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 پای در مسئله طرح و شفاهی صورت به پایانی ارزشیابی ارزشیابی پایانی 

انجام میشود و انتظار می رود که بصورت فردی یا  تابلو

 گروهی به سواالت پاسخ دهند:

 ؟افسردگی را تعریف کنید -

از جمله کارهایی که باید در موقع افسردگی انجام  -

 ؟بدهیم کدام است

 ؟عوامل مؤثر در بروز افسردگی کدامند -

 ؟عالیم افسردگی کدامند -

 ؟چگونه با افسردگی برخورد می کنید -

افسردگی و از پیام قرآن و بزرگان دین برای مقابله با  -

 ؟چیست دست دادن ایمان

 ؟عوامل ایجاد افسردگی کدامند -

در شما  افسردگیچه راههایی برای جلوگیری از بروز  -

 یا دیگران وجود دارد؟

 دقیقه یک در را درس خالصه گروهها ازاعضای یکی سپس

  .دهد توضیح

آیات درس را با صدای بلند می  آموزان دانش از یکی

 .خواند

قسمت تدبر در قرآن را خوانده و  آموزان دانش از یکی

 بصورت گروهی در کالس پاسخ داده می شود

 

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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تعیین تکلیف  و فعالیت های خارج 

  از کالس
هر کدام از گروههای مختلف می توانند رئوس مطالبب را  

مرور کرده و خالصه ای از آن را در کالس برای معلبم و  

 بقیه دانش آموزان بیان می کنند همچنین می توانند

 :  فردی

 کبافی  تأمل از بعد را 145ص  1فعالیت شماره   پاسخ -1

 (  خالقیتی - تمرینی. )کنید بیان

را ببا همکباری اعضبای     151فعالیت در منبزل  ص   -2

 (سازی آماده)خانواده انجام دهد . 

 

 :  گروهی

اجبرای نمبایش   بصبورت   149کالسی ص  2فعالیت  -1

 - بسبطی  خالقیتبی، . )کالسبی انجبام شبود      گروهی

 (گسترشی

 به(گفتگو کنید های تمرین کردن حل

 گروهی( صورت
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بصورت گفتگوی گروهی در کالس  147ص  3فعالیت  -2

 (گسترشی - بسطی خالقیتی،)انجام شود . 

 

 : عمومی

آموزان بخواهید کسانی را که در خانوادهشان  از دانش 

دچارند، شناسایی کرده و راههای مقابله با  به افسردگی

افسردگی را بیان کنند. به این ترتیب آنها یک کار 

 (خالقیتی. )انجام میدهند پژوهشی

 

 
 


