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 استاد راهنما :

 

 آشنایی با اندازه گیری مواد  .هدف کلی2

ط جم نمونه هایی از اجسام جامد محی: با تخمین ، جرم و ح 1سطح   .سطوح3

 اطراف خود را با مقیاس خود ساخته اندازه گیری کند .

  ط : با تخمین ، جرم و حجم نمونه هایی از اجسام جامد محی 2سطح

یری گاطراف خود را با مقیاس خود ساخته و مقیاس استاندارد اندازه 

 کند . 

  وط اطراف خود : با تخمین حجم نمونه هایی از مایعات محی 3سطح 

 رائهاندازه گیری آن ها با مقیاس خودساخته و مقیاس استاندارد و ا

 جدول مقایسه ای اهمیت مقیاس استاندارد حجم را گزارش کند . 

ت ، پس از پایان این درس دانش آموزان می توانند ؛ ) دانش ، مهار  .اهداف جزئی3

 نگرش(

 اندازه گیری را تعریف کنید  -1

 را بفهمند تفاوت اندازه ها -2

 روش های اندازه گیری را بدانند  -3

 بدانند مواد چه تفاوتی با هم دارند  -4

 انجام آزمایش  .روش های تدریس5

 بارش مغزی 

 تسلط یابی 

ه بکتاب درسی پایه سوم ابتدایی ، وسایل آزمایشی ، رایانه متصل   .رسانه های آموزشی6

 اینترنت و ویدئو پروژکتور

.مهارت های مورد 7

 نیاز

 ی آفیسر هاجربه کافی ، کار با رایانه و اینترنت و آشنایی با نرم افزات 
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س سوال هایی از درس قبل از چند دانش آموز با توجه به شرایط کال  .ارزشیابی ورودی8

 ؟رند پرسیده و از بچه ها سوال می کنیم که آیا در درس قبل مشکل دا

 ایدبزان گفتند یا نه ؟ و در صورتی که خودم متوجه شدم یا دانش آمو

چرا مواد به یک حالت باقی -2گاز چیست ؟ -1مشکل برطرف شود . 

 تبخیر چیست ؟-3نمی مانند ؟    

.انجام کار های 9

 مقدماتی

 سل وپس از سالم و احوالپرسی و حضور و غیاب از طریق نرم افزار اک 

 نمایش در پروژکتور ، وضعیت جسمانی و روانی دانش آموزان توجه

بین جلسه قبل را پیگیری کرده و در صورت احساس یا نموده غای

 مشاهده هرگونه مشکلی درصدد حل آن اقدام می کنیم . 

.آماده سازی و 10

 ایجاد انگیزه

  از  متر وجهت ایجاد انگیزه تصاویری از انواع اندازه گیری و ترازو ها

 به ردهوی پاینترنت دانلود کرده و در قالب پاورپوینت آماده می کنیم و ر

 ا چههنمایش در می آوریم . و از دانش آموزان سوال می کنیم که بچه 

یدا جدید از اینترنت آورده اید ؟آیا مطلبی پ چیزی در مورد موضوع

به  ه هاکرده اید یا نه ؟ بچه ها متن درس را مطالعه کرده اید ؟سرگرو

دای احترام یکدیگر خالصه ای تز آنچه را منشی گروه نوشته استبا ص

تان بلند می خوانند و من ادامه می دهم . آری بچه ها چنان چه خود

ه ندازته می بینید موضوع درس جدید ما امی دانستید و حاال هم در تخ

 گیری مواد است پس لطفا توجه کنید . 

باطات ارت ) با تاکید بر روش های فعال و استفاده از فناوری اطالعات و   س.نحوه ارائه در11

 توسط معلم و دانش آموزان

  ابتدا رئوس مطالب را به صورت پاورپوینت از قبل آماده می کنیم و در

تدریس ارائه داده و در حین تدریس در مورد مطلب مورد  کالس هنگام

نظر توضیح می دهیم و تصاویر و مطالب کتاب را در اسالید ها می 

آوریم و هر کجا الزم باشد از دانش آموزان سوال کرده و توضیح می 

دهیم و در آخر فیمی در ارتباط با موضوع درس پخش می کنیم تا 

فیلم وسایل و مواد مورد نیاز مرتبط با  تدریس جذاب تر شود . و بعد از

موضوع درس را در اختیار گروه ها قرار می دهیم تا آزمایش کنند و 

مطالب را به صورت عملی و فعال یادبگیرند و حین آزمایش به گروه ها 
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سر زده و رفع اشکال می کنیم و فعالیت های آن ها را رهبری می کنیم 

ز آن که منشی ها با همفکری سایر و به سواالت پاسخ می دهیم . پس ا

هم گروهی های خودشان گزارش کارشان را نوشتند سر گروه ها یکی 

یکی نتیجه ها را می خوانند و پس از پایان گزارش گروه ها آن ها را 

 تشویق می کنیم . 

.جمع بندی و 12

 نتیجه گیری

  حوضیترئوس مطالب مهم را بر روی اسالیدی جداگانه آماده می کنیم و 

د مختصری می دهیم . بچه ها به تصاویر و نوشته های درس دقت کنی

 که می خواهیم درس را با هم خالصه کنیم . 

 موضوع درس مان چه بود ؟ اندازه گیری مواد (1

 جرم چیست ؟ همه اجسام از ماده تشکیل شده اند مقدار ماده شکل (2

 دهنده هر جسم را جرم جسم می گویند .

 اندازه می گیرند ؟ با ترازوجرم جسم را با چه چیزی  (3

 م یکاز هر گروه یک نفر را بیرون می آوریم و از مطالب درس هر کدا  .ارزشیابی پایانی13

 سوال می پرسیم .

 هر نفر چند سوال از مطالب درس برای جلسه بعد آماده کنند .  .تعیین تکلیف14

 . درس بعد را برای آمادگی بهتر مطالعه کنید 

 ز ند اره فعالیت خارج از کالس می خواهند می تواندانش آموزان که نم

 د.دهن اینترنت راجع به درس بعد مطلب گردآوری کنند و به کالس ارائه
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