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 بسمه تعالی                 تعداد دانش آموزان:       نام دبیر: 

  

طرح درس  ، با بکار گیری روشهای فعال     مدت زمان تدریس:پیامهای آسمانی هفتم         کتاب:   

  

 موضوع درس: عبور آسان

    
 خدایی شدن ، قربة الی اهلل.

  

   هدف غایی

آشنایی دانش آموزان با  معاد و کارهای نیکی که باعث راحتی مرگ و 

 زندگی می شوند.

  

 اهداف هدف کلی

 دانش ؟آموز:

رفتار اشخاص بدرفتار و خوش اخالق را بداند و بشناسد.-1  

  

با چند نمونه از کارهایی که انجام آنها موجب آسانی زندگی در دنیا و -2

 آخرت می شود آشنا شود.

اثرات صدقه را بداند.-3  

کار کردن با کامپیوتر آشنا بااشد.-3  

   اهداف جزیی
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به سواالت خودت را امتحان کن پاسخ دهد. -4  

تاثیر بد رفتاری با والدین را دریابد. -5  

  

 انتظار میرود دانش آموز پس از پایان درس بتواند:

  

بتواند درباره صدقه دادن  و رفتار با والدین و خانواده نظر دهد و داوری -1

 کند.

جواب صحیح سواالت را انتخاب کند.-2  

  

بتواند درباره کارهای دیگری که باعث آسانی مرگ و زندگی می شود  -3

 با گروه خود بحث کند.

  

سواالت متن درس با همگروه خود بکوشد.در طرح -4  

مفاهیم درس را درک کند. -5  

  

   اهداف رفتاری

دادن صدقه– نادرست و خوب رفتار تاثیرات – معاد –نیکی به والدین   

  

 مفاهیم

شناخت گرایی -ساختار گرایی  مبانی نظری 
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تهیه لیستی از کارهایی که باعث راحتی مرگ و  -نوشته و مطالبیدرباره نیکی با والدین

 زندگی می شود.

  

انتظارات 

 عملکردی

روش  - پاسخ و پرسش -فکری بارش – کارتی – گروهی بحث– نقش ایفای –توصیحی 

 نمایشی با کامپیوتر

  

روش 

 تدریس

 دی سی – ماژیک – نقش ایفای جهت آموزان دانش خود وسایل –رایانه 

برد وایت – شده تهیه  

تسهیل 

 کننده 

وسایل و 

رسانه های 

 آموزشی

کارت –کتاب -اسالید های اخالقی )در مورد رفتار با پدر و مادر و...(  

  

   معیاری

بصورت  نفری  4دانش آموزان در قالب گروهای   

 رودررو تقسیم می شوند و می نشینند.

نحوه 

سازماندهی و 

چینش دانش 

 آموزان

  

  

  

فعالیتهای مربوط به 

فرایند سازماندهی و 

 آماده سازی

 بدو در چشمی ارتباط برقراری –سال م و احوالپرسی   

 و حضور– عاطفی ارتبلط برقراری – کالس به ورود

 غیاب

نحوه ایجاد 

انگیزه و 

تقویت 

 انگیزش

  

برقراری ارتباط باهم گروه های خود-1 زمان فعالیتهای   فعالیتهای مربوط به 
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پی بردن به موضوع درس -2  

  اسالید وخود  کتاب بتصاویر توجه –بحث گروهی -3

ارایه ی بینش های خود در مورد درس به دیگر  -4

 گروه ها

  

مربوط به 

 دانش آموزان

فرایند یاددهی و 

 یادگیری

بررسی تکالیف دانش آموزان-1    

  

برسی پاسخها  -اجرای ارزشیابی ورودی-2  

  

 و اعالن نتیجه آزمون

  

آماده سازی و انگیزه سازی و تقویت-3  

  

انگیزش و پرسش   

  

ارایه درس جدید -4  

  

فعالیتهای 

 مربوط به معلم
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جمع بندی و نتیجه گیری-5  

  

نمایش اسالید-6  

  

ارزشیابی پایانی-7  

  

ارایه تکلیف-8  

  

دعای اختتامیه-9  

  

مرگ برای چه کسانی وحشتناک -1  

 است؟ 

مرگ چه کسانی باعث افتخار است؟-2  

رفتار 

 ورودی

رزشیابی ا

 آغازین

  

ارزشیابی بر مبنای 

 هدف

بچه ها نظرتون درباره اسالید چیست؟-1    

  

آزار و فشار قبر سعدبن معذ مربوط به -2

کدام یک از کارهایی هست که انجامش 

 باعث آسانی مرگ می شود؟

آماده 

 سازی
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از درس جدید چه چیزهایی می توانید -1  

 یاد بگیرید؟

  

به نظرتان خواندن کدام سوره قران به -2

 صدقه اشاره می کند؟

  

پیش 

 آزمون

    

چه عاملی باعث راحتی مرگ جوان از -1  

 مرگ وحشتناک بود؟

  

سخنب از امام صادق درباره رفتار با -2

 والدین ذکر کنید؟

  

ماجرای سعدبن معاذ اشاره به چه -3

 مطلبی دارد؟

  

داستان امام سجاد در درس اشاره به -4

 کدام موضوع اخالقی دارد؟

  

دو نمونه از فایده صدقه دادن را -5

ارزشیابی   

تکوینی 

 مستمر
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 بگویید؟

چند سوال کارتی می دهیم تا پاسخها را   

 با

  

همگروه خود بیابند.   

  

پس 

 آزمون

ارزشیابی 

 تکمیلی

  

کدام گزینه ها صحیح و کدامیک -1  

 نادرست است؟

  

نیکی به والدین مانع از تهیدستی  -الف

 دردنیا می شود.

  

خوش اخالقی باعث رهایی از هفتاد -ب

 نوع بالست.

  

 پایانی

  

  

    

سواالت خودت را امتحان کن را در -1  

 خانه بیابید و مطالعه نمایید.

  

داستانهای مربوط به درس را برای -2

 والدینتان بازگو نمایید.

   تمرینی

 فعالیتهای تکمیلی
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درباره کارهای آسانی مرگ فعالیتهایی -1  

 که می تونید انجام دهید .

  

تاثیرات دیگر صدقه دادن چیست؟-2  

  

   بسطی گسترشی

یک صفحه گزارش از تلویزیون یا   

رادیوویا نقاشی ویا مقاله درباره 

 موضوعات درس تهیه کنید.

   خالقیتی

مطالب اثر گذار درس را بیابید و به -1  

 آدرس اینترنی و یا وبالگ ارسال نمایید.

  

سواالت کتاب را بخوانید و با آمادگی -2

 کامل حضور پیداکنید.

   آماده سازی

  

  

 


