هدف کلی ..................................:
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ويژه عینی()SOB

حیطه و سطح يادگیری

() Nice to Learn -Better to learn - Must learn

جلسه

 حیطه شناختی( -1دانش-2ادراک -3کاربرد -4تجزیه و تحلیل  -5ترکیب  -6رزشیابی) حیطه نگرشی -رفتاری (  -1دریافت -2واکنش -3ارزشگذاری -4سازماندهی ارزشها -4درونی شدن ارزشها) -حیطه مهارتی( -1تقلید  -2اجرای تحت نظارت  -3اجرای مستقل -4دقت و سرعت -5هماهنگی حرکات  -6عادی شدن)

روش تدريس -وسايل آموزشی

شیوه ارزشیابی پايانی

 نوشتن رئوس مطالب :برق

طرح درس :Lesson Plan

طرح درس به خط شيطآ وششي طآ قططي شطآ طشد هطه
تشس ط قسططد د بططرق جلس ط

درس يططد دهرآ وششي ططآ

تهیه قهيقف هيژآ جهک

رسیين به هيف هلآ ب يي قيشه

شن سرآ بردق ده شد.

برق قيم ه ر بهدر قسک قبديق رئشس شط لب ه شف هیم

تططيهيم شططآ ططشد .بططه ارط ر دي ططر طططرح درسن شهيططه

قصلآ درس رق قسدصرقج هنیي(.قشدی ي قيم قسمک 5

وششي ططآ قسططک هططه قسططد د بططر قس ط س ططرقي ه قش ش ط

شآ ب ي)

چ رچشب تيريسآ رق طرقحآ شآهني هه طرق ونن قسطد د ه
دقشيجش در هن م تيريس ب هيفآ شيدرك ه شيطص

بطه

يد سش حرهک شآهنني.

 اطالعات اولیه طرح درس :در قيم فرم قطيا

شربشط

به قسد دن فرقگیر ه درس شش ده شآ شد(قشدی ي قيم
قسمک  5شآ ب ي) در قشده

فرمن طرح درس قي لح ظ

شحدشقيآ(طرق سرفصل شش ده يآ قسک) ه قجرقيآ
(طرق طرح درس تيريس يآ ه طرح درس در قخدی ر
دقشيجشي ن قرقر گذق ده يآ قسک) تشس شيير گرهآ
ت ئیي شآ گردد.



اهداف كلي آموزش:

اینآ تهسیم شآ شد .قيم رفد ره در

بر شآگیرشي .به ار ر دي ر هيفه

رفد ر ار رتني قي

هوث ر

هه ق بل شي هيآ

قام لن رفد ره ن حره

هردنن نیينن لمس هردن ه ق بل سنجش ب ني .قيم
قریل قهيقف شيص
هيفه

شآ س يشي هه دقشيجشي ن به

هلآ رسیيآ قشي .برق شش دم هيفه

رفد ر

را يک چه ر هيژگآ ؛ شص طبن فعل رفد ر ن رقي ه

شش ده

ششي هه پی شي

وششيش( )learning outcomeرق بی ن هنني .پی شي
هلآن قش ره م ب يد فعل هلآ

شش ده شآ شد( .قشدی ي قيم قسمک  5شآ ب ي)

شيص

گردد(قشدی ي قيم قسمک  51شآ ب ي ).

 تعیین روش تدریس – وسایل آموزشي :

رفد ر هوششي آ

تعییم يآ ره آ تيريس شدن سب ب هيفه

هر قسمک

رق برگزينیي ( رهش سصنرقشآ -رهش پرسش ه پ سخ -
شر حثه -وششيش گرههآ  -رهش ه

ریه س ي -

رهش شم يش هلینی آ  -گزقرش ششقرد هلینی آ
گردش ي ب يديي المآ -رهش قيف

شهش ه غیرآ )

(قشدی ي قيم قسمک  51شآ ب ي)
 شیوههاي ارزشیابي:

در قيم قسمک ششع ه شحشآ قري ی بآ خشد رق شيص
هنیي ششع قري ی بآ رق شآ تشقشیي ب تشجه به حیطه

شعی ر ه درجهن ضرهر شآ ب ي( .قشدی ي قيم قسمک 55

وششي آ هر هيف رفد ر ن قش ش

شآ ب ي )

دقشيجشي ن قشدص ب شم ئیي(.قشدی ي قيم قسمک  5قشدی ي

 حیطه یادگیري و سطح یادگیري:

قيم قهيقف ب يي به طشر
وششي آ رق به صشر

هر هيف هلآ ب تشجه به شیزقن قهمیدآ هه دقردن به چني
شجمشعن قهيقف وششي آ شربشط به هر هيف هلآ رق در

اجزاي طرح درس:

در قيم قسمک

() Nice to Learn -Better to learn - Must learn

برق رسیين به هريد قي هيف ه

 اهداف رفتاري(:)SOB

رفد ر هيژآ

:Must Learn 

 SOBب يي در سه حیطه ي دگیر (شناختی ،نگرشی-
رفتارین مهارتی) شش ده شد ه سطح حیطه ه شيص
گردد(.قشدی ي قيم قسمک  55شآ ب ي )

گرهآن تعيقد

شآ ب ي)
 ت ئیي شه يآ طرح درس شنطشط بطه را يطک ويطدم هط
شططذهشر شططآ ب ططي ه جمططا قشدیطط ي طططرح درس 511
شآ ب ي.

