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باسمه تعالی
طرح درس ملی علوم پنجم ابتدایی
مشخصات کلی

طرح درس شماره:

تعداد دانش آموز:

عنوان درس :زنگ علوم

صفحه:

آموزشگاه:

پایه :دوم

تاریخ اجرا:

مدت تدریس 54:دقیقه

مدرس:

فعالیت های قبل از تدریس
الف)هدف کلی:
فراگیری و ثبت آنچه مشاهده می کند .
فراگیری کاوشگری شامل مشاهده و یادداشت و گفتگو درباره مشاهدات
عرصه ها
حیطههه
انتظهههارات از دانهههش

رئوس
اهداف جزیی

هاو
هههه
آموزان در این درس

مطالب

وظایف دانش آموز در قبال
خلقت

خدا

اهداف

دانش آموز باید:

(طبیعت

آموزشی

روش

و نحهههوه

تدریس

چیههدمان
کالس

در بررسی یک مسالله

مشاااا و

-1هنگااااااااا

ی دداشاااا

مواجهه با پدیده

چه چیزی را اندازه می

های مختلف باه

گیرندو چاه چیازی را

مشاااهده دقی اق

تغییر می دهند .

باااایداز ا

خود

دیگران

فضههههای

پههیش بینههی

وسایل آموزشی

تعقّل

،تشااخیص دهنااد کااه

*

*
بههههه

کتاا
پرساااااش و

صه
هورت پاساااااا –
1

علاا

پنجم ابت ایی –
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محیط ،

محاااااااااایط

نتیجه گیی

پیرامونشاااااا

داناااش آماااوزا باااا
ایمان

دیاد محایط اااارا

*

بپردازند.

پی به قادرت خداوناد

-2هنگااااااااا

ببرند .

*

های مختلف باه

 - 1هنگا بازدید و

مشاااهده دقی اق
محاااااااااایط

برخورد با پدیده های

مشاهده دقیق محیط
*

پیرامو بپردازند

مشاهدات خاود

 -2هنگا

یادداشاااااا ا

گردش

برداری کنناد و

بازدید و
علمی

و

برخورد با پدیده های

آ را به صاورت

مختلف عادت کنند .

جملاااه هاااای
درسا ا بیا اا

علمی

و

*

مختلف عادت کنند به

پرداختااااه و از

عمل

همیااااری –

آم شاااای –
فیفی

گردش

پیرامونشاااااا

دایره

گروهاااااای – کلیااااااپ
مکاشفه ای

مواجهه با پدیده
علم

هیم
نههه

بحااااااا ا

دفتی ی دداش

 – 1نحااوه یادداشاا

کنند.

برداری را یاد بگیرند

 – 3در مااااورد

 - 2داناش آماوز بایاد

مشاهدات خاود

مشاااهدات را بررساای

گفتگو کنند .

و مقایسااه کنااد و بااا
توجه باه مشااهده باه

*

*

*

*

نتیجه برسد
 - 3نتاااایج بررسااای
خود را باه روش هاای
2

*

*
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گونااااگو (روزناماااه *

*

*

دیااااواری ،پوسااااتر،
مقالاه ،فایلم و )..ارائاه
دهند.

اخالق

 - 1عالقه به باه در
علو پیدا کنند .

*

*

*

*

*

*

 – 2باااه مشااااهده ،
یادداشااا باااردای و
نتیجه گیری از محیط
اارا خاود عالقمناد
شوند .

فعالیت های حین تدریس
فعالیت های یادگیری

فعالیت دبیر
(ایجاد موقعیت یادگیری )

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

3

تدریس

وسایل آموزشی

زمان
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فعالیت های مقدماتی

)1سال و احوالپرسی
)2حضور و غیاب

آماااده شااد دانااش

---

آماااااوزا جهااا ا

ماژیااک-باارد -قلاام
5

کتاب-

تاادریه هاام چااو

)3ساااااانجش وضاااااا ی

پیش بینی رفتار ورودی

آماااده کاارد کتاااب

جسمی دانشآموزا

و قلم خود

دانااش آمااوزا محاایط اااارا

داناااش اماااوزا باااه پرساااااش و

خود را می شناسند .

سااوا ت پاساا ماای پاس

"

2

دهند .

کتاب علو پنجم

ارزشیابی تشخیصی
یا سنجش آغازین

سااوا تی از کتاااب علااو سااا

پاس ا گااویی دانااش پرساااااش و

ابتدایی – دفتر

آمااوزا بااه پرسااش پاساااااا –

یادداش – کلیپ

شاااافاهی و بیااااا

بحااااااااا

چهاااار از داناااش آماااوزا مااای نقطااه نااارات شااا

گروهااااااای

نسااب بااه موضااو

همیاا ااری –

پرسیم .

3

آموزشی

به صاورت فاردی یاا مکاشفه ای
گروهی

5

آماده سازی
( ایجههاد انگیههزه و معرفههی درس
جدید)

توجه داناش آماوزا

پرساااااش و

شاااداب و پاار اناارژی وارد کااال

مااای شاااویم و پاااه از حضاااور بااه موضااو جلاا

پاساااااا –

غیاااب و ارزشاایابی تشخیصاای و شاااود و مبحااا را بحااااااااا
4

کتاااب علااو پاانجم
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گاروه بناادی داناش آمااوزا در

دنبااا نماینااد و بااه گروهااااااای ابتاااادایی – دفتاااار

جدید را شرو می کنیم.

سااوالها پاساا ماای همیاا ااری – یادداشا ا – کلیااپ

یاااک کلیاااپ از در

جدیاااد و دهند .

مکاشفه ای

آموزشی

پدیاااده هاااای ابی ااای را بااارای
دانش آموزا پخش می کنیم .
ارائه درس جدید
هیابی
هردن ارزشه
هاک که
لحه
فرآیندی

از روز قبااا باااه داناااش آماااوز
بگوییااد فرفااره هااای گوناااگونی
بیاورنااد و آنهااا را بااه هااوا پرتاااب
کنناااد از آنهاااا بپرساااید چاااه دانااش آمااوزا بااه
مشاهده مای کنناد باا ایان هاد

دقاا ا مشاااااهده و

که فرود آماد را مشااهده کارده

پاس می دهند .
کتاااب علااو پاانجم

و مشاااهدات خااود را در جاادو
روی تااابلو یادداش ا م ای کننااد  ،داناااااش آماااااوزا

بحااااااااا

ابتاااادایی – دفتاااار

ساااپه باااه بررسا ای و مقایساااه مشااااااااهدات را در گروهاااااای ،یادداشا ا – کلیااپ
مشاااهدات پرداختااه کااه کاادا

جااادو یادداشااا

پرساااااش و آموزشی – فرفره

فرفااره دیرتاار بااه زم این رس اید ؟ می کنند .

پاساااااااا ،

چاارا برخ ای دیرتاار رس ایدند؟ آی اا

توضاااایحی،

ارتفااا پرتاااب فرفااره روی فاارود

سااااخنرانی ،

آمااد اثااری دارد؟ در نتیجااه بااا دانش آماوزا پاسا

نمایشی

توضاایحات و بررساای مشاااهدات می دهند .
باارای رسااید بااه پاساا علماای
کاوش می شود
5
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بررس ای تاااثیر پهنااای بااا فرفااره
چرخااا در زمااا رساید آ بااه
زمااین در پااهوهش چااه چیاازی
بایااد تغییاار کنااد  :پهنااای بااا
فرفره – زماا رساید فرفاره باه

دانااش آمااوزا بااه

زمااین انجاااا آزماااایش و ثباا

دقا ا گاااوش مااای

مشاهدات

دهند .

فرفااره هااایی کااه بااا پهاان تااری
دارند دیرتار باه زماین رسایدند و
هرچه باا فرفاره پهان تار باشاد
زماا رساید باه زماین ااو نی
تر اس .
به دانش آماوزا مای گاوییم اگار داناااااش آماااااوزا
سوالی دارند بپرسند.

سوا ت خاود را مای
پرسند .

فعالیت های بعد از تدریس
فعالیت دبیر

فعالیت تکمیلی

فعالیت دانش آموزان

مطال را برای دانش آموزا جمع بندی می کنیم.

6

زمان
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دانااااش آمااااوزا خالصااااه در

و جمع بندی

را

یادداش می کنند .

5

ارزشیابی پایانی
کاوشااگری را از تغیی ار اااو بااا و زمااا رس اید بااه
زمین را بررسی کنید و نتیجه بگیرید .

دانااش آمااوزا بااه سااوا ت پاس ا ماای
دهند .

تعیین تکلیف و فعالیت ههای خهار
از کالس

5
باد دانه های افارا را مانناد داناه هاای دیگار مای تواناد
جابه جا کناد .اگار باا یاک داناه افارا را بچینایم ایان
دانه را باد بیشتر در هوا جابه جاا مای کناد یاا کمتار؟
توضیح دهید.

7

یادداش تکالیف توسط دانش آموزا

