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 یت توالی محتوای درسی(اهداف )با رعا

 انتظارات در پایان آموزش

حیطه و سطح 

 در بلوم

 ملی درسی برنامه عناصر

 تعقـل، ایمـان، علـم، عمـل و اخـالق

 عنصر
 عرصه ارتباط با

 خلقت خلق خدا خود

معيّن نمايند حکايت پايانی درس با کدام بخش  آموز دانش

 درس ارتباط معنايی بيشتری دارد
  *  * علم دانش
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ارتباط معنايی بيت زير را با ابيات پايانی   آموز دانش

نشان خواهی از وی زخود بی نشان شو / »توضيح دهند . 

 «که من زو نشان جستم از بی نشانی 

  * * * تعقل  درک و فهم

بخش هايی از درس را که نياز به باز گردانیی  - آموز دانش

 ددارد به نثر امروز بازگرانی نماين
 *   * دانش ترکيب

  *  * تعقل تحليل درک کند متن درس را بتواند بخوبی آموز دانش

    * تعقل ارزشيابی پاسخ دهد. شده مطرح سواالت بهدانش اموز 

يکی از آثار منثور مولوی را معرفی نمايند  و  آموز دانش

 نام ببرند « فيه مافيه »درون مايه ها ی کتاب 
 * *  * علم  دانش 

فعلی را که دارای دو مصدر است در درس آموز  دانش

  بيابند
  *  * عمل مستقل

  *  * خالقا واکنش .شود داوطلب کالسی های فعاليت انجام برای آموز دانش

« فيه مافيه » چهار جمله که بيانگر سادگی نثر  آموز دانش

  است ؛ در متن نشان دهند
 * *  *  دانش فهم و درک

 برئوس مطال

 متن درس 

 خودارزيابی

 قییيد
مواد و 

های  رسانه

 آموزشی

 برد، ماژيک وايت ، پوينت پاور های اساليد و فيلم حاوی فشرده لوح درسی، کتاب ، رايانه 

  تشويقی جدول
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 بینی پیش

  ورودی رفتار

 دانش آموزان : 

نام آثار منثور مولوی -3شناسند .فعلی را که دارای دو مصدر است نمی -2ويژگی های نثر ساده را می دانند .-1

از   دليل وارد نشدن کافر را به مسجد -5را نمی دانند  «فيه مافيه »درون مايه ها ی کتاب  -4را نمی دانند .

مولوی را -8پارادوکس را نمی شناسند .-7پيام کلّی درس را نمی دانند .-6نظر شرعی می توانند، توجيه کنند .

را نمی دانند و نمی « موتوا قبل ان تموتوا » مضمون -9مّا به عنوان نثر نويس نه .به عنوان شاعر می شناسند ا

ارتباط معنايی موجود ميان حکايت پايانی و شعر پايان درس را -11توانند با مفاهيم درس تطبيق دهند .

غيير با کلماتی که در طول زمان کاربردشان ت-13معنی لغات مشکل را نمی دانند .-12تشخيص می دهند .

 يافته آشنا نيستند .

 

ایجاد ارتباط 

 اولیه 

 وضعيت کلی بررسی و اموزان دانش فيزيکی و روحی حاالت بررسی غياب، و حضور احوالپرسی، و سالم 

 کتاب، به توجه طريق از محتوا و کالس با آموزان دانش ارتباط اوليه، عاطفی رابطه کالس،ارتباط

 کالس در پاورپوينت موجود
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بندی،  گروه

مدل و ساختار 

 کالسی

 به تدريس، روش به توجه با کالس اين در.  گيرد می صورت کالس امکانات به توجه با کالس طراحی و چينش

 فضای حداقل تا شوند می چيده رديفی صورت به امکان حد در آموزان دانش صندلی کالس و شلوغی دليل

 .شود اشغال کالس

ایجاد و  روش 

 انگیزهتداوم 

متن درس  به آموزان دانش توجه مناسب موقعيت هر در معلم تشخيص  بنابر آموزشی در طول جلسه

 تربيتی، اخالقی، ، جسمی روحی، نظر از را آموزان دانش معلم آموزشی جلسه طول در کنم  می جلب

 نيز امور ينا در الزم اصالحات به لزوم صورت در و داشته نظر تحت کالس قوانين رعايت نشستن، طرز

 ها مهارت و ها نگرش ليست چک ماهانه امتياز ثبت برگه در را آموزان دانش امتيازات. شود می پرداخته

 روی تشويقی جدول روی بر امتياز کارت صورت به ها گروه شده کسب امتياز قسمت در. شود می ثبت

 . شود می نصب کالس برد

ب
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ارزشیابی 

 آغازین

 پرسش های از استفاده با ، درمتن موجود تصاوير به توجه جلب با ، بحث ی زمينه در تیسواال طراحی با

 . کنيم می فراهم را تدريس شروع برای مناسب ی محور زمينه زمينه

فعلی را در درس بيابيد که دارای دو -2دو ويژگی از ويژگی های نثر ساده را در متن نشان دهيد . -1

-5را ذکر کنيد .« فيه ما فيه » درونمايه ها ی کتاب -4ز مولوی نام ببريد .يک اثر منثور ا-3مصدر است.

پارادوکس -7پيام کلّی درس را بيان نماييد . -6چرا شخص کافر نمی توانست به مسجد وارد شود ؟

را « موتوا قبل ان تموتوا»مضمون حديث -8را توضيح دهيد .« پيدای پنهان » )متناقض نمای( عبارت 

چه -11پيام درس را بيان کنيد .-9بنويسيدباکدام بخش درس ارتباط معنايی بيشتری دارد ؟بيان نموده 

 ارتباطی از نظر مفهومی بين حکايت پايان درس و شعر پاِيانی وجود دارد؟

خداوند گارش فرمود : تاس ها برگير تا به حمام روِم . اين .»لغات آمده در متن مقابل را معنی کنيد -11

ی بگير تا دو گانه ای بگزارم . کافری را غالمی بود صاحب گوهر . يک قدم بر سیر وجیود   تاس را لحظه ا

با کدام يک از اصطالحات عرفانی زير ارتبیاط  « راه »در عبارت زير  -12نهی / وان دگر در بر ودود نهی .

از نظیر   در طیول زمیان  « خداوند گیار  » واژه ی -13سلک ، سلوک ، سالک ، با هر سه     معنايی دارد ؟

  کاربردی چه تغييری يافته است ؟
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های  روش

 تدریس

 هییای فعاليییت و بحییت پاسییخ، و پرسییش بییه سییخنرانی از مختلیی  هییای روش از ترکيبییی تییدريس روش

 ، يادسییپاری بییه الگییوی اصییل، و مفهییوم الگییوی ،(  گروهییی جمعییی مشییارکت هميییاری طییرح و گروهییی

 رود می کار به مناسب جای در ضروری اقتضای به مکدا هر که است(  نمايش و مباحثه

 های مرحله حین تدریس ب: فعالیت
ی

از
 س

ده
ما

آ
 

 دانش از گريز يک با گاهی شود می انجام گذشته جلسه درس از رايانه، طريق از شفاهی پرسشهای

 پاسخ آموزان دانش که رود می انتظار شوند می ارزشيابی هست سوال تا سه شامل معموال که آموزان

 کنند. شرکت پاسخگوی در فعاالنه و بدانند را سواالت
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 فعاليت های دانش آموزان فعاليت های معلم

-2نمایش صفحه ی اول برنامه و اجرای قرائت قرآن-4

نمایش »ایجاد ارتباط و ایجاد انگیزه : -4    حضور و غیاب

/ وان چه نادیدني  چشم دل باز کن که جان بیني» بیت 

و «آنچه نادیدني است » وبا تکیه بر عبارت « است آن بیني 

با توضیح مختصری این بیت را به موضوع درس ارتباط مي 

ارتباط عاطفي   که در نهایت هم با دانش آموزان.« دهم 

ایجاد کرده هم از نظر رواني زمینه ی الزم برای ورود به 

نمایش »س قبل : پرسش از در-1درس ایجادخواهد شد.

یک یک سواالت بر روی تخته ، درخواست از بعضي از 

دانش آموزان برای پاسخ گویي و سپس نمایش پاسخ 

سواالت باز بر روی تخته ، دادن نمره به پاسخ های دانش 

 .«آموزان 

سواالت  به و کرده توجه به توضیحات معلم -

 دهند مي پاسخ

 ویرتصا دیدن از خودبعد نظرات کردن مطرح _

 با شده مطرح سواالت به دادن پاسخ _

 گروه کردن و همراهي مشارکت

 ذهنش در که سواالتي کردن مطرح _

 زده جرقه

با بِیان یک خاطره و »ب(بیان هدف های رفتاری)انتظارات(:

، مقدمات ورود به درس و آگاهي دادن   ارتباط دادن آن بادرس

از روزهای بسیار روزی « از هدف های رفتاری را فراهم مي کنم. 

سرد همین زمستان در میان کوالک و برف گیر کرده بودیم که 

دوستم پرسید ... در ادامه انتظارات خودم را از دانش آموزان بر 

 روی تخته نمایش مي دهم .

 در یاد گرفتن مبحث مي کنند. سعي آموزان دانش _

 گروه اعضای با مشورت و همفکری -

 حیحص و مناسب پاسخ های یافتن _

 رعایت با سواالت به دهي پاسخ _

 دیگران حقوق به احترام و نوبت-

) استفاده از اینترنت ،   زندگي مولوی : آثار منظوم و منثور-4

درصورت امکان و در جهت صرفه جویي در وقت سایت مورد 

 نظر دانلود شود . (

 شرح مختصری بر عرفان و راه های شناخت در میان علما-2

کننده از درس مربوطه ارائه مي شود و مثال  توضیحاتي کامل

 هایي برای درک بهتر زده مي شود.

 
 

 درک مطالب گفته شده -

 خالصه کردن درس توسط دانش اموزان -

  دقيقه 51مدت زمان: 
های خالقانه  فعالیت

 آموزان دانش
ان را در کـالس  هر کدام از گروههای مختلف مي توانند رئوس مطالب را مرور کرده و خالصـه ای از  
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برای معلم و بقیه دانش آموزان بیان مي کنند و در این میان سواالتي نیز از دانش آمـوزان پرسـیده   

 مي شود.
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 الف: تکویني )در جریان تدریس(

 تابلو پای در مسئله حل و شفاهي صورت به ارزشیابي -4

 

 

 ب: ارزشیابي تراکمي 

 بیت مقابل با کدام بخش درس ارتباط معنایي دارد ؟-4

 که من زو نشان جستم از بي نشاني           نشان خواهي از وی ز خود بي نشان شو

 ساخته اند.  در بیت زیرکدام کلمات آرایه ی مراعات نظیر-2

 راه نزدیک شد ، سخن کوتاه                     دو قدم بیش نیست این همه راه

 را با توجّه به متن معني کنید .« تاس ، نمي هلند ، صاحب گوهر » ت لغا-4

 ذکر کنید .« نمي هلند » دو مصدر برای فعل -1

 را ذکر کنید .« فیه مافیه » درون مایه های کتاب -5

 چگونه نثری دارد ؟« فیه مافیه » -6

 تلفّظ کدام یک از لغات آمده صحیح است؟ -7

 ، آخِر )متضاد آغاز( آخَر   /     کافَر ، کافِر

 عنوان درس )پیدای پنهان ( چه آرایه ای دارد؟ یک مثال دیگر برای این آرایه ذکر کنید .-8

سواالت بصورت جزوه قبال در اختیار دانش آموزان قرار گرفته و از انها خواسته مي شود به  -

 صورت گروهي آنها را حل کنند.

 . پرسیم مي را متن در موجود ی افعالیت ه پاسخ آموزان دانش از-
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 بندی جمع

و ساخت 

 دانش جدید

  درس کلي توضیح-

 مفاهیم گفته شده بررسي -

 آموزان دانش اشکاالت رفع-
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 تعیین

تکالیف و 

اقدامات 

 بعدی

 انجام تکالیف فردی و گروهي _

 ی جلسه بعدبرا تحقیق ی یههت _

زما
 2ن:
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 معرفی منابع

 سایت رشد 

 کتاب درسي
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