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 به نام خدا

 54زمان پیش بینی شده :درس : دوستان ما                             موضوع درس : فارسی           

 نحوه ارائه درس : اعضای تیم ، نمایش، مشارکتی         تعداد فراگیران :            معلم : 

 آشنایی با مشاغل مختلف و تقویت روحیه ی تشکر از خدمت گزاران جامعه اهداف کلی

 تقویت روحیه ی سپاس گزاری جامعه اهداف جزئی

 ی از خدمت گزاران جامعه و اهمیت خدمات آنانآشنایی با برخ

 روشن شدن افق آینده برای انتخاب شغل

 شناخت خداوند به عنوان خالق همه ی هستی و سپاس گزاری از آن

آشنایی با برخی نکات ادبی و زبانی مانند واژه سازی با کلمات خروش و معنای آن ضمیر 

 این و آن

وسایل مورد 

 نیاز

 شاغل ، فیلم کوتاه در مورد یکی از مشاغلکارت های م –کتاب 

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

 پرسش از بچه ها که آیا از شغل پدر یا برادر و یا دایی و عموی خود چیزی می دانند 

 چه شغلی را دوست دارند

 در آینده می خواهند چه کاره بشوند
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آوردن چند نفر با شغل های متفاوت سر کالس و یا آوردن کارت مشاغل و تقسیم بین گروه  ایجاد انگیزه

 های کالس

صوتی تصویری آریا ، قرائت گروه به گروه و نوشتن تحقیق در مورد شغل مورد  گذاشت فایل ارایه درس

 عالقه اش برای آینده

 کالس را به دو گروه تقسیم می کنیم تعیین تکلیف

 گروه اول : با کلمات تشدید دار جمله بساز 

 گروه دوم : به شغل هایی که در درس آمده جمله بساز

 کلمات هم معنی : 

 تالش     سحرخیز : کسی که صبح زود بیدار می شود         پاکیزه : تمیز     قشنگ : زیباکوشا : پر 

شاداب : شاد      آفریده است : به وجود آورده است ، خلق کرده است      پرکار : پر تالش ، سخت کوش     

ر حال     کشاورز : دهقان ، زارع      ایجاد کرده است : به وجود آورده است        نظم : ترتیب     با نشاط : شاد، س

 دوستان : یاران      خوش مزه : خوش طعم       مامور : فرمان بر       سخت کوش : پر تالش

گر : کسی که کوچه ها و خیابان ها را تمیز می کند       بنا : کسی که ساختمان می سازد    باغبان : کسی رفت

 که گل و درخت می کارد .


