
 برای.  باشد نی نشاوده برای فقط فایل این

 درس طرح این ویرایش قابل و ورد فایل درید

 . کنید نراجعه سایت به نجازی

 

 

 به نام ددا 

 طرح درس روزانه به صورت الکترونیک :

          دوم پایه تحصیلی :                    نام ندرسه :                  :نام نعلم 

  تاریخ :            دقیقه   53ندت تدریس :           درس سوم ننطق عنوان کتاب : 

 

 تفکس فسایٍر در آن اُيیت و آن احکام و کهی ىفِّم با آعٍایی ُرف کهی : 

 ىؽراق و ىفِّم - 1

 کهی و جشیی ىفِّم -2

 کهی ىفِّم دو ىؽادیق ىیان رابطَ-3

 ىفاُیو بٍری طبلَ در چِارگاٌَ ُای ٌطبت از اضتفاده -4

 اُراف و پیاىرُا :

 : عٍادتی حیطَ

 حیطَ غاطفی :

 حیطَ رواٌی حسکتی :

 :بتّاٌٍر آىّزان داٌظ درس ایً پایان از بػر رود ىی اٌتظار

 )عٍادتی ( دو آن تيایش و ىؽراق و ىفِّم با آعٍایی - 1

 )رواٌی حسکتی(ىفِّم اكطام آعٍایی -2

 ) عٍادتی ( کهی و جشیی ىفِّم تغذیػ ىالك با آعٍایی -3

 ( )عٍادتی (تػسیف)تفکس در کهی ىفِّم اُيیت با آعٍایی -4

 )رواٌی حسکتی ( ىؽادیق ٌظس از کهی ىفِّم دو ىیان ارتباط با آعٍایی -5

)روانی  چِارگاٌَ ُای ٌطبت درك بسای ون دوایس کارگیسی بَ از آگاُی -6

 حرکتی (

 و ىطهق داص و غام ، تبایً ، تطاوی)چِارگاٌَ ُای ٌطبت اٌّاع با آعٍایی -7

 ( )عٍادتی (وجَ ىً داص و غام

 ٌطبت غلهی حؽس بَ اعاره )چِارگاٌَ ُای ٌطبت تفاوت و تيایش با آعٍایی-8

 رواٌی حسکتی –( چِارگاٌَ ُای

 )غاطفی ( بٍری طبلَ در چِارگاٌَ ُای ٌطبت کاربسد با آعٍایی-9

( کيتس ىؽراق بیغتس ىفِّم ُسچَ)ىؽراق و ىفِّم ىیان رابطَ با آعٍایی -11

 )غاطفی (

 غاطفی (1بکارگیسی ىبحث در زٌرگی روزاٌَ  – 11

 ىی کٍیو تالش و.  غکص یک جػبَ عکالت را در گسوه عاد كسار ىی دُیو - 1 فػانیت جِت ایجاد اٌگیشه

 :بسضاٌیو اٌجام عکالت بَ با را درس اُراف
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 چیطت؟ پسضیو عکالت ىی آىّزان داٌظ از-2

 چیطت؟ تػسیف کسدیر کَ عکالتی با ىً اضت دضت کَ عکالتی فسق -3

 در آٌکَ یا اضت در ذًُ کَ کٍر؟عکالتی ىی را عیسیً ىا کام عکالت کرام -4

 ىً اضت؟ دضت

 کَ آن چیشی و گّیٍر ىی ىؽراق ، ىی دّریو کَ عکالتی بَ ىٍطق در -5

 .ىفِّم کسدیو، تػسیف

 

 با اضت ىً در دضت کَ عکالتی ایً بیً چَ فسكی کَ بگّییر ىً بَ حاال -6

 دارد؟ عکالت وجّد ىفِّم

 : اضت ایً عيا پاضخ ُای تکيیم و بٍری جيع -7

 ىی جشیی (ىؽراق دارد یک) کٍر ىی ىّرد ؼرق یک بَ فلط کَ ىفِّىی بَ

 کهی دارد ىؽراق یک از بیظ ىفِّىی کَ بَ و گّییو

 .کهی ىفِّم بَ دؽّص و اضت ىؽراق و ىفِّم درباره ىا اىسوز درس ُيَ---

 یادگیسی:روش یا روش ُای 

 یادگیسی بَ ؼّرت آٌالیً :

 یادگیسی بَ ؼّرت آفالیً :

 روش یاددُی بَ ؼّرت اٌالیً و از طسیق عبکَ ىجازی عاد ىی باعر .

 وضایم ىّرد ٌیاز :

 فیهو :

 اٌیيیغً :

 ؼّت :

 : فایم ٌّعتاری

  ترریص فیهو

 از اضتفاده ؼّرت در ىیکسوفً.  رایاٌَ یا گّعی.  ایٍتسٌت.  آىّزعی فیهو.  کتاب

 ترریص فیهو و غکص. رایاٌَ

 روش ُای ارزعیابی :

 پسضظ فسدی :

 دّدضٍجی :

 وانریً ضٍجی :

 ازىّن ىجازی :

 

و  ت را از بذظ ُای زیس تػییً ىی کٍیوالاز آزىّن کّئیش اضتفاده ىی عّد ضّا

 )روش پسضظ فسدی و آزىّن ىجازی ( در گسوه عاد ىی گزاریو :

ىؽراق و ىفِّم را از داٌظ آىّزان ىی دّاُیو ىثال  ٌيٌَّ ُایی از ىفِّم - 1

 بشٌٍر و بسای ىػهو ارضال ٌيایٍر .

 رابطَ و ٌّع جشیی و کهی تغذیػ و در گسوه عاد ُایی غبارت ٌّعتً  - 2
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 تّضط داٌظ آىّزان

 

 

 حم فػانیت ُای تکيیهی درس تکهیف :


