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

به

فارسی پنجمو
سایتدرس :علمی

دیروز،امروز و فردا
موضوع  :نام
مراجعه
پژوهشیآورانآسمان

www.asemankafinet.irدقیقه
زمان 53 :
.
اهداف درس

کنید

مکان  :شبکه شاد

 .1آشنایی با فرهنگ مقاومت و دفاع از میهن
.2آشنایی با شهدای هسته ای
 .5تقویت پشتکار و صبر و شکیبایی
 .4تقویت مهارت امال نویسی و نگارش
 -3آشنایی و تشخیص بدنه در نگارش
 - 6تقویت درک متن و سواد خواندن
 - 7تثبیت مهارت شنیداری و قصّه گویی
 -8آشنایی با اجزای جمله و توجّه به کاربرد جمله های گسترش یافته و صحیح
 -9آشنایی و تشخیص بندهای بدنه در نگارش.

وسایل مورد نیاز

شبکه شاد  -عکس شهدای هسته ای ،فایل شعر سرای امید ،کتاب درسی،فیلم
تدریس – صوت تدریس

قبل از شروع تدریس

سالم و احوالپرسی با دانش آموزان حضور و غیاب در گروه شاد

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

آسمان

مراجعه

کنید
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آماده سازی و ایجاد

نمایش عکس شهدای هسته ای در شبکه شاد و همزمان با آن پخش شعر سرای

انگیزه و معرفی درس امید در گروه شاد
جدید
ارائه درس جدید

ابتدا چند عکس از شهدای هسته ای را در گروه شاد گذاشته و سپس فیلم تدریس
را برای دانش آموزان پخش کرده و روی ان به صورت صوت توضیح می دهیم .
خالصه ای از اطالعات کالمی یا تصویر و یا دید کلی از محتوای مورد نظر به یاد
گیرندگان ارائه می دهیم
تعدادی اسم افراد نام آوران ایرانی در گروه شاد نام می بریم و از دانش آموزان می
خواهیم آنها را یادداشت کنند .
انواع قید را با مثال برای دانش آموزان توضیح داده و تمرین های درس را با کمک
دانش آموزان پاسخ می دهیم .

ارزشیابی پایانی

به صورت پرسش و پاسخ در گروه شاد از دانش آموزان سوال می پرسیم .

فعالیت های تکمیلی

درباره یکی از شهدای هسته ای تحقیقی آماده کرده و برای معلم بفرستید .

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

آسمان

مراجعه
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حضور به موقع در کالس از ابتدا تا آخر .
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 .

کنید

