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 :   Lesson Planning)طرح درس )-1

 آموزشی، هدفهای با ارتباط در مدرس که فعالیتهایی مجموعه به دادن سازمان و ریزی برنامه فرآیندطرح درس عبارت است از 

 .نماید می تدوین مشخص زمان مدت برای فراگیران های توانائی و درس محتوای

به اهدافیابیدستمنظوربهآموزدانشمشارکتبرایفعالآموزشی  فرآیندمختلفاجزایکهاستسندیدرسطرح     

استهای آموزشیفعالیتهدایتبرایکلیاینقشه وتدریسبراییافتهسازمانساختاریدرسکند. طرحمیترسیمراآموزشی

مجموعهطرح درسیکشود. درمیبیانمشخص،درس  یکارزیابیهایروش وآموزشیهایفرصتاهداف،مفاهیم،آندر و

 واستشدهو تنظیمبینیپیشبیند،میتداركویژهآموزشیهدفچندیایکبهرسیدنبرایپیشازمعلمکههاییفعالیت

منطقیایشیوهبه وهای مشخصزمان ومراحلدر وترتیببهراآموزشیضروریهایفعالیتتواندمیدرسطرحکمکبامعلم

 ببرد.پیش

 

 کلیت نظر از درس طرح انواع-2

  روزانه درس طرح:  2-1      

 در آموزشی هدف چند یا یک به رسیدن برای پیش از معلم که است هایی فعالیت مجموعه بینی پیش شامل روزانه درس طرح     

 یکی و ترتیب به را آموزشی های فعالیت معلم که شود می سبب آموزشی جلسات درس طرح. بیند می تدارك تدریس، جلسه یک

 بعدی مراحل در تدریس برای را آن از حاصل نتایج و کند اجرا منطقی ای شیوه به و مشخص های زمان و مراحل در دیگری از بعد

 -یاددهی های فعالیت جریان دائمی ارزیابی و سازماندهی آموزشی، جلسه هر طراحی واقع در. دهد قرار استفاده مورد آموزش،

 .شود می سبب را یادگیری

 

 ساالنه درس طرح : 2-2

محتوای یک ماده درسی بر اساس هدف و برای یک سال آموزشی، :  این که از است عبارت کلی درس طرح طرح درس ساالنه یا     

به مراحل و قدمهای مناسب و مشخص تقسیم شود. برای تهیه چنین طرحی، باید در ابتدای هر سال تحصیلی بر اساس اصول معین، 

های آموزشی به موقع و بدون وقفه در طول یک سال  هفتگی ترتیبی اتخاذ شود که مجموعه فعالیتهای آموزشی و برنامه  بین هدف

 تحصیلی اجرا شود.
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روزانهدرسطرحتنظیم ونگارشروش-3

 های فعالیت جریان دائمی ارزیابی و آموزشی، همچنین سازماندهی جلسه هر بهینه موجب طراحی روزانه درس طرح تدوین      

بهها فعالیت ومطالببودنتکراریدلیلبهزیادیتالش ووقتگاهیآموزشیهایبرنامهطولدر یادگیری می گردد. – یاددهی

آموزشجریانبهبیهوده،هایفعالیتیا ووقتکمبوددلیلبهضروریمطالببعضی غیرعمدییاعمومیحذفیا ورودمیهدر

 .کندمیجلوگیریضروریمواردحذف وبیهودهمطالبتکرارازکهاست آنآموزشیطراحیکارکردمهمترین. رساندمیآسیب

 وذهنیبلوغسن،محتوا،کند.میتعیینراموضوعیکمورددردرسچندیایکآموزشبرایالزمجزئیاتدرسطرح      

ادارهدرسکالستوانمیهمدرسطرح وبرنامهتدوین ونوشتنبدونالبتهدهند. انجامبایدآموزاندانشکههاییفعالیت

 . نمایدتنظیمدقیقاًراخوددرسطرحباید باشدبرخوردارتدریسفرآینددرمؤثرازکارآییخواهدمیمعلماگراماکرد؛

 

درکند.فکرچیزهمهمورددردقتبهخودآموزشییدورهدرطولکهسازدمیقادررامعلم ،شدهنوشتهخوبدرسطرح 

 :دهدیاریزیرهایزمینهدررامعلمتواند می وشودمیمحسوببزرگیکمکنیازموردمنابعانتخاب وتنظیم

کندمی ایجاددر معلم راالزمهایانگیزه.

کندمی تأکیدمطلوبنحوبهآموزاندانشیادگیریتجاربجملهازدرسمختلفهای قسمتبر.

استشدهگنجاندهدرسدرآموزاندانشنیازمورداطالعاتکلیهکهدهدمی اطمینان.

سازدمیفراهمراآموزشیوسایلازاستفادهامکان.

کند.میبینیپیشرامناسبسؤالهایطرح 

شودمیانجامشدهتعیینپیشاز ومنظمایبرنامهبراساسمعلمتدریس.

 و.... 

آنبراساس وبنویسندکاملجزئیاتباو دقیقمربوط به کالس خود را درسطرحکنندمیتالشمعموالًکارآمدمعلمان      

اماکرد؛استفادهاندنوشتهتجربهبامعلمانکههایی درسطرحازتوانمیگاهی البته.کنندمیدنبالراآموزشیهایفعالیت

تکمیل واصالحبههموارهآموزشیهایدورهطولدر ونمایند تنظیمشخصاًخودرانظرموردهای درسطرحمعلمان استبهتر

 تدریس محسوب می شود.فرآینددرمعلمراهنمای  کند،میمشخصراتدریسمراحلکهایندلیلبهدرسطرح. بپردازندآن
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 عبارتند از: روزانهدرسطرحتنظیم ونگارشمراحل -4 

درس یا عنوان تعیین موضوع :  1 -4

 خواهید می که است موضوعی بگیرید، نظر در باید که چیزی اولین که است روشن به طور دقیق باید نوشته شود. عنوان درس       

 درس طرح ای پایه چه برای که بدانید باید ضمن در. باشد شده تدوین آموزشی اساس استانداردهای بر باید موضوع این. بدهید درس

 بودجه در تا دهید انجام تدریس برای الزم زمان از هم تخمینی و باشید داشته خود ذهن در پایان کار تا را نکته این و نویسید می

 کند. کمک شما به زمان بندی

– مشخص کردن هدف ویژه تدریس در یک جلسه :   2  4

محسوب  سنگ زیر بنای آموزش هدف هدف های آموزشی بیان کننده وضعیت مطلوب فراگیر در یک رویداد آموزشی هستند.      

هدف ها تعیین کننده تمام ل می شود همه ناشی از هدف است. آنچه حین آموزش انجام می شود و بعد از آموزش حاص می شود.

 .جزئیات برنامه های آموزشی است

 تعیین اهداف آموزشی در طراحی آموزشی یک کالس درس،  پیامدهای زیر را به دنبال دارد:

 تعیین مسیر و جهت حرکت در یک برنامه آموزشی 

 درمراحل تعیین و تدوین محتوای آموزشیراهنمای مناسب 

 ها و شیوه های آموزشی مناسب انتخاب روش 

انتخاب مواد و وسایل مناسب در فعالیت های آموزشی 

طراحی و اجرای درست ارزشیابی برنامه

 

     – 4  –  عبارتند از: انواع اهداف آموزشی:  1  2

 اهداف عینی و اهداف جزیی ، اهداف کلی  اهداف غایی یا آرمانی، 

      – 4  –  مراحل نگارش اهداف آموزشی عبارتند از: :  2  2

تعیین هدف یا اهداف کلی 

تبدیل اهداف کلی به اهداف واسطه ای یا جزیی 

تبدیل هدفهای واسطه ای به هدف های عینی و قابل مشاهده 

 تنظیم مجدد اهداف آموزشیبازنگری و 

اهداف آرمانی یا غایی در سطح کالن برنامه ریزی آموزشی مورد توجه قرار می گیرند و چندان ارتباطی با مجریان برنامه درسی بویژه 

 معلمان ندارند.
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 دوره یک پایان در که هستند اهداف کلی، اهدافی ر این مرحله هدف کلی از آموزش مباحث در هر جلسه تعیین می گردد.د     

 یک قالب در اما است؛ آموزشی ی دوره یک کلی هدف همانند تدریس، جلسه یک کلی هدف نوشتن .یابند تحقق باید آموزشی

 جلسه هر کلی اهداف دیگر عبارت به. شوند دوره کلی اهداف تحقیق موجب باید کلی جلسات هدفهای مجموع محدود. تحقق موضوع

 افعال از معموالً نیز جلسه هر کلی هدف نوشتن در. کنند می مشخص را کلی دوره اهداف به رسیدن مراحل یا عناصر تدریس، ی

 .ندارد اهداف ضرورتی از نوع این در معیار و شرایط ذکر. شود می استفاده کلی

 

)جزیه موضوع کلی درس به مطالب و مفاهیم جزئی تر)تعیین رئوس مطالب:  ت 4-3

 وترتیبسازد.مشخصرادرسموضوعفرعیعناوینبایدطراحدرس و تعیین اهداف کلی،موضوعنوشتن وتعیینازپس      

زیرااست؛جزئیهدفهاینگارشراهنمایبهترینفرعی،گیرد. عناوینقرارتوجهمورد بایدهموارهفرعیعناوینمناسبتوالی

 .نوشت جزئیهدفیکتوانمیفرعیعنوانهربراساس

 

هدفهای جزئی یا مرحله ای بر اساس رئوس مطالب تعیین شدهتهیه :   4-4

 ماهیت. شود نوشته جزئی هدف یک فرعی موضوع هر براساس که است این درس، یک جزئی اهداف نوشتن راه ترین ساده      

 اهداف درس، جزئی های هدف دیگر، عبارت به. محدودتر و ریزتر موضوعی قالب در اما است؛ درس کلی همانند هدف جزئی اهداف

 فعالیت بیشتر نظم موجب تواند می آن، توالی درست تنظیم و جزئی اهداف نوشتن در دقت. می باشند درس کلی هدف زیرمجموعه

 .نماید تضمین را هدف کلی تحقق نهایت، در و شود آموزشی های

 

و تنظیم هدف های رفتاری یا هدف های اجرایی تدریستهیه :   4-5

هدف های رفتاری به آن نماید. رفتاریهای هدفبهتبدیلراجزئیهای هدفبایدطراحجزئی،های هدفنوشتنازپس     

هایی را که انتظار داریم فراگیران پس از یک فعالیت آموزشی به آن برسند،  دسته از اهدافی گفته می شوند که نوع رفتار و قابلیت

حیطهمختلفسطوحبامتناسبامکانات وضوابطشرایط، بهتوجهبابایدتدریسجلسههررفتاریهای هدفمشخص می کنند.

درد.گردمرتبنیازپس ونیازپیشصورت بهیا ومشکلبهآسانازمراتبسلسلهبراساسسپس .شودتنظیمیادگیریهای

 .شودمشخصبایددقیقاً معیار وشرایط)نوع رفتار(،ملکردعرفتاریهای هدف
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     – 4  –  : تحلیل هدفهای صریح آموزشی در حیطه یادگیری طبقه بندی و:  1  5

 احساسات و مهارت ،رتحقق آنها تغییرات الزم در تفک مراحل دقیق و مشخص است که بعد از ها و منظور از طبقه بندی تعیین راه

بر اساس طبقه بندی  های یادگیری مشخص شود.های آموزشی الزم است حیطه  در تعیین هدف های عملی شاگردان به وجود آید.

این دسته بندی به دلیل تاکید بر جنبه های . حرکتی اتفاق می افتد -عاطفی، روانی یادگیری معموال در سه حیطه شناختی،بلوم 

 نامربوط نیستند. مجزا و ،زیرا سه حیطه مشخص شده ، نه متمایز کردن آنها های مختلف است و خاص هدف

موضوعات درسی را یاد بگیرند)هدف  آن هاتا  معلم شایسته ای سعی میکند در شاگردان عالقه ایجاد کند)هدف عاطفی( هر: )مثال 

در مواقعی معلم سعی می کند با در اختیار گذشتن معلومات و اطالعات خاص)هدف شناختی(گرایش شاگردان را تغییر  شناختی(

 .دهد)هدف عاطفی(

 

   – 4  –  : یادگیری در حیطه شناختی بلومسطوح :  2  5

 تا راهی برای رفتن به سطح بعد باز شود.افتد این سطوح باید به ترتیب اتفاق 

همان یادآوری و باز شناسی است وصرفا جنبه حفظی دارد.مثال شاگرد بدون حفظ جدول ضرب  : دانش)ساده ترین سطح شناخت( .1

 تمارین مذبوط را نمی تواند حل کند.

که ارتباطی بین این  نآن با جمالتی که شخص خودش می سازد بی آتوانایی پی بردن به مفهوم یک مطلب وتوضیح  : فهمیدن .2 

 مطلب ومطالب دیگر برقرار کند که به چند دسته فرعی تقسیم می شود.

 شعر ن دگرگون شود مثل ترجمهآکه معنی ومحتوای  نآبرگرداندن مطالب از شکلی یه شکل دیگر بی  ترجمه: -الف

 های کم اهمیت تر مثل استنباط مفاهیم از یک قطعه شعر. ن از قسمتآتفسیر: تشخیص نکات اساسی و جدا کردن  -ب

برون یابی: مهارت در تعلیم دادن یا بکارگیری اطالعات در طول زمان به منظور پیش بینی نتایج خاص مثل بسط دادن یک متن  -ج

 است. نچه در متن آمدهآسیاسی به ورای 

که  موقعیت مناسب بدون این دیگر مفاهیم انتزاعی در وضعیت و قضایا و فرضیه ها و توانایی کاربرد اصول علمی، : کاربستنه ب .3

 .کار برده در موقعیت علمی جدید ب ات راثشاگردی که می تواند اصول وقوانین مثل هیچ راه حلی ارائه شود. مثل:

یافتن روابط بین اجزا ونحوه سازمان یافتن آن مثل شاگردی که  شکستن مطلب به اجزا تشکیل دهنده آن و : تحلیلتجزیه و  .4

 روابط کلمات را تشخیص داده وجمله را سازماندهی کند. نقش و بتواند یک جمله ادبی را از نظر دستوری تجزیه و

ن به بصورت یک کل تازه ونسبتا انسجام آبازسازی  لب جدید وهایی از تجارب گذشته با مطا قسمت در هم آمیختن دوباره : .ترکیب5

 ت ویژه در درس روشها وفنون تدریس توسط دانشجو.عیموزشی مناسب در یک موقآطراحی طرح  یافته مثل:
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اطالعات وحتی روشهای روبرو شدن با  ،راین سطح شامل قضاوت در باره امو : ارزشیابی وقضاوت)پیچیده ترین سطح شناخت( :6 

در واقع ارزشیابی نتیجه جریان شناخت است مثل دانشجویی که بتواند دو قطعه ادبی را از نظر نگارش با هم مقایسه  مسائل است.

 یکی را باذکر دالئل بر دیگری ترجیح دهد. کند و

 

– 4  –  : سطوح یادگیری در حیطه عاطفی:  3 5

نگرش ها و عواطف وعالیق وارزش ها سر و کار دارند که به پنج های حیطه عاطفی آن هدف های آموزشی هستند که با هدف     

 )از آسان به مشکل( سطح طبقه بندی می شوند:

از آگاهی ساده نسبت  ، فعالیت آموزشی که نتیجه این سطح هدایت توجه شاگرد نسبت به جلب وحفظ و : دریافت وتوجه کردن .1

می یابد.تا توجه حساب شده نسبت به آن ادامه  به موضوع شروع و

تا تمایل به  از پیروی و متقاعد شدن شروع و، مسئله مورد نظر که نتیجه این سطحنشان دادن واکنش در مورد  : پاسخ دادن .2

پاسخ دادن و داوطلبانه اقدام کردن و سر انجام پاسخ دادن همراه با رضایت و عالقه پیش می رود.

تا  از متعهد کردن شاگرد در برابر ارزش ها شروع و ،نتیجه این سطح ها که درونی کردن دسته معینی از ارزش : ارزش گذاری .3

راهنمایی دیگران به قبول این ارزش ها و تشویق و ترغیب آنها برای پذیرفتن آن پیش می رود.

نتیجه نها و بنا نهادن یک نظام ارزشی پایدار و منسجم که آادغام ارزش های مختلف و رفع تعارضات بین  : سازماندهی ارزش ها .4

تطبیق این ارزش ها با ارزش های درونی شده قبلی ادامه می یابد. زش های جدید پذیرفته شروع شده وتاراز ادغام ا ،این سطح

شاگرد دارای نظامی از ارزش ها می شود که رفتار وی را برای مدتی طوالنی کنترل  : مان یافته در شخصیتتبلور ارزش های ساز .5

مجموعه ای از ارزش ها در رفتار  که نتیجه این سطح: نوعی شخصیت در وجود او پدیدار می شود می کند ودر نهایت به صورت

وی انعکاس دائم می یابد وجزء فلسفه زندگی وی و شخصیتش می شود.

 

– 4  –  :حرکتی –سطوح یادگیری در حیطه روانی :  4 5

و بیشتر شامل مهارت های  مثل رانندگی ،خیاطی و...مند همکاری اعصاب و ماهیچه هاست هدف های این حیطه بیشتر نیاز     

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

و سپس تقلید می کند وآن رفتار را انجام می دهد. دازدراگرد به مشاهده رفتار مربی می پش  مشاهده و تقلید:.1

رسیم ومیزان وابستگی شاگرد به مربی بسیار ناچیز می  تر عمل می گاهانهآدر این مرحله به اجرای  اجرای عمل بدون کمک:.2

شود ولی نظارت و هدایت او باید ادامه داشته باشد.
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 سطح فرعی تقسیم می شود:سه این سطح به 

 اجرای اگاهانه دستور العمل ها -الف

 انتخاب بهترین روشها -ب

 اجرای مکرر عمل بدون کمک یا تثبیت -ج

نظارت و راهنمایی مربی .  له قبل وکاهش اشتباهات مرحله قبلعمل با سرعت ودقت وظرافت بیشتر از مرح اجرای دقت درعمل:.3

 تکرار در این مرحله نیز باید باشد. تمرین و و

با رعایت نظم وکارایی الزم یعنی برقراری هماهنگی بین مجموعه ای از اعمال، هماهنگی حرکات:.4

یادگیری در حیطه روانی حرکتی است که در ان شاگرد به بطور خودکار به انجام دقیق باالترین سطح مرحله  عادی شدن عمل:.5

 .کارهای دقیق وموزون عادت می کند

 نکته: تا سطوح حیطه های پایین تر تحقق پیدا نکنند سطوح حیطه های باالتر تحقق پیدا نخواهند کرد.

 

 رفتار ورودی و دانسته های پیشین شاگردان:  بررسی  4-6

ها و توانایی هایی است که فراگیران باید قبل از شروع فعالیت آموزشی نشان دهند تا  مهارت معلومات،رفتار ورودی شامل       

 ن مرحله دو سوال زیر مطرح می شود که عبارتند از:بتوانند با موفقیت به اهداف رفتاری دست یابند. در ای

یادگیرندگان چه مقدار از اهداف و محتوای  پیش نیاز درس تازه، از قبل تسلط یافته اند؟آیا یادگیرندگان بر دانش و مهارت های      

 صورت پذیرد. ارزشیابی تشخیصیدرس تازه را قبل یاد گرفته اند؟که برای پاسخ دهی به این دو سوال باید 

 

و تنظیم سؤاالت الزم برای اجرای ارزشیابی تشخیصی:  تهیه  4-7

درسنیازپیشدانشبراساسسپس وکندبینیپیشراورودیرفتارابتدابایدداردکهمهارتی وتخصصاساسبرمعلم     

ازقبلسؤال هااینشود. نوشتهدرسطرحارزشیابیستوندربایدشدهطرحسؤال های. نمایدرا طرحتدریس، سؤال هاییمورد

برآموزاندانشتسلطعدمصورتدرشود.مشخصنیازپیشوجودعدمیاوجودتاپرسیده شوند،آموزاندانشازبایدتدریس

بایدحتماًباشد،داشتهتسلسلیارتباطبعدی وقبلیموضوعاتبادرسکه موضوعزمانیمخصوصاًتدریس،مورددرسنیازپیش

 .گرددترمیمورودیرفتار
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(نقطه شروع تدریس)وتعیین اولین گام آموزشی تشخیصی تحلیل و پیش بینی نتایج ارزشیابی :   4-8

در این مرحله با توجه به پاسخ های دانش آموزان به سواالت ارزشیابی تشخیصی و تحلیل و تجزیه نتایج این ارزشیابی نقطه      

 شروع تدریس مشخص می گردد.

 

تنظیم مراحل ارائه محتوا :و تعیین :   4-9

 :به چند مرحله به شرح زیر تقسیم میشود محتوا به ترتیب اهمیت،تعیین و تنظیم نحوه ارائه       

 : (جدید درس معرفی و انگیزه ایجاد) سازی آمادهالف( 

آماده سازی به معنای ایجاد عالقه ،جلب توجه، برانگیختن انگیزه،  ایجاد رابطه و برقراری ارتباط بین درس جدید و یادگیری       

در مرحله آماده سازی توجه دانش آموزان را از درس جلسه قبل که ممکن است متفاوت از درس فعلی های قبلی شاگردان است. 

سایل و مواد آموزشی ومرحله آمادگی که خود شامل آمادگی معلم ، آمادگی شاگرد و آماده کردن باشد به درس جدید جلب می کند. 

  .است

قاعدهاینازتواندنمینیزتدریسموضوعته باشد.داشآمادگیبایدکاریهرانجاممعلم برایاستبدیهی:   معلمآمادگی     

راکالسخواهدمیچگونه ودهدانجامخواهدمیرافعالیتیچهدرسکالس درکهکندبینیپیشبایدمعلم. باشدمستثنی

میچگونهسرانجام وبخشداستمرارکالسپایانتاراانگیزهاین وکندایجادانگیزهدرسکالسدرخواهدمیچگونهکند؟شروع

برساند؟پایانبهراکالسخواهد

عملننماید،همکاریاوباآموزشیهایفعالیتاجرایدر ونکندتوجهمعلمدرسبهآموزیدانشاگر: آموزاندانشآمادگی    

. استفعالیتبرایشدنآمادهمستلزمآنهاهمکاری وآموزاندانشتوجه. جلب گرفتنخواهد صورتآن،واقعیمفهومبهتدریس

افکارکالسبهآمدنازقبلکههستندمسائلیمتوجههنوزآموزاندانش اغلبکالس،بهورودآغازدرکهاستدادهنشانتجربه

 وکالسمتوجهجدیطوربهراآموزاندانشافکار وتوجه استموظّفمعلمکالس،شروعدر  .استداشتهمشغولخودبهراآنها

 .کنندمیاستفاده مختلفیروشهایازمرحلهایندرتجربهبامعلمان. نمایدنظرموردهایفعالیت

مجموعهدرسکالسبهآموزاندانشورودازقبلبایدمعلمشده،ذکرمواردبرعالوهآماده کردن وسایل و مواد آموزشی:      

ازقبلبایدباشد،نداشتهچندانیمهارتوسایلازبعضیکاربرددر چنانچه .نمایدآمادهکالسدررانیازموردآموزشیوسایل

نهمعلم. نمایدکسبرانظرموردمهارتتادهدانجام راالزمتمرینآموزان،دانشحضوردروسایلکارگیریبه وکالسبهرفتن

انجام وتجاربکسببرایآموزاندانش کهراوسایلیبایدبلکهکند،آمادهداردالزمتدریسبرایخودکهراوسایلیبایدتنها

 .دهدقرارآناناختیاردرکرده،تهیهنیزنیازمندند،بدانتمریندادن
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 یب( مرحله ی معرفی و بیان هدفهای صریح آموزش

اهداف ودرسمعرفی. کندمعرفیآموزاندانشبهراآنهااهداف ودرسموضوعبایدآموزان،دانشتوجهجلبازپسمعلم     

دانشآن،رفتاریهدف های ودرسمعرفی .باشدآموزاندانششناختیساختاربامتناسبکهگیردای صورتگونهبهبایدآن

آموزان،دانشازراخودباید انتظاراتمعلم. سازدمیآمادهآنهابهدستیابیدرسعی ویادگیریتجاربباآشناییبرایراآموزان

راکالسوقتدقیقه 5تا3ازبیشنبایددرسمعرفیبرایشدهدادهاختصاصزمان. کندبیانمشخص وروشنساده،بسیار

 بگیرد.

 ج(مرحله ی ارائه درس

در این قسمت مراحل تدریس با توجه به هدف های جزیی )مرحله ای( بصورت فعالیت معلم و دانش آموز ان به دو صورت نوشته      

 سناریو و خالصه می شود:

بارش  گروهی،بحثسخنرانی،چونروشهاییاز. شودمشخصدقیقاًبایدآموزشموردمحتوایدرس،ارائهیمرحلهدر      

بایدمعلم. شوداستفادهاست،الزمقسمتهرآموزشبرایکهروش هاییعنوانبه ...وو پاسخپرسشتصاویر،نمایشفکری،

بامحتوامختلفبخش هایکهکندحاصلاطمینان

هربرایالزمزمان. داشتنخواهدوجودشدهارائهمطالبمیاندرنامفهومینکتههیچ وشدخواهدارائهمنطقیروالیک     

است که عبارتند ناشدنیجداعاملدوشامل وتدریسکاراصلیقسمتحقیقتدرمحتواارائه. شوددقیق مشخصطوربهقسمت

 از:

آنهاتوالی ودرسمحتوایکلیهرعایت سازماندهی  -1

مختلفقسمتهایآموزشروشمشخص کردن  -2

کند:بینیپیشرازیرنکاتحداقلبایدمعلممثالطوربه      

.شوندپرسیدهبایدکهسؤالهایی(الف

.شودبینیپیشالزمدالیلبحثهنگامدر(ب

.شوددادهنشانفیلمدقیقه 10تا 5حدوددر(ج

.گیردقراربحثموردموضوعفیلم،نمایشازپس( د

ندارد؟پاسخبهنیازی واستآموزاندانشتوجهجلببرایفقطآیاچیست؟سؤالازمنظورکهکندبینیپیشبایدمعلم      

سؤالآیادارد؟تأکیددرساصلینکاترویبرسؤالآیاآموزان؟دانشیامعلماست؟کسیچهیعهدهسؤال ها بربهدادنپاسخ

 ودركسنجشبهسؤالآیاشد؟خواهدآموزاندانشتوجهجلب وتدریسشدنمؤثرسؤال ها سببآیاکند؟میانگیزهایجاد

 نماید؟میجلبنظرمورد وخاصاصولمفاهیم،بهراآموزاندانش توجهسؤال،آیاکند؟میکمکآموزاندانشفهم
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دیگر،بیانبه. کنندبرقرارارتباطآموزاندانش ومعلمبین وسازندفراهمدرسکالسدرراگفتگو وبحثیزمینهبایدها سؤال

.شودآموزاندانشدرتعمیم وگیرینتیجهارزیابی،ترکیب،تحلیل، وتجزیهقدرتایجاد وبهترشناخت سبببایدسؤال

ادامهبهراآنهایعالقه وکندجلبراآموزاندانشتوجهتواندمیخوبمقدمهیک. استمهمبسیارمحتواارائهدرمقدمه     

 .برانگیزددرس

:استزیرمطالبشاملخوبمقدمهیک      

کند؟میصحبتموردیچهدردرس

کنند؟استفادهآموزند،میدرسایندرآنچهازتوانندمیآموزاندانشزمانیچهدر وکجا

بیاموزند؟رامفاهیم وکنندمطالعهبایدچگونه

.اندآموختهموضوعبامرتبطقبلیدرسهایدرآنچهازمختصریبازنگری

رفتاریادآوریبرایروش یکازهمیشهنیستالزمامااست؛الزمتدریسکردنمؤثربرایمعموالًنیازپیشمطالبتکرار     

 .کنیماستفادهورودی

 .باشدطوالنینبایدتکراراین. شودترفهمقابل وترراحتجدیددرستاکندتأکیدورودیرفتارکلیدینکاترویبایدمعلم    

 کند:درقسمت ارائه درس جدید به نکات زیر توجه به طور کلی معلم باید 

پیش بینی  -آموزان فعال کردن دانش  -توجه به ارزشیابی تکوینی  -رعایت نظم در نوشتن واجرای مراحل -یادآوری پیش نیازها      

 استفاده از تشویق و تنبیه به موقع و... -استفاده از رسانه آموزشی مناسب  -فعالیت دانش آموزان 

 

 د(مرحله خالصه کردن و نتیجه گیری

گیرینتیجه وبندیجمعخالصهطوربهشدهارائهدرساستالزمآموزان،دانشذهندرشدهارائهمطالبتثبیتبرای     

 وتلخیصاستبهترکندمیروشنآموزاندانشبرایراآموزشطولدرشدهدادهدستازمفاهیمجمع بندی، وتلخیص. شود

 .نمایدارائهرانهایینظراظهارمعلم وشودانجامدانش آموزانخودتوسطگیرینتیجه

 

 ه(مرحله ارزشیابی

ممکنعملایناگرچه .شودآگاهاهداف،تحققچگونگیازمعلماستالزمگیری،نتیجه وبندیجمع ومحتواارائهازبعد      

سطحمقایسهبامحتوا،ارائهپایانازپسمعلمداردضرورتاماشود؛انجامضمنیطوربهآموزشیفعالیت هایطولدراست

مؤثر وآموزاندانشیادگیریمیزاناند،رسیدهآنبهعمالًآموزاندانشآنچه وبرسندآن بهآموزاندانشداردانتظارکهمهارتی

کالسوقتزیادنبایدمرحلهاینامادارد؛تدریسزمانمدتبهبستگیارزشیابی،زمان کند.ارزشیابیراخودتدریسروشبودن
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هدفهایاساسبربایدارزشیابییمرحلهسؤال های. گرفتنظردرکار اینبرایدقیقهدهتوانمیمتعادلطوربگیرد. بهرا

 .شوندطرحدرسرفتاری

 

 و(مرحله تعیین و تکلیف و پایان دادن درس

خارجدرراهاییفعالیتآموزاندانشواقعیزندگیباآنارتباط وکالسدرشدهآموختهمطالبتقویتبرایتواندمیمعلم     

دقیقاًًًرافعالیت هانوعاینبایدمعلم. شوندمیمحسوبدرسبهمربوطمطالعاتازبخشیتکالیف،این. کندپیش بینیکالساز

دانشبه ...وفیلمجدید،مقاالتکتاب، :مانندفعالیتیامطالعهمنابعدهد. معرفیقرارآموزاناختیار دانشدر وکندبینیپیش

.دهندافزایشامکاناتاینازاستفاده ومطالعهباراخودتا اطالعاتدهدمیفرصتعالقمندآموزان

بایدشود،انجامخاصیقواعد واصولطبقکالس،ازخارجتکمیلیهایفعالیت ووظایفکهباشدداشتهانتظارمعلماگر      

اعالممعلمطرفازشفاهیصورتبهاصول،ایناگر. کنداعالمآموزاندانشبهدقیق وواضحطوربهذهن دارددرکهرااصولی

صورتدر وکتبیصورتبهتفصیلبهمعیارها واصولاستبهتربنابراین. نکنندتوجه آنبهآموزاندانشاستممکنشود،

آموزانیدانشبه وکردهجوییصرفهکالسوقتدرکارکردیچنین. داده شودقرارآموزاندانشاختیاردرمثالباهمراهامکان

  .کندمیکمککنند،میفراموشرااصولازبعضیآنزمان انجامتاتکمیلیهایفعالیتاعالمیفاصلهدریا ودارندغیبتکه

باآموزاندانش واستخوردهزنگکهدهدمیارائهزمانیراخانهدرفعالیتانجامیاخواندنی،تکالیفمعلممواقع،اکثردر     

توجهآنبهاینازبیشبایددارد،اهمیتآموزاندانشیادگیریرونددرتکالیفدادناگر. هستندترك کالسمشغولعجله،

تنظیمقبلازراهنمایارائه ،آموزاندانشبه (کالسازخارجتکالیف)تکمیلیهایفعالیت تعیینهایشیوهبهترینازیکیشود،

بهگردد،فراهمدرسکالسازخارجدرامکاناتیچه وشودنوشتهصورتی چهبهتکالیفتعیینراهنمایاینکهاست. شده

 .داردبستگیدرسنوع وآموزشیموقعیت

 

روش یا روش های مناسب برای ارائه محتوا در مراحل مختلف:  تعیین  4-10

 لف در یک جلسه تدریس استفاده کندمعلم می تواند از یک روش یا روشهای مخت       
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 محتوای برنامهآموزشی متناسب با روش و وسایل انتخاب :  انتخاب  4-11

 در که آورند وجود به را شرایطی آموزشی محیط در توانند می که شود می اطالق امکاناتی و تجهیزات کلیه وسایل آموزشی به     

 .بگیرد صورت ترموثر و تر امدو با بهتر، تر، آسان تر، سریع یادگیری شرایط آن

 آموزشی عبارتند از: وسایل انواع

 اکثر مثل.شدند درج آموزشی های فعالیت های هدف در و اند یادگیری معیارهای از جزیی وسایل این: معیاریوسایل آموزشی      

  رانندگی آموزش در ماشین و ای حرفه فنی ابزارهای

 می کمک آموز دانش به فعالیت یا موضوع از بیشتر اطالع یا مطلب بهتر درك برای  وسایل این: کننده وسایل آموزشی تسهیل      

 .کنند

  برای تقویت میزان یادگیری کردن فعالیت و تجارب یادگیری مطلوب خارج از مدرسه،:  مشخص  4-12

  زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:  تعیین  4-13

 

  نحوه ارزشیابی بعد از تدریس و طرح سؤاالت الزم.:  پیش بینی  4-14

ارزشیابی مالك و مدرکی برای بررسی تحقق  از دیدگاه تایلر است.هدف از طراحی و اجرای یک برنامه: ایجاد تغییر در فرگیران      

میزان دستیابی به اهداف را نشان می دهد. ارزشیابی پایانی است. ارزشیابی  آخرین مرحله از مراحل طراحی آموزشی اهداف است.

می توان به اصالح و تقویت برنامه  حاصله ارزشیابی نمایانگر موفقیت یا عدم موفقیت برنامه های آموزشی است. بر اساس نتایج نتیجه

 آموزشی پرداخت.

 خام طرح درس روزانه را مشاهده فرمایید و از مطالب آموخته شده در تکمیل این فرم بهره ببرید.در ادامه می توانید فرم 
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 طرح درس روزانهفرم  -5

 

 

ی 
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 صفحه: عنوان درس:تاریخ اجرا: طرح درس شماره:

 مدت تدریس: تعداد دانش آموز: پایه: آموزشگاه:

 مدرس:

 فعالیت های قبل از تدریس
 هدف کلی جلسه:

 حیطه اهداف  اهداف رفتاری  اهداف جزیی رئوس مطالب

 آموزشی 

 فضای آموزشی 
 و نحوه چیدمان کالس

 وسایل آموزشی   پیش بینی روش تدریس  

1.

2.

3. 

 و ...

 

معلم از فرایند یاد  منظور

یاد گیری عبارت  دهی و

است ازاین است که دانش 

 آموزان:

1 . 

2. 

 و ...

  

از فراگیررران انتظررار مرری 

روددر پایررران درس بررره 

 اهداف زیردست یابند: 
1.

2. 

  و ...

 

تعیین بر اساس اهداف 

 رفتاری 
  

  
  

 فعالیت های حین تدریس 

 زمان  وسایل آموزشی  روش تدریس  فعالیت دانش آموزان  فعالیت دبیر  

      فعالیت های مقدماتی 
      ارزشیابی تشخیصی یا آغازین

 آماده سازی 
 ) ایجاد  انگیزه و معرفی درس جدید( 

     

 ارائه درس جدید

 

 

 

 

 

     

 فعالیت های بعد از تدریس

 زمان  فعالیت دانش آموزان  فعالیت دبیر  

    فعالیت تکمیلی 
    ارزشیابی پایانی 

     تعیین تکلیف  و فعالیت های خارج از کالس
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 روش نگارش و تنظیم طرح درس ساالنه -6

 ،ااحتساب تعداد هفته هبا  تقویم طرح را می توان برای یک سال تحصیلی یا سه دوره سه ماهه، تهیه تقویم طرح. گام نخست:   

 محاسبه و تنظیم کرد. هایی که در طول سال تحصیلی برای تدریس درس مورد نظر پیش بینی شده، روزها و ساعت

تقسیم محتوای درس یا هدفهای آموزشی بر زمان خالص یا مفید تدریس. ابتدا بهتر است محتوای درس یا هدفها و  گام دوم:      

 با احتساب فرصت الزم برای تمرین و مرور درس به سه دوره سه ماهه تقسیم شود و سپس محتوای فصلهای آموزشی  سایر فعالیت

به واحدهای کوچکتر درسی یا محتوای مناسب با  ها و سایر فعالیت ها ی در نظر گرفته شده در طول هر سه ماه، ها و مباحث، هدف

 تک تک جلسات آموزشی تقسیم شود.

های در نظر گرفته شده و  در این قسمت معلم باید با توجه به مجموعه فعالیت. ویژه تدریس در هر جلسهتعیین هدف  گام سوم:    

 هدف ویژه تدریس خود را در هر جلسه مشخص کند. محتوای درس،

 مؤثر باشد.های دیگر آموزشی خارج از مدرسه که برای تقویت یادگیری شاگردان می تواند  تعیین و پیش بینی فعالیت گام چهارم:   

 می توان چند جلسه از تدریس را به تناسب موقعیت به شناخت شاگردان، الزم است یادآوری شود که در طرح درس ساالنه،     

  های مشخص شده در ارزشیابی تشخیصی اختصاص داد.گذشته و ترمیم کمبود مرور درس های اجرای ارزشیابی تشخیصی،

 

 الگوی طرح درس ساالنه -7
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 منابع مورد استناد : -8

،دوم جلد سمت،: ،تهران(تدریس فنون و ها روش)آموزشی مهارتهای(. 1391)حسن شعبانی. 

(کلیات1393صفوی، امان اهلل .) خالصه و تنظیم )متن کامل(، تهران: نشر معاصرتدریس فنون و ها روش  

(مبانی1392نوروزی، داریوش. رضوی، سید عباس .) سمت انتشارات: آموزشی، تهران طراحی 

سیما آموزش شبکه سایترسولی درج در  حسین -پور رضاهدایت مقاله تلخیصی محمد

 


