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 آموزان با وظایف خود در خصوص محله زندگیآشنایی دانش  -1
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از طریق پخش فیلم و یا نمایش تصاویر زیبا از برای انجام این روش بعد از ایجاد انگیزه درباره موضوع 

محله،دانش آموزان را گروه بندی می کنم. سپس موضوع محله را به عنوان یک نهاد اجتماعی مطرح می 

گروه به  بحث و اظهار نظر بپردازند ودانش خود را به هم گروهی کنم.به دانش اموزان فرصت می دهم تا در

نیز به گروه ها سر می زنم و در بحث مشارکت می کنم.بعد از آن ها می  انتقال بدهند.در این فاصله خود

خواهم نتیجه بحث خود را در گروه جمع بندی کنند سپس نتایج بحث گروه ها را در کالس  به تبادل نظر 

می گذارم و در آخر مطالب مورد نظر را از بحث دانش آموزان استخراج و تدریس خود را کامل می کنم. در 

ه دانش آموزان فرصت می دهم تا متن درس را به صورت فردی و صامت خوانی بخوانند بعد خود با آخر ب

رعایت صوت،لحن،آوا و تکیه گاه ها متن را برای دانش آموزان می خوانم و توجه آن ها را به نکات مهم 

 خواندنی جلب می کنم  بعد هر دانش آموز خود به سوال درک متن پاسخ می دهد.
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