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موارد کلی 

 در تدریس
 دبستانی پیش کار واحد درس طرح

1 
مشخصات 

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:           نام آموزشگاه:          

 جمعیارتباط انواع وسایل نام واحد یادگیری: آشنایی با 

 دقیقه         تاریخ تدریس:          03موضوع فعالیت:                                مدت زمان اجرا: 

 نوع فعالیت 2
      نقاشی        نمایش اخالق        قصه گویی       کار دستی        و سرود  شعر

   فعالیت های علمی )مشاهده، گردش علمی، بحث و گفتگو، آزمایش(                 بازی 

3 
وسایل مورد 

 نیاز

رآن کتاب واحد یادگیری انس با ق      کاغذ و چست و قیچی      لوحه های آموزشی

 کریم

مداد رنگی یا       پازل های آموزشی     کارت های قصه گویی            کتاب کار کودک

   پاستل

 –دو لیوان یکبار مصرف  –انواع وسایل ارتباط جمعی تصاویری از  –کامپیوتر  –فایل آموزشی 

 کاموا و 

 ی کاغذ یا سوزن ته گرد یا میخ. گیره

4 
های روش

 تی فعالیارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             روش گروهی 

             پرسش و پاسخ                    همیاری 

 آشنا شوند. انواع وسایل ارتباط جمعیاز دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با  هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 

 انتظار می رود در پایان درس:  از دانش آموزان

 اهداف جزئی:

 آشنا شوند.با انواع وسایل ارتباط جمعی  -1

 

 اهداف رفتاری:

بتوانند تلویزیون، رادیو، رایانه، تلفن را به عنوان وسایلی که برای راحتی، ارتباط آسانتر و  -1

 دقیق تر و باال بردن اطالعات مردم تهیه شده بشناسند. )دانش(

 اده از طریق این وسایل ارتباط جمعی را یاد بگیرند. )درک و فهم(چگونگی ارتباط س -2

یاد بگیرند که در هنگام استفاده از این وسایل، چه نکاتی را رعایت کنند که برای خودشان  -3
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 و دیگران مشکلی به وجود نیاید. )درک و فهم(

 درمورد کاربرد وسایل ارتباط جمعی توضیح دهند. )درک و فهم( -4

 کالس با عالقه شرکت کنند. )عاطفی(در فعالیت های  -5

 

 رفتار ورودی 7

 

 آشنا هستند. مفهوم برقراری ارتباط با دیگراندانش آموزان با  -

 

8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

با روی گشاده و لبخند وارد کالس می شوم پس از سالم و احوالپرسی و حضور و غیاب، بررسی 

تشخیصی، دانش آموزان را گروهبندی می کنم. و درس جدید را با نام خدا تکالیف و ارزشیابی 

 شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

 می شود. پرسیده سوال چند قبل درس از

 گذارم. می نمایش به را جمعی ارتباط وسایل مورد در آموزشی کلیپ انگیزه ایجاد برای

 ارتباط برای روزنامه و تلفن تلویزیون یوراد مثل وسایل از بعضی دهم می توضیح آموزان دانش به و

 این از بعضی. کند می دقیقتر و راحت و سریع را وسایل ارتباط شوند. این می استفاده دیگران با

 .تلفن مثل هستند شخصی تلویزیون. بعضی و رادیو مثل کند می کار برق به وسایل

هست.  پست صندوق و نامه ینشتر قدیمی و رایانه و همراه تلفن جمعی ارتباط وسیله جدیدترین

 سریع حتما باید ضروری مواقع در گاهی و گیرد می استفاده قرار مورد هدفی با ارتباطی وسیله هر

 .باشند دسترس در

 با. باشد داشته ضروری کسی کار است ممکن چون داریم، نگه مشغول زیاد نباید را تلفن مثال

 بنشینیم تلویزیون جلوی و نزدیک خیلی نباید. یمکن بلند زیاد نباید را تلویزیون و رادیو صدای

 شود. می ها چشم ضعیف شدن باعث چون

 یک عنوان به باید آن از و است ضروری وسیله یک موبایل و تلفن که گویم می آموزان دانش به

 سالم اول دهم. که می توضیح را نکاتی تلفن با صحبت آداب مورد در. کرد استفاده بازی وسیله

 قطع خداحافظی بدون و نکنند صحبت کم خیلی صدایی با و کنند داد نزنند والپرسیاح و کنند

 می ها آدم وقتی قبال گویم می آموزان دانش به. کنند استفاده تلفن از نیاز مواقع در. نکنند

 مکانی فاصله در یکدیگر با دود بوسیله و میگردند روشن آتش کنند برقرار ارتباط هم با خواستند

 .بستند و.. می نامه کبوتر پای به اینکه یا. کردند می قراربر ارتباط
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 رسان نامه کبوتر از کردند می استفاده نامه از مردم ودهنب موبایل و تلفن قبال میدم که توضیح

 تشکیل دنمیرسون مردم به رو ما نامه ک پست اداره اسم به هایی اداره ی بعد شد می استفاده

 .چیه تمبر که میدم توضیح و دارند فرستنده و ندهگیر دارند تپاک ها نامه .شدند

 هم و دیده هم که وسایلی یعنی میشه گفته هم بصری و سمعی وسایل جمعی ارتباط وسایل به

 از استفاده برای. کنیم برقرار ارتباط هم کشورها بقیه مردم با توانیم می وسایل این با .میشه شنیده

 .بگیریم نظر در را ایمنی نکات باید وسایل این

 نگه مشغول زیاد نباید را تلفن .کنیم زیاد را آن صدای نباید تلویزیون و رادیو از استفاده برای مثال

 زحمت بل آقای و .شویم یرهخ مانیتور صفحه به و مبگذرانی رایانه با را وقتمان نباید زیاد. میدار

 کردن امتحان مختلفی های وسیله با زیادی روزهای ما کردن قرار بر ارتباط راحت برای و کشیدن

 این در عد. بلیوان دوتا مثل نبود شکل این که اولی های تلفن. نکن اختراع تلفن تونستن روز یه تا

 و کنم می صحبت جمعی ارتباط دیگر وسایل مورد در. کنیم می بازی تلفن لیوان دوتا با حین

 دهم. می آموزش را آن از استفاده طریقه

 .آن مورد در یایمن نکات و ریزی برنامه و بندی زمان مورد در صحبت: تلویزیون مثال

 دارند انسان برای که کاربردهایی و جمعی ارتباط وسایل سایر و آن استفاده طریقه و رایانه مورد در

 .دهم می توضیح

 که مطلبی تا کنم می راهنمایی را ها آن و ؟گرفتیم یاد چه امروز پرسم می آموزان دانش از آخر در

 .دهند توضیح را اند رفتهگ یاد

 

 :پایانی ارزشیابی

 .ندده توضیح جمعی ارتباط وسایل کاربرد مورد در میخواهم آموزان دانش از

 

11 
های فعالیت

 پایان تدریس

 کنند. تکمیل را جمعی ارتباط وسایل به مربوط کاربرگ خواهم می آموزان دانش از

 کنند. درست را تلفن کاردستی مربی کمک با

 


