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 :  شماره طرح درس
2 - 11 

 خوراک:  موضوع درس
 روش های نگه داری خوراکآشنایی با 

 دقیقه 58 : اجرا مدت ........:   تاریخ اجرا

  :دبیرنام 

 مدرسه :

 تمهف:  کالس

 188 - 147 صفحات 
 نفر 24:  دانش آموزانتعداد 

 :  مکان

 آبدارخانه -کالس

 ســدریـــــــل از تــقبفعالیت های  الف: 

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

 اهداف و پیامدها سطح هدف

 مواد غذاییاز نگه داری   میان وعده و روش های با آشنایی هدف کلی

اهداف 

 ای  مرحله

 .شود آشنا خوراکی مواد داری روش های نگه با آموز شدان -1

  کند درک راوعده  ارزش و اهمیت میان آموز دانش  -2

 غیرمفید را داشته باشد. و مفید وعده های میان توانایی شناسایی آموز دانش  -3

 بندی کند را بسته خانگیحبوبات بتواند  آموز دانش  -4

 .کند تهیه شیرینی خانگی یک نیاز مورد مواد بابتواند  آموز دانش  -5
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 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
 عرصه ارتباط با

 خلقت خلق خدا خود

 * *  * علم آگاهی - شناختی  م اساسی صنایع غذایی آشنا می شوند.با مفاهی فراگیران

تعهد اخالقی در سااخت و توییاد ماواد غاذایی را     دانش آموزان 

 جزو الینفک صنایع غذایی می دانند.

 عاطفی

 درونی شدن ارزش ها
 * *  * اخالق

دانش آموزان رعایت نکات ایمنی و بهداشتی را در تهیه و تویید 

 .ی الزم می دانندمواد غذای

 شناختی

 درک و فهم
 * *  * علم

  *  * علم آگاهی - شناختی خوراکی را می دانند. مواد داری روش های نگه انفراگیر

 غیرمفید را تشخیص می دهد. و مفید وعده های میانفراگیر 
 شناختی

 یابیشارز
  *  * علم



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

هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان  سه این طرح درس با قیمت فقط

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید .
 

 

یکای از  با  می توانند ی خانوادهبزرگترهابا کمک  اندانش آموز

روش های نگه داری موادغذایی در منزل یک خوراکی را تهیه و 

 از آن استفاده کنند

 حرکتی -روانی 

 مشاهده و تقلید
 * *  * عمل

  *  * علم کاربرد – شناختی دنمواد غذایی خشک را بسته بندی می کن انفراگیر

 دنبا کمک دبیر ذرت بو داده تویید می کن اندانش آموز
 کتیحر -روانی 

 مشاهده و تقلید
 * *  * عمل

رئوس 

 مطالب

 روش های نگه داری مواد غذایی

 میان وعده

 تهیه یک خوراکی

 بسته بندی مواد خوراکی

مواد و 

های  رسانه

 آموزشی

مللی باشللد و در آن دانللا آمللوزان یللا آبدارخانلله مدرسلله یللا کارهللاه محللآ آمللوزش ایللک درد کلل د درد 

ای ک سللی و س سلا هللای کتللا  را بله هللور  ه وهلی  للآ مللی    طبل  ککللک هلا و توتللیحا  دبیلل  کارهل   

 هکچنلیک کنند و در تکک تدریس سواالتی که در ذهلک دارنلد از دبیل  یلا هله هل وه هلای خلود ملی س سلند           

 طبخ غذا با رعایت نکا  ایکنی می توان استفاده ک دب ای تدریس عکلی ایک درد از ابزار 

 بینی سیا

 رفتار

  ورودی

 ف اهی ان :

روشلک کل دن   بلا   – را نلا  بب نلد   مفیلد و غیل    مفیلد  میلان وعلده هلای    – بشناسلند  سلامه و ناسلامه   یخوراک

 نکا  ایکنی و بهداشتی طبخ غذا را بشناسند –اجاق هاز آشنا باشند 

ایجاد 

ارتباط 

 اومیه 

 و دقت در دانا آموزاندقت در وتع جسکی و روانی  -  ضور و غیا  -س   و ا وال س سی 

 ایک سودمان جهت تدریس بهینه فضای آموزشی وتعیت مناسب

 زمان

 دقیقه 3

بندی،  ه وه

مدل و 

ساختار 

 ک سی

ه وه بندی دانا آملوزان بل  اسلاد توانلایی هلا ، ع قکنلدی هلا ، رفاقلت هلا و معیارهلای دیگل  انجلا  ملی              

وال بله  و معکل  شود به طوری که در ه  هل وه دانلا آملوزان قلوی و متوسلع و تلعی  وجلود داشلته باشلند.          

 نف ه ه وه بندی می شوند . 4هور  ه وه های 

 .شود ب هزار کار عکلی و کارهاهیمدل ک د هه به هور  

ایجاد  روش 

و تداو  

 انگیزه

مشاغلی که در تهیه ،توزیع و طبخ غذا نقا دارند و درآمدهایی که از ایک بحث و تبادل نظ  درمورد 

 آشپزی هتآ و ..... –شپزخانه های م کزی طبخ غذا آ –راه به دست می آورند مثآ رستوران داری 

 زمان

 دقیقه 3
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ارزشیابی 

 آغازیک

 جاری درد از فک ی بارش و قبلی های آموخته با متناسب سوال ط ح

 ؟روش های نگه داری خوراکی به مد  طوالنی را نا  بب ند -1

 را بدانند خوراکی ها و شناخت خوراکی های مفید و غی  مفید تنوع -2

 ؟اهکیت میان وعده غذایی را می دانند آیا -3

 ؟ دداشتن هککاری منزل در خوراکی  سخت کارهای در آیا -4

 د.  بهداشتی طبخ غذا را نا  بب ننکا -5

 زمان

 دقیقه 3

های  روش

 تدریس

 روش های متناسب با کار عکلی :

 کار عکلی – بحث ه وهی – بارش فک ی –ه وهی کار

 تدریس های مرحله حین : فعالیت ب
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 کالس درسآماده سازی 

 کارگاه یا آبدارخانهآماده سازی 

 اخالق در کارگروهیبه فراگیران جهت رعایت تأکید 

 همکاری در کار گروهیراگیران جهت تأکید به ف

 تأکید به دانش آموزان در رعایت نکات بهداشتی هنگام تهیه خوراکی

 ه سازی مواد و ابزار تهیه خوراکیآماد
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  فعامیت ف اهی ان فعامیت دبی 

 

 

 

 

 

 

 زمان

 جهتدر کارگروهی و تیمی اخالقی تأکید بر رعایت نکات 

 درس و گروهپیشبرد بهینه اهداف 
 کردن و تأیید کردن نکات گوشزد شده گوش

  گوش کردن ، سوال پرسیدن روش های نگه داری مواد غذاییتوضیح  

نمایش چند عکس یا کلیپ از روش های نگه داری مواد 

 غذایی به مدت طوالنی

دیدن و سوال پرسیدن از نحوه افزایش مدت زمان 

 –نگه داری مواد غذایی مانند درست کردن ترشی 

خشک  –پاستوریزه  –کمپوت  –کنسرو  –شور 

 کردن
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 بررسی میان وعده های مفید و غیر مفید

شنیدن مطایب سعی می کنند با دانش آموزان با 

شناسایی این میان وعده ها از این پس مصرف میان 

 وعده های مفید را افزایش دهند.

 دقیقه 55

 داده پف فیل بو درست کردن ذرت
ایت نکات ایمنی به فراگیران به موازات دبیر با رع

 صورت گروهی ذرت بو داده را تهیه می کنند

 تمرین بسته بندی

دانش آموزان بعد از توضیحات دبیر به صورت 

گروهی یک بسته بندی مناسب برای محصوالت 

 خوراکی فرضی خود درست می کنند.

 حل کارهای کالسی و جواب به پرسش های پودمان

پرسش ها  –کالسی در حین آموزش پودمان کارهای 

و جدول های پودمان توسط دانش آموزان حل و 

 تکمیل می شود.

های  فعامیت

خ قانه 

 آموزان دانا

تج بیلا  و ابتکلارا  خلود در ملورد طلبخ غلذاهای سلنتی        دبیل  و دانلا آملوزان    در  یک آموزش ایلک درد  

تهیله غلذا را    هلوش کل ده و   یا خوراکی های خلانگی را در کل د ارا له ملی کننلد و دانلا آملوزان بلا دقلت          

 کنند.می مهه تلقی 

 های تکمیلی : فعالیت ج

لاب
یل
زش
ار

 ی

 د :می کنارهای زیر ارزشیابی با توجه به معیدانش آموزان  کار و تالش دبیر پس از دیدن 

رعایلت   –تکیلزی کلار    –فعامیلت بیشلت     – تعاملآ افل اد هل وه بلا هله      –کاره وهی  –خ قیت  

 س هیز از اس اف و ...... –بهداشت ف دی و محیطی  رعایت –نکا  ایکنی 

 ذر  بلوداده یلا .....   خلوراکی  بیشلت  بل ای ارزشلیابی   از دانلا آملوزان خواسلته ملی شلود      سپس 

 به کارشان بدهند.را که تهیه ک دند را تست و خودشان نک ه ارزشیابی 

 زمان

 دقیقه3

 بندی جکع

و ساخت 

 جدیددانا 

بیللان  و دریافللت دیللدهاه هللای ف اهیل ان توسللع دبیلل  و ش هلا  آمللوزملل ور بیلان خ هلله درد و  

 توسلع دانلا آملوزان و جکلع     سخلت ملواد غلذایی جدیلد    بل ای   ابتکارا  جدیلد تج بیا  و ارا ه 

 به هور  جکعی مطامب بندی

 زمان

 دقیقه 2

 تعییک

تکامی  و 

 بعدیاقدا  

آملوزان خواسلته   و ع قکنلدی دانلا آملوزان بله ایلک درد از دانلا       عکللی بلودن   با توجله بله   

دمخلواه در منلزل تهیله و     کله ملد  زملان نگله داری آن زیلاد باشلد را بله       می شود یک خوراکی 

بلا هله ک سلی     هله یلک دورهکلی   و جشلنواره غلذایی   هله یلک   جلسه آینده به ک د بیاورند تا 

 ذر  بو داده و ......... –ت شی  –تهیه خشکبار  –مانند خیار شور  .داشته باشند  ها و دبی 
 

 زمان

 دقیقه 2
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 مع فی منابع

 جوا  کارهای ک سیو فیله های هنایع غذایی جهت دانلود مع فی سایت کاروفناوری ک مه 

 
 زمان

 دقیقه1

 


