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بسم اهلل الرحمن الرحیم
طراحی درس ملی
مشخصات کلی

کتاب  :پیام های آسمانى
عنوان درس  :درس هشتم

الف) درحوزه شناخت

اهداف کلی

-1آشنایی با بلوغ شرعی و انجام تکالیف آن
-2آشنایی در مورد شناخت تکالیف دینی و عادت کردن به انجام آن مانند :نماز و
روزه ،حج و پرهیز از گناهان و .....

ب) درحوزه باور و
گرایش

-1ایجاد عالقه در رابطه با موضوع درس و تقویت آن در کالس
-2عالقه به یادگیری درس در مورد آیات و احادیث

ج) درحوزه عمل و

-1توانایی روخوانی درس
-2توانایی در شناخت در مورد تقلید و مرجع تقلید و شرایط مرجع تقلید

رفتار

اهداف دینی
(تربیتی)

موضوع درس  :افتخار بندگی
پایه تحصیلی  :هفتم

مدت جلسه :
 57دقیقه

داشن آموز در فرآیند آموزش باید به اهداف زیر برسد :
آموختن درس در رابطه با بلوغ شرعی – تغییرات دوران بلوغ – تعریف تقلید – مرجع تقلید و شرایط مرجع
تقلید
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تنظیم اهداف
های رفتاری
(تنظیم جزئیات
درس در قالب
حیطه های

حدیث از امام صاق در مورد ارزش عبادت در نوجوانی با توجه به اهمیت درس پیام های آسمان دانش
آموزان را ترغیب به یادگیری این درس و بهتر خواندن کتاب پیام های آسمان سوف می دهیم.

سه گانه
یادگیری)

مدل چینش
کالس و انتخاب
تیم های

گروهی – سنتی – دانش آموزان را به گروه های سه یا چهار نفره تقسیم می کنیم و گروه ها باهم همکاری
کنند و درس را یاد می گیرند.

یادگیری
فعالیت های قبل
از تدریس
-1فعالیت های
ایجاد ارتباط
(آماده سازی
دانش آموزان
برای تدریس)

ایجاد ارتباط  :سالم و احوالپرسی و حضور و غیاب
بررسی شرایط روحی و جسمی یادگیرندگان
بررسی شرایط کالس (سرما و گرما)
آماده سازی دانش آموزان برای تدریس
ایجاد انگیزه
آماده شدن برای مطالب  :نمایش پاورپوینت آهنگ های شاد عربی و پخش کارتون های عربی
)

-2رفتار ورودی

الف)تنظیم محتوا

بلوغ شرعی سرآغاز انجام تکالیف دینی است .ص( ) غ(
ص( ) غ( )
نمازه و روزه و حج و  ....نمونه هایی از تکالیف ما مسلمانان است.
-1با استفاده از کتاب از دانش آموزان می پرسیم آیا می دانید بلوغ شرعی به چه معناست؟
-2به چه کسی فقیه یا مجتهد می گویند؟
فعالیت ها

فعالیت معلم  :سازماندهی کالس ،پرسش و پاسخ ،خالصه و جمع بندی درس
فعالیت دانش آموز  :شرکت در نمایش ،شرکت در فعالیت های گروهی ،پاسخ به سواالت
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و مطالب (ارائه

معلم

محتوای درس

شیوه تدریس :
-1معرفی درس و بیان اهداف  :در ادامه ی پرسش و پاسخ های باال می گوییم ،دانش
آموزان گرامی در این درس ما با این موضوعات آشنا می شویم  :حدیثی از امام جعفر صادق
(ع) و بلوغ شرعی و ایجاد آمادگی برای انجام تکالیف دینی
-2ایجاد آمادگی برای انجام تکالیف
-3بنا به شیوه تدریس  :دانش آموزان متن درس  8را می خوانند (با همراهی معلم) و معلم
توضیحات الزم را بیان می کند سپس دانش آموزان جواب سواالت را با همراهی معلم پاسخ
می دهند و به صورت گروهی پرسش و پاسخ درس را جلو می بریم.

جدید)

محتوا

رسانه آموزشی  :کتاب پیام های آسمان هفتم – گچ – تخته سیاه – پاک کن – CD
آموزشی – تخته وایت برد و ماژیک
ب)ارزشیابی پس مشابه این سوال ها را شفاهی از دانش آموزان می پرسیم :
-1بلوغ شرعی چیست؟
از تدریس
-2مرجع تقلید به چه کسی می گویند؟
(تنظیم سوال ها
به صورت کتبی،
شفاهی ،عملی)

ارزشیابی مستمر  :در ضمن درس و حین تدریس
ارزشیابی پایانی  :کل درس در یک امتحان سوال شود که می تواند کتبی ،شفاهی یا عملی باشد.

ج)غعالیت های مثال  :یک وسیله فراتر از درس
خالقانه ی دانش -1بتواند با توجه به تصویری که در کتاب آمده شیوه انجام دادن عبادت را تشخیص دهد.
-2بتواند نشانه های بلوغ شرعی را تشخیص دهد.
آموز
تعیین تکلیف برای هفته آینده که می تواند عمومی ،تیمی و انفرادی باشد.
د)تعیین تکلیف
فردی  :با توجه به شناخت دانش آموز
(عمومی – تیمی
گروهی  :با توجه به عالقه و توانایی دانش آموزان ساخت روزنامه دیواری
 انفرادی)عمومی  :برای کل کالس ،سوال های کتاب را حل کنید و بیاورید.

اختتامیه

درس جدید در جلسه ی بعد پرسش می شود و سوال های کتاب رفع اشکال می گردد.
پایان درس  :دعای آخر کالس و صلوات
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