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 طرح درس روزانه

موضوع درس:  فارسی ششم

دوستی  و 

 مشاوره

 تهیه کننده: تاریخ: 09مدت جلسه: صفحات

تعداد دانش 

 آموزان

 آشنایی با اهمیت مشورت اهداف کلی

 از نثر کهن یا دهیبا نمونه برگز ییآشنا هدف های جزئی

 درست یمهارت مشاوره  تیو تقو درک

 مشورت در کارها تیاهم درک

 یابیمهارت دوست  تیتقو

 کهن یمهارت خوانش درست متن ها تیو تقو کسب

 یخوان ریمهارت تصو کسب

 و اصول آن یسیبا خاطره نو ییآشنا

 یبا آداب زندگ ییآشنا

 یگروه بحث- و مشوره یدرباره دوست یلمیف شماین-بهار الشعرای ملک اشعار کتاب-یصوت لیفا روش های تدریس

 نفره5  بندی گروه – یسنت یشمدل کالس و گروه آموز

 زمان دانش آموزان یتهایفعال فعالیت های معلم 

 سیقبل از تدر یتهایفعال

 ی(ارتباطی مهارتها)

 یسالم واحوالپرس

 فرج یو دعا صلوات

 یسالم و احوالپرس

 دعا خواندن
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 یبه گروه بند یعالقمند یبند گروه

 و دیدرس جد یمعرف

 زهیانگ جادیا

 دیکردن نما فیا شروع به تعرر یآموزگار قصه ا

و مشورت کردن  یابیدوست  موضوع که در آن

 باشد

 دهند شیکوتاه درباره مشورت نما یلمیف

درباره موضوع درس در  یثیها و احاد نوشته

 کالس نصب شود

پاسخ  هیمشورت در گروه و ارا

 توسط دانش آموزان

 

 سیضمن تدر تیفعال

 یریگ ادی وی ده ادی ندیفرا

 یمشورت و ارزشه ها نیو همچن یدوست نهیخود در زم یدانش آموزان در گروه ها

توان کالس درس در  یو گو کنند . م گفت و اثرات مشورت یابیو دوست یدوست

قرار  آنان اریجهت مطالعه در اخت یمنابع ایداد و  لیصورت امکان در کتابخانه تشک

 گردد هیت اراروشن از مفهوم مشور یریداد . پس از گفتگو تصو

شود و درک مطلب و درست و نادرست با  یم نیتمر یخواندن و روانخوان رسا

 شود یم یبررس یهمفکر

 

 دیسیبنو دیدار ادیکه به  یخاطره ا نیبهتر - تعیین تکلیف

 ایو مشورت ضرب المثل  یدرباره دوست -

 گردد هیارا یثیحد

  فیانجام کامل تکال

همه  یبرا یسالمت یآرزوفرج و  یصلوات و دعا اختتامیه

 مسلمانان

  و دعا هیشرکت در اختتام

 


