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طرح درس روزانه براساس سند ملی دین و زندگی  1دهم
مشخصات کلی

شماره طرح درس01 :

تاریخ اجرا:

موضوع درس:

مدت اجرا 01 :دقیقه

اعتماد بر او
مجری:

تعداد فراگیران:

کالس:

مکان:

الف :قبــل از تـــــــدریــس
اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقهبندی جدید بلوم
اهداف و پیامدها

سطح
هدف
هدف کلی

اهداف
مرحلهای

آشنایی دانش آموزان با حقیقت توکل بر خدا
دانش آموزان پس از پایان جلسه آموزشی به اهداف زیر دست می یایند :
 – 1آشنایی دانش آموز با حقیقت توکل بر خدا .
 – 2آشنایی دانش آموز با شرایط توکل برخدا .
 -2آشنایی دانش آموز با لزوم تصمیم و توکل در دوره نوجوانی .
 -3آشنایی دانش آموز با آیات و احادیث در مورد توکل بر خدا و شرایط آن
 -4آشنایی دانش آموز با فواید توکل بر خدا
–5عالقمندی دانش آموز به درس

هدفهای رفتاری آموزشی

عناصر برنامه درسی ملی

اهداف (با رعایت توالی محتوای درسی)

حیطه و سطح

انتظارات در پایان آموزش

در بلوم

تعقـل ،ایمـان ،علـم ،عمـل و اخـالق
عرصه ارتباط با

عنصر

دانش آموز با لزوم توکل به خدا در زندگی آشنا شود .
دانش آموز حقیقت توکل بر خدا را درک کند .

خود

خدا

خلق

خلقت

دانش

علم

*

*

*

*

درک و فهم

تعقل

*

*
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دانش آموز احادیث و آیات مربوط بهه توکهل بهر خهدا را
بشناسد .

ترکیب

دانش

*

دانش آموز با شهرایط توکهل بهر خهدا آشهنا شهود و آن را
تحلیل کند .

تحلیل

تعقل

*

ارزشیابی

تعقل

*

*

دانش آموز با تصمیم و توکل و لزوم آن آشنا شود .

دانش

علم

*

*

دانش آموز توکل بر خدا را در کنار انجام وظایف  ،سرلوحه
زندگی خود قرار دهد .

مستقل

عمل

*

*

دانش آموز برای انجام فعالیت های کالسی داوطلب شود.

واکنش

اخالق

*

*

دانش آموز در کارهای خود توکل بر خدا نماید .

دانش

ایمان

*

دانش اموز به سواالت مطرح شده پاسخ دهد.

رئوس

*

*

*

*

توکل بر خدا  ،شرایط توکل  ،فواید توکل  ،تصمیم و توکل

مطالب
مواد و
رسانههای

رایانه  ،کتاب درسی ،لوح فشرده حاوی فیلم و اسالید های پاور پوینت  ،ماژیک وایت برد،
جدول تشویقی

آموزشی
پیش بینی
رفتار
ورودی

ارتباط
اولیه
گروهبندی
 ،مدل و
ساختار
کالسی

سالم و احوالپرسی ،حضور و غیاب ،بررسی حاالت روحی و فیزیکی دانش اموزان و بررسی کلی وضعیت
کالس،ارتباط رابطه عاطفی اولیه ،ارتباط دانش آموزان با کالس و محتوا از طریق توجه به کتاب،
پاورپوینت موجود در کالس

زمان 3:دقیقه

ایجاد

بررسی تکالیف فردی و گروهی و دادن بازخورد به آن ها و انعکاس دادن آن به مسئولین مدرسه و تصب بهترین
بروشور ها و مقاالت علمی در بورد علمی سالن مدرسه به منظور تشویق گروه های فعال هر کالس.
سواالتی از درس قبل در مورد آهنگ سفر از دانش آموزان می پرسیم .

چینش و طراحی کالس با توجه به امکانات کالس صورت می گیرد  .در این کالس با توجه به روش تدریس ،به
دلیل شلوغی کالس و صندلی دانش آموزان در حد امکان به صورت ردیفی چیده می شوند تا حداقل فضای
کالس اشغال شود.
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ایجاد و
تداوم

زمان :متناوب

روش

با سوال از دانش اموزان وارد مبحث می شویم  .با ارائه این سوال که کسی می داند توکل بر خدا یعنی
چه وآیا اینکه فقط توکل بر خدا کنیم و بگوییم خدا درست می کند  ،کار درستی است ؟

انگیزه

آغازین

زمان 5:دقیقه

ارزشیابی

با طراحی سواالتی در زمینه ی بحث  ،با جلب توجه به تصاویر موجود درمتن  ،با استفاده از پرسش های
زمینه محور زمینه ی مناسب برای شروع تدریس را فراهم می کنیم .
 ) 1توکل چیست ؟
 ) 2چرا باید در کارها توکل بر خدا کنیم ؟

روش تههدریس ترکیبههی از روش هههای مختلههف از سههخنرانی بههه پرسههش و پاسههخ ،بحههت و فعالیههت هههای
گروهههی و طههرح همیههاری مشههارکت جمعههی گروهههی )  ،الگههوی مفهههوم و اصههل ،الگههوی بههه یادسههپاری ،
مباحثه) است که هر کدام به اقتضای ضروری در جای مناسب به کار می رود
روشهای
تدریس

ب :فعالیتهای مرحله حین تدریس
آماده سازی

زمان 5:دقیقه

پرسشهای شفاهی از طریق رایانه ،از درس جلسه گذشته انجام می شود گاهی با یک گریز از دانش
آموزان که معموال شامل سه تا سوال هست ارزشیابی می شوند انتظار می رود که دانش آموزان پاسخ
سواالت را بدانند و فعاالنه در پاسخگوی شرکت کنند.
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فعالیت های دانش آموزان

فعالیت های معلم

 -از دانش آموزان خواسته می شود به اسالیدهای

 -به توضیحات معلم توجه کرده و به

پیرامون درس توجه کنند .

سواالت پاسخ می دهند

 -از دانش آموزان خواسته می شود مروری گذرا

_ مطرح کردن نظرات خودبعد از دیدن

بر درس داشته باشند و تا حد امکان آن درک کلی اسالیدها
_ پاسخ دادن به سواالت مطرح شده با

از مطلب داشته باشند.

مشارکت و همراهی کردن گروه
_ مطرح کردن سواالتی که در ذهنش
جرقه زده
ابتدا در مورد لزوم توکل بر خدا با دانش آموزان

_ دانش آموزان سعی در یاد گرفتن مبحث

صحبت می کنیم .

می کنند.

سپس احادیث و آیاتی را که مساله توکل بر خدا را  -همفکری و مشورت با اعضای گروه
ارائه درس جدید

در آن مطرح شده برای دانش اموزان توضیح می

_ یافتن پاسخ های مناسب و صحیح

دهیم .

_ پاسخ دهی به سواالت با رعایت

توضیحاتی درباره شرایط و حقیقت توکل برای

-نوبت و احترام به حقوق دیگران

دانش آموزان بیان می کنیم .
از دانش آموزان می پرسیم چه جاهایی بر خدا
توکل کرده اند ؟
توضیحاتی در مورد لزوم تصمیم و توکل در دوره
نوجوانی برای دانش اموزان بیان می کنیم .
فواید توکل بر خدا را برای دانش آموزان شرح
می دهیم .
توضیحاتی کامل کننده از درس مربوطه ارائه

دانش آموزان به خوبی گوش داده و در

می شود و مثال هایی برای درک بهتر زده می

پاسخ دادن به فعالیت های درس مشارکت

شود.

می کنند .

فعالیت های درس را با کمک و مشورت دانش
آموزان پاسخ می دهیم .
مدت زمان 33 :دقیقه
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فعالیتها

هر کدام از گروههای مختلف می توانند رئوس مطالب را مرور کرده و خالصـه ای از ان را در کـالس

ی خالقانه

برای معلم و بقیه دانش آموزان بیان می کنند و در این میان سواالتی نیز از دانش آمـوزان پرسـیده

دانشآمو

می شود.

زان

ج :فعالیتهای تکمیلی

 -1در چه کارهایی توکل بر خدا تا االن کرده اند ؟

زمان 11دقیقه

الف :تکوینی (در جریان تدریس)
ارزشیــابـــــی

 -2آیا شرایط توکل بر خدا را رعایت کرده اند ؟
ب :ارزشیابی تراکمی
 حقیقت توکل بر خدا چیست ؟شرایط توکل بر خدا را نام ببرید ؟-فواید توکل بر خدا چیست ؟

و ساخت

-بررسی مفاهیم گفته شده

دانش

-رفع اشکاالت دانش آموزان

زمان 4 :دقیقه

جمعبندی

-توضیح کلی درس

جدید
تعیین
اقدامات
بعدی

منابع

بعد به کالس بیاورند .
کتاب درسی دین و زندگی دهم
سایت رشد
سایت ویکی پدیا

زمان 1:دقیقه

معرفی

 -چند نمونه از کارهایی که شرایط توکل بر خدا را رعایت کرده اند نوشته و برای جلسـه

زمان 2:دقیقه

تکالیف و

 -انجام تکالیف فردی و گروهی درس
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این طرح درس با قیمت فقط پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان
مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.

