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طرح درس روزانه براساس طرح درس فارسی پایه نهم متوسطه اول
مشخصات کلی

شماره طرح درس:

موضوع درس::

تاریخ اجرا:

مدت اجرا:

هم نشین
مجری:

کالس:

تعداد فراگیران:

مکان:

الف :قبــل از تـــــــدریــس
اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقهبندی جدید بلوم
سطح

اهداف و پیامدها

هدف
هدف کلی

اهداف
مرحلهای

آشنایی دانش آموزان با هم نشینی ودوستی و پیوند
دانش آموزان پس از پایان جلسه آموزشی به اهداف زیر دست می یایند :
 – 1معنی و مفهوم شعررا بدانند
 – ۲تاثیر گذاری هم نشین بر منش و کردار انسان درمحیط اجتماعی را درک کنند
-3صفت برتر و برترین بشناسند

هدفهای رفتاری آموزشی

اهداف (با رعایت توالی محتوای درسی)
انتظارات در پایان آموزش

عناصر برنامه درسی ملی
حیطه و سطح

تعقـل ،ایمـان ،علـم ،عمـل و اخـالق

در بلوم
عرصه ارتباط با

عنصر
خود

دانش آموز بامفهوم کلی حکایت و درک کاربردآنهاآشنا
می شود
دانش آموزان صفات برتر وبرترین در زندگی رادرک
کنند

دانش

علم

درک و فهم

تعقل

خدا

*

*

خلق

خلقت
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دانش آموزان آیات وروایات وداستان ها را بررسیی میی
کنند

ترکیب

دانش

دانییش آمییوزان مشییاوران بییوز درزنییدگی روزمییر
روبشناسند

تحلیل

تعقل

ارزشیابی

تعقل

دانش آموزان تاثیر هم نشین بددرزمینه های اجتماعی
را بدانند

دانش

علم

*

دانش آموزان دربار بیت و اشعار باهم گفت و گو کنند

مستقل

عمل

*

دانش آموز برای انجام فعالیت های کالسی داوطلب
شود.

واکنش

ابال
ق

دانش آموز طرزهم نشینی با افراد را بداند

دانش

ایمان

به سواالت مطرح شد پاسخ دهد.

رئوس
مطالب

مواد و
رسانههای
آموزشی
پیش بینی
رفتار
ورودی

*

*
*

*
*

 -1هم نشینی در زندگی روز مر
-۲صفت برتر و برترین
-3روان بوانی -دریچه های شکوفایی
-4شنابت رفتار و کردار بوز
رایانه  ،کتاز درسی ،لوح فشرد حاوی فیلم و اسالید های پاور پوینت  ،ماژیک وایت برد،
جدول تشویقی
بررسی تکالیف فردی و گروهی و دادن بازبورد به آن ها و انعکاس دادن آن به مسئولین مدرسه و تصب بهنرین
بروشور ها و مقاالت علمی در مورد علمی سالن مدرسه به منظور تشویق گرو های فعال هر کالس
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ارتباط
اولیه
گروهبند
ی ،مدل و
ساختار

زمان 5:دقیقه

ایجاد

سالم و احوالپرسی ،حضور و غیاز ،بررسی حاالت روحی و فیزیکی دانش اموزان و بررسی کلی وضعیت
کالس،ارتباط رابطه عاطفی اولیه ،ارتباط دانش آموزان با کالس و محتوا از طریق توجه به کتاز،
پاورپوینت موجود در کالس

چینش و طراحی کالس با توجه به امکانات کالس صورت می گیرد  .در این کالس با توجه به روش تدریس ،به
دلیل شلوغی کالس و صندلی دانش آموزان در حد امکان به صورت ردیفی چید می شوند تا حداقل فضای
کالس اشغال شود.

کالسی

ایجاد و
تداوم
انگیزه

آغازین

روشهای
تدریس

زمان 5:دقیقه

ارزشیابی

با طراحی سواالتی در زمینه ی بحث  ،با جلب توجه به تصاویر موجود درمتن  ،با استفاد از پرسش های
زمینه محور زمینه ی مناسب برای شروع تدریس را فراهم می کنیم .
 ) 1چراباید ازمعاشرت باهم نشین بدپرهیزکرد
 ) ۲دربار آیات وروایات وداستان هاواشار دیگری که دربار دوستی و دوست یابی شنید اید توضیح
دهید

زمان :متناوز

روش

دانش آموزان در ابتدای سال تحصیلی با توجه به پرسش نامه هایی که پر کرد اند گرو بندی شد اند
به گونه ای که هر گرو شامل افراد گوناگون از دید شخصیتی باشد .هر گرو از دانش آموزان با توجه به
حساس بودن پایه تحصیلی به دلخوا یک نام انگیزشی را برای گرو بود انتخاز کرد اند .در هر ما
یک گرو به عنوان بار معلم به غیر از انجام وظایف گرو یادگیری وظایف دیگری مانند یاری رساندن به
معلم در امر آمورش .رابط آموزشی و  . . .به عهد دارند.
در طول جلسه آموزشی بنابر تشخیص معلم در هر موقعیت مناسب توجه دانش آموزان پیش از تاریخ
مکتوز در شنابت هم نشین و انواع آن جلب می گردد در طول جلسه آموزشی معلم دانش آموزان را از
نظر روحی ،جسمی  ،ابالقی ،تربیتی ،طرز نشستن ،رعایت قوانین کالس تحت نظر داشته و در صورت
لزوم به اصالحات الزم در این امور نیز پردابته می شود .امتیازات دانش آموزان را در برگه ثبت امتیاز
ماهانه چک لیست نگرش ها و مهارت ها ثبت می شود .در قسمت امتیاز کسب شد گرو ها به صورت
کارت امتیاز بر روی جدول تشویقی روی برد کالس نصب می شود.

روش تیدریس ترکیبیی از روش هیای مختلیف از)  ،الگیوی مفهییوم و اصیل ،الگیوی بیه یادسیپاری  ،مباحثییه و
نمایش ) است که هر کدام به اقتضای ضروری در جای مناسب به کار می رود
ب :فعالیتهای مرحله حین تدریس

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت
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آماده سازی

فعالیت های معلم

زمان 5:دقیقه

پرسشهای شفاهی از طریق رایانه ،از درس جلسه گذشته انجام می شود گاهی با یک گریز از دانش
آموزان که معموال شامل سه تا سوال هست ارزشیابی می شوند انتظار می رود که دانش آموزان پاسخ
سواالت را بدانند و فعاالنه در پاسخگوی شرکت کنند.

فعالیت های دانش آموزان

 -از دانش آموزان خواسته می شود به اسالیدهای

 -به توضیحات معلم توجه کرده و به

پیرامون درس توجه کنند

سواالت پاسخ می دهند

 -از دانش آموزان خواسته می شود مروری گذرا

_ مطرح کردن نظرات خودبعد از دیدن

بر درس داشته باشند و تا حد امکان آن درک کلی تصاویر
_ پاسخ دادن به سواالت مطرح شده با

از مطلب داشته باشند.

مشارکت و همراهی کردن گروه
ارائه درس جدید

_ مطرح کردن سواالتی که در ذهنش
جرقه زده
 از دانش آموزان خواسته می شود در یک فعالیت _ دانش آموزان سعی در یاد گرفتن مبحثگروهی رفتار و خصوصیات هم نشین بد و خوب

می کنند.

وآثارآن را بیان نمایند

 -همفکری و مشورت با اعضای گروه

-با هدایت دانش آموزان علت صفات برترو

_ یافتن پاسخ های مناسب و صحیح

کردارانسان در جامع امروزی توضیح دهنند

_ پاسخ دهی به سواالت با رعایت
-نوبت و احترام به حقوق دیگران

توضیحاتی کامل کننده از درس مربوطه ارائه می

_ حل تمرین

شود و مثال هایی برای درک بهتر زده می شود.

درک مطالب گفته شده -خالصه کردن درس توسط دانش اموزان

مدت زمان 55 :دقیقه
فعالیتها

هر کدام از گروههای مختلف می توانند رئوس مطالب را مرور کرده و خالصـه ای از ان را در کـالس

ی خالقانه

برای معلم و بقیه دانش آموزان بیان می کنند و در این میان سواالتی نیز از دانش آمـوزان پرسـیده

دانشآمو

می شود.
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زان
ج :فعالیتهای تکمیلی

 -1ارزشیابی به صورت شفاهی و حل مسئله در پای تابلو
 -2تکالیف

زمان :در طول تدریس

الف :تکوینی (در جریان تدریس)

 سواالت بصورت جزوه قبال در اختیار دانش آموزان قرار گرفته و از انها خواسته می شود بهصورت گروهی آنها را حل کنند.

زمان

ارزشیــابـــــی

ب :ارزشیابی تراکمی

از دانش آموزان پاسخ فعالیت ها ی موجود در متن را می پرسیم .-هر گروه با توجه به گروه بندی جلسه قبلی کنار هم قرار میگیرند وسواالت را پاسخ میدهند .

و ساخت

-بررسی مفاهیم گفته شده

دانش

-رفع اشکاالت دانش آموزان

زمان 4 :دقیقه

جمعبندی

-توضیح کلی درس

جدید
تعیین
اقدامات
بعدی

_انجام تکالیف فردی و گروهی
_تهیه ی تحقیق برای جلسه بعد

زمان ۲:دقیقه

تکالیف و

انجام دادن تکالیف:

سایت رشد
منابع

کتاب درسی

زمان 1:دقیقه

معرفی

سایت ویکی پدیا

