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موارد کلی 

 در تدریس
 موارد اجرای تدریس

1 
مشخصات 

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:           نام آموزشگاه:         

 زندگی شهری و روستاییآشنایی با  نام واحد یادگیری: 

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

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

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

3 
وسایل مورد 

 نیاز

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

 کریم

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

   پاستل

 گِل رس –شهر و روستا تصاویری از  –کامپیوتر  –فایل آموزشی 

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             روش گروهی 

             پرسش و پاسخ                    همیاری 

 آشنا شوند. شهری و روستاییزندگی از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با  هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 آشنا شوند.با شهر  -1

 آشنا شوند.با روستا  -2

 

 اهداف رفتاری:

 با زندگی در شهر آشنا شوند. )دانش( -1

 با زندگی در روستا آشنا شوند. )درک و فهم( -2

 را بدانند. )درک و فهم(تفاوت های شهر و روستا  -3

 در انجام فعالیت های گروهی با عالقه شرکت کنند. )عاطفی( -4

 به سواالت آموزگار به دقت پاسخ دهند. )مهارتی( -5
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 رفتار ورودی 7

 

 آشنا هستند.و مهارت های اجتماعی دانش آموزان با برخی مفاهیم  -

 

8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

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

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

 شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

 راو روستا  شهر مورد در آموزشی کلیپ گیره ایجاد برایشود.  می پرسیده سوال چند قبل درس زا

 می آموزان دانش به شهر نشینی و شهری زندگی از مشخصی. سپس تعریف مگذار می نمایش به

 گویم. می را شهرها های ویژگی بعد و. دهم

نوع بافت  –نوع زندگی  –شلوغی شهرها  –شغل مردم شهر نشین  –ویژگی شهرها: جمعیت 

سته تقسیم می شوند خانه های آپارتمانی شهرها و بعد از آن در مورد خانه های شهری که به دو د

و خانه های انفرادی توضیح می دهم. در مورد وجود کارخانجات و مراکز مهم تجاری و فرهنگی 

 توضیح می دهم.

توضیح می دهم. در مورد کالنشهرها و شهرهای بزرگ  ها شهر در آن رشد و جمعیت مورد در

 در. کنم می معرفی را ایران مهم های هرش ها شهر توضیح می دهم و دلیل رشد جمعیتی این

در مورد تفرجگاه  شهری استفاده شده توضیح می دهم. های خانه ساخت در که مصالحی نوع مورد

 ها و محل های تفریحی شهرها صحبت می کنم.

ها توضیح می دهم. در مورد منابع رفاهی در شهر ها مثل پلیس و مانسی و هاپارک ودجو مورددر 

در مورد وجود مشکالت شهر  و بیمارستان ها و دانشگاه ها و... توضیح می دهم. آتش نشان ها

نشینی مثل شلوغی و ترافیک و گرانی و ... صحبت می کنم. در مورد وسایل حمل و نقل صحبت 

 موتور و ها اتوموبیل مثل شخصیمی کنم که وسایل نقلیه شخصی و عمومی تقسیم می شوند. 

 و کنم می صحبت ها نماشی به وابسته لمشاغ مورد در ...و مترو و بوساتو لمث یعموم ...و سیکلت

 محصوالتگونی گونا و وتتفا مورد در. ینشهرنش مردم روزمره زندگی در هادستگاه و ماشین نقش

دهم. در مورد  می توضیح شهری زندگی قوانین مورد در کنم. می محبت ها تولیدی و کارخانه ها

 می صحبت یندگنار و مرور و عبور به مربوط قوانین وو چهار راه ها  اقسام شهری مثل خیابان ها

 .دهم میضیح تو اه شهرداری مورد در. کنم
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 خوانم: می اوستر مورد در شعری روستا، با آشنایی برای

  قشنگ و رنگارنگه / باغ های زیبا داره / میوه فراوون داره / هقشنگ ما روستای

 / چشمه و رود پر آب / دشت های سبز و شاداب مزرعه های گندم / محصول دست دوم

 / بعضی ها شون هم دامدار / با شیر گاو و گوسفند / ماست و پنیر می سازن کارپر  بافی قالی

 ما کودکان روستا / توانمندیم و دانا / با کار و کوشش ما / آباد می مونه 

 می را روستاها های ویژگی و دهم. می ها بچه به ینشین روستا و روستا از روشنی تعریفابتدا 

 روستا.  و منازل بافت - زندگی نوع - شغل - ت: جمعیگویم

 مورد در کنم. می صحبت شود می استفاده آن در که یحالصم و روستایی های خانه مورد در

 .مکن می محبت روستاها محدود تجمعی

 زمین مورد در .کنم می صحبت است دامداری و کشاورزی معموال که آنها عمده شغل مورد در

 یربارب و نقل و حمل وسایل مورد در. شوند می کشت آن در که محصوالتی نوع و یکشاورز های

گاو  و تراکتور مثل کشاورزی در استفاده مورد های ماشین مورد در .مکن می صحبتدر روستا 

 آهن.

 های رسوم و آداب مورد درتوضیح می دهم.  ییاتروس گیزند یک در موجود کمبودهای مورد در و

 یا درو صحبت می کنم. کشت هنگام های باور و رسوم جمله از روستاییان لفمخت

 صحبت می کنم. شود می گرفته شیر از که محصوالتی و دستی ایعصن مورد در

جاجیم صحبت  و گلیم و بافییقال هنر مورد در دهم. می توضیح روستایی زندگینقش دام را در 

 می کنم.

روستایی توضیح می دهم. در مورد نوع مدارس موجود در روستا و  زندگی کی در را و نقش زنان

کمبود مهدها و مدارسو دانشگاه ها توضیح می دهم. در مورد شغل روستاییان نام می برم و توضیح 

می دهم. برای شناخت روستاها برای بچه ها توضیح می دهم که ابتدا روستاها وجود داشتن و کم 

 کنولوژی شهر ها بوجود آمدند.کم با رشد جمعیت و ت

 که مطلبی تا کنم می راهنمایی را ها آن و یاد گرفتیم؟ چهامروز  پرسم می انآموز دانش از آخر در

 را توضیح دهند. اند گرفته یاد

 ارزشیابی پایانی:

 توضیح دهند. روستایی و شهری زندگی مورد در میخواهم آموزان دانش از

 

 درست را روستایی و شهری های خانه مالت رس گِل از استفاده با گروهی صورت به آموزان دانشهای فعالیت 11
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 می کنند. پایان تدریس

 

 


