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 سمه تعالیاب
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   :صفحه
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 بششا آمششوز دانششش
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سوخت هو    

 فسیلی 

 .شود آشنا

 آمششوز دانششش -۲

 گششششا یجا بششششا

 آشششنا سششوخت

 .شود

 آمششوز دانششش -۳

 مورد چند بهواند

 یهششا کششاربرد از

 نششا  را سششوخت

 .ببرد

 آمششوز دانششش -۴

 سشوخت  نشو   با

 هشششر یمصشششر 

 از کشششششششششدا 

 آششنا  هشا  نیماش

 .شود

 آمششوز دانششش -۵

 خطششششرا  بششششا

 سوخت یاحهمال

 آششششنا یریشششگ

 .شود

 بشا  آموز دانش-۶

 تیششرعا و نظشش 

صااورت  

ناااای  

  دایره

 سششششششاخهن

،گشششردییگرا

 یعلم ش

 علوم،تختوووو ،

 ک،یووووووم ژ

 پیپروژکتور،کل

 ،ک رتیآموزش

  هووووووووو 

ه  ،ک رتییمقوا

 گووووووورو   

 ،لب س بنوووو 

 مخصوووووو 

 در کو    افراد

 سوخت گ  یج 

 هستن 

          

 ایمان

 

 

دانششش امششوزار  ششدر   

نهمششت هششای خداونششد 

از جملششس سششوخت هششا 

 را بدانند .

 

* 

  

  

* 

  

 

 عل     

 

 

 آمشششوزار دانشششش – 1

تعریششششف سششششوخت و 

 کاربرد آر را بداند .

دانش آموزار با  – ۲

جایگا  سوخت و انوا  

خطرا  احهمالی  آر 

 آشنا شوند .

   

* 

 

 

* 

 

 عمل  

 

 

 آمششششوز دانششششش – 1

 را تیشش عال بهواندچنششد

 از اسشه اد   بشس  ازین کس

 را دارنششششد سششششوخت

  دهد انجا 

 

 آمششششوز دانششششش – ۲

 در را یمنشششیا نکشششا 

 سشششششوخت هنگشششششا 

 ریسشششششا و یریشششششگ

 

* 
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 گششرارید حقششو 

 . شود آشنا

 بششا کششس ییهششا تیشش عال

 سشششوخت از اسشششه اد 

 اسشششت ریپششش  امکششار 

 کند تیرعا

 بششس آمششوز دانششش – 1 اخالق

 انشششششوا  ششششششناخت

 عال منششد هششا سششوخت

 . شود

 بششس آمششوز دانششش – ۲

 حقشو   و نظش   تیرعا

 .شود عال مند گرارید

 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

* 
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 ی حین تدریسفعالیت ها

 فعالیت دبیر  فعالیت های یادگیری  

 )ایجاد موقعیت یادگیری (

فعالیاات دانااش  

 آموزان

)اندیشه ورزی، دسات  

ورزی، خالقیاات تااوام 

بااااا خوباااااوری،  

خودپایاااایی و خاااود 

 ارزیابی ( 

روش 

 تدریس 

 زمان  وسایل آموزشی 

 یاحوالپرس و سال (1 فعالیت های مقدماتی 

 ابیغ و حضور(۲

 تیوضششششششع سششششششنجش(۳

آمششاد  شششدر دانششش  

آمشششششوزار جهشششششت 

تششدریه هشش  چششور  

آمششاد  کششردر کهششاب 

 لشش   -بششرد-ماژیشش  ---

 -کهاب

 

      

 

۵ 
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 و  ل  خود آموزار دانش یجسم

دانش آمشوزار بشا سشوخت ماششین      پیش بینی رفتار ورودی

و طریقششس زدر بنششزین در جایگششا   

 ها آشنا هسهند .

چنشششد سشششوای در ایشششن مشششورد از 

 پرسی  .دانش آموزار می 

دانشششش امشششوزار بشششس 

سششوا   پاسشش  مششی  

 دهند .

پرسشششششش و 

 پاس 

 

" ۲ 

 

 

 ارزشیابی تشخیصی

 یا سنجش آغازین 

 از معلششش :  یصشششیتشخ یابیارزشششش

 -1: کنشد  یمش  سشوای  آمشوزار  دانش

 چگونششس نیماششش شششما نظششر بششس

 کند؟ یم حرکت

 یمهعشدد  یهشا  پاسش   است ممکن

 آنقشدر  دیش با معلش   امشا  شود د یشن

 نظششر مششد پاسشش  تششا کنششد صششبر

 سشپه . بششنود  را( سشوخت )یعنش ی

 .شود یم د یپرس  سوا   یبا 

 گشششا یجا حشششای بشششس تشششا ایشششآ -۲

 یکششششششششینزد از را سششششششششوخت

 دارد؟ یشکل د؟چسیا د ید

 بششس یکششار چششس انجششا  یبششرا -۳

  ؟یرو یم سوخت گا یجا

 

پاسشش  گششویی دانششش 

آمششوزار بششس پرسششش  

ششششش اهی و بیششششار  

نقطششس نظششرا  شششار  

نسششبت بششس موضششو   

 شردی یشا    بس صشور  

 گروهی

 

 سشششششششاخهن

،گششششردییگرا

   یعلم ش

 

 

// 

۳ 

 

 

 

 ۵ "    آماده سازی 
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) ایجاااد  انگیاازه و معرفاای درس    

 جدید(
 مخصشششو  لبشششا  دریپوشششش -1

 سششوخت گششا یجا در کششس یا ششراد

 .معل  توسط سهندیا یم

 موضشو   بشا  پیش کل  یش  پخش -۲

 .یریگ سوخت انجا  ی نحو 

 ضششششمن در کششششس یسششششوا ت -۳

 د یپرسش  زیش ن یصش یتشخ یابیارزش

 ی نششششسیزم چشششور  ششششوند  یمششش 

 یذهنششش یریشششدرگ و یکنجکشششاو

 آورد یمشش  ششراه  را آمششوز دانششش

 ز یششانگ جششادیا باعشش  توانششد یمشش

 باشد

 

 

 

توجس دانشش آمشوزار   

بششس موضششو  جلشش    

ششششود و مبحششش  را  

و بششس  دنبششای نماینششد

سششوالها پاسشش  مششی   

 دهند .

 

 

 

 

 سشششششششاخهن

،گششششردییگرا

 یعلم ش

 

 ارائه درس جدید

ارزشاایابی لحاااک کااردن 

 فرآیندی

 بشششس را در  نیشششا تشششوار یمششش

 هیتششدر یعلمشش گششردش ی لسیوسشش 

 بششا را آمششوزار دانششش معلشش : کششرد

 یعمششوم ی سیششنقل ی لسیوسشش  یشش

 بششس علششو  زنشش  در اتوبششو  مثشش 

 سششوخت گششا یجا نیتششر  یششنزد

 در  یششترت بششس و نظشش  بششا تششا بششرد 

 ششد   اد یش پ خطشر  بشدور  یا گوشس

 سشششوخت ی نحشششو   یشششنزد از و

 بششس توجششس بشا  را هششا نیماششش یریش گ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحششششششششش 

 ،یگروهشششششش

 و پرسشششششش

" 
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 کشس  یمشوارد  تمشا   و سشوخت  نو 

 نوبشت  تیش رعا جملشس  از  ننشد یب یم

  کشردر  یریش گ سشوخت   یترت بس و

 از معلشش  و  کششرد  یبررسشش را... و

 تمشششا  بخواهشششد آمشششوزار دانشششش

 د شششت بشششا را خشششود مششششاهدا 

 مششورد در سششپه کننششد ادداشششتی

 و بحش   بشس  ششد   ادداششت ی نکا 

 .بپردازند گو و گ ت

  یششد  بششس بنششا معلشش  اگششر امششا

 را کشار    نیش ا انجشا   امکشار  مخهلف

 توانشد  یمش  زیش ن یگرید روش ندارد

 یبشرا  معلش   ابهشدا : باشد ثمر مثمر

 کشس  یا شراد  لبشا   بشا  ز یجادانگیا

 هسشهند  یریش گ سشوخت  گا یجا در

 از پششه و شششود یمشش کششال  وارد

 ضشششمن و یاحوالپرسششش و سشششال 

 یروحش  سشالمت  دییش تا و صیتشخ

 بشششس آمشششوزار دانشششش یجسشششم و

: پششردازد یمشش یصششیتشخ یابیارزششش

 چگونششس هششا نیماششش شششما نظششر بششس

   کنند؟ یم حرکت

 

 

 

 

 

دانشششششش آمشششششوزار 

کننشد  یادداششت مشی   

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش آمشوزار پاسش    

 پاسشششششششش ،

 ،یحیتوضششششش

،  یسششششخنران

 نمایشی
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 حششه  طششور بششس آمششوزار دانششش کششس

 امشا  دهنشد  یمش  یمهعدد یها پاس 

 معلشش  نظششر مششد تیششنها در آنچششس

 از بعشد  باششد  یمش (  سشوخت )اسشت 

 یبششا  پاسشش  نیششا بششس دریرسشش

 هششا پاسشش  و د یپرسشش را سششوا  

 و  رنششدیگ یمشش  ششرار بحشش  مششورد

 پاسشش  هششر یبششرا دیششبا مششدر 

 .دهد ارائس یحیصح بازخورد

 از یصشششیتشخ یابیارزشششش از بعشششد

 شِششود  یمش  خواسشهس  آمشوزار  دانشش 

 تصششور و ببندنشد  را چشمانششار  تشا 

 و انششد نشسششهس اتوبششو  در کننششد

 بششا.برونششد ییجششا بششس اسششت  ششرار

  بشش  از معلشش  کششس یپششیکل پخششش

 ی نحشششو  و کشششرد  آمشششاد  را آر

 نشششار را نیماششش یریششگ  سششوخت

 و کششرد  بششاز را هششا دهد،چششش  یمشش

 کننششد یمشش تصششور جششا آر را خششود

 کششال  بششس را خششود مشششاهدا .

 آنچشششس تمشششا )دهنشششد یمششش ارائشششس

 ضشششمن زیشششن  معلششش ( انشششد د یشش د

 می دهند .
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 حا یتوضشش  و هششا پاسشش  ی ارائششس

 یرو را هششا جششواب آمششوزار دانششش

 مششثال کنششد یمشش ادداشششتی تخهششس

 گشششر هن  شششرار بشششس ن شششر  یششش

 اشششار  هشش  سششر پشششت هششا نیماششش

 خصششو  آر در معلشش  و کنششد یمشش

 حقششو  تیششرعا و نظشش  تیششرعا

 حیتوضششششششششش را گشششششششششرارید

( ینیتکشششو یابیارزشششش)دهشششد یمششش

 ۵۶ ی صش حس  بشس  اششار   بشا  ،سپه

 آمششوزار دانششش بششس یدرسشش کهششاب

 مششا امششروز در  کششس دیششگو یمشش

 بششا ییآشششنا یعنششی مششورد نیهمشش

 مششششششوارد آر، فیسششششششوخت،تعر

 .بود... و آر کاربرد

 آمششوزار  دانششش از معلشش  سششپه

 چنشد   کهشاب  بسشهن  بشا  خواهد یم

 سششوخت مصششر  مششوارد از نمونششس

 زیششن معلشش  خششود و بزننششد مثششای را

 در رششششاریتصو کشششس را یمشششوارد

 تششا کنششد یمشش پخششش آمششد  پیششکل

 یهشششا نمونششس  بششا  آمششوزار  دانششش 

 

دانشششششش آمشششششوزار 

 یادداشت می کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشش آمشوزار مثششای   

 می زنند .
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 مشششوارد و  سشششوخت از یگشششرید

 آششششششنا هشششششا آر از اسشششششه اد 

 بششا  کششر سششهگا یا حیتوضشش.)شششوند

 (ریتصاو  دادر نشار

 ریتصششو معلشش  بعششد  سششمت در 

 یرو را گششو و گ ششت بششس مربششو 

 هشششا گشششرو  از و  داد   شششرار تشششابلو

 مشششور  آر مششورد در خواهششد یمشش

 را ریتصشششششو ا یشششششپ و  کننشششششد

  یوسششششا از اسششششه اد )ابنششششدیب

  یوسشا  یجشا  بشس  یعمشوم  ی سینقل

 دیششبا معلشش  و( یشخصشش ی سیششنقل

 هشا  سشوخت  توسشط  هوا یآلودگ بس

 آر از یریجلششوگ یهششا روش زیششن و

  آر ییجشششو صشششر س یهشششا روش و

 نکششا  بششس د،بششسینما اشششار  زیششن

 تیششرعا و نظشش  تیششرعا ،یمنششیا

 .شود اشار  گرارید حقو 

 نعمششا  از  ی ششدردان بششس آخششر در

 کششردر آسششار یبششرا کششس یالهشش

  شششد  عطششا یو بششس انسششار یزنششدگ

 یشششکرگ ار و سششوخت جملششس از

 

 

 

 

 

 

گششرو  هششا مشششور    

 می کنند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانششش آمششوزار شششکر 

 گزاری می کنند .
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  .شود اشار  آنار  بای در

 فعالیت های بعد از تدریس

 زمان  فعالیت دانش آموزان  فعالیت دبیر  

 فعالیت تکمیلی

 و جمع بندی  

 ، ریتصششاو ا یششپ از یا خالصششس یکلشش طششور بششس معلشش 

 مصششر  هششا،موارد سششوخت انششوا  مششورد در یحیتوضشش

 اریششب یمنششیا نی ششوان و ییجششو صششر س مششوارد هششا، آر

 کند یم

 

دانششششش آمششششوزار خالصششششس در  را    

 یادداشت می کنند .

۵ 

 

 ارزشیابی پایانی 

 

 در معلشش  آمششوز دانششش ی عال ششس و ز یششانگ تیششتقو جهششت

 کششرد  نییتششز را هششا آر ییبششایز بششس کششس ییهششا کششار 

 ارائشششس یگروهششش طشششور بشششس را خشششود یانیشششپا سشششوا  

 در را هششا پاسشش  و کننششد ت کششر شششاگردار دهششد،تا یمشش

 یریشششگ سشششوخت هنگشششا  در  -1: بخواننشششد کشششال 

  ؟یکن تیرعا دیبا را ینی وان چس  ها نیماش

 یزنشدگ  در سشوخت  ی اسش اد   مشوارد  از نمونشس  چند -۲

 د؟یببر نا  را خود ی روزمر 

 

 

دانششش آمششوزار بششس سششوا   پاسشش  مششی  

 دهند .

 

 

 

۵ 

تعیین تکلیف  و فعالیت هاای خاار    

  از کالس

 

 انجشا   را ریش ز فیتکشال  از یکش ی دلخشوا   بشس  آموزار دانش

 :دهند

 از یکششی جششادیا ی نحششو  مششورد در مطلشش  یآور جمشش -1

 .سوخت موارد

 

 

 یادداشت تکالیف توسط دانش آموزار 

 

 

۵ 
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 صششر  در ییجششو صششر س مششوارد از یسششهیل ی سیششته-۲

 ها سوخت

 هنگششا  در یاحهمششال خطششرا  از یریجلششوگ یبششرا -۳

 کرد؟ تیرعا دیبا را ینکات چس یریگ سوخت

 


