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 باسمه تعالی

ر اساس برنامه درسی ملّیب طراحی تدریس  

    ....    شماره طرح درس...............    دوره تحصیلی:   .........................     شهرستان: ...........      منطقه: ................نام آموزشگاه: .....

               سال تحصیلی:                 دقیقه 90مدت زمان تدریس:                        ن درس:  آزادگیپایه:  هشتم         نام درس:  درس هفتم        عنوا

    :    .............دبیر درس: ادبیات فارسی     نام و نام خانوادگی  

 فرایند تدریس اثر بخش بر اساس برنامه درسی ملّی 

 پیام:

 .آور است ذلّت و بندهای قید است و نوعی رهایی انسان از آزادی ، برتر از«آزادگی»

 :فرمایدالبالغه، میالسالم، در نهجبه امام حسن علیه اشنامهوصیت السالم درعلیه حضرت علی

 «وَ أَكْرِمْ نَفْسَكَ عَنْ كُلِّ دَنِیة   »

 .و از هر پستی محترم بدارخودت را گرامی بدار و از هر كار و پست  روان نفس و جان و

 :فرمایدالسالم كه خود سرور آزادگان جهانیان است در این مورد میعلیه امام حسین

 بهتر از زندگی با ذلت است عزت مردن با «مَوتٌ فی عِزٍّ خَیرٌ من حَیاة  فی ذُلٍّ»

 . ۲، آیه۳۹زمر/سوره «مُخْلِصا لَهُ الّدینَ فَأْعْبُدِ اللّه» آیه: 

 «پس خدا را پرستش كن و دین خود را برای او خالص گردان»

 پذیرد آزاد است تعلق هر چه رنگ ز  كه زیر چرخ كبود  مهمت آن غالم : حافظ شعر

ری:یادگی -فرایند یاددهی. تعیین اهداف 1  

 پرورش حس تعالی جویی و كمال طلبی           صفت آزاده زیستنف كلی: آشنایی با اهدا

 اهداف رفتاری

و ناسی تأكید و تقویت خداش  صفت تواضع و آزادگیتقویت نگرش مثبت نسبت به          اقشار زحمتکش جامعهعشق ورزی و احترام نسبت به 

   نویی و نمونه هایی از آنقالب شعری مثآشنایی با           هداف متعالی و نقش آن در زندگی افراداتأكید بر        طریق مقایسه و انتخاباز خداجویی 

 و نمونه ای از سروده های وی عبدالرحمن جامیبا  آشنایی       لحن خوانش متون از جمله متن داستانیآشنایی بیشتر با 

  .تعیین پیش دانسته ها و ارزشیابی تشخیصی:2

، کسعریق فیلم، طاز  آزادگیو احادیث در رابطه با  معرفی نمونه هایی از آیات  از طریق شعر، فیلم، پاورپوینت و ... عبدالرحمن جامیرفی شخصیت مع

 و ... پاورپوینت

. پیش بینی و تدارک فرصت های مناسب یادگیری:3  

. مُخْلِصا لَهُ الّدینَ فَأْعْبُدِ اللّهفرصت اندیشیدن پس از اجرای نمایش این آیه:         فرصت تفکّر پس از نمایش آیات و احادیث به همراه عکس و فیلم

بهتر از زندگی با  عزت مردن با خَیرٌ من حَیاة  فی ذُلٍّ مَوتٌ فی عِزٍّ »فرصت تأمّل پس از نوشتن این سخن حضرت علی)ع(:              .۲، آیه۳۹زمر/سوره
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          پذیرد آزاد است تعلق هر چه رنگ ز  كه زیر چرخ كبود  مهمت آن غالم»  :حافظفرصت تفکّر پس از خواندن این بیت از             « ذلت است

تعیین قافیه شعر و نحوه          (واج آرایی و....های درس)تشبیه و استخراج آرایه        فرصت تفکّر پس از اجرای نمایش درس توسط دانش آموزان

انجام فعالیت های      فرصت تأمل در پاسخگویی به خودارزیابی درس       جامیاستخراج مطالبی پیرامون شخصیت و آثار     چینش آن در مثنوی

 ، كامپیوتر، ویدئو پروژكتور، فیلم، عکس و ...تابلو ، ابزار و رسانة آموزشی: كتاب     نوشتاری در منزل

 

 

 یادگیری: -.ارائه و اجرای فرایند یاددهی4   

ن
زما

 

ی فرایند محورها

 یادگیری-یاددهی

 و دادن بازخورد سنجش فعالیت فراگیران فعالیتهای مدیر یادگیری

 نمایش فیلم وكلیپ، فعال سازی تفکّر 

 نوشتن آیه و حدیث

 خواندن شعر 

 پاسخ به سؤاالت به صورت انفرادی

 جامیمعرفی شخصیت 

قافیه در متن شعر و نحوه تشخیص 

 چینش آن

 جامیارائة شعری از 

هدایت پاسخها و تشویق 

 ظی و دادن امتیازلف

و سخنی از  زمرسورة 2قرائت آیة كاوش و پژوهشگری

 امام حسین امام علی)ع( و 

 حافظبیتی از و

ث یا ارائه و استخراج آیه و حدی

 اشعاری به صورت گروهی

انتخاب پیام برتر درس و 

 دادن امتیاز

 فعالیتهای عملی

این قسمت در جلسه 

قبل تعیین و برنامه ریزی 

 شود

بیان نقاط قوت و ضعف  اجرای نمایش به صورت گروهی انتخاب گروه نمایش

نمایش و تشویق اعضای 

گروه و هدایت آنان به 

سمت اهداف درس و امتیاز 

 ضابه اع

)توجه  توضیح و تبیین

دادن به ارتباط موضوع 

خلق و  خود، خدا،درس 

خلقت با بهره گیری از 

   (خودباوری و خود پاالیی

صفت توجه دانش آموزان به 

با توجه  به  و تواضع آزادگی 

 ... فیلم و عکس پدیده ها و 

ارزیابی پاسخ ها و دادن  آزادگیآوردن مثال هایی از 

 نفرادیامتیاز به صورت ا

شرح و بسط )مفهوم 

 سازی و تولید دانش(

تواضع و غرور و بیان نمونه هایی از  هدایت دانش آموزان به 

 ، آیه، حدیث و شعرزندگی در ذلت

انتخاب نمونه های برتر و 

تشویق دانش آموزان و 

 دادن امتیاز

 تصحیح پاسخ ها نوشتاریپاسخگویی به فعالیتهای  تبیین فعالیتهای نوشتاری درس ارزشیابی فرایندی

 ارزیابی و دادن نمرهتمرین عملی، پاسخ به سؤاالت به نمونه هایی از آیات و احادیث و توسعه  )تمرینی، تکلیف
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 اشعار (ای و تبیینی

قافیه و نحوه مشخص كردن 

 درس چینش آن در 

هدایت دانش آموزان در جهت 

پاسخ به پاسخ به خودارزیابی و 

 فعالیتهای گروهی

 صورت مکتوب

صیت پیر خاركش و مقایسه دو شخ

 نوجوان مغرور

 ز شعر مثنویبیان نمونه هایی ا

  
 


