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 طرح درس روزانه درس زیست شناسی

ت
صا

شخ
م

 

ی
کل

 

خط  نیموضوع درس: سوم شماره طرح درس:  

  یدفاع اختصاص) :یدفاع

 (3گفتار  5فصل 

 تاریخ اجرا: 

 

دقیقه90مدت اجرا:  

 

  مکان: 33تعداد فراگیران: یازدهم الفکالس:  : یمجر

 الف: قبــل از تـــــــدریــس

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

سطح 

 هدف
 اهداف و پیامدها

 یخط دفاع نیدر سوم یدفاع اختصاص یها سمیبا مکان رانیفراگ ییآشنا هدف کلی

اهداف 

 ای مرحله

 ، را بدانند. یخود ریعامل غ یاختصاص یی، در شناسا یدفاع اختصاص تیاهم رانیفراگ -1

 ها و محل ساخته شدن آنها آشنا شوند. تیبا انواع لنفوس رانیفراگ -2

 آشنا شوند. هیو ثانو هیو پاسخ اول Tو  B تیعمل لنفوس یبا چگونگ رانیفراگ- -3

ف
هد

 
ی 

ار
فت

ی ر
ها

ش
وز

آم
 

 محتوای درسی(اهداف )با رعایت توالی 

 انتظارات در پایان آموزش

 حیطه و سطح در بلوم

حیطه و 

سطح در 

 بلوم

 

 عناصر برنامه درسی ملی

 تعقـل، ایمـان، علـم، عمـل و اخـالق

 عنصر
 عرصه ارتباط با

 خلقت خلق خدا خود

با  دهیچیپ اریبس یبتوانند نظم را در سامانه ا رانیفراگ 

 کنند.  سهیو مقاالل مثال استد

 -یشناخت

درک و فهم 

 یو کاربرد

 تعقل
 

*  * 

 فهیشــر4 هیدفاع را از آ ســمیمکان تیاهم رانیفراگ

، إِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْهَا حَافِظٌ الطارق: قرآن از ســوره

 بزنند. سهیدست به مکاشفه و مقا

 -یشناخت

 درک و فهم 

علم و 

 تعقل
* *  * 
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هوشمند  یرا از وجود ذهناسـتدالل خود  رانیفراگ

و  بر هم کنش  عتیطب یاجزا و خلق یدر طراح

 و شباهت آن با برهم کنش بدن آن یاجزا انیم

 انیدو ب نیا انیدر بدن و م گانهیانسان  و انواع ب

 کنند.

 یمهارتها

 یاخالق
   * * ایمان

آن در  یو گردش اجـزا   یمنیا یها ازیبه ن رانیفراگ

زنده تعقل کرده و دسـت  موجود بدن  یداخل طیمح

عناصـر   عناصــر موجـود و   انیم یبه اکتفـات ارتباط

 بزنند. عتیطب

 -یشناخت

درک و فهم 

 یو کاربرد

علم و 

 تعقل
*  

 
* 

مقاومت از نظر نقش و  یدر مورد دفاع و القا رانیفراگ

 انیـ عات خـود را ب الاط یعملکرد و یتنوع ســاختار

 کنند.

 -یشناخت

 درک و فهم

علم و 

 تعقل
*   * 

 ریدفاع را در برابر غ شـدن یاختصـاصـ رانیفراگ

 دهند. حیتوض در انسان یاختصاص

 -یشناخت

 درک و فهم

علم و 

  تعقل
  * 

 یها رندهی، گ ریدرگ یها اختهی یبا معرف رانیفراگ

 دهند حیرا توض یژن یآنت

 -یشناخت

درک و فهم 

 یو کاربرد

علم و 

  تعقل
  * 

را  در انســان با  یلنفاو ینقش اندام ها رانیفراگ

و  سهیها مقا تیگردش لنفوس و دیتوجه به دو کار تول

 کنند. انیب

 -یشناخت

درک و فهم 

 یو کاربرد

 عمل
 

  * 

را  یلنفاو یاندام ها 10با توجه به شــکل  رانیفراگ

 فهی، با وظ یگرید یبخش ها کرده ، به ینامگذار

 رک اشاره کنند.شتم

 -یشناخت

 درک و فهم

علم و 

 تعقل
   * 

در  B یها تیعملکرد لنفوس تیبتوانند اهم رانیفراگ

 .ذکر کنند یاختصاص یمنیا

 -یشناخت

 درک و فهم
 *    عمل

 انی، ب یاختصاص یمنینقش پادتن را در ا رانیفراگ

 .کنند

 -یشناخت

 درک و فهم
 *    علم
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 تیپادتن ، اهم یو نامگذار12با رسم شکل  رانیفراگ

اتصال در پادتن را  گاهیژن با جا یتناسب شکل آنت

 کنند. انیب

 -یشناخت

درک و فهم 

 یو کاربرد

 *    علم

 حیرا توض 13دو نوع پادتن را با رسم شکل  رانیفراگ

 دهند.
 *    عمل شناختی

فعال  ریمختلف پادتن را در غ یروش ها رانیفراگ

 .دهند حیژن توض یکردن آنت

 -یشناخت

 درک و فهم 
 *    علم

 -یشناخت کنند. انیکاربرد پادتن آماده را ، ب رانیفراگ

درک و فهم 

 یو کاربرد

 علم
 

  * 

در  T یها تیعملکرد لنفوس تیبتوانند اهم رانیفراگ

 ذکر کنند. یاختصاص یمنیا

 -یشناخت

 درک و فهم 
 *    عمل

 -یشناخت دهند. حیرا توض نیروش مبارزه با پرفور رانیفراگ

فهم درک و 

 یو کاربرد

 *    علم

را بتواننـد با توجه به عملکرد  7 ـتیفعـال رانیفراگ

 .دهند حیتوضT یها تیلنفوســ

 -یشناخت

درک و فهم 

 یو کاربرد

 *    عمل

را در  یپاسخ اختصاص دنیعلت طول کف رانیفراگ

 دهند. حیدفاع توض

 -یشناخت

 درک و فهم 

علم و 

 عمل
   * 

تر و سربعتر را در پاسخ  یعلت پاسخ قو رانیفراگ

 .دهند حیتوض هیثانو

 -یشناخت

درک و فهم 

 یو کاربرد

علم و 

 عمل
   * 

 -یشناخت دهند. حیرا توض 15نمودار شکل  رانیفراگ

 درک و فهم 
 *    علم
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رئوس 

 مطالب

  یخط دفاع نیسوم 

 ژن ها یآنت ییها و شناسا تیلنفوس

 B تینحوه عملکرد لنفوس

 انواع پادتن ها 

 نحوه عملکرد پادتن

 T تینحوه عملکرد لنفوس

 یاختصاص یمنیدر ا هیو ثانو هیپاسخ اول

مواد و 

های رسانه

 آموزشی

 یالکترون یمحتوا زا اسـتفاده – کـالکترونی کتـا – درسـی بکتـا – هوشـمند تـابلو – کـماژی –بـرد  ـتیتابلو وا

 ریتصاو -شـو  تـادی –و شـبکه  نترنـتای – یآموزشـ لمفـی – ـریشـده توسـط دب هیته

 

بینی  پیش

رفتار 

 ورودی

  یمهارت ازین شیپ

 معمول.....   یجستجوگر ها قیجستجو از طر یساز نهیو به نترنتیبا ا  ییآشنا

  یدرس یها ازین شیپ 

 دهند حیخط اول و دوم دفاع را توض رانیفراگ 

ایجاد 

ارتباط 

 اولیه

دانش آموز  بتیشدن علت غ ای، جو  بایور و غضو ح ی: ســالم و احوال پرس رانیبا فراگ ریارتباط دب

 شیپ یها تیفعال ی، بررس یمالو ک یبا دانش آموزان از طرق بصر یدر جلسه قبل ، ارتباط عاطف

 یدانش آموز یشده گروه ها ینیب

 یبحث یها گروه لیتفــک یها برا یو صــندل زهایم میتنظ قیاز طر گریارتباط دانش آموزان با هم د

 یو عمل

هوشمند،  تابلو یبر رو یکیو الکترون یدرس ب: اسـتفاده از کتا یدرسـ یبا محتوا رانیارتباط فراگ

 یآموزش لمی، پوستر ها و ف دهایاسال شینما

ن 
زما

25 
قه

دقی
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بندی  گروه

مدل و 

ساختار 

 کالسی

مختلف  یها ییتوانا یبر مبنا ینوع گروه بند نیمتفاوت : ا یها یدانش آموزان بر اســاس توانمند یگروه بند

و انجام  یمفـارکت یکارها»انجام  یمختلف برا یها ییبراســاس توانا یگروه بند ردیگ یدانش آموزان شــکل م

 باشد. یم ریس با طرح زالک دمانیباشد. چ ینفره و تعداد گروه شش م 5گروه  یاضباشد. اع یم« کار  یواحدها

 

روش 

ایجاد و 

تداوم 

 انگیزه

شود . همزمان با  یم دهیرا که تا کنون دانش آموزان داشته اند را از دانش آموزان پرس ییواکسن ها

کند  یم جادیرا ا یدائم یمنیواکسن ها  ا نیا ایو آ ندشـده ا هیدانش آموزان که از کجا ته یبحث ها

 .دشون یرا با کم  دانش آموزان به تخته کالس نصب م یلنفاو یاندام ها ی، پوسترها

 

ن:
زما

 5 
قه

دقی
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ارزشیابی 

 آغازین

 .دیکن سهیخط اول و دوم دفاع را مقا -1

 را دارند؟ ینقش اصل یکه در خط دوم دفاع دیفناسیرا م یچه عوامل -2

 .دیکن سهیمقا فهیو آنها را از نظر ساختار و وظ دینام بر را دیسف یها چهیانواع گو -3

 ها در کدام بخش بدن است؟ تیساخته شدن لنفوس -4

 د؟یکن سهیها را با هم  مقا تیمحل بلوغ لنفوس -5

 چگونه است؟  یمنیدر ا بالتها سمیمکان -6

 ست؟یچ ینقش تب در خط دوم دفاع اختصاص -7

ن 
زما

5 
قه

دقی
 

های  روش

 تدریس

 بر  یمبتنIT 

 یفافشو اکت یکاوشگر 

 یگروه یبحث ها 

  

های مرحله حین تدریس فعالیتب:   

ده
ما

آ
 

ی
از

س
  دیو اسال لمیف شینما یشو برا تایروشن نمودن لپ تاپ ، د 

در مورد  ساز و کار خط اول و دوم دفاع انسان  و   یجلسه قبل یدیطرح سـوال از بحث کل

زدن بحث  دیآن  جهت مباحثه و کل امدیدو خط در مبارزه و پ نینداشــتن ا  ییکـارا جهینت

 یخط ســوم دفاع

ن 
زما

5 
قه

دقی
 

ید
جد

س 
در

ه 
رائ

 ا

باشد( یم وستیبه پ نتیپاورپو لی)فا  یدرس دفاع اختصاص هیمراحل ارا   

های دانش آموزان فعالیت های معلم فعالیت  

: و طرح سوال یدفاع اختصاص  دیمفـاهده اسال

 یآنت ؟یاختصاص ریدر برابر غ یدفاع اختصاص

 ست؟یژن چ

رون و د انیگروه هـا  بـا بحث م ـهشیروال همطبق 

به صورت فعال به  یدرس  بو با مراجعه به کتا یگروه

 رسند. یپاسخ ها م
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از   یریگ جهیپاســخ ها و نت افتیبا در ریدب

 شینما  یبعد دی، اســال یقبل یســوال ها

 محل ســوال  : نیشــود و طرح ا یداده م

؟ در کجا هر کدام  Tو  Bها  تیلنفوس دیتول

 شوند؟ یبالغ م

  بشکل و متن کتا یپاسـخ به  ســوال ها با بررســ

 یپاســخ  ها دنینظرات متفاوت که با شــن هیو ارا یدرس

 یات مناســب ، به صورت فعال پاسخ ها ریغیمتفاوت و ت

 شود. یم یریگ جهیو نت یآور عجم حیصح

،  یمرحله قبل یاز پاسخ ها یریگ جهیبا نت

 یسوال ،یژن یآنت یها رندهیگ  دیاسال شینما

ژن ها توسط  یگردد: چگونه آنت یطرح م

 شوند؟ یم ییها شناسا تیلنفوس

ها و نظرات به  دگاهید افتیبا در جیمرحله به تدر نیدر ا

 .شود یم دهیکامل رس یفعال به پاسخ ها صــورت

شود  یداده م شینما یلنف یاندام ها 5 دیالاسـ

اندام ها را  نیگردد: نقش ا یم مطرح یو سوال

 د؟یکن سهیمقا یدر دفاع اختصاص

 رادیپاسخ  داوطلب شده و پس از ا یاز گروه ها برا یکی

 رسند. یو مورد نظر م مینظرات ، به پاسخ مستق

طرح  یشود و سوال یداده م شینما 6 دیالاسـ

ژن چگونه  یآنت ییشناسا گردد: مراحل یم

 شود ؟ یم افتیاست؟ پادتن در کجا 

نظرات ،  یبند عپاســخ ها به صــورت مباحث فعال و جم

 .رساند یمورد نظر م جهیآموزان را به نت دانش

و با  یقبل یدهایالاز اســ یریگ جـهینتبا 

در  ی، سـوال B تیلنفوسـ نحوه عمل دیالاســ

روش  مرحله در 4گردد:  یمطرح م دیالاسـ

؟ز  دیده حیپادتن را بتوضــ دیمبارزه و تول

 قیمبارزه از طر لمیف نترنتیاتصال به ا قیطر

 .دیینما افتیپادتن را در

 یگاهشدان تیسا هیبا فرصت مناسب و ارا

Khanacademy.org ریدانش آموزان تصو تیبا فعال 

 .گردد یکامل جستجو و بحث م
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 یم هیشـکل و سـاختار پادتن ارا 9 دیالاسـ

گردد : چنـد  یمطرح م ییگردد و سوال ها

اســت ؟ از   دهیژن به پادتن چســب یآنت

ژن   یاتصــال پادتن به آنت  ریتصــاو نترنـتیا

 د؟ییو بحث نما سهینموده مقا افتیرا در

به شبکه وارد شده و در  یدانش آموزان به صـورت گروه

ساختار و عمل پادتن را بحث و Study.com تیسا

 . ندینما یم سهیمقا

دهد.  یخود را م حاتیتوضــ نیریســا یبرا یهر گروه

مناسب  یریگ جهیگردد و نت یم یبند  عها جم جهینت

 .شود یانجام م

،  11انواع پادتن ها و  10 دیالاس شیبا نما

 یم انیطور کامل ب هر کدام به یها یژگیو

 نیشــود و از دانش آموزان خواســته شــده ا

جلسه  یبردارند و برا ادداشتیها را   یژگیو

 بعد آماده کنند.

و طرح سـوال از دانش اموز ان و  ادداشـتیـاهده و شم

برعکس و فعال  ریبه صورت مس ریدب یپاسخ ها دنیشـن

 خواهد بود.

داده  شینحوه عمل پادتن ها نما 12 دیالاس

 یم ییطرح ســوال ها ها دیالشود. از اس یم

روش  نیشود: چند روش قابل مفاهده است ؟ ا

 شوند؟    یم ییندهایها منتج به چه فرآ

مکمل و  یها نیاز  پروتئ یبـا توجه به اطالعات قبل

 یم هیماکروفاژها فعاالنه گروه ها پاســخ سواالت را ارا

 رسند. یشوند م دهیرس دیکه با یا جهیو به نت ندینما

 یداده م شیمرحله نما نیدر ا 13 دیالاسـ

کاربرد پادتن آماده را  دارد و تیشود که اهم

 .کند یم لیتکم

که توجه نکرده بودند ،  یاز نکات یدانش آموزان بـه برخ

 یبرا یترشیب جانیشوند و از دانستن آن ه یم  ریغافلگ

 کنند. یم دایدانستن پ

شـود و سوال  یداده م شینما 14 دیالاسـ

 یبرا T یها تیلنفوس گردد: یطرح م ییها

 اند؟ افتهی زیکدام عوامل تما ییشناسا

قبل دارند و  یکه از ســالها یدانش  آموزان با اطالعات

، شروع به  یدرسب اهده شده و مراجعه به کتاشم ریتصــاو

کنند. فعاالنه پاسـخ ها را جستجو کرده و نظر  یمکاشفه م

 افتیپاسخ ها به در ری. مسندینما یرا درخواست م ریدب

 شود. یم حیکامل و صح ی دگاههاید
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شـود و از دانش  یداده م شینما 15 دیاسـال

شود با نحوه عملکرد  یآموزان خواسته م

 .ندینما سهینده بحث و مقاشک T تیلنفوس

 میاطالعـات داده شــده  ، دانش آموزان را وارد مفاه

 کند. یدرس م یبیو ترک یکاربرد

 شینما بکتا تیفعال 13و  17،  16 دیسـال

شود تا  یبحث گذاشته م داده شـده و سوال به

 شود. یریگ جهینت حیصحب جوا

درک و فهم  ،یریادگی   لیفعال موجب تکم یپـاســخ هـا

 گردد. یگفتار م نیا یمطالب درس

و  هیاز پاسخ اول یلینمودار تحل 15 دیاسـال

 شود . یگذاشته م است و به بحث هیثانو

خود را از از برخورد اول و دوم  یها دگاهیدانش آموزان د

 یم انیب ،یو سرعت پاسخ دفاع اختصاص گانهیب با عامل

 کنند.

 دقیقه 50زمان:  مدت

 گانهیمبارزه با عوامل ب یچگونگ لمیخون و ف یدهایالماهده اس

ت
الی

فع
 

ی 
ها

ش
دان

ه 
قان

ال
خ

 

ان
وز

آم
 

و  ردیگ یآن به عهده م فیرا با ساختار و وظا تینوع لنفوس کی یدانش آموزان ، هر گروه معرف نهادشیبه پ

 دهند. هیارا و بروشور ی، نقاش دیال، اس لمیف شیرا در قالب نما تیقالتوانند هر گونه خ یپروژه م نیا یبرا
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ی
یاب

زش
 ار

 (سیتدر انی)در جر ینیالف: تکو

کنند و به  ستیجلسه را ل نیشده در ا هیارا یشود همه سوالها و پاسخ ها  یاز دانش آموزان خواسته م

 .کنند ادداشتیگفتار در دفتر  نیعنوان نکات ا

  : یتراکم یابیارزش

گردد و پاسخ  یم هیگفتار است به دانش آموزان ارا نیا یاز سوال ها یمرور یآخر که مجموعه ا دیاسال

 :ردیگ یقرار م یابیو ارز یآنها مورد بررس

 :دیرا پر کن یخال یجا
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 میباشـد و مفاه یجلسـه مـ ـنیشـده در ا ـهیمطالـب ارا یبنـد عجمـمبارزه و دفـاع ،  لمیف شینما

 گردد. یم ییشده باز آرا هیارا

ن:
زما

3
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ی
 .دیخود قرار دهرا پاسخ داده و با نام  13گ سوال ال: در وبیبه طور فرد 

عمل  به دلخواه ، نحوه T ایو  B تیموضـوع در ارتباط با عملکرد لنفوس کیب :گروه ها با انتخایگروه

 .ندینما هیجلسه بعد ارا یو برا قیرا تحق

 گ قرار داده شود.الرا در وب نیکه برتر دیینما یگفتار را طراح نیت از االسوا نی: بهتریعموم

ن: 
زما
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