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 دپارتمان علوم انسانی دبیرستان دوره اول ولنجکتفصیلی برنامه 

 1400-1399سال تحصیلی 

 
 

 شامل:

 موسوي خلخالیبرنامه عمومی دپارتمان / سید صالح  •
 تفکر / داوود آجرلو درس ساختار •
 مطالعات / احسان شعردوست درس ساختار •
 فارسی و نگارش / احمد کرباسیان درس ساختار •
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 دپارتمانعمومی برنامه 

 از: سید صالح موسوي خلخالی

 مقدمه: 

مثابه مهارت توجه بیشتري که به معلومات و دانش به  دبیرستان دوره اول ولنجکفلسفه آموزشی  عطف به
آموزش تحقق این فلسفه آموزشی (یعنی که امکان  از دانش هاییدارد تا محفوظات، یکی از مهمترین شاخه

است. و ادبیات علوم انسانی هاي ذیل عنوان ، رشتهسازدممکن میبه شکل مستقیم را  )هاي زندگیمهارت
توجه مخصوص به این رویکرد جدید، دپارتمان علوم انسانی و ادبیات اعتقاد دارد جهت موفقیت در اجراي 

و سبک  زیرا دروسی مانند تفکر مورد نیاز است؛هی است، توجدر مدارس مورد بی که عموماًدروس علوم انسانی 
مدرسه پیشرو فلسفه آموزشی این  براي تحقق مهیاهایی ادبیات، امکانهمچنین و اجتماعی ، مطالعات زندگی

 خواهند بود. 

 

 اهداف:

  معلومات و دانش به مثابه مهارت پیگیري تحقق یادگیري و آموزش 
 توسعه اندیشه انتقادي و تربیت شهروند فعال براي ایران 

 

  فلسفه اقدام:

اختصاصی با توجه  ،مقابل دانش نظري) ساختن یک دانش عملی (در ،هاي علوم انسانیهاي رشتهدر محدوده
انسان را در دنیاي مشترك هاست که سازي اندیشهشود. گام بعدي تقویت اشکال عمومیبه اندیشه آغاز می
 یابی است. با توجه به گفتار و نوشتار قابل دستنیز کند که این مهم تثبیت میدر تکثر عیان و وجود او را 
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، تقویت اندیشه و همچنین اشکال بیان تحت پوشش خود گانههاي سهدر رشتهدارد، لیکن دپارتمان در نظر 
 آموزان تقویت کند. آنها را در قالب نوشتار و گفتار نزد دانش

 .خواهد بودي ارزشیابی دروس دپارتمان قابل مشاهده شکل اجرایی این رویکرد در نحوه

 

 اصلی  امه اجراییبرن

 درس تفکر و سبک زندگی -الف

  ©فلسفه مقدمات با نوجواناناختصاصی تقویت قوه اندیشه با استفاده از متد  )1
 استدالل عقلی به مثابه ابزار اصلی اندیشیدنپرورش تمرکز به  )2

 مرین آداب گفتگو ت )3

 فلسفی نوجوانان در یک کرسی آزاداندیشی -ها و موضوعات معرفتیرح پرسشط )4
 تر آشنایی با ابزارهاي تخصصی فلسفی در حاشیه مباحث جهت کمک به اندیشه عمیق )5

 

 یدرس مطالعات اجتماع -ب

کند تا میفعال است  ریآموز درگدانش شهیکه با فکر و اندي اجتماعی را حوزه هادر این درس، دپارتمان 
 یاجتماع یدر زندگ کاربست آنهابه  يو به صورت کاربردبرود  میآموز به دنبال کشف مفاهدانش ياگونهبه

 .شود قیتشو

 در دو بخش به ثمر خواهد رسید: ارائه خالقانه محتواي آموزش رسمی

انی اشاره دارد و براي این ه ایران به مثابه بافت و ظرف اندیشه براي نوجوان ایرب :(نیمسال اول) نخستبخش 
 : طرح می شود در قامت دو پرسش اصلیرا مورد بررسی قرار می دهد که  ©نوجوانان با فلسفه ایران منظور

:مهارت پایه
اندیشیدن

: 1مهارت تکمی� 
گفتار

:2مهارت تکمی� 
نوشتار

 شماتیک مهارت هاي مورد توجه در دپارتمان
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 مفهومی ایران)-(تاریخ تحلیلی؟ چرا ایران هست )1
 )یا جغرافیاي مفهومی ایران کجایی ایرانایران کجا هست؟ ( )2

 کند. بندي میلصشهروند فعال مفمدنی تربیت اندیشه را در مفهوم   :(نیمسال دوم) بخش دوم
مطالعات است و به  نخستخش بطرح درس فلسفه و رسانی به عمل ©براي نوجوانانتربیت شهروندي 

 هاي اجرایی و عملیاتی دانش آموزان توجه دارد. فعالیت

 

  فارسی ادبیات -ج

 خالقانه محتواي آموزش رسمیارائه  •

 مهارت زندگی یک سبک و ادبیات به مثابه معرفی  •
 امکانی ممتاز براي انسان، جهت بیان خود و درك جهان دیگرانمعرفی ادبیات، به عنوان  •

کند (اعم از لذت عمومی خواندن یک متن ادبی و همچنین آشنایی با امکاناتی که ادبیات فراهم می •
 )ي ادبیلذت خلق و نوشتن یک قطعه

المی اس-هم خرداندیشی و هم اندیشه ایرانیتا است در بخش تعامل، شاهنامه فردوسی مورد توجه  •
 حفظ شود. هاي دپارتمان بین فعالیتت ادبیات پیگیري شود و پیوستگی معنایی حدر سا

 
  

یس
فار وخواندنبهتسلط•

نوشتنتمرین

لذتچشیدن•
مثابهبهادبیات

وسبکیک
زندگیمهارت

خوانیفردوسی•

دیگ
ک زن

سب
ر و 

فک
ت تمرین اندیشه •

یانتقادي و فلسف

آشنایی با اصول •
استدالل صحیح 

به اندیشیدن به مثا•
سبک زندگی 

عی
تما

 اج
ت

لعا
مطا جغرافیايوتاریخ•

ایرانتحلیلی

یکمثابهبهایران•
-آموزشیمحتواي
پرورشی

وشهرونديتربیت•
مدنیاندیشه

دپارتمان اجراییکلیات برنامه   
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 تکمیلیاجرایی  هايبرنامه

 هاي آموزان در حوزهبراي یافتن و تثبیت عالقه هاي دانش هاي اختیاريبرگزاري رویدادها و جشنواره
 ادبیات.مختلف علوم انسانی و 

  براي تخصصی نمودن مفاهیم عمومی مطروحه در دپارتمان براي دانش آموزاندوره هاي تکمیلی ارائه 
 آموزان. هاي مورد عالقه دانشو ایجاد امکان پیشرفت در حوزه

 هاي شغلمعرفی اي (دعوت از بزرگان اندیشه و علوم انسانی براي برگزاري نشست هاي علمی و حرفه
 )در جهان امروز هاو اهمیت آن هاي علوم انسانیموجود در رشته

 ها از قبیل کارگاه سواد مالی با دپارتمان اي با دیگر دپارتمانبین رشتههاي مشترك طراحی اقدام
هاي سبک زندگی با شناسی با دپارتمان هنر، صنعت و ورزش، کارگاههاي زیباییریاضی، کارگاه

  دپارتمان مشاوره و...
  هاي و پروژهمقاالت  ،هااپ نوشتهبراي هر سال تحصیلی مختص به چپارتمان ي دنامهدورهچاپ

  آموزي و رونمایی از آن در جشن پایان دوره مدرسه. دانش

 

 با تشکر                                                                                                         
 سید صالح موسوي خلخالی                                                                                                                         
 99تابستان                                                                                                                              
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 رزومه
 

 
 

 
 سید صالح موسوي خلخالی

تبریز، ایران – 1362خرداد  12متولد   

درس الکترونیک: آ  
mosavi_saleh@yahoo.com 

 

 تحصیالت

: دکتراي فلسفه 9513تا  9213  
به زبان فرانسه و دفاع فرانسه و انگلیسی)(متن  معناهاي مکاني شهر و فلسفهانسان ؛ هستی  انتقاديعنوان تز: مکان شناسی   

بلژیک –لوون ل نوو  –انستیتو عالی فلسفه در دانشگاه لوون   

 
فلسفه هنر  –: کارشناسی ارشد فلسفه  1392تا  1390  

(به زبان فرانسه و انگلیسی) بلژیک –لوون ل نوو  –در دانشگاه لوون انستیتو عالی فلسفه   
 
 

  مدرن و معاصر اروپاییفلسفه  –(سال اول) : کارشناسی ارشد فلسفه  9013تا  8913
(به زبان فرانسه و انگلیسی) لوکزامبورگ –دانشگاه لوکزامبورگ   

 

:ايتجارب حرفه  

 تا ...: مدیر امور هنري در موسسه فرهنگی و هنري اندیشه هنر شهریار.  1398
 

 ، تهران.مجتمع آموزشی راه رشد اندیشه و شهرونديگذار و مسئول علمی دپارتمان بنیان :1399تا   1398
 

 قشم ينفت و انرژ عیشرکت توسعه صنا "آرامش سازمانی": طراحی علمی و برگزاري کارگاه در پروژه 1398
OEID.تهران ، 

 
 ی شهر تهران. مشوراي اسالمشاور  :1398تا  1397

 
در وزارت راه و  "شهرياندیشه و تمدن ایران"بخش محتوا در دبیرخانه  عضو کمیته اجرایی و مسئول :1397

 .شهرسازي
 
 .(فار) "فهم، اندیشه، راهنماي زندگی"هنري -موسسه فرهنگیمدیر مسئول : تا ...  1396 

mailto:mosavi_saleh@yahoo.com
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 انتشارات شهریاران تهران.هنري : مشاور  ...تا  1396

اي:ي حرفههانوشته  

-1386(و بهسازي شهري ایران، نهاد وزارت مسکن و شهرسازي  عمران تخصصی مادر شرکتبراي ترجمه متون شهرسازي 
1387(:  
 .44و  43، مجله رسمی نظام مهندسی ایران، شماره "شمس"در  "معماري شادکامی" -
 "راهنماي عملی براي نوزایی و محافظت شهرهاي میراثی در آسیا" -
 "جامع دستنامهبازآفرینی شهري، یک " -
 "ترویج مشارکت مردمی در شهرسازي" -

 
راهنماي آموزش اوان کودکی، براي موسسه مطالعات جامع سازي سند ، براي آمادهHelpهمکاري در پروژه ي  :کتاب

 .1396کودکی مدرس (وابسته به دانشگاه تربیت مدرس) 
 

 "تربیتی شیعه-تعالیم فرهنگیاز ي مکانی به مثابه یک ترجمه و تمدن: طرح صحن کودکان رضوي معماريفلسفه، "مقاله:
 .1397 – دانشگاه شاهد تهران - "تمدن نوین اسالمیهمایش مجموعه مقاالت سومین  "در

 
شماره سوم و چهارم ، "ها و بناهاي تاریخیاحیاء بافت طرح نظریه سازمان حسی شهر و تأمالت فلسفی در مورد"مقاله:

 .1397، هاي تاریخیفصلنامه احیاي بناها و بافت
 

، وزارتخانه راه و شهرسازي "شهرهفت"و  "راه ابریشم"مجالت  "شهرياندیشه ایران"نامه سردبیر ویژه و طراح محتوا ویژه
1398.  

 
 .1398نشر شهریاران، ، طراح، مترجم و مولف، به عنوان "و آموزش: واکاوي شرط مکانی اهداف آموزشی مکان" :کتاب

 
 .1398شهریاران ، ، نشر "و آموزش: واکاوي شرط مکانی اهداف آموزشی مکان"، در "فلسفه فضاي آموزشی" مقاله:

 
 . 1399آوري شهري، ، ویژه نامه تاب"تشکل"، در مجله "هانري لوفور يآوري شهري با فلسفهبر مفهوم تاب ينقد"مقاله: 
 

 طراحی و ابداعات مکانی:

موافقت اصولی منطقه  –(طرح توریسم فرهنگی در جزیره کیش)  "مرکز فرهنگی تبوك"طرح  :86-1385 -
 و اخذ زمین. کیش آزاد

 –براي کودکان زائر در حرم قدس رضوي)  فضا(طرح تولید  "صحن کودکان رضوي"طرح ... : تا  1389 -
 براي اجرا. مذاکرهموافقت اولیه و در حال 

 تدریس:
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 "تربیت شهروندي"و  "تربیت احساسات"، "ادبیات"، "اندیشه"هاي تا ... : طراحی و برگزاري کارگاه 1396
هاي (فار) براي مدارس و مجتمع "فهم، اندیشه، راهنماي زندگی"هنري -راي نوجوانان در موسسه فرهنگیب

 آموزشی.

موسسه آموزش تا ...: استاد دانشگاه (مقطع کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزي شهري)، درس فلسفه شهر،  1398
 تهران.  ،وهنر پارس يمعمار یعال

در کنفرانس هاي علمی: ارائه  

جابجایی و "، در کنفرانس "1920معماري در شوروي سالهاي : ي انقالب نامحسوسآرمانشهر فراموش شده"
 .بلژیک لوون ل نوو ،1394، "دینامیک نرمها

 .یژ بلژیک، لی1394در بلژیک،  "سمینار مشترك دانشجویان دکترا"در  ،"شناسی سیاسی مکانهستی"

تربیتی -تعالیم فرهنگیاز ي مکانی به مثابه یک ترجمه و تمدن: طرح صحن کودکان رضوي معماريفلسفه، "
 دانشگاه شاهد تهران. – 96اسفند  - "همایش تمدن نوین اسالمیسومین " ، در"شیعه

دانشگاه  –در پانزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران  "نقش فضا و مکان در تربیت شهروندي"
 .96اسفند  –زنجان  – فرهنگیان

عماري اجماع و معماري عدم مساالري شهري از منظر تحقق مردم نقش معماري و شهرسازي پیشرو در"
 .1398 –تهران  – سومین همایش ملی پژوهش هاي نوین دانشگاهی در هنر، معماري و عمراندر  "عاجما

:هنريو فعالیت هاي ثار آ، هانوشته  

انجمن روشنگران فرداي  - موسسه خیریه کودکان(با  "ماجراهاي بوبوجون" کودکان:مصور داستان 
 .1399نشر شهریاران،  )،ارفک-کودك

 چاپ) آماده( 1388 –"مقدس محتضر من"مجموعه داستان 
 چاپ) آماده( 1394 – "ظهرنگار"رمان 

 ). 1394جمعی عکاسی در بلژیک (عکس منتخب جهت نمایشگاه دسته

:هاي تحقیقاتیحوزه   
 فلسفه آموزش.–فلسفه سیاسی  –فلسفه با کودکان و نوجوانان  –) (معناهاي شهر و فضافلسفه شهر  -فلسفه هنر 

:زبانی هايتوانایی  
 فرانسه (نوشتاري، گفتاري و فاهمه)

 گفتاري و فاهمه)نوشتاري، انگلیسی (
 آذري (فاهمه)

 فارسی (زبان مادري)
 

 بخش اول:
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 تفکر درس

 --کالم رئیس دپارتمان--

در طراحی انجام شده براي درس تفکر و سبک زندگی تعیین شده مباحث مرتبط با سبک زندگی که بیشتر 
به حوزه روان شناسی اختصاص دارد، توسط دپارتمان مشاوره و مباحث مقدماتی تفکر توسط دپارتمان علوم 

 انسانی طرح شود. براي این هدف سه هدف کلی از کاندیداهاي کرسی خواسته شد:

 شناسازي نوجوانان با امر تفکر و آداب آنآ -1

 ورزيپرداختن به مورد استدالل صحیح به مثابه مهارت پایه در اندیشه -2

 کلیات پژوهش -3

 طرح درسی منتخب از جناب دکتر آجرلو است که در ادامه به همراه رزومه ایشان آورده می شود. 

 

 نکته: 
دپارتمان در نظر دارد، کارگاههاي تخصصی فلسفه را به شکل 

شنبه  5مند در روز آموزان عالقهبراي دانش mineurتخصص 
برگزار کند که جزو فعالیت تکمیلی و اختیاري خواهد بود و 

 توسط اینجانب ارائه خواهد شد.
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 —تفکر  درس یکل ساختار--
 )1400-1399دبیرستان دوره اول (مجتمع آموزشی خاتم 

 دپارتمان علوم انسانی
 آجرلو طراح: داوود

 موضوعات به تفکیک هفته هاي آموزشی:

 کنیم؟ می فکر چرا 1.

 کنیم؟ فکر مجبوریم یا است الزم هایی زمان چه 2.

 دارد؟ هایی تفاوت چه مختلف، هاي آدم در کردن فکر 3.

 .کنیم انتخاب خودمان براي بهترین یک هستند؟ هایی آدم جور چه ها بهترین 4.

 رسند؟ نمی همه چرا روند؟ نمی همه چرا .برویم و بیافتیم راه باید مقصد به رسیدن براي 5.

 رسند؟ نمی همه چرا گیرند؟ نمی یاد همه چرا .بگیریم یاد را ها راه باید رسیدن براي 6.

 کنند؟ می درست کسانی چه را ها راه 7.

 ها؟ نزدیک یا اند بهتر دور مقصدهاي 8.

 رویم؟ می هم باز یا مانیم می رسیم می مقصد به وقتی 9.

 خورد؟ می دردي چه به دیگري پس .سازد می را خودش راه که ام آن من 11.

 

 :نکات اجرایی

 پرسش دو این براي پاسخی کردن پیدا بر تاکید اما دارد، اختصاص آشنایی و معرفی به اول جلسه دو .یک

 .بشوم خواهم می چه و هستم چه من که است

 پرسش چند همراه به توضیحاتی حاوي که شود می ارسال صوتی فایل یا ویدیو یک جلسه هر از پیش .دو

 .شود ارسال جلسه هر از پیش و نوشته باید اي صفحه یک از کمتر هاي متن صورت به فقط ها پاسخ است؟

 .است زندگی عین بلکه نیست کار کردن فکر گیرند می یاد جلسات تمام طول در آموزان دانش .سه



 
13 

انسانی علوم دپارتمان برنامه  
 

 حرف نویسند، می :کنند می کار سه فقط جلسات تمام طول در سه، ي نکته به توجه با آموزان دانش .چهار

 را غیردرسی کتابی بنده مشورت با اول ي جلسه دو همان در آموز دانش هر(خوانند  می کتاب و زنند می

 صوتی فایل یک در را آن از گزارشی دوره پایان در و بخواند دوره طول در کند، تهیه باید که کند می انتخاب

 ).کند بارگذاري دوستانش براي دقیقه 11 تا5

 ها استدالل تصحیح :کند می هم را کار سه این جلسات، تمام طول در سه، ي نکته به توجه بی مدرس .چهار

 آموزان دانش فردي هاي خالقیت سازي برجسته کشف گفتگوها، خالل در استدالل صحیح هاي روش ترویج و

 کند پیدا پژوهش براي موضوعی که این براي آموز دانش به کمک نظر، اظهار و ها نوشته ي مطالعه طریق از

 .دهد انجام خالق و صحیح ساده، را آن و

 است بهتر پایه سه هر در اما بود، خواهد مدنظر البته که ها کتاب محتواي به توجه با رسد می نظر به :پنج

 براي بتوان گاه آن، شد طی سالمت به دوره اگر تا شوند طرح اجرا ي نحوه در هایی تفاوت با موضوعات همین

 .درانداخت دیگري طرح نه و هشت به هشت و هفت ارتقاي
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 :دومبخش 

 مطالعات اجتماعی درس

 --کالم رئیس دپارتمان--

مطالعات، به دلیل شرایط حاکم و نبود امکان براي اجراي کارگاههاي در طراحی انجام شده براي درس 
 شهروندي که در برنامه کلی آمده، صاحب کرسی در ترم دوم به مفهوم شهروندي سیاسی خواهند پرداخت. 

در نتیجه ترم اول به مفهوم چرایی، چیستی و کجایی ایران و ترم دوم به مفهوم شهروندي براي ایران 
 است. اختصاص یافته

صاحب کرسی جناب دکتر احسان شعردوست، داراي مدرك علوم سیاسی و ارتباطات از دانشگاه شهید 
بهشتی، دانشگاه صدا و سیما و دانشجوي دکتراي در دانشگاه ملی تاجیکستان هستند و سابقه تدریس مرتبط 

 با مفاهیم درس مطالعات در مدرسه مفید و موسسات خصوصی را دارند. 
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 —درس مطالعات اجتماعی یکل ساختار--
 )1400-1399مجتمع آموزشی خاتم دبیرستان دوره اول (

 دپارتمان علوم انسانی
 طراح: احسان شعردوست

  

 درس  تی. مقدمه در باب اهم1

به صورت فصول جدا از هم  یو مدن یاجغراف خ،یحوزه تار 3 رستانیدوره اول دب یدرس مطالعات اجتماع در
 ییهاحوزه ضرور، ریمحور و نه انباشت محفوظات غمعلومات کردیتالش بر آن است که با رو شده است. انیب

و  میکه دانش آموز به دنبال کشف مفاه يبه گونه ا میهستند را فعال کن ریآموز درگدانش شهیکه با فکر و اند
 شود. قیتشو یاجتماع یکاربست آنها در زندگ يبه صورت کاربرد

 درس، نینگاه ما به ا همراه او خواهد بود و یدر تمام زندگگیرد، ساختار یاد می نیدر اآموز دانش آنچه
 است. یبه مثابه سبک زندگ یمطالعات اجتماع

 

 منتخب: یآموزش يتئور/ينظر يها دهی. ا2

مهمتر توانمند و از همه  هر سال نسبت به موضوعات مطروحه آگاه، انیبر آن است که دانش آموز در پا بنا
 مسئول و دغدغه مند شود.

تا با نگاه به گذشته و فلسفه  میبه دست دانش آموز بده يتر قیو ابزار عم میبگذار یرا فراتر از کتاب درس پا
بهتر  یمکان میو ترس ندهیبه آ يقتریسطح کشور،جهان و کائنات) نگاه دق 3(در  خود یرامونیپ طیمح يوجود

دانش آموز در قالبهاي مختلف  ريبراي نیل به این هدف مشارکت حداکث داشته باشد. یاجتماع ستیز يبرا
 خواهد گرفت. توجهاز قبیل پروژه،ارائه،مشارکت در بحثها و ... مورد 

 

محتوا  شیچهار مرحله آموزش معکوس (پ يو شرح نحوه برگزار نییشامل تع ییاجرا يها دهی. ا3
 ):یدر هر هفته آموزش یابیارز /  LMSشکل آموزش / /

به دانش آموز ارائه  يا قهیدق 10-5ي پیش محتوا به مدت دئویساده هستند و در و اریبس یکل میمفاه-
 .شودیطرح سوال م دئویو انیپا در شوند،یم
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که انجام  یکه دانش آموزان راجع به دو سوال با توجه به مطالعات دهدیدر کالس تعامل رخ م یاتفاق اصل-
 .کنندیر و گفتگو مظهار نظداده اند ا

که متناسب با موضوع و  ردیگیشکل م دادیرو کیتجربه  ایو طیمواجهه با مح در م،یاز مفاه يادیبخش ز-
 .شودیم فیتعر ناریوب ایو  ،نشستيمجاز ای یکیزیف دیدر قالب بازد طیشرا

 تواندیرا ارائه خواهد داد که بسته به عالقه و ذوق خود م یتیهر ترم فعال انیپا ایترم و  یموز درطآهر دانش -
بر آن دارد که  یسع تیفعال نیکه ا نجاستیخود را ارائه دهد.اما نکته ا يشنهادیبسته پ ایو  دئویر،ویمتن،تصو

کالس  نیا میچرا که مفاه نداشته باشد، فیتکل رفعو نگاه  یدلزدگ جادیبرخاسته از ذوق دانش آموز باشد و ا
از ارائه در کالس را به دانش آموز  یبخش توانیم ي(در صورت عالقمند با دانش اموز خواهند بود شهیهم تا

 انیکمتر قابل کنترل است را دردست داشت و هم ب يرظن يکه در کالسها یواگذار کرد تا هم مشارکت کالس
 دانش آموز را محک زد.)

مرآت و  شنیکیکشور است با اپل ینگاه آموزش رسمچون کالس فراتر از سطح کتاب خواهد بود،آنچه که -
 در ساختار ال ام اس به دانش آموز ارائه خواهد شد.

 

 ):یهفته آموزش 24در  یررسمیو غ یرسم یآموزش يمحتوا عی(توز یآموزش میتقو نیی. تع4

یران در کالس با زیرعنوان چیستی و کجایی ا ادر ترم اول مفهوم فلسفه ایران درقالب دروس تاریخ و جغرافی-
 هفتم،ارتباط این مفهوم با جهان در کالس هشتم و رابطه این مفهوم با کائنات در کالس نهم بحث خواهد شد.

در ترم دوم مفاهیم مدنی تحت عنوان کلی تربیت شهروندي و با زیرعنوانهاي مرتبط با هر پایه ارائه خواهد -
 شد.

 

 :يریادگی تیفیدوره و کنترل ک انیپا یابیارز ي. شکل ها5

ترم و  انیارائه شده در پا تیال ام اس و فعال يو آزمونها نیمشارکت در کالس به صورت مستمر،تمار زانیم
 خواهد داد. لیرا تشک یانیبا دانش آموز نمره پا يا قهیچند دق يگفتگو ط،یدر صورت محقق شدن شرا
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 هفته آموزشی 24طرح هاي درسی مطالعات بر مبناي 

 هفتم هیپا یمطالعات اجتماعطرح درس 

که به عنوان  یمدن میبه مفاهدوم ترم شویم و در میآن آشنا  ییو کجا یستیچ ران،یترم اول با فلسفه ا در
 پرداخت. میخواه م،یبدان دیبا رانیشهروندان ا

 اول: ترم

 مقدمه / معرفی نحوه فعالیتجلسه اول:  -

 چرا باید ایران را بشناسیم؟جلسه دوم:  -

 هویت ایرانی یعنی چه؟جلسه سوم:  -

 ایران چیست؟ اقوام : چهارمجلسه -

 هاي سرزمین ایرانایران چیست؟ ویژگی: پنجمجلسه -

 )1( باستان رانیا خیتار؟ ستیچ رانیا :ششمجلسه -

 باستان رانیر اد یفرهنگ و سبک زندگ) / 2( باستان رانیا خیتار ؟ستیچ رانیا جلسه هفتم: -

 باستان  رانیا یاجتماع-ياوضاع اقتصاد) / 3( باستان رانیا خیتارایران چیست؟  جلسه هشتم: -

 یرانیا ستنیبحران در زجلسه نهم: در ایران سفر کنیم! /  -

 ) / چه باید کرد؟1جلسه دهم: ایران سرزمین خوبان (

 : ارائه دانش آموزان.ازدهمیلسه ج -

 .یابیارزش يجلسه دوازدهم: گفتگو برا-

 دوم: ترم

 .ياز مفهوم شهروند سیاسیجلسه اول: درك -

 شهروند خوب / چراییجلسه دوم: -

 يحق شهروند یحقوق یمبان ،يشهروند حق تها،یجلسه سوم: حقوق و مسئول-

 يمفهوم گفتگو و کنشگر نییدر شهر و تب ییجلسه چهارم: تکثرگرا-
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 (مجلس)یمدن مشارکت ،يقانونگذار قانون، جلسه پنجم:-

 ایاحزاب در دنجلسه ششم:  -

 رانیجلسه هفتم: احزاب در ا-

 مهیب:  1ساختارهاي زندگی اجتماعی جلسه هشتم: -

 بورس.:  2ساختارهاي زندگی اجتماعی جلسه نهم: -

 : ارائه دانش آموزان.ازدهمیجلسه دهم و -

 .یابیارزش يجلسه دوازدهم: گفتگو برا-

 

 هشتم هیپا یطرح درس مطالعات اجتماع

که به عنوان  یمدن میبه مفاهدوم ترم شویم و در میآن آشنا  ییو کجا یستیچ ران،یترم اول با فلسفه ا در
 پرداخت. میخواه م،یبدان دیبا رانیشهروندان ا

 اول: ترم

 مقدمه / معرفی نحوه فعالیتجلسه اول:  -

 چرا باید ایران را بشناسیم؟جلسه دوم:  -

 هویت ایرانی یعنی چه؟جلسه سوم:  -

 )انهیم يای(آس و فرارود رانیا / پل شرق و غربایران چیست؟ / ایران : چهارمجلسه -

 تمدنها. يگفتگو گفتمان، کیبه مثابه  رانیا در جهان: رانیتمدن ا گاهیجاایران چیست؟ / جلسه پنجم: -

 و اعراب رانیا ایران چیست؟ /  :ششمجلسه -

 و اسالم. رانیخدمات متقابل ا ایران چیست؟ /: هفتمجلسه -

 .یرانیا تیو نسبت آن با مفهوم هو رانیدر ا یعیفرهنگ ش عاشورا،ایران چیست؟ / جلسه ششم:  -

 .ریفرهنگ بر شمش يروزیو پ رانیحمله مغول به اایران چیست؟ / جلسه هفتم: -

 .یرانیا ستنیجلسه هشتم: بحران در ز-
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 ) / چه باید کرد؟2ایران سرزمین خوبان (جلسه نهم: -

 : ارائه دانش آموزان.ازدهمیجلسه دهم و -

 .یابیارزش يجلسه دوازدهم: گفتگو برا-

 دوم: ترم

 .ياز مفهوم شهروند سیاسیجلسه اول: درك -

 .يشهروند تیجلسه دوم: ترب-

 .ی در ایران امروزاجتماع یو زوال همبستگ رانیا شهروندجلسه سوم: -

 حکومت.انواع  حکومت، شیدایجلسه چهارم: فلسفه پ-

 .رانیجلسه پنجم: حکومت در ا-

 .یتیحاکم يو نهادها هیقوه قضائ جلسه ششم: دولت، -

 .یجلسه هفتم: جامعه مدن-

 جلسه هشتم: رسانه.-

 ).ی(رسانه تعامليمجاز يجلسه نهم: فضا-

 : ارائه دانش آموزان.ازدهمیجلسه دهم و -

 .یابیارزش يجلسه دوازدهم: گفتگو برا-

  

 نهم هیپا یدرس مطالعات اجتماع طرح

که به عنوان  یمدن میبه مفاهدوم ترم شویم و در میآن آشنا  ییو کجا یستیچ ران،یترم اول با فلسفه ا در
 پرداخت. میخواه م،یبدان دیبا رانیشهروندان ا

 اول: ترم

 مقدمه / معرفی نحوه فعالیتجلسه اول:  -

 چرا باید ایران را بشناسیم؟جلسه دوم:  -
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 ایران چیست؟ / هویت ایرانی یعنی چه؟جلسه سوم:  -

 تشیع صفوي. تشیع علوي، ایران چیست؟ /: چهارمجلسه -

 اولین گام دموکراسی خواهی. مشروطه،ایران چیست؟ / : پنجمجلسه -

 آغاز یک پایان. پهلوي،ایران چیست؟ / : ششمجلسه -

 تراتژیها.اس ریشه ها، انقالب اسالمی،ایران چیست؟ / : هفتمجلسه  -

 هاي وابستهایران در زمین / سرنوشت : گهواره زمین؛شتمجلسه ه-

 / آینده ایران  عدالت جمعیت، : زیست بوم،نهمجلسه -

 ) / چه باید کرد؟3ایران سرزمین خوبان (: دهمجلسه -

 : ارائه دانش آموزان.ازدهمیجلسه دهم و -

 .یابیارزش يجلسه دوازدهم: گفتگو برا-

 دوم: ترم

 .ياز مفهوم شهروند سیاسیجلسه اول: درك -

 .يشهروند تیجلسه دوم: ترب-

 .يحق شهروند یحقوق ی،مبانيجلسه سوم: حق شهروند-

 تجدد. سنت، جلسه چهارم: فرهنگ،-

 جامعه. خانواده، جلسه پنجم: هویت،-

 (تکمیلی) و ایران ایجلسه ششم: احزاب در دن -

 الري دینی.مردمسا جامعه مدنی، جلسه هفتم: حکومت،-

 و زندگیجلسه هشتم: اقتصاد -

 ج.ا.ا)اداري (ساختارهاي  وزارتخانه سازمان، جلسه نهم: نهاد،-

 : ارائه دانش آموزان.ازدهمیجلسه دهم و -

 .یابیارزش يجلسه دوازدهم: گفتگو برا-
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 :سومبخش 

 و نگارش یفارس اتیادب درس

 --کالم رئیس دپارتمان--

 نوشتن و خواندن) (گوش کردن،صحبت کردن، یزبان یچهار مهارت اصل يارتقارشد و در درس ادبیات هدف 
است. براي رسیدن به این هدف کلی و در تناسب با بخش هاي دیگر دپارتمان، ضمن پایبندي به اهداف 
آموزش رسمی، به سراغ فردي رفتیم که بتواند ضمن اجراي کامل و جذاب کتاب درسی با خالقیت در اجرا 

ا به دانش آموزان بچشاند. براي این منظور جناب کرباسیان انتخاب شدند که عالوه بر سابقه تدریس لذت ادبی ر
بر آموزش معکوس  یو خالق مبتن یتعامل يکردیروموزیسین هستند و با و مقام ملی در مشاعره، در ادبیات 

 اند. شدهدرسی مانند ادبیات در فضاي مجازي گزینه منتخب دپارتمان معرفی  يو همچنین دشواري هاي اجرا

الزم به ذکر است، در بخش تعامل ادبیات به مفهوم لذت ادبیات خواهیم پرداخت که در این برنامه نیامده و با 
 ارائه خواهد شد. به مرور آموزان می گیریم، تدوین و توجه بازخوردهایی که از دانش

 

 نکته: 
، کارگاههایی مانند نویسندگی، (لذت ادبیات) در بخش تعامل

مشاعره، ادبیات داستانی جهان برگزار خواهد شد و رویدادهایی 
آموزان با بخش دانشمانند دعوت از یک ناشر براي آشنایی 

در دستور و... نشر، دعوت از نویسندگان و شاعران حرفه اي 
  کار است. 
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 )1373 متولد( انیاحمد کرباس

 دانشگاه تهران تیریمد یکارشناس

 در دانشگاه تهران خیتار يدانشجو

 92سال  یکنکور انسان  293 رتبه

و  ستانی(س در مناطق محروم سیو دو سال تدر یچدر کانون قلم اتیادب سیدو سال تدر سابقه
 شهر قصرقند)_بلوچستان

 فرهنگ، ران،یا يهاویدر مشاعره و شرکت در مسابقات متعدد مشاعره در شبکه آموزش و راد یرتبه مل دارنده
 ...و جوان

 تار .تار و سه دف، یسنت يهاساز مدرس
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 --ادبیاتدرس  یکل ساختار--
 )1400-1399مجتمع آموزشی خاتم دبیرستان دوره اول (

 دپارتمان علوم انسانی
 طراح: احمد کرباسیان

 

 منتخب: یآموزش يتئور/ينظر يهادهی. ا2

دانشگاهها  يورود يساالنه و آزمون ها يدانش آموزان در آزمون ها تیموفق يالزم برا يها یامادگایجاد  )1
 و موسسات

 به دانش آموزان ریدب ياز نگاه مستبدانه  يو دانش آموزان و دور ریدب نیمناسب ب يرابطه  جادی)ا2
 و جهان رانیآن ها با آثار شاخص و ممتاز ا ییبه دانش آموزان و آشنا ی)چشاندن لذت ادب3
 دانش آموزان یمذکور به سبک زندگ میمفاه قیروزمره و تزر میبه مفاه یادب می)گره زدن مفاه4
 يرشته ا انیبر ارتباطات م ژهیدپارتمان و توجه و ياعضا نی)ارتباط منسجم بب5
 

محتوا  شیچهار مرحله آموزش معکوس (پ يو شرح نحوه برگزار نییشامل تع ییاجرا يها دهی. ا3
 ):یدر هر هفته آموزش یابیارز /  LMSشکل آموزش /  /

 منظوم اتیخصوصا در ادب اتیآموزش ادب يبرا یقیعلم موس يها تی)استفاده از ظرف1
واژه  -یشناس شهیواژگان در ذهن دانش آموزان(ر یمعان تیتثب يبرا یبر دانش زبان شناس ژهی)توجه و2

 و ...) یپژوه
بودن درد و  نیریمانند:ش یمثال مفهوم يمنظوم و منثور .برا اتیدر ادب جیرا میمفاه ی)استخراج و بررس3

زهر -رفت دیغمش رقص کنان با ریشمش ری:زرینظ ییرسد.با نمونه ها یکه از جانب معشوق به عاشق م یستم
 از تو نوش دارو و ...)

 کردن دانش اموزان ریو درگ یتعامل يفضا  يارتقا يدر طول ترم برا ییپروژه ها فی)تعر4
 

 ):یهفته آموزش 24در  یررسمیو غ یرسم یآموزش يمحتوا عی(توز یآموزش میتقو نیی. تع4

 در ادامه به تفصیل آمده است. 
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 :يریادگی تیفیدوره و کنترل ک انیپا یابیارز ي. شکل ها5

 مداوم ارزیابی و اي دوره ارزیابی .است نظر مد ارزیابی نوع دو

 آموزان دانش از پژوهشش و گزارش درخواست و lms بر ویژه توجه و تاکید :مداوم هاي ارزیابی

 کتاب هاي بندي فصل مبناي بر هایی آزمون طراحی و مطالب بندي جمع :اي دوره ارزیابی
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 هفته آموزشی 24بر مبناي  ادبیاتطرح هاي درسی 

 هفتم هیپا 
کالس ،  یچگونگ نییتب-و نگارش  یفارس اتیاهداف، چشم انداز و انتظارات درس ادب نییتع اول: جلسه

 - lmsو  نی،حل تمر یابیارز
با دانش آموزان و  ییآشنا-آن سیو تدر اتیدنبال کردن ادب يبرا قمیه ها و عال زیانگ انیخود و ب یمعرف 

خواندن داستان _ يریمش دونیخواندن شعر کوچه از فر-قشانیها و عال زهیپرسش در مورد انتظارات و انگ
 کوتاه طنز

 یو غزل/روان خوان يقالب مثنو یو بررس لیتحل-و مجنون یلیل يخواندن مقدمه -یشناس ینظام دوم: جلسه
 يپرداز تیداستان کژال و صحبت در مورد شخص

دکتر  ریاز کتاب کو ییدرس دوم (تکه ها سیرتدی / میتعل اتیادب ياهداف و نمونه ها یمعرف سوم: جلسه
درس سوم کتاب با عنوان: نسل  یو روان خوان سیتدري / از گلستان سعد یتیحکا ی)خواندن و بررسیعتیشر

 ساز ندهیآ
 یپور)بررس نیام صریاز ق يمنظوم معاصر خوانش شعر درس اول(شعر اتیبا ادب یاجمال ییآشنا چهارم: جلسه

از محمد  يدرس چهارم.(شعر يارائه -یسیخالصه نو يصحبت در مورد مهارت ها_در شعر فیو رد هیقاف
 جواد محبت)

حرف  یبررس- یعلم زندگان-بدهم؟ یقلب کوچکم را به چه کس-یبه مثابه سبک زندگ اتیجلسه پنجم: ادب
 "را"

 اصفهان  ي سفرنامهي/ لحظه هاست افعال اسناد نیهم یزندگ _یبه مثابه سبک زندگ اتیادب :هشتم جلسه
 یزندگ_در صدف يدیمروار/  اتیامام(ره)نقش مُسندکالس ادب حتینامه نص ینهم: خاطرات و زندگ جلسه

  یپروفسور حساب
شخص و زمان  یبررسییرجا دیشه مانیعهد و پ_از ملک الشعرا  ينامه شعر یو زندگ خاطرات: دهم  جلسه

 )ی(دانش زبان
 جمال زاده يداستان ها_ یداستان خوان :ازدهمی جلسه
  یابیو ارز يجمع بند :دوازدهم جلسه

 
 

 دوم: ترم
 متصل و منفصل ریضما یبررس_کوین يو اسالماسوه  رانیخدمات متقابل ا ی: اسالم و انقالب اسالمکی جلسه
 را دوست دارم؟ یچرا زبان فارس_ يداریپا اتیادب_ یداستان مرخص_ ینیامام خم دوم: جلسه
  يپرداز تیشخص_و شاپرك  یآدم آهن_جهان  اتیادب سوم: جلسه
 شیاین_دانا  ریپ_ میتوانیما م_جهان  اتیادب چهارم: جلسه
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 از چخوف  يا شنامهینما_جهان  اتیپنجم: ادب جلسه
  یبوم اتیادب :ششم جلسه
  یبوم اتیادب هفتم: جلسه
  يریگ يبه صورت را لمیانتخاب ف_نمایو س اتیادب هشتم: جلسه
  هامیا ي هیارا_ یحافظ شناس نهم: جلسه
  یروان خوان_و دمنه  لهیکل دهم: جلسه
 اغراق ي هیآرا_ یشاهنامه خوان :ازدهمی جلسه
 یابیو ارز يدوازدهم :جمع بند جلسه

 
 )اول ترم(هشتم ي پایه

کالس ،  یچگونگ نییتب-و نگارش  یفارس اتیاهداف، چشم انداز و انتظارات درس ادب نییتع اول: جلسه
 - lmsو  نیحل تمر ،یابیارز

 یبررسیشعر يدر مورد قالب ها صحبتیبه بوستان سعد ژهیو یهمراه با نگاه یشناس يسعد دوم: هجلس
 -دهم کتاب يدر شعر صفحه  هیو قاف فیرد

 البالغه)از نهج ییها(خطبه درس دوم سیتدر- یمیتعل اتیادب ياهداف و نمونه ها یمعرف سوم: جلسه
درس جوانه و سنگ صحبت در مورد  ینهج البالغهروان خوان يها يبند میبا تقسآشناکردن دانش آموزان 

 یسیخالصه نو يمهارت ها
از  يدرس اول(شعر سیتدر-رحمان دوست یو مصطف هیریقش ياز رساله  یتیخواندن حکا چهارم: جلسه

 که در شعر آمده است یشناخت خداوند با توجه به مطالب يصحبت در مورد راه ها_ور) پ نیام صریق
 ایران ارمغان-ادبیات در ایران :پنجم جلسه
 بومی ادبیات :ششم جلسه
 )زبانی دانش(اسمی گروه-نیکان آداب_نیکبختی راه-زندگی سبک مثابه به ادبیات :هفتم جلسه
 )خوانی روان(مهدي آقا- آزادگی _زندگی سبک مثابه به ادبیات :هشتم جلسه
 پسین هاي وابسته و بیانی صفت-وزیر ي زاده آشپز_باهوش نوجوان- نامه زندگی و خاطرات: نهم جلسه
 )زبانی دانش(شمارشی و اشاره صفت-داران پرچم- نامه دو-آمیز سحر قلم: دهم جلسه
 زاده جمال هاي داستان_ خوانی داستان :یازدهم جلسه
 ارزیابی و بندي جمع :دوازدهم جلسه

 
 :دوم ترم

 )زبانی دانش(اسم هاي وابسته-انقالب ادبیات-حق شیر-اسالم و انقالب ادبیات: یک جلسه
 )ادبی دانش(ردیف و کایه مباحث-آموختن شوق-حسین یاد-اسالم و انقالب ادبیات :دوم جلسه
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 بومی ادبیات :سوم جلسه
 ) زبانی هاي دانش(مبهم صفت-سنگ کودکان-آزادي ي پرنده-جهان ادبیات :چهارم جلسه
 پنجره سوي آن-شکسپیر با آشنایی-خوشبختی راز-حهان ادبیات : ششم جلسه
 اي رایانه هاي بازي و ادبیات :هفتم جلسه
  گیري راي صورت به فیلم انتخاب_سینما و ادبیات :هشتم جلسه
  ایهام ي ارایه_ شناسی حافظ :نهم جلسه
  خوانی روان_ دمنه و کلیله :دهم جلسه
 اغراق ي آرایه_ خوانی شاهنامه :یازدهم جلسه
 ارزیابی و بندي جمع: دوازدهم جلسه

 
 )اول ترم(نهم ي پایه

کالس ،  یچگونگ نییتب-و نگارش  یفارس اتیاهداف، چشم انداز و انتظارات درس ادب نییتع اول: جلسه
 - lmsو  نی،حل تمر یابیارز

دهم  يدر شعر صفحه  هیو قاف فیرد یبررسیشعر يصحبت در مورد قالب ها_ یشناس یفردوس دوم: جلسه
 دیاز اسرار التوح یتیخواندن حکا-کتاب

درس  سیتدر- یاعتصام نیاز پرو يخواندن شعر- یمیتعل اتیادب ياهداف و نمونه ها یمعرف سوم: جلسه
 )نیچهارم(هم نش

 يایمیاز کتاب ک يپاره ا یخوانش و بررس_یفیتوص اتیادب ياهداف و  و نمونه ها یمعرف چهارم: جلسه
 هلن کلر ي نامهیاز زندگ ییقسمت ها  یروان خوان-سعادت
 )قصاید(شناسی سعدي :پنجم جلسه
 : بومی ادبیات :ششم جلسه
 )زبانی دانش(فعلی گروه-امید پرتو-زندگانی آداب-زندگی سبک مثابه به ادبیات : هفتم جلسه
 )خوانی روان(اندیشی دور- میهن مام با همزیستی _زندگی سبک مثابه به ادبیات : هشتم جلسه
 شناسی حافظ :نهم جلسه
 )زبانی دانش(فعلی گروه-پرسش  آخرین-موفقیت راز- نامه زندگی و خاطرات: دهم جلسه
 )زبانی دانش(فعلی گروه-پارسا زن-دیگر آرشی- نامه زندگی و خاطرات :یازدهم جلسه
 زاده جمال هاي داستان_ خوانی داستان :یازدهم جلسه
 ارزیابی و بندي جمع : دوازدهم جلسه

 
 :دوم ترم

 )زبانی دانش(فعلی گروه-غزیبان آشناي-رحمت آور پیام-اسالم و انقالب ادبیات: یک جلسه
 )ادبی دانش(آرایه مباحث-ها دوبیتی-پنهان پیداي-اسالم و انقالب ادبیات :دوم جلسه
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 بومی ادبیات :سوم جلسه
 ) زبانی هاي دانش(اسم هاي وابسته-کوچولو شازده-جهان ادبیات :چهارم جلسه
 نقاش دو-آرزو-جهان ادبیات : ششم جلسه
 اي رایانه هاي بازي و ادبیات :هفتم جلسه
  گیري راي صورت به فیلم انتخاب_سینما و ادبیات :هشتم جلسه
  تعلیل حسن ي ارایه_ شناسی عطار :نهم جلسه
  خوانی روان_ دمنه و کلیله :دهم جلسه
 اغراق ي آرایه_ خوانی شاهنامه :یازدهم جلسه
 ارزیابی و بندي جمع: دوازدهم جلسه

 

 

 


