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 42 ّاجر دلیمِ 08 فاعوِ حسي ًیا 1

 ضٌبخت هفَْم تَلیذ ٍ هذیریت تَلیذ،عَاهل ٍ سیستن ّبی تَلیذ اّذاف کلی

 اّذاف جسئی

  َتَلیذ را تعریف کٌذبتَاًذ  ٌّرج 

  تَلیذ هلی را بذاًذٌّرجَ بتَاًذ تَلیذ هلی را تعریف کردُ ٍ هْوتریي هسایبی تقَیت 

 ٌّرجَ بتَاًذ راّکبرّبی تقئیت تَلیذ هلی را ًبم ببرد 

  ،ٌّرجَ بتَاًذ آثبر هختلف رًٍق تَلیذ هلی را در حَزُ ّبی هختلف سیبسی

 اقتصبدی،فرٌّگی ٍ اجتوبعی در جذٍلی بیبى ًوبیذ

 اّذاف رفتبری

  ٍ ُهسایبی تقَیت تَلیذ هلی ٌّرجَ بتَاًذ تعریفی برای تَلیذ ٍ تَلیذ هلی ارائِ داد

 ٍداخلی را ًبم ببرد

 ٌّرجَ بتَاًذ درببرُ ی الساهبت هَرد ًیبزبرای رًٍق تَلیذ هلی گسیٌِ ّبیی را ارائِ دّذ 

  ٌِّرجَ بتَاًذ آفبت کبر ٍ تَلیذ را بیبى ًوَدُ ٍ هَارد دیگری را بب دیذگبُ خَد بِ آى اضبف

 ًوبیذ 

ٍسبیل کوک 

 آهَزضی
 ، ٍیذئَ پرٍشکتَر، تصَیر ّبی گرفتِ ضذُ از ایٌترًتکتبة ، هبشیک، تختِ 

ضیَُ ی 

 تذریس
 ببرش ابری، ًَضتبری ، گفتبری، هببحثِ ای، پرسص ٍ پبسخ



 زهبى الزم هراحل تذریس
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سالم ٍ احَالپرسی ٍ 

 حضَر ٍ غیاب

سالم ٍ احَالپرسی ٍ دلت در ٍضؼیت جسوی ٍ رٍاًی 

 کالسی حضَر ٍ غیاب-ٌّرجَیاى
 دلیمِ 5

 ارزشیاتی تشخیصی
پرسش از چٌذ ًفر از ٌّرجَیاى در هَرد تؼریف تَلیذ ٍ 

 هذیریت
 دلیمِ 5

آهادُ سازی ٍ ایجاد 

 اًگیسُ

لثل از شرٍع درس از ٌّرجَیاى در خَاست هی شَد تِ 

تصَیر درج شذُ تر رٍی ػٌَاى پَ.دهاى یک ًگاُ کردُ ٍ 

تگَیٌذ ّر یک از تصاٍیر هرتَط تِ چیست؟ سپس تحث 

را تِ سوت تَلیذی ّای هَجَد در شْر خَد سَق دادُ 

ًٍظر ٌّرجَیاى را درهَرد هسایای ایي تَلیذی ّا 

 خَاستارین 

 دلیمِ 18

 ارائِ درس جذیذ

ًَشتي ػٌاٍیي کلیذی پَدهاى اٍل رٍی تاتلَ ٍ تَضیح 

هختصر از ّریک ٍ تیاى هفاّین تَلیذ ٍ تَلیذ هلی ٍ 

هسایا ٍ راّکار ّای تمَیت ٍ تَضیح ٍ تحث در هَرد 

تِ تحث  َیكب ٍ تشهفَْم اشکال رسن شذُ تر رٍی کتا

 گرٍّی ٍ ارایِ ًظرات تَسظ ًوایٌذُ ی ّرگرٍُ

 دلیمِ 45

 جوغ تٌذی
هرٍر کلی هغالة تیاى شذُ تِ شکل خالصِ ٍار ٍ سَال 

 از گرٍُ ّا
 دلیمِ 18

دادى فرصت تِ 

 ٌّرجَیاى

از ٌّرجَیاى در خَاست هی شَد چٌذ دلیمِ ای تِ 

هرٍر هثاحث در گرٍُ خَد پرداختِ ٍ سَاالت خَد را از 

ٌّرآهَز تپرسٌذ ٍ تِ تیاى ٍ ارائِ ی ًظرات خَد در 

 ٍ کار در کالس تپردازًذ هَرد هثاحث

 دلیمِ 18
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 ارزشیاتی پایاًی
ًَشتي چٌذ سَال در هَرد درس اهرٍز رٍی تاتلَ ٍ 

 پاسخ تِ آى ّا تَسظ ٌّرجَیاى
 دلیمِ 5

 دلیمِ 5 هْوتریي آفات کار ٍ تَلیذ تیاى هی شَد فؼالیت ّای تکویلی

تؼییي تکلیف جلسِ 

 ی تؼذ

خَاستِ هی شَد ترای جلسِ ی تؼذ درس از ٌّرجَیاى 

ٍ هثاحث را هغالؼِ کردُ ٍ ًظر خَد را در هَرد سایر 

 آت ّای کارٍ تَلیذ تیاى ًوایٌذ

 دلیمِ 5



 

 


