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 بسمه تعالی

 طرح درس روزانه

 مشخصات کلی درس:گیاهان دارویی موضوع درس:مراحل آماده سازی میوه ها برای خشک کردن دقیقه 09 مدت جلسه:

ام بری در فرایند خشک کردن میوه هاصول آنزی-اصول آماده سازی میوه ها   هدف کلی  

 :زامنظور معلم از آموزش عبارتند 

 هدفهای جزئی
 ها آنزیم شناخت -آن معایب و محاسن و ها میوه کردن خرد زاید قسمتهای حذف روشهای - میوه گیری پوست طریقه - (سورتینگ)یی با روش درجه بندی آشنا

 فراوری در بری آنزیم لزوم -های آنزیم بری میوه ها  شور - حالت بافت میوه می گردند رنگ و باعث تغییر در که اییه آنزیم - میوه بافت در موجود های آنزیم -

 (خشک میوه) ها میوه

   فراگیر پس از پایان قادر خواهد بود:  حیطه های شناختی  
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 روش تدریس    همیاری - نمایشی -بحث گروهی   -پرسش وپاسخ  روش فعال:
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   آموزشی افزار نرم -رایانه 

 های اینترنتی:      آدرس سایت

 سایت آشنایی با خط تولید میوه خشک                                 

                             دبیر خانه کشوری صنایع غذایی    

  گروه صنایع غذایی آموزش وپرورش 

 رسانه آموزشی

غیاب نوشتن خالصه فعالیت های جلسه جاری در قسمت ثبت فعالیت  حضور و احوالپرسی با دانش آموزان و –یاد خدا  شروع کالس با نام و ورود به کالس درس و

رس . رفع اشکاالت د - سی تکالیف جلسه قبلربر - ها  

 قبل از

 شروع درس

 پاسخ انجام می دهیم تا میزان اطالعات آنها را برای ورود به درس جدید بسنجیم.  موضوع درس پرسش و از پیش آموخته های فراگیران در ارتباط با
 ارزشیابی

 تشخیصی

 با طرح چند سوال ذهن فراگیران را به موضوع درس در گیر می کنیم. 

ها به  میوه کردن خشک باال، مزایای و ماندگاری نگهداری برای غذایی مواذ بخار دادن –طریقه خشک کردن در خانه  - ه نگهداری میوه هامثال پرسش در زمینه نحو

افزایش مواد مغذی.  مصرف خارج از فصل میوه های خشک شده و منظور نگهداری طوالنی مدت،   

 و سازی آماده

 ایجاد انگیزه

روش حل مسئله ادامه می دهیم برای ارائه مطالب از نرم افزار استفاده می کنیم. در هر مرحله  ات درس را به صورت بحث گروهی وموضوع با توجه به مطالب و

  پرسش وپاسخ مهم می باشد. 

 ارائه

 درس جدید
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دانش آموزان بتوانند از روی آن توضیح مطالب  مطالب کلیدی را یادداشت می کنیم.طوری که با کمک دانش آموزان مطالب ارائه شده را خالصه نویسی می کنیم و

 را ارائه بدهند. 
 جمع بندی

رفع اشکاالت مطرح شده.  آزمون کتبی چند سوالی از کل کالس بررسی ضعف دانش آموزان و پرسش شفاهی از تعدادی دانش آموز،  
 ارزش

 یابی پایانی درس

فته شده در بیاورند.پرسش از درس تدریس شده را معین می کنیم.از هنر جویان می خواهیم مطالبی را الت دیگری غیر از سواالت گاجلسه بعد از درس داده شده سو

  .در ارتباط با موضوعات خوانده شده از منابع دیگر تهیه نموده وارائه دهند

 تعیین

 تکلیف

     

     

  


