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معنی امر به معروف و نهی از منکر را بداند -1  

آثار ترک امر به معروف و نهی از منکر را یاد  بگیرد -2  

با شوه های امر به معروف و نهی از منکر آشنا شود  -3  

 بسمه تعالی   

د ناصر حبیبی     مدت مدرسه : شهی      انی  ماده درسی : پیام های آسمان پایه نهم     عنوان درس : مسئولیت همگ  

  لی       تهیه کننده : طراحی آموزشی بر اساس برنامه درس مدقیقه         05: 

مسئولیت همگانی دربارة امر به معروف و نهی از منکرراهبرد موضوع اصلی :    

از منکر و آثار آنهدف کلی : امر به معروف و نهی   

 

  اهداف آموزشی )جزئی( :                   

 

 عرصه ها
 انتظارات از دانش آموزان در این درس

حیطه ها و 

 اهداف

 

 خدا خود دیگران طبیعت

× × ×  

در مورد بی توجهی به امر به معروف و بروز مشکالت در جامعه 

 تعقل تفکر کند و خود را در قبال جامعه مسؤل بداند 

× × × × 
به اجرای امر به معروف و خشنودی خدا و پاداش الهی ایمان 

 داشته باشیم 
 ایمان

 × ×  
به نحوه ی امر به معروف وشیوه های آن آگاهی داشته باشد    

   
 علم

 × ×  
خود به آنجه دیگران را امر می کنیم یا نهی می کنیم عمل 

 کنیم 
 عمل

 × ×  

 -با برخورد خوب شخص خطا کار را متوجه اشتباهش کنیم  

برای حفظ آبرو ی شخص خطا کار تا حد امکان خطاها را در 

 جمع نگوییم  

 اخالق

مدل و گروه بندی : دانش آموزان را با توجه به 

 محیط کالس گروه بندی می کنیم . 

 –گروهی–پرسش وپاسخ 

 روش تدریس سخنرانی
 

اقدام

ات 

قبل 

از 

تدر

 یس
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ماژیک  –وایت برد  –کتاب درسی  رسانه های کمک آموزشی  

 و امکانات موجود

رفتار  پاسخگویی به سؤال درس نهم  و توضیح معنی امر به معروف و نهی از منکر 

 ورودی

 نتایج ارزشیابی زیر نقطه شروع آموزش را مشخص می کند . 
  چرا ما باید امر به معروف ونهی از منکر کنیم -1  

تی پیش خواهد آمد؟در صورت امر به معروف و نهی از منکر نکردن چه مشکال -2   

 

ارزشیابی 

 تشخیصی

  

سوره  11همگام با قرآن، خواندن آیه  سالم و احوالپرسی، حضور و غیاب، اجرای طرح 

 توبه که مرتبط با درس می باشد.
ایجاد ارتباط و 

 انگیزه سازی

 فعالیت معلم فعالیت دانش آموز 

فرایند یاددهی 

و یادگیری 

 )آموزش دادن(

به گفته های معلم خوب گوش می دهد -1  

خواندن مطالب انتخاب شده و ارائه آن  -2

 به همگروهی ها

انجام فعالیت های کالسی به صورت  -3

 مشورت با گروه

درس را خوانده و درک خود را از آن  -4

 مطلب به اندازه توان خود بیان می کنند

پیدا کردن سؤاالت متن درس -5  

توسط دانش آموز« الهی»خواندن بخش  -6  

معرفی درس جدید و نوشتن مطالب  -1

 کلیدی

تقسیم بندی مطالب بین گروه ها-2  

سی عملکرد گروه ها و انتخاب یک برر-3

نفر به نمایندگی از گروه برای توضیح 

 مطلب

توضیح تکمیلی درس-4  

روخوانی درس توسط دانش آموزان-5  

جمع بندی درس توسط معلم-6  

با چندین مثال دلیل لزوم اجرای امر به معروف و نهی از منکر مشخص شده و  

می آید ذکر شده و شیوه های بیان امر به اجرای آن به وجود مشکالتی که در اثر عدم 

 معروف و نهی از منکر گفته می شود.

خالصه درس و 

 نتیجه گیری

مراح

ل 

یتدر

 س



قابل  فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد واین 

ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irن مراجعه کنید و پژوهشی آسما
 

 

از دانش آموزان می خواهیم امر به معروف و نهی از منکر را تعریف کنند.-1   

چه پیامد هایی در صورت ترک امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بروز -2

 خواهد کرد.

امر به معروف و نهی از منکر را بدانند. شیوه های-3  

 ارزشیابی پایانی

یادگیری درس جدید برای جلسه آینده-1   

انتخاب کرده و انجام دهند.دادن دو نوع تکلیف به گروه ها که یکی را به دلخواه  -2  

 الف( معرفی زندگی نامه شهدای امر به معروف و نهی از منکر در کالس درس

بازخورد امر به معروف و نهی از منکر را در خانوده خود به مدت ب( تهیه جدولی که 

 یک هفته در آن ثبت کنند.

 تکلیف

 


