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طرح درس روزانه کتاب فارسی 3
مشخصات
کلی

شماره طرح درس2 :
مجری:

موضوع درس :مست و هُشیار
کالس :دوازدهم انسانی

مدت اجرا 57 :دقیقه
مکان:

تاریخ اجرا:
تعداد فراگیران22 :

الف :قبــل از تـــــــدریــس
اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقهبندی جدید بلوم
اهداف و پیامدها
سطح هدف
هدف کلی دانش آموزان اطالعات بیشتری از ادبیات تعلیمی و مناظره در ادبیات به دست بیاورند.
دانش آموزان درقلمرو فکری بتوانند معنی و مفهوم کلی درس وابیات آن را«مست و هُشیار ،شعرخوانی در مکتب
حقایق» تشخیص دهند.
دانش آموزان در قلمرو ادبی بتوانند آرایه های ادبی در درس مست و ه ُ
شیار را تشخیص دهند.
دانش آموزان در قلمرو زبانی معنی لغات سخت درس« مست و هُشیار ،شعرخوانی در مکتب حقایق »را بفهمند.
دانش آموزان در قلمرو زبانی تفاوت معنایی افعال را تشخیص دهند؛همچنین نکات دستوری که در دروس قبلی تدریس
اهداف
شده را تشخیص دهند.
مرحلهای
دانش آموزان مناظره در ادبیات را بفهمند.
دانش آموزان از درس مست و هُشیار ،شعرخوانی در مکتب حقایق برداشت اخالقی و مرتبط با سبک زندگی داشته
باشند.
دانش آموزان بتوانند پاسخ کارگاه درس پژوهی را بدهند.
عناصر برنامه درسی ملی
حیطه
تعقـل ،ایمـان ،علـم ،عمـل و
و
اهداف (با رعایت توالی محتوای درسی)
اخـالق
سطح
انتظارات در پایان آموزش
در
عرصه ارتباط با
عنصر
بلوم
خود

پروین اعتصامی و ادبیات تعلیمی را به خوبی بشناسند.
تعقل
فهمیدن
خوانش درس با لحن درست.
تعقل
تفسیر
درک پیام های اخالقی و آموزشی درس.
آفریدن ایمان
عالقه واشتیاق به انجام تحقیق.
علم
دانش
پاسخ گویی به پرسش های آغازین.
سه قلمرو «فکری ،ادبی ،زباانی» را تفکیاک کنناد و هرکادام را تشاخیص داده
علم
فهمیدن
و بفهمند.
علم
دانش
معنی لغات سخت درس را بدانند.
عمل
تحلیل
معنی و مفهوم کلی درس و ابیات آن را بدانند.
علم
دانش
نفکیک و تشخیص ادبیات تعلیمی از انواع ادبی دیگر.
بااااه کااااار بااااردن آنچااااه ایاااان درس از مااااا ماااای خواهااااد(قلمرو فکری:ادبیااااات
عمل
کاربرد
تعلیمی)(قلمروادبی:مناظره،طنزجدی)(قلمرو زبانی :تفاوت معنایی افعال)
عمل
تحلیل
ارتباط شعر با ادبیات تعلیمی را خوب بفهمند.
نکات سبک زندگی در مسات و هُشایار ،شاعرخوانی در مکتاب حقاایق را درک
عمل
کاربرد
کنند و در زندگی به کار ببندند.
)1مست و ه ُ
)3کارگاه درس پژوهی
)2شعرخوانی در مکتب حقایق
شیار
فهمیدن

هدفهای رفتاری آموزشی
رئوس
مطالب
مواد و
رسانههای
آموزشی

تعقل

خدا

خلق

خلقت

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

)7صاااااداهای مرباااااوط باااااه
)3دیتاااااا پراژکتاااااور
)2تختاااااه و نوشااااات افااااازار
)1کتااااااب آموزشااااای
)6تصاویر پروین اعتصامی و فضای درس مست و ه ُ
شیار
خوانش درس با لحن و موسیقی
)8برگه یا دفتر کالسی
)5در صورت آماده شدن پاورپوینت کلی درس
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 3دقیقه

فعالیت دبیر:
پرسش «از درس قبل مخصوصا آنچه در درس قبل ،جدید آموزش داده شده»
پیش بینی بررسااای و دیااادن تحقیقاااات انجاااام شاااده توساااط داناااش آماااوزان «درباااار منااااظره در ادبیاااات ،پاااروین اعتصاااامی ،طناااز
جدی یا طنز تلخ»
رفتار
فعالیت های دانش آموزان:
ورودی
پاسخ به پرسش های دبیر« .از درس قبل مخصوصا آنچه در درس قبل ،جدید آموخته اند»
ارائۀ تحقیق « دربار مناظره در ادبیات ،پروین اعتصامی ،طنز جدی یا طنز تلخ »
فعالیت دانش آموزان:
بلند شدن از جای خود و صلواتی به نیت سالمتی و فرج حضرت مهدی«عج» هدیه می کنند.
با اجازه دبیر می نشینند و آماده شروع کالس می شوند.
ایجاد
فعالیت دبیر:
ارتباط
فرستادن صلوات همراه دانش آموزان
اولیه
دعوت دانش آموزان به نشستن
حضوروغیاب و احوال پرسی با دانش آموزان
توجه به وضعیت روحی و جسمی دانش آموزان
گروهبندی ،حلقۀ در جلوی تابلو کالس تشکیل می شود به طوری که تابلو قسمتی از حلقه شود.
جای دبیر جلوی تابلو است.
مدل و
حلقه به نام شهید محسن حججی مزین است.
ساختار
کار به صورت مشارکتی و هم فکری انجام می شود.
کالسی
روش ایجاد نمایش تصاویر پروین اعتصامی و فضای درس مست و ه ُ
شیار
پخش صداهای مربوط به خوانش درس با لحن و موسیقی
و تداوم
******در نظر گرفتن نمره ،مثبت و منفی در ارزشیابی آغازین ،تکوینی و تکمیلی******
انگیزه
برای ایجاد پل ارتباطی با جلساه قبال و ورود باه درس جدیاد و باا توجاه باه پایش بینای رفتاار ورودی ساوا تی روی
تخته نوشته می شود.
ادبیات تعلیمی را تعریف کنید؟
حذف فعل به قرینۀ لفظی و معنایی را با نمونه توضیح دهید؟
جهش ضمیر را با مثال توضیح دهید؟
و...
مناظره یعنی چه؟
ارزشیابی چند نمونه مناظره در ادبیات فارسی نام ببرید؟
آغازین
به چه طنزی طنز تلخ یا طنز جدی می گویند؟
و...
دانش آموزان باهم فکری هم و پازل وار جواب ها را می دهند.
سپس دبیر پاسخ های دانش آموزان راجمع بندی میکند ونتیجه آن را به دانش آموزان ارائه می دهد.
**نکتاااه:دبیر بااارای هااار داناااش آماااوزی باااا توجاااه باااه میااازان فعالیااات و نظااام نماااره در نظااار مااای گیااارد؛این کاااار
باعث اهمیت دادن و توجه به کالس و داشتن فعالیت توسط دانش آموزان می شود.
 5دقیقه
 8دقیقه

روش های تدریس

روش بارش فکری
گفت وگو و هم فکری دانش آموزان
دبیر راهنمای این گفت وگو و هم فکری است
ایجاد خالقیت و اعتماد به نفس در دانش آموزان
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ب :فعالیتهای مرحله حین تدریس

آماده سازی

 8دقیقه

دبیاااااار بااااااا هاااااام فکااااااری دانااااااش آمااااااوزان توضاااااایحی بااااااا مثااااااال دربااااااار لحاااااان هااااااای متفاااااااوت خااااااوانش
(حماسی،عاطفی،داستانی،تعلیمی،میهنی و )...می دهد.
دبیر با هم فکری دانش آموزان مناظره را با مثال توضیح می دهد.
دبیر با هم فکری دانش آموزان طنز جدی را توضیح داده و چند نمونه ذکر می کند.
دبیر با هم فکری دانش آموزان تفاوت معنایی افعال را توضیح می دهد.
دانش آموزان توضیحات دبیر که بر روی تخته نوشته شده است را یادداشت می کنند.

فعالیتهای معلم -دانشآموز :این فعالیتها به صورت تلفیقی مطرح میشود و تفکیک آن به معنای مجزا بودن فعالیتهاای معلام و
دانشآموز است و منطقی به نظر نمیرسد و به همین خاطر از خطچین استفاده شده است.
فعالیت های دانش آموزان
فعالیت های معلم

ارائه درس جدید

دبیاااار از دانااااش آمااااوزی ماااای خواهااااد قساااامتی از درس را دانش آموزان همه هنگام خواندن به کتااب توجاه مای کنناد و
همااااان طااااور کااااه شاااانیده(دبیر خوانااااده یااااا صاااادای خااااوانش فقط دبیر اجازه دارد ایرادات خواندن را بازگو کند.
پخش شده)بخواند.
از دانش آموزان خواسته می شود آنچه در دروس قبل به آن داناااش آماااوزان باااا همکااااری و هااام فکاااری هااام و باااا کماااک
ها یاد داده شده است +آنچه همین ا ن به دانش آماوزان یااد یادداشاات هااای قبلاای و جدیااد خااود توضاایحات مااورد نظاار و
داده شده را به صورت تک تاک و باا خیاال راحات دربااره ی معنی در صورت لزوم برای قسمت خوانده شده را تاک تاک
بازگو می کنند.
قسمت خوانده شده بازگو کنند.
دبیار توضایح مای دهااد کاه زم نیسات باارای هار قسامت همااه دانش آموزان نکات تکراری نمی گویند.
پاسخ دهند.هرکجا کاه نظاری جدیاد داریاد یاا نظاری داریاد کاه یا نکته جدید می گویند.
یا نکتۀ را که دوست خود گفته را تکمیل می کنند.
نظر دوستتان را تکمیل می کند ارائه دهید.
دبیاار در پایااان هاار قساامت نکاااتی کااه دانااش آمااوزان از قلاام داناش آمااوزان بااا مااداد توضایحات مااورد نظاار خااود وآنچااه را
زم دارند یادداشت می کنند.
انداخته اند را بیان می کند.
دبیاار شاااعرخوانی در مکتااب حقاااایق را بااا لحااان صااحیح مااای چند تا از دانش آماوزان باه صاورت داوطلاب یاک باار قسامت
خوانااد یااا در صااورت امکااان از خوانشاای درساات بااا موساایقی قسمت شعرخوانی در مکتب حقاایق را مانناد آنچاه شانیده اناد
می خوانند.
مناسب بهره می برد.
دبیاار از دانااش آمااوزان ماای خواهااد جااواب سااوا ت درک و دانش آموزان نظرات خود را ارائه می دهند.
دریافااات را آزاداناااه و باااا رعایااات قاااوانین از قبااال گفتاااه شاااده
بگویند.
دبیاار در پایااان هاار قساامت نکاااتی کااه دانااش آمااوزان از قلاام داناش آمااوزان بااا مااداد توضایحات مااورد نظاار خااود وآنچااه را
زم دارند یادداشت می کنند.
انداخته اند را بیان می کند.

**نکتاااه:دبیر بااارای هااار داناااش آماااوزی باااا توجاااه باااه میااازان فعالیااات و نظااام نماااره در نظااار مااای گیااارد؛این کاااار باعاااث
اهمیت دادن و توجه به کالس و فعال بودن توسط دانش آموزان می شود.
 44دقیقه
شرکت فعال در گفت و گوی گروهی
فعالیتهای
انجام تحقیقات برای جلسۀ بعد به صورت دست نویس و خالصه شده و نموداری شده
خالقانه
دانشآموزان حل کارگاه درس پژوهی

ج :فعالیتهای تکمیلی
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ارزشیــابـــــی

 2دقیقه
 1دقیقه
 1دقیقه

کارگاه درس پژوهی را انجام دهند.
تعیین
به سوا ت ارزشیابی تراکمی پاسخ دهند.
تکالیف و
موضوع تحقیق برای جلسۀ بعد:
اقدامات
(ادبیات پایداری یا مقاومت؟عارف قزوینی و فرخی یزدی؟ مجاز ،تلمیح ،کنایه؟ غزل اجتماعی؟ حذف نهاد و
بعدی
مفعول به قرینۀ لفظی)
کتاب «دستور زبان» دکتر هامون سبطی
کتاب «دستور زبان فارسی متوسطه» دکتر مرتضی نادری پیکر
کتب «قرابت معنایی» و «دستور زبان فارسی جدید» علی رضا عبدالمحمدی
کتب «نگاهی تازه به بدیع» و «معانی» سیروس شمیسا
معرفی منابع کتاب «آرایه های ادبی(قالب های شعر ،بیان و بادیع)»دکتار روح هاادی ساال ساوم آماوزش متوساطه ساال
انتشار1381
کتاب «تاریخ ادبیات در ایران» دکتر ذبیح صفا
مقاله « ادبیات پایداری در ایران» رضا چهرقانی

 1دقیقه

جمعبندی
و ساخت
دانش جدید

الف :تکوینی (در جریان تدریس)
تمرین درست خوانی متن ها و اشعار و در نظر گرفتن نمره یا مثبت و منفی
هم فکری با دبیر در قسمت آماده سازی
فعالیت و نظم دانش آموزان در گفت و گوی کالسی
ب :ارزشیابی تراکمی
طرح سوا ت زیر:
ویژگی های ادبیات تعلیمی و مناظره را نام ببرید؟
مثالی با کمک کتاب بیاورید که طنز جدی در آن وجود دارد؟
تفاوت معنایی افعال را توضیح دهید؟
دربار مناظره نتیجه گیری کنند.
ادبیات تعلیمی را با انواع ادبی دیگر مقایسه کنند.
بفهمند بعضی از افعال در معانی مختلف می آیند.

