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 درس انرژی الکتریکی       چهارم علوم درس طرح
 27 صفحه اول و 25-26 صفحات

 آشنا شدن با انرژی الکتریکی هدف کلی :طراح

 آشنا شدن دانش آموزان با تبدیل انرژی های الکتریکی- اهداف جزیی

 آشنا شدن با راه های صرفه جویی در مصرف برق-

 فتهری الکتریکی در آنها به کار آشنا شدن دانش آموزان با وسایلی که انرژ--

 آشنا شدن دانش آموزا با راه های تولید انرژی الکتریکی-

 بحث گروهی–پرسش وپاسخ  روش تدریس

ها می ز آناز دانش آموزان می خواهیم تا به تصویر صفحه اول فصل نگاه کنند وسپس ا ارزشیابی تشخیصی

زان د واز این طریق به میخواهیم تا هر آنچه  درمورد آن می دانند صحبت کنن

 اطالعات اولیه آنها دست می یابیم.

د واز ق برمی توان بسته به موقعیت، دانش آموزان را درنزدیکی یکی از پایه های بر ایجاد انگیزه 

 نزدیک آن را مشاهده کرد وتدریس را در آنجا انجام داد. 

های  هرا  د درباره ی انرژی الکتریکی واز دانش آموزان می خواهیم در گروه های خو ارائه درس جدید

رق اگر ب ینکهصرفه جویی از آن در زندگی روزمره واینکه درباره ی فواید این انرژی وا

از  خانه آنها روزی قطع شود چه مشکالتی پیش می آید گفت وگو کنند وسپس یکی

بحث  ده ،اعضای گروه نتیجه را برای کالس ارائه می دهد ودرباره ی گزارش انجام ش

 وگفت وگو می شود.

م ت راناه اسپرسیدن سواالتی مانند : یک وسیله که در آن انرژی الکتریکی به کار رفت ارزشیابی تکوینی 

 ببرید وتبدیل انرژی های آن را بیان کنید؟

لم ط معدرس را توسط دانش آموزان مرور کرده و هر آنچه از قلم افتاده باشد توس جمع بندی

 گفته می شود .

ی رابه صورت گروه 27از دانش آموزان بخواهیم در گروه های خود جدول صفحه  ارزشیابی پایانی

 تکمیل کنند .

 

 اید آنوفو از دانش آموزان بخواهیم درباره ی انرژی الکتریکی ، راه های صرفه جویی تعیین تکلیف

 در زندگی روزمره تحقیقی انجام دهند وبه کالس ارائه دهند .
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        28-27س علوم پایه چهارم.ص طرح در 

 هدف کلی آشنایی  دانش آموزان با باتری و درست کردن مدار ساده الکتریکی

 دانش آموزان با انواع باتری ها آشنا شوند.-1

دانش آموزان بتوانند مدار الکتریکی ساده بسازند. -2  

دانش آموزان با وسایل مختلف الکتریکی آشنا شوند. -3  

وزان به صرفه جویی در مصرف برق ترغیب شوند.دانش آم -4  

دانش آموزان می توانند شیوه تبدیل انرژی  وسایل مختلف برقی را  با هم  -5

 مقایسه کنند.
 

 اهداف جزیی

 

 روش تدریس پرسش و پاسخ، بحث گروهی  

پرسش سوال:  چه وسایلی را می شناسید که با باتری کار می کنند؟  ارزشیابی  

 تشخیصی

ردن چند نوع اسباب بازی مختلف که با باتری کار می کنند.آو   ایجاد انگیزه 

ابتدا معلم از دانش آموزان می خواهد که به صورت گروهی نام وسایل برقی که در 

در بنویسند و شیوه تبدیل انرژی آن را 27خانه استفاده می کنند را در جدول ص

ی دهد تا کار خود را انجام دهند . ستون مقابل شرح دهند.و زمان خاصی را به آنها م

در حینی که دانش آموزان کار خود را انجام می دهند معلم بر کار گروه ها نظارت 

می کندو به آنها تذکر می دهد که بعضی از وسایل انرژی الکتریکی را به چند نوع 

 انرژی تبدیل می کند. بعد از اتمام وقت از هر گروه یک نفر می آید و کار گروه را

خود را برای بقیه دانش آموزان شرح می دهد و درستی یا نادرستی آن مورد 

 ارایه درس
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لی که قضاوت و بحث قرار می گیرد بعد از این کار از دانش آموزان می خواهد وسای

جلسه قبل به آنها گفته بود را روی میز خود بگذارند)وسایلی که به باتری نیاز 

ده را نیز به دانش آموزان نشان می دارند(وسپس  اسباب بازی هایی که با خود آور

دهد و از آنها می خواهد که محل قرار گرفتن باتری را در وسایل خود نشان 

دهند.سپس از آنها می پرسد که چرا این وسایل با باتری کار می کنند و بعضی از 

اینها به دو یا چند باتری نیاز دارند؟ بعد از اینکه هر کدام جوابی دادند توضیحات 

لی را معلم می گوید که باتری ها انرژی دارند و می توانند در مدار الکتریکی تکمی

انرژی تولید کنند و سبب حرکت و تولید نور و.. همانطور که در وسایل مختلفی که 

با خود آورده اید مثال در چراغ قوه تولید نور،در ماشین کنترلی تولید حرکت می 

آورده)باتری ساعت مچی و دیواری  کند.سپس باتری های مختلف را که با خود

باتری موبایل.باتری اسباب بازی و..(را به دانش آموزان نشان می دهد و می گوید که 

بستگی به نوع وسیله و نیاز به انرژی مختلف باتری ها نیز متنوع اند.سپس بار دیگر 

و گروه ها جمع می شوند و وسایل آزایش)سیم.چراغ.باتری و میخ( را در می آورند 

با راهنمایی معلم شروع به ساخت مدار الکتریکی ساده می کنند.بعد از هر گروهی 

که کار خود را زودتر انجام داد بخواهید که کار خود را به بقیه نشان دهد و توضیح 

 دهد که چگونه مدار را ساخته و المپ چگونه روشن می شود . 

تی را از گروه ها می پرسید مثال دلیل در حین انجام آزمایش بستن مدار معلم سوال

 استفاده از سیم در مدار.چگونه مدار را خاموش می کنیدو...

 ارزشیابی تکوینی

را  از هر گروه یک نفر پای تابلو می آید و یک جمله که از درس امروز یاد گرفته

 برای ما می نویسد. و سپس متن درس روخوانی می شود.

 جمع بندی

ی نیز معلم  پرسش های زیر را به صورت پاور پوینت روی صفحه ارزشیابی  پایان

 نمایش می دهد و دانش آموزان به انتخاب معلم جواب می دهند توسط :

انواع باتری و کاربرد آن را نام ببرید-1  

چرا بعضی از وسایل به چند باتری نیاز دارند؟ -2  

د؟تلویزیون انرژی الکتریکی را به چه انرژی تبدیل می کن -3  

 تکلیف:

ارزشیابی پایانی و 

 تعیین تکلیف



 

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
ویرایش این طرح درس  به قیمت فقط دو هزار تومان  به همین سایت 

 www.moallemsite.irمراجعه کنید . 

4 
 

از دانش آموزان می خواهم که شکل مداری که ساخته اند را در دفتر علوم خود 

 رسم کنند.

 

 

 

 

 

 

    

روشن کردن دو المپ با استفاده از باتری ،29ی ی چهارم، صفحهعلوم پایه  

 طراح:

ستفاده از باتریی روشن کردن دو المپ با اآموزان با نحوهآشنایی دانش  هدف کلی 

 آموز بتواند با استفاده از وسایل مورد نیاز مدار متوالی ببندد.دانش (1

 آموز بتواند با استفاده از وسایل مورد نیاز مدار موازی ببندد.دانش (2

 اموز نسبت به آشنایی با انرژی الکتریکی عالقه نشان دهد.دانش (3

 ش را رعایت کند.آموز نکات ایمنی در هنگام انجام آزمایدانش (4

 های گروهی به طور فعال شرکت کنند.اموزان در بحثدانش (5

 آموزان تفاوت یک مدار متوالی و یک مدار موازی را بدانند.دانش (6

 اهداف جزیی

 روش تدریس اکتشافی هدایت شده، آزمایشی، بحث گروهی

ان آموزی شروع این بخش از فعالیت، این سوال را از دانشمعلم برای تعیین نقطه

ب پرسد، برای یک ساخت یک مدار ساده چه مراحلی را باید طی کنیم،  به ترتیمی

 بیان کنید؟

ارزشیابی 

 تشخیصی

 آموزان برای انجام این فعالیت، کلیپی ازمعلم برای ایجاد حس کنجکاوی دانش

 گذارد.آموزان به نمایش میساخت مدارهای جالب را برای دانش

 ایجاد انگیزه
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 کند و قبل از شروعآموزان را گروه بندی میاز ایجاد انگیزه، دانش معلم پس

 کند.آزمایش و دادن وسایل، به علت خطر برق گرفتگی، نکات ایمنی را گوشزد می

منی ل ایبهتر است این فعالیت در محیطآزمایشگاه انجام بگیرد تا با استفاده از وسای

 س معلم وسایل الزم را که توسطتر شود. سپموجود در آزمایشگاه میزان خطر کم

ش کند. این وسایل عبارت اند: سیم روکآموزان تهیه شده است را بررسی میدانش

ک یی المپ، چند عدد المپ، و دار، باتری، چسب نواری برق )لنت(، چند عدد پایه

 ی نازک چوبی.تخته

آن  خواهد که به طور گروهی مداری را ببندند که باآموزان میسپس معلم از دانش

 دو المپ را روشن کنند.

 واند را بکشند بعد از این مرحله از آنها میخواهد که  شکل مداری که  بسته 

 اهد کهخوها میی گروه آن را در کالس ارائه دهد. بعد از این مرحله از آننماینده

یه ل مدار خود را با دو نوع مدار موجود در کتاب مقایسه کنند. و شبهر گروه شک

یش هر کدام که بود ان را عالمت بزنند. در این صورت مدار دیگر را ببندند. و پ

 اید بهآموزان با کمک معلم بهای گروه خود را در هر مدار آزمایش کنند. دانشبینی

یک  اند، اگرورت متوالی بسته شدهها به صاین نتیجه برسند که در مداری که المپ

ها به شود ولی در مداری که المپالمپ برداشته شود. المپ دیگر خاموش می

-اند، اگر یک المپ برداشته شود، المپ دیگریروشن میصورت موازی بسته شده

 ماند.

 ارائه درس جدید

ی ت مشاهدهکند، در صورمعلم هر  مرحله از مراحل انجام این فعالیت را ارزیابی می

پردازد.هرگونه اشتباه در انجام این فعالیت، به اصالح آن می  

 ارزشیابی تکوینی

گیرد.بندی به همراه ارزشیابی پایانی صورت میجمع  جمع بندی 

و از اوکند ارزشیابی پایانی: معلم به طور تصادفی از هر گروه یک نفر را انتخاب می

دار مزی یا متوالی را بیان کند؟ ویا تفاوت خواهد که مراحل ساخت یک مدار موامی

 موازی ومتوالی را شرح دهد؟

خواهیم که به صورت فردی فعالیت ساخت چراغ آموزان میتعیین تکلیف: از دانش

ی بعد در کالس ارائه دهند و بهترین چراغ راهنما را در خانه انجام دهند وجلسه

ارزشیابی پایانی و 

 تعیین تکلیف
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 شود.راهنما در نمایشگاه به نماییش گذاشته می

 

مدرس: پریا  زمان

 فرهادی

-مدرسه:       نام درس: پایه:چهارم 

ی انرژیالکتریکی،صفحه

۳۰-۳۱-۳۲  
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 هدف کلی: آشنایی با موادرسانا و نارسانا 

 
 

 آموز بتواند چند مثال برای مواد رسانا بزند.دانش -۱شناختی:

 م نارسانا بیان کند.آموز بتواند چند مثال از اجسادانش -۲

 آموز با مفهوم رسانا و نارسانا آشنا شود.دانش -۳

 های صرفه جویی در مصرف برق آشنا شود.آموز با راهدانش -۴

 های آلودگی هوا آشنا شود.دانش آموز با راه-۵

 آموز با منابع تولید الکتریکی آشنا شود.دانش-۶

 اهداف جزئی

 مدار الکتریکی درست کند. آموز بتواند یکدانش -۱مهارتی: 

ی مناسب را آموز بتواند در یک مدار الکتریکی یک وسیلهدانش-۲

 ی رسانای مدار کند.جایگزین ماده

ا د آنهدار ی رسانا و نارساناآموز بتواند در حالی که چند وسیلهدانش -۳

ان ی رسانا را در میبندی کند یا وسیلهرا به صورت جداگانه دسته

 انا تشخیص دهد و بالعکس.وسایل نارس

جویی ی خود کارهایی را که برای صرفهآموز در زندگی روزمرهدانش-۴

ی خود آموز در زندگی روزمرهدر مصرف برق است انجام دهد  یا دانش

 در مصرف برق صرفه جویی کند.

 ود ازگرفتگی نشآموز بتواند در زمان نیاز برای اینکه دچار برقدانش -۵

 نای مناسب استفاده کند.ی نارساماده

شوند هایی که منجر به آلودگی هوا میآموز از انجام فعالیتدانش-۶

 بتواند استفاده کند.

ی رهجویی در زندگی روزمدانشآموز بتواند چندین روش برای صرفه -۷

 اش مثال بزند.خانواده

 شود. آموز بتواند به شناخت انرژی الکتریکی عالقمنددانش -۱عاطفی: 

 آموز به انجام کارگروهی عالقمند بشود. دانش -۲

ود آموز به مواد رسانا و نارسانا موجود در محیط زندگی خدانش-۳

 توجه کند.

رق های صرفه جویی در بی خود به راهآموز در زندگی روزمرهدانش-۴

 تمایل نشان بدهد.
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 آموز برای انجام کارهایی که منجر به کاهش آلودگی هوادانش-۵

 شوند داوطلب شود.می

دار، روکش بندی،کاغذ،قلم،چسب نواری،سیمهای گروهوسایل مورد نیاز:کتاب درسی، تخته،ماژیک،کارت 

 ی رسانا و نارسانا مانند میخ،خط کش،پاک کن،سکه و ....و چندین وسیله

 روش تدریس:ساختن گرا،پرسش وپاسخ گروهی 

 

۵ 

 کتریکی در کالسی ساخت مدار الایجاد انگیزه : مشاهده

 

 

۲ 

ونه چه ختوی  ها پرسید آیا تا حاال دقت کردین ماتوان از بچهارزشیابی تشخیصی:برای این مرحله می

 هایی داریم: المپ،اتو،یخچال و....)وسایل برقی را مثال بزنند(وسیله

 شود.توان انجام داد و اگر نباشد چه میپرسیم با این وسایل چه کارهایی میبعد می

 

 

 

 

۲۲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لپرسی واحوا وارائه تدریس:معلم با روی باز وارد کالس شده و با ذکر نام و یاد خدا  پس از سالم 

کی لکتریآموزان مدار اکند، به کمک دانشاطمینان از سالمت جسمی،روحی فعالیت خود را شروع می

 گیرد.یها قرار مکه از قبل آماده شده روی میز معلم و روبروی بچه

ام هر نقابل دهد که در آن در دو ردیف نام چند وسیله نوشته شده و ممعلم به هر گروه یک کاغذ می

نجا آی خود را در آموز باید مشاهدهشود که دانششود نوشته مینمیشود و روشنوسیله روشن می

 عالمت گذاری کند.

 نایی کهنارسا واز وسایل دیگر )وسایل رسانا ها اگر به جای این میخ هر کدام سپس معلم میپرسد :بچه

تد ا می افمپ مالآموزان نیز هستند(را قرار دهیم چه اتفاقی برای روی میز قرار دارند و در فرم دانش

قرار  شوند  و قبل ازماند ؟بعد وسایل به نوبت امتحان میشود یا همچنان روشن می؟آیا خاموش می

 شود.ها از نتیجه پرسیده میرد پیش بینی آنها در مودادن هر وسیله نظر بچه

 وش شد و خامو پرسد بنظر شما چرا با گذاشتن بعضی از وسایل المپها میبعد از انجام این کار از آن

 با قرار دادن بعضی دیگر از وسایل المپ المپ روشن ماند.

دهند چه می از خود عبور دانید به وسایلی که که جریان الکتریکی راشود آیا شما میسپس پرسیده می

 گویند؟دهند چه میها که این جریان را عبور نمیگویند و به آنمی

 

 شود.اید انجام میسپس ارزشیابی تکوینی را با پرسش اینکه آیا کسی میتواند بگویدتا االن چه یادگرفته

 
 

 



 

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
ویرایش این طرح درس  به قیمت فقط دو هزار تومان  به همین سایت 

 www.moallemsite.irمراجعه کنید . 
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 کنند؟شود تا به طور گروهی آن را بررسی بعد از آن به هر گروه یک سوال داده می

 ی نارسانا که در محیط زندگیتان وجود دارد نام ببرید؟چند ماده-۱

 ی نارسانا را نام ببرید؟چند ماده-۲

 جویی در مصرف برق را نام ببرید؟چند راه برای صرفه -۳

 ی برقی را نام ببرید و بگویید اگر برق نبود ما چه مشکالتی داشتیم؟چند وسیله-۴

 دهد.ه کالس ارائه میسپس هر گروه جواب خود را ب

شود از جمله:به نظر شما  چرا حین انجام ارزشیابی تکوینی: سواالتی که در طول تدریس پرسیده می ۳

روسن شد؟ و  آزمایش  با گذاشتن بعضی از وسایل المپ خاموش شد و با قرار دادن بعضی دیگر المپ

..... 

اند را بیان کنند می خواهیم تا هر آنچه یادگرفته جمع بندی: برای جمع بندی از دو نفراز دانش آموزان ۲

کند.و خود معلم نواقص را کامل می  

 ارزشیابی پایانی:پاسخ به صورت گروهی ۷

کنیم:تخته را به چهار قسمت تقسیم می  

ی مثالگروه اول :تعریف مفهوم رسانا و ارائه  

ی مثالگروه دوم:تعریف مفهوم نارسانا و ارائه  

های صرفه جویی را مثال بزنند.: چند نمونه از راهگروه سوم و سوم  

 

 تعیین تکلیف:از میان تکالیف زیر به دلخواه: ۴

ی رسانا و نارساناکشیدن یک نقاشی از یک ماده -۱  

دیواریی یک روزنامهتهیه -۲  

بهبود هایی برای شود تهیه و سعی کنند راهلیستی از عادات بد مصرف برق را که در خانه انجام می -۳

 و اصالح آن بکار بگیرند.


