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دقیقه 14زمان تدریس:  نفر 44تعداد رفاگیران :    ............. مجری رطح : 

دانش آموز هب اهمیت خاک هب عنوان یک رثوت زبرگ خدادادی  رد طبیعت پی می ربد.                          هدف کلی :
دانش آموز استفاده اهی مختلف از خاک را می شناسد.                                                   
تفاوت  خاک اهی محل اهی مختلف پی می ربد.دانش آموز هب                هدف اهی زجئی:

 خاک مناسب ربای رشد گیاه را تشخیص می دهد.   
خاک را هب عنوان محل زندگی ربخی جانوران می شناسد.                   

 با کارربد اهی مختلف خاک آشنا می شود.          
 از خاک هب عنوان یک ازبار مفید استفاده می کند. 

 هب قدرت و نظم  رد آرفینش  خاک  توسط آرفیدگار زبرگ پی می ربد. 
تجزهی و تحلیل(         هدف اهی رفتاری : دانش آموز خاک مناطق مختلف را رد دسته اهی مناسب دسته بندی می کند.)شناختی  _ 

رحکتی _ هماهنگی رحکات(–دانش آموز یک گیاه را رد خاک مناسب می کارد.)روانی 
تجزهی و تحلیل(رد  مورد جانوران موجود رد زری خاک رد رگوه گفتگو می کنند.)شناختی _  

تجزهی و تحلیل(  جانورانی هک رد خاک زندگی می کنند را از ساری جانوران تشخیص می دهند.)شناختی _ 
 فواید مختلف خاک ربای انسان را بیان می کند )شناختی _ دانش(

کتی _ ارجای ستتلل(رح-یک مجسمه ی گلی می سازد.)روانی
 هب خاک هب عنوان یک نعمت هک می شود از آن افیده اهی زیادی ربد توهج می کند.)عاطفی _ردیافت(

 هب اسالید ی رد رابطه با اهمیت خاک رد زندگی انسان اه توهج می کند.)عاطفی _ ردیافت ( 



خود دیده است. انش آموز خاک را رد طبیعت ارطافد           پیش بینی رفتار ورودی:   
کات بهداشتی رد مورد کار با خاک را می داند.  ن

  ی ،، تلفیق ، کاوشگری  هئل حل سس تدریس رگوهی ، بحث رگوهی ،  ، بارش مغزی ،رپورش تفکر خالق ، رپسش و اپس                روش تدریس:
رساهن اهی آموزشی مورد نیاز:             کاغذ A4، تخته سیاه، دماد، دماردنگی، خاک اهی مختلف ، اسالید  ، دماد رنگی ، گلدان ، اپزل ، کتاب    

    دقیقه 4 4 آمادگی ربای تدریس:
  توهج هب مناسبت روز –حضورغیاب  –سالم و احوالپرسی  -شعر سالم             رشوع  کالس(

دارند رد یک  دانش آموزانی هک کارت اهی با تصاوری رمتبط ند می کن   انتخاب ،وری دارد تص ی هک ی دانش آموزان هب طور تصادفی از کارت اه                رگوهبندی(   
م می نشینند.) آسمان ، ردیا ، جنگل ، کوری (  کنار ه رگوه با انم اهی موضوع تصاوری                                             

شاهخ اهی گل رد گلدان ره رگوه                                         رفدی : رگوهی :            رطح تشویق (     ستاره روی صورت ره دانش آموز  
و گفتگو ردباره ی آن مختلف و فواید مهم آن ربای انساننمایش اسالیدی با موضوع خاک رد مناطق               اخجاد انگیزه (  

(فعالیت دانش آموز                                                   (فعالیت معلم                              دقیقه  93 اراهئ ی ردس :              
 ی رپورش آن دارد هب معلمورد گیااهن و رطیقه م ره کس ره اطالعاتی رد 

.گوید می   
 
 
 

د رنگ و با توهج هب وژیگی اهی خاک مانن سواالت می اندیشد  وهب دقت هب 
  نم انک بودن و ... خاک مناسب رشد گیاه را تشخیص می دهد.

  

ها را هب ن آمعلم یک گلدان گل را با خود هب کالس ربده و رد مورد آن سوال می کند.
هدایت می کند. و اهمیت یک خاک خوب رد رشد گیاه  موضوع خاک  

 )رپسش و اپس (
 توهج آنها را هب " ؟آیا ره خاکی مناسب ربای رشد گیاه است "و با این سوال هک

)حل سسئله ()بارش مغزی(تفاوت خاک اه جلب می کند.  
را  رشد گیاه  خاک مناسب چند اترگوه اه می دهد با این پیش زمینه نموهن اهی خاک را هب  

)رپورش تفکر خالق ( تشخیص دهند.  



 

با توهج هب تفاوت اهی ظارهی رد خاک اه آنها را رد دسته اهی مختلف دسته 
و آن را توضیح می دهند.بندی می کند.  

کنند  .جانورانی هک رد خاک زندگی میبا توهج هب نوع زندگی جانوران دارند 
و رد جای مناسب خود رقار می دهند. را تشخیص می دهند  

 تمام ایده اهی خود رد رابطه با استفاده اهی مفیدرت از خاک بیان می کنند 
 

با این هدف هک وسیله ای هک می سازد  یک مجسمه ی گلی می سازند.
 یک وسیله ی کارربدی باشد.

ک را انم می ربند و اهمیت وجود خاک رد این سشاغل سشاغل رمتبط با خا
 را توضیح می دهند.

خاک اه را با  ظارهی می توانند هب خوبی تفاوتبا دسته بندی خاک اه رب اساس وژیگی اهی 
()سشارکتی _بحث رگوهیسپس زگارش کار خود را اراهئ می دهند.هم متوهج شوند.  

د از است هک بای ره رگوه موزانآتصاوری ی از حیواانت مختلف رد اختیار دانش 
وشگری()کابین آنها حیواانتی هک می توانند رد خاک باشند را تشخیص دهند.  

د اهی دیگر خاک را بیان می کند و از دانش آموزان می خواهد رد مورد ره ددام کاررب
 صحبت کنند)رپسش و اپس (

کات بهداشتی  هب عنوان یک کارربد خاک از آنها می خواهد  ا استفاده از ببا توهج هب ن
) تلفیق ردس با هنر(گل رس یک مجسمه ی گلی بسازند.  

ی رپسد.)رپسش سشاغلی هک ارتباط ستتقیم با خاک دارند م معلم با توهج هب پوستر اه رد مورد 
 و اپس (

 
 امتیازات رگوهی و رفدی محاسبه و جوازی انها اهدا می شود.

 
 

 
 فعالیت اهی تکمیلی: 

عملکرد دانش آموز رد طی تدریس. چک لیست کامل رکدن                ارزشیابی تکوینی(  
کلیف( رد دو نوع خاک و تهیه ی  زگارش عملکرد.رپورش گیاه                    تعیین ت  

  رد مورد ربکت رد کشاورزی از والدین و زبرگتر اه بپرسید .                                                


