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 گسارش کالسهای نجوم

 : اولیه  و اقدامات  پیطنهاد

ًجَم از سَی هسئَل کبرگبُ در راستبی ثرگساری کالسْبی کبٍش پس از جطٌَارُ کبٍش ، پیطٌْبد ثرگساری 

 . آزهبیطگبُ فیسیک  هطرح گردیذ

پیطٌْبدی ثرای ثرگساری کالس ًجَم ثِ هسئَلیي  پژٍّص هقبطغ ارائِ گردیذ  کِ پس پس ازآى طرح درس   

 .  ثرگساری کالس ثرای هقبطغ دثستبى ٍ راٌّوبیی ثِ تصَیت رسیذ .... از تجبدل ًقطِ ًظرات  ٍ 

 : اهداف 

 آضٌبیی داًص آهَزاى ثب هفبّین ٍ هقذهبت ػلن ًجَم  -1

 اضٌب سبزی داًص آهَزاى ثب ارتجبط ػلن فیسیک ٍ ػلَم دیگر هثل ًجَم  -2

 ایجبد سَال رٌّی در داًص آهَزاى  -3

 ًطبط ٍ سرگرهی در داًص آهَزاى  ایجبد -4

 مقطع  دبستان

را در ًظر  پبیِ پٌجنهسئَل پژٍّص هقطغ دثستبى پس از  ثررسی طرح درس ٍ اّذاف ،  تطکیل کالس ثرای 

 .گرفتٌذ 

 :زیر خالصِ فؼبلیت ّبی صَرت گرفتِ هطبّذُ هی گردد   کِ در جذٍل
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 : در هقطع دثستبى  جدٍل زهبًجٌدی ٍ طرح درس اجرا شدُ

 

هسئَل  سبعت تبریخ رٍز پبیِ

 اجرای هحتَا

 ُطرح درس اجرا شد

 

 ٍسیلِ کوک آهَزشی 

 9:55 – 8:10 18/1/92 یکطٌجِ پٌجن
 خبًن ػستی 11:45 -10

 :آضٌبیی ثب 

 ًَری هفَْم سبل -1

 ٍیژگی سیبرُ -2

 ٍیژگی ستبرُ -3

 تْبی فلکیصَر -4

 سیبرک -5

 ّبدًجبلِ دار -6

 ضْبثَارُ -7

 ضْبة سٌگ -8

 کْکطبى -9

 

 ًوبیش فیلن هرتجط ثب
 ضْبة سٌگ 

  تطکیل

کْکطبى راُ 

 ضیری

  هقبیسِ ثیي

دٍر تریي 

فبصلِ تب 

ًسدیکتریي 

 فبصلِ ثِ هب

تصبٍیر هرتجط ثبهطبلت 

 هطرح شدُ

 

 : نکته 

طرح درس اجرا ضذُ در غبلت پبٍرپَیٌت کِ ضبهل تصَیر ٍ فیلن هرتجط ثب هجبحث رکر ضذُ هی ثبضذ  ؛ ارائِ 

 . گردیذ 
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تصَیری از پبٍر پَیٌت اجرا شدُ در 

 کالس ًجَم

ًوًَِ ای از اسالیذّبی پبٍر پَیٌت اجرا 

 ضذُ در کالس ًجَم
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 هقطغ  راٌّوبیی

دٍم ٍ سَم هسئَل پژٍّص هقطغ راٌّوبیی  ًیس پس از ثررسی طرح درس ّب  ثرگساری ایي کالس را  ثرای پبیِ 

 . هطبلت ارائِ ضذُ را هطبّذُ هی ًوبییذ  طرح درس ٍل زیر زهبًجٌذی ٍ اکِ در جذ. راٌّوبیی در ًظر گرفتٌذ 

 

 جدول زمان بندی

 

 

 

 

 تبریخ جلسِ  پبیِ هقطع

 

 

 

 

 

 راٌّوبیی

 سَم ج
 31/1/92 اٍل

 سَم ة

 دٍم الف 

 2/2/92 اٍل
 دٍم ج

 دٍم ة 

 سَم الف 

 سَم ج
 7/2/92 دٍم

 سوم ب

 دوم الف 

 9/2/92 دٍم
 دوم ج

 دوم ب 

 سوم الف 
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 :  اجرا شدُ در هقطع راٌّوبیی طرح درس

 

 ردیف  جلسِ  عٌَاى هجحث هدت زهبى اجرا  ٍسیلِ کوک آهَزشی 

شجیِ سبزی فضبی آسوبى   -1

 ثِ هٌظَر ًوبیش صَر فلکی

 ًوبیش فیلن هرتجط ثب-2

 شْبة سٌگ 

  ُتشکیل کْکشبى را

 شیری

  هقبیسِ ثیي دٍر تریي

فبصلِ تب ًسدیکتریي 

 فبصلِ ثِ هب

تصبٍیر هرتجط ثب هطبلت -3

 هطرح شدُ

دقیقِ 90  

 :آضٌبیی ثب 

 هفَْم سبل ًَری -1

 ٍیژگی سیبرُ -2

 ٍیژگی ستبرُ -3

 صَرتْبی فلکی -4

 سیبرک -5

 دًجبلِ دارّب -6

 ضْبثَارُ -7

 ضْبة سٌگ -8

 کْکطبى -9
 

 1 اٍل

 تصبٍیر هرتجط ثب هطبلت هطرح شدُ -1

تلسکَح هَجَد در آزهبیشگبُ -2

 فیسیک

دقیقِ 45  

 :آضٌبیی ثب 

 هفَْم تلسکَح -1

 تبریخچِ تلسکَح -2

ًحَُ ػولکرد  -3

 تلسکَح

 ٍیژگی ّبی تلسکَح -4

 اًَاع تلسکَح -5

 کبرثردّبی تلسکَح -6
 

 2 دٍم
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 : گسارش تصویری 

 

 

 

ضبیه سازی فضای آسمان و نمایص صورتهای 

 فلکی

 


