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 شماره طرح درس: 

 41درس 

 موضوع تدریس: 

ابعادجمعیتی هویت 

 (401تا404)صفحات

 تاریخ اجرا: 

28/4/4931 

 مدت اجرا: 

 دقیقه ای 91یک جلسه 

 حمیدرحیمیمجری: 

زهرا گروه درس پژوهی )

فرنیا، مهری قربانیان، 

عصمت ذاکری، بیتا 

 جعفری(

 کالس: 

 ادبیات وعلوم انسانی دهم 

 تعداد فراگیران: 

 نفر 41

 مکان: 

دبیرستان شاهدامام 

 خمینی

 الف: قبل از تدریس

 اهداف براساس تلفیقی از هدف نویسی طبقه بندی جدید بلوم و برنامه درسی ملی

سطح 

 هدف

 اهداف و پیامدها

هدف 

 کلی

 آشنایی با ابعادجمعیتی هویت

اهداف 

مرحله 

 ای

 اجتماعی وهویت فرهنگی جامعه ی خودرابشناسد.هویت  -4

 مولفه های هویت ملی راشناسایی کند. -2

 رابطه جمعیت هرجامعه با هویت آن جامعه رابداند. -9

 تفاوت جمعیت پیروجمعیت جوان رابداند. -1

 عناصرتشکیل دهنده هویت جمعیتی جامعه خورابشناسد. -1

 دهنده جامعه راشناسایی کند.سیاست های جمعیتی افزایش دهنده وکاهش  -6

 سیاست های جمعیتی موردنیاز جامعه را شناسایی کند. -1

هدف 

های 

عینی 

)رفتاری 

 آموزشی(

اهداف )با رعایت توالی 

 محتوای درسی(

انتظارات در پایان 

 آموزش

حیطه و سطح در 

 بلوم

 عناصر برنامه درسی ملی

 تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق

 ارتباط باعرصه  عنصر

 خلقت خلق خدا خود 

ویژگی های جمعیتی  -4

یک جامعه را معرفی 

 کند.

  *  * علم  درک و فهم 

نقش جمعیت  -2

رادرهویت ملی یک 

 جامعه بشناسد.

 * * * * تعقل درک و فهم-شناخت

معیارهایی برای  -9

تاثیرجمعیت 

درایجاد،رشد وگسترش 

 فرهنگ جامعه خودبیابد.

قضاوت و کاربرد، 

 ارزشیابی

  *  * اخالق



سیاست های  -1

جمعیتی متفاوت 

درجوامع مختلف 

 راتحلیل کند.

مهارت های بین 

 فردی و اجتماعی

  * * * ایمان

نظراسالم نسبت به  -1

جمعیت جامعه اسالمی 

ونقش آن درفرهنگ 

 اسالمی رابررسی کند.

 * * * * تعقل کاربرد

سیاست های با  -6

مواجهه  جمعیتی موجود

 ای نقادانه داشته باشد

  *  * عمل کاربرد

قدرت تحلیل دالیل  -1

انتخاب سیاست های 

جمعیتی متفاوت راداشته 

 باشد.

  *  * تعقل تجزیه و تحلیل

دالیل تغییرسیاست  -8

های جمعیتی ایران را 

 بداند.

 * * * * علم دانش 

تاثیرسیاست های  -3

جمعیتی درجامعه 

 رابفهمد.

  *  * علم درکت و فهم -دانش

رئوس 

 مطالب

هویت اجتماعی،هویت فرهنگی،هویت ملی،نقش جمعیت درشکل گیری وگسترش فرهنگ،سیاست 

 های جمعیتی

مواد و 

رسانه 

های 

 آموزشی

کتاب درسی، وایت برد، ماژیک، اسپیکر، پرده دیتاشو، لپ تاپ یا کامپیوتر، اسالیدهای 

 پژوهشی مرتبط با ساختارجمعیتی شهرستان شهرضاآموزشی)طنز(،بروشورعلمی،محتوای 

 مقاالت ومحتواهای علمی گردآوری شده

 (www.yaranesabz.irبارگذاری مقاالت ومطالب تکمیلی برروی سایت یاران سبز شهرضا)

  41تهیه وتنظیم یک قایل صوتی درسی از محتوای درس

پیش 

بینی 

 رفتار

 ورودی

 فراگیران ارتباط هویت اجتماعی وهویت فرهنگی را تشریح می کنند.

 فراگیران با مولفه های هویت ملی ونقش جمعیت درآن  آشنا می باشند.

 فراگیران دیدگاه اسالم وپیامبراکرم رادرخصوص تعدادجمعیت مسلمانان خواهنددانست.

 جمعیت مقایسه می کنند. فراگیران سیاست های افزایش جمعیت راباسیاست های کاهش

 فراگیران دالیل انتخاب واجرای سیاست های متفاوت جمعیتی راشناسایی وتحلیل می کنند.

http://www.yaranesabz.ir/


ایجاد 

ارتباط 

 اولیه

ی توضیح مقدمات -شروع با یاد و نام خداوند مهربان. سالم و احوالپرسی، حضور غیاب/ ارزشیابی آغازین

 جهت ایجاد انگیزه اولیه

گروه 

بندی، 

مدل و 

ساختار 

 کالسی
 

  

روش 

ایجاد و 

تداوم 

 انگیزه

 سالم و احوالپرسی

معرفی فعالیت های درخانه دانش آموزان وچگونگی برگزاری جلسات تحلیلی آنها درمنزل یا مدرسه 

 قبل ازشروع تدریس  ونمایش آن درسایت یاران سبز به صورت آنالین

ارزشیابی 

 آغازین

برای ورود به مبحث جدید و اطمینان از یادگیری مباحث درس قبل و ایجاد آمادگی برای درس جدید 

 سواالتی مطرح می شود: 

 هویت چیست؟ -4

 ایرانی چه خصوصیاتی دارد؟هویت  -2

 هویت ایران باستان چگونه است؟ وچه تفاوتی با هویت اسالمی دارد؟ -9

 اسالم است چه اطالعاتی دارید؟از هویت جامعه که مربوط به قبل از -1

  آیا هویت جوامع با هم متفاوت است؟-1

روش 

 تدریس

 یادگیری معکوس ،بحث گروهی ونقادی،نمایش کلیپ تصویری وتحلیل فایل صوتی
 

 ب: فعالیت های مرحله حین تدریس

آماده 

 سازی

 اماده سازی محیط کالس برای آغاز درس 

 آمادگی معلم با مطالعه قبلی و داشتن طرح درس 

 ایجاد آمادگی ذهنی دانش آموزان برای شروع درس جدید 

 مورد نظرآموزشی وپژوهشی  تاپ، دیتاشو و فایل های  آماده سازی تجهیزات الکترونیکی لپ

ید
جد

س 
در

ه 
رائ

ا
 

 دانش آموز  -فعالیت های معلم 

این فعالیت ها به صورت تلفیقی مطرح می شود و تفکیک آن به معنای مجزا بودن فعالیت های  معلم و دانش آموز 

 است. 

 
ارزشیابی 

ورودی ، 

حضوروغیاب 

 و احوالپرسی 

ایجادانگیزه  

پرسش های 

  انفرادی

ارائه نتایج بررسی ها 

 ومطالعات درخانه

نقادی 

 گروهی

نمایش 

کلیپ 

وجمع 

رزشیابی ا

  تکوینی

تعیین 

 تکلیف



بندی 

  نهایی

  دقیقه 4 دقیقه  1 دقیقه 9 دقیقه  6 دقیقه 41 دقیقه  1 دقیقه 9
فعالیت 

های 

خالقانه 

دانش 

 آموزان

استفاده ازپژوهش بومی تحلیل شصت سال ساختارجمعیتی شهرستان شهرضا که توسط مدرس کالس 

یک فایل صوتی آموزشی مرتبط با محتوای انجام پذیرفته است. تهیه وتولید محتواهای آموزشی،تهیه 

 درس

 ج: فعالیت های تکمیلی

 ارزشیابی

با توجه به هدف های آموزشی با طرح سواالتی از فراگیران می خواهیم به صورت فردی و گروهی 

 اظهار نظر کنند

 نقش جمعیت درهویت یک جامعه چیست؟  -4

 هویت وهویت اجتماعی وهویت فرهنگی چیست؟ -2

 رابطه ای بین هویت اجتماعی وهویت فرهنگی وجوددارد؟چه  -9

 منظورازسیاست های جمعیتی چیست وچگونه؟ -1

 گروه الف چه مطالبی را از روی سایت یاران سبز مطالعه کردید؟-1

 گروه الف نظرتان و چکیده مطالبی که مطالعه کردید را بیان کنید-6

 های افزایش جمعیت رفته اند؟چرا کشورهایی مثل المان و ژاپن سراغ سیاست -1

 مجموعه عقاید و ارزش ها یعنی چه؟-8

 نظرات گروه ب پرسیده می شود-3

 جمعیت رو به پیری یعنی چه؟-40

 وقتی می گوئیم یک جامعه رو به پیری است شما چه برداشتی می کنید؟-44

 نظر گروه ج پرسیده می شود.-42

 خالصه نظراتتان را بگوئید-49

 در قالب یک جمله در مورد جمعیت بیان شود.نظر گروه ب -41

با توجه به فیلم ، بخشی از سیاست های جمعیتی  در اروپا را مشاهده کردیم نظر دانش آموزان -41

 در مورد سیاست های جمعیتی در ایران چیست؟

 ایران چه سیاست هایی را در پیش گرفت تا جمعیت را زیاد کند؟-46

کاناتی که تا حاال ) به مردم دادند ( آیا کافی است که مردم  ) به افزایش به نظر شما با توجه به ام -41

 جمعیت (تشویق شوند؟

آیا به نظر شما در کشورهایی مثل آمریکا و ژاپن با امکاناتی که ارائه کردند جمعیت آنها افزایش -48

 یافته است؟



عیتی ایران باید یکی به نظر شما آیا سیاست های کشوری مثل چین و هند با سیاست های جم-43

 باشد؟
 

جمع 

بندی و 

ساخت 

دانش 

 جدید

 بیان خالصه درس توسط دبیر به منظور بازخورد گرفتن و ارزشیابی پایانی

 در این درس ما با مفاهیم زیر آشنا شدیم:

هویت ،مولفه های هویت فردی،هویت اجتماعی ومولفه های آن ،هویت فرهنگی ومولفه های 

جمعیت درآن،مولفه های هویت ملی ونقش جمعیت درآن،سیاست های آن،گسترش فرهنگ ونقش 

 جمعیتی درجهان ،سیاست های جمعیتی ایران درچنددهه اخیر

تعیین 

تکالیف و 

اقدامات 

 بعدی

 به صورت فردی و گروهی 

 مطالب راازسایت یاران سبز دریافت نموده ودرخانه به مطالعه وبررسی آنها می پردازد.

 می کنند. راپیش خوانی 41درس 

به صورت تیمی نسبت به محتوای آموزشی دریافت شده ازسایت وهمچنین فایل صوتی که دریافت 

 نموده اند هم اندیشی می کنندوبه پرسش های معلم پاسخ می دهند.

 به پرسش های انفرادی پاسخ می دهندودربحث کالسی شرکت می کنند.

 به کلیپ نمایش داده شده توجه می کنند.

 محتوای آموزشی خودرادرکالس بیان می کنند.عناوین 

چکیده دریافت ها وتحلیل های گروه را برای جمع کالس دروقت پیش بینی شده به اختصاربیان می 

 کنند.

 مباحث مطروحه دیگر گروه رابا دقت شنیده وبه نقد آنها می پردازد.

 درارزشیابی تکوینی شرکت می کنند.

وجود دارد را با مباحث هویتی  اقتصادی مقایسه کنید.ببینید آیا سیاست های جمعیتی که در ایران 

توانائی های اقتصادی ما چقدر افزایش پیدا کرده و تناسب بدهید با افزایش جمعیت در کشور )تعیین 

 تکلیف برای جلسه بعد(

 شاخص رشد اقتصادی ایران را با شاخص رشد اقتصادی مطابقت دهید.

 رد معلم،خود وهم کالس ها اظهارنظرمی کند.درپایان تدریس نسبت به عملک

معرفی 

 منابع

 کلیه مقاالتی که درصفحه مقاالت اجتماعی سایت یاران سبز قرارداده شده است.

 

 


