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 111صفحه:  عنوان درس: دوستی با خدا   تاریخ اجرا:  11طرح درس :

  آموزشگاه
 02مدت تدریس:  نفر 12تعداد دانش آموز:    پایه: دهم

 دقیقه

  کد پرسنلی:                       دبیر مربوطه:

 ز تدریسفعالیت های قبل ا

 آثار دوستی با خدا در زندگی وراههای افزایش محبت به خدا-نقش محبت و عشق در زندگیهدف کلی جلسه:  آشنایی با 

 اهداف جزئی: )رفتاری(

 آموزان بتوانند:منظور معلم از فرآیند یاددهی و یادگیری عبارت است از این که دانش

 ـراه های افزایش محبت به خدا  را نام ببرند.1

 ـ نقش محبت به خدا در زندگی را توضیح دهند.1

 ـ تولی و تبری را مقایسه کنند.3

 ـ تاثیر محبت به خدا در زندگی را توضیح دهند.4

 دینداری را توضیح دهند. ـ5

 ـ تفاوت دو راهافزایش معرفت و محبت به خدا را در کالس بررسی کنند.6

 ها و اهدافحیطه

 این درس:آموزان در انتظارات از دانش

 تعقل: چگونگی ابراز محبت به خدا را بفهمند و راه های مختلف و ممکن را بررسی کنند. 

 ایمان: عظمت   عشق و دوستی اولیائ الهی نسبت به  خداوند را درک کنند.

 علم: تفاوت راههای مختلف ابراز عشق و محبت به خدا را بفهمد و اجرا کنند.
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 های مختلف به مردم ابراز کنند.خدا  را با روشمحبت و عشق خود به  باید اخالق:

 

 

 

 هاعرصه

 دیگران(-خود-خلقت-)خداآموز در قبالوظایف دانش

 و فهم حکمت آن به ما داده است از قبیل توانایی عشق ورزی و محبتخدا وند نعمتهایی که خدا: شکرگزاری در قبال 

قیقت که خداوند توانایی عشق ورزی را فقط از میان تمامی موجودات استفاده عشق  و محبت ورزی و درک این ح خلقت )طبیعت(:

برای تقرب بیشتر به خداوهمچنین دوست داشتن تمامی به بهترین نحو عبادات در آن به کارگیری به انسان بخشیده است و

 مخلوقاتی که جلوه هایی از وجود خداوند در هستی اند.

 مراقبه در این کار انجام با و ارتقاءآنبهبود  در عبادات خودو عشق الهی  ایندن نشان دا ازعشق الهی و خود: استفادة بهینه

 محبت ورزی از دیگران برای بهبود روابط با دیگرانو یادگیری نقش محبت در زندگی به دیگران  دیگران: یاددهی

 

 دینداری  -5تبری  ـ  4   تولی ـ   3     عشق ـ   1       محبت ـ1مفاهیم کلیدی :  

 نفر + سرگروه( 4فضای آموزشی ) و نحوة چیدمان کالس(:       گروهی: )

 پیش بینی روش تدریس: پرسش و پاسخ ـ بارش مغزی ـ آزمایش ـ نمایش

 رایانه ـ پاور پوینت وسایل آموزشی: تابلو ـ کتاب ـ وسایل آزمایش ـ دیتاشو ـ

 

 فعالیت های حین تدریس

فعالیت های 

 یادگیری

 رفعالیت دبی

 )ایجاد موقعیت یادگیری(

 آموزانفعالیت دانش

)اندیشه ورزی، دست ورزی، خالقیت 

توأم با خودباوری ، خود پایایی و 

روش 

تدریس، 

وسایل 

زما

 ن
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 آموزشی خودارزیابی(

های فعالیت

 مقدماتی

آموزان، سپس حضور و غیاب مد نظر قرار دادن دانش

ازدید های درسی در مورد بها و پرسش از سر گروهآن

 تکالیف  

آموزان تکالیف خود را نشان دانش

 دهند.می

پرسش و 

 پاسخ 

 

 

5 

دقی

 قه

بینی پیش

 رفتار ورودی:

-به صورت کلی دانسته   عشق و محبتدربارة باید

 هایی داشته باشند.

را درک کرده عشق و محبت در زندگی اهمیت  

 باشند.

 دهند.آموزان پاسخ میدانش

 

و  پرسش

 پاسخ

  

 

 

  5 

قید

 قه

ارزشیابی 

تشخیصی یا 

سنجش 

 آغازین:

عشق ورزی و محبت به دیگران و کل به سمت  باید

 هستی و خداوند پیش برود.

ما نیاز به محبت داریم و عشق و محبت ها چرا بچه»

 در زندگی ما چه تاثیری دارد؟

 

 

های آموزان با توجه به دانستهدانش

 دهند.قبلی خود پاسخ می

پرسش و 

 پاسخ

    12 
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سازی آماده

)ایجاد انگیزه 

و معرفی 

 درس جدید(:

 با مطرح کردن سواالتی از قبیل اینکه :

اگرا انسان به سرچشمه ی کماالت و زیبایی ها عشق 

 بورزد  در انسان چه  تغییری رخ می دهد؟

 در آنها ایجاد انگیزه کنیم .

:زندگی انسان گویند آموزان میدانش

یردو ترسها و رنگ و بویی دیگر می گ

افسردگی ها ی او از بین می رود و 

نشاط و امید  و شجاعت عجیبی پیدا 

می کند.و ایثار گر و از خود گذشته 

 می شود.

پرسش و 

 پاسخ

بارش  

 مغزی
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ارائه درس 

 جدید

 

درس از  با سخنان کلیدی و اصلی درس شمه ای ابتدا
نقش محبت در زندگی و ارزش  و موضوع ان یعنی

از دانش آموزان می خواهیم  -1
و  ترجمه آیات داخل درس را خوانده

 بنویسند

استفاده از 
روش 

همیاری 

35 

دقی
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بعد بحث را به سوی عشق و  سان رابیان کردهان
 و محبت الهی و تاثیرات آن در زندگی می کشانیم

ومفهوم ال  افزایش محبت به خدا را نام برده راههای
 .اله اال اهلل و تولی و تبری در زندگی را مطرح میکنیم 

سپس متن اصلی درس را بین دانش آموزان در هر 
به انها داده و سپس  گروه تقسیم کرده و زمان مطالعه

میخواهیم هر دانش اموز برای هم گروهی های خود 
 خود را شرح دهد.قسمت 

یم در مورد پیام میخواه ازآنها -1
 آیات بیاندیشند و نظر دهند .

سواالتی از درس را که قبال برروی -3
نوشته ایم در گروه ها  برگه هایی

خواهیم به  پخش کرده و از آنها می
روش همیار گروهی پس از تدریس 

 اعضای گروه به انها پاسخ دهند.  

 

 گروهی

استفاده 
وسایل از

زیر در 
 تدریس:

تابلوو 
 ماژیک

دیتا شو  
وپاور 

پوینت 
 درس

گوشی  
موبایل 
جهت 
پخش 
صوت  
آیات 

مربوطه از 
 قران

 قه

  درسها رفته و در مورد ارزشیابی فرآیندی: بین گروه
 پرسیم.می تی سؤاالاز آنها 

به اشکاالت و سوالهای دانش آموزان درباره درس 
 جواب می دهیم.

کنند ومفهوم  پیام آیات را بیان می

و آن بسط و گسترش داده می شود

ارتباط آیات با متن درس بیان می 

 گردد.

پرسش و 
 پاسخ

 

کلیپهایی را که دانش آموزان یا معلم در باره ی عشق 
  الهی آماده شده نمایش می دهیم .

شرکت در پرسش و پاسخ، دیدن 
. و اظهار نظر دانش آموزان پاورپوینت 

 یا معلم درباره آن

 پاورپوینت

 

 

 فعالیت های بعد از تدریس

زما فعالیت دانش آموزان فعالیت های دبیر 

 ن

 12شرکت در بحث و پاسخ به در نهایت مطالب درس توسط دبیر جمع بندی می -ی تکمیلی و جمعهافعالیت
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 بندی

 

باید با بحث در مورد اینکه چرا شودو ادامه ی 

کرد و از دشمنان خدا بیزاری دوستان خدا دوستی 

و چرا پیامبران الهی با پلیدی مبارزه می کرده جست 

 و ذکر مثالها و نمونه های آن. اند

ت و ارائه تفکرات سؤاال

 خود

دقی

 قه

 ارزشیابی پایانی

 

 در پایان سواالتی از این قبیل می پرسیم :

 چرا باید در زندگی عشق و محبت ورزید؟

یزی مناسب با ارزش های عشق ورزیدن به چه چ

 انسان است؟

 راه های افزایش محبت به خدا کدام است؟

 تولی و تبری یعنی چه؟

 ها پاسخ به پرسش

  وری پاسخ گرو ههاجمع آ
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های تعیین تکلیف و فعالیت

 خارج از کالس

 

پاسخ برای  سواالت اضافه ی مطرح شده از سوی دبیر

 .به آن  دانش اموز گویی

 .درباره ی موضوع درس  ذکر خاطره یا داستانی

درس را در منزل دوباره 

 مطالعه کنند.

به سواالت اضافه پاسخ 

 دهند.

و  111فعالیت صفحه 

)ورود  مطالعه مطلب

بیگانگان ممنوع( 

 (برای مطالعه )قسمتدر
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