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 طرح درس مجازی علوم هشتم درس مواد خالص و مخلوط

 تجربیکتاب: علوم

 پایه: هشتم

 موضوع درس:

 برخی از مواد خالص و

 برخی مخلوط هستند

1-5صفحات:   
: مدت جلسه

دقیقه 55  
 دبیر : 

 مدرسه :

مکان : شبکه 

 شاد

 آشنایی با مواد خالص و مخلوط اهداف کلی

 هدفهای جزئی
کند، ماده مخلوط را تعریف کند، سه حالت مخلوط را نام ببرد، مخلوط همگن را تعریف کند،  ماده خالص را تعریف

 مخلوط ناهمگن راتعریف کند، مفهوم سوسپانسیون را بیان کند و ...

 هدفهای رفتاری
ماده خالص را از ماده مخلوط تشخیص دهد، سه حالت مخلوط را بشناسد و تشخیص دهد، مخلوط همگن را از 

 ناهمگن تشخیص داده مثال بزند، چند سوسپانسیون نام ببرد و ... مخلوط

 پاورپوینت تدریس  -فیلم تدریس  –کتاب درسی  –شبکه شاد  راشنه ها و وسایل مورد نیاز

 ................پرسش و پاسخ و  –سخنرانی  –تلفیقی از روشهای آزمایشگاهی  روشهای تدریس

 5آزمایش صفحه وسایل  مواد و وسائل آموزشی

 کالس به صورت مجاز یو در شبکه شاد می باشد . مدل کالس و گروه آموزشی

 زمان آموزانهای دانشفعالیت های معلمفعالیت عنوان

فعالیتهای قبل از تدریس 

 )مهارتهای ارتباطی(
 دقیقه 5 پاسخ داده و اعالم حضور می کنند .   در گروه شادحضور و غیاب  –پرسی احوال –سالم 

 ارزشیابی تشخیصی ) ورودی(

شیوند  شیکر بیا    آیا میدانید مواد به چند دسته تقسیم میی 

سییا د چییه فرقییی دارد  فییر  بییین آب و نمیی  و شییربت  

 خاکشیر چیست  و ...

در صورت بلد بیون بیه پرسشیها پاسیخ     

 دهند.می
 دقیقه 5
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معرفی درس جدید و ایجاد 

 انگیزه

شیده اسیت تویاویری از     با کم  پاورپوینتی که قبالً تهییه 

-مواد مختلف نشان داده و اجزای تشکیل دهنده آن را میی 

 کنیم.پرسیم و در مورد فرقشان پرسش می

کننید و بیه سیتا ت    دقت و توجیه میی  

 دهند.پاسخ می
 دقیقه 5

 ارائه درس

فیلم تدریس را در گروه شاد پخش کرده و به صورت صیوت  

 کنیم .توضیحات  زم برای درس را بیان می 

کننید  ضمن مطالعه متن کتاب فعالیتهای کتاب را حل میی 

به صورت کلیپ برای دانش  5و آزمایش ص  2ص آزمایش 

 آموزان در شبکه شاد می گذاریم .

 از دانش آموزان می خواهیم نتایج ازمایش را بیان کنند .

به دقت گوش کرده و نتیایج آزمیایش را   

 .بیان می کنند 
 دقیقه 15

گیری و ارائه نتیجه بندی وجمع

 مصادیق تربیتی

-کلمات کلیدی درس نوشته و با کم  دانیش  در گروه شاد

بندی کیرده و تویایری از پاورپوینیت را نشیان     آموزان جمع

داده و خالص و مخلوط بودن و یا در میورد پیاو و خیالص    

 دهد.بودن اعمال و نیتها موادیق تربیتی را ارائه می

هییا را گرفتییهدقیت کییرده بییا معلییم یییاد  

 دهد.بازخورد می

های تربیتی غییر از گفتیه معلیم    مودا 

 دهد.ارائه می

 دقیقه 5

 ارزشیابی تکوینی و پایانی

تکوینی: در هنگام انجام آزمایشات و حین تیدریس صیورت   

 گیرد.  می

کنند، معلم اهیدا   را حل می 5پایانی: خود را بیازمایید ص 

 پرسد.رفتاری تعیین شده را می

 دقیقه 5 دهند.ستا ت پاسخ میبه 

 آموزانفعالیت خالقانه دانش

های خارج از کتاب در میورد انیوام مخلیوط و ... ارائیه     مثال

 دهد.می

با دقت یادداشیت کیرده و پاسیخ هیا را     

 برای معلم می فرستند .
 دقیقه 1

 تعیین تکلیف

پذیری در مورد درس جلسه آینده )آیا دما تأثیری بر انحالل

آنیرا بیرای معلیم    نم  در آب دارد( تحقیق کرده و نتیجیه  

 بفرستند .

 دقیقه 1 دنکنتحقیق می
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 قوانین کالس مجازی : 

 .  آخر تا ابتدا از کالس در موقع به حضور

 .   شده داده درس سوا ت به پاسخ برای آمادگی.  کالس ابتدای در تکالیف ارایه

 . نباشند منفعل شود می پرسیده سوال اگر که منطور این به کالس در فعال حضور

 . شود خودداری درسی غیر های مکالمه از 

 . بگویند دارند پیشنهادی و نظر اگر 

  . کنند سوال توانند می اشکال رفع برای دارند سوال درس از اینکه مگر ندهند قرار گروه در مطلبی کالس از بعد و قبل

 

 


