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 هیه کننده:ت
 45تعداد دانش آموزان:   

 سرمایه ها و توانایی های خودش برای نزدیکی به خدا و شناخت موانع نزدیکی به خداآشنایی دانش آموزان با  اهداف کلی

موانع رسیدن به هدف)عامل -2 ی گام برداشتن به سوی هدف زندگیشناخت انسان و سرمایه ها و توانایی اش برا-1 رئوس مطالب

رابطه مسیر حرکت هر انسان با توانایی هایش و لزوم همت و اراده محکم برای رسیدن به هدف -3، درونی و بیرونی(

 بزرگ

 شناخت انسان و توانایی هایشآشنایی با لزوم -1 های جزئیهدف

ن)عقل، اختیار،سرشت خداآشنا، شناخت و گرایش به خوبی و بیزاری از بدی، توانایی های درونی انساآشنایی با -2

 وجدان( و در خارج از وجود انسان کتاب الهی و پیامبران و پیشوایان

 موانع رسیدن به هدف: درونی )نفس اماره( بیرونی )شیطان(آشنایی با -3

 ارتباط سرمایه های انسان با هدف اوآشنایی با -4

ف
د
ه

ی
فتار

ی ر
ها

 

داف اه
رفتاری 
 خروجی

 انتظار می رود دانش آموزان در پایان این درس:

 علت ضروری بودن شناخت انسان را بیان کنند.-1

 توانایی های انسان برای نزدیکی به خدا را نام ببرند و هرکدام را تعریف کنند.-2

 هند.موانع رسیدن به هدف یعنی نزدیکی به خدا را نام برده و درباره هریک توضیح د-3

 ارتباط میان توانایی هر موجود با هدفش را تشخیص دهند و انسان و حیوان را در این رابطه با هم مقایسه کنند.-4

 پرسش و پاسخ، توضیحی، گروهی های تدریسروش

 

مواد و وسائل 
 آموزشی 

 تفسیر نمونه برای توضیح آیات متن درس، پاورپوینت، فیلم آموزشی کتاب تخته، کتاب درسی،

مدل کالس و گروه 
 آموزشی 

 گروه ها به صورت دایره ای روبروی هم بنشینند

 زمان آموزانهای دانشفعالیت های معلمتــــــــــــــــــــــــیفعال 

های قبل از فعالیت
 تدریس

) مهارتهای 
 ارتباطی(

 

حضور و -2، و آگاهی از سالمت دانش آموزان سالم و احوالپرسی-1

 مرور مطالب گذشته-4بررسی تکالیف گذشته، -3غیاب، 

دقت و -2 آمادگی برای درس-1

جواب به -3توجه در حین درس 

سواالت معلم در حین درس و قبل 

 از درس و بعد از درس
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تعیین رفتار 
)پیش  ورودی

 دانسته ها(

باید بدانند جامع ترین و اصلی ترین هدف دانش آموزان قبل از تدریس 

 سان، نزدیکی و تقرب به خداست.زندگی ان

 دقیقه 5 

ارزشیابی 
 تشخیصی

 دانش آموزان قبل از تدریس به سواالت زیر پاسخ دهند:

 حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین به چه معناست؟-1

 تفاوت میان انسان و حیوان و گیاه در هدف چیست؟-2
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 منشأ اختالف در انتخاب هدف چیست؟-3

 های اصلی چیست؟معیارهای انتخاب هدف  -4

 برترین هدف چه ویژگی دارد؟-5

معرفی درس جدید 
 و

 ایجاد انگیزه

با نوشتن سوال های زیر روبروی تابلو برای دانش آموزان انگیزه 

 ایجاد کنیم.

 خداوند متعال چه جایگاهی برای انسان در هستی قائل است؟-1

 ؟انسان برای نزدیکی به خدا چه سرمایه هایی دارد-2

 مهم ترین موانع تقرب به خدا چه چیزهایی هستند؟-3

 دقیقه5 

فعالیت ضمن 
 تدریس

 فرایند یاددهی  
 و یادگیری  

اهداف کلی و جزئی درس با توضیحات کافی معلم به دانش آموزان 

آموخته شود و نکات مهم درس طراحی شده در محیط پاورپوینت بر 

 شود.روی سی دی ارائه 
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 ی وبندجمع
 گیرینتیجه 

 شود. بیانگیری درس  در پایان تدریس خالصه و نتیجه

 

 دقیقه5 

 ارزشیابی تکوینی
 و پایانی

 در پایان تدریس دانش آموزان به سواالت زیر پاسخ دهند:

 سودمندترین دانش ها چه دانشی است؟ چرا؟-1

 سرمایه های انسان برای تقرب به خدا را نام برده، توضیح دهید.-2

 انع انسان برای تقرب به خدا را نام برده، توضیح دهید.مو-3
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 فعالیت خالقانه
 آموزاندانش

 دقیقه 5  را با مباحثه با هم کالسی ها جواب دهند. 22و  33تدبّر صفحه 

 درس را خوب بخوانند و سواالت مهم را استخراج کنند.-1 تعیین تکلیف

 شیطان بیاورند. اختیار اره عقل، ویژگی های فطری،تحقیق درب-2

 به سواالت اندیشه و تحقیق درسی پاسخ دهند.-3

 دقیقه 3 

 


