به نام خدا
طراح فرم :حامد عباسی

طرح درس روزانه
طرح درس روزانه واحد درسی علوم تجربی
مشخصات

شماره طرح درس5 :

موضوع درس:از معدن تا خانه

کالس/پایه7 :

تاریخ اجرا96/9/1:

مدت اجرا 180 :دقیقه

ساعت9:30:

کلی طرح

تعداد دانشآموزان30:

مجری/دبیر :حامد عباسی

محل اجرا:آز-حیاط

دبیرستان 22:بهمن 1

منطقه/ناحیه 2:زنجان

استان:زنجان

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

اهداف و پیامدها

آشنایی فراگیران با منشأ مواد مورد استفاده در زندگی
از فراگیران انتظار میرود در پایان اجرای طرح درس:

اهداف مرحلهای

 -1دانشآموزان مواد تشکیل وسایل پیرامون خود را که منشأ زمینی (معدنی) دارند و به عنوان اندوخته زمین محسوب میشوند ،بدانند.
 -2دانش آموزان با نحوه استخراج و فرآوری آهن آشنا شوند.
-3دانشآموزان روشها و عوامل مؤثر بر ساخت سرپناهی امن (خانه) را بدانند.
***

از معدن تا خانه
رئوس مطالب

اندوختههای زمین
چگونه می توان به آهن دست یافت؟
به دنبال سرپناهی ایمن

ایجاد ارتباط اولیه

و ضعیت حیاط مدر سه و شرایط جوی .بر قراری رابطهی عاطفی با بیان خاطره یا چند جمله کوتاه (ترجیحا طنز آمیز و مرتبط با مو ضوع) مثل ا شاره به گرم
بودن به دلیل پوشیدن لباس پشمی ،محکم بودن کفش به دلیل چرمی بودن ،مقاوم بودن ساختمان و . ...

زمان  5دقیقه

سالم و احوالپر سی ،ح ضور غیاب ،برر سی کلی حاالت روحی و روانی و فیزیکی دانش آموزان و برر سی کلی و ضعیت ف ضا و ساختار کالس یا آزمای شگاه و

گروهبندی ،مدل و

گروهبندی برا ساس سطح علمی فراگیران در اوایل سال صورت گرفت و اع ضای گروه پیو ستاری از سطوح علمی مختلف با رویکردی دو ستانه میبا شد .مدل کال سی

ساختار کالسی

گروهی بوده و با ساختاری Uشکل در کالس طبق طرح زیر گروهها قرار میگیرند  .در هر گروه  5نفر دور یک میز خواهند ن ش ست .به علت ا ستفاده از تک صندلی
امکان جابجایی و آزادی عمل از جنبه ا شرافیت ب صری بر معلم و تابلو و میز آزمایش وجود دارد .در محیطهای مختلف یادگیری از جمله حیاط آموز شگاه بر ا ساس
گروهی فعالیت خواهند کرد.

شامل سؤاالتی از محتوای دروس پیش نیاز برای تحقق اهداف ،تحت عنوان آزمون پیش نیازها و سؤاالتی از درس جدید تحت عنوان پیش آزمون برای تعیین
نقطه شروع که دارای انواع سؤال به شرح زیر است:

زمان  10دقیقه

-1چند مورد از مواد و عناصر تشکیل دهنده خاک را نام ببرید.
ارزشیابی آغازین

 -2مواردی از کاربرد آهن در زندگی را شرح دهید.
 -3ساختار مسکن و خانهها در نقاط جغرافیایی مختلف کشور چگونه است؟
 -4آیا میتوانید بگویید که جنس لباسهای شما چیست؟ از کجا بدست آمده؟
 -5از نام ،محل معادن استان و موادی که استخراج میشود ،چند مورد نام ببرید.
***

پیشبینی رفتار ورودی یا پیشنیازها

روش ایجاد انگیزه و تداوم آن

پیشسازمان دهندهها

(متوالی برای اهداف مرتبط و متناوب برای اهداف غیر مرتبط)

(متوالی برای اهداف مرتبط و متناوب برای اهداف غیر مرتبط)

(متوالی برای اهداف مرتبط و متناوب برای اهداف غیر مرتبط)

زمان

برخی از مواد پیرامون را که کاربرد فراوانی دارد از من شأ آن  -از یک دانشآموز خواسته می شود در جلوی کالس حضور توضوویح مختصوور در مورد معدن به عنوان یک نعمت خدا
یعنی معدن تا زمان مصرف را تشریح مینماید.
با م شاهده ت صاویر کتاب خاطرات خود را از ا شکال متعدد
مسکن در نواحی مختلف جغرافیایی کشور بیان میکند.

 دانش آموز به صووورت گروهی و دسووته جمعی یک دقیق مختصوور در مورد معادن آهن سوورخه دیزج ،سوورب و رویمشووغول خورد خوراکیهای خود شووده و در مورد منشووأ دندی و بهره برداری از آن ها برای تأمین مواد خام مورد نیاز
ساخت و سایل و ایجاد ا شتغال ،همچنین ا شاره کوتاه به

آنها بحث میکنند.

 دانشآموزان با کسب مجوز در حیاط مدرسه حضور یافته معضالت زیست محیطی آنهاو شروع به فعالیت پیش بینی شده خواهند کرد.
***

زمان  10دقیقه

فرآیند تولید آهن را به طور مختصر بیان میکند.

یابد و جنس لباسهای خود را شرح دهد.

دادی و طبیعی ،نحوه ا ستخراج مواد مختلف از آن و شرح

ب :فعالیتهای مرحله حیـن تدریـس
اهداف عینی و فعالیتهای مرتبط با هدف مرحلهای 1

ردیف

اهداف (با رعایت توالی محتوای درسی)

دامنه و سطح در طبقهبندی جدید بلوم

عناصر برنامه درسی ملی

(شناختی،عاطفی،روانی حرکتی،مهارت

تعقول ،ایموان ،علوم ،عمول و اخوالق

های بین فردی و اجتماعی،مهارت های
اخالقی،مهارت های زیبا شناختی)

1-1

شناختی – کاربرد

تعقل

مهارتهای بین فردی و اجتماعی

اخالق

فراگیران لیستی از مواد را تهیه کنند و محل و چگونکی بدست آوردن و کاربرد آنها را شرح دهند.

محتوا

مواد و رسانههای آموزشی

رویکرد،الگو،راهبرد،روش یا تکنیک

عنصر

عرصه ارتباط با
خود

خدا

خلقت

خلق

*
*
زمان

سؤال ارزشیابی تکوینی

م عدن تا دفتر مسئولین و راهروهای مدرسه و مدرسه

شکل که بعد از برگ شت به کالس هر گروه لی ست مواد نو شته شده را برای کالس

خانه صفحه انجام فعالیت گروهی تهیه لسوویت
36

قرائت کرده و نمرات مثبت گروهی دریافت میکنند .برای مثال منشووأ یک لباس
پشمی :لباس – پشم – گوسفند – گیاهان – خاک یا زمین .

مواد و ثبت مشاهدات

ردیف

اهداف (با رعایت توالی محتوای درسی)

دامنه و سطح در طبقهبندی جدید بلوم

عناصر برنامه درسی ملی

(شناختی،عاطفی،روانی حرکتی،مهارت

تعقول ،ایموان ،علوم ،عمول و اخوالق

های بین فردی و اجتماعی،مهارت های
اخالقی،مهارت های زیبا شناختی)

1-2

عنصر

فراگیران زمین را به عنوان یک اندوخته طبیعی که منشأ مستقیم یا غیر مستقیم مواد است ،توضیح بدهند.

شناختی – درک و فهم

علم

فراگیران از زمین و مناطع طبیعی آن به عنوان یک نعمت خدا دادی یاد کرده و در حفظ و استفاده بهینه از آن بکوشند.

عاطفی – ارزشگذاری

ایمان

محتوا

رویکرد،الگو،راهبرد،روش یا تکنیک

مواد و رسانههای آموزشی

عرصه ارتباط با
خود

خدا

خلق

*
*
زمان

سؤال ارزشیابی تکوینی

معلم PDF ،کتاب درسی ،لپ تاپ ،پروژکتور  -1یکی از وسایل را به طور غیر مستقیم از زمین بدست میآید و در زندگی روزمره

م عدن تا  -روش توضیحی

،وایت برد و ماژیک

از آن استفاده میکنید را نام ببرد.

خانه صفحه

 -2یکی از وسایل داخل کیف خود را نام برد و سر منشأ آن را شرح دهید.

37

 -3لیستی ازموادمورد استفاده که بطورمستقیم از زمین بدست میآید ،تهیه کنید.

ردیف

اهداف (با رعایت توالی محتوای درسی)

دامنه و سطح در طبقهبندی جدید بلوم

عناصر برنامه درسی ملی

(شناختی،عاطفی،روانی حرکتی،مهارت

تعقول ،ایموان ،علوم ،عمول و اخوالق

های بین فردی و اجتماعی،مهارت های
اخالقی،مهارت های زیبا شناختی)

محتوا

خلقت

فراگیران میزان آهن بکار رفته در خانه و مقدار سنگ آهن مورد نیاز برای آن را به صورت تقریبی محاسبه نمایند.
رویکرد،الگو،راهبرد،روش یا تکنیک

مواد و رسانههای آموزشی

زمان  10دقیقه

فصوول  5از  -بحث گروهی

1-3

زمان  20دقیقه

فصوول  5از گردش علمی کوتاه در حیاط مدرسه ،معلم ،ک تاب درسووی ،بر گه سووف ید ،محیط ارزشوویابی این بخش به صووورت ارزشوویابی فعالیت گروهی صووورت میگیرد به این

شناختی  -کاربرد
سؤال ارزشیابی تکوینی

عنصر

علم

عرصه ارتباط با
خود

خدا

خلق

خلقت

*
زمان

حل مسووئ له  :م حاسوو به ت عداد کتاب ،دفتر ،قلم و ماشین حساب

زمان  10دقیقه

فصوول  5از

خود فعالیت به عنوان یک ارزشیابی تکوینی میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

م عدن تا شوواخههای آهن ،میزان میل گردها،
خانه صفحه دروپنجره آهنی و سووایر مواد آهنی
بکار رفته در ساختمان

37

***

فعالیتهای دانشآموزان

فعالیتهای معلم
توضیح مختصر دبیر در باره هدف درس و اهداف فعالیتها

گوش دادن فعال فراگیران

نظارت و راهنمایی بر عملکرد گروهها و هدایت آنها در جهت تحقق اهداف یادگیری

ح ضور فراگیران در محیط آموز شگاه بر ا ساس گروهبندی صورت گرفته و تحقیق و پژوهش از
تجهیزات و وسایل پیرامونی و سؤال از افراد حاضر در محوطه مثل دبیر ورزش درباره جنس تور
دروازهها ،مدیر درباره وسایل دفتر و عوامل خدماتی درباره وسایل آبدار خانه و ....

ارزشیابی و اصالح لیست ارائه شده و ارائه توضیحات تکمیلی

حضور در کالس و بیان گزارش در قالب لیست تهیه شده از مواد سازنده وسایل زندگی

مدیریت بر مباحث گروهی و رفع ابهامات

بحث گروهی در مورد اندوختههای زمین

ترمیم و تکمیل مباحث به روش توضیحی با استفاده از رسانههای آموزشی دیجیتالی

ارائه نتایج بحث گروهی

نظارت بر صحت انجام فعالیت صفحه 37

حل مسئله فعالیت صفحه 37
***

اهداف عینی و فعالیتهای مرتبط با هدف مرحلهای 2

ردیف

اهداف (با رعایت توالی محتوای درسی)

2-1

فراگیران با ارائه نمونههای مشهود ،توضیح دهند که آهن در معادن به صورت اکسیدهای آهن است و باید جهت استخراج

دامنه و سطح در طبقهبندی جدید بلوم

عناصر برنامه درسی ملی

(شناختی،عاطفی،روانی حرکتی،مهارت

تعقول ،ایموان ،علوم ،عمول و اخوالق

های بین فردی و اجتماعی،مهارت های
اخالقی،مهارت های زیبا شناختی)

شناختی – درک و فهم

عنصر

عرصه ارتباط با
خود

خدا

خلقت

خلق

*

علم

اکسیژن از آن جدا شود.
محتوا

معلم PDF ،کتاب درسی ،لپ تاپ ،پروژکتور  -1اکسید آهن از چه عناصری ساخته شده است؟
،وایت برد و ماژیک

ردیف

اهداف (با رعایت توالی محتوای درسی)

دقیقه

پایینصفحه

روش توضیحی

سؤال ارزشیابی تکوینی
 -2آهن چگونه از اکسیدهای آهن جدا میشود؟

زمان 10

صفحه 37

رویکرد،الگو،راهبرد،روش یا تکنیک

مواد و رسانههای آموزشی

زمان

دامنه و سطح در طبقهبندی جدید بلوم

عناصر برنامه درسی ملی

(شناختی،عاطفی،روانی حرکتی،مهارت

تعقول ،ایموان ،علوم ،عمول و اخوالق

های بین فردی و اجتماعی،مهارت های
اخالقی،مهارت های زیبا شناختی)

عنصر

عرصه ارتباط با
خود

خدا

خلق

خلقت

2-2

شناختی – درک و فهم

فراگیران فرآیند استخراج آهن را توضیح دهند.

محتوا

رویکرد،الگو،راهبرد،روش یا تکنیک

علم

سؤال ارزشیابی تکوینی
 -1مراحل استخراج آهن را شرح دهید.

دقیقه

فیلم ،پروژکتور ،لپ تاپ و کتاب درسی

زمان

توضیح آن
ردیف

اهداف (با رعایت توالی محتوای درسی)

دامنه و سطح در طبقهبندی جدید بلوم

عناصر برنامه درسی ملی

(شناختی،عاطفی،روانی حرکتی،مهارت

تعقول ،ایموان ،علوم ،عمول و اخوالق

های بین فردی و اجتماعی،مهارت های
اخالقی،مهارت های زیبا شناختی)

2-3

شناختی – درک و فهم

فراگیران معادله استخراج آهن را به درستی بنویسند.

محتوا

رویکرد،الگو،راهبرد،روش یا تکنیک

عنصر

عرصه ارتباط با
خود

خدا

خلق

*

علم

سؤال ارزشیابی تکوینی

زمان

 -1معادله استخراج آهن را بنویسید.

دقیقه

معلم و کتاب درسی

خلقت

زمان 5

صفحه 38

روش توضیحی

مواد و رسانههای آموزشی

زمان 10

صفحه 38

نمایش فیلم کوتاه استخراج آهن و

مواد و رسانههای آموزشی

*

***

فعالیتهای دانشآموزان

فعالیتهای معلم

گوش دادن و مشاهده فعال و طرح سؤال

توضیح اکسید آهن و جداسازی اکسیژن از آهن جهت استخراج آهن

نمایش فیلم کوتاه استخراج آهن با استفاده از لپ تاپ و پروژکتور و توضیح و تفسیر مرحله به مشاهده فیلم و طرح سؤال و تفکر در مورد فرآیند استخراج آهن
مرحله آن
گوش دادن فعال به منظور یادگیری معادله به صورت تحلیلی و تفسیری (نه حفظی)

شرح معاله جداسازی آهن از اکسیدهای آهن

***

اهداف عینی و فعالیتهای مرتبط با هدف مرحلهای 3

ردیف

اهداف (با رعایت توالی محتوای درسی)

دامنه و سطح در طبقهبندی جدید بلوم

عناصر برنامه درسی ملی

(شناختی،عاطفی،روانی حرکتی،مهارت

تعقول ،ایموان ،علوم ،عمول و اخوالق

های بین فردی و اجتماعی،مهارت های
اخالقی،مهارت های زیبا شناختی)

3-1
محتوا

عنصر

فراگیران استفاده از منابع خدادادی جهت ساخت سرپناه را در دورانهای مختلف توضیح دهند.

شناختی – درک و فهم

علم

از مناطبع طبیعی به عنوان یک نعمت برای بهره برداری بشر از آنها ،یاد کنند.

عاطفی – ارزشگذاری

ایمان

رویکرد،الگو،راهبرد،روش یا تکنیک

مواد و رسانههای آموزشی

سؤال ارزشیابی تکوینی

عرصه ارتباط با
خود

خدا

خلق

خلقت

*
*
زمان

پایینصفحه

مسووکن در دوران ها و م ناطق مختلف ،لپ  -2در مورد شکل و م صالح ساختمانی ،مناطق کویری را با مناطق جنگلی مقای سه
تاپ ،پروژکتور ،وایت برد و ماژیک

دقیقه

روش توضیحی

زمان 10

صفحه 39

معلم PDF ،کتاب در سی ،ت صاویری از شکل  -1چند مورد از مواد طبیعی بکار رفته در ساختن ساختمان را نام ببرید.
کنید.

ردیف

اهداف (با رعایت توالی محتوای درسی)

3-2

فراگیرا ن مواد ت شکیل دهنده بتون به عنوان یکی از م صالح جدید و م ستحکم ساختمانی با م صالح قدیمی مقای سه

دامنه و سطح در طبقهبندی جدید بلوم

عناصر برنامه درسی ملی

(شناختی،عاطفی،روانی حرکتی،مهارت

تعقول ،ایموان ،علوم ،عمول و اخوالق

های بین فردی و اجتماعی،مهارت های
اخالقی،مهارت های زیبا شناختی)

شناختی – ارزشیابی

عرصه ارتباط با

عنصر

خود

خدا

خلقت

خلق

*

علم

نمایند.
رویکرد،الگو،راهبرد،روش یا تکنیک

محتوا

کتاب درسی

قسمت باال

سؤال ارزشیابی تکوینی
 -1مراحل تشکیل دهنده بتن را شرح دهید.

زمان  5دقیقه

صفحه 40

پرسش و پاسخ

مواد و رسانههای آموزشی

زمان

 -2میزان مقاومت مصالح قدیمی و جدید را در برابر زلزله مقایسه کنید.
 -3سیمان از چه موادی ساخته شده است؟

ردیف

اهداف (با رعایت توالی محتوای درسی)

دامنه و سطح در طبقهبندی جدید بلوم

عناصر برنامه درسی ملی

(شناختی،عاطفی،روانی حرکتی،مهارت

تعقول ،ایموان ،علوم ،عمول و اخوالق

های بین فردی و اجتماعی،مهارت های
اخالقی،مهارت های زیبا شناختی)

3-3

فراگیران با انجام آزمایشی عوامل مؤثر بر میزان استحکام بتن را مقایسه کنند.

شناختی – کاربرد

عمل

اصول ایمنی را رعایت نمایند و سعی کنند مقاومسازی ساختمان را به عنوان یک فرهنگ کاری،ترویج و گسترش دهند

مهارتهای اخالقی

اخالق

محتوا

رویکرد،الگو،راهبرد،روش یا تکنیک

*

*

زمان

سؤال ارزشیابی تکوینی

توری فلزی ،لیوان یکبار م صرف پال ستیکی -2 ،استحکام یک بتن به چه عواملی بستگی دارد؟

صفحه 40

دستکش پالستیکی و محیط تست بتن

 -3عامل مهم تلفات در زلزله را تفسیر کنید.

ردیف

اهداف (با رعایت توالی محتوای درسی)

دامنه و سطح در طبقهبندی جدید بلوم

عناصر برنامه درسی ملی

(شناختی،عاطفی،روانی حرکتی،مهارت

تعقول ،ایموان ،علوم ،عمول و اخوالق

های بین فردی و اجتماعی،مهارت های
اخالقی،مهارت های زیبا شناختی)

محتوا

*

مقوا ،ما سه ،سیمان ،ت شتک ،آب ،سیم یا  -1مواد تشکیل دهنده بتن را نام ببرید.

کنید

عنصر

فراگیران با انجام آزمایشی مقدار  PHآب آهک را با هدف شناسایی خاصیت مواد ،اندازه گیری کنند.

شناختی – کاربرد

عمل

اصول ایمنی ،بهداشتی و کار گروهی را رعایت نمایند.

مهارتهای اخالقی

اخالق

رویکرد،الگو،راهبرد،روش یا تکنیک

مواد و رسانههای آموزشی

خلق

دقیقه

روش آزمایشگاهی

مواد و رسانههای آموزشی

خود

خدا

خلقت

زمان 25

آزمایش

3-4

عنصر

عرصه ارتباط با

سؤال ارزشیابی تکوینی

عرصه ارتباط با
خود

خدا

خلق

خلقت

*
*

*
زمان

صفحه 41

دقیقه

کنید

به صورت گروهی

 -2مقدار  PHهر گروه چند شد؟

زمان 10

آزمایش

روش آزمایشووگاهی و انجام آزمایش آهک ،آب ،بشر ،همزن ،کاغذ PH

 -1مشاهدات خود را شرح دهید
 -3آهک خاصیت اسیدی دارد یا بازی؟
***

فعالیتهای دانشآموزان

فعالیتهای معلم

توضیح استفاده بشر از منابع طبیعی برای ساخت سرپناه و قدردانی از این منابع به عنوان یک گوش دادن به تو ضیحات معلم ،م شاهده ت صاویر کتاب و شرکت فعال در مباحث کال سی یا
نعمت بزرگ و حفاظت از آنها در راستای حفظ محیط زیست

گروهی ،شکر گزاری نعمتهای الهی و تغییر نگرش در مورد حفظ منابع طبیعی

تو ضیح و مقای سه م صالح امروزی با م صالح جدید و همچنین تو ضیح در مورد نوع م صالح بکار گوش دادن ،شرح دیدگاه و نظر ،طرح سؤال ،بیان نوع مصالح خانه ای که در آن ساکن هستند.
رفته در نقاط مختلف ک شور بر ا ساس شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی ،شرح بتن و مواد
تشکیل دهنده آن به عنوان یک مصالح پرکاربرد و مقاوم در ساختمان سازی
راهنمایی و نظارت بر انجام آزمایش استحکام بتن

یک گروه از دانش آموزان در مرکز کالس طوری م ستقر می شوند که تمام دانشآموزان ا شراف
ب صری بر عملکرد آنها دا شته با شند .در ت شتک در بار اول نیم لیوان ما سه و نیم لیوان سیمان
ریخته و با ریخت آب و بهم زدن مالت تهیه در لیوان شوومار  1می ریزند .همین کار را این بار با
نصف لیوان ماسه و یک لیوان سیمان و برای بار سوم با نصف لیوان ماسه و  2لیوان بتن ساخته
و لیوانهای شماره  2و  3را پر میکنند .در لیوان چهارن از بتن نوع سوم ریخته در و سط آن
تور سیمی قرار می دهند .چند روز بعد با ح ضور درحیاط مدر سه ،یکی از دانش آموزان لیوانها
را به طبقه دوم یا سوم ساختمان برده و از آنجا با رعایت اصول ایمنی از یک ارتفاع ثابت همه را
به پایین پرتاب میکند .سووایر دانش آموزان با حلقه زدن دور محوطه آزمایش در یک شووعاع
خا صی قرار میگیرند تا ذرات به سمت آنها پرتاب ن شود .دانشآموزان خواهند دید که میزان
مقاومت بتن با افزایش سیمان و قرار گرفتن تور سیمی افزایش چشم گیری دارد و بتن با مقدار
 2لیوان سیمان و ن صف ما سه به همراه تور تقریبا سالم باقی ماند ولی بقیه با شدت مختلف
آسیب دیدند.

سؤال از دانشآموزان در مورد عوامل مؤثر بر میزان مقاومت بتن

کشف عوامل مؤثر بر میزان مقاومت بتن و بیان آنها و نتیجه گیری از آزمایش

سؤال از کاربردهای مختلف بتن

شرح چند کاربرد بتن و نشان دادن برخی از آنها در محیط پیرامون و اشاره به تصاویر کتاب

توزیع وسایل انجام آزمایش آب آهک  ،شرح مختصر دستور کار آزمایش ،سؤال از مشاهدات و تحویل گرفتن و سایل و مراقبت از آنها با رعایت ا صول ایمنی و بهدا شتی ،انجام آزمایش به
نتایج آزمایش

صورت گروهی ،بیان مشاهدات و نتایج آزمایش به صورت گزارش کار گروهی

ج :فعالیتهای تکمیلی پس از تدریـس

زمان

فرصتهای تفکر و فعالیتهای خالقانه دانشآموزان

اندکی تفکر ،نتایجی را پیش بینی نمایند.

آموزش

برسد .در طول تدریس با ارائه سؤاالت واگرا قدرت تفکر فراگیران بکار گرفته خواهد شد و فرصت فکر به آنها داده میشود .بویژه قبل از نتیجه گیری در آزمایشات سعی میشود با

در فرآیند

خالقیت چیزی نیست که از قبل تعیین شود بلکه چیزی هست که فی البداهه خلق می شود اما در اینجا با طراحی موقعیتهایی سعی خواهد شد حس خالقیت فراگیران به منصه ظهور

***

زمان

ارزشیابی تراکمی (پایانی)
در آزمونهای شناختی از انواع سؤاالت صحیح-غلط ،جورکردنی ،چند گزینهای ،کامل کردنی ،کوتاه پا سخ ،ت شریحی ،حل م سئله و تر سیمی ،در آزمون عملکردی از نمونه کار ،شبیه
سازی ،پروژه ،عملکرد موقعیتی ،پوشه کار ،مشاهده رفتار (چک لیست ،مقیاس درجه بندی یا واقعه نگاری) ،و در آزمونهای سنجش عاطفی از پرسشنامه ،مصاحبه و  ...استفاده نمایید.
 -1چند مورد از مواد تشکیل دهند خوروی ربرو را نام برده و سرمنشأ آنها را بیان کنید.

 -2چند مورد از معادن اطراف خود را نام ببرید.
 -3چگونه می توان به آهن دست یافت؟ به طور خالصه شرح دهید.
 -4معادله روبرو را کامل کنید.

زمان  10دقیقه

 -5به نظر شما مقاومت کدام ساختمان بیشتر است؟ چرا؟

 -6بتن مخلوطی از  ........................... ،................و آب است و استحکام زیادی دارد.
 -7چند مورد از کاربردهای بتن شرح دهید.
 -8برای جدا کردن اتم های اکسیژن از آهن ،سنگ معدن را به همراه کربن و  .............................در کوره های مخصوص حرارت می دهند.
الف -کربن دی اکسید

ج -سنگ آهک

ب -ماسه سنگ
***

د -گوگرد

زمان

خالصه عملکرد مشترک معلم و دانشآموزان در جمعبندی و ساخت دانش ،مهارت یا نگرش جدید

زمان  5دقیقه

خالصه کردن درس توسط چند دانش آموز و ارائه توضیحات تکمیلی و ترمیم آموزش توسط معلم.
در حوزه دانشی :پی بردن به منشأ اصلی مواد ،نحوه استخراج آهن ،استفاده از منابع طبیعی برای ساخت سرپناه و ساختار بتن
در حوزه مهارتی :نحوه ساخت بتن مقاوم و خانههای ایمن
در حوزه عاطفی :قدردانی از نعمات بی شمار خداوند و ساخت اصولی مسکن به منظور حفظ جان خود و خلق
***

تعیین تکالیف و اقدامات بعدی
نوع تکلیف

فردی

شکل اجرا

زمان
گروهی

عمومی یا کالسی

تمرینی

مطالعه درس ارائه شده

توسعهای

تهیه پاورپوینتی از زلزلههای ایران با نگاهی انجام خود را بیازمایید صفحه  39در کالس

پاسخ به فکر کنید صفحه 39

به ارتباط نوع مصالح و میزان خسارات

انجام فعالیت صفحه 41

تهیه یک کلکسیون نمونه سنگهای معدنی

انجام فعالیت صفحه 42

خالقیتی
اقدامات برای جلسه تدریس بعدی

انجام فعالیت صفحه  40در کالس

مطالعه مباحث تدریس شده

زمان  20دقیقه

آماده سازی

آوردن چند نمونه ظرف سفالی ،شیشهای و فلزی به کالس
مرور کوتاه مدت درس جدید
***

معرفی منابع (شامل منابع مکتوب مثل کتاب ،مجله یا مقاله ،منابع الکترونیکی مثل نرمافزارها و منابع تحت وب مثل سایت ،وبالگ یا شبکههای اجتماعی)

زمان

 سایت رشد کتب بتن و ساختمان -کتابهای هنرستان مربوط به رشته راه و ساختمان

زمان  5دقیقه

... -

