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 بسمه تعالی 

 السالم علیک یا صاحب الزمان عج 

 چگونه طرح درس بنویسیم ؟ 

یبهارستان ... سامانه ارتباط انییزهرا تیشده :  کانون مهدو هیته  

یدیا      09370155680( : امی)ارسال پ   @zahrayan313   

کانال نکیل  @kanonemahdavi  

98ماه  ید یکودک مهدو یمرب تیدوره ترب انیمرب ژهیو       

 طرح درس : 

از برنامه ریزی و سازمان دهی الدامات ومجموعه فعالیت هایی است که معلم با توجه به هدف های 

.آموزشی خصوصیات رشد و توانایی های فراگیران برای یک زمان مشخص تدوین می کند  

  چرا طرح درس؟؟؟

 ایجاد نظم وترتیب•

 عدم فراموشی•

 مشخص کردن مشکالت احتمالی•

 آسان شدن ارزشیابی•
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 وا دار شدن معلم به مطالعه وپژوهش•

 اعتماد به نفس وکم شدن استرس•

 استفاده بهتر از زمان•

 انواع طرح درس )سالیانه ، ماهانه ، هفتگی و روزانه ( می باشد 

  انواع طرح درس روزانه

: موضوع محور -1  

 حول محور یک موضوع است و دانش آموزان ومعلم آزادی عمل بیشتری دارند

مثال طرح درس دانشگاه   

:کتاب محور -2  

این  طرح به گونه ای است که معلم از لبل برنامه را با استفاده از کتاب درسی و بصورت محدود تهیه 

ز محدود است . مثال  در مدرسهمی کند وآز ادی عمل دانش آموز کم است مدت زمان نی  

ر:کودک محو -3  

 بر اساس سالیك و نیاز های کودکان تهیه میشود البته با مشارکت آنان مثال پیش دبستانی

-4 مسئله محور  

 بر اساس یک مسئله خاصی چون شرایط زندگی و مسائل اجتماعی و...... تهیه میشود.
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 مرحله ممدماتی : 

گرمایش ، صوتی و....( چک و کنترل شود..)فضا ، نور کالس ، سیستم   

هر معلمی لبل از شروع درس باید از حضور دانش آموزان آگاهی حاصل کند ، همچنین مطمئن شود که 

آنان از سالمت روحی و جسمی برای شروع درس آمادگی دارند . در این مرحله نیز گروه ها تشکیل 

درس نباید زیاد طول بکشد زیرا طوالنی شدن این وجه داشت که کارهای لبل از شروع تباید .می شوند

.مرحله از شور و شوق اولیه فراگیران می کاهد   

فعالیتهای ممدماتی :معلم باید كارهایی را كه لبل از شروع تدریس الزم است انجام دهد ذكر كند مانند 

و جسمی سالم و احوالپرسی، حضور و غیاب دانش آموزان ،دیدن تكالیف ،بررسی سالمت روانی 

شاگردان ،دادن تذكرات الزم  باید توجه داشت كه زمان انجام كارهای لبل از شروع تدریس نباید زیاد 

.طوالنی باشد  

زهیانگ  جادی) ا یآماده ساز      

• دیدانش آموزان به درس جد یلبل اتیاتصال تجرب یعنی یساز آماده   

یآماده ساز یها روش  

زدن  مثال  

گفتن داستان  

- نمودار  چارت و  لهیعکس  تاتر   وس  لمیف  شینما ...... 

 شعر-

 خاطره-•

 سوال-•
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 خالصه درس لبل-•

•-   پخش صدا

در این مرحله به تکالیف های جلسه ی گذشته می پردازند:   مرور مباحث لبلی  

 اهداف کلی :

صورت که در نوشتن  نیبا هم متفاوت است .به ا زین یو رفتار یمورد استفاده در اهداف کل افعال

دادن  صی، درک کردن ،تشخ دنیاز افعال مبهم مانند آشنا شدن ، دانستن ، فهم دیدرس با یاهداف کل

   .دگرفتن استفاده کرد ای،آگاه شدن و 

آن دسته از اهداف آموزشی كه به صورت عبارتهای كلی بیان می شوند هدفهای كلی آموزشی گفته می 

هدفهای كلی تغییر مطلوبی را كه باید در رفتار شاگردان ایجاد شودمشخص نمی كنند هدفهای كلی   شود

مبهم اند و به آسانی لابل وصول نیستند  معموال هدف كلی در ین جمله و به صورت كلی بیان می شود 

 :و تمریبا مشابهت زیادی با عنوان درس دارد. مثال

.كاربرد آن آشنا شونددانش آموزان با مفهوم مماومت و   

.هدف هایی که بعد از درس انتظار داریم دانش آموزان به آن برسند  

هدف های کلی در لالب جمالت  ویا با استفاده از افعال کلی ومبهم بیان میشوند ولابل اندازه گیری •

 .نیستند

 فعل های مورد استفاده•

 ...........درک کنند-بفهمند- بشناسند –پی ببرند –بدانند –یاد بگیرند –آشنا شوند  و•

.نوشت ریرا به شکل ز یو رفتار یتوان اهداف کل یبه عنوان نمونه م  
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 اهداف کلی  مهدوی : فراگیران با مفاهیم انتظار ، و تکالیف منتظران اشنا شوند...

.آشنا شود نی:دانش آموز با سا ختمان درون زم یکل هدف . 

کند فیمفهوم سنگ کره را تعر سیتدر انیرود پس از پا ی: از دانش آموز انتظار م یرفتار هدف . 

• .مثال آشنایی با جمع های دو رلمی  یا  فراگیران با جمع های دو رلمی آشنا شوند  

 مثال مهدوی ... اهداف کلی 

مهدویت و انتظار اشنا شوند...فراگیران با مفهوم   

 کودکان با امام زمان عج اشنا شوند و مفهوم انتظار را درک کنند )دو هدف (

« هدفهای جزئی   

هدفهای جزئی یا مرحله ای از هدفهای كلی محدودتر و نسبت به هدفهای رفتاری جامعیت و شمول 

بیشتری دارد دلت در نوشتن هدفهای بیشتری دارند. هدف جزئی نسبت به هدف كلی جنبه های عملی 

.جزئی و تنظیم درست توالی آن موجب نظم بیشتر فعالیتهای آموزشی می شود  

 در طرح درس لزومی به نوشتن اهداف جزئی نیست ولی نوشتن آنها كه براساس عناوین فرعی درس 

...نوشته می شود به نوشتن هدفهای رفتاری كمن خواهد كرد  

  .د ...هدف کلی : فراگیران سیر جریان کلی ظهوررا درک کنندعناوین جزیی کلی هستن

 هدف جزیی : شناخت عالیم حتمی و... چگونگی لیام سفیانی و... 

 behavioral objectives     هدف های رفتاری

هدف هایی که لابل اندازه گیری ومشاهده باشد  ورفتاری را از سوی فراگیر نشان دهد این هدف ها 

لابل مشاهده واندازه  یاز افعال رفتار دیبا یاما در نوشتن اهداف رفتار .ویژگی هستنددارای چهار 

کردن استفاده کرد. در  یریدادن ، نوشتن و اندازه گ حیکردن ، توض انیکردن ،ب فیمانند : تعر یریگ
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 یم انیانجام دهند به وضوح ب دیآموزش با انیآنچه را که دانش آموزان در جر یوالع اهداف رفتار

.کند  

هدفهای رفتاری تغییراتی است که معلم انتظار دارد تا در آغاز هر درس و لبل از شروع درس جدید در 

رفتار دانش آموز مشاهده کند که در اینصورت آنرا رفتار ورودی می گویند و یا اینکه پس از آموختن 

نامیده می شوددرس جدید رفتار او تغییر کند که رفتار اخیر ،رفتار خروجی یا پایانی  . 

هدف های رفتاری عبارتند از :اعمال ، رفتارها ، حرکات و آثاری که لابل مشاهده کردن ، شنیدن ، 

لمس کردن و لابل سنجش باشند این لبیل اهداف مشخص می سازند که دانش آموزان به هدف های کلی 

رسیده اند .برای طرح هدف های رفتاری رعایت چهار ویژگی ؛ مخاطب ، شرایط ، و معیار و درجه ، 

ضروری می باشد . در ضمن برای تدوین اهداف در نظر داشتن سطوح مختلف حیطه های ) شناختی ، 

توضیح آنکه دانشمندان تعلیم و تربیت را در سه حیطه  .عاطفی و روانی _ حرکتی ( الزامی می باشد

هن ایجاد می شود ماهیت آن دانش و تمسیم بندی کرده اند . تغییراتی که در اثر تعلیم وتربیت در ذ

معلومات است در حیطه شناختی لرار داده اند . آنچه که به ارزش ها ، نگرش ها و احساسات مربوط 

می کند در حیطه روانی _ حرکتی    می شود در حیطه عاطفی و آنچه که با مهارت های حرکتی ارتباط

  رد حیطه حرکتی می نامند...دا جای

هدفهای رفتاری یا هدفهای اجرایی به آن دسته از هدفها گفته می شود كه نوع رفتار و لابلیتهایی را كه 

انتظار داریم شاگرد پس از یادگیری مطلبی خاص به آنها برسد مشخص می كند و براساس آنها مواد 

.آموزشی و روش تدریس مناسب انتخاب می شود   

با دلت كافی آنچه را كه شاگرد باید در جریان یادگیری بیندیشند  این هدف ها با واضح ترین عبارات و 

.،انجام دهد و یا احساس كند را روشن می نماید  

هدفهای عملكردی به اندازه كافی مشخص و پر جزئیات هستند و به خوبی عملكرد دانش آموز را 

   ..مشخص می كنند و اینكه چه مولع هدفها مورد دستیابی والع شده اند

رفتار مورد مشاهده دلیمامشخص باشد از  –هدف رفتاری خوب باید دارای ویژگیهای زیر باشدالف ین 

.بكار بردن افعال و كلمات مبهم پرهیز شود .  
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 .مانند انجام دادن ، فهرست كردن ، نوشتن ، دسته بندی كردن ، محاسبه كردن ، ساختن

مشخص شده باشد بعبارت  .یا انجام گیردمولعیت یا شرایطی كه رفتار باید در آن مشاهده شود  -ب

دیگر مشخص كنیم كه شاگرد از چه چیزهایی می تواند یا نمی تواند استفاده كند و یا در كجا و در چه 

زمانی باید مهارت الزم را كسب كند. مثال با استفاده از كتاب ، بدون استفاده از ماشین حساب ،در 

 حضور جمع

دلیماًمشخص باشد .منظور حد نصابی است كه بر اساس آن رفتار معیار )درجه موفمیت (باید  -ج

%صحت 70ارزشیابی می شود . مثالًسه مورد از چهار مورد ،حدالل ین مورد ،در عرض دو دلیمه ،

  ،بدون غلط

هدف رفتاری را نباید به صورت سوال نوشت و لبل از نوشتن هدفهای رفتاری عبارتهای زیر نوشته 

.می شوند وزان انتظار می رود پس از پایان درس بتواننداز دانش آم    

 . سه تن از نویسندگان ایرانی را نام برده و حدالل یكی از آثار آنها را ذكر كنند

  رفتار :به خاطر آوردن و نام بردن         شرایط: استفاده از كتاب       معیار :سه تن

.دهیدهدف رفتاری نامناسب:حوزه ی گسترش زبان فارسی را توضیح  . 

  .هدف رفتاری مناسب :درباره اهمیت زبان فارسی دری در كشورهای همسایه نیم صفحه مطلب بنویسید

.هدف رفتاری نامناسب :چند تن از فارسی سرایان برون مرزی را نام ببرید .  

هدفهای رفتاری بر اساس سلسله مراتب از آسان به مشكل و یا بصورت پیش نیاز و پس نیاز مرتب می 

.شوند  
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نکته مهم : در تعیین هدف های آموزشی الزم است حیطه های یادگیری  مشخص گردد.یادگیری معموال 

در سه حیطه شناختی ، عاطفی  و روانی و حرکتی اتفاق می افتد...و هر کدام از این حیطه ها دارای 

 .سطوح مختلف است..

همچنین هر هدف رفتاری باید معلوم شود كه در كدام طبمه لرار می گیرد . نباید درس منحصر به ین 

حیطه های رفتاری:سطح آنهم سطوح پایین باشد   

: حیطه شناختی    cognitive 

هدف های حیطه های شناختی بر یاد آوری یا بازسازی آنچه آموختنش ضروری است تاکید دارد مانند 

حل مسئله فکری که برای این کار فرد باید نخست مساله اصلی را تشخیص دهد ، سپس مطالب داده 

این دهد. در شده را مرتب کند و آنها را با نظریه ها ، روشها و الگوهایی که یاد گرفته شده است پیوند 

هدف ها از ساده ترین سطح شناخت به پیچیده ترین و از امور ذاتی محسوس به امور معنوی و  حیطه

بیشتر با فعالیتهای ذهنی سرو كار دارد و بر اساس طبمه بندی جدید  غیر محسوس تنظیم شده است..

به مشكل به شرح زیر كه توسط كراتول یكی از شاگردان بلوم ارائه شده است شامل شش سطح از ساده 

 است :

 دانش ، درک و فهم )ترجمه – تفسیر – برون یابی ( ،كاربرد ،تجزیه و تحلیل ، ،تركیب ، ارزشیابی

  .می توانید به کتاب مهارتهای آموزشی استاد دکتر حسن شعبانی مراجعه کنید...ص 63 به بعد  

 مثال

یشناخت طهیح -مثال ..  : 

را نام ببرد رانیا تختیالف مثال  :نام پا     

) درک کردن دنیفهم  -  ) : 
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دار     یمعن یریادگیسازد  یکه خودش م یآن با جمالت نییمطلب وتب کیبردن به مفهوم  یپ ییتوانا •

کردن مثال زدن یمعن     حیترجمه     توض  

(-سه نوع از اشیاء رسانا را نام ببرید .)شناختی،دانش  

 مثال مهدوی : تاریخ غیبت صغری را بداند. )شناختی ، دانش (

(  تمسیم ین جمله ای برین جمله ای را بدون اشتباه انجام دهند .)شناختی،فهم  

 مفهوم غیبت و انتظار را بفهمد. )شناختی ، فهم ( 

(كاربرد مماومت در زندگی انسان را در ین بند بنویسند .)شناختی ،كاربرد  

) شناختی ، کاربرد ( .داندکاربرد های مفهوم انتظار را در زندگی اجتماعی ب  

تفاوت عمده ی دیدگاه غرب و فرهنگ اسالمی را در باره انسان ممایسه كنند و در چند سطر 

  ( بنویسند.)شناختی ،تجزیه و تحلیل

)شناختی و  .بنویسد و تحلیل کندنوع دیدگاه غرب و اسالم را نسبت به موضوع مهدویت و اخرالزمان 

  تجزیه و تحلیل (

  رعایت حجاب را در فرهنگ اسالمی با ذكر دالیل تو ضیح دهند . )شناختی ،ارزشیابیلزوم 

) شناختی ، ارزشیابی (  .لزوم و ضرورت موضوع مهدویت را با دالیل کافی بیان نماید  

(چهار بیت شعر با رعایت ردیف و لافیه بسراید.)شناختی ،تركیب  ) 

عبارتند از :ممایسه می كند ،تفسیر می كند ،لضاوت می  تعدادی از افعال كه در این حیطه بكار می رود

 كند

 

.  
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 affective   حیطه عاطفی

این حیطه با نگرشها ،عواطف ،عالیك وارزشها سروكار دارد. سطوح مختلف این حیطه به ترتیب  

عبارتند از : دریافت و توجه كردن ،پاسخ دادن ،ارزش گذاری ،سازماندهی ارزشها،تبلور ارزشهادر 

 شخصیت

دامنه حیطه عاطفی به حدی وسیع است که ارزشیابی درجه تحمك هدف های عینی در انان بسیار 

مشکل است...زیرا سنجش و توجه ، نگرش در ارزشهای کسب شده لحظه ای نیست و نیاز به مرالبت 

 و مشاهده مستمر و تجربه طوالنی دارد...

 :مثال

(.)عاطفی ،توجه كردنبا دلّت به فعالیتهای كالس توجه كنند   

 عالله مند به موضوع مهدویت است ....و توجه ویژه به مباحث دارد )عاطفی ، توجه( 

(از مطالعه شعر و ادب لذت ببرند .)عاطفی ،پاسخ دادن  

 از مطالعات مهدوی لذت می ورزد و دنبال می کند ) عاطفی ، پاسخ دادن( 

بدانند.)عاطفی ،ارزش گذاریخود را در لبال پیشرفت اجتماعی متعهد   

 یادگیری مباحث مهدویت را برای خود یک لیالت و توفیك می داند.)عاطفی ، ارزش گذاری( 

 (نمش برنامه ریزی منظم در حل مسائل رابدانند.)عاطفی ،سازماندهی ارزشها

(در فعالیتهای گروهی با عالله و عمالًهمكاری كنند.)عاطفی ،تبلور ارزشهادر شخصیت  

درفعالیت های مهدوی و کالسها حضور فعال و با جدیت مباحث را دنبال می کند. و حمایت های مادی و 

  معنوی می کند...
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تعدادی از افعال كه در این حیطه بكار می رود عبارتند از توصیف می كند ،یاری می كند ،پیشنهاد می 

.كند ،طرفداری می كند ،حمایت می كند .  

     حیطه روانی حركتی

psychomotor                                                             

. این حیطه شامل هدفهایی كه در این حیطه لرار می گیرد جنبه حركتی ،مهارتی ، و عملی دارند 

  :مهارتهای عملی در زمینه های فنی و حرفه ای ، تربیت بدنی ، هنر و...است 

 سطوح مختلف این حیطه عبارتند از :مشاهده و تملید ،اجرای مستمل،دلتّ دروس فنی ،هنر آزمایشگاه . 

،هماهنگی حركات ،عادی شدن عملدر عمل     

(بتوانند توپ را با كمترین خطا مانند معلم در حلمه بسكتبال پرتاب كنند .)روانی حركتی،تملید ) 

(جرای مستملبتوانند به تنهایی سوره توحید را بدون غلط بخوانند .)روانی حركتی،ا ) 

(بتوانند با دلت و با كمترین خطا ین صفحه را تایپ كنند .)روانی حركتی،دلت ) 

(بتوانند با حدالل ین خطا مجسمه ای را با خمیر بسازد. )روانی حركتی ،هماهنگی حركات ) 

بتوانند بدون خطا و با مهارت نمشه ساختمان را در ین ساعت ترسیم كنند. )روانی حركتی،عادی شدن  

(عمل  

فراگیر مهدوی با انگیزه و....نسبت به فعالیت های مهدوی به صورت عملی  الدام و برنامه ریزی می 

 کند. 

 تعدادی از افعال كه در این حیطه لرار می گیرند عبارتند از :اندازه می گیرد ،تصحیح می كند ،وزن

.می كند،طرح می كنند   
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  بدون تغییردر آنها است....حفظ واژه ها  شعر ها و دانش  :توانایی به یاد سپردن ویاد آوری مطالب

 entering behavior   پیش بینی رفتار ورودی

بر امادگی فرد برای یادگیری رفتاری تازه داللت دارد..به سخن دیگر آنچه  رفتار ورودی   

مطلبی تازه ، لبال یادگرفته است یا انچه برای شروع به یادگیری  رفتار ورودی آموخته ها و تواناییهای

( 41 .) صفوی ، امان اله ص می بایست یادگرفته باشد.  

  .رفتار ورودی به رفتاری اشاره دارد که شاگرد برای اینکه بتواند رفتار خروجی جدیدی کسب کند

تا بتوانند با به انها رسیده باشد..است كه شاگردان لبل از شروع درس جدید باید  رفتار ورودی رفتاری 

اید لبال اموخته باشد.رفتار ورودی اجر و پی ساختمانی است .هدف های اجرایی دست یابندموفمیت به 

( 41که آجرهای بعدی بروی ان چیده می شود...)همان ص    

شروع درس تازه در ذهن دانش آموزان وجود داشته باشد که  یداللت دارد که برا نیبر ا یرفتار ورود

با مشکل  یریادگیو  یاددهی ندیاطالعات در فرا نیدانش آموزان است و بدون ا یهمان ساخت شناخت

تا بر حسب آن اطالعات دانش آموزان  میاطالعات با خبر باش نیاز ا دیخورد و با میخواه شیپ یعمده ا

.است یلذا نوشتن آن ها در طرح درس لزوم میو ادامه بده میدرس را شروع کن  

دارند...<و  ییاشنا تیتا چه اندازه با موضوعات مهدو رانیفراگ ایا تیمهدو: لبل از طرح مباحث  مثال

انان چمدر است ؟؟ ییسطح اشنا زانیم   

اگر معلم از میزان معلومات و مهارتهای شاگردان خود مطلع نباشد ممكن است مطالب آموزشی را بدون 

توجه به تواناییهای شاگردان انتخاب كند مثالً عمل ضرب برای تفهیم عمل تمسیم ین پیش نیاز یا رفتار 

.ورودی است كه اگر آموخته نشود شاگرد نمی تواند عمل تمسیم را انجام دهد   



 

  Page 
13 

 
  

 رفتار ورودی الزاماًبه معنای درس لبلی نیست بلكه مفاهیم پیش نیاز درس جدید هستند كه برای درن 

درصد یادگیری بستگی به پیش 70و فهم درس الزم و ضروری هستند .تحمیمات نشان می دهد كه 

   .نیازهای مناسب در شاگردان دارد

برای بعضی زائد اما برای دیگری تعیین نمطه شروع هنگام اجرا در كالسهای درس ممكن است 

ضروری باشد ولی طراح باید بتوانند دانش آموزانی را كه برای آنها آموزش مناسب نیست شناسایی 

   .كند تا آموزش ترمیمی داده شود

 به عبارت رفتار ورودی ،"پیش نیاز" و " پیش دانسته" هم می گویند. .

د ونبوت باشد ... به عنوان مثال اگر پیش نیاز های مباحث مهدویت می تواند اصل توحی

را لبول کند ؟؟؟فردی توحید  و نبوت را لبول  ندارد می تواند امامت امام   

مفاهیم انتظار است ..اگر فردی مفهوم یا شناخت اسیب های مهدویت مستلزم شناخت لبلی 

.صحیح انتظار را نشناسد نمی تواند اسیب های انرا درک کند  

  شناخت خود امام برسیم ...می توانیم زیباییهای ظهور را بیان کنیم <<لبل از اینکه به 

 یادگیری معنادار چیست .

اگر بخواهیم مطلبی را بر اساس الگوی پیش سازماندهنده تدریس کنیم باید انرا با مطالب 

گذشته ای که در آن زمینه در ساخت شناسی دانش آموزان موجود است ربط دهیم که به 

.یادگیری معنادار گفته می شوداین نوع   

: تدریسو الگوهای  روش ها  

که بازخورد  یاز روش دیبا زهیانگ جادیمانند ا یگریدر مراحل د ایما در ارائه درس 

دلت الزم  دیبا سیدر انتخاب روش تدر میدارد مورد استفاده لرار بده سیرا در تدر یمناسب

را  یگریالبته موارد د .میرا انتخاب کن سیروش تدر ، سیرا کرد و بر حسب موضوع تدر
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و  یکمک آموزش لیکالس ، تعداد دانش آموزان ، وسا طی، مح هامکانات آموزشگا لیاز لب

.در نظر گرفت تا روش ما در کالس درس موثر والع شود دی... را با  

روشهای تاریخی :  –الف   

اطی معلم صحبت نمی کند بلکه سئوال  می کند و شاگردان رسمراطی : در روش سم روش  -

سخن می گویند.اما سئواالت به گونه ای تنظیم می شود که شاگرد از جهل به موضوع آگاهی 

او برای دستیابی به حمیمت ژرفا می بخشد.می کند و اندیشه   

روشهای نوین :  -ب -  

آن دانش آموز باید مسئله مورد : یادگیری اکتشافی فرایندی است که در الف روش اکتشافی  -

نظر را  مشخص می کند راه حلهای ممکنی را برای ان در نظر می گیرد . این راه حلها با توجه 

و نتیجه گیری های مناسبی رابا توجه به این آزمایش بدست اورد.به شواهد ازمایش می کند   

ترتیب صحیح راههایی که فرایندی است برای کشف توالی و  : حل مسئله روش حل مسئله  -ب -

 به یک هدف یا راه حل منتهی می شود..

 روشهای حل مسئله عبارت است از  -

حل مسئله از طریك آزمایش و خطا  - -  

حل مسئله از طریك بینش و شناخت  - -  

حل مسئله با روش تحلیلی  - -  

روش مباحثه : بحث کنترل شده توسط معلم  ... معلم دانش آموزان را به طرح سئوال   - -

ترغیب کند .. سپس دانش آموزان موضوعی را مطرح می کند...و گفتگو تا جایی که معلم الزم 

ادامه پیدا می کند...)کلیات روشها و فنون تدریس ، امان اله صفوی ، فصل سوم می داند 

تا اخر فصل ( 90یس ص روشها و فنون تدر  
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 ... روش اول : روش سخنرانی :یک طرفه است...تعامل نیست بین شنونده و گوینده رابطه نیست.

 آیا آمادگی دارید برای دانش آموزان تان به نحو مطلوب تدریس کنید ؟

 آیا می توانید با دانش آموزان رابطه عاطفی برلرار کنید ؟

کنید ؟آیا می توانید اندیشه های خود را به طور مرتب سازماندهی   

ارایه مفاهیم به طور شفاهی از طرف معلم و یادگیری آنها از طریك گوش دادن و یادداشت برداشتن از 

طرف دانش آموزان اساس کار این روش است از خصوصیات بارز این روش متکلم وحده بودن معلم و 

آموزان است و انتمال پیام یک جریان فکری یک طرفه از سوی معلم به دانش فعال بودن دانش  غیر 

 آموزان است.

 مراحل سخنرانی :

1- آمادگی سخنران : آمادگی از نظر تجهیزات )وسایل اموزشی مانند فیلم ؛ صوت و... فضا ی مناسب 

 سخنرانی 

 .امل روحی و روانی باشداز لحاط روانی ترس و... نداشته باشد در آرامش ک« آمادگی عاطفی  -2

 )استرس و اضطراب و.. نداشته باشد (

مرحله دوم : ممدمه سخنرانی از این ممدمه سخنران می تواند به منظور رابطه و جلب توجه دانش 

 اموزان و.... استفاده کند )صحبتهای صمیمانه  ، حکایت کوتاه ، بیان لطیفه و...(

سئوال ، بحث و گفتگو ، و استفاده از وسایل بصریان : )طرح جلب توجه دانش آموز -الف   

شناخت عالیك و خواسته های دانش آموزان ..)سن ، جنس ، وضعیت اجتماعی ، سطح تواناییها ،   -ب

  , موفمیتها و سوابك آموزشی ...( توجه کند . 
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هستند و بیان کنیم برخی از آنان مهم فراهم کردن سرنخهای انگیزشی : در ممدمه تدریس باید  -ج

آگاهانیدن دانش آموزان پیش از تدریس موجب یاد گیری بیشتر ممکن از سئواالت از ان طرح شود.

 خواهد شد...

بیان صریح هدف ها : معلم باید کلیه هدف ها ی عینی آموزشی مد نظردر سخنرانی را بنویسد یا  -د

میزان وضوح هدف ها بیان نماید در مطالعه بلگارد وهمکاران .... نشان داده که ضریب همبستگی بین 

درصد اعالم کرده اند.... 39و یادگیری آنها تا   

اهی :آزوبل معتمد است که یادگرفته های لبلی فراگیران مهم ترین پیش ازمون کردن و فعال نمودن آگ -ه

عامل در یادگیری انها است . برای شناخت زمینه های لبلی دانش آموزان ، معلم می تواند سئواالتی را 

 به صورت کتبی و یا شفاهی مطرح کند .

 مرحله سوم : متن و محتوای سخنرانی 

  .ی باید تمام هدف های آموزشی را در برگیردجامع بودن محتوا : متن سخنران –الف 

امپسون می تسازماندهی منطمی محتوا:سخنرانی باید از یک سازماندهی منطمی برخوردار باشد.  -ب

گوید > عدم سازماندهی ، بروی درک ارتباط نوشتاری اثر می گذارد ، اما تاثیر ان بروی درک ارتباط 

گویر معلم می تواند متن اصلی سخنرانی خود را به یکی از شفاهی لابل تردید است ..< به عمیده 

  .روشهای زیر سازماندهی کند

رابطه جزءو کل : اگر سخنران ایده کل را به مفاهیم جز تبدیل کند و ارتباط انها را مشخص نماید  -الف

 ، دنبال کردن منظم محتوا و درک مفاهیم مورد نظر آسانتر خواهد بود..

.. این نوع سازماندهی بر اساس توالی زمانی ، علت و معلولی و یا توالی  همبستگی تسلسلی -ب

  .موضوع است

سازماندهی بر اساس ممایسه : اگر الزم باشد تمام یا بخشی از یک سخنرانی با یک یا دو موضوع  -ج

سپس موضوعات مورد نظر را  .دیگر ممایسه شود معلم باید معیارهایی را برای ممایسه مشخص کند

اساس معیار ، تجزیه و تحلیل با هم ممایسه کند..بر  
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آنرا استمرار توجه دانش آموزان در طول ارایه محتوا از مسایل مهمی است که همواره معلمان باید  -3

در طول سخنرانی در نظر داشته باشند فعالیتهایی که می تواند به توجه دانش آموزان استمرار بخشد 

 عبارت است از : 

تغییر دادن محرک : تنوع در استفاده از محرکها سبب باال رفتن انگیزه یادگیری خواهد شد بنا  –الف 

براین معلم باید در هنگام تدریس ، حرکات و سخنان خود را تغییر دهد )در حد معمول ( که موجب 

 انحراف از موضوع نشود..

نوع و یا نمودار و اشکال یا جداول تغییر کانالهای ارتباطی : استفاده از وسایل سمعی و بصری مت -ب

 و..

استفاده از طنز : استفاده از طنز در تدریس میزان تئجه و یادگیری دانش آموزان را افزایش می  -ج

در یک ازمایش بعد از گذشت شش ماه از دهد .)شوخیهایی مرتبط با موضوع تدریس و غیر مرتبط (

نی که درگروهشان شوخی مرتبط با تدریس بود تدریس همراه با شوخی مرتبط با موضوع دانش آموزا

 به مراتب بیش از دو گروه دیگر لادر به یادگیری مطالب بودند

شور و حرارت سخنران : تحمیمات نشان می دهد که دانش آموزان مطالبی را که با ذوق و شوق  -د

  .ارایه شده است بیشتر آموخته اند

پرسش و پاسخ در حین انجام سخنرانی : سئوال کردن از دانش آموز می تواند باعث تاکید بیشتر  –و 

 بر نکات مهم باشد ، تمرین و تکرار مطالب وافزایش انگیزه جهت یادگیری و توجه بیشتر گردد..

 

نکات  مرحله اخر سخنرانی : جمع بندی و نتیجه گیری است ..معلم می تواند از دانش آموزان بخواهد

 مهم را به یاد اورند ، به سئواالت دانش آموزان پاسخ گوید ، نکات مهم و اساسی گوشزد کند....

ارتباط بین جلسات سخنرانی : در انتهای سخنرانی باید ارتباط و محتوای سخنرانی بعدی مشخص  -د

نمود .مثال : بیان مطالب سخنرانی لبل و ارتباط ان با سخنرانی فعلی و محتوای جلسات اتی ...چنین 

ها خواهد شد سازماندهی بین درس سبب هدایت دانش آموزان و ایجاد ارتباط بین سخنرانیها در ذهن ان  
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.: فراگیران در موضوع شرکت فعال دارند..رابطه دو طرفه است ( مشارکتی دوم : تعاملی ) روش  

رویکرد تدریس تعاملی فعالیتی سنجیده و منظم در موضوع یا مساله ای خاص است. در این رویکرد 

گروههای دو نفره موضوع یا مسئله ای از سوی معلم مطرح می شود و سپس دانش اموزان به صورت 

و.... درباره ان موضوع یا مسئله به مطالعه و اندیشه می پردازند. در این رویکرد دانش اموزان 

فعاالنه درباره موضوع شرکت می کنند . آنها با مذاکره و مباحثه اطالعات خود را مبادله می کنند و در 

ارتهای زندگی نظیر صحبت کردن ، .. برخی از مهمورد راه حلهای انتخاب شده به لضاوت می نشینند

  گوش دادن ، استدالل و حل مسئله از طریك تجارب تعاملی تمویت می شود....

 روش نمایشی :

در این روش تمرکز بر موضوع اموزشی و آموختن مهارت بر اساس شنیدن و دیدن است در این روش 

  .می اموزد معلم طرز کار وسیله ای را از راه توضیح و نمایش به دانش اموزان

به صورت نمایش توسط خودمان یا دیگران....مثال ..مفهوم غیبت امام به پشن پرده می رویم....می  

از کاردستی های  .گوییم بچه ها من هستم ولی پیدا نیستم...گاهی برای برخی می توانم اشکار شوم 

 مختلف و تصاویرو... می توانیم استفاده کرد...

 وسایل کمک آموزشی

که به وضوح معلوم و مشخص است استفاده از وسایل کمک آموزشی در تسهیل یادگیری استآنچه    

استفاده از وسایل کمک آموزشی و نمش موثری که دارد غیر لابل انکار پذیر است . پس در مورد 

کمک استفاده از آن باید اهتمام کرد همچنین باید این نکته را در نظر داشته باشیم که در انتخاب وسایل 

آموزشی دلت شود و وسایلی مورد استفاده لرار گیرد که کارایی زیادی در امر یادگیری داشته باشد . 

در طرح درس نیز باید آنچه که در تدریس استفاده می کنیم لید شود . ما نیز می توانیم برای متنوع و 

..ا به روز کنیمجذابیت کالس ها از نرم افزارها و موسیمی ها استفاده کنیم و تدریس مان ر  

انواع کاردستی ها ...می تواند موثر باشد..مثال ...می خواهیم به بچه ها مفهوم انتظار را یاد بدهیم و 

غیبت می توانیم مثال بزنیم یک خورشید به صورت کاردستی درست می کنیم .....به بچه ها نشان می 

  دهیم....
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 زمان بندی هر مرحله

رس باید مورد توجه لرار گیرد و برای هر مرحله از تدریس مان زمانی این نکته نیز در طراحی طرح د

تعیین کنیم تا برنامه ی مان را با زمانی که در اختیار داریم پیش ببریم و در پیشبرد اهداف مان دچار بی 

.نظمی نشویم  

:ارایه درس  

 تی( بصورت فعالی)مرحله ا یجزئ یبا توجه به هدف ها سیلسمت مراحل تدر نیدر ا

شود یشود و به دو صورت نوشته م یمعلم دانش آموز نوشته م : 

  خالصه

ویسنار -  

• دیتوجه کن ریارائه درس به نکات ز در  

ازهاین شیپ یادآوری -  

- مراحل ینظم در نوشتن واجرا    

- ینیتکو یابیتوجه به ارزش  

 فعال کردن دانش آموزان-

- کانال ارتباط ضیتعو  
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- دانش آموزان تیفعال ینیب شیپ  

خود یبه مولع وسر جا لیاستفاده از وسا -  

 بازخورد از دانش آموزان-

 حرکت معلم در کالس-

کالس تیریتوجه به مد -  

یتوجه به تک تک افراد کالس  وارتباط کالم -  

به مولع هیو تنب كیاستفاده از تشو  

هستند ریبه شرح ز سیمراحل تدر : 

- از دانش آموزان یسالم و احوال پرس  

 یو برا یورود یابیبا دانش آموزان از ارزش ییروز آشنا نیاول ی)برا: یابیارزش –

.شودیهر جلسه استفاده م یمستمر و معموال در ابتدا یابیآن از ارزش یجلسات بعد .) 

-  حیپاراگراف و به طور مختصر توض کیکار ، در  وهی( : ش یختگیطرح مسئله: )برانگ

شود یداده م  . 
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- و نحوه ارائه آن در حد  یمطالب درس نیاز مهمتر یمرحله خالصه ا نیحل مسئله:)در ا

(شود یداده م حیدو پاراگراف کوتاه توض یکی  ) 

(شودیذکر م یابینوع ارزش نیمناسب ا یمستمر: )انواع سوالها یابیارزش ) 

- مستمر ، با کمک دانش آموزان در ارائه  یابیارزش جهیتعمك و توسعه:)براساس نت

(دیدر رفع نماط ضعف آنها کوش دیاز درس با یخالصه ا ) 

- شودیمناسب طرح م یفیدانش آموزان تکال ی:)در صورت لزوم برا یلیتکم یتهایفعال  ) 

خود و شاگردان  یتهاینوع فعال دیدهد .معلم با یم لیلسمت اساس طرح درس را تشك نیا

را به اختصار مشخص كند مثالًممكن  سیذكر كند . روشها و فنون تدر سیتدر انیرا در جر

را به دانش  ری(نمشه و تصویبپردازد .)روش سخنران یمطلب حیو تشر حیاست به توض

 ایاز دانش آموزان سوال بپرسد )پرسش وپاسخ (و  ای(و یشیآموزان نشان دهد )نما

 هیرا كه ته یاز دانش آموزان بخواهد كه گزارش ای(و یشگاهیرا انجام دهد )آزما یشیآزما

 نیاستفاده كنند . همچن یاریو هم یاز روش گروه ایكرده اند ارائه دهند )واحد كار (و 

 حیو نحوه بازخورد آن را توض ینیتكو یابیشارز یسوالها ازیتواند در صورت ن یمعلم م

 سیمفصل تر مراحل تدر حیو تشر حیكند اگر به توض یخود را معرف یدهد .مدل كالس

مرحله  نیاز  اشتباهات متداول د ر ا یكی. دیا استفاده كرده یسیونویبپردازند از روش سنار

با هم  یوستگیو پ باطكنند كه ارت یم سیرا تدر یآن است كه اغلب معلمان مطالب فراوان

به هدفها  دنیرس یلدم به لدم طرز كار خود را برا دیمرحله شما با نیندارند .   در ا

.دیرا فهرست كن دنیمراحل رس یول دیشو اتیندارد وارد جزئ یم. لزو دیسیبنو  
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 دانش آموزان نیز در جریان تدریس می بایست فعالیت های خود را مشخص نمایند...

این مرحله مهمترین مرحله است و باید پیوستگی الزم را با آماده سازی )ایجاد انگیزه( و )تجارب 

ارائه ی درس باید منسجم و دارای یکنواختی و به منظمی لبلی(دانش آموزان داشته باشد . مراحل 

طراحی شود تا فرایند یاددهی و یادگیری به بهترین صورت انجام گیرد و همچنین معلمان باید در این 

.مرحله به فنون و روش های تدریس را نام برده و به کار ببندد  

  نوشتن مشخصات کلی

 : نوشتن مشخصاتی از جمله

ب ( عنوان درس     ج(پایه     د(ممطع     ه ( تهیه کننده طرح درس   و( تاریخ     الف ( نام درس    

.می باشد .  

 : مشخص کردن هدف کلی .

  که شامل هدف کلی و اهم هدف ها است

 : نوشتن اهداف جزئی .

یادگیری هدفهای کلی لابلیتهایی هستند که لرار است فراگیران پس از گذراندن مجموعه ای از تجارب 

کسب کنندو چون این هدفها با واژه های کلی بیان می شوند معموالً توضیح بیشتر ضروری است. این 

 .توضیح از طریك ارایه مجموعه ای از هدفهای جزیی انجام می پذیرد

  نوشتن اهداف رفتاری .

گردد. پس از مشخص نمودن اهداف کلی و تجزیه ی آن به اهداف جزئی ، اهداف رفتاری مطرح می   

 پس از نوشتن این مراحل به مراحل یاددهی و یادگیری وارد می شویم که شامل مراحل زیر می شود
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(انجام ارزشیابی تشخیصیارزشیابی اغازین یا )   

معلم  چگونه می خواهد مطمین شود که دانش اموزان مهارتهای الزم را برای وروود به 

 مطلب جدید دارند ؟؟

دریابد که دانش اموزان لسمتی از مطالبی را که وی می خواهد او چگونه می تواند 

تدریس کند از پیش می داند ؟؟ پاسخ  به این دو سئوال به مدد ارزشیابی تشخیصی امکان 

 پذیر است..

 یکه برا رانیفراگ یابیو جا یآمادگ زانیم نییبه منظور تع یابیارزش نی: انیآغاز ای یورود یابیارزش

دانش  ایآ میاست که بدان نیشود و هدف ا یاجرا م سیجلسه تدر نیمعلم نا آشنا هستند و فمط در اول

مطالب  رندگانیادگی ایاست که : آ نینه ؟ و منظور ا ایرا آموخته است  دیدرس جد یازهاین شیآموز پ

نه؟ ایدانند  یم شیرا از پ دیدرس جد  

نسبت به درس تازه محک می زنند تا درس را با این  در این مرحله ساخت شناختی دانش آموزان را

..داطالعات شروع و ادامه ده  

که  کندیبه معلم کمک م یصیتشخ یابیارزش  :  

- دیدرس جد یلبل اتیتجرب زانیم  

- دانندیرابه منظور مشخص کردن نمطه شروع  دانش آموزان م دیاز درس جد زانیوچه م  

رزشیابی تشخیصی   : معلم لبل از شروع درس جدید باید اطمینان حاصل كند دانش آموزان مطالب ا

درس لبل به خصوص مطالبی كه دانستن آنها برای درس جدید پیش نیاز محسوب می شود را می دانند 

ه عمل به همین جهت به هر طریمی كه الزم می داند باید از پیش دانسته های آنها ارزشیابی تشخیصی ب

آورد .نوع  ارزشیابی بستگی به نوع درس و هدفهای درس دارد و می تواند از سوال شفاهی تا آزمون 
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كتبی متغیر باشد   . در بیشتر موارد ارزشیابی رفتار ورودی همان آزمون پیشرفت تحصیلی درس لبل 

..است  

مثال مهدوی : معلم لبل از طرح مباحث مهدویت ارزیابی می کند که فراگیران چه دیدگاهی نسبت به امام 

زمان عج دارند...ایا دیدگاه مثبت یا منفی دارند << اگر کسی نسبت به امام زمان عج دیدگاه منفی  

 داشته باشد ...باید این موضوع توسط معلم کشف شود... تا در لسمت های بعدی دچار مشکل نشوند....

 ( ایجاد انگیزه )آماده سازی .

است که معلم از طریك آن سعی می کند ارتباط معنی دار بین تجربیات لبلی و آماده سازی فعالیتی 

انتظارات و نیاز های شاگردان با هدف های آموزشی کالس برلرار کند. معلم پیش از آنکه مطلب اصلی 

را به دانش آموزان ارایه دهد باید ذهن و حواس آنها را برای آموختن درس جدید جلب نماید . به طور 

دف از آماده سازی عبارت است از تمرکز بخشی از حواس فراگیران ، معرفی ضمنی غیر مستمیم کلی ه

 . موضوع درس به ایجاد عالله و انگیزه و کنجکاوی در دانش آموزان برای یادگیری مطلب جدید

باید معلمان پدید آوری مولعیت هایی هستند که در کارآموزان و دانش آموزان ایجاد انگیزه کنند و آنان 

موضوعات درس و سایر مواد آموزشی را به گونه ای آراسته و ترتیب دهند که نیاز های فراگیران 

... مثال به صورت سئوال ...بچه ها می دانید اگر مباحث مهدویت را بدانیم چه فوائدی برآورده شود

...چمدر مورد جهت ما دارد<< چمدر می توانیم با تکیه بر مباحث مهدویت مشکالت خود را حل کنیم.

)ایجاد انگیزه ( .عنایت امام زمان عج والع می شویم. چمدر به ارامش روحی و روانی ما کمک می کند  

 materials  وسایل مورد نیاز

برای تدریس هر درس وسا یل و مواد آموزشی و تداركات مخصوص الزم است.معلم باید وسایل و مواد 

الزم را از لبل پیش بینی و تهیه كند و در طرح درس از آنها نام ببرد .   وسایل آموزشی بایدبعد از 

در بیان زیاده روی و مبالغه گویی  .تعیین فعالیتهای آموزش و  بعداز روش تدریس مشخص شود 

 وسایل مزیت به حساب نمی آید .   نمونه ای از وسایل مورد نیاز عبارتند از :نمشه ،كاغذ سفید ،كتاب،
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.  جهت تدریس مهدویت وسایل مانند برگه های نماشی ،وسایل آزمایشگاه، كامپیوتر متصل به اینترنت

کاردستی ، تن پوش های عروسکی ، نمایش کلیپ و... و مهدوی ... ... .   

برای تثبیت مطالب ارائه شده در ذهن دانش آموزان بهتر :) تحلیل و تفسیر (جمع بندی و نتیجه گیری 

است درس ارائه شده خالصه ،جمع بندی و نتیجه گیری شود . این نتیجه گیری می تواند توسط خود 

   .دانش آموزان انجام شود و معلم اظهار نظر نهایی را انجام دهد

.شده به هر لسمت از مراحل تدریس باید مشخص شودزمان اختصاص داده   

 Supplemental activities   فعالیتهای تكمیلی-

.شود یم یریادگی شتریب یداریکه موجب پا ییها تیفعال  

یاتمال   یانتمال  ی)مرور    یجمع بند  ) 

• یریگ جهینت  

• ناتیتمر حل  

• سوال فرصت  

• عکس و  لمی)ف  شینما .....) 

یعمل یکارها   

<یانیپا یابیارزش  

موثر  نیاند و همچن دهیمورد نظر در آموزش رس یبداند شاگردانش تا چه حد به هد فها نكهیا یمعلم برا

 یبر اساس هدفها دیبا یابیارزش یدارد .سوالها یابیبه ارزش ازیخود را بداند ن سیبودن  روش تدر

.   ردیگ امانج یبه طور ضمن سیعمل در طول زمان تدر نیطرح شوند .اگر چه ممكن است ا یرفتار
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به  دنیبردن  به رس یپ یندارند اما اغلب آنها برا یابیبه ارزش یازیدرس ضرورتاً ن یاز طرحها یبرخ

.دارند یابیبه ارزش ازیاهداف ن   

تحمك  زانیم نییمراحل ( ، تع ی)اجرا یریادگی_  یاددهی افتنی انیو پا سیروش تدر یاز اجرا پس

 یکی یابیو ارزش یریاندازه گ یدارد . انتخاب روش ها یادیز تیدانش آموزان اهم شرفتیاهداف و پ

و  یمهارت،  یاهداف شناخت هیکل یریاندازه گ اریمعلمان است . در انتخاب مع تیخالل یاز نشانه ها

.باشد یم ریبه شکل ز یانیپا یریاندازه گ یدارد روش ها اریبس تیاهم ینگرش  : 

 یریادگی یعیکنترل شده و طب یها تی: عملکرد دانش آموزان را در مولع میمستم ی( مشاهده  الف

.دارد یشتریلضاوت در مورد آنان اعتبار ب یدهد و برا یتر نشان م یوالع . 

 یشناخت یمهارت ها یابیارزش یروش برا نیباشد و در ا ی، عمل ی،کتب یتواند شفاه ی( آزمون : م ب

.است دیمف   

و  یریادگیعمك  صیتشخ یکه برا یانیپا یابیموثر در ارزش یاز روش ها گرید یکی( مصاحبه :  ج

.شود یاستفاده م یکالم یمهارت ها  . 

فیتکل نییتع :  

لرار  یمورد بررس زیمرحله نوشته شود و ن نیدر ا دیشود با یکه به دانش آموزان گفته م یفیتکال

ردیگ .  

چهار لسمت است یدارا فیتکل نییتع  : 

در خارج از کالس از دانش  ایاضافه در کالس  یها نی، تمر ی: که به صورت کتب ینیتمر فیتکال

.باشد یخالق م ری، غ یلیتخ ریشود و به صورت غ یآموزان خواسته م  . 
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روز بعد و مطالعه  یو آماده کردن شاگردان جهت درس ها یآماده ساز ی:که برا یآماده ساز فیتکال

 نینوع تمر نیمطالب مرتبط با درس ، کنفرانس ، حفظ کردن از ا ی، جمع آور یخارج از کتاب درس ی

.ها هستند   

ها  هینظر یریادگیو سبب  شتریب تیدانش آموزان را به فعال فینوع تکال نی:ا یو امتداد یبسط فیتکال

.شود ی، لانون ها و ... م  

کمک  لیو درس و ساختن مدلها ، ساختن وسا شهایانجام آزما یبرا دیجد ی:روش ها یتیخالل فیتکال

.ها هستند فینوع تکال نیو ...از ا یآموزش ... 

مثال مهدوی « از بچه ها می خواهیم ارتباط للبی و روحی و ذهنی با امام زمان عج برلرار کنند....تا 

 ..وجود امام زمان عج را درک کنند.

 ..... جهت درک مفهوم انتظار خورشید پشت ابر را ببینند.

تكلیف: بر اساس نتایج ارزشیابی پایانی و برای تمویت مطالب آموخته شده معلم می تواند برای دانش 

آموزان در خارج از كالس تكلیف مشخص كند.تكالیف بهتر است با زندگی والعی دانش آموزان ارتباط 

خ سواالت ،حل مسائل داشته باشد مانند: حل تمرین ، نوشتن گزارش ،انجام آزمایش ، پیدا كردن پاس

،ساختن ین وسیله ،معرفی چند منبع برای مطالعه)كتاب،مماله ،سایت های اینترنتی( زمان اختصاص 

.داده شده برای هر لسمت از فعالیتهای تكمیلی باید مشخص شود  

 Self-evaluation      خود ارزیابی-

ضعف آن انجام می گیرد .استاد یا معلم این لسمت بعد از اتمام تدریس و برای پی بردن به نماط لوت و 

همكار ویا كسی كه تدریس را انجام داده است به ارزیابی و تحلیل تدریس می پردازد و نتایج آن را 

برای بهبود بخشیدن در مراحل بعدی مورد استفاده لرار می دهد. برای این كار می توان چند سوال 

به لضاوت پرداخت. برای مثال « فرم ارزشیابی تدریس  »طرح كرد و به آنها پاسخ داد  و یا بر اساس 

.به سوالهای زیر پاسخ داده می شود : 
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 آیا دانش آموزان به اهدافی كه تعیین شده بود رسیده اند؟ -

 چه روش تدریس بهتری را می توانستم بكار ببرم؟ -

می گرفتید؟ اگر تصمیم می گرفتید كه مجددا این درس را تدریس كنید چه نكاتی را در نظر -  

 چه نكات خوبی در تدریس وجود داشت ؟ -

ت وجود داش چه معایبی در تدریس - . 

 :انواع ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

 ارزشیابی مستمر یا تکوینی یا فرایند مدار -

: در جریان تدریس در طول سال تحصیلی با هدف پی بردن به نماط لوت و ضعف دانش آموزان انجام 

کمک می کند لدمهای بعدی را محکم تر برداریم . بدون انجام این نوع ارزشیابی معلم می گیرد و به ما 

از مرحله ای به مرحله بعدی تدریس می رود بدون این که بداند اشکال کار و نمطه ضعف در درس لبل 

چه بوده است تاکید این نوع ارزشیابی بر چگونه یاد گرفتن است و به معلم فرصت می دهد تا در حد 

.مکان در مورد پیشرفت تحصیلی هر دانش آموز اطالعات جمع آوری کند و نوالص را بر طرف کندا  . 

یتراکم یابیارزش    

•  یاست  تمام سواالت باتوجه به هدف ها سیدانش آموزان در کل تدر یریادگی زانیاز م یابیارزش

شود هیته یعاطف طهیاز ح یابیجهت ارزش زین یستینوشته شود  ضمنا چک ل یرفتار  

( مشخص شودیعمل   یشفاه   ی)کتب  یابیروش ارزش •  

• شود لیمعلم تحل لهیبوس دیبا یتراکم یابی: ارزش  توجه  
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1( موضوع: مماومت الکتریکي نمونه طرح درس فیزیک )1طرح درس فیزیک ) ) 

1نام درس: فیزیک ) ) 

 موضوع: مماومت الکتریکي

 ... :زمان تدریس

الکتریکيعنوان اصلي درس: مماومت   

 : عناوین فرعي درس

 مفهوم مماومت -1

 کاربرد مماومت در زندگي -2

 انجام آزمایش -3

  : هدف کلي درس

 .دانش آموزان با مفهوم مماومت و کاربرد آن آشنا شوند

  :هدفهاي جزئي درس

 :در فرآیند آموزش دانش آموزان باید

با مفهوم مماومت آشنا شوند -الف  . 
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در زندگي آشنا شوند با کاربرد مماومت -ب  . 

روش آزمایش و تجزیه و تحلیل نتایج را یاد بگیرند -ج  . 

 : هدفهاي رفتاري درس

پس از پایان آموزش )بحث در کالس مطالعه کتاب و انجام آزمایشهاي ارائه شده( از دانش آموزان 

 :انتظار مي رود بتوانند

دانش -مفهوم مماومت را در چند جمله بیان کنند. ) شناختي  -( ) 

.سطر توضیح دهند 2تأثیر افزایش و کاهش مماومت را در جریان الکتریکي در حدود  -  

(درک و فهم -)شناختي     

 کاربرد مماومت در زندگي انسان را در یک بند بنویسند.  -

(کاربرد –)شناختي   

کنند.آزمایشهاي ارائه شده در کتاب را انجام دهند و نتایج آنها را در یک صفحه گزارش   

(کاربرد –)شناختي    

 پیش بیني رفتار ورودي

 :دانش آموزان براي فهم درس جدید باید

 .با مفهوم رسانا و نارسانا آشنا باشند -

 .مفهوم جریان الکتریکي را بدانند -
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 .با عواملي که باعث جریان الکتریکي مي شوند آشنا باشند -

 .با کاربرد جریان الکتریکي آشنا باشند -

 ارزشیابي تشخیصي

 .سه نوع از اشیاي رسانا را نام ببرید -

 .جریان الکتریکي را در دو سطر توضیح دهید -

 .چه عواملي موجب جریان الکتریکي مي شود؟ در یک سطر توضیح دهید -

 .به ذکر مثال، دو کاربرد جریان الکتریکي را بیان کنید -

 فعالیت هاي آموزشي

ل تدریسالف( فعالیت هاي معلم )مراح ) : 

 حضور و غیاب -

 پرسش از درس لبل و بررسي مسائل و تکالیف دانش آموزان -

 معرفي درس جدید -

 طرح سؤال براي سیال سازي ذهن -

 توجه و دلت به پاسخهاي دانش آموزان -
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 هدایت دانش آموزان در انجام آزمایشهاي مطرح شده در کالس -

در زمینه مماومت الکتریکيپرسش و پاسخ درباره ي مسائل مطرح شده  -   

 جمع بندي مطالب ارائه شده در کالس -

 ارائه تکالیف به دانش آموزان جهت انجام در خارج از کالس -

 : ب( فعالیت هاي دانش آموزان

 ارائه تکالیف جلسه ي لبل و بیان مشکالت در زمینه ي انجام آنها -

 پاسخ به سؤالهاي معلم -

ماومت الکتریکيطرح سؤال و بحث در مورد م -  

 مشارکت فعال در فعالیت هاي آموزشي کالس -

 توجه به مطالب معلم و یادداشت آنها -

 مطالعه ي کتاب و پاسخ به سؤالهاي کتاب -

 انجام آزمایشهاي کتاب -

 تنظیم گیزارش درباره نتایج آزمایشها -

 (انجام تکالیف ارائه شده )در منزل یا خارج از کالس -
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 روش تدریس

توضیحي، روش پرسش و پاسخ، روش آزمایشگاهيروش   

 .ارزشیابي پایاني

 سؤالهاي ارزشیابي

 .مماومت الکتریکي را در یک سطر توضیح دهید -

 .علت افزایش و کاهش مماومت را در یک جریان الکتریکي با ذکل مثال توضیح دهید -

نویسیدکاربرد مماومت الکتریکي را در زندگي انسان به اختصار در یک بند ب - . 

  فعالیت هاي تکمیلي

 .مبحث درس را با دلت مطالعه کنند -

 .به سؤالهاي صفحه ... به طور کتبي پاسخ دهند و در جلسه بعد با خود به کالس بیاورند -

یکي از آزمایشهاي مطرح شده در کتاب را انجام دهند، و نتایج آن را در یک صفحه بنویسند و در  -

مطرح نمایندجلسه بعد در کالس درس   
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 فهرست منابع و ماخذ : 

منبع اصلی این جزوه کتاب پر محتوی مهارت های آموزشی و روشها و فنون تدریس جلد دوم دکتر  -

(ج دوم   1390.) انتشارات سمت ، تهران حسین شعبانی پور می باشد  

  ( 1381انتخاب کتاب معلم کلیات و روشها و فنون تدریس ، امان اله صفوی )کتاب برگزیده جشنواره  -

حسین رسولي -تنظیم و خالصه نویسی : دمحم رضاهدایت پور -  

 منبع : سایت شبکه آموزش سیما

 سایت پژوهشگاه مالصدرای زنجان برگرفته از وبالگ فیزیک آموزش زندگی

 .http://hajiobydavi.blogfa.com توسط احمد كالنترنژاد

https://www.bargozideha.com/share/r5v9aabt-چگونه-طرح-درس-بنویسیم؟ 
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