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 را بدانند.
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01 
 كتاب درسي

 آيات قرآن
 پرسش و پاسخ

دانش آموزان به صورت گروهي به سواالت پاسخ مي 
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كتاب درسي  

 ماژيك

 وايت برد

 آيات قرآن

 كامپيوتر و

 پروژكتور

براي نمايش 

 پاورپوينت

 
 

 
 

گروهي  

 پرسش و پاسخ

 
 
 
 

 اكتشافي

 

خوانده و به هم گروهي هاي مطلب محول شده را -0

 خود انتقال مي دهند.

 به صورت مشورتي ، فعاليتها را انجام مي دهند.-8

نماينده گروه ها، مطالب ارائه شده در گروهشان را -3

 به كل كالس ارائه مي دهند.

 با دقت به توضيحات معلم گوش مي دهند.-9

درس را روخواني كرده و نتيجه متن درس را بيان -5

 كنند. مي

دانش آموزان به صورت داوطلبانه نظرات خود را -6

 بيان  مي كنند.

جواب سؤاالت و  به سؤاالت معلم پاسخ مي دهند-9

 درس را پيدا مي كنند.

چند نفر جوابها را براي دانش آموزان مي خوانند  

بخش الهي را خوانده و احساس خود را بيان مي 

 كنند.

 

دي مي كند تا مطالب را بين گروهها تقسيم بن-0

 گروهي مطلب را بخوانند.

 به عملكرد گروهها رسيدگي مي كند.-8

از يك نفر به عنوان نماينده گروه، مي خواهد -3

 مطالب خوانده شده را توضيح دهد.

 توضيحات تكميلي را ارائه مي كند.-9

از دانش آموزان ميخواهد درس را روخواني -5

 كنند.

از دانش آموزان ميخواهد ويژگيهاي دوستان -6

 خوب را نام ببرند.

 ارزشيابي پاياني و تعيين تكليف مي كند.-9

 

ارائه درس جديد  

لحاظ كردن 

 ارزشيابي فرآيندي

  هاي بعد از تدريسعاليت ف 
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  دبير فعاليت دانش آموزان فعاليت زمان

01 
 .درس توسط معلم مشاركت مي نمايند دانش آموزان، در حين بيان خالصه

 دانش آموزان، نكات مهم درس را يادداشت مي نمايند.

معلم، مباحث مهم درس را به صورت خالصه بيان و نتيجه گيري مي 

 كند.

 نكات مهم درس را بر روي وايت برد يادداشت مي كند .

 فعاليت تكميلي

 و جمع بندي

05 
درس را در زمان معين شده ، دانش آموزان به صورت گروهي مباحث 

 مطالعه و به پرسش هاي دبير پاسخ مي دهند.

از دانش آموزان مي خواهد كه به صورت گروهي به سؤاالت زير پاسخ 

 دهند :

 چه كساني دوستان واقعي شما محسوب مي شوند؟-0

براي پيدا كردن و حفظ كردن دوستان خوب بايد چه كارهايي -8

 انجام دهيم؟

 توانند دوست خوب داشته باشند؟آيا همه مي -3

 چگونه مي توان يك دوست خوب پيدا كرد؟-9

 ويژگيهاي يك دوست خوب چيست؟-5

 ارزشيابي پاياني

5 

 .ر دفترچه خود يادداشت مي نماينددانش آموزان تكاليف جلسه بعد را د

 درس تدريس شده را مطالعه نموده و بخش پيشنهاد را انجام مي دهند.

 تهيه روزنامه ديواري را بين خودشان تقسيم مي كنند.كارگروهي براي 

 تحقيق را آماده كرده و به معلم ارائه مي دهند.

 
 خواندن درس تدريس شده و انجام فعاليت بخش پيشنهاد. فردي :

تهيه روزنامه ديواري در مورد دوست خوب و ويژگيهاي آن  گروهي : 

 تتحقيق در زمينه چگونه انتخاب كردن دوس پژوهشي :

 

تعيين تكليف  و 

خارج از فعاليت هاي 

 كالس
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 دانش آموزان، كتاب مورد نظر را تهيه نموده و مطالعه مي كنند. 8

ديل هاريسون »نوشته شده به قلم  «آيين دوست يابي»معرفي كتاب 

جهت  «علي محمديان»و خالصه شده توسط  «كارنگي آمريكايي

 اطالعات بيشتر در زمينه دوست يابي

 ساير منابعمعرفي 

 مرتبط با درس

         


