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  استان                                    عنوان درس : تعاون              هشتم        : پایه         ماده درس : مطالعات اجتماعی          بنام خدا      

 دقیقه              طراحی آموزشی براساس برنامه دروس ملی 05مدرسه : عالمه امینی     ) استعدادهای درخشان(          مدت :                         تهیه کننده : 

 راهبرد موضوعی اصلی : تعاون ) انفاق(

س
ری

تد
از 

ل 
 قب

ت
اما

قد
 ا

 هدف کلی : آشنا شدن دانش آموزان با تعاون ) انفاق و وقف و شرکت تعاونی ( 

 آشنا می شوند( اهداف آموزشی : دانش آموزان با مفهوم تعاون و انفاق آشنا می شوند و شناخت بیشتری در این موضوع پیدا می کنند. ) با خیرین مدرسه ساز

موزان در این درسآانتظارات از دانش  عرصه ها  حیطه ها و اهداف  

 خدا خود دیگران طبیعت

  √  
  ، اندیشه درباره مفاهیم : انفاق و وقف و آثار و نتایج فردی و اجتماعی آن 

  آشنایی با نظر قرآن در این موضوع 
 تعقل

 
√  √ 

 باور و اعتقاد به این مطلب که انفاق و وقف به نفع جامعه و افراد است 

 و نیز باور به رضایت خدا و اجر و پاداش اخروی آن 
 ایمان

 علم انفاق و وقف  -آگاهی به تأثیر فردی و اجتماعی تعاون   √  

 
√ √  

  ) در صورت امکان مشارکت ر انفاق و تعاون در وسعت کوچک ) کالس و مدرسه 

  تشویق به انجام آموخته های خود در این موضوع 
 عمل

 اخالق ایجاد گرایش به عمل در قالب انفاق و تعاون   √ √ 
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 باال بردن حساسیت های اجتماعی دانش آموزان 

 روش تدریس ) مدل و گروه بندی (سخنرانی  –نمایش فیلم و پاورپوینت –پرسش و پاسخ 

 رسانه های کمک آموزشی پروژکتور )پاورپوینت( و تصاویر مربوط به درس  –کامپیوتر  –کتاب 

 زمان
 ایجاد ارتباط و انگیزه سازی نگاه و توجه به دانش آموزان –حضور و غیاب  –احوال پرسی 

 دقیقه 0
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 دقیقه 05

طرح پرسش ها و  -

 سئواالتی در پیرامون موضوع انفاق و تعاون و وقف

نشان دادن تصویر ،  -

 ارزشیابی تشخیصی

ی 
را

اج

س
ری

تد
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 فیلمی مربوط به موضوع درس و پرسش از دریافت آن ها 

 دقیقه 05

طبق گروه بندی قبلی ،  -

 ارائه می شود. –هر گروه درس را بصورت پاورپوینت آماده نموده اند 

معرفی درس جدید و  -

 بیان هدف های رفتاری درس

ارائه مطلب ، توضیح  -

 مختصر و کلی پیرامون تعاون و انفاق و شرکت های تعاونی 

اگر دانش آموزان  -

 می کنند و بحث می شود. خاطره و مطلبی درباره موضوع درس دارند ، بیان

فعالیت های معلم و 

 دانش آموز

 دقیقه 05

سئوالت و فعالیت هایی  -

که در محتوا و متن درس تعیین شده ، بطور گروهی بررسی می شود و پاسخ ها در کالس بیان 

 و مقایسه می شود ، پاسخ صحیح و کامل توسط معلم مشخص می شود. 

حفظ آیه و ترجمه آن  -

 ارزشیابی تکلیفی
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 که در مورد موضوع انفاق است. 

 دقیقه 0

در اواخر درس و بعد از  -

 پایان درس ، سئواالتی از درس امروز پرسیده می شود. 

تعریف انفاق و وقف  -

 پرسیده می شود. 

چند مورد از مؤسسات  -

 بدهند.خیریه و سازمان های مردم نهاد را نام ببرند و توضیح مختصر 

وقف در گذشته چگونه  -

 اجرا می شد . 

مفهوم موقوفات را بیان  -

 کنند.

آثار و نتایج شرکت  -

 تعاونی و اهداف تشکیل آن را ذکر کنند.و در ارزشیابی مورد توجه باشد .

 ارزشیابی پایانی
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درس را برای جلسه  - 

 بعد مطالعه کنند 

فعالیت های درس در  -

 دفتر نوشته شود 

 تعیین تکلیف


