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 به نام خدا

  

 طرح درس روزانه درس : کار و فناوری ) پرورش و نگهداری گیاهان(

مشخصات 

 کلی

 5احیه ن دقیقه   50موضوع : پرورش و نگهداری گیاهان    مدت :      5شماره طرح درس : 

  نفر   مکان :  30کالس : هفتم     تعداد فراگیران :      تبریز      مجری :

 ریسالف : قبل از تد

سطوح 

 هدف

 شد اهداف بر اساس سطوح طبقه بندی بلوم از دانش تا مرحله کاربرد و باالتر می با

هدف 

 کلی

ندگی زآشنایی دانش آموزان با نحوه ی کاشت ، پرورش و نگهداری گیاهان  اهمیت آن در 

 انسان

 عناصر 

 

 عرصه های ارتباط اهداف رفتاری

 خلقت خلق خدا خود

نقش گیاهان را در زندگی انسان اهمیت و  علم

 توضیح می دهند

 روش های کاشت گیاهان را بیان می نمایند . 

د از ابزار های آماده کرده بستر کاشت چند مور

 نام می برد . 

* 

 

 

* 

  

 

* 

* 

ت یک گیاه را به صورت عملی نشان شکاروش  عمل

 می دهند .

 یک بستر کاشت مناسب درست می کنند . 

آماده سازی بستر کاشت کار می با ابزار های 

 کنند . 

* 

 

* 

* 

 * 

 

* 

* 

با پی بردن به اهمیت گیاهان به قدرت الهی  ایمان

 باور پیدا می کنند . 

کرگذار با توجه به نقش گیاهان در زندگی ش

 نعمت های خدا می باشد . 

* 

 

* 

* 

 

* 

*  

 

* 

ا بارتباط بین آب و گیاهان و موجودات زنده را  تعقل

 یسه می کند . هم مقا

* 

 

*  * 
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روابط محیط زیست و گیاهان را با هم تحلیل 

 می نمایند . 

* * 

با توجه به اهمیت گیاهان نسبت به حفظ و  اخالق

 نگهداری آن ها احساس مسئولیت می کند . 

با توجه به ارتباط گیاه با آب در مصرف آب 

 صرفه جویی می کند . 

سبز با در حفظ و نگهداری گیاهان در فضای 

 نیروهای ذیربط همکاری می نماید . 

* 

 

* 

 * 

 

* 

* 

رئوس 

 مطالب

 محیط زیست –آب  –بستر کاشت  –کاشت گیاهان 

مواد و 

رسانه 

های 

 آموزشی

ی کاشت گیاه ابزار ها –پوستر  –رایانه  –پروژکتور  –آب  –کود  –خاک  –گلدان همراه با گل 

 و ..........

ایجاد 

ارتباط 

 اولیه

 3اب )ر و غیاحوال پرسی و خواندن چند آیه از قرآن توسط یکی از دانش آموزان و حضوسالم و 

 دقیقه (

مدل و 

ساختار 

 کالس

 به صورت گروهی

روش 

ایجاد 

تداوم و 

 انگیزه

ر آب د صحبت و مثال زدن در مورد نقش گیاهان در زندگی موجودات زنده و بحران و کمبود

ا یسنگ  یاهان نشان دادن تصویر یک گیاه که روی یککره ی زمین و همچنین در مورد رشد گ

 صخره روییده

ارزشیابی 

 آغازین

فظ محیط نقش گیاهان در ح-2نقش آب در رشد گیاهان را توضیح دهید . -1سواالتی در مورد 

ر رشد گیاهان دعوامل موثر -4روش های تکثیر گیاهان را نام ببرید . -3زیست را بیان نمایید . 

 یقه (دق 3کدامند ؟)

 توضیحی بارش مغزی –بحث گروهی  –نمایشی  –عملی روش 
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های 

 تدریس

 ب : فعالیت های حین تدریس 

آماده 

 سازی 

ره کب در آنمایش یک پوستر یا یک فیلم کوتاه در مورد نحوه ی کاشت گیاه یا عوارض کمبود 

 دقیقه ( 3ی زمین مانند دریاچه ی ارومیه یا کشت گیاهان بدون خاک . ) 

ارایه ی 

درس 

 جدید

 فعالیت های دنش آموزان فعالیت های معلم

نشان -1به تدریس می کند . معلم شروع 

گلدان با گل به دانش آموزان .  دادن یک

ر نشان دادن و توضیح در مورد کاربرد ابزا-2

نشان دادن انواع کود -3های کاشت گیاهان 

توضیح در مورد نحوه ی کاشت -4ها 

مراحل پرورش گیاهان تدریس -5گیاهان . 

توضیح در مورد مراحل پرورش گیاهان -6. 

روش های آماده سازی زمین را توضیح -7. 

فیلم مراحل پرورش گیاه را -8می دهد . 

با کمک دانش آموزان -9نشان می دهد . 

با کمک -10بستر کاشت را آماده می کند . 

دانش آموزان یک گیاه را در بستر کاشت 

 ...........می کارند و .......

 دقیقه( 29)

جواب دادن به سواالت احتمالی معلم و کمک به 

 ار های عملی . کمعلم در 

 گیاهان چه فایده هایی دارند . -1

  چند نمونه از گیاه یا گل زینتی نام ببرید .-2

 دونوع کود نام ببرید . -3

کمک به معلم در آماده سازی  و کاشت  -4

 گیاهان . و ...............

فعالیت 

های 

خالقانه 

دانش 

 آموزان

ود به جای شمی -1دانش آموزان بسته به خالقیت خودشان در روند فعالیت تاثیر گذار بودند . 

د گوجه فرنگی می توانیم گیاهان دارای میوه مانن-2خاک از محلول مواد مغذی استفاده نمود ؟ 

 و . . . را به همین روش ها کشت کنیم . 

 1)                   اشت گیاهان از نرم افزار استفاده کنیم ؟ و .............می توانیم برای ک-3

 دقیقه(

دریس تجه ی معلم در جریان تدریس از مطالب ارایه شده ارزشیابی به عمل می آورد تا از نتی ارزشیابی 

 اطالعاتی داشته باشد . 

 چرا ما باید با کاشت گیاهان عالقه مند باشیم ؟-1
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 شاورزی را نام ببرید . مشاغل ک-2

 گیاهان عالوه بر آب به چه چیز هایی نیاز دارند ؟-3

 دقیقه ( 4)                            و ....................                                                  

جمع 

بندی و 

ساخت 

دانش 

 جدید

وزش ن در مورد حفظ محیط زیست آممعلم با آموزش روش صحیح کاشت و نگهداری از گیاها

شت های مهمی به دانش آموزان ارایه می دهد و در مورد صرفه جویی در مصرف آب در ک

 گیاهان اطالعاتی ارایه می نماید . 

  .ماید و دانش آموزان را به طرف کشت مکانیزه و ارگانیک محصوالت کشاورزی هدایت می ن

 دقیقه ( 5 )                                                                                   

تعیین 

 تکلیف

رش ه پروبرای یک ماه آینده هر گروه یک گلدان از گل های تعیین شده را به روش گفته شد

 دقیقه ( 2داده و به کالس بیاورید . )

معرفی 

 منابع

 آقای خلیق  پرورش گل و گیاه : –آب و خاک و گیاه : شاخه فنی و حرفه ای 

 


