طرح درس

ماده درسي  :علوم تجربي

پايه  :هشتم

مدت زمان تدريس 09 :دقیقه

عنوان درس :مغناطیس
نام دبیر  :مدينه يوسف زاده

هدف كلي درس  :آشنايي دانش آموزان با مفهوم مغناطیس
پس از پايان آموزش از دانش آموزان انتظار مي رود بتوانند:
 -1القای مغناطیسي را تعريف كند.

-2انواع آهنربا را نام گذاری كند .

3ـ با انجام آزمايش چگونگي كار آهنربا را توضیح دهد .
4ـ قطب های آهن ربا را شناسايي كند.

5ـ با موتور الکتريکي آشنا شود .

6ـ تولید الکتريسیته را توضیح دهد 7 .ـ مفهوم مغناطیس و غیر مغناطیس را درک كند .
 -8در انجام آزمايش ها با افراد گروه مشاركت فعال داشته باشد.
 :0عالقه مندی خود را در بحث گروهي نشان دهد.
روش تدريس :روش تلفیقي(بارش مغزی  ،مشاهده  ،بحث گروهي ،پرسش و پاسخ،روش
توضیحي،آزمايش ،اندازه گیری)
اقدامات قبل
از تدريس

مدل و نحوه گروه بندی  :گروه آموزشي نیم دايره ای  5نفری ( Uشکل )
رسانه های كمك آموزشي  :كتاب ،تصوير،انواع آهنربا  ،سوزن ته گرد ،باتری  ،رايانه CD،
آموزشي ،گچ رنگي،تخته كالس و...
قبل از شروع درس
سالم ،احوالپرسي از دانشآموزان ،دقت در وضعیت جسمي و حضور و غیاب آنها ،
كنترل و بررسي تکالیف دانشآموزان با امضاءو تاريخ و ثبت نمره ،تشويق تکالیف
برتر ،بررسي وضعیت روحي و رواني دانش آموزان ،تغییر فضای فیزيکي
كالس،حديث -.چندتوصیه به دانش آموزان برای رعايت نظم و انضباط در تمام
مراحل زندگي با الهام گرفتن از طبیعت پرشش درس جلسه گذشته از چند دانش
آموز و ثبت نمره مستمری كالسي برای آنها و بررسي نقاط قوت و ضعف آنها جهت
راهنمايي و هدايت آنها به سوی تالش هر چه بیشتر و برگزاری آزمون كوتاه مدت
برای كل دانش آموزان (هر جلسه يك سوال )
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ايجاد ارتباط و انگیزه سازی  :اشاره به اين موضوع كه انسان از زمان خلقت همیشه
دنبال اين بوده كه بتواند كارهای خود را به آساني و در كمترين زمان انجام دهد چند
نمونه از موادی را كه مغناطیس و غیر مغناطیس هستند را خاطر نشان كنیم .
و طرح چند سئوال جهت آماده سازی مانند چند نمونه از استفاده از آهنربا در زندگي
روزمره را نام ببريد ؟ كاربردهای مغناطیس در زندگي روزمره را نا م ببريد ؟
اقدامات
تدريس

19
دقیقه

و طرح چند پرسش ديگر .نشان دادن چند تصوير از جمله تصوير كتاب درسي برای
مشاهده القای مغناطیسي  ،موتور الکتريکي  ،آهنربای الکتريکي و تولید الکتريسیته
ارزشیابي تشخیصي -1 :القای مغناطیسي را تعريف كنید.
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( فرايند -2انواع آهنربا را نام ببريد 3 .ـ با انجام آزمايش چگونگي كار آهنربا را توضیح دهید .
دقیقه
4ـ قطب های آهن ربا را شناسايي كنید5 .ـ موتور الکتريکي را توضیح دهید.
يادهي
يادگیری) 6ـ تولید الکتريسیته را توضیح دهید 7 .ـ مفهوم مغناطیس و غیر مغناطیس چیست؟
فعالیت معلم و دانش آموز  :ارائه درس جديد
فعالیت های معلّم  :نوشتن چند سوال در تخته سیاه (مغناطیس و غیر مغناطیس
چیست ؟ و چرا از آهنرباها استفاده مي كنیم –الکتريسیته چیست و شما الکتريسیته
را در كجاها ديده ايد يا استفاده كرده ايد آيا میدانید آهنرباها چه كاربردهايي دارد و
 ،...كنترل و هدايت دانش آموزان در هنگام جواب دادن به يکديگر  ،فعال نگه داشتن
كالس برای جلوگیری از منزوی شدن دانش آموزان ضعیف و گوشه گیر  ،شناسايي و
توجه به نقاطي از كالس كه دانش آموزان اخالل گر در كالس وجود دارند تا فرصت و
زمینه اخالل در روند تدريس از بین برود  ،حركت در كل كالس و در بین رديف های
صندلي دانش آموزان تا دانش آموزان صمیمیت بیشتری احساس كنند و اضطراب آنها
از جواب دادن به سواالت از بین برود،كنترل وراهنمايي درهنگام آزمايش،استفاده
ازCDآموزشي بوسیله ی رايانه .توضیحات كامل آهنربا و انواع آن و مفهوم مغناطیس
و غیر مغناطیس و تولید الکتريسیته  ،القای الکتريکي و  ...واصالح نقشه مفهومي
دانش آموزان در پايان تدريس فعالیّت های دانش آموز  :دادن پاسخ به پرسش های
معلم  ،مشاهده تصاوير آهنرباها و قطب های آن و بحث و تبادل نظر در مورد آن
ها،انجام آزمايش به صورت گروهي ،نوشتن خالصه درس از روی تخته سیاه ،خواندن
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متن درس ،رسم قطب های آهن ربا و ، ...جمع بندی درس توسط دانش
آموزان جمعبندی وخالصه در اين مرحله از درس ارائه شده خالصه و جمعبندی به
عمل آمده و در روی تابلو نوشته شده و سپس بهصورت پرسش ازدانشآموزان سؤاالتي
بهعمل ميآيد بايد افراد گروه برای جواب مشورت كرده و جواب توسط منشي گروه
نوشته شود سپس جواب هر گروه رابررسي كرده و در نهايت همهی گروهها را تشويق و
به گروه برتر جايزه داده شود تا درس خالصه شود:
فعّالیت های خالقانه دانش آموز :تهیه لیستي از وسايلي كه در آن ها از مغناطیس
استفاده شده و يك نمونه را تحقیق كنید .
ارزشیابي تکويني و پاياني  -1 :القای مغناطیسي را تعريف كنید.
-2انواع آهنربا را نام ببريد 3 .ـ با انجام آزمايش چگونگي كار آهنربا را توضیح دهید .
4ـ قطب های آهن ربا را شناسايي كنید.

5ـ موتور الکتريکي را توضیح دهید.
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6ـ تولید الکتريسیته را توضیح دهید 7 .ـ مفهوم مغناطیس و غیر مغناطیس چیست؟
تعیین تکلیف ( گروهي و انفرادی ) چند نمونه از كاربرد آهنربا را كه در زندگي شما
نقش دارد را نام برده و برای جلسه آينده جهت پرسش از درس امروز و آزمون كوتاه
مدت آماده باشید(انفرادی ) گروههای فعال كالس با وسايل ساده اطراف خود مفهوم
مغناطیس و غیر مغناطیس را نشان دهند و قطب های آهنربا را با انجام آزمايشي
مشخص كنند ( .گروهي)

5
دقیقه

