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 آماده سازی 
 ) ایجاد  انگیزه و معرفی درس جدید( 
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  -درسی کتاب گفتگوی گروهی

 پاورپوینت

فایل  -آموزشی

 صوتی درسی

 

 دقیقه 5



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش 

هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان  سهاین طرح درس با قیمت فقط 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید .
 

 

دیگر، همان ایجاد انگیزه از طریق 

 است بیان داستان

 ارائه درس جدید

 فرآیندیارزشیابی لحاظ کردن 

 

 

 

 

 

 

رعایت موارد زیر برای تدریس 

 :پیشنهاد میشود

ــ پس از خواندن داستان )اول 1

آموزان بخواهید  درس( از دانش

 تغییرعواملی را که موجب 

سرنوشت جوان معرفی شده در 

 .درس شده است، شناسایی کنند

 کنترل) نفس کنترل مفهوم ــ2

و در مورد  دهند توضیح را( خود

 پیامدهای ناتوانی در زمینه کنترل

 .خود توضیح دهند

آموزان بخواهید  ــ از دانش3

با توجه به مفهوم کنترل نفس، 

 تجربهای واقعی از خود یا

ا داستانی در این اطرافیانشان و ی

زمینه را برای دانشآموزان کالس 

بیان کنند. سپس آن را نقد و 

 بررسی

 .نمایند

آموزان را به دو گروه  ــ دانش4

تقسیم کنید و از آنها بخواهید 

 تفاوت بین خواستههای نفسانی و

غیرنفسانی )منطقی و غیرمنطقی( 

 .را با ذکر مثال بیان کنند

ید آموزان بخواه ــ از دانش 5

خواستههای غیرنفسانی)منطقی( 

 خود را اولویتبندی و در کالس

 .مطرح کنند

آموزان بخواهید  ــ از دانش6

روشهای کنترل نفس )کنترل خود( 

 .را بیان کنند

آموزان بخواهید  ــ از دانش7

از ویژگیهای شخصیتی افراد 

 دارای نفس قوی فهرستی تهیه

 .کنند

آموزان بخواهید  ــ از دانش 8

انتظار میرود دانش 

آموزان با مطالب بیان 

شده ارتباط برقرار کند 

 و یاد بگیرد

 - درسی کتاب پرسش و پاسخ گروهی

-فایل صوتی

پاورپوینت 

 آموزشی
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ویژگیهای شخصیتی افراد از 

دارای نفس ضعیف فهرستی تهیه 

 .کنند

 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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 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:

 ؟ به چه معناست نفسکنترل مفهوم  -

 ؟ضرورت کنترل نفس چیست -

 ؟پیامدهای عدم توجه به کنترل نفس چیست -

 ؟کدامند عوامل موثر در کنترل نفس -

 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
 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 

-فردی صورت به( اه تمرین کردن حل

 گروهی(
 دقیقه
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