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طرح درس روزانه درس زیست شناسی()1
کلی

مشخصات

شماره طرح
درس11 :

موضوع درس :دفاع بدن

تاریخ اجرا:

مدت اجرا90:دقیقه

مجری:

کالس :یازدهم تجربی

تعداد فراگیران42:نفر

مکان:

الف :قبــل از تـــــــدریــس
اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقهبندی جدید بلوم
سطح

اهداف و پیامدها

هدف

هدف کلی فراگیران با نخسﺘیﻦ ﺧﻂ دفاﻋی و برﺧی از واکنﺶ های سیسﺘم ایمنی در برﺧورد با میکروب ها آشنا می شوند.
اهداف
مرحلهای

دانﺶ آموزان با نخسﺘیﻦ ﺧﻂ دفاﻋی (پوست و ﻻیه های مخاطی ) آشنا می شوند.
دانﺶآموزان اﺧﺘالف دو نوع دفاع اﺧﺘصاﺻی و ﻏیر اﺧﺘصاﺻی را بدانند.
دانﺶآموزان با بیﮕانه ﺧواری و انواع بیﮕانه ﺧوار ها در سیسﺘم ایمنی آشنا می شوند

آموزش

هدفهای رفتاری

حیطه و
سطح در
بلوم

اهداف (با رﻋایت توالی محﺘوای درسی)
انﺘظارات در پایان آموزش

ﻋناﺻر برنامه درسی ملی
تعقـل ،ایمـان ،ﻋلـم ،ﻋمـل و اﺧـالق
ﻋنصر

 1-1فراگیران ساﺧﺘار پوست و ﻻیه های مخﺘلف آن
را با کمﮏ شکل کﺘاب و موﻻژپوست و پوسﺘر تشریح
می کنند.

کاربرد

 1-4فراگیران نقﺶ ﻻیه های مخﺘلف پوســـت ,
ﭼربی و ﻋرق را در دفاع بدن در برابر میکروب ها بیا
می کنند.

دلنﺶ

ﻋلم

 1-3فراگیران مکان ﻻیه های مخاطی را در بدن
ﺧود شناسایی می کنند.

کاربرد

ﻋمل

 1-2فراگیران نقﺶ های مخﺘلف ﻻیه های مخاطی

دانﺶ

ﻋلم

1

ﻋرﺻه ارتباط با
ﺧود

ﻋمل

ﺧدا

ﺧلق

ﺧلقت
*

*

*
*
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را در دفاع بدن بیان می کنند.
 1-5فراگیران با توجه به نقﺶ و ساﺧﺘار هریﮏ از
مﻬارت های
اجﺰاء  ,در دفاع بدن به محبت ﺧداوند نسبت به
اﺧالقی
بندگان و ﻋلم و قدرت ﻻیﺰال او پی می ببرند.

ایمان

 1-6فراگیران در رابطه بانقﺶ ارتﺶ و سپاه در
مﻬارت های
حفظ تمامیت ارضی کشور و دفاع از میﻬﻦ ﻋﺰیﺰمان
اﺧالقی
نظرات ﺧود را بیان می کنند.

تعقل

 1-7فراگیران در حفظ و سالمت پوست و مخاط در
مﻬارت های
برابر ﻋوامل شیمیایی و سایر مواد آسیب رسان کوشا
اﺧالقی
باشند.

ﻋمل

*

*

*

 4-1فراگیران اﺧﺘالف دفاع اﺧﺘصاﺻی و ﻏیر
اﺧﺘصاﺻی را بیان کنند.

دانﺶ

ﻋلم

*

 3-1فراگیران مفﻬوم ﺧودی و بیﮕانه را در سیسﺘم
ایمنی بیان می کنند.

دانﺶ

ﻋلم

*

 3-4فراگیران انواع بیﮕانه ﺧوار ها را نام ببرند.

دانﺶ

ﻋلم

*

 3-3فراگیران با مشـــاهده فیلم نحوه ی ﻋملکرد
یﮏ درشـــﺘخوار  ,محل حضور و نقﺶ درشﺘخوار ها
در بدن را توضیح می دهند.

کاربرد

 3-2فراگیران با توجه به شکل کﺘاب درسی و فیلم
پخﺶ شده از نحوه ی ﻋملکرد ســـلول های دارینه درك و فﻬم
ای نقﺶ ایﻦ ســـلول ها را در دفاع بدن بیان کنند.
 2-2فراگیران نقﺶ ماسﺘوسیت ها در دفاع بدن را
بیان کنند.

دانﺶ

 5-2فراگیران با ر سم یﮏ نق شه مفﻬومی نحوه ی
ﻋملکرد در شﺘخوار ها  ,سلول های دارینه ای و
ماسﺘوسیت را باهم مقایسه کنند.

ارزشیابی

2

*

ﻋلم

ﻋلم

*

ﻋلم

*

ﻋلم

*
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 2-6فراگیران دلیل الﺘﻬاب بعد از گﺰیده شـــدن
توســـﻂ زنبور را تحلیل نمایند.

تجﺰیه و
تحلیل

فراگیران در کار های گروهی شرکت کنند و نظرات
مﻬارت های
ﺧود را با احﺘرام بیان کرده و بﻬداشت را رﻋایت
اﺧالقی
نمایند.
رئوس
مطالب

.1
.4
.3
.2

تعقل

ﻋمل

پوست و ﻻیه های مخاطی
دفاع اﺧﺘصاﺻی و ﻏیر اﺧﺘصاﺻی
ﺧودی و بیﮕانه
بیﮕانه ﺧوار ها

مواد و کﺘـاب درسـی  ,کﺘـاب بیولـوژی کمپـل و سـولومون  ,مـوﻻژ پوسـت  ,تخﺘـه وایـت بـورد  ,ماژیـﮏ  ,ویـدئو
های رسانه پروژکشـﻦ  ,کامپیوتر  ,مطالب در قالب پاورپوینت  ,فیلم هی آموزشی  PDF ,کﺘاب درسی
آموزشی
فراگیران رابطه بیﻦ یاﺧﺘه  ,بافت  ,اندام و در دسﺘﮕاه را در سازمان دهی بدن بدانند.
فراگیران هماهنﮕی بیﻦ ساﺧﺘار و ﻋمل را در یاﺧﺘه و بافت شرح دهند.
پیشبینی فراگیران انواع و نقﺶ بافت پوششی در بدن را توضیح دهند.
رفتار
ورودی

ارتباط
اولیه
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ایجاد

ارتباط معلم با دانﺶ آموزان:
سالم و احوال پر سی ,حضور و ﻏیاب ،بررسی کلی حاﻻت روحی و روانی و فیﺰیکی دانﺶ آموزان و
بررسی کلی وضعیت فضا و ساﺧﺘار کالس ،برقراری رابطه ﻋاطفی با بیان نقﺶ سالمﺘی در کیفیت
زندگی .........
ارتباط فراگیران با هم دیﮕر:
از طریق تشکیلگروه یا بحﺚ اولیه و فعالیتهایگروهی
ارتباط فراگیران با محﺘوا :
نﮕاه کلی به کﺘاب  ،پخﺶ فیلم ،نمایﺶ اسالید
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گروه بندی ،مدل و ساﺧﺘار کالس:
گروه بندی دانﺶ آموزان در شﺶ گروه ﭼﻬار نفره (گروهﻬا ناهمﮕﻦ در گروه و همﮕﻦ باگروهﻬای دیﮕر)ﺻورت
می گیرد.
دانﺶ آموزان هم گروه در کنار هم قرار گرفﺘه و کل دانﺶ آموزان به شکل  Uدر کالس سازماندهی می شوند.
( قرار گرفﺘﻦ دانﺶ آموزان به ایﻦ شکل در کالس محدودیت فضا را در کالس جبران کرده و امکان دسﺘرسی معلم
به تمام دانﺶ آموزان وجود دارد).
گروهبندی
مدل و
ساختار
کالسی
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آوردن موﻻژپوست به کالس و پرسﺶ از دانﺶ آموزان" :ﭼه ارتباطی بیﻦ پوست و سیسﺘم ایمنی
وجود دارد؟"

ایجاد و

نمایﺶ ﻋکس از یﮏ فرد سیﮕاری ومقایسه شﺶ های فرد سیﮕاری با فرد سالم.

تداوم
انگیزه

زمان:مﺘناوب

روش

پخﺶ فیلمی از زندگی سﺘاره دریایی برای آشنایی دانﺶ آموزان با ایﻦ جانور دریایی و ایجاد انﮕیﺰه
برای بخﺶ بیﮕانه ﺧواری .
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 -1رابطه بیﻦ سلول  ,بافت  ,اندام و دسﺘﮕاه را با ذکر مثال شرح دهید.
 -4تمایﺰ را تعریف کنید و دو نوع سلول تمایﺰ یافﺘه بدن انسان را نام برده و نقﺶ آن را در بدن
ارزشیابی بنویسید.
آغازین  -3نقﺶ بافت پوششی در بدن را بیان کنید.
 -2بافت پوششی سنﮕفرشی ﭼند ﻻیه در کدام بخﺶ های بدن وجود دارد؟

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
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روشهای

اﺻلی  :توضیحی و نمایشی
فرﻋی  :مشارکﺘی و بحﺚ گروهی

تدریس
ب :فعالیتهای مرحله حیﻦ تدریس
معلم ،فراگیران،محیﻂ و رسانه ها
 آماده بودن معلم( :مطالعه ،داشﺘﻦ طرح درس)
آمادهسازی







آماده سازی کامپیوتر  ,ویدئو پروژکشﻦ و موﻻژ
آماده سازی ذهنی فراگیران با طرح سواﻻتی نظیر :
ﭼرا افراد سیﮕاری سرفه می کنند؟
ﭼرا نوجوانان در سﻦ بلوغ جوش یا آکنه در ﺻورت دارند؟
آوردن موﻻژ به کالس ( پرسﺶ از ارتباط پوست و سیسﺘم ایمنی )

زمان  5دقیقه

 آماده کردن ذهنی فراگیران با ﻋنوان کردن حدیﺚ "فمن عرف نفسه فقد عرف ربه "

فعالیتهای معلم -دانﺶآموز :ایﻦ فعالیتها بهﺻورت تلفیقی مطرح میشود و تفکیﮏ آن به معنای مجﺰا بودن
فعالیتهای معلم و دانﺶآموز است و منطقی به نظر نمیرسد و به همیﻦ ﺧاطر از ﺧﻂﭼیﻦ اسﺘفادهشده است
فعالیتهای دانﺶ آموزان

فعالیتهای معلم
ارائه درس جدید

ایجاد انﮕیﺰه با آوردن موﻻژ پوســـت به
کالس و پرســـﺶاز دانﺶ آموزان"ﭼه
ارتباطی بیﻦ پوســـتوســـیســـﺘم ایمنی
دارد؟

بیان پاسخ  ,دید گاه ها و نظرات

نشان دادن ﻻیه های مخﺘلف پو ست بر روی
موﻻژ و مقایسه آن با شکل کﺘاب و پوسﺘر

گوش دادن فعال دانﺶ آموزان همراه با طرح سوال

بیان ارتباط بیﻦ ساﺧﺘار و ﻋملکرد پوست در
دفاع بدن

شرکت فعال در شرح توضیحات
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این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل
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پرشــس از دانﺶ آموزان "تفاوت دفاع
اﺧﺘصــاﺻــی و ﻏیر اﺧﺘصاﺻیرا بیان کنید".

بیان پاسخ  ,دید گاه ها و نظرات

جمﻊ بندی توسﻂ معلم

کمﮏ به جمﻊ بندی مطالب

ایجاد انﮕیﺰه با پخﺶ فیلم سـﺘاره دریایی و
انیمیشـﻦ مربوط به بیﮕانه ﺧواری

مشاهده فعال و بیان نظرات

پرسﺶ از دانﺶ آموز " :ﺧودی و بیﮕانه بودن
از نظر سیسﺘم ایمنی ﭼﮕونه است؟"

بیان پاسخ  ,دید گاه ها و نظرات

جمﻊ بندیتوسﻂ معلم

کمﮏ به جمﻊ بندی مطالب

برای بیان
گروها
دســـﺘه بندی
توضـــیحات در مورد بیﮕانه ﺧوار ها )
درشﺘخوار ها  ,سلول های دارینه ای ,
ماسﺘوسیت ها و نوتروفیل ها ( و نحوه ی
ﻋملکرد هر کدام در ســیســﺘم ایمنی بدن
انسان .

یکی از اﻋضـای هر گروه مطالبی را که از قبل آماده کرده اند
به کالس ارائه می دهد.

جمﻊ بندیکل مطالب به همراه توضیحات
تکمیلی با اسﺘفاده از نقشه مفﻬومی آماده
شده از قبل با پخﺶ از طریق کامپیوتر

شرکت فعال در جمﻊ بندی

مدتزمان 50 :دقیقه
آموزان

خالقانه دانش

فعالیتهای

درایﻦ درس دانﺶ آموزان با طرح سوال و پیدا کردن پاسخ سواﻻت از طریق منابﻊ در دسﺘرس  ,سعی می شود
دانﺶ آموزان در پیدا کردن پاسخ ﺻحیح ﺧالقیت ﺧود را شکوفا نمایند . .و با به کار گیری دانسﺘه های درس
در ارتقا سطح سالمت ﺧود و جامعه کوشا باشند.
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ارزشیابی
جدید

ساخت دانش

جمعبندی و

8

زمان10:دقیقه

جمﻊبندی درستوسﻂدانﺶآموزان و تکمیل آن توسﻂ معلم که بصورت پاورپوینت مرورکرده تا
یادگیری تقویت شود.

زمان :در طول تدریس10دقیقه

الف :تکوینی (در جریان تدریس)
ﻻیه های مخﺘلف پوست را نام ببرید .
نقﺶ ﻋرق و ﭼربی پوست را در دفاع بدن بنویسید .
انواع بیﮕانه ﺧوار ها را نام ببرید .
نقﺶ درشﺘخوار ها و سلول های دارینه در دفاع بدن را شرح دهید.
ب :ارزشیابی تراکمی
 -1لیﺰوزیم در ﭼﻬار ترشـــح بدن وجود دارد ,با نام بردن ایﻦ ﭼﻬار بخﺶ نقﺶ لیﺰوزیم را در
دفاع بدن بنویسید.
 -4محل وجود و نقﺶ مخاط مﮋکدار را در دفاع بدن شرح دهید.
 -3نوع دفاع ﻋرق همانند اشﮏ  ,دفاع اﺧﺘصاﺻی است (.ﺻحیح – ﻏلﻂ)
 -2اولیﻦ بیﮕانه ﺧواری در یﮏ جانور بی مﻬره مشاهده شد ( .ﺻحیح – ﻏلﻂ )
 -5دو نقﺶ درشﺘخوار ها در بدن را بنویسید.
 -6مﺘﻦ زیر را با ﻋبارات مناسب پر کنید.
ماســـﺘوســـیت ها ماده ای به نام  ...................دارند که گشـــاد کننده  ................و نفوذ پﺬیری آن
را ................می کند  .ایﻦ ﻋمل باﻋﺚ  ................جریان ﺧون .................و حضور بیشﺘر  ................در
محل آسیب می گردد.

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
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تعیین تﻜالیﻒ و اقدامات بعدی
معرفی منابع
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معرفی کﺘاب:
 -1کﺘاب بیولوژی کمپبل انﺘشارات ﺧانه زیست شناسی
 -4کﺘاب بیولوژی سولومون جلد پنجم انﺘشارات ﺧانه زیست شناسی
معرفی سایت http://www.daneshnameh.roshd.ir

زمان3 :دقیقه

انفرادی  :هر دانﺶ آموز درس را برای جلسه آینده آماده کند .
هر دانﺶ آموز ﺧالﺻه ای از درس تﻬیه نماید .
گروهی  :انواع گلبول های سفید مطرح شده در ایﻦ فصل را دسﺘه بندی کرده و در قالب یﮏ نقشه
مفﻬومی بر روی یﮏ ﺻفحه برای نصب در کالس آماده نمایید.
ﻋکس ها و انیمیشﻦ های مرتبﻂ با درس را بعد از ارائه در کالس درس در گروه کالس قرار دهید .در
مورد ﻋلت مرگ افرادی که مبﺘال به سوﺧﺘﮕی شدید می شوند تحقیق کنید.
ﻋمومی:
در ﺻورت ایجاد اشکال در درك مفاهیم و احﺘیاج به راهنمایی
با معلم در ارتباط باشید.
مطالب ارائه شده ( فیلم ها  ,انیمیشﻦ ها  )........ ,از طریق نماینده معلم در گروه مجازی کالس قرار
می گیرد.

