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 به نام خدا 

دقیقه  09زمان تدریس                       هشتمپایه :              آشنایی و دوستینام درس : جلسه اول ادبیات فارسی              

آشنایی دانش آموزان و معلم با یکدیگر ، شناخت خود ، شناخت دوستان ، شناخت قوانین و الزامات 

اجزای درس ادبیات و هم موارد فوق برنامه کالس ، بیان انتظارات معلم از ایشان و آشنایی با   

 شناختی
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معاشرت با معلم ، نوع نشست و برخاست مورد مطالبه معلم در کالس و انجام این آداب در جریان نحوه 

کالس ، تسلط بر نحوه گفتمان کالسی وخوب گوش کردن و همچنین مهارت تفکر برای شناخت بهتر 

 خود و دوستان  .

 مهارتی 

آموزان به کالس و معلم و درس  ایجاد ارتباط عاطفی مناسب در ابتدای سال و جذب و جلب عالقه دانش

ادبیات ، ایجاد شور و شوق و شادمانی در جلسه اول و ایجاد حس قدرشناسی نسبت به معلمین سال 

 گذشته  

 عاطفی ) نگرشی ها (

: محیط کالس درس و یا حیاط مدرسه ، تخته و برگه های کوچک به تعداد بچه های کالس  مواد و وسایل آموزشی  

 روش تدریس :

  ) معلم (فعالیت های مدیر یادگیری فعالیت های دانش آموزان

دانش آموزان برمی خیزند و صلوات می فرستند و تا زمانی که اجازه ندادم 

نمی نشینند . ) آن ها می آموزند ترتیب و نظم و هماهنگی با کالس از اولیه 

 ترین خواست های من است (

در می زنم و قدری می ایستم سپس وارد کالس می شوم . در آستانه در می 

ایستم در حالی که لبخند بر چهره دارم با بچه ها صلوات می فرستم. اگر 

کسی برنخاسته بود باز می ایستم و منتظر می شوم تا او هم بایستد و من و 

و نشینند او دوباره صلوات می فرستیم . از ایشان می خواهم بر جایشان ب

.سالم می کنم  

می دهند مخصوصا اگر سوال و تغییر لحن و  می دانم بچه ها به دقت گوش

 ... هم در کار باشد . ) مهارت گوش کردن (

کتابی یا کتاب هایی به همراه دارم . چند تایشان را از کیفم خارج می کنم و 

سرانجام آن ها را روی میز می ریزم و میگویم )نه این کتاب هم نبود( و 

کتابی را که می خواهم بخوانم از کیف خارج می کنم و روی صندلی می 

نشینم و شروع به خواندن بخشی جذاب از آن می کنم . در ضمن خوانش 

سوال می کنم . تغییر لحن می دهم . آهنگ صدایم را عوض می کنم و 

 گاهی ادا هم در می آورم !!   

مثبت خود را بیان می کنند ) بر می ایستند و دست می دهند و یک ویژگی 

ویش اساس تجربه هایم برخی حتی ناتوان از بیان یک ویژگی مثبت خ

هم انجام دادم برخی مانده بودند چه بگویند  هستند این کار را برای معلمان

 ) !!! 

 ) خودشناسی(

نام خودم را روی تخته می نویسم و خودم را معرفی می کنم و چند ویژگی 

را ذکر می کنم مثال : شخصیتی مثبتم   

شوخم ، در درس جدی ام ، مهربانم ، صبورم ، مسئولیت پذیرم خوش دلم !! 

و ... و سپس روبروی یک یک دانش آموزان می ایستم و از ایشان می خواهم 

خود را معرفی کنند و یک ویژگی مثبت خود را بگویند و با هم دست می 

 دهیم 

تشویق می کنند و در نهایت برای طول در برابر نام معلمین می ایستند و 

 عمر و سالمتی شان صلوات می فرستند .) حس قدرشناسی (

از دانش آموزان می خواهم از معلمین خوب و تاثیر گذار عمرشان یاد کنند و 

می ایستیم و برایشان کف می زنیم و برای تمام معلمان زحمت کش و هم 
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 اولیای دلسوزشان صلوات می فرستیم .  

ه کوچک را دریافت و شروع به نوشتن می کنند . کالس ساکت است و برگ

 پس از چند دقیقه برگه ها جمع می شود . 

از بچه ها می خواهم روی برگه کوچکی نام محبوب ترین فرد کالسشان را 

بنویسند ) برای دانش آموزانی که از قبل و در سال های گذشته با هم بوده 

ها بازی شناخت اسم یکدیگر را خواهیم اند و گرنه برای کالس هفتمی 

داشت (و در پشت برگه کوچکشان چند ویژگی که به خاطر آن این فرد را 

 برگزیده اند ذکر کنند .

بچه ها را شور و شوق فرا می گیرد و به تشویق فرد مورد عالقه خود می 

پردازند و در نهایت و یاضمن کار با برخی ویژگی های خوب این افراد آشنا 

واهند شد . خ  

اسامی برگزیده ها را یک سو و ویژگی های مثبتی که نام برده اند را در 

قسمت دیگر تخته می نویسند و در پایان فرد یا افراد محبوبی که بیشترین 

می کنم و نظرش  یرای را دارند معرفی و در جلو کالس تقدیر و با او روبوس

م داشت .را در این باره جویا می شوم و گپ وگفتی خواهی  

صحبت در مورد برخی از این ویژگی ها از آن ها می خواهم چند  از پس بچه ها انجام داده و تحویل دوستانشان می دهند . 

ویژگی مثبت بغل دستی شان را در کاغذ کوچک دیگری بنویسند و به وی 

 تقدیم کنند .

داد .   بچه ها هم قول خواهند کالس صحبت می کنم از آن جمله  سپس در مورد برخی مقررات و قوانین 

 که 

نیاید دیر من دیر نمی آیم ، کسی   

 من دروغ نخواهم گفت ، کسی در کالس به دیگری دروغ نگوید 

 من غیبت احدی در کالس نخواهم کرد ، کسی از دیگری غیبت نکند 

 من کسی را در کالس مسخره نخواهم کرد ، کسی چنین نکند 

من بای موفقیت شما تمام تالشم را می کنم ، شما هم برای موفقیت خود 

 تالش کنید و 

من اگر اشتباها موردی را پیمان شکستم فورا با کمال شجاعت و صادقانه در 

دارم . حضور جمع عذرخواهی خواهم کرد و از شما هم چنین انتظاری  

  ) کپی از شهید رجایی (

در درس ادبیات بیان می کنم و در مورد را در این زمان انتظاراتم از بچه ها   .می کنندگوش نموده و یادداشت برداری 

جزئیات برنامه درس ادبیات سخن می گویم و هم موارد فوق برنامه را که در 

 نمره مستمر و نوبت اول موثر خواهد بود را ذکر می کنم :

نویسی ،  برنامه سخنرانی در کالس یا سر صف ، خاطره نویسی ، داستان

کشکول نویسی ، حفظ اشعار حافظ  پروین  قیصر و یا حفظ حکایات سعدی 

شیرازی ، پژوهش و تحقیق با رویکرد جشنواره نوجوان خوارزمی ، شعر 

 خوانی با آواز خوش در کالس و ...

 جمع بندی و نتیجه گیری : 
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 ارزشیابی پایانی :

ویژگی های مثبت دوستتان را به وی تقدیم کنید و از همه می خواهم که در منزل بر  از دانش آموزان می خواهم برگه تعیین فعالیت خارج از کالس :

خاطره از روز اول روی دیگر ویژگیهای مثبت و یا منفی خود بیشتر تامل کنید و از اطرافیان در مورد آن تحقیق نمایید و سر انجام در قالب یک داستان و یا 

را قرائت کنند .   ی نوشته و آنلین جلسه درس ادبیات برای اولین جلسه نگارش متنسال یا او  

 والسالم

 


