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باسمه تعالی
طرح درس ملی فارسی سوم ابتدایی
مشخصات کلی

طرح درس شماره:

تعداد دانش آموز:

عنوان درس :دریا

صفحه:

آموزشگاه:

پایه:سوم

تاریخ اجرا:

مدت تدریس05:دقیقه

مدرس:

فعالیت های قبل از تدریس
الف)هدف کلی:تقویت مهارت زبانی-توجه به آثار و قدرت خدا(دریاو)...
عرصه ها
حیطههه
انتظارات از دانش آموزان

رئوس
اهداف جزیی

هاو
هههه

مطالب

وظایف دانش آموز در قبال
خدا

در این درس
اهداف

 - 1معرف

ی

دریا به عنوان

اهداف شهناختی :
آمههوزش صههدا و

(طبیعت

های زیبا و بی
نظیر طبیعت و

دادن و سههههخن

فواید آن

گفتن -تشهخیص
صدای«یه  ،ی» در

هوه
و نحهههه

تدریس

چیههههدمان

صههندلی
 - 1گستتش

دامنتت

*

واژگان دانش آموزان

اف ینش مثل دریا

*

روش

ا

کت

کالس به چنهههد درس
هورت
صهه
دایره ای

-2اشنایی با جلوه های
ایمان

آموزشی

روش

کالس

،ی) -تقویههههت
مهارت های گهوش

 – 2آم وز

خود

تعقّل

نشههانه¬ی(یههه

یکی از جل و

خلقت

دیگران

فضهههههای

پیش بینهی

وسایل آموزشی

ی-

حسهی و راهنم
فعال

معل

ای
-ل

تاپ-نش انه
*

*

چیهههده
شود.

گر -ک ار
ه
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نشانه ی

نوش تاری –

آخر،وسههط و اول
کلمههه -توانههایی
خواندن کلمات بها

علم

-3مع فی آرای تشت ی
ب دانش آموزان

حههروف خوانههده

*

ق

ایق

کاغ

ی-

لیوان چای

شده
ج)اهههههههداف
رفتههاری:دانههش

عمل

آموزابتدا بتوانهد

-4تقویتتتت مهتتتار
نوششن دانش اموزان

کلمات درون درس

*

*

*

را بههههههههها
تصهههویربخواند-
دانش آموز بتواند

اخالق

-5روحیتت معنتتوی در

حرف «یهه ،ی» را

دانش امتوزان تقویتت

در کلمات تشخیص

می شود .

*

*

*

*

دهد-دانش آموز
های درس
در انتههه
هات را
هد کلمه
بتوانه
بههدون تصههویر
بخواند

فعالیت های حین تدریس
فعالیت های یادگیری

فعالیت دبیر

فعالیههت دانههش روش تدریس

(ایجاد موقعیت یادگیری )

آموزان
(اندیشه ورزی ،دسهت
ورزی ،خالقیت توام بها

وسایل آموزشی

زمان
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خوباوری ،خودپایایی و
خود ارزیابی )

فعالیت های مقدماتی

سالم و احوال پ سی-حضور و

آمتتاده شتتان دانتتش ایفتتای نقتتش

ماژیک-بت د -قلتم

غیاب-توج ب حاال عاطفی

آموزان جهت تاریس پ سش و پاسخ

کشاب-

5

هم چون آماده ک دن توضیحی
کشاب و قلم خود

پیش بینی رفتار ورودی

ستتواالتی در متتورد دریتتا و نع تتت انایش ت ورزی دانتتش
هتتای خااونتتای از دانتتش آمتتوزان آمتتوزان بتت
پ سیاه می شود .

"

"

5

تتور

گ وهتتتی و بحتتت و
ت تتادل ن تت جهتتت
پاسخ گویی ب معلم

ارزشیابی تشخیصی
یا سنجش آغازین

پ ستیان بت

تتور داوطل انت از پاستتخ گتتویی دانتتش

دانش اموزان از جلس ق ل

آمتتوزان بتت پ ستتش
شفاهی و بیان نقطت
ن ا شان نس ت ب
موضتتوب بتت

تتور

ف دی یا گ وهی

"

"

3
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آماده سازی
( ایجاد انگیزه و معرفی درس جدید)

پخش کت دن تاای امتوا دریتا

توج دانتش آمتوزان توضیحی و اا

ب ای دانش آموزان

ب موضوب جلب شود

"

2

نشتتان دادن قتتایق کاغ ت ی-نشتتان و م حت ت را دن تتتال

ارائه درس جدید
هیابی
هردن ارزشه
هاک که
لحه
فرآیندی

دادن چای داخل لیوان بت دانتش

ن اینتتا و ب ت ستتوالها

آموز و ل س آن

پاسخ می دهنا .

از دانش اموز می ختواهم چشت ان در پاستتخ بتت معلتتم
ختتود را ب نتتاد و ختتود را در کنتتار راجع ب تصوی درس
دریا تصور کنا و دقایقی در ه تان
حال ب انا؛ سپس چش ان ختود را
باز ک ده تصورا و خیاال خود را

گفشن نام تصاوی

بتت ای هتتم گ وهتتی هتتا تع یتتف
بکنا.بعا از گفت و گتوی بچت هتا
من نیز چش ان خود را می بنام و

خوانان کل

مفاهی ی کت جهتت تتاریس متا

تصوی

ن

ی زیت

دارم در قالب بیان تصتورا و

خیاال ب ای بچ ها بتاز گتو متی خوانان کل ت بتاون
کتتنم .در پای تان بتتا لحن تی زی تتا و تصوی
دکل تت ختتوانی مشن درس را متتی
خوانم و حس شتور و نشتا را در
بچت هتتا ایجتتاد متی کتتنم ستتپس
سواال درک مشن را دانش آموزان
انجام می دهنا.

مشخص ک دن محتل

"

"
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معلم بایا از دانش آموزان در رابط

حتتتت ف رنگتتتتی در

با تصوی درس سوال کنا

کل تتت (اول کل تتت

کار هتای تصتوی ی لوحت را بت

وستتط کل تت آختت

دانش آموز نشان می دهیم تتا نتام کل )
شتتتکل را بگویا ستتتپس کتتتار
نوشش ¬ی تصوی مورد ن ت را بت
دانش آموزان نشان متی-دهتیم تتا
بخواننا چنا بار این ع ل را تکت ار
میکنتیم تتا بشواننتا بتاون تصتتوی

تک ار مشن ه ت اه بتا

نوشش را بخواننا.

معلم و خط ب دن زی

از دانش آمتوزان میختواهیم محتل کل ا
ح ف رنگتی در کل ت را مشتخص
کننا.
در انشها یک تار کتل متشن درس را
میخوانیم و میخواهیم با متا تکت ار
کننا و زی کل ا خط ب نا.
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فعالیت های بعد از تدریس
فعالیت دبیر

از چنا دانش آموز می خواهیم ب

فعالیت تکمیلی

دانش اموزان درس را می خواننا .

5

رابخواننا

و جمع بندی

توضیح رو

ور اخشیاری درس

فعالیت دانش آموزان

زمان

تدریس :

از دانش آموزان بخواهیا چش ان خود را ب نانا و خود را در کنار دریا تصوّر ن اینا.
دقایقی در ه ان حال ب اننا .حاال چش ان خود را باز ک ده تصورا و خیاال خود را ب ای هم گ وهی ها تع یف کننا.
بعا از گفت وگوی بچّ ها ش ا نیز چش ان خود را ب نایا و مفاهی ی ک جهت تاریس ماّن

داریا در قالب بیان تصورا و

خیاال ب ای بچّ ها بازگو کنیا.
بچّ ها از اینک ش ا نیز ماننا آنان رفشار ک ده ایا بسیار خوشحال شاه ب ح ف های ش ا با دقّت گو

می کننا.

فعالیت های درس پانزدهم فارسی سوم ابشاایی دریا
واژه آموزی درس پانزدهم فارسی سوم ابشاایی دریا
از ت کیب نام بعضی از اعضای بان با پسونا ه کل ا معناداری ساخش می شود ک دامن ی واژگان دانش آموزان را وسعت می
بخشا .
ب ای آموز

می توانیا تصوی ی از یک انسان را روی تخش نصب کنیا و کار های واژه ها را میان گ وه ها توزیع کنیا.

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل
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سپس از آنها بخواهیا حاس بزننا واژه ها چ ارت اطی با تصوی انسان دارد.
درک این رابط ب ای دانش آموزان جالب است.
بیاموز و بگو درس پانزدهم فارسی سوم ابشاایی دریا
در قس ت بیاموز و بگو یکی از آرای های ادبی ب نام تش ی در ساده ت ین شکل خود ب دانش آموزان مع ّفی می گ دد.
بایا ب دانش آموز تفهیم شود ک به ه گی ی از این آرای ٔ ادبی ب زی ایی نوشش ی او ک ک می کنا.
می توانیا دو مشن مشاب در اخشیار گ وه بگ اریادر یکی از مشن ها تش ی ب کار رفش باشا و از آنها بخواهیا دو مشن را با هم
مقایس کننا و مشن زی ات را مع فی و علّت آن را بیان کننا.

گو

کن و بگو درس پانزدهم فارسی سوم ابشاایی دریا

در فعّالیت گو

کن و بگو با دقّت ب مشن قصّ گو

می دهنا و سپس آن را بازگو می کننا.

هاف این فعّالیت تقویت درک شنیااری و تفسی اطّالعا مشن است
ض ن اینک عالوه ب ادراک هنگام بازگویی داسشان ب تولیا نیز تأکیا می شود.
مقصود از «تولیا » در این فعّالیت به ه گی ی از توانایی ها و آف ینش های زبانی است ک ب شکل گفشار ن ود پیاا می کنا.
صندلی صمیمیت درس پانزده فارسی سوم ابتدایی دریا
دربخش نالی

ی یت معیارهای قضاو ب درسشی ب ای دانش آموزان ت یین می شود

گ وهی از دانش آموزان ب

ح ت ک دن و گ وهی دیگ ب قضاو ک دن می پ دازنا.

مطلب مه ی ک در این قس ت آموز

داده می شود تفک انشقادی است ک در پای ٔ سوم ب نقا شیوهٔ سخن گفشن محاود

می شود.
امشیاز این فعّالیت این است ک معیارهای قضاو کامالً مشخص است و دانش آموز ق الً آن را آموخش است.
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امال درس پانزده فارسی سوم ابتدایی دریا
از اعضای گ وه بخواهیا ه کاام ب
ه کاام بیست کل
سپس کل

را ک ارز

ور جااگان کشاب فارسی را ورق زده مشن درسها را م ور کننا؛
امالیی دارنا ب دلخواه جاا ک ده بنویسنا.

ها را در گ وه بخواننا.

دور کل ا تک اری خط بکشنا و یک مج وع از این کل ا بنویسنا و در دفات خود یادداشت کننا
و شب ب عنوان تکلیف منزل با این کل ا ج ل بسازنا.

ارزشیابی پایانی

و ت تادل ن ت بت

از دانش اموزان درباره مطال ی ک در ایتن درس اموخشت

دانش آموزان با بح

انا سوال می شود .

سواال معلم پاسخ دهنا.

تعیین تکلیف و فعالیت های خارج از

-1 :

نوششن خاط ه ای در مورد دریا

یادداشت تکالیف توسط دانش آموزان و

کالس

-2

رونویسی از مشن درس

تقسیم وظایف جهت انجام کار گ وهی

-3

نقاشی با موضوب دریا
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