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 طرح درس

برای رسیدن به یک یا چند هدف  قبلاز  مدرسکه است مجموعه فعالیت هایی پیش بینی  روزانه شامل طرح درس

تواند فعالیتهای ضروری آموزشی را به ترتیب با کمک طرح درس می مدرس بیند.تدارک می در یک جلسهآموزشی 

 شیوه ای منطقی پیش ببرد.به و در مراحل و زمان های مشخص و 

  :مزایا 

به  رود ومطالب و فعالیتها به هدر میدر طول جلسات متعدد آموزشی گاهی، تالش و وقت به دلیل تکراری بودن 

ی مهمترین کارکرد طراحی آموزش .تر باقی نمی ماندعلت پرداختن به مطالب جانبی فرصتی برای ارائه مطالب مهم

  آن است که از تکرار مطالب و حذف موارد ضروری جلوگیری می کند.

ی آموزشی خود به دقت در مورد همه چیز فکر را قادر می سازد که در طول دوره مدرس ،ک طرح درس خوبی

را در زمینه های زیر  مدرسکند. در تنظیم و انتخاب منابع مورد نیاز کمک بزرگی محسوب می شود و می تواند 

  یاری دهد:

 .شودای منظم و از پیش تعیین شده انجام میبراساس برنامه ،تدریس .1

 د. شومیدرس به نحو مطلوب تأکید  مهم. بر قسمتهای 2

 .رودبه علت پیش بینی اتفاقات آینده در کالس و تنظیم آن با وقت میزان یادگیری در کالس باال می .3

 سازد.فراهم میترل مطالب توسط معاون آموزش و روسای گروه تخصصی را کن. امکان 4

 کند.. طرح سؤالهای مناسب را پیش بینی می5

 شود.. موجب استفاده بهینه از زمان کالس می6

کارآمد معموالً تالش می کنند طرح درس، دقیق با جزئیات کامل بنویسند و براساس آن فعالیت های  مدرسین

 آموزشی را دنبال می کنند. 

طرح  ینمدرسبا تجربه نوشته اند استفاده کرد؛ اما بهتر است  مدرسینالبته گاهی می توان از طرح درسهایی که 

و در طول دوره های آموزشی همواره به اصالح و تکمیل آن  درسهای مورد نظر را خود شخصاً تنظیم نمایند

 بپردازند. 
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 : ی که در فرایند تدریس طی می شودمراحل

 ابتدای هر سال بر اساس اصول معین در  یدرسماده در و دست آوردها ف اصلی آموزشی اهدنمودن امشخص  .1

 قابلیت این .دهد نشان خود از آموزشی فعالیت یک پایان در باید طالب العلم که است مهارتی و قابلیت اصلی، هدف

 آن نوشتن هنگام در ریز و جزئی مسائل ذکر از بنابراین،. شود بیان کلی صورت به و جمله یک در باید مهارت، یا

 شد خواهد تجزیه جزئی هدفهای عنوان تحت ریزتر و زیرمجموعه هدفهای به کلی هدف بعداً زیرا شود؛ پرهیز

 :شود توجه زیر نکات به است بهتر آورد آموزشیدست  نوشتن در

 آموزش فرآیند در باید طالب که هستند گیری اندازه و مشاهده قابل مهارتهای و قابلیتها ، دست آورد آموزشی -الف

 .دهند نشان خود از آموزشی فعالیت یک پایان و

 :باشد ویژگی سه دارای باید رفتاری هدف که معتقدند رفتارگرایان - ب

 .باشد مشخص دقیقاً رفتار نوع اول:

 .باشد مشخص دقیقاً رفتار انجام شرایطدوم: 

 . باشد شده معین دقیقاً رفتار درجه یا معیارسوم:

 هر جلسه مشخص شود دست آورد آموزشی اهداف و  موضوع،. 2

آموزشی  فعالیتهایبر اساس ساعات هفتگی بین هدفهای آموزشی و سرفصل ها ترتیبی اتخاذ می شود که مجموعه 

 یا درس محتوای تدریس، خالص زمان شدن مشخص از پسبدین صورت که  به موقع و بر اساس اولویت باشد

 کل بر آموزشی هدفهای تحقق و مطالب کیفیت و اهمیت برحسب بلکه کمیت، برحسب نه را تدریس مورد عناوین

 سایر و تدریس مورد عناوین یا درس محتوای ابتدا است الزم کاری، چنین انجام رایب. کرد تقسیم جلسات و ساعات

 سایر و مباحث و فصلها محتوای سپس و شود محاسبه تمرین برای الزم فرصت احتساب با آموزشی های فعالیت

 جلسات تک تک با متناسب محتوای یا درسی کوچکتر واحدهای به سال، طول در شده گرفته نظر در های فعالیت

  .گردد تقسیم

  .شود مشخص دقیقاً درس، عنوان به توجه با باید جلسه هر کلی هدف
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 مشخص نمودن فعالیت های تکمیلی در هر جلسه  . 3

 آنها یادگیری تقویت برای که را طالب تکمیلی های فعالیت مدرس است الزم جلسه، هر کلی هدف تعیین از پس

 فعالیتها نوع این بینی پیش .نماید بینی پیش ندارد وجود درس کالس در آنها انجام برای کافی فرصت و است الزم

 چه شود معین دقیقاً مثالً باشد؛ شده مشخص دقیقاً باید تکالیفی چنین انجام برای الزم وسایل و امکانات حتی و

 شود حل درسی کتاب از بخشی چه تمرینهای یا و مطالعه کتابی چه از بخشی

 کالس های فعالیت مکمل باید تکمیلی های فعالیت .شود نوشته و تهیه باید امکاناتی چه به توجه با گزارشی چه یا

 و موضوع با ربط بی کننده، خسته تکمیلی های فعالیت ارائه از .شود طالب یادگیری کیفیت ی کننده تقویت و

 .شود خودداری جداً زمان، با نامتناسب

 . مشخص نمودن سواالت اصلی و منابع مطالعاتی موضوعات هر جلسه درسی4

مشخص شدن موارد فوق باعث می شود طالب با ذهنیت بهتر و تحقیق بیشتر در کالس درس حاضر شوند و مدرس 

م مطلب را تفهیمی تواند از روش حل مساله که تقریبا یکی از بهترین روش های آموزش در این مقطع می باشد 

 .نماید

 . نوشتن طرح درس جلسات5

 . آماده نمودن سناریوی تدریس6

 طرح درس

  در فرآیند تدریس است. مدرسطرح درس به دلیل این که مراحل تدریس را مشخص می کند، راهنمای 

 به شرح زیر نوشته می شود: مواردی است کهیک طرح درس شامل 

 طالعات عمومی درسا .1

 جلسه: ..........                ........درس:  موضوع                    ........: کالس                   .....: ماده

 دقیقه .....  :اجرا مدت              ------سال تحصیلی:    رشته: .......               ....صفحات: 

  دست آورد آموزشی. و جزئی درس کلی و نگارش و تنظیم هدفهای .2

 روش ارائه همراه با تعیین زمان. های فرعی وتعیین عنوان .3

 .موضوع همراه جمع بندی نوشتن خالصه ای از .4
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 مشخص نمودن سواالت اصلی و منابع مطالعاتی موضوعات جلسه آینده .5

 رعایت مراحل و نکات زیر برای تدوین یک طرح درس خوب الزم و ضروری است:

 :موضوع یا عنوان درس

لکه عنوان گویایی نیست، ببگذاریم، «  ۀزکاال»مثالً اگر عنوان درس را  ؛درس باید به طور دقیق نوشته شودعنوان : الف

هر اندازه به تجزیه و تحلیل موضوعات مسلط  مدرس«. شروط الزکاۀ الواجبۀ فی االسالم»بهتر است بنویسیم: 

 باشد بهتر می تواند برای آن، عنوان مناسب انتخاب کند.

ی د عناوین فرعپس از تعیین و نوشتن موضوع درس، طراح بای :وس مطالبؤتعیین و نگارش عناوین فرعی یا ر ب:

موضوع درس را مشخص سازد، ترتیب و توالی مناسب عناوین فرعی همواره باید مورد توجه قرار گیرد. عناوین 

فرعی، بهترین راهنمای نگارش هدفهای جزئی است؛ زیرا براساس هر عنوان فرعی می توان یک هدف جزئی 

 نوشت.

 یدرسیک جلسه نوشتن هدف کلی 

تدریس، همانند هدف کلی یک دوره ی آموزشی است؛ اما در قالب یک موضوع نوشتن هدف کلی یک جلسه 

محدود، تحقق مجموع هدفهای کلی جلسات باید موجب تحقیق اهداف کلی دوره شوند. به عبارت دیگر اهداف 

کلی هر جلسه ی تدریس، عناصر یا مراحل رسیدن به اهداف کلی دوره را مشخص می کنند. در نوشتن هدف 

سه نیز معموالً از افعال کلی استفاده می شود. ذکر شرایط و معیار در این نوع از اهداف ضرورتی کلی هر جل

 ندارد.

 نگارش و تنظیم هدفهای جزئی درس

ساده ترین راه نوشتن اهداف جزئی یک درس، این است که براساس هر موضوع فرعی یک هدف جزئی نوشته 

است؛ اما در قالب موضوعی ریزتر و محدودتر. به عبارت شود. ماهیت اهداف جزئی همانند هدف کلی درس 

دیگر، هدفهای جزئی درس، اهداف زیرمجموعه هدف کلی درس می باشند. دقت در نوشتن اهداف جزئی و 

تنظیم درست توالی آن، می تواند موجب نظم بیشتر فعالیت های آموزشی شود و در نهایت، تحقق هدف کلی 

 را تضمین نماید. 

 

 دست آوردهای آموزشی یک جلسهنظیم نگارش و ت
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دست نماید.  دست آوردهای آموزشیپس از نوشتن هدفهای جزئی، طراح باید هدفهای جزئی را تبدیل به 

   هر جلسه تدریس باید با توجه به شرایط، ضوابط و امکانات متناسب با سطوح مختلف  آوردهای آموزشی

 حیطه های یادگیری تنظیم شود. 

 :آیندهالت اصلی و منابع مطالعاتی جلسه مشخص نمودن سوا

ا بنیاز یا رفتار ورودی دانش آموزان را  مورداطالعات سطح چگونه می توانند  مدرسینسؤال شود که  شاید

با مطرح نمودن سواالت اصلی جلسه آینده و تعیین منابع این امر  سطح علمی جلسه بعد هماهنگ سازند؟

 .مطالعاتی از طرف مدرس میسر می شود

بر اساس تخصص و مهارتی که دارد باید براساس دانش پیش نیاز درس مورد تدریس، سؤالهایی طرح  مدرس

نماید. سؤالهای طرح شده باید در ستون ارزشیابی طرح درس نوشته شود. این سؤالها قبل از تدریس باید از 

 ود.دانش مورد نیاز جلسه بعد با مطالعه حاصل شدانش آموزان پرسیده شوند، تا 

  نگارش مراحل اجرای تدریس

 ر آموزشهای مستقیم تنظیم نحوه ی ارائه محتوا به ترتیب اهمیت به چند مرحله به شرح زیر تقسیم می شود:د

 مرحله ی آمادگی -الف

 مرحله ی آمادگی خود، شامل قسمتهای زیر می باشد:

بدیهی است برای انجام هر کاری باید آمادگی داشت. موضوع تدریس نیز نمی تواند از این :  مدرس(آمادگی *

باید پیش بینی کند که در کالس درس چه فعالیتی را می خواهد انجام دهد و چگونه  مدرسقاعده مستثنی باشد. 

نگیزه را تا پایان می خواهد کالس را شروع کند؟ چگونه می خواهد در کالس درس انگیزه ایجاد کند و این ا

 کالس استمرار بخشد و سرانجام چگونه می خواهد کالس را به پایان برساند.

توجه نکند و در اجرای فعالیت های آموزشی با او همکاری  مدرساگر دانش آموزی به درس : طالب(آمادگی *

ها مستلزم آماده شدن و همکاری آن طالبننماید، عمل تدریس به مفهوم واقعی آن، صورت نخواهد گرفت. توجه 

برای فعالیت است. در شروع کالس، معلم موظّف است توجه و افکار دانش آموزان را به طور جدی متوجه کالس 

 با تجربه در این مرحله از روشهای مختلفی استفاده می کنند. مدرسینو فعالیت های مورد نظر نماید. 



6 

به کالس درس مجموعه وسایل آموزشی مورد نیاز را در  بطالعالوه بر موارد ذکر شده، معلم باید قبل از ورود 

کالس آماده نماید. چنانچه در کاربرد بعضی از وسایل مهارت چندانی نداشته باشد، باید قبل از رفتن به کالس و 

نه تنها  مدرس، تمرین الزم را انجام دهد تا مهارت مورد نظر را کسب نماید. طالببه کارگیری وسایل در حضور 

و  برای کسب تجارب طالبد وسایلی را که خود برای تدریس الزم دارد آماده کند، بلکه باید وسایلی را که بای

 انجام دادن تمرین بدان نیازمندند، نیز تهیه کرده، در اختیار آنان قرار دهد.

 در جلسه اول مرحله معرفی و بیان هدفهای صریح آموزشی -ب

، باید موضوع درس و اهداف آنها را به دانش آموزان معرفی کند. معرفی درس و طالبپس از جلب توجه  مدرس

 باشد. طالباهداف آن باید به گونه ای صورت گیرد که متناسب با ساختار شناختی 

ی تحقیقی بر اساس اوقات نوع فعالیتهامشخص نمودن دقیق  همچنینمشخص نمودن اهداف و دستاورد آموزشی 

ند: مان ،و معرفی منابع مطالعه یا فعالیتو معیار نمره کالسی در صورت استفاده از آن،  طالب در خارج از کالس

مدرس برای طالب مشخص شود انتظارات موجب می شود  در جلسه اول معارفه کتاب، مقاالت جدید، فیلم و ...

 . داشته باشند مورد نیازو طالب تصور دقیقی از مطالب و فعالیت های 

 درس مرحله ی ارائه -ج

  :مقدمه

را جلب کند و عالقه ی آنها را به  طالبدر ارائه محتوا بسیار مهم است. یک مقدمه خوب می تواند توجه مقدمه 

 ادامه درس برانگیزد. مقدمه خوب شامل مطالب زیر است:

 درس در چه موردی صحبت می کند؟  الف:

 می توانند از آنچه در این درس می آموزند، استفاده کنند؟  طالبکجا و در چه زمانی ب: 

 چگونه باید مطالعه کنند و مفاهیم را بیاموزند؟ج: 

 بازنگری مختصری از آنچه در درسهای قبلی مرتبط با موضوع آموخته اندد: 

بحث گروهی،  در مرحله ی ارائه درس، محتوای مورد آموزش باید دقیقاً مشخص شود. از روشهایی چون سخنرانی،

 درسمنمایش تصاویر، پرسش و پاسخ و ... به عنوان روشهایی که برای آموزش هر قسمت الزم است، استفاده شود. 

باید اطمینان حاصل کند که بخشهای مختلف محتوا با یک روال منطقی ارائه خواهد شد و هیچ نکته نامفهومی در 
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زم برای هر قسمت به طور دقیق مشخص شود. ارائه محتوا در میان مطالب ارائه شده وجود نخواهد داشت. زمان ال

 حقیقت قسمت اصلی کار تدریس و شامل دو عامل جدا ناشدنی است:

 سازماندهی کلیه محتوای درس و توالی آنها باید رعایت شود. -1

 روش آموزش قسمتهای مختلف مشخص شود. -2

 د:باید حداقل نکات زیر را پیش بینی کن مدرسبه طور مثال 

 الف( سؤالهایی که باید پرسیده شوند.

 ب( در هنگام بحث دالیل الزم پیش بینی شود.

 شود. موضوع ارائه هدقیق 33تا  15ج( در حدود 

 ، موضوع مورد بحث قرار گیرد.ارائهد( پس از 

 هـ( جمع بندی نهایی

 معلم باید پیش بینی کند که منظور از سؤال چیست؟ 

 و نیازی به پاسخ ندارد؟  ؟است طالبآیا فقط برای جلب توجه 

 ؟ طالبیا  مدرسپاسخ دادن به سؤالها بر عهده ی چه کسی است؟ 

 آیا سؤال بر روی نکات اصلی درس تأکید دارد؟ یا سؤال ایجاد انگیزه می کند؟ 

 خواهد شد؟  طالبآیا سؤالها سبب مؤثر شدن تدریس و جلب توجه 

 ند؟ کمک می ک طالبآیا سؤال به سنجش درک و فهم 

 را به مفاهیم، اصول خاص و مورد نظر جلب می نماید؟ طالبآیا سؤال، توجه 

ه ارتباط برقرار کنند. ب طالبو  مدرسسؤالها باید زمینه ی بحث و گفتگو را در کالس درس فراهم سازند و بین 

یری و تعمیم در جه گبیان دیگر، سؤال باید سبب شناخت بهتر و ایجاد قدرت تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزیابی، نتی

 شود. طالب
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  :مرحله ی خالصه کردن و نتیجه گیری( د

، الزم است درس ارائه شده به طور خالصه جمع بندی و نتیجه گیری طالببرای تثبیت مطالب ارائه شده در ذهن 

روشن می کند بهتر است  طالبشود. تلخیص و جمع بندی، مفاهیم از دست داده شده در طول آموزش را برای 

 اظهار نظر نهایی را ارائه نماید. مدرسانجام شود و  طالبتلخیص و نتیجه گیری توسط خود 

 مرحله ی ارزشیابی( هـ

از چگونگی تحقق اهداف، آگاه شود. اگرچه این  مدرسبعد از ارائه محتوا و جمع بندی و نتیجه گیری، الزم است 

پس از پایان  مدرسآموزشی به طور ضمنی انجام شود؛ اما ضرورت دارد عمل ممکن است در طول فعالیت های 

 عمالً به آن رسیده اند، میزان طالببه آن برسند و آنچه  طالبارائه محتوا، با مقایسه سطح مهارتی که انتظار دارد 

 و مؤثر بودن روش تدریس خود را ارزشیابی کند. طالبیادگیری 

زمان ارزشیابی، بستگی به مدت زمان تدریس دارد؛ اما این مرحله نباید زیاد وقت کالس را بگیرد. به طور متعادل 

دقیقه برای این کار در نظر گرفت. سؤالهای مرحله ی ارزشیابی باید بر اساس هدفهای رفتاری درس  پنجمی توان 

 طرح شوند.

 مرحله ی تعیین فعالیت های تکمیلی هـ( 

ا فعالیت هایی ر طالبمی تواند برای تقویت مطالب آموخته شده در کالس و ارتباط آن با زندگی واقعی  مدرس

باید  سمدردر خارج از کالس پیش بینی کند. این تکالیف، بخشی از مطالعات مربوط به درس محسوب می شوند. 

اب، معرفی منابع مطالعه یا فعالیت مانند: کتقرار دهد.  طالباین نوع فعالیتها را دقیقاً پیش بینی کند و در اختیار 

عالقمند فرصت می دهد تا اطالعات خود را با مطالعه و استفاده از این امکانات  طالبمقاالت جدید، فیلم و ... به 

 افزایش دهند.

 مانتظار داشته باشد که وظایف و فعالیت های تکمیلی خارج از کالس، طبق اصول و قواعد خاصی انجا مدرساگر 

اعالم کند. اگر این اصول، به صورت شفاهی  طالبشود، باید اصولی را که در ذهن دارد به طور واضح و دقیق به 

 به صیلتف به معیارها و اصول است بهتر بنابراین. نکنند توجه آن به  طالباعالم شود، ممکن است  مدرساز طرف 

 کالس وقت در کارکردی چنین. شود داده قرار طالب اختیار در مثال با همراه امکان صورت در و کتبی صورت

یا در فاصله ی اعالم فعالیت های تکمیلی تا زمان انجام آن بعضی  و دارند غیبت که طالبی به و کرده جویی صرفه

 از اصول را فراموش می کنند، کمک می کند.
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ا ب طالبتکالیف خواندنی، یا انجام فعالیت را زمانی ارائه می دهد که زنگ خورده است و  مدرسدر اکثر مواقع، 

اهمیت دارد، باید بیش از این به آن  طالبعجله، مشغول ترک کالس هستند. اگر دادن تکالیف در روند یادگیری 

رائه راهنمای ا طالبس( به توجه شود، یکی از بهترین شیوه های تعیین فعالیت های تکمیلی )تکالیف خارج از کال

از قبل تنظیم شده است. اینکه راهنمای تعیین تکالیف به چه صورتی نوشته شود و چه امکاناتی در خارج از کالس 

 درس فراهم گردد، به موقعیت آموزشی و نوع درس بستگی دارد.
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