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 به نام خدا

   سال تحصیلی :                          :   طراحنام طرح درس ساالنة  روانشناسی یازدهم          

  

  ماه هفته جلسه فصل موضوع و عنوان درس  فعالیّت تکمیلی

تهیه پوستر های سالمت بوسیله دانش 

 آموزان

 جلسه معارفه 

 علم مقدمه : اول فصل

 علوم های هدف چیست

 ، کسب منابع تجربی

 روش های ویژگی شناخت

 علمی

 اول 1 1

 مهر 

ل 
 او

ال
 س

یم
ن

 

 نمایش پاورپوینت در حوزه سالمت

 و خالصه برداری از درس اول

 شناخت شناسی روان تعریف

 نزد شناسی روان چیست؟

  پیسینیان

 دوم 2 1

 ارزشیابی و انجام فعالیت ها
 

 روش عصبی دستگاه نقش

 اطالعات آوری جمع های

 - - ترین مهم

  شناسی روان های گرایش

 سوم 3 1

بحث و گفگوی کالسی در رابطه با تعریف 

 دقیق روانشناسی

 

 فصل اول فصل از امتحان

 روان تعریف مقدمه :دوم

  رشد شناسی

 چهارم 4 1

انجام پرسش و پاسخ های کلیدی از دانش 

 آموزان جهات درک بهتر موضوعات 

 عوامل رشد بر مؤثر عوامل

  محیطی عوامل وراثتی
 اول 5 1

 آبان
 کارهای عملی 

 برای تقویت آموزش های کتاب درسی

 فراخنای در رشد مهم مراحل

 قبل رشد های ویژگی زندگی

 - - تولد از

 کودکی رشد های ویژگی

  حرکتی جسمانی رشد

 دوم 6 2
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 نمایش فیلم در رابطه با  بلوغ 

 کودکی دوره شناختی رشد

 رشد کودکی هیجانی رشد

 رشد کودکی اجتماعی

 های ویژگی کودکی اخالقی

 رشد نوجوانی دوره رشد

 و جسمانی

 جنسی بلوغ

 سوم 7 2

 

 فعالیت های مکمل + ارزشیابی

 

5  درس ادامه  

 و ارزشیابی از درس پنجم
 چهارم 8 2

جمع اوری اطالعات تکمیلی از منابع غیر از 

 کتب درسی 

 تولید برنامه ریزی های آموزشی 

 انجام

 نوجوانی دوره شناختی رشد

 رشد نوجوانی هیجانی رشد

  رشد اجتماعی

 رویا و آرمانی خود اخالقی

  پردازی

 اول 9 2

 آذر

 تهیه برشور برای مدرسه 

 مرتبط با درس  

 دوم فصل از امتحان

 حواس مقدمه :سوم فصل

  توجه منابع توجه مختلف

 دوم 11 2

  گروهی وگوی گفت :1 فعالیت

 ارائه توضیحات کامل در رابطه  اگاهی

 داریم توجه آنچه همه به آیا

 چگونه داریم؟ کامل آگاهی

 - تمرکز توانیم می

 کارکردهای کنیم؟ ایجاد

 توجه

 سوم 1 3

  گروهی وگوی گفت :2 فعالیت

  

 ادراک توجه ساماندهی

 گشتالت مکتب

 :2 فصل 1 فصل از امتحان

  حافظه مراحل مقدمه

 چهارم 12 3

 بررسی نمونه سواالت امتحانی 

 و انجام آزمون
 دی  اول 13 3 ارزشیابی از شش درس
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 ارزشیابی  بررسی کلی شش درس

 دوم 14 3 جمع بندی و آزمون  بررسی سواالت دانش آموزان از کل کتاب

 اول ترم پایان امتحانات برگزاری
 ترم پایان امتحانات برگزاری

 اول
 سوم -- -

 اول ترم پایان امتحانات برگزاری
 ترم پایان امتحانات برگزاری

 اول
 چهارم -- -

 اول ترم پایان امتحانات برگزاری

 

 

 

 

 ترم پایان امتحانات برگزاری

 اول

 

 

 

 
 

 پنجم -- -

  ماه هفته جلسه درس  فعالیّت
 فعالیتهای تکمیلی

 شکل یک به افراد همه آیا

 می گردانی رمز را اطالعات

 - همه آیا کنند؟

 دوره با را اطالعات افراد

 می ذخیره یکسانی زمانی

 - برای آیا کنند؟

 و قوی حافظه یک داشتن

 است؟ کافی سازی ذخیره

 حافظه انواع

 اول 15 4

 بهمن

م 
دو

ل 
سا

م 
نی

 

جمع اوری اطالعات تکمیلی از منابع غیر از 

 کتب درسی

 ایجاد در مؤثر عوامل

 مطالعه چگونه فراموشی

 - بهنری حافظه تا کنیم

  باشیم داشته

 دوم 16 4

 سوم 17 4 مسئله حل مقدمه :2 فصل بررسی سواالت امتحانی 
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 حل چرا مسئله های ویژگی

 – – – مهم مسئله

 حل مراحل مسئله انواع است

   مسئله

 ارائه توضیحات کامل در رابطه با حل مسئله

 

 مسئله حل بر عواملی چه

 به نگاه نوع گذارند می تآثیر

 - – نادیده مسئله

 های روش مسئله حل گرفتن

  مسئله حل

 چهارم 18 4

 انجام آزمون و بررسی سواالت
 و چهارم فصل از امتحان

   پنجم
 اول 19 4

 اسفند

جمع اوری اطالعات تکمیلی از منابع غیر از 

 کتب درسی

 گیری تصمیم تعریف :3 فصل

 مالک گیری تصمیم انواع

 - - تصمیم های

 تصمیم های سبک گیری

  گیری

 دوم 21 4

بحث و گفتگو با دانش اموزان در رابطه 

 تصمیم گیری

 اجتنابی گیری تصمیم سبک

 موانع گیری تصمیم مراحل

 - - - گیری تصمیم

 تصمیم در ناتوانی پیامدهای

 برای پیشنهاد چند گیری

   بهتر گیری تصمیم

 سوم 21 5

 پرسش و پاسخ از درس سازدهم 

 و اراائه تکالیف مخصوص عید نوروز

 :3 فصل 3 فصل از امتحان

 های انگیزه چیست انگیزش

   بیرونی

 چهارم 22 5

   تعطیالت نوروزی 
 اول 

 فروردین
 دوم  

جمع اوری اطالعات تکمیلی از منابع غیر از 

 کتب درسی

 اراده آن وانواع نگرش

 ناهماهنگی هدفمندی
 سوم 23 5
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  شناختی

 سخنرانی یکی از دانش آموزان در رابطه ادارک

 وادراک کنترل ادراک

 درماندگی اسناد کارآیی

 شده آموخته

 چهارم 24 5

 فعالیتهای تکمیلی

 سالمت روانشناسی 8  فصل

 عوامل متقابل نقش

 - در وروانی جسمانی

 زندگی سبک روان سالمت

 سبک مهم ابعاد وبیماری

 زندگی

 پنجم 25 6

جمع اوری اطالعات تکمیلی از منابع غیر از 

 کتب درسی

 فشار با مقابله های روش

 فشار با مقابله راههای روانی

 - – منفی روانی

 بر مذهب تآثیر مقابله انواع

  سالمت

 اول 26 6

 اردیبهشت

 دوم 27 6 بررسی دروس خوانده شده گردآوری مثال های گوناگون از درس 

 سوم 82 6 ارزشیابی از کل دروس آزمون

 چهارم 29 6 بررسی سواالت خواند شده انجام آزمون و جمع بندی نهایی

 


