
 چگونه طرح درس بنويسيم 

 مقدمه 

. در ندیب یجلسه درس تدارک م کیدر  سیتدر یاست که معلم برا یتهایمجموعه فعال ینیب شیطرح درس روزانه پ

آموزش  تیفیشود و به ک یم میمشخص تنظ یودر زمانها بیبه ترت یو مهم آموزش یضرور یتهایطرح درس فعال

و مشکل است و به  ریوقت گ یدودتا ح انیلمان تازه کار و دانشجومع یطرح درس برا نیکمک خواهد کرد. تدو

 آن آسان تر خواهد بود. هیوپس  از کسب تجربه ته جیتدر

 طرح درس  یاجزا

 است: یطرح درس روزانه ضرور نیتدو یبرا رینکات ز تیرعا

 یعموم مشخصات

 درس  یهدف کل -1

  یرفتار یهدفها -2

 سیتدر یالگو -3

  یورود رفتار ینیب شیپ -4

  ازیمورد ن لیوسا -5

ارائه درس ،  ی، نحوه  زهیانگ جادیو ا ی، آماده ساز یصیتشخ یابیارزش ،یمقدمات یتهای) فعال سیمراحل تدر -6

 (یجمع بند

 ( فی، تکل یانیپا یابی) ارزش یلیتکم یتهایفعال -7

  یابیخود ارز -8

 منایع مورد نیاز -9

 

 ذيل اشاره نمود:  از محاسن طرح درس می توان به موارد

طرح درس به معلم کمک می کند تا پیش بینی های الزم را برای تهیه وسایل آموزشی و رسانه ها به عمل      -1

 آورد. 

داشتن طرح درس موجب می شود که معلم به تنظیم اوقات کالس بپردازد و از ایجاد بی نظمی در کالس      -2

 جلوگیری کند. 

ود که معلم فعالیتهای ضروری آموزشی را به ترتیب و یکی پس از دیگری در مراحل و طرح درس موجب می ش   -3

زمانهای مشخص و به شیوه های منطقی پیش ببرد و نتایج حاصل آن را برای تدریس در مراحل بعدی آموزش 

 مورد استفاده قرار دهد. 

یادگیری کاماًل مشهود و ضروری به  – با توجه به آنچه رفت، نقش و اهمیت طرح درس در بهبود امر یاددهی   -4

نظر می رسد. لذا جزوه ی حاضر به منظور مطالعه و استفاده همکاران محترم جهت بهبود کیفیت آموزشی و 

 ارتقای سطح یادگیری طراحی شده است. 



 

در  کهداردی برای طرح درس وجود یالگوها .طرح درس به صورت روزانه ، و ماهانه ، فصلی و ساالنه ارایه می گردد

گزینش محتوی و رسانه   ب( تحلیل آموزشی پ(  مرحله الف ( تعیین هدف کلی 4یکی از الگوهای طرح درس ، 

که در ذیل به  . هریک از موارد طرح درس تعریف و تحلیلی به همراه دارد  ج ( تعیین نظام ارزشیابی آمده است  ها

  طور کلی توضیح داده شده است:

 

 
   

 نوشتن طرح درس : ی هياول ی مرحله

 

 :  ی. نوشتن مشخصات کل 1

 

 از جمله : یمشخصات نوشتن

  خیکننده طرح درس   و( تار هید(مقطع     ه ( ته     هیالف ( نام درس      ب ( عنوان درس     ج(پا 

 باشد.  یم

 

 : ی. مشخص کردن هدف کل 2

 و اهم هدف ها است . یکه شامل هدف کل 

 

 : ی. نوشتن اهداف جزئ 3

 

 نیکسب کنندو چون ا یریادگیاز تجارب  یپس از گذراندن مجموعه ا رانیهستند که قرار است فراگ ییتهایقابل یکل یهدفها

از  یمجموعه ا هیارا قیاز طر حیتوض نیاست. ا یضرور شتریب حیشوند معموالً توض یم انیب یکل یهدفها با واژه ها

 .ردیپذ یانجام م ییجز یهدفها

 

 :  یاف رفتار. نوشتن اهد 4

عبارتند از  یرفتار یگردد. هدف ها یمطرح م ی، اهداف رفتار یآن به اهداف جزئ ی هیو تجز یاز مشخص نمودن اهداف کل پس

 لیقب نی، لمس کردن و قابل سنجش باشند ا دنیکه قابل مشاهده کردن ، شن ی:اعمال ، رفتارها ، حرکات و آثار

چهار  تیرعا یرفتار یطرح هدف ها یاند .برا دهیرس یکل یهدف ها به جویاندانشسازند که  یاهداف مشخص م

اهداف در نظر داشتن سطوح  نیتدو یباشد . در ضمن برا یم یو درجه ، ضرور اری، و مع طی؛ مخاطب ، شرا یژگیو

 تیو ترب میآنکه دانشمندان تعل حیباشد توض یم ی( الزام یحرکت _ یو روان ی، عاطف ی) شناخت یها طهیمختلف ح

آن دانش و  تیشود ماه یم جادیدر ذهن ا تیوترب میکه در اثر تعل یراتییکرده اند . تغ یبند میتقس طهیحرا در سه 

شود در  یقرار داده اند . آنچه که به ارزش ها ، نگرش ها و احساسات مربوط م یشناخت طهیمعلومات است در ح

 داده اند  یجا یحرکت _ یروان طهیکند در ح یم دایارتباط ژ یحرکت یو آنچه که با مهارت ها یعاطف طهیح

 

 :  ی. نوشتن رفتار ورود5

 

 جودانش یوجود داشته باشد که همان ساخت شناخت جودانششروع درس تازه در ذهن  یداللت دارد که برا نیبر ا یورود رفتار

 نیاز ا دیخورد و با میخواه شیپ یبا مشکل عمده ا یریادگیو  یاددهی ندیاطالعات در فرا نیاست و بدون ا

لذا نوشتن آن ها در طرح درس  میو ادامه بده میتا بر حسب آن اطالعات درس را شروع کن میاطالعات با خبر باش

 است .   یلزوم

 

 

 :  یصیتشخ یابی. انجام ارزش 3

 

 شروع و ادامه دهد . اطالعات نیزنند تا درس را با ا یرا نسبت به درس تازه محک م جویاندانش یمرحله ساخت شناخت نیا در

 

 



 ( : ی)آماده ساز زهیانگ جادی. ا 4

 

 جودانش یها ازیو انتظارات و ن یقبل اتیتجرب نیدار ب یکند ارتباط معن یم یآن سع قیاست که معلم از طر یتیفعال یساز آماده

ذهن و حواس  دیبادهد  هیارا جورا به دانش یاز آنکه مطلب اصل شیکالس برقرار کند. معلم پ یآموزش یبا هدف ها

از  یعبارت است از تمرکز بخش یهدف از آماده ساز ی. به طور کل دیماجلب ن دیآموختن درس جد یآنها را برا

 یبرا جودانشدر  یو کنجکاو زهیعالقه و انگ جادیموضوع درس به ا میمستق ریغ یضمن ی، معرف رانیحواس فراگ

 . دیمطلب جد یریادگی

 

مواد  ریموضوعات درس و سا دیکنند و آنان با زهیانگ جادیا جویاندانشهستند که در کارآموزان و  ییاه تیموقع یآور دیپد معلمان

 برآورده شود.  رانیفراگ یها ازیدهند که ن بیآراسته و ترت یرا به گونه ا یآموزش

 

 : یرفتار یعنوان و هدف ها انی. ب 5

 

 یرو یشتریکار دقت ب یدر ادامه  جویاندانشتا  میکن یم انید را برو یکه از دانش آموزان انتظار م ییمرحله هدف ها نیا در

 دهد. یم شیرا افزا یریادگیو  یاددهی ندیکار فرا نیاهداف داشته باشند ا

 

 درس : ی. ارائه  6

ته باشد . داش جویاندانش (ی( و )تجارب قبلزهیانگ جادی)ا یالزم را با آماده ساز یوستگیپ دیمرحله است و با نیمرحله مهمتر نیا

به  یریادگیو  یاددهی ندیشود تا فرا یطراح یو به منظم یکنواختی یمنسجم و دارا دیدرس با یمراحل ارائه 

را نام برده و به کار  سیتدر یمرحله به فنون و روش ها نیدر ا دیامعلمان ب نیو همچن ردیصورت انجام گ نیبهتر

 ببندد.

 

 :  ی. مرور و جمع بند 7

 ردیگ یمرحله انجام م نیکه در ا یتیشود فعال یمرحله استفاده م نیاز ا یریادگی لیجلسه و تسه نیدرس امنسجم کردن  یبرا

 شود .  دیطرح درس ق یدر رو دیبا

 

 مواد و منابع. 8

  د؟یدار اجیاحت ییبه چه منابع و کمکها

 هست؟ ازیهم در کالس ن گریبه حضور اشخاص د ایآ

 

 : یانیپا یابی.ارزش 9

 جویاندانش شرفتیتحقق اهداف و پ زانیم نییمراحل ( ، تع ی)اجرا یریادگی _ یاددهی افتنی انیو پا سیروش تدر یاز اجرا پس

معلمان است . در انتخاب  تیخالق یاز نشانه ها یکی یابیو ارزش یریاندازه گ یدارد . انتخاب روش ها یادیز تیاهم

به شکل  یانیپا یریاندازه گ یدارد روش ها اریبس تیاهم یشو نگر یمهارت،  یاهداف شناخت هیکل یریاندازه گ اریمع

 باشد : یم ریز

 

 یدهد و برا یتر نشان م یواقع یریادگی یعیکنترل شده و طب یها تیرا در موقع جویاندانش: عملکرد  میمستق ی( مشاهده  الف

 دارد. یشتریقضاوت در مورد آنان اعتبار ب

 

 است  دیمف یشناخت یمهارت ها یابیارزش یروش برا نیباشد و در ا یعمل،  ی،کتب یتواند شفاه ی( آزمون : م ب
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