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   پایه سوم            تعداد شاگردان::               :03:مدت جلسه          برزگر و بلدرچیننام درس:  

                  کتاب فارسی                        

مشخصات 

 کلی

 هدف کلی تقویت حس آینده نگری و نیک اندیشی در دانش آموزان

 نش اموزان با مفهوم خود اتکاییآشنایی دا -1

 تقویت مهارت جمله سازی و کاربرد کلمات هم نویسه در جمله -2

 تقویت توانایی شناخت و کاربرد زمان حال فعل ها -3

 تقویت مهارت بند نویسی -4

 نمایش خالق در آموزش دانش اموزانتوسعه کاربرد  -5

 اهداف جزئی

 دانش آموز بتواند بند نویسی بکند. -1

 بتواند با کلمات هم نویسه جمالت متفاوتی بسازد. -2

 بتواند زمان حال را تشخیص بدهد. -3

 بتواند مفهوم خود اتکایی را بیان بکند. -4

اهداف 

 رفتاری

 

 کتاب درس

ابزار مورد 

 نیاز

 

 نفکر استقرایی

 تدریسروش 

فهرستی از رفتارهای فردی و اجتماعی مطرح می کنم و آن ها را در اختیار گروه قرار می دهم و از دانش   تدریس:



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید . آسمانقیمت فقط هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 

 

 

2 
 

 

آموزان می خواهم براساس وجه اختالف و یا تشابه عناوین را دسته بندی کنند بعد از طبقه بندی کردن اسم 

نماینده گروه طبقه بندی انجام شده  انتخاب کنند بدین صورت کم کم مفهوم در ذهن آن ها شکل می گیرد.

را روی تخته نصب می کند در این مرحله به دانش آموزان فرصت می دهم تا عملکرد گروه های دیگر را 

بررسی کنند،سپس سواالتی درباره مفهوم خود اتکایی مطرح می کنم تا دانش اموزان روابط بین طبقه بندی 

د سپس به دانش آموزان کمک می کنم به این نقطه برسند که هر تجو کرده و به سواالت پاسخ بدهنها را جس

 فرد با تالش و کوشش خود و با امید به خدا،نه خلق خدا به اهداف خود در زندگی میرسد.

 

 رو نویسی از متن درس -1

 جمله سازی با افعال زمان حال -2

 جمله سازی با کلمات هم نویسه -3

 

 

 

 تکلیف پایانی:


