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باسمه تعالي
طرح درس روزانه پيام هاي آسمان بر اساس برنامه درس ملي
مشخصات
كلي

طرح درس شماره 0 :

تعداد دانش آموز  01 :نفر

عنوان درس  :همدلي و همراهي

آموزشگاه  :شهيد ص

پايه  :نهم ( درس ) 2

تاريخ اجرا  :بهمن ماه 49

صفحه 28 - 49 :
مدت تدريس  21 :دقيقه

فعاليت هاي قبل از تدريس
هدف كلّي جلسه:
الف ) در حوزه شناخت -0 :آشنايي با نحوه انتخاب بهترين دوستان  -8آشنايي با ويژگيهاي دوستان واقعي  - 3آشنايي با حدود و وظايف دوستي
ب) در حوزه باور و گرايش -0 :ترغيب به توجه كردن به آيات و احاديث در مورد دوست و دوستي  - 8تشويق به كسب اطالعاتي فراتر از كتاب درسي
ج) در حوزه عمل و رفتار  -0 :تبيين ويژگيهاي دوستان واقعي  -8تبيين حدود و وظايف دوستي

رئوس مطالب

اهداف جزيي

-0انتخاب سرنوشت
ساز

منظورمعلم از فرايند ياد
دهي ويادگيري عبارت از

حيطه
هاو
اهداف

تعقّلّ

انتظارات از دانش آموزان در اين درس

-0در زمينه انتخاب دوست بيشتر توجه
كند.

فضاي
عرصه ها
وظايف دانش آموز در قبال آموزشي و
پيش بيني
نحوه
روش تدريس
چيدمان
خدا خلقت خود خلق
كالس

*

نشستن به
صورت

گروهي،
پرسش و

وسايل
آموزشي

كتاب
درسي،
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-8بهترين دوست

اين است كه دانش آموزان:

-8در مورد ويژگيهاي دوستان واقعي،
انديشه كند.

-3ويژگيهاي دوستان
واقعي
-9حدود و وظايف
دوستي

-0بتوانند بهترين دوستان
را در زندگي خود انتخاب
كنند.
-8ويژگيهاي دوستان واقعي
را بدانند.

ايمان

-3بهترين دوستان خود را
بشناسند.
-9با حدود و وظايف
دوستي آشنا شوند.

-3در مورد حدود و وظايف دوستي ،
تفّكّر كند.

*

-0به تأثير دوستان خوب در زندگي ،
ايمان داشته باشد.

*

-8به حمايت شدن توسط دوستان خوب
در شرايط سخت  ،ايمان داشته باشد.
-0در مورد ويژگيهاي دوستان واقعي ،
آگاهي پيدا كند..

علم

*

*

*

-8عواقب دوستي با افراد نادان را بداند.

*

-3حدود و وظايف دوستي را بداند.

*

*

*

گروهي

پاسخ،
مشاركتي،
استفاده از
رسانه هاي
ديداري و...
(پاورپوينت
توسط
معلم)

وايت برد
ماژيك
كامپيوتر
پروژكتور
آيات قرآنِ
كريم
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-0آيات ،روايات و اشعاري را كه درمورد
دوست ،ويژگيهاي دوستان واقعي و
عمل

*

حدود و وظايف دوستي آمده ،بخواند.
-8در مورد عواقب دوستي با افراد نادان ،
مطالعه كند.
-0در هر نماز ،براي دوستان خود دعا
كند.

اخالق

*

*

*

*

*

*

-8در حفظ و نگهداري دوستان خوب،
كوشا باشد.

*

-3قدردادن دوستان خوب باشد و آن ها
را نرنجاند.

*

*

-9حدود و وظايف دوستي را رعايت كند.

*

*
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فعاليت دانش آموزان
(انديشه ورزي ،دست ورزي ،خالقيت توام با
خودباوري ،خودپايايي و خود ارزيابي)

روش تدريس

وسايل آموزشي

به معلم توجه مي كنند و نظرات خود را به صورت
گروهي يا انفرادي مطرح مي نمايند.

گروهي
پرسش و پاسخ

كتاب درسي

5

پيش بيني رفتار
ورودي

تشريح و توضيح واژه هاي همدلي و همراهي

با دقت به گفته هاي معلم گوش مي دهند و درباره
توضيحات معلم  ،فكر مي كنند.

پرسش و پاسخ

ماژيك
وايت برد

2

ارزشيابي تشخيصي
يا سنجش آغازين

همدلي و همراهي به چه معناست؟
بهترين دوست كيست؟
ويژگيهاي دوستان خوب چيست؟

دانش آموزان به صورت گروهي به سواالت پاسخ مي
دهند.

پرسش و پاسخ

كتاب درسي
آيات قرآن

01

آماده سازي
( ايجاد انگيزه و
معرفي درس جديد)

درس جديد را معرفي مي كند و مطالب
كليدي را بر روي وايت برد مي نويسد و اين
سؤال كه دوست كيست؟

با دقت به گفته هاي معلم گوش مي دهند و پاسخ
خود را به صورت گروهي يا انفرادي و به كمك دبير
مطرح مي نمايند.

پرسش و پاسخ

ماژيك
وايت برد

5

فعاليت هاي يادگيري

فعاليت دبير
(ايجاد موقعيت يادگيري )

سالم و احوالپرسي ،حضور و غياب  ،خواندن
فعاليت هاي مقدماتي حديث
با مناسبت ايام هفته  ،بارش فكري عنوان درس

زمان
(دقيقه)
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-0مطلب محول شده را خوانده و به هم گروهي هاي
خود انتقال مي دهند.

ارائه درس جديد
لحاظ كردن
ارزشيابي فرآيندي

-0مطالب را بين گروهها تقسيم بندي مي كند تا

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

گروهي مطلب را بخوانند.

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

-8به عملكرد گروهها رسيدگي مي كند.

به كل كالس ارائه مي دهند.

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

-9با دقت به توضيحات معلم گوش مي دهند.

مطالب خوانده شده را توضيح دهد.

-5درس را روخواني كرده و نتيجه متن درس را بيان
مي كنند.

-9توضيحات تكميلي را ارائه مي كند.
-5از دانش آموزان ميخواهد درس را روخواني
كنند.
-6از دانش آموزان ميخواهد ويژگيهاي دوستان
خوب را نام ببرند.
-9ارزشيابي پاياني و تعيين تكليف مي كند.

گروهي
پرسش و پاسخ

-6دانش آموزان به صورت داوطلبانه نظرات خود را
بيان مي كنند.
-9به سؤاالت معلم پاسخ مي دهند و جواب سؤاالت
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.
فعاليت هاي بعد از تدريس

اكتشافي

كتاب درسي
ماژيك
وايت برد
آيات قرآن
كامپيوتر و
پروژكتور
براي نمايش
پاورپوينت

81
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فعاليت تكميلي
و جمع بندي

فعاليت دبير

فعاليت دانش آموزان

زمان

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 .

دانش آموزان ،در حين بيان خالصه درس توسط معلم مشاركت مي نمايند.
دانش آموزان ،نكات مهم درس را يادداشت مي نمايند.

01

از دانش آموزان مي خواهد كه به صورت گروهي به سؤاالت زير پاسخ
دهند :
-0چه كساني دوستان واقعي شما محسوب مي شوند؟
ارزشيابي پاياني

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

دانش آموزان به صورت گروهي مباحث درس را در زمان معين شده ،
مطالعه و به پرسش هاي دبير پاسخ مي دهند.

05

-3آيا همه مي توانند دوست خوب داشته باشند؟
-9چگونه مي توان يك دوست خوب پيدا كرد؟
-5ويژگيهاي يك دوست خوب چيست؟
فردي  :خواندن درس تدريس شده و انجام فعاليت بخش پيشنهاد.
تعيين تكليف و
فعاليت هاي خارج از گروهي  :تهيه روزنامه ديواري در مورد دوست خوب و ويژگيهاي آن
كالس
پژوهشي  :تحقيق در زمينه چگونه انتخاب كردن دوست

دانش آموزان تكاليف جلسه بعد را در دفترچه خود يادداشت مي نمايند.
درس تدريس شده را مطالعه نموده و بخش پيشنهاد را انجام مي دهند.
كارگروهي براي تهيه روزنامه ديواري را بين خودشان تقسيم مي كنند.
تحقيق را آماده كرده و به معلم ارائه مي دهند.

5

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل
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معرفي ساير منابع
مرتبط با درس

معرفي كتاب «آيين دوست يابي» نوشته شده به قلم «ديل هاريسون
كارنگي آمريكايي» و خالصه شده توسط «علي محمديان» جهت
اطالعات بيشتر در زمينه دوست يابي

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

8

