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 طرح درس 

 :مدت زمان

 دقيقه۲0
 ۱طرح درس شماره ي: فارسي هفتمماده درس رس: علم زندگاني موضوع د

 مشخصات كلي

 نفر  ۱6 آموزان: تعداد دانش يه: هفتمپا 60-66 : صفحه 
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 دانش آموز با زندگي پروين اعتصامي  و اثر ارزشمند اوشناخت پيدا كند .-۱
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 به جابه جايي اجزاي جمله در شعر و نثر ادبي آشنا شود .-6

 هدف هاي جزئي
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 الف ( حيطه  شناختي :

 پيام شعر را درك مي كند . -  ۱

 استفاده از تجارب بزرگتر ها را مي فهمد . ميتاه -  ۲

 با زندگي پروين اعتصامي و نمونه اي از سروده هاي وي در قالب مثنوي و مناظره مختصري آشنا مي شود . -  3

 با نقش دستوري متمم و نشانه ي آن آشنا مي شود . -  4

 ب ( حيطه عاطفي :

 زندگي روزمره راغب مي شود .در به كار گيري  آداب و اخالق پسنديده در  -  ۱

 تجربه در زندگي در او تقويت مي گردد . اهميت نگرش مثبت نسبت به  -  ۲

 با مفهوم ساده اي از تجربه اندوزي عالقه مند مي شود . -  3
 ذوق و استعداد و خالقيت ادبي در او پرورش مي يابد .

 حركتي  )مهارت( : -ج ( رواني  

 گ مناسب مي خواند .شعر را با لحن و آهن -  ۱

 مفهوم شعر را خالصه بيان مي كند . -  ۲

 آرايه ها را در شعر مشخص مي كند . -  3

 نمونه هايي ازتجاربي كه از بزرگترها آموخته و در زندگي به كاربرده را مثال مي زند . -  4

 واژه هاي جديد درس را يافته و معاني و كاربرد آنها را مي گويد . -  5

 تواند اجزاي جمله را در شعر و نثر به تناسب جمله جابه جا كندمي  -  6

 هدف هاي رفتاري
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 روش تدريس اعضاي تيم . -سخنراني  -ايفاي نقش  -پرسش و پاسخ  
به  چيدمان ميز و صندلي پاور پوينت درس  لوح فشرده و منابع رايا نه اي ) پرژكتور (  –تصاوير كتاب  -تخته وايت برد -كتاب درسي   

 فيلم آموزشي . -تصويري ازپروين  -ديوان شعر پروين  -صورت گروهي 
 رسانه هاي آموزشي

 دانش آموزان به صورت گروهي ،روبروي هم مي نشينند . 
مدل كالس و گروه 

 آموزشي
 زمان

قرائت قرآن يا حديث يا يادآوري  -حضوروغياب  -دقت دروضع جسماني ورواني  -سالم واحوال پرسي  

 بررسي تكال  يف و تشويق بهترين تكليف و .... -تكرار ذكر روز هفته  -ت مناسب

ايجاد ارتباط قبل از 

 شروع

درس ) فعاليت هاي 

 مقدماتي (

۱ 

 دقيقه

۱ 

 دقيقه

 چند سوال از درس قبل مطرح مي كنيم : 

 مفعول را درمثال زده شده بيابد . -  ۱

 ه مي شود؟آرايه ي تكرارچه زماني باعث زيبايي نوشت -  ۲

 مهم ترين بخش هر جمله چيست ؟ -  3

 ارزشيابي تشخيصي

 دقيقه ۲

« ه ي تجربه  اندوزي مي نويسد دانش آموزان با توجه به گروه بندي كه از قبل صورت گرفته  ،مي نشينند . معلم حديثي دربار 

با استفاده از  و م علي  )ع (زايش و فزوني است . امااره در افارب آدمي پايان ندارد و معلومات انسان عاقل  به وسيله ي تجربه هموتج

 روش بارش مغزي سواالتي طرح مي كند و ازدانش آموزان  نظر خواهي مي كند .

دانش آموزان برداشت خود را درمورد اين عبارت بيان مي نمايند  .از آنان مي خواهد چند ويژگي اخال قي پسنديده را را نام ببرند ؟ آيا 

مشكلي روبه رو شده اند كه بخواهند از تجربه ي بزرگ تر هاكمك بگيرند؟ معلم فيلم آموزشي را نشان مي دهد و آ نها با  تا به حال به

آماده سازي و ايجاد 

 انگيزه
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 دقت به فيلم مي نگرند .
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 دقيقه  ۱0

 فعاليت دانش آموزان

 

دانش آموزان به مطالب گوش مي دهندوبه تصاوير 

كاربرد اهميت  ا در مورددقت مي كنند . نظر خود ر

 تجربه در زندگي بيان مي كنند .

ايفاي نقش نموده، نظرخود را در مورد نمايش بيان  

 مي كنند .

 به قرائت شعر توجه مي كنند . 

در مورد درس با هم مشورت و بحث مي كنند .  

مفهوم ابيات بيان مي كنند . آرايه هاي درس را مي 

تيازدريا فت كنند  يابند . گروه هاي برتر كارت ام

.گروه ها به سواالت دقت كرده با مشورت ،براي 

 گروه ها ي ديگر پاسخ خودرا بيان مي كنند .

 فعاليت معلم

 

قبل از ارائه درس جديد دانش آموزان را در گروه هاي چهار نفره قرار مي 

دهيم و پس از فعاليت آغازين كه انگيزه الزم را در دانش آموزان جهت 

س جديد به وجود آورديم سخن گوهربار امام علي  )ع ( رادر يادگيري در

قالب پاورپوينت در اساليد به نمايش مي گذاريم . از آنان مي خواهيم 

ا دقت در حديث، نظر درس توضيح دهند . دانش آموزان ب ارتباط آن را با

كاربرد تجربه در زندگي بيان مي كنند . در  هميتخود را در مورد  ا

خصوص زندگي پروين اعتصامي ،سراينده شعر ،مختصري شرح داده و 

تصوير و كتاب ديوان پروين را به دانش آموزان نشان مي ده يم . جهت 

آموزان مي خواهيم يك نفر به عنوان  -اجراي نمايش از سه نفر از دانش 

چه و يك نفر به عنوان مادر كبوتر بچه   راوي ، يك نفر به عنوان كبوتر ب

ايفاي نقش نموده و به صورت نمايش شعر را در كالس اجرا مي كنيم . بعد 

جهت درك مفهوم بيشتر پاورپوينت شعر را در اساليد به نمايش در مي 

 ارائه درس جديد
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آوريم . سپس در مورد معني و مفهوم شعر از دانش آموزان سوال مي كنيم 

كرده و كامل مي كنيم . سپس درس بين گروه و مطالب آنها را جمع بندي 

ها تقسيم شده ، هر گرو ه آرايه هاي بخش خود را پيدا مي كنند . سرگروه 

پاسخ را براي ديگر گروه ها رامي خواند . نكا ت اصالحي و توضيحات بيشتر 

يم . براي تدريس دانش به گروه برتركا رت امتياز مي ده را بيان مي كنيم .

مريم تكاليف ش را »«فاطمه رفت .  « ثا ل  هايي مانند : هاي زباني درم

؛ از دانش آموزان مي خواه يم » من قلبم را به مادرم مي دهم . »  «نوشت . 

 فعل ، نهاد ، مفعول و نشانه ي آن را مشخص كنند .

در جمله ي پاياني اجزا ي ديگري وجود دارند كه شامل مطالبي كه قبال ً  

 ياد
ند ، به دانش آموزان  ،متمم و نشانه ي آن را معرفي مي گرفته ايد نيست 

براي  -با  -در -از  « كن ي م و توضيح مي ده يم كلماتي كه بعد ازحروف 

مي آيند متمم و به اين حروف نشانه ي متمم » چون و همچون  -به  -

گفته مي شود . چند نمونه مثال زده واز شاگردان مي خواهد متمم و نشانه 

ر جمله بيابند . براي تدريس نكته ادبي و كار گروهي چند نمونه ي آن را د
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زندگي برتو مي زند لبخند  » هست وقت شكفتنت امروز « م ثال مي زنيم . 

در باره ي جابه جايي اجزا ي جمله در » مگوي اندوه خويش به دشمنان«

 شعر ونثر

نكته ي  توضيح مي د هيم . چند بيت مثال زده و دانش اموزان با توجه به 

 درس آن ها رامرتب وبه نثر ساده بر مي گردانند .
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 دقيقه  ۱
دانش آموزان در مجالت ، كتاب هاي داستان و سايت هاي علمي در رابطه با موضوع درس به جست و جو بپردازند و حاصل و  

 .نتايج فعاليت هاي خود را براي جلسه ي بعد به كالس آورده و ارائه دهند 
 فعاليت مكمل

 دقيقه  ۱

مسابقه اي بين گروه ها برگزار مي كنيم تا بفهميم آنان چه مقدار از مطالب را درك كرده اند . كدام گروه مي تواند جمله اي  

ه بگويد كه بيش از يك متمم داشته باشد . يا از ميان اشعاري كه خوانده  ا ند بيت يا مصرعي را پيدا كنند كه اجزا ئ آن نياز ب

جابه جايي چنداني نداشته باشد ويا معلم نمونه هايي را به گروه ها مي دهد و ازآنها  مي خواهد اجزاي جمله را مرتب كن ند و به 

 گروهي كه زودتر و بدون اشتباه  فعاليت را پاسخ دهند كارت امتيازي مي دهد .

 هاي خالقانه فعاليت

 دقيقه  ۱
زدانش آموزان مي خواه يم به صورت خالصه به جمع بندي درس بپردازند تا عالوه بر درك با اشاره به متن شعر از چند نفر  ا 

مطلب ،آموخته هاي آنها را تقويت كنيم . چند نفر  ازدانش آموزان پيام درس را بازگو مي كنند . مطالب دانش آموزان را تكميل 

 كن يم . مي كنيم روي مطالب مهم تاكيد كرده و با مثال درس را جمع بندي مي

جمع بندي و نتيجه 

 گيري

 دقيقه  ۱
معلم از دانش آموزان مي خواهد به پرسش ها ي مطرح شده پاسخ دهند  .از دانش آموزان مي خواهيم به صورت گروهي درباره  

بخش كار گروهي درس بحث كنندو به سوال آن پاسخ دهند . در جمله متمم را مشخص كنند . پروين اعتصامي در چه قرني 

 ندگي مي كرد؟ مفهوم بيت ششم را بگويند . به دانش آموزاني كه جواب درست مي دهند امتياز مي د هد .ز
 ارزشيابي تكويني و پاياني

 دقيقه  ۱
را در دفتر نوشته و  براي جلسه بعد پاسخ دهند . گروه گلستان داستان يا   66دانش آموزان فعاليت هاي نوشتاري صفحه ي 

استفاده از تجارب بزرگان،ازاينترنت گرفته و براي كالس آماده كنند . گروه بوستان آيات و  اهميتطه با حكايت كوتاهي درراب

 احاديث و كلمات قصار ديگر ي
 تعيين تكليف

 دقيقه  ۱

رس دررابطه با موضوع درس بيابند ويك مورد را با خطّ خوش نوشته و به ديوار كالس نصب نمايند . گروه شاهنامه با توجه به د

سواال تي را تهيه و در اختيار ديگر گروه ها قرار دهند . گروه بهارستان نقاشي از درس كشيده و بيت ششم كه پيام شعر مي باشد 

 را با خط خوش زير نقاشي بن ويسند . همه درس بعد را پيش خواني كنند .
 گوگل ويكي پديا و ... -سايت شهد ادب 

 منابع و سايت هاي علمي
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