه و معرفووی درس
جدید)

نششر
از یشش

کششالس درس بششا اسششتداده توج دانشش آمشوزان توضیحی
قصشش مبنششی بششر اینکشش

دخترکششی گیششاهی خریششده بششود

"

5

بشش موضششو جلشش
نشششود مبحششش را

نمیدانسششت کشش در شش دمششایی دنبششان نماینششد بشش
بایششد آن را قششرار دهششد ایششن امششر سششوالها پاسشش مششی
باع ش نششد تششا ب ش ز دی گی شاهش دهند .
پژمششرده نششود دختششر

غمگشین

نششد  .بچشش هششا بشش ناششر نششما
دختر
ارائه درس جدید
ویابی
وردن ارزشو
واک کو
لحو
فرآیندی

باید یکارمیکرد ؟

"

در ابتدا ارد کشالس نشده بعشد
از سششالم احوالپرس شی  ،از می شزان
تسشششلط دانشششش آمشششوزان از درس
جلس گذنشت جویشا مشی نشوی .
دربششاره درس جدی شدی کش قششرار
اسششت بشش آن هششا دهششی میششزان دانششش آمششوزان بشش
توانششایی هایشششان رام شی سششن ی  .دقشششت گشششو
5

مشششی

"

22
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فیلمششی آموزنششی بششی کالمششی در دهنششد ب ش سششوا
رابط بشا افشزایش جیشوه در هشوای پاس می دهند .
گششرم کششاهش جیششوه در هششوای
سرد ب آن ها نشان می دهی .
از دانششش آمششوزان دربششاره دماسششنج
سششوا تی مششی پرسششی تششا میششزان
توانششایی آنهششا در آنششنایی بششا آن را
دریافشششت کنشششی  ( .ارزنشششیابی
تکوینی )
سشششپه بششش معرفشششی دماسشششنج
پرداختش ش

کشششاربرد آن را بیش شان

مشی کنشی  .سششپه برنامش خششود
را بششرای آنهششا بیششان مششی کنششی
بششاه ب ش حی شاط مشی ر ی ش  .اگششر
تششای صششب (8صششب ) دماسششنج را
در مکان هشای سشای زیشر درخشت
قشششرار مشششی دهش شی  .پشششه از ده
دقیقشش بشش سششرا دماسششنج مششی
ر ی ش  .عششددی ک ش ر ی دماسششنج
نششششان داده نشششده اسشششت را بش ش
کم

دانش آمشوزان مشی خشوانی

 .در این جا ب آن هشا مشی گشویی
6
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کش احششد انششدازه گیشری دماسششنج
سشششانتی گشششراد اسشششت  .سشششپه
ساعت (11قبل ازظهشر) نیشز عشدد
ر ی دماسششنج را یاددانششت مششی
کنششی  .سششپه اعششداد یاددانششت
نششده را ر ی تششابلو کششالس نشششان
می دهی  .از دانشش آمشوزان مشی
خششواهی در گششر ه هششای خششود ب ش
بحششش پرداختششش
تدششا

علشششت ایشششن

دمششارا بششا یکششدیگر گدتگششو

کنند .
بششا مشششور بششا دانششش آمششوزان هرگششششر ه ناششششرا
ناششرا درسششت تیشش

خششوره

نارا غلط را خط میزنی .

خود را بیشان کشرده
معل ش آن هششا را پششای

درنهایششت اطالعششا درسششت را از تابلو می نویسد .
می شان ناششرا خودنششان اضششاف
کردن محتویا اضشاف بش آن هشا
انتقششان داده م شی گششویی ک ش در
سششای مقششدار جیششوه بشش سششمت
پایین می آید زیرا هشوا خنش

تشر

اسششت ای شن یعنششی دماسششنج عششدد
کمتششری را نشششان میدهششد  .پششه
7
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نتی ششش میششششود کششش  :هر ششش
عششددی ک ش دماسششنج نشششان مششی
دهشد کمتشر بانششد هشوا خنش

تششر

اسششت  .سششپه در آفتششاب مقششدار
جیوه ب سمت بشا مشی ر د زیشرا
هششوا گششرم تششر اسششت ایششن یعنششی
دماسششنج عششدد بیشششتری را نشششان
میدهد  .پشه نتی ش میششود کش
 :هر ش ش عشششددی کش ش دماسشششنج
نشان می دهشد بیششتر بانشد هشوا
گرم تر است.

فعالیت های بعد از تدریس
فعالیت دبیر

فعالیت تکمیلی
و جمع بندی

از بچ ها می خشواهی تشا بش کمش

فعالیت دانش آموزان

یکشدیگر درسشی را

5

ک خوانده ای باه مشر ر کنشی  .بش ایشن نشکل  :بچش
هششا بیاییششد بششاه بگششویی کشش در مکششان هششای سششای
هواخن ش

دانش آمشوزان بش دقشت ان شام پاسش

تششر اسششت دماسششنج عششدد کمتششری را نشششان می دهند .

میدهد لی در مکشان هشای آفتشابی هشوا گشرم تشر اسشت
دماسنج عدد بیشتری را نشان می دهد .

8

زمان
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ارزشیابی پایانی

هششد اصششلی در تمششامی در س رسششیدن بشش حیششا

5

طیبشش اسششت  .درایششن مبحشش مششی تششوان بشش دانششش
آموزان گونزد کشرد کش خدا نشد بشرای آسشایش بیششتر

دانش آموزان با بحش

هشششوا را در دماهشششای مختلدش شی قشششرار داده تشششا افشششراد سوا
حیوانا

تبشادن ناشر بش

معل پاس دهند.

گیاهشان بتواننشد بشا آسشایش زنشدگی کننشد .

پششه همیش ش بای شد نششکر خدا نششد را ب ش جششا بی شا ری
قدردان نعمت های ا بانی .
الششدین دماسششنج هششایی را

تعیین تکلیف و فعالیت هوای خوارج

دانششش آمششوز بشش کمشش

از کالس

درمکان هشای مختلش ( آفتشابی _سشای ) قشرار دهشد
نتی

را در قال گشزار

.ه ش

ن شین دانششش آمششوز لیسششتی از فوای شد دماسششنج را

در قال گزار

بشا کشالس تحویشل مشی دهشد

در کالس ارائ دهد .

9

5
یاددانت تکالی توسط دانش آموزان

