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و تفسیر قرآن ،  ، کتاب قرآن مجید ،کتاب درسی فیلم آموزشی، ویدئو پروژکتور رایانه ، سی دی صوتی ،

 تابلوکالس، پاورپوینت

 وسایل

 آموزشی

 فعالیت های حین تدریس  

 تیمی -همیاری -مشارکتی -پاسخ پرسش و -نمایشی -تلفیقی -تمرینی -توضیحی
 روش

 تدریس

 -امتیازات کارت -پاورپوینت -رایانه -رپروژکتو ویدئو -درسی کتاب -مجید قرآن کتاب -صوتی سی دی -رایانه

 کاغذ -آموزشی کلیپ -فیلم

 وسایل

 آموزشی

 فعالیت معلم فعالیت دانش آموزان زمان
های فعالیت  

 یادگیری
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 با برمی خیزند و معلم احترام به آموزان دانش
 دهند. می پاسخ احوالپرسی معلم به خوشرویی

می  پرهیزگارگوش استاد قرآنی صوت به آنها

 تالوت آیه خود تیم های هم کمک به دهند و
 کنند. ترجمه می ار شده

 می معلم تحویل خود را تکالیف آموزان دانش
 دهند.
 خواند. می شده را خوانده آیه ترجمه آموز دانش

 بررسی – غیاب و حضور – احوالپرسی و سالم
 آموزان دانش روحی و جسمی وضعیت
 مجید قرآن از ای آیه شنیدن قرآن: با همگام

 استاد « توسط درباره تمیزی و پاکی آیه ترجمه و

 آموزان دانش باصدای » پرهیزگار

 آموزان دانش بازخورد ارائه و تکالیف بررسی
 تا معنای خواهد می آموزان دانش از یکی از معلم

 دوستانش بخواند. برای را شده تالوت آیه

فعالیت 

 های

 مقدماتی
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 سواالت به کنند و می نگاه فیلم به آموزان دانش
 . دهند می پاسخ معلم
 کسب مسابقه و شنیدن از انآموز دانش

 شوند. خوشحال می امتیازات

 صورت پاورپوینت به سوال چند دادن نشان با معلّم
 دانش میزان اطالعات از آموزان دانش از پرسش و

 کند. پیدا می اطالع قبلی درس از آموزان
 که حین تدریس در مسابقه برگزاری عنوان با معلم
 برای الزم و اشتیاق عالقه داشت، خواهد امتیاز

 کند. می فراهم فراگیران

 پیش بینی

 ایرفتاره

 ورودی
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 می پاسخ با عالقه معلم سواالت به آموزان دانش
 دهند.

 
 می را های امتیاز کارت اشتیاق با آموزان دانش
 گیرند.

 بر روی زیر شرح به جدید درس از سوال چند معلم
 آموزان می دانش از و نویسد می کالس تابلوی
 دهند: پاسخ سواالت به خواهد

 ؟پاکی چیست-1
 ؟چه چیزهایی نجس است -2
 ؟ چه چیزهایی نجاست را پاک می کنند -0

 ارزشیابی

 تشخیصی
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داده  صحیح پاسخ که آموزی دانش هر به معلم

 ..دهد می امتیاز کارت یک است
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 کنند. نگاه می فیلم به عالقه با آموزان دانش
 آن ماجراهای جالب و فیلم مورد در هم با و

 آن مورد موضوعات در کنند و می گفت و گو
 کنند. می نظر اظهار

در مورد یک فیلم )کلیپ آموزشی(   پخش با معلم

انواع نجاسات انگیزه دانش آموزان را به درس 

 جلب می کند و سپس
 دهد. می گوش آموزان دانش نظرات به

 آماده سازی

 ایجادو 

 انگیزه

55 

 دهند و گوش می معلم نانسخ به آموزان دانش
 می همفکری دوستانشان با شده خواسته مطالب

 نویسند.
 می کنند. بیان را خود نظرات آموزان دانش
 می را های امتیاز کارت اشتیاق با آموزان دانش
 گیرند.
 تأمل و با دقّت معلم سواالت به آموزان دانش
 . دهند می پاسخ

 

 

 وشگ با دقت معلم توضیحات به آموزان دانش
به  مشتاقانه جدید درس ارائه در کنند و می

 کنند. می کمک معلم
 مختلف موضوعات مورد در آنها

 در شده بیان احادیث کنند و می نظر اظهار
 می یادداشت خود درسی کتاب را در درس
 کنند.
 ارائه مورد مطالب در را خود نظرات اموزان دانش
 مطالب گیری در نتیجه کنند و می بیان شده

 کنند. می معلم همکاری با درس

 و کنند گوش می معلم سخنان به اموزان دانش
 عمل کنند. ان به کنند می سعی
 کنند می معلم گوش توضیحات به آموزان دانش

برای ورودبه درس پس ازپخش فیلم وتصاویر ، 

چندسوال دررابطه با درس جدید مطرح      می 

 . شود

آیا خداوند در مورد پاکی و  به نظرشما    -1

ی برای انسان در نظر گرفته نجاست قوانین خاص

 ؟ است 

 چیزهایی نجس هستند ؟چه -2

به نظر شما نجاسات با چه چیزهایی پاک می  -0

 شوند

این درس  توسط گروهی که ازقبل برای همیاری 

تدریس درس آماده شده اندبه این صورت تدریس 

 : می شود

بعدازپخش فیلم وتصاویرازگروه می خواهیم درباره 

هندودرس راکه به قسمتهای     هرقسمت توضیح بد

مختلف بین خودشان تقسیم کرده اند  هرکدام   

قسمت مربوطه را  می خواند و بعد  از  پایان آن  

قسمت با راهنمایی  معلم  در  مورد آن   با    

دانش آموزان  بحث وگفتگو   می کند  و اگر 

سوال متن الزم بود بیان می شود و درکتاب  

شود و آیه مربوطه توسط  عالمت گذاری  می 

دانش آموزانی که می توانند با صوت ولحن 

بخوانندبرای جذابیت بیشتر قرائت می شود و 

معنی و مفهوم آن توسط گروه کنفرانس بیان می 

 ارائه درس

 و جدید

 لحاظ

 کردن

یارزشیاب  

 فرآیندی
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به  و دهند می پاسخ معلم به سواالت اشتیاق با و

 دهند. می گوش ها تیم نظرات
 به فعالیت های تیمی صورت به آموزان دانش

 می پاسخ را کن ا امتحانر خودت و کالسی
 با برنده تیم انتخاب در ها دهند. سرگروه

 کنند. می همکاری معلم با اشتیاق
تیمی هایشان  هم به خوشحالی با برنده تیم

 از را خود اینگونه رضایت و گویند می تبریک
 با آموزان دانش دهند. نشان می درس ساعت

 شوند. می خوشحال خود شنیدن امتیازات
 فرستند. صلوات می خوشحالی با نآموزا دانش

دانش آموزان خالصه روش پاک کردن نجاسات 

را به صورت یک نمودار در دفتر رسم می کنند 

. 

. همزمان پاورپوینت مربوط به درس به سوی شود

معلم درباره انواع پاکی در کالس پخش می شود . 

در قسمت   مطهرات بیشتر توضیح می دهد .

بحث   مشارکتی   ایجاد  می   "فعالیت کالسی"

شود  و  با  نظارت   معلم   به  فعالیت کالسی   

 .پاسخ   جامع  داده می شود  

قسمت فعالیت های  کالسی  و خودت را امتحان 

با کمک و همیاری دانش آموزان  134کن صفحه 

 پاسخ می دهیم .

 فعالیت های بعد ازتدریس

   فعالیت دبیر فعالیت دانش آموزان زمان
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مرور درس جدید همکاری می  تیم ها با اشتیاق در

 کنند.

معلم پاسخ می دانش آموزان با اشتیاق به سواالت 

 هند.د

معلم با طرح این سوال: از درس امروز چه 

مطالبی یاد گرفتید؟  درس را به کمک 

موزان خالصه و جمع بندی می دانش آ

 کند. 

 فعالیت

تکمیلی و 

 جمع بندی

4 
دانش آموزان به صورت تیمی ترجمه آیه را می خوانند و ارتباط 

 . ی دیگر دانش آموزان بیان می کنندآن را با درس برا

معلم جهت اطمینان از یادگیری مطالب 

آیه ای از متن درس را انتخاب کرده و از 

اهد که با توجه به دانش آموزان می خو

ترجمه آن، ارتباط آیه را با موضوع درس 

 بگویند. 

ا توجه به مطالب ارائه شده در نرم افزار 

ومطالب کتاب ،دانش اموزان به پرسشهای 

احکام الهی در مورد معلم پاسخ می دهند 

 ارزشیابی

 پایانی
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 مطهرات را آموخته اند .

 از نجاسات را نام ببرند .سه نمونه -1

ی پاک کردن سه نمونه از روش ها -2

 نجاسات را نام ببرند .
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 دانش آموزان آمادگی خود را اعالم می کنند. 
درس را برای هفته آینده  ی:عموم

 مطالعه کنند. 

تعیین 

 تکلیف

 و فعالیت

های خارج 

 از کالس

        ند.ب می شوتیم ها برای انجام کار داوطل

: چند حدیث از بزرگان دین، تیمی  

در مورد تنی زیبا از نویسندگان جهان م

 پاکی را بنویسند .

ود عنوان تحقیق را یادداشت می دانش آموزان در دفترچه خ

 نند.   ک

استفاده از مطهرات در در مورد  فردی:

  رندگی توضیح دهند .

می  ای انجام آن اعالم آمادگیبرای یادگیری بهتر درس و بر

 انجام دهند:                                  کنند اینکه فعالیتهای زیر را

 آیات قرآن درس را با خط زیبا بنویسند.  -1

  نمودار متن درس را در دفتر رسم کنند . -2

: از دانش آموزان (خالقانه)فوق برنامه 

خواسته  می شودکه بر اساس متن درس 

اطالعاتی را جمع آوری کرده و به کالس 

 ارائه دهند. 

  


