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 تعالیبسمه
 

مشخصات 

 کلی

  :شماره طرح درس

 فارسی: نام درس

 خان رستمهفت : موضوع درس

 27تا  72 صفحه:

  :مجری

 دقیقه 54: مدت اجرا

 ششم: پایه

  :محل اجرا

 :تعداد فراگیر

 : تاریخ اجرا
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 اهداف کلی:
 آشنایی با رستم بعنوان یکی از قهرمانان شاهنامه 

 هاهایی از کنایه و مفهوم آنآشنایی با نمونه 

 پی بردن به یاری خداوند و تأثیر یاری جستن از خدا در انجام کارها 

 های تأثیرگذار زبان فارسیآشنایی با شاهنامه بعنوان یکی از مهمترین کتاب 

 آموزان بتوانند:رود دانشاهداف رفتاری )پیامد(: در پایان این درس انتظار می

   :1سطح 

 های آن آشنایی پیدا کنند.مورد رستم، بعنوان یکی از قهرمانان شاهنامه و داستاندر 

 هایی را بیان کنند.در مورد ارزش و اهمیّت یاری جستن از خداوند در برخورد با مشکالت داستان

 :2سطح 

 های موجود در هر کدام را بدانند.خان رستم و شخصیت مراحل هفت

 ها را بیان کنند.اج کرده و معادل امروزی آنهای جدید درس را استخرواژه

 های رستم را، از شاهنامه در کالس بخوانند.یکی از داستان

 :3سطح 

 چند نمونه کنایه با معنی و مفهوم آن بیان کنند.

 های شاهنامه را در کالس بخوانند.مفهوم کلی درس را توضیح داده و یکی دیگر از داستان

 های خود بخوانند.کالسیکهن ایرانی را برای سایر همهای چند نمونه از داستان
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  بندی، فیلمهای مربوط به گروهکتاب درسی، شاهنامه، کارتهای آموزشی: رسانه -1

  ایفای نقش، پرسش و پاسخ، نمایشی، توضیحیهای تدریس: روش -2

ز 
ل ا

قب

س 
ری

تد

ل
اح

مر
 

 غیاب، بررسی تکالیف و ...:سالم و احوالپرسی، حضور و  -1
-ها قررار مری  ی هفت مرحله یا هفت خان است در اختیار گروهدهندهها را که نشانپس از سالم و احوالپرسی معلم کارت

 دارد.ی خود را برمیدهد و هر گروه اسالم یا مرحله

 زمان
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 تعیین رفتار ورودی: -2
هرای  های آن آشنایی دارند. حتی برخری از داسرتان  شاهنامه و برخی از داستانی پنجم با کتاب آموزان قبالً در پایهدانش

 اند.های تلویزیونی دیدهها و کارتونآن را در فیلم

7 

 ارزشیابی تشخیصی: -3
های رستم و سایر پهلوانان ایرانی اطالعاتی دارید؟ مفهروم  چه کسی شاهنامه را دیده یا خوانده است؟ آیا در مورد داستان

 ی از هفت خان گذشتن چیست؟ ... و ...جمله

7 

 آمادگی
-پرسد که آیا این کتاب را مری آموزان میشود. و از دانشمعلم با یک کتاب شاهنامه وارد کالس می ایجاد انگیزه: -3

 اند؟ و ...شناسند؟ یا آیا تا به حال آن را مطالعه کرده
5 
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 ارائه درس: فعالیت معلم -4
ها به اسم هفرت خران رسرتم،    گذاری گروهپس از ناممعلم 

را « گذاشتن از هفرت خران  »ی یک داستانی در مورد کنایه

 کند.اموزان تعریف میبرای دانش

گذشتن از هفت »پرسد که مفهوم جمله آموزان میاز دانش

 چیست؟« خان

آیا دوست داریرد در مرورد ایرن جملره اطالعرات بیشرتری       

 کسب کنید.

نمایشی در مرورد یکری از   برای همین منظور دوستان شما 

اند که با هرم بره تماشرای    های شاهنامه آماده کردهداستان

های عزیز من فیلم کرارتونی ایرن   البته بچه نشینیم.آن می

داستان را هم در آخر زنر  خرواهم داد ترا در خانره آن را     

 ببینید.

نمایش توجره   خواهد تا به دقّت بهموزان میآمعلم از دانش

هرای او در  کنند و پس از پایان آن در گروه خود به پرسش

 پاسخ دهند.مورد نمایش 

خواهد که با توجه به اسم گرروه خرود   معلم از هر گروه می

 یکی از مراحل هفت خان رستم را توضیح دهند.

 رستم چگونه توانست بر مشکالت پیروز شود؟

 و سؤاالت دیگر ...

 فعالیت فراگیران
های خود قررار گرفتره و بره داسرتان     آموزان در گروهدانش

 دهند.معلم گوش می

 دهند.های معلم پاسخ میبه پرسش

 

 

 

 

 

گروه نمایش بررای اجررای نمرایش آمراده شرده و نمرایش       

باشرد را  مربوط به درس که در مورد هفت خان رسرتم مری  

 کنند.اجرا می

 

 

 

بحر  و   ها در مورد نمایش با هرم نمایش تمام شده و گروه

 کنند.گفتگو می

 

های معلرم پاسرخ   های خود به پرسشآموزان در گروهدانش

پایان درس را « خود ارزیابی»داده هم چنین پاسخ فعالیت 

خروانی  دهند. و در پایان نیز درس را صرامت نیز توضیح می

کرده و کلمات جدید را مشخص نموده و در مرورد معرادل   

 کنند.  میها با هم بحامروزی برخی از واژه
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های خود از نمایش را به طور خالصه به کالس ارائه ها برداشتدر پایان هر یک از گروهگیری: بندی و نتیجهجمع -5

 دهند.و مفهوم آن توضیح می« گذشت از هفت خان»ی دهند همچنین در مورد جملهمی
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ی آن کیسرت؟ رسرتم چگونره توانسرت از هفرت خران       این داستان از چه کتابی بود؟ نویسرنده ارزشیابی پایانی:  -6

 های موجود در هر مرحله کدامند؟ و ...چیست؟ شخصیت« گذشتن از هفت خان»ی بگذرد؟ مفهوم جمله
5 

هرای رسرتم را از فیلمری    دیگر از داستان ی آینده یکیخواهد تا برای جلسهآموزان میمعلم از دانشتعیین تکلیف:  -7

های شراهنامه را  ی آن را در کالس ارائه دهند. و یا یکی از داستاندهند، نگاه کرده و خالصهها قرار میکه در اختیار گروه

 ی آن را در کالس ارائه دهند.مطالعه کرده و خالصه

7 

اصرطالحات موجرود در ایرن درس بحر  خرواهیم کررد و       ی آینده در مرورد  جلسه تعیین موضوع جلسه آینده: -8

 کنیم.های موجود در آن بح  و گفتگو میی کتاب شاهنامه و داستانهمچنین در مورد نویسنده
7 

 


