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باسمه تعالی
طرح درس ملی علوم دوم ابتدایی
مشخصات کلی

طرح درس شماره:

تعداد دانش آموز:

عنوان درس :زنگ علوم

صفحه:

آموزشگاه:

پایه :دوم

تاریخ اجرا:

مدت تدریس 56:دقیقه

مدرس:

فعالیت های قبل از تدریس
الف)هدف کلی:
در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با محیط اطراف آشنا شوند
عرصه ها
حیطههه
انتظهههارات از دانهههش

رئوس
اهداف جزیی

هاو
هههه

مطالب

وظایف دانش آموز در قبال
خدا

آموزان در این درس

خلقت

اهداف

دانش آموز باید:

(طبیعت

مشاااا و
ی دداشاااا

مواجهه با پدیده

محاایط دااود

های مختلف باه

نماید .

محیط

و نحهههوه

تدریس

چیههدمان
کالس

تعقّل

پدیااده هااای مختلااف

*

اا

*
بههههه
هورت
صه

مشاااهده دقی اق
محاااااااااایط

آموزشی

روش

دانااش امااوز در مااورد

-1هنگااااااااا

باااایداز ا

خود

دیگران

فضههههای

پههیش بینههی

وسایل آموزشی

داناااش آماااوزا باااا

هی
نههه
1

کت ب علوم د م
پ ساااااش و
پاساااااا –
بحااااااا ا

ابت ایی – دفتی
ی دداشاااا

–
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پی امونشاااااا

ایمان

دیاد محایط ااا ا

*

دایره

*

گ وهاااااای کلیپ آمو شی

بپ دازند.

پی به قادرت دداوناد

همیااااری – – خاط کا

-2هنگااااااااا

بب ند .

م اش ه ای

مواجهه با پدیده
های مختلف باه

عل

گ دش

مشاااهده دقی اق

مختلف عادت کنند به

پی امونشاااااا

مشاهده دقیق محیط

پ دادتااااه و از

*

پی امو بپ دازند

مشاهدات داود

 -2نگا

یادداشاااااا ا

گ دش

ب داری کنناد و

بازدید و
علمی

و

ب دورد با پدیده های

آ را به صاورت

مختلف عادت کنند

جملاااه هاااای

کنند.

علمی

و

*

ب دورد با پدیده های

محاااااااااایط

درسا ا بیا اا

 - 1هنگا بازدید و

عمل

 – 1نحااوه یادداشاا
ب داری را یاد بگی ند

*

*

*

 - 2هنگاااا ارائاااه ی
گاارارش از یادداشاا
*

هااای دااود اساات اده *
نمایند

2

*

ذز بین

–
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اخالق

 - 1عالقه به باه در
علو پیدا کنند .

*

*

*

 – 2بااااه یادداشااا
*

ب دای از محیط اا ا

*

*

دود عالقمند شوند .

فعالیت های حین تدریس
فعالیت های یادگیری

فعالیت دبیر
(ایجاد موقعیت یادگیری )

فعالیههت دانههش روش
آموزان

وسایل آموزشی

تدریس

(اندیشه ورزی ،دسهت
ورزی ،خالقیههت تههوام
بهههها خوبههههاوری،
هود
هایی و خهه
خودپایهه
ارزیابی )

فعالیت های مقدماتی

)1سال و احوالپ سی

آماااده شااد دانااش

3

---

ماژیاا -باا د -قلاا

زمان
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)2حضور و غیاب
)3ساااااان ش وضاااااا ی
جسمی دانشآموزا
پیش بینی رفتار ورودی

آماااااوزا جهااا ا
اادریه هاا

کتاب-

5

ااو

آماااده ک ا د کتاااب
و قل دود

دانااش آمااوزا محاایط اااا ا

داناااش اماااوزا باااه پ ساااااش و

دود را می شناسند .

سااوا ت پاساا ماای پاس

"

2

دهند .

کتاب علو دو

ارزشیابی تشخیصی
یا سنجش آغازین

پاس ا گااویی دانااش پ ساااااش و

ابتدایی – درت

آمااوزا بااه پ سااش پاساااااا –

یادداش – کلیپ

سوا ی از کتااب علاو سااو اوو شاااا اهی و بیااااا
از دانش آموزا می پ سی .

بحااااااااا

نقطااه نااا ات شااا

گ وهااااااای

نسااب بااه موضااو

همیاا ااری –

3

آموزشی – دط کش
– ذره بین

به صاورت را دی یاا م اش ه ای
گ وهی

5

آماده سازی
( ایجههاد انگیههزه و معرفههی درس
جدید)

وجه داناش آماوزا

پ ساااااش و

شاااداب و پاا اناا ژی وارد کااال

مااای شاااوی و پاااه از حضاااور بااه موضااو جلاا

پاساااااا –

غیاااب و ارزشاایابی شخیصاای و شاااود و مبحااا را بحااااااااا
گا وه بناادی داناش آمااوزا در

کتاااااب علااااو دو

دنباااو نماینااد و بااه گ وهااااااای ابتاااادایی – درتاااا
4
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جدید را ش و می کنی .

سااوالها پاساا ماای همیاا ااری – یادداشا ا – کلیااپ
دهند .

م اش ه ای

آموزشاا ای – دااااط
کش – ذره بین

ارائه درس جدید
هیابی
هردن ارزشه
هاک که
لحه
فرآیندی

در صااورت ام ااا دانااش آمااوزا
را به ی ای از پاار

هاای نردیا

مدرسه میبای  .از هنگاا ح کا
نااو ب دااورد دانااش آمااوزا و
ر الی ا هااای آنااا را کااامال زی ا
نااا میگیاا ی و آنهااا را هاادای
کتاااااب علااااو دو

می نی .
هد در مشااهده را با ای داناش
آموزا مشاخ

می نای اا آنهاا

دانااش آمااوزا بااه بحااااااااا

ابتاااادایی – درتاااا

دقا ا گاااوش مااای گ وهاااااای

یادداشا ا – کلیااپ

در جهاا درساا مشاااهده قاا ار دهند .

پ ساااااش و آموزشاا ای – دااااط

گی ند .باه داناش آماوزا متاکک

پاساااااااا

میشوی اا در مشااهدات داود از

وضاااایحی

همااه حواسشااا اساات اده نماینااد

سااااخن انی

و بااا کماا

نمایشی

ابرارهااایی کااه بااه

هم ا اه دارنااد مث ا دط ااش ذره دانش آماوزا ان اا
بااین و ...ااالعااات دقیقتاا ی بااا می دهند .
ی اه ب ا مسااتندات بااه مااا ارائااه
دهند.
دقایقی باه داناش آماوزا ر صا
5

کش – ذره بین
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میاادهی ااا آزادانااه بااه اااا ا
دااود نگاااه کننااد ااا در نهایاا
مشاااااهدهای دقیاا اق و کاماا ا
داشته باشند و داود باه اکتشاا

داناااااش آماااااوزا

بپ دازناااد .باااه داناااش آماااوزا

مطالاا را یادداشاا

میگاااویی اااا یادداشا ا هاااایی می کنند .
داااوب دواناااا و دقیا اق داشاااته
باشند و ه گر با ع له ننویسند.

فعالیت های بعد از تدریس
فعالیت دبیر

فعالیت تکمیلی

زمان

فعالیت دانش آموزان

مطال را ب ای دانش آموزا جمع بندی می کنی .

5
دانااااش آمااااوزا دالصااااه در

و جمع بندی

را

یادداش می کنند .
ارزشیابی پایانی

در ارزشااایابی پایاااانی پ ساااش هاااایی مثااا  :اااه
یرهایی دیدهاناد

5

اه صاداهایی شانیده اناد و اه

بوهاااایی حاااه ک دهناااد و ...از داناااش آماااوزا

دانااش آمااوزا بااه سااوا ت پاس ا ماای

میپ س ای و از دانااش آمااوزا میخااواهی آنچااه حااه دهند .
ک ده اند را بیا کنند.

6
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تعیین تکلیف و فعالیت ههای خهار
از کالس

5
نقاشی ی

یادداش

بوستا را ب شند.

7

الیف وسط دانش آموزا

