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 به نام خدا

 45بینی شده : زمان پیش  درس : هنرمند                                      موضوع درس : فارسی دوم

 : معلم   نحوه ارائه درس : پرسش و پاسخ                 تعداد فراگیران :           

 آشنایی دانش آموزان با هنر و هنرمند اهداف کلی

 هنر های مختلفآشنایی با  اهداف جزئی

 معرفی هنر و هنرمند

 تقویت حس عالقمندی به هنر

 آشنایی با هنر های مختلف و ابزار مرتبط آن ها

 هنرمند لمه یآشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی مانند واژه سازی با گسترش واژگان با ک

وسایل مورد 

 نیاز

قاشی صنایع دستی و نکتاب هوشمند ، کارت های عکس و همچنین چند تصویر زیبای از 

 های زیبا

اوند اد خدیمعلم با چهره ای گشاده و سالم وارد کالس می شود و کالس درس را با نام و  رفتار ورودی

 شروع می کند سپس به حضور و غیاب دانش آموزان می پردازد

ارزشیابی 

 تشخیصی

 سوال های کوتاه پاسخ از دانش آموزان نظیر :

 تا حاال فرش های خود را دیده اید ؟

 آیا تا حاال عکس گرفته اید ؟

 کدام یک از شما در منزل تابلوی نقاشی دارد ؟
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 رید ؟کدام یک از شما از صنایع دستی که در میدان نقش جهان دیده ایم در منزل دا

 بردن پالت رنگ و قلم مو و بوم نقاشی سر کالس ایجاد انگیزه

 ی دی آریا و پس از آن خواندن گروه گروه و پس از آن صحبت در موردگذاشتن س ارایه درس

 هنرمندان منزل دانش آموزان 

 در مورد یکی از هنر های درس تحقیق کرده نوشته و به کالس بیاورید  تعیین تکلیف

 هم معنی کلمات این درس :

 وفق : پیروزمصله ، تحمل       سعی : تالش        فکر : اندیشه ، نظر ، عقیده ، رای        صبر : حو

 قت دارد دی که یاد بگیریم : بیاموزیم      هنرمند : باهنر ، یعنی کسی که هنر دارد        با دقت : کس

 سفالگر : کسی که با گل چیز های زیبا می سازد 

 


