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   :تاریخ          :مدرسه               پایه چند درس طرح:موضوع                                   خدا نام به

 پایه «انشا»سوم «مطالعات»پنجم

اشنایی دانش اموزان با وظایف 

  حکومت

 یهدف کل ی         اشنایی دانش اموزان با جمله نویس

دانش اموزان باید بتوانند متن -1

کشور ما چگونه اداره می »11درس 

 «شناختی»را بخوانند.« شود

دانش اموزان باید وظایف هر یک -2

درس را  از مسوولین نام برده در

 «شناختی»بدانند.

قبول دانش اموزان باید نسبت به  -3

برخی از مسوولیت ها در مدرسه 

 «عاطفی»عالقه نشان دهند.

دانش اموزان باید وظایف قوای -4

 سه گانه را بدانند.

دانش اموزان باید بدانند برای رسیدن به -1

خدا چ کارهایی باید انجام 

 «شناختی»دهند.

برای رسیدن به خدا دانش اموزان باید -2

 «حرکتی-روانی»کارهایی را انجام دهند.

دانش اموزان نسبت به انجام کارهای -3

 «عاطفی»خوب عالقه نشان می دهند.

ویژگی های یک انسان خوب را -4

 «شناختی»بدانند.

بدانند که انسان ها نیز میتوانند برای -5

رسیدن به خدا بعضی از اعمال خود را 

 «شناختی»تغییر دهند
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بحث گروهی،پرسش و 

 پاسخ،سخنرانی  

 روش تدریس             سخنرانی،پرسش و پاسخ               

راه ها و »پرسش از درس قبلی

 «وسایل حما و نقل

 ارزشیابی تشخیصی ارزیابی انشای جلسه پیش

نیمه تمام برای نوشتن  دادن یک جمله داستان قسمت ابتدایی درس        

 انشا

 مقدمه و ایجاد انگیزه        
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میام سراغ پنجمیا و بهشون میگم -2

دقیقه مرور  5درس قبلی رو در حد 

کنن تا یه ارزشیابی ازشون داشته 

 باشم.

در مورد درس قبلی ازشون سوال -4

میکنم: عنوان درس قبل چی بود؟به 

طور کلی راه ها و وسایل حمل و 

 چند دسته تقسیم میشن؟نقل به 

بچه ها درس جدید رو یه مرور -5

 بکنین تا درس رو شروع کنیم.

شروع درس و دادن فعالیت -7

 بهشون بصورت گروهی

 حل فعالیت به کمک بچه ها -11

دادن فعالیت بهشون برای  -11

 تمرین شب

میگم ونا بعد ازاحوال پرسی به ا-1

دفترشونو در بیارن تا انشاهای جلسه 

 قبلشونو ببینم.

خب بچه ها انشاهاتون خوب بود -3

...موضوع انشای این جلسه رو روی وایت 

برای نزدیک شدن به خدا »برد مینویسم

بچه ها برای نزدیک شدن به خدا « باید...

 4باید چ کارایی انجام بدیم...اینو در حد 

دقیقه بیشتر  11سطر ادامه بدین ...ضمنا 

 فرصت ندارین.

چیکار کردین؟توضیح دادن خب بچه ها -6

 به اونایی که هنو چیزی ننوشتن...

دادن  -9چن نفر انشاهاشونو میخونن -8

 موضوع واسه هفته بعد
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دادن فعالیت بهشون و سوال در 

مورد مقایسه نمودارابتدای درس و 

 نمودار انتهای درس  

 ارزشیابی پایانی انتخاب چن نفر برای خوندن انشا

حل فعالیت های درس به عنوان 

 تکلیف شب

غروب یک »دادن موضوع برای جلسه بعد

 «روز پاییزی
 تعیین تکلیف

 


