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 بسمه تعالی

 طرح درس روزانه

  آموزشگاه 
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 خوانداری

پایه : سوم 

 ابتدایی

 موضوع درس :
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 صفحات :
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مدت جلسه : 
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 تاریخ :
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  تهیه کننده : 

تعداد دانش 

 26آموزان : 

 تقویت مهارت روانخوانی و درک مطلب اهداف کلی

 تقویت دقت دیداری

 دست آوردن تفکر کرنولوژیک به

هدف های 

 جزئی

 آشنایی با متن تلفیقی

 آشنایی با زمان آینده و مفهوم آینده نگری

هدف های 

 رفتاری

 هد دبتواند متن درس را به خوبی بخواند و به سواالت درک مطلب به درستی جواب 

 بتواند برای شخصیت های داستان چند ویژگی ذکر کند 

 را تعریف کند . و برای آن مثال بزند . بتواند آینده نگری 

 با نگاه کردن به تصویر اجزای آن را به خاطر بسپارد و بیان کند . 

روش های 

 تدریس

 ایفای نقش ، تلفیقی ، پرسش و پاسخ ، بحث گروهی 

مواد و وسائل 

 آموزشی

 وسایل ساده برای نمایش ، ماژیک ، کتاب درسی 

مدل کالس و 

 گروه آموزشی

 سنتی

 زمان فعالیت های دانش آموزان فعالیت های معلم 

فعالیت های 

 قبل از تدریس

مهارت های ارتباطی : سالم و 

 احوالپرسی و گفتن نام خدا 

معرفی درس جدید و ایجاد انگیزه 

: از دانش آموزانی که با آن ها 

هماهنگ شده می خواهیم نمایش 

 را اجرا کنند . 

نمایش را اجرا می کنند و 

دوستانشان تشویق شان می کنند 

 . 

...... 
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 ....... دانش آموزان گوش می دهند از دانش آموزان می خواهیم درس فعالیت های 
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را بیاورند ، خودمان درس را  حین تدریس:

 روخوانی می کنیم 

درباره متن تلفیقی توضیح می 

 دهیم

سپس به دانش آموزان می گوییم 

می خواهیم یک بازی انجام دهیم 

ز آن ها می خواهیم تصاویر . ا

کتاب را با دقت نگاه کنند و چند 

 دقیقه به آن ها وقت می دهیم . 

سپس درباره تصویر از آن ها سوال 

 می پرسیم

پس از آن درباره ویژگی های 

شخصیتها از آن ها می پرسیم و 

می گوییم یکی از ویژگی های 

پیرمرد داستان آینده نگری بود 

نگری چه کسی می داند آینده 

 چیست ؟

سپس تمام دانش آموزان درس را 

 روخوانی می کنند . 

 

 

 

 

 تصاویر را نگاه می کنند 

 

 

 

 

 به سواالت پاسخ می دهند 

 

 

 

 

 

 روخوانی درس

 دقیقه

فعالیت های 

 بعد از تدریس :

ارزشیابی پایانی : سواالت درک 

 مطلب را جواب بدهند 

یف : از دانش آموزان تعیین تکل

می خواهیم نقاشی درس را در 

 یک برگه بکشند 

با کمک معلم و دوستانشان پاسخ 

 می دهند 

 یادداشت می کنند 

 ................ 
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از دانش آموزان برای توجه شان  اختتامیه

تشکر می کنیم و از آن ها می 

 خواهیم صلوات بفرستند . 

  

 


