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  عوامل موثر در کشاورزي  موضوع درس

  آشنایی با عوامل موثر در کشاورزي   هدف کلی 

  اهداف جزئی
  آشنایی با خاك و آب و هوا و آب به عنوان عوامل طبیعی موثر در کشاورزي

  آشنایی با نیروي کار ، ابزار و وسایل ، سرمایه و مواد و نهاده به عنوان عوامل انسانی موثر در کشاورزي
  

  اهداف رفتاري

  گیاهان در گروه خود یک نقاشی رسم کنند ( عملکردي )دانش آموزان بتوانند در مورد اهمیت عوامل طبیعی براي رشد و باروري 
  دانش آموزان بتوانند از مواد زراعیی که در روز مصرف می کنند حداقل پنج مورد را نام ببرند ( شناختی )

  دانش آموزان بتوانند از جمله شرایط مناسب براي رشد گیاهان سه مورد را نام ببرند و به اختصار توضیح دهند
  

  پرسش و پاسخ  تدریسروش 
  ، تصاویري از تولید یا مصرف مواد کشاورزيکتاب درسی   وسایل آموزشی

  ارزشیابی تشخیصی
  به حال به یک مزرعه ي تولید محصوالت زراعی رفته ایدآیا تا 

  اگر بخواهید یک دانه ي لوبیا را در گلدان بکارید چه شرایطی را براي آن ها فراهم می کنید؟
  

  اارائه ي محتو

  چند نمونه محصول گلخانه اي و کشاورزي را به کالس آورده و درباه ي کیفیت و نگهداري آن ها بحث می کنیم  آماده سازي و ایجاد انگیزه

  ارائه ي درس
از دانش آموزان می خواهیم تا آن چه را که به  پس از یاد آوري مطالبی در خصوص مراحل سه گانه ي ( کاشت ، داشت ، برداشت )

نظرشان براي رشد گیاه الزم است بیان کنند ، تمام نظرات آنان را می نویسیم پس تمام شدن نظرات در مورد هر یک از نظرات 
  بحث می کنیم و نظرات صحیح را نگه می داریم و نظرات نادرست را با دلیل مردود می کنیم.

   شده را براي دانش آموزان بیان می کنیم خالصه ي مطالب گفته  جمع بندي
  در حین انجام فعالیت ها توسط دانش آموزان به راهنمایی و اصالح موارد اشتباه می پردازیم  ارزشیابی تکوینی

  را انجام دهند 5از دانش آموزان می خواهیم کاربرگ شماره ي    تعیین تکلیف



 
    


