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 زمان مورد نیاز:                                             ارزشیابی تشخیصی: 

 دقیقه  01                                 وغیاب حضور –سالم واحوالپرسی  (0

 دقیقه  5      به روز در مورد موضوع درس استفاده از مثال های مستند و(2

 دقیقه  31                                          ها  پرسش از دریافت سوال و(3

 ولید لواشکهدف کلی درس: آشنایی با فرآوری میو ه ها وت روش تدریس وسایل کمک آموزشی

ویدئوپروژکتور 

 آزمایشگاه 

 (کار عملی)کارگاه

  معلم محوری

 پاسخ گروهی پرسش و

 نمایش فیلم
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 آشنایی با میوه های مناسب برای تهیه ی لواشک  -1

  
 نگهداری میوه ها  آشنایی با-2
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 ه دقیق 44 زمان مورد نیاز:       تدریس:  خالصه ی مطالب مورد بحث و

    

   تهیه ی لواشک بحث در مورد دالیل استفاده و-1

  

 میوه های مناسب برای تهیه ی لواشک-2

  

 آن هاوخرد کردن  ااصول شستشوی میوه ه-3
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ارائه ی درس 

 جدید

  هدقیق 24 زمان:                                            ها پرسش شفاهی یا کتبی از آموخته
ارزشیابی         

 پایانی

 کار عملی مربوط به تهیه ی لواشک
تکلیف برای جلسه 

 ی آینده

 


