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 به نام خدا

 54موضوع درس : فارسی                             درس : کوشا و نوشا                  زمان پیش بینی شده :

  ش                 تعداد فراگیران :                      معلم : نحوه ارائه درس : ایفای نق

 آشنایی با اهمیت پشت و کار و حس مسئولیت پذیری اهداف کلی

 ت در کار هامآموزش پایداری و مقاو اهداف جزئی

 آشنایی با اهمیت کار و کوشش

 تشویق به پذیرش حس مسئولیت و داشتن پشتکار

 به کسب علم و دانش عالقمندی

وسایل مورد 

 نیاز

 کتاب درسی ، سیستم هوشمند ، کارت کلمات

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

 شروع می کند سپس به حضور و غیاب دانش آموزان می پردازد .

ارزشیابی 

 تشخیصی

ان اینکه آیا تا به حال شده دارید مشق می نویسید ول کنید بروید دانش آموزاز  پرسش

دنبال نقاشی کشیدن و هنوز تمام نشده سراغ تلویزیون بروید و کارتون ببینید و وسط 

 کارتون برید سراغ کتاب داستان هایتان

 گذاشتن فایل صوتی صدای پرندگان سر کالس ایجاد انگیزه

کوشا و نوشا آریا ، به صورت گروه گروه بخوانند در جلسه آینده گذاشتن صوتی درس  ارایه درس

 نمایش آن توسط بچه هایی که کم رو ترند

 کالس را به دو گروه تقسیم می کنیم تعیین تکلیف

 گروه اول : با اسم پرندگانی که در درس آمده جمله بسازند . 

 گروه دوم : کلمات چهار نقطه ای پیدا کنند و بنویسند . 

 ات هم معنی این درس :کلم

 شبیه : مثل ، مانند       یاد بگیرند : بیاموزند       ترک کردند : رفتند     دانا : کسی که بسیار می داند 
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 قبول کرد : پذیرفت        تالش : کوشش ، سعی       توانا : کسی که می تواند هر کاری را انجام دهد 

کوشا : کسی که کوشش بسیار می کند     نوشا : کسی که به دنبال   برنا : جوان       غیر از : به جز    

 بازیگوشی است        اسم : نام      اما : ولی        علم : دانش      آموختن : یاد گرفتن      آزاد : رها 

به خوبی نگه داری سرانجام : در پایان       فکر : عقیده ، نظر ، رای       امانت دار : کسی که از وسایل دیگران 

 می کند      کهن : قدیمی      نزد دوستش : پیش دوستش      خشمگین : عصبانی     صبر : حوصله

نیستزی که مورد پسند چی: بد ،  ناپسندنیاز       الزم :  


