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 سخت هیروح

 و یکوشااااا

 بااه دنیرساا

 سا ند  اهداف

 فعالیت های حین تدریس

 فعالیت دبیر  فعالیت های یادگیری  
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 زمان  وسایل آموزشی  روش تدریس 
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 را دکشااور و بزرگااان شااما ایااآ(۱

 د؟یشناسیم

 ایا شما  با ده دا آشنایی دارید (۲

آیا کاربرد رفرهنگ لغا  فارسی (۳

 را می دانید .

آماااده شاادن دانااش  

آموزان جهت تدریس 

هم چون آماده کردن 
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 ،یقو اموز دانش ۱

 اموز دانش ۲

 اموز دانش۱متوسط،
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 کتاااا - -کتاااا 

-معلاام یراهنمااا

   دفترچ .تابلو-گچ
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باا  سااوات  معلاام   

 پاسخ می دهند.

 قبال  درس مطالب با آموزان دانش پیش بینی رفتار ورودی

 .هستند آشنا

اندیشاا  ورزی دانااش 

آمااوزان باا  صااور   

گروهااای و بحاااث و  

تبااادن نظاار جهاات   

 پاسخ گویی ب  معلم

" 

 

" ۳ 

 

 

 ارزشیابی تشخیصی

 آغازینسنجش یا  

 دانش از دیجد درس شروع از قبل

ک  از  سوات  ب  می واهیم آموزان

آنها در مورد درس قبل می پرسیم 

 پاسخ دهند .

پاسااخ گااویی دانااش 

آمااوزان باا  پرسااش  

شااهی و بیان نقطا   

نظرا  شان نسبت ب  

موضااوع باا  صااور   

 فردی یا گروهی

 

 

 

 

 

" 

 

 

 

" ۵ 

 

 

 

 آماده سازی 

 زه و معرفی درس جدید() ایجاد  انگی 

 یما  کاسس  وارد یانرژ با و شادا 

 از بعاد   ادا  ادیا  و ناا   باا  و میشو

 

توج  کاردن داناش    

 ۲ " پرسش و پاسخ
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 بااا یپرساا احااوان و ا یااغ حضااور

 و فیتکاال  یبررسا  و آموزان دانش

 شروع را درس یصیتش  یابیارزش

نصااب تصاااویری از   .میکناا یماا

ده دا و دکتر معین .آوردن چناد  

 –جلااد از از لغاات ناماا  ده ااداد  

واژه پااای ت تاا  و  نوشااتن چنااد  

 تنظیم الابایی آن

امااوزان باا  کتااا  و  

 ایجاد هیجان در آنها

مشور  در گاروه هاا   

 برای پاسخ ب  سوات 

 ارائه درس جدید

لحههاک کههردن ارزشههیابی 

 فرآیندی

 واحاد  سیتدر روش یاجرا مراحل

 :کار

 در کاار  واحاد  انت ا : ن اوّ مرحل 

 درس هاد   ب  توج  با  مرحل نیا

کاا  آشاانایی دانااش آمااوزان بااا    

 یما  انت اا   فرهنگ نام  ده ادا 

 . شود

 نیا ا در کار واحد ارائ : دو  مرحل 

 نظاار در کااار واحااد معلاام ب ااش

 ارائ  آموزان دانش ب  را شده گرفت 

در ایان مرحلا  بناده با       کند، یم

ده ادا و ارار    معرفی زندگی ناما  

 

 

 

 

 

 

دانش آموزان ب  دقت 

ب  حر  هاای معلام   

 وش می دهند .گ
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مهم وی ک  فرهناگ ده ادا مای    

باشد را ب  داناش آماوزان معرفای    

در زیر توضیحا  داده می  میکنم .

 شود :

 ناما   واژه کیا  ده دای نام  لغت

 کا   نام  لغت نیا. است یعمومی 

 است، المعار  رةیدا حکم در

 و ده ادا  اکبر یعل استاد همّت ب 

 مت صصااان از یگروهاا کمااک باا 

 یگااردآور یفارساا ا یااادب و زبااان

 .است شده

 هااا، واژه یحاااو ناماا  لغاات نیااا

 جانداران اهان،یگ ها، مکان ،یاسام

 الاباا  حرو  اساس بر و است …و

 .است شده چاپ و مرتّب

 با   مربوط یجدول کتا  یابتدا در

 دارد وجود یا تصار یها نشان 

 ی نشاااان (   ص)  نمونااا  یبااارا

 .است اسم ی نشان ( ا)  و صاح 
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 ییهاا  نشان  واژه هر تننوش از پس

 و معنااا کیاا هاار کاا  اساات آمااده

 .دارد را  ود  اص ماهو 

 فاصال  حد ده دا،ی  نام  لغت در

 المعاار   رةیا دا و ناما   لغات  انیم

 است نشده مش ص

 رةیاادا ی رده در هاام رو نیااا از و

. هاساات فرهنااگ هاام و المعااار 

 است، لغا  کتا ، از یمین حدود

 آن گار ید مینا  و وشااهد،  یمعنا  با

 .است ییایجغراف و ی یتار اَعس 

 لغااا  ی  یااکل یحاااو اراار نیااا

 یفارس یچاپ و ی طّ یها فرهنگ

 است

 یها غلط از یاریبس آنها نقل در و

 است شده حیتصح گذشتگان

 یماوارد  و یعرب لغا  از یاریبس و

 ،یمغاااااول ،یترکااااا لغاااااا  از

 ،یآلماان  ،یسیانگل ،ی،فرانسویهند

 متداون یها زبان گرید و یروس
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 فرهنگ نیا در زین یفارس زبان در

 .است آمده

 لغاا   شادن،   واناده  حیصح یبرا

 حرکات  حرو  کلم  هر یجلو در

 است رفت  کار ب  دار

 ده ادا  ی نام  لغت یابتدا در ک 

 .اند شده یمعرف

 ۱۱ در ده ادا  بازر   ی نام  لغت

 .است دهیرس چاپ ب  جلد

در این مرحل  نحاوه   م حله سه :

 ده دا با   استااده از فرهنگ لغت 

داناش آماوزان   صور  عملای  با    

و از گروه ها می  آموزش می دهم .

  واهیم آن را انجا  دهند .

باا  دانااش   چهااار در م حلااه 

آموزان نحوه اساتااده از کتاب انا    

عمااومی و فهرساات موضااوعی و   

جستجوی آنها را ب  دانش آماوزان  

 آموزش می دهم .

رسااا وانی و ران ااوانی در کااسس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در گروه ها با مشور  

هم فعالیت هاا انجاا    

 می شود .

 

 

 

 تیا فعال اموزان دانش

 ی شده  واست  یها

 و دقاات بااا را معلاام

 یما  انجاا   یاریهوش
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د و درک مطلب این تمرین می شو

درس ودرست و نادرست باودن آن  

ب  دانش آموزان آماوزش داده مای   

 شود .

برای نکا  واژه نام  ایان درس با    

دانش آموزان مای گاوئیم کلماا     

ترکیبی کا  باا ناما  درسات مای      

شوند را در یک جدون بنویسند در 

 گروه و ارائ  دهند .

 

 دهند

 

 

 

گاااروه هاااا جااادون 

ترکیباای کلمااا  بااا  

نامااا  را در کاااسس  

 درست می کنند .

 

 فعالیت های بعد از تدریس

 زمان  فعالیت دانش آموزان  فعالیت دبیر  

 فعالیت تکمیلی

  و جمع بندی 

 درس  سصا   ی دربااره  بااهم  می اواه  یما  از گروه ها

 .کنند گو و گات باهم  امروز

 پااک  از بعاد  و نوشات   را نظار  ماورد  درس از یا  سص 

 شود بلند گروه یاعضا از یکی  ود گروه در کردن سینو

 .ب واند  سص  یرو از و

 ج ینت ها بچ  با همراه معلم نظرا  ی ارائ  از پس سپس

 .دهدیم انجا  را یینها یریگ

 

 معلام  کا   را ییها تیفعال آموزان دانش

 انجاااا  یدرسااات    واسااات  آنهاااا از

 .دهندیم

۵ 
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  ارزشیابی پایانی 

 ک  را نچ آ  سص  صور  ب   واهم یم آموزان دانش از

 را شده نییتع یها تیفعال و دهند حیتوض اند گرفت  ادی

 .دهند انجا 

 

 معلام  کا   را ییها تیفعال آموزان دانش

   دهندیم انجا  یدرست  ب  واست  آنها از

 

 

۵ 

تعیین تکلیف  و فعالیت های خارج از 

  کالس

 را ده ادا  برجسات   یها یژگیو درس، مجدد مطالع  با-

 .دیکن  یته آن از یرستفه متن و است راج

 از یکی درباره را مستند یونیزیتلو یها برنام  از یکی -۲

 قیا دق یتماشاا  با د،یکن انت ا  برجست  یها تیش ص

 یبارا  یگزارشا  مهام،  نکاا   یباردار  ادداشات ی و برنام 

 .دیکن میتنظ کسس

 درباره امانت گرفتن کتا  گزارشی ارائ  دهید . – ۳

 

برای جلسا    را کارها نیا آموزان دانش 

 .دهند یم انجا بعد 

۵ 

 

 


