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مشخصات 

 کلی

 کتاب: علوم 

  2ورزش و نیروعنوان درس: 

ششم یپایه  

کالس درسمحل تدریس:   

 طراح: 

 نیروی الکتریکیآشنایی با  هدف کلی

 شناختی: اهداف جزئی

 شرح دهد. را  نیروی الکتریکی

 .بیان کند نیروی الکتریکی بین اجسام مثالی از 

 .دهد چگونگی به وجود آمدن نیروی الکتریکی را توضیح

 مهارتی:

 .از کاربرد نیروی الکتریکی در زندگی مثالی بزند

 .نیروی الکتریکی بین دو جسم را کسب نمایدتوانایی به وجود آوردن 

 نگرشی:

 .زندگی بدون نیروی الکتریکی را ترسیم کند

 .ببردبا شناختن این نیرو به عظمت قدرت خداوند پی

مواد و وسایل 

 کمک آموزشی
 های کاغذ خورد شده/نخ/پالستیکی، گیره و.../ تکهتیکی اعم از شانهمقداری شی پالس

روش 

 تدریس
 ،آزمایشی،سخنرانی،پرسش و پاسخ

 آموز:رود که دانشانتظار می رفتار ورودی

 .با نیروی غیر تماسی آشنا باشند

 اهمیت نیرو در زندگی پی برده باشند.به 
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ارزشیابی 

 تشخیصی
                      ؟     شهک زده بی کوچیکه به چیزی دست بزنید بین دستتون و اون شی یه جرقه ها تا حاال شده زمانیبچه

-یه شونه موها بمزنید بیشتر تا حاال پیش اومده موقع شونه زدن موهاتون هرچه بیشتر موهاتون رو شونه می

 ؟چسبن

ارائه درس 

 جدید
اهید اگر بخو شودبعد به آنها گفته میشود. انجام میدر ابتدا سالم و احوالپرسی و سپس حضور و غیاب 

مه هالن شما م. و اخواییم آزمایشی رو انجام بدیجواب سواالتی که مطرح شده رو پیدا کنید امروز با هم می

و آماده ارید رها لطفا وسایلی که جلسه قبل بهتون گفتم برای آزمایش بیپژوهشگرهای من هستید. خب بچه

ها هی گرومهشود. سپس از ههای کاغذ قرار داده میمیز هر گروه نخ/شی پالستیکی/تکهکنید. سپس روی 

ار کوه باید این را انجام دهند و از آن یک گزارش کوتاه بنویسند. هر گر 57شود آزمایش صفحه خواسته می

یح و د به توضعلم خومآموزان، بعد از گزارشات دانشرا انجام دهد و نتایج نهایی خود را به کالس ارائه دهد. 

 پردازد.تکمیل نظرات آنها می

از  لمعبعد از این م خواهد تا تجربیات شخصی خود ناشی از این نیرو را بگویند.آموزان میسپس معلم از دانش

 خواهد که بگویند این نیرو تماسی است یا غیر تماسی؟ چرا؟آموزان میدانش

ارزشیابی 

 کوینیت

 نها چنینه بین آکخواهد نیروی الکتریکی را تعریف کنند؟ و چند مثال از اجسامی آموزان میمعلم از دانش

 نیرویی ممکن است به وجود بیاید بزنند.
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یی اداگانهجوپاسخ بر روی مطالب مهم درس تاکید کرد: به هر گروه مبحث از طریق پرسشدر این مرحله 

 .اند را بنویسند و به کالس ارائه دهندی آن هر چه که یادگرفتهشود تا دربارهاده مید

 باشند:سواالت به شرح زیر می

 چرا نیروی الکتریکی از نوع غیر تماسی است؟ 

 چند مثال از کاربرد نیروی الکتریکی در صنعت بزنید؟ 

 شود یا خیر؟رو میآیا وجود جسم بین دوشی دارای نیروی الکتریکی سبب قطع این نی 

 نیرویایم؟ چرا؟هایی است که تا کنون خواندهنیروی الکتریکی شبیه به کدام یک از نیروی( 

 مغناطیسی، نیروی گرانش زمین، نیروی بین هل دادن کتاب و حرکت کتاب(

-ند پیداوخهای گیشود با آشنا شدن با این نیروی عظیم به کدام یک از ویژها خواسته میدر پایان از بچه

در مصرف  جوییفهکاری باید انجام دهند.)پی بردن به قدرت خداوند و توجه به صربرند و درقبال آن چهمی

 نیروی الکتریکی در دسترس آنها(

 

ارزشیابی 

 پایانی
 ؟شودچگونه تشکیل می نیروی الکتریکی

 شدیم؟اگر نیروی الکتریکی وجود نداشت ما با چه مشکالتی در زندگی مواجه می

 خواهیم تا گزارشی از کاربرد نیروی الکتریکی در زندگی تهیه کند.آموزان میاز دانش تکلیف

 


