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 :ابتدا چند مفهوم رو باهم مرور میکنیم
  

 طرح درس چیست ؟     
 

 :مفهوم طرح درس     
نوعی برنامه ریزي و سازمان دهی به فعالیتهاي یک معلم براي یک جلسه تدریس تهیه میشه و این تدریس      

  .در زمان مشخصی باید ارایه بشه
ان مشخص فعالیتهاي در طول تدریس رو بلد هستیم و در زمخب حاال ممکنه همکاري بفرمایند که ما که      

 .هم تدریس رو تموم میکنیم
 

 چرا باید طرح درس رو بنویسیم ؟     
 :فایده هاي طرح درس    حاال     
 . وقتی طرح درس داریم هیچ فعالیتی فراموش نمیشه  - 
 وقتی طرح درس داریم وظایف معلم و دانش اموزان مشخص میشه   - 
مشخص میشه و معلم در رفع   یادگیري_نقاط قوت و ضعف در مراحل یاددهی   وقتی طرح درس داریم  - 

 ضعفها بیشتر تالش میکنه 
 در پوشه کار خودش خواهد داشت    با طرح درس معلم یک سند براي کار خود  - 
 با طرح درس خیلی از مشخصات کالس و روشهاي بکار گرفته شده در تدریس مشخص میشه  - 

 
 : اما انواع طرح درس و     

 
 قالبهاي زیادي براي طرح درس وجود داره ولی همه اون طرح درسها در سه قالب کلی جا میگیره      

 
 طرح درس روزانه یا رفتاري . 1     
 طرح درس مفهومی یا ساختارگرا . 2     
 طرح درس تحقیقی . 3     

 
در ادامه توضیحاتی در موردش داده  و طرح درس روزانه که متداولترین و قدیمی ترین طرح درس است     

 .خواهد شد
 :طرح درسی که در سالهاي اخیر خیلی روي آن تاکید میشه     
به طرح درس ساختار گرا یا مفهومی هست که معلم راهنما و هدایت کننده هست و دانش آموز خودش باید      

اون هدف درس دست پیداکنه و این روش باعث افزایش فعالیت دانش اموزان و مشارکت انها در کار گروهی و 



                

       
 

          @arshivepayepanjom5                                                     (آموزگاران پایه پنجم)  :هاجر ستوده درواري وزهرا طراحان       
 

3

افزایش خالقیت و در نتیجه تثبیت بیشتر یادگیري در ذهن دانش اموزان میشه که در جلسات بعد بیشتر در 
 .موردش توضیح ارایه خواهد شد

 
 :ستفرم طرح درس روزانه شامل عناوین زیر ه

 
 مشخصات کلی در باالي صفحه      * 
 هدف کلی      * 
 اهداف جزیی     * 
 ) حرکتی'حیطه روانی _حیطه عاطفی _اهداف رفتاري ( حیطه شناختی      * 
 مدل کالس     * 
 روش یا روشهایی که براي تدریس بکار می بریم       *
 وسایل و مواد آموزشی       *

 رفتار ورودي      * 
 ارزشیابی تشخیصی     * 
 ایجاد انگیزه و برقراي ارتباط      * 
 ارایه درس      * 
 ارزشیابی تکمیلی و تکالیف خالق      * 
 تعیین تکلیف     * 

 
  در قسمت مشخصات کلی اینها رو باید بنویسیم     
 نام درس      
   موضوع درس     
 )ه میخواهیم تدریس کنیمصفحه(مثال از صفحه .....تا صفحه .... ک     
 کالس و پایه تحصیلی      
 نام معلم      
 نام مدرسه      
 تاریخ اجرا      
 )دقیقه 45تا  40مدت تدریس ( معموال      
 تعداد دانش آموزان     
 اگر گروهی در کالس تشکیل میشه اسم     
  گروه ها رو هم مینویسیم     



                

       
 

          @arshivepayepanjom5                                                     (آموزگاران پایه پنجم)  :هاجر ستوده درواري وزهرا طراحان       
 

4

و پیش زمینه  توضیح مختصري در مورد هریک از عناوین ذکر شده در فرم طرح درس روزانه میدم و اینک     
چون طرح درس ساختارگرا فقط در قسمت  اي باشه براي ورود به طرح درس ساختار گرا که هدف اصلی ماست

طرح درس روزانه (رفتاري) کامل ملموس پس ابتدا ضرورت داره که  ارایه درس با طرح درس روزانه تفاوت داره 
 و شناخته شده باشه 

 
  هدف کلی     
هدف یا اهداف کلی بصورت افعال کلی و مبهم بیان میشه و قابل اندازه گیري نیستن و فعلهایی که استفاده      

 .میشن
 یاد بگیرند _بدانند _آشنا میشوند _پی ببرند  _بفهمند_مثل درك میکنند      
 آشنایی دانش آموزان با تغییرات مواد یا نش آموزان با تغییرات مواد آشنا میشونددا=  لمثا     

 
  اهداف جزیی     
 اهداف جزیی همون اهداف کلی هستن و با همان افعال ولی جزیی تر و ملموس تر      
 این اهداف ،ریز شده اهداف کلی هستند و نسبت به اهداف کلی جنبه هاي عملی بیشتري دارند  یعنی     

 
 :مثال     

 دانش آموزان با انواع تغییرات مواد آشنا میشوند      _ 
 دانش آموزان تغییرات فیزیکی و شیمیایی را نام میبرند      _ 
 مفید و غیر مفید را می شناسند دانش اموزان تغییرات فیزیکی و شیمیایی      _ 
 دانش آموزان علت این تغییرات را می دانند      _ 

 .....و     
 افعال همون افعال اهداف کلی هست ولی جزیی تر و ملموس تر     

 
  اهداف رفتاري     
 میرسد را نشان میاین اهداف نوع و توانایی دانش آموز که انتظار داریم دانش آموز پس از یادگیري به آنها      
معلم از چه روش تدریس می تواند استفاده کند تا نتیجه بهتري بگیرد این هدفها با    و مشخص می کند  دهد

 واضح ترین عبارات و با دقت کافی باید بیان شوند و آنچه دانش اموز در جریان یادگیري 
 فکر می کند       *- 
 انجام میدهد      *- 
 ند یا احساس میک     *- 

  باید به این نکته توجه شود که این اهداف باید روشن و واضح باشند نباید سوالی باشند  را روشن میکند     
  



                

       
 

          @arshivepayepanjom5                                                     (آموزگاران پایه پنجم)  :هاجر ستوده درواري وزهرا طراحان       
 

5

 :هستن   این هدفهاي رفتاري شامل سه طبقه یا حیطه     
 حیطه عاطفی      *- 
 حیطه شناختی      *- 
 حرکتی_حیطه روانی      *- 

 
مورد از هر حیطه را بیان میکنیم و نیاز به جدا کردن این حیطه ها  5تا  3در طرح درس از هر حیطه حداقل      

 . همه را بیان کنیم 'هدفهاي رفتاري 'نیست می توانیم در یک عنوان
البته هر یک از این حیطه ها به شش سطح از ساده تا مشکل طبقه بندي می شوند یعنی هر حیطه به بخش هاي 

هارو   یابی،ترکیب طبقه بندي می شود که در ادامه هر یک از حیطهدانش ،فهم ،به کار بستن ،تحلیل ،ارزش
 .بصورت مختصر توضیح میدیم

 
  :حیطه عاطفی     
مجموعه اي از عالیق و ارزشها و احساسات دانش آموز را در بر میگیرند و براي بیان این جمله ها از افعالی      
 :مثل
برد ،به  نشان میدهد ،نظافت را رعایت می کند ،از کار لذت میبه هم گروهی کمک میکند ، به درس عالقه      

دیگران احترام می گذارد ،در حل تمرین پیش قدم می شود ،با دقت گوش میکند ،موصوع را دنبال میکند ،بحث 
  .میکند ،گزارش می دهد

 
 : مثال     

 دانش آموز از فعالیت در گروه لذت می برد            
 ه هم گروهی کمک میکند و به آنها احترام می گذارددانش آموز ب           

 
 :حیطه شناختی     
سرو کار دارد و افعالی که براي این حیطه بکار می روند می تواند   این بخش با فعالیتهاي ذهن دانش آموز     

 :این ها باشند 
 مقایسه می کند                    
 قضاوت می کند                    
 نام می برد                    
 توضیح می دهد                   
 تفسیر می کند                  

  مثال میزند                    
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 حل می کند                  
 نتیجه گیري میکند                  

  :لامث     
 

 دانش آموز انواع تغییرات مواد را نام می برد      *- 
 علت تغییرات را توضیح می دهد      *- 
 تفاوت تغییر فیزیکی و شیمایی را بیان میکند      *- 
   تغییرات را می تواند مجزا کرده و تشخیص میدهد     *- 
 و از بحث درس نتیجه گیري کند     *- 
 تغییر شیمایی کند و سریع را تشخیص می دهد     *- 

 
  حرکتی_حیطه روانی      
 دارند   مهارتی و عملی_یطه جنبه حرکتیدر این ح     
  :مثال     

 در درس هنر دانش آموز به خوبی نقاشی میکشد و یا کاردستی را بخوبی درست می کند      *- 
 در درس علوم آزمایش کتاب را انجام می دهد      *- 
 در درس ریاضی در بحث محیط ،دور کالس را بخوبی اندازه میگیرد      *- 
 در ورزش با کمترین خطا توپ را به داخل حلقه بسکتبال پرتاب می کند      *- 
 مکعبی را میسازد و اندازه حجم آن رو محاسبه می کند  در مبحث حجم،     *- 

 
استفاده می  ....محاسبه می کند ،پرتاب می کند ،می دود ،می سازد و دازه می گیرد،ان: پس از افعالی مثل     

 .طور خالصه فعالیت و کاري که دانش آموز انجام داده است را بیان می کنیم ب کنیم
 

  مدل کالس     
 )مدل کالس میتونه( با توجه به امکانات کالس     
 U بصورت     
 به شکل ردیفی یا پشت سر هم      
 به شکل دایره اي      
 به شکل گروهی      
 را به چند گروه ،گروهبندي کنیم    و می توانیم دانش آموزان     
البته این گروه بندي باید با کارتهاي رنگی و بصورت تصادفی باشه تا در هر گروه دانش آموز قوي و ضعیف با      

 هم باشند و تعداد هر گروه بستگی به تعداد کل کالس دارد 
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 ی شوند نفري تقسیم م 5گروه  5نفر باشند در  25مثال اگر کل دانش اموزان      
 

  وسایل و مواد آموزشی     
 در این قسمت از هرچیزي که در حین تدریس براي یادگیري استفاده شده باید نام برده شود     
 :مثل     

 کتاب            
 تابلو و گچ و یا وایت برد و ماژیک و پاکن            
 دفتر یادداشت و خودکار            
 چسب و قیچی  کاغذ رنگی و           
 ماکت           
 وسایل آزمایشگاهی            
 چارت            
 فلش کارت            
 نقشه            
 کره جغرافیا            
 ضبط صوت            
 پاورپوینت            
 فیلم            
 دست ساخته            
 .......... و           

 
  :تدریس هم بستگی به موضوع تدریس می تواند متغیر باشد اما روشهاي متداول اینها هستندروش      

 
   :روش فعال با رویکرد همیاري     
 روش بدیعه پردازي جهت شکوفاکردن خالقیت در دانش اموزان و ایجاد فرصت تفکر      
یافت جواب مناسب کم کم به هدف درس انگیزه و در  معلم سوال می پرسد و با ایجاد: روش پرسش و پاسخ     

 می رسند 
   :روش نمایشی     
درس را بصورت نمایش اجرا می کنند و با دیدن و استفاده از اشیا به مفهوم درس می رسند مثل اجراي یک      

  داستان از کتاب فارسی یا هدیه هاي آسمانی 
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   :روش مباحثه     
در مورد موضوع بحث و گفتگو می کنند و در نهایت با  همه با هم   در این روش معلم سوالی مطرح میکند ،     

 همکاري معلم به نتیجه می رسند 
  :روش توضیحی     

معلم بدون وقفه توضیح میدهد ولی این روش قدیمی هست و کارایی چندانی ندارد چون دانش آموزان شنونده   
 تنهایی خسته کننده خواهد بود  این روش در کنار روشهاي فعال دیگه می تونه مفید باشه بههستند 

  :روش اکتشافی     
این روش باعث ایجاد   در این روش معلم اصول رو می گوید و دانش آموزان خود دنبال راه حل می روند 

 خالقیت و کشف راه هاي نوین در درك مفهوم می شود
  :روش آزمایش     
مثال می خواهیم ببینیم آیا قند در آب حل ام میدهیم در این روش براي اینکه به نتیجه برسیم آزمایش انج     

 می شود یک مخلوط است یا محلول ؟
در درس علوم قسمت  در تدریس ممکن است از چند روش استفاده شود تا تدریس به هدف برسد مثال     

 .مواد از روش آزمایش و پرسش و پاسخ و مشاهده و آزمایش می توانیم استفاده کنیم   تغییرات
 :رفتار ورودي      
قبل از تدریس معلم باید با دانش اموزان ارتباط عاطفی برقرار کند و از نظر جسمی و روحی از احوال آنها       

 آگاهی پیدا کند 
 مثال سالم و احوالپرسی کند      
 داشته باشد حضور غیاب      
 و اگر کسی غایب هست علت را جویا شود      
 و در مورد مناسبتهاي مرتبط هم اشاره اي داشته باشد      
 مدت زمان این قسمت با توجه به کل زمان تدریس تعیین میشود     

 
  ارزشیابی تشخیصی یا پیش آزمون     
 .هست می پرسد  در این قسمت معلم چند پرسش که پیش نیاز درس جدید     
این پرسشها با موضوع درس مرتبط باشد و از درس قبلی و یا سال قبل ویا آموخته هاي قبلی دانش آموزان       

باشد و این پرسشها ذهن دانش اموزان را آماده می کند تا یادگیري بهتر صورت بگیرد مدت زمان این قسمت هم 
  .کل تدریس دارددقیقه باشد باز هم بستگی به مدت  5می تواند 
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  ایجاد انگیزه     
کند تا دانش اموزان با  به روز فکر دانش آموزان رو جذب درس در این قسمت معلم باید با روشی فعال و     

  .انگیزه و هیجان درس را دنبال کنند 
مطالعات )یا آوردن درس تاریخ یا  (مثال با اجراي یک نمایش(داستان درسیاز فارسی یا هدیه ) یا گفتن داستان     
در ریاضی) یا نشان دادن  و کیک( براي تدریس تقسیم و گنجایش ماکت (علوم )یا پذیرایی کردن با شربت یک

 .یک فیلم می توانیم باعث ایجاد انگیزه در دانش آموزان شویم 
 مثال براي تدریس تغییرات مواد     
اي  (  نون ،پنیر ،خیار و نیمرو )در کالس آورده میشود و دانش اموزان بادبادك درست می کنند و یا صبحانه      

 .با بریدن نان و خیار و یا نیمرو کردن تخم مرغ و ایجاد انگیزه وارد تدریس درس می شویم
 

  ارائه درس     
 و بیشترین زمان براي تدریس براي این قسمت اختصاص پیدا میکند تنه اصلی طرح درس ارائه درس هست     

 روشهاي خالق و فعال و وسایل آموزشی خوب گام به گام تدریس را انجام میدهد و دانش اموزان هممعلم با 
در این قسمت  فعاالنه شرکت می کنند و معلم با راهنمایی و فعالیتهاي هدفمند ،دانش اموزان را هدایت می کند

تهاي معلم و دانش آموزان در این معلم از دست ورزي ،بازي ،فرصت تفکر و فعالیت به دانش آموزان میدهد فعالی
دقیقه به این قسمت اختصاص می یابد بازم هم بستگی به میزان کل زمان  20قسمت نوشته می شود معموال 

 .تدریس می تواند متغییر باشد
 

   در تدریس تغییرات مواد علوم مثال     
مورد اینکه آیا رنگ و بو این مواد تغییر  معلم پرسشهایی می پرسد در وقتی خیار و پنیر با چاقو بریده می شود     

پیدا کرد ؟ دانش اموزان نتایج را در دفترچه یادداشت خود یا در جدولی یادداشت می کنند یا تخم مرغی را می 
شکنند و در ماهی تابه  روي شعله گاز نیمرو درست می کنند و معلم سوال می پرسد که وقتی تخم مرغ شکسته 

آن تغییر کرد ؟ و وقتی تخم مرغ پخته شد چطور ؟ نظرشون را در دفترچه بنویسن یا وقتی  شد رنگ و بو و یا مزه
بادبادك درست می کنند آیا بریدن کاغذ یا گره زدن نخ یا دوختن با نخ  ماهیت نخ یا کاغذ عوض شد یا رنگ و 

 مزه آنها تغییر کرد ؟
رمولهایی آشنا می کند ولی باید توجه کنیم که کم کم معلم ذهن دانش اموزان را با یک سري قوانین و ف     

و در نهایت همه نتایج  توسط سر گروه ها  دانش اموز  خودش به نتایج برسد یادگیري تثبیت بیشتري پیدا می کند
  .خوانده می شود
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  ارزشیابی پایانی و تکالیف خالق     
ثال کاربرگی داده میشود و یا تمرین کتاب در این قسمت یک نوع ارزشیابی  از کل تدریس گرفته میشود م     

دقیقه  10حل میشود و یا فلش کارت هایی آورده میشود تا یادگیري تثبیت یابد زمان این قسمت هم می تواند 
  .باشد بازم بستگی به سواالت و تمرین و کل زمان تدریس دارد 

 
  و تعیین تکلیف     
ید براي جلسه بعد آماده کنند مشخص می شود این تکالیف می در این قسمت تکالیفی که دانش اموزان با     

تواند دست ورزي یا حل  تمرین و یا تهیه یک پرسشنامه و یا مصاحبه و یا انجام آزمایش در منزل و یا تهیه نمونه 
 .جمع اوري کنند ) جمع آوري کنند هایی از محیط اطراف (مثال در علوم دانه هاي دو لپه اي و تک لپه

 
دیده شده همکاري از جایی طرح  .به جرات طرح درس  یکی از ملزومات اساسی یک معلم  موفق هست      

درس آماده  پرینت می گیره در حالیکه اصال براي کالسش نیست و اصال از روش و وسایلی که نوشته شده 
براي کالسمون طرح  چقدر زیباست و چقدر خوبه اصول یک طرح درس رو یاد بگیریم و خودمون استفاده نکرده ،

 .و یا طرح درسهایی نوشته میشه که اصول و چارچوب طرح درس رعایت نمیشه درس بنویسیم
چقدر خوبه معلمی که زحمت میکشه و تدریس زیبایی داره ،طرح درس  که سند کتبی کارش هست هم زیبا      

 .و اصولی باشه
 

 E5طرح درس ساخت گرا یا ساختار گرا یا مفهومی یا      
مفهوم  ساخت گرایی قدمت زیادي دارد حتی به زمان سقراط و افالطون می رسد اما ظهور آن به عنوان طرح      

می رسد و حاصل تالش افرادي مانند پیاژه ،برونر ،ویگوتسکی و دیویی به عنوان معماران اصلی  20به اواخر قرن 
رویکرد مساله  در امر آموزش به کار ببرند مثلبسیاري هم تالش کردند که ساخت گرایی را . این نظریه هستند

از جمله کسانی که توجه ویژه به ساخت گرایی دارد  محور ویتلی یا روش آزمایشگاهی ساندرز می توان نام برد
ژان ژاك روسو است او معتقد است که یادگیرنده باید خود پدیده ها را معنی دهد و راه و روش و عمل خود را 

 .مشخص کند 
 .ان دیویی هم بر محیط یادگیري  و تجربه مستقیم تاکید می کند ج     
 .برونر هم می گوید عملیات ویژه ذهن بخاطر تجربه هاي مختلف و متفاوت بوجود می آید      

 
  :و اما بطور خالصه     
ندارد همه ذهن است که دنیاي خاصی را براي انسان بوجود می آورد هیچ واقعیتی به طور مستقل وجود      

  .واقعیتها به ذهن انسانها و محیط آنها  بستگی دارد
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 :واینک تعریف ساختار گرایی     
ساختار گرایی یعنی یک نوع یادگیري است که بوسیله آن یادگیرنده  با استفاده از تجربه و دانش قبل دانش      

 .ربه جدید استفاده می کند یعنی از الگوهاي ذهنی  قبل ،براي تقویت و کسب تج.جدیدي کسب میکند
روش ساخت گرا یا مفهومی فرایند فعال واجتماعی است که در زندگی واقعی و نتیجه تعامل افراد با محیط      

طبیعی ساخته و پرداخته  می شود و دانش آموز یا یادگیرنده دانش و مهارت جدیدي بدست می آورد و یا خلق می 
  .ه هاي قبل هست بیشتر در ذهن ماندگار می شودو چون یادگیري بر اساس آموخت. کند
 :معلم در این روش     
و دانش آموز  نقش فعالی در یادگیري دارد و  می توان  است هدایتگرو هم شاگردي راهنما ،تسهیل کننده،     

 .گفت  یک نوع طرح دانش آموز محور است 
مرحله باید  5با سایر طرحها فرق می کند در قسمت ارائه درس از  ارایه درس و اما این  طرح درس در قسمت     

 .عبور کنیم 
 . هم می گویند E5به همین خاطر به این  روش      

 Engaging  در گیر شدن - 1
 Explorationکاوش  - 2
  Explantionتوصیف  - 3
 Elaborationشرح و بسط   -4     
 Evaluationارزشیابی  -5     

 
 :ک مراحلو حاال توضیح تک ت     
 :مرحله اول     

 :در گیر شدن  -1
در این مرحله براي جلب توجه دانش اموزان به موضوع مورد آموزش و ایجاد هیجان و انگیزه در آنها یک      

 .سوال یا داستان نیمه تمام یا یک عکس خوب یا یک فعالیت علمی منتسب و... می توان مورد استفاده قرار گیرد 
 .به طوریکه ذهن و حواس دانش آموز در گیر موضوع شود 

 
  :مرحله دوم     

 :کاوش  -2
در این مرحله خود دانش آموزان  در گیر در فرایند یادگیري میشوند در این مرحله یک قالب و چهارچوب      

  . براي تشکیل مفاهیم جدید بوجود می اید و معلم راهنما می باشد
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 :این مرحلهانش آموزان در د     
 مشاهده می کنند                                       
 یاداشت برداري میکنند                                       
  .و بحث و گفتگو می کنند                                       

 
 مرحله سوم      

 :توصیف -3
دانش آموز براي مشاهده هاي خود دالیل . نش آموز میدهددر این مرحله معلم رشته کارا رو به دست دا     

در این مرحله  .منطقی می گوید و مشاهده هاي خود را توصیف میکند و در مورد آنها بحث و گفتگو می گنند 
 .دانش اموزان ضمن جمع بندي آموخته هاي خود ،آنها را گزارش می دهد 

 
 مرحله چهارم      

 :شرح و بسط -4
معلم به دانش اموزان راه جمع  .له دانش آموزان خوشحالند که اطالعات زیادي بدست آوردنددر این مرح     

اوري اطالعات را می دهد و دانش اموزان یاد می گیرند که چگونه مشکالت را حل کنند و راه حل مناسب را پیدا 
س گفته می شود و واز دانش در این مرحله از مثالهاي اضافی  و موارد بیشتري در مورد مفهوم اصلی در .کنند 

 .آموزان خواسته می شود که از آموخته هاي قبلی خود براي گسترش و بسط و تعمیم مفاهیم استفاده کند 
 

 مرحله پنجم      
 :ارزشیابی -5

ارزشیابی مستمر از اول فعالیت بوده ولی در این مرحله معلم با روشی جذاب و جدید می تواند از دانش آموزان      
مثال می تواند از هر گروه بخواهد نمودار یا جدولی یا نقاشی یا نقشه ذهنی از آموخته هاي  ارزشیابی به عمل آورد

  .خودشان بکشند و هرچه کاملتر و بهتر ترسیم شود بازخورد بهتري خواهند گرفت 
 

 براي توضیح بیشتر یک مورد  از ارایه درس با روش ساختار گرا با تفکیک مراحل آورده می شود      
 

 ماده چیست ؟ : موضوع درس     
 

 درگیر کردنگام اول:      
این مرحله براي جلب توجه کالس به موضوع مورد آموزش و ایجاد هیجان و انگیزه در فراگیران طراحی شده      

ن را به گروه هاي سه نفري تقسیم می کنیم و به هر گروه یک عدد  بادکنک باد شده، یک دانش آموزا .است
برگ کاغذ و یک بادکنک پر شده با آب می دهیم. اکنون تصاویر یا اجسامی را به آن ها نشان می دهیم که 
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براي معرفی حالت هاي دیگر  گویاي سه حالت ماده باشند. مثال: تعدادي چوب به عنوان حالت جامد، آب یا مایع
مایع و بادکنک یا توپ پرباد براي حالت گازي. توضیحی درباره ي سه حالت ماده به آن ها نمی دهیم و می 

  .گذاریم با اشیایی که به آن ها داده ایم خودشان تازه ها را کشف کنند
  

 کاوشگام دوم:      
باشد دانش آموزان در حیطه فعالیت مشخص شده به در این مرحله که در واقع مطالعه بعد از ایجاد انگیزه می      

تفکر آزاد می پردازند. این مرحله به دانش آموزان در ایجاد یک قالب و چارچوب فکري براي تشکیل مفاهیم 
 .جدید کمک می کند

اکنون مرحله شروع شناسایی و آزمایش توسط دانش آموزان است. از آنها می خواهیم  درباره ي چیزهایی که      
به آن ها داده ایم  روي یک برگ کاغذ، هرچه به ذهنشان می رسد بنویسند. به دانش آموزانی که بادکنک پر از 

 .ک، نخ بادکنک ها را به آهستگی باز کنند هوا یا آب داده ایم می گوییم تا پس از نوشتن درباره ي حالت بادکن
 

 توصیفگام سوم:      
در این مرحله باید رشته کار را به دست دانش آموزان بدهیم. از آن ها می خواهیم براي کار و فعالیت هایی      

یف که انجام داده اند توضیح منطقی و مستدل ارائه کنند. از هر گروه یک نفر انتخاب می کنیم تا به توص
مشاهدات گروه بپردازد. این توصیف می تواند با استفاده از برگه ي یادداشتی که در مرحله ي قبل کامل شده 

 .است صورت بگیرد
از دانش آموزان می خواهیم در باره ي آنچه رخ داده و حالت آن چه درون بادکنک هاست ، ویژگی هایی که       

رخ داده توضیح بدهند . دانش آموزان را  راهنمایی می کنیم تا در  دارند و آنچه بعد از باز کردن درب بادکنک
 .شکل ، سبک، سنگین و ... استفاده کنند توصیف خود از کلماتی مانند سفت ، غیر قابل مشاهده ، مرطوب ، بی

 
 شرح و بسطگام چهارم:      
. بیان مثال هاي اضافی و موارد در این مرحله می توانیم پیرامون مفاهیم اصلی درس مطالبی ارائه دهیم     

بیشتر درباره موضوع اصلی می تواند به دانش آموزان کمک کند تا خودشان مشکالت را حل کرده و پاسخ 
مختلف اطالعات خود را گسترش دهند.  سواالت خود را بیابند. در این مرحله آن ها می توانند با استفاده از منابع

خته ها و یادگییر هاي قبلی خود براي بسط و تعمیم به دیگر مفاهیم استفاده از دانش آموزان می خواهیم از آمو
 .کنند
روي تخته کالس سه ستون براي سه حالت جامد، مایع و گاز می کشیم. کمی درباره هریک از حالت هاي      

ین مرحله ا ماده توضیح می دهیم و سپس با کمک دانش آموزان، خصوصیات مربوط به هر یک از حالت هاي ما ،
می توانیم پیرامون مفاهیم اصلی درس مطالبی ارائه دهیم. بیان مثال هاي اضافی و موارد بیشتر درباره موضوع 
اصلی می تواند به دانش آموزان کمک کند تا خودشان مشکالت را حل کرده و پاسخ سواالت خود را بیابند. در 
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ف اطالعات خود را گسترش دهند. از دانش آموزان می این مرحله آن ها می توانند با استفاده از منابع مختل
 .خواهیم از آموخته ها و یادگیري هاي قبلی خود براي بسط و تعمیم به دیگر مفاهیم استفاده کنند

روي تخته کالس سه ستون براي سه حالت جامد، مایع و گاز می کشیم. کمی درباره هریک از حالت هاي      
ا کمک دانش آموزان، خصوصیات مربوط به هر یک از حالت هاي ماده را می ماده توضیح می دهیم و سپس ب

نویسیم در حین کار اشتباه هاي آن ها را تصحیح می کنیم ، به این معنی که اگر اشتباها خصوصیتی را براي 
 جسم جامدي مثال زدند، با کمی توضیح خصوصیت مورد نظر را براي حالتی از ماده که صحیح است، می نویسیم

. از دانش آموزان می خواهیم تا مثال هاي متعددي از حاالت مواد ارائه کنند خودمان هم در این کار به آن ها 
کمک می کنیم تا جایی که دانش آموزان کامال به مفهوم مورد نظر برسند. سعی می کنیم همه ي دانش آموزان 

 ))دقیق تر هدایت کنیدبچه ها را براي تالش بیشتر و بررسی  ((     .در بحث شرکت کنند
 
 ارزشیابیگام پنجم:       

در این مرحله براي ارزشیابی پایانی از هر گروه می خواهیم توصیف کاملی از حاالت مختلف مواد( جامد،مایع      
و گاز) بنویسند و آن را ارائه دهند. سپس آن را در اختیار گروه دیگر قرار می دهیم و می خواهیم تا بر اساس معیار 

 .دهند. از روش خود ارزیابی هم می توانیم استفاده کنیم هاي تعیین شده از سوي معلم آن را مورد ارزشیابی قرار
 

 :دانش آموزان در پایان اجراي طرح باید بر این نکات مسلط شده باشند     
 .تعریف دقیقی از سه حالت ماده ارائه دهند  -*      
 .مثال ارائه کنندبراي هر حالت حداقل پنج  -*      

 .تفاوت ها واحتماال کاربرد مختصري از هر یک از حالت هاي ماده را بیان کنند -*      
 
 


