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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 :منن رشند منی صفحه:
کنم
مدت تدریس 56:دقیقه

تاریخ اجرا:

مدرس:

فعالیت های قبل از تدریس
الف)هدف کلی:
آشنایی دانش آموزان با رشد و تغییرات بدن انسان
عرصه ها
حیطننه
انتظنننارات از داننننش

رئوس
اهداف جزیی

ناو
هننن
آموزان در این درس

مطالب

وظایف دانش آموز در قبال
خلقت

خدا

اهداف

رشد ،

زننند ی مانننند

تغییرات بدن ،
توانایی ها باا

(طبیعت

آموزشی

روش

و نحنننوه

تدریس

چینندمان
کالس

در مورد مراحل ردل

 .)9آشنایی دانش
آموزان با مراحنل

خود

دیگران

فضننننای

پننیش بینننی

وسایل آموزشی

تعقّل

خللود ت اوایللهای للهای

*

هش افکر یمها .

*
بننننه

نوزادی ،کودکی،
نوجوانی و....

کتاب ،ماژیاک،
یمهاشلللللی،

صن
نورت بحللللللل ل
1

تختاا وایاات

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:
رشد

خ اتیللل را ب لللله ر

.)2دانننش امننوز
بتواننند برخننی
تغیرات بدن خنود

ایمان

بتوانننند توانننایی

علم

.)5دانش آموزان
بتوانند برخنی از

یوجوایی آدنه دوی .

ویژ ی های بدن،

 – 2دایش آموز بتوای

توانننایی هننا و

*

عمل

 – 1دایلللش آملللوزای

 1سننننالگی را

بتواین ل اوایللهای للهب

مقایسه و نزارش

حهص ل از رد ل خللود

کنند.

را ب هی کنن

.)6دانش آموزان

 – 2دایلللش آملللوزای

فعالت شرکت کنند.

*

خود را ب هی کن .

همکالسی هایشان

روهی بنه طنور

معلم،

برخی اغ رات ب ی

نیازهننای خننود و

در بحنن

راهنمااااااای

زی گی مهین

یوزادب،کودکی،

تصویر ،فایلم،
کتاااااااااب

 – 1دایش آموزای به
مراح

خود را بیان کنند.

هننای

*

دکر گیارب کن .

.)3دانش آموزان

علوم را از تولد تنا

*

دایره

اجللیاب بلل ی د لل

را بیان کند.

های حاصل از رشد

االله مللا اوایللهای ت

نیم
نننن

گرت ی

باار  ،عک ا

و

*

*

*

بتواینلللل برخللللی از
تاژگللی للهب بلل ی،
اوایهای له ت ی هز لهب
خلللود ت مکالسل لی-
هاشلللهی عللللو را از
اولل الله  8سللهل ی را
*

مقهاسلللا ت گلللیارش *
2

*
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کنن

اخالق

 – 1دایش املوزای بلا

*

*

*

درس علللو عال منلل
دوی .
 – 2دایش آملوزای بلا
بحلل ل گرت للللی در

*

*

*

کالس عال من دوی .

فعالیت های حین تدریس
فعالیت های یاد یری

فعالیت دبیر
(ایجاد موقعیت یاد یری )

فعالیننت دانننش روش
آموزان
(اندیشه ورزی ،دسنت
ورزی ،خالقیننت تننوام
بننننا خوبنننناوری،
نود
نایی و خنن
خودپاینن
ارزیابی )

3

تدریس

وسایل آموزشی

زمان

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:
فعالیت های مقدماتی

آمللهدش دلل ی دایللش

)1سال ت احوالپرسی

---

آملللللوزای ج لللللت

)2حضور ت غ هب

مهژالل -بللرد -لللن
کتهب-

5

الل راه للن للوی

)3سللللللن ش تضلللللل ت
جسمی دایشآموزای
پیش بینی رفتار ورودی

آمللهدش کللردی کتللهب
ت لن خود

دایللش آمللوزای اغ رااللی کللا در دایلللش املللوزای بلللا سرسلللللش ت

"

2

للور ردلل خللود دادللتا ایلل را سللوا ت سهسلل مللی سهس
دن .

ب هی کنن .

کتللللهب ،مهژالللل ،

ارزشیابی تشخیصی
سهس ل گللوای دایللش بحللللللللل

یا سنجش آغازین

3

ا تلللا تاال لت بلللرد،

بهسرسللل ی سلللوا ای از دایلللش آمللوزای بللا سرسللش گرت للللللی ،عکلللله ت اصللللوار،
آمللوزای از م للیای ا العللهت آی لله دللللفه ی ت ب للللهی سرسلللللش ت رلللل ل لن ،کتللللللهب
یقطللا یاللرات دللهی سهسلللللللل  ،را نمهب م لن،

آگهش می دوان مثال :

 – 1آاللله عکللله لللهای کلللا از یسلل ت بللا موضللو

اوضلللل حی،

اوللل ب الله اللله دادللتا االل را با صلورت رلردب اله س نرایی
داراللل  .لللا اغ راالللی از آی گرت ی
زمهی کردش اا ؟
 – 2دی ای د رب

ست ؟
اوضلل ل حی ،

آماده سازی
( ایجنناد انگیننزه و معرفننی درس
جدید)

یمللهاش عکلله للهای از اول ل الله اوجا دایلش آملوزای یمهاشللللللی
بیگسللهلی الل

دلل

اوسلل

بللا موضللو جللل
4

سرسلللللش ت

"

5
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سرتژکتللور-ارائللا یمللهاش اوسلل

دلللود ت م حللل را سهس

اکی از دایش آموزای.

دی للهر یمهانلل ت بللا
سللوال ه سهسلل مللی
دن .

ارائه درس جدید
نیابی
نردن ارزشن
ناک کن
لحن
فرآیندی

"

م لللن سلله از اوض ل ح م تصللردر
مللورد مراحلل زیلل گی ایسللهی (
یلللوزادب اهبیرگسلللهلی) اصلللوار
صلللللفحا ب اتر درس را کلللللا
حللهتب ایسللهی للهای بلله مراحلل
م تللل ردلل اسللت ،در اخت للهر
گللرتش لله مللی گللرارد .سللپه از
دایش آموزای ملی خوا ل کلا بلا دایللش آمللوزای بللا بحللللللللل
صورت گرت لی بهد لت بلا اصلوار د لللت گلللوش ملللی گرت للللللی،
ی للهش کننلل ت یلله

للر مرحلللا را د نللل ت کهر للللهب سرسلللللش ت

ب للهی کننلل ت بللا ارا لل ت بلله خواسللللتا دلل ل ش را سهسلللللللل ،
دلمهرش در کنللهر اصللوار بنواسللن  .ای ه می د ن .

اوضلللل حی،

م لللن در ح ل ه ارزد ل هبی یودللتا

سللل نرایی ،
یمهاشی

لللهب دایلللش آملللوزای ،اکل لی از
دایلللش آملللوزای بلللا صلللورت
یمهاشللی بللله حهللللت یلللهراحتی ت
ل هس بلا دسلت تارد کلالس ملی
دود.
5

29
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ت تللی م لللن علللت یللهراحتی ات را
جواه می دود؛ متوجلا ملی دلود
کللا از اانکللا ل للهس دترای بچ لی
اش ایلل ازش اش ی سللت یهراحللت ت
غم لل ه دل ل ش اسلللت .م للللن از دایللش آمللوزای بللا
دایش آموزای ملی خوا ل کلا بلا د لللت گلللوش ملللی
کمللل

آی للله بلللا دتستشلللهی د ن .

بف مللهی ن کللا علللت اانکللا للرا
ل هسللش ب ل از م ل ای ای ل ازش اش
ی سللت .ت اانکللا ل هسللش دا للر
ای ازش اش ی ه یهراحتی ی ارد.
م لللن بللا دایللش آمللوزای اوض ل ح
می د ل کلا لر ایسلهیی مراحل
م تل ل زی ل گی را م لی گررای ل ت دایلللش املللوزای بلللا
در ر مرحللا از زیل گی ،رلرد ل

د لللت گلللوش ملللی

تزی تال لژش اب دارد .ملللثال ل ل ت د ن .
تزی آی لله در مرحلللا ب یللوزادب
بلله لل تتزیشللهی در مرحلللا ب
کللللودکی متفللللهتت اسللللت .در
صورت امکلهی بلراب درک ب شلتر
بچللا لله م لللن م لی اوای ل کللهرت
مرا لللت اکل لی بچلللا للله را در
6
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کلللالس بلللا یملللهاش ب لللرارد .ت
دربللهرش ب آی اوضلل ح ب تشللرب
داد.
در گه ب ل ب م للن از گلرتش¬ له
رلللرد را در

م وا لل کلللا ال ل
مرحلللا ب یللوزایی ت ا ل

رللرد در

مرحللللا کلللودکی ت  .....در یالللر
ب ریل ل ت درملللورد اانکلللا لللا
کهر های ملی اوینل ای له د نل
ت لللا کهر لللهای یمل لی اوایل ل د
ای له د نل صلح ت کننل ت در
اخللر سللر یمهان ل ش ب للر ا ل

از

گللللللرتش للللللهب یت للللللا ب

للر گللرتش کللهر خللود

صللح ت¬ لللهب گللرتش را بلللراب را ای ه می د
سلللهار مکالسل لی لللهاش مل لی
خوای ل  .سهس ل ا ل

گللرتش ممکلله

است االه بهدل  :بلرادر سلهرا ال
سللهلا اسللت ات یمللی اوایلل مثلل
ملله صللح ت کنلل  .یمللی¬اوایلل
راش برتد ت.........
م لن در اان له بلا دایلش آملوزای
کملل

مللی کنلل الله بللا االله
7

.

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:
یت

رسلللن کلللا لللر قللل

بیرگتلللر ملللی دلللوان اوایلللهای
هامهی ب شتر می دوی .
در گلله ب لل ب م لللن از دایللش
امللوزای مللی خوا لل کللا عکلله دایلللللش آملللللوزای
للهب خللود را کللا از اوللل الله  8کهر لللللهب م للللللن
سللهل ی مللی بهدللن  ،بللا مللراش خواسلللتا اسلللت را
خللود آتردش ایلل را بللا دتسللتهی ای ه می د ن .
خللود یشللهی د نلل ت بللا آی لله
ب وانلل کللا در االله ملل ت بلل ی
آی لله للا اغ رااللی کللردش ت للا
اوایللهای للهب ج ال ب بللا دسللت
آتردش ای .

در سها لهی م لللن از دایللش آمللوزب
کللا کللا یهراحللت بللود م لی سرس ل
کا آاله بله اوجلا بلا مطلهل ی کلا
در مللللورد ردلللل تاغ للللرات
للی بلل یش امللرتز اهدگررتللا
اسللت .بللهز للن از اانکللا ل للهس
دترای بچ للللی اش ایلللل ازش اش
ی ست یهراحت است؟
8
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سپه ااه س له ارزدلی کلا بهال
در برابر سلالمتی کلا خ اتیل بلا

دایلللللش آملللللوزای

ملله دادش دللکرگیار بهدلل ن ،را بللا خ اتیلللل را دللللکر
گیارب می کنن .

دایش آموزای القه کن .
در سهاللهی ر هل للت للهب کتللهب را
سهس می د ن .

فعالیت های بعد از تدریس
فعالیت دبیر

فعالیت تکمیلی
و جمع بندی

زمان

فعالیت دانش آموزان

املله مراح ل ارائللا د ل ش در درس را بللا للور خالصللا

5

تار اشلراح  ،ت مطهلل را جمل بنل ب ت یت لا گ لرب دایللللش آمللللوزای خالصللللا درس را
اهددادت می کنن .

می کنن .
رتخوایی از مته درس اوس اکی از دایش آموزای.
ارزشیابی پایانی

ارزد هبی سهاهیی :م لن ال

آزملوی بلا صلورت گرت لی

5

کا حهتب سوا ت زار است را برگرار می کن :
ت ا لهدر یالر بلا

مراح م تل رد ایسهی را یه ب را ؟

دایش آموزای به بحل

آاه ل ت تزی لر رلرد در لور مراحل م تلل ردل

سوا ت م لن سهس د ن .

تب اکسهی است؟

تعیین تکلیف و فعالیت هنای خنار

5

از کالس

9
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م للللن از دایلللش آملللوزای م وا للل کلللا جللل تر اهددادت اکهل
یشللهی¬ للهب رد ل ملله را مللراش بلله خللهیواد ی خللود
اکم ل کننل ت گللیارش آی را بللا صللورت مکتللوب بللا
مراش خود با کالس ب هتری .

11

اوس دایش آموزای

