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 دستگاه تولید مثل

 زامه زایی )اسپرم زایی(

 

های  رسانهمواد و 

 آموزشی

، پاورپوینت طراحی شده، سایت Campbellافزار  کتاب درسی، وایت برد و ماژیک، لپ تاپ )یا کامپیوتر(، اسپیکر، پروژکتور، پرده، نرم

Mc GrawHill پوستر دستگاه تولید مثل مرد ٬موالژهای ذخیره شده(،  )حالت ضبط شده سایت یا فایل 

 

پیش بینی رفتار 

 ورودی

 دستگاه تولید مثل مرد واجزای آن را نام می برند.فراگیران ساختار 

 نقش هر کدام از اندام های تولید مثلی مرد را بیان کنند.فراگیران 

 مراحل اسپرم زایی را با رسم شکل توضیح می دهند.فراگیران 

 دهند. شرح میزامه  را به صورت خیلی ساده  ٬ زام یاختک ٬زام یاخته ٬زامه زافراگیران مفاهیم 

 ایجاد ارتباط اولیه

آموزان: سالم و احوالپرسی، حضور غیاب، بررسی کلی حاالت روحی و روانی و  ارتباط معلم با دانش

ی عاطفی با بیان  فیزیکی دانش آموزان و بررسی کلی وضعیت فضا و ساختار کالس، بر قراری رابطه

 کاربردهای انتشار در زندگی و ...
 دقیقه 5زمان:
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 های گروهی های اولیه و فعالیت دیگر از طریق تشکیل گروه یا بحث با همارتباط فراگیران 

 ارتباط فراگیران با محتوا: نگاه کلی به کتاب، پخش فیلم، نمایش پوستر، نمایش اسالید

بندی، مدل و  گروه

 ساختار کالسی

باشد. مدل کالسی گروهی بوده و با   پیوستاری از سطح علمی میگیرد و اعضای گروه  بندی براساس سطح علمی فراگیران صورت می گروه

 :های مشابه دیگر که توسط دبیر طراحی شده است( )یا طرح گیرند ها قرار می شکل در کالس طبق طرح زیر گروه Uساختاری

 نفره می باشد. 6ویک گروه  باشد. نفره می 5گروه  4در این کالس فرض بر وجود 

 گیرد. های معمول صورت می در آغاز سال یا ترم به یکی از شیوه بندی توضیح: این گروه

ایجاد و  روش 

 تداوم انگیزه

مقایسه یک نوزاد با یک ، انیمیشنی از تقسیم میتوز ومیوزآوردن پوستر به کالس، نمایش فیلم 

 سلول تخم 
 زمان: متناوب

 ارزشیابی آغازین

 کنید. اهمیت تولید مثل در جانوران و انسان را بیانـ 1

دستگاه تولید مثل در انسان  شامل چه بخش هایی است وبا دستگاه تولید مثل بقیه جانوران ـ  2

 چه تفاوت هایی دارد.

 نقش مرد در تولید مثل را بتواند تشریح کنید.ـ  3

 دقیقه 5زمان:



 

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با 

قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید 

.www.asemankafinet.ir 
7 

 

 دلیل وجود این همه تنوع در دنیای جانوری را بیان نماییدـ 4

 شرح دهید.نها را اجزای دستگاه تولید مثلی مرد ووظایف آـ 5

 نام ببرید. را 2و 1سلول های حاصل در جریان میوز ـ انواع 6

 های تدریس روش

 های تدریس اصلی و محوری : توضیحی و نمایشی روش

 های تدریس فرعی: آزمایشگاهی، مشارکتی، بحث گروهی روش

 

 های مرحله حین تدریس ب: فعالیت

 آماده سازی

 محیط ، رسانه ها معلم، فراگیران،

 آماده بودن معلم)مطالعه و داشتن طرح درس(

 آماده کردن ذهنی فراگیران با طرح سؤال، تبادل و ....

 و تجهیزات الکترونیکی مانند کامپیوتر و پروژکتور آویزان کردن پوستر ها و چیدن موالژها 

 دقیقه 5زمان:
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 ارائه درس جدید

 زانفعالیت های دانش آمو فعالیت های معلم

به  نیمیشنایجاد انگیزه با استفاده از یک تصویر یا یک آ

 های الکترونیکی نمایش درآمده از طریق رسانه
 مشاهده فعال و طرح نظرات یا پاسخ به سؤاالت و نظرات

 و اطالعات  بیان پاسخ و دیدگاه یمیشنسؤال در مورد فیلم آن

اجزای  ٬دستگاه تولید مثل مرد سؤال از فراگیران در مورد 

 آن و فرآیند اسپرم زایی
 آموزان و ارائه نتایج بحث گروهی دانش

از دستگاه تولید مثل مرد ارائه پوستر یا اسالید تصویر 

های مختلف به  طریق کامپیوتر و پروژکتور و توضیح بخش

 همراه عملکرد آن

 آموزان به همراه طرح سوال گوش دادن فعال دانش

پوستر،  یرش عرضی از بیضه به کمک ارایه تصویر 

 در بحث برای ها گروه از درخواست و  پروژکتور یا کتاب

 توضیحات تکمیل و آن عملکرد و ساختار مورد

 آموزان دانش

حضور یک گروه یا نماینده گروه در پای تابلو و شرح 

 توضیحات

در بین  اسپرم زایی ) زامه زایی( بندی مبحث  تقسیم

 ها برای ارائه توضیح هر مورد ز آنها و دعوت ا گروه

و ارائه آن برای  اسپرم زایی ) زامه زایی(  بحث در مورد

ها در  نه توضیحات سایر گروهها و شنیدن فعاال سایر گروه

 ویژگی های یاخته های حاصل از فرآیند مورد
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اسپرم زایی ) زامه  ارائه توضیحات تکمیلی معلم در مورد 

و در  Campbellافزار  یلم و نرمبه همراه نمایش ف زایی( 

 Mcصورت امکان ارائه محتوای مربوطه از طریق سایت 

GrawHill 

 افزار و سؤال کردن مشاهده فیلم و تصویر، سایت و نرم

 پرسش هابیان پاسخ  از طرف معلمپرسش طرح 

راهنمایی در مورد فعالیت های فراهم سازی محتوا و ارائه 

 88صفحه 

فعالیت کتاب در این جلسه و ارائه گزارش از پاسخ دادن به 

 ها در جلسه آینده آموزان و یا بیان نتایج یافته سوی دانش

مشاهده با استفاده از موالژ بررسی و نظارت بر فرآیند 

 و ارزیابی و ارائه بازخورد وپوستر

نظم کالس  رعایت ٬مشاهده اصالح، تجدید نظر و دقت در 

 شرکت فعال در کارهای گروهی ، احترام به عقاید دیگران،

 دقیقه 51مدت زمان: 

های معلم و  شود و تفکیک آن به معنای مجزا بودن فعالیت ها به صورت تلفیقی مطرح می آموز: این فعالیت دانش -های معلم فعالیت

 آموز است. دانش
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 آموزان های خالقانه دانش فعالیت

ها  آموزان به منصه ظهور برسد. این فعالیت شود موقعیت و شرایطی بوجود آید تا خالقیت دانش در این مورد تالش می

با نشان دادن تصاویری از فزندان چندین خانواده به همراه والدین  ویافتن شباهت های آنها و درک این ممکن است 

ها به صورت کاربردی در زندگی  یا بیان آموختهت نقش دارند .واقعیت که سلول های جنسی پدر یا مادر دربه ارث صفا

خالقیت چیزی نیست که از قبل تعیین  و یا حتی به صورت طرح یک دیدگاه مطرح شود الزم به توضیح است،

 شود. شود بلکه چیزی هست که فی البداهه خلق می

 های تکمیلی ج: فعالیت

 ارزشیــابـــــی

 تدریس(الف: تکوینی )در جریان 

 انواع تولید مثل رانام ببرید.    -1

 وظایف دستگاه تولید مثلی مردان را بنویسید.    -2

 دستگاه تولید مثل در انسان با دستگاه تولید مثل بقیه جانوران چه تفاوت هایی دارد؟    -3

 عواملی که به تنظیم دمای بیضه ها کمک می کنند را نام ببرید.    -4

 ...    و

 طول تدریسزمان: در 
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 گیرد( به صورت کتبی صورت می آزمون پایانی کهب: ارزشیابی تراکمی )

را های مختلف آن  دهد قسمت را نشان میی از برش عرضی دیواره لوله اسپرم ساز تصویر زیر شکل    -1

  ید.گذاری کن نام

 تفاوت بین زام یاخته اولیه و زام یاختک چیست؟    -2

 در الیه زاینده می ماند؟٬زامه زا بر روی  ٬از یاخته های حاصل از میتوز چرا یکی    -3

 را نشان دهید. n=6 2مراحل تولید اسپرم در جانداری با  ٬ شکل رسم با    -4
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دقیقه :11زمان   
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 بندی جمع

و ساخت دانش 

 جدید

 ارزشیابیآموزان و تکمیل آن توسط معلم به منظور ارائه بازخورد  جمع بندی درس توسط دانش

 های جدید آموخته شده نگاه کلی به دانش

 بندی نظرات فراگیران و ترمیم آموزشی جمع

 )میزان زمان صرف شده در این قسمت ارتباط معکوس با نتیجه ارزشیابی دارد(

 دقیقه 11زمان: 

 تعیین

تکالیف و اقدامات 

 بعدی

آموزان دارای مهارت طراحی و  برای برخی از دانش برش عرضی از لوله اسپرم ساز شکل رسم فردی:

و یا تهیه ماکت ویا کاردستی  از  شناسی نصب در تابلوی تخصصی زیست نقاشی به صورت بزرگتر جهت

 مراحل اسپرم زایی توسط دانش آموزان بهره دار واستفاده از آن در آزمایشگاه 

 رسم شکل مراحل اسپرم زایی در چند جانور فرضی با تعداد کروکوزوم کم  گروهی:

 منابع معتبر مکتوب یا اینترنتی ازتصاویرواقعی از یاخته های فوق الذکر  تهیه درس، مطالعه عمومی:

انجام شده به صورت مکتوب یا الکترونیکی  تدریستهیه گزارش  اقدامات برای جلسه تدریس بعدی:

  )فیلم و تصویر(.

 دقیقه 3زمان:

 دقیقه2زمان:به سولومون  ویا  ٬تولید مثل همانند بیولوژی کمپبل شناسی مربوط به مباحث  های زیست کتاب معرفی منابع
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