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 طرح درس روزانه

 صفحات: ی هنرمیوهموضوع درس:  فارسی ششم
 دقیقه 09 مدت جلسه:

 کننده:تهیه تاریخ:  
 آموزان:تعداد دانش

 اعتصامی آشنایی شاعران معاصر مانند پروین اهداف کلی

 هدفهای جزئی

 اعتصامی شاعر معاصر آشنایی با پروین

 معاصرای زیبا از نظر آشنایی با نمونه

 های شعریتقویت مهارت تشخیص قالب

 ای زیبا از مناظرهآشنایی با نمونه

 ثمریحاصلی و بیتقویت روحیه ثمربخشی و درک و شناخت آفات بی

 توانایی تشخیص شبه جمله

 مهارت تشخیص و کاربرد کلمات مخفف

 روشهای تدریس
 اشعار پروین اعتصامی -فایل صوتی 

 ایفای نقش -دکلمه خوانی 

 نفره 5بندی گروه -سنتی  مدل کالس و گروه آموزشی

 زمان آموزانفعالیتهای دانش فعالیتهای معلم 

فعالیتهای قبل  از تلدریس   

 )مهارتهای ارتباطی(

 سالم و احوالپرسی

 صلوات و دعای فرج

 بندیگروه

 سالم و احوالپرسی

 خواندن دعا

 بندیعالقمندی به گروه

 ... دقیقه

ایجاد معرفی درس جدید و 

 انگیزه

خواندددن شددعرهایی از پددروین اعتصددامی و نمددایش   

 تصاویری از ایشان

مشددورت در گددروه و اراادده پاسدد  توسدد   

 آموزاندانش
 ... دقیقه

فعالیللض ضللدر تللدریس  

 فرآیند یاددهی و یادگیری

آمداده کدردن    -هدا و گدنینش بدازینران    تحلیل نقدش  -تفسیر داستان و نشان دادن موضوعات آن 

گدان وارد بحد    مشداهده  -کنند بازینران نقش خود را ایفا می -گران آماده کردن مشاهده -صحنه 

ها مطدرح شدد   کنند. در این مرحله بعد از این توضیحات جدیدی از نقششده و سؤاالتی مطرح می

 گیرد.شود و در نهایت بح  و ارزشیابی نهایی صورت مینمایش آغاز می

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

 شود.

 ... دقیقه

 تعییر تکلیف

درباره منظور شاعر از شعر میوه هندر و پیدام در     -

 یک بند بنویسید.

ای که دوست داریدد  داستان نیمه تمامی را به گونه -

 ادامه دهید.

 ... دقیقه انجام کامل تکالیف
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 اختتامیه
فدرج و آرزوی سدالمتی بدرای همده     صلوات و دعدای  

 مسلمانان
  شرکت در اختتامیه و دعا

 


