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اقدامات هدف کلی درس
قبل از

اهداف رفتاری درس

تدریس

از دانش آموزان در پایان درس انتظار می رود  :با معنی مسئولیت و تکالیف فردی و اجتماعی خود آشنایی پیدا کنند و نسبت به رعایت آنها حساس شوند .
 -1با معنی و مفهوم حقوق متقابل آشنا شوند  ( .دانش )

حیطه شناختی :

 -3مسئولیت هایشان نسبت به خود و دیگران را بشناسند  ( .درک و فهم )
 -5از تکالیف خود نسبت به خداوند آگاهی پیدا کنند  ( .درک و فهم )
را بدانند( .ترکیب )

 -2مسئولیت و مسئول را تعریف کنند  ( .دانش )
 -4آموزه های دینی در باره مسئولیت را بدانند  ( .دانش )
 - 6وظایف خود در برابر وحدت و استقالل میهن و امت اسالمی

 -7مسئولیت خود در حفظ محیط زندگی و محل زندگی را بشناسند  ( .تجزیه و تحلیل )

 -8با مسئولیت های خود در دفاع از کشور و خون شهیدان آشنا باشند  ( .ارزشیابی )
حیطه عاطفی :

 -1به احقاق حق در سطوح مختلف تمایل پیدا کنند  ( .دریافت )  -2از نعمات بی شمار خداوند و عظمت شگفتی چهان آفرینش قدر دانی و

شکر گذاری کنند  ( .ساز مان بندی )  -3در امور مختلف و سطوح گوناگون خانواده  ،مدرسه ،محله و کشور احساس مسئولیت و تعهد داشته باشند  (.دریافت )
 -3به پیروی از دستورات قران کریم و الگو های رفتاری پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) در زمینه رفتار های فردی و اجتماعی عالقه مند باشند  ( .ارزشگزاری )
حیطه روانی – حرکتی  -1 :در انجام مسئولیت های فردی ،اجتماعی و شهر وندی مهارت پیدا کنند ( .اجرای مستقل)
-2نسبت به پایمال کردن حقوق دیگران واکنش نشان دهند و با زور گویان مقابله کنند (.عادی شدن )

اجرای
تدریس

مدل و گروه بندی

فرا گیران را در  8گروه  4نفری به شکل U

روش تدریس

ساخت گرایی

رسانه های کمک آموزشی

محتوای آموزشی الکترونیک تهیه شده توسط دبیر (  – PowerPointعکس – اسالید و )...

ایجاد ارتباط و انگیزه

بیان داستان  :صورتحساب * شبی فرزندم یک برگ کاغذ به من داد که با خط بچه گانه نوشته بود  :صورتحساب :مرتب کردن اتاق خوابم 555

سازمان می دهیم .

تومان – مراقبت از برادر کوچکم  1555تومان – نمره ی خوبی که امروز گرفتم  5555تومان و-...جمع بدهی شما به من *****
لحظه ای به او نگاه کردم و سپس خود کار را برداشتم و نوشتم  :بابت  9ماه بارداری که در وجودم رشد کردی هیچ – بابت تمام زحماتی که در
این چند سال کشیدم هیچ – و ...و اگر تمام این ها را جمع بزنی خواهی دید که هزینه ی عشق واقعی من به تو هیچ  .وقتی نوشته را خواند با
چشمان پر از اشک گفت هیچ .
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ارزشیابی تشخیصی

پرسش از درس قبلی در زمینه حق وآشنایی با حقوق خود  .همواره گفته می شود که با هر حقی مسئولیت و تکلیفی وجود دارد  ،این به چه معناست ؟هر
فردی باید هم با حقوق خود آشنا باشد و هم وظایف خود را بداند و آنها را انجام دهد .

ادامه :

فعالیت های معلم و

مرحله اول  :کاوش و جستجو

اجرای

دانش آموز

در این مرحله ،معلم می کوشد موضوع را مطرح کند و از دانش آموزان بخواهد اطالعات ،مهارت ها و نظریات خود را ارائه دهند .این مرحله

تدریس

سبب بیان تجارب شخصی و گروهی شاگردان می شود.
مرحله ی دوم  :تفهیم و استنباط
در مرحله ی تفهیم و استنباط ،وظیفه ی دوجانبه ی معلم و دانش آموزان ،بحث و تبادل نظر در خصوص اطالعات و یافته های مرحله ی پیش
است .به بیان دیگر ،می توان گفت که تفاهم و توافق در مسائل مطرح شده از اطالعات مهم مرحله ی دوم بشمار می آید.
از مرحله ی استنباط ،می توان در حکم مرحله ی تثبیت و تقویت یاد کرد .بدیهی است که

مرحله ی سوم  :توسعه و تعمیم

بعد از تأیید و تصویب ،باید اقداماتی برای گسترش و تعمیم انچام شود .این عمل در دو بعد صورت می گیرد؛ بعبود و گسترش اطالعات و
مهارت های تخصصی دانش آموزان و گسترش آن ها در حد وسیع برای فراگیرندگان دیگر.
در این مرحله ،معلم با کمک فراگیرندگان ،کلیه ی فرآیندهای تدریس را بررسی و ارزش

مرحله ی چهارم  :بررسی و ارزشیابی

یابی می کند ،بین فعالیت و یافته ها ،مقایسه ای انجام می دهد و به جستجوی راه حل و روش های بهبود می پردازد.
ارزشیابی تکوینی

ا-در جدولی مسئولیت های خود و سایر اعضای خانواده تان را بنویسید .

 -2شما در برابر چه چیز و چه کسانی مسئول هستید ؟

 -3در باره مسئولیت های خودتان در خانه و مدرسه فکر کنید  .آیا مواردی بوده که مسئولیت های خودتان را به خوبی انجام نداده باشید ؟
ارزشیابی پایانی

 -1منظور از حقوق متقابل چیست ؟

 -2جمله (همان طور که حقوقی داریم  ،مسئول هستیم ) یعنی چه ؟مثال بزنید .

 -4شما در برابر خداوند چه مسئولیتی دارید ؟

 -5شکر گزار بودن یعنی چه ؟

 - 7شما نسبت به اعضای خانواده خود چه مسئولیتی دارید ؟

 -3مسئولیت یعنی چه ؟

 -6شما نسبت به خود چه مسئولیتی دارید ؟

 -8مسئو لیت شما نسبت به محیط زندگی خود و عالم آفرینش چگونه است ؟

 -9شما نسبت به معلمان و همکالسی های خود چه مسئولیتی دارید ؟

 -15شما نسبت به اعضای جامعه چه مسئولیتی دارید ؟
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تعیین تکلیف

-1مرور و تمرین درس برای هفته آینده
 -2نامه ای به خدا بنویسید  .نعمت هایی را که به شما داده است به خاطر بیاورید و از او تشکر کنید  .در نامه خود بنویسید که برای اطاعت از او تصمیم می
گیرید چه کار هایی انجام دهید .

 -3نامه ای به خودتان بنویسید و مسئولیت های خودتان را به خود تذکر بدهید .

 -4پیمان نامه ای در باره بدن خود بنویسید و در آن قول بدهید که از این پس از اعضای بدن مراقبت می کنید تا سالم و تندرست باشید .

