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 1طرح درس شماره : عنوان درس: تولید و بسته بندی فراورده های غالت موضوع درس : تولید نان های سنتي

مشخصات 

 کلي

 7تا 2از صفحه  2/7/77تاريخ اجرا :   هنرستان: 

 7:تعداد هنرجويان دقیقه 79مدت تدريس : 

 : يازدهمپايه

: صنايع رشته تحصیلي

 غذايي

 د:قادر خواهد بو پس از پايان درسفراگیر 

 با انواع نان های سنتي بر اساس حجم آشنا شود. 

 ويژگي های مواد اولیه نان های سنتي را بشناسد. 

 با قسمت های مختلف دانه گندم و ويژگي ها و ترکیبات آن آشنا شود. 

 با طیقه بندی روغن ها در ايران آشنا شود. 

 پروتئین آرد گندم و ويژگي های آن را بداند.  

 با آب، نمک طعام و مخمر و ويژگي های هر کدام از آن ها آشنا شود. 

   مخمر نان را بشناسد.

 
 
 
 های رفتاری تدوين هدف

 
 
 
 
 

فعالیت های 

پیش از 

 تدريس

 تعین فضای آموزشي کالس درس و آزمايشگاه صنايع غذايي 

 شیوه های تدريس سخنراني، پرسش و پاسخ، بحث گروهي  

 وسايل کمک آموزشي فزار پاور پوينت، فیلم تولید انواع نان های سنتي و مراحل آن لپ تاپ، نرم ا



ابتدا پرسش هايي در مورد انواع نان های سنتي، حجم آن ها و ويژگي های هر کدام و همچنین مواد اولیه مورد  زمان

 نیاز در تولید نان  سنتي صورت خواهد گرفت. 

  

 ارزشیابي

 تشخیصي و آماده سازی

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت های 

حین 

 تدريس

 دقیقه19

 دقیقه 29

از نان های سنتي مورد استفاده در ايران میتوان به نان لواش، تافتون، بربری، سنگک و ... اشاره کرد. نان های ستني 

ايران معموال نازک، مسطح، فشرده و غیر متخلل هستند. اگر نان ها  بر اساس حجم تقسیم بندی شود میتوان آن هارا 

ی نیمه حجیم مانند نان بربری و نان های مسطح مانند نان لواش و دسته نان های حجیم مانند نان باگ، نان ها 3به 

 تافتون تقسیم بندی کرد. 

از مواد اولیه برای تولید نان سنتي میتوان آرد گندم، آب،نمک و مخمر را نام برد. آرد گندم از دانه گندم به دست مي 

نه يا آندوسپرم و جوانه گندم تشکیل شده آيد، دانه گندم از قسمت های مختلف پوسته خارجي،پوسته داخلي،مغز دا

 است . 

عمده ترين ترکیب پروتئین آرد گندم گلوتن نام دارد که مهمترين ويژگي آن ايجاد شبکه گلوتني و خاصیت 

کشساني خمیر است.مخمر مورد استفاده در نان ساکارومايسس سرويزيه نام دارد که با تخمیر قند آرد آن را تبديل 

 دی اکسید مي کند. به الکل و کربن 

 ارائه درس

 دقیقه11
 پرسش از هنرجويان بصورت نکات ريز از موارد تدريس شده، به عنوان مثال: نام مواد اولیه نان های سنتي چیست؟

 انواع نان های سنتس را نام ببريد؟ 
 ارزشیابي در حین تدريس

 بعد از اتمام درس مرور درس توسط هنرآموز  دقیقه11
جمع )تکمیلي های  فعالیت

 (بندی و نتیجه گیری

فعالیت های 

پس از 

 تدريس

 پرسش و پاسخ بصورت شفاهي از کلیه هنرجويان و يا بصورت کوئیز  دقیقه11
 

 تعیین تکلیف

 

 ارزشیابي پاياني با طرح چند سوال بصورت شفاهي از هنرجويان میزان درک مطالب و يادگیری آن ها بررسي میشود.  دقیقه11

  

  
  


