


برآورده كردن نيازهاي دانش آموزان و معلمان   -1

مشاركت دانش آموزان در فرآيند ياددهي و يادگيري-2

پرداختن به نيازهاي بومي -3



:متناسب با عنوان فصل -1

)15درس (ادبيات داستاني )  3درس ( سفرنامه      

.هرگز روي كميت درس بحث نشود-2

.هرگز بالفاصله در كتاب درج نشود -3 .هرگز بالفاصله در كتاب درج نشود -3

(  در بخش نكته هاي درس نيازي نيست نكته ي جديدي بنويسند  -4
)معلّم هم چيزي نگويد

.خود معلّم هم درس آزاد بنويسد -5

.اگر متني را از جايي مي گيرند حتما در آن دخل و تصرّف كنند -6

اگر مي خواهيم متني از يك شاعر يا نويسنده بياوريم متن را در  -7
)بهرام صادقي ، هوشنگ گلشيري.( بخش روانخواني اضافه كنيم



.باعث افزايش اطالعات  دانش آموزان شود�

.ترجيحاً داستان باشد �

استفاده از جمله هاي كوتاه   �

پرهيز از جمله هاي تكراري � پرهيز از جمله هاي تكراري �

رعايت نكات دستوري �



 

.اين شيوه بهتر است:  فردي -1 

گروهي  -2 

.ـ بهترين مكان توليد درس آزاد كالس استدر خانه       -3  .ـ بهترين مكان توليد درس آزاد كالس استدر خانه       -3 

ميرزا حبيب اصفهاني: مثال. ـ عنوان موضوع                         

ـ بارش مغزي    دركالس -4 

ـ انتخاب متن از ميان نوشته هاي دانش آموزان                           

:ـ جدي گرفتن گروه                          

ضرورت سرگروه  –شماره اعضا –نام گروه                              



.كل كالس به يك مكتن واحد برسند�

.ممكن است متن توافقي يكي از گروه ها باشد�

.ممكن است متن تلفيقي چند گروه باشد�

.ممكن است متن توافقي اصالح شده باشد� .ممكن است متن توافقي اصالح شده باشد�

. درصورتي كه به يك متن واحد برسيم مي توان از آن آزمون گرفت�



: پيش از نوشتن -1
گردش علمي ، كتابخواني ، گفت و گو: سرشاركردن -1                 
...)مي دانيم كه(مي توان اول متن را خودمان بنويسيم : فضاسازي -2                 

:حين نوشتن -2
.در كالس راه نرويم - 1                 
.خوب است خودمان هم بنويسيم ولي اولين نفر نباشيم كه مي خوانيم - 2                 
.در كالس راه نرويم - 1                 
.خوب است خودمان هم بنويسيم ولي اولين نفر نباشيم كه مي خوانيم - 2                 

:پس از نوشتن -3
.دانش آموزان موقع خواندن جلوي كالس باشند - 1                
:فاصله ي معلم با دانش آموز - 2                

)تأثير عاطفي(متري  0/5ـ                                                           
.وقتي مي خواهيم ايرادتش را بگيريم): تأثير عقلي(متري  1/5ـ                                                           
.وقتي مي خواهيم براي جمع بگويم): تاثير اجتماعي(متر 1/5ـ بيشتر از                                                           


