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 طرح درس روزانه

 موضوع درس : عطار و جالل الدین محمد

 دقیقه 09مدت جلسه : 

 فارسی ششم

 اهداف کلی آشنایی با زندگی نامه نام آوران   

 آشنایی دانش آموزان با داستانی از کودکی موالنا  ایجاد عالقه فراگیران به علم اندوزی  

 آشنایی دانش آموزان با مثنوی و کتاب های دیگر موالنا  آشنایی دانش آموزان با قافیه  

تقویت روحیه همکاری و تفکر خالق و انتقادی  تقویت تصویر سازی ذهنی در فراگیران  آشنایی با نحوه 

 تهیه گزارش درمصاحبه کردن  

 هدفهای جزئی

 های تدریس روش بحث گروهی    –تصاویر موالنا و دیگر شاعران  ایفای نقش  –فایل صوتی 

 نفره   5گروه بندی  –سنتی 
مدل کالس و گروه 

 آموزشی

  های معلم فعالیت های دانش آموزان فعالیت زمان

... 

 دقیقه

 

 سالم و احوالپرسی  

 خواندن دعا  

 عالقمندی به گروه بندی  

 پرسی  صلوات و دعای فرج   احوال سالم و

 گروه بندی  

های قبل از  فعالیت

مهارتهای )تدریس 

 (ارتباطی

... 

 دقیقه

مشورت در گروه و ارایه پاسخ توسط 

 دانش آموزان  

معرفی کتاب مثنوی معنوی و نصب تصوایری از 

پخش فایل صوتی خوانش اشعار  –مولوی یا عطار 

 مولوی و عطار  

معرفی درس جدید و 

 انگیزه ایجاد

... 

 دقیقه

به تعداد شخصیت های داستان از بین دانش آموزان افرادی را مشخص کنید تا به ایفای نقش 

شخصیت های فرعی نیر استفاده کرد . تعدادی از دانش آموزان می  بپردازند . می توان از 

دروازه  توانند با حرکات بدن خود بخش هایی از صحنه را بازسازی کنند . مثال با حرکت دست

   .شهر را نشان دهند . سپس درباره داستان در گروه های بحث و تبادل نظر شود

و نادرست با همفکری بررسی رسا خواندن و روانخوانی تمرین می شود و درک مطلب و درست 

الیت ضمن تدریس فع

و یاد  فرایند یاد دهی

 گیری
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 .می شود

... 

 دقیقه
 انجام کامل تکالیف  

  تحقیق درباره این دو شاعر -

تصویر مولوی و ادیسون را ببینید و با هم مقایسه -

 کنید   

 تعیین تکلیف

 شرکت در اختتامیه و دعا   
صلوات و دعای فرج و آرزوی سالمتی برای همه 

 مسلمانان  
 اختتامیه

  


