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 طراحی آموزشی بر اساس برنامه درس ملی

 دقیقه 09: افتخار بندگی             زمان آموزش : هشتم  درس پیام های آسمان              پایه هفتم              درس

 هدف کلی آشنایی با بلوغ شرعی و شرایط مرجع تقلید

 آشنایی با سن بلوغ شرعی-1

 شناخت مکلف و شناخت سن تکلیف-2

 شناساندن وظایف شخص مکلف به دانش آموز-3

 بیان اهمیت انجام وظایف شرعی درسن بلوغ-4

 بیان اهمیت داشتن مرجع تقلید پس از رسیدن به سن بلوغ-5

 
اهداف آموزشی 

 )جزئی(

 

 عرصه
 عناصر از دانش آموزان انتظار می رود

 خدا خود خلق خلقت

 در مورد بلوغ شرعی تفکر کند.-1  ❈ ❈ 

 تعقل

 در مورد سن بلوغ فکر کند.-2  ❈ ❈ 

 در مورد وظایف شرعی مکلف اندیشه کند.-3  ❈ ❈ 

 در مورد تغییرات دوران بلوغ در خود و دیگران فکر کند.-4  ❈ ❈ 

 ❈ ❈  
در مورد اهمیت داشتن تقلید در مسائل شرعی و داشتن مرجع تقلید تفکر -5

 و تعقل کند.

 شرعی و وظایف مکلف ایمان و باور قلبی داشته باشد.به انجام تکالیف -1 ❈ ❈  

 ایمان
  ❈ ❈ 

به پیروی از یک مرجع تقلید با دارا بودن شرایط خاص مرجع تقلید -2

 معتقد باشد.

 ❈ ❈  
در مورد تغییرات و دگرگونی های روحی و جسمی دوران بلوغ آگاهی -1

 کسب کند.

 داند یا درصدد شناخت است.ویژگی های دوران بلوغ را می -2  ❈ ❈  علم

 وظایف مکلف را می داند.-3  ❈ ❈ 

 شرایط مرجع تقلید را می داند.-4  ❈ ❈ 

 عمل به وظایف خود به عنوان یک فرد مکلف عمل می کند.-1  ❈ ❈ 
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 ❈ ❈  
به عنوان کسی که به سن تکلیف رسیده مرجع تقلید خود را -2

 عمل می کند. انتخاب و بر طبق فتوای او در مسائل شرعی

 ❈ ❈  
به عنوان کسی که در سن بلوغ با تغییرات روحی و جسمی روبرو است با -1

 روحیه باال با دوستان و اطرافیان خود برخورد می کند.

  ❈ ❈  اخالق

سعی می کند با به کار بستن دستورات خداوند و با عمل به واجبات به -2

تقویت کرده و خلق و خویی نیکو عنوان یک فرد مکلف اخالقیات را در خود 

 وخدایی داشته باشد.

 ❈ ❈  
با روحیه باال و مقاوم در انجام وظایف شرعی خود ایستادگی کرده و سعی -3

 می کند تا تمام وظایف یک مکلف را به انجام برساند.

 مدل کالس دانش آموزان به صورت گروهی می نشینند.

 روش تدریس اکتشافی –پرسش و پاسخ  –روش گروهی 

محتوای الکترونیک درس  –ویدئو پروزکتور  –کامپیوتر  –قرآن  –کتاب  –مازیک  –تابلو )وایت برد( 

 در دسترس بودن مورد نظر در صورت 

رسانه های 

 آموزشی

 بخش عملی : فرآیند آموزش )مراحل تدریس( زمان

 اجرای طرح ملی همگام با قرآن –حضور و غیاب  –سالم و احوال پرسی  19

فعالیت های 

مقدماتی )آماده 

سازی و ایجاد 

 انگیزه(

19 

تقلید و ..... –بلوغ  –توضیح معنای مکلف  –پاسخگویی به سواالت درس   

 نتایج ارزشیابی تشخیصی نقطه شروع آموزش را مشخص می کند:

و..... بلوغ چیست؟ چه نشانه هایی دارد؟ مکلف کیست؟ چه وظایفی دارد؟  

رفتارهای 

ورودی و 

ارزشیابی 

 تشخیصی

 
 
 
 

49 

 
 

فرآیند یاددهی و  فعالیت معلم فعالیت دانش آموزان

یادگیری ضمن 

تدریس )آموزش 

 دادن(

 
 

 به گفته های معلم با دقت گوش می دهند.-1

مطلب محول شده را خوانده به هم گروهی -2

 های خود ارائه می کنند.

مشورتی فعالیت ها را انجام می به صورت -3

درس جدید را معرفی می کند و -1

مطالب کلیدی درس را بر روی وایت 

 برد می نویسد.

مطالب درس را بین گروه ها تقسیم -2
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 دهند.

نماینده ها گروه ها مطالب ارائه شده در -4

 گروهشان را به کل کالس ارائه می دهند.

 به توضیحات معلم با دقت گوش می دهند.-5

با دقت به کلیپ که پخش می شود گوش می -6

 دهند.

درس را روخوانی کرده و نتیجه داستان درس -7

 بیان می کنند.

 االت معلم پاسخ می دهند.به سو-8

 جواب سواالت درس را پیدا می کنند.-0

 چند نفر جوابها را برای بچه ها می خوانند.

بخش الهی را خوانده و احساس خود را بیان می 

 کنند.

ندی می کند تا گروهی مطلب را ب

 بخوانند.

 به عملکردها رسیدگی می کند.-3

از یک نفر به عنوان نماینده گروه می -4

 خواهد مطلب خوانده شده را توضیح دهد.

 توضیحات تکمیلی را ارائه می کند.-5

کلیپی در مورد وظایف شرعی مکلف -6

 و یا سن تکلیف پخش می کند.

درس را  از دانش آموزان می خواهد-7

 روخوانی کنند.

ارزشیابی پایانی و تعیین تکلیف می -8

 کند.

 معلم چکیده درس را بیان می کند و نتیجه می کند. 5

حمع بندی 

)خالصه درس 

 و نتیجه گیری(

فعالیت های 

 پایانی
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مکلف به چ کسی گفته می شود؟-1  

مکللف چه وظایفی دارد/-2  

وپسران چگونه محاسبه می شود؟سن تکلیف برای دختران -3  

مرجع تقلید چه کسی است؟-4  

مرجع تقلید چه شرایطی باید دارا باشد؟-5  

 
 

ارزشیابی پایانی 

 )پایان فعالیت(

 
 
 

19 

عمومی : خواندن درس تدریس شده، نوشتن سواالت متنی و انجام 

 فعالیت های بخش پیشنهاد )تمرین خالقیتی(

تعیین تکلیف 

و فعالیت های 

خارج از 

 کالس

 

فردی : خواندن درس تدریس شده، نوشتن سواالت متنی و انجام 

 فعالیت های بخش پیشنهاد )تمرین خالقیتی(
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نماز و روزه و  –ه روزنامه دیواری در مورد سن تکلیف گروهی : تهی

 سایر وظایف شرعی )با توجه به تفاوت های فردی(

 
 

مرجع تقلید آوردن فتوای مختلف  فوق برنامه : تحقیق در مورد چند

 ایشان در مورد یک موضوع مشخص و .....

 معرفی کتاب های احکام به زبان ساده، خالصه ای از احکام عبادات  5
معرفی سایر منابع 

 با درس

 ارزشیابی از درس جدید و درس قبلی  و بررسی تکالیف محول شده فردی و گروهی
موضوع جلسه 

 آینده

 

  


