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  علوم تجربی ششن دبستاى5یک نوونه طراحی برای تذریس درس 

 هطخصات کلی

 طرح درس رٍزاًِ

 ضطن دتستاى: زًگ ػلَم                               پایِ: ػٌَاى 

 زهیي پَیا: هَضَع

 دتستاى ضْیذ جلَخاًی ًیارک:  ضؼثاى رهضاًی ًیارکی               هذرسِ:   دقیقِ        هؼلن45:  زهاى

  
  آضٌایی تا زهیي لرزُ ٍ آتص فطاى:هذف کلی

 :اهذاف جسیی و رفتاری

 :اًتظار هی رٍد یادگیرًذُ پس از تذریس تتَاًذ

 پذیذُ ّای طثیؼی ّوچَى زلسلِ ٍ آتطفطاى را تطٌاسذ؛ .1

 تاثیر پذیذُ ّای طثیؼی هاًٌذزلسلِ ٍ آتطفطاى تر زًذگی اًساًْا را تیاى کٌذ؛ .2

 ...راُ ّای کاّص خطرات ًاضی از پذیذُ ّای طثیؼی را تذاًذ؛ٍ .3

 :ارزشیابی تشخیصی

 .پیص آزهَى:ب.   ارزضیاتی ٍرٍدی:الف(آزهَى تطخیصی

 .از فراگیر اًتظار هیرٍد هطالثی را تِ ػٌَاى پیص ًیاز درس جذیذ آهَختِ تاضذ تا درس جذیذ تر پایِ ی آًْا تذریس گردد(ارزضیاتی ٍرٍدی:الف
 .احتوال هی رٍد ّر فراگیر هَاردی از درس جذیذ را  تا حذٍدی تذاًذ(پیص آزهَى:ب

 .تغییر هیکٌذ ٍ تؼییي آى تِ ػْذُ ی آهَزگار است (هَقؼیت جغرافیایی )ایي قسوت تا تَجِ تِ سطح کالس ٍ تفاٍت در ًَع کالس

  (گرٍُ تٌذی تصَرت تصادفی)ضکل ٍ در اداهِ تا رػایت گرٍُ تٌذیU: هذل کالس و گروه بنذی



ًرم افساری جْت آهَزش درس، هذل کرُ ی زهیي، تخن هرؽ پختِ ضذُ، چَب خطک،خاک :وسایل و هواد هورد نیاز

 (ضثیِ سازی گاز آتطفطاًی)رس،سرکِ، جَش ضیریي

ترای ایجاد اًگیسُ هی تَاى در اتتذای کالس قرائت سَرُ زلسال تَسط یکی از قاریاى سرضٌاس ٍ هؼٌی آى را ترای : ایجاد انگیسه

داًص آهَزاى پخص کرد در اداهِ تخن هرؽ پختِ ضذُ را تِ داًص آهَزاى ًطاى داد تا یک ًَع سَال ترای داًص آهَزاى  ایجاد 

 .را اجرا کٌین (ًرم افسار تَلیذ ضذُ)ضَد در اداهِ هحتَای ایجاد ضذُ

در اتتذای کالس قرائت سَرُ زلسال تَسط یکی از قاریاى سرضٌاس ٍ هؼٌی آى را ترای داًص آهَزاى پخص : ارایه درس جذیذ

در ٍاقغ ایي )کرد در اداهِ تخن هرؽ پختِ ضذُ را تِ داًص آهَزاى ًطاى داد تا یک ًَع سَال ترای داًص آهَزاى  ایجاد ضَد 

؛ سپس در گرٍُ ّای ایجاد ضذُ آزهایص ّای کتاب را اًجام هی دٌّذ تا هَضَػات تطَر کاهل (قسوت ترای فْن تیطتر است

در گرٍُ ّای .در اداهِ هیتَاى تَضیحاتی را تا تَجِ تِ هَضَػات درس ٍ هحتَای ایجاد ضذُ تِ داًص آهَزاى  داد.تفْین ضَد

 .ایجاد ضذُ ًیس هی تَاى داًص آهَزاى را تِ تحث در هَرد پذیذُ ّای طثیؼی ترغیة ٍ تطریح کرد

 :ارزشیابی تکوینی

 زهیي لرزُ در کجاّا تیطتر اتفاق هی افتذ؛ .1

 زهیي لرزُ در چِ ٍقت ّایی رخ هی دّذ؛ .2

 ساختواى یک کَُ آتطفطاى را رسن کٌیذ؛ .3

 ...آتطفطاى تِ چِ ػلت فؼالیت خَد را آغاز هی کٌذ؛ ٍ .4

 .در آخر از داًص آهَزاى هی خَاّین تا هَضَػات یادگرفتِ ضذُ را تازگَ کٌٌذ: جوع بنذی و نتیجه گیری

تِ ).در ایي قسوت هی تَاى سَاالتی را ترای هطخص کردى سطح یادگیری داًص آهَزاى هطح کرد: ارزشیابی پایاى تذریس

 (ػْذُ ی آهَزگار ٍ هتفاٍت تا سطح ّر کالس

داًص آهَزاى هی تَاًٌذ ترای یادگیری تیطتر اطالػاتی را در هَرد زلسلِ ّای اخیر ایراى جوغ آٍری کٌٌذ ٍ :فعالیتهای تکویلی

هیساى خراتی حاصل از ایي زلسلِ ّا را گسارش کٌٌذ ٍ راّْای در اهاى هاًذى از زلسلِ ّای سٌگیي را ًیس گسارش کٌٌذ در اداهِ 

 .هطاّذات خَد را در هَرد چگًَگی پختِ ضذُ ترًج ثثت کٌٌذ ٍ تصَرت گرٍّی هاکت آتطفطاى را تسازًذ
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