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        پایه سوم              تعداد شاگردان::               :30مدت جلسه:        نام درس: پیراهن بهشتی

 کتاب فارسی                                  

 مشخصات کلی

 هدف کلی آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند

 تقویت فن بیان توام با انسجام فکری -1

 اسم( +لغات دانش آموز)پسوند خوش  گسترش دامنه -2

 تقویت مهارت درک متن -3

 درک رفتارهای غیر کالمی -4

 تقویت مهارت نوشتن دانش آموزان در امال و نگارش)بند نویس( -5

 آشنایی دانش آموزان با داستان های مذهبی و انس با ائمه اطهار -6

 تکریم شخصیت واالی حضرت فاطمه )س( -7

 اهداف جزئی

 ات را به درستی با پیشوند ))خوش(( ترکیب کند.دانش آموز بتواند کلم -1

 بتواند درباره شخصیت واالی حضرت زهرا )س( صحبت کند. -2

 بتواند بند نویسی را با توجه به آموخته های قبلی انجام بدهد. -3

 بتواند رفتارهای غیر کالمی را درک کند. -4

 اهداف رفتاری

 

 گچ و تخته -کتاب -فیلم

 ابزار مورد نیاز

 

 پرسش و پاسخ -بحث و گفتگو -سخنرانی

 روش تدریس
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ن دهم و آ ان میقبل از شروع تدریس برای ایجاد انگیزه بیشتر،به صورت نمادین یک رفتار ارزشی از خود نش

صلی درس هوم ارا به سیره حضرت زهرا )س( نسبت می دهم. مرحله دوم: به بیان مطالب جزئی که در واقع مف

فتگو و ث و گهشتی(می پردازم. در بیان مفاهیم از روش سخنرانی،پرسش و پاسخ،بحهستند)داساتن پیراهن ب

ان ثال داستزم. منمایش فیلم استفاده می کنم. مرحله سوم: با ارئه مثال به تحکیم و تثبیت مطالب می پردا

 دیگری از زندگی حضرت فاطمه)س(می گویم و. یا سخنان و احادیث ایشان را مطرح می کنم.

 تدریس:

 نوشتن شکل جمع کلمات -1

 رو نویسی از متن درس -2

 نقاشی در مورد یکی از ائمه به انتخاب دانش آموزان -3

 نوشتن یک بند با موضوع کار نیک -4

 تکلیف پایانی:


