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 الف(بخش نظری :اهداف

 *رئوس مطالب*

 فعالیت کالسی-متن درس      د -تیمم      جشرایط صحیح وضو و غسل و -احادیث       ب-الف

 

 *اهداف کلی*

در حوزه شناخت : آشنایی با وضو و تیمم و غسل ، پی بردن به فلسفه احکام ، درک و فهم مقدمات  -الف

 نماز

در حوزه باور و گرایش :     عالقه به دائم الوضو بودن ، تشویق به دانستن احکام شرعی ، احترام به عقاید  -ب

 لمانان ، درک صرفه جویی در مصرف آبمس

 در حوزه عمل و رفتار : تالش بر انجام مقدمات نماز ، سعی در رعایت طهارت در امورات زندگی-ج

 

 *اهداف جزئی*

 دانش آموزان در این مرحله بایستی به اهداف ذیل دست بیابند :

شیوه انجام  -دین خود آشنا شوند . جفراگیران با احکام شرعی  -فراگیران حکمت وضو را بشناسند . ب -الف

 دانش آموزان شرایط وضوی صحیح را ذکر کنند . -غسل  و تیمم را دانسته و عمال انجام دهند . د

 عرصه ها انتظارات از فراگیران در این درس حیطه ها و اهداف رفتاری

 طبیعت دیگران خدا خود  تعقل
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*در مورد نزدیکی به خالق با انجام 

 احکام شرعی تفکر کنند . 

*در مورد توانایی خود برای انجام 

 صحیح احکام طهارت تفکر کنند . 

*با شرایط وضوی صحیح شناخت 

پیدا کرده و سعی در اصالح نمودن 

وضوی افراد دیگر مانند خانواده 

 کنند.

*در این توانایی و تاثیر آن در زندگی 

خود و دیگران و طبیعت اطراف تعقل 

 نمایند . 
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*باور داشتن به سعادت اخروی با  ایمان

 انجام دادن مسائل شرعی .

*ایمان آگاهانه به وجود خدا با تفکر 

 در انجام مسائل دینی مسلمانان . 

*ایمان به هدفمندی و قانون مندی 

خلقت با مشاهده نظم آفرینش در 

 احکام دینی 

*  

 

* 

  

 

 

 

* 

*به منظور آشنایی با دین مبین  علم

 اسالم احکام دینی را یاد بگیرند . 

*با آموختن مسائل شرعی پی بردن 

به زیبایی آن و چگونگی برقراری 

ارتباط با طبیعت و بهره برداری 

 صحیح از آن . 

*با آموختن احکام دینی و ترویج 

عقاید مسلمانان بین دوستان در 

 آینده . 

*   

 

 

 

* 

 

 

* 

*با عمل به برنامه های دین اسالم  عمل

تالش می شود با این برنامه ها در 

* *  
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مقابل قدرت الیزال الهی سر تعظیم 

 فرود آورد . 

*با یادگیری و به کارگیری احکام 

طهارت و مقدمات نماز در زندگی و 

 تاثیرگذاری در دیگر دوستان . 

 

 

* 

*رعایت تقوای الهی با استفاده از  اخالق

مجتهدان در تمام شئونات  بیانات

 فردی و اجتماعی . 

*به فتوای دینی فقیهان اسالم و 

مجتهدان اعلم احترام بگذارند و آن 

 ها را در زندگی خود به کار بندند . 

* 

 

 

* 

  * 

 

 

 

 

 

 *رفتار ورودی*

 دقیقه به سئواالت زیر پاسخ دهند : 3فراگیران با استفاده از شرایط صحت وضو در عرض  -الف

الب وضو می گیریم .     در هنگام سفر از آب رودخانه وضو گ*آب پاک در اختیار نداریم به همین دلیل با 

می گیریم .   هنگام وضو گرفتن تلفنی با کسی مشغول صحبت می شویم و بعد از صحبت بقیه وضو را ادامه 

 دهیم . 

 س عمال انجام دهند .دقیقه برای دوستان در کال 1فراگیران با آموزش تیمم در عرض  -ب

 *ارزشیابی تشخیصی*

 با توجه به آموخته های سال هفتم و هشتم در مورد احکام از دانش آموزان می خواهیم :

آداب نماز  -انواع ناپاکی ها و نجاسات را ذکر کرده و توضیح دهند .  ج -واجبات نماز را نام ببرند . ب -الف

 جماعت را بر شمارند . 

 

 س**روش های تدری

 پرسش و پاسخ –مسابقه  –داستان گویی  –پانتومیم  –اجرای نمایش 

 

 *سازمان دهی و چینش کالس درس *

 نفری به شکل نعلی می نشینند .  5دانش آموزان در گروه های 
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 *امکانات و رسانه های آموزشی *

-6سی دی یا فلش آموزشی -5تصاویر -4تابلو وایت بورد -3استفاده از رایانه  و پروژکتور -2کتاب درسی -1

 کتاب توضیح المسائل

 

 * بخش ملی : فرایند آموزشی یا مرحله تدریس * -ب

 

 ارزشیابی تشخیصی*

فرق بین ولی فقیه با سایر فقیهان چیست ؟   -والیت فقیه به چه کسی گفته می شود ؟  ب -الف

 وظایف مقلدان چیست ؟ -ج

 

 

 زمان
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 انگیزه**آماده سازی و ایجاد 

 اجرای طرح همگام با قرآن –حضور و غیاب  –سالم و احوال پرسی 
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 45 *فرآیند یاددهی و یادگیری ضمن تدریس*

 دقیقه

 فعالیت دانش آموزان فعالیت معلم

 هر گروه روخوانی درس را شروع کنند . -1

 برگزاری مسابقه برای هر بند . -2

برای هر گروه یک موضوع می سپاریم . مثال : -3

واجب و مستحب بودن وضو را به یک گروه ، شرایط 

وضوی صحیح را به گروه دوم ، فعالیت کالسی و بیشتر 

بدانیم را به گروه سوم ، شیوه انجام تیمم را به گروه 

 چهارم می سپاریم . 

برای هر گروه نسبت به قسمت انتخاب شده اش ، -4

 ش ، داستان ، پانتومیم طراحی می کنیم . یک نمای

پیام های استخراج شده از احادیث پیامبر اکرم )  -5

 ص( را در تابلو می نویسیم . 

دانش آموزان هر گروه روخوانی را برای همدیگر -1

 توضیح می دهند . 

گروه الف ، برای وضوی واجب چند تا سئوال -2

 طراحی می کند . 

گروه ب ، برای شرایط وضوی صحیح یک -3

 پانتومیم آماده می کند . 

استان گروه س ، در خصوص بیشتر بدانیم یک د-4

 طراحی می کند . 

گروه ج ، فعالیت کالسی را آماده کرده و در  -5

 کالس عنوان می کند . 

گروه د ، شیوه انجام غسل و تیمم را به صورت -6
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 رفع اشکاالت احتمالی در نمایش و یا پانتومیم . -6

بعد از برگزاری مسابقه ، هر گروه که امتیاز باالتری  -7

 کسب نموده در دفتر نمره ثبت می نماید . 

 رسم نمودار شرایط وضوی صحیح در تابلو . -8

 پانتومیم انجام می دهد . 

از هر گروه یک نفر در جلوی تخته وظایف -7

محوله را تحویل کالس می دهد و گروه های دیگر 

  جواب می دهند . . .

 *خالصه درس  و نتیجه گیری*

از دانش آموزان می خواهیم موارد مهم متن را با ماژیک فسفری  -یادآوری خالصه درس   ب -الف

از دانش آموزان می خواهیم موارد مهم درس را برای همکالسی های خود شرح  -عالمت بزنند . ج

 دهند . 
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 *ارزشیابی پایانی *

ترسیم  A4از دانش آموزان می خواهیم یک نمودار ساده ی دیگر در خصوص شرایط صحت وضو در 

 ده و به کالس ارائه دهند . ونم
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