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 به نام خدا

 45نی شده :پیش بی درس : نوروز               زمان                             دوم موضوع درس : فارسی

  علم :م   نحوه ارائه درس : پرسش و پاسخ                 تعداد فراگیران :                   

 وز(آداب و رسوم ملی کشورمان در شروع سال جدید )نور اهداف کلی

 آشنایی با آداب و رسوم ملی ایران اهداف جزئی

 ست . انیان آشنایی با سفره های هفت سین  و اجزا آن که سمبل و نماد مورد احترام ایرا

 آشنایی با ارتباط بعضی از آداب و سنن ایرانیان و آیین زندگی . 

 آشنایی با آداب قبل و بعد از تحویل سال نو . 

 و جمع کلمات که به )ه( غیر ملفوظ ختم می شود .  واژه سازی با پسوند کار

وسایل مورد 

 نیاز

 آوردن وسایل سفره هفت سین به سر کالس

 کارت های کلمات –کتاب هوشمند 

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

 ش آموزان می پردازدشروع می کند سپس به حضور و غیاب دان

ارزشیابی 

 تشخیصی

 سواالت کوتاه پاسخ از دانش آموزان نظیر 

 کی می دونه چهارشنبه سوری چه وقت است ؟

 در این روز چه می کنند ؟

 کی سفره ی هفت سین می چینن ؟
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 چرا هفت تا  سین می گذارن و معنی آن ها را چه کسی می داند ؟

 قبل از آمدن بچه ها به کالس چیدن سفره هفت سین ایجاد انگیزه

 گذاشتن صدای شلیک توپ و خواندن یا مقلب القلوب برای دانش آموزان

ر هگذاشتن سی دی آریا و قرائت درس توسط سی دی و سپس خواندن دانش آموزان در  ارایه درس

 گروه 

ارزشیابی 

 پایانی

یزی چنویسید که هر کدام نماد چه هر هفت سین را نقاشی کرده و در زیر هر کدام ب

 هستند 

 هم معنی کلمات این درس :

 روع سالل : شنوروز : روز اول فروردین ، روز نو     آغاز : شروع      جدید : تازه ، نو     تحویل سا

 اه: مرده  شتگاناعضا : افراد        می گذارند : قرار می دهند        آرامگاه : محل آرمیدن       درگذ

 آماده : مهیا       پایان : آخر        جشن : سور ، مهمانی       سرسبزی : خرمی

 


