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ستتواالتی در متتورد دریتتا و نع تتت   پیش بینی رفتار ورودی

هتتای خااونتتای از دانتتش آمتتوزان 

 پ سیاه می شود .

انایشتت  ورزی دانتتش 

آمتتوزان بتت   تتور   

گ وهتتتی و بحتتت  و  
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 فعالیت های بعد از تدریس

 زمان  فعالیت دانش آموزان  فعالیت دبیر  

 فعالیت تکمیلی

  و جمع بندی 

 درس یاریاخش  ور  ب  مخواهی یم آموز دانش چنا از

 رابخواننا

 دانش اموزان درس را می خواننا .
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 توضیح رو  تدریس :

 .ناین ا تصوّر ایدر کنار در را خود و ب نانا را دخو چش ان ایبخواه آموزان دانش از

 .کننا فیتع  ها یگ وه هم یب ا را خود اال یخ و تصورا  ک ده  باز را خود چش ان حاال. ب اننا حال ه ان در یقیدقا

 و تصورا  انیب قالب در ایدار ماّن   سیتار جهت ک  ی یمفاه و ایب نا را خود چش ان زین ش ا ها بچّ  یوگو گفت از بعا

 .ایکن بازگو ها بچّ  یب ا اال یخ

 .کننا یم گو  دقّت با ش ا یها ح ف ب  شاه  خوشحال اریبس ا یا ک ده رفشار آنان ماننا زین ش ا نک یا از ها بچّ 

 ایدر ییابشاا سوم یفارس پانزدهم درس یها تیفعال

 ایدر ییابشاا سوم یفارس پانزدهم درس یآموز واژه

 یم وسعت را آموزان دانش واژگان ی دامن  ک  شود یم ساخش  یمعنادار کل ا  ه پسونا با بان یاعضا از یبعض نام بیت ک از

 . بخشا

 .ایکن عیتوز ها گ وه انیم را ها واژه یها کار  و ایکن نصب تخش  یرو را انسان کی از ی یتصو ایتوان یم آموز  یب ا
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 .دارد انسان  یتصو با یارت اط چ  ها واژه بزننا حاس ایبخواه آنها از سپس

 .است جالب آموزان دانش یب ا رابط  نیا درک

 ایدر ییابشاا سوم یفارس پانزدهم درس بگو و اموزیب

 .گ دد یم یمع ّف آموزان دانش ب  خود شکل نیت  ساده در  یتش  نام ب  یادب یها  یآرا از یکی بگو و اموزیب قس ت در

 .کنا یم ک ک او ی نوشش  یی ایز ب  یادب ٔ   یآرا نیا از ی یگ به ه ک  شود میتفه آموز دانش ب  ایبا

 هم با را مشن دو ایبخواه آنها از و باشا رفش  کار ب   یتش  ها مشن از یکی ادریبگ ار گ وه اریاخش در مشاب  مشن دو ایتوان یم

 .کننا انیب را آن علّت و یمع ف را  ات یز مشن و کننا س یمقا

 

 ایدر ییابشاا سوم یفارس دهمپانز درس بگو و کن گو 

 .کننا یم بازگو را آن سپس و دهنا یم گو  قصّ  مشن ب  دقّت با بگو و کن گو  تیفعّال در

 است مشن اطّالعا   یتفس و یااریشن درک تیتقو تیفعّال نیا هاف

 .شود یم ایتأک زین ایتول ب  داسشان ییبازگو هنگام ادراک  ب  عالوه نک یا ض ن

 .کنا یم اایپ ن ود گفشار  شکل ب  ک  است یزبان یها نشیآف  و ها ییتوانا از ی یگ به ه ت یفعّال نیا در«  ایتول» از مقصود

 ایدر ییابتدا سوم یفارس پانزده  درس تیمیصم یصندل

 شود یم نییت  آموزان دانش یب ا یدرسش ب  قضاو  یارهایمع ت ی ی   ی نال دربخش

 .پ دازنا یم ک دن قضاو  ب  گ ید یگ وه و دنک   ح ت ب  آموزان دانش از یگ وه

 محاود گفشن سخن ٔ  وهیش نقا ب  سوم ٔ   یپا در ک  است یانشقاد تفک  شود  یم داده آموز  قس ت نیا در ک  یمه  مطلب

 .شود یم

 .است آموخش  را آن ق الً آموز دانش و است مشخص کامالً قضاو  یارهایمع ک  است نیا تیفعّال نیا ازیامش
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 ایدر ییابتدا سوم یفارس پانزده  درس امال

 کننا؛ م ور را درسها مشن زده  ورق را یفارس کشاب جااگان   ور  ب  کاام ه  ایبخواه گ وه یاعضا از

 .سنایبنو ک ده  جاا دلخواه ب  دارنا ییامال ارز  ک  را کل   ستیب کاام ه 

 .بخواننا گ وه در را ها کل   سپس

 کننا ادداشتی خود دفات  در و سنایبنو کل ا  نیا از مج وع  کی و ابکشن خط یتک ار کل ا  دور

 .بسازنا ج ل  کل ا  نیا با منزل فیتکل عنوان ب  شب و

 

از دانش اموزان درباره مطال ی ک  در ایتن درس اموخشت     ارزشیابی پایانی 

 انا سوال می شود .

دانش آموزان با بح  و ت تادل ن ت  بت     

 .سواال  معلم پاسخ دهنا
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تعیین تکلیف  و فعالیت های خارج از 

  کالس

 ایدر مورد در یا خاط ه نوششن -1: 

 درس مشن از یسیرونو -2

 ایدر موضوب با ینقاش -3

یادداشت تکالیف توسط دانش آموزان و 

 تقسیم وظایف جهت انجام کار گ وهی
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