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 تههو/  مهها ی قصههه یههها یمههاه: شههعر
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 رو گهه ید یهها  یمهاه /پهرن یم نییپا و با 

 كننیم نگاه

 خونهه / هاسهت  یمهاه  ی خونهه   خونه رود

 خداست ی دهیآفر که یا
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 . ماست خوب شاعر

 کههه یمردمهه یصههدا بهها یمههاه روز  کیهه

 داریه ب انهد  آمهده  جها  آن بهه  گهردش  یبرا

 شهه یهم از تهر  خوشهحال  یمهاه . شود یم

 ... یول رود یم ها آدم سمت به

 یمههه آمهههوزان دانهههش از معلهههم سهههپه

 بهها و کتههاب ریتصههو بههه توجههه بهها خواهههد

 را داسهتان  نیه ا شهان یها گهرو  در مشور 

 .دهند ادامه

موضهههههههوه 

جلههش شههود و 

مبحهههههه  را 

 دنبال نماینهد 
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پاسهههخ مهههی 
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 معلههم. کردنههد انیههب را معلههم ی قصههه

 یرو بههه را آلههوده ی رودخانههه از یریتصههو

 آمههوزان دانههش از و چسههباند یمهه تههابلو

 یگروهه  صهور   بهه  را ریتصهو  خواههد  یم
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 یهها  یمهاه  چهرا  مثهل  یسهوا ت  با سپه

 بههه رودخانههه آب انههد؟چرا مههرده رودخانههه

 آمههوزان اسههت؟دانش آمههده در رنهه  نیهها

 رودخانههه یآلههودگ آثههار دنیههفهم یبههرا را

 یا رودخانههه سههپه.  کنههد یمهه تیهههدا

 یمهه نشههان آمههوزان دانههش بههه را زهیپههاک

 گههروه در خواهههد یمهه ههها آن از و دهههد

 ههههم بههها را رودخانهههه دو نیههها شهههانیها

 سههوال نیه ا دنیپرسه  بهها و. کننهد  سهه یمقا

 آلهوده  و فیه کث رودخانهه  کیه  چگونهه  که

 تها  کنهد  یمه  تیههدا  را هها  آن شهود؟  یم

 کننههد انیههب را رودخانههه یآلههودگ عوامههل

 (.یگروه صور  به

 یرو را آمهههوزان دانهههش نظهههرا  معلهههم

 جمههع تیههنها در و. سههدینو یمهه تصتههه

 .کند یم یبند

 یمهه آمههوزان دانههش بههه معلههم سههپه

 و میکنهه فكههر هههم بهها دیههایب ههها دبچهههیگو

 آب یآلههودگ از شههود یمهه چگونههه مینههیبب

 چهههه.کهههرد یریجلهههوگ هههها رودخانهههه

 یزنهههدگ کهههه دیشناسهههیم ییراهكارهههها

 خ ههر بههه ییایههدر جههانوران و ههها یمههاه

 از آمهههههوزان

 کتههههاب یرو

 .خوانند یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانهههههههههش

 در آمهههههوزان

 ههههها گههههروه

 یمهه مشههور 

 

 

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش 

هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی  سه این طرح درس با قیمت فقط

 www.asemankafinet.irآسمان مراجعه کنید .
 

8 

 

 سهههتیز  یمحههه از میبتهههوان و فتهههدین

 .میکن مراقبت مانیبایز

 یمهه تصتههه یرو را ههها آن نظههرا  معلههم

 کهههالس در هههها آن ی دربهههاره و سهههدینو

 نظههرا  نكهههیا از بعههد کنههد یمهه بحهه 

 بهها. کههرد یبنههد جمههع را آمههوزان دانههش

 ههها آن نیبههاتریز مههورد چنههد یریههگ یرا

 یمهه کههالس در و کننههد یمهه انتصههاب را

 .چسبانند

 دیههکن فههر  دیههگویم ههها بچههه بههه  معلههم

  دیهها تشههنه اریبسهه و دیهها رفتههه یپههارک بههه

 یههها چمههن در کههه دیههدید یشههلنگ اگههر

 آمههد یمهه آب آن از و داشههت قههرار پههار 

 بعهد  د؟ینوشه  یمه  آن از ایه آ دیکن یم چه

 معلههم  آمههوزان دانههش نظههرا  ی ارائههه از

 دانهههش بهههه آنهههان صهههحبت لیهههتكم در

 یآبهه هههر کههه دهههد یمهه تههرکر آمههوزان

 در کهههه یهنگهههام و سهههتین یدنیآشهههام

 از فهورا  دیه نبا دیه دید یآبه  ی لولهه  یمحل

 یدنیآشهههام از دیهههبا بلكهههه دیبنوشههه آن

 از یاریبسه  رایه ز دیشهو  م مهنن  آب بودن

 مصار  یبرا فق  ها آب

 و کننههههههههد

 سهههههههههپه

 را نظراتشهههان

 یمههه انیهههب

   کنند
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 د از تدری:فعالیت های بع

 زمان  فعالیت دا ش آموزان  فعالیت دبیر  

 فعالیت تکمیلی

  و جم  بندی 

 ادیههه یزیهههچ چهههه امهههروز درس از خهههوب یدختهههرا

 د؟؟یگرفت

 چهه  خهود  ی خهانواده  بهه  دیه رفت رودخانهه  کنهار  به اگر

 د؟یکن یم ییها هیتوص

 یآلهودگ  رفهع  یبهرا  شهما  گهروه  نظهر  از راهكهار  نیبهتر

 ه؟یچ

 دهیه آفر مها  یبهرا  را ایه دن نیه ا مهربهون  یخهدا  هها  بچه

 بههزر  امبریههپ.میکنهه اسههتفاده درسههت نعمتههاش از کههه

 دارد، دوسههت را یپههاک و اسههت پهها  خههدا" گفههتن مهها

 مهها پههه "..و دارد دوسههت را یزگیپههاک و اسههت زهیپههاک

 کهه  ییهها  نعمهت  از خداونهد  از یگهزار  شهكر  یبهرا  هم

 ایههدر و رودخونههه درخههت، عههت،یطب مثههل داده بهمههون

 .میکن مراقبت

 

 

 

 آموزان پاسخ می دهند .ذانش 
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 رودخانهه  از یریتصهو  یفهرد  صهور   بهه  آمهوزان  دانش پایا ی ارزشیابی 

 آن یرو بههایز ی جملههه کیهه و کننههد رسههم را پهها  یا

 یراههرو  در ایه  کهالس  در آنهان  ریتصهاو  و. سهند ینو یم

 .شود یم چسبانده مدرسه

 دهند .اموزان فعالیت را انجام می دانش 

 

 

 

5 

تعیین تکلیف  و فعالیرت هرای   

  خارج از کالس

 5  ییکارهها  راه خهانواده  بها  مشهور   از بعهد  آمهوزان  دانش
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 یمهه ارائههه کههالس در و کههرده یآور جمههع را شههتریب

 .دهند

 ایخهدا "-1.دهنهد  یمه  ادامهه  را  هها  نوشهته  نیه ازا یكی

 ....تا یدیآفر ها یماه یبرا را رودخانه نكهیا از

 رودخانهه  در و بهودم  ییایه در ی سهتاره  کیه  مهن  اگر-2

 ...   کردم یم یزندگ پا  یا

 

 چنهد . رونهد  یمه  رودخانهه  کنهار  بهه  کهه  یآمهوزان  دانش

 یحاتیتوضهه بهها و گرفتههه آن یههها یآلههودگ از  عكههه

 آلهوده  قسهمت  و شهده  یآلهودگ  باعه   یزیه چ چهه  مثل

 خههود بهها... و دارد زهیپههاک قسههمت بهها ییههها تفههاو  چههه

 (.  داوطلبانه.)اورندیب

 در آب دنینوشهه خ ههرا  آمههوزان دانههش از یگروههه

 ینقاشهه دنیکشهه بهها را(پههار  مثههل) خانههه از رونیههب

 (.داوطلبانه)دهند یم ترکر

 

 

 

 

توسهه  دانههش  جلسههه اینههده یادداشههت تكههالیف

 آموزان 

 

 

 


