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 کلی مشخصات

 درس هدیه    ششم: تحصیلی نمونه                پایه آموز دانش:درس نام

 02:شاگردان دقیقه   تعداد54:زمان اجرا :                           مدت تاریخ

 کلی هدف

   نمونه آموز دانش یک با فراگیران آشنایی

 جزئی اهداف

 نمونه آموز دانش یک های ویژگی  با فراگیران  شدن آشنا-1

   فرصت مفهوم و معنا با آموزان دانش شدن آشنا-0

 رفتاری اهداف

 (شناختی)کنند بیان را نمونه آموز دانش یک ویژگی چند آموزان دانش-1

 (حرکتی روانی.)دهند پرورش خود در را نمونه آموز دانش یک های ویژگی که کنند سعی آموزان دانش -0

 (عاطفی.)دهند نشان رغبت و میل خود از نمونه آموز دانش یک به شدن تبدیل  به نسبت آموزان دانش -3

 (شناختی.)میباشد چیزی چه دانش گنجینه کلید(  ص) اکرم پیامبر نظر از  کنند بیان آموزان دانش-5

 کلیدی مفاهیم

 نمونه آموز دانش

 آموزشی ومواد آموزشی های رسانه

 درسی، ،گچ،کتاب سیاه تخته

 تدریس روش

 مشارکتی توضیحی، سخنرانی، ، های روش از تلفیقی

 ورودی رفتار

 دانش وجسمی روحی حال به فراگیران،توجه وغیاب پرسی،حضور احوال و ،سالم شدن وارد خوش روی با

 گذشته، درس های تمرین و تکالیف کالس،بررسی فیزیکی وضعیت آموزان،بررسی

 ورودی ارزیابی

 اینکه میکنیم بررسی قبل درس از را آموزان دانش اطالعات میزان

 ؟  باشند می کجا در برادرنشان و معصومه حضرت مرقد

 ؟ کردند سفر ایران به چه برای معصومه حضرت

 ؟ است بوده کجا ایشان تولد محل و بوده چه معصومه حضرت نام 
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 تشخیصی ارزیابی

 جدید درس از سوال چند پرسیدن

 ؟ میگویند نمونه آموز دانش آموزی دانش چ به که میداند کسی ها بچه( 1

 انگیزه ایجاد

 ؟(است نمونه آموز دانش کسی چه)  تابلو روی بر جمله یک نوشتن

 درس ارائه

 برای آورده در اجرا به را میباشند درسی متن در که آنچه مانند که باشد می کافی تنها درس ارائه برای 

 فرصت  دقیقه 14 از بعد که میخواهیم کدام هر از و  کنیم می تقسیم گروه پنج به را آموزان دانش  مثال

 ..........کنند بیان را نمونه آموز دانش یک  های ویژگی

 .بخوانند آموزان دانش از یکی  درسی متن روی از یاهم و

 تکوینی ارزشیابی

   سوال چند پرسیدن  

 فرمودند؟ چه فرصت و زمان ارزش درباره علی امام

 ؟  باشد می چیزی چه نشدا گنجینه کلید پیامبر فرموده به بنا

 بندی جمع

 یک مورد در بندی جمع یک به آن مورد در توضیحات و ها ویژگی نوشتن با  شد بیان که طور همان   

 . میرسیم را باشد داشته باید راکه های ویژگی و نمونه آموز دانش

 پایانی ارزشیابی

 .کنند بیان را نمونه آموز دانش یک های ویژگی

 است؟ کرده سفارش چه معلم  به احترام بارهدر سجاد امام-0

 ؟ است فرموده چه پرسش ارزش باره در اکرم پیامبر -3

 تکلیف تعیین

 بیاورند درس کالس به و کنند تحقیق را نشده اشاره بدان درس در که را نمونه آموز دانش یک های ویژگی

 


