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 نمونه طرح درس پیشنهادي بر اساس برنامه ملي

مشخصات دبیر نگارنده طرح -1بند مشخصات مدرسه و كالس -2بند  مشخصات درس-3بند

 درس 

 روان شناسي                 نام درس  : 

-روانشناسيموضوعات كلي درس: 

 تعاریف

 موضوعات فرعي درس:  

  چیست علم –مقدمه 

 دقیقه    09مدت زمان تدریس:   

 تاریخ اجرا:

                      شماره طرح درس:

                شهر:

 ناحیه: 

 نام مدرسه:  

پایه تدریس :     

یازدهم               

                      -كالس::

 39تعداد شاگردان:

 نام و نام خانوادگي دبیر:

 شماره پرسنلي) محرمانه(:                    

  مدرك  تحصیلي

   

 هدف كلي در حیطه شناختي:آشنایي با  روش علمي و مراحل آن 

هدف كلي در حیطه عاطفي: ایجاد عالقه به رعایت روش علمي در پژوهش 

هاي خود هدف كلي در حیطه رواني حركتي : پیاده سازي روش علمي در 

بررسي مسائلهدف كلي در حیطه اخالقي: ایجاد تعهد نسبت به رعایت روش 

 علمي 

اهداف كلي )در چهار -4بند

 حیطه(: 

 غیر علمي آشنایي با تفاوت روش علمي و  -1

 آشنایي با نماد و انواع آن -2

 نظریه و...(  -فرضیه -آشنایي با انواع گزاره هاي علمي) مسئله-3

  اشنایي با پیامد هاي عدم رعایت روش علمي -4

 اهداف جزئي -5بند

 )به ترتیب اولویت تدریس(: 
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سطوح 

هر 

 حیطه 

حیطه 

 هاي 

برنامه 

 ملي/ 

حیطه 

هاي 

 بلوم 

علم و تعقل دستیابي از طریق سطوح حیطه شناختي 

 -قضاوت و ارزشیابي -تجزیه و تحلیل-كاربرد-فهم-)دانش

 خالقیت( 

 -ایماندستیابي  طراز یق سطوح حیطه عاطفي )دریافت 

وجداني كردن  -سازمان دهي ارزش ها-ارج نهادن -پاسخ

 ارزش ها( 

عمل  دستیابي از طریق سطوح حیطه رواني حركتي 

خودكارشدن -پاسخ هدایت شده -آمادگي -افت)دری

 ابداع و تطبیق(  -رفتار مركب-عمل

دستیابي از  خلقت( -خلق -خود -حیطه اخالقي)خدا

طریق ایجاد تعهد و مسئولیت پذیري در قبال دانش 

  آموخته شده

  6بند

اهداف رفتاري -

حیطه ها و سطوح 

 آن 

شناختي  كاربرد 

 علم 

دانش آموز بتواند در خصوص یك مسئله علمي، یك فرضیه بسازد و از آن دفاع 

 كند 

1 

تجزیه 

و 

 تحلیل 

شناختي 

 علم

 2  تفاوت روش علمي و  یر علمي را تحلیل كند 

شناختي  كاربرد 

 علم 

 3  فرضیه هاي خود را به صورت نماد در آورده و ارائه دهد 

شناختي  دانش 

 علم

 4  انواع گزاره هاي علمي  را نام برد و تعري  نماید 

عاطفي  توجه   5  اهمیت استفاده از روش علمي را تشخیص داده و در اعمال فردي بكار برد 
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  -ایمان

 6  پیامد هاي عدم استفاده از روش علمي را بر جامعه  تحلیل نماید  اخالق  خلق 

درس اول پیش نیاز ندارد اما آشنایي با مفهوم روان شناسي مي تواند به عنوان  

 پیش نیاز محسوب شود 

تعیین رفتارهاي ورودي  -7بند

  ) پیش نیاز هاي تدریس(

طرح  سئواالت آزمون  -8بند آیا تا كنون با مفهوم روان شناسي آشنا شده اید؟ چگونه؟ 

 تشخیصي 

  )براساس پیش نیازها(:

 تعیین رسانه ها و وسایل  -0بند گچ  -تخته

 مورد نیاز

  

 الگوي  استقرایي ) تدوین مفهوم( 

 سخنراني  -بحث گروهي -روش پرسش و پاسخ -

تعیین الگوهاي  -19بند

 تدریس مناسب 

گروه بندي،مدل و -11بند مطابق با چینش كالس  

 ساختار كالسي 

 ......... 5بررسي تكالیف وآماده سازي و..(:   زمان : -فعالیت هاي مقدماتي) مانند حضورو غیاب

 دقیقه 

   -12بند

 فعالیت هاي معلم  فعالیت هاي دانش آموزان 

    

  -13بند .... دقیقه 2اجراي ارزشیابي تشخیصي                                               زمان: .........

 فعالیت هاي معلم  فعالیت هاي دانش آموزان 

پاسخ گویي دانش آموزان در  ارائه سئواالت ارزشیابي تشخیصي به دانش آموزان آیا تا 
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رسانه -در مجالت-سال هاي گذشته

 ها و..... 

كنون با مفهوم روان شناسي آشنا شده اید؟ چه 

 گونه؟ 

 -تفكر و پژوهش -بله شما در سال هاي گذشته  چند كتاب با مفهوم روان شناسي داشته این مانند سواد رسانه

 مهارت هاي زندگي و .... وامسال نیز با مفاهیم روان شناسي به صورت عمیق تري آشنا شویم  

زمان :                ایجاد انگیزه                                                              

 ...دقیقه                       2....

  -14بند 

 شماره هدف  فعالیت هاي معلم  فعالیت هاي دانش آموزان 

  

  

 خواندن مطلب و یادداشت دالیل 

  

  

  

لطفا بدون این كه به بقیه متن كتاب نگاه كنید 

 را  2-1فعالیت 

بخوانید  و دالیل موفقیت  انان را در دفتر خود 

 یادداشت نمایید 

  1هدف

  

ارائه درس بر اساس گام ها ي الگوي تدریس انتخاب شده و  

 ارزشیابي تكویني                     

 دقیقه45زمان:.........

   -16و15بند

 شماره هدف /  فعالیت هاي معلم  فعالیت هاي دانش آموز 

گام هاي الگوي 

 تدریس 
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 بیان دالیل و ثبت روي تخته 

  

  

لطفا هر كدام از شما یكي از دالیل) غیر تكراري( 

موفقیت جراحان مغز را بگویید تا روي تخته 

 بنویسم 

  

  

 شماره/ گام 

گام  -1هدف

اول الگوي 

 استقرایي 

) ارائه 

اطالعات خام و 

 پراكنده( 

دسته بندي و طبقه بندي 

 كردن اطالعات 

حاال این دالیل را طبقه بندي و دسته بندي 

همه  -نمایید هر گونه طبقه بندي آزاد است

اطالعات باید در یكي از طبقات جاي گذاري 

 شوند 

) ایا مي دانید طبقه بندي چگونه انجام مي 

شود؟  بر اساس شباهت ها یا تفاوت ها  اطالعات را 

دسته بندي مي كنید. مثال شما ظروف آشپز خانه 

را به این صورت طبقه بندي مي كنید ) كابینت 

 ...( و ها قاشق كشوي –كابینت ادویه ها  -بشقاب ها

اگام  -1هدف

دوم الگوي 

 استقرار 

بندي  ) طبقه

 اطالعات 

 

 نام گذاري طبقات 

حاال به طبقه بندي هاي خود عنوان 

بدهید( هر عنواني آزاد است اما باید معرف 

 محتوا باشد 

گام  -1هدف 

سوم ) نام 

گذاري 

 طبقات( 
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ارائه طبقه بندي هاي جدید و 

 مقایسه طبقه بندي ها

 اگر فرصت داشته باشیم مي توانیم از دانش آموزان

یك بار دیگر طبقه بندي هاي جدید ارائه بخواهیم  

دهند و طبقه بندي هاي خود را با یكدیگر 

 مقایسه كنند

  

  

 ارائه طبقه بندي  

مثال  طبقه علل رواني 

كه در زیر طبقه ان  موارد 

  -زیر نوشته مي شود) انگیزه

هوش زیاد   -داشتن هدف

 و.... 

من دیدم بخشي ازعوامل  دلیل 

 رواني 

داشته ان ها را در این طبقه 

 قرار دادم مثل انگیزه هوش 

 یا یك طبقه بندي  ویژگي هاي

شخصي )با زیر طبقات  تالش 

 نمره باالي درسي(  -گر بودن

اطالعات خام روي تخته بماند و پاك نشود و نمونه 

طبقه بندي دانش آموزان را  پرسیده و در زیر ان 

 ها مي 

 نویسیم 

  

  

  

مي تواني به من بگویي بر اساس چه استداللي این 

 طبقه 

 بندي را ارائه دادید؟ 

 گام  -1هدف

 چهارم الگو) 

بررسي فرایند 

 هاي مغزي 

دانش آموزان 

در ایجاد 

 طبقات( 

 پاسخ دانش آموز 

  

 به چالش كشیدن طبقه بندي :  

آیا هوش دلیل رواني است یا شخصي؟ 

چرا هوش را در یك طبقه ویژگي هاي 

 شخصي نگذاشتید؟ 

گام  -1هدف

 الگو  5
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دانش آموز مي تواند طبقه  -توجه:هر طبقه بندي صحیح است  به شرطي استدالل قوي براي آن داشته باشد

بندي خود را با استدالل قوي نگه دارد یا با استدالل قوي تر دیگران  انرا تغییر دهد یا كال 

 حذف كند 

استنتاج هاي  دیگر دانش 

 آموزان 

شما طبقه بندي هاي مختلفي را ارائه كردید مي 

 خواهم به 

طبقه بندي هاي مختلفي كه ارائه شده نگاه كنید و  

از ان ها اصولي را استخراج و نتیجه گیري 

 كنید 

مثال من  در طبقه بندي هاي شما مي بینم كه بیشتر 

 به 

عوامل رواني اشاره كردید تا ویژگي هاي شخصي فرد 

پس من مي توانم یك نتیجه را استنتاج كنم كه 

عوامل رواني تاثیر بیشتري در موفقیت جراحان مغز 

 دارد 

گام  -3هدف 

 الگو  6

 ) ارائه فرضیه( 

جمع اوري اطالعات و شواهد 

 براي تایید یا رد 

خوب بچه ها ما نمي دانیم این نتایجي كه ما 

استخراج كرده ایم تا چه حد  معتبر و ارزشمند 

است  این نتایج فرضیه ما است براي بررسي 

 اعتبار آن باید شواهد و مستنداتي ارائه دهیم 

اگر شواهد و مستندات معتبر داشتیم  فرضیه   تایید 

 مي شود و اال رد مي شود 

بودن یك ادعا كتاب دو راه ارائه براي بررسي علمي 

 ( را بخوانید 11داده است) ص

 گام  - 3هدف

الگو) تایید  7

 یارد فرضیه( 
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مطابقت دادن ان فرضیه با تحقیقات تایید شده -1

 قبلي 

اگر تحقیقات قبلي وجود نداشت خود ما باید با -2

 روش علمي آن را بررسي كنیم 

 گوش كردن 

  

  

خوب ما یك فرضیه داریم كه باید با روش علمي 

 درستي یا نادرستي آن را تعیین كنیم 

اولین كار براي علمي  شدن بیان فرضیه به صورت 

 نماداست

 3و2و1اهداف 
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تبدیل فرضیه هاي خود به انواع 

 نماد 

 ها 

  

  

استفاده از نماد براي آن است كه همه درك یكساني 

 از ان داشته باشند و تفسیر هاي شخصي اتفاق نیافتد 

مثال اگر فرضیه داشته باشیم كه قد دختران امروزي 

 سال پیش است  19كوتاه تر از قد دختران 

قد یك نماد )با استفاده از كلمات( است براي جمله 

 بلندي طول فرد تا زمین(  

فرضیه كوتاه شدن قد  را مي توان با نماد هاي این 

ریاضي نیز نشان داد) كه شما در ریاضي و آمار 

 خوانده اید( 

قد دختران امروز  >قد دختران ده سال پیش

نماد قد را مي توان با عالئم ریاضي هم نشان 

 داد

 Y<y-19 

یا مثال براي علل موفقیت جراحان و فرضیه اي كه 

براي ان در باال گفتیم مي توانیم با نماد آن را نشان 

 دهیم 

موفقیت جراحان تابعي است از عوامل تحصیلي و 

 عوامل رواني 

 با نماد هاي ریاضي مي توان گفتك 

 SF(E+p) 

و اكر بخواهیم سهم هر یك از عوامل رواني را نشان 

اگر براي عامل تالش  دو برابر ارزش دهیم) مثال 

 قائل باشیم مي توانیم بنویسیم: 
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 SF( E1+2E2+E3+En+P1+P2+Pn) 

  

حاال شما فرضیه هاي خود را بصورت نماد) 

 عالئم ریاضي و..( بنویسید  -اعداد-كلمات

  

  

یك جمله خبري خردمندانه ) 

در یافتن پاسخ به یك 

 مسئله( 

را بخوانید، گزاره یا قضایا را  12پاراگراف ص 

 تعریفكرده 

 -فرضیه -گزاره = یك بیان علمي و شاملمسئله

 نظریه مي باشد  -اصول

همان طور كه مي بینید فرضیه یك گزاره است 

 تعریف فرضیه چیست؟

كلمه خردمندانه یعني ما حدس هاي غیر منطقي 

 خود را 

 4هدف 
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حذف مي كنیم و ان ها كه منطقي و خردمندانه 

 هستند نگه مي دارند 

مثال براي علل موفقیت جراحان مغز اگر بگوییم چون 

 لباس سبز مي پوشند غیر خرد مندانه است

 فرضیه تایید شده 

  

 تعریف اصل یا قانون چیست؟ 

فقط بین قانون و اصل یك تفاوتوجود دارد كه قانون 

فرضیه اي است كه بار ها و بارها در همه شرایط تایید 

مي شود مثال اب در صد درجه همیشه به جوش مي 

 اید 

  

  4هدف

 استنتاج از مجموعه اي از قوانین 

 علمي 

  

  

  

 نظریه چیست؟ 

  

توجه كنیدما از شواهد و اطالعات استنتاج كردیم و 

 فرضیه را شكل دادیم 

وقتي فرضیه ها تایید شد اصول و قوانین را شكل 

 دادیم 

 4هدف

  

  

  

نظریه گردش خورشید به دور 

زمین كه با اختراع تلسكوپ 

حاال باز از اصول و قوانین استنتاج هایي مي كنیم و 

 نطریه ها را شكل مي دهیم 

 نظریه ها تا وقتي براي ما كاربرد و سودمندي داشته 

باشنددوام دارند واال تغییر كرده یا حذف مي شوند. مي 
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 دیگر 

سودمندي نداشت و تغییر كرد 

زمینبه دور خورشید مي 

 جرخد 

 توانید یك مثال بزنید؟ 

 بحث گروهي

گروه تشكیل دهید و بحث كنید اگر  هر دو میز یك

ماعلم و دانش خود را به روش علمي بدست نیاوریم) 

آن را به صورت غیر علمي ارائه دهیم چه پیامد هایي 

خواهد داشت؟ مثال اگر داروي قلبي كه دوست شما 

 به آن نیاز دارد به

صورت علمي و با ابزار هاي دقیق و تحقیقات متحدد 

 مفید 

بودن آن تایید نشده باشد و دوست شما ان را مصرف 

  علوم سایر ترتیب همین به –ند چه اتفاقي مي افتد ك

 6و5هدف 

 بحث و بیان نتایج بحث 

هنگام تولید علم، ما چه مسئولیت و تعهدي نسبت به 

خداوند و خلق و خودمان داریم؟ در گروه در مورد 

لزوم رعایت روش علمي در تولید علم بحث كنید و 

 نتایج آن را بیان كنید 
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 توسط معلم یا دانش آموزان:   

بیایید ببینیم تا اینجا چه یاد گرفتیم : كسي مي تواند به طور خالصه ان را 

 بیان كند؟ پس یاد گرفتیم كه: 

به طور روزمره با مسائلي مواجه مي شویم كه مي خواهیم پاسخ ان را بدانیم) مثال -1

 علت موفقیت جراحان مغز( 

بر اساس تجربه و استنتاجات خود حدسیاتي مي زنیم) براي پاسخ دادن به مسائل -2

 فرضیه( 

حدسیات خود را با نظریات تایید  -براي یافتن پاسخ هاي علمي دو راه داریم الف-3

یا خودمان با روش علمي در مورد درستي یا نادرستي ان  -شده قبلي مطابقت دهیم ب

 تحقیق كنیم 

یانه( متفاوت است. در روش علمي روش علمي با روش غیر علمي) پاسخ هاي عام-4

نماد سازي شده و فرضیه شكل مي گیرد وفرضیه با دو روشي كه گفته شد بررسي مي 

شود و درستي یا نادرستي ان تایید  یا رد مي شود واصول یا قوانینحاكم بر ان كشف و 

 استنتاج میشود و سپس بر اساس آن ها نظریات شكل مي گیرد  

 ما  در درس هاي دیگر با روش علمي به طور كامل آشنا مي شویم   -5

  

 -17بند

جمع بندي 

و نتیجه 

 گیري 

  

 ......دقیقه :زمان

 خوب براي این كه متوجه شوید چقدر از مطالب را آموخته اید: 

 كتاب یك فرضیه بدهید  19براي هر یك از مسائل ص -1

 را انجام دهید و استدالل خود را براي غیر علمي بودن آن ها   ارائه دهید.  3-1فعالیت -2

 تفاوت روش علمي و غیر علمي را تحلیل كنید -3

  -18بند 

ارزشیابي 

 پیشرفت 

 :.....دقیقه زمان

تا جلسه بعد براي حداقل یك مسئله اي كه در محیط خود با آن مواجه مي شوید به روش 

علمي عمل نموده، مسئله آن را مشخص و  فرضیه اي را شكل داده و درستي و نادرستي 

 فرضیه خود را بررسي نمایید و گزارش آن را به كالس بیاورید 

 -10بند 

 ارائه تكلیف: 

 5زمان : 
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 دقیقه 

لطفا پس از مطالعه طرح درس  و تدریس آن جدول زیر را كامل 

 كنید: 

  -29بند  تحلیل تخصصي پس از  تدریس اولیه: 

 حوزه بررسي  نقاط قوت   موارد نیازمند اصالح و پیشنهادات براي اجراي بهتر طرح 

 حوزه ساختاري:     

)بخش مربوط 

به طراحي و 

دانش 

 تخصصي( 

 حوزه اجرایي     

)بخش مربوط 

به چگونگي 

اجرا ي معلم  و 

واكنش هاي 

 دانش آموزان( 

    

  

  

 حوزه محیطي 

)بخش مربوط 

به عوامل 

مداخله كننده 

 محیطي( 

 


