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آنان، به راستی در کردار و 

گفتارشان است. از آن جا 

 که انسان ها بر اثر نیازمندی

های فراوان روحی و 

جسمی ناگزیرند، به صورت 

اجتماعی زندگی کنند، 

آنچه بقای چنین حیاتی را 

تضمین می کند، درستکاری 

و راستی میان افراد جامعه 

 .است

بنابراین، اگر همه کارهای 

انسان بر صدق و راستی بنا 

نهاده شود و از هرگونه 

ناراستی پیراسته باشد، 

زمینه های نیک بختی و 

گران قدری او فراهم می 

آید، چنان که گشوده شدن 

دریچه های کمال و بهروزی 

به روی جامعه بشری، تنها با 

استوار کردن پایه صداقت 

.فراهم می شود  

راستی و راستگویی، بسان 

گوهری بسیار ارزشمند است 

که همه باید در به دست 

آوردن و حفظ همیشگی آن 

 .همواره بکوشیم

 فعالیت های بعد از تدریس

 زمان  فعالیت دانش آموزان  فعالیت دبیر  

 دقیقه 5 را درس پیام زانوآم شدان از نفر چند کنیم می بندی جمع را درس ها بچه کمک با فعالیت تکمیلی
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 و نظریات معلم و کنند می وبازگ

 می تکمیل را زانوآم دانش مطالب

 .کند

 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:

افراد جامعه می تواند متأثر از ویژگی های شخصیتی  -

 کنش های اجتماعی آن باشد

 معیار راستی درمهمترین شاخص های تعیین کننده  -

 ؟جوامع چیست

در پی  می تواند  چه پیامدهایی عدم بیان واقعیات -

 ؟ه باشدداشت

در بیان  ارزش های اجتماعیپیامدهای نادیده گرفتن  -

 ؟چیست واقعیات

 ؟چرا افراد در بیان واقعیات دچار تردید می شوند -

 و مکانها زمانها، همه در آنها از یک هر رفتار آیا شیوه -

 است؟ انجام قابل شرایط

 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

 کند انجام دهند فعالی مطرح می

 دقیقه 5

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 

 یا مسئله درباره از روشهای کیفی  با استفاده

 :کنند تحقیق آن با مرتبط موضوعی

 -معیارهای بیان واقعیات–پیامدهای راستگویی

 چگونگی تأثیر موقعیت افراد در بیان واقعیات

 به(گفتگو کنید های تمرین کردن حل

 گروهی( صورت
 دقیقه
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