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                      پایه سوم             تعداد شاگردان::               :30مدت جلسه:  نام درس:کار نیک      

 کتاب فارسی                     

مشخصات 

 کلی

 هدف کلی تقویت حس آینده نگری و نیک اندیشی در دانش آموزان

 آشنایی دانش اموزان با زمان آینده -1

 ا استفاده از فرآیند ترکیبگسترش وازگان ب -2

 تقویت مهارت خواندن -3

 آشنایی با متن تلفیقی نثر و نظم -4

 معرفی ملک اشعرا -5

 اهداف جزئی

 .بدهد تشخیص را آینده زمان بتواند آموز دانش -1

 .کند ترکیب درستی به را واژگان بتواند -2

 .بشناسد را اشعرا ملک -3

 .اشدب اطرافیانش و خود نفع به که کند اخذ تصمیماتی بتواند -4

 اهداف رفتاری

 

 کتاب درس -موسیقی –لباس برای ایفای نقش 

 ابزار مورد نیاز

 

 روش ایفای نقش

 روش تدریس

ابتدا برای ترغیب دانش آموزان نمایش را معرفی می کنم و متن درس را شرح می دهم و در مرحله بعد گروه 

یش فرصت می دهم تا با هم تمرین کنند و نمایش تشکیل داده می شود. مرحله دوم: آماده سازی: به گروه نما

 تدریس:
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آماده بشوند. مرحله سوم: بیان اهداف برای دانش اموزان: تا زمانی که بچه های گروه نمایش آماده می 

مرحله چهارم:اجرای  شوند،هدف از این فعالیت در حال انجام و تکالیف دانش آموزان را تبیین می نمایم.

نمایش: هر یک از افراد،نقش خود را اجرا می کند و جمله ی نربوط به نقش را با آهنگ و لحن مناسب ادا می 

نماید. مرحله پنجم:پرسش و پاسخ: با توجه به رخداد های نمایش،سواالتی را در خصوص شخصیت 

 دانش آموزان را تایید ،تکمیل و تحلیل می نمایم.فرمانروا،پیرمرد و حادثه اتفاق افتاده مطرح می نمایمو پاسخ 

ر تصاویر صحنه ی مهم ان نقاشی کنند  و یک توضیح یک جمله ای زی 4داستان کار نیک را در  -1

 بنویسند.

 نیز و نآموزا دانش پردازی خیال حس تقویت برای) آینده به سفر عنوان با داستانی نوشتن  -2

 (آینده زمان فعل شناخت

 ایی نقطه 5 یا 4 کلمات امالی-2

 بهار الشعرای ملک مورد در تحقیق-3

 تکلیف پایانی:


