
 طرح درس روزانه

 موضوع درس :  ششم  فارسی

 راز زندگی 
 هیه کننده:ت تاریخ :                              دقیقه 90 مدت جلسه : صفحات :

 تعداد دانش آموزان:  

 شعر نو با آشنایی  اهداف کلی

 آشنایی دانش آموزان با شعر نو مناظره تشخیص و شخصیت بخشی  هدفهای جزئی
 تقویت عالقه دانش آموزان به زندگی و امید به زندگی 

 تقویت توجه دانش آموزان به زیبایی های زندگی 
 مهارت خواندن صحیح شهر نو تشخیص تکیه گاه های آوایی 

 مهارت تشخیص و تفکیک آرایه های  ادبی 
  تقویت روحیه عزت نفس در دانش آموزان 

 سعدی ان گلست –قیصر امین پور اشعار  –فایل صوتی  روشهای تدریس
  نقش ایفای  –دکلمه خوانی 

 نفره  5گروه بندی  –سنتی  مدل کالس و گروه آموزشی 

 زمان فعالیتهای دانش آموزان فعالیتهای معلم 

 فعالیتهای قبل از تدریس

 ) مهارتهای ارتباطی(

 

 سالم واحوالپرسی 
 صلوات و دعای فرج 

 گروه بندی 

 سالم و احوالپرسی 
 خواندن دعا 

 عالقمندی به گروه بندی 

 ...

 دقیقه
 

 معرفی درس جدید و

 ایجاد انگیزه

نصب جمله های کوتاه با خط زیبا درباره زندگی و تجربه های 

 آن روی دیوار کالس 

 پخش فایل صوتی شعر 

  ایفای نقش دو نفر در نقش گل و باغچه 

...  مشورت در گروه و ارایه پاسخ توسط دانش آموزان 

 دقیقه

 فعالیت ضمن تدریس

 فرایند یاد دهی  

 و یاد گیری  

 دانش آموزان براساس ذوق و علقه خود نقش مورد نظر را انتخاب کنند 
یی برنامه نمایشی ایفاگران نقش را به عهده می گیرد . گروه مشاهده گر که بقیه دانش معلم برنامه ریزی و مدیریت اجرا

 آموزان کالس هستند می توانند در جریان یا پایان نمایش درباره نمایش اظهار نظر یا سوال کنند 
 پس از ایفای نقش می توان جای مشاهده گران و ایفاگران را عوض کرد 

 رسا خواندن و روانخوانی تمرین می شود و درک مطلب و درست و نادرست با همفکری بررسی می شود

 ...

 دقیقه

 ر تحقیق درباره قیصر امین پو - لیفتکتعیین 

 خالصه درس داستان پیاده و سوار  -

گفت و گوی دو چیز بی جان در در چند سطر  -
  بنویسید 

...  انجام کامل تکالیف 

 دقیقه

  شرکت در اختتامیه و دعا  صلوات و دعای فرج و آرزوی سالمتی برای همه مسلمانان  اختتامیه

 


