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

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

 90960115190واتساپ : – www.asemankafinet.irمراجعه کنید .
 

1 

 

 سمه تعالیاب

 علوم دوم ابتدایی  طرح درس ملی

ی 
کل
ت 
صا
شخ

م
 

 تووا ازگذشووته عنوووان درس:   تعداد دانش آموز: طرح درس شماره:

 ندهیآ

   :صفحه

 دقیقه 56مدت تدریس:   تاریخ اجرا: دوم پایه:   آموزشگاه:

   مدرس:

 فعالیت های قبل از تدریس

  :یکل هدف(الف

 نان دیتول مراحل با ییآشنا

 رئوس

 مطالب
 اهداف جزیی

حیطووه 

هوووواو 

 اهداف

انتظوووارات از دانوووش  

 آموزان در این درس

فضووووای  عرصه ها           

 آموزشی 

و نحووووه 

چیوودمان 

 کالس

پوویش بینووی 

روش 

 تدریس  

 وسایل آموزشی  

 وظایف دانش آموز در قبال

 خدا

 

 خلقت

طبیعت)  

 

 خود

 

 دیگران

 

مراحل تولید   

ندد ، ش لدد ل  

ندددددد نوا   

 شاهمیت ن ،

 ییآشوووووونا.9

 بوا  آمووزان  دانش

 از نان ی هیته روش

 حال تا گذشته

 ییآشوووووونا.2

   

 تعقّل

 

 

در  ندر مورد اهمیت نا

 زندگی تفکر نماید .

 

 

 

 

 

 

* 

  

 

* 

 

 

بووووه 

صووورت 

 

 سااااااا   

 – یااااایگرا

 -یمشاااار  

 و پرسااااا 

 مربددو  پدد   

 مراحدددل بددد 

  ید تول مختلف

   د  ر تصو/ ن ،



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

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

 90960115190واتساپ : – www.asemankafinet.irمراجعه کنید .
 

2 

 

 در آمووزان  دانش 

 ارزش بووا رابطووه

 واحتورام  گذاشتن

 نان به

 یمنوود عالقووه.3

 بوه  آموزان دانش

 ممختلوف  مراحل

 نان ی هیته

          

 ایمان

 

 

 داونااااد را ر ااااا ر 

دادن نعماااات نااااان  

 شکر گزاری نماید .

 

* 

  

  

* 

  

نووووی   

  دایره

 ک د  ا   پیکل پاسخ

/   ندددددد نوا

 یک رتهدددددد 

 مربدو   حیتوض

 مراحدددل بددد 

 گوندددددد گو،

/ نددد ،  یدد تول

/ نددد ، لددد ر

 کدددددددد ر 

 بد   یبند   گروه

 انددوا  ر تصددو

 /ن ،

 عل     

 

 

را مراحل تولید نان و 

 انواع نان آشنا شود .

   

* 

 

 عمل  

 

 

 رحااا  و وگاااو گفااات

 مراحاااال رامااااونیپ

را  نااان دیااتول م  لا  

 ر واند انجام دهد .

 

* 

  

* 

 

* 

  اخالق

را اهمیت صرفه جویی 

در مصرف نان آشنا 

 شود .

 آموز دان  راور تیتقو

 شغل تیاهم ره نسبت

 نانوا

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 



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

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

 90960115190واتساپ : – www.asemankafinet.irمراجعه کنید .
 

3 

 

 های حین تدریسفعالیت 

 فعالیت دبیر  فعالیت های یادگیری  

 )ایجاد موقعیت یادگیری (

فعالیووت دانووش  

 آموزان

)اندیشه ورزی، دسوت  

ورزی، خالقیووت توووام 

بووووا خوبوووواوری،  

خودپایوووایی و خوووود 

 ارزیابی ( 

روش 

 تدریس 

 زمان  وسایل آموزشی 

 یاحوالپرس و سالم(1 فعالیت های مقدماتی 

 ابیغ و حضور(2

 تیوضااااااع ساااااانج (3

 آموزان دان  یجسم

آمااادش شاادن داناا   

آماااااوزان ج ااااات 

تاادریه هاان  ااون  

آمااادش  ااردن   اااب 

 و قلن  ود

قلاان  -راارد-ماژیاا  ---

 -  اب

 

      

 

5 

 

داناا  آمااوزان رااا شااغل نااانوایی   پیش بینی رفتار ورودی

 آشنا هس ند .

از آن ااا سااوادتی دررااارش نااان ماای 

 پرسین.

دانااا  اماااوزان راااه 

ماای سااوادپ پاسااخ 

 دهند .

پرسااااا  و 

 پاسخ

 

" 2 

 

 



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

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

 90960115190واتساپ : – www.asemankafinet.irمراجعه کنید .
 

4 

 

 ارزشیابی تشخیصی

 یا سنجش آغازین 

 را ییناانوا   یا  ریتصاو  دیا توان یم

: دیرپرساا و دیااده نشااان آن ااا رااه

 هماراش  راه  حاا   راه  تاا  ی سا   ه

 مکااان  یااا رااه مااادر  و پاادر

  ااه مکااان  یااا از اساات  رف ااه

 یرارا )آورد  یما  ادیا  راه  را یزی 

 از یپاای ل دیااتوان یماا ر  اار درک

 و سا ادش یا صا   در  اه  را یافراد

 هسا ند   من ظار  ناان  دیا  ر یررا

 صاااورپ  یاااا در. دیاااده نشاااان

 صاا  و نظاان مف ااوم رااه یا اشااارش

 (.دیراش داش ه یرند

 

پاسااخ گااویی داناا  

آمااوزان رااه پرساا   

شاااافاهی و ریااااان  

نقطااه نظااراپ شااان  

نساابت رااه موضااوع  

ره صاورپ فاردی یاا    

 گروهی

 ساااااااا   

 – یاااااایگرا

 -یمشااااار  

 و پرسااااا 

 پاسخ

 

 

 راااه مرراااو  پااااز 

 م  لاااا  مراحاااال

 ایا  ریتصاو / نان دیتول

  یااااا از یپااااای ل

 ی ارت اااا/ ییناااانوا

 رااه مررااو  حیتوضاا

 گوناااااگون مراحاااال

/ ناان  شاعر / نان دیتول

 راا  یرناد  گاروش   ارپ

 /نان انواع ریتصو

3 

 

 

 

 آماده سازی 

) ایجوواد  انگیووزه و معرفووی درس    

 جدید(

 آمااوزان داناا  از قباال  روز از(1

 صاارف از پاه  فااردا  اه  دیا ر واه

 لقمااه  یاا  ااود شااان  صاابحانه

 رااه و  ااردش آمااادش ریااپن و نااان

  ااوردن از  یپاا)آورنااد مدرسااه

 را شااان توجااه زناا   آغاااز در آن

 لقماه  آن راا   اه  ییهاا  نان انواع ره

 .(دی ن جلب اند   ردش درست

 صاامت    ینماا   یا  یاجارا  را(2

  اه  دیا  ن یرااز  را ناانوا   ی نق 

 

توجه دانا  آماوزان   

رااه موضااوع جلااب   

شاااود و مبحااا  را  

و رااه  دنبااا  نماینااد

سااوال ا پاسااخ ماای   

 دهند .

   توضاااایحی

نمایشاااااای 

پرسااااا  و 

 پاسخ

" 5 

 



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

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

 90960115190واتساپ : – www.asemankafinet.irمراجعه کنید .
 

5 

 

 پ اا   و  ااردن آمااادش حااا  در

 تاااوان  صاااورپ در)اسااات ناااان

 رااااااه را  ینمااااااا یاجاااااارا

 (دیرسپار  الس آموزان دان 

 در ه یاات  را نااان م  لاا  انااواع(3

 رااه  ااود رااا و دادش قاارار یظرفاا

 مقاراال دو رااه دو و دیااآور  ااالس

 تااااا دیاااارگذار مکااااتین هاااار

 را آن ااا دقاات رااا آمااوزان داناا 

 . نند مشاهدش

 از تااا دیا ر واه آمااوزان دانا   از(4

 و یکیپالسااا  ظااارف آرد   اناااه

 و آورنااد مصاارف کباااری دساا ک 

 آرد  و آب راااا  اااالس در سااپه 

 .دی ن درست ری م

 راااا و یشاااینما صاااورپ راااه(5

 آمااوزان داناا   ااود از اساا فادش

 در یینااانوا مثاال ی ااو ک یفضااا

  یااا. دیاااآور روجاااود  اااالس

 ریاا م آرد  و آب رااا آمااوز داناا 

  یاا رااا یگاارید  نااد  درساات

 صاااف را ریاا م  و اا  وردنااه



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

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

 90960115190واتساپ : – www.asemankafinet.irمراجعه کنید .
 

6 

 

 صاااورپ راااه رعاااد نفااار و  ناااد

 و رگااذارد تنااور در را آن یشااینما

 را شاادش پ  ااه نااان آ اار نفاار

 .آورد رونیر

 دیا رده پااز    یا  گاروش  هر ره( 6

 را آن دیاااااار واه هااااااا آن از و

 ا   درراااارش و مشااااهدش ل یاااتکم

 ریتصاو  پااز    یا .  نند وگو گفت

 نشاان  را گنادم  ررداشات  و مزرعه

 ابیآساا ریتصااو یگاارید دهااد 

 یرعااد آرد؛ دیااتول و گناادم  ااردن

 ر یاا م رااه آرد لیتبااد  ریتصااو

 ریا  م  اردن  آماادش  و نانوا ریتصو
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 آمااادش قبال  از دارد  ذهاا  در راارش 

 .  رپرسد و  ردش

 یرناااد گاااروش را آماااوزان دانااا 

 یرنااااد گااااروش یراااارا. دیاااا ن

 یرو را هاا  ناان  اناواع  نام دیتوان یم

 نااان لااوا   نااان) دیاارگذار هااا آن

 ناااان رما  یشااا ناااان سااانگ  

 اسات  ممکا  . راگات  ناان  تاف ون 

 یزنادگ  محال  شا ر  در تناوع   یا

 را ریتصاو  پاه ! نباشاد  آموز دان 

 (.دی ن مهیضم آن همراش ره هن

 و دیا رده پااز    یا  گاروش  هار  ره

 ل یااتکم را آن دیاار واه هااا آن از

 وگااو گفاات ا   دررااارش و مشاااهدش

 و مزرعاه  ریتصاو  پااز    یا .  نند

 دهااد  نشااان را گناادم ررداشاات

  ااردن ابیآساا ریتصااو یگاارید

  ریتصاو  یرعاد  آرد؛ دیا تول و گندم

 ناانوا  ریتصاو  ر یا  م ره آرد لیتبد

 تنااور ودر ریاا م  ااردن آمااادش و

 ریتصاااو آ ااار در و آن گذاشااا  

 آن ااا از. یینااانوا در نااان فاارو   

دهنااد و رااه سااوادپ 

 پاسخ می دهند .
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 را  اااود مشااااهداپ دیااار واه

 . نند ادداشتی

 صادا  را نادش ینما  یا  گاروش  هر از

 تااارلو یپااا زمااان هاان تااا دیاارزن

 پااز   دادن نشاان  ضام   و ندیایر

 یرااااارا را آن  اااااود  گاااااروش

  یرا . دهناد  حیتوضا  شان دوس ان

 ارتبااا  آمااوزان داناا  حاپیتوضاا

  یااا یوساا گیپ تااا دیاا ن ررقاارار

 آ ااار در. شاااود روشااا  نااادیفرا

 رااه و تااارلو یرو را پازل ااا اعضااا

  نند نصب بیترت

 

 

 

دانااااا  آماااااوزان 

فعالیاات  واساا ه را  

 انجام می دهند .

 

 

 

 

داناا  آمااوزان رااه   

دقااات گاااو  مااای 

گااروش هااا و  . دهنااد 

تکاااالی   واسااا ه   

شاادش را انجااام ماای  

 دهند .

 

 

 فعالیت های بعد از تدریس

 زمان  فعالیت دانش آموزان  فعالیت دبیر  

 5  ح مااا  ااالس  در حضااور و دیاارازد اتمااام صااورپ در(1 فعالیت تکمیلی
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 آمااوزان دانا    ما   راه  تااا دیا ده ا  صاا   را یزماان  و جمع بندی  

 بیااترت دررااارش مااثال. دیاا ن یرنااد جماا  را مطلااب

 هاار دیااده اجااازش و دیرپرساا سااوا  نااان پ اات مراحاال

 را مرحلااه  یاا از  ااود مطالااب داو لااب  آمااوز داناا 

 .  دهد ارائه

 مهیضام   اه  را ناان  شاعر  دیا توان یم یرند جم  یررا(2

 صاورپ  در ایا  دیا ر وان آماوزان  دانا   یرارا  است  شدش

 مجاادد مرحلااه   یاا در آمااوزان داناا  ضااع  مشاااهدش

 رااه نااان تیاااهم رااه  یهمچناا. دیااده حیتوضاا را آن

 ریتصاو  و دیا رپرداز ناانوا  شاغل  و ماا  یاصال  یغذا عنوان

 آماوزان  دانا    یرا  را( یرناد  گاروش  ی ارت اا )ناان  انواع

 .شوند آشنا نامشان و آن ا را تا دیرگردان

 

 

 

دان  آماوزان راه دقات  انجاام و پاساخ      

 می دهند .

 

 مررااو  حیتوضاا  ااارپ آمااوزان داناا  از هرگااروش رااه(1 ارزشیابی پایانی 

 ساپه . دیا رده را ناان  دیا تول مرحلاه  از مرحلاه   یا  ره

  یاولا  راه  مرراو   حیتوضا   اارپ   گاروش   ادام : دیرپرس

 دساات یگروهاا یوق اا دارد  را نااان دیااتول از مرحلااه

: دیرپرسا  آماوزان  دانا   ریساا  از شاما  رارد   رااد  را  ود

 حیتوضاا و نااام انیاار از پااه رااود   ااه مرحلااه  یاولاا

 تاا  دیا ده اجاازش  گاروش  یاعضاا  از یکا ی راه  او   مرحله

. رچسااباند ریتصااو ریااز و تااارلو یرو را مررااو  حیتوضاا

) دیااررو  یپاا مرحلااه  یآ اار تااا بیااترت  یهماا رااه

 واریاااد یرو را حیتوضااا و ریتصاااو ه یتااادر انیااادرپا

 

 

 

 

 

 

آموزان را رحا  و تبااد  نظار راه     دان  

 سوادپ معلن پاسخ دهند.
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 (.راشد آموز دان   شن یجلو تا دی ن نصب  الس

 مراحاال رااه مررااو  حیتوضاا  ااارپ  یتعااداد یرو(2

. دیساایرنو جداگانااه صااورپ رااه را نااان دیااتول گوناااگون

 دیا ر واه آن اا  از  و دیا رده گاروش   یا  راه  را  اارپ  هر

 رااه مررااو  ناادیرگو  ااود  حیتوضاا  ااوان  از پااه تااا

 .است مرحله و ریتصو  دام

 

تعیین تکلیف  و فعالیت هوای خوار    

  از کالس

 نااان دیااتول م  لاا  مراحاال دیاار واه آمااوز داناا  از(1

 روز از  ااود مشاااهداپ گاازار  ایاا  نااد ینقاشاا را

 .سدیرنو را دیرازد

 از وگاو  گفات  و پرسا   راا  تاا  دیا ر واه آماوز  دان  از(2

 گذشااا ه  در ناااان پ ااات روناااد درراااارش رزرگ رهاااا 

  یهمچناا)آورنااد  ااالس رااه و  ننااد  سااب یا العااات

 یزناادگ  محاال  ی منطقااه  در  ااه یمحلاا  نااان  نااام

 (ست ی  شود  یم درست آموزان دان 

 

 

 یادداشت تکالی  توسط دان  آموزان 
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