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انجام میشود و انتظار می رود که بصورت فردی یا  تابلو

 گروهی به سواالت پاسخ دهند:

 ؟ چیست فشار روانی و استرسمفهوم  -

 ؟ضرورت داشتن اعتماد به نفس در زندگی چیست -

 عوامل ایجاد فشار روانی کدامند؟ -

 عکس العمل افراد نسبت به فشار روانی کدام است؟ -

 دقیقه یک در را درس خالصه گروهها ازاعضای یکی سپس

  .دهد توضیح
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 .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 
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تعیین تکلیف  و فعالیت های خارج 

  از کالس
 فردی: 

درس جدید  –قسمت فعالیت در منزل انجام شود 

 ی بعد آماده گردد جلسهبرای 

 گروهی :

فعالیتهای داخل متن از دانش آموزان می خواهیم 

درس و سواالت پایان درس را بصورت فردی یا 

 گروهی برای جلسه ی بعد انجام دهند

 

 

 

-فردی صورت به( اه تمرین کردن حل

 گروهی(
 دقیقه

 


