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۳ فیزیک روزانه درس طرح نمونه  

 عناوین فرعی یا رئوس مطالب:

 خازن -1

 انواع خازن -2

 ذخیره بار الکتریکی در خازن)شارژ کردن خازن( -3

 تخلیه خازن) دشارژ کردن خازن( -4

 ظرفیت خازن -5

 ازنواحد ظرفیت خ -6

 فرمول خازن -7

 واحد های کوچک تر از فاراد -8

                       هدف های جزئی                 

                                دانش آموزان در فرآیند آموزش باید:

حیطه 

                                                              ها

   

 شناختی                           ا شوند.با مفهوم خازن آشن -1

 شناختی                             انواع خازن را بشناسند. -2

 شناختی            نحوه ی شارژ و دشارژ کردن خازن را بدانند. -3

                            با مفهوم ظرفیت خازن آشنا شوند. -4

 شناختی

                    انند.واحد ظرفیت خازن را بد -5

 شناختی             

http://www.art85118910.blogsky.com/1388/10/22/post-13/
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              فرمول خازن را بدانند.  - 6

 شناختی                             

 شناختی                    واحد های کوچکتر از فاراد را بشناسند. -7

                           تبدیل واحد ها را به یکدیگر بدانند. -8

 یشناخت

 هدف های رفتاری

         پس از پایان آموزش از دانش آموزان انتظار می رود بتوانند.

 سطح                

 دانش                    تعریفی برای خازن بیان کنند. -1

            انواع خازن ها را نام ببرند. -2

 دانش                                

  رژ کردن خازن را با رسم شکل شرح دهند.طریقه ی شارژ و دشا -3

 درک و فهم           

 دانش                       تعریفی برای ظرفیت خازن بیان کنند. -4

 دانش                واحد ظرفیت خازن را نام ببرند. -5

         راه حلی برای مسأله ظرفیت خازن بیان کنند. -6

 کاربرد                

               بطه ای برای تبدیل واحد ها به یکدیگر بیان کنند.را -7

 درک و فهم   

      یک مسأله برای ظرفیت خازن طراحی و آن را بیان کنند. -8

 ترکیب                

نظر خود را راجع به طرح مسأله دیگران بیان  -9

 ارزشیابی                                کنند.

 ودی:رفتار های ور
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 از دانش اموزان انتظار می رود برای شروع درس جدید:

 با نقش باتری در یک مدار آشنا شوند. -1

 واحد بار الکتریکی را نام ببرند. -2

 واحد اختالف پتانسیل را نام ببرند. -3

 با تبدیل واحد ها به یکدیگر آشنا باشند. -4

 ارزشیابی تشخیصی:

  شخص می کند:نتایج ارزشیابی نقطه شروع درس را م

 نتیجه                                                       

 +                اجزاء یک مدار الکتریکی ساده را نام ببرید؟ -1

 +                             نقش باتری را در مدار شرح دهید؟ -2

 +               واحد بار الکتریکی و اختالف پتانسیل را شرح دهید؟ -3

وسیله ای برای ذخیره کردن بار الکتریکی در مدار نام  -4

 -               ببرید؟

 -     ظرفیت خازن را تعریف کنید؟ -5
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الف(آمااااااد ی و 

 ایجاد انگیزه:

سالم و احوالپرسیی 

 ضور وغیابو ح

ب(مالحظاااااااا  ی 

 تکالیف:

معلم با کمک دانش 

آمییوزانی کییه از 

قبل تعییی  کیرده 

تکالیف را بررسیی 

 می کند.

ج(ارزشاااایابی از 

 درس قبل:

معلم با توجه بیه 

تکالیفی که جلسیه 

قبل از درس گذشته 

تعیییی  کییرده از 

بچه ها پاسخ سؤال 

ها را می خواهد و 

از آن هیییا میییی 

خواهد برای مسأله 

ف هییییای اخییییتال

پتانسیل راه حلیی 

ارائیییه دهنییید و 

برای آن ها نمیره 

 می گذارد.

 د(شرح تدریس:

ارائییه مطلییب بییا 

 نوشت  عبارت:

خیییازن چیسیییت؟ و 
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 تعریف می شود؟

در اییی  قسییمت از 

دانیییش آمیییوزان 

خواسته می شود آن 

چییه را کییه جلسییه 

قبییل معییی  شییده 

برای پیش مطالعیه 

به کالس درس ارائه 

 دهند.

ر از دانیییش دبیییی

آموزان تشکر کرده 

و خییود شییروع بییه 

ارائییه مطلییب مییی 

کنییید و بعییید از 

ایجیییاد انگییییزه 

سیییییؤال هیییییای 

ارزشیابی تشخیصیی 

راطرح میی کنید و 

به ترتییب مطالیب 

زیر را توضیح میی 

 دهد.

انواع  –خازن »

طریقه شارژ  –خازن 

و دشارژ کردن 

 «خازن

معلم چند خازن را 

به بچه هیا نشیان 

میدهد و از آن ها 

می خواهد یک مدار 

ساده الکتریکی با 

وسایل آزمایشگاهی 

که همراه خود بیه 

کالس آورده بسازند 

و خیییییازن را در 

مدار قرار دهند و 

عماًل طریقه شارژ و 

 وسایل

 آزمایش

 کتاب

 توجه

 توجه
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دشارژ کردن خیازن 

را یکبار دیگر با 

کمک بچه ها توضیح 

 می دهد.

معلم دوبیاره بیه 

ادامیییه درس میییی 

پردازد ابتیدا از 

ت های قبل کیه قسم

توضیییح داده شیید 

سؤال می کنید تیا 

مطمئ  شود بچه ها 

قسییمت اول درس را 

خییوب یییاد گرفتییه 

انیید سییپس مبحیی  

ظرفییییت خیییازن و 

واحد ظرفیت خیازن 

را توضیح می دهید 

و روش حییل مسییأله 

های خازن رابییان 

 می کند.

خالصیییه و نتیجیییه 

 رفع اشکال –گیری 

معلییم در ابتییدای 

سال تحصییلی بچیه 

وه بندی گر  ها را

کرده و در انتهای 

تدریس ازگروه های 

خواهد آزمیایش را 

یکبار دیگر انجام 

داده و نتیجیییه و 

 بیان کنند.

ه(ارزشاایابی ب ااد 

 از تدریس:

از هییر گییروه از 

دانیییش امیییوزان 
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خواسته می شود به 

سؤال هایی که قبل 

آماده شده به   از

صیییورت کتبیییی و 

 شفاهی پاسخ دهند.

نمره ی آن ها بیه 

ی در شیییکل گروهییی

دفتر معلم ثبت می 

 گردد.

از دانش آمیوزان  

خواسته می شود هر 

گییزوه سییؤالی در 

مسأله   ارتباط با

خازن طرح کیرده و 

آن را حییل کنیید و 

نظییر خییود را در 

ارتباط بیا سیؤال 

گییروه هییای دیگییر 

 بیان کنند.

از بچییه هییا مییی 

خواهیید یکبییار از 

روی کتاب بخوانند 

و اشییکال خییود را 

بپرسیییند درایییی  

علم وسییله قسمت م

ایی را به بچه ها 

معرفی کند کیه در 

ارتبییاط بییا درس 

خازن ها و مقاومت 

می باشد و      ها

مییی تییوان خیلییی 

راحت بیه کمیک آن 

مفهیییوم شیییارژ و 

دشارژ کردن خیازن 

را نشان داد.ایی  

وسیله کمک آموزشی 

دست سازه بچه هیا 
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و معلییم در سییال 

هییای گذشییته مییی 

 باشد.

 رفع خستگی:

اگر معلیم احسیاس 

کرد دانش امیوزان 

خسته شده اند میی 

تواند برای ایجاد 

تنییوع یییک مطلییب 

علمی)برییییییییده 

 –مجلیه  –روزنامه 

کتاب و ...( توسط 

گییروه یییا دبیییر 

بخوانیییید یییییا 

آزمایشییی جییذاب و 

جالب انجام دهد و 

نمییره ی گییروه را 

 ثبت کند.

 –و(ارائاا  تکفیااف 
ت یین ف الیت های 

 تکمیفی:

چییون داخییل کتییاب 

فعیییالیتی وجیییود 

ارد معلم اشاره ند

ای به مثال صیفحه 

کتاب کرده و از  38

آن ها میی خواهید 

یکبار دیگر مسأله 

را حییل کنند.سییپس 

چند تمری  اضیافی 

می       به ان ها

دهد تیا پاسیخ آن 

را در جلسیییییه ی 

آینده به کالس درس 

بیاورنیید و از ان 

ها می خواهید هیر 
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تسییت از  5گروهییی 

درس خازن به کیالس 

 ارائه دهد.

دانیییش  معلیییم از

امییوزان خییود مییی 

خواهد که کار های 

گروهی خیود را از 

قبیل)روزنامیییییه 

سیییاخت  –دییییواری 

طراحیییی  –وسییییله 

رایانیییه ای ییییک 

پدیییده فیریکییی و 

تحقییی ( هییر چییه 

سییریعتر بییه کییالس 

درس ارائییه دهنیید 

جهیییت شیییرکت در 

 نمایشگاه مدرسه

ی(پاسخ با  سالا  

 های بچ  ها

 ارزشیابی پایانی:

 خازن چیست؟ -1

 ببرید؟انواع خازن را نام  -2

 طریقه ی شارژ و دشارژ کردن خازن را نام ببرید؟ -3

 ظرفیت خازن را تعریف کنید و رابطه ی آن را بنویسید؟ -4

واحد ظرفیت خازن را نوشته و واحد های کوچکتر از آن را  -5

 بنویسید؟

 مساله ایی برای ظرفیت خازن طرح کرده آن را حل کنید؟ -6

 ه دیگر بیان کنید؟نظر خود را راجع به مسأله گرو -7
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 برای مسأله زیر راه حل ارائه دهید؟ -8

ولت به صفحات یک خازن وصل شود یک میلی کول   200اگر اختالف پتانسیل 

 بار در آن ذخیره می شود ظرفیت خازن را حساب کنید؟

 ف الیت های تکمیفی:

 کتاب را یکبار دیگر حل کنید؟ 38مثال صفحه  -1

 سه ی آینده پاسخ دهید؟به سؤال های معلم در جل -2

بر روی فعالیت های گروهی خود کار کرده و حداکثر تا یک ماه دیگر  -3

 آن ها را به کالس درس ارائه دهید؟

 


