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باسمه تعالی
طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی
مشخصات کلی

طرح درس شماره1:

تعداد دانش آموز11:

عنوان درس:نشان عزت

صفحه111-131:

آموزشگاه:

پایه:هفتم

تاریخ اجرا :فروردین ماه

مدت
تدریس11:دقیقه

مدرس:فاطمه سادات جوادی

فعالیت های قبل از تدریس
هدف کلی جلسه :دانش آموزان با اهمیت حجاب در حفظ سالمت روان فرد و جامعه آشنا شوند و سعی نمایند
حجاب خود بعنوان یک وظیفه شرعی و انسانی به نحو مناسب رعایت نمایند.
عرصه ها
رئوس
مطالب

نشان
عزت
آرامش و
امنیت
مسئولیت
مشترک

حیطه
اهداف جزیی

هاو
اهداف

منظور معلم از فرایند
یاد دهی و یاد گیری

تعقّل

عبارت ازاین است که
دانش

آموزان:

حجاب را بشناسند
فواید حجاب از جمله

انتظارات از دانش آموزان در
این درس

وظایف دانش آموز در قبال
خدا

خلقت

خود

(طبیعت

دانش آموزان میزان امنیت
اجتماعی کشور های
مسلمان مثل ایران را با
کشورهای غیر مسسلمان
بجهت حفظ حجاب با هم
مقایسه نماید.

آموزشی

روش

و نحوه

تدریس

چیدمان
کالس

صندلی
*

*

کالس به
صورت

پرسش و

چیده
شود.

برای مردان و به
خصوص زنان را بیان
دارد

ایمان

مرد و زن را بداند و
در زندگی به کار
بگیرد.

علم

دانش آموزان نسبت به
واجب بودن حفظ حجاب
*
در دین خود بجهت فواید و
اثرات مثبت آن شکرگزار
خداوند باشند.
دانش آموزان فواید حجاب
و سطوح رعایت آن توسط
مرد و زن را نام ببرند.

*

*

بارش
فکری-

دایره ای

آرامش و امنیت آن

حدود حفظ حجاب

دیگران

فضای

پیش بینی

وسایل
آموزشی

پاسخ -
گروهی

ماژیک
–برد-
کتاب-
پخش
کلیپ
کوتاه
درباره
حجاب

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش
این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان
مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.

عمل

اخالق

گروهی از دانش آموزان
قسمتی از وصایای شهدای
منطقه خود را که در آن
به حفظ حجاب تاکید شده
به صورت روزنامه دیواری
تهیه نمایند.

دانش آموزان با توجه به
مطالب درس برای حفظ
حجاب خود به ویژه
دختران تالش بیشتری
نمایند.

*

*

*

*

*

*

*

فعالیت های حین تدریس
فعالیت های یادگیری

فعالیت دبیر

فعالیت دانش

(ایجاد موقعیت یادگیری )

آموزان

روش تدریس

وسایل آموزشی

زمان

(اندیشه ورزی ،دست
ورزی ،خالقیت توام با
خوباوری ،خودپایایی و
خود ارزیابی )

فعالیت های مقدماتی

سالم و احوال پرسی –حضور آماده شدن دانش
آموزان جهت تدریس
و غیاب
هم چون آماده کردن
کتاب و قلم خود

بارش فکری-
پرسش و پاسخ
-گروهی

ماژیک-برد -قلم
کتاب-کلیپ کوتاه
درباره حجاب
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پیش بینی رفتار ورودی

پرسش درباره واژه حجاب و بیان
ریشه لغوی و اصطالحی آن برای
دانش آموزان
.

اندیشه ورزی دانش
آموزان به صورت
گروهی و بحث و
تبادل نظر جهت
پاسخ گویی به معلم

"

"

01

ارزشیابی تشخیصی

پرسش شفاهی از درس قبل
مبحث نماز و ارتباط دادن مباحث
درس پیش به درس جدید و بیان
اهمیت حجاب زنان در نماز

پاسخ گویی دانش
آموزان به پرسش
شفاهی و بیان نقطه
نظرات شان نسبت به
موضوع به صورت
فردی یا گروهی

"

"

01

بیان علت نامگذاری درس نشان
عزت و ارتباط آن با حجاب

توجه دانش آموزان
به موضوع جلب شود
و مبحث را دنبال
نمایند

بیان داستان ابتدای کتاب و
پخش کلیپ سپس گروهبندی
دانش آموزان و مشخص کردن
وظیفه هر گروه جهت بیان اهمیت
و ارزش و فواید حفظ حجاب
فردی برای خود و جامعه سپس
حدود حفظ حجاب برای مرد و زن
بیان و مسئولیت مهم زنان بجهت
ساختار جسمانی متفاوت از مردان
برای حفظ حجاب مطرح و حول
موضوع بحث گروهی با دانش
آموزان شروع کردن

گوش سپردن به
معلم سپس بحث
گروهی کردن و بیان
نظرات خود حول
موضوع درس

یا سنجش آغازین

آماده سازی
( ایجاد انگیزه و معرفی درس جدید)

ارائه درس جدید
لحاظ کردن ارزشیابی
فرآیندی

توضیحی

"

"

"
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فعالیت های بعد از تدریس
فعالیت دبیر

فعالیت دانش آموزان

زمان

فعالیت تکمیلی

مرور مباحث درس با یادداشت نکات مهم بر روی تخته
و جمع بندی درس  -پخش مجدد کلیپ مرتبط به
درس

دانش آموزان نکات را یادداشت کرده و
به پخش کلیپ نگاه می کنند.

01

ارزشیابی پایانی

پرسش گروهی از دانش آموزان حول مباحث درس
جدید و گرفتن بازخورد از ان ها جهت میزان یادگیری
درس

دانش آموزان با بحث و تبادل نظر به
سواالت معلم پاسخ دهند.

تعیین تکلیف و فعالیت های خارج از

گروهی از دانش آموزان وصایای شهدا را تهیه و جلسه
بعد پرسش کتب از درس تعیین می گردد.

یادداشت تکالیف توسط دانش آموزان و
تقسیم وظایف جهت انجام کار گروهی

و جمع بندی

کالس
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