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  دوم متوسطه دوره دهم پایه دفاعی آمادگی درس نونگاشت کتاب روزانه درس طرح

 مشخصات کلی
: درس طرح شماره

 دوازدهم

 :درس موضوع

 امداد و نجات

 اجرا: تاریخ

 
 یقهدق 09: اجرا مدت

 الف : قبل از تدریس

 درس طرح جدید بندی طبقه و ملی درسی برنامه نویسی هدف از تلفیقی اساس بر اهداف

 اهداف و پیامد ها سطح هدف

 .شود آشنا حوادث بروز هنگام در اولیه های کمك و حوادث و نجات و امداد با فراگیر هدف کلی

اهداف 

 مرحله ای

 .ببرد پی اولیه های کمك مفهوم با فراگیر-1

 .شود آشنا اولیه های کمك اقدامات مهمترین با فراگیر-2

 .بشناسد را حیاتی عالیم فراگیر-3

 .شود آشنا خارجی و داخلی ریزی خون انواع با فراگیر-4

 .شود آشنا اسكلتی های آسیب و سطحی های سوختگی درمان با فراگیر-5

 .شود آشنا سوزی آتش تصور در الزم اقدامات و حریق اطفای با فراگیر-6

 

 اهداف )با رعایت توالی محتوای درسی(

 انتظارات در پایان آموزش

حیطه و 

سطح در 

 بلوم

 عناصر برنامه درسی ملی

 تعقل ، ایمان ، علم ، عمل و اخالق

 عنصر
 عرصه ارتباط با

 خلقت خلق خدا خود

  *  * تعقل دانش کنند تعریف را اولیه های کمك

  *  * علم فهم و درک .بشناسد را حیاتی عالیم نمهمتری

  *  * علم فهم و درک .بداند را مصدوم اولیه ارزیابی های راه

 ریزی خون چون حوادثی بروز زمان در

باید را کارهایی چه بداند خارجی و داخلی  
 ترکیب

تعقل 

 و علم
  *  
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 بدهند انجام

 را مصدوم به شوک واردآمدن زمان

 .دهید تشخیص
    * علم  درک و فهم

 چه باید بداند سطحی های سوختگی در

 بدهد انجام را کارهایی
  *   عمل  کاربرد

    * تعقل دانش .بشناسد را اسكلتی های آسیب

 می سوزی آتش باعث عواملی چه بداند

 .شود
    * تعقل دانش

 انجام را الزم اقدامات سوزی آتش زمان در

 .دهد
  *   اخالق واکنش

  *   اخالق دریافت .شود آشنا نجات و امداد مراکز با

    * تعقل  دریافت بدهد گوش درس به عالقه با

رئوس 

 مطالب

 شوک، داخلی، ریزی خون بداند، را اولیه های کمك اقدامات ترین مهم اولیه، های کمك مفهوم با آشنایی

 سوزی آتش صورت در قداما حریق، اطفای اسكلتی، های آسیب سطحی، های سوختگی درمان

مواد و رسانه 

های 

 آموزشی

 عكس یا فیلم نمایش برای پروژکتور یا رایانه - ماژیك - تابلو - درسی کتاب

پیش بینی 

 رفتار ورودی

 کنند؛ فكر غیرطبیعی و طبیعی حوادث مورد در خواهیم می آموزان دانش از

 دهند؟ امانج باید اقداماتی چه حوادث این وقوع زمان در و اینكه

ایجاد ارتباط 

 اولیه

 و غایبین حال از جویاشدن و غیاب و حضور انجام و آموزان دانش با پرسی احوال و سالم

 حاضر آموزان دانش دردی جسمی وضعیت به رسیدگی

 3زمان:

 دقیقه

 

گروه بندی ، 

مدل و 

ساختار 

 کالسی

 سازی آماده آموزان، دانش توسط تقسم هر توضیح در کتاب مطالب به توجه با آموزان دانش بندی گروه

 تصاویر و پروژکتور

 2زمان :  مورد در فیلمی نمایش و پوستر و اسالید - فیلم - تصاویر و پروژکتور سازی آماده طریق ازروش ایجاد 
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و تداوم 

 انگیزه

 دقیقه سوزی آتش مانند حوادثی و بم زلزله

ارزشیابی 

 آغازین
 کتبی یا شفاهی بصورت قبل درس شده تدریس مطالب مورد در آموزان دانش از پرسش

 1زمان :

 دقیقه

 

 

روش های 

 تدریس
 نظرها اظهار همراه به گروهی بحث و باران روش - مغزی بارش - دبیر توسط سخنرانی

 ب: فعالیت های مرحله حین تدریس

 آماده سازی
 .بم زلزله از فیلم نمایش و ای جاده حوادث - سوزی آتش مورد در عكس نمایش

 

 
 :آموز دانش -معلم های فعالیت

ارائه درس 

 جدید

 فعالیت های دانش آموزان فعالیت های معلم

 وضعیت و بم زلزله مورد در توضیحاتی دادن

 شهر آن
 معلم سخنان به دادن گوش

 داده توضیح را اولیه های کمك مفهوم

 اولیه های کمك اقدامات ترین مهم و

 دهید می شرح را مصدوم

 دانش توسط عملی آموزش و معلم سخنان به دادن گوش

 نشان و مربی استفاده یا احمر هالل های دوره آموزان

 حیاتی عالئم دادن

 و داخلی از اعم ریزی خون انواع مورد در

 می آموز دانش به را توضیحاتی خارجی

 دهیم

 اظهارنظرها همراه به گروهی های بحث

 سوختگی درمان و سوختگی انواع مورد در

 آموزان دانش به را توضیحاتی سطحی ایه

 دهیم می

 گروهی های بحث

 درمان راه و اسكلتی های آسیب شناسایی

 دهیم توضیح را آن
 گروهی های بحث

 نظرها اظهار همراه به گروهی های بحث الزم اقدامات و آتش ایجاد عوامل مورد در
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 را توضیحاتی سوزی آتش وقوع صورت در

 کنیم می ارائه

 دقیقه 55:  زمان

فعالیت های 

خالقانه دانش 

 آموزان

 تمرین کالس در را حیاتی عالیم کنترل احمر، هالل و امداد دیده دوره آموزان دانش و مربی کمك با

 .کنند

 ج: فعالیت های تكمیلی

 ارزشیابی

 تدریس( جریان )در تكوینی: الف

 در مغزی، رشبا روش و شود پرسیده آموزان دانش از سوأالتی تدریس حین در

 را آنها های جواب و گیرد صورت اظهارنظرها همراه به گروهی بحث باران روش

 می سیاه تخته در را کلی نتیجه و کرده گیری نتیجه آنها های جواب از نوشته

 .نویسیم

 تراکمی ارزشیابی: ب

 و دقت میزان که شود می پرسیده آموزان دانش از سوأالتی شده تدریس درس از

 .گیرد قرار ارزیابی مورد آنها توجه

 

 طول در:  زمان

 تدریس

 دقیقه 5

جمع بندی و 

ساخت دانش 

 جدید

 ارائه صحیح های جواب به توجه با معلم و آموز دانش توسط های گیری نتیجه

 تدریس حین در سوأالت به شده
 دقیقه 5زمان : 

تعیین تكالیف و 

 اقدامات بعدی

 اعضای از و کنید تحقیق شود رعایت باید خانه در که ایمنی نكات درباره-1

 دهند انجام سوزی آتش از پیشگیری برای را الزم کارهای که بخواهید خانواده

 کاهش های راه و استخراج اینترنت از را ای جاده حوادث های کشته تعداد-2

 .کنید بررسی را تلفات

 رینتم خود دوستان از یكی با را آنها و تحقیق بندی آتل های روش درباره-3

 .کنید

 دقیقه 3زمان :

 معرفی منابع
 آتش یا اورژانس یا احمر هالل و امداد مراکز از یكی در آموزان دانش شرکت

 نشانی
 دقیقه 2زمان:
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