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به نام خدا
موضوع درس  :تعاون عنوان درس :تعاون 2
پایه  :هشتم
ماده درسی  :مطالعات اجتماعی
مدت تدریس  54 :دقیقه طراحی آموزشی بر اساس برنامه درسی ملی
تهیه کننده :
راهبرد موضوعی اصلی  :نظام اجتماعی  ،فرهنگ و هویت
راهبرد های فرعی  :ارزش و اخالق ها – منابع و فعالیت های اقتصادی – مهارت و کاوشگری
اهداف کلی  :آشنایی دانش آموزان با تعاون در جامعه
اهداف جزئی  :آشنایی با مفهوم اتفاق و موسسات خیریه و دیدگاه قرآن و اسالم درباره تعاون – آشنایی با
واژه وقف و تاریخچه آن در ایران – آشنایی با شرکت های تعاونی و انواع آن
حیطه ها و

عرصه ها

انتظارات از دانش آموز در این درس
خدا

اهداف
تعقل

تفکر در مورد تنوع جهان آفرینش و مهارت هایفرایند تفکر( مفهوم سازی  ،طبقه بندی  ،قضاوت )
را پیدا کند .
در رابطه با علت و معلول بین تعاون و کمک کردنبه نیازمندان و رضای خداوند تدبر کند .
در مورد تعاون و مفهوم سازی وقف و اتفاق درجامعه فکر کند .

ایمان

به هدفدار بودن آفرینش در زمینه عالم خلقت باورپیدا کند و سپاسگذار نعمت های الهی باشد .
به شناخت جامعه و محیط پیرامون و نحوه ارتباطصحیح آن با تعاون عالقه مند شود .
به اهمیت و نقش تعاون درباره کمک کردن بهدیگران نگرش مثبت پیدا کند .
خود را ملزم به همکاری دیگران و کمک بهنیازمندان در مواقع ضروری بداند .

علم

مفهوم تعاون را پیدا کند .مفهوم اتفاق و موسسات خیریه را تشریح کند .-واژه های وقف  ،موقوفات و واقف را تجزیه و تحلیل

خود

دیگران

خلقت

*

*
*
*
*
*

*

*
*
*
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عمل

کند .
چگونگی ایجاد شرکت تعاونی ها را بیان کند .تفاوت بین شرکت های تعاونی و غیر تعاونی را بیانکند .
توانایی به کارگیری مهارت ها از جمله  ،جمع آوریاطالعات و طبقه بندی را به دست آورد .
انواع اتفاق (بخشش ها ) را با توجه به موقعیت هایمختلف بیان کند .
موسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد که بهیاری نیازمندان و حل مشکال جامعه می پردازند را
بیان کند .
انواع شرکت تعاونی و هدف از تشکیل آن ها درجامعه را بیان کند .

*
*
*
*
*

*

اخالق

تالش برای انجام اخالق پسندیده مانند :برای ترویج تعاون در مدرسه  ،خانواده و جامعهتالش کند .
در برابر کمک به دیگران و یاری رساندن بهنیازمندان احساس مسئولیت کند .
*
برای انواع اتفاق در راه خدا جهت کسب رضایخداوند تالش کند .
برای گسترش فرهنگ اتفاق و وقف بین دیگرانتالش کند .
تالش برای اخالق پسندیده مانند  :همیاری  ،تعاون ،همکاری با سازمان های مردم نهاد  ،موسسات
خیریه و  .......از خود نشان دهد و به دیگران نیز
توصیه کند .
به قومیت های مختلف ایران عالقمند و حستعاون و نوع دوستی تقویت شود .

روش تدریس

تلفیقی از ( بارش مغزی  ،نمایش فیلم و اسالید  ،پرسش و پاسخ  ،طراحی جدول شبکه

*
*

*
*

*

*
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ای  ،استفاده از فناوری و ارتباطات  ،مشارکتی و )....
امکانات و
رسانه های
آموزشی

آماده
سازی

ارزشیابی
آغازین یا
تشخیصی

کتاب درسی  ،تصاویری مربوط به سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه  ،لوح فشرده
تهیه شده توسط دبیر یا دانش آموز مربوط به درس تعاون  2لپ تاپ  ،دیتا پروژکتور ،
ماژیک و تخته  ،تصاویری مربوط به تعاون در جامعه

سالم و احوالپرسی با دانش آموزان  ،تالوت قرآن  ،حضور و غیاب  ،علل
بررسی غیبت دانش آموزان در جلسه قبل  ،بررسی فعالیت ها و ثبت
مشاهدات در چک لیست  .دانش آموزان عزیز کنار یکدیگر به صورت گروهی
بنشینند .

زمان(دقیقه)

4

از دانش آموزان خواسته شود در زمان مشخص شده جدول را کامل نمایند .
ترجمه آیه قرآنی در مورد تعاون

................................................................

تعاون به زبان ساده

..................................................................

جلوه های مختلف تعاون

.....................................................................

سطوح تعاون

...............................................................

تعاون در خانه باعث

..................................................................

حدیث امام صادق( ع) در مورد
توجه به همسایه

..............................................................

فعالیت های معلم و دانش آموز
برای ورود به بحث معلم ابتدا دیتا پروژکتور را با کمک یکی از دانش آموزان
روشن می کند و بعد چند تصویر در مورد تعاون در جامعه نمایش داده می
شود .

4
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فرآیند
یاددهی و
یادگیری
ضمن
تدریس
(آموزش
دادن)
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معلم مثالی از همکاری کردن و تعاون و یا داستانی از بحث تعاون را برای
دانش آموزان بیان می کند .
بالفاصله یکی از گروه ها شعری در مورد تعاون برای سایر دوستان خود در
کالس می خوانند :
تعاون بستر تغییر و زایش
تعاون رهگشای فکر و دانش
تعاون مهر روح افزای امید
تعاون پیک نورافشان خورشید
به نظر شما عزیزان افراد نیکوکار جامعه چگونه به کمک و یاری نیازمندان می
شتابند ؟
سپس معلم با توجه به گفته های دانش آموزان واژه اتفاق را توضیح می دهد
و برای تکمیل این بحث از دانش آموزی می خواهد تا موقعیت های  5و  3و 2
و  1که در کتاب ذکر شده است را بخواند  .بالفاصله به گروه های دانش
آموزی زمان داده می شود تا به صورت مشارکتی نوع بخشش را در هر یک از
موقعیت ها مشخص نمایند .
«لَن تَنالوا البِرَ حَتی تُنفِقوا مِما تُحِبونَ»....
«هرگز به نیکی نمی رسد مگر اینکه از آنچه دوس دارید انفاق کنید
»....
اختصاص زمان در حین تدریس برای انجام فعالیت  1و  2در کالس توسط
دانش آموزان
سپس به وسیله نمایش چند نمونه آرم از موسسات خیریه و سازمان های
مردم نهاد از دانش آموزان خواسته می شود تا در مورد این موسسات بحث
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نمایند و هر گروه چند مورد از آنها را نام ببرد .

معلم به دانش آموزان این نکته را که همه موسسات خیریه و سازمان های
مردم نهاد برای فعالیت های خود باید از وزارت کشور مجوز بگیرند را
یادآوری می کند .
«یک گروه به صورت داوطلبانه درباره خیرین مدرسه ساز توضیحاتی
می دهد»
اختصاص زمان در حین تدریس بر انجام فعالیت ه 5در کالس توسط دانش
آموزان

نمایش تصاویر مربوط به وقف در جامعه

گروه های دانش آموزی در مورد این تصاویر با هم مشورت کنید و در مورد
واژه وقف هر چه می دانید بیان نمایید .
معلم بعد از توضیحات دانش آموزان واژه های موقوفات و واقف را توضیح می
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دهد .

از دانش آموزان خواسته می شود تا هر چه در شرکت های تعاونی می دانند
به صورت فردی بیان نمایند .
به وسیله بروشور هایی که توسط دبیر آورده شده به معرفی شرکت های
تعاونی پرداخته و هدف از ایجاد این شرکت ها را بیان می کند و تفاوت تعاونی
ها را توضیح و از دانش آموزان خواسته می شود که جدول مربوط به این
مبحث را به صورت انفرادی کامل کنند .

ارزشیابی
پایانی

تفاوت تعاونی ها و غیر تعاونی ها

..........................................................

تعداد اعضای شرکت های تعاونی

............................................................

هدف از ایجاد تعاونی ها

............................................................

انواع تعاونی ها

............................................................

ویژگی های تعاونی ها

............................................................

خالصه درس ارائه شده با استفاده از مطالب نوشته شده در برنامه پاورپوینتیا وایت برد
طرح چند سوال از مفاهیم و اهداف اصلی درس جدید (فردی)-تکمیل نمودن چک لیست مربوط به مشاهدات رفتار دانش آموزان در کالس
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تعیین
تکلیف و
فعالیت
های خارج
از کالس

انجام کاربرگ شماره  1در منزل برای جلسه آینده (فردی)تحقیق و پرس و جو در مورد فعالیت  6 3درسجدید و ارائه به کالس (فردی) تهیه روزنامه دیواری مصور از انجام امور وقفی در استان سیستان وبلوچستان به صورت خالصه در سه سال گذشته (توسط یک گروه)
 پیدا کردن آیات قرآن و احادیث در زمین انفاق و تعاون (توسط یک گروه ) در صورت امکان مراجعه به اداره اوقاف و امور خیریه استان و تهیه گزارش ازعملکردشان (توسط یک گروه)
 جست و جو در مورد ویژگی های شرکت های تعاونی و انواع آن با استفادهاز اینترنت  ،مطالعه کتب و (......توسط یک گروه )
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