این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
طرح درس مجازی فارسی پنجم ابتدایی بازرگان و پسران

قابل ویرایش این طرح درس مجازی با قیمت فقط سه هزار تومان
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زمینه سازی استفاده تفکر و تقویت نقش عقل در حل مشکالت

اهداف جزیی و

 .1آشنایی با ارزش علم و دانایی و کاربرد های آن در زندگی

رفتاری

 .5تقویت مهارت ساده نویسی در نوشتن بند
 .3معرفی کتاب کلیله و دمنه
 .4افزایش قدرت درک متن
 .2آشنایی با آینده نگری در زندگی
 .6آشنایی دقیق تر با لحن خواندن در روانخوانی
 .7ایجاد نگرش مثبت نسبت به موضوع و تفکر
 .8تقویت مهارت خوب شنیدن
 .9آموزش کاربرد نشانه های هم و نیز در جمله

وسایل الزم

شبکه شاد  -کتاب  .فیلم آموزشی  .اینترنت  .گوشی یا رایانه  .میکروفن در صورت استفاده از
رایانه .عکس و فیلم تدریس

روش تدریس

تلفیقی از شیوه پرسش و پاسخ و توضیح مطالب  -.بارش مغزی
استفاده از سیستم اینترنت و نمایش فیلم و عکس .
استفاده از فضای وب جهت سرچ اطالعات جدید .

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

سایت

علمی

و

پژوهشی
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معرفی سایت ها و منابع مورد نیاز دانش آموزان .
فعالیت های مقدماتی

با سالم و احوالپرسی و حضور و غیاب کالس را شروع می کنیم .

ارزشیابی رفتار

ابتدا با نمایش فیلم تدریس بازرگان و پسران و قرار دادن آن در شبکه شاد از دانش آموزان

ورودی و ایجاد

میخواهم که قبل از شروع کالس فیلم را ببینند نکته ها را در کتاب عالمت بزنند و نکات و

انگیزه

سواالت خود را یادداشت کنند.تا در روز تدریس با درس آشنایی داشته باشند (ایجاد انگیزه )

تدریس

از بچه ها بخواهید یکبار متن درس را به صورت کامل و با دقت به عالئم نگارشی
بخوانند.سواالت مربوط به درس را برای دانش آموزان در شبکه شاد می نویسیم و از آنها می
خواهیم پاسخ دهند و برای معلم بفرستند .
در طی یک بحث وگفت گوی کوتاه از بچه ها بخواهید کلماتی که به نظر آنها دارای ارزش امالیی
هستند را مشخص کنند و در ادامه کلمات هم خانواده و متضاد نیز نوشته شود.سپس درباره
کلیله و دمنه توضیح کوتاهی ارائه گردد( .پاسخ ها رابرای معلم بفرستند )
بخش مربوط به گوش دادن و شنیدن با توضیح کامل برای بچه ها همراه با مثال های گوناکون
تأکید و نتیجه گیری می شود .

جمع بندی

 .1متن درس را خوب بخوان و آنچه یاد گرفتی را در دو بند بنویس و برای معلم
بفرست .
 .5امالء و انجام فعالیت های کالسی و مشارکت در بحث گروهیشاد مد نظر است .
.3فعالیت کتاب نوشتاری

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

سایت
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و
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ارزشیابی

 .1متن را خوب رانخوانی می کند
.5به درک مطلب درس رسیده است
 .3پیامی را که از درس فهمیده است می نویسد.

معیارهای
ارزشیابی

حضور در کالس مجازی و پاسخ گویی به سواالت .
پاسخ به سواالت خواسته شده .و به طور کلی به میزان حضورشان بستگی دارد

حضور به موقع در کالس از ابتدا تا آخر .
قوانین کالس
مجازی

ارایه تکالیف در ابتدای کالس  .آمادگی برای پاسخ به سواالت درس داده شده .
حضور فعال در کالس به این منطور که اگر سوال پرسیده می شود منفعل نباشند .
از مکالمه های غیر درسی خودداری شود .
اگر نظر و پیشنهادی دارند بگویند .
قبل و بعد از کالس مطلبی در گروه قرار ندهند مگر اینکه از درس سوال دارند
برای رفع اشکال می توانند سوال کنند .

