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کالس:هشتم

طرح درس روزانه (برای یک جلسه)درس
تفکروسبک زندگی
نام درس:رفتارهای پرخطرچیست؟
تعداددانش آموزان:
اهداف کلی
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22نفر

مدت تدریس:

آشنایی بارفتارهای پرخطر

-تعریف رفتارهای پرخطر -آشنایی

باموادمخدروعوارض های مخرب جسمی وروانی ناشی ازموادمخدروپیامدهای
آن
اهداف

-1دانش اموز بارفتارهای پرخطر آشنا می شود

جزیی

رفتارهای پرخطر آشنامی شود
 -0آشنایی باسابقه تاریخی مصرف موادمخدر
جسمی وروانی موادمخدر

 -2دانش اموز باانواع
-9آشنایی بامهمترین عوارض

 -5آشنایی باعوارض اجتماعی اعتیاد

اهداف

-1دانش آموز بعداز آشنایی بارفتارهای پرخطر از آنهادوری می کند.

رفتاری:

-2درانتخاب دوستان جدید دقت بیشتری می کند.
-0به خواسته های نابه جای همساالن خود بااعتمادبه نفس بیشتری ((نه))می
گوید.

روش

وسایل

گروهی -پرسش وپاسخ -بارش مغزی - -پخش فیلم

کتاب -تخته هوشمند cd -آموزشی ودرسی-پوستر-ماژیک-تخته وایتبرد

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
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فعالیتهای

بانام ویادخدا-سالم واحوالپرسی از دانش آموزان وذکرمناسبت هفته -تالوت

قبل

آیت الکرسی -حضور وغیاب

زمان
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ازتدریس
رفتارهای

پرسش از چند دانش آموز داوطلب (ازدرس قبل)

زمان
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ورودی
(ارزشیابی
تشخیصی)
فعالیتهای

(بیان خالصه از درس قبل از دانش آموزان) ابتدا معلم از چندنفر از دانش اموزان

معلم

میخواهد درخصوص ارائه گزارش پژوهشی به طور مختصرتوضیح دهد ومراحل

ودانش آموز تهیه یک گزارش رابیان نماید)وسپس معلم بانشان دادن تصویر ابتدای درس از
دانش آموزان میخواهد درخصوص تصویر داده شده نظرات خود راارائه وبیان
نمایند وپس ازشنیدن نظرات توضیح مختصری درمورد رفتارهای پرخطر وانواع
آن مطالبی راارائه واز دانش آموزان میخواهد فعالیت (1فردی)درجلوی پاراگراف
به سواالت درس که کدام رفتارزیرپرخطروکدام رفتار بی خطر یاکم خطر
میباشد،پاسخ داده و وبا استفاده از پوسترهای آموزنده درخصوص راههای
مراقبت ازخود ورهایی از دام اعتیادوهمچنین نکته بسیار آموزنده وجالب 7سین
سیگار "سرطان ،سرفه،سردرد،سکته،سرگیجه،سیاهی دندان،سیاه سرفه" که
همان (عوارض جسمی )میباشد مطالبی نوشته وارائه می دهدواز آنان
میخواهددربحث کالسی (فعالیت )2همه دانش آموزان مشارکت داشته باشندو
پس از پخش فیلم آموزشی وهمچنین فیلم کوتاهی که توسط یکی از دانش
اموزان تهیه شده نتایج وبازخورد فیلم رابیان نمایند
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فعالیت

معلم مطالب درس راباکمک دانش آموزان روی تابلو نوشته وجمع بندی می کند
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تکمیلی
ارزشیابی

دبیر(:عوارض اجتماعی وروحی –روانی ناشی ازاستفاده از موادمخدر را،از

پایانی

چنددانش آموز سوال می کند.وجواب پرسشهاراکامل می کند.

تعیین

-1فعالیتهای فردی وفعالیتهادرمنزل راتکمیل کنند

وتکلیف

-2دانش آموزان درمورد اعتیاد نقاشی بکشند یاکل اعضای گروه درمورد
اعتیادروزنامه دیواری وبروشور ،مقاله،یاپاورپوینت تهیه کنند.وبرای هفته آینده
تکالیف خودراارائه دهند.
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