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  دوم متوسطه دوره دهم پایه دفاعی آمادگی درس نونگاشت کتاب روزانه درس طرح

 مشخصات کلی
: درس طرح شماره

 دهم

 :درس موضوع

 ایمنی و پیشگیری
 دقیقه 09: اجرا مدت  :اجرا تاریخ

 الف : قبل از تدریس

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

سطح 

 هدف
 اهداف و پیامد ها

 ایمنی و پیشگیری اهمیت و حادثه انواع با آشنایی هدف کلی

اهداف 

 مرحله ای

 حادثه با آشنایی-1

 حادثه انواع با آشنایی-2

 پیشگیری و ایمنی با آشنایی-3

 ایمنی نکات و پیشگیری اهمیت با آشنایی-4

 ممکن حوادث شناخت و خود زندگی محل در دقت-5

 امنیت حفظ به مندی عالقه-6

 مدرسه یا و زندگی محل در پیشگیرانه های روش انجام -7

 

 اهداف )با رعایت توالی محتوای درسی(

 انتظارات در پایان آموزش

حیطه و سطح 

 در درس

 عناصر برنامه درسی ملی

 تعقل ، ایمان ، علم ، عمل و اخالق

 عنصر
 عرصه ارتباط با

 خلقت خلق خدا خود

 .کند تعریف را دثهحا-1
 شناختی حیطه

 دانش سطح -
 *   * علم

 حادثه انواع با آشنایی -2
 شناختی حیطه

 دانش سطح -
 *  * * علم

 .ببرد نام را خود زندگی محل حوادث -3
 شناختی حیطه

 کاربرد سطح -
  *  * تعقل

  * * * علم شناختی حیطه .کند تعریف را پیشگیری و ایمنی-4
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 دانش سطح -

 بیان را حوادث انواع پیشگیرانه نکات-5

 .کند

 شناختی حیطه

تجزیه سطح -  

 تحلیل و

 * *  * تعقل

 زندگی محل در ممکن حوادث به-6

 .کند دقت مدرسه یا و خود

 - نگرشی حیطه

 دریافت سطح
  *  * اخالق

 محل در امنیت حفظ به نسبت-7

 عالقه نشان خود مدرسه یا و زندگی

 .دهد

 - نگرشی حیطه

 واکنش سطح
 * * * * ایمان

 زندگی محل در را پیشگیرانه نکات-8

 .اعمال کند خود
  *  * عمل مهارتی حیطه

رئوس 

 مطالب

 توصیه چند -کرد باید وقوع از قبل واقعه عالج -پیشگیری و ایمنی اهمیت -حادثه -کند نمی خبر حادثه

 ایمنی

مواد و 

رسانه 

های 

 آموزشی

 دهنده ارائه گروه آمادگی -درس به مربوط فیلمهای حاوی فشرده لوح -درسی کتاب -هوشمند تخته -اسالید

 درس

پیش 

بینی رفتار 

 ورودی

است آشنا حوادث از تعدادی با-1  

داند  نمی را حوادث مورد در مختلف های دیدگاه-2  

نیست آشنا پیشگیری و ایمنی کامل تعریف با-3  

.داند می را پیشگیری های روش از برخی-4  

 ایجاد

ارتباط 

 اولیه

 و غیاب و حضور - آموزان دانش روانی و جسمی وضعیت در دقت - پرسی احوال و سالم

گذشته جلسه غیبت غائبین علت بررسی  

 زمان:

 دقیقه 11

گروه 

بندی ، 

مدل و 

ساختار 

 کالسی

 روبروی و گروهی صورت به آموزان شده. دانش انجام سال ابتدای در که نفره 5 های گروه قالب در بندی گروه

    می نشینند. Uحرف صورت به و کالس دیوار کنار طرف سه در همدیگر
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روش 

ایجاد و 

تداوم 

 انگیزه

 پالسکو ساختمان سوزی آتش و کرمانشاه زلزله حادثه به اشاره و زلزله سوره قرائت

ارزشیابی 

 آغازین

 :چون پرسشهایی طرح با

 چیست؟ حادثه-1

 .ببرید نام حادثه چند-2

 دانید؟ می را حوادث انواع از پیشگیری های روش آیا-3

 11زمان : 

 دقیقه

 

روش های 

 تدریس
 کوچک های گروه در کار - نمایشی - پاسخ و پرسش - توضیحی

 ب: فعالیت های مرحله حین تدریس

 آماده سازی
 دفاعی آمادگی کتاب به مربوط فشرده لوح در موجود فیلم نمایش

 

 11زمان: 

 دقیقه

 

 
 :آموز دانش -معلم های فعالیت

ارائه درس 

 جدید

 فعالیت های دانش آموزان فعالیت های معلم

شده داده نمایش فیلم مورد در سوال : 

 بود؟ چه مورد در فیلم ها بچه
 معلم سوأالت به پاسخ و فیلم تماشای

 دانش به 1 فعالیت انجام کردن محوّل

 بررسی و سپس گروهی صورت به آموزان

 کوچک( های گروه در کار) آنان های پاسخ

اعضای  همکاری و فعالیت میزان وبررسی

 ها گروه

گروهی  صورت به 1 فعالیت سوأالت به پاسخ و همفکری

 کالس در ها پاسخ ارائه

 حوادثی درخصوص آموزان دانش از سوأل

 .اند کرده یا تجربه و مشاهده که

 جلسه از که گروهی توسط نظر مورد قسمت ارائه آمادگی

 .بود شده وطلبقبل دا

 گروه داوطلب توسط بخش این اسالیدهای کردن آماده

 قبل  ازجلسه دیگر

 معلم و دهنده ارائه گروه توضیحات به توجه

گروهی  صورت به 3 فعالیت جدول تکمیل و همفکری یک توسط آن انواع و حادثه قسمت توضیح
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 به قبل جلسه از که آموزان از دانش گروه

 همراه نمایش به بود شده واگذار ها آن

 .هیه شدهت دیگر گروهی توسط که اسالید

 معلم توسط آموزان دانش توضیحات تکمیل

 کالس در ها پاسخ ارائه

 دانش به 3 فعالیت انجام کردن محوّل

 بررسی و سپس گروهی صورت به آموزان

 کوچک( های گروه در )کار آنان های پاسخ

اعضای  همکاری و فعالیت میزان و بررسی

 ها گروه

 معلم و دهنده ارائه گروه توضیحات به توجه

 و پیشگیری و ایمنی اهمیت قسمت توضیح

 آموزان دانش از گروه توسط همان سالمت

 توضیحات اسالید تکمیل نمایش همراه به

 معلم توسط آموزان دانش

 یک گروه )هر 4 فعالیت سوأالت به پاسخ و همفکری

 کالس در ها پاسخ گروهیارائه صورت مورد( به

 دانش به 4 فعالیت انجام کردن محوّل

 یک گروه گروهی )هر صورت به آموزان

 کار ) آنان های پاسخ بررسی سپس و مورد(

 میزان بررسی و کوچک( های در گروه

 ها اعضای گروه همکاری و فعالیت

 پیشگیری های راه ارائه و سوأل به پاسخ

 و پیشگیری برای: آموزان دانش از پرسش

 پیشنهاد را هایی چه راه حوادث با مقابله

 کنید؟ می
 

 دقیقه 41زمان : 

فعالیت های 

خالقانه دانش 

 آموزان

 درس ارائه برای شدن داوطلب

 درس محتوای از اسالید تهیه

 ج: فعالیت های تکمیلی

 ارزشیابی

 تدریس( جریان )در تکوینی: الف

 :آموزان دانش از پرسش اول، مبحث تدریس از پس

 ست؟چی حادثه

 طول در:  زمان

 تدریس

 دقیقه5
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 .ببرید نام را حوادث انواع

 :آموزان دانش از پرسش دوم، مبحث تدریس از پس

 .کنید تعریف را پیشگیری و ایمنی

 چیست؟ روانی بهداشت

 تراکمی ارزشیابی: ب

 :درس محتوای از متعدد های سوأل طرح

 چیست؟ حادثه

 ببرید؟ نام را حوادث انواع

 کنید؟ تعریف را پیشگیری و ایمنی

 چیست؟ یروان بهداشت

 کنید؟ بیان را حوادث با مقابله برای ایمنی توصیه چند

 ببرید؟ نام را مدرسه خیز حادثه نقاط

 

جمع بندی و 

ساخت دانش 

 جدید

 دانش توسط اند آموخته که مهمی نکات بیان و معلم توسط درس کلی مرور

 آموزان
 دقیقه 4زمان : 

تعیین تکالیف و 

 ات بعدیاقدام

 :بعد جلسه برای گروهی صورت به 5 فعالیت انجام-1

 عکس، فیلم، صورت به کالس در آن ارائه و گروه یک به موضوع هر کردن محوّل

 ... و دیواری روزنامه اسالید،

 .داده است انجام خود زندگی محل در که ای پیشگیرانه اقدامات از گزارش تهیه-2

 دقیقه 4زمان :

 معرفی منابع
مدرسه انتشارات -حمیدزاده و کفاش نوشته غیرعامل پدافند با آشنایی کتاب  

 www.paydarymelli.ir کشور: غیرعامل پدافند سازمان سایت
 دقیقه 2زمان:

 


