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دبیرخانه کشوری راهبری درس علوم چهارم
طرح درس روزانه درس علوم چهارم مخلوط ها در زندگی
مشخصات کلی

شماره طرح درس:

موضوع درس :مخلوط ها در زندگی

تاریخ اجرا:

مجری:

کالس :چهارم

تعداد فراگیران:

مدت اجرا 54 :دقیقه
نفر

مکان :کالس درس

الف :قبــل از تـــــــدریــس
اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقهبندی جدید بلوم
سطح هدف
هدف کلی

اهداف و پیامدها

آشنایی با مخلوط ها در زندگی
شناختی :
 .1با مخلوط های مختلفی آشنا شوند.
 .2با مخلوط های یکنواخت وغیر یکنواخت آشنا شوند.
عاطفی :

اهداف
مرحلهای

 .1در فعالیت گروهی با عالقه شرکت کند.
 .2به این امر که فعالیت به روش علمی عمل کنند عالقه مند شوند.
 .3نسبت به یافتن پاسخ پرسش های که نیاز به به تفکر دارند از خود کنجکاوی نشان دهند.
مهارتی :
-1با مشاهده وآزمایش چند مخلوط به تغییر نکردن خواص اولیه مواد پس از مخلوط شدن پی ببرند.
.2دو مخلوط یک نواخت وغیر یکنواخت را مقایسه وتفاوت آنها را بیان کنند.
عناصر برنامه درسی ملی

هدفهای رفتاری آموزشی

اهداف (با رعایت توالی محتوای درسی)

حیطه و سطح

انتظارات در پایان آموزش

در بلوم

تعقـل ،ایمـان ،علـم ،عمـل و اخـالق
عرصه ارتباط با
عنصر

خ
ود

-دانش آموز انواع مخلوط را بشناسد .

شناختی

تعقل

-دانش آموز با مخلوط های مختلفی آشنا شوند.

درک و فهم

تعقل

-دانش آموز با مخلوط های یکنواخت وغیر یکنواخت آشنا شوند.

درک و فهم

تعقل

شناختی

عمل

دانش آموز بتوانددو مخلوط یک نواخت وغیر یکنواخت را مقایسهوتفاوت آنها را بیان کنند.

خدا

*

خلق

خلقت

*

*

*
*

*

*

*
*
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دانش آموز با مشاهده وآزمایش چند مخلوط به تغییر نکردن خواصاولیه مواد پس از مخلوط شدن پی ببرند.

شناختی

عمل

*

در فعالیت گروهی با عالقه شرکت کند.

بکاربستن

اخالق

*

*

به این امر که فعالیت به روش علمی عمل کنند عالقه مند شوند.

بکاربستن

اخالق

*

*

به درس علوم عالقمند شود .

بکاربستن

اخالق

*

درک و فهم

ایمان

خداوند را بخاطر افریدن نعمت ها شکر گزاری کند .
رئوس

*

*

*

*
*

*

مخلوط ها – انواع مخلوط

مطالب
مواد و

زمان سنج ،لیوان ،پودر نبات ،نبات خرد شده ،شاخه نبات ،آب ،قاشق ،هاون

رسانههای
آموزشی
پیش بینی
رفتار

چند تصویر از انواع مخلوط ها را پـای تـاللو مـی چسـبانیم و لـه نولـ

از تعـدادی از دانـ

آمـوزان مـی خـواهیم

همراه لا توضیح آن ها را دسته لندی کنند.

ورودی
دق

زمان:

ارتباط

1دقیقه

ایجاد

سالم و احوال پرسی لا دان

آموزان و حضور و غیاب  ،لررسی حاالت روحی دان

آموزان

اولیه

آموزان له صورت سه نفره و مدل نشستن گروه ها نیز  Uشکل خواهد لود تا دان

گروهبندی ،گروه لندی دان
معلم و نیز لا یکدیگر تعامل لیشتری داشته لاشند.
مدل و

آموزاان لتواننـد لـا

ساختار
کالسی

و تداوم
انگیزه

روشهای
تدریس

دقیقه

آغازین

اگر لخواهیم مادهای سریعتر در آب حل شود ،لاید چه کار کنیم؟
یا
نمک در آب سریع تر حل میشود یا آب؟
روش تلفیقی ( ساختن گرایی-سخنرانی – پرس

و پاسخ گروهی وفردی )

زمان5 :

ارزشیابی

زمان 4 :دقیقه

روش ایجاد

قبل از شروع درس نمایشی کوتاه به وسیله ی خود دانش آموزان اجرا می شود .نمایش بهه ایهن
صورت است که در یک خانواده یک خواهر و برادر به اسم علی و زهرا بر سر اینکه کدام یک می
توانند سریعتر چایی های خود را شیرین کنند تا زودتر به مدرسه برسند بحث می کنند .حها از
دانش آموزان می خواهیم آن ها به این دو خواهر و برادر کمک کنند.
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ب :فعالیتهای مرحله حین تدریس
سازی

آماده

زمان1 :دقیقه

آماده کرده پروژکتور – کامپیوتر  -کتاب – ماژیک – پاروپوین

تدریس
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فعالیتهای معلم -دانشآموز :این فعالیتها به صورت تلفیقی مطرح میشود و تفکیک آن به معنای مجزا بودن فعالیتههای معلهم و دانهشآمهوز اسهت و
منطقی به نظر نمیرسد و به همین خاطر از خطچین استفاده شده است.
فعالیت های دانش آموزان

فعالیت های معلم

در ابتدا به روش بارش مغزی سؤاالتی از دانش آموزان می پرسیم.
از جمله :برای شیرین کردن چهایی از چهه مهوادی اسهتفاده مهی

دانش آموزان با دقت گوش می دهند .

کنیم؟ شما از کدام یک استفاده می کنید؟ کدامیک از آن ها بهتر
حل می شوند؟ کدام یک از آن ها سریعتر حل می شود؟ بهه نظهر
شما علی و زهرا در نمهایش چگونهه مهی تواننهد سهریعتر چهایی
شیرین درست کنند؟

ارائه درس جدید

پاسخ های دانش آموزان را به خهوبی گهوش داده و سهسس سهؤا
اصلی خود را با خطی درشت پای تابلو می نویسیم؛ "چگونهه مهی
توانید سریعتر چای شیرین تهیه کنید؟"
اجازه می دهیم هر کدام فرضیه های خود را در ایهن بهاره مطهرح
کنند  .فرضیه های دانش آمهوزان را بهر روی تهابلو نوشهته تها در
تیررس نگاه آن ها باشد.
سسس از دانش آموزان می خواهیم با اسهتفاده از فعالیهت صهفحه

دانش آموزان ازمایش را انجام می دهند .

ی، 11آزمایش را انجام دهند تا به درسهتی یها نادرسهتی فرضهیه
های خود پی ببرند.
در حین آزمایش دانش آموزان را عالقمند می کنیم تا به نحوه ی
پخش شدن ذرات نبات در آب دقت کنند تا به جزییهات اتفاقهات
در فرایند حهل شهدن توجهه کننهد .بهه جداشهدن ذرات نبهات از
یکدیگر ،پراکنده شدن تهدریجی آن هها در آب و بهاالخره ناپدیهد
شدن نبات در آب توجه داشته باشند.
از گروه ها می خواهیم نتیجه و مشاهدات خود از آزمهایش انجهام

دانش آموزان پاسخ می دهند :
بله

شده را یادداشت نمایند.
در پایان از هر گروه می خواهیم نتیجه و مشاهداتی که یادداشت
کرده اند برای کالس توضیح دهند.
پس از اینکه به خوبی به صحبت های آن ها گوش دادیم سؤاالتی
در این باره که چرا این نتیجه را گرفته اید؟ از آن ها می پرسیم.
دانش آموزان گروه او پاسخ می دهند بله
مدت زمان  31 :دقیقه
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دانش آموزان در مورد درس نظرات خود را بیان می کنند .

فعالیتهای
خالقانه
دانشآموزان

ج :فعالیتهای تکمیلی

ارزشیــابـــــی

دانش جدید

خب بچه ها حاال ازتون می خوام به سؤاالتم گوش بدید تا بتونید به آن ها پاسخ بدید.
مخلوط چیست ؟انواع مخلوط را نام ببرید ؟معلم با کمک خهود دانهش آمهوزان ههم در حهین تهدریس وههم در ارزشهیابی ونیهز جداگانهه توسهط دانهش آمهوزان جمه
بندی می کنیم.
که شامل انواع مخلوط وتعریف هر کدام نیز از مهمترین مباحث جم بندی است

زمان :

و ساخت

ب :ارزشیالی تراکمی

زمان2 :

جمعبندی

 5دقیقه

سواالتی که در حین تدریس از دانش آموزان پرسیدیم .

زمان2 :در طو تدریس

الف :تکوینی (در جریان تدریس)

تعیین
اقدامات

زمان1:

تکالیف و

از دانش آموزان می خواهیم چند نمونه از موادی را که سریعتر در آب حل می شوند و چند نمونه ی دیگری که دیرتهر حهل
می شوند را حدس زده و به کالس بیاورند.

بعدی

کتاب علوم چهارم  ،سایت رشد
زمان1:

معرفی منابع

