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 طرح درس روزانه

 23طرح درس شماره : مشخصات کلی

 نفر81تعداد دانش آموزان: 

منبع: کتاب زیست شناسی 

 یازدهم

 (3 )یشناس ستیدرس: ز

 ازدهمی : کالس

  : یواحد آموزش 

 11تا18تدریس از صفحه

  رشتمان ای توزیم میموضوع درس :تقس

  : یمجر نام

  کد پرسنلی: 

 دقیقه23مدت جلسه:

  تاریخ اجرا:

 رشتمان ای توزیم میبا تقس ییآشنا هدف کلی

هدف های 

 رفتاری

 : بتوانند دیبا یجلسه آموزش نیا انیآموزان در پا دانش

 .دهند حیرا توض توزیم میانجام تقس یچگونگ .8

 .را شرح دهند میدوک  تقس لیتشک یچگونگ .3

 .کنند سهیرا مقا توزیم میمراحل مختلف تقس .2

 .را شرح دهند توپالسمیس میانجام تقس یچگونگ .8

 را شرح دهند. یاهیو گ یجانور یها اختهیدر  میتقس یچگونگ .5

 دهند. یدوک را سازمان م یها ها( ساخته شدن رشته ولی)سانتر انکیم یجانور یها اختهیدر . 8 محتوا

 وارهید لیدر محل تشک یا اختهیبلکه نخست صفحه  شود ینم لیتشک یحلقه انقباض یاهیگ یها اختهیدر . 3

 .شود یم جادیا دیجد

 یسخنران -یشینما -روش فعال : پرسش و پاسخ روش تدریس

 -یکتاب درس -تخته -ینرم افزار آموزش - انهیرا رسانه آموزشی

قبل از شروع 

 تدریس

و  میکن یآموزان شروع م از دانش یکیابتدا پس از ورود به کالس، جلسه را با نام خدا و سپس قرائت قرآن توسط 

 یثبت م یجلسه را در دفتر کالس نیا یها تیو بعد خالصه فعال دهم یرا انجام م ابیو حضور و غ یاحوالپرس

 قهیدق 8کنم. 

 زمان فعالی دانش آموز فعالیت معلم 
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 طرح چند سال

 .دیرا شرح ده یا اختهیچرخه  -8

 دیکن انیرا ب نترفازیمراحل ا -3

 دارند؟ نام چه توزیم میمراحل تقس -2

 رد؟یگ یچگونه صورت م نزیتوکیمرحله س -8

 دقیقه2 به سواالت مطرح شده معلم ییپاسخگو
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 یم ریبا طرح چند سوال ذهن شاگردان را درگ

 :  کنم

 رد؟یگ یزخم چگونه صورت م میترم-

کند و  یتخم در رحم مادر چگونه رشد م اختهی -

  شود؟ یم لیبه نوزاد کامل تبد

  کنند؟ یچگونه رشد م اهانیگ-

 ند؟یآ یها چرا به وجود م یماریاز ب یبعض-

 مهین ایپاسخ به سواالت که ممکن است درست 

 درست باشد

 دقیقه3

ید
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درس را  یو کتاب درس یبا کمک نرم افزار آموزش

آموزان ارائه  به روش پرسش و پاسخ به دانش

 :مانند ی. سواالتکنم یم

 ایچه؟ رشتمان  یعنی توزیم میتقس ایرشتمان  -

  رد؟یگ یانجام م ییها اختهیدر چه  توزیم میتقس

  رد؟یانجام گ دیبا میتقس نیبه چه منظور ا-

رشتمان چگونه  ای توزیم میمختلف و تقس مراحل

  وندند؟یپ یبه وقوع م

 یاهیو گ یجانور یها اختهیدر  میتقس تفاوت

 ست؟یچ

 مربوطه ، لمیو ف یمشاهده نرم افزار آموزش -8

 پاسخ به سواالت مطرح شده -3

سوال و رفع اشکال در صورت  دنیپرس- 2 

که دانش  یموارد ایداشتن سوال خارج از کتاب 

 کنند یم انیآموز متوجه نشده را ب

 دقیقه81

 جمع بندی

 

 

 ارزشیابی پایانی

گفتن خالصه درس در صورت اشکال به رفع آن 

در رابطه با  یپردازم. حل چند سوال کنکور یم

 موضوع نیا

از کل  زییطرح کو ایاز چندنفر  یپرسش شفاه

 کالس

 دقیقه8 

رشتمان و  ای توزیم میجلسه بعد پرسش از تقس- تکلیف

 مراحل انجام آن

 سوال توسط هر دانش آموز 5نوشتن   

 ۲3 ی درس جلسه بعد تا صفحه یخوان شیپ -

  به پاسخ دنیرس یبرا ییراهنما-

 جواب مسئله یمشارکت دانش آموزان برا-

 نشده ینیب شیموارد پ ادداشتیفرصت سوال و  -

 پاسخ به سواالت

جلسه بعد را انجام  یشده برا نییتع فیتکال 

 دهند یم

 یمورد ایدر صورت داشتن سوال خارج از کتاب  

 کند. یم انیکه دانش آموز متوجه نشده را ب

 دقیقه3
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 قهیدق 8  دکتر احمد مجد یو مولکول یسلول یسلول ستیز منابع

 


