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 وهی( ویژه کالس های چندپایهطرح درس به روش تلفیقی )محوری و گر

 روش تدریس وسایل آموزشی وقت کلی هدف کلی :محور  عنوان درس نام درس کالس
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 فراگیر قادر باشد  خودآموخت

با رسم الخط عالمت و نشانه  ف لک لک بنویسیم اول

 ک آشنا می شود

ماژیک، تخته وایت  5

 برد، کتاب

 توضیحی

سرگذشت  علوم دوم

 دانه

کونگی رشد آشنایی با چ 1م

 گیاهان

 تلفیقی کتاب، فیلم، تصاویر 10

بکارید و  علوم سوم

 ببینید

آشنایی با رشد گیاهان و  2م

 قسمت های آن

 تلفیقی کتاب، فیلم، تصاویر 5

عطار و جالل  امال ششم

 الدین محمد

 4متن تهیه شده با حداکثر  خ

 غلط بنویسید

 - متن تهیه شده 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مادگی و تعیین فعالیت ها و تکالیف کالس های خودآموختیجاد آشروع درس ا
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انش دی از بررسی تکالیف ریاضی چهارم توسط یک -بعد تعیین کار در کالس بنویسیم و نقاشی -حضور و غیاب

 و سپس تدریس ریاضی –ششم  آموزان

 

: هدف های مرحله ای و توجیه  یکمحور 

 آن ها

 فعالیت های یادگیری

 ی تشخیصی :ارزشیاب -1

دانش آموزان قادر به حل تقسیم های 

 چندرقمی بر یک رقمی باشند.

 فعالیت های دانش آموزان فعالیت های معلم

 ارائه درس جدید :

 با کمک تصاویر که بر تابلو هست آن ها را

به دسته هایی تقسیم کند و قادر باشد به 

طور عینی بدون تصاویر تقسیم دو رقمی 

 کند.در دو رقمی را حل 

 معلم تمرین ها را بر تابلو نوشته و

از دانش آموزان می خواهد که در 

دفتر خود یادداشت و حل کرده و 

 اشتباهات آن ها را اصالح کند.

دانش آموزان تقسیم ها را نوشته و شروع 

به حل کردن می کنند و توجه به 

 اشتباهات احتمالی خود را رفع می کنند.

دانش آموزان سواالت را در دفتر خود حل  سواالت قبلی را تکرار می کند نیخالصه درس و ارزشیابی تکوی

 می کنند.

تمریناتی از کتاب یا تهیه شده  : تعیین تکلیف

توسط معلم به دانش آموزان می 

 دهد.

در هنگامی که مشغول کار با دانش آموزان 

 دیگر به تمرینات پاسخ می دهند.

 طرح سوال ارزشیابی تشخیصی

 قسمت های گیاه را نام ببرید؟ -1

اگر درون یک سیب یا گوجه  -2

دانش آموزان پاسخ داده و پاسخ خود را در 

 گروه بررسی می کنند.
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 فرنگی را ببریم چه خواهیم دید؟

اگر گیاهان نباشد چه می  -3

 شود؟

گیاهان از چه نظر باهم فرق  -4

 دارند؟

هدف های مرحله ای و توجیه  محور دو :

 آن ها

 فعالیت دانش آموزان فعالیت معلم

 :ارائه درس جدید -2

ایجاد آمادگی ذهنی و جلب توجه به 

 کمک تصاویر

معلم کتاب سوم را برداشته و با 

تاکید بر تصاویر در مورد قسمت 

های گیاهان و رشد آن ها 

توضیحاتی می دهد و کتاب دوم را 

که درباره رشد گیاهان )بویژه 

ن است دانه( سخن می گوید )ممک

این توضیحات یادآوری کارهای 

عملی کاشت یک گیاه که قبالً در 

گلدان یا باغچه توسط معلم و 

 دانش آموز انجام شده باشد(.

 فراگیر به تصاویر دقت کرده و با گروه خود

شورت می کند و به سواالت پاسخ م

 دهد.می

خالصه درس و انجام ارزشیابی 

 تکوینی

ی سواالتی باتوجه به تاصویر م

 پرسد

پاسخ به هم گروه با مشورت با اعضای 

 گروه

پیدا کردن یا مطلبی درباره رشد  :تعیین تکلیف

 گیاهان

 نوشتن تکلیف از تابلو
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 ف: محور

 هدف های مرحله ای و توجیه آن ها

 فعالیت دانش آموزان فعالیت معلم

 تعمیم کلمات ذکر چند نام دارای حرف ک ارزشیابی تشخیصی -1

 شروع به نوشتن رونویسی و تکمیل جدول س : ارائه در

خالصه درس و انجام ارزشیابی 

 تکوینی

تکرار کلمات دارای ک با کمک 

 تصویر

 ذکر نام تصویر

پیدا کردن چند وسیله در محیط  :تعیین تکلیف

 دارای حرف ک

خواندن نام وسیله های پیدا شده با حرف 

 ک

 محور خ : 

 هدف های مرحله ای و توجیه آن ها

 شروع به پیدا کردن کلمات تهیه و دادن متن تهیه شده امال

   ارزشیابی تشخیصی -1

 شروع به پیدا کردن کلمات دادن متن تهیه شده ارایه درس -2

تصحیح اوراق توسط همکالسی  متن دیکته تصحیح

باتوجه به نمونه تصحیح شده معلم 

 در تابلو

 آغاز تصحیح برگه ها

 - - خالصه درس و ارزشیابی

نوشتن متن کوتاه با غلط های  :تعیین تکلیف

 امالیی خود

 یادداشت تکلیف خود
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