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 روش تدریس

ابتدا درباره نثر کهن توضیحاتی به دانش اموزان می دهم.سپس از بچه ها می خواهم متن درس را به صورت 

کامل و بادقت مطالعه کنند سپس کاربرگ سواالت مربوط به درس را در اختیار گروه می گذارم تا اعضای 

گزینه ای  4و برگه را پاسخ بدهند.)سواالت به صورت  گروه،درباره سواالت گفتگو کنند و به توافق برسند

است.( در مرحله بعد پاسخ ها را در کالس مرور می کنم تا دانش اموزان جلوی سواالتی که نادرست پاسخ 

گفته اند،عالمت بگذارند و به نوعی برگه های انفرادی و گروهی را تصحیح کنند. هر دانش اموز برگه ی خود را 

،دانش مقایسه می کند و اگر در کارکرد گروهی،تعداد پاسخ های نادرست کاهش یافته باشد با برگه ی گروه

اموز به کارایی گروه پی می برد و مشارکت را در فرآیند یادگیری اثر بخش می داند. در آخر فعالیت های درک 

 متن انجام می شود.
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