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 به نام خدا

 54درس : کتابخانه ی کالس ما           زمان پیش بینی شده :    موضوع درس : فارسی      

  معلم :       تعداد فراگیران :            و پرسش و پاسخ   مشارکت ساده  نحوه ارائه درس :

 آشنایی با کتابخانه و منابع کسب اطالعات عمومی اهداف کلی

 تقویت روحیه مشارکت و همکاری اهداف جزئی

 تقویت مهارت روان خواندن متن درس

 سواالتتقویت مهارت گوش کردن و پاسخ گویی به 

 تقویت درک مطالب خوانده شده ، تلخیص و بیان آن ها

 تقویت مهارت امال نویسی

 مهارت سخن گفتن و نگارش ، واژگان جدید

 تغییر در نگرش مثبت نوآموز به مطالعه ی کتاب

 تقویت مهارت تصویر خوانی و تخیل

وسایل مورد 

 نیاز

 کالس آوردن کتاب قصه توسط دانش آموزان و اهدا به کتابخانه

 اگر در کالس کتابخانه ندارد اقدام به ساخت کتابخانه کوچک کنند

 معلم با چهره ای گشاده و سالم وارد کالس می شود و کالس و درس را با نام و یاد خداوند رفتار ورودی

 شروع می کند سپ به حضور و غیاب دانش آموزان می پردازد 

 پرسش از دانش آموزان :ارزشیابی 
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 کسی تا به حال به کتابخانه رفته است ؟ آیا تشخیصی

 آیا کسی عضو کتابخانه محلشان هست ؟

 درست کردن و یا تکمیل کتابخانه داخل کالس ایجاد انگیزه

شنیدن یک بار از روی درس توسط کتاب گویا و در مرحله دوم قسمت به قسمت هر گروه  ارایه درس

 ی می باشد معلم با صدای بلند ارائه دهد . خوانده شود و مابین آن کلماتی که دارای هم معن

ارزشیابی 

 پایانی

 دانش آموزان از این درس چه آموخته اند .

 یک دور درس را برای والدینت بخوان و ده کلمه از آن انتخاب و جمله بساز  تعیین تکلیف

 

 کلمات هم معنی در این درس :

 نظم : ترتیب                             می وزید : تکان می خورد             مالیم : آرام 

 وارد : داخل                             فکر : اندیشه ، نظر ، عقیده           ویژه : مخصوص

 پرسش: سوال                         پاسخ : جواب                           گفت و گو : مشورت

 ر    آخر : پایان                 مفید : با فایدهباخبر شدن از حال یکدیگاحوال پرسی : 

 : قشنگ ، خوشگل                         قطعه : تکه                 قتی : همگامی که زیبا
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 : نظر                                  مناسب : خوب              تهیه : آماده پیشنهاد

 عزیز : گرامی                دوست : یار ، همدم ، مونس      دسته جمعی                   گروهی :

 

 

 

 

 

 

 


