عرح درس اسبس ٍ پبیِ آهَزش را تطکیل هی دّذ.

در ٍالغ عرح درس ،عرح آهَزش است ٍ در ضکل
ثخطیذى ثِ آهَزش ًمص اسبسی دارد.
ساختار کلی :یکی از هَاردی کِ لجل از ًَضتي
عرح درس ثبیذ هَرد تَخِ لرار گیرد ایي است
کِ هتي درس ٍ یب هحتَای آهَزضی کِ هی
ثبیست درآى رٍز تذریس ضَد هغبلؼِ ٍ ًکبت
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یک رٍش تذریس هٌبست اًتخبة کٌیذ کِ ثتَاى
هْبرتً ،گرش ٍ داًص هَرد ًظر را هٌتمل کٌذ.
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ایي رٍش تذریس ّب هی تَاًٌذ سٌتی :سخٌراًی
ٍ...
 ،ثبزی ترثیتی ً،وبیطی ٍ پرسص ٍ پبسخ
ثبضذ ٍ یب رٍش فؼبل ٍ گرٍُ هحَر ٍ یب هطبرکتی
داًطدَ هحَر ثبضذ .

ًَضتي عرح درس:
-1ػٌَاىً:بم درس،تؼذاد ٍاحذ،درٍس پیطٌیبز
ّ -2ذف ًَیسی :اّذاف کلی  ،خسیی ٍ
رفتبری ثب رکر حیغِ در صَرت اهکبى
 -3رٍش یبددّی
ٍ -4سبیل هَرد ًیبز :اهکبًبتٍ ،سبیل
 -5تکبلیف داًطدَ در ّر خلسِ
ً -6حَُ سٌدص ٍ ارزیبثی داًطدَ
عرح دٍرُ ) ، (Course Planػجبرت است
از تمسین هحتَای یک هبدُ درسی در یک
دٍرُ هؼیي ثِ هراحل ٍ گبهْبی هٌبست ٍ
هطخص ثراسبس ّذفً ٍ ،تبیح آهَزش
ثرای تْیِ ٍتٌظین عرح درس هذرسبى ثبیذ
در اثتذای ّر ترم تحصیلی ثراسبس اصَل
هؼیي ثیي ّذفْبی آهَزضی ٍثرًبهِ ّفتگی،
ترتیجی اتخبر کٌٌذ کِ هدوَػِ فؼبلیت ّبی
آهَزضی ثِ هَلغ ،ثذٍى ٍلفِ در عَل یک
ترم یب سبل تحصیلی اخرا ضَد.
عرح درس خسئیبت الزم ثرای آهَزش یک یب
چٌذ درس در هَرد یک هَضَع را تؼییي هی
کٌذ .اگر استبد هیخَاّذ از کبرایی هَثر در
فرایٌذ تذریس ثرخَردار ثبضذ،ثبیذ عرح درس
خَد را دلیمب تٌظین ًوبیذ.در تٌظین عرح
درس  ،اّذاف رفتبری،اًتخبة هحتَا ٍ فؼبلیت
ّبی آهَزضی ثبیذ در ّستِ هرکسی آى لرار
گیرد

 عرح درس یب  ،Lesson Planثرًبهِ ثسیار
دقیقی است کِ ثرای تَصیف خسئیبت خریبى
آهَزش دریک خلسِ درس ،تَسظ هذرس
تذٍیي هی ضَد.
ّ ذف اصلی از تْیِ عرح درس سبزهبًذّی
فؼبلیت ّبی آهَزضی ٍ ایدبد ًمطِ ای است
کِ الذاهبت هٌظن ٍ هٌغمی استبد ثرای اخرای
آهَزش را در خریبى کالس ًطبى دّذ.
هَاردی کِ در عرح درس ثبیستی رػبیت ًوَد:
الف -تؼییي هَضَع ،هحتَی ٍ ػٌبٍیي درس
ة -زهبى ثٌذی (تؼذاد ٍاحذ درسی)
ج -اّذاف
د -اًتخبة رٍش ّبی تذریس ٍ اًتخبة رسبًِّب ٍ
ٍسبیل آهَزضی
ٍ -ضیَُ ارزیبثی آهَختِّب
ًَضتي اّذاف ثِ عَر صحیح  ،هْن تریي خسء عرح
درس است.اّذاف فؼبلیت ّبی ضوب ثِ ػٌَاى
هذرس را ًطبى ًوی دّذ ثلکِ هجیي پیبهذّبی
یبدگیری ّستٌذ کِ ثبیذ در داًطدَ ایدبد ضَد.
اّذاف را هی تَاى ثِ دٍ صَرت اّذاف کلی
( ٍ ) Goalsاّذاف خسئی یب اّذاف رفتبری تمسین
ثٌذی کرد.

اّذاف خسئی (  )specific objectivesیب اّذاف
رفتبری ( ) behavioral objectivesاز اّذاف
کلی هٌطبء گرفتِ ٍ ًطبى دٌّذُ رفتبری است کِ ثِ
دًجبل آهَزش در عَل دٍرُ هطخص در فرا گیراى
ایدبد هی ضَد .اّذاف ثبیذ لبثل هطبّذُ ٍ اًذازُ گیری
ی از افؼبل
ثبضذ .پس در زهبى پر کردى ایى ستَى ثب د
یی هبًٌذ ضرح دادىً ,بم
لبثل هطبّذُ ٍ اًذازُ گر
ثردى ,رسن کردى ٍ....استفبدُ کيید .
ّوچٌیي ّذف ّبی آهَزضی ثِ سِ حیغِ تمسین
ثٌذی ضذُ است:
 -1حیغِ ضٌبختی
 -2حیغِ هْبرتی یب رٍاًی – حرکتی
 -3حیغِ ػبعفی

ّذف ّبی حیغِ ضٌبختی
ّذف ّبی حَزُ ضٌبختی ثِ خریبًْبیی کِ ثب
اًذیطِ ٍ رّي آدهی سرٍکبر دارد ،هرثَط هیضَد.
هبًٌذ :حفظ کردى ،فْویذى  ،استذالل کردى،
لضبٍت کردى ٍ .......کِ ثِ  6دستِ زیر تمسین
ثٌذی ضذُ:
 -1داًص  - 2فْویذى - 3کبرثستي
 -4تدسیِ ٍ تحلیل  -5ترکیت  -6لضبٍت یب
ارزضیبثی
ّذف ّبی حَزُ هْبرتی ثب هْبرتْبی حرکتی
ٍفؼبلیت ّبی ثذًی ارتجبط دارًذ.
هثبل حیغِ هْبرتی:
فراگیر در پبیبى دٍرُ آهَزضی کبرٍرزی
در ثیوبرستبى ،ثتَاًذ تسریك ٍریذی را ثذرستی
اًدبم دّذ.

حیغِ ػبعفی ثغَر سبدُ ،یؼٌی تؼْذی کِ فرد ًسجت
ثِ کبرش داضتِ ثبضذّ ،ر لذر فرد تؼْذ ٍ احسبس
هسئَلیت ثیطتری ًسجت ثِ کبرش داضتِ ثبضذً ،طبى
دٌّذُ ثلَؽ حیغِ ػبعفی در فرد است.
در ستَى ّبی ثؼذی از ضوب ًحَُ ارائِ درس  ،رسبًِ
ٍ ٍسیلِ پرسیذُ ضذُ کِ ثِ آًْب فؼبلیت ّبی ضوي
آهَزش هیگَیٌذ .تَفیك ٍالؼی اسبتیذ در فؼبلیت
آهَزضی هستلسم ثکبرگیری رٍشّب ٍ فٌَى هٌبست
آهَزضی هتٌبست ثب ّذفّبی درسی است.
درستَى آخر از ضوب ًَع ارزیبثی پرسیذُ ضذُ ,ضوب
هی تَاًیذ در ایي ستَى هیتَاًیذ ازّر یک ازکلوبت:
چْبر گسیٌِ ای ,خب خبلی ،MCQ ،غلظ/صحیح،
تطریحی ،ػولی ثِ تٌْبیی یب چٌذ تب از آًْب استفبدُ
کٌیذ.
از فَایذ تَخِ ثِ سبختبر عرح درس:

ثِ هذرسیي در فرایٌذ تذریس کوک هی کٌذ.
ثرای اًتخبة هَاد آهَزضی ،ثسیبر هفیذ هی
ثبضذ.
ثرای اًتخبة ٍ سبختي سؤالْبی ارزضیبثی،
ارزضوٌذ ّستٌذ.

در خالصِ کردى ٍ اػالم ًتبیح ارزضیبثی ثِ
هذرس کوک هی کٌذ.
در" خَد ارزیبثی "داًطدَیبى ػبهل ثسیبر هفیذی
است.

داًطدَیبى را ثِ یبد گیرًذگبًی خَدکفب تجذیل
هی کٌذ.

