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بسمه تعالی
طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی
مشخصات کلی

درس تاریخ اجرا:

طرح

عنوان درس :راه رهایی

شماره:

98/.../...

آموزشگاه:

پایه :تفکر هشتم تعداد دانش آموز .... :نفر

صفحه:
مدت تدریس .... :دقیقه

مدرس:

فعالیت های قبل از تدریس
هدف کلی جلسه:
آشنایی با
 تأمل در جایگاه انسان در خلفت درک ارزشهای واالی انسانی آزادی ،اراده ،اختیارعرصه ها
رئوس
مطالب

اهداف جزیی

حیطه ها

انتظارات از دانش

و اهداف

آموزان در این درس

تعقل

 -تشخیص مراحل

مفاهیم

وظایف دانش آموز در قبال

خدا

خلقت

خود

کلیدی آموزشی

دیگران

 .1آشنایی

منظور

با معنا و

فرایند یاد دهی و

مفهوم
رهایی
 .2آشنایی
با چیستی
و چرایی
پرداختن
به این

از

معلم

روش

آموزشی

تدریس

و نحوه
چیدمان

(طبیعت)

*

فضای

پیش بینی

وسایل

کالس

*

*

سخنرانی

-کتاب

یاد گیری عبارت

حل مسئله در

ساختار

 ،پرسش

تفکر هشتم

است ازاین است که

موقعیتی فرضی

کالس U

و پاسخ،

-پاورپوینت

حل

آموزشی

آموزان

دانش

.1منظور از قرار

اطالعات و اندوخته

گرفتن در یک

ها برای تبدیل

موقعیت

خاص

چیست؟

موضوع

 .2چه عواملی در

 .3شناخت

بوجود آمدن یک

درک

موقعیت مؤثرند؟

کاملی از

-3

عوامل

باعث

چه

خصوص

چیزی

قضاوت در
یک

شکل

 -کار کردن روی

بفهمند که:

بوده و

مجهول به معلوم
ایمان

 بررسی امور وپدیده ها و

مدل و

*

*

*

مسئله به

 -استفاده

همه

صورت

از نرم افزار

دانش

فردی یا

ها

گروه

-کتاب

آموزان
در جلو و
اطراف

گویای(ورق
زن)

شناسایی تفاوتها ،

میز بوده

 -کمک

شباهت ها و رابطه

در

آموزشی

ها

حالیکه به

-پخش
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مؤثر در

موقعیت می شود؟

رهایی

و....

وایت برد

 استنباط و نتیجهگیری از یافته ها
علم

 -استخراج معنا و

*

*

*

مفهوم از تجارب
خود

تصاویر

نیز

مرتبط با

اشراف

مبحث از

داشته

طریق

باشند

ویدیو،
-ویدیو

 -استفاده از زبان

عمل

پروژکتور،

صحیح و دقیق برای

-استفاده از

توضیح نظرات خود

تخته

*

 -سنجش

*

*

هوشمند

اطالعات ،ارزیابی

-لپتاپ

و به چالش کشیدن
نظرات و اعمال
خود و دیگران
 به کار گیریمهارتهای اجتماعی
و آداب گفت و
گوهای جمعی
اخالق

 -آشنایی با اصول

*

*

گفت و گوهای
جمعی و رعایت آن
استفاده از
 معیارهایبرخاسته از ارزش
های دینی و بروز
عمل اخالفی در
مراودات روزانه

فعالیت های حین تدریس
فعالیت های یادگیری

فعالیت دبیر

فعالیت دانش آموزان

(ایجاد موقعیت یادگیری )

(اندیشه ورزی ،دست
ورزی ،خالقیت توام با
خوباوری ،خودپایایی و

روش تدریس

وسایل
آموزشی

زمان
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خود ارزیابی )

فعالیت های مقدماتی

پرسش و پاسخ گروهی

پروژکتور – لپ

قبل از شروع کالس معلم باید

دانش اموزان نیز باید

مطالعه و تسلط کامل بر روی

درس گذشته را کامل

تاپ

درس داشته باشد و پاورپوینت

درک کرده باشند

برد هوشمند

مختص درس را آماده کرده
باشد

پیش بینی رفتار ورودی

انتظار می رود که قبل از

انتظار میرود دانش

شروع درس جدید دانش

آموزان مرتب و منظم

 -پاورپوینت

آموزان اطالعات و پیش

نشسته و به درس گوش

آموزشی

زمینه هایی در خصوص

پرسش و پاسخ گروهی

کتاب تفکر هشتم

 5دقیقه

دهند

عناصر و مفاهیم درس جدید
داشته باشند:
 مفهوم ارزشهای انسانیرا بدانند
 با راههای حل مسایل اشناباشند.
 پاسخ دانش آموزان بهسؤاالت تشخیصی

ارزشیابی تشخیصی
یا سنجش آغازین

ابتدا چند سوال از درس قبل

انتظار میرود دانش

جهت مرور  ،تکرار و تمرین

آموزان به سواالت پاسخ

هشتم -

می پرسیم سپس :

داده و منتظر باشد تا

پاورپوینت

نتایج ارزشیابی زیر نقطة

درس را شروع کنیم

آموزشی

شروع آموزش را مشخص می
کند:
 -1برای حل کردن مسایل
خود از چه راهکارهایی
استفاده میکنید؟
 -2برای برقراری ارتباط با
محیط پیرامون خود چه
تدابیری می اندیشید ؟
 -3مراحل حل مسئله
کدامند؟

پرسش و پاسخ گروهی

کتاب تفکر
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 -4برای تجزیه تحلیل و
استنباط چه ابزارهایی را بکار
میگیرید؟
درصورت پاسخ به سواالت
ارزشیابی تشخیصی ؛ فراگیران
آماده یادگیری مطالب جدید
خواهندبود .

آماده سازی
( ایجاد انگیزه و معرفی درس جدید)

ایجاد انگیزه و آمازه سازی:

دانش اموزان با گوش

 -1نوشتن عنوان درس

دادن به فایل صوتی و

 -2نشان دادن فیلم آموزشی

گفته های آموزگار

درس از طریق ویدیو پروژکتور

مفاهیم این جلسه را یاد

گفتگوی گروهی

هشتم -
پاورپوینت
آموزشی -فایل

می گیرند.

ارائه درس جدید
لحاظ کردن ارزشیابی فرآیندی

می

توانیم

برای

ورودیه

انتظار میرود دانش

کتاب تفکر

صوتی درسی

پرسش و پاسخ گروهی

کتاب تفکر هشتم

مصداق های دیگری از موقعیت

آموزان با مطالب بیان

 -فایل صوتی-

های حل مسئله را در اختیار

شده ارتباط برقرار کند

پاورپوینت

بچه ها قرار دهیم و آثار و

و یاد بگیرد

آموزشی

پیامدهای آن را بیان کرده و
یا آنها نمونه هایی را بیان کنند
توضیح معنا و مفهوم پیام درس
در خصوص بررسی امور و
پدیده های پیرامون خود
 انجام ارزشیابی ورودی پخش فیلم ها و کلیپ هایمتناسب درس
 نظر خواهی از دانشآموزان راجع به فیلم هایی که
دیدند
پخش اسالیدهای درسمعلم به هدف های درساشاره کند

 5دقیقه
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 طرح سوال در سه حیطهشناختی نگرشی مهارتی
 پرسش های شفاهی از دانشاموزان
خالصه کردن درس

فعالیت های بعد از تدریس
فعالیت تکمیلی

فعالیت دبیر

فعالیت دانش آموزان

زمان

با کمک بچه ها درس را جمع بندی می کنیم

چند نفر از دانش آموزان پیام درس را

 5دقیقه

بازگو می کنند و معلم نظریات و

و جمع بندی

مطالب دانش آموزان را تکمیل می
کند.

ارزشیابی پایانی

ارزشیابی پایانی به صورت شفاهی و طرح مسئله در پای

انتظار میرود دانش آموز بتواند فعالیت

تابلو انجام میشود و انتظار می رود که بصورت فردی یا

گفته شده رو با همگروهی هایش انجام

گروهی به سواالت پاسخ دهند:
 برای ایجاد تغییرات اساسی در زندگی چه اقداماتیباید انجام داد؟
 هنر حل مسئله و مواجهه با مشکالت چیست؟ چگونه می توان پیشنهادات و نظرات دیگران رو بهچالش کشید یا پذیرفت؟
 -برای بررسی امور و پدیده های پیرامون خود چه

دهد و هر آنچه که معلم به عنوان
فعالی مطرح می کند انجام دهند
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اقداماتی را انجام می دهید؟
سپس یکی ازاعضای گروهها خالصه درس را در یک دقیقه
توضیح دهد .
 به توضیحات معلم توجه کرده و به سواالت پاسخ میدهند
_ مطرح کردن نظرات خود بعد از دیدن تصاویر
_ پاسخ دادن به سواالت مطرح شده با
مشارکت و همراهی کردن گروه
_ مطرح کردن سواالتی که در ذهنش جرقه زده
 شرکت فعال در شرح توضیحاتتعیین تکلیف و فعالیت های خارج
از کالس

به منظور تثبیت بیشتر مطالب تدریس شده در ذهن دانش
آموزان تکالیف زیر داده می شود:
کتاب درسی را مطالعه کنید. تکلیف عمومی:فعالیتها و تمرینات درس را انجام دهند.
 تکلیف فردی:سواالت معلم را بصورت فردی پاسخ دهد.
 طرح چند سوال از متن درس تکلیف گروهیبه طور گروهی درباره ی جایگاه انسان در خلقت انجام
داده و به کالس ارائه دهند

حل کردن تمرین های گفتگو کنید )به
صورت گروهی)

دقیقه

