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باسمه تعالی
طرح درس ملی علوم دوم ابتدایی
مشخصات کلی

طرح درس شماره:

تعداد دانش آموز:

آموزشگاه:

پایه :دوم

عنوان درس :اگر تماام شاود صفحه:
اای
اوخت ها
اا سا
انایی با
( آشا
فسیلی )
مدت تدریس 56:دقیقه

تاریخ اجرا:

مدرس:

فعالیت های قبل از تدریس
الف)هدف کلی:
آشنایی دانشآموز با سوختهای فسیلی
عرصه ها
حیطااه
انتظاااارات از داناااش

رئوس
اهداف جزیی

ااو
هااا
آموزان در این درس

مطالب

وظایف دانش آموز در قبال
خلقت

خدا

اهداف

دانش آموز باید:
سوخت  ،انواع دانشششآمششوز بششا
سووووووخت  ،تعریف سوخت

خود

دیگران

(طبیعت

فضااااای

پاایش بیناای

آموزشی

روش

و نحاااوه

تدریس

وسایل آموزشی

چیاادمان
کالس

دانششش آمششوز مزایششای
تعقّل

اسششششه اد از انششششوا

*

سوخت ها را بداند .

*
بااااه

1

کتوووووووو
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سوخت هو

آشنا شود.

فسیلی

 -۲دانشششآمششوز

اورت سششششششاخهن علوم،تختووو ،
صا
ای
نااا
دانششش امششوزار ششدر

بششششا جایگششششا
سششوخت آشششنا

ایمان

نهمششت هششای خداونششد

شود.

از جملششس سششوخت هششا

 -۳دانشششآمششوز

را بدانند .

دایره
*

از کششاربرد هششای

*

هووووووووو
مقوایی،ک رت ه

 -۴دانشششآمششوز
با نشو سشوخت

بششششا خطششششرا
احهمالی سوخت

*

مخصوووووو

 – ۲دانش آموزار با
جایگا سوخت و انوا

ج یگ سوخت
*

احهمالی آر

هستن

آشنا شوند .

کشششششششششدا از

 -۵دانشششآمششوز

بنوووو

عمل

،لب س

افراد کو در

خطرا

مصشششر ی هشششر

شود.

 – 1دانشششش آمشششوزار

کاربرد آر را بداند .

ببرد.

ماشینهشا آششنا

گووووووورو

تعریششششف سششششوخت و

سششوخت را نششا

ش علمی

پروژکتور،کلیپ
آموزشی،ک رت

بهواند چند مورد
عل

گرایی،گشششرد م ژیووووووک،

 – 1دانشششششآمششششوز
بهواندچنششد عالی شت را

*

*

*

کس نیاز بشس اسشه اد از
سششششوخت دارنششششد را
انجا دهد

گیشششری آششششنا
شود.

 – ۲دانشششششآمششششوز

-۶دانش آموز بشا

نکشششا ایمنشششی را در

نظشش و رعایششت

هنگشششششا سشششششوخت

*

*

گیشششششری و سشششششایر
2

*
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حقششو دیگششرار

عالی شتهششایی کششس بششا

آشنا شود .

اسشششه اد از سشششوخت
امکششار پشش یر اسشششت
رعایت کند
اخالق

 – 1دانشششآمششوز بششس
ششششششناخت انشششششوا

*

سششوختهششا عال منششد

*

*

شود.
 – ۲دانشششآمششوز بششس
رعایت نظش و حقشو
*

دیگرار عال مند شود.

*

*

فعالیت های حین تدریس
فعالیت های یادگیری

فعالیت دبیر
(ایجاد موقعیت یادگیری )

فعالیاات دانااش روش
آموزان

وسایل آموزشی

زمان

تدریس

(اندیشه ورزی ،دسات
ورزی ،خالقیاات تااوام
بااااا خوباااااوری،
اود
اایی و خاا
خودپایاا
ارزیابی )

فعالیت های مقدماتی

)1سال و احوالپرسی
)۲حضور و غیاب

آمششاد شششدر دانششش
آمشششششوزار جهشششششت
تششدریه هشش چششور

)۳سششششششنجش وضششششششعیت

آمششاد کششردر کهششاب
3

---

ماژیشش -بششرد -لشش
کهاب-

۵
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جسمی دانشآموزار
پیش بینی رفتار ورودی

و ل خود

دانش آمشوزار بشا سشوخت ماششین دانشششش امشششوزار بشششس پرسشششششش و
و طریقششس زدر بنششزین در جایگششا

سششوا

ها آشنا هسهند .

دهند .

"

۲

پاسشش مششی پاس

چنشششد سشششوای در ایشششن مشششورد از
دانش آموزار می پرسی .
ارزشیابی تشخیصی
یا سنجش آغازین

ارزشششیابی تشخیصششی :معلشش از

۳

دانش آمشوزار سشوای مشیکنشد -1 :پاس ش گششویی دانششش سشششششششاخهن
//

بششس نظششر شششما ماشششین چگونششس آمششوزار بششس پرسششش گرایی،گششششرد
حرکت میکند؟

ششششش اهی و بیششششار ش علمی

ممکن است پاسش هشای مهعشددی نقطششس نظششرا شششار
شنید شود امشا معلش بایشد آنقشدر نسششبت بششس موضششو
صششبر کنششد تششا پاسشش مششد نظششر بس صشور

شردی یشا

یعنشی(سشوخت) را بششنود .سشپه گروهی
با ی سوا

پرسید میشود.

 -۲آیش شا تشششا بشششس حشششای جایگشششا
سششششششششوخت را از نزدیکشششششش شی
دید اید؟چس شکلی دارد؟
 -۳بششرای انجششا چششس کششاری بششس
جایگا سوخت میروی ؟

"

آماده سازی
4
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( ایجاااد انگیاازه و معرفاای درس
جدید)

 -1پوشش شیدر لبشششا

مخصشششو

ا ششرادی کششس در جایگششا سششوخت
میایسهند توسط معل .
 -۲پخش یش

کلیشپ بشا موضشو

نحو ی انجا سوخت گیری.

توجس دانشش آمشوزار
بششس موضششو جلشش

سشششششششاخهن

 -۳سششششوا تی کششششس در ضششششمن ششششود و مبحششش را گرایی،گششششرد
ارزشیابی تشخیصشی نیشز پرسشید

دنبششای نماینششد و بششس ش علمی

مشششیششششوند چشششور زمینششششسی سششوالها پاسشش مششی
کنجکشششاوی و درگیشششری ذهنشششی دهند .
دانشششآمششوز را ششراه مششیآورد
مششیتوانششد باعشش ایجششاد انگیششز
باشد
ارائه درس جدید
ایابی
اردن ارزشا
ااک کا
لحا
فرآیندی

مشششیتشششوار ایشششن در

"

را بشششس

وس شیلسی گششردش علم شی تششدریه
کششرد :معلشش دانشششآمششوزار را بششا
یشش

وسششیلسی نقلیششسی عمششومی

مث ش اتوبششو
نزدیشش

در زن ش

علششو بششس

تششرین جایگششا سششوخت

بششرد تششا بششا نظش و بششس ترتی ش در
گوشسای بشدور خطشر پیشاد ششد
و از نزدیششش

بحششششششششش

نحشششو ی سشششوخت

گروهششششششی،

گیشری ماششینهششا را بشا توجششس بششس

پرسشششششش و
5
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نو سشوخت و تمشا مشواردی کشس

پاسشششششششش ،

میبیننشد از جملشس رعایشت نوبشت

توضششششیحی،

و بس ترتی سشوخت گیشری کشردر

سششششخنرانی ،

و ...را بررسششی کششرد و معلشش از

نمایشی

دانششششآمشششوزار بخواهشششد تمشششا
مششششاهدا خشششود را بشششا د شششت دانشششششش آمشششششوزار
یادداشششت کننششد سششپه در مششورد یادداششت مشی کننشد
نکا یادداششت ششد بشس بحش و

.

گ تو گو بپردازند.
امششا اگششر معلشش بنششا بششس د یشش
مخهلف امکشار انجشا ایشن کشار را
ندارد روش دیگری نیشز مشیتوانشد
مثمر ثمر باشد :ابهشدا معلش بشرای
ایجادانگیز بشا لبشا

ا شرادی کشس

در جایگا سشوخت گیشری هسشهند
وارد کششال

مششیشششود و پششه از

سشششال و احوالپرسشششی و ضشششمن
تشخیص و تاییشد سشالمت روحشی
و جسشششمی دانششششآمشششوزار بشششس
ارزش شیابی تشخیص شی م شیپششردازد:
بششس نظششر شششما ماش شینهششا چگونششس
حرکت میکنند؟

دانش آمشوزار پاسش
6
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کششس دانشششآمششوزار بششس طششور حششه

می دهند .

پاس های مهعددی مشیدهنشد امشا
آنچششس در نهایششت مششد نظششر معلشش
اسشت(سشوخت ) مشیباششد بعشد از
رسششیدر بششس ایششن پاسشش بششا ی
سششوا

را پرسششید و پاسشش هششا

مششورد بحشش
مششدر

ششرار مششیگیرنششد و

بایششد بششرای هششر پاسشش

بازخورد صحیحی ارائس دهد.
بعشششد از ارزشش شیابی تشخیصش شی از
دانششآمشوزار خواسشهس مشی شِششود
تشا چشمانششار را ببندنشد و تصششور
کننششد در اتوبششو

نشسششهس انششد و

ششرار اسششت بششس جششایی برونششد.بششا
پخششش کلیپ شی کششس معل ش از ب ش
آر را آمشششاد کشششرد و نحشششو ی
سششوخت گی شری ماش شین را نشششار
م شیدهد،چش ش هششا را بششاز کششرد و
خششود را آرجششا تصششور مششیکننششد
.مشششاهدا خششود را بششس کششال
ارائشششس مش شیدهنشششد(تمشششا آنچشششس
دیششد انشششد) معلشش نیششز ضشششمن
7
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ارائششسی پاسشش هششا و توضششیحا
دانشششآمششوزار جششوابهششا را روی دانشششششش آمشششششوزار
تخهششس یادداشششت مششیکنششد مششثال یادداشت می کنند.
یششش

ن شششر بشششس شششرار گشششر هن

ماششینهششا پشششت سششر هش اشششار
م شیکنششد و معل ش در آر خصششو
رعایششت نظشش و رعایششت حقششو
دیگشششششششششرار را توضشششششششششیح
مش شیدهشششد(ارزشش شیابی تکشششوینی)
،سپه بشا اششار بشس صش حسی ۵۶
کهششاب درسششی بششس دانشششآمششوزار
مششیگویششد کششس در

امششروز مششا

همششین مششورد یعنششی آشششنایی بششا
سششششششوخت،تعریف آر ،مششششششوارد
کاربرد آر و ...بود.
سششپه معلشش از دانشششآمششوزار
میخواهد بشا بسشهن کهشاب چنشد
نمونششس از مششوارد مصششر سششوخت
را مثششای بزننششد و خششود معل ش نی شز دانشش آمشوزار مثششای
مشششواردی را کشششس تصویرششششار در می زنند .
کلی شپ آمششد پخششش م شیکنششد تششا
دانشششآمششوزار بششا نمونششسهشششای
8
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دیگشششری از سشششوخت و مشششوارد
اسشششششه اد از آرهشششششا آششششششنا
شششوند(.توض شیح ایسششهگا کششر بششا
نشار دادر تصاویر)
در سششمت بعششد معلشش تصششویر
مربششو بششس گ ششت و گششو را روی
تشششابلو شششرار داد و از گشششرو هشششا گششرو هششا مشششور
م شیخواهششد در مششورد آر مشششور

می کنند .

کننشششششد و پیشششششا تصشششششویر را
بیابنششششد(اسششششه اد از وسششششای
نقلیسی عمشومی بشس جشای وسشای
نقلیششسی شخصششی) و معلشش بایششد
بس آلودگی هوا توسشط سشوخت هشا
و نی شز روشهششای جلششوگیری از آر
و روشهشششای صشششر س جشششویی آر
نیششز اشششار نماید،بششس بششس نکششا
ایمنششی ،رعایششت نظشش و رعایششت
حقو دیگرار اشار شود.
در آخششر بششس ششدردانی از نعمششا
الهششی کششس بششرای آسششار کششردر
زنششدگی انسششار بششس وی عطششا شششد

دانششش آمششوزار شششکر

از جملششس سششوخت و شششکرگ اری گزاری می کنند .
9
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در بای آنار اشار شود.

فعالیت های بعد از تدریس
فعالیت دبیر

فعالیت تکمیلی
و جمع بندی

زمان

فعالیت دانش آموزان

معلشش بششس طششور کلششی خالصششسای از پیششا تصششاویر ،
توضششیحی در مششورد انششوا سششوختهششا،موارد مصششر

۵
دانششششش آمششششوزار خالصششششس در

را

آرهششا ،مششوارد صششر سجششویی و ششوانین ایمنششی بیششار یادداشت می کنند .
میکند
ارزشیابی پایانی

جهششت تقوی شت انگی شز و عال ششسی دانشششآمششوز معل ش در

۵

کششار هششایی کششس بششس زیبششایی آرهششا را تششزیین کششرد
سشششوا

پایش شانی خشششود را بشششس طشششور گروهش شی ارائشششس دانششش آمششوزار بششس سششوا

پاس ش مششی

مششیدهششد،تا شششاگردار ت کششر کننششد و پاسشش هششا را در دهند .
کشششال

بخواننشششد -1 :در هنگشششا سشششوختگیشششری

ماشینها چس وانینی را باید رعایت کنی ؟
 -۲چند نمونشس از مشوارد اسش اد ی سشوخت در زنشدگی
روزمر ی خود را نا ببرید؟
تعیین تکلیف و فعالیت هاای خاار
از کالس

۵
دانش آموزار بشس دلخشوا یکشی از تکشالیف زیشر را انجشا
یادداشت تکالیف توسط دانش آموزار

دهند:
-1جم ش آوری مطل ش در مششورد نحششو ی ایجششاد یک شی از
موارد سوخت.
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این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش
این طرح درس با قیمت فقط پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان
مراجعه کنید  – www.asemankafinet.ir.واتساپ 90960115190:
-۲تهیششسی لیسششهی از مششوارد صششر سجششویی در صششر
سوختها
 -۳بششرای جلششوگیری از خطششرا احهمششالی در هنگششا
سوخت گیری چس نکاتی را باید رعایت کرد؟
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