طرح درس فارسی
دوستان ما

گروه آموزگاران پایه ی دوم ابتدایی  :مدیران گروه  :آقای حسن قادری  -خانم جابلقی
https://telegram.me/joinchat/Bh2dUTv1yX3KUBWNDd2aDw
گنجینهی آموزگاران پایهی دوم ابتدایی :
مطالب مخصوص آموزگاران پایهی دوم ابتدایی
�مدیران گنجینه� :آقای حسن قادری� ،خانم فاطمه جابلقی�
https://telegram.me/Only_Teach
ویراستار  :فاطمه جابلقی

نام و نام خانوادگی طراح :فاطمه جابلقی
مشخصات کلی

تعداد دانش آموز  59 :نفر

سال تحصیلی69-69 :

شماره طرح درس 7:

درس  :فارسی

کالس :دوم

تاریخ اجرا :

مدت جلسه  59 :دقیقه

درس

عنوان

دوستان ما

کلی

آشنایی با مشاغل مختلف و تقویت رویه تشکر از خدمتگزاران جامعه
 )1تقویت روحیه سپاس گزاری از خدمت گزاران جامعه

اهداف

جزئی

)2

(آشنایی با برخی از خدمت گزاران جامعه و اهمیت خدمات آنان

)5

روشن شدن افق آینده برای انتخاب شغل

 )5شناخت خداوند به عنوان خالق همه هستی و سپاس گزاری از او
)9

(آشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی مانند واژه سازی با کلمه فروش و معنای آن

همين،همان » آن « و » این « و ضمایر اشاره
 )1بتواند چند شغل که شبانه روزی هست را نام ببرد

رفتاری

)2

متن درس را به صورت روان وصحیح بخواند.

)5

باتوجه به شناخت ازشغل ها عالقه خود را نسبت به یکی از مشاغل بیان کند.

)5

در قالب نقاشی یکی از مشاغل را نشان دهد.

درس

قبل ازشروع

 )1سالم و احوال پرسی
 )2خواندن پیام قرآنی هفته
 )5حضور و غیاب و از نبود احتمالی دانش آموزم اظهار ناراحتی می کنم .
 )5دقت در وضع جسمی و روحی د ا نش آموزان .

 )2اعضای خانواده اش شغل دارند .
 )5وظیفه بیشتر خدمت گزارانی که در کتاب آمده و بیش تر را می دانند

ارزشیابی تشخیصی

مراحل فعالیت در کالس

رفتار ورودی

 )1با مشاغل گوناگون آشناست .

 )1چه شغل هایی را می شناسید ؟
 )2پلیس چه می کند ؟
 )3اگر رفتگر ها نباشند چه اتفاقی می افتد .
.... )4

شیوه ی
تدریس
مواد

ایفای نقش
کتاب درسی – سیستم هوشمند – کارت کلمه

آموزشی
از فبل وسایلی را برای نمایش آماده کرده ام  .با وسایل وارد کالس می شوم پس از سالم و احوال
پرسی و قرار گرفتن بچه ها در جای خود  .از بچه ها در باره شغل هایی که در جامعه هست سوال
می کنم و می خواهم فکر کنند و در گروه مشورت کنند اگر این شغل ها نبودند چه می شد .
فیلم کوتاهی از مشاغل مختلف به نمایش می گذارم  .از بچه ها می خواهم خوب درس را بخوانند
تا گروه نمایش را انتخاب کنیم

ارائه ی مطلب

بچه ها به ترتیب گفته شده در متن درس می آیند و وسایل خود را تحویل می گیرند و می
ایستند و خودشان را معرفی می کنند (از هر گروه یک نفر ) .
هم معنی کلمه ها هم گفته می شود و بچه ها در گروه روی کارت های خود می نویسند  .سپس
روی درخت ها یونو لیتی بچه ها دو گروه دو گروه مسابقه می دهند هر گروهی زود تر کلمه و هم

مراحل فعالیت در کالس

معنی آن را کنار هم چسباند برنده است و در نهایت گروه های برنده هم با هم مسابق می دهند تا
آخرین گروه مشخص شود که کدام گروهبرنده شده است و مورد تشویق قرار می گیرند .
وا ژه سازی را هم با تکرار و تمرین کار می کنیم و همین طور ضمیر اشاره را آموزش می دهیم .

از دانش آموزان سؤاالت زیر را می پرسیم :.

ارزشیابی تکمیلی

 )1چند سوال از کی چی فروشد و کی چی می سازد می کنیم .
 )2سبزی فروش ؟

دارو ساز ؟

 )5این میز یعنی؟
 )5همان مرد یعنی ؟
 )9رفتار ما با خدمت گزاران جامعه چگونه باید باشد ؟
)9

با کلمه های تشدید دار جمله بساز
تعیین تکلیف

نام شغل هایی که در درس آمده را پیدا کن و بنویس
درس را برای خانواده ات بلند بخوان
از صفحه ی اول به بزرگترت دیکته بگو .

در پایان از همکاری خوب دوستان گلم خانم مصدق خواه و خانم رها رها تشکر می کنم .

