این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل
ویرایش این طرح درس با قیمت فقط هزار تومان به سایت علمی و
پژوهشی اسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.

به نام خدا
موضوع درس  :فارسی

درس  :چوپان درستکار

زمان پیش بینی شده 54:
نحوه ارائه درس  :قضاوت عملکرد یا قصه گویی

تعداد فراگیران :

معلم :
اهداف کلی

آشنایی با درستکاری و راستگویی

اهداف جزئی

تقویت روحیه ی درستکاری
آشنایی با ضرب المثل های فارسی وکاربرد آن
تقویت روحیه ی امر به معروف و نهی از منکر
گسترش واژگان از طریق جمع بستن کلمه ها با ها و کلمات مخالف(متضاد)

وسایل مورد

ماسک گوسفند  ،نی  ،چوب  ،کاله  ،لباس محلی

نیاز
رفتار ورودی

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

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل
ویرایش این طرح درس با قیمت فقط هزار تومان به سایت علمی و
پژوهشی اسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
شروع می کند سپس به حضور و غیاب دانش آموزان می پردازد .
ارزشیابی

پرسش از درس قبل و اینکه برای هر گروه یک کارت داده شود که با کلمه ی آن گروه

تشخیصی

جمله بسازد
و ببینیم کسی ضرب المثل بلد هست که آن را برای بقیه بازگو نماید

ایجاد انگیزه

گذاشتن صدای گوسفند و نواختن نی

ارایه درس

قرائت درس توسط آریا و سپس روانخوانی گروه و تعیین افرادی برای نمایش برای جلسه
آینده
پرسش از بچه ها که اگر شما به جای گوسفندان بودید و غرق می شدید چه می کردید

تعیین تکلیف

هر کس در منزل ده ضرب المثل از والدین یاد بگیرید در دفتر نوشته و به کالس بیاورد

کلمات هم معنی این درس :
زیاد  :خیلی  ،فراوان
ناچار  :به اجبار  ،ناگزیر
شروع  :آغاز

نصیحت  :پند و اندرز

مزد :پاداش

چرا  :علف خوردن حیوانات

حرف سخن  ،صحبت

سیل  :باران شدید

فکر  :اندیشه

