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 بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمدهلل رب العالمین

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 «یا امیرالمومنین)ع( ادرکنی»

 

 ایتفکر مشاهدهپرورش  طرح درسخود ارزیابی 

 

 4 3 2 1 0 گویه ها 

      بودم.طی این جلسه با مواردی مواجه شدم که تا به حال به ضرورت آب در چرخه حیات آنها توجه نکرده  1

      های فوق اضافه کنم.توانم به نمونهرسد که میها، موارد متنوع دیگری در خصوص آب به ذهنم میبا دیدن نمونه 2

      تری تبدیل شد.امروز نگاهم به پدیده آب از یک نگاه عادی و روزمره به نگاه ویژه 3

      هم داشته باشم.« گل»را نسبت به پدیده ای همچون توانم همین مدل نگاه تفصیلی به مسئله آب اکنون می 4

      هایی، گل بودن گل را تشخیص دهم)وجه مشترک همه گلها(.دانم با دقت در چه ویژگیمی 5

      ها را از هم متمایز ببینم.انواع گل هاییتوانم با دقت در ویژگیمی 6

      گل طبیعی را از گل مصنوعی تشخیص دهم. هاییتوانم با دقت در ویژگیمی 7

      توانم کاربردهای مختلفی از گل را به خاطر بیاورم.می 8

      .تواند متوجه گل باشد را برشمارمهایی که میتوانم انواع آسیبمی 9

      .توانم دالیل ضعف و از دست رفتن یک گل را شناسایی کنممی 10

      .موثر در رشد و طراوت و شادابی گل را نام ببرمتوانم عوامل می 11

      توانم مراحل مختلف رویش گل را در ذهنم تصویر کنم.می 12

      اگر میتوانستم برای چند صباحی گل باشم دوست داشتم!: 13

  گلی باشم چیده شده در لیوان آب در گوشه یک اتاق      

   گلی در گلدان      

   میانه یک دشت پر از گلگلی در      

   ای رشد کردهمصنوعی و گلخانهگلی که در شرایط      

  گلی با طراوت و شاداب      

  گلی خشک شده به منظور تزئین      

  گلی مسبب شادی و سرور و انبساط خاطر دیگران      

  روید و رویشش تداوم نداردگلی که فقط یکبار می.      

   عین زیبایی، محل رجوع زنبوران عسل استگلی که در.      

  .گلی که دارای خواص درمانی و شفابخشی است      

  بردگلی که از نور طبیعی بهره می.      

  تواند با هر شرایطی سازگار شودگلی که می.       
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 گیرم؟ام میهایش چه درسی برای زندگیاز آنچه که در گل دیدم و ویژگی

 

 

 

 

 

 

 

 کنم؟ای برای حل مسائلم میگل چه استفادهاز 

 

 

 

 

 

 

 کنم؟گل را چگونه در مسیر درست و حق استفاده می

 

 

 

 

 

 

 

 هایی کرده است؟خداوند در قرآن از رویش گیاهان چه استفاده

 

 

 

 

 


