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 هفتم متوسطه      :پایهبرترین بانو        : پیام های اسمانی      موضوع تدریس: نام درس 

 دقیقه 09:مدت جلسه

 : تاریخ

  :تهیه کننده

هدف واسطه  هدف عینی سطوح/حیطه رفتارورودی 

 ای

 هدف کلی

الف،فاطمه زهرا س 

چه کسی 

هستندوصفاتی که 

به نظرخودتان 

میتوان به ایشان 

نسبت 

دادباذکردلیل نام 

 ببرید

دریافت _الف،عاطفی

 وتوجه کردن

الف،سوره کوثرراازحفظ 

 وبدون غلط بخواند

الف،باویژگی 

های اخالقی 

فاطمه س 

 آشناشوند

دانش آموزان 

باشخصیت وویژگی 

های اخالقی فاطمه 

 زهرا س آشناشوند

 ب  

دریافت _عاطفی

 وتوجه کردن

 ب

ازگوش دادن به 

سخنان حضرت فاطمه 

 س لذت ببرند

 ب

باسیره زندگی 

حضرت فاطمه 

زهرا س 

 آشناشوند
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 ج  

درونی _عاطفی 

 شدن ارزش ها

  

ج ،بعضی ازدانش 

آموزان باحجاب ترشده 

ونسبت به هم 

بامهربانی بیشتری 

 رفتارمی کنند

    

د ،داستانی ازفاطمه     

زهرا س که 

ایثاروبخشندگی ایشان 

 رانشان میدهدبیان کند

    

  

فعالیتهای دانش  ارزشیابی

 اموز

ارزشیابی  روش تدریس فعالیتهای معلم

 تشخیصی

سؤاالتی رادررابطه 

بامتن درس 

 میپرسیم

 :مثل

 الف

توجه کردن وپاسخ 

دادن به سالم 

واحوال پرسی 

 معلم،

توضیح 

 :الف

شروع کالم بانام 

 ویادخداوند

وسالم واحوال 

پرسی 

وحضوروغیاب 

 روش تدریس تلفیقی

بحث /پرسش وپاسخ:

 بحث گروهی/وگفتگو

الف،سؤاالتی ازدرس 

تمرینات »گذشته 

 ...«و
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درموردغیبت 

ومشکالت دانش 

 اموزان غایب

وبررسی علل 

غیبت دانش 

 آموزان

 الف

حضرت فاطمه زهرا 

س چگونه 

دراجتماع 

 حضورپیدامیکردند؟

  

  

 ب

دلیل ازدواج 

حضرت فاطمه س 

 باحضرت

علی ع بااینکه 

خواستگاران 

 ثروتمندی داشت؟

  

  

  

  

  

  

  

  

 :ج

ودانش اموزان 

ارتباط آن 

رابامحتوای درس 

 بیان میکنند

 :ب

شروع درس 

 باخواندن آیه

رب اشرحلی 

 صدری ویسرلی و

... 

  

  

 :ج

خواندن سوره 

 کوثر ومعنای آن 

برانگیختن حس 

کنجکاوی دانش 

 اموزان

 ب

سوال ازپیش 

 دانسته هامثل

  

  

معنای :یک

بخشندگی،حیا،عفت 

 وایثارچیست؟

  

چگونه میتوانیم :دو

این ویژگی 

هارادرخودپرورش 

دهیم وفردی 

بخشنده 

 وباحیاباشیم؟

 ج

چراحضرت زهراس 

هرگزچیزی 

ازحضرت علی ع 

 د

دانش اموزان 

بگویندکه هریک 

به کدام ویژگی 

 د

آیه هایی ازسوره 

های قران قرائت 

 کند
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فاطمه س اشاره  درخواست نمیکرد؟

 دارد؟

 د،

 چراخداوندبا

وجوداینکه 

دختردرمیان مردم 

زمان پیامبرص  

مایه ی ننگ بودبه 

ایشان 

 فرزنددخترداد؟

 و،

دانش اموزان 

نظرات خودرا بیان 

 میکنند

مخصوصا به 

ارزیابی 

خوددررابطه 

باویژگی ها ی 

فاطمه س می 

 پردازند

 و،

معلم مقوایی که 

گفتارفاطمه زهرا 

 س روی آن نوشته

شده روی 

 تابلونصب کند

    

  

 و،

 چرا خداوند

باخشنودی فاطمه 

س خشنودوباخشم 

ایشان خشمگین 

 میشود؟

  

  

 ه،

دادن امتیازبه 

فعالیتهای دانش 

 اموزان
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 :ی    

معلم کتاب هایی 

ازسیره زندگی 

بانوی اسالم معرفی 

 می کند

    

          

  

 معلم

         1کتاب پیام آسمانی 

        کتاب معرفی شده غیردرسی 

        تخته سیاه وگچ 

        سوالهای ازقبل طراحی شده 

        پوسترتهیه شده توسط معلم 

 وسایل اموزشی

 الف

 یک کتابچه ازسخنان فاطمه زهرا درست کنند

 ب

هریک ازدانش اموزان یک داستان یاسخن اززندگی فاطمه زهرا س اورده 

 وجمع اوری کنندوهمگی یک کتابچه درست کنند

  

 ارزشیابی تکمیلی
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