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اقدامات 

قبل از 

 تدریس

 هدف کلی : آشنایی دانش آموزان با دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر 

 اهداف آموزشی : دانش آموز در پایان این درس باید ؛

 با دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر آشنا شود . 

 معانی و مصادیق و موضوع درس را تشخیص دهد . 

به لحاظ اهمیت و ضرورت امر به معروف و نهی از منکر ، آن ها را با سایر فرائض دینی مقایسه 

 کند . 

 د . با برخی از شیوه های صحیح عمل به آن ها در اجتماع آشنا شده و به کار ببر

 به برخی از آیات و روایات و داستان های مرتبط با آن ها استشهاد نماید . 

حیطه ها 

 و اهداف

 عرص ها انتظارات از دانش آموزان در این درس

 خلقت دیگران خدا خود

فرد در رویارویی با امر به معروف و نهی از منکر  تعقل

 اندیشه کند.

 در مورد معنا و مفهوم آن ها بیندیشد . 

  نسبت به شناخت و جایگاه آن در آموزه

 های دینی تحقیق و مطالعه کند . 

* 

* 

   

 

 

* 

 به دو فریضه واجب دینی باور داشته باشد .  ایمان

نسبت به یادگیری شیوه های آن ها عالقه نشان 

 دهد . 

نسبت به جامه عمل پوشاندن آن ها در جامعه ، 

 عشق بورزد.

*  

 

* 

 

* 

 

 معروف و نهی از منکر را بداند. معنا و مفهوم امر به علم

 با مصادیق امر به معروف و نهی از منکر آشنا شود . 

* 

* 
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متن درس را بخواند و آیات و احادیث درس را معنا 

 کند . 

* 

به مسئولیت فردی خود در جامعه ، در قبال امر به  عمل

 معروف و نهی از منکر عمل کند . 

مهارت ها و شیوه های عملیاتی این دو فریضه را 

 در خود تقویت نماید . 

به هنگام ضرورت به آیات و احادیث و داستان های 

 مرتبط استشهاد نماید . 

* 

 

* 

 

* 

   

نسبت به یادگیری فروع دین به عنوان یک  اخالق 

 مسلمان ، احساس مسئولیت نماید . 

در مقام عمل خودش و دیگران را بدان سفارش 

 نماید . 

در شیوه های تبلیغ و اجرای این دو فریضه الهی 

 مداومت به خرج دهد. 

 

 

* 

 * 

 

* 

* 

 

سازمان 

دهی و 

چیدمان 

 کالس

تقسیم کرده و با انتخاب سر گزوه و تفهیم گروه چهار نفره  4دانش آموزان در 

 .وظایف هر کدام از آن ها در گروه ، در مدل دلخواه در کالس سازمان دهی می کنیم

امکانات و 

رسانه 

های 

 آموزشی

 زمان پروژکتور ، کتاب ، و فلش نرم افزار پاور پوینت 

 

 

 

اجرای 

 تدریس

ایجاد 

ارتباط و 

انگیزه 

 سازی

سواالت دقت کنید و عکس العمل خودتون را در مقابل بچه ها ! به این 

 انجام آن کار ها بگویید .

 دانش آموزی به اموال مدرسه و کالس آسیب می زند . 

 خودرویی بیش از اندازه دود می کند و هوا را آلوده می کند . 

دانش آموزی سر جلسه امتحان سر و صدا می کند و حواس دیگر دانش 

 د . آموزان را پرت می کن

 خانواده ای در جنگ آتش روشن می کند . 
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خوب بچه های عزیز ؛ همانطوری که می دانید محیط پیرامون زندگی ما از 

قبیل خانه ، مدرسه ، آب و هوا و طبیعت و . . . مربوط به همه انسان هاست 

 و همه حق دارند از آن ها استفاده کنند . 

خب حاال فکر می کنید با توجه به پرسش های باال ، چگونه می توانیم 

دیگران را به انجام کار های خوب راهنمایی کرده و آن ها را از انجام کار 

 های ناپسند باز داریم ؟ 

ارزشیابی 

 تشخیصی

 اصول دین و فروع دین کدامند ؟

 حقوق انسان ها به چند نوع تقسیم می شوند ؟

 حقوق انسان ها کدام یک مهم تر به نظر می آید ؟در میان 

 

فعالیت  

معلم و 

دانش 

 آموز

می دانید که انسان موجودی اجتماعی است و در کنار هم بودن انسان ها ، 

مستلزم رعایت یک سری از حقوقی است که همگان در آن سهیم اند . چرا 

دارند و  که همه در بهره مندی از نعمت های خداوند به طور مساوی سهم

هیچ کس حق ندارد به خاطر منافع خودش یا احیانا از روی سرگرمی و . . . 

دیگران لطمه بزند از طرفی هم انسان ها در سرنوشت همدیگر به حقوق 

 نقش دارند . 

دین مقدس اسالم در این مورد ساکت نشسته و برای دفاع از حقوق همه 

» مدیگر ، دو امر مهم انسان ها و هم چنین مشارکت آن ها در سرنوشت ه

 به ما معرفی و یادآوری می کند . « امر به معروف و نهی از منکر 

 فروع دین را نام ببرید . 

 است . « امر به معروف و نهی تز منکر » دو مورد از فروع دین 

دو فریضه مهم دینی است . امر به معروف « امر به معروف و نهی از منکر» 

جام کار های خوب و نهی از منکر یعنی ؛ باز یعنی؛ توصیه یکدیگر به ان

 داشتن از کار های ناپسند است . 

انسان های مومن و مسلمان همیشه همدیگر را به انجام کار های پسندیده 

تشویق و از انجام کار های ناشایست باز می دارند . چرا ؟ چون انسان ها 

ارند و مومن در زندگی اجتماعی نسبت به همدیگر مسئولیت مشترک د

وظیفه دارند همواره در جامه عمل پوشاندن به این دو فریضه دینی مهم 

 تالش کنند . 

 مصادیق امر به معروف و نهی از منکر کدامند ؟
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رعایت حجاب اسالمی ، کمک به مستمندان و یاری محرومان ، نماز خواندن 

 در مسجد ، خودداری از غیبت و تهمت و افترا زدن و دزدی و . . . 

 وند در قرآن نیز درباره امر به معروف و نهی از منکر می فرماید :خدا

وٌالمومنونٌ وٌالمومنات بٌعًضًهًم اٌولیاءً بٌعضِِِِ یَامُرونَ بِِالمَعروف وَیَنهونَ عَن »

امر به  [ )مردان و زنان مومن ، ولی یکدیگرند ]یعنی این که « المُنکر

 معروف و نهی تز منکر می کنند . (

 ر به معروف و نهی از منکر آثار ترک ام

اگر ما به این دو فریضه دینی عمل نکنیم چه سرنوشتی در انتظار ما خواهد 

 بود ؟

 مردم به سرنوشت دیگران بی تفاوت می شوند . 

کار های نادرست و ناپسند در جامعه رواج می یابد و زشتی انجام بسیاری از 

 کار ها از بین می رود . 

 تعالیم و دستورات دین در میان مردم فراموش می شود . و . . . 

:» امام کاظم )ع( در مورد اهمیت امر به معروف و نهی از منکر می فرمایند 

حتما امر به معروف و نهی از منکر کنید . و گرنه شرور ترین افراد جامعه بر 

 ..«شما مسلط خواهند شد . . . 

» جایگاه بسیار باالی این دو فریضه فرموده اند : و حضرت علی )ع( در مورد 

همه کار های نیک و حتی جهاد در راه خدا ، در مقایسه با امر به معروف و 

 «ه ای در برابر دریای پهناور و عمیق است . . . رنهی از منکر ، مانند قط

اما مهم تر این که دو واجب دینی را چگونه و با چه شیوه ای در جامعه 

 هیم . انجام د

ارزشیابی  

 تکوینی

 فروع دین کدامند ؟ 

 معنای امر به معروف و نهی از منکر چیست ؟ 

  چه کسانی وظیفه دارند به امر به معروف و نهی از منکر عمل کنند

 ؟

  چند مورد از مصادیق امر به معروف و منکر را که در جامعه وجود

 دارد ، نام ببرید ؟

کسی را که به خرید و فروش مواد مخدر می  به نظر شما چگونه می توانیم

 پردازد ، او را امر به معروف و نهی از منکر کنیم ؟
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کسی که در جمع دیگران غیبت می کند نتیجه نهی از منکر کردن و پیامد 

 ترک آن چیست ؟

ارزشیابی 

 پایانی

 

 آثار منفی ترک امر به معروف و نهی از منکر چیست ؟

رباره جایگاه امر به معروف و نهی از منکر را در فرمایش حضرت علی )ع( د

 میان اعمال نیک بیان کنید . 

 چرا نتیجه امر به معروف و نهی از منکر یک موفقیت است ؟

 دو مورد از شیوه های امر به معروف و نهی از منکر در جامعه را بگویید ؟

01 

تعیین 

 تکلیف

اصول دین و فروع دین را به صورت گروهی در یک مقوا نوشته و در کالس 

 درس در تابلو بچسبانید . 

 درباره امر به معروف و نهی از منکر یک تحقیق انجام دهید . 

درباره زندگی شهدای امر به معروف و نهی از منکر تحقیق کنید و در کالس 

 ارائه کنید . 

 منکر را بنویسید . مصادیق امر به معروف و نهی از 
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