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حمن الرحیمربسم اهلل ال  

  طرح درس روزانه درس : پیام آسمان          کالس : هشتم                          نام مدرسه : 

   تاریخ اجرا:  .../     نفر  ٣۰تعداد دانش آموزان :        سال تحصیلی :         نام منطقه :   

دقیقه٩۰مدت :    تهیه کننده:  ٦٦صفحه:     درس:هشتم موضوع درس:نشان ارزشمندی 

 آشنایی با اهمیت حجاب وعفاف

 

 هدف کلی

دانش آموزان با قوانین راه سعادت و مصلحت انسانها از سوی خدا آشنا شوند. -۱   

  ٢-دانش آموزان با احکام محرم ونامحرم آشنا شوند.

  ٣-دانش آموزان عواقب آثاربدحجابی را بدانند و با  آن آشنا شوند.

و در مراقبت از آن بر آیند  دانش آموزان با قوانین سعادت از جمله حفظ نگاه و حیا و پوشش مناسب آشنا شده-٤   

    گناهان بزرگی دیگر نیز می شود .دانش آموزان بدانند که نگاه حرام خودش گناه بزرگی است و زمینه ساز  -۵ 

دانش آموزان بدانند که اگر مراقب پوشش خود باشند از نگاه های هوس انگیز دیگران جلوگیری خواهند کرد .  -٦ 

  

هدفهای 

 جزئی

 

 

 

 

. نظرکند تجدید دررفتارخوددانش آموزسعی کند  -۱   

  . کند رعایت بهتر را پوشش نامحرم دانش آموز سعی کند درمقابل-٢ 

  .نماید اخالقی صفات این به متخلق را خوددانش آموز ونگاه، حیا حفظ مثبت به تأثیرات باتوجه-٣ 

 کارمی به دارد.... و بدحجابی آثار ، ونگاه حیا حفظ وعفاف، حجاب درزمینه ودانش اطالعات هرچهدانش آموز-٤ 

.برد  

.کند برترچادراستفاده ازحجاب ویا باشد کامل حجابش دارد دوستدانش آموز -۵   

هدفهای 

 رفتاری

 

 

 

  مشارکتی -کوتاه فیلم نمایش - مغزی بارش -پاسخ و پرسش

 

 روش تدریس

و سی دی حاوی فیلم وعکس مربوط به پوشش و حجاب فیلم آموزشی –تخته هوشمند –کتاب  زمان رسانه های  

 آموزشی

 وضعیت به توجه ، قرآن،حضوروغیاب با همگام طرح اجرای ، آموزان دانش به احترام ، پرسی واحوال سالم ۱۰

قبل ازدرس وپرسش تکالیف به رسیدگی ، آموزان دانش وروحی جسمی  

فعالیت های 

قبل از شروع 

 درس 
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نمره دفتر اساس بر آموز دانش چند از پرسش سپس و داوطلب آموز دانش چند از پرسش ۱۰  

 
 

تعیین رفتار 

ورودی) 

ارزشیابی 

 تشخیصی(

از سی دی آموزشی که حاوی فیلم در باره پوشش و حجاب بوده و تعدادی عکس که زمینه  معلم ابتدا ٤۰

های بی حجابی را در جامعه رواج داده اند استفاده می کند تا به این وسیله با ایجاد انگیزه و اماده سازی 

 دانش آموزان به توضیح درس بپردازد .

سن مواجهه بچه ها با پدیده بد حجابی و روابط ناسالم بحث عفاف از آن جهت اهمیت دارد که امروزه 

.پایین آمده است  

 در درس ابتدا با شبیه سازی زندگی به مسیر رانندگی و لزوم وجود عالئم راهنمایی در طول مسیر می 

خواهد بگوید در زندگی نیز احکام الهی برای هدایت انسان در مسیر زندگی است تا انسان با استفاده از 

.از سقوط در پرتگاه هالکت نجات بیابدآنها   

حیا از امور زیر بنایی در زندگی فردی و اجتماعی است . علی علیه السالم فرمود: حیا وسیله رسیدن به  

.مود : حیا جز خوبی به بار نمی آوردرهر خوبی است . پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم ف   

شود و در مقابل آن وقاحت است از ضعف و نقص می تعریف حیا : آن حالتی است که سبب حفظ نفس    

.حجاب از فروعات و ثمرات حیا است   

برای این که بتوانیم فرهنگ حجاب و پوشیدگی را در جامعه حاکم کنیم باید حیا را در جامعه حاکم  

  کنیم

  منشاء حیا : کرامت نفس انسانی است و عزت نفس

کند  ندارد و اگر حیا نبود فرد خود را به هر گناهی آلوده میاگر عزت نفس در انسان نباشد حیا وجود  

  لذا باید تربیت را حیا مدار و کرامت مدار کنیم

حماقت حیای –اقسام حیا : حیای عقل  -   

 حیای عقل همان رعایت کرامت و عزت نفس است برای آلوده نشده به گناه 

ختن مسائل الزم دین و دنیاحیای حماقت : خجالت کشیدن بی مورد در احقاق حق و آمو   

 در درس بر احکام حجاب و پوشش نیز تاکید شده است .

اگر در دین بیشتر بر پوشیدگی زنان تاکید شده به خاطر این است که زن مظهر زیبایی و مرد مظهر 

.خواهش و قدرت است لذا زنان بیشتر باید مراقب خود باشند چون آسیب پذیرترند  

فعالیت های 

 معلم و دانش

 آموز

)آماده سازی  

و ایجاد 

 انگیزه(
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واجب است و هم مردان رعایت حجاب هم برای زن    

 خوانده آموزان دانش توسطبعد از توضیحات جاهایی از درس از جمله سخنان ارزشمند و مطالب کلیدی 

.کند می مشخص را درست نظر و شنیده را نظراتشان  ومعلم شود می   

شود می خوانده انموزآ دانش ی از یک توسط نیایش درس، پایان در) .(  

.کند می بندی جمع آموز دانش چند از پرسش با را درس مطالب معلم ۱۰ فعالیت های  

 تکمیلی

.کند می سوال آموز دانش ازچند ، را( کن امتحان را خودت: )دبیر ۱۰ ارزشیابی  

 پایان درس

 مطلبی ، آثار زیانبار بی حجابی  درباره -(فردی)دهند جواب را(  کن امتحان را خودت)  موزانآ دانش ۱۰

(فردی) کنند تحقیق( درس پیشنهاد) مورد در - گروهی(.  ) کنند آماده کالس در ارائه برای کوتاه  

 تعیین تکلیف

 

 


