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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 :بساازیم و لاتت صفحه:
ببریم
مدت تدریس 56:دقیقه

تاریخ اجرا:

مدرس:

فعالیت های قبل از تدریس
الف)هدف کلی:
آشنایی دانش آموزان با مواد ساختنی
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:
کاردستی ،

-1باااا ویژگا ای

استتتتت اد ا

وسایل مختلا

وستتتتتتا

خود

دیگران

(طبیعت

فضااااای

پاایش بیناای

آموزشی

روش

و نحاااوه

تدریس

وسایل آموزشی

چیاادمان
کالس

دانااش آمااوز مزایااای
تعقّل

استفاده از وساایل دور

*

ریختنی را بداند .

*
بااااه

آشنا شود.

کتاب – تختت
گااااا ا د

صا
اورت علمااااای –
1

– ماژ تتتک –
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دورر ختنی ،

-2بااا چگااونگی

انواع مواد

ایجاد کاردستی

ایم سااخن انی – فیلم آمو شتی
نااا

داناااش آماااوز ااادر
ایمان

ها آشنا شود.

نعماا ا

داونااااد را

*

دایره

*

بداند .

گ وهاااای -

اساااااااتفاده از
علم

ریختناای آشاانا
شود.

کاردساتی هاا را بیاا

*

نام بب د

یاااک

کاردستی آشانا

*

وسایل دور ریختنی را

-5باااا م احااال

عمل

 – 1م احاال سااا
یاک کاردسااتی را نااام

*

*

*

ببااااا د  .و بتواناااااد
کاردستی بسازد .

 – 2داناااش آماااوزا
ط یقاااس اساااتفاده از

دورر ختنت تی ،

 ،بادکنک و...

 – 2مزایای استفاده از

آشنا شود.

وستتتتتتتا

بطری  ،قرقتر

کند

-4با انواع ماواد

شود

اکتشافی

 – 1داناااش آماااوزا
چگااااونگی ایجاااااد

ساااا

پاساااااا –

تصتتتتتتاو ر–

رو

-3باااا مزایا اای

وسااااااایل دور

پ ساااااش و – استتتتا د –

*

*

وساااایل دورریختنااای
را بدانند.

2

*
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اخالق

 – 1دانش اماوزا باس

*

*

*

درس علااوم عم منااد
شوند .
 – 2دانش آماوزا باس
سااا

کاردسااتی از

*

*

*

وساااایل دورریختنااای
عم مند شوند .

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

)1سمم و احوالپ سی
)2حضور و غیاب

آماااده شااد دانااش
آماااااوزا

3

ااا ا

---

ماژیااک-باا د -لاا
کتاب-

5
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)3ساااااانجش وضااااااعی
سمی دانشآموزا

تاادریه هاا چااو
آماااده ک ا د کتاااب
و ل

پیش بینی رفتار ورودی

ود

دانش آماوز باا ماواد و وساایل هاا داناااش اماااوزا باااس پ ساااااش و

"

2

آشاانایی دارد و یااک تصااور کلاای سااوا پ پاساا ماای پاس
از آ در ذهن دارد.

دهند .

معلاا درباااره آ هااا سااوا ماای
پ سد .
ارزشیابی تشخیصی
یا سنجش آغازین

باپ ساااید ساااوا تی از داناااش

3

آمااوزا از میاازا اطمعاااپ آن ااا پاس ا گااویی دانااش بحااااااااا
آگاه می شوی مثم :

//

آمااوزا بااس پ سااش گ وهاااااای،

-1انااواع وسااایل را نااام بب ی اد؟ -2شاااافاهی و بیااااا

پ ساااااش و

چنااد ویژگاای مااواد مختلاا را نقطااس نااا اپ شااا

پاساااااااا ،

بیااا کنیااد  -3.کااارب د وسااایل نسااب بااس موضااوع توضاااایحی،
دور ریختناای را نااام بب یااد -4.در بس صاورپ فا دی یاا سخن انی
چااس چیزهااایی م ای شااود از آن ااا گ وهی
استفاده ک د ؟ و . . .
توضاااایحی ،

آماده سازی
( ایجاااد انگیاازه و معرفاای درس
جدید)

کلیا اپ آموزشا ای م بوطاااس را در تو س داناش آماوزا

نمایشاااااای

کااامس ا ااا ا مااای کنااای و بااس موضااوع لاا

پ ساااااش و

سااوا تی را از دانااش آمااوزا م ای شاااود و مبحااا را پاس
پ سی .

دنبااا نماینااد و بااس
4

"

5
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سااوال ا پاساا ماای
دهند .
ارائه درس جدید
ایابی
اردن ارزشا
ااک کا
لحا
فرآیندی

"

-1از دانااش آمااوزا ماای واهااد
در گااا وه هاااای اااود مساااتق

-1دانااش آمااوزا در

شوند.

گاا وه هااا اا ار ماای

-2کلیااپ آموزشاای را ا اا ا ماای گی ند.
کناد و از دانااش آمااوزا سااوا تی
پ امو آ می پ سد.

-2داناااش آماااوزا

-3تصااوی م وطااس را نماایش مای کلیااااپ را تماشااااا
دهاااد و از داناااش آماااوزا ما ای ک ا ده و بااس سااوا پ بحااااااااا
واهد در گا وه باس تصااوی د ا
ک ده و بس سوا پ پاس دهند.

پاس می دهند.

گ وهاااااای،

-3از ها گا وه یکای پ ساااااش و

-4دانااش آمااوزا را بااس بی ا و از از دانااش آمااوزا بااس پاساااااااا ،
کاامس باا ده و از دانااش آمااوزا

سااوا پ پاساا ماای توضاااایحی،

میخواهد چناد د یقاس باس محایط

دهد.

اط اف تو اس کنناد وساپه ماواد
و وسااااایل مختاا ا مو ااااود و
ویژگی و کاارب د ها یاک را بیاا
کنند.

سااااخن انی ،
نمایشی

-4دانش آماوزا باس
محیط بیا و تو اس
کااا ده و در گااا وه
درباااره ی آ بحاا

-5فعالیاا کتاااب را بااس کمااک کاا ده سااپه یکاای
وساااایل دور ریختنااای  ،بطااا ی باااس نمایینااادگی از
5
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ااا ه ،بادکناااک و . . .انجاااام و کاال گاا وه ویژگاای
چگااونگی درساا ک ا د وسااایل آ را بیا می کند.
مختلااا از آن اااا را باااس داناااش
آموزا نشا می دهد.
-6از داناااش آماااوزا میخواهاااد
کتاب را رو وانی کنند.

-5دانش آماوزا باس
د ا ا باااس م احااال
انجااااام آزمااااایش

-7توضااااایحاتی را دربااااااره ی تو ااس ماای کننااد.و
وساایلس هااا و فوایااد آ داده و از نا اپ اود را بیاا
دانااش آمااوزا ماای واهااد کااس می کنند.
ساااوا پ اااود را پ ساااند و باااا
پاسا داد بااس سااوا پ معلا در
کمس مشارک کنند.

 -6یکااای از داناااش
آمااااوزا کتاااااب را
رو وانی
ما ای کناااد و بقیا اس
ط می ب ند.
 -7داناااش آماااوزا
بس توضایحاپ معلا
گاااو

داده و ساااو

ا پ اااود را مااای
پ سااند و همچنااین
بااس سااوا پ معلاا
6
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پاسااااااا داده و در
کااامس مشاااارک
می کنند

فعالیت های بعد از تدریس
فعالیت دبیر

فعالیت تکمیلی
و جمع بندی

فعالیت دانش آموزان

ابتدا توسط چند تا از داناش آماوزا باس طاور تصاادفی
و در پایا

اود معلا مطالا را ما بنادی کا ده و

مصس ای از درس را ارائس می دهد.
ارزشیابی پایانی

زمان

5
دانااااش آمااااوزا

مصااااس درس را

یادداش می کنند .

 -1وساایل را تع یا کنیاد -2.نحااوه بااس و ااود آمااد

5

مااواد را بیااا کنیااد -3فوایااد وسااایل دور ریختناای را
ناام بب یاد -4 .چگاونگی اسااتفاده از وساایل مختلا را دانااش آمااوزا بااس سااوا پ پاس ا ماای
دهند .

بیا کنید.

تعیین تکلیف و فعالیت هاای خاار
از کالس

5
-1درباااره ی وسااایل مختلاا و چگااونگی تشااکیل آ
گزارشی بس کمس ب ای لسس بعد ارائس دهید.

-2کارب د ه یک از وسیلس ها را توضیح دهید.

7

یادداش تکالی توسط دانش آموزا

