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 سمان پنجمآهدیه      طرح درس : دو نامه

 اهداف کلی : آشنایی با آداب معاشرت

 اهداف جزئی و رفتاری :

 دنآشنایی با برخی از آداب معاشرت و پرهیز از بدگویی ، تهمت ، خبرچینی ، مسخره کر -

 تمایل به رعایت آداب اسالمی معاشرت -

 تالش برای پرهیز از رفتارهای نامناسب در معاشرت -

 یی با مصادیق بدگویی ، تهمت ، خبرچینی ، تمسخر دیگرانآشنا -

 آشنایی با برخی از نتایج نامطلوب بی توجهی به آداب معاشرت با دیگران -

 ردست داآشنایی با اینکه خداوند کسانی را که با دیگران به شایستگی رفتار می کنند را دو -

 آشنایی با پیام قرآنی  -

 یی ، تهمت ، خبرچینی ، مسخره کردنمفاهیم کلیدی : آداب معاشرت ، بدگو

 انتظارات : 

 با برخی از آداب معاشرت آشنا شود

 به رعایت آداب اسالمی عالقه داشته باشد

 از برخی رفتارها مانند بدگویی و تهمت پرهیز کند

 فعالیت : 

 فعالیت ایستگاه خالقیت تکمیل و ارائه گردد

 وسایل مورد نیاز : کتاب ، تابلو

د و : کلمه تهمت و غیبت را پای تابلو بنویسید و از بچه ها درباره آن بپرسیپیش از تدریس 

 بخواهید نظرات و خاطرات خودشان را بگویند .

 نظرات خوب تشویق و پای تابلو نوشته شود
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 توجه تدریس : متن درس را بصورت داستانی  و رسا بخوانید در قسمت برایم بگو دانش آموزان با

ها  ه آیهببه متن درس نتایج کارهای زشت را بررسی کنند . انجام فعالیت بگرد و پیدا کن با توجه 

 و معنی آنها مطالب آموزشی داده شده کامال تثبیت می گردد.

 ورت گروه بندی انجام دهید و هر گروه نظرات و تجارب خود راسپس قسمت گفتگو کنید را بص

هی ت گروفعالی مطرح و جمع بندی کنید . در گام بعدی ایستگاه فکر و به کار ببندیم نیز به صورت 

 مد نظر است .قسمت کامل کنید نیز بصورت مسابقه گروهی انجام گیرد و هر گروه که به رمز

 رار گیرد و حدیث امام صادق پای تابلو خوشنویسی گردد.جدول دست پیدا کرد مورد تشویق ق

 ارزشیابی :

 نمونه های متنوعی از آداب معاشرت را ذکر می کند و توضیح می دهد

 ضمن ابراز تمایل به رعایت آداب اسالمی برای پرهیز از رفتارهای نامناسب تالش می کند

 داخته و از آنها دوری می کندبه بیان مصادیق بدآداب معاشرت مانند تهمت و غیبت و.. پر

 پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را توضیح می دهد

 


