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باسمه تعالی
طرح درس ملی فارسی ششم ابتدایی
مشخصات کلی

عنوان درس :رنج هایی کشیده صفحه66 :

تعداد دانش آموز:

ام که مپرس
پایه:ششم

آموزشگاه:

مدت تدریس05:دقیقه

تاریخ اجرا:

مدرس:

فعالیت های قبل از تدریس
اهداف کلی :
از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با زندگی نامه دهخدا و استفاده از فرهنگ لغت آشنا شوند .
عرصه ها
حیطههه
انتظارات از دانش آموزان

رئوس
اهداف جزیی

هاو
هههه
در این درس

مطالب
اهداف

 – 1آشنایی با
دهخدا

وظایف دانش آموز در قبال
خدا

خلقت

خود

چیههدمان
کالس

تعقّل
-1آشنایی باا

آموزشی

روش تدریس

و نحهههوه
دیگران

(طبیعت

های
فضههه

پههیش بینههی

صندلی
 – ۱آشنایی با یکی از
نااااا آوران عرصاااا

وسایل آموزشی

*

*

ههههها

کتههها  -کتااااااا
کتهههها

فارسااا ای

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت

و

علمی

آسمان

پژوهشی

مراجعه
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فرهنگ،

یکاای ا نااا
 – 2یااادری

آوران ع صااه

اساااات اد ا

ف هنگ،

ف هنگ لغت

 -2آشااانایی ایمان

uچیده معلهههم -ابتااادایی-

*

*

*

کتا رویا -
تصاوی

سازنده

دهخدا،
علم

ا

عالماااااه

 – ۳اشنایی با فرهنگ

دهخااادا –

لغت ده دا

*

مینه مناسب

نمونااه ا ا

ب ا اسات اد
ا ف هنااااگ

گچ-تابلو.

تاااااابلو -
ماژیاااک -

رساایدن باا اهاادا

با ف هنگ نامه با ندری نامه

 -3ایجاااااد

 – ۲تقویا ات روحیا ا

شود

ساااا ت کوشاااای و

 – 3آشاانایی دانش آمو ان

هخدا

بصورت

راهنمههای ششااااا

لغاات نامااه
عمل

دهخاااادا_

 ۴آشنایی با چگاونگی

لغت،

امانت گرفتن کتاا از

 -4آشااانایی

کتاب ان  ،آشانایی باا

دانش آمو ان

نحوه اساتااده از لغات

نامه ها مانند

با بزرگ ت ین

نام ،

ف هنااااگ

*

و جامع تا ین
ف هنگ ناماه
فارساااااای
«ف هنگ نامه
و دهخدا»-5 ،
آشاانایی بااا

نمونااه ا ا
سااای لغاات

معین
اخالق

 – ۵تقویا ات روحیا ا
همکاری در فراگیران،

*

*

*

*

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت
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و
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چگونگی جمع
آور لغاااات
نامه دهخدا،
 -6آشنایی با
چگاااااونگی
امانت را فتن
کتاااااا ا
کتابخانه ،
 -7آشنایی با
نحو است اد
ا لغت نامه،
 -8تقویااات
روحیااااااه
همکاااار در
ف اری ان،
 -9تقویاا ات
مهارت در واژ
ساااا

باااا

ت کیاب هااا
جدید،
 -11تقویااات

آسمان
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روحیه سخت
کوشااااای و
رساایدن بااه
اهداف سا ند

فعالیت های حین تدریس
فعالیت های یادگیری

فعالیت دبیر

فعالیههت دانههش روش تدریس

(ایجاد موقعیت یادگیری )

آموزان

وسایل آموزشی

زمان

(اندیشه ورزی ،دسهت
ورزی ،خالقیت توام بها
خوباوری ،خودپایایی و
خود ارزیابی )

فعالیت های مقدماتی

قبل از شروع درس جدید از دانش

آماااده شاادن دانااش پرسش و پاسخ

کتاااا - -کتاااا

آموزان انتظار می رود با ساوات

آموزان جهت تدریس و بحث گروهی

راهنمااای معلاام۵ -

زیر پاسخ دهند:

هم چون آماده کردن – واحاااد کاااار گچ-تابلو.دفترچ

)۱آی اا شااما بزرگااان کشااور ود را کتا و قلم ود
میشناسید؟

روش گروهبندی:

 )۲ایا شما با ده دا آشنایی دارید ۱

دانش اموز قوی،

)۳آیا کاربرد رفرهنگ لغا فارسی ۲

دانش اموز

را می دانید .

متوسط۱،دانش اموز
ضعیف

(پروژه)

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت

علمی

و

پژوهشی
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باا سااوات معلاام
پاسخ می دهند.
پیش بینی رفتار ورودی

دانش آموزان با مطالب درس قبال

اندیش ا ورزی دانااش

آشنا هستند.

آمااوزان باا صااور

"

"

۳

گروهااای و بحاااث و
تبااادن نظاار جهاات
پاسخ گویی ب معلم
ارزشیابی تشخیصی
یا سنجش آغازین

قبل از شروع درس جدید از دانش

پاسااخ گااویی دانااش

"

"

۵

آموزان می واهیم ب سوات ک از آمااوزان باا پرسااش
آنها در مورد درس قبل می پرسیم شااهی و بیان نقطا
پاسخ دهند .

نظرا شان نسبت ب
موضااوع باا صااور
فردی یا گروهی

آماده سازی
( ایجاد انگیزه و معرفی درس جدید)

شادا و با انرژی وارد کاسس مای
شویم و باا ناا و یااد ادا بعاد از

پرسش و پاسخ
توج کاردن داناش

"

۲

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
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حضااور غیاا و احااوان پرسای بااا امااوزان باا کتااا و
دانش آموزان و بررسای تکاالیف و

ایجاد هیجان در آنها

ارزشیابی تش یصی درس را شروع

مشور در گاروه هاا

ماای کناایم .نصااب تصاااویری از برای پاسخ ب سوات
ده دا و دکتر معین .آوردن چناد
جلااد از از لغاات نام ا ده ااداد –
نوشااتن چنااد واژه پااای ت تاا و
تنظیم الابایی آن
ارائه درس جدید
هیابی
هردن ارزشه
هاک که
لحه
فرآیندی

"

مراحل اجرای روش تدریس واحاد
کار:
مرحل اوّ ن :انت ا واحاد کاار در
این مرحل با توج ب هاد درس
کاا آشاانایی دانااش آمااوزان بااا
فرهنگ نام ده ادا انت اا مای
شود.

دانش آموزان ب دقت

مرحل دو  :ارائ واحد کار در ایان

ب حر هاای معلام

ب ااش معلاام واحااد کااار در نظاار گوش می دهند .
گرفت شده را ب دانش آموزان ارائ
می کند ،در ایان مرحلا بناده با
معرفی زندگی ناما ده ادا و ارار

"

۲2
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مهم وی ک فرهناگ ده ادا مای
باشد را ب داناش آماوزان معرفای
میکنم  .در زیر توضیحا داده می
شود :
لغت نام یده دا یاک واژه ناما
ی عمومی است .این لغت نام کا
در حکم دایرة المعار است،
ب همّت استاد علی اکبر ده ادا و
ب ا کمااک گروه ای از مت صصااان
زبااان و ادبیاا فارسای گااردآوری
شده است.
ایاان لغاات ناماا حاااوی واژه هااا،
اسامی ،مکان ها ،گیاهان ،جانداران
و… است و بر اساس حرو الاباا
مرتّب و چاپ شده است.
در ابتدای کتا جدولی مربوط با
نشان های ا تصاری وجود دارد
بااارای نمونا ا ( ص ) نشاااان ی
صاح و ( ا) نشان ی اسم است.
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پس از نوشتن هر واژه نشان هاایی
آمااده اساات ک ا هاار ی اک معنااا و
ماهو

اص ود را دارد.

در لغت نام ی ده دا ،حد فاصال
میان لغات ناما و دایارة المعاار
مش ص نشده است
و از ایاان رو هاام در رده ی دایاارة
المعااار و هاام فرهنااگ هاساات.
حدود نیمی از کتا  ،لغا است،
با معنای وشااهد ،و نایم دیگار آن
اَعس تاری ی و جغرافیایی است.
ایاان اراار حاااوی کلیاا ی لغااا
فرهنگ های طّی و چاپی فارسی
است
و در نقل آنها بسیاری از غلط های
گذشتگان تصحیح شده است
و بسیاری از لغا عربی و ماواردی
از لغاااااا ترکااااای ،مغاااااولی،
هندی،فرانسوی ،انگلیسی ،آلماانی،
روسی و دیگر زبان های متداون

آسمان

مراجعه
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در زبان فارسی نیز در این فرهنگ
آمده است.
برای صحیح واناده شادن ،لغاا
در جلوی هر کلم حرو حرکات
دار ب کار رفت است
ک در ابتدای لغت نام ی ده ادا
معرفی شده اند.
لغت نام ی بازر

ده ادا در ۱۱

جلد ب چاپ رسیده است.
م حله سه  :در این مرحل نحاوه
استااده از فرهنگ لغت ده دا با

در گروه ها با مشور

صور عملای با داناش آماوزان هم فعالیت هاا انجاا
آموزش می دهم  .و از گروه ها می می شود .
واهیم آن را انجا دهند .
در م حلااه چهااار ب ا دانااش
آموزان نحوه اساتااده از کتاب انا
عمااومی و فهرساات موضااوعی و دانش اموزان فعالیات
جستجوی آنها را ب دانش آماوزان های واست شده ی
آموزش می دهم .

معلاام را بااا دقاات و

رسااا وانی و ران ااوانی در کااسس هوشیاری انجاا مای
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تمرین می شود و درک مطلب این دهند
درس ودرست و نادرست باودن آن
ب دانش آموزان آماوزش داده مای
شود .
برای نکا واژه نام ایان درس با

گاااروه هاااا جااادون

دانش آموزان مای گاوئیم کلماا

ترکیباای کلمااا بااا

ترکیبی کا باا ناما درسات مای نامااا را در کاااسس
شوند را در یک جدون بنویسند در درست می کنند .
گروه و ارائ دهند .

فعالیت های بعد از تدریس
فعالیت دبیر

فعالیت تکمیلی
و جمع بندی

فعالیت دانش آموزان

از گروه ها مای اواهیم بااهم دربااره ی سصا درس
امروز باهم گات و گو کنند.

۵
دانش آموزان فعالیت هایی را کا معلام

سص ای از درس ماورد نظار را نوشات و بعاد از پااک از آنهاااا واسااات
نویس کردن در گروه ود یکی از اعضای گروه بلند شود
و از روی سص ب واند.
سپس پس از ارائ ی نظرا معلم همراه با بچ ها نتیج
گیری نهایی را انجا میدهد.

زمان

میدهند.

درساااتی انجاااا
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۵

ارزشیابی پایانی
از دانش آموزان می واهم ب صور

سص آنچ را ک

یاد گرفت اند توضیح دهند و فعالیت های تعیین شده را

دانش آموزان فعالیت هایی را کا معلام
از آنها واست ب درستی انجا میدهند

انجا دهند.

تعیین تکلیف و فعالیت های خارج از

-با مطالع مجدد درس ،ویژگی های برجسات ده ادا را

کالس

است راج و متن فهرستی از آن تهی کنید.

دانش آموزان این کارها را برای جلسا

 -۲یکی از برنام های تلویزیونی مستند را درباره یکی از

بعد انجا می دهند.

ش صیت های برجست انت ا کنید ،با تماشاای دقیاق
برنام و یادداشات بارداری نکاا مهام ،گزارشای بارای
کسس تنظیم کنید.
 – ۳درباره امانت گرفتن کتا گزارشی ارائ دهید .

۵

