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 مشخصات کلی

 دقیقه                     مقطع:ابتدایی 45نام درس:علوم تجربی                  مدت جلسه:

  ح:نفر                   پایه:چهارم                                     طرا 30تعداد شاگردان:

 66تا  63فحه: ص                                کاوشگری      عنوان فصل: سنگ ها                     

 سطوح
 سطح اول:دانش آموزان انواع سنگ ها را مشاهده می کنند.

 نند.کح می سطح دوم:دانش آموزان ضمن مشاهده  تصاویر سنگ ها سواالتی را نیز در این ارتباط مطر

 سطح سوم:دانش آموزان به تجزیه و تحلیل و آزمایش فعالیت های خود می پردازند.

 نزما

 اهداف رفتاری
 دانش آموزان مواد تشکیل دهنده سنگ های مختلف را شناسایی کنند. .1

 دانش آموز ان با چگونگی تشکیل سنگ ها آشنایی نسبی داشته باشند. .2

 

  غیابدفتر حضور،-4گچ یا تخته پاک کن.    -3شن و ماسه.   -2چند نمونه از سنگ های مختلف.  -1 وسایل

  کاوشگری-سش و پاسخپر-بحث گروهی روش تدریس

ارزشیابی 

 تشخیص
 اشند.باشته داز دانش آموزان انتظار می رود که اطالعات اولیه درباره سنگ و مواد تشکیل دهنده آنها 
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ایجاد انگیزه  و 

 زمینه سازی

ه اه خود به همرهم چندتا سنگ که ب از دانش آموزان سوال میکنیم که چرا سنگ ها با هم تفاوت دارند  بعد

 کالس آورده ایم به آنها نشان می دهیم.
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انجام کارهای 

 مقدماتی 
 سالم و احوالپرسی و حضور و غیاب و بررسی تکالیف قبلی 
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 ارائه ی درس

م: ی کنیمبا چند سوال به عنوان رفتار ورودی با توجه به روش کاوشگری به شرح زیر شروع به تدریس 

ه هر خواهم ک ها میاستفاده از حواس ......را لمس و نگاه و بو کنند. ب:طرح سوال از مشاهدات:پس از آنالف:

وهی ای گرگروه در مورد مشاهدات خود سوالی مطرح نمایند.  ج:تشکیل فرضیه:بعد از مطرح شدن سوال ه

 ین مرحله:در امی دهند.  دمختلف در مورد اندازه،شکل و فرضیه را با توجه به مشاهدات انجام شده تشکیل 

 ه خود رات آمدهریک از گروه ها فرضیه های خود را مورد آزمایش قرار می دهد و در مرحله دوم نتایج بدس

 تجزیه و تحلیل قرار دهند و سوال جدید مطرح می نمایند.
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 5 کنیم. مطالب گفته شده  را در چند دقیقه به صورت خالصه برای دانش آموزان مرور می  جمع بندی

ارزشیابی 

 تکوینی

نها را آشکیل در این مرحله از دانش آموزان خواسته می شود که سنگ های مختلف را نام ببرند وچگونگی ت

 شرح دهند.
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 تعیین تکلیف
همراه  وری واز دانش آموزان می خواهیم که از اطراف خانه و محل زندگی خود سنگ های مختلفی را جمع ا

 ند.خود به مدرسه بیاور
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