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مشخصات 

 كلي

 هدف كلي آشنایي با رابطه ي حجاب و عفاف و مسائل پیرامون آن براي گرایش و توجه بیشتر به حجاب اسالمي

 * اسالم ونحوه وشکل پوشش وحجاب -قرائت آیات * دستور قران درباره حجاب وعفاف *

 * رابطه حجاب با آزادي  -تفاوت پوشش زنان ومردان *
 لبرئوس مطا

 بررسي آیات وروایات در مورد حجاب وعفاف -الف
 استخراج دستور حجاب وعفاف از قرآن-1
 آشنایي با شکل پوشش وحجاب دراسالم-2
 آشنایي با مسئله حجاب در ادیان مختلف-0
 ت پوشش زنان و مردانتبیین علت تفاو-4
 بیان  رابطه ي حجاب با آزادي حضور زن در جامعه-5

هاي  فهد

 جزئي

 دانش آموزان باید بتوانند : حیطه هاي شناختي
 آیات را قرائت نمایند.-1
دستور قرآن را درمورد عفاف وحجاب -2

هاي  فهد

 يرفتار

 دانش مهارت نگرشي 



 .حجاب تمایل نشان مي دهد نسبت به رعایت مسئله ي-1
تازه  و هاي جالب پرسش ها عالقمند است و یتبه شروع فعالكنجکاوي -2

 .اي مطرح مي كند
یا پس پذیرد روه آنچه كه دیگران مي گویند مي اعتماد به نفس مثالٌ درگ-0

 .از شنیدن اظهار نظر مي كند
 بدون اعالم تکلیف درمورد درس مطالبي ارائه مي كند؟-4
 ؟ درفعالیتهاي گروهي با عالقه شركت مي جوید-5
 مسئولیت پذیر است ؟-6
 خطاي خود رامي پذیرد ؟-7

 يهمکاري گروه-8
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 بررسي كنند.
شکل ونحوه پوشش زن ومردرازنظرسالم -0

 توضیح دهند
پوشش زنان و مردان   علت اصلي تفاوت-4

 رابیان كنند
 حدود پوشش براي زنان را بررسي كنند.-4
رابطه ي حجاب با آزادي حضور زن در -5

 جامعه را توضیح دهند

 آثار وثمرات حجاب را بیان كنند.-6

 

 

 

 

 روش تدریس روش تدریس كارآیي تیم -سخنراني -: پرسش وپاسخ  همیاري ،مشاركتي تلفیقي

فعالیت هاي 

قبل از 

 تدریس

 گ پخش مي شود . پخش كلیپ در موردامکانات جانبي عکس؛ فیلمي كه با نماهنكتاب درسي  سي دي روخواني قرآن رایانه با 

 حجاب
 رسانه هاي  آموزشي

آگاهي از صحت  –بررسي علت غیبت دانش آموز  –حضور وغیاب از فراگیران  –دعاي مطالعه یا دعاي فرج  –سالم واحوال پرسي 
پاسخ به سواالت احتمالي  -قرآن در مورد حجاب روي دیوار كالسنصب آیاتي از  –وسالمتي جسمي  وروحي رواني دانش آموزان 

 برخي فعالیت ها كه به ابتکار معلم بستگي دارد–تکالیف  بررسي -فراگیران

 قبل ازشروع درس
 دقیقه 5زمان 

 پیش از شروع تدریس، ازدانش آموزان انتظار مي رود نسبت به نکات زیرآگاه باشند :
تاثیر آراستگي وپاگیزگي درزندگي -است( نظافت از  ایمان) –رابطه متقابل ایمان وعمل   -ت نفس رابطه عفاف با آراستگي وعز

 فردي واجتماعي...........

 تعیین
 ورودي رفتار



 طرح چند پرسش به صورت شفاهي یا كتبي از درس قبل یاپیش دانسته هاي فراگیران : بعنوان مثال:
 عفاف  را تعریف كنید . -1
 عزت در مقابل ............ قرار دارد. -2
 .؟ انسان عفیف چه ویژگي هایي دارد -9
 منظور از عزت نفس چیست ؟ -4
 چیزهاي كه خداوند بر مومنان حرام كرده است عبارتند از........................... -5
 چه تفاوتي مبان آراستگي ووخودنمایي ظاهري وجود دارد ؟ -6
 ن كنید.رابطه عفاف با آراستگي را بیا -7
 آراستگي همرا ه با عفت وحیا نشانه چیست ؟ -8

 ارزشیابي   تشخیصي

 
 دقیقه 15زمان 

نششان دادن عکسشهایي كشه حشاكي از  -پخش فیلمي كه قبالً تهیه شده ونظر خواهي از دانش آموزان در مورد حدود پوششش 
طشرح  -نها انش آموزان درمورد ارزش هر یك ازآحجشاب در ادیشانمختلف است . مقایسه كردن طال با بدل ونظر خواهي از د

سشواالتي درارتبشاا بشا درس مثشلپوشش مناسب نشانه چیست ؟ آیا اسالم درمورد حجاب وشکل آن  دستوري دارد ؟ آیا پوشش 
 وحجاب مي تواند ریشه درفطرت بشر داشته باشد ؟

 آماده سازي
 انگیزه وایجاد

 دقیقه 7زمان 



  

   

  نفري یا....  5 هاي گروهگروه بندي كالس  به 
 (گروهي)مدل كالس: 

 

فعالیت هاي 

حین و بعد از 

 تدریس

 :   مطالعه فردي فراگیران -مرحله اول

 كنند.  فراگیران مطالعه درس را شروع مي

 .د: معلم در حدود ده دقیقه در باره درس توضیح دهمانور معلم-مرحله دوم

كي هاي مشتر گیران سواالت را درتیم هاي یادگیري به بحث مي گذارند تا به پاسخ: فرابحث براي به توافق رسیدن -مرحله سوم 

 ادراک به آن رسیده اند.    هاي كه براساس استدالل و .پاسخبرسند ،كه مورد توافق اعضاي تیم باشد

 بحث و بررسي گروهي و تیمي   –مرحله چهارم 

  بررسي فعالیت هاي گروه   - مرحله پنجم 

  

 ارائه درس

 
 دقیقه  45زمان 

 

 

دستگاه  كامپیوتر و استفاده از با با كمك دانش آموزان وتوضیحات اضافي توسط معلم با ارائه خالصه درس درتابلو  بندي و جمع
     دیتا پرژكتور

جمع بندي و نتیجه 

 گیري
 دقیقه 19 زمان

 ي اندیشه وتحقیق. ها سشپاسخ به پر–طرح سئواالت چهارگزینه اي –تعیین تکلیف : پیش مطالعه درس 
  و.... له درارتباط با درسارائه مقا -انجام پیشنهادات

  

 هاي تکمیلي فعالیت
 (تعیین تکلیف)

 دقیقه 0 زمان

  بررسي علل بد حجابي و.... و هاي قرآني هاي پیشنهادي دربخش پژوهش فعالیت
هاي خالقانه  فعالیت

 دانش آموز

 بع جهت مطالعهمنا  مسائل اجتماعي تالیف سید محمود معصومي  مرد و ب احکام روابط زن وكتا -كتاب مسئله حجاب شهید مطهري

  


