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  مدّرس :     119  - 110صفحات :   

  نفر     مدرسه :  25درس : چهاردهم       پایه : هشتم متوسطه اّول     تعداد دانش آموزان     

 ی قبل از تدریسفعالیت ها

 

 

 هدف های کلی

 رئوس مطالب:

 آشنایی با جامعه اسالمی-1

 آشنایی با برادری در اسالم -2

  آشنایی با شیعه و سنّی و عوامل تفرقه -3

 

 

 

 

 

 یئاهداف جز

 انتظار می رود دانش آموز بتواند:

 الف(حیطه شناختی:

 آشنایی با مشکالت دیگران  -

 وخواهران مسلمانآشنایی بااحساسات برادران  -

 آشنایی با نکات مشترک ومتفاوت در مسلمانان -

 ب(حیطه نگرشی:

 عالقه به دیکر هم نوعان -

 عالقه به توّجه به احساسات دیگر مسلمانان -

  عالقه به عدم قبول تفاوت بین خود ودیگران -

 ج(حیطه مهارتی:

 احساسات خودرابه دیگران نشان دهد-

 سلمانان را برشماردنکات مشترک ومتفاوت میان م
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 ریشه های ایجاد اختالف رادرمیان مسلمانان بازگو کند-

 

 

 

 حیطه ها واهداف

 

 

 انتظارات از دانش آموزان در این درس:

 عرصه ها

 وظایف دانش آموزان درقبال

 خلقت خدا

 )طبیعت(

 دیگران خود

 ازنکات مهم در مسلمانی ترجیح دیگران بر خود  تعقـّل

 از دانش آموزان تفّکردرباره دلیل آن استاست وانتطار

*   * 

 ورهای واحدی پایبندند اگرچه وجوه  مسلمانان به با ایمان

 باشند. اختالفی هم داشته

* *  * 

 ن که آوظایف خودرانسبت به دیگران تجّسم کند   علم

 وظایف دلیل رعایتش چیست؟

* *  * 

  حقوق مسلمانان را بریکدیگر برشمارد عمل

 

 *  

  خودرادرکناردیگر همنوعان مسلمان درسراسردنیاببیند اخالق

 واز شادی آنان همیشه احساس لذت داشته باشد

* * * * 

 

 

 تفرقه    –شیعه و سنی  -  -برا دری  –جامعه اسالمی  مفاهیم کلیدی

 

و          فضای آموزشی    

 ونحوه

 کالس چید مان 

 هی نیز می تواند باشدمدل  چید مان کالس به صورت خّطی یا گرو

 

 مشارکتی  –فعالیت گروهی  –توضیحی  –پرسش وپاسخ  پیش بینی
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  روش تدریس

 نرم افزار های آموزشی و . . . –رایانه  –تابلو   -گچ درصورت امکان رنگی   –کتاب درسی  وسایل آموزشی

 

 

 فعالیت های حین تدریس

  

 فعالیت دبیر

 

 فعالیت دانش آموزان

 

 روش تدریس

 

 زمان

 

 

 

 

 فعالیت های مقدماتی

 آیه ورودبه کالس وشروع باقرائت -

 یا حدیثی درخصوص موضوع درس 

 سالم و احوالپرسی بادانش آموزان -

 حضور و غیا ب -

  دقّت در حاالت جسمی ، روحی و -

 روانی دانش آموزان وبر رسی   

 محیط کالس

 برقراری ارتباط عا طفی -

 هبررسی  تکالیف درس گذشت  -

 گوش دادن به معلم

 

پاسخ دادن به  سالم و 

 احوالپرسی معلّم

 

 همکاری باگروه های کالسی

 

 

 به معلّم ارائه تکالیف درسی

 7 پرسش وپاسخ

 

 

 

 رفتار ورودی

 بیان مطالبی ازنمونه های وجوب

 نیازمندی به دیگران 

دانش آموزان باید وظایف خود       

 رادرقبال دیگران بدانند

 وه اشتراک و اختالفدرباره وج -

 مسلمانان شناخت نسبی داشته باشند

 درباره حقوق متقابل مسلما نان -

 شناخت داشته باشند 

 

   

 

 توضیحی 

5 
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 ارزشیابی تشخیصی

 یاسنجش آغازین 

 108 -104مشخص نمودن صفحات -

 برای پرسش آغازین

 سؤال از تعدادی از دانش آموزان  -

 ازدرس گذشته برای حصول اطمینان 

 ازآمادگی فراگیران برای ورودبه 

 درس جدید

 اجرای آزمون مکتوب ازهمه یا  -

 تعدادی از دانش آموزان

 گرفتن کار های تحقیقی دانش آموزان -

 پاسخ به سؤاالت درزمان مشّخص

 

 //         //     //    //     //  // 

 

 

 

 انجام آزمون

 

هش و تحقیق تحویل نسخه پژو

 خود به معلّم یا ارائه در کالس

   

 

 مشارکتی 

8 

 

 

      آماده سازی     

    )ایجادانگیزه و  

 معرفی درس جدید( 

 بیان مطالبی درآداب و احکام اسالمی

 وپرسش هایی درموردیاری وکمک در

 واین که مسلما نان باید در  اُمور خیر

 حال ازهمدیگر با خبر باشندوشنیدن

 دانش آموزان دراهمیت اتحا دنظرات 

 برای حفظ قدرت وعزت جامعه اسالمی

 وربط دادن آن به دعا ونیا یش به  

 عنوان وسیله ای برای حفظ  این 

 قدرت وعزت

 بیان اهداف درس جدید -

 گوش دادن به بیان معلم وتوجه 

 به مطالب درسی

 

 

 

 

 

 

 گوش دادن به بیان معلم وتوجه 

 به مطالب درسی

  

 

 گروهیفعالیت 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهمیت رعایت آ د اب در احکام اسالمی

 بیان نمونه هایی که نیازمتقابل  -

 مسلما نان به همدیگررامی طلبد

 ه بیان معلم وتوجه گوش دادن ب

 به مطالب درسی

 20 فعالیت گروهی



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این طرح درس  به قیمت فقط دو هزار تومان  به همین سایت 

 www.moallemsite.irمراجعه کنید . 

5 
 

  ارائه درس جدید 

 لحاظ کردن ارزشیابی

 فرایندی  

 بیان نکات مشترک ومفترق  -

 بین مسلما نان

 بیان حقوق مسلما نان برهمدیگر -

 احادیثبابهره گیری ازآیات و 

 تشریح تفرقه افکنی و نقش آن در -

 دورکردن مسلمانان از همدیگر

 شیعه وسنی ودالیل منشعب شدندنیای -

 اسالم ابه این دو گروه اصلی 

 پرسش از دانش آموزان درهرمورد  -

 برای اطمینان ازبودن آن هادراین فضا

 هدایت ورهبری دانش آموزان برای  -

 رسیدن به وحدت نظر

 فعالیت های بعد از تدریس

 زمان فعالیت دانش آموزان فعالیت دبیر 

 

      فعالیت تکمیلی و  

 جمع بندی 

 جمع بندی مطالب بیان شده 

 فهرست برداری از آن ها ونوشتن روی

 تخته وتوّجه دادن دانش آموزان 

 شنیدن نظراتبه مطالب روی تخته و  

 تکمیلی آن ها 

 گوش دادن به معلم

 فهرست برداری

 بیان نظرات تکمیلی خودبه معلم 

5 

 

 

 

 ارزشیابی پایانی

 پرسش ازدانش آموزان از مطالب 

 تدریس شده درس جدید به صورت

 شفاهی یاکتبی درقالب برگه سؤال

 چیست؟ دراسالم برادری مثالًاهمیت

 8 پاسخ به پرسش های معلم
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 مسلمانان درچه مواردی اشتراک

 ااختالف عقیده دارند؟ی 

 راه جدایی از تفرقه هاچیست؟

 

 

            تعیین تکلیف و    

 فعالیت های

 خارج از کالس  

 مطالعه وتحقیق درمورد:

 مسؤلیت مشترک مسلمانان درقبال 

 همدیگر

 اهمیت تّوجه به وظایف برای رسیدن به

 امتی واحد ودشمن ستیز

 خود درباره تصویر بیان دیدگاه

 کتاب116صفحه

 2 انجام تکالیف و فعالیتها برای هفته آینده


