
 طرح درس روزانه

 موضوع درس :  ششم  فارسی

  ای وطن 
 هیه کننده:ت تاریخ :                              دقیقه 90 مدت جلسه : صفحات :

 تعداد دانش آموزان:  

 وطن پرستی   اهداف کلی

 تقویت حس وطن پرستی در دانش آموزان  هدفهای جزئی
 آشنایی با نمونه ی برجسته ی از شعر شاعر معاصر 

 تقویت روحیه پاسداری از میهن 
 تقویت مهارت تشخیص منادا و ندا و نشانه های آن 

 تقویت مهارت خوانش صحیح شعر 
 تقویت مهارت درست خوانی با رعایت تکیه گاه های آوایی 

  توانایی دریافت پیام محوری متن 

 حل مساله روش  –سازی طرز تلقی روشن  –ه گویی قص روشهای تدریس
  صوتی فایل  –تاب شاعر ک

 نفره  5گروه بندی  –سنتی  مدل کالس و گروه آموزشی 

 زمان فعالیتهای دانش آموزان فعالیتهای معلم 

 فعالیتهای قبل از تدریس

 ) مهارتهای ارتباطی(

 

 سالم واحوالپرسی 
 صلوات و دعای فرج 

 گروه بندی 

 سالم و احوالپرسی 
 خواندن دعا 

 عالقمندی به گروه بندی 

 ...

 دقیقه
 

 معرفی درس جدید و

 ایجاد انگیزه

...  مشورت در گروه و ارایه پاسخ توسط دانش آموزان  معرفی و خواندن کتاب شاعر 

 دقیقه

 فعالیت ضمن تدریس

 فرایند یاد دهی  

 و یاد گیری  

قصه گویی برای ایجاد انگیزه در آغاز درس با این روش و بیان یک قصه مرتبط با پیام درس می توان انگیزه الزم را 
 ایجاد کرد 

( بیان شود و دانش آموزان با تکمیل روشن سازی طرز تلقی متنی با جمله های ناقص درباره پیام درس ) وطن دوستی 
 متن طرز تلقی خود را ارائه دهند 

 سپس آن ها به صورت گروهی طرز تلقی خود را ارزیابی کنند
روش حل مساله در صمن استفاده از روش قصه گویی با استفاده از روش حل مساله می توان زمینه را برای ابراز 

واردی که قرار است قهرمان داستان تصمیم گیری مهمی کند به جای بیان احساسات ایجاد کرد در ضمن بیان قصه در م
 بقیه ادامه داستان را از دانش آموزان بخواهیم 

  رسا خواندن و روانخوانی تمرین می شود و درک مطلب و درست و نادرست با همفکری بررسی می شود 

 ...

 دقیقه

 مفهومی که از شعر دریافت کرده اند را بنویسند  - لیفتکتعیین 

 درباره وطن و پاسداری انشا ارایه دهند  -
...  انجام کامل تکالیف 

 دقیقه

  شرکت در اختتامیه و دعا  صلوات و دعای فرج و آرزوی سالمتی برای همه مسلمانان  اختتامیه

 


