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شناسایی کند و بر اساس موقعیت ، تاثیر آن را کم یا در موقعیت ها ی مختلف ، نیروی اصطکاک را میزان مفید دانش آموز بتواند 

 .زیاد نماید

 

 دوم:مالک و شواهد یادگیریگام 

 نگرش دانش آموز به نیروی اصطکاک بعد از انجام آزمایش ؛ اصالح شده باشد و بهبود یافته باشد.           

 دانش آموز در فرایند اجرا ؛ همفکری و همکاری موثر و فعال نماید.           

 در هنگام اجرا و پس از آن به سالمت خود و همکالسی هایش و پاکیزگی محیط ، توجه نماید.          

 در راستای بهبود سطح رفاه زندگی خود و هم نوعانش از نیروی اصطکاک بهره بگیرد.         

 

  

 گام سوم:تکلیف)بافت مسئله،وسایل و ابزارها،شیوه ی اجرای تکلیف(
 

 اک می نمایم ؛ از آنها می پرسم آزمایش ها و فعالیت ها ، اقدام به شناسایی نوع نگرش دانش آموزان به نیروی اصطکقبل از شروع 

 جهت حرکت بر جسم اثر می گذارد ؛ می تواند مفید باشد یا خیر؟به نظر شما ، اینکه نیرویی مثل نیروی اصطکاک ، همواره خالف 
 

 موقعیت هایی و چگونه؟ اگر می تواند مفید واقع شود ؛ در چه
 

 اگر هم جواب شما منفی باشد با انجام آزمایش و فعالیت های امروز ، نتیجه ی حدس های خود را خواهید یافت.
 

با حرکت دادن  می خواهم که دانش آموزان یگروههادر کارگاه چند لوالی زنگ رده ی پنجره را روی میز کارگاه می گذارم و از      

 کم است یا زیاد ؟  دهد ؛ میزان اصطکاک این لوالهاتشخیص  لوال ها

پس از شنیدن نظرات و استدالل دانش آموزان ؛ پرسش هدایت گر  : به نظر شما برای تنظیم اصطکاک آن به مقدار مفید ، باید از 

 برای تنظیم اصطکاک لوالها و روان کردن حرکت شان ، استفاده کنیم ؟کدام وسایل موجود در کارگاه 

از آنها می پرسم که شما در یک روز سرد زمستانی قصد سفر از شیراز به طرف دریاچه ی زیبای زریبار مریوان در استان پایان در 

غیر از کپسول آتش کردستان و لذت بردن از جاذبه های طبیعی آنجا را دارید ؛ قبل از حرکت با ماشین شخصی ، فکر می کنید به 

و سالمت در جاده را  الزم دارید که با خود ببرید و دلیل اینکه این وسایل را با خود می برید چه وسایلی برای ایمنی نشانی ، 

 چیست؟

 

روغن گریس یا هر نوع روغن مناسب برای روان  –سُمباده  –لوالهای زنگ زده ی پنجره  : الزم انجام آزمایش کارگاهی  وسایل

 کردن حرکت لوالها

 



 

 

 گام چهارم:راهنمای توصیف عملکرد

 مسلط نشانه های یادگیری

 و فعاالنه

 نسبتاً

 مسلط

 اندک

 مسلط

نیازمند 

 راهنمایی

     در فرایند انجام آزمایش ، دقت الزم و عملکرد موثری دارد. – 1

میزان اصطکاک ) کم  یا زیاد بودن اصطکاک ( را در موقعیت شناسایی  – 2

 کرده و برای تنظیم میزان مفید اصطکاک ، طراحی ذهنی و اقدام می کند.

    

برای  تنظیم میزان اصطکاک مفید ، فرایند انجام آزمایش را با دقت و  - 3

و در استدالل احتیاط مشاهده کرده و از مشاهداتش ، در جریان نتیجه گیری 

 هایش بهره می گیرد.

    

در هر موقعیت ، با هم گروهی هایش در راستای انجام عملکرد مناسبی  -4

 همکاری می نماید.طراحی ذهنی و برای تشخیص میزان اصطکاک مفید ، 

    

     ایمنی در کار و حفظ سالمت خود و همکالسی هایش را رعایت می کند. – 5

راههای استان های کوهستانی مانند با درک موقعیت برفی و یخی بودن  – 6

استان های غرب و شمال غرب کشور ، زنجیر چرخ ، شن و ماسه ، بیل و 

 پیشنهاد می کند.تایرهای آجدار مخصوص را 

    

در پایان کارگاه ، از بهبود نگرش اش به نیروی اصطکاک و تصمیم خود   -7

آموزه ها و مهارتهای کارگاهی اش در محیط منزل و           مبنی بر عملکردی کردن 

 بیان می کند. محیط های دیگر با توجه به موقعیت ،

    

     هم گروهی هایش تمیز و پاکیزه می کند در پایان هر مرحله ، محیط فعالیت را با -8

 بازخورد توصیفی :  

 

 
 

 گام پنجم:خودسنجی

 آیا از فعالیت علمی عملی گروهی مان راضی هستیم ؟ – 1

 به نظر آموزگار و هم گروهی هایم ، در این فعالیت ، چه مواردی را بهتر و بیشتر یادگرفتم؟ – 2

 به نظر آموزگار و هم گروهی هایم ، در بهتر یادگیری و عملکرد ، چه مواردی باید بیشتر تالش کنم؟ - 3

 شتر یاد بگیرم و عمل کنم ، چه کارهایی باید انجام دهم؟برای اینکه بهتر و بی – 4

 از این فعالیت و  عملکرد خودم و هم گروهی هایم ، چه موارد جدیدی را یادگرفتم؟ -5

 

 

 


