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 الگوی طرح روزانه

مشخصات 

 کلی

 45جلسه : نفر   مدت 20نام درس مطالعات اجتماعی     تعداد شاگرد :        نام دبیر :

         موضوع : دوستی     کالس :ششم ابتدایی         13تا  10دقیقه       صفحه :

  تاریخ اجرا :

 رید ار ببی انتخاب و حفظ دوستی به کدانش آموزان مالک ها و معیار های عقالنی را برا هدف کلی

هدف های 

درسی 

 )جزئی(

 انتظار می رود که شاگردان بعد از پایان درس بدانند ؟

 ویژگی های یک دوست خوب چیست ؟ -1

 ار دادها قرردوستی یک نیاز است چون خداوند در ما نیاز برقراری ارتباط با دیگران  -2

 است.

 یک دوست بد چیست ؟ مزایا و فواید دوست خوب و تاثیرات منفی -3

 اینکه هر کس شایستگی دوستی را ندارد . -4

 که پیشوایان دینی چه توصیه هایی برای انتخاب دوست دارند . -5

هدف های 

 رفتاری

 انتظار می رود دانش آموزان قبل از تدریس درس جدید بتوانند :

 وستیدنام یکی یا چند تن از دوستان خود را روی یک ورق کاغذ بنویسید و علت  -1

 خود را بیان کنید .

شته ا دابیان کنید که دوستی با آن ها چه تاثیرات مثبت یا منفی در زندگی آن ه -2

 است .

هدف های 

رفتاری 

 )خروجی(

 انتظار می رود دانش آموزان بعد از پایان درس جدید بتوانند :

 ویژگی های یک دوست خوب را فهرست کنید .)حیطه ی روانی حرکتی ( -1

د و دوستی بر جنبه های مختلف زندگی انسان اظهار نظر کنندر مورد تاثیرات  -2

 توضیح دهند )حیطه روانی حرکتی (

 حقوق متقابل دوستی را بشناسد )حیطه ی شناختی( -3

 فی (عاط به ایجاد و برقراری ارتباط دوستانه با دیگران عالقه نشان دهد)حیطه ی -4

 ( یطه ی شناختیویژگی های یک دوست خوب از نظر ائمهداطهار را بدانند . )ح -5

تکنولوژی 

 آموزشی

 ر فرم های تهیه شده مورد نظ-ویدئو پروژکتور-کامپیوتر-ماژیک-گچ-تابلو –کتاب 

 زمانپرسش -بارش مغزی-بحث و گفتگو-کار گروهی–مجموعه ای از روش ها )توضیحی روش های 
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 )تلفیقی (itفناوری-قصه گویی(-و پاسخ تدریس

 دقیقه دیدفعالیت های قبل از تدریس درس ج

ایجاد -1

 رابطه عاطفی

 سالم و احوالپرسی-1

 حضور و غیاب و دلیل نیامدن و یا دیر آمدن-2

3 

 

 2 )درسمان درس اول است و نیازی به دیدن تکالیف نیست( دیدن تکالیف

انجام -2

ارزشیابی 

 تشخیص/آغازین

 رند رادا نچند نفر را بلند می کنم تا در مورد کتاب مدنی سال قبل هر آنچه در ذه

شهر -دولت –یادآوری ککند )به صورت مختصر ( مثال چند واژه کلیدی را همچون 

 ی کنندادآورو ایجاد ارتباط عاطفی در خانه و مدرسه و مسجد و . . . را ی–و روستا 

 .) تاکید بر روابط بین هم کالس ها (

5 

تنظیم -3

 وضعیت کالس

 2 گروه خودش قرار گیرد .گروه بندی ها را سازمان می دهم تا هر کس در 

ایجاد انگیزه -4

برای درس 

 جدید

 نشان دادن سخن علی )ع(از طریق پروژکتور در مورد دوستی .-1

 پخش تصاویر و اسالید ها و شعر عمو پورنگ در مورد دوستی .-2

 

فعالیت های 

مربوط به ارایه 

 درس

وضوع رد مپس از ایجاد انگیزه و پخش شعر از آن ها می خواهم نظر خود را در مو-1

 درس بیان کنند .

برگه های مربوط به هر گروه را بینشان تقسیم می کنم و از آن ها می خواهم -2

پاسخ های خود را در برگه بنویسند )نظر همه را ( و نظران خود را اولویت بندی 

حذف کنند و نظرات به دست آمده را در برگه بنویسند که کنند و نظرات مشابه را 

حاصل هم فکری آن هاست. از سرگروه آن ها می خواهم نظراتشان را بخوانند و من 

در قسمت مخصوص به خودشان روی تخته سیاه می نویسم وقتی نظر همه را 

هم نوشتم خودم با پرسش و پاسخ نظراتشان را تکمیل می کنم بعد از آن ها می خوا

همین کار را در مورد فواید و مزایای دوست خوب و اثزات منفی دوست بد را انجام 

دهند البته قبل از آن قصه ای را که تهیه کرده ام نمایش می دهم و با استفاده از 

آن می خواهم به پرسش ها پاسخ دهند در مورد مزایا و فاید دوست خوب و اثرات 

رس در حین کار (بعد برایشان سخنان ائمه را منفی دوست بد )انجام فعالیت های د
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می خوانم و شعر های کتاب در مورد دوستی و انجام دو فعالیت آخر و نتایجی را که 

 از درس گرفته اند با بررسی کار همه گروه ها در جدول بیان کنند . 

ارزشیابی مرحله 

 ای

 علت دوستی با دوستانتان را بیان کنید .  -1

 .نند کگی ها و مزایا و فواید دوست خوب و اثرات منفی دوست بد را بیان ویژ-2

 چرا انتخاب دوست مهم است ؟ را از آن ها می پرسم .-3

5 

هند . انجام درا انجام  4و  3از آن ها می خواهم برای ارزشیابی پایانی فعالیت های  ارزشیابی پایانی

 در مورد دوستی . فهرست خصوصیات یک دوست خوب . و معنی چند بیت

5 

نتیجه گیری و 

 جمع بندی

ان نانشبا توجه به جواب های هر گروه نتیجه گیری را هم به وسیله جمع بندی سخ

د داونخانجام می دهم اینگونه : همه ما دوست داریم دوستانی داشته باشیم چون 

ت ی دوساگی هنیاز به برقراری ارتباط را در ما قرار داده سعی کنیم با توجه به ویژ

 خوب و نظرات ائمه دوستانمان را انتخاب کنیم .

3 

تعیین تکلیف و 

فعالیت های 

 تکمیلی

مام ود تبه هر شکل که می خواهند داستان نیمه تمامی را که این گونه شروع می ش

م در گوی کنند : احمد دوچرخه ام پنچر شده . . . به من کمک می کنی . . .  و می

 شته جایزه می دهیم .جلسه آینده به بهترین نو

2 

 

 


