(ًوًَِ فرم طرح درس  lesson Planترای یک جلسِ آهَزضی)
هطخصات کلی :فارسی عوَهی،

پیص ًیاز0 :

تعذاد فراگیراىً 35 :فر

2511006

هذت جلسِ 90 :دقیقِ

استاد دسس :اصغش ًَرسی

عٌَاى درس :فاسسی ػوَهی

گرٍُ هخاطة :کاسشٌاسی ػلَم آصهایشگاّی

هکاى تطکیل کالس :کالس116

هَضَع درس :ادبیات ایشاى دس ػْذ
باستاى ٍ دٍسّی اسالهی.
ّذف کلی :آشٌایی با ادبیات ایشاى دس ػْذ باستاى ٍ دٍسّی اسالهی ٍ فْن بشخی اص هتَى ایي دٍ دٍسُ.

*اّذاف رفتاری( :اّذاف را تا تَجِ تِ حیطِ ّا ٍسطَح هختلف تٌَیسیذ)

اص داًشجَیاى اًتظاس هی سٍد کِ پس اص گزساًذى ایي دسس (هطالؼِ ٍ بحث) بتَاًٌذ:
 _1خصَصیات هتَى باستاى ٍ ًَع ًثش آى سا دس هقایسِ با هتَى دٍسّی اسالهی تشخیص دٌّذ.
 _2هتي کتاب سا دسست بخَاًٌذ.
_3بتَاًٌذ هؼٌای ًوًَِ هتًَْای هَجَد دس کتاب سا هؼٌی کٌٌذ.
 _4تفاٍت هتَى باستاى ٍ هتَى دٍسّی اسالهی سا ششح دٌّذ.
 _5بِ سؤاالت استاد با اشتیاق پاسخ گفتِ ٍ داٍطلباًِ دس بحثْای کالس ششکت کٌٌذ.
 _6با رکش هثال ،ایي دٍ دٍسُ سا اص ّن تفکیک کٌٌذ.
 _7دس هؼٌا کشدى ایي هتَى دقت ٍ ػالقْوٌذی ًشاى دٌّذ.
پیص تیٌی رفتار ٍرٍدی :داًشجَیاى تاکٌَى ،اسن هتَى باستاى اص جولِ کتاب اٍستا یا هتَى دٍسّی اسالهی هاًٌذ شاٌّاهِ سا شٌیذّاًذ؛ اها ًثش ٍ فْن ٍ هؼٌای
کاهل ًوًَْی ایي هتَى سا ًویذاًٌذ.

زهاى 5 :دقیقِ

رٍش ّای تذریس :تؼشیف ایي هتَى ،پشسش ٍ پاسخ ،هؼشفی ٍ تَضیح هتَى ،شاػشاى ٍ ًَیسٌذگاى هشَْس ایي دٍ دٍسُ.
ٍسایل آهَزضی :کتابٍ ،ایت بشد ،هاطیک.
ارائِ درس{ کارترد رٍش ّا ٍ ٍسایل ،تا تاکیذ تر تفکیک فعالیتْای استاد ٍ داًطجَ}

زهاى 55 :دقیقِ

سالم ٍ احَالپشسی اص داًشجَیاى ،دقت دس ٍضغ جسوی ٍ سٍاًی آًاى ،حضَس ٍ غیابّ .وْذاًشجَیاى بایذ کتاب داشتِ باشٌذ.
پشسش اص چٌذ داًشجَ دس هَسد ایٌکِ ادبیات چیست ٍ آثاس ادبی اص حیث هحتَا بِ چٌذ دستِ تقسین هیشًَذ(.جلسْی قبل)
ًَشتي ادبیات ایشاى دس ػْذ باستاى ٍ دٍسّی اسالهی سٍی ٍایتبشد .پشسش اص داًشجَیاى دس هَسد ایي ػٌَاًْای کلی.
آگاّی اص اطالػات داًشجَیاى دس ایي صهیٌْْا.
بیاى ّذفْای دسس جذیذ
تَضیح ایٌکِ دس ػْذ باستاى ٍ دٍسّی اسالهی اص چِ خط ٍ صباًی استفادُ شذُ ٍ شاهل چِ دٍسّْای تاسیخی بَدُ ٍ اص ایي دٍسّْا چِ آثاسی بشجای هاًذُ ٍ
هضاهیي ایي آثاس چیست ٍ ًیض هتَى هْن دٍسّی باستاى اص جولِ اٍستا ،اسداٍیشافٌاهِ ٍ ًَیسٌذگاى ٍ شاػشاى بشجستْی دٍسّی اسالهی اص جولِ فشدٍسی،
هحوذبي جشیش طبشی تَسط استاد ششح دادُ هیشَد.
داًشجَیاى بِ ًَبت اص سٍی هتٌْا ٍ شؼشّا هیخَاًٌذ ٍ ابْاهات هَجَد دس هتٌْا ٍ هؼاًی لغات ٍ اشؼاس دشَاس ،ضوي هشاسکت داًشجَیاى دس پاسخگَیی بِ

آى ،تَسط استاد تَضیح دادُ هیشَد.
دس پایاى هباحث دسسی ،داًشجَیی کِ کٌفشاًس بش اٍ هحَل شذُ ،هطالبش سا اسئِ خَاّذ داد.

جوع تٌذی ًٍتیجِ گیری :خالصْای از عْذ تاستاى ٍ دٍرّی اسالهی ٍ ٍضعیت حاکن تر ایي دٍرّْا ٍ جایگاُ ضعرا ٍ ًَیسٌذگاى ،تَضیح خالصِ ٍار
تخطْای پٌجگاًْی اٍستا ٍ ضاٌّاهِ .

زهاى 5 :دقیقِ

ارزضیاتی تکَیٌی :چٌذ سؤال در هَرد درس اهرٍز از داًطجَیاى پرسیذُ هیطَد ٍ پاسخْای آًاى تک تک هَرد ارزیاتی قرار هیگیرد کِ ًطاًْی
عالقْوٌذی ٍ عذم عالقْی آًاى ًسثت تِ درس هیثاضذ .

زهاى 10 :دقیقِ
تعییي ٍتکلیف :هطخص کردى هَضَع ترای تحقیق ٍ کٌفراًس داًطجَیاى کِ در ّر جلسِ هَظف ّستٌذ تِ هذت  10الی  15دقیقِ آى را ارائِ
دٌّذ .ترای جلسْثعذ هتي کتاب را تخَاًٌذ ٍ هطکالت درسی خَد را در جلسْی تعذ هطرح کٌٌذ .

زهاى5 :دقیقِ
.
تحلیل ٍ تفسیر :ترای فْن تیطتر داًطجَیاى تَضیحاتی اضافِ تر کتاب ترای ّر فصل یا هتي ٍ ضعر گفتِ هیطَد .

زهاى10 :دقیقِ

هٌاتع :فاسسی ػوَهی؛ حسي سلطاًی کَّبٌاًی ،سحواى ربیحی ،سٍحاهلل یَسفی ٍ هحوذ ػلی سلیوی ،چاپ اٍل ،تْشاى ،اًتشاسات اساطیش.1392 ،

