
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)رٍزاًِ طرح درس 

 جلسِ اٍل
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی:              ػوَهیگزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 33/7/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 7-01  سبعت9                             ضٌبِچْبررٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد درس9هسئَل  2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 ببزًگری9تذٍيي /  تبريخ
 

 ًیایؼ ٍارُ ّا :  خلغِػٌَاى 

 آؽٌایی تا تحویذیِ ٍ ًیایؼ ٍارُ ّا در ادتیات فارعی:   خلغِّذف ولی 

 

خَاًؼ درعت ؽؼز علواى ّزاتی ٍ  -3اًَاع ؽؼز ًیوایی را تؾخیص دّذ  -2تحویذیِ را تؾٌاعذ  -1 :  اختصاصیاّذاف 
 درن هؼٌی ٍ هفَْم آى

 تزویثی       /        هداسی     حضَری         /    رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

  ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 

 طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد.هؾخصات آى در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی  هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِدقیقِ      9هذت زهبى (تىویل گزدد. خْت والط ّای حضَریصزفا )ایي لغوت :    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِهذت زهبى 9    

 دقیقِهذت زهبى 9    

 دقیقِهذت زهبى9      

  هذت زهبى 9    دقیقِ خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 

 داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ اٍلاداهِ 
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 33/7/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 01-01  سبعت9                             ضٌبِچْبررٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 ستاى ٍ خط فارعی :  خلغِػٌَاى 

 آؽٌایی تا تاریخچِ ی ستاى ٍ خط فارعی:   خلغِّذف ولی 

 

چٌذ اثز وِ تِ  -3تاریخچِ ای اس ستاى ٍ خط فارعی را تَضیح دّذ  -2اًَاع ستاى فارعی را تؾٌاعذ  -1 :  اختصاصیاّذاف 
 ستاى ٍ خط فارعی در ادٍار هتخلف ًَؽتِ ؽذُ، ًام تثزد. 

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد. هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِهذت زهبى9      دقیقِ لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری تىویل گزدد.()ایي :    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى9      دقیقِ

  هذت زهبى 9    دقیقِ خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 

 
 

الرستبىداًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی   

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ دٍم
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 39/7/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 7-01  سبعت9                             ضٌبِچْبررٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 رسم ٍ افغَى :  خلغِػٌَاى 

 خَاًؼ درعت اؽؼار فزدٍعی ٍ آؽٌایی تا عثه ؽؼز خزاعاًی:   خلغِّذف ولی 

 

ًمؼ ؽخصیت  -3درن هؼٌی ٍ هفؼَم اؽؼار فزدٍعی  -2سًذگی ٍ عثه ؽؼز فزدٍعی را تذاًذ.  -1 :  اختصاصیاّذاف 
 ّای داعتاى رسم ٍ افغَى را تؾٌاعذ.

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد. هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِهذت زهبى9      دقیقِ تىویل گزدد.( )ایي لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری:    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى9      دقیقِ

  هذت زهبى 9    دقیقِ خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 

 
 

 

ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى داًطکذُ علَم پسضکی  

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ سَم
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 39/7/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 01-01  سبعت9                             ضٌبِچْبررٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 لطؼِ ی ؽْذا :  خلغِػٌَاى 

 آؽٌایی تا هضاهیي اؽؼار اًمالب :   خلغِّذف ولی 

 

 -3ًىتِ ّا ٍ آرایِ ّای ادتی ؽؼز را تؾخیص دّذ.  -2هؼٌی ٍ هفَْم ؽؼز لطؼِ ی ؽْذا را تذاًذ.  -1 :  اختصاصیاّذاف 
 ٍ عثه ؽؼزػ را تَضیح دّذ. سًذگی ًاهِ حغي حغیٌی

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد.در صَرت اعتفادُ  هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِهذت زهبى9      دقیقِ )ایي لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری تىویل گزدد.(:    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 زهبى 9    دقیقِهذت 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى9      دقیقِ

  هذت زهبى 9    دقیقِ خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 

 
 

 

الرستبىداًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی   

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ چْبرم
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 86/7/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 7-01  سبعت9                             ٌبِضچْبررٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 آرػ وواى گیز :  خلغِػٌَاى 

 آؽٌایی تا  ؽٌاخت ؽؼز حواعی هؼاصز  :   خلغِّذف ولی 

 

تا آثار  -3هفَْم اؽؼار آرػ وواًگیز را درن وٌذ.  -2درتارُ عثه ؽؼزی عیاٍػ وغزایی تذاًذ.  -1 :  اختصاصیاّذاف 
 دیگز عیاٍٍػ وغزایی ٍ سًذگی اٍ آؽٌا ؽَد. 

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد. هٌثغ درط :

 ؽیزیي پارعی عخي

 ِهذت زهبى9      دقیقِ )ایي لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری تىویل گزدد.(:    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى9      دقیقِ

  دقیقِهذت زهبى 9     خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 

 
 

 

 داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ پٌجن
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 6/7/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 01-01  سبعت9                             ضٌبِچْبررٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 هزد پیز تز عز پل :  خلغِػٌَاى 

 آؽٌایی تا چٌذ تي اس ًَیغٌذگاى ادتیات ارٍپا :   خلغِّذف ولی 

 

ّویٌگَی را در والط  تؼضی اس وتاب ّای -2عثه ًَیغٌذگی ٍ آثار ارًغت ّویٌگَی را تؾٌاعذ.  -1 :  اختصاصیاّذاف 
 آییي عخٌَری را تذاًذ. -3تخَاًذ 

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد. هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِهذت زهبى9      دقیقِ تىویل گزدد.( )ایي لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری:    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى9      دقیقِ

  هذت زهبى 9    دقیقِ خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 

 
 

 

 داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ ضطن
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 23/7/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 7-01  سبعت9                             ضٌبِچْبررٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 گَّز عخي :  خلغِػٌَاى 

 ارسػ عخي  :   خلغِّذف ولی 

 

درن هؼٌی ٍ  -3خَاًؼ درعت ؽؼز  -2درتارُ ًظاهی گٌدَی ٍ اؽؼارػ اطالػاتی پیذا وٌذ.  -1 :  اختصاصیاّذاف 
 هفَْم ؽؼز گَّز عخي

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد.در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای  هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِهذت زهبى9      دقیقِ )ایي لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری تىویل گزدد.(:    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 زهبى9      دقیقِهذت 

  هذت زهبى 9    دقیقِ خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 
 

 

الرستبىداًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی   

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ ضطناداهِ 
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 23/7/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 01-01  سبعت9                             ضٌبِچْبررٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 عخٌگَی عخٌزاى :  خلغِػٌَاى 

 آؽٌایی تا لاتَعٌاهِ ٍ عثه ًثز ػٌصز  الوؼالی  :   خلغِّذف ولی 

 

هفَْم خوالت ولیذی درط را  -3ٍیضگی ّای هتي را تؾخیص دّذ  -2خَاًؼ درعت هتي درط  -1 :  اختصاصیاّذاف 
 تذاًذ.

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد. هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِهذت زهبى9      دقیقِ لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری تىویل گزدد.()ایي :    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى9      دقیقِ

  هذت زهبى 9    دقیقِ خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 

 
 

 

 داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ ّفتن
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 29/7/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 7-01  سبعت9                             ضٌبِچْبررٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 درعت ًَیغی :  خلغِػٌَاى 

 آؽٌایی تا وارتزد درعت ولوات در خولِ ّای فارعی:   خلغِّذف ولی 

 

تذاًذ وِ هَصَف ٍ صفت در فارعی اس ّن  -2غلط ّای تِ وار رفتِ در ستاى فارعی را تؾخیص دّذ.  -1 :  اختصاصیاّذاف 
 خوالت غلط را ٍیزایؼ وٌذ.  -3هطاتمت ًوی وٌذ. 

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد. هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِهذت زهبى9      دقیقِ لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری تىویل گزدد.()ایي :    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى9      دقیقِ

  هذت زهبى 9    دقیقِ خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 

 
 

 

ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى داًطکذُ علَم پسضکی  

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ ّطتن
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 29/7/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 01-01  سبعت9                             ضٌبِچْبررٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 آرهاًؾْز :  خلغِػٌَاى 

 آؽٌایی تا  ٍیضگی ّای خاهؼِ ی ایذُ آل :   خلغِّذف ولی 

 

تفغیز عْزٍردی ٍ  -2یىی اس وتاب ّای هؼزفی ؽذُ درتارُ ی خاهؼِ ی ایذُ آل را تزرعی وٌذ.  -1 :  اختصاصیاّذاف 
 درن هفَْم ؽؼز ًظاهی گز هله ایي اعت.  -3فاراتی اس خاهؼِ ی ایذُ آل را تذاًذ. 

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 ًَیذ عاهاًِ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد. هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِهذت زهبى9      دقیقِ )ایي لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری تىویل گزدد.(:    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى9      دقیقِ

  هذت زهبى 9    دقیقِ خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 

 
 

 

ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى داًطکذُ علَم پسضکی  

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 اداهِ ی جلسِ ی ّطتن
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 37/7/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 7-01  سبعت9                             ضٌبِچْبررٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 ّارٍى در خاًِ ی ساّذاى اس تاریخ تیْمی :  خلغِػٌَاى 

 داؽتي تفاٍت ػاتذاًِ ٍ ػاؽماًِ  :   خلغِّذف ولی 

 

تذاًذ وِ ریاواری در  -3آؽٌایی تا عثه ًَیغٌذگی اتَالفضل تیْمی  -2درن هؼٌی ٍ هفَْم درط  -1 :  اختصاصیاّذاف 
 هحضز خذا ٍ خلك خایی ًذارد.  

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد. هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِهذت زهبى9      دقیقِ تىویل گزدد.( )ایي لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری:    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى9      دقیقِ

  هذت زهبى 9    دقیقِ خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 

 
 

 

پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبىداًطکذُ علَم   

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ ًْن
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 37/7/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 01-01  سبعت9                             ضٌبِچْبررٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 گزتِ ی ػاتذ :  خلغِػٌَاى 

 آؽٌایی تا ًثز ولیلِ ٍ دهٌِ  :   خلغِّذف ولی 

 

خصَصیات  -3ولوِ ّا ٍ خوالت درط را تِ ًثز رٍاى تٌَیغیذ.  -2ریا ٍ تشٍیز اس تیي رفتٌی اعت.  -1 :  اختصاصیاّذاف 
 عثه ًَیغٌذگی ًصزالِ هٌؾی یاد تگیزد.  

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد. هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِهذت زهبى9      دقیقِ تىویل گزدد.( )ایي لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری:    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى9      دقیقِ

  هذت زهبى 9    دقیقِ خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 

 
 

 

الرستبىداًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی   

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ دّن
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 64/8/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 7-01  سبعت9                             ضٌبِچْبررٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 ستاى تذ اًذیؼ :  خلغِػٌَاى 

 خلغِ :  اس ستاى درعت ٍ تدا اعتفادُ وٌین ٍ تذ اًذیؼ ًثاؽین.  ّذف ولی 

 

 اٍل فىز وزدى تؼذ عخي گفتي   -3آؽٌایی تا سًذگی،  افىار ٍ عثه عؼذی،  -2سخن ستاى ًشدى  -1 :  اختصاصیاّذاف 

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد.در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز  هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِهذت زهبى9      دقیقِ )ایي لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری تىویل گزدد.(:    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 دقیقِهذت زهبى 9    

 هذت زهبى9      دقیقِ

  هذت زهبى 9    دقیقِ خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 

 
 

 

الرستبىداًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی   

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 اداهِ جلسِ دّن
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 4/8/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 01-01  سبعت9                             ضٌبِچْبررٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 تشرگی تِ ػلن اعت. :  خلغِػٌَاى 

 ارسػ ٍ خایگاُ داًؼ ٍ داًؾوٌذخلغِ :  داًغتي ّذف ولی 

 

خَاًؼ  -3درن هؼٌی ٍ هفَْم خوالت درط  -2آؽٌایی تا سًذگی ٍ آثار ٍ افىار اهام هحوذ غشالی  -1 :  اختصاصیاّذاف 
 درعت درط   

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد. هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِهذت زهبى9      دقیقِ لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری تىویل گزدد.()ایي :    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى9      دقیقِ

  هذت زهبى 9    دقیقِ خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 

 
 

 

 داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ يبزدّن
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 21/8/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 7-01  سبعت9                             ضٌبِچْبررٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 دالیل لَی تایذ ٍ هؼٌَی  :  خلغِػٌَاى 

 خلغِ :  آٍردى  اعتذالل درعت در هثاحثِ  ّذف ولی 

 

تؾخیص ٍیضگی ّای عثه ػزالی در  -3درن هؼٌی ٍ هفَْم اتیات   -2خَاًؼ درعت ؽؼز عؼذی  -1 :  اختصاصیاّذاف 
 ؽؼز عؼذی  

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد. هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِهذت زهبى9      دقیقِ تىویل گزدد.( )ایي لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری:    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى9      دقیقِ

  هذت زهبى 9    دقیقِ خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 
 

 
 

 

ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى داًطکذُ علَم پسضکی  

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 اداهِ جلسِ يبزدّن
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 21/8/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 01-01  سبعت9                             ضٌبِچْبررٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 ؾك اس صائة تثزیشیآییي ػ :  خلغِػٌَاى 

 خلغِ :  آؽٌایی تا اؽؼار صائة ٍ عثه ٌّزیّذف ولی 

 

 -3ٍیضگی ّای عثه ٌّزی رادر ایي غشل تؾخیص دّذ  -2درن هؼٌی ٍ هفَْم غشل آییي ػؾك  -1 :  اختصاصیاّذاف 
 آرایِ ّای ادتی تِ وار رفتِ را پیذا وٌذ. 

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد. هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِهذت زهبى9      دقیقِ تىویل گزدد.( )ایي لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری:    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى9      دقیقِ

  هذت زهبى 9    دقیقِ خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 

 
 

 

الرستبىداًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی   

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ دٍازدّن
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 27/8/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 7-01  سبعت9                             ضٌبِچْبررٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 تَی صفای پذر :  خلغِػٌَاى 

 خلغِ :  آؽٌایی تا سًذگی ٍ اؽؼار ؽْزیارّذف ولی 

 

 ارج ًادى تِ همام پذر  -3درن هؼٌی ٍ هفَْم اتیات  -2خَاًؼ درعت ؽؼز ؽْزیار  -1 :  اختصاصیاّذاف 

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد.در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای  هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِهذت زهبى9      دقیقِ )ایي لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری تىویل گزدد.(:    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 زهبى9      دقیقِهذت 

  هذت زهبى 9    دقیقِ خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 
 

 

الرستبىداًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی   

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 دٍازدّناداهِ جلسِ 
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 27/8/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 01-01  سبعت9                             ضٌبِچْبررٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 ؽؼز ػماب اس دوتز پزٍیش ًالل خاًلزی :  خلغِػٌَاى 

 سًذگی ٍ  اؽؼار ٍ عثه دوتز پزٍیش ًالل خاًلزیخلغِ :  آؽٌایی تا ّذف ولی 

 

تلٌذ پزٍاسی ًىزدى ٍ لٌاػت را  -3ؽزافتوٌذاًِ سًذگی وزدى  -2درن هؼٌی ٍ هفَْم ؽؼز ػماب  -1 :  اختصاصیاّذاف 
  عزلَحِ ی خَد لزار دادى

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 ًَؽتِ ؽَد.در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی  هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِهذت زهبى9      دقیقِ )ایي لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری تىویل گزدد.(:    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى9      دقیقِ

  زهبى 9    دقیقِ هذت خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 

 

 داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ ی سیسدّن
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 35/8/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 7-01  سبعت9                             ضٌبِچْبررٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 طٌش ٍ ّدَ :  خلغِػٌَاى 

 خلغِ :  داؽتي تفاٍت اًَاع ادتی ّدَ، طٌش ٍ ّشلّذف ولی 

 

تفاٍت طٌش ٍ ّدَ در ایزاى ٍ ارٍپا تؾخیص دّذ.  -2تؼزیف طٌش ٍ ّدَ ٍ ّشل ٍ تفاٍت آًْا را تذاًذ.  -1 :  اختصاصیاّذاف 
 آؽٌایی تا آثار چٌذ طٌش پزداس ایزاى ٍ خْاى   -3

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد. هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِهذت زهبى9      دقیقِ لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری تىویل گزدد.()ایي :    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى9      دقیقِ

  هذت زهبى 9    دقیقِ خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 
 
 

 

 داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ چْبردّن
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 35/8/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 01-01  سبعت9                             ضٌبِچْبررٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 التثاط ٍ تَارد :  خلغِػٌَاى 

 خلغِ :  ؽٌاخت التثاط ٍ تَاردّذف ولی 

 

تفاٍت التثاط تا تَارد را در  -2ًوًَِ ّایی اس التثاط ٍ تَارد در آثار ًَیغٌذگاى ٍ ؽاػزاى تخَاًذ.  -1 :  اختصاصیاّذاف 
 آؽٌایی تا چٌذ ًوًَِ اس التثاط ٍ تَارد در آثار دیگزاى   -3هتي فارعی تؾخیص دّذ. 

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد. هٌثغ درط :

 ؽیزیي پارعی عخي

 ِهذت زهبى9      دقیقِ )ایي لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری تىویل گزدد.(:    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى9      دقیقِ

  دقیقِهذت زهبى 9     خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 
 

 

ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى داًطکذُ علَم پسضکی  

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ ی چْبردّن اداهِ ی 
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 2/9/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 7-01  سبعت9                             ضٌبِچْبررٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 در ؽة عزد سهغتاًی اس ًیوا یَؽیح :  خلغِػٌَاى 

 خلغِ :  آؽٌایی تا ؽؼز ًیوا ٍ تفىزات اٍّذف ولی 

 

 ؽٌاخت سًذگی، عثه ؽؼز ًیوا ٍ دیگز آثارػ  -3درن هؼٌی ٍ هفَْم ؽؼز  -2خَاًؼ درعت ؽؼز  -1 :  اختصاصیاّذاف 

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد. هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِهذت زهبى9      دقیقِ تىویل گزدد.( )ایي لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری:    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى9      دقیقِ

  هذت زهبى 9    دقیقِ خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 
 

 

 داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 اداهِ ی جلسِ چْبردّن
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 2/9/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 01-01  سبعت9                             ضٌبِچْبررٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 داعتاًی ًِ وَتاُ اس ًیوا یَؽیح :  خلغِػٌَاى 

 خلغِ :  آؽٌایی تا یىی دیگز اس ؽؼزّای ًیواّذف ولی 

 

 تؾخیص آرایِ ّای ادتی ٍ ًىات دعتَری ؽؼز  -3درن هؼٌی ٍ هفَْم ؽؼز  -2خَاًؼ درعت ؽؼز  -1 :  اختصاصیاّذاف 

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد. هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِهذت زهبى9      دقیقِ تىویل گزدد.( )ایي لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری:    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى9      دقیقِ

  هذت زهبى 9    دقیقِ خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 
 

 

الرستبىداًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی   

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ پبًسدّن
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 8/9/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 7-01  سبعت9                             ضٌبِچْبررٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 ؽؼز هزخاى اس َّؽٌگ اتتْاج :  خلغِػٌَاى 

 خلغِ :  آؽٌایی تا ؽؼز ٍ عثه َّؽٌگ اتتْاجّذف ولی 

 

ؽٌاخت ٍ تؾخیص ًوادّا ٍ اعتؼارات هَخَد در  -3درن هؼٌی ٍ هفَْم ؽؼز  -2خَاًؼ درعت ؽؼز  -1 :  اختصاصیاّذاف 
 ؽؼز 

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد. در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِهذت زهبى9      دقیقِ )ایي لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری تىویل گزدد.(:    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 دقیقِ هذت زهبى 9   

 هذت زهبى9      دقیقِ

  هذت زهبى 9    دقیقِ خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 
 
 

 

الرستبىداًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی   

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ ی پبًسدّناداهِ ی 
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 8/9/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 01-01  سبعت9                             ضٌبِچْبررٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 ًذای آغاس اس عْزاب عپْزی :  خلغِػٌَاى 

 آؽٌایی تا اؽؼار ٍ عثه عْزاب عپْزیخلغِ :  ّذف ولی 

 

 ؽٌاخت چٌذ اثز دیگز اس عْزاب عپْزی  -3درن هؼٌی ٍ هفَْم ؽؼز  -2خَاًؼ درعت اؽؼار عپْزی  -1 :  اختصاصیاّذاف 

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد. هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِهذت زهبى9      دقیقِ لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری تىویل گزدد.()ایي :    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى9      دقیقِ

  هذت زهبى 9    دقیقِ خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 
 

 

 داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 اداهِ جلسِ پبًسدّن
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 26/9/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 7-01  سبعت9                             ضٌبِچْبررٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 وَچِ تٌفؾِ ّا اس دوتز ؽفیؼی وذوٌی :  خلغِػٌَاى 

 خلغِ :  آؽٌایی تا اؽؼار ٍ عثه دوتز ؽفیؼی وذوٌیّذف ولی 

 

آؽٌایی تا سًذگی ٍ دیگز آثار دوتز ؽفیؼی  -3خَاًؼ درعت ؽؼز  -2درن هؼٌی ٍ هفَْم ؽؼز  -1 :  اختصاصیاّذاف 
 وذوٌی 

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد. هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِهذت زهبى9      دقیقِ تىویل گزدد.( )ایي لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری:    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى9      دقیقِ

  هذت زهبى 9    دقیقِ خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 
 

 

ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبىداًطکذُ علَم پسضکی   

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ ضبًسدّن
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 26/9/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 01-01  سبعت9                             ضٌبِچْبررٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 ؽؼز وَتاُ :  خلغِػٌَاى 

 خلغِ :  آؽٌایی تا ؽؼز وَتاُ ٍ ٍیضگی ّای آىّذف ولی 

 

 خَاًؼ درعت ؽؼز  -3درن هؼٌی ٍ هفَْم ؽؼز  -2تفاٍت ؽؼز ّایىَ تا ؽؼز وَتاُ ایزاًی تذاًذ.  -1 :  اختصاصیاّذاف 

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد.در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای  هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِهذت زهبى9      دقیقِ )ایي لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری تىویل گزدد.(:    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 زهبى9      دقیقِهذت 

  هذت زهبى 9    دقیقِ خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 
 

 

الرستبىداًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی   

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ ضبًسدّناداهِ ی 
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 33/9/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 7-01  سبعت9                             ضٌبِچْبررٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 داعتاى وَتاُ وَتاُ :  خلغِػٌَاى 

 تا تاریخچِ ی داعتاى وَتاُ وَتاُخلغِ :  آؽٌایی ّذف ولی 

 

تفاٍت ایي گًَِ داعتاى ّا در ایزاى ٍ ارٍپا تؾٌاعذ.  -2ٍیضگی ّای داعتاى وَتاُ وَتاُ را تذاًذ.  -1 :  اختصاصیاّذاف 
 تا چٌذ ًَیغٌذُ داعتاى وَتاُ وَتاُ آؽٌا ؽَد.   -3

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 ًَؽتِ ؽَد.در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی  هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِهذت زهبى9      دقیقِ )ایي لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری تىویل گزدد.(:    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى9      دقیقِ

  زهبى 9    دقیقِ هذت خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 
 

 

 داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 اداهِ جلسِ ضبًسدّن
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 33/9/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 01-01  سبعت9                             ضٌبِچْبررٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 داًطجَيبى  9تعذاد 

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 واریىلواتَر یا ًماؽی تا ٍاصُ ّا :  خلغِػٌَاى 

 خلغِ :  آؽٌایی تا خولِ ّایی وِ تِ رٍػ ًماؽی تا ٍاصُ ّا ًَؽتِ ؽذُ اعت. ّذف ولی 

 

تتَاًذ چٌذ خولِ ی  -3اًَاع ًَؽتِ ّا را تخَاًذ  -2هفَْم ًَؽتِ ّای ًماؽی تا ٍاصُ ّا را تذاًذ.  -1 :  اختصاصیاّذاف 
 پزهحتَا تِ رٍػ ًماؽی تا ٍاصُ ّا تٌَیغذ.  

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد.در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای  هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِهذت زهبى9      دقیقِ )ایي لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری تىویل گزدد.(:    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 زهبى9      دقیقِهذت 

  هذت زهبى 9    دقیقِ خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 
 

 

 داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ّفذّنجلسِ 
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 39/9/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 7-01  سبعت9                             ضٌبِچْبررٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 اختالط :  خلغِػٌَاى 

 خلغِ :  آؽٌایی تا عثه ًَیغٌذگی فزیذٍى تَللیّذف ولی 

 

تا ًَؽتِ ّای طٌش آهیش ًَیغٌذگاى ٍ ؽاػزاى تا هَضَع  -2طٌشّای فزیذٍى تَللی را هؼٌی وٌذ.  -1 :  اختصاصیاّذاف 
 تذاًذ وِ اختالط هٌفَرتزیي چیشّاعت.   -3اختالف آؽٌایی یاتذ. 

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد. هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِهذت زهبى9      دقیقِ لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری تىویل گزدد.()ایي :    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى9      دقیقِ

  هذت زهبى 9    دقیقِ خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 

 

 داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ ّفذّناداهِ ی 
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 39/9/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 01-01  سبعت9                             ضٌبِچْبررٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 رٍػ ًگارػ خط فارعی :  خلغِػٌَاى 

 خلغِ :  درعت ًَیغی ٍاصُ ّاّذف ولی 

 

اهالی درعت ٍاصُ ّای تیگاًِ تا خط فارعی  -2رػایت اعتمالل ٍاصُ ّا تا خط فارعی را حفظ وٌذ.  -1 :  اختصاصیاّذاف 
 ؽىل درعت ّوشُ ی پایاًی را یاد تگیزد.   -3را تذاًذ. 

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد. هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِهذت زهبى9      دقیقِ لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری تىویل گزدد.()ایي :    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى9      دقیقِ

  هذت زهبى 9    دقیقِ خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 
 
 

 

خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى داًطکذُ علَم پسضکی ٍ  

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ ی ّجذّن
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 7/21/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 7-01  سبعت9                             ضٌبِپٌج رٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 درعت ًَیغی :  خلغِػٌَاى 

 خلغِ :  یادگیزی ًگارػ درعت خوالت ٍ ًىات دعتَری ستاى فارعیّذف ولی 

 

تِ وار تزدى هؼادل ولوات تیگاًِ در ستاى فارعی را تذاًذ.  -2وارتزد ًگارػ درعت را یاد تگیزد.  -1 :  اختصاصیاّذاف 
 غلط ّای ًگارؽی در خولِ ّا را تؾخیص دّذ.  -3

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد. هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِهذت زهبى9      دقیقِ لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری تىویل گزدد.()ایي :    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى9      دقیقِ

  هذت زهبى 9    دقیقِ خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 
 

 

ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى داًطکذُ علَم پسضکی  

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ ی ًَزدّن
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 7/21/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 01-01  سبعت9                             ضٌبِپٌج رٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 اًَاع ولوِ ٍ ًمؼ دعتَری آًْا در ستاى فارعی :  خلغِػٌَاى 

 خلغِ :  داًغتي اًَاع ولوِ ٍ ًمؼ دعتَری آًْاّذف ولی 

 

ًىات دعتَری  -3ًمؼ دعتَری ولوات را تذاًذ.  -2اًَاع ولوِ در ستاى فارعی را تؾخیص دّذ.  -1 :  اختصاصیاّذاف 
 در ستاى فارعی رػایت وٌذ.  

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد. هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِهذت زهبى9      دقیقِ تىویل گزدد.( )ایي لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری:    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى9      دقیقِ

  هذت زهبى 9    دقیقِ خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 
 

 

ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبىداًطکذُ علَم پسضکی   

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ ی بیستن
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 24/21/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 06-04  سبعت9                             ضٌبِرٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 داعتاى اػزاتی ٍ عیزی آب :  خلغِػٌَاى 

 خلغِ :  تٌْا ػؾك الْی ٍ تی ًیاسی اس غیز تا داؽتي یه پیز، اًغاًْا را تِ لزب الْی رٌّوَى هی ؽَد. ّذف ولی 

 

تاریخچِ ی ػزفاى ٍ هزاحل  -3آؽٌایی تا ػزفاى ٍ سًذگی ٍ آثار هَلَی  -2خَاًؼ درعت ؽؼز  -1 :  اختصاصیاّذاف 
 درن هؼٌی ٍ هفَْم اؽؼار درط ٍ داًغتي ًوادّا  -4علَن تذاًذ. 

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد. هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِهذت زهبى9      دقیقِ لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری تىویل گزدد.()ایي :    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى9      دقیقِ

  هذت زهبى 9    دقیقِ خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 

 

الرستبىداًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی   

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ ی بیستناداهِ ی 
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 24/21/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 06-08  سبعت9                             ضٌبِرٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 دٍلت ػؾك :  خلغِػٌَاى 

 خلغِ :  درن هٌتْای ػؾك هَلَی تِ ؽوظ تثزیشیّذف ولی 

 

 آرایِ ّا ٍ ًوادّا را تؾخیص دّذ.   -3درن هؼٌی ٍ هفَْم  اؽؼار  -2خَاًؼ درعت ؽؼز  -1 :  اختصاصیاّذاف 

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد. هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِهذت زهبى9      دقیقِ تىویل گزدد.( )ایي لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری:    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى9      دقیقِ

  هذت زهبى 9    دقیقِ خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 
 

 

خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى داًطکذُ علَم پسضکی ٍ  

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ ی بیست ٍ يکن
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 31/21/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 7-01  سبعت9                             ضٌبِچْبر رٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 عزگؾتِ ی تادیِ ٍ لطؼِ ی هي ٍ تَ :  خلغِػٌَاى 

 خلغِ :  داًغتي ػمیذُ ی هَلَی درتارُ حح ٍ حاخیاىّذف ولی 

 

ًىات ادتی ٍ ػزفاًی ٍ اؽارات تِ آیِ ّا را  -3درن هؼٌی ٍ هفَْم اؽؼار  -2خَاًؼ درعت ؽؼز  -1 :  اختصاصیاّذاف 
 تذاًذ.  

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد. هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِهذت زهبى9      دقیقِ تىویل گزدد.( )ایي لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری:    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى9      دقیقِ

  هذت زهبى 9    دقیقِ خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 
 
 

 

الرستبىداًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی   

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ بیست ٍ يکناداهِ ی 
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 31/21/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 01-01  سبعت9                             ضٌبِ چْبررٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 عخي حافظ ٍ غشل هیل تِ ًاحك :  خلغِػٌَاى 

 خلغِ :  آؽٌایی تا حافظ ٍ غشل هیل تِ ًاحكّذف ولی 

 

 درن هؼٌی ٍ هفؼَم غشل  -3خَاًؼ درعت غشل  -2سًذگی ًاهِ حافظ ٍ ػمایذ اٍ را تذاًذ.  -1 :  اختصاصیاّذاف 

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد. هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِهذت زهبى9      دقیقِ تىویل گزدد.( )ایي لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری:    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى9      دقیقِ

  هذت زهبى 9    دقیقِ خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 
 

 

الرستبىداًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی   

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ ی بیست ٍ دٍم
 

 تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی             گزٍُ آهَسؽی:             تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 37/21/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 7-01  سبعت9                             ضٌبِپٌج رٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 غشل ًصیثِ ی اسل :  خلغِػٌَاى 

 خلغِ :  آؽٌایی تا غشل دیگزی اس حافظّذف ولی 

 

ػمایذ ػزفاًی ٍ اػتمادی حافظ در اتیات  -3درن هؼٌی ٍ هفَْم  اتیات غشل  -2خَاًؼ درعت غشل  -1 :  اختصاصیاّذاف 
  غشل را تؾخیص دّذ. 

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد. هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِهذت زهبى9      دقیقِ تىویل گزدد.( )ایي لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری:    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى9      دقیقِ

  هذت زهبى 9    دقیقِ خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 
 

 

الرستبىداًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی   

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ ی بیست ٍ دٍماداهِ ی 
 

  تغذیِوارؽٌاعی  همطغ / رؽتِ تحصیلی: ػوَهی   گزٍُ آهَسؽی:      تْذاؽت ٍ تغذیِ اٍس:  ُداًؾىذ

 37/21/99  تبريخ ارائِ درس 9 0288 -0311سبل تحصیلی  9  

 01-01  سبعت9                             ضٌبِپٌج رٍز9  زببى ٍ ادبیبت فبرسیًبم درس )ٍاحذ(  9  

 عوَهی ًَع ٍاحذ9
 

 تعذاد داًطجَيبى  9

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس9 2  تعذاد ٍاحذ9

 ضْرام صبدق ًژاد :هذرس دقیقِ 81 هذت کالس9 

 0/5/0288 تبريخ تذٍيي / ببزًگری9
 

 لصِ ی پیز چٌگی :  خلغِػٌَاى 

 تصَیزی اس تی ًیاسی اس غیز خذا ٍ غزق ؽذى در الطاف اٍخلغِ :  ّذف ولی 

 

تزای خذا وار وزدى عؼادت  -3درن هؼٌی ٍ هفَْم ؽؼز  -2خَاًؼ درعت ؽؼز لصِ ی پیزچٌگی  -1 :  اختصاصیاّذاف 
  دًیَی ٍ  اخزٍی را تِ دًثال دارد. 

 تزویثی       /        هداسی   حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 عاهاًِ ًَیذ اهىاًات آهَسؽی : 

 /          پزٍصُ        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تىلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى :  

 در صَرت اعتفادُ اس وتاب، همالِ، خشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثك فزهت طزح دٍرُ تزویثی ًَؽتِ ؽَد. هٌثغ درط :

 عخي ؽیزیي پارعی

 ِهذت زهبى9      دقیقِ تىویل گزدد.( )ایي لغوت صزفا خْت والط ّای حضَری:    همذه 

 ولیات درط  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى 9    دقیقِ

 هذت زهبى9      دقیقِ

  هذت زهبى 9    دقیقِ خوغ تٌذی ٍ ًتیدِ گیزی 

 

الرستبىداًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی   

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 


