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بخش سوم

بررسی يك واحد يادگيری
طراحی آموزشی

الگوهای منونه تدريس
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١) تعيين هدف واحد تدريس 
در باال بردن کارآيی خود، مهم ترين اصل روشن بودن هدف است. اولين دليل اين که بعضی از 
افراد می توانند کارها را سريع تر و بهتر از ديگران انجام دهند، اين است که هدف ها و برنامه های کامًال 
موضوع  در  هنرمند،  و  حاذق  معلم  يک  ابتدايی  سؤاالت  نمی گيرند.  فاصله  آن ها  از  و  دارند  روشنی 
آموزش اين بايد باشد که: «امروز چه هدفی را برای فراگيران در نظر گرفته ام؟ هدف من از آموزش اين 
دروس چيست؟ چه چيزهايی را قصد دارم به مخاطب خود ياد بدهم؟ مخاطبان من در پايان آموزش چه 

بايد بکنند؟ چه نگرشی در آنان ايجاد خواهد شد؟»
شناخت هدف و مقصود نهايی باعث می شودکه تمامی حرکات و فعاليت های معلم در جهت نيل 
به مقصود قرار گيرد و هر فعاليتی را که انجام می دهد، او را به هدف نزديک تر سازد. در واقع اهداف 
مانند نورافکنی مسير را برای رونده مشخص می سازد و پيش روی او را تا رسيدن به هدف نهايی روشن 

می سازد. با توجه به اين مطالب چنان چه بخواهيم تعريفی از هدف ارائه کنيم، می توانيم بگوييم اهداف:
چه  خداشناسی  درس  پايان  در  (يعنی  می کند  مشخص  مخاطب  از  را  ما  واقعی  انتظارات  ــ 

انتظاراتی از او داريم، او بايد قادر به انجام چه کاری باشد).
ــ به تمامی فعاليت های معلم جهت می دهد و او را در رسيدن به آن ياری می کند.

آشکار  معلم  برای  ديگری  از  پس  يکی  اولويت،  ترتيب  به  را  فعاليت ها  دادن  انجام  نحوه ی  ــ 
می سازد.

ــ زمان مورد نياز هر فعالّيت و مکان مناسب انجام آن را مشخص کند.
ــ ……………
ــ ……………

فصل اّول

بررسی يك واحد يادگيری

در بررسی يك واحد يادگيری،بايد اقدامات زير صورت گيرد: 
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سؤال ١:
و  فعاليت ها  يا  شوند  محقق  بايد  مدرسه  داخل  فعاليت های  در  تنها  هدف ها  آيا 
عوامل و مؤسسات بيرون از مدرسه نيز در آن دخالت دارند؟ به چه داليلی می توان گفت 
محيط مدرسه تنها محل تحقق هدف ها نيست و بايد بين فعاليت های فراگيران و محيط 

اجتماعی خارج از مدرسه ارتباط الزم وجود داشته باشد؟

سؤال ٢:
آيا الزم است به هدف های آموزشی در سه حيطه ی شناختی، عاطفی و رفتاری 

توجه کرد؟ چرا؟

يکی از درس های کتاب های هديه های آسمان را مشخص کنيد و هدف های کلی 
و جزئی آن را استخراج کنيد.

٢) موقعيت واحد تدريس و ارتباط آن با واحدهای تدريس سال های قبل
دانستن موقعيت واحد تدريس چه فوايدی دارد؟

چنان چه معلمی  اشراف الزم را نسبت به يک واحد درسی نداشته باشد، نمی تواند در آموزش 
خود به نحو مطلوب عمل کند، زيرا مفاهيم و  آموزه های دينی بعضًا به گونه ای است که بايد معلم از 
موقعيت های پيش آمده و يا قرار گرفتن در يک ماه خاص يا يک روز خاص (مانند محرم، يا والدت يکی 

از امامان) از آن به طور شايسته بهره برداری کند.
مطالب و آموزه های دينی اغلب در دوره ی ابتدايی اين ويژگی و خاصيت را بايد داشته باشند 
که معلم بتواند براساس موقعيت های پيش آمده، مباحث درس را بنا بر مصلحت زمانی انتخاب کند و به 

آموزش آن مبادرت ورزد.
چه  باشد،  (ع)  حسين  امام  درباره ی  مطالبی  آموزش  درس  هدف  چه  چنان  مثال  عنوان  به 
بسا بهتر است اين مطالب بسته به شاد و يا حزين بودن متن درس، در ماه محرم و يا ايام ماه شعبان 
(والدت امام حسين (ع)) آموزش داده شود؛ يعنی آگاهی معلم به تمامی کتاب و دانستن جايگاه و 
موقعيت هر درس به او ياری می کند تا براساس شرايط مدرسه و اوضاع زمانی و مکانی قرار گرفته 
در آن، دست به انتخاب يکی از دروس بزند و آن را به نحو شايسته در جايگاه خود تدريس کند و 
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اثرگذاری آن را دو چندان کند.

سؤال:
اساس  بر  ترتيب  به  دروس  تمامی  است  الزم  ابتدايی  دوره ی  دينی  درس  در  آيا 

فهرست و متن کتاب يکی پس از ديگری تدريس شود؟ چرا؟

آن  جانبی  مسائل  همه ی  به  دينی،  معلم  بايد  آموزشی،  هدف  يک  يا  مفهوم  يک  آموزش  برای 
اشراف کامل داشته باشد. به موضوعاتی از قبيل ارتباط طولی اين مفهوم با مطالب سال قبل و بعد، و 
ارتباط عرضی همان مفهوم با ساير دروس همان سال توّجه کند تا با توجه به اين موضوع موقعيت واحد 
تدريس را مانند پازلی در ميان ديگر قطعات آن مشخص کند و يادگيری آن را برای مخاطبان معنادار 

نمايد.
ارتباط طولی و عرضی يعنی چه؟

اگر هدف ما آموزش مهربانی خدا به دانش آموزان باشد، بايد بدانيم پيرامون اين موضوع در 
سال های گذشته و يا سال های آينده چه نکاتی مطرح شده و يا خواهد شد تا از بيانات اضافی و تداخل 
موضوع ها در يکديگر و تکراری شدن مباحث جلوگيری به عمل آيد (ارتباط طولی). نکته ی ديگر 
اين که معلم بداند اين هدف آموزشی (مهربانی خدا) در ديگر دروس مانند ادبيات، اجتماعی، قرآن، 
علوم و … چگونه بدان اشاره شده است (ارتباط عرضی با ساير دروس) تا در خالل درس از مطالب 
از  دينی  موضوعات  بهتر  هرچه  دادن  جلوه  زيبا  و  تبيين  برای  و  بگيرد  کمک  آن ها  در  شده  آموخته 
آن ها استفاده کند. به عنوان مثال ممکن است پيرامون همين موضوع شعر مناسبی در کتاب ادبيات 
يا  و  فعاليت ها  از  يکی  آموزش  حين  در  معلم  است  بهتر  باشد.  آمده  بنويسيم)  و  سال (بخوانيم  همان 
مراحل تدريس خود را به خواندن اين شعر به صورت سرود و يا هر شکل  ديگری که خود مناسب 
کالس درس می داند، اختصاص دهد و از دانش آموزان بخواهد آن را اجرا کنند سپس به موضوع 
بخشد.  تحکيم  را  فراگيران  يادگيری  خود  توسط  جمله ای  بيان  يا  و  سؤالی  طرح  با  و  برگردد  درس 
با اين شيوه دانش آموز درمی يابد که اين موضوع را می توان به کمک ديگر موضوعات درسی بهتر 

درک کرد.
عدم توجه به روابط طولی و عرضی موضوع مورد نظر موجب می شود تا هدف درس به طور تمام 
و کمال به سرانجام نرسد و اين حس را در دانش آموز به وجود آورد که گويا آموزش مورد نظر ابتر مانده 



١١٠

و يا اين که بعضی موضوعات برای مخاطب تکراری و خسته کننده شده است.

نکته:
 اگر در مواردی مباحث درس به  گونه ای است که فهميدن آن وابسته به آموزش 
درس قبل است، بايد ارتباط خطی بين درس ها حفظ شود و پشت سر يکديگر تدريس 

شوند.

ساخت شناختی چيست 
يادگيری  با   ارتباطی  چه  و 

معنادار دارد؟
و  اطالعات  مجموعه 
يک  زمينه ی  در  که  مفاهيمی 
رشته درسی در ذهن فرد به وجود 
شناختی» او را  می آيد، «ساخت 
تشکيل  دانش  مجموعه  آن  از 
درس  مفاهيم  مثًال  می دهد؛ 
شاگرد  ذهن  در  قبل  از  که  دينی 
بـه وجـود آمـده است، مجموعـًا 
علم  در  را  او  شناختی  ساخت 
دينی تشکيل می دهد. دانش آموز 
مفاهيم  از  استفاده  با  می تواند 
شناختی  ساخت  در  موجود 
خود، در درس دينی به شناخت 
جديدتری  پديده های  و  مفاهيم 
ساخت های  مجموع  برسد. 
ساخت  شخص،  يک  شناختی 

دانش آموز  ضروری  پيش دانسته های  به  توجه   (٣
درباره ی واحد يادگيری

محتوای  از  تصويری  که  معناست  دارای  زمانی  يادگيری 
با  مفهومی  وقتی  سازد.  مربوط  آشنا  موردی  يا  چيزی  با  را  ذهن 
ارتباط  است،  داشته  وجود  ذهن  در  قبًال  که  انديشه ای  يا  مفهوم 
محرکی  اين که  برای  ديگر  سخن  به  می شود.  معنادار  کند  پيدا 
يادگيرنده  شناختی  ساخت  در  بايد  باشد،  داشته  معنا  مفهومی  يا 

موجود باشد.
دارای  انسان  برای  هنگامی  شتر  واژه ی  مثال  برای 
مهم ترين  عنوان  به  باشد،  مشخص  آن  ذهنی  بازنمايی  که  معناست 
به  «همواره  که:  می شود  يادآور  را  موضوع  اين  يادگيری  اصل 
پيش دانسته ها، تجارب و مهارت های فراگيران توجه داشته باشيد 
و مطالب و آموزش های جديد را بر پايه ی آن استوار سازيد»؛ زيرا 
دانش  و  معلومات  سطح  نظر  از  فراگيران  و  دانش آموزان  همه ی 
معنادار  فراگير  برای  جديد  مفاهيم  که  اين  برای  و  نيستند  يکسان 
جلوه کند و فهم را در او ايجاد کند، معلم بايد به ساخت شناختی 
اين  از  مسئله  يا  سؤال  طرح  با  و  باشد  داشته  توجه  خود  فراگير 
موضوع آگاهی يابد تا براساس آن بتواند قدم اول يادگيری را در 
و  معنا  فراگير  برای  جديد  يادگيری های  و  بردارد  جديد  موضوع 
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تشکيل  را  او  کلی  شناختی 
فيزيک،  از  چه  آن  مثًال  می دهد. 
رويدادهای  و  علوم  ساير  دينی، 
ساخت  داريم،  ذهن  در  روزمره 
شناختی کلی ما را می سازند و به 
کلی  شناختی  ساخت  همين  مدد 
پديده ها،  شناخت  به  ما  که  است 
ما  پيرامون  در  آن چه  و  رويدادها 
هستند، نائل می شويم. آگاهی ها و 
مفاهيم و  با  وقتی که  تازه،  مفاهيم 
آگاهی های پيشين ما و يا به عبارت 
ربط  ما  شناختی  ساخت  با  ديگر 
داشته باشند، به صورت «يادگيری 

معنادار» قابل آموختن اند.
                     شعبانی  ، حسن   ،

و  آموزشی  مــهــارت هـــای   
سمت  انــتشارات  پـــرورشی،١٣٧١ــ 

ــ  ص ٢٥٠

مفهوم مشخص و درستی ايجاد کند.

سؤال:
به  طريق  آن  از  می توان  که  را  راه هايی  ــ 

پيش دانسته های دانش آموز پی برد چيست؟
يادگيری  با   معنادار  يادگيری  تفاوت  ــ 

طوطی وار چيست؟

٤) استخراج و تعريف مفاهيم کليدی و بيان اصطالحات خاص درس
چه  بر  کدام اند؟  درس  کليدی  مفاهيم  بدانيم:  که  است  اين  درس  هر  در  مهم  نکات  از  يکی 

موضوعاتی بايد تأکيد بيش تری شود؟ تعاريف هر يک از اين مفاهيم چيست؟
خود،  درسی  برنامه ی  طراحی  در  معلم  تا  می کند  کمک  درس  هر  کليدی  مفاهيم  دانستن 
فعاليت های  از  و  بينجامد  مفاهيم  اين  از  درستی  درک  به  سرانجام  که  بگيرد  نظر  در  را  فعاليت هايی 
ساده تر و مطالبی که ممکن است فرعی و غيرضروری باشد، پرهيز کند و از وقت تدريس به صورت 

بهينه استفاده کند.
بارها شاهد بوده ايم و يا برايمان پيش آمده است که با بی توجهی به همين موضوع، وقت زيادی را 
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صرف موضوعات و مطالبی در کالس درس کرده ايم که حاشيه ای بوده و در نهايت ما را به هدف درس 
نرسانده است و نيز فهم صحيحی در فراگيران ايجاد نکرده  است.

لذا الزم است قبل از تدريس مفاهيم کليدی و نقاط فشار درس را برای خود مشخص کنيم تا 
در حين تدريس گرفتار موضوعات جنبی و فرعی نگرديم تا از هدف اصلی باز نمانيم.

سؤال:
برای بيان مفاهيم کليدی چه مقدار زمان بايد درنظر گرفت؟ چگونه می توان اين 

زمان را به درستی انتخاب کرد؟

گشتالت چيست؟
واژه ی گشتالت در آلمانی به 
و  کل  هيئت  شکل،  انگاره،  معنای 

سازمان به کار برده می شود.
يافته  سازمان  تصورکلی 
گشتالت  نيز  را  شده  شناخته  و 

می نامند.
ما  که  معتقدند  گشتالتی ها 
تجربه  معنادار  کل های  در  را  دنيا 
اين  آن ها  اصلی  شعار  و  می کنيم 
مجموع  از  بيش تر  «کل  که  است 
کردن  «تجزيه  يا  است»  آن  اجزای 

يعنی تحريف کردن».
نمی توانيد  شما  حقيقت  در 
تصور  «موناليزا»  معروف  تصوير  از 
يک  به  ابتدا  اگر  کنيد؛  درک  کاملی 
بازوی تصوير، بعد به بازوی ديگر آن، 
آن گاه به بينی، سپس به دهان آن نگاه 

٥) چگونگی نحوه ی گسترش مفاهيم در يک درس 
و دست يابی به مفهوم مورد نظر

يکی از  توصيه هايی را که اغلب روان شناسان يادگيری 
و متخصصان آموزش در اين باره تأکيد می کنند، اين است که 
يک سخنرانی و يا يک تدريس بايد دارای ساخت محکمی باشد 
پايان  تا  آغاز  از  نظر  مورد  موضوع  و  بحث  استخوان بندی  و 
يادگيری را برای مخاطب سهل و  به گونه ای طراحی شود که 
ساده و در عين حال پايدار کند و به زبان علمی گشتالت مباحث 
ذهن  در  موضوع  کليت  از  درستی  درک  که  باشد  گونه ای  به 
مخاطب ايجاد نمايد و سپس اجزای کوچک تر و ريزتر آن، به 

مرور يک به يک هر کدام در جای خود بيان شود و بيايد.
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سؤال: 
در آموزش بهتر است از جزء به کل حرکت کنيم يا از کل به جزء؟ چرا؟

قبل از پاسخ دادن به اين سؤال الزم است ابتدا به مثال زير توجه کنيم.
فرض کنيد فردی را وارد شهر جديدی کرده اند که قبًال هرگز آن را نديده است. او را سوار 
ماشين می کنند و در حين چرخيدن در شهر مکان های مختلف را برايش توضيح می دهند و از اين طريق 
او را با شهر جديد آشنا می سازند. حال فردی را در نظر بگيريد که قبل از وارد شدن به همان شهر، ابتدا 
نقشه ی شهر و جهت های جغرافيايی را به او نشان می دهند و او يک ديد کلی نسبت به گستره ی شهر 
و خيابان های آن پيدا می کند. سپس او را سوار بر ماشين می کنند و همانند شخص قبلی شهر را به او 

نشان می دهند. بديهی است از اين دو،  نفر دوم اشراف بهتری نسبت به شهر پيدا کرده است.
در آموزش مفاهيم و موضوعات درسی نيز الزم است معلم گشتالت يا کليت بحث را به نوعی به 

کرده و بکوشيد آن ها را در کنار هم 
قرار دهيد. شما نمی توانيد تجربه ی 
گوش دادن به يک ارکستر سمفونی 
يک  هر  سهم  به  آن  تجزيه ی  با  را 
کنيد.  درک  ارکستر  نوازندگان  از 
بيش تر  ارکستر  از  حاصل  موسيقی 
است  مختلفی  نت های  مجموع  از 
مختلف  نوازندگان  وسيله ی  به  که 
يک  دارای  آهنگ  می شود.  اجرا 
مجموع  با  که  است  ترکيبی  کيفيت 

قسمت های آن متفاوت است.
سيف،عــلــی اکبر،نظــريــه هــای 

يادگيری، نشر دوران، ١٣٨٥ ص ٢٧٩
پـــارسا ، مـــحـمـد ، روان شناسی 
يادگيری، انتشارات سخن،١٣٧٤ ص ٢١١.
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دانش آموز يادآور شود (از طريق طرح يک سؤال، خالصه ی يک مطلب، نشان دادن يک تصوير، انجام 
يک پانتوميم و …) تا او در ضمن آموختن جزئيات، يک ديد کلی هم نسبت به مجموع درس پيدا کند 
و در نتيجه کليت درس و مفاهيم جزئی و اهداف کوچک تر و ارتباط آن ها را بهتر دريابد. يعنی هرچه 
که به پايان درس نزديک تر می شويم، او بتواند فعاليت های جزئی را به هم ربط دهد و به کليت موضوع 

پی ببرد.
مثًال در درس علوم تصاوير ابتدايی هر بخش از کتاب، مانند تصوير زمين برای بخش زمين شناسی 
روشنايی  و  الکتريکی  وسايل  المپ  تصاوير  يا  و  شيمی  بخش  برای  آزمايشگاهی  لوله های  و  وسايل  يا 
برای بخش الکتريسيته و … همگی ذهن خواننده را معطوف به مطالب بعدی می کند و يادگيری را برای 
او معنادار و منسجم می کند و دانش آموز درمی يابد که تمامی مطالب اين بخش در جهت توضيح همان 

تصوير ابتدايی بخش است.
با توجه به مقدمه ی باال می توان گفت پاسخ ثابتی را نمی توان برای سؤال ابتدايی بحث درنظر 
گرفت؛ زيرا در آموزش عناصر بسياری دخيل اند که با توجه به آن ها روش تدريس را بايد انتخاب کرد؛ 
عناصری همچون مخاطب، موضوع درس، سن، جزئيات هر درس، تسلط معلم بر شيوه های مختلف 

آموزش، از جمله نکات قابل توجه و تعيين کننده ی روشن تدريس معلم خواهد بود.
 به عنوان مثال برای کودکان پيش دبستانی و پايه های اول و دوم و سوم که نمی توانند نسبت به 
يک موضوع به جوانب مختلف آن توجه کنند و بيش تر جزء نگرند تا کل نگر، و ذهنشان قادر نيست 
تا با صغری و کبری چيدن مطالب بـه مفاهيم انتزاعی دست يـابـد، بهتر است از روش استقراء و جـزء 
به کـل بهره گيری نماييم و به تناسب باال رفتن سن مخاطب و توانمندی ذهنی آنان که می توانند کم کم 
مفاهيم را در ذهن نگه دارند و براساس ديگر مفاهيم و ادراکات خود به جمع بندی مناسب دست يابند، 
می توان از روش کل به جزء بهره گرفت و با بيان گشتالت موضوع در ابتدا و در خالل درس جزئيات 

آن را برای مخاطب توضيح،  شرح و توسعه داد.
مثالی از چگونگی گسترش يک مفهوم در کتاب هديه های آسمان:

چنان چه به تصوير و عنوان درس «هميشه با هم» در کالس چهار توجه کنيم (تصوير تعدادی 
دانش آموز که در چند صف مرتب برای نماز نشسته ايد و تعدادی نيز در حال پيوستن به آن ها می باشند) 
بی آن که مطلب درس را خوانده باشيم، درمی يابيم که جزئيات و مطالب درون درس پيرامون نماز و نماز 
جماعت است؛ يعنی نويسنده به ذهن دانش آموز سمت و سو  داده است و توجه او را از مسائل پيرامونی 

و انحرافی باز داشته است.
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در چنين دروسی معلم می تواند با طرح سؤال، خواندن 
متن و يا توجه دادن به عنوان درس، مطالبی را مطرح کند که 
همگی برای دست يابی به هدف درس باشد و نيز با ذکر جزئيات 
برای  را  سن  اين  در  کودکان  نياز  مورد  نکات  جماعت،  نماز 
آن ها بيان کند و يا از خودشان خاطراتی را بپرسد و به سؤاالت 
مفهوم  فعاليت هايی  چنين  با  ديگر  عبارت  به  دهد.  پاسخ  آنان 
مورد نظر (نماز جماعت) به خوبی توسط دانش  آموزان دريافت 
بنابراين  می کنند.  پيدا  اشراف  آن  جزئيات  به  نسبت  و  می شود 
حس و حال آن ها مانند فردی نيست که وارد شهر جديدی شده 
(درس جديدی) و نسبت به جوانب و گوشه  و کنار آن بی اطالع 

باشد.
توسط  درس،  در  موردنظر  مفهوم  به  دست يابی  برای 
فراگير الزم است که مباحث مطروحه توسط معلم دارای نظم 
دقيقی باشد. يعنی ترتيب تقدم و تاخر بيان مفاهيم و فعاليت ها و 
نيز اهميت هر کدام از اين مفاهيم برای معلم بايد روشن باشد تا 
در حين تدريس بداند که چه مفاهيمی بايد بيش تر توضيح داده 
ذهن  در  صحيحی  فهم  مطالب  گرفتن  قرار  هم  کنار  از  تا  شود 

مخاطب به وجود آيد.

سؤال: 
را  بحث  يک  ساختار  می تواند  که  نکاتی 
مخاطب  برای  را  آن  فهم  و  بخشند  استحکام 

آسان کند، کدام اند؟

شاهد  بعضًا  نکته: 
جلسات و سخنرانی هايی بوده ايم 
عنوان  به  ما  خود  چه  اگر  که 
برای  کامل  آمادگی  مخاطب 
شنيدن مطالب آن را داشته ايم اما 
سؤال  خود  از  وقتی  آن  از  پس 
می گفت  چه  گوينده  می کنيم 
بگويد،  می خواست  چه  يا 
پرسش  اين  به  صحيحی  پاسخ 
نمی توانيم بدهيم و بعضًا بالعکس 
رو به رو  پرسش  اين  با  که  زمانی 
می کنيم  احساس  می شويم، 
مطالب  گوينده  مانند  می توانيم 
به  را  سخنرانی  در  شده  مطرح 
زبان جاری سازيم و به ديگری به 
است  کافی  نماييم.  بازگو  خوبی 
مطالب  چينش  نحوه ی  به  کمی 
کنيم.  توجه  گوينده  تأکيدات  و 
خواهيم ديد در زمانی که مطالب 
به خوبی در ذهن ما باقی می ماند، 
علت اصلی اين است که مطالب 
محکم،  ساخت  دارای  گوينده 
بوده  مرتبی  نظام مندی  سازمان و 

است.
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١ــ طراحی آموزشی (طرح درس)
در طراحی آموزشی بايد به چند سؤال اساسی پاسخ دهيم که عبارت اند از:

چرا؟
چه چيزی را؟
 به چه کسی؟
و چگونه؟

مخاطب  که  باشيم  داشته  توجه  نکات  اين  به  بايد  هدف  حين  در  لذا  دهيم.  آموزش  می خواهيم 
ما چه توانايی ها و امکاناتی در اختيار دارد تا بر اساس شناخت از او و نيازهايش، برنامه ريزی کنيم و 

انتظارات خود را تعيين نماييم.
گام های اساسی در طراحی آموزشی عبارت اند از:

١ــ تعيين هدف يا اهداف يادگيری
٢ــ تحليل آموزشی

دادن  انجام  دقيق  نحوه ی  و  محتوا  انتخاب  (هم چنين  يادگيری،  فعاليت های  انتخاب  ٣ــ 
فعاليت ها)

٤ــ تعيين زمان و مکان مورد نياز برای انجام هر فعاليت
٥  ــ تعيين نظام ارزش يابی

توجه به اين نکات موجب می شود تا طرح درسی را که برای موضوع مورد نظر طراحی می کنيم، 
با موفقيت بيش تری همراه شود.

فصل دوم

طراحی آموزشی چگونه و چرا؟
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انتخاب درس
هر کدام از شما يکی از درس های کتاب های هديه های آسمان را برای طراحی 

آموزشی خود انتخاب کنيد.

حال، برای اين طراحی آموزشی قدم های زير را برداريد:
١ــ١ــ هدف کلی درسی را که انتخاب کرده ايد، مشخص نماييد.

اولين کاری را که معلم آگاه، هنگام طراحی درس انجام می دهد، تعيين هدف يا هدف های تدريس 
است که معموًال توسط برنامه ريزان در راهنمای برنامه ی هر درس و يا راهنمای تدريس هر کتاب به آن 

اشاره شده است.
اگر سؤال شود که هدف ها چه نقشی را ايفا می کنند، بايد بگوييم که:

«هدف ها توقعات و يا انتظارات معلم از فراگير را مشخص می کنند». تعيين و تدوين هدف، فقط 
شروع کار است. اين هدف ها که به صورت جمالت خبری اند، محدوده و ماهيت مطالب آموزشی را تا 
حدودی مشخص می کنند، ولی کارهايی را که معلم بايد انجام دهد و واکنش هايی را که انتظار می رود 
فراگيران در قبال آن نشان دهند، معين نمی کنند برای مشخص کردن فعاليت ها به تحليل آموزشی نياز 

داريم تا بدانيم چه فعاليت هايی مورد نياز است.

هدف درس:

١ــ٢ــ تحليل آموزشی خود را از درس ارائه دهيد.
مناسب  اوًال  که  بگيريم  نظر  در  بايد  را  فعاليت هايی  چه  بدانيم  می خواهيم  آموزشی  تحليل  در 
باشد، ثانيًا با انجام آن ها هدف درس به خوبی محقق می شود. لذا برای تعيين اين فعاليت ها الزم است 
توانمندی ها و هنرمندی های خود را بشناسيم و بدانيم از نظر موقعيت زمانی و مکانی در چه شرايطی 
تا  می گذارد  باز  فعاليت ها  از  بعضی  انجام  برای  را  ما  دست  مقدار  چه  موجود  امکانات  داريم؛  قرار 
براساس آن ها فعاليت ها را گام به  گام و به ترتيب اهميت اولويت بندی کنيم و آن را تا نيل به هدف تعيين 

شده تنظيم نماييم.
با تحليل آموزشی، فعاليت های معلم ــ فراگير دارای نظم خاصی می شود و پس از انجام آن ها، 

فراگيران به غايت اصلی درس يا هدف کلی درس می رسند.
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روش ساده ی تحليل آموزشی يک هدف کلی اين است:
بتواند  تا  باشد  بايد  قابليتی  چه  دارای  يا  دهد  انجام  کاری  چه  بايد  فراگير  می پرسيم،  خود  از 
می کنيم:  سؤال  خود  از  وضو  درباره ی  مثًال  دهد؟  انجام  است،  خواسته  او  از  کلی  هدف  را  آن چه 
دانش آموزان چه چيزی را درباره ی وضو بايد بدانند يا انجام دهند؟ پاسخ دادن به اين پرسش، بررسی 
تعداد فعاليت ها، معلومات و مهارت های جزء را که برای نيل به هدف آموزشی، ضروری است، ايجاب 

می کند. همه ی پاره فعاليت ها را يادداشت کنيد؛ مثًال بنويسيد:
ــ دانش آموزان بايد بدانند برای چه کارهايی وضو گرفته می شود.

ــ چه مراحلی دارد؟
ــ هدف از انجام آن چيست؟

ــ نحوه ی انجام دادن آن چگونه است؟
ــ چه تمرين هايی را الزم است که انجام دهند؟

ــ چه کارهايی را از نظر مشاهده، تمرين، سؤال و … بايد انجام دهند تا تسلط الزم را به دست 
بياورند.

ــ چگونه آموزش اين مراحل را ارزيابی کنم؟
سؤالی که شايد در اين جا مطرح شود، اين است که:
آيا تعداد فعاليت ها کم تر باشد بهتر است يا بيش تر؟

در جواب بايد گفت: تعداد فعاليت ها بستگی به شرايط دانش آموزان دارد. رفتار ورودی آن ها 
و ميزان دانش، نگرش و مهارت مورد نياز برای موضوعی که می خواهد تدريس شود، تعيين می کند که 
چه تعداد از فعاليت ها و کدام يک از آن ها، را به اهداف درس نزديک می کند. از اين رو، چه بسا برخی 

از فعاليت ها برای برخی از کالس ها ضروری باشد.
آن  با  فراگيران  که  هستند  توانايی هايی  و  مهارت ها  همان  که  فراگيران  ورودی  رفتار  به  توجه  با 
وارد کالس درس می شوند، سؤالی که پيش می آيد، اين است که نقطه ی شروع آموزش را چگونه تعيين 

می کنيم؟ چرا بايد نقطه ی شروع آموزش را تعيين کرد؟

تحليل آموزشی:
تعريف خود را از تحليل آموزشی در اين قسمت بنويسيد.
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١ــ٣ــ محتوا و رسانه های مرتبط با محتوا را مشخص کنيد.
محتوا مفاهيم و مطالبی را در برمی گيرد که به مدد آن ها می خواهيم در قالب فعاليت ها، هدف يا 

اهداف آموزشی را تحقق بخشيم.
محتوای دينی می تواند شامل چيزهايی از قبيل کتاب درسی، کتاب کار، راهنمای معلم، سؤاالت 
ساخته شده توسط معلم، فيلم ها، تصاوير، عکس ها و اساليدها، پازل ها و … باشد. مهم اين است که 
بدانيم هرکدام از اين محتواها در کجا، در کدام فعاليت، چه مقدار و به چه منظوری استفاده می شود، تا 
با استفاده از اين ها هدف درس حاصل شود. برای آموزش نبايد متکی به محتوای مکتوب کتاب درسی 

دينی باشيم و فقط آن را مد نظر قرار دهيم.
محتوای مناسب ويژگی هايی دارد که مهم ترين آن ها به صورت سؤال عبارت اند از:
ــ آيا محتوا، رفتارها و مهارت های مورد انتظار اخالقی و دينی را پرورش می دهد؟

ــ آيا محتوا، قابل فهم و هضم برای فراگيران است؟
ــ آيا محتوا، توالی مناسبی دارد و از ساده به مشکل تنظيم شده است؟

ــ آيا محتوا، متناسب با زمان، تخصيص يافته است و با آن مطابقت دارد؟

محتوا:
 تعريف خود از محتوا را در اين قسمت بنويسيد.

پس از انتخاب محتوای دينی، معلم بايد ببيند برای رسيدن به هدف آموزشی چه رسانه يا رسانه هايی 
بهتر می تواند پيام موردنظر را در اختيار فراگيران قرار دهد. يک رسانه ی خوب بايد بتواند ارتباط و 
شرايط مطلوب بين پيام دهنده و گيرنده پيام (فراگير) را موجب شود. برای رسانه ی  مناسب هم می توان 

به چند ويژگی عمده اشاره کرد که عبارت اند از: 
ــ توجه و عالقه فراگيران را به خود جلب کند.

ــ توجه فراگيران را تا پايان فعاليت آموزشی حفظ کند.

ــ فراگيران را به پاسخ گويی و ابراز واکنش تشويق کند.
البته برای انتخاب رسانه بايد نکات ديگری از قبيل موقعيت جغرافيايی، امکانات موجود، فضای 

کالس، تعداد فراگيران، سن آن ها و ديگر مسائل تأثيرگذار توجه و سپس رسانه را انتخاب کنيم.
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رسانه ها:
 تعريف:

١ــ٤ ــ نظام ارزش يابی خود را معين کنيد.
ارزش يابی جزء جدانشدنی هر برنامه ی درسی است اّما ارزش يابی فقط در پايان و انتهای درس 
فعاليت  همان  قبال  در  فراگيران  از  که  انتظاری  فعاليت،  هر  طراحی  اساس  بر  بلکه  نمی گيرد؛  انجام 
می رود، مبنای قضاوت و ارزش يابی قرار می گيرد و چنان چه در هر مرحله توسط بازخوردی که از 
فراگيران به عمل می آيد، معلوم می شود که نتيجه ی مطلوب حاصل نشده و به هدف آموزشی نرسيده ايم، 

فعاليت های مکمل ديگری طراحی می کنيم تا هدف ما را محقق سازد.
هدف  تحقق  جهت  در  را  فراگيران  وکنش های  فعاليت ها  تمامی  الگو  اين  در  ارزش يابی 
در  فراگير  به  و  نيست  خاصی  پرسش  پاسخ  يا  فعاليت  يا  مکان  زمان،  به  محدود  بنابراين  دربر می گيرد؛ 
خالل يادگيری اجازه داده می شود تا با فعاليت های مکمل ديگر نقايص يادگيری خود را جبران کند و 
هدف را محقق سازد. به طور خالصه، ارزش يابی بايد به فرايند يادگيری کمک کند و رسيدن به اهداف 

درسی را تسهيل نمايد.
در واقع يکی از خوبی های اين الگو، ديدن ارزش يابی در جريان هر مرحله از يادگيری است. 

ارزش يابی در هر فعاليت ويژگی هايی دارد که اهم آن ها عبارت اند از:
ــ تعيين هدف ارزش يابی

ــ انتخاب وسيله ی مناسب برای گرد آوری اطالعات الزم
ــ تحليل و تفسير اطالعات و چگونگی بازخورد

ــ استفاده از نتايج به منظور بهبود کيفيت آموزش و برداشتن گام بعدی

موارد ارزش يابی:
موارد مورد نظر:

١ــ
٢ــ 
٣ــ 
٤ــ
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از اين الگو می توان در تمامی دروس استفاده کرد. مهم اين است که با چند بار تمرين و استفاده 
از آن در حين کار مزايای آن را لمس کنيم و به جای سخت و ثقيل کردن آموزش، فرايند يادگيری را 

برای معلم و نيز فراگيران آسان، ساده و دلنشين کنيم.



١٢٢

نمونه فرم طراحی آموزشی يک درس (طرح درس روزانه)
١ــ کودک دوست داشتنی (پايه ی دوم)

٢ــ لبخند پيامبر (پايه ی سوم)
٣ــ برای دوست (پايه ی چهارم)

٤ــ باغ سری (پايه ی پنجم)
٥  ــ يکتا (پايه ی پنجم)

٦  ــ صبح روز بعد (پايه ی پنجم)
٧ــ جشن بزرگ (پايه ی دوم)

فصل سوم

الگوهای منونه تدريس



١٢٣

طراحی درس براساس فعاليت های يک واحد يادگيری (طرح درس روزانه)
زمان کل تدريس:بخش:پايه:عنوان درس:

   
هدف اصلی درس:

زمان و فعاليت های ياددهی ــ يادگيری و محتوای آناهداف  مرحله ای
مکان

ارزش يابی

اصلی  هدف  به  رسيدن  برای 
چند گام بايد بردارم؟ 

تعيين کردن اين نکته که کدام 
در  کدام  و  ابتدا  در  فعاليت 
گيرد؟  قرار  انتها  يا  و  ادامه 

و چرا؟

دستور العمل دقيق نحوه ی انجام فعاليت برای پاسخ به اين 
سؤال که نقش فراگير و معلم در اين فعاليت چيست و هر 
کدام چه وظيفه ای به  عهده دارند؟ و چه کاری را چگونه 

بايد انجام دهند؟ از چه محتوايی استفاده می شود؟

مدت انجام 
فعاليت   هر 
و مکان آن

هر  انجام  از  بعد  معلم 
فعاليت  از خود می پرسد 
به  دانش  آموزان  آيا  که 
اين هدف رسيدند يا نه؟ 
مناسب  فعاليت  اين  آيا 

بود يا نه؟

گام اول:

گام دوم:

گام سوم:

گام چهارم: 

گام پنجم:

گام ششم:

گام هفتم:

گام هشتم:

گام نهم:



١٢٤

طراحی درس براساس فعاليت های يک واحد يادگيری (طرح درس روزانه) (شماره ١)

عنوان درس:
کودک دوست داشتنی

زمان کل تدريس:بخش: امامتپايه: دوم ابتدايی
ايام  در  دقيقه ای   ٥٠ زمان  دو 

محرم و يا ماه شعبان

هدف اصلی درس: 
آشنايی دانش  آموزان با ميزان احترام امام حسين (ع) نزد پيامبر و زوايای کوتاهی از حماسه ی عاشورا و محرم

زمان و فعاليت های ياددهی ــ يادگيری و محتوای آناهداف  مرحله ای
ارزش يابیمکان

برای رسيدن به هدف اصلی 
چند گام بايد بردارم؟ 

که  نکته  اين  کردن  تعيين 
و  ابتدا  در  فعاليت  کدام 
انتها  يا  و  ادامه  در  کدام 

قرار گيرد؟ و چرا؟

دستور العمل دقيق نحوه ی انجام فعاليت برای پاسخ به اين 
سؤال که نقش فراگير و معلم در اين فعاليت چيست و هر 
کدام چه وظيفه ای به  عهده دارند؟ و چه کاری را چگونه 

بايد انجام دهند؟ از چه محتوايی استفاده می شود؟

مدت 
انجام هر 
فعاليت  و 
مکان آن

هر  انجام  از  بعد  معلم 
فعاليت از خود می پرسد 
به  دانش  آموزان  آيا  که 
اين هدف رسيدند يا نه؟ 
آيا اين فعاليت مناسب 

بود يا نه؟
انگيزه  ايجاد  اول:  گام 
دوست داشتنی  فضای  و 
برای شروع درس و ايجاد 
حال و هوای عالقه نسبت 

به امام حسين (ع)

به تصاوير صفحه ی ٤٢ و ٤٣ نگاه کنيد و به اين سؤاالت 
چرا  نفر).   ٥) دهيد  پاسخ  شفاهی  و  فردی  صورت  به 
کودک لبخند می زند؟ به نظر شما آن فرد بزرگ تر کيست؟ 
حال  بگويد؟  می خواهد  چه  نگاهش  با  خورشيد  چرا؟  و 
به  را  سؤاالت  ابتدا  کنيد.  نگاه   ٤٥ و   ٤٤ صفحه های  به 
کنار دستی و سپس به جمع پاسخ دهيد (٣ نفر). کودکان 
شادند يا غمگين؟ چرا؟ ارتباط اين تصاوير با تصاوير قبلی 

چيست؟

٧ دقيقه 
کالس 

درس  ٥ 
دقيقه 
کالس 
درس

نفر   ٥ اين  پاسخ 
و  حال  و  بود  مناسب 
ايجاد  را  الزم  هوای 
اين  توانستند  آيا  کرد؟ 
مناسبی  ارتباط  نفر   ٣
 ٤ اين  تصاوير  بين 
صفحه برقرار کنند؟

عالقه  ايجاد  دوم:  گام 
نسبت به رفتار پيامبر با امام 

حسين (ع)

ابتدا کودکان را دو دوتا کنار هم قرار می دهم (نشسته يا 
ايستاده) (از آن ها می خواهم که يکی امام و ديگری پيامبر 
باشد). سپس متن درس را با کمی حالت نمايشی می خوانم 
و از بچه ها می خواهم پس از شنيدن آن اين منظره را نشان 
دهند. سپس هر کدام احساس خود را ابتدا در يک يا دو 

جمله بنويسند و ٥ نفر در کالس بخوانند.

١٠ دقيقه 
کالس 
درس

احساس  توانستند  آيا 
به  خوبی  به  را  خود 
آورند؟  در  نمايش 
را  خود  احساس  آيا 
مکتوب  به صورت 
به خوبی ارائه کردند؟



١٢٥

از  استفاده  با  سوم:  گام 
می خواهم  ايجاد شده  حس 
و  محرم  به  را  قصه  اين 

عاشورا ارتباط دهم.

فکر  خود  با  دقيقه  يک  و  ببنديد  را  خود  چشمان  حال 
کنيد که شما چه کار يا کارهايی می کنيد عالقه ی خودتان 
پاسخ  نفر   ١٠ دهيد؟ (حدود  نشان  حسين (ع)  امام  به  را 

می دهند)

٨ دقيقه 
کالس 
درس

آيــاپـــاسخ هــايشان 
به  سؤال مناسب بود.

گام چهارم: ادامه ی هدف 
فعاليت  يک  انجام  با  قبلی 

لطيف و دوست داشتنی

دارم»  «دوست  فعاليت  می خواهم  دانش آموزان  از 
درباره ی  آن چه  از  دارم  (دوست  را  کتاب   ٤٤ صفحه ی 
فردی  به صورت  را  بکشم)  زيبايی  نقاشی  می دانم  محرم 
انجام دهند و آن را برای بغل دستی خود توضيح دهند. 
نفر  که  می خواهم  بعد  جلسه ی  يا  و  جلسه  اين  در  سپس 
به  را  او  نقاشی  دوستش  و  دوستش  نقاشی  دستی  بغل 
زودتر  را  نقاشی  بعضی ها  چنان چه  دهد.  توضيح  کالس 
تمام کردند، از آن ها می خواهم تا با نوشتن شعر يا نوحه ای 

آن را کامل تر کنند.

٢٠ دقيقه 
کالس 
درس

آيا نقاشی های مناسبی 
شده  تعيين  وقت  در 
توانستند  آيا  کشيدند؟ 
و  مناسب  توضيحات 
خوبی درباره ی نقاشی 
دوستشان  بــه  خـود 

ارائه دهند؟

گام پنجم: آشنايی بيش تر 
با امام حسين (ع) و استفاده 
از بزرگ ترها برای يادگيری 

بيش تر

جلسه  تا  نزديکان  و  خانواده  اعضای  از  سؤال  اين  طرح 
امام  به  چيزی  يا  جمله ای  شما  اگر  پدر،  مادر،  بعد: 
حسين (ع) می خواستيد بگوييد چه بود؟ چرا؟ سپس در 
کالس  در  را  والدين  جواب  مايلند  که  آن هايی  بعد  جلسه 

بخوانند.

٢٠ دقيقه 
کالس 
درس

اولياء  پاسخ های  آيا 
مناسب بود و توانسته 
را  خوبی  حس  بودند 

ايجاد کنند؟

گام ششم: تکميل يادگيری 
هدف  کامل  کردن  محقق  و 

درس

در  شده  انجام  نقاشی های  تا  می خواهم  دانش آموزان  از 
جلسه ی قبل  را در کالس توضيح دهند (٥ گروه)

١٥ دقيقه 
کالس 
درس

آيا نقاشی ها را به خوبی 
توضيح دادند؟

گام هفتم: تکميل يادگيری 
و جمع بندی

بگوييد  من  به  آن  تکميل  از  پس  و  کنيد  باز  را  کار  کتاب 
دوست داريد کدام طرف باشيد؟ چرا؟

١٥ دقيقه 
کالس 
درس

آيا کتاب کار را تکميل 
مناسبی  دليل  و  کرده 

ارائه دادند؟



١٢٦

طراحی درس براساس فعاليت های يک واحد يادگيری (طرح درس روزانه) (شماره ٢)

عنوان درس:
لبخند پيامبر

پايه:
سوم

بخش:
اخالق

زمان کل تدريس:
٥٠ دقيقه

هدف اصلی درس: 
ــ آشنايی با حفظ طبيعت و شيوه های استفاده ی صحيح از آن

ــ احساس مسئوليت در برابر حفظ طبيعت
ــ آشنايی با نحوه برخورد پيامبر با حيوانات

زمان و فعاليت های ياددهی ــ يادگيری و محتوای آناهداف  مرحله ای
مکان

ارزش يابی

برای رسيدن به هدف اصلی 
چند گام بايد بردارم؟ 

که  نکته  اين  کردن  تعيين 
و  ابتدا  در  فعاليت  کدام 
انتها  يا  و  ادامه  در  کدام 

قرار گيرد؟ و چرا؟

پاسخ  برای  فعاليت  انجام  نحوه ی  دقيق  دستورالعمل 
فعاليت  اين  در  معلم  و  فراگير  نقش  که  سؤال  اين  به 
چه  و  دارد؟  به  عهده  وظيفه ای  چه  کدام  هر  و  چيست 
کاری را چگونه بايد انجام دهد؟ از چه محتوايی استفاده 

می شود؟

مدت 
انجام هر 
فعاليت  و 
مکان آن

معلم پس از انجام هر فعاليت 
آيا  که  می پرسد  خود  از 
هدف  اين  به  دانش  آموزان 
رسيدند يا نه؟ آيا اين فعاليت 

مناسب بود يا نه؟

و  زمينه  ايجاد  اول:  گام 
به  ورود  برای  الزم  مقدمه 

بحث 

از دانش آموزان می خواهم به تصوير درس نگاه کنند و 
و  پيامبر)  (لبخند  درس  عنوان  بين  ارتباطی  چه  بگويند 
تصوير کتاب وجود دارد و به سه تا پنج نفر اجازه اظهار 

نظر می دهم.

٥ دقيقه 
کالس 
درس

توانستند  دانش  آموزان  آيا 
ارتباط مناسب بين عنوان و 

تصوير را بيان کنند؟ 

گــام دوم: ادامه ی ايجاد 
زمينه برای ورود به بحث

لبانشان  بر  لبخند  زمان هايی  چه  پيامبر (ص)  شما  نظر  به 
کند،  فکر  دقيقه  دو  تنهايی  به  کس  هر  می شود.  جاری 

سپس نظر را بر روی کاغذ بنويسد.

٥ دقيقه 
کالس 
درس

گمان های  و  حدس  آيا 
و  جالب  دانش آموزان 
آيا  بود؟  توجه  در خور 
نمونه های خوبی ذکر کردند؟
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در  دقـت  سوم:  گـــام 
ريزه کـــاری هــا و مشاهـده 

دقيق تصوير کتاب

از دانش آموزان می خواهم دوباره به تصوير نگاه کنند و 
تصوير  چرا  دارد؟  پيامی  چه  شده  کشيده  دست  بگويند 
گرد کشيده شده است؟ چرا نوک پرندگان باز است؟ (سه 

تا پنج نفر به صورت فردی پاسخ می دهند.)

٥ دقيقه 
کالس 
درس

آيا دانش آموزان توانستند به 
دقت  خوب  تصوير  ظرايف 
پاسخ هايشان  آيا  کنند؟  
حدس  آيا  بود؟  کننده  قانع 
و گمان هايشان درست بود؟ 
لبخند  داليل  توانستند  آيا 

پيامبر را بيان کنند؟

بـه  تـوجه  چهارم:  گــام 
رفتار  و  درس  موضوع 

پيامبر در برابر حيوانات

توجه  کتاب  داستان  به  می خواهم  دانش آموزان  از  حال 
بر  لبخند  موضوعی  چه  برای  (ص)  پيامبر  ببينند  و  کنند 
لبانشان جاری شده است، سپس خودم قصه را با کمک 
از  و  می خوانم  لحن  در  تغيير  و  چهره  و  دست  حرکات 
خوشحال  پيامبر  چرا  بگويند  انتها  در  می خواهم  آن ها 

شد؟

١٠ تا 
١٥ دقيقه 

کالس 
درس

لبخند  داليل  توانستند  آيا 
پيامبر را بيان کنند؟

اهداف  تعميم  پنجم:  گام 
درس به زندگی روزمره

در  را  پرنده  که  باشيد  مرد  آن  جای  داريد  دوست  آيا 
با  زمان  اين  در  اگر  چرا؟  بود؟  داشته  نگه  خود  دستان 
چنين افرادی يا بچه هايی که پرنده ها و حيوانات را اذيت 
دانش آموزان  (به  می کنيد؟  چه  شويد،  روبه رو  می کنند، 
فرصت داده می شود تا به صورت دو يا سه نفره درباره ی 
روی  بر  را  حل  راه  دو  يکی  و  کنند  مشورت  موضوع 
نمايند. سپس آن ها را خوانده، با کمک  يادداشت  تابلو 

دانش آموزان توضيح می دهيم.)

١٠تا ١٥ 
دقيقه 
کالس 
درس

تذکرات  توانستند  آيا 
کسانی  درباره ی  را  مناسبی 
را  حيوانات  و  پرندگان  که 
اذيت می کنند، ارائه دهند؟

گام ششم: احساس همزاد 
پنداری  با پرندگان

از دانش آموزان می خواهم کتاب کار خود را باز کنند و 
بنويسند اگر شما يکی از آن پرندگان بوديد، بعد از خجالت 
می داديد و  نشان  خود  از  را  رفتاری  کارش چه  از  مرد 
چه  می کرديد؟  تشکر  پيامبر  از  چگونه  بی زبانی  زبان  به 
می گفتيد؟ آن را بنويسيد و سپس نوشته ی خود را با نفر 

کناری خود عوض کنيد و آن را برای هم بخوانيد.

١٠ تا 
١٥ دقيقه 

کالس 
درس

خود  احساس  توانستند  آيا 
کاغذ  روی  خوبی  به  را 
بياورند؟ آيا نکات مناسبی را 
به عنوان تشکر ذکر کردند؟ 

گام هفتم: ارائه ی راه های 
جديد کمک به حيوانات

دو نفر دو نفر فعاليت (اکنون می توانی) را بخوانيد و پس 
(هر  را  خود  پيشنهادی  راه های  مشورت،  دقيقه  سه  از 
اين  بنويسيد.  کالس  تابلوی  روی  کار)  راه  يک  گروه 
فعاليت را می توانيد در خانه انجام داده و نظرات اعضای 

خانواده را نوشته و به کالس بياوريد.

١٠ تا 
١٥ دقيقه 

کالس 
درس

آيا راه های مناسبی را برای 
کمک به حيوانات  پيشنهاد 

کردند؟



١٢٨

طراحی درس براساس فعاليت های يک واحد يادگيری (طرح درس روزانه) (شماره ٣)

عنوان درس:
برای دوست

پايه:
چهارم

بخش:
اخالق

زمان کل تدريس:
٥٠ دقيقه

هدف اصلی درس: 
ــ آشنايی با برخی از وظايف و حقوق دوستان نسبت به يکديگر
ــ توجه به ويژگی های يک دوست خوب و راه های حفظ آن

ــ آشنايی با برخی از فوايد و آثار رعايت حقوق ديگران

زمان و فعاليت های ياددهی ــ يادگيری و محتوای آناهداف  مرحله ای
مکان

ارزش يابی

هدف  به  رسيدن  برای 
بايد  گام  چند  اصلی 

بردارم؟ 
تعيين کردن اين نکته که 
کدام فعاليت در ابتدا و 
کدام در ادامه و يا انتها 

قرار گيرد؟ و چرا؟

دستور العمل دقيق نحوه ی انجام فعاليت برای پاسخ به اين 
سؤال که نقش فراگير و معلم در اين فعاليت چيست و هر 
کدام چه وظيفه ای به  عهده دارند؟ و چه کاری را چگونه 

بايد انجام دهند؟ از چه محتوايی استفاده می کنند؟

مدت 
انجام هر 
فعاليت  و 
مکان آن

هر  انجام  از  بعد  معلم 
فعاليت از خود می پرسد 
به  دانش  آموزان  آيا  که 
اين هدف رسيدند يا نه؟ 
آيا اين فعاليت مناسب 

بود يا نه؟

پرسش  اول:  گام 
(اين  قبلی  درس  از 
به منظور  دوستی ها) 
برای  ذهنی  آمادگی 
ديگر  ابعاد  با  آشنايی 

دوست خوب 

از  دارد،  ارتباط  قبلی  درس  با  درس  اين  که  آن جايی  از 
در  را  دوست  بخواهيد  اگر  می کنم  سؤال  دانش آموزان 
هشت  الی  (هفت  می گوييد؟  چه  کنيد،  تعريف  جمله  يک 

نفر نظرات خود را شفاهی ارائه می دهند).

٧ــ ٨ 
دقيقه 
کالس 
درس

آيا پاسخ دانش آموزان 
نشان دهنده ی آمادگی 
الزم و فهم درست از 
ويژگی های  از  برخی 

دوست خوب بود؟

زمينه   ايجاد  دوم:  گام 
و  بحث  به  ورود  برای 

داستان ابوذر 

به  مربوط  کار  کتاب  فعاليت  می خواهم  دانش آموزان  از 
«انتظارات  عبارت  زير  در  سپس  کنند  باز  را  درس  اين 
پنج  از  بعد  و  بنويسند  را  خود  انتظارات  دوستم»  از  من 
يا شش نفر می خواهم نوشته ی خود را از روی متن در 

کالس بخوانند.

٧ ــ ٨ 
دقيقه 
کالس 
درس

را  الزم  انتظارات  آيا 
به خوبی بيان نمودند؟



١٢٩

گام سوم: ايجاد زمينه 
و آگاهی از وظايف يک 
دوست در برابر دوست 

ديگر

بعدی  فعاليت  خواست  خواهم  آن ها  از  فعاليت،  از  بعد 
«انتظارات دوستم از من» را تکميل کنند و حدود پنج تا 

شش نفر آن را در کالس بخوانند.

٧ــ ٨ 
دقيقه 
کالس 
درس

دوست  انتظارات  آيا 
بالعکس  صورت  به  را 
به خوبی اظهار نمودند؟

آشنايی  چهارم:  گام 
ويژگی های  از  برخی  با 

دوستان پيامبر (ص)

حال به دانش آموزان می گويم هر کدام از ما نسبت به هم 
ياران  رفتار  بدانيد  مايليد  آيا  می کنيم.  رعايت  را  نکاتی 
پيامبر با ايشان به عنوان يک دوست چگونه بود؟ سپس با 
کمک چهار يا پنج نفر از دانش آموزان درس را در کالس 
می خوانيم (البته می توان دو پاراگراف آخر را با کمک دو 
يا سه نفر از دانش آموزان به صورت نمايشی اجرا کرد).

١٠ دقيقه 
کالس 
درس

درس  متن  به  آيا 
کردند؟  توجه  به خوبی 
آيا توانستند به صورت 
را  متن  ديالوگ 

به خوبی بخوانند؟

گام پنجم: جمع بندی 
و نتيجه گيری

از  و  می خوانم  را  بگويم  برايت  دوست داری  فعاليت 
سؤاالت  به  شفاهی  به صورت  می خواهم  دانش آموزان 

پاسخ گويند.

٥ ــ ٦ 
دقيقه 
کالس 
درس

دوست  نشانه های  آيا 
خوب در رفتار ابوذر 
پاسخ  به خوبی  را 

دادند؟

و  بسط  ششم:  گام 
و  يادگيری  توسعه ی 
بيان  و  خالقيت  ايجاد 
در  دوست  صفات 

قالب تصوير

فعاليت من می توانم را خوانده و فرصت داده می شود تا 
ويژگی ها و صفات دوست خوب را در قالب نقاشی يا انشا 

تنظيم کنند برای جلسه ی بعد بياورند.

 ………
منزل

نـــقــاشی هـــا  آيـــا 
فــهــم  نشان دهـنـده 
دانش آموزان  درست 
از ويژگی های دوست 

خوب بود؟
ايجاد  هفتم:  گام 
خالقيت و فضای شاد

که  را  کار  کتاب  دوم  تمرين  می خواهم  دانش آموزان  از 
نوشتن متنی زيبا با استفاده از کلمات داده شده است، با 
دادن يک فرصت ١٠ دقيقه ای برای خواندن در کالس 
بعد  جلسه  برای  منزل  در  روزه  دو  يک  فرصت  يک  يا  و 

انجام دهند.

١٠ دقيقه 
در کالس 
درس و 
دو روز 
در منزل

آيـــا   تــوانستند  متن 
استـفـاده  بــا  مناسبی 
از  کـلمـات  داده  شده 
بـــنـــويسند؟کـــدام 
دانش آموزان خالقيت 
بيش تـــری از خـــود 

نشان دادند؟



١٣٠

طراحی درس براساس فعاليت های يک واحد يادگيری (طرح درس روزانه) (شماره ٤)

عنوان درس:
باغ سری

پايه:
پنجم

بخش:
اخالق و احکام

زمان کل تدريس:
١٠٠ دقيقه (دو جلسه ٥٠ دقيقه ای)

هدف اصلی درس: 
ــ آشنايی با مفهوم امر به معروف و نهی از منکر و برخی نمونه های آن

ــ احساس وظيفه در مورد امر به معروف و نهی از منکر و نحوه تذکر دادن
ــ آشنايی بيش تر با مفهوم حالل و حرام و برخی از مصاديق آن

زمان و فعاليت های ياددهی ــ يادگيری و محتوای آناهداف  مرحله ای
مکان

ارزش يابی

برای رسيدن به هدف اصلی 
چند گام بايد بردارم؟ 

که  نکته  اين  کردن  تعيين 
و  ابتدا  در  فعاليت  کدام 
انتها  يا  و  ادامه  در  کدام 

قرار گيرد؟ و چرا؟

به  پاسخ  برای  فعاليت  انجام  نحوه ی  دقيق  العمل  دستور 
اين سؤال که نقش فراگير و معلم در اين فعاليت چيست و 
هر کدام چه وظيفه ای به  عهده دارند؟ چه کاری را چگونه 

بايد انجام دهند؟ از چه محتوايی استفاده می کنند؟

مدت 
انجام هر 
فعاليت  و 
مکان آن

هر  انجام  از  پس  معلم 
فعاليت از خود می پرسد 
که آيا دانش  آموزان به اين 
هدف رسيدند يا نه؟ آيا اين 
فعاليت مناسب بود يا نه؟

و  انگيزه  ايجاد  اول:  گام 
قبلی  آموخته های  بررسی 

دانش آموزان 

پازل های مختلفی از تصاوير کارهای خوب و بد در اختيار 
يک  برای  نمونه  (به عنوان  می دهم  قرار  دانش آموزان 
کالس ٣٢ نفره، آن ها را به هشت گروه چهارتايی تقسيم 
می کنم و به هر گروه دو پازل می دهم که در مجموع شانزده 
پازل کار خوب و بد در اختيارشان قرار داده می شود). 
تخته سياه را با کشيدن خطی به دو قسمت تقسيم می کنم و 
از آن ها می خواهم پس از مرتب کردن تصاوير، آن ها را بر 
روی کاغذ ديگری بچسبانند؛ سپس يک نفر از هر گروه، 
دو پازل مرتب شده را در تخته سياه با چسب بچسباند (در 
پاسخ به سؤال احتمالی دانش آموزان که کدام تصوير را 
سمت چپ يا راست قرار دهند، چيزی نمی گويم و اجازه 
کم کم  تا  بگيرند،  تصميم  خودشان  اختيار  با  تا  می دهم 
متوجه شوند که آيا تصوير گروه خود را در جای مناسب 

نصب کرده اند يا خير.)

١٥ دقيقه 
نمازخانه 
و يا يک 
فضای 
مناسب 
بزرگ تر 
از کالس

را  پازل ها  توانستند  آيا 
را  آن ها  و  کرده  جور 
خود  مناسب  جای  در 
گروه  کدام  کنند؟  نصب 
گروه  کدام  و  زودتر 
انجام  را  کار  اين  ديرتر 

دادند؟



١٣١

کار  تشخيص  دوم:  گام 
خوب از بد

از گروه ها می خواهم تا برای هر رديف، يک نام انتخاب 
کنند، سپس آن را در کالس بازگو نمايند. از يکی دو گروه 
با  سپس  می پرسم.  را  گروهشان  خاص  نام  انتخاب  دليل 
کمک دانش آموزان تصويری را که در جای خود صحيح 

نصب نشده باشد جابه جا می کنيم.

٧ دقيقه 
همان 
مکان

انتخاب  مناسب  نام  آيا 
مناسبی  داليل  و  کرده 
ارائه کردند؟ آيا توانستند 
کدام  که  دهند  تشخيص 
تـصوير نــابـجـا نـصب 

شده است؟

و  تفکر  ايجاد  سوم:  گام 
به  دستيابی  برای  انديشه 
مفهوم امر به معروف و نهی 

از منکر

کارهای  تا  کنيم  کار  چه  می پرسم  دانش آموزان  تمامی  از 
نشود  ديده  زشت  و  بد  کارهای  و  زياد  جامعه  در  خوب 
(حدود سه الی چهار گروه پاسخ می دهند). سپس می پرسم 
به اين کار در جامعه چه گفته می شود و توضيحات الزم 
دانش آموزان  برای  سخنرانی  صورت  به  اختصار  به  را 

بيان می کنم.

٧ دقيقه 
همان 
مکان

امر  واژه  به  توانستند  آيا 
به معروف و نهی از منکر 

اشاره نمايند؟

گام چهارم: آشنايی با يکی 
از موقعيت های روزمره امر 

به معروف و نهی از منکر

از دانش آموزان می خواهم به کتاب درسی توجه کنند و با 
کمک چند نفر از دانش آموزان متن درس را می خوانيم و 
در پايان، فعاليت شماره ی يک کتاب را به صورت فردی 
انجام دهند؛ يعنی حدس بزنند ادامه ی داستان بعد از ديدن 
صاحب باغ چه خواهد شد و در ادامه بعد از سه، چهار 
دقيقه فرصت، از چند نفر می خواهم که ادامه ی داستان 

نوشته خود را بخوانند.

١٥ دقيقه  
همان 
مکان

را  داستان  توانستند  آيا 
در جهت هدف درس به 

خوبی ادامه دهند؟

گام پنجم: آشنايی بيش تر 
و  معروف  به  امر  اهميت  با 

نهی از منکر

فعاليت شماره ی ٢ کتاب را خوانده و از شش الی هفت 
و  هادی  چرا  می کنم   مطرح  را  شده  مطرح  سؤاالت  نفر 
مهدی سعی کردند به آن بچه ها تذکر بدهند؟ تذکر هادی و 

مهدی چه سودی برای آن دانش آموزان داشت؟

٥ دقيقه 
همان 
مکان

بـــه  تـــوجه  بـــا  آيــا 
پـاسخ  درس  موضوع 
و  صحيح  دانش آموزان 

مناسب بود؟

بــا  گـــام ششم: آشنايی 
شيوه هــای مختلف امر بــه 

معروف و نهی از منکر

دانش آموز می پرسم هادی و مهدی برای آگاه  از سه نفر 
بکنند؟  می توانستند  ديگری  کارهای  چه  بچه ها  آن  کردن 

در دين ما به اين کار چه می گويند؟

٥ دقيقه 
همان 
مکان

آيـــا پـاسخ مناسبی بــا 
درس  موضوع  به  توجه 

توانستند ارائه کنند؟



١٣٢

با  آشنايی  هفتم:  گام 
در  قرآن  آيات  از  نمونه ای 
بيان اهميت امر به معروف و 

نهی از منکر

ابتدا يک بار آيه ی آمده در کتاب را با کمک دانش آموزان 
از روی آن می خوانيم سپس اين آيه را به نه قسمت تقسيم 
کرده و هر يک را بر روی برگه سفيدی می نويسيم و از نه 
برگه  يک  کدام  هر  تا  می گيرم  کمک  دانش آموزان  از  نفر 
می  آن ها  از  سپس  کنند  نصب  خود  سينه ی  روی  بر  را 
خواهم به گونه ای کنار هم روبه روی دانش آموزان بايستند 
که مانند آيه ی کتاب، کلمات صحيح کنار هم قرار گيرد. 
بعد از دانش آموزان می خواهم دوباره آن را بخوانند و با 
کمک آن ها معنای آيه کامل می شود و يک نفر با صدای 

بلند آن را تکرار می کند.

١٠ دقيقه 
همان 
مکان

به خوبی  را  آيه  آيا 
توانستند  آيا  خواندند 
اين نه نفر به درستی در 
آيا  بايستند؟  خود  جای 
به خوبی  را  آيه  معنای 

کامل کردند؟

با  آشنايی  هشتم:  گام 
معروف  به  امر  از  نمونه ای 
با  همراه  منکر  از  نهی  و 

خالقيت و نوآوری

از دانش آموزان می خواهم اگر خاطره يا داستانی در اين 
به  سپس  نفر)   ٣ تا   ٢ (حدود  کنند  تعريف  می دانند  زمينه 
تا  می شود  داده  فرصت  دقيقه  پنج  نفری  چهار  گروه های 
نمايشی را ترتيب دهند که در آن امر به معروف و نهی از 

منکر انجام می شود.

دقيقه   ١٥
هــمــــان 

مکان

نمايش  و  خاطرات  آيا 
مناسبی ارائه نمودند؟

گـام نهم: بــه کــار بـردن 
آموخته های خود در زندگی 

روزمره

از دانش آموزان می خواهم فعاليت اول کتاب کار (داستان 
تذکر) را به صورت فردی بخوانند و به سؤاالت آن پاسخ 
دوست  می کنی؟  چه  تو  بکند،  خطايی  کسی  اگر  دهند. 
داريد ديگران را به چه کارهايی تشويق کنيد؟ اگر خودت 
مرتکب خطا شوی، دوست داری رفقايت چگونه تو را 

متوجه خطايت کنند؟
آن  سؤاالت  به  و  کنند  نگاه  دوم  فعاليت  تصاوير  به  سپس 
چنين  برابر  در  تو  می گويند؟  چه  تصويرها  دهند.  پاسخ 

مواردی چه می کنی؟ چرا؟

دقيقه   ٢٠
هــمــــان 

مکان

پاسخ  سؤاالت  به  آيا 
مناسبی ارائه دادند؟ 

تصاوير  به  توجه  با  آيا 
درست  بچه ها  پاسخ 

بود؟



١٣٣

طراحی درس براساس فعاليت های يک واحد يادگيری (طرح درس روزانه) (شماره ٥)
عنوان درس:

 يکتا
پايه:
پنجم

بخش:
خداشناسی

زمان کل تدريس:
٥٠ دقيقه 

هدف اصلی درس: 
ــ آشنايی با مهربانی و بخشندگی خدا و مصاديق آن

ــ آشنايی با معنا و مفهوم توحيد

زمان و فعاليت های ياددهی ــ يادگيری و محتوای آناهداف  مرحله ای
مکان

ارزش يابی

هدف  به  رسيدن  برای 
بايد  گام  چند  اصلی 

بردارم؟ 
تعيين کردن اين نکته که 
کدام فعاليت در ابتدا و 
کدام در ادامه و يا انتها 

قرار گيرد؟ و چرا؟

دستور العمل دقيق نحوه ی انجام فعاليت برای پاسخ به اين 
سؤال که نقش فراگير و معلم در اين فعاليت چيست و هر 
کدام چه وظيفه ای به  عهده دارند؟ و چه کاری را چگونه 

بايد انجام دهند؟ از چه محتوايی استفاده می شود؟

مدت 
انجام هر 
فعاليت  و 
مکان آن

هر  انجام  از  بعد  معلم 
فعاليت از خود می پرسد 
به  دانش  آموزان  آيا  که 
اين هدف رسيدند يا نه؟ 
مناسب  فعاليت  اين  آيا 

بود يا نه؟

گام اول: ايجاد انگيزه و 
کنجکاوی و نشاط

الزم،  هماهنگی های  و  ايمنی  مسائل  به  توجه  با 
می برم  کوهستان  يا  و  رود  دريا،  کنار  به  را  دانش آموزان 
و از آن ها می خواهم پس از چند دقيقه قدم زدن بگويند 
دست  آن ها  به  حسی  چه  اين ها  ديدن  از  می بينند؟  چه 
می دهد؟ آيا اين چيزها زيبا هستند؟ چرا؟ ديدن اين مناظر 
ياد  به  يا  و  می کند  ايجاد  آن ها  ذهن  در  را  چيزهايی  چه 

آن ها می آورد؟

١٥ دقيقه 
کنار دريا 
رودخانه، 
پارک و يا 
کوهستان

الزم  فرح  و  نشاط  آيا 
ايجاد  مناظر  ديدن  از 
توانستند  آيا  شد؟ 
به  را  زيبايی  مطالب 

زبان بياورند؟

گام دوم: ايجاد زمينه 
برای درک بهتر معنای 

توحيد 

کنند  باز  را  درسی  کتاب  می خواهم  دانش آموزان  از 
هنگام  و  می خوانيم  را  درسی  متن  نفر  چند  کمک  با  و 
معنا  بيش تر  تفهيم  به  چشم  و  دست  حرکات  با  خواندن 
از  را  درس  آخر  جمله ی  متن،  پايان  در  می کنم.  کمک 
دانش آموزان می پرسم و می گويم الحمداللّٰه رب العالمين 

يعنی چه؟

٧ ــ ٨ 
دقيقه 
همان 
مکان

آيا خوب گوش کردند؟ 
آيا معنای آيه را درست 

گفتند؟



١٣٤

با  آشنايی  سوم:  گام 
معنا و نحوه ی خواندن 

سوره ی توحيد 

دانش آموزان  با  را  درسی  کتاب  يک  شماره ی  فعاليت 
مرور کرده؛ يعنی می گويم يکی بخواند و دومی ادامه دهد 
(هر پنج نفر يک آيه از سوره را خوانده و نفر بغل دستی 
بالفاصله آيه ی بعدی را ادامه دهد) سپس معنای سوره ی 
توحيد را از دانش آموزان می پرسم و با کمک آن ها معنای 

سوره را مرور می کنيم.

٧ دقيقه 
همان 
مکان

را  توحيد  سوره  آيا 
خواندند؟  درستی  به 
را  سوره  معنای  آيا 

توانستند بيان کنند؟

توجه  چهارم:  گام 
بيش تر به معنا و مفهوم 
متن  و  توحيد  سوره ی 

کتاب درسی

از دانش آموزان می پرسم دو نفر دو نفر توجه کنيد ببينيد 
توحيد)  سوره  (معنی  معنا  اين  با  درس  متن  قسمت  کدام 
تناسب بيش تری دارد؟ چرا؟ (حدود ٣ گروه جواب های 

خود را ارائه می دهند.)

١٠ دقيقه 
همان 
مکان

آيا توانستند داليل قانع 
تناسب  برای  کننده ای 
سوره  با  درس  متن 

توحيد ذکر کنند؟

آشنايی  پنجم:  گام 
و  يکتا  معنای  با  بيش تر 

يگانه

از دانش آموزان می خواهم با کمک نفر کناری هر کلمه ای 
از درس را که تقريبًا معنای يکتايی را می دهد، مشخص 

کنيد و بر روی کاغذ بنويسند.

٣ دقيقه 
همان 
مکان

لغات  توانستند  آيا 
و  يکتا  برای  مشابهی 

يگانه ذکر کنند؟

گام ششم: ايجاد تنوع 
و نشاط و بازی

به  را  درس  کليدی  کلمات  کلمات،  با  بازی  عنوان  به 
هم ريخته، بر روی يک کاغذ به دانش آموزان می دهم و از 
آن می خواهم سريع حدس بزنند کلمه ی مورد نظر و معنای 
آن چيست؟ مانند: (و ـ ح ـ ی ـ د ـ ت) توحيد ــ (گ ـ ن 

ـ ی ـ ه ـ ا) (يگانه)

٥ دقيقه 
همان 
مکان

آيا کلمات مورد نظر را 
درست حدس زدند؟

تکميل  هفتم:  گام 
ايجاد  و  يادگيری 

خالقيت

سپس  کنند  باز  را  کار  کتاب  می خواهم  دانش آموزان  از 
فعاليت اول و دوم را توضيح می دهم و می خواهم که آن 
مدرسه  به  و  کنند  تکميل  منزل  در  بعد  جلسه ی  برای  را 

بياورند.

٥ دقيقه 
همان 
مکان

متن  توانستند  آيا 
استفاده  با  خالقانه ای 
شده  داده  کلمات  از 
درس  هدف  جهت  در 
توانستند  آيا  بنويسند؟ 
صفات خدا را در سوره 

حمد ذکر کنند؟



١٣٥

طراحی درس براساس فعاليت های يک واحد يادگيری (طرح درس روزانه) (شماره ٦)

عنوان درس:
 صبح روز بعد

پايه:
پنجم

بخش:
 اخالق

زمان کل تدريس:
٥٠ دقيقه 

هدف اصلی درس: 
ــ آشنايی با اهميت و فوايد برنامه ريزی

ــ توانايی برنامه ريزی برای ايام و اوقات خود

زمان و فعاليت های ياددهی ــ يادگيری و محتوای آناهداف  مرحله ای
مکان

ارزش يابی

برای رسيدن به هدف اصلی 
چند گام بايد بردارم؟ 

که  نکته  اين  کردن  تعيين 
و  ابتدا  در  فعاليت  کدام 
انتها  يا  و  ادامه  در  کدام 

قرار گيرد؟ و چرا؟

دستور العمل دقيق نحوه ی انجام فعاليت برای پاسخ به اين 
سؤال که نقش فراگير و معلم در اين فعاليت چيست و هر 
کدام چه وظيفه ای به  عهده دارند؟ و چه کاری را چگونه 

بايد انجام دهند؟ از چه محتوايی استفاده می شود؟

مدت انجام 
هر فعاليت  
و مکان آن

هر  انجام  از  پس  معلم 
فعاليت از خود می پرسد 
به  دانش  آموزان  آيا  که 
اين هدف رسيدند يا نه؟ 
آيا اين فعاليت مناسب 

بود يا نه؟
و  زمينه  ايجاد  اول:  گام 
انگيزه ی الزم برای ورود به 

بحث

قبل از اين که دانش آموزان کتاب را باز کنند ابتدا از چند 
نفر می پرسم: «صبح روز بعد فکر می کنی چه کار  کنی؟» 
پس از شنيدن جواب به چهار الی پنج نفر از دانش آموزان 
برای  ببينيم  و  بخوانيم  هم  با  را  قصه  اين  بياييد  می گويم 

سهيل قصه ی ما چه اتفاقی افتاده است.

٧ دقيقه 
کالس 
درس

آيا حدس های مناسبی 
ارائه کردند؟

زمينه  ايجاد  دوم:  گام 
برای برنامه ريزی بهتر 

هر  به  و  می گيرم  کمک  نفر  سه  از  متن  خواندن  برای 
کدام نقشی می دهم (يکی راوی، ديگری مادر و نفر سوم 
خوانده  درس  متن  نفر  سه  اين  کمک  با  سپس  سهيل) 
می کنند  نقش  ايفای  خود  جای  در  کدام  هر  و  می شود 
می خواهم  دانش آموزان  ديگر  از  و  می خوانند)  را  (متن 
هنگام خواندن متن درس از خود عکس العمل نشان دهند 

و حس خود را ابراز دارند (مثًال هورا بکشند).

٧ دقيقه 
کالس 
درس

نقش  نفر  سه  اين  آيا 
ايفا  خوبی  به  را  خود 
نفر  سه  بايد  يا  کردند 
تکرار  را  آن  ديگر 
کنند؟ آيا دانش آموزان 
مناسب  عکس العمل 
نشان  خود  از  را 

دادند؟



١٣٦

با  آشنايی  سوم:  گام 
عواقب بی برنامگی

از دانش آموزان می خواهم به مدت سه دقيقه فعاليت اول 
کتاب درسی را انجام دهند و افکار خود را روی کاغذ 
بياورند که: «صبح روز بعد چه اتفاقی ممکن است بيفتد؟» 
که  می خواهم  نفر  پنج  الی  چهار  از  فرصت  دادن  از  بعد 

نوشته ی خود را بخوانند و اظهار نظر کنند.

١٠ دقيقه 
کالس 
درس

نوشته های  آيا 
جهت  دانش آموزان 
درست  درس  هدف 
بود؟ آيا اظهار نظرهای 

خوبی ارائه کردند؟

با  آشنايی  چهارم:  گام 
عواقب  جبران  چگونگی 

بی برنامگی

دهند  انجام  را  بعدی  فعاليت  می خواهم  دانش آموزان  از 
و با مشورت نفر کناری خود به مدت يک دقيقه بگويند: 

«چگونه سهيل می تواند خطاهايش را جبران کند؟»

٧ دقيقه 
کالس 
درس

پيشنهاد های  آيا 
جبران  برای  مناسبی 

خطا ارائه کردند؟

گام پنجم: آشنايی با نکاتی 
بايد  برنامه ريزی  در  که 

رعايت کرد

فعاليت  تا  می دهم  فرصت  دقيقه  دو  دانش آموزان  به 
شماره ی دو کتاب را پاسخ داده و سپس از چهار الی پنج 
دانش آموزان می خواهم تا جواب های خود را بخوانند و 
با کمک يک دانش آموز نکات مهم هر کدام را در تابلوی 

کالس يادداشت می کنم.

٨ دقيقه 
کالس 
درس

مناسبی  پاسخ های  آيا 
به  آيا  کردند؟  ارائه 
برای  خوبی  نکات 
برنامه ريزی بهتر اشاره 

کردند؟

بـا  آشنايـی  ششم:  گـام 
مــوجــود  اشکـاالت 
از  استفاده  با  برنامه  هر  در 

شخصيت جاجول

کنند  نگاه  جاجول  تصاوير  به  می خواهم  دانش آموزان  از 
و بگويند آيا جاجول در برنامه ريزی خود موفق بوده يا نه؟ 
چرا؟ سپس راهنمايی های خود را به جاجول بنويسند و 
نفر).  هفت  کنند (حدود  بيان  کالس  در  را  آن ها  از  يکی 
مابقی فعاليت ها را نيز در منزل تکميل کنند و برای جلسه 

بعد به همراه بياورند.

١٠ دقيقه 
کالس 
درس و 
منزل

عـلل  تــوانستند  آيـا 
عــدم  يــا  مـوفـقـيت 
جـاجــول  مــوفقيت 
آيــا  بنـويسند؟  را 
الزم  راهنمايی هـــای 
آيا  کـردند؟  ارائه  را 
را  ديگـر  فعاليت های 

کامل نمودند؟



١٣٧

طراحی درس براساس فعاليت های يک واحد يادگيری (طرح درس روزانه) (شماره ٧)

عنوان درس:
 جشن بزرگ

پايه:
دوم

بخش:
 مراسم

زمان کل تدريس:
دو زمان ٥٠ دقيقه ای

هدف اصلی درس: 
ــ آشنايی دانش آموزان با نام مبارک حضرت امام زمان (ع)

ــ تقويت عالقه و محبت نسبت به امام زمان (ع)
ــ تمايل و آمادگی برای حضور در جشن نيمه شعبان

زمان و فعاليت های ياددهی ــ يادگيری و محتوای آناهداف  مرحله ای
مکان

ارزش يابی

برای رسيدن به هدف 
بايد  گام  چند  اصلی 

بردارم؟ 
تعيين کردن اين نکته 
در  فعاليت  کدام  که 
ابتدا و کدام در ادامه 
گيرد؟  قرار  انتها  يا  و 

و چرا؟

دستور العمل دقيق نحوه ی انجام فعاليت برای پاسخ به اين 
سؤال که نقش فراگير و معلم در اين فعاليت چيست و هر 
کدام چه وظيفه ای به  عهده دارند؟ و چه کاری را چگونه 

بايد انجام دهند؟ از چه محتوايی استفاده می کنند؟

مدت 
انجام هر 
فعاليت  و 
مکان آن

هر  انجام  از  بعد  معلم 
فعاليت از خود می پرسد 
به  دانش  آموزان  آيا  که 
اين هدف رسيدند يا نه؟ 
آيا اين فعاليت مناسب 

بود يا نه؟



١٣٨

آماده سازی  گام اول: 
مــقـــدمــات جشن 

نيمه شعبان

از  شعبان  نيمه ی  از  قبل  هفته  دو  منظور  اين  برای 
يا  کالس  تزيين  وسايل  کدام  هر  می خواهم  دانش آموزان 
بياورند  به همراه  بعد  جلسه ی  برای  خود  با  را  نمازخانه 
به  و  و …)  کاغذ رنگی  کاغذکشی،  نخ،  چسب،  (قيچی، 
مدت يک جلسه با کمک دانش آموزان کالس و نمازخانه 
و  سرود  دو  يکی  خواندن  مسئوليت  و  می کنيم   تزيين  را 
دکلمه را به بعضی دانش آموزان می دهم و در همان جلسه 
آن ها به تمرين سرود مشغول می شوند. بعد از اتمام کار با 
هماهنگی اوليای مدرسه از دانش آموزان می خواهم پدر 
و مادرشان را نيز برای جلسه ی بعد به مدرسه دعوت کنند 
ـ هم چنين يادآور  تا با حضور آن ها جشن زيبايی برپا کنيمـ 
خوانی  شعر  مسابقه ی  در  مايل اند  که  کسانی  که  می شوم 
امامان  و  زمان  امام  درباره ی  مناسبی  شعر  کنند،  شرکت 
ديگر آماده کنند و برای جلسه بعد حاضر باشند و خودم 
تعدادی جايزه برای مسابقات جشن آماده می سازم ــ از 
يک نفر می خواهم مسئوليت عکاسی از برنامه را به عهده 

بگيرد.

٥٠ دقيقه 
کالس 
درس و 
نمازخانه 
يا سالن 
مدرسه

آيـــا دانش آمــــوزان 
توانستند در اين مدت 
نمازخانه  يا  کالس 
تزئين  خوبی  به  را 
گروه های  آيا  کنند؟ 
سرود توانستند تمرين 
خود  و  داشته  خوبی 
آيا  سازند؟  آماده  را 
الزم  هماهنگی های 
پذيرايی  دعوت،  برای 
انجام  به خوبی   … و 
است  الزم  آيا  شد؟ 
برای  بيش تری  زمان 
داده  تمرين  و  تزئين 

شود؟

آغــاز  دوم:  گــام 
جشن  بـــرگـــزاری 
و  قرآن  خـواندن  بــا 

سرود 

از دانش آموزان می خواهم بعد از خواندن آياتی از قرآن و 
آغاز مراسم سرودی را در ابتدا برای دوستان و پدران و 
مادرانشان اجرا کنند. در مواقع الزم آن ها را با صلوات 
در  دانش آموزان  از  يکی  و  کنيم  تشويق  زدن  دست  و 
عکس  دانش آموزان  اوليای  از  برنامه  مختلف  فواصل 

می گيرد.

١٠ دقيقه 
نماز خانه 
و يا سالن 
مدرسه

آيا مسئوليت داده شده 
به خوبی  توانستند  را 

اجرا کنند؟

گــام سوم: آشنايی 
و  شعبان  نيمه  روز  با 
علت جشن گرفتن آن

از يکی از دانش آموزان می خواهم متن درس را به همراه 
ضمن  و  بخواند  دانش آموزان  برای  زيبا  دکلمه ی  يک 
زمان  امام  ميالد  مورد  در  کلمه ای  چند  گويی  خوشامد 
(عج) صحبت کند و در ادامه خودم يا يکی از اولياء آن 

را تکميل می کنيم.

٧ــ ٨ 
دقيقه 

نماز خانه 
يا سالن 
مدرسه

آيا نکات مناسبی برای 
امروز  جشن  چرايی 

بيان شد؟



١٣٩

گام چهارم: 
و  مسابقه  برگزاری 

شعرخوانی

از دانش آموزان می خواهم در برابر اوليا و دانش آموزان 
قرار بگيرند و شعرهای خود را پيرامون امامان، به صورت 
ساده با ريتم خاصی بخوانند و سپس با جوايزی که از قبل 

آماده کرده ام، از ايشان تشکر می نمايم.

٧ــ ٨ 
دقيقه 

نمازخانه 
و يا سالن 
مدرسه

آيا اشعار خوانده شده 
مناسب بود؟

گـام پنجم: آشنايی 
زمان  امام  با  بيش تر 
بـرگـزاری  طريق  از 

مسابقه ی  اعداد

کنار تابلوی سالن يا نمازخانه می ايستم و از دانش آموزان 
می خواهم به اعدادی که روی تابلو می نويسم، توجه کنند 
و به صورت فردی بگويند اين اعداد چه ارتباطی با جشن 
و چه ارتباطی با امام زمان (عج) دارد سپس اين اعداد را 
بر روی تابلو می نويسم. عدد ١٢ … (دوازدهمين امام). 
عدد ١٤ … (چهاردهمين معصوم). عدد ٣١٣ … (ياران 
درست  پاسخ  که  کسانی  به  ظهور)  هنگام  در  امام  خاص 

می دهند بالفاصله جايزه می دهم.

٧ ــ ٨ 
دقيقه 

نمازخانه 
و يا سالن 
مدرسه

ارتباط  توانستند  آيا 
موضوع  و  اعداد  بين 
را  (عج)  زمان  امام 

به خوبی بيان کنند؟

گام ششم: 
از  تشکـر  و  تـقـدير 
شرکت کـنـنـدگـــان 
ودست انــدرکــاران 

جشن

را  ديگری  سرود  می خواهم  دانش آموزان  از  تعدادی  از 
بخوانند و سپس با کمک چند نفر از دانش آموزان و اوليا 

از همه پذيرايی می کنيم.

٨ ــ ٩  
دقيقه 

نمازخانه 
و يا سالن 
مدرسه

آيا سرود مورد نظر را 
کردند؟  اجرا  خوبی  به 
به خوبی  جشن  آيا 

برگزار شد؟
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