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پایِ :سال اٍل

صفحات كٌاب  39تا  43درس 8

تذریس انواع فعل ته ضیوه ی همیاری تیمی

1

هذف های کلی

داًص آهَساى:
 -1تي ّاي هاضي ٍهضارع را یاد تگیزًذ .
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 2سهاى ّاي هاضي ٍهضارع را تطخیص دٌّذ.
 -3تتَاًٌذصفت هفعَلي تساسًذ.
 -4چگًَگي صزف فعل راتیاى كٌٌذ.
 -5فعل ّاي هاضي سادُ ٍاستوزاري را تطٌاسٌذ
-6تفاٍت فعل ّاي هاضي ًقلي ،تعیذ ٍالتشاهي راتذاًٌذ.
-7اس هصذرّاي دادُ ضذُ افعال خَاستِ ضذُ را تٌَیسٌذ.
داًص آهَساى:
3

هذف های رفتاری

 -1اتتذا تِ تَضیحات هعلن گَش تذٌّذ.
ً -2کات هّْن تَضیحات هعلّن را یادداضت كٌٌذ.
 -3تِ صَرت فزدي ،سپس گزٍّي فعل ّارا در هتًَي كِ هعلّن اس قثل فزاّن
كزدُ ٍ در اختیار آى ّا قزار دادُ است ،تطخیص هي دٌّذ ٍ تِ پزسص ّاي
هستوز هعلّن پاسخ هي دٌّذ.

پیص دانسته ها و

-1داًص آهَساى درس گذضتِ را خَب یاد گزفتِ تاضٌذ .

ارزضیاتی ورودی

 -2ضکل ّاي هختلف ستاى راآهَختِ تاضٌذ.
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 -3توزیي ّاي درس گذضتِ را تِ طَر كاهل حل كزدُ تاضذ.
-1تختِ دیتا – اسالیذ ّاي آهَسضي
انتخاب وسایل
کمك آموزضی
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 -2كتاب درسي

متناسة تا محتوای  -3هتَى هٌاسة جْت تعویق یادگیزي

درس

ً -4زم افشار هٌاسة آهَسضي

فعالیت های
مرتوط ته معلّم
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 -1سالم ٍ احَال پزسي ٍ حضَر ٍ غیاب

 2دقیقِ

 -2اجزاي ارسضیاتي ٍرٍدي

 10دقیقِ

 -3آهادُ ساسي ( ایجاد اًگیشُ ) تا آٍردى ًوًَِ ّاي هتفاٍت

5دقیقِ

 -4تذریس درس جذیذ

 30دقیقِ

 - 5ارسضیاتي پایاًي ٍتکلیف

 10دقیقِ

ته کارگیری روش  -1هعلّن هتي ّایي كِ اس پیص فزاّن كزدُ است در اختیار داًص آهَساى قزار  20دقیقِ
کارایی گروهی
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هي دّذ تا تا استفادُ اس آهَختِ ّاي خَد ٍ هطالةِ كتاب درسي آى ّا را هطالعِ
ٍ تزرسي كٌٌذ ٍ فعل ّا ٍ اًَاع آى را در ًوًَِ ّا تطخیص دٌّذ .جولِ ّا تایذ
طَري اًتخاب ضًَذ كِ اًَاع فعل ّاي هاضي در آى ّا تاضذ ٍ اس هعٌا ٍ هفَْم

اخالقي ٍ فزٌّگي تزخَردار تاضٌذ.
 -2تعذ اس آى داًص آهَساى را تا تَجِ تِ تعذاد ،ضزایط ٍ اهکاًات كالس تِ
گزٍُ ّاي  3تا ً 5فزي تقسین هي كٌین ،تِ صَرتي كِ در ّز گزٍُ  ،داًص
آهَساى سرًگ ،هتَسط ٍ ضعیف تاضٌذ .در ایي هزحلِ اس
داًص آهَساى هیخَاّین در هذت هعیي افعال را در ًوًَِ ّا تزرسي كٌٌذٍسپس تا
گزٍُ ّن فکزي ًوَدُ ٍ تا دلیل ٍ هٌطق ٍ استذالل تِ ًتیجِ هفیذ ٍ كاهل تزسٌذ.
تَجِ :داًص آهَساى در ایي هزحلِ ًثایذ تِ كتاب هزاجعِ كٌٌذ ،هعلّن تِ ٌّگام
ّوکاري گزٍُ ّا تایذ دائواً كار آى ّا را تاس ًگزي كٌذ ،اس آى ّا سؤال تپزسذ،
تِ آى ّا كوک كٌذ ٍ تِ طَر كلي ضزایطي فزاّن كٌذ كِ داًص آهَساى ّن اس
ًظز فزاگیزي هْارت ّاي اجتواعي ٍ ّن هْارت ّاي یادگیزي تقَیت ضًَذ ٍ
كاري كٌذ كِ داًص آهَساى در گزٍُ فعال تاضٌذ.
ارزضیاتی پایانی و هعلّن ًوزُ ي فزدي ٍ گزٍّي داًص آهَساى را تزرسي هي كٌذ ٍ اس هیشاى
تکلیف

یادگیزي آى ّا آگاُ هي ضَد .اگز رًٍذ آهَسش تِ صَرتي تاضذ كِ داًص
آهَساى درس را یاد گزفتِ تاضٌذ ،تکالیف آًْا را تزاي جلسِ تعذ هطخص هي
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كٌذ.

13دقیقِ

