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 ینقاشههه نیههها ؟ینهههارحت چهههرا

 دههههد-یمههه پاسههه  او سههه ؟یچ

 و د یکشهه ینقاشهه  یهه روزیههد

 بهههود شهههب ا ¬ینقاشههه چهههوی

 و د یکشه  کهو   پشه   را دیاورش

 او امها  داد  نشهای  مهادر   به را آی

 کهههه دیاورشههه سهههارا: گفههه 

! رود ینمهه کههو  پشهه  ههها¬شههب

 گهر ید دیه نبا و یا¬شهد   بزرگ تو

 ؟یبکشهه کههو  پشهه  را دیاورشهه

 مگهههر د یپرسههه مهههادر  از مهههن

 کههو  پشهه  ههها شههب دیاورشهه
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 پشهتد  هها  شهب  دیاورشه  اگر ا ؟
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 ؟رود یم کجا

 آماده سازی 

) ایجههاد  انگیههزه و معرفههی درس    

 جدید(

 کههههالس یوارهههههاید یبههههررو

 و نیزمهه د،یاورشهه از یریتصههاو

 نیهمچنهه. میکنهه یمهه نصههب مهها 

 نیزمه  کهر   تهو،،  اهود  همرا  به

 .میبر یم کالس به  مپ و

توجه دانهش آمهوزای   

بههه موضههو  جلههب   

شهههود و مبحههه  را  

و بههه  دنبههان نماینههد

سههوال ا پاسهه  مههی   

 دهند .

 5 " توضیحی

 

 ارائه درس جدید

لحههاک کههردن ارزشههیابی 

 فرآیندی

 یشههینما حالهه  بههه نکهههیا از بعههد

 را سهوان  نیه ا آمهوزای  دانش یبرا

 دیاورشهه کههه میههآورد وجههود بههه

 اصههال و رود یمهه کجهها ههها شههب

 یمه  وجهود  بهه  چگونهه  روز و شب

 بههه میاههواه-یمهه ههها ای از نههدیآ

 میدههه¬یمهه انجهها  کههه یکههار

 تههو،  یهه از. کننههد نگهها  اههو 

 آی و میکنهه-یمهه زاییههآو را ینخهه

 روشهههن کهههه ی مپههه یروبهههرو را

 دانهههش از. میریهههگ یمههه اسههه 

 مههها بهههه میاهههواه یمههه آمهههوزای

 روشهن  تهو،  طهر   کهدا   ندیبگو

  یهههتار تهههو، طهههر  کهههدا  و

 یمهههه را تههههو، حهههها  اسهههه ؟

 

 

 

 

 

دانههش آمههوزای بههه   

ددههه  گهههو  مهههی 

دهنههد و بههه سههوا خ 
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 م؟یپرسهه یمهه دوبههار  و میچراههان

 کهر   بها  را شیآزمها  نیهمه  سپه

 آی از و میدههه یمهه انجهها  نیزمهه

 چههه نههدیبگو میاههواه یمهه ههها

 گرفتنههد؟ شیآزمهها از یا جهههینت

 هها  آی یهها -پاسه   نکهه یا از په

 حیتوضهه ههها¬آی یبههرا میدیشهن  را

 هههر نیزمهه کههر  کههه میدههه یمهه

 اههود دور بههه کبههاری سههاع 22

 بههه کههه نطههوریهم و چراههد یمهه

 اسه   چهراش  حهان  در اود دور

 و دیاورشهه بههه رو آی طههر   یهه

 گهههرید طهههر  و شهههود یمههه روز

 یمهه شههب و دیاورشهه بههه پشهه 

 یمه  آمهوزای  دانهش  از حهان . شود

 نهد یایب کلبهاس  یجلهو  به میاواه

 دیاورشهه عکههه نفههر  یهه بههه و

 در گههرید نفههر چ ههار و میدههه یمهه

 یروبهرو  اگهر  چرانهد  یم کهیحال

 نهد یگو یمه  رنهد یبگ درار دیاورش

 بههه پشهه  اگههر و هسههتم روز مههن

 نهد یگو یمه  رنهد یبگ درار دیاورش
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 .هستم شب من

 فعالیت های بعد از تدریس

 زمان  فعالیت دانش آموزان  فعالیت دبیر  

 یفعالیت تکمیل

  و جمع بندی 

 کهر   کهه  میآمهوات  امهروز  مییگهو  یمه  آموزای دانش به

 هههر میکنهه یمهه یزنههدگ آی یرو بههر مهها کههه نیزمهه

 طهر    یه  و چراهد  یمه  اهود  دور به کباری ساع 22

 بهههه پشههه  آی گهههرید طهههر  و دیاورشههه بهههه رو آی

 بههه پشهه  کههه یطرفهه. ردیههگ یمهه دههرار دیاورشهه

 اسه   دیاورشه  روبهه  کهه  یطرفه  و شب اس  دیاورش

 شهههیهم اگههر دیهها¬ کههرد  فکههر حههان بههه تهها. اسهه  روز

 افتهاد؟  یمه  یاتفهاد  چهه  بهود  شهب  شهه یهم اگهر  ای روز

 یاهدا  کهه  اسه   نظهم   یه  روز شهبانه  شهد  و آمد نیا

 اداونههد. اسهه  آورد  بوجههود را نظههم نیهها مهها م ربههای

 بوجههود ییزهههایچ مهها یبههرا و داناسهه  اریبسهه م ربههوی

 شهه یهم پهه  دارنهد  د یه فا مهاخ  یبهرا  کهه  اس  آورد 

 گههزار سههپاس.  میکنهه تشههکر م ربههوی اداونههد از دیههبا

 یاریبسهه و شههب مهها ، دیاورشهه ماننههد ییههها نعمهه 

 .میباش گرید

 

 

دانههش آمههوزای بههه ددهه  پاسهه  مههی     

 دهند .
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 یمه  مهوردنظر  مبحه   بها  مهرتب   یآزمهونک  هرگهرو   به ارزشیابی پایانی 

 .دهند پاس  را آی میاواه یم ها ای از و میده

دانش آموزای با بحه  و تبهادن نظهر بهه     

 سوا خ معلم پاس  دهند.
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تعیین تکلیف  و فعالیت ههای خهار    

  از کالس

 و دیاورشهه از ینقاشهه میاههواه یمهه آمههوزای دانههش از

 .بکشند اس  روز و شب نشاندهند  که نیزم کر 

  تکهالیف توسه  دانهش آمهوزای     یادداش

 و تقسیم وظایف ج   انجا  کار  
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