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 : تشکر و تقدیر

 از قلب صمیم از که است آن آید می جان بن از آنچه.............. خانم سرکار گرانقدر استاد

  ،همکاری

 ی عرصه در نهادن گام جهت در جانب این هدایت راستای در شما خالصانه کوشش و صادقانه

 و تعلیم

 شما به را خود های سپاس صمیمانه و نمایم می تشکر و تقدیر نوخاسته نسل این تربیت

  که فرزانگانی

 فردای امید به را امروز نوپای نهال و نهاده اخالص طبق در را خویش گرانقدر وجود شمع

  شکوفاتر

 که را خوبان شما اقدس ذات مندم آرزو. کنم می نثارتان نمایید می آبیاری جان ی عصاره با و

 مسیر در

 الطاف ی سایه در و گذارید می مایه جان از اسالم ساز انسان مکتب متعالی اهداف تحقق

 قرار خویش

 . دهد
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 : چکیده

 نظام در را نقش ترین مهم معلم ،و است ای جامعه هر بخش ترین مولد و ترین مهم پرورش و آموزش

 در را ما تواند می معلمان این تربیت ی نحوه با آشنایی و کند می بازی کشوری هر پرورش و آموزش

 نمی نشناسد را خودش کسی اگر که آنجا از. رساند یاری کشوری هر آموزشی نظام بهتر چه هر شناخت

 معلم دانشجو که شود می سبب پروژه این نگارش پس بشناسد هست که آنگونه را جهان و خدا تواند

 را خود نگرش و ،عالقه. ببرد پی بیشتر خود قوت و ضعف نقاط و ها ویژگی به و شناخته بهتر را خودش

 ی آینده به. است کرده انتخاب را دغدغه پر شغل این چه برای که بشناسد،وبفهمد معلمی شغل به نسبت

 نسبت بهتر رویکرد یک با و بداند خویش ی آینده به نسبت را خود های ایده و اهداف و بیاندیشد خویش

 است دادن یاد و آموختن هنر معلمی. است عشق معلمی. بشود کشور آموزشی نظام وارد معلمی شغل به

 زندگی های مهارت و دانش آموختن.  انگیزد بر را آموز دانش کنجکاوی که است این معلم هنر بزرگترین.

 .  باشد می معلمی های هنر از یکی کشور این فرزندان به

 های مهارتت از و داشته آموزش به زیادی گذرانیده،اشتیاق ها بچه با را خود وقت از زیادی زمان باید معلم

 والدین و  آموزان دانش با خوبی روابط و بوده اخالق خوش و صبور باید ،او باشد برخوردار خوبی ارتباطی

 .کند برقرار ها آن

 ،رفتار فرهنگ کدام هر که مختتلف آموزان دانش با معلم. باشد می کارها ترین سخت از یکی معلمی شغل

 . دارند پیش در مشکلی و صعب بسیار کار این بنابر. دارد کار سرو درند متفاوتی توان و

  : واژه کلید

  باور _ چالش _ آرمان – عالقه _ معلمی
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 :مقدمه

 هیچ بشری تاریخ طول در و اند بوده واالیی ارزش دارای آموزی کار و کار مفاهیم که پیداست ناگفته

 نکرده تلقی انسان تکامل و تعالی عوامل از یکی اقل حد را کار  که نداریم سراغ را مسلکی و شخص،مکتب

 اند بوده عمل و کار به تشویق دار طالیه همواره آن بزرگ رهبران و اسالم مبین دین راستا همین در. باشد

 . است آدمی جوهر کار که اند گذارده صحه نکته این بر همیشه و

می دربر را انسانی علوم قلمرو در پژوهشی حوزه ترین حساس و ترین وسیع پرورش، و آموزش در پژوهش

 ظریف و حیاتی نقشی از ابعاد همه در جامعه توسعه الگوی و زیرساخت عنوان به پرورش و آموزش .گیرد

 های فعالیت دشواری سطح یری،گیاد _ یاددهی های فعالیت پیچیده ماهیت این، بر عالوه .است برخوردار

 از حمایتی سازوکارهای نقش که است موقعیتی چنین .دهدمی افزایش مراتب به را پرورش و آموزش

 آشکار گسترده نهاد این در ها فعالیت تضمین و پرورش و آموزش کارکردهای توسعه برای را پژوهش جمله

 محور، معلم پژوهش .گیرد دربرمی را گوناگونی های پارادیم پرورش و آموزش در پژوهش موضوع .سازدمی

 معلم ای حرفه های نیازمندی بر ناظر که است آموزشی های پژوهش عرصه در نوین های پارادیم جمله از

 تربیتی عمل و پژوهش بین فاصله برداشتن میان از برای اساسی راهکاری همچنین و تدریس مدیریت برای

 قرار توجه مورد پیش از بیش درسی هایبرنامه درآوردن اجرا به در کاربردی و عملی پژوهش امروزه، .است

 گسترش درسی هایبرنامه مجریان و آموزشی گذاران سیاست و کارگزاران هایدغدغه از یکی .است گرفته

 .است کالس و مدرسه درون مشارکتی پژوهش ویژه به پژوهش

 عنوان به آن از که است درس کالس در معلمان مشارکتی وهشیپژ روش واقع در «پژوهیدرس»

 .است شده یاد ژاپن مدارس در معلمان ایحرفه پرورش برنامة مؤثرترین و ترین کاربردی سودمندترین،

 طراحی، در طریق این از معلمان .است پژوهی اقدام فرایند شبیه مشارکتی پژوهش فرایند و پژوهی درس

 یادگیری با مرتبط مسائل و کنند مشارکت و همیاری همکاری، یکدیگر با یابندمی فرصت ارزیابی و اجرا

 یکدیگر آموزشی عمل از پایان در و بندند کار به عمل در را آن بیابند، جوابی بکاوند، را درسی هایبرنامه
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 می تمرین گروهی کار شیوة به معلمان پژوهی، اقدام و پژوهی درس در .باشند داشته گروهی ارزیابی

 .آموزند می یکدیگر از و کنند می تبادل را خود هایدیدگاه کنند،

 فرهنگ گسترش به عمل در و است مدرسه در معلمان ای حرفه پرورش ژاپنی الگوی پژوهی درس

 دانش بیاموزند، یکدیگر از معلمان تا سازد می فراهم را محیطی و رساند، می یاری مدرسه در یادگیری

 از بیش و بپردازند خود تربیتی و آموزشی رفتار در بازاندیشی و بازبینی به ، دهند ارتقا را خود ای حرفه

 معلم رویکرد مفروضات از که پژوهی درس روش .کنند توجه آموزان دانش با تعامل نحوه و نیازها به پیش

 بومی دانش تولید و تدریس فرایند در فکور کارگزاری عنوان به را معلم نقش گیرد،می بهره  پژوهنده

 یادگیری و تدریس روی پیش موانع جمعی، خرد از گیری بهره با معلمان رویکرد این در .سازدمی برجسته

 .دهندمی قرار استفاده مورد و شناسایی آنها با مواجه برای را هایی راه قرارداده، تحلیل مورد را

 و علمی های مهارت بیاموزند، را یادگیری و آموزش نظری مبانی معلمان اینکه از بیش پژوهیدرس در

فعالیت و خودارزیابی تدریس، هایروش ارزیابی ،)آموزش( یریگیاد_  یاددهی فرایند به مربوط کاربردی

 مشارکتی صورت به و انتخاب را پژوهش مورد موضوع گروهی مباحث معلمان .آموزندمی  را آموزشی های

 مشارکتی، شیوة به پژوهی اقدام مثل پژوهی درس کنندمی تهیه را آن به مربوط پژوهش طرح گروه، در و

 شیوه، این در .پردازدمی موردنظر موضوع با ارتباط در شده انجام آموزشی های فعالیت دقیق ارزیابی به

 .کنندمی پژوهش عمل حین در واقع در و اند سهیم پژوهش در آموزان دانش

 کاربردی و جزئی های جنبه و درسی هایبرنامه اجرای با مرتبط آموزشی مسائل بر بیشتر پژوهی درس

 هدایتگر و درسی های برنامه اصلی مجریان معلمان که نجا آ از  .دارد تمرکز یادگیری یاددهی با مرتبط

 نیاز ای حرفه های مهارت و دانش توسعة به خویش نقش ایفای در موفقیت کسب برای اند،یادگیری فرایند

 مسئولیت اجرای در را معلمان بالندگی و رشد های زمینه پژوهی درس روش معرفی با مقاله این .دارند

 .کندمی فراهم خود آموزشی

 در آموزش و تحصیل دوره در معلمان دانشجو ای حرفه تربیت  مرحله آخرین عنوان به 4 کارورزی

 منِ» به رسیدن برای دانشجویان که است کارورزی دوره سه کننده تکمیل و باشدمی فرهنگیان دانشگاه

  .اندگذرانده «ای حرفه

 آن در که کارهایی تمام برمرور عالوه که است پیش کارورزی سه کننده تکمیل جهت آن از 4 کارورزی

 کس هیچ .پردازد می کارها در همفکری و مشارکت یعنی عنصر ترین مهم آموزش به شد انجام دوران

 به تواند نمی نظر و علم صاحبان با نشینی وهم همفکری دیگران، نظرات از استفاده بدون تنهایی به خود

  .باشد برخوردار جاری تفکری از و برسد کمال از ایدرجه
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 دوره این انجام برای موجود هایدستورالعمل مورد در راهنما استاد که توضیحاتی و 4کارورزی به توجه با

 بر مطالعه با را خود کار و پرداختیم خود پژوهشی تیم تشکیل به ایشان هایگفته طبق هم ما نمودند بیان

 . دهیم می انجام دوم ی متوسطه ی دوره فارسی ادبیات های درس موضوع روی

 و مقاالت ، کتاب از پژوهش و تحقیق از استفاده با و شده ذکر موضوع به توجه با حاضر پژوهی درس 

 .است شده نگاشته مجرب معلمان و اساتید نظرات از استفاده همچنین

 

 

 

 : پژوهی درس(4) کارورزی اهداف

 

 . مدرسه در معلمان دانشجو تجربه و دانش اشتراک برای زمینه ایجاد_

 

 . ای حرفه صالحیت و دانش پرورش و توسعه برای تخصصی منابع مطالعه در معلمان دانشجو انگیزه ارتقا_

 

 . مدارس در یادگیری فرهنگ گسترش با یادگیرنده سازمان گیری شکل شرایط تسهیل_

 

 . معلمان دانشجو با گزاران سیاست و نظران صاحب مستقیم ارتباط برقرای-

 

 . درسی ریزی برنامه در آن نتایج انتقال و درس کالس در آموزشی اهداف تحقق میزان از آگاهی_

 

 دانش یادگیری نتایج تبیین و فرایند به توجه و تمرکز با مدت بلند در آموزش مستمر بهسازی و اصالح_

 .آموزان
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 .... کنند اجرا و طراحی را پژوهی درس شیوه معلمان دانشجو که بود این بر تالش کارورزی این در

 

 

 

 

 

 

 

  اول درس طرح

  کلی مشخصات

  درس طرح

 

 

   دهم فارسی ادبیات :تابک عنوان

  : اجرا محل : طراح               وفا و مهر   : درس نام

  30: فراگیر تعداد               : اجرا تاریخ         دقیقه 90: اجرا مدت

   دهم: کالس  

  گو و گفت– پاسخ و پرسش – حییتوض تدریس روش

 یسنت  کالسی مدل

 های منظومه و شعری سبک این معرف شاعران و غنایی ادب با آموزان دانش ییآشنا  کلی اهداف

 سبک این

 .اشعاراو و شعری سبک شیرازی حافظ زندگی مورد در یاطالعات جزیی اهداف

 .بشناسند را او اشعار و شیرازی حافظ های تابک: دانش.1  طهیح 
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  اهداف

 رفتار

 .کنند بیان را درس این مفهوم: فهم و کدر.2  یشناخت

 .گیرند کار به خود زندگی در را درس مفهوم: اربردک:3

 .دهند تشخیص را غنایی شعر های نمونه:تحلیل و هیتجز.4

 بدهند درست پاسخ کتاب داخل های آزمایی خود به: بکیتر.5

  حیطه

 عاطفی

 درس به و کنند توجه و دقت معلم های صحبت به آموزان دانش: توجه و افتیدر.

 .دهند نشان عالقه

 .ببرند لذت غنایی آثار  های نمونه ی مطالعه از :دادن اسخپ.2

 .نمایند تعهد احساس قدیمی آثار ی نمونه در: ذاریگ ارزش.3

 کوشا ها سبک دیگر آثار و غنایی ادب آثار تشخیص جهت در: ها ارزش یسازمانده.4

 . کنند فعالیت باشندو

 

  طهیح

 حرکتی یروان

 

 

 

 

 . کنند شرکت کالسی های بحث در بتوانند آموزان دانش:بدنی اتکحر.

 نکته و یادداشت معلم های صحبت و ها گفته از: ظرف هماهنگ اتکحر.2

 . کنند برداری

 می شعر غنایی ادب شیوه و سبک به که شاعرانی مورذ در: المیک ارتباط.3

 . کنند صحبت گفتند

 

 

  یآموزش رسانه

 

 پاورپوینت       -درسی تابک       - یآموزش تخته

 

 ، وها غنایی،مهرو ادبیات ، رازییش حافظ   کلیدی میمفاه
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 اندازه و ارتباط جادیا

 گیری

 وضعیت از دقیق اطالع و پرسی احوال و سالم از سپ معلم

 آموزان دانش جسمانی و روانی

 مثالی یا جمله یک بیان با سپس. میکند ابیغ و حضور

 پاورپوینت از استفاده با درس با مرتبط

 . نماید یم جلب درس به را آمزان دانش توجه

 زمان

 

4 

  ندیفرا

 

 

 

 ابییارزش

 هدف ارزشیابی نوع این در: ورودی رفتار ای گیآماد آزمون نیآغاز

 آموزان دانش آیا که است این معلم

 . نه یا اند آموخته خوب را یقبل دروس
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 تا دهد می انجام آموزش جریان در را آزمون نیا معلم صییتشخ

  را آموزان دانش ویژه و مکرر مشکالت

 . نماید رفع و دهد صیتشخ

 است تکوین حال در آموزاان دانش یادگیری هک یزمان معلم  وینیکت

  در و دهد می انجام را ارزشیابی این

 پرسد می آموزان دان از را سواالتی(وفا و مهر) درس ایانپ

  و قوت نقاط و آنان یادگیری میزان تا

 . کند ارزیابی را خود روش التکمش و ضعف

 جدید درس و قبل درس از شفاهی آزمون درس ایانپ از بعد ایانیپ

 ، شود می پرسیده آموزان دانش از

 هدف و معلم تدریس و آموزان دانش موفقیت زانیم تا

 .شود داده نمره و شود ارزیابی شده تعیین

 

 

 

 آموزان دانش های تیفعال  معلم های تیفعال 
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 ها تیفعال

 پوینت پاور ی لهیوس به.1

 .شود خوانده درس روی

 فتگ و بحث درس مورد در.2

 . شود گو و

 سواالت آموزان دانش از.3

 تا بپرسد کتبی ای یشفاه

 قرار ارزشیابی مورد را آنان

 . دهد

 به زکتمر و دقت با آموزان دانش.1

 توضیات

 .دهند فرا گوش و کنند اهگن معلم

 تعامل و گو و فتگ درس مورد در.2

 .کنند

 برداری یادداشت معلم های فتهگ از.3

 .کنند

 . کنند گیری جهینت.4

 و درس مطالب مورد در معلم از.5

 سوال خود التکمش و مبهم اتکن

  آنان به معلم و کنند

 . دهد اسخپ
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 و نییتع

      تکلیف

              

              

 گروهی

 . . کالس در آن اجرای و درس نامه نمایش ی هیته

 و نییتع

 تکلیف

 فردی

  .آزمایی خود سواالت به صحیح دادن اسخپ

 1 . رسانیم می پایان به زیبا شعر یک با را جلسه هیاختتام
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 مهر....... موضوع ..........دهم....تحصیلی پایه ......................نبیهیز........مدرسه نام :مشخصات

 معلم نام  .......اول..........جلسه درس ...................وفا و

 .........دقیقه90.......:زمان .................محمدی..............راهنما

 

 غنایی ادب نمایندگان برخی  ،و غنایی ادبیات با آشنایی:(تفکیک به هامهارت /میمفاه) محتوا

 . شیرازی حافظ بویژه

 

 :یادگیری امدپی

 . شیرازی حافظ از وفا و مهر نام به  آن  های نمونه  از یکی  غنایی ت ادبیا با ییآشنا 

 مراحل
 تکالیف /یادگیری الیفکت شرح

 مراحل تفکیک به عملکردی

 محدوده

 یزمان
 ادگیریی منابع /مواد

 ارتباط یبرقرار

 و کرده رسیپ احوال آموزان دانش با

 صورت به غیاب و حضور از پس

 ادب مورد در توضیحاتی مختصر

 .آغازین بیت خواندن و غنایی

 قهیدق5

 ماژیک_برد تیوا

 تابک_

 مشارکت_درسی

 .آموزان دانش

 و هدایت ندیفرآ

 بازخورد ارائه

 را خود های دانسته و داده فرا وشگ آن موضوع و درس به آموزان دانش

 می پاسخ ها پرسش به و پرسند می ،سواالتی میگذارند میان در معلم با

 . دهند

 تفسیر و لیتحل

 آن سواالت به گویی پاسخ و درس موضوع با آموزان دانش کردن رگی در

 مند عالقه و کنجکاو یادگیری موضوع به نسبت تدریس حین در ها

 . میکند
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 ذاشتنگ تجربه به

 ییغنا شعر مورد در آموزان دانش با

 می گفتگو غنایی شاعران سبک و 

 و غنایی آثار ترین معروف.کنم

 ها آن به را عاشقانه های منظومه

 .کنم می آوری یاد

 قهیدق 10

  درسی تابک

 های فعالیت_ژیکما

 آموزان دانش

 معلم راهنمایی_

 و ندهدایتیفرآ

 بازخورد ارائه

 به و پردازند می درس های هیآرا و لغات استخراج به آموزان دانش

 . دهند می پاسخ درس به مربوط سواالت

 تفسیر و لیتحل

 حل راه دادن و کنکوری نکات برخی گفتن و آموزان دانش ییراهنما با

 کردن حل به بیشتری عالقه ها آن تا آموزان دانش اشکاالت برای هایی

 .کنند پیدا درسی موضوعات

 تیموقع به انتقل

 جدید

 متن خواهیم یم آموزان دانش از

 نیز من. بخوانند و کرده باز را درس

 و لغات معنای در را ها آن

 کنم می یاری ها آرایه و اصطالحات

. 

 قهیدق20

 ماژیک_درسی تابک

 دانش های عالیت

 راهنمایی_ آموزان

  معلم

 و هدایت ندیفرآ

 بازخورد ارائه
 . پردازند می درس های هیآرا و لغات استخراج به موزان دانشآ

 تفسیر و لیتحل

 حل راه دادن و کنکوری نکات برخی گفتن و آموزان دانش ییراهنما با

 کردن حل به بیشتری عالقه ها آن تا آموزان دانش اشکاالت برای هایی

 .کنند پیدا درسی موضوعات

 ها آموخته سنجش

 ای ورقه در درس ابیات و از یتعداد

 می ها آن از و داده آموزان دانش به

 مشکل های آرایه و لغت ده خواهیم

 بنویسید آن معنای با همراه را درس

 دارند مشکلی درس این در اگر و

 قهیدق 15
 خودکار_اغذک و ورقه

 درسی کتاب و
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 .بگویند

 و هدایت ندیفرآ

 بازخورد ارائه

 و فهمیده را مطالب و داده فرا وشگ درس موضوع به آموزان دانش

 می سواالتی همچنین و گذارند می میان در معلم با را خود های دانسته

 . دهند می پاسخ ها پرسش به و پرسند

 تفسیر و لیتحل
 و تکمیلی توضیحات ارایه همراه به کامل و جامع صورت به مطلب انیب

 . شود می تر سریع یادگیری موجب که ها مثال برخی إکر

  بستن ارک به

 خود به آموزان دانش سیتدر از بعد

 خود این حل پردازند می ها آزمایی

 دانش تا شود می باعث ها آزمایی

 را خود درسی ی ها دانسته آموزان

 . بگیرند کار به اصولی

 قهیدق 20
 خود و درسی تابک

 آن های آزمایی

 و ندهدایتیفرآ

 بازخورد ارائه

 تمرینات در را خود های آموخته و پرداخته ناتیتمر حل به آموزان دانش

 . گیرند می کار به

  

    

    

 

 :تربیتی علوم راهنمای استاد :تخصصی راهنمای استاد

 

 

 

 

 ( دهم فارسی ادبیات6 درس) وفا و مهر درس : یذهن نقشه
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 : ارکهم نقد

 

 خانم را همکار ؛نقد کردند یادآوری من به بودند نوشت غذ کا روی که را نکاتی  ................... معلمان اتاق در

 بیت خواندن در ؛بخصوص بودند راضی من از زمان مدیریت لحاظ از ایشان. گرفتند عهده بر .........................

 . آغازین

 داشتم انتظار که آنگونه توانستم هم را درس و بود کرده بیشتر و بیشتر را ارتباطم گیرایی شانیا نظر به

 ؛نتیجه بودم کرده برقرار کالس این اموزان دانش بویژه آموزان دانش با که ای رابطه به توجه با و دهم ارایه

 از نکردن استفاده دید می مشهود من در ........................... خانم که مشکلی انهات. دم آور دست به خوبی ی

 و آموزان دانش خود ی وسیله به نمایش اجرای مانند درس بهتر تفهمیم برای آموزشی کمک وسایل

 تفهمیم در تواند می نمایش از استفاده داشتند اعتقاد ایشان که. است بوده من پایین صدای تن همچنین

 . باشد تر باال این از تواند می من صدای تن که داشتند اعتقاد همچنین و باشد داشته بسزایی تاثیر درس

 بهتری عملکرد توانستم می تکوینی های پرسش در اما بود خوب تدریس حین در من یبردبار و صبر

 . باشم داشته

 

 

 

 

 

 

 

  همکار توسط انتقاد و ردکعمل 

 فیضع   متوسط    خوب    ها ردکعمل

    با رسیپ احوال و سالم
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 *           آموزان دانش

 ارتباط جادیا

  اولیه

      

        * 

  

          درس تدریس ی نحوه

        

 

       * 

 

 

    انیب فن

           * 

 

   زمان ریتیمد

         * 

  

 رسشهایپ ی نحوه

  تکوینی

  

          * 

 

 هنگام در یبردبار و صبر

 تدریس

 

          * 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوم درس طرح
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  لیک مشخصات

 درس طرح

  دهم فارسی :تابک عنوان

  : اجرا محل : طراح                  بقال و یطوط : درس نام

 30: فراگیر تعداد      : اجرا تاریخ         قهیدق 60: اجرا مدت

  تجربی دهم: السک                             

   نمایش_گروهی بحث  – حییتوض سیتدر روش

 ( ردیفی) یسنت  السیک مدل

 زمینه در که شاعرانی و داستانی  ادبیات با آموزان دانش ییآشنا  لیک اهداف

 . ادبیات این های ویژگی و اند کارکرده داستتانی ادبیات ی

 مورد در و بلخی الدین جالل موالنا زندگی مورد در یاطالعات ییجز اهداف

 .بگویند داستانی ادبیات های ویژگی

 

 

 

  اهداف

 یرفتار

  طهیح

  یشناخت

 . بداند را ابیات یمعن: دانش.1

 .بگوید را درس اصلی موضوع و مفهوم: فهم و کدر.2

 . بگیرد کار به خود شخصی زندگی در را درس مفهوم: اربردک.3

 . دهد تشخیص را ادبیات نوع این های نمونه: تحلیل و هیتجز.4

 صحیح پاسخ کتاب داخل درس های آزمای خود به: بکیتر.5

 . دهد

 

 

  طهیح

 یعاطف

 : توجه یا افتیدر.1

 . کنند توجه و دقت معلم یها صحبت به آموزان دانش: الف
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  . دهند نشان عالقه درس به:ب

 . ببرند لذت داستانی ادبیات آثار ی مطالعه از: دادن اسخپ.2

 تعهد احساس داستانی ادبیات ی زمینه در: ذاریگ ارزش.3

 . نمایند

 داستانی ادبیات آثار تشخیص جهت در: ها ارزش یسازمانده.4

 . باشند داشته فعالیت و بوده کوشا ادبیات این شاعران و

 اتیادب به نسبت: آموز دانش رفتار در ها ارزش شدن برجسته.5

 . باشند داشته مثبت دیدگاه داستانی

  

 

 

 

  طهیح

  حرکتی یروان

 

 

 بحث در بتوانند آموزان دانش: بدنی اتکحر.1

 .کنند اجرا نمایش و کنند شرکت کالس های

 بحث و ها گفته از: ظرف هماهنگ اتکحر.2

 . کنند برداری یادداشت معلم های

 بحث داستانی ادبیات  مورد در: المیک ارتباط.3

 . کنند گو و گفت و

 

  درسی تابک  یآموزش رسانه

  پوینت اورپ

  نمایش یاجرا ابزار

  داستانی اتیادب  کلیدی میمفاه

  بلخی نیالد جالل موالنا
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  بقال و یطوط

 اندازه و ارتباط جادیا

 گیری

 دانش جسمانی و روانی وضعیت از اطالع و پرسی احوال و سالم از سپ معلم

 با مرتبط مثالی یا جمله یک بیان با سپس. کند می غیاب و حضور و آموزان

 می جلب درس به را  آموزان دانش توجه پوینت پاور از استفاده با و درس

 .نماید

  ندیفرا

 

 

 

 ابییارزش

  نیآغاز

 این معلم هدف یابی ارزش نوع این در: ورودی های رفتار ای گیآماد آزمون

 . خیر یا اند آموخته را قبلی دروس آموزان دانش آیا که است

  صییتشخ

 مکرر و ویژه مشکالت تا  دهد می انجام آموزش جریان در را آزمون نیا معلم

 . نماید رفع ،و دهد تشخیص را آموزان دانش

   وینیکت

 این است گیری شکل یا تکوین حال در آموزان دانش یادگیری هک یزمان معلم

 از را سواالتی ( بقال و طوطی) درس پایان در و دهد می انجام را ارزشیابی

 و ضعف و قوت نقاط و آنان گیری یاد میزان تا پرسد می آموزان دانش

 . کند ارزیابی را خود روش  مشکالت

  ایانیپ

 می پرسیده آموزان دانش از جدید درس  از شفاهی آزمون درس ایانپ از بعد

 شده تعیین هدف و معلم تدریس و آموزان دانش موفقیت میزان ،تا شود

 . شود می  داده نمره و شود ارزیابی

 

 

 

 معلم های تیفعال 

 

 آموزان دانش های تیفعال

 زکتمر و دقت با آموزان دانش.1 درس روی پوینت پاور ی لهیوس به.1 
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 . شود می خوانده جدید ها تیفعال

 شود می گو فتگ و بحث درس مورد در.2

. 

 کتبی ای یشفاه سواالت آموزان دانش از.3

 . دهد قرار ارزیابی مور تا پرسد می

 کنند می نگاه معلم توضیحات به

 . دهند می فرا گوش و

 هیارا مطالب و درس مورد در.2

 و تعامل و دهند می نظر شده

 . کنند می گو و گفت

 یادداشت معلم های فتهگ از.3

 . کنند می برداری

 صورت به را درس موضوع .4

 . کنند می اجرا شینما

 . کنند می گیری جهینت.5

 

                         تکلیف و نییتع

 گروهی         

 

 . بیاورند کالس سر را داستانی ادبیات از دیگری ی نمونه

 . کتاب های آزمایی خود به صحیح دادن اسخپ فردی تکلیف و نییتع

  هیاختتام

 . رسانیم می  پایان به یشعر با را جلسه
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 و طوطی..... موضوع ......دهم........تحصیلی پایه ..............................مدرسه نام :مشخصات

 ...............................راهنما معلم نام  .............دوم ....جلسه درس .....................بقال

 .....90...........:زمان

 

 :(تفکیک به هامهارت /میمفاه) محتوا

 

 و فارسی ادب در جایگاهش و معنوی مثنوی او ارزشمند اثر و بلخی نیالد جالل موالنا شناخت

 . موالنا اشعار از ای نمونه و داستانی ادب با آشنایی

 :یادگیری امدپی

 . شوند آشنا ها آن های مایه درون و مضامین و یمولو اشعار با آموزان دانش

 مراحل
 تکالیف /یادگیری الیفکت شرح

 مراحل تفکیک به عملکردی

 محدوده

 یزمان

 منابع /مواد

 ادگیریی

 ارتباط یبرقرار

 رسیپ احوال و سالم آموزان دانش با

 مقدماتی توضیحات آن از پس و کرده

 ارایه داستانی ادبیات موالناو ی باره در

 و موالنا با رابطه در را کلیپی. دهم می

 . دهم می نشان آموزان دانش به ثارش

 قهیدق5

  برد تیوا

  ژیکما

  پوینت اورپ

 آموزشی لمیف

 

 را خود های دانسته و داده فرا وشگ آن ع موضو و درس به آمزان دانش و هدایت ندیفرآ
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 پاسخ ها پرسش به و پرسند می ؛سواالتی گذارند می میان در معلم با بازخورد ارائه

 . دهند می

 تفسیر و لیتحل
 آن سواالت به گویی پاسخ و درس مضوع با آموزان دانش کردن رگی در

 . کند می راغب تدریس حین در را ها

 ذاشتنگ تجربه به

 و کسب موالنا مورد در آموزان دانش باا

 دیگر های نمونه و کرده گفتگو وی آثار

 می کالس در را داستانی ادبیات اشعر از

 آموزان دانش کمک به را ها آن و خوانم

 دانش از و. کنیم می مقایسه یکدیگر با

 نسبت ای تجربه اگر خواهم می آموزان

 میان در نیز را دارند درس موضوع به

 . بگذارند

 قهیدق10

  برد تیوا

  ژیکما

  تابک

 ارائه و ندهدایتیفرآ

 بازخورد

 های دانسته و داده فرا گوش درس موضوع به خواهمیم آموزان دانش از

 . بگذارند میان در معلم با را خود

 تفسیر و لیتحل

 شود می باعث ها مثال برخی ذکر و جامع و کامل صورت به مطالب انیب

 با آموزان دانش کردن درگیر همچنین و شود بهتر و سریعتر یادگیری

 می بهبود را یادگیری فرایند مرتبط ابیات خواندن و پاسخ و پرسش

  . بخشد

 اربستنک به

 خود حل به آموزان دانش سیتدر از بعد

 دانش تا شود می باعث ها آزمایی

 بکار اند گرفته یاد که  هایی چیز آموزان

 . گیرند

 قهیدق20
  درسی تابک

  ها ییآزما خود

 و هدایت ندیفرآ

 بازخورد ارائه

 و پردازند می تمرینات کردن حل به معلم ییراهنما با آموزان دانش

 درس ابیات همچنین. گیرند می کار به تمرینات در را خود های آموخته

 . کنند می بررسی ها آرایه و لغات لحاظ از را
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 تفسیر و لیتحل
 حدود تا را مباحث آموز دانش که است این بیانگر ها ییآزما خود حل

 . اند پرداخته خود مشکالت رفع به و است گرفته فرا زیادی

 ذاشتنگ کاشترا به

  کتاب تا خواهمیم آموزان دانش از

 کنکوی نکات برخی و کنند باز را درسی

 موضوعات و کنم آوری یاد آنها به را

 می یادآوری ها آن به را درس کلیدی

 . کنم

 قهیدق20

  درسی تابک

 دانش تکمشار

  آموزان

 و هدایت ندیفرآ

 بازخورد ارائه

 می پاسخ سواالت به. گیرند می فرا را دستوری اتکن آموزان دانش

 . کنند می همفکری خود معلم و دوستان با و دهند

 تفسیر و لیتحل

 ن آموزا دانش یادگیری به و سواالت به گویی ،پاسخ ها ییآزما خود حل

 در مطالعات تثبیتت باعث  تمرین و تکرار همچنین و کنند می کمک

 . شود می آموز دانش ذهن

 تیموقع به انتقال

 جدید

 به دوباره تا خواهمیم آموزان دانش از

 آرایه و لغات تا کنند مراجعه کتاب متن

 معناکردن و شده آوری یاد درسی های

 . بگیرند فرا اصولی صورت به را ابیات

20 

  قهیدق

  درسی تابک

 دانش تیفعال

  آموزان

   معلم ییراهنما

 ارائه و ندهدایتیفرآ

 بازخورد

 سواالت به و پردازند می درس ای هیآرا و لغات استخراج به آموزان دانش

 . دهند می پاسخ درس به مربوط

 تفسیر و لیتحل

 حل راه دادن و کنکوری نکات برخی ذکر و آموزان دانش ییراهنما با

 عالقه درس موضوع به و کنند کسب بیشتری عمل سرعت و تمرینات

 . شوند می مند

 هاآموختهسنجش

 داده آموزان دانش به را ابیات از یتعداد

 آرایه و لغت ده  خواهم می ها آن از و

 دارد وجود درس در که نیز  را دیگر

15 

  قهیدق

  ورقه

 اغذک

 کتاب و ارکخود
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 بازگو را خود مشکالت همچنین بنویسد

 . کنند

  درسی

 تفسیر و تحلیل
 و کنکوری نکات یادگیری باعث کار نیا

 . شود می کلیدی مطالب
  

 

 :تربیتی علوم راهنمای استاد :تخصصی راهنمای استاد

 

 ( دهم فارسی ادبیات14  درس)  بقال و طوطی درس : یذهن نقشه

 : ارکهم نقد

 از بودند راضی من از بسیار و کردند صحبت دومم تدریس مورد در من با ................... خانم نیمعلم اتاق در

 عمل خوب بسیار اموزن دانش با ارتباط لحاظ از و بودم برده باالتر را خود صدای تن تدریس این در ه این

 . بودند راضی من از نیز اموزان دانش خود که حدی تا کردم

 انیمیشن از هم خودم تدریس حین در چون بود عالی بسیار ....................... خانم قول به من تدریس ی نحوه

 این در بودم خواسته آموزان دانش از که نمایشی با نیز  هم و کردم  استفاده اموزان دانش توجه جلب برای

 تا کرد استفاده آن در نمایش از شد می خوبی به و بوده داستانی درس موضوع زیرا کنند؛ اجرا جلسه

 به نسبت عمیقی بسیار یادگیری و باشد آموزان دانش برای تر جذاب و تر بخش رضایت بسیار تدریس

 . باشند داشته درس موضوع

  همکار توسط انتقاد و ردکعمل

 فیضع    متوسط    خوب ها ردکعمل

 با رسیپ احوال و سالم

  آموزان دانش

              

        * 

  

    اولیه ارتباط جادیا

        * 

  

    درس سیتدر نحوه
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        * 

  انیب فن

        * 

  

          زمان ریتیمد

        * 

  

 یها روش از استفاده

 نوین تدریس

 

        * 

  

 کمک لیوسا از استفاده

  آموزشی

 

        * 

  

 

 :1 تدریس روند ی نحوه زارشگ

 چند همراه به. نمایم تدریس درس کالس در اختصاصی صورت به را درسم طرح بود قرار که بود یاول روز

 کادر و معلمان با پرسی احوال و مدرسه به رسیدن از پس. رفتیم ..................... ی مدرسه به دوستانم از تن

 ایشان با قبل از کنم تدریس بود قرار که را درسی چون و دادم محمدی خانم  به را  درسم طرح مدرسه

 محمدی خانم صالحدید با و خودم انتخاب به را مجزا درس دو جلسه دو در بود ،قرار بودم کرده هماهنگ

 . کنم انتخاب

 از پس. ام کرده انتخاب تدریس برای را  است دهم فارسی ادبیات هفتم درس هک فا و مهر درس من

 همراه ،به  آموزان دانش با برخورد ی نحوه مورد در نکات برخی ذکر و .................. خانم های راهنمایی

 . کرد واگذار من به را کالس و نشست کالس از ای گوشه در محمدی خانم شدم کالس وارد ...............خانم

 

 درخواست گروه هر های سرگروه از و نشستم صندلی برروی آموزان دانش با پرسی احوال و سالم از سپ

 حضور دلیل و شدم غایب آموزان دانش احوال جویای آن از ؛پس بیاورند برایم را غایبین اسامی که کردم

 . شدم جویا همکالسیهایشان از درس کالس در را ها آن نداشتن

 آنها جلسه این بود قرار که را قبلی درس با رابطه در را تستی سواالت آموزان دانش غیاب و حضور از سپ

 نماینده به را است گرفته صورت یادگیری قبلی درس به نسبت مقدار چه شوم متوجه تا کنم ارزشیابی را
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 برگه دقیقه چند از پس کنند تقسیم آموزان دانش بین را قبلی درس تست های برگه  تا دادم کالس ی

 . کردم جمع را ها

 ادبیات مورد در که کتاب فصل این با رابطه در ابتدا نمودم جدید درس تدریس به شروع بعد ی مرحله در

 ادبیات مورد در که شاعرانی مورد در آن از پس کردیم گو و گفت و بحث آموزان دانش با است بوده غنایی

 فعالیت بسیار ادبیات زمینه در که را شیرازی  حافظ و کردیم بحث آموزان دانش با اند کرده کار غنایی

 . کردم معرفی آموزان دانش برای است کرده

 

 تن از پایینتر صدایی با که کردم درخواست آموزان دانش از و کردم ابیات خواندن به شروع آن از سپ

 . بخوانند را ابیات من با همراه من صدای

 مسافر) دوم ؛گروه کنند بررسی را اول بیت دو ( سبز حجم) اول گروه ترتیب به که خواستم گروه هارچ از

 صدای) چهارم ؛گروه کنند بررسی را سوم بیت دو( اندوه شرق) سوم ؛گروه کنند بررسی را دوم بیت دو (

 . کنند بررسی را اخر بیت دو( آب پای

 های آرایه کردن پیدا در که خواستم ها گروه از و کردم اول بیت خواندن به شروع خودم دقیقه 5 از سپ

 را ابیت تمامی ترتیب به و کردیم گفتگو و بحث همدیگر با ابیات مفهوم ،و ابیات ،معانی زبانی ،نکات ادبی

 . کردیم برسی

 . دادم آموزان دانش به استراحت دقیقه چند ابیات تدریس از سپ

 در آموزان دانش به و رفتیم کتاب های آزمایی خود سراغ به کردند استراحت آموزان دانش که نیا از بعد

 و دادم  توضیح آموزان دانش برای را  ضمیر جهش و پرش موضوع و کردم کمک ها آزمایی خود حل

 بهتر تا زدم مثال ها ان برای را داشت وجود  ضمیر جهش ها آن در که ابیاتی از دیگر نمونه چندین

 . کنند درک را آ مفهوم

  درس ابیات مفهوم با که را فکری قلمرو هم اخر در و کردیم حل را ها آزمایی خود نیز یادب قلمرو در

 . کردیم بررسی نیز را ها ازمایی خود قسمت  این آموزان دانش همراه را دارد ارتباط

 برای هم بعد ی جلسه در که خواستم ها آن از و کردم مشخص آموزان دانش برای تکلیف زین آخر در

 کالس سر بر دیگر شاعران از غنایی شعر نمونه یک باید گروه هر همچنین و باشند اماده درس پرسش
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 مدرس دفتر به و کردم تشکر معلم و آموزان دانش از من و پذیرفت پایان کالس که بود گونه این و بیاورند

 . رفتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 پژوهی درس فرآیند گزاری دک

 

 (توصیفی کد)  زارهگ      

 میمفاه      دک             

 مضامین_

 ینظر دهم

 

  تحصیلی رشته و ایهپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،ادبیات حافظ ووفا،شعر ،مهر1 فارسی اتیادب

 غنایی

 یدرس موضوع و ماده

 

 آثار و غنایی ادبیات با آموزان دانش ییآشنا

  شیرازی حافظ

 آموزشی میمفاه

 آموزان دانش تیوضع

 

  ارتباط یبرقرار 

 دانش حاالت به مربوط

 آموزان
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 را اطالعاتی خود قبلی یها دانسته به توجه با 

 سعدی شعر و غنایی ادبیات مورد در که

 . شیرازی

 

 تدریس ی وهیش

 اطالعات یآور جمع

 

 

 درس ندیفرا

  پژوهی

 

 واحد یطراح

 یادگیری

 

 

 

 تکالیف یطراح

 یادگیری

 

 

 

 

 تکلیف یطراح

 عملکردی

 

 

 در تا دهم ینم نشان اشتباه نظرات با رابطه

 العملی عکس و کنم می تایید را درست نظرات

 پی آن صحیح صورت به تدریس جریان در

 ببرند

 تدریس های وهیش

 پروژکتور و انهیرا

 

 آموزشی نولوژیکت

 

 اورپوینتپ

 

 

  یآموزش رسانه

 

 .بخوانند را شعر

 

  اطالعات یآور جمع

 

 کرده طراحی قبال که ذهنی ی نقشه به توجه با

 . بودم

 ذهنی ی نقشه

 

 . شده رکمتذ را الزم موارد

 تدریس های وهیش

 

 از هایشان آموخته و درس مورد در را یسواالت

 . پرسم می آموزان دانش

 ،مالک ها شایستگی نییتع

 ها ،پرسش ها

 ابییارزش . دهند پاسخ درس های ییآزما خود به

 . بنویسند خالصه بصورت را درس مهم اتکن

 

 تدریس های وهیش
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 تکلیف عنوان به خواهمیم آموزان دانش از

 سر را غنایی ادب های منظومه از نمونه چند

 گو گفت و بحث آن مورد در و آورده کالس

 .کنند

 فردی لیفکت

 

 

 :2تدریس روند ی نحوه زارشگ

 تا بودم کرده کسب بیشتری آمادگی هم دهم ارایه تدریس برای را درسم طرح بود قرار که بود یدوم روز

 . باشم داشته  کارایی بتوانم قبل از بهتر

 تا نکات برخی ری بر نیز ایشان و دادم .................  خانم به را درسم طرح مدرسه به ورود هنگام نیز بار نیا

 . پسندیدند را درسم طرح مجموع در و کردند بیشتری کید

 های روش از همچنین و بود پایین من صدای تن که بود این گرفتند ایراد من از که مواردی تنها شانیا

 ها نقیصه این که بودند خواسته من از قبل ی جلسه در این بنابر. نکردم استفاده درسم ارایه برای جذاب

 خانم با همراه قبل ی دفعه مثل. داشتند رضایت من تدریس از مجموع در حال این با اما نمایم برطرف را

 از پس. نشستند کالس از ای گوشه در و کردند واگذار من به را کالس ایشان و رفتم کالس به محمدی

 تا  خواستم ها آن از و دادم گروه هر های گروه سر به را هایی  برگه آموزان دانش با پرسی احوال و سالم

 . دهد تحویل من به و  نوشته را گروه هر غایبین اسامی

 برگه دقیقه 5 از پس و دادم ها آن به قبلی درس  به راجع تست چند آموزان دانش غیاب و حضور از سپ

 . است گرفته صورت قبلی درس به نسبت یادگیری حد چه تا بفهمم تا کردم جمع را ها

 که انیمیشن یک آموزان دانش توجه جلب برای ابتدا نموندم جدید درس تدریس به شروع مرحله نیا در

 درس به بیشتری توجه شد باعث انیمیشن این که دادم نشان ها آن به را بود آثارش و موالنا مورد در

 قرار را  صدایشان من صدای از تر پایین کمی و همراه که خواستم آموزان دانش از ان از پس. دهند نشان

 تقسیم خود بین را ابیات که خواستم گروه 4 از ابیات خواندن از پس بخوانیم را شعر هم با همراه و دهند

 . کنند بررسی هم همکاری با را ابیات تا دادم وقت ها آن به دقیقه 8 و کرده
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 بیت به بیت و کردیم ابیات برسی  به شروع اموزان دانش همراه به کردند بررسی را ابیات که این از سپ

 . کردیم بررسی آموزان دانش همراه به را آن فکری و زبانی و ادبی نکات  تمام

 خوبی به و شدم جویا ها آن از آن مفهوم و درس نتیجه مورد در درس تدریس رسیدن پایان به از سپ

 دانش از تن چند از قبلی قرار طبق همچنین و اند گرفته فرا خوبی بخ را درس موضوع که بود واضح

 صورت درس به نسبت بهتری یادگیری تا کنند جرا نمایش صورت به را درس تا  بودم خواسته آموزان

 . بگیرد

 دقیقه چند و اند گرفته فرا خوبی به را درس مفهوم اموزان دانش شد مشخص نمایش اجرای از سپ

 . دادم آموزان دانش به استراحت

 برای را تمثیل و  جناس نیز ادبی قلمرو در و کردم ها آزمایی خود بررسی  به شروع استراحت از سپ

 که داستانی ادبیات از دیگر مثال یک بعد ی جلسه در تا خواستم ها آن از و دادم توضیح آموزان دانش

 .کنند بحث کالس سر ان مورد در و بیاورند گروه هر باشند رفته کار به ان در تمثیل

 تشکر( محمدی خانم) معلم از و رسید پایان به کالسی ساعت ها ان برای تکلیف کردن مشخص از سپ

 . شدم خارج کالس از و کردم

 

 

 2 پژوهی درس آیند فر روایت گزاری دک

 

 زارهگ      

 (توصیفی دک)  

 میمفاه      دک             

 مضامین_

 ینظر دهم

 

  تحصیلی رشته و ایهپ

 

 

 

 

 

 بقال،ادبیات و ،طوطی1 فارسی اتیادب

 ( بلخی الدین جالل موالنا)داستانی

 یدرس موضوع و ماده
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 شعر و داستانی ادبیات با آموزان دانش ییآشنا

 ( بقال و طوطی) موالنا

  آموزشی میمفاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس ندیفرا

  پژوهی

 

 واحد یطراح

 یادگیری

 

 

 

 تکالیف یطراح

 یادگیری

 

 

 

 

 تکلیف یطراح

 عملکردی

  السک مناسب جو

 

  ارتباط یبرقرار 

 دانش حاالت به مربوط

 آموزان

 را اطالعاتی خود قبلی یها دانسته به توجه با 

 دارند موالنا شعر و استانی ادبیات مورد در که

 د.

 

 تدریس ی وهیش

 اطالعات یآور جمع

 

 

 در تا دهم ینم نشان اشتباه نظرات با رابطه

 العملی عکس و کنم می تایید را درست نظرات

 پی آن صحیح صورت به تدریس جریان در

 ببرند

 تدریس های وهیش

 پروژکتور، و انهیرا

 

 آموزشی نولوژیکت

 

 اورپوینت،کتابپ

 

 

  یآموزش رسانه

 

 .بخوانند را شعر

 

  اطالعات یآور جمع

 

 کرده طراحی قبال که ذهنی ی نقشه به توجه با

 . بودم

 ذهنی ی نقشه

 

 . شده رکمتذ را الزم موارد

 تدریس های وهیش
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 از هایشان آموخته و درس مورد در را یسواالت

 . پرسم می آموزان دانش

 ،مالک ها شایستگی نییتع

 ها ،پرسش ها

 ابییارزش . دهند پاسخ درس های ییآزما خود به

  بنویسند خالصه بصورت را درس مهم اتکن

 

 تدریس های وهیش

 درس نمایش که خواهمیم آموزان دانش از

 .کنند اجرا کالس سر را بقال و طوطی

 گروهی لیفکت

 

 : ها یافته تفسیر و لیتحل 

 معلمان دانشجو و اساتید تجارب و ها راهنمایی با حال این با. نداشت چندانی فایده 4 و 3 کاروزی چه رگا

 باالیی پتاسیل فارسی ادبیات خود بویژه مشتقاتش و فارسی ادبیات. نشد واقع ثمر بی خود مطالعات و

 ای پروژه ،روش حسی چند ،روش کنفرانس روش: جمله از تدریس مختلف های روش اجرای و مانور برای

 .دارند...و مباحثه ؛روش  ها آن  مفهوم و اشعار سردن یادد به در بازگویی ،روش نمایشی ،روش

 آموزان دانش و معلم برای کار جای متاسفانه تدریس کم ساعت و درسی کتاب زیاد حجم دلیل به یمنته

 طبق بر را درس است مجبور فقط معلم نتیجه در و نماید  می سلب را  نوین و متفاوت های آموزش و

 . کند تدریس جذابی و جالب چندان نه روش به و بیاورد کم وقت مبادا تا بندی بودجه

 می محسوب آموزشی های آوری نو از یکی شک بی آن جدید مفهوم به آموزشی تکنولوژی از ریگی بهره

 . نیست بصری و سمعی های دستگاه کاربرد صرفا تاکنون آموزشی فناوری یا آموزشی تکنولوژی. شود

 بیشتری تنوع روز به روز آموزشی سایل و مواد. است کرده پیدا جدیدی مفهوم و معنی امروز زین آموزش

 . آیند می حساب به ها آن از یکی تنها درسی کتاب و یابند می

 سر دیگر گروه به گروهی از بسیارفعال معلم است( فعال مشارکت) محور آموز دانش کالس هک جا آن از

 رهبر یک کالس خوب مدیریت با معلم است مفصل های بحث یا همایش مرکز( درس کالس) زند می

 عهده به خود یادگیری مورد در بیشتری مسولیت دهد می فرصت آموزان دانش به و است دموکراتیک
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 های فعالیت با و کنند معین را( تدریس سبک)تا دهد می فرصت آموزان دانش ،به دیگر موارد در و بگیرند

 . دهند جهت را کالس خود

 

  .بودن وحده متکلم تا است هدایت و رهبری و راهنمایی شتریب معلم نقش

 

 رسیدن صدد در متربیان و مربیان تالش و عزم و دقیق و منسجم های ریزی برنامه به توجه با است دیام

 شدن مطرح و استعدادها بیشتر چه هر شکوفایی شاهد و واقعی سواد به رسیدن و بنیادین تحول سند به

 .باشیم...و ،فرهنگی ،ادبی علمی های عرصه در کشور
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