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 :ایي جلسِ هَضَعات 

 ًگاّی خالقاًِ بِ طرح درس 

 اّذاف آهَزشی خالق 

 طرح درس ٍاگرا، طرح درس ّن گرا 

  اًگیسی ٍ تضاد کارکردی در کالس  سؤالطرحی برای 
 

 :وبسگبُ دس ػِ ػغحایي   ولیذی اّذاف

 

  ٍاگشایی، اّذاف آهَصؿی ثیٌؾ  <ػغح ًگشؿی 

  خالق عشاحی والع دسع، تفىش ٍاگشا ٍ ّوگشا ّبی تىٌیه <ػغح داًـی 

 ًـبط ٍ خاللیت تَأهبى ّب ٍ تضبدّب ػؤالهْبست هذیشیت خالق،  <ػغح هْبستی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



سجاد چراغسادُ                          ltmss@           ى       ضوي خذهت فرٌّگیا کاًال  3

 

 ًگاّی خالقاًِ بِ طرح درس: بخش اٍل

ا اص عشح دسع اسایِ ؿذُ ػبدُ ٍ گَی دس تصَیش صیش ػبختبسی  سا ثجیٌین  عشح دسع تشیي  ػبدُ اگش ثخَاّین 

. 0.اػت

ف هب دس ایي عشح دسع هـخص اػت  تىلی 

 اگش ثخَاّین خاللیت سا ثِ آى اضبفِ وٌین هی تَاًین اص الثِ الی هَاسد آى اضبفِ وٌین

 

: اص عشح دسع تشی جبهغػبختبس 

سع سا ثجیٌین  ثِ عشاحی آهَصؿی هی سػین اگش ثخَاّین ػبختبس جبهغ تشی اص عشح د

فؼبلیت ّبی ثؼذ اص ٍ  ّن فؼبلیت ّبی دس حیي تذسیغٍ  لجل تذسیغ ّبی  فؼبلیتدس عشاحی آهَصؿی 

اػت هـخص ؿذُ  تذسیغ
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:  اص عشح دسع تش ؿذُ ثٌذی دػتٍِ  ػبختبس جبهغ

  هَتًَین ػبختبس صیش سا ًگبُ وٌین سا ثجیٌین  تش ؿذُ ثٌذی دػتِ ٍ تش اگش ثخَاّین یه ػبختبس جبهغ

اػتفبدُ ؿذُ هب هی تَاًین ثِ ؿىل  تَجِ ثِ ایي وِ سٍؽ تذسیغ ّبی هختلفی دس ایي ػبختبس ثب

وٌین تضسیك دسٍى عشح دسع ػبصهبًذّی ؿذُ خاللیت 

ى دس ٍالغ ػبصهبًذّی خاللیت چِ اص هٌظش ایي وِ صهبى هجبحث خاللبًِ هـخص وشدُ چِ اص هٌظش ای

ًین هـخص وٌین اوِ ثب چِ سٍؽ تذسیغ هی خَاّین ایي وبس اًجبم دّین ثذین هی تَ

ّش چمذس عشح دسع خاللبًِ تش ٍ گؼتشدُ تش هی ؿَد دػت هب ثبصتش هی ؿَد تب اثؼبد آى سا هتٌبػت ثب 

. عشح دسع خالق وٌین

ٍ  اهىبى  ؿَد هی تش گؼتشدُؿذُ دس عشح دسع خاللبًِ ٍ  دّی ػبصهبىتضسیك خاللیت ثِ ؿىل ) 

 (ثبؿذ هی تش ساحتًَؿتي عشح دسع خاللبًِ 
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:  عشح دسع تصَیشی

گشام ٍ الگَسیتن هـخص ثِ ٍضَح هی تَاًین اثؼبد هختلف هذ ًظش سا ثِ ؿىل دیب دس ایي ًَع عشح دسع

وٌین 

عشح دسع ووه هی وٌذ وِ خاللیت تمَیت ؿَد  تصَیشی ثَدى

 (8 ؿوبسُ تصَیش.) وٌذ هیثِ خاللیت ووه  عایي ًَع عشح دس
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 اّذاف آهَزشی خالق: بخش دٍم

 (اًیـتیياص جولِ .) اػت تش هْن داًؾتخیّل اص 

 :سٍال هشػَم عشاحی اّذاف آهَصؿی

ّذف کلی 

ػذد ّذف ولی هـخص هی وٌین  یه 

اّذاف جسئی  

 هـخص هی وٌین ئی چٌذ ّذف  جض

 اّذاف رفتاری   

 ّذف سفتبسی هـخص هی وٌین چٌذیي
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(:  KSAاّذاف) اّذاف شایستگی هحَر
وِ ثب یه  وٌذ هیدس ًظش گشفتي ّش ػِ گضیٌِ ثِ هب ووه . ؿَد هیػِ جٌجِ داًؾ، هْبست ٍ لبثلیت ، دس ایي ّذف دس ًظش گشفتِ 

 سٍیىشد ؿبیؼتگی هحَس پیؾ سٍین

 

 (KAV)رٍیکرد

اػت    KAVیي اّذاف خاللبًِ سا پیـٌْبد وٌین پیـٌْبد هب سٍیىشد اگش ثخَاّین یه تؼی

هی ٍ چِ جٌغ ثیٌـی  یب هْبستی  دس ایي سٍیىشد هب هی گَیین دس دسػوبى چِ جٌغ داًـی ٍ چِ جٌغ تَاًؾ

  خَاّین دس ثچِ ّب پشٍسؽ ثذّین

 .ثبؿذ هی تش هتٌبػتثب هذاسع وـَس هب ایي سٍیىشد 

 ثبؿذ هی تش هتٌبػت ای حشفِفٌی ٍ ثب  (KSA)سٍیىشدٍ ّن چٌیي  
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 . ثبیذ ثِ هحتَا ٍ هبّیت دسٍع ّن دلت ًوبیین. ى اّذاف ثبیذ تَاصى ثشلشاس ثبؿذدس تؼیی وِ ایيًىتِ هْن 

 

 طرح درس ٍاگرا، طرح درس ّوگرا: بخش سَم

 .ثبؿذ هیدس هذاسع  تفىشهمبم هؼظن سّجشی ثش آهَصؽ  تأویذ

:  تفاٍت سطح تفکر ّوگرا ٍ ٍاگرا

ػؼی هی وٌین سٍاثظ ثیي پذیذُ ّب  سا  ٍ  خینػجه تفىش ّوگشاُ اص یه ًمغِ ؿشٍع هی وٌین هی چش

حتی اص فشهَل ّب چبسچَة ّب .پیذا وٌین اص تجشثیبت لجلی ػبدت ّبیوبى ػؼی هی وٌین اػتفبدُ وٌین 

ٍ ّش چیض دیگِ وِ دس دسٍى رّي هب ّؼت ٍ هی تَاًذ ووه وٌذ ثِ ایٌىِ تَی تفىش ّوگشا یه 

ثْتشیي جَاة یه جَاة لبثل لجَل سا پیذا وٌین 

اهب ٍلتی دس هَسد تفىش  ٍاگشا  صحجت هی وٌین لضیِ هتفبٍت اػت دس تفىش ٍاگشا هب دًجبل یه جَاة 

ًیؼتین ٍ ثلىِ دًجبل ػَض وشدى ؿشایظ هؼبلِ ثگشدین دًجبل ایٌىِ ثتًَین چٌذیي جَاة داؿتِ ثبؿین  

ٍ دًجبل ایٌي ّؼتین وِ یه جَس دیگِ ثِ لضیِ ًگبُ وٌین هی گشدین 
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دیذى ووه هی وٌذ ثِ ایٌىِ ًگبُ خاللبًِ ثِ هؼبلِ داؿتِ ثبؿین حتی ثِ چٌذ جَاة ایي جَس دیگش 

حتی ػَض وشدى صَست هؼبلِ ثْؾ فىش وٌین   ثشػین ًِ یه جَاة ٍ

صحجت هی وٌین دس ٍالغ داسین هی گَیین وِ ثبیذ توشوض  س هَسد تفبٍت تفىش ٍاگشا ٍ ّوگشاٍلتی د

ٍ ثِ دًجبل جَاة ّبی  جَاة یب ایٌىِ جذا ؿَین اص هؼبلِوٌین سٍی حل هؼبلِ ثشای سػیذى ثِ 

یب ػَض وشدى ؿشایغؾ ثبؿین  هختلفی
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؟ ػِ پبػخ هتفبٍت افتذ هیاگش ؿخصی چَثی سا دس دػت ثگیشد ٍ ثخَاّذ آى سا سّب وٌذ ، چِ اتفبلی   هثبل ػٌَاى ثِ

، اگش ؿخص دس آة افتذ هیاگش ؿخصی سٍی صهیي ایؼتبدُ ثبؿذ، چَة ثِ ػغح صهیي : داد ػؤالثِ ایي  تَاى هی

 . هبًذ هیٍ اگش ؿخص دس فضب ثبؿذ چَة هؼلك  سٍد هیثبؿذ، چَة ثِ ػوت ثبال 

هختلف ثِ هؼئلِ ًگبُ  ّبی ثشؽاص سٍیىشد هتفبٍت ٍ  ثبیؼت هی ػؤاالتثِ  پبػخایي اػت وِ دس  تَجِ لبثلًىتِ 

 .ایي هؼٌی اػت وِ اص تفىش ٍاگشا اػتفبدُ وٌینثِ . وٌین

 ”IQ”دس تفىش ّوگشا وِ دسصَستی. یابذ هیدر تفکر ٍاگرا، خالقیت ٍ َّش اکتشافی پرٍرش 
وِ یه  ”DQ“َّؽ دیؼىبٍسی یب  اصجولِدیگش  ّبی َّؽٍ  EQدس تفىش ٍاگشا. ؿَد هیپشٍسؽ دادُ 

 .ّیند هیسا پشٍسؽ  ثبؿذ هیًَآٍسی  ی حَصَُّؽ تخصصی دس 

 

 

 :اًگیسی ٍ تضاد کارکردی سؤالطرحی برای : بخش چْارم

 اًگیضی ػؤالعشحی ثشای 
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دٍ ًَع ًگبُ ثِ عشح دسع ٍجَد داسد 

 هؼلن هحَس اػت.دس ایي سٍؽ ثِ خشٍجی تَجِ هی وٌین : Explicitرٍش 

دس ایي سٍؽ داًؾ آهَص ًمؾ ثیـتشی .ثِ فشایٌذ ٍ خشٍجی تَجِ هی وٌین : Implicitرٍش 

ًمؾ هؼلن حفظ هی ؿَد ٍلی ًمؾ هحَسی تشی ثِ داًؾ آهَص هی دّین .داسد

اػتفبدُ وٌین عشاحی وٌین هی تَاًین ظشفیت ثیـتشی اص خاللیت دس آى     Implicitاگش عشح دسع سا 

 

اًگیضی  ػؤالهحَس ثبؿین ٍ عشحی ثشای  آهَص داًؾاگش ثخَاّین دس ساػتبی یه سٍیىشد فشآیٌذ گشا ٍ 

هب سا ثب  ّبی آهَختٍِ  ػؤاالتتىٌیىی وِ . وٌین هیداؿتِ ثبؿین، اص تىٌیه ثبسؽ افىبس اػتفبدُ 

. گشدد هیٍ هٌجش ثِ خلك فىش جذیذ  وٌذ هیتشویت  رٌّوبى ّبی ٍیظگی

  :ثبسؽ افىبس ٍ ّن خبًَادُ ّبی آى

تکٌیک ارتباط اجباری  .1

ثذٍى اًتمبد  ثشاًگیضی ػؤالثبسؽ فىشی،  .2

 تىٌیه ثبسؽ فىشی هؼىَع  .3

 تىٌیه پبع وشدى گشٍّی .4

:  تىٌیه تىِ وبغز گوٌبم .5

 

 .گَیٌذ هیاستجبط ثیي هَاسد ًبهشتجظ سا تىٌیه اججبسی :  تکٌیک ارتباط اجباری.1
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ثب ؿیئی وِ  وٌین هیثِ  داًؾ آهَصاى ػؼی  DNAثشای ؿٌبخت  ؿٌبػی صیؼتػلَم یب  دسعدس  هثبل ػٌَاى ثِ 

هوىي اػت ؿخصی  هثبل ػٌَاى ثِ. سثغی ثیي آى ؿیء ٍ دسع ثشلشاس وٌٌذ  آٍسًذ هیاص داخل ویفـبى ثیشٍى 

خصلتی  ّب آىاگش ثخَاّین وِ . سا اص ویف دسثیبٍسد اؽ ثبًىی وبستّذػت سا اص ویف خَد ثیشٍى ثیبٍسد یب وؼی 

ایؼِ وٌٌذ، هب  ثِ ایي سٍؽ ّن دس حبل هشٍس ّؼتین ٍ هك اًذ آٍسدُسا ثب ؿیئی وِ دس ویف خَد ثیشٍى  DNAاص 

وِ فشا ٍ خصلت دسع جذیذ  ؿٌبػٌذ هیچیضّبیی وِ  خصلت دس گیش هی ؿَد  ثیي استجبط  رّي داًؾ آهَصاى

 گشفتِ اًذ

 

 ثذٍى اًتمبد ثشاًگیضی ػؤالثبسؽ فىشی، -2

 .وِ سٍی آى هَضَع ًظش دٌّذ خَاّین هی ّب آى ٍصاى لشاس دادُ ٍ اصدس ثبؽ فىشی، حذی اص اعالػبت دس اختیبس داًؾ آم

. حذ اعالػبت ثبیذ ًِ ون ٍ ًِ صیبد ثبؿذ. دّین هیحذ هٌبػت اعالػبتی اػت وِ دس اختیبس داًؾ آهَصاى لشاس  ایي تىٌیه: ًىتِ 

دس ایي ًوَداس، خظ  .وَچه اص داًؾ آهَصاى ثخَاّین وِ ایذُ پشداصی وٌٌذ ػؤالدس ثبسؽ افىبس، ًجبیذ دس ّوبى اثتذا ٍ ثب عشح 

 ثبؿذ هی ّبی خاللیتهیضاى اعالػبت  ٍ خظ ػوَدی ًوَداس هیضاى  ی دٌّذُ ًـبىافمی 
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( والع جبلت ٍ خالق: سٍؽ لموبى: ) تىٌیه ثبسؽ فىشی هؼىَع .3

 :ایي تىٌیه دٍ سٍؽ داسد

 (ثشخالف ثبسؽ فىشی ػٌتی) سػین هیاص جَاة ثِ هؼئلِ  -1

 
هثال ًشم افضاسی ًَؿتین وِ داسای ایي لبثلیت ّبػت حبال اص ثیي  صثبى ّبی ثشًبهِ ًَیؼی 

وذاهـبى ایي پتبًؼیل داسًذ وِ ثتَاًین ثب آى ًشم افضاس ثؼبصین 

 
 .حل وٌین خَاّین هیهب ضذ هؼئلِ سا : ثبسؽ هؼىَع فبًتضی -2

 
وِ ثِ  خَاّین هی آهَصاىًَس خَسؿیذ سا هتوشوض وٌٌذ، ػپغ اص داًؾ  تَاًٌذ هییبد دّین چگًَِ  ّب ثچِثِ  خَاّین هی هثالً

 ػؤالوبىسا هؼىَع وٌین ثِ جَاة  ّب سٍؽحبل اگش ایي . ًَس خَسؿیذ سا پشاوٌذُ وشد تَاى هی ّبیی سٍؽهب ثگَیٌذ ثب چِ 

  .سػین هی

 ادثبى ثیادة اص وِ آهَختی؟ اص : سٍؽ توثیلی اص ػخي لموبى اػتایي  

(:  آهَصاىداًؾ خالق دس ثیي  افضایی ّنایجبد : ) تىٌیه پبع وشدى گشٍّی.4
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 دػت ثِ دػتوبغز سا ثشداؿتِ ٍ اثتذا ًظش خَد سا ًَؿتِ ، ػپغ  تىِ یه خَاّین هیدس ایي تىٌیه اص داًؾ آهَصاى 

ٍ دس دٍس دٍم  دّین هیصهبى  ّب آىدلیمِ ثِ  5دس دٍس اٍل . ػبػت یب دس ػىغ آى ّبی ػمشثِیب دس جْت حشوت  ثچشخبًٌذ

 .دّین دلیمِ وبّؾ هی 2ى صهبى سا ثِ دادُ ٍ دس دٍس ػَم ایدلیمِ وبّؾ  3ایي صهبى سا ثِ 

وتجی اداهِ پیذا  ًذتَا هیایي ّوفىشی . ثبؿٌذ هیسٍی وبس گشٍّی خَدؿبى  افضایی ّنداًؾ آهَصاى دس حبل  تشتیت ایي ثِ

 (19تصَیش ؿوبسُ ) وٌذ یب ؿفبّی   

-  

 .گشدد هیاسائِ  والعؿذُ ٍ ًتبیج ًظشات  دس  ثٌذی جوغایي ًظشات  

:  تىٌیه تىِ وبغز گوٌبم.5

سا سٍی  ّب ثشگِوِ سٍی  وبغزی ًظش خَد سا ثٌَیؼٌذ، اهب اگش  خَاّین هیسا هغشح ًوَدُ ٍ اص داًؾ آهَصاى  ػؤالیدس ایي تىٌیه 

ٍ ثبص ثِ داخل ػجذ سیختِ ٍ ثشداؿتِ ٍ  دٌّذ هیثشداؿتِ ٍ سٍی آى ًظش  ته ثِ ته، ػپغ داًؾ آهَصاى گزاسًذ هییض یب ػجذی م

 . دٌّذ هیسٍی آى ًظش 
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خلق  رقابت ّذفوٌذ یا تضاد کارکردی 

  یب ػغح ػولىشد ّن پبییي اػت ٍلتی تضبد خیلی ون ثبؿذ خاللیت

ٍلتی تضبد وبسدی سا  افضایؾ دّین ػولىشد افضایؾ پیذا هی وٌذ 

ٍلتی تضبد خیلی صیبد ؿَد ػولىشد وبّؾ پیذا هی وٌذ 

 

تب سلبثت ّذفوٌذی سا  وٌین هیثشای ثحث  وشدى اػتفبدُ  ّب آى ًفش ٍ اص اًشطی 2تؼبسض ثیي ثؼضی هَالغ هؼلن دس والع اص 

 .خلك وٌین تب اص دل آى تضبد وبسوشدی ثتَاًین دسػی سا خاللبًِ آهَصؽ دّین

 

 :ایي بخش از زباى پیاشُ بٌذی جوع-

ؽ دلیمِ آى هَضَع سا ثشای 15 اص ایي اػت وِ هؼلن دس اسصؿوٌذتشثشای فْن یه هَضَع  آهَص داًؾسٍص دسگیشی یه  ػِ

ٍ دس دل ایي فشآیٌذ وـف ٍ ؿَْد ثِ وـف،  وٌذ هی اسن چِوِ  فْوٌذ هی ؿَد هیخَدؽ دسگیش  وِ ٍلتیػخٌشاًی وٌین، 

. سػذ هی فْوی خَدخَدؿٌبػی ٍ 

. پیبطُ هؼتمذ اػت داًؾ آهَص دسگیش ؿًَذ ثْتش هی فْوٌذ 

 وٌذ هیهغبلت سا ًمذ هجتٌی ثش ػخٌشاًی صشف یب ثیبى  ّبی تذسیغایي ًظشیِ سٍؽ  
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فیلن ّبی دیگش سا دس ثشًبهِ اًذسٍیذ َّؿوٌذ ػبصی هی تَاًیذ هغبلؼِ ًوبییذ هحتَا 

 ًبهِ ثبصاس جؼتجَ وٌیذسا دس ثش َّؿوٌذ ػبصی هذاسعداًلَد ثشای 

ػَاالت آصهَى ّبی دٍم ٍ ػَم ٍ پبیبًی دسٍى آى لشاس داسد ًوًَِ 

تَهبى اػت  5000ػبصی ول ثشًبهِ فمظ فؼبل 

حبى آى اصهَى لشاس دادُ هی ؿَد ٍ ثب ثِ سٍص تػَاالت ام ثشای آصهَى ّبی تىشاساص ّش آصهَى ثؼذ 

ػَاالت اصهَى ػَم ٍ  پبیبًی ثشای ؿشوت دس آصهَى تىشاس ثذػت (  وِ ّضیٌِ ًذاسد)سػبًی 

یذ ثیبٍس

 داًلَد داًلَد ًشم افضاس ولیه وٌیذ                   ثشای 

 

https://cafebazaar.ir/app/hoshmand.sazi.madares/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/hoshmand.sazi.madares/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/hoshmand.sazi.madares/?l=fa
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 : ًىبت هْن دسع

 



سجاد چراغسادُ                          ltmss@           ى       ضوي خذهت فرٌّگیا کاًال  18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cafebazaar.ir/app/hoshmand.sazi.madares/?l=fa


سجاد چراغسادُ                          ltmss@           ى       ضوي خذهت فرٌّگیا کاًال  19

 

 

 

 

 

 

  


