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طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی زبان انگلیسی دوازدهم
کلی

مشخصات

شماره طرح درس:

موضوع درس :درس اول

تاریخ اجرا:

مدت اجرا:

مجری……………………………… :

کالس:

تعداد فراگیران:

مکان:

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

هدف کلی

اهداف و پیامدها

آشنایی با حس قدردانی « »sense of appreciation
1- Helping others lowers blood pressure.
2- Kindness boosts energy and strength in elderly people.
3- Teenagers who help others are more successful in life.
4- Listening to the advice of older people improves our lives.
5- Taking care of grandchildren increases brain function and memory.

اهداف
مرحلهای

 )1با حس نوع دوستی و کمک به دیگران آشنا می شوند
 )2حس مهربانی و محبت به دیگران در آنها تقویت می شود
 )3به استفاده از نظرات و مشورت با دیگران آشنا می شوند

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

عناصر برنامه درسی ملی

حیطه و

تعقـل ،ایمـان ،علـم ،عمـل و اخـالق

سطح در
بلوم

عنصر

هدفهای رفتاری آموزشی

دانش آموزان با حس مهربانی  ،کمک و محبت کردن به دیگران آشـنا

شناختی –

می شوند

درک و فهم

تقویت محبت و دو ستی و عالقه مندی عا شقانه ن سبت به خداونـد از

شناختی –

طریق نگاه کردن به اطراف و پی بردن به نعمت های خداوند

درک و فهم

دانش آموزان به استفاده از نظرات و نصیحت افراد مسن و با تجربه

شناختی –

آشنا می شوند

درک و فهم

دانش آموزان با حس قدردانی مخصوصا از پـدر و مـادر خـود آشـنا

شناختی –

دان

شوند

درک و فهم

ش

شناختی –

دان

دانش

ش

حس قدردانی و تشکر از دیگران در دانش آموزان تقویت می شود

تعقل

عرصه ارتباط با
خود
*
*

علم

خدا

*

خلق

خلقت

*
*
*

*

*

*

*

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش
این طرح درس با قیمت فقط پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان
مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
دانش آموزان با احساس مسئولیت و کمک به دیگران آشنا می شوند
دانش آموزان بتواند متن را درست قرائت و ترجمه کنند
دانش آموزان بتواند لغات و واژگان مهم درس را ترجمه و حفظ کنند
دانش آموزان فعالیتها و سواالت مربوط به درس را پاسخ دهد
دانش اموزان بتوانند نتیجه کلی درس را بگوید.

شناختی –

کاربر

ترکیب

د

شناختی –
درک و فهم
شناختی –
درک و فهم
شناختی –
درک و فهم

*

عمل

*

عمل

*

علم

*

شناختی –

کاربر

درک و فهم

د

*

*
*
*

*

says ‘thank you’ when receiving a gift
رئوس
مطالب

keeps nagging about the things his or her parents can’t afford to do
is generous and helps others
is self ish and self-centred
cares about others especially weak and old people

مواد و
رسانههای

استفاده از نرم افزار ها -کتاب گویای(ورق زن)-کتاب راهنمای معلم -کتاب درسی -کمک آموزشی -پخش تصاویر مرتبط با مبحث
از طریق ویدیو -ویدیو پروژکتور -استفاده از تخته هوشمند -لپتاپ -فایل صوتی درس

آموزشی
پیش بینی
رفتار

دانش آموزان مفهوم سواالت پیرامون حس قدردانی و تشکر از دیگران در برابر زحمات آنها ،را می توانند تشریح کند.
-متن درس را بخوبی قرائت و ترجمه کنند

ورودی

اولیه
گروهبندی

دقیقه

ارتباط

عاطفی اولیه ،ارتباط دانش آموزان با کالس و محتوا از طریق توجه به کتاب ،پاورپوینت موجود در کالس

زمان5:

ایجاد

سالم و احوالپرسی ،حضور و غیاب ،بررسی حاالت روحی و فیزیکی دانش اموزان و بررسی کلی وضعیت کالس،ارتباط رابطه

مدل و ساختار کالس  Uشکل بوده و همه دانش آموزان در جلو و اطراف میز بوده در حالیکه به وایت برد نیز اشراف داشته باشند

 ،مدل و
ساختار
کالسی

انگیزه

متناوب

د و تداوم

زمان:

روش ایجا

جلب توجه دانش اموزان به پاورپوینت موجود در کالس و نمایش اسالید های تهیه شده از درس

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش
این طرح درس با قیمت فقط پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان
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به منظور ارزشیابی تشخیصی با استفاده از فلش کارت های دست سازه ،تصاویر نشان داده می شود با طراحی سواالتی
پیرامون درس  ،با جلب توجه به تصاویر موجود درمتن  ،با استفاده از پرسش های

آغازین

زمان 5:دقیقه

ارزشیابی

زمینه ی مناسب برای شروع تدریس را فراهم می کنیم .
 ) 1حس قدردانی چیست؟ چرایی آشنا با این مفهوم چه ضرورتی دارد؟
 ) 2سوال از چیستی و چرایی کمک به دیگران ؟
 )3استفاده از تجربیات افراد مسن
 )4احساس ایثار و از خودگذشتگی چیست؟

روشهای

سخنراني  ،پرسش و پاسخ ،حل مسئله به صورت فردي یا گروه دو نفره

تدریس
ب :فعالیتهای مرحله حین تدریس
آماده سازی

دقیقه

زمان5:

ابتدا با شرح از اینکه  Sense of Appreciationچیست؟ تدریس را آغاز میکنم

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش
این طرح درس با قیمت فقط پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان
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فعالیت های دانش آموزان

فعالیت های معلم
پخش فایل صوتی درس :

_ نشان دادن عکس العمل مناسب هنگام

_ جلب کردن توجه دانش آموزان به تصاویر

دیدن فیلم ها وکلیپ های انیمیشنی

موجود در متن درس و فایل صوتی

_ مطرح کردن نظرات خود بعد از دیدن تصاویر

_ درک صحیح و استفاده مناسب از واژگان درسی در مقام قدردانی

_ پاسخ دادن به سواالت مطرح شده با

از دیگران

مشارکت و همراهی کردن گروه

_ آموزه های محتوایی درس را در حوزه ی مهارت های زبانی و

_ مطرح کردن سواالتی که در ذهنش

ارتباطی بخوبی بکار بگیرند

جرقه زده

ارائه درس جدید

و....
 چیدن فلش کارت های دست سازه در کنار هم(گذاشتن تصویر وکلمه در کنار هم و استفاده درست از طرح سوال پیرامون آشنایی با
مشخصات افراد
_ طرح سوال و هدایت کردن دانش آموزان:

_ همفکری و مشورت با اعضای گروه

-آشنایی با حس قدردانی و احسان و نیکی و کمک به دیگران

_ یافتن پاسخ های مناسب و صحیح

 -وظایفی که در قبال دیگران از جمله پدر و مادر خود داریم

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

طرح سوالی ضرورت کمک به دیگران و حس دوستی و محبت

_ حل تمرین

چیست ؟

-درک مطالب گفته شده

تمرین زیر را در دفتر خود بنویسید و پاسخ آن را نشان دهید؟

 -خالصه کردن درس توسط دانش اموزان

مدت زمان 55 :دقیقه

هر کدام از گروههای مختلف می توانند رئوس مطالب را مرور کرده و خالصه ای از ان را در کالس برای معلم و بقیه دانش آموزان
بیان می کنند و یا با خواندن متن درس و تمرین تقویت حس نوع دوستی  ،کمک به دیگران و وظایفی که در قبال آنها داریم گزارشی
تهیه کرده و با خود به کالس بیاورند.
فعالیتها

یا از سرگذشت افرادی که در طول تاریخ اسوه گذشت و ایثار بودند متنی تهیه و در کالس بخوانند.

ی خالقانه
دانشآموز
ان

ج :فعالیتهای تکمیلی

 برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش. این فایل فقط برای مشاهده می باشد
این طرح درس با قیمت فقط پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان
) تکوینی (در جریان تدریس:الف
 ارزشیابي پایاني به صورت شفاهي و طرح مسئله در پاي تابلو-1
بتواند به هنگام ضرورت به ترجمه صحیح متون دست پیدا کنند

-

انواع روشهای تقویت حس قدردانی و کمک به دیگران کدامند؟

-

Helping and supporting each other

-

Spending time together as a family
Blood donation
زمان

Taking care of elders
قرار دادن دانش آموزان در معرض مثالها و کاربرد های متعدد روزانه انها

-

آشنایی با واژگان جدید درس و ترجمه درست متن

-

 تکالیف-2
کتاب هاي کمکي- 3
 ارزشیابی تراکمی:ب
. از دانش آموزان پاسخ تمرین های موجود در متن را می پرسیم. با طرح سوال بصورت فردی از دانش آموزان مروری بر درس ارائه شده می کنیم دادن تمرینات کنترل شده ارائه تمرینات ساختاری ارائه تمرینات ارتباطیContent: It has three activities: A, B, and C.
Objective(s): ‘Get Ready’ aims at familiarizing students with the theme of
the lesson. It also aims at reviewing previously-learned words or presenting
some new words related to the theme of the lesson.
Teaching Procedure: Go through activities A, B, and C. Introduce the theme
of the lesson, sense of appreciation, by doing the activities.
Activity A is a pedagogical task. The teacher has already introduced the
topic to students. More questions can be asked in both English and Persian
to arise students’ attention and interest to the topic ‘sense of appreciation’.
Name 3 ways by which you can show your love to your parents.
Why are old people precious members of the society?
Is it respectful to shout at our teachers?
Now, the students should look at the pictures which are related to the theme
of the lesson and match them with the sentences.

ارزشیــابـــــی

 در طول تدریس:زمان

www.asemankafinet.ir. مراجعه کنید
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و ساخت
دانش
جدید
تکالیف و
اقدامات
بعدی

_مرتب کردن پوشه کار گروه
_حل تمرینات و فعالیت های کتابی
سایت رشد

دقیقه

منابع

انجام دادن تکالیف:

زمان1:

معرفی

 -رفع اشکاالت دانش آموزان

زمان 2:دقیقه

تعیین

 -بررسی مفاهیم گفته شده

زمان 4 :دقیقه

جمعبندی

 -توضیح کلی درس

