نام درس :فارسی

موضوع :رازی و ساخت بیمارستان

دبستان

 -1آشنایی با زندگی دانشمند و کاشف بزرگ "محمد بن زکریای رازی"
اهداف درس

 -2عالقمندی و ارج گذاری به دانش و دانشمندان
 -3الگو گیری از دانشمندان در شیوه ی حل مسایل زندگی
 -4آشنایی با برخی نکات زبانی مانند(کاربرد"بن" و "بنت" در اسامی عربی  ،نشانه
مفعولی -5توانایی انجام فعالیت های زبانی مربوط به درس
سالم و احوالپرسی با دانش آموزان و در خواست از آنها که در مورد دانشمندانی که

قبل از شروع درس

درباره شان تحقیق کرده اند چند جمله ای صحبت کنند و همچنین یکی از دانش
آموزان درس قبلی را بطور خالصه تعریف کند
در ایجاد انگیزه برای درس جدید از آنان سواالتی را خواهم پرسید:
آیا شما تا بحال به بیمارستان رفته اید؟ برای چه منظور به بیمارستان رفته اید؟ آیا
می توانید بگویید که بیمارستان چگونه جایی است؟ و بیشتر در کجا ساخته می
شود؟ حاال با این مقدمه درس جدید را شروع می کنیم.

آماده سازی و ایجاد
انگیزه و معرفی درس
جدید

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

فعالیت های معلم و فعالیت های دانش آموز
در ارائه درس جدید ابتدا موضوع درسی را روی تابلو می نویسیم بعد دانش آموزان
را به  5یا  6نفری تقسیم می کنیم.بعد از آنان می خواهیم که به صورت انفرادی
درس را صامت خوانی کنند و بعد از یک مرور اولیه از آنان می خواهیم که کتاب را
ببندند و سواالتی را در اختیارشان قرار داده می شود بصورت انفرادی در گروه خود
جواب دهند و سواالت از این قرار می باشد:
 -1طبیب برای ساختن بیمارستان از بزرگان شهر چه درخواست کرد؟
ارائه درس جدید

 -2طبیب و دانشمند بزرگ شهر چه کسی بود؟
 -3در طی چند مدت طبیب بهترین جا را برای ساختن بیمارستان اعالم کرد؟
 -4طبیب چه چیزی را مالک ساختن بیمارستان قرار داد؟
 -5چرا بزرگان شهر نزد طبیب بزرگ شهر رفتند؟
بعد از اینکه این سواالت را به گروه ها دادیم از آنها می خواهیم که به صورت
انفرادی پاسخ دهند بعد اعضای گروه در مورد هریک از پاسخ ها با یکدیگر بحث و
گفت گو می کنند تا به توافق برسند و این فرصت را پیدا می کنند تا اطالعات خود را
رد و بدل کنند .دانش آموزان بعد از اینکه بصورت انفرادی پاسخ دادند پاسخ
سواالت را روی تابلو می نویسیم و دانش آموزان می توانند پاسخ های که به سواالت
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داده اند آنها را مقایسه کنند .بعد از گرفتن برگه های تصحیح شده به تفسیر و
عملکرد دانش آموزان خواهیم پرداخت و می گوییم بعضی از گروه ها جواب های
درستی داده اند که نشان می دهند در متن درس خوب دقت نموده اند .بچه های
گل من همواره بصورت مشورتی و گروهی می توانیم به جوابی درست و دقیق
برسیم.حال من یکبار از روی درس برای شما می خوانم و خوب گوش کنید و اگر
کلمه و لغت جدیدی را نتوانستید بخوانید با معنی آن آشنا شوید.
ارزشیابی پایانی

در این قسمت چند سوال از روی درس جدید از گروه ها و سوال خواهد شد.

فعالیت های تکمیلی

از دانش آموزان خواسته می شود:
کلمات مهم درس مثل کلمات تشدید دار و لغات مشکل امالیی را از روی درس
پیدا کنند و در دفتر مشق خود بنویسند.
اگر خاطره ای از مالقات بیمار در بیمارستان را دارند بنویسند و در کالس برای
دوستانشان برای جلسه ی بعد بخوانند.
از یک بیمارستان البته با کمک بزرگترها بازدید بعمل بیاورند و از محل ساختن
بیمارستان و اینکه چگونه جایی ساخته شده است گزارشی تهیه کرده و در کالس
برای دانش آموزان دیگر بخوانند.
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