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قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط هزار تومان به سایت 

 علمی و پژوهشی اسمان مراجعه کنید .

www.asemankafinet.ir 
 

 

 اهداف درس

 

 تقویت تفکر و تأمل در خلقت -

 ایجاد فرصت برای تفکر درباره آفریده های خدا -

 مطالعه شعرایجاد نگرش مثبت نسبت به  -

 آشنایی با سعدی و نمونه ای از آثار او -

قبل از شروع 

 درس

 حضور و غیاب –سالم و احوالپرسی با دانش آموزان 

 آماده سازی و ایجاد انگیزه و معرفی درس جدید

 پخش فایل صوتی شعر و هم خوانی دانش آموزان با آن

 آموزفعالیت های معلم و فعالیت های دانش ارائه درس 

 دبستان  پنجم   نام درس: فارسی                          موضوع: فضل خدا     
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 "بلی"جدول دوقسمتی را پای تابلو رسم می کنیم.جدول دارای دو قسمت  جدید

 "خیر"و 

است. در قسمت بلی واژه هایی که مربوط به آفریده های خداست و در 

قسمت خیر واژه ه هایی که انسان در ساخت آنها دست دارد نوشته می 

 شود.

می دهند.و واژه گروه ها در مورد واژه های هر دو گروه فکر کرده و نظر 

 هایی به آنها اضافه می کنند.

از دانش آموزان می خواهیم تا درباره ی تفاوت آفریده های خدا مثل 

انسان و وسابلی که انسان در ساخت آنها دخیل است مثل ربات یا 

کامپیوتر بحث و تبادل نظر کنند. شعر را می خوانیم و آرایه ها، و تاریخ 

 ان بیان می کنیم.ادبیات شعر برای دانش آموز

 ارزشیابی
از دانش آموزان می خواهیم با توجه به واژه نامه پایان کتاب معنی لغات 

 را پیدا کرده و شعر را معنی کنند.

درباره ی زندگینامه سعدی اطالعات جمع آوری کرده و بصورت گزارش فعالیت های 
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 به کالس ارائه دهند. تکمیلی


