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

 اهداف و پیامدها سطح هدف

 ساده غذای یک تهیه و خوراک با آشنایی هدف کلی

اهداف 

 ای  مرحله

  شود آشنا خوراکی مواد و غذایی نایعص مفاهیم با آموز دانش -1

  کند درک را سالم خوراک اهمیت آموز دانش  -2

  بشناسد را خوراکی مواد و صنایع مشاغل آموز دانش  -3

 بداند را خوراکی مواد برخی نگهداری و فرآوری های روش آموز دانش  -4
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 اهداف )با رعایت توالی محتوای درسی(

 انتظارات در پایان آموزش

 حیطه و سطح 

 در بلوم

 ملی درسی برنامه عناصر

 تعقـل، ایمـان، علـم، عمـل و اخـالق

 عنصر
 عرصه ارتباط با

 خلقت خلق خدا خود

 * *  * علم آگاهی - شناختی  با مفاهیم اساسی صنایع غذایی آشنا می شوند. فراگیران

تعهد اخالقی در سااخت و تولیاد ماواد غاذایی را     دانش آموزان 

 جزو الینفک صنایع غذایی می دانند.

 عاطفی

 درونی شدن ارزش ها
  *  * اخالق

دانش آموزان رعایت نکات ایمنی و بهداشتی را در تهیه و تولید 

 مواد غذایی الزم می دانند

 شناختی

 درک و فهم
 * *  * معل

 * *  * علم درک و فهم شناختی مواد غذایی سالم و ناسالم را تشخیص می دهند انفراگیر

 توانایی گرم کردن شیر روی اجاق را داردبا کمک دبیر فراگیر 
 حرکتی -روانی 

 مشاهده و تقلید
  *  * عمل
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ماای توانااد ساافره  ی خااانوادهبزرگترهااابااا کمااک دانااش آمااوز 

بارای اعااای   آب پاز     –تخم مرغ ) نیمارو   صبحانه را آماده و

 خانواده تهیه کند.

 حرکتی -روانی 

 مشاهده و تقلید
 * *  * عمل

  *  * علم درک و فهم – شناختی سفره آرایی و آداب غذا خوردن را درک می کندفراگیر 

را فارآوری و از   می تواند شیر بدون کمک دیگران  دانش آموز

 .ن ماست تهیه کندآ

 حرکتی - روانی

 اجرای عمل بدون کمک
 * *  * عمل

رئوس 

 مطالب

 خوراک سالم و ناسالم

 تهیه خوراکی بهداشتی

 سفره آرایی

 تهیه غذای ساده

مواد و 

های  رسانه

 آموزشی

مللی باشللد و در آن دانللا آمللوزان یللا آبدارخانلله مدرسلله یللا کارهللاه محللآ آمللوزن ایللک درد کلل د درد 

ای ک سللی و سرسلا هللای کتللا  را بله هللور  هروهلی  للآ مللی    طبل  ککللا هلا و توتللیحا  دبیللر کارهل   

 هکچنلیک کنند و در تکک تدریس سواالتی که در ذهلک دارنلد از دبیلر یلا هلم هلروه هلای خلود ملی سرسلند           

 طبخ غذا با رعایت نکا  ایکنی می توان استفاده کردبرای تدریس عکلی ایک درد از ابزار 

 بینی سیا

 رفتار

  ورودی

 فراهیران :

روشلک کلردن اقلاا هلاز     بلا   – خوراکی هلای مالاز و غیلر مالاز را نلان ببرنلد       –آشنا باشند  خوراکیت با اهک

 نکا  ایکنی و بهداشتی طبخ غذا را بشناسند –آشنا باشند 

ایااد 

ارتباط 

 اولیه 

 و دقت در دانا آموزاندقت در وتع قسکی و روانی  -  ضور و غیا  -س ن و ا وال سرسی 

 ایک سودمان قهت تدریس بهینه آموزشیوتعیت مناسب فضای 

 زمان

 دقیقه 3

بندی،  هروه

مدل و 

ساختار 

 ک سی

هروه بندی دانا آملوزان بلر اسلاد توانلایی هلا ، ع قکنلدی هلا ، رفاقلت هلا و معیارهلای دییلر انالان ملی              

 و معکلوال بله   شود به طوری که در هر هلروه دانلا آملوزان قلوی و متوسلع و تلعی  وقلود داشلته باشلند           

 نفره هروه بندی می شوند   4هور  هروه های 

  شود برهزار کار عکلی و کارهاهیمدل ک د هم به هور  

ایااد  رون 

و تداون 

 انییزه

مشاغلی که در تهیه ،توزیع و طبخ غذا نقا دارند و درآمدهایی که از ایک بحث و تبادل نظر درمورد 

 آشپزی هتآ و       –ه های مرکزی طبخ غذا آشپزخان –راه به دست می آورند مثآ رستوران داری 

 زمان

 دقیقه 3
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ارزشیابی 

 آغازیک

 قاری درد از فکری بارن و قبلی های آموخته با متناسب سوال طرح

 ؟ چیست خوراک اهکیت -1

 ؟ چیست غذایی هنایع و محصوال  تنوع -2

 ؟ داشتید م قا  نزدیا از سرآشپز یا با  آیا -3

 ؟ داشتید هککاری منزل در خوراکی  سخت کارهای در آیا -4

   بهداشتی طبخ غذا را نان ببرید نکا -5

 زمان

 دقیقه 3

های  رون

 تدریس

 رون های متناسب با کار عکلی :

 کار عکلی – بحث هروهی – بارن فکری –هروهی کار

 های مرحله حین تدریس : فعالیت ب
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 کالس درسی آماده ساز

 کارگاه یا آبدارخانهآماده سازی 

 اخالق در کارگروهیبه فراگیران جهت رعایت تأکید 

 همکاری در کار گروهیراگیران جهت تأکید به ف

 تأکید به دانش آموزان در رعایت نکات بهداشتی هنگام تهیه خوراکی

 آماده سازی مواد و ابزار تهیه خوراکی

 

 

 

 

 

 

 زمان

 دقیقه 3
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  فعالیت فراهیران فعالیت دبیر

 

 

 

 

 

 

 جهتدر کارگروهی و تیمی اخالقی تأکید بر رعایت نکات 

 درس و گروهپیشبرد بهینه اهداف 
 گوش کردن و تأیید کردن نکات گوشزد شده

  گوش کردن ، سوال پرسیدن ناسالم و بهداشتی –ی مغذ –توضیح  غذاهای سالم 

 پودمان حل جداول و کارهای کالسی کمک به

سی پودمان حل جداول و پرسش ها و کارهای کال

ورت اعاای گروه به جاری با کمک دبیر و مش

 صورت بارش فکری
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 گرم کردن شیر
دانش آموزان با رعایت نکات ایمنی به کمک دبیر 

 د ماست یا پنیر گرم می کنندشیر را جهت تولی
 زمان

 دقیقه 55

 فرآوری شیر و تهیه ماست یا پنیر

بعد از جوشاندن شیر با کمک دبیر مایه ماست یا 

سرکه سفید برای تهیه ماست و پنیر به شیر اضافه می 

 کنند و نتیجه را یادداشت می کنند

توضیح و تأکید بر رعایت نکات ایمنی و بهداشتی هنگام تهیه 

 و طبخ غذا
 رعایت نکات گوشزد شدهدن و شنی

 نخود   یا ... –لوبیا  –عدسی  –تهیه صبحانه ) تخم مرغ 

دبیر و با توجه به با مشورت در پایان دانش آموزان 

برنامه ریزی یک صبحانه برای هم تدارک و تهیه می 

مواد و امکانات مدرسه  –کنند. این صبحانه به سالیق 

 بستگی دارد

های  فعالیت

 خ قانه

 آموزان دانا

سل ی  و امکانلا  خلود را سلنایده و بلرای هفتله آینلده        دبیلر و دانلا آملوزان    در  یک آملوزن ایلک درد   

تصللکیکی مبنللی بللر اداملله تللدریس ایللک سودمللان مللی هیرنللد تللا بلله نحللو ا سللک ایللک درد تللدریس شللود و 

 دانا آموزان هم با ع قه تهیه غذا را مهم تلقی کنند 

 های تکمیلی : فعالیت ج

لاب
یل
زش
ار

 ی

 د :می کنارهای زیر ارزشیابی با توجه به معیدانش آموزان  کار و تالش دبیر پس از دیدن 

رعایلت   –تکیلزی کلار    –فعالیلت بیشلتر    – تعاملآ افلراد هلروه بلا هلم      –کارهروهی  –خ قیت  

 سرهیز از اسراف و        –رعایت بهداشت فردی و محیطی  –نکا  ایکنی 

خلوراکی کله تهیله کردنلد را      بیشلتر بلرای ارزشلیابی   ن خواسلته ملی شلود    از دانا آملوزا سپس 

 به کارشان بدهند را تست و خودشان نکره ارزشیابی 

 زمان

 دقیقه3

 بندی قکع

و ساخت 

 قدیددانا 

بیللان  و دریافللت دیللدهاه هللای فراهیلران توسللع دبیللر و آمللوزن هلا  مللرور بیلان خ هلله درد و  

 توسلع دانلا آملوزان و قکلع     سخلت ملواد غلذایی قدیلد    ی بلرا  ابتکارا  قدیلد تاربیا  و ارائه 

 به هور  قکعی مطالب بندی

 زمان

 دقیقه 2

 تعییک

تکالی  و 

 بعدیاقدان 

و ع قکنلدی دانلا آملوزان بله ایلک درد از دانلا آملوزان خواسلته         عکللی بلودن   با توقله بله   

رنلد تلا   می شود یلا خلوراکی س سلنتیل دلخلواه در منلزل تهیله و قلسله آینلده بله کل د بیاو          

بلا هلم ک سلی     هم یا نکایشیاه و قشنواره غلذایی در کل د دایلر شلود و هلم یلا دورهکلی       

  خوراکی های تهیه شده در ک د داشته باشند هرف با  ها و دبیر

 زمان

 دقیقه 2

 معرفی منابع

 معرفی سایت کاروفناوری ک له قهت دانلود فیلم های هنایع غذایی و قوا  کارهای ک سی

 
 زمان

 یقهدق1
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