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 به نام خدا

 طراحی آموزشی موقعیت محور مبتنی بر برنامه ی درس ملی ) پیام های آسمان (

 (مشخصات کلی1

 دقیقه 50زمان تدریس :  پایه ی تحصیلی : نهم موضوع درس : در پناه ایمان

  تاریخ :   مجری تدریس :   نام مدرسه : 

 نفر 15تعداد دانش آموزان :   شماره ی پرسنلی :  منطقه : 

 اهداف و فرصت های یادگیری 

 : اهداف یادگیری : دانش آموزان در این فرایند آموزش باید به اهداف زیر برسند 

 (با معنی و مفهوم و حقیقت ایمان آشنا شوند . 1

 (راه های دست یابی به ایمان را بدانند . 2

 (راه های تقویت ایمان به خدا را بدانند . 3

 طالبی را بدانند . (درباره ی آثار ایمان م4

 رند و مییی دارفتار های ورودی ) پیش دانسته ها ( : دانش آموزان با برخی از صفات خداوند آشنا 

 دانند که خداوند ناظر تمامی اعمال ماست . 

 ی فتار هاید و رانتظارات عملکردی : از دانش آموزان انتظار می رود که در موارد زیر همچین عملکر

 داشته باشند :

 کلی : آشنایی با ایمان و راه های تقویت آن و ترغیب دانش آموزان به تقویت ایمان هدف

حیطه ها و 

اهداف 

 رفتاری

 عرصه ها انتظارات از دانش آموزان در این درس

 طبیعت دیگران خود خدا

  ند .کن (در مورد تاثیر ایمان در اعمال و رفتار مردم تفکر1 تعقل

شه ندیاانه های افراد با ایمان (در مورد آثار ایمان و نش2

 کند . 

 

* 

*  

* 

* 

  *  *(به تاثیر ایمان بر داشتن آرامش افراد در زندگی ایمان 1 ایمان
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 داشته باشد .

 (به برخورداری از لطف و رحمت خداوند به عنوان یکی2

 از اثرات ایمان باور و ایمان داشته باشد . 

 

* 

 

* 

 

* 

 ایمان آگاهی دارد . (در مورد ویژگی افراد با 1 علم

  .ند (راه های دست یابی و تقویت ایمان به خدا را می دا2

 (معنا و مفهوم ایمان را می داند . 3

* 

* 

* 

* 

* 

*  

 

* 

ی (در مورد راه های تقویت ایمان و تاثیر آن بر زندگ1 عمل

 مطالعه می کند . 

 دگی(در مورد تاثیر ایمان ، بر روی رفتار افراد در زن2

 را می خواند . مطالبی 

ی م(آیات و احادیثی که در مورد ایمان است را مطالعه 3

 کند . 

* 

 

* 

 

* 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

* 

 را (در هر زمانی به دنبال کار هایی است که ایمان خود1 اخالق

 تقویت کند . 

راد اف (با یاد خدا و دوری از گناهان ، خود را در زمره ی2

 با ایمان قرار می دهد . 

ن یماطالبی که یاد گرفته درباره ی ایمان ، ا(بر اساس م3

 خود را تقویت می کند . 

 د.رس (امید دارد که با ایمان ، انسان به آرامش کامل می4

* 

 

* 

 

* 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 : نتایج ارزشیابی تشخیصی نقطه ی شروع آموزش را مشخص می کند : ارزشیابی تشخیصی 

 ایمان چیست و چه تاثیری بر رفتار افراد دارد ؟

 : کتاب ( ویدئو پروژکتور ) برای نشان دادن پی دی اف متن –کتاب درسی  فرصت های یادگیری 

 پخش فایل های صوتی در مورد ایمان –

 سناریوی یاددهی یادگیری

 : ی ، زندگ ها دربا پخش کلیپ کوتاهی در مورد تفاوت رفتار انسان  فعال سازی تفکر و انگیزه

 ذهن دانش آموزان را درگیر می کنیم که چرا رفتار افراد با یکدیگر متفاوت است . 
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 : ی دانش آموزان به صورت گروهی درباره ی جواب فعالیت های کالس هم اندیشی و پژوهش

 د . با هم به تبادل نظر می پردازند و نظر خود را ارائه می دهن 28و  26و  25صفحه ی 

 ه صورت بی را از دانش آموزان می خواهیم که در مورد آثار ایمان در زندگی مطالب لی :فعالیت عم

 داستان یا تحقیق به صورت گروهی تهیه کنند . 

 برای  ود رابرقراری ارتباط با موقعیت ها و عرصه ها : از دانش آموزان می خواهیم که وظایف خ

 تالش کنند . یمان در جامعه گسترش ایمان افراد جامعه بیان کنند و برای گسترش ا

 . . . ( : هدایت یادگیری به سوی تولید دانش ) فهم ، خالقیت ، نوآوری و کارآفرینی و 

عروف راد ماز دانش آموزان می خواهیم که به صورت فردی یا گروهی ، در مورد داستان زندگی اف

افراد  های دارند و کار مذهبی تحقیق کنند و نشان دهند که این افراد در زندگی ایمان قوی تری

ی کند تقویت م ان رامورد نظر را بررسی کنند تا بتوانند لیستی از کار های این افراد در زندگی که ای

مه ی هد تا ارائه دهند و آن را به صورت روزنامه دیواری تهیه کنند و در سالن مدرسه نصب کنن

 دانش آموزان از مطالبش استفاده کنند . 

 

 سی ص ( دانش آموزان به صورت گروهی در مورد فعالیت کال1:  یلی یادگیریفعالیت های تکم

  .) وارد شدن در رحمت و فضل خداوندی به عنوان یکی از آثار ایمان ( تحقیق کنند 28

 ه دهند . الس ارائدر ک (در مورد آثار ایمان در زندگی کلیپ کوتاه یا شعر یا داستان کوتاهی را آماده کرده و2

  دانش آموزان در پایان تدریس به این سواالت پاسخ دهند : پایانی :ارزشیابی 

 (ایمان چیست و چه تاثیری بر اعمال ما دارد ؟1

 (راه های تقویت ایمان به خدا را بگویید ؟2

 (آثار ایمان را نام ببرید و توضیح دهید ؟3

 (مهم ترین دلیل آرامش روحی چیست ؟4


