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 معنای واژه عادت

 آشنا می شوند

 * *  
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 زمان 

از شروع کالس معلم باید قبل  فعالیت های مقدماتی 

مطالعه و تسلط کامل بر روی 

درس داشته باشد و پاورپوینت 

مختص درس را آماده کرده 

 باشد

 

دانش اموزان نیز باید 

درس گذشته را کامل 

 درک کرده باشند

لپ  –پروژکتور  گروهی پرسش و پاسخ

 - تاپ

 برد هوشمند

 

 و حضور احوالپرسی، و سالم پیش بینی رفتار ورودی

 و روحی حاالت بررسی غیاب،

انتظار میرود دانش 

آموزان مرتب و منظم 

تفکر  کتاب پرسش و پاسخ گروهی

 -هشتم
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 و اموزان دانش فیزیکی

 وضعیت کلی بررسی

 عاطفی رابطه کالس،ارتباط

 با آموزان دانش ارتباط اولیه،

 توجه طریق از محتوا و کالس

 در پاورپوینت موجود کتاب، به

 کالس

 

نشسته و به درس گوش 

 دهند

 پاورپوینت

  آموزشی

 

 ارزشیابی تشخیصی
 یا سنجش آغازین 

 نقطة ریز یابیارزش جینتا

 یم مشخص را آموزش شروع

 :کند

 ؟چیست عادتمفهوم (  1

 عادتها چگونه به وجود می( 2

 آیند؟

آیا عادت کردن خوب است (3

 یا بد؟ چرا؟

برای عادتهای خوب و بد (4

 .مثال بزنید

آیا عادتهای مثبت همیشه و (5

اند؟ نظر  در هر شرایطی خوب

 .خود را با مثال بیان کنید

آیا عادتهای منفی همیشه و (6

در هر شرایطی بدند؟ نظر 

 .خود را با مثال بیان کنید

چگونه میتوان عادتهای (7

 خوبی در خود ایجاد کرد؟

چگونه میتوان عادتهای بد (8

 خود را از بین برد؟

 سواالت به پاسخ درصورت

 رانیفراگ ؛ یصیتشخ یابیارزش

 دیجد مطالب یریادگی آماده

 . خواهندبود

 

انتظار میرود دانش 

آموزان به سواالت پاسخ 

داده  و منتظر باشد تا 

 درس را شروع کنیم

تفکر هشتم  کتاب پرسش و پاسخ گروهی

 پاورپوینت -

 آموزشی
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 آماده سازی 
 جدید() ایجاد  انگیزه و معرفی درس  

پاورپوینت اموزشی  کالس در ابتدا

 و ویدیوی مربوط به مبحث  درس 

  پخش را زندگی  آشنایی با عادت های 

 میکن یم

مورد چگونگی بوجود  در سپس و

 آمدن این عادتها در زندگی 

ویژگی های  توضیحاتی می دهیم 

آنها در  را شرح داده و تأثیر  عادتها 

اینکه تا چه بیان می کنیم و  زندکی را 

عادتهای خوب یا بد بر زندگی ما  حد

  را شرح می دهیم. تأثیر می گذارند 

 انواع عاداتآشنایی با   -

ویژگی های خوب یا بد آشنایی با  -

 بودن آنها در شرایط مختلف

راهکارهای ترک عادات آشنایی با  -

 بد

با راهکارهای تقویت عادات آشنایی  -

 خوب

دانش اموزان  با گوش 

دادن بهفایل صوتی و 

گفته های آموزگار  

مفاهیم این جلسه را یاد 

 می گیرند.

تفکر  کتاب گفتگوی گروهی

  -هشتم

 تپاورپوین

فایل  -آموزشی

 صوتی درسی
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 ارائه درس جدید

 فرآیندیارزشیابی لحاظ کردن 

 

 

 

 

 

 

عادت در لغت به معنای خوی 

است و در اصطالح هرگاه 

تکرار چنان رفتاری در اثر 

و خوشایند خود  مورد قبول

قرار گیرد؛ به طوریکه انجام 

 ترک و خوشایند آن دوباره

 میگویند باشد، دشوار آن

عادت بهوجود آمده است. 

عادتها به دالیل گوناگونی 

ایجاد میشوند: از جمله رفع 

طبیعی و  یک نیاز، عوامل

اقلیمی، تمایالت زودگذر، 

 گونه اساس، براین و. ،…و

 شکل عادت متعدد، های

 .میگیرد

 بد و خوب عادت گونه دو ما

ر و عقاید رفتا اگر. داریم

نادرست، ملکه نفس و ذهن ما 

باشد، به رفتار و عقاید  شده

 اگر اما ایم؛ بدی عادت کرده

انتظار میرود دانش 

آموزان با مطالب بیان 

ارتباط برقرار کند شده 

 و یاد بگیرد

 - تفکر کتاب پرسش و پاسخ گروهی

-فایل صوتی

پاورپوینت 

 آموزشی
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 ما ملکه درستی عقاید و رفتار

رفتار و عقاید  به ما باشد، شده

خوبی عادت کردهایم. برای 

ناچاریم رهایی از عادت بد، 

 عادتهای خوب را در خودمان

 هایایجاد و جایگزین عادت  

نیم. نکته قابل توجه در ک بد

عادتهای بد این است که برای 

طور کلی  نمیتوان به ترک آنها

و یکباره آن را ترک کرد؛ 

اید ترک  همچنانکه شنیده

 .عادت موجب مرض است

 

 

 

 فعالیت های بعد از تدریس

 زمان  فعالیت دانش آموزان  فعالیت دبیر  

 فعالیت تکمیلی

 جمع بندی   و

 کنیم می بندی جمع را درس ها بچه کمک با

 

 

 

 

 را درس پیام زانوآم شدان از نفر چند

 و نظریات معلم و کنند می وبازگ

 می تکمیل را زانوآم دانش مطالب

 .کند
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 مسئله طرح و شفاهی صورت به پایانی ارزشیابی -1 ارزشیابی پایانی 

 تابلو یا انجام کار فردی یا گروهی عملی پای در

 مفهوم عادت را شرح دهندبتواند  -

 بدانندعادات بر زندگی انسان را تأثیر  -

خوب یا بد بودن عادات در شرایط مختلف  -

 را شرح دهد

 راههای تقویت عادات خوب را بدانند -

انتظار میرود دانش آموز بتواند فعالیت 

گفته شده رو با همگروهی هایش انجام 

و هر آنچه که معلم به عنوان  دهد

 فعالی مطرح می کند انجام دهند
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 برخی راههای مبارزه با عادات بد را بدانند -

بدانند که در زندگی نباید به هیچ چیز  -

 خاصی عادت کرد تا مانع نوآوری نگردد

ارزشیابی از این درس متناسب با هدفها و  -

 ای برای مجموعهانتظارات یادگیری 

 از فعالیتهای داخل و خارج از کالس دانش

آموزان از طریق ابزارهای زیر انجام 

 :میشود

ــ فهرست مشاهدات معلم از انجام 

 فعالیتهای فردی وگروهی

 از برخی توسط که همتاسنجی برگه ــ 

 گفت وگو مهارتهای درباره آموزان دانش

 .میشود تکمیل

 آموزانــ پاسخ های شفاهی دانش 

 
تعیین تکلیف  و فعالیت های خارج 

  از کالس
از میان موضوعات زیر از دانش آموزان می خواهیم 

و با راهنمایی دبیر خود و  کنندیک مورد را انتخاب 

موضوع  یا مسئله درباره از روشهای کیفی  با استفاده

 :کنند تحقیق مورد نظر 

  –تأثیر عادات بر زندگی انسانها 

لیستی از عادات بد خود تهیه کرده وروشهای ترک 

  آنها را شرح دهند

 

 

 به(گفتگو کنید  های تمرین کردن حل

 گروهی( صورت
 دقیقه

 


