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طرح درس مجازی ادبیات فارسی هشتم درس آزادگی
به نام خدا طرح درس :ادبیات فارسی پایه ی هشتم دوره اول
عنوان درس :آزادگی

مدت  53دقیقه دبیر :

شماره ()8
مدرسه :

روز تدریس :
-1آشنایی با مفاهیم آزادی وآزادگی
-2آشنایی با جامی واثاراو
-3خوانش مناسب متن درس بالحن های مناسب
اهداف آموزشی

-4تقویت عالقه نسبت به ارزش های اخالقی درتمام مراحل زندگی

اهداف قبل از تدریس

 -5پیام اخالقی متن درس درمهارت های نوشتاری و رفتاری فراگیران
-6آشنایی با واژگان وترکیب ها ی جدید زبان فارسی درمتن درس
-7آشنایی باقالب شعری مثنوی وویژگی های آن
-8تقویت واژگان جدید متن درس درحوزه مهارت های امالیی ونگارش
روش تدیس

روش تدریس نمایشی – همیاری تیمی -پرسش و پاسخ  -مشارکتی  -توضیحی – تلفیقی
کالس به صورت مجازی می باشد  .دانش آموزان باید در ساعت مشخص شده در کالس
حضور داشته باشند .

نحوه چینش
وسایل کمک آموزشی

ی

را

اج

ایجاد ارتباط و انگیزه

نرم افزار شاد  -کتاب  .فیلم آموزشی  .اینترنت  .گوشی یا رایانه  .میکروفن در صورت
استفاده از رایانه .عکس و فیلم تدریس
حضور وغیاب دانش آموزان وشروع درس با پخش تالوتی از آیات کالم

3دقیقه
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سازی
ارزیابی تشخیصی

فعالیت های معلم و
دانش آموزان

اهلل مجید است .
سواالتی از دس اداب نیکان از دانش آموزان می پرسیم .
همچنین از دانش آموزان در مورد معنا و مفهوم ازادگی سوال می پرسیم
 – 1ایا معنی آزادگی را می دانید ؟
 – 2ایا مفهوم عزت نفس را می دانید .
فیلم تدریس این در را از قبل در گروه شاد قرار می دهیم تا دانش
اموزان نگاه کنند در ابتدای کالس باطرح سواالتی مانندآثار جامی رانام
ببرید؟اهمیت کار در زندگی را توضیح دهید ؟پیام درس رابازگو می
نماییم .
این سواالت راطرح واز دانش آموزان می خواهیم که درباره ی آنها فکر
کرده وپاسخ درست ونظریات خود را اعالم دارند .
دانش اموزان نظرات خود را بیان می کنند .
بعداز شنیدن پاسخ ونظریات دانش آموزان آنها را جمع بندی وبهترین
ها را معرفی می کنیم .
سپس شعر درس را خوانده و معنی ان را برای دانش اموزان بیان می
کنیم .
خود آزمایی صفحه  61را برای دانش آموزان و با کمک آن پاسخ می
دهیم و از دانش آموزان می خواهیم پاسخ سواالت را نوشته و عکس
گرفته و در گروه شاد قرار دهند .
سپس درباره قالب مثنوی و نمونه های آن برای دانش اموزان مثال و
توضیح می دهیم .
گفتگو کنید صفحه  62کتاب را از دانش آموزان می خواهیم که پاسخ
دهند  .و برای معلم بفرستند .
فعالیت های نوشتاری صفحه  62را بعد از توضیح از دانش آموزان می
خواهیم پاسخ دهند و قبل از جلسه بعد برای معلم راسال کنند .
از دانش آموزان می خواهیم قسمت روان خوانی درس را بخوانند و
خالصه و برداشت خود را از آن بیان کند .

5دقیقه
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قابل ویرایش این طرح درس مجازی با قیمت فقط سه هزار تومان
به

سایت

علمی

و

پژوهشی

آسمان

مراجعه

کنید

www.asemankafinet.ir.
جمع بندی
ارزیابی پایانی

جمع بندی درس را انجام داده و توضیحات بیشتری از قالب مثنوی و
اثار شاعران متنوی سرا می دهیم .

 5دقیقه

از دانش آموزان می خواهیم بخالصه نکات درس را بنویسند و برای معلم 5دقیقه
ارسال کنند .

تعیین تکلیف فردی و
گروهی
قوانین کالس مجازی

از دانش آموزان می خواهیم تا فرصتی برای اندیشیدن صفحه  66را
پاسخ داده و تا قبل از جلسه بعد برای معلم ارسال کنند .

2دقیقه

حضور به موقع در کالس از ابتدا تا آخر .
ارایه تکالیف در ابتدای کالس  .آمادگی برای پاسخ به سواالت درس داده شده .
حضور فعال در کالس به این منطور که اگر سوال پرسیده می شود منفعل نباشند .
از مکالمه های غیر درسی خودداری شود .
اگر نظر و پیشنهادی دارند بگویند .
قبل و بعد از کالس مطلبی در گروه قرار ندهند مگر اینکه از درس سوال دارند برای رفع
اشکال می توانند سوال کنند .

