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 به نام خدا

 45ده :شدرس : فردوسی            زمان پیش بینی                     دومموضوع درس : فارسی  

 علم : م     نحوه ارائه درس : نقالی یا پرده خوانی از اشعار شاهنامه        تعداد فراگیران :   

 آشنایی فراگیران با فردوسی و آرامگاه او اهداف کلی

 نایی با فردوسی و آثار آنآش اهداف جزئی

 آشنایی با فرهنگ و ادب فارسی

 ایجاد تقویت حس احترام و عالقه به مشاهیر ایران

 آشنایی با برخی نکات زمانی و ادبی مانند صفت های تفضیلی و عالی

وسایل مورد 

 نیاز

 کتاب هوشمند و کارت کلمات و همچنین شاهنامه

وند اد خدایسالم وارد کالس می شود و کالس درس را با نام و معلم با چهره ای گشاده و  رفتار ورودی

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

ارزشیابی 

 تشخیصی

 سواالت کوتاه پاسخ از دانش آموزان

 آیا تا حاال مشهد رفته اید ؟

 از چه جا هایی دیدن کرده اید ؟

 تا حاال نام فردوسی را شنیده اید ؟

 نام بعضی از شاعران را می دانید ؟
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 ه بچهآوردن شاهنامه سر کالس و خواندن چند شعر آسان از آن کتاب مخصوصا سیمرغ ک ایجاد انگیزه

 ها عالقمندی زیادی به افسانه و سیمرغ دارند . 

اندن گذاشتن سی دی آریا و پس از آن خواندن معلم از روی آن و سپس گروه گروه خو ارایه درس

 آموزان دانش

 دانش آموزان را به سه گروه تقسیم کرده تعیین تکلیف

 گروه اول : با پنج کلمه که نقطه دارند جمله بسازند

 گروه دوم : کلمه های بهم چسبیده درس را پیدا کرده و جمله بسازند

 گروه سوم : در مورد فردوسی تحقیق کرده و بنویسند و به کالس بیاورند 

 س :هم معنی کلمات این در

 سمت : تکهق     یار  قدیمی : کهنه        شاعر :کسی که شعر می گوید        بنا : ساختمان       فراوان : بس

    ان دارد ه ایمحفظ : نگهداری        حمله : دعوا ، جنگ        اکنون : حاال         با ایمان : کسی ک

 آرامگاه : محل آرامش ابدی       پرکار : پر تالش

 


