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آموزان:تعداددانش

 آشنایی با وزن شعر فارسی اهدافکلی

 بندی و ارکان عروضی  آشنایی با رکنهدفهایجزئی

 رود تا بتواند(  آموز انتظار می )در پایان درس از دانشهایرفتاریهدف

آموز باید رکن عروضی را بشناسد و بتواند با خوانش شعر و ایجاد  ی شناختی: دانش حیطه -1

 ها را بیان کند.  ها را معلوم کند و نام رکن موسیقی کالمی همراه با ضربی موزون رکن

مند شود. در این جلسه  آموزان که نسبت به درس عالقه ی عاطفی: ایجاد انگیزه در دانش حیطه -2

آید شور  ها به میز به وجود می ی کوبیدن پاها به زمین و دست اد موسیقی ضربی که به وسیلهبا ایج

 و هیجان زیاد شود. 

آموزان این عالقه در آنها ایجاد  حرکتی: با ایجاد انگیزه عاطفی و شور در دانش –ی روان  حیطه -3

 بندی کنند و خسته نشوند.  شود که در کالس مشارکت کنند و شعرهای زیادی را رکن می

الگوهاینویندرفرایند

یاددهیویادگیری

 روش بارش فکری، روش کار گروهی 

 آموزان و توضیح کامل و رسا دبیر در مورد درس جدید. پاسخ دانشاستفاده از پرسش و هایتدریسروش

 های پا و دست یا هر چیزی که ایجاد موسیقی بکند.  کتاب ـ گچ رنگی و تخته سیاه همراه با ضربموادووسایلآموزشی

 زمان های معلم  فعالیت

هایقبلازفعالیت

)مهارتهایتدریس

ارتباطی(

تعیین شده جلسه دیدن تکالیف  –بندی دانش آموزان کالس  گروه –حضور و غیاب 

 های موجود در هفته  بررسی مناسبت –قبل 

 )بزرگداشت شاعران و نویسندگان( 

 .... دقیقه

ارشیابیتشخیصی

)ورودی(

قبل از شروع تدریس مبحث ارکان عروضی، پرسش به شکل شفاهی یا کتبی انجام 

آموزان باید خوب  شود و دانش شود که معموالً به این شکل است که بیتی نوشته می می

خواندن آن را بلد باشند و بتوانند به خط عروضی بنویسند و هجاها را جدا کرده مرز 

 زیر هر هجا به درست  آنها را مشخص ساند و معادل هجایی را

 ... دقیقه 

 ..... دقیقهشود و  بندی شدند روی تخته نوشته می آموزان که قبال گروه چند شعر با همکاری دانشمعرفیدرسجدیدو
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به ترتیب از هر گروه یک نفر در نوشتن هجاها و قرار دادن معادل هجایی همکاری ایجادانگیزه

آموزان  هایی روی میز از دانش ضربه ی تقطیع به ارکان با ایجاد کنند در مرحله می

شود؛ متوجه  ها ایجاد می ها و هارمونی را که از این ضربه خواهیم مرز تکرار ضربه می

دهیم  شوند و بیان کنند آنگاه در شعر این مرز را به شکل سه یا چهار هجایی نشان می

ه به آن گوییم هر بیت ممکن است از تکرار چند سه یا چهار تا تشکیل شود ک و می

 گوییم.  رکن می

فعالیتضمنتدریس

فرایندیاددهیو

یادگیری

 .... دقیقه آموزان خوانی درس رفع اشکال دانش توضیح کلی درس و روان

ارزشیابیتکوینیو

پایانی

شود پای تخته بیایند و مراحل تقطیع  آموز به ترتیب خواسته می از یک یا چند دانش

خواهیم با خواندن شعر  آموز می ی ارکان عروضی انجام دهند و از دانش  شعر را تا مرحله

ی پا که هماهنگی دارند، شعر را همراه با رکن  و همزمان با خواندنش هر هجا و ضربه

 خواند. عروضی و گفتن نام رکن ب

 ... دقیقه 

های  عالوه بر حل تمرینات که موظف هستند در دفتر ع روض با خطی خوانا و در رنگتعیینتکلیف

مختلف بنویسند ده بیت از شاهنامه یا مثنوی مولوی که وزن روان دارند، انتخاب 

 آموزان باید برای جلسه آینده آن را در دفتر عروض خود بنویسند.  کنیم و دانش می

 ... دقیقه .

 


