این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی
آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
طرح درس روزانه
شماره فصل :اول

ماده درسي :فارسي
موضوع فصل :زنگ آفرينش

پايه :هفتم
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مشخصات طرح

نام ونام خانوادگي
مدرك ورشته تحصيلي
سنوات خدمت
استان/شهرستان

يادگيري

اهداف آموزشي مبتني برحيطه هاي

شناختي(دانستني ها)

آشنايي بيشتر با زيبايي ها و پديده هاي جهان آفرينش -آشنايي با جمله وتعداد آن  -آشنايي با آرايه ي « تشخيص
» يا « شخصيت بخشي »

-آشنايي با واژه هاي هم آوا  -آشنايي بيشتر با قيصر امين پور و نمونه اي از سروده هااي

وي وقالب چهار پاره يا دوبيتي نو.
عاطفي(نگرشي ها)

تقويت نگرش مثبت به جهان آفرينش ويژگي هاي الهاي  -پارورش حاس تعاالي جاويي و ماال طلباي  -تقويات
خداشناسي از راه تفكر و تدبير در نظام آفرينش و نظم موجود در طبيعت  -تقويت و تمرين نگاه توحيدي و متفكرانه
به پديده هاي مادي عالم

رواني-حر تي(مهارتي ها)

عشق ورزي نسبت به پديده هاي جهان آفرينش به عنوان آيات الهي  -بيان آرزوها و اهاداف متعاالي و نقاش آن در
زندگي افراد  -روخواني شعر با رعايت آهنگ و وزن شعر

مواد و وسايل آموزشي :تاب – تخته وايت برد – لوح فشرده و منابع رايانه اي( پروژ تور ) – نرم افزار « جام ادب»  -پاورپوينت درس – پاور نوشته ي ناب « آرزوهايي
ه حرام شدند»
روش يا روش هاي تدريس :روش نمايشي – روشن سازي طرز تلقي و ايفاي نقش – پرسش و پاسخ – روش تلفيقي از سفر درون
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فعاليت آغازين(ايجاد انگيزه):

پس از سالم و احوالپرسي و حضور غياب و گروه بندي دانش آموزان و پرسش از درس ستايش به منظور ايجاد انگيزه به روش سفر درون و پرسش و پاسخ زمان
از دانش آموزان مي خواهيم در گروه ها با هم در باره آرزو هاي خود بحث و گفت وگو رده و آرزو هاي خود را بيان نند و نمايندگان گروه هاا آرزو هااي
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مطرح شده هم گروهي هاي خود را بيان نند .داستاني در مورد آرزو هاي آينده و چگونگي رسيدن به آنها ه الزمه اش تالش و داشتن اراده قوي اسات دقيقه
بيان مي نيم و از دانش آموزان مي خواهيم آرزو هاي آينده خود را بيان نند و مالك انتخاب آرزوي خود را بيان نند و بگويند اه از باين آرزو هااي
متفاوت دام يك مهمتر است و بيشتر اهميت دارد .دانش آموزان را هدايت مي نيم ه با توجه به راز آفرينش و پديده هاي خلقت به آرزو هاي متعالي و
مال انساني بيشتر اهميت داده و با الهام از آيات و احاديث موجود و راهكار هاي علماي علم و ادب درباره پيشرفت انسان و مال يابي وي به سوي نور و
آگاهي و آرامش و روشنايي قدم برداشته و هدايت شوند.
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 – 0سر زندگي و خالقيت ذهني بچه ها در الس جنگل سابز باه گشااده زمان
3
رويي و خندان بودن معلم بر مي گردد .
تاحبت دقيقه
موالنا در مثنوي مي فرمايد :نار خندان باا را خنادان ناد

قبل از ارائه درس جديد دانش آموزان را در گروه هاي چهار زمان
يا پنج نفره قرار مي دهيم و پاس از فعاليات آغاازين اه
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انگيزه الزم را در دانش آموزان جهت يادگيري درس جدياد دقيق
بوجود آورديم با ارائه نوشته نااب « آرزو هاايي اه حارام

مردانت از مردان ند

ه

گذاريم.بعد آيات و احاديث مربوط به آرزوها و اهميت آنها را

جاودانه در فضايي آزاد و سرشار از محبت و دوستي.

ه قبال تهيه رداه ايم به بچه ها نشان داده و از آنهاا ماي
ارايه ي درس جديد مبتني بر رويكردتربيتي

خواهيم آنها را بخوانند و ارتباط آن را با درس توضيح دهند
و از سخنان بزرگان علم و دين مطالبي را ارائه مي دهيم و از
دانش آموزان در مورد آنها سوال مي نيم و سخنان داناش
آموزان را هدايت مي نايم تاا از داشاتن آرزوهاا ي زيااد
بپرهيزنااد چاارا ااه سااي ااه متاارين آرزوهااا را دارد

شرح مداخالت تربيتي تربيتي

شدند » در قالاب پاورپوينات در اسااليد باه نماايش ماي

 -0مال جويي و تعالي طلبي و اميد واري به آينده اي روشن ،چشم اندازي
 -3برجستگي تفاي باطن و سرشار از عشق و محبت نسابت باه ماالت
انساني
 -5توان آدميان را با آرزوهايشان مي شود سنجيد -4 .عرتاه ي عمال
براي انسانهاي امل بي رانه است - 6 .اگر آرزو و خواب از انسان گرفتاه
شود بدبخت ترين موجود روي زمين خواهد بود - 7 .بزرگتارين ثاروت،
فقر آرزو هاست - 8 .هر ار بزرگ با آرزو شروع شده است - 9 .آدم هاي
 - 01آرزومند پيوسته نيازمتد

ثروتمندترين مردم است  .پس از رو خواني شعرتوسط نارم

ماندگار به چيزي جز آرمان نمي انديشند

افزار « جام ادب» از دانش آموزان مي خاواهيم هام ناوايي

بود -00 .طلب آرزو هاي محال و دست نيافتني ه حاتلي جز اتالف عمر و

نند  .جهت اجراي نمايش از هشت نفر از دانش آموزان مي

از دست دادن فرتت ها ندارد مورد نكوهش است .هماانطور اه در قارآن

خواهيم هر دام به جاي يكي از شخصيتها ي شاعر ايفااي

آمده است :هر ه به دنبال آرزو هاي خود بشتابد و مهاار آن را رهاا ناد

نقش نموده و بصورت نمايش شعر را در الس اجرا مي نيم

مرگ او را مي لغزاند - .حضرت علي (ع) در همين معني فرموده اند :تكيه

بعد از دانش آموزان مي خواهيم زيار لماات دشاوار خاط

بر آرزو ها مكن ه آن سرمايه ي احمقان است.
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جمع بندي و نتيجه گيري:با اشاره به آرزو ها و متن شعر تاب از چند نفر از 5
دانش آموزان توضيح مي خواهيم تا ميزان درك مطلب و آموخته هاي آنهاا دقيقه

شيده و مشخص نند و در مورد معني لغات مشكل بحث و
گفت وگو مي نيم و توضيحات الزم را ارائه مي نايم بعاد
جهت درك مفهوم بيشتر پتورپوينت شعر را در اسااليد باه

را تقويت نيم و مطالب آنها را جمع بندي مي نيم - .چند نفار از داناش

نمايش در مي آوريم سپس در مورد معني ومفهاوم شاعر از

آموزان پيام درس را بازگو مي نند و معلم نظريات و مطالب دانش آماوزان

دانش آموزان سوال مي نيم و مطالب آنهاا را جماع بنادي

را تكميل مي ند.

رده و بصورت انفرادي از دانش آموزان مي خاواهيم پاساخ
دهند  .براي تدريس دانش هااي زبااني ماي تاوان از روش
دريافت مفهوم استفاده رد و از دانش آموزان مي خاواهيم
چند لمه را در نار هم بياورند وجملاه ي مفهاوم داري در

فعاليت هاي تكميلي

رده و امل مي نيم  .بعد سواالت خو دارزياابي را مطارح

ارزشيابي پاياني(سنجش رفتار خروجي):از دانش آموزان مي خواهيم ه به 5
تورت گروهي درباره بخش ار گروهي درس بحث و گفت وگو رده ونتيجه دقيقه
بحث را به بقيه گروهها گزارش دهناد( گروهاي)  -بصاورت گروهاي باه
سواالت بخش نوشتن پاساخ دهناد( گروهاي)  -شاعر را باه نثار سااده
بنويسند (.فردي)  -آرزو هاي دست يافتني و دست نياافتني را باا هام

جدول بنويسند واژه اي ه معني جمله را امال ماي ناد

مقايسه نند( فردي)

مشخص نند سپس از بچه ها مي خواهيم يك بند از شعر را

تعيين فعاليت هاي خارج از الس:

بخوانندوتعداد افعال وجمالتاش را بگويناد .باراي تادريس

 -0مطالعه درس بعد و پيدا ردن تصااوير و مطالاب مرباوط باه درس باه

دانش ادبي و ار گروهي نيز با اشاره به متن شاعر و انتخااب

تورت فردي - 0 .يافتن چند نمونه آرايه تشخيص و لمات هم آواونعداد

دانش آموزان ه قبال به تورت نمايش شاعر را اجارا ارده

جمالت هر بند شعر ( فردي) -3يافتن آيات و احاديث و لمات قصار ديگر

بودند مفهوم جان بخشي يا شخصيت بخشي را توضيح ماي

در رابطه با درس زنگ آفرينش يا درس جلسه ي بعد.
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دهيم و نمونه هايي از آن ها را از دانش آموزان مي خواهيم .
درپايان با استفاده از تست نرم افزار از دانش آموزان آزمون
پاياني به عمل مي آوريم يا از آزمون مندرج در پاور پوينت...
منابعي براي مطالعه بيشتر دانش آموزان معرفي مي نيم ه
عبارتند از :
 – 0ابوالحب  ،جليل (  – )0381دنياي حيوانات در قرآن ريم
– ترجمه نقي متقي – قام  :بوساتان تااب  – 0باي آزار
شيرازي  ،عبدالكريم – قرآن و طبيعت ( حيوانات خاناه ) –
تهااران  :بعثاات  – 3دعااوتي  ،مياار ابااوالفتح – ( ) 0360
آفرينش جهان از ديدگاه قرآن اريم – قام  :مولا

– 5

فاروقي  ،محمد اقتدار حسين (  – ) 0379گياهان در قرآن –
ترجمه  :احمد نمايي – مشهد  :بنياد پژوهشهاي اسالمي

نتيجه ي ارزيابي(مربوط به مدرس ارگاه):

