
رضی چگونگی تدوین یک واحددرسی ف
گروه علوم اجتماعی استان اصفهان: تهیه وتنظیم 



:اهداف

یایجادانگیزه درمعلمان جهت ایجادایده های جدید درس
تقویت روحیه پژوهشی معلمان

تقویت توانمندی های حرفه ای معلمان
تعامل مدرسین با مولفین



:مراحل وشیوه های اجرا

سپس چندعنوان . مابتدا عنوان فرضی فصل یکم رامشخص می کنی)بندیفصل -

دوین کدام مرتبط با آن راتعیین می کنیم ومشخص می کنیم که درس موردنظرجهت ت
.(عنوان است

.داشته باشدی وعرضی طولفصل بندی وعناوین فرضی درسی بایدبایکدیگرارتباط :نکته

:تعیین اهداف آموزشی-
اهداف شناختی
اهداف نگرشی

...اهداف رفتاری ،مهارتی ،روانی،عاطفی و



فونت .)یل می شوددرس ازچندین تیتراصلی وتیترفرعی تشک: نکته
.(تیترها متفاوت باشد

نهادی است پیش.)می تواندبامثال ها ،داستان های توضیحات ساده درکادرمجزایی قرارگیردورودی های درس 
.مطالب درس ازاعتبار وروایی الزم برخوردارباشد( نه الزامی

...(ع ،سن،جنس،مقط)متناسب با محتوای درس و ویژگی های فراگیران)...تصاویر،جداول،نمودارهاو

.پیش نیازهای مفاهیم به کاررفته دردرس درنظرگرفته شود:  نکته



:فعالیت های درس
دانش آموز رسی،ذهن مفاهیم تیتردبا ارایه متنی کوتاه مرتبط با :بیندیشید

.راجهت تحلیل بیشتربه چالش می کشاند

ه سوال مطروحه دانش آموزان درقالب کارگروهی نسبت ب: گفتگوکنید
.،به تبادل نظر وتشریک مساعی می پردازند

وع وسوال طرح دانش آموزان به عنوان کاردرخانه نسبت به موض:تحقیق کنید
رکالس آن شده ازمنایع مختلف قابل دسترس به تحقیق وبررسی می پردازند ود

.راارایه می کنند



(اختیاری:)بیشتربدانید

کند ولی مطالبی که به فهم بیشتردانش آموزان کمک می•
اری متن به علت اجتناب ازتطویل متن ورعایت سطح دشو

.است،از سنجش وارزشیابی محتوای درسی خارج گردیده



(اریاختی:)سواالت مفهومی وعملکردی درس
ش سوالت مفهومی فهم وبرداشت دانش آموزراموزرادرموقعیت های جدیدمورد سنج

.قرارمی دهد وبه عمق یادگیری اشاره دارد ومبتنی برتفکرسیستمی است

:  برخی ازانواع سواالت مفهومی
مقایسه ای

طبقه بندی
کاربردی
اظهارنظر
پیش بینی

نقادی
تجزیه تحلیل



معرفی منابع ومآخذ

(اختیاری:)تهیه راهنمای تدریس

معرفی روش های تدریس مناسب این درس -

ران مطالب تکمیلی جهت تقویت چارچوب نظری درس برای دبی--



(یپ،بروشور،نرم افزار،فیلم،کل)تهیه یامعرفی بسته الکترونیکی کمک درسی

فراخوان .وددرهرفراخوان به شیوه نامه تدوین واحدیادگیری  موردنظرتوجه ش:نکته •

:96-97دبیرخانه کشوری علوم اجتماعی درسال تحصیلی 

•B NAZANIN درقالب ورد برای متن13برای تیترها و14فونت .

10حداکثرصفحه•

اخربهمن ماه:زمان ارسال به گروه های استان•

اسفندماه15زمان ارسال به دبیرخانه کشوری •



پایان


