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 9:  شماره طرح درس
 پایش رشد کودک:  موضوع درس

 کودک تکامل و رشد پایش با آشنایی
 دقیقه 58 : اجرا مدت ........:   تاریخ اجرا

  :دبیرنام 

 مدرسه :

 نهم:  کالس

 999تا  909صفحات 
 کالس درس:  مکان نفر 42:  دانش آموزانتعداد 

 ســدریـــــــل از تــقبفعالیت های  الف: 

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

 اهداف و پیامدها سطح هدف

 کودک تکامل و رشد پایش چگونگی با آشنایی هدف کلی

اهداف 

 ای  مرحله

 .آن را بشناسدفراگیر رشد و عوامل مؤثر در  -1

 .کند درک را کودک تکامل و رشد ای دوره پایش اهمیت آموز دانش -2

 .شود آشنا کودک رشد پایش نحوه با آموز دانش -3

 .بداند را کودک رشد پایش و ارزیابی ابزارهای و ها روش آموز دانش -4

 .ببرد لذت گرانخود یا دی بدنی توده نمایه محاسبه و وزن و قد گیری اندازه از آموز دانش -5
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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

 اخالق اصول رعایت ی،پذیر مسئولیت مثل مهارت هایی فراگیر

 موثر می داندرا در آموزش این درس سازی؛ و مستند ای حرفه

 شناختی 

 درک و فهم
 * *  * تعقل

 * *  * علم آگاهی – شناختی .آشنا می شود آن مفهوم رشد  و عوامل مؤثر بر با دانش آموز

 .کودک را می دانند رشد  پایش ابزارهای و ها روش انفراگیر
  شناختی

 و فهم درک
  *  * علم

  *  * عمل کاربرد - شناختی .گیری نماید ترازو وزن کودک را اندازهبا می تواند  آموز دانش

می تواندد بدا ابدزار سدنتش متدر ، قدد       با کمک دبیر  آموز دانش

 کند.گیری  اندازهرا به صورت خوابیده و ایستاده  کودک

 حرکتی – روانی

 تقلید و مشاهده
  *  * عمل

می تواند با ابزار سنتش متدر ، محدی    با کمک دبیر  آموز دانش

 گیری کند. های بدن کودک )دورسر و دور بازو( را  اندازه

 حرکتی – روانی

 تقلید و مشاهده
  *  * عمل
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اهمیت و کاربرد کدارت رشدد کدودک را درک مدی      آموز دانش

 کند
  *  * علم  درک و فهم –شناختی 

بدن خدود    تودۀ نمایۀمک دیگران بدون ک می تواند آموز دانش

 می کند بررسیآن را روی کارت رشد  ، ورا اندازه گیری 

 حرکتی – روانی

 اجرای عمل بدون کمک
 * *  * عمل

رئوس 

 مطالب

 تعریف رشد

 عوامل مؤثر بر رشد

 روش های پایش رشد

 ابزارهای پایش رشد

 نمایه توده بدنی

مواد و 

های  رسانه

 آموزشی

مراحل آموزش های مرتبط ت دبیر حاتوضیدر آن دانش آموزان طبق  می باشد که کالسرس محل آموزش این د

 را طی می کنند. این درسبا 

این پودمان ممکن است دبیر با هماهنگی مدیر مدرسه دانش آموزان را به خانه بهداشت محل برده و تدریس در 

دستگاه  –رایانه  دریس در مدرسه می توان ازتدریس را آنجا در حضور بهیار مرکز ادامه دهد. ولی در صورت ت

 .بگیردا ممکن است این شاخص ها را روی دانش آموزان  اندازه ی ترازو و ماکت کودک استفاده کرد. -متر  -دیتا 

 بینی پیش

 رفتار

  ورودی

 فراگیران :آیا 

ری رشتتد ابتتزار ستتنجش و انتتدازه گیتت  – پتتایش رشتتد در دوران م تنتتف زنتتدگی را درک متتی کننتتد اهمیتتت 

کتتارت  –بتتا بهیتار برختتوردی داشتته انتتد    –بتته خانتته بهداشتت مرارعتته کترده انتتد    –کتودک را متتی شناستند   

 استاندارد نمایه توده بدنی را می دانند. –رشد را می شناسند 

ایجاد 

ارتباط 

 اولیه 

و دقت در  دانش آموزاندقت در وضع رسمی و روانی  - حضور و غیاب -سالم و احوال پرسی 

 رهت تدریس بهینهفضای آموزشی  ت مناسبوضعی

 زمان

 دقیقه 3

بندی،  گروه

مدل و 

ساختار 

 کالسی

گروه بندی دانش آمتوزان بتر استاس توانتایی هتا ، عالقمنتدی هتا ، رفاقتت هتا و معیارهتای دیگتر انجتام متی              

ه ورتود داشتته باشتند.  و معمتو  بت     بتا رهته بتدنی م تنتف     شود به طتوری کته در هتر گتروه دانتش آمتوزان       

 نفره گروه بندی می شوند . 4صورت گروه های 

 شود. برگزار می کار عمنیمدل کالس هم به صورت 

ایجاد  روش 

و تداوم 

 انگیزه

امروزه بسیاری از رشته های پر م اطب و با داوطنب زیاد رشته های حوزه عنوم تجربی و زیر گروه 

دبیر در مورد این رشته ها مانند  بهیاری و سایر شاخه ها باعث  های پزشکی می باشد توضیحات

 ایجاد انگیزه در دانش آموزان می شود

 زمان

 دقیقه 3
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ارزشیابی 

 آغازین

 راری درس از فکری بارش و قبنی های آموخته با متناسب سوال طرح

 ؟ شود می انجام کودک رشد پایش مکانی چه در -1

 ؟ کردند گیری اندازه را کودکی یا دخو وزن و قد حال به تا آیا -2

 ؟ اند زده سر بهداشت های خانه به آیا -3

 ؟ چیست کودک و نوزاد تکامل و رشد پایش اهمیت -4

 زمان

 دقیقه 3

های  روش

 تدریس

 روش های متناسب با کار عمنی :

 گروهیکار – بحث گروهی –بارش فکری  – عمنیکار

 های مرحله حین تدریس ب : فعالیت
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 محیط آموزشآماده سازی 

 ابزار سنجشآماده نمودن 

 عکس یا فیلم مرتبط –آماده کردن اسالید 

 تأکید به فراگیران جهت رعایت نظم و انضباط گروهی

 تأکید به فراگیران جهت رعایت اخالق در کارگروهی

 تأکید به فراگیران جهت همکاری در کار گروهی

 دعوت از بهیار مرکز بهداشت در صورت صالحدید عوامل مدرسه و داشتن وقت
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  فعالیت فراگیران فعالیت دبیر

 

 

 

 

 

 

 زمان

 دقیقه 56

و و همکاری شایسته اعضاء  تأکید بر رعایت نکات اخالقی

 و انضباط هنگام کار منظ
 گوش کردن و تأیید کردن نکات گوشزد شده

  و طرح سواالت خود در این زمینهگوش کردن ،  به همراه پخش فیلم یا نمایش عکس مرتب  تعریف رشد 

 با فیلم یا تصویر توضیح عوامل مؤثر در رشد کودک
با دقت به صحبت های دبیر گوش داده و فراگیران 

 ین اگر سوالی داشتند از دبیر می پرسنددر این ح

 توضیح اهمیت پایش رشد کودک

فراگیران با دقت به تصاویر ، فیلم ها یا سایر ابزار 

کمک درسی و صحبت های دبیر توجه کرده  و در 

 این حین اگر سوالی داشتند از دبیر می پرسند
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 کودک رشد پایش ابزارهای و ها روشتوضیح 

ابزارهای اندازه توضیحات دبیر فراگیران بعد از 

گیری سنتش رشد کودک ) متر و ترازو ( را از 

 نزدیک دیده و آنها را تست می کنند.

 یک دانش آموز اندازه گیری وزن و قد

پس از سنتش معیارهای رشد یک دانش آموز 

توس  دبیر تمام دانش آموزان با رعایت نظم و 

ا اندازه گیری انضباط به نوبت اندازه قد و وزن خود ر

 کرده و اعداد آنها را یاد داشت می کنند

بدست آوردن نمایه توده بدنی چند فراگیر و بررسی آن در 

 111روی کارت رشد صفحه 

اعدادی را  دبیر  اندازه گیری هایفراگیران بعد از 

که در سنتش قد و وزن خود به دست آورده اند را 

ده بدنی در فرمول مربوطه قرار داده و شاخص تو

 خود را روی کارت رشد مشخص می کنند

های  فعالیت

خالقانه 

 آموزان دانش

ممکتن استت دانتش آمتوزان در انتدازه گیتری هتا و بدستت آوردن نمایته تتوده بتدنی            این پودمتان  آموزش  در

 خود و هم کالسی ها خالقیت ها و ابتکاراتی را بروز دهند این ابتکارات مورد توره دبیر قرار می گیرد

 های تکمیلی ج : فعالیت

ی
تاب
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 دانش آموزان با توجه به معیارهای زیر نمره  ارزشیابی می دهد : گروهیدبیر پس از دیدن کارهای 

رتواب   –تعامتل افتراد گتروه بتا هتم       –کتارگروهی   -نشتان دادن عالقمنتدی    –ابتکتار  وخالقیت 

 دقت در عمل و .... – رعایت نظم – به سوا ت

 در نظر می گیرد.کار دانش آموزان نمره ارزشیابی  ایدبیر برسپس 

 زمان

 دقیقه3

 بندی رمع

و ساخت 

 دانش ردید

بیان خالصه درس و مرور آمتوزش هتای قبنتی و دریافتت دیتدگاه هتای فراگیتران توستط دبیتر و          

 و رمع بندی مطالب بیان تجربیات و ارائه راه کار و فنون ردید توسط فراگیران یا دبیر

 زمان

 قهدقی 2

تعیین 

تکالیف و 

 اقدام بعدی

 می خواهد یکی از کارهای زیر را در منزل انجام دهند. از دانش آموزان درس دبیر پایان  در

تهیتته  ثبتت و انتدازه گیتری شتاخص هتتای رشتد بترادران یتا ختتواهران کوچتل ختود در منتزل و          

کتتارت تحقیتتق در متتورد  –مصتتاحبه بتتا بهیتتار مرکتتز بهداشتتت محتتل زنتتدگی    –گتتزارش از آن 

 رشد و .................................

 زمان

 دقیقه 2

 معرفی منابع

 انذازه گیری شاخص های رشدنحوه  کالله رهت داننود فینم های آموزشمعرفی سایت کاروفناوری 
 

 زمان

 دقیقه1

 


