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 5   طرح درس شماره :

 مشخصات

  چنار و کدوبن موضوع درس:             پنجمپایه :                       ابتداییمقطع:                 فارسینام درس:    

             /    /      :اجرا تاریخ            تعداد دانش آموزان:                دقیقه50   زمان: 

                 دوستی  : آموزگار            1نام مدرسه : دبستان پسرانه غیردولتی رشد

 اهداف

 :درساهداف 

 اجتماعی دررفتار هوشمندی و دانایی به توجه .1

 آشنایی با آداب سخن گفتن با بزرگترها .2

 معرفی ناصرخسرو وآثاروی به دانش آموزان .3

 تقویت مهارت زبان آموزی با طراحی نمایش .4

 ترغیب دانش آموزان به پرهیز از ظاهربینی و سطحی نگری .5

 و ....... .6

 وسایل مورد نیاز : 

 ، کتاب، برد هوشمندبرگریسه های مورد نیاز جهت نمایش از جمله تنه درخت که با مقوا درست شده، کدو که با لوله بخاری درست شده، لوازم 

 قبل از شروع تدریس:

 حضور و غیاب و احوال پرسی با دانش آموزان                     سالم 

 آماده سازی و ایجاد انگیزه و معرفی درس جدید

 یش و پخش فایل صوتی درسدانش آموزان نقش آفرین در نماورود   -1

 

 

 

ارائه 

درس 

 جدید

 فعالیت های معلم و  فعالیت های دانش آموز

  . میبا هماهنگی قبلی با سه نفر از دانش آموزان و تقسیم نقش بین آنان )راوی، چنار و کدوبن(درس را از این طریق تدریس می کن

 از دانش آموزان دیگر می پرسیم.  از پایان نمایش از دانش آموزان تشکر کرده و از متن نمایش چند سوالپس 

 مفهوم درس در کالس به بحث گذاشته می شودتا دانش آموزان پیام درس را خودشان کشف کنند.

و از او می خواهیم تا نظرات دانش آموزان در مورد مفهوم درس را روی برد  از دانش آموزان را بعنوان منشی انتخاب کردهیکی 

 بنویسد. 

پایان مهم ترین و بهترین مفاهیم را انتخاب کرده و مفهوم درس را به صورت کلی و برگرفته از گفته های دانش آموزان بیان می در 

 کنیم.

 ن می کنیم.و معانی کلمات را بیا ، تاریخ ادبیاترا معنی کرده و آرایه هادرس 
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 ارزشیابی  پایانی :

 نند.حل کدر کالس  درک مطلب را دانش آموزان می خواهیم تا درست و نادرست و  از  

 فعالیت های تکمیلی :

 دانش آموزان می خواهیم تا تمرینات مربوط به درس را در کتاب نوشتاری حل کرده و برای جلسه بعد بیاورند.از  

 


