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 11:  شماره طرح درس
 هدایت تحصیلی:  موضوع درس

 تحصیلی آمادگی جهت انتخاب رشته
 دقیقه 58 : اجرا مدت ........:   تاریخ اجرا

  :دبیرنام 

 مدرسه :

 نهم:  کالس

 141تا  138صفحات 
 درس کالس: مکان رنف 44:  دانش آموزانتعداد 

 ســدریـــــــل از تــقبفعالیت های  الف: 

  بلوم جدید بندی طبقهبرنامه درسی ملی و هدف نویسی تلفیقی از بر اساس  اهداف

 اهداف و پیامدها سطح هدف

 جهت انتخاب مناسب رشته تحصیلی هدایت تحصیلی و حرفه ای آموزش هدف کلی

اهداف 

 ای  مرحله

 شود آشنا تحصیلی رشته و حرفه ، شغل با مرتبط کلیدی مفهوم چند اب آموز دانش -1

 بداند را تحصیلی رشته انتخاب اثربخش و مرتبط عوامل تأثیر آموز دانش -2

 بشناسد را شایسته تحصیلی هدایت برای مختلف های گام آموز دانش -3

 .ببرد لذت مناسب تحصیلی رشته انتخاب از خود شناخت با آموز دانش -4

ف
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 اهداف )با رعایت توالی محتوای درسی(

 انتظارات در پایان آموزش

 حیطه و سطح 

 در بلوم

 ملی درسی برنامه عناصر

 تعقـل، ایمـان، علـم، عمـل و اخـالق

 عنصر
 عرصه ارتباط با

 خلقت خلق خدا خود

 ،پذیری مسئولیت ،مدیریت منابع مثل مهارت هایی فراگیر

 موثر می داندرا در آموزش این درس دقت  و ، کنجکاوی

 شناختی 

 درک و فهم
 * *  * تعقل

  *  * علم آگاهی - شناختی آشنا می شود. تحصیلی هدایت کلیدی با مفاهیم دانش آموز

  *  * علم آگاهی - شناختی را می شناسد. رشته بر انتخاب مؤثر دانش آموز عوامل

 و نیاز محیطی جنسیتی، شخصیتی، ژگیوی براساسآموز دانش 

 خود را انتخاب می کند. تحصیلی رشتهبا دقت  جامعه امکانات

 حرکتی –روانی 

 دقت در عمل
  *  * اخالق

 تحصیلی، رغبت شخصیت ،انتخاب رشتهاز قبل دانش آموز 

استعداد و ارزش خود را می  ،تحصیلی تحصیلی، توانمندی

 شناسد

 شناختی 

 درک و فهم
  *  * اخالق
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 رشته انتخاب بر تأثیرگذار محیطی در مورد عواملدانش آموز 

 ای خود تحقیق می کند حرفه  تحصیلی

 حرکتی –روانی 

 مشاهده و تقلید
 * *  * عمل

 دیگر معیارهای و عالقه و نیاز اساس بر تواند دانش آموز می

 کند. بررسی می و ارزیابی را مختلف های رشته

 شناختی

 تجزیه و تحلیل
  *  * عمل

،  مشاور دبیر، با مشورت و خود شناخت به توجه دانش آموز با

 کند. می انتخاب، خود را با دقت رشته والدین اولیای مدرسه و

 حرکتی –روانی 

 دقت در عمل
 * *  * عمل

رئوس 

 مطالب

 مفاهیم اولیه

 ای  حرفه  وگروه تحصیلی رشته بر انتخاب مؤثر عوامل

 مناسب گام های هدایت تحصیلی

 اهمیت شناخت خود در هدایت تحصیلی

 انتخاب رشته

مواد و 

های  رسانه

 آموزشی

مراحللل ت دبیللر حاتوضللیدر آن دانللآ آمللوزان   لل   مللی باشللد کلله کلل   در محللل آمللوزن ایلل  در  

 . را سپری می کنند نحوه صحیح انتخاب رشته و هدایت تحصیلی آموزن

 –برناملله هللای آموزشللی میللل اسلل ید دسللتهاه دیتللا و  –نلله رایا ایلل  دودمللان علل وه بللر کتللاب  تللدری  در 

 مورد نیاز است.فیلم و .................  –داوردوینت  –عک  

 بینی دیآ

 رفتار

  ورودی

 فراگیران :آیا 

بلا فراینلد انتخلاب     – در ملورد شل ل آینلده خلود فکلر کلرده انلد       تلا بله حلا      – از خود شناخت کامل دارنلد 

 در مورد رشته های درسی تحقی  کرده اند –ان آشنا هستند رشته در دوران دبیرست

ایجاد 

ارت اط 

 اولیه 

و دقت در  دانآ آموزاندقت در وضع جسمی و روانی  - حضور و غیاب -س م و احوا  درسی 

 جهت تدری  بهینه ک  فضای  وضعیت مناسب

 زمان

 دقیقه 3

بندی   گروه

مد  و 

ساختار 

 ک سی

بلر اسلا  توانلایی هلا   ع قمنلدی هلا   رفاقلت هلا و معیارهلای دیهلر انجلام ملی              گروه بندی دانآ آملوزان 

داشلته باشلند.  و معملوه بله      حضلور  بلا خصوصلیات متفلاوت   شود به  وری کله در هلر گلروه دانلآ آملوزان      

 نفره گروه بندی می شوند . 4صورت گروه های 

 شود. برگزار می Uمد  ک   هم به صورت 

ایجاد  رون 

و تداوم 

 نهیزها

. دهد ادامه آن در تحصیل به و کند انتخاب را مناس ی تحصیلی رشته که دارد ح  آموز دانآ هر

 و استعداد ها  ارزن ها  رغ ت ها  توانمندی با آموز دانآ باید مناسب و انتخاب درست برای

 تا شود آشنا دیهر   رف از منطقه امکانات همچنی  و جامعه های نیاز و  رف یک از شخصیت

 .برسد باشد  داشته درونی برایآ رضایت که ای نه عاق  و منطقی گیری تصمیم به بتواند

 زمان

 دقیقه 3
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ارزشیابی 

 آغازی 

 جاری در  از فکری بارن و ق لی های آموخته با متناسب سوا   رح

 ؟ اید کرده فکر خود ش لی آینده به آیا -1

 ؟ دانید می را جامعه فردای ش لی نیاز آیا -2

 ؟ شناسید می را خود های توانایی و استعدادها  یاآ -3

 ؟. کرد خواهد شما به کمکی چه تحصیلی های رشته صحیح شناخت -4

 زمان

 دقیقه 3

های  رون

 تدری 

 رون های متناسب با کار عملی :

 بحث گروهی –بارن فکری 

 های مرحله حین تدریس : فعالیتب 
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 محیط آموزشآماده سازی 

 پاورپوینت و ...... –اسالید  –عکس  –رایانه آماده نمودن 

 تأکید به فراگیران جهت رعایت اخالق در کارگروهی

 تأکید به فراگیران جهت همکاری در کار گروهی

 دقت و صبر و حوصله در انتخاب هاتأکید بر 

 ارهای کالسیسفارش به تفکر عمیق و جواب واقعی به پرسش ها و ک
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 دقیقه 3
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  فعالیت فراگیران فعالیت دبیر

 

 

 

 

 

 

 زمان

  این پودماندر نظر دقت تأکید بر داشتن 
و  گوش کردن و تأیید کردن نکات گوشزد شده

 جدی گرفتن بحث انتخاب رشته

 شنیدن با دقت و طرح سواالت توضیح مقدمات و صحبت های اولیه

 توضیح اصطالحات مهم هدایت تحصیلی و حرفه ای
صحبت های دبیر با طرح پس از شنیدن فراگیران 

 سواالت خود یادگیری بهتری خواهند داشت

 ای حرفه وگروه تحصیلی رشته مؤثربرانتخاب توضیح عوامل
ن صحبت های دبیر با طرح فراگیران پس از شنید

 خواهند داشتبهتری سواالت خود یاد گیری 
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 تحصیلی، رغبت تحصیلی، بیشتر شخصیتتأکید بر شناخت 

 ارزش ها استعدادها، توانایی ها و تحصیلی، توانمندی

به موازات دبیر به صورت فردی با  آموزان دانش

 –استعداد ها و توانایی ها  -تفکر عمیق به شخصیت 

عالیق و آرزوهای خود فکر می  –امکانات  –ا ارزشه

 کنند.

 دقیقه 56

 تأکید بر شناخت نیازهای جامعه
با مشورت هم گروهی ها و دبیر  آموزان دانش

 نیازهای جامعه امروز و فردا را  بررسی می کنند.

 کمک به حل کارهای کالسی و پرسش ها

به موازات دبیر با نهایت دقت و   آموزان دانش

ش ها و کارهای کالسی این پودمان راستی به پرس

جواب می دهند این جواب ها در نهایت به 

 خودشناسی بهتر دانش آموزان کمک خواهد کرد

های  فعالیت

خ قانه 

 آموزان دانآ

دانآ آملوزان بایلد بلا جلدیت و دقلت کلافی و وافلی بحلث را دن لا  کلرده و بلا              ای  دودمان تدری در حی  

درسلآ هلای دبیلر را جلواب دهنلد و فعاهنله در بحلث هلای ک سلی م لارکت           حوصله کارهلای ک سلی را و   

کنند. لذا دانآ آموزانی که ای  نکلات را رعایلت کلرده یلا بهتلر خ قیلت هلا و توانلایی هلای خلود را شلناخته            

 و آنها را به زبان بیاورند حتما باعث ایجاد تفکر در دیهران دانآ آموزان می شوند.

 های تکمیلی ج : فعالیت
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 دانش آموزان با توجه به معیارهای زیر نمره  ارزشیابی می دهد : فعالیت هایدبیر پس از دیدن 

 –تعامللل افللراد گللروه بللا هللم   –کللارگروهی  -ن للان دادن ع قمنللدی  – جللدی گللرفت  بحللث

 و ........ تفکر عمی  –راست گویی  – دقت و ظرافت –آینده نهری –جواب به سواهت 

 گروه ها نمره ارزشیابی در نظر می گیرد.فعالیت فراگیران یا ر برای سپ  دبی

 زمان

 دقیقه3

 بندی جمع

و ساخت 

 دانآ جدید

ن بیلان خ صلله در  و مللرور آمللوزن هلا و دریافللت دیللدگاه هللای فراگیلران توسلل  دبیللر و بیللا   

 نظرات و آما  و آرزو ها توس  فراگیران  و سپ  جمع بندی نهایی مطالب

 زمان

 هدقیق 2

تعیی  

تکالیف و 

 اقدام بعدی

 ای  در  دروژه عملی ندارد اما دبیر می تواند از دانآ آموزان :

 و ..................... –مصاح ه با افراد موف   -داوردوینت  –مستندسازی  –گزارن  –تحقی  

 .درخواست کند

 ارسا  شوند. ای  مطالب می تواند به صورت نسخه های الکترونیکی تهیه و به ایمیل دبیر

 همچنی  دبیر می تواند برای جلسه بعد از م اور مدرسه جهت صح ت در ک   دعوت نماید

 زمان

 دقیقه 2

 معرفی منابع

 معرفی سایت کاروفناوری ک له 

 جهت دانلود فیلم های آموزشی مرت   با هدایت تحصیلی و حرفه ای
 

 زمان

 دقیقه1
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