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 طرح درس کامل فصل خاک با ارزش علوم پنجم

 

 :طراح     78 و 77:صفحه           پنجم:پایه             علوم:درس

 

 هدف کلی

 

 

 

 .بخش زندگی باخاک آموزان دانش آشنایی

 

اهداف 

 جزیی

 

 اشنایی با نحوه تشکیل خاک

 اشنایی با انواع خاک

ابزار و 

 وسایل

 تابلو

 کتاب

 خاک

 سنگ

 قوطی

 

رزشیابی ا

 آغازین

 

ام ر کداز دانش اموزان می خواهیم که چند ماشین ساده نام ببرند ونحوه کار ه

 را بگویند.

5 

 

 

ارزشیابی 

 تشخیصی

 ی زیر را از دانش اموزان می پرسیم. سؤال ها

 .دهد توضیح درکشاورزی را تاثیرخاک میزان-۱

 .کند بیان زندگی رادر کاربردخاک-۲

 

3 

 

ایجاد 

 انگیزه

 

 به ها خاک. بکارد سبزی آنها در تا آورده کالس به خود با خاک نوع سه لّممع

 .ریخت گلدان در و کرد مخلوط هم با را آنها معلّم. هستند متفاوتی های رنگ

 که سوال این وقتی.پرسند می سواالتی و کنند می نگاه تعجب با اموزان دانش

 

5 
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 می درس مبحث شد،وارد دارد،مطرح فرق با ها خاک اندازه و رنگ چرا

 .شویم

 

 

 

ارایه 

 محتوا

ی معلم سنگ های مختلفی را دراختیار گروه ها قرار می دهد و از ان ها م

 یک در را ها دانش اموزان سنگ خواهد تا با دقت ان ها را مشاهده کنند.

 سعی و ببندند را آن در  . بریزند فلّزی قوطی

 تری کوچک یها قطعه به را ها سنگ قوطی، دادن تکان با کنند

می  تفاقیکنند.معلم از دانش اموزان می خواهد تا پیش بینی کنند که چه ا تبدیل

زان می کنند.دانش امو بیان را خود مشاهدات و کنند باز را قوطی در  سپس افتد.

 بینند که برخی سنگ ها خرد شده اند و برخی تغییر واضحی ندارند.

رند.سنگ های نرم تر خرد سنگ هایی که سخت تر هستند،تغییر واضحی ندا

شده اند. جنس سنگ ها باهم فرق دارند.برخی سخت و سفت و برخی سست 

هستند.همچنین رنگ سنگ های مختلف با هم فرق دارند چون مواد تشکیل 

ست ادهنده ان ها فرق دارد و به روش متفاوتی خرد می شوند..به همین دلیل 

 ظر رنگ و جنس با هم فرقکه خاکی که از این سنگ ها تشکیل می شود از ن

. شوند می ُخرد مختلف های روش به دراز، سالیان طول در ها سنگ دارند.

 .شوند می تبدیل خاک وبه کنند می پیدا شیمیایی تغییر سپس،

 به خاک ای الیه تشکیل برای. شود می تشکیل کندی به طبیعت در خاک

 است. الزم زمان سال 200حدود متر، سانتی یک ضخامت
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ارزشیابی 

 پایانی

 از دانش اموزان سواالت زی را می پرسیم:

 چگونه خاک تشکیل می شود؟

 چرا خاک های مختلف با هم فرق دارند؟

 

10 

 

 

 جمع بندی

 

 

 دانش یک وسپس زرنگ آموز دانش یک ابتداتوسط درس خالصه بهتراست

 یبند جمع آموزان دانش سخنان درتکمیل معلم ودرآخر شود بیان آموزضعیف

 .دهد راانجام درس کلی

 

5 

 

فعالیت 

 تکمیلی

 

 دردفتر را ها پرسش وپاسخ آزمایشها نتایج میخواهد آموزان ازدانش معلم

 .بیاورد کالس وبه بنویسد آینده ی جلسه برای علوم

 

2 
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 به نام خدا                                                                   

   خانوادگی معلم :نام و نام 

 80تا باالی صفحه 79خاک با ارزش صفحه  10موضوع :علوم پنجم درس 

 هدف : آشنایی با عوامل خرد شدن سنگ ها 

 (چگونگی خرد شدن سنگ ها  را توضیح دهد)دانشی (1

 به عوامل دیگر خرد شدن سنگ ها پی ببرد )مهارتی ( 79(با انجام دادن آزمایش ص 2

 زمایشات خرد شدن سنگ ها عالقه نشان دهد.)عاطفی((نسبت به انجام آ3

 وسایل کمک آموزشی :

در نبود  وه یاکگل رس ،بطری نوشابه ،ماسه ،خاک باغچه ،چند عدد لوبیا که از شب خیس شده باشند ، تصویر یک 

 تصویر می توان معلم روی تخته کوه و آب ها را نقاشی کند .

 روش تدریس :پرسش و پاسخ ،مشارکتی 

 

 دانسته های پیشین دانش آموزان :

 آشنایی دانش آموز با شکل ها و جنس های مختلف سنگ ها 

 آشنایی با تغییر شیمیایی سنگ ها 

 

 سناریو :

ا از د لوبیا رند عدابتدا معلم دانش آموزان را گروه بندی کرده و از جلسه ی قبل از هر گروهی خواسته باشد که چ

راه به هم مقداری خاک از باغچه ،بطری نوشابه خالی ،خاک رس ،ماسه با خودشب خیس کرده باشند و با خود 

 (س بیاورنده کالبداشته باشند . )نکته :خاک رس را از قبل به شکل گلوله هایی در آورده تا خشک شوند و باخود 

 معلم درس را با این سوال شروع می کند :

 بشکنند و خرد شوند ؟(بچه ها به نظر شما چه چیزی باعث میشه که سنگ ها 1
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د خرد می به زوپاسخ دانش آموزان : با توجه به جنس و اندازه ی سنگ ها متفاوت است ، برخی سنگ ها با یک ضر

 شوند یا بر اثر فشار و یا ... میشکنند و خرد می شوند .

بیشتر  ماییهنمعلم : به نظر شما سنگ ها در طبیعت مثل سنگ های کوه و جنگل چگونه خرد می شوند ، برای را

  .رسند تصویر کوه و جاری شدن آب روی کوه را به دانش آموزان نشان میدهد تا دانش آموزان به جواب ب

 : بریم معلم : عوامل دیگری در خرد شدن سنگ ها نقش دارد که با انجام آزمایش امروز به آن ها پی می

ز گلوله ا پر ارسپس اندازه ی یک سوم بطری آن ابتدا با کمک معلم قسمت باالیی بطری نوشابه را برش می دهیم 

یس خاهای های گل رس می کنیم سپس یک الیه ماسه و مقداری خاک باغچه روی آن ها میریزیم و در آخر لوبی

ید و ی را بشکنه بطرشده را در بطری می کاریم و هر روز با آب فشان آن ها را آبیاری می کنیم . بعد از چهار هفت

علم را خود م زمایشهدات خود را یاد داشت کنند و در کالس ارایه دهند . ) می توان نتیجه این آدانش آموزان مشا

تر ببرند به جه پیاز چند هفته ی قبل برای دانش آموزان انجام دهد اما برای اینکه دانش آموزان خودشان به نتی

 است توسط خود دانش آموزان انجام شود که برای آن ها لذت بخش تر است .(

له های ا گلوسپس با توجه به تغییراتی که رخ داده معلم با کمک بچه ها توضیح دهند که چ عاملی باعث شد ت

 خشک شده بشکنند . 

 

 

 

 تکالیف : 

 دانش آموز درباره ی عوامل دیگر خرد شدن سنگ ها  گزارشی ارایه دهد .

 ماکت سنگ هایی که روی کوه بوسیله آب خرد می شوند را درست کند. 
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درس:  عنواننفر        30دقیقه           تعداد شاگردان:  45نام درس: خاک باارزشمدت جلسه: 

 طراح:  دوره دبستان: کالس پنجم      84فرسایش خاک صفحه 

مشخصات 

 کلی

 هدف کلی آشنایی با نحوه تشکیل خاک و اجزای تشکیل دهنده آن

سطح یک:قبل از  ن تدریسحی"سطح دو سطح سه.بعدازتدریس

 تدریس

اهداف  

 رفتاری

 آشنایی با با خاک و انواع آن

 پذیری خاکهای نفوذآشنایی با ویژگی

 آشنایی با اجزای تشکیل دهنده خاک

 خاکآشنایی با گیاه

 آشنایی با اهمیت خاک

 آشنایی با فرسایش خاک

 آشنایی با نکات مانع فرسایش خاک

 

دان

 ش

 

 را تشخیص دهد. آموز ان.اع خاکدانش

 های مختلف را بداند.های خاکآموز کاربرددانش

 آموز چگونگی کاهش فرسودگی خام را بداند.دانش

 آموز اهمیت خاک در زنئگی روزمره را بداند.دانش

مها

 رت

 

 آموز با توجه به خاک به نظم موجود در کار خدا پی ببرد.دانش

 ه عالقه مند شود.به فهمیدن و دانستن درباره خاک و کاشت گیا

نگر

 ش
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 های خود را دوست بدارد.ی استفاده مناسب از خاک برای فعالیتآشنایی با نحوه

 

-دی، بتریوه بنهای گرابتدا رفتن به فضای باز یا همان زمین کشاورزی یا دعوت از یک کشاورز آگاه، کارت

 های فعالیت کتاب و ...های تصویرهای آب، خاک، عکس

 

وسایل 

 اموزشی

 بارش مغزی، مشارکتی، گروهی و...

 

روش های 

 تدریس

 رفتارورودی های خود حضور غیاب می کنم. ها را در گروهآموزان آنبا سالم و احوال پرسی با دانش

 پرسم.ها سواالتی را میدر درس های قبل از آن

 شود؟گیاه خاک چگونه تشکیل می

ا را به ذیری آن هپخواهم که میزان نفوذ ها میدهم و از آنهای رس و باغچه و ماسه را میبه هر گروه خاک

 ترتیب با انجام آزمایش انجام دهند.

 

ارزشیابی 

 ورودی

 شود؟خاک چگونه تشکیل می

 ها دارد؟تغییر دما چه تاثیری بر خرد شدن سنگ

ارزشیابی 

 تشخیصی

تمالی واالت احسمروز یک کشاورز به برم تا عالوه بر درس اهای کشاورزی موجود میها را به سمت زمینآن

 کنیم و از او سواالت را بپرسند.ها توضیح دهد. یا یک کشاورز را به کالس دعوت میآن

 ایجادانگیزه

ا ز درخت  یای ایهبریم. در زیر ساآموزان را به زمین کشاورزی که در منطقه هست میهمانطور که گفتم دانش

 یم.دهمکانی مناسب کالس را تشکیل می

یم. تصویر آماده کن کنیم فعالیتی را به این شکل عالوه برو سوال سعی می 84در رابطه با تصویر باالی صفحه 

یز  چیا هر  کنند هر گروه آنگاه با بتری های آب معدنی یا لیوانهای کوچکی  را از خاک درست میتپه

ر جهتی کبار دیدار و ر در جهت سطح شیبها آب بریزیم. اما قبل از آن یکباکوچکی  باید بر روی این تپه

اید هر باند ادهانجام د آموزانهایی که دانشکنیم. آنگاه با توجه به عکس و فعالیتهایی را ایجاد میدیگر شیار

برد.  ود میخشوید و با گروه به این نتیجه برسند که اگر در جهت سطح شیبدار شخم بزنیم آب خاک را می

ه رز مربوطل کشاوتوان گفت اینگونه اتفاقی را فرسایش خاک می گویند. حایجه رسید میوقتی گروه به این نت

 .کندد مید یا رها را تاییکند. در واقع کشاورز درستی حرف آنتوضیحات بیشتری را در این رابطه اضاف می

 

 ارائه درس
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یگر که از د شدهها مطرح زدن و قطع درختان و چرای دامآوری اطالعات سه تصویر شخمحال در تصویر جمع

 عوامل فرسایش خاک هستند. 

مش.رت  ای خود بههگروه ها دلیل بیاورند ابتدا درها باید در رابطه با این که این هر کدام از این موضوعگروه

برسند  تایج زیراید به ناموزان بکنند. دانشپردازند. آنگاه هر گروهدالیل خود را بیان میی هر مورد میدرباره

ا ربیشتری  ز مطالبشوند تا خود به نتیجه برسند و کشاوربه نتایج نرسیدند چندین بار را هنمایی میاگر هم 

را به  فتادهامطرح می کند یا اگر در این منطقه به علت این عوامل یا عوامل دیگری فرسایش خاک اتفاق 

 آموزان نشان می دهد.صورت عیین به دانش

ر درختان شود، پس در صورت قطع و نابودی دخاک به هم دیگر می مثال پوشش گیاهی باعث چسبیدن ذرات

 واقع فرسایش خاک داریم.

ده ریشه کن شوند گاهی ازشود چراکه گیاهانی که چرا میها هم باعث فرسایش خاک میرویه دامچرای بی

 شودند.می

 و....

اسخ می پها آموزان به آنگروهی دانشسواالتی که به صورت فعالیت در متن درس آورده شده به صورت 

 دهند.

 

 

ارزشیابی 

 تکوینی

 عوامل مربوط به فرسایش خاک:

 شود.هان میها که باعث از بین رفتن ریشه گیاچرای بیش از حد دام

 شود خاک از آن چسبندگی یا مرطوب بودن خود را از دست بدهند.قطع درختان که باعث می

 شود.از بین رفتن خاک درصورت بارندگی میشخم زدن نامناسب چراکه باعث 

 

 نتیجه گیری

 هایی بودند؟عوامل فرسایش خاک چه چیز

 شود؟ی گیاهان باعث فرسایش خاک میچرا چرای بی رویه

ظر خم به نشی شیبداری است را خواهد زمین کشاورزی خود را که در منطقهپدر علی کشاورز است، او می

 ونه شخم بزند؟ چرا؟شما او باید زمین خود را چگ

 دهد؟ چرا؟آیا با قطع درختان فرسایش خاک رخ می

 :ارزشیابیپایانی

 :تکلیفپایانی شوند.ساخت یک ماکت ساده یا یک روزنامه دیواری از عواملی که باعث فرسایش خاک می
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