ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧدا
طرح درس زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺳﺎل ﭼﮭﺎرم

ﻣﺪرس :ھﺎﯾﺪه ﻣﻮﺛﻖ دارﯾﻨﯽ

اﺣﻮال ﺑﺮﺳﯽ وﺣﻀﻮر وﻏﯿﺎب داﻧﺶ آﻣﻮزان وﺑﺮﺳﯿﺪن ﻋﻠﺖ ﻏﯿﺒﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز در ﺟﻠﺴﮫ ﻗﺒﻞ
 .٢ﺑﺮای ﺷﺮوع درس ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد درس و طﺮح ﺳﻮاﻻت ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ذھﻦ داش آﻣﻮزان رادرﮔﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﮐﻨﻢ وآﻧﮭﺎ راآﻣﺎده ﺑﺬﯾﺮﻓﺘﻦ درس ﻣﯿﮑﻨﻢ .ﻣﺜﻼ در درس ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﺑﭽﮫ ھﺎ ﻋﮑﺲ ﺑﭽﮭﺎی را ﮐﮫ در ﺣﺎل ﮐﺎر در ﮐﻮره آﺟﺮ ﺑﺰی اﺳﺖ را
ﺑﮫ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺸﺎن داده ﻣﯿﺒﺮﺳﻢ آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﭽﮫ آﺳﺎن اﺳﺖ ؟ﺑﺲ ﺑﺮای ﭼﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯿﮑﻨﺪ ؟ اﺻﻼ ﺑﺮای ﭼﮫ ﺑﭽﮫ
ھﺎ را اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ؟ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫ از ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﭽﮫ ھﺎ در ﺷﮭﺮ ﺧﻮدﻣﺎن از ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﮭﺎ را
ﺑﺮای اداﻣﮫ درس ﺗﺮﻏﯿﺐ و آﻣﺎده ﻣﯿﮑﻨﻢ  .درھﻤﯿﻦ ﺿﻤﻦ ﻋﻨﻮان درس و ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی را روی ﺗﺨﺘﮫ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﺳﺦ ﺧﻮد داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﻣﻮﺿﻮع درس را روی ﺗﺨﺘﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﯿﺎده ﻣﯿﮑﻨﻢ .
Solution: good education , better laws
example :making carpets and bricks

Child labor

defenition

Reason :poverty , parents’ unemployment
.٣در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﺳﻮال طﺮح ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ھﺮ درس در ﮐﺘﺎب ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎھﯽ وﺑﮫ ﺻﻮرت داوطﻠﺒﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺳﺦ
ﻣﯿﺪھﻨﺪ .
.٤ھﺮ ﺑﺎراﮔﺮاف درس ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮد.ﺑﺲ از اﺗﻤﺎم اﺻﻄﻼﺣﺎت وﮐﻠﻤﺎت ﺟﺪﯾﺪﺑﮫ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯿﺸﻮد وﺑﻌﺪ ﺑﮫ داﻧﺶ آﻣﻮزان
زﻣﺎن داده ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﺎراﮔﺮاف را ﺧﻮدﺷﺎن در ﺳﮑﻮت ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﮭﻤﻨﺪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم در ﺻﻮرت اﺷﮑﺎل در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﮔﺮوھﺸﺎن رﻓﻊ اﺷﮑﺎل
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ھﺮ ﺑﺎراﮔﺮاف ﺗﻮﺳ ﻂ ﺧﻮد آﻧﮭﺎ ﺗﺮﺟﻤﮫ و درک ﻣﯿﺸﻮد .در ﺑﺎﯾﺎن ھﺮ ﺑﺎراﮔﺮاف ﻣﻦ از داﺧﻞ ھﻤﺎن ﺑﺎراﮔﺮاف ﺳﻮاﻟﯽ
ﻣﺒﺮﺳﻢ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﮫ ﺟﻮاب ﮐﻮﺗﺎھﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪو داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﺎھﯽ داوطﻠﺒﺎﻧﮫ وﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺮدﻧﺸﺎن ﺑﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪھﻨﺪ.
.٥در ﻣﺮﺣﻠﮫ آﺧﺮ ﺑﺲ از اﺗﻤﺎم درس داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﮫ ﺳﻮاﻻت درک ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪھﻨﺪ وﺑﻌﺪ ﺑﺎﺳﺨﮭﺎﯾﺸﺎن را در ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎ ﮔﺮوه
ﻋﻨﻮان ﮐﺮده وﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﻣﻦ از آﻧﮭﺎ ﺳﻮال ﻣﯿﮑﻨﻢ وآﻧﮭﺎ ﺑﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪھﻨﺪوﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ھﻤﮫ از
درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺑﺎﺳﺨﮭﺎﯾﺸﺎن آﮔﺎه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.ﺗﺎ ﺑﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ھﺮ درس  ٢ﺟﻠﺴﮫ طﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ.
.٦در اﻧﺘﮭﺎی ﺟﻠﺴﮫ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﮫ)ﻣﻦ در طﯽ ﮐﺎر ﮔﺮوھﯽ ﺟﻤﻼت را روی ﺗﺨﺘﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ ام( ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ از ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺪﯾﺪ درس ﺑﮫ داﻧﺶ
آﻣﻮزان اراﯾﮫ ﻣﯿﺸﻮد و آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪﺟﺎی ھﺮ ﮐﻠﻤﮫ رادرﺳﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ھﻢ ﺑ ﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮوھﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ ﺑﺎ زﻣﺎن
ﻣﺤﺪود اﻧﺠﺎم ﺷﻮد وھﻢ ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی .
.٧ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺟﻠﺴﮫ ﺑﻌﺪرا ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﻢ وﻣﻌﻤﻮﻻ در اﺑﺘﺪای ھﺮ ﺟﻠﺴﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﻤﺎت و ﺻﺮف اﻓﻌﺎل ﺑﯽ ﻗﺎﻋﺪه را از ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ) ھﺮ ﻓﺮد ٥ﯾﺎ ١٠ﮐﻠﻤﮫ(
ﻣﯿﺒﺮﺳﻢ وﻧﻤﺮه آن را در دﻓﺘﺮم ﺛﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ .ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﺘﺎب ﮐﺎر اﺳﺖ ودر ﺧﺎﻧﮫ ﺣﻞ ﺷﺪه در ﮐﻼس رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ  .ﺑﻌﻀﯽ
ازﺗﻤﺮﯾﻨﮭﺎ ی ﮐﺘﺎب ﮐﺎر ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮوھﯽ در ﺑﺎﯾﺎن ﻣﺘﻦ ﯾﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﮔﺮاﻣﺮ ﺑﺎﺳﺦ داده ﻣﯿﺸﻮد .

ﺗﺪرﯾﺲ ﮔﺮاﻣﺮ:
اول داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﮫ ﻣﺜﺎﻟﮭﺎی ﮐﺘﺎب ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ودر ھﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ را روی ﺗﺨﺘﮫ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ .ﻣﺒﺤﺚ ﮔﺮاﻣﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد آﻧﮭﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه وﺑﻌﺪ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از آن وﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﮫ داﻧﺶ آﻣﻮز ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﺮﺑﻮطﮫ در ﮐﺘﺎب ﺣﻞ ﻣﯿﺸﻮد .
ﺑﻘﯿﮫ ﺳﻮاﻻت ﮔﺮاﻣﺮی در ﮐﺘﺎب ﮐﺎر در ھﻤﺎن ﺟﻠﺴﮫ ﮐﺎر ﻣﯿﺸﻮد .

