
این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

1 
 

 یبر اساس برنامه طرح درس مل سیتدر یطراح

 نام او که آرامش دهنده قلب هاست به

 نهم هیپا یکتاب کار و فناور31تا  31از صفحه انهیبا را می: طرح درس پودمان ترس یمشخصات کل

 قهیدق 06زمان  انهیرا با میعنوان درس :ترس  نام مدرسه :    یلیسال تحص

 انهی: کارگاه را یآموزش طیمح

   : میتنظ هویته

  نفر16تعداد دانش آموزان 

 یریادگیاهداف وانتظارات  نییتع-1

 انهیبا را میترس یدانش آموزان با فناور ییآشنا یهدف کل

 یاهداف جزئ

 شوند. یدر مشاغل مختلف آشنا م انهیبا را میا کاربرد ترسب -3

 کنند. یرا درک م انهیبا را میترس یاستفاده از فناور یایمزا -2

 می شوند. شود آشنا تیرعا دیکه با ینکات انهویبا را میترس ازیا امکانات مورد نب -1

 .شوند یآشنا م انهیبا را میترس ینرم افزارها طیبا مح -4

 .رندیگ یم ادیساده را  یشکل ها میترس -5

 یاهداف دانش
 (دانش – یشناخت)برد یدر مشاغل مختلف را نام م انهیبا را میکاربرد ترس -3

 (دانش -یبرد.)شناخت یرا نام م انهیبا را میترس یاستفاده از فناور یایمزا -2

 یاهداف مهارت

 (افتدری– یعاطف)کند یدر مشاغل مختلف اشاره م انهیبا را میو نقش ترس تیبه اهم -3

 (واکنش– یعاطف)کند یرا درک م انهیبا را میترس یاستفاده از فناور یایمزا -2

 (افتدری– یعاطف)کندیم فیرا توص انهیبا را میترس ینرم افزارها طیمح -2

 (دیتقل--- یحرکت-یروان)کند یم نیرا تمر انهیبا را میکار با نرم افزار ترس -1

 مستقل( یاجرا--- یحرکت-یروان) .کند یم شیو کمان را آزما رهیخط، دا میترس یکاربرد ابزارها -4

 (مستقل  یاجرا--- یحرکت-یروان)دهد.  یساده را انجام م یشکل ها میترس -5

 یاهداف نگرش
آگاه شده و به آنها  میترس نهیبشر در زم تیخود به نمونه خالق رامونیپ یکیزیف یایبا مطالعه در دن

 گذارد .  یاحترام م

 برد .  یم یپ یآن  در زندگ گاهیو جا میو ترس انهینظم  در کار با را تیبه اهمن
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 یها دهیدر آفر ودکنند و به نظم موج یم میشکل منظم را ترس کی یو فناور یدانش آموزان با نوآور

 کنند. یخداوند فکر م

 یصیتشخ یابیدانسته ها و ارزش شیپ نییتع- 2

 ( قهیدق 5) (زهیانگ جادیاستفاده از راهبرد ا)

موجود در متن کتاب که در برد نشان داده  ریبحث و با جلب توجه به تصاو نهیسواالت در زم یبا طراح 

 را فراهم کرده سیشروع تدر یمناسب برا نهیمحور، زم نهیزم یو با استفاده از پرسش ها شود یم

 .میده یم صیتشخ دیشروع درس جد یدانش آموزان را برا یآمادگ

 ست؟یچ انهیرا مانند ییابزارها عات و ارتباطات والاط یکاربرد فناور -3

 ست؟یچ انهیکار با را یریادگی تیاهم -2

 شود؟ یاستفاده م انهیرا چرا امروزه در امور مختلف از -1

 شود؟ یم انهیاز را یچه استفاده ا یهنر و یمختلف صنعت یدر کارها -4

 پیش بینی و تدارک فرصت های مناسب یاد گیری -3

 ( دقیقه 5()س و دانش آموزانالآماده سازی ک(

پشت  انهیرا تیدر سا نفره 4 یال 1 ینفره دانش آموزان در گروه ها 4 یدانش آموزان در گروه ها یبند میبا توجه به تقس

 .رندیگ یقرار م ستمیس

 –ذکر روز هفته  -دانش آموزان ابیغ حضور و ،یسالم و احوالپرس

 یارسال کرده بودند تشکرم انامهیرا قیرا از طر تمیمربوط به الگور یها تیکه فعال هایی گروه از معلم سپس - فیتکال یبررس

 .دهند یم را به کالس ارائه 33ص  یسالکار ک تمیالگور گرید یکند و گروه ها

بحث  نهیدر زم ریدب شده توسط هیته POWER POINT ارائه) بحث مورد نظر یورود ریجلب توجه دانش آموزان به تصاو

 (مورد نظر

 یریگ ادی– یده ادی ندیفرآ یارائه واجرا -4

 طرح همگام با قرآن یشروع درس : اجرا

 دیمجالم اهلل از ک یاتیدانش آموزان و خواندن آ یهمراه
 

 روش سنجش نقش دانش آموز نقش معلم محور ها

زهیانگ جادیا همه دانش  قیتشو نشان دادن عالقه مناسب -منظم مانند  معلم با نشان دادن اشکال 
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 تفکر و

 دقیقه( 2)

 و ینقوش هنر و برف یدانه ها شکل

با  میترس مربوط به کاربرد اشکال

 انهیبا را میترس کاربرد اشکال مربوط به

 در

 یم جلب مختلف توجه آنها را مشاغل

 نظر پرسد به یاز آنها م سپس .کند

 یهنر نقوش اشکال منظم و نیشما ا

 است؟ شده میچگونه ترس

نظرات خود بعد از مطرح کردن  -

 اشکال دنید

شده  پاسخ دادن به سواالت مطرح -

 گروه یبا مشارکت و همراه

که  یمطرح کردن سواالت -

 درذهنشان جرقه زده است

شرکت در  یآموزان برا

بحث، تشکر از توجه 

 دانش آموزان

روش )ازیدادن امت -

 ،یبارش فکر سیتدر

 ( قهیدق 2زمان 

 یتکاپو

     یوهشگرژپ

 ( قهیدق5)

 تاید معلم توجه دانش آموزان را به

 یجلب م( کتاب pdfلیفا)پروژکتور

 طرح و دانش را ریسواالت ز کند سپس

 .کند یم تیآموزان را هدا

 انهیرا با میترس یبه نظر شما از فناور -

 می شود؟ استفاده یدر چه مشاغل

با  میترس یاستفاده از فناور یایمزا -

 ست؟یچ انهیرا

 انهیبا را میترس یو چرا از فناور -

 شود؟ یاستفاده م

جدول و  نتییپاورپو  لیسپس در فا

کند  یکامل م آنان را یموجود گفته ها

 دهد. یم حیتوض شتریو ب

 

 یاعضا و مشورت با یهم فکر -

 گروه

 حیمناسب و صح یپاسخ ها افتنی -

 تیبه سواالت با رعا یپاسخ ده -

 گرانیحق تقدم و احترام به حقوق د

نظرات و پاسخ  سهیمقا -

 ارائه شده یها

به قضاوت گذاشتن  -

 نظرات و پاسخ ها

 یبه سو تیهدا -

پاسخ از  نیمناسب تر

 معلم یسو

   یعمل تیفعال

 ( قهیدق22)

 :میترس یبا نرم افزار ها ییآشنا

 نتیپاور پو یدر ادامه درس معلم از رو

و  انهیبا را میمختلف ترس ینرم افزارها

 یم ینرم افزار را به آنها معرف طیمح

نرم افزار شده،  طیکند و سپس وارد مح

 یدانش آموزان به برد توجه م

 .ندینما

آنچه که رخ  یو بررس ریتفس -

 .دهدیم

گفته  یو انجام مطلب عمل نیتمر -

گروه ها  یتمام قیتشو

مشارکت و  به خاطر

 سیتدر یهمراه

 دهیکش یکارها یابیارز -

 توسط گروه ها شده
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و  رهیخط و دا میترس یکاربرد ابزا رها

 دهد یکمان را به آنها نشان م

ساده را با  یشکل ها میترس یوچگونگ

دهدو  یابزارها انجام م نیاستفاده از ا

 .دهد یم حیرا توض 31ص یکار کالس

ها توسط  انهیدر را ریشده توسط دب

 گروه ها

در پوشه  افتهیکار انجام  رهیذخ -

 گروه

گروه ها به  رازیتقد -

نظم و  تیخاطر رعا

 انضباط

 

ارتباط موضوع 

خدا، )با عرصه ها

( خود ،وخلقت،

 تیخالقفهم  ،

،کار  ینوآور

،با بهره  ینیآفر

از خود  یریگ

 و خود یباور

 دقیقه(2)یابیارز

 عتیاشاره به نظم موجود در طب

خداوند در مورد  هیاشاره به صفات عال -

 بندگانش

نظم  رامونیبحث و گفتگو پ -

   یموجود در جهان هست

 میمستق ریدرک و شناخت غ -

 خداوند

  یاله یتشکر و سپاس از نعمت ها -

در حفظ نظم موجود در  یسع -

   عتیطب

 تیو پرورش خالق ینگر ندهیآ-

گروه ها جهت  یهمراه

به عظمت خلقت  دنیرس

و نظم حاکم بر  یهست

 آن  

به خاطر  یتشکر و قدردان

 شرکت در بحث

بسط و گسترش 

و  یمفهوم ساز

 3)دانش دیتول

 دقیقه(

 تیو خالق یعلم یها شرفتیپ انیب -

 انهیرا نهیبشر در زم یها

دانش و ، یدر زندگ انهیکاربرد را انیب -

 صنعت

در شاخه  یاشاره به رشته نقشه کش -

 یو حرفه ا یفن

شکل با نرم افزار  میبه ترسبا توجه 

 انهیو را

در علم وصنعت و  انهینقش را -

 کند یم انیب یزندگ

در  ی،فنیعلم  یکارها تیبه اهمن -

 برد یم یامروز پ یایدن

 مقایسه -

 قضاوت درست -

 دادن ازیامت -

 چک کردن - 

 یکار عمل 

 وهیگر تیفعال و

  یابیارزش

 15)یندیفرآ

 دقیقه(

 یفرد ای یبه صورت گروه انیدر پا

 یم دهیدر مورد درس پرس یسواالت

 .شود

در چه  انهیبا را میترس یاز فناور -3

 شود؟ یاستفاده م یمشاغل

 میترس یاستفاده از فناور یایمزا  -2

 میترس ریدب یپاسخ به پرسش ها -

 31کالسی ص کار یاشکال هندس

 حیاز دانش آموزان وتوضی کیتوسط 

 ن خوددوستا یبلند برا یبا صدان آ

 درج نمر -

دانش  طتوس قیتشو -

 آموزان

 دبیر توسط یقدران -

  ستیچک  ل لیتکم -

توسط  یگروه تیفعال
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 ست؟یچ انهیبا را

 میترس از اعضا یکیاز هر گروه  -1

 یرا انجام م یهندس ساده یشکل ها

 .دهد

   ریدب

بعد از کالس: 

و  فیتکال

 تیفعال شنهادیپ

 3)یمواز یها

 دقیقه(

و  31 صفحه یها یانجام کار کالس -

 رهیذخ اینامه و  ایرا قیطر ارسال آن از

 ریجهت ارائه به دب CDروی 

 35صفحه  یجداول کار کالس لیتکم -

 پوشه کار و درج آن در

 گوش دادن به صحبت معلم  -

  یبردار ادداشتی -

بطور 31صفحه یکار کالس میترس-

نامه و  ایرا قیطر ارسال از مستقل و

 CDای

 35جداول صفحه لیتکم -

 یطراح ایو   قیتحق هیته -

 گریساده د یشکلها

 درج نمره -

 یکارها سهیمقا -

 یکالس

 ایو  قیتحق یبررس -

خارج  گرید یها تیفعال

 از کالس

  power pointم افزار نر- -ر پروژکتو تاید- -رایانه  –کتاب درسی  – pdfفایل  یکتاب درس : یآموزش یرسانه ها

 Brics Cadه انیبا را میترس نرم افزار

 یکارگروه-پرسش و پاسخ  - یبارش فکر :سیروش تدر

 


