
 

 ًوًَِ طرح درس ّای هبتٌی بررٍیکرد تحَل هلی پایِ ی ششن)طراح لیال باقرزادُ سرگرٍُ پایِ(

 29-29کالط:ؽؾن                                   عبل تحصیلی:                       ًَر تبسُ قلؼِعزح درط رٍساًِ                                         آهَسؽگبُ:

 -ػٌَاى هذرک تحصیلی: آهَسػ اثتذایی             عٌَات خذهت در ایي پبیِ:                                 لیغبًظهذرک تحصیلی:                                  لیال ثبقزسادُهؼلن هزثَعِ:

 تَدخِ تٌذی هْزهاُتبریخ : 9-31صفحِ یب صفحبت : دٍستیهَضَع درط:                               هطالعات اجتواعیًبم درط: 

 ّدف کلی درس:

 "ضَع دٍعتی ٍ ٍیضگی ّبی دٍعت خَة ٍ ػَاهل هَثز ٍ دخیل در آىآؽٌبیی فزاگیزاى ثب هَ"

 ّدف ّای رفتاری درس

 ؽٌبختی(اّویت دٍعتی را ثزای ّن کالعی ّبی خَد ؽزح دٌّذ( 

 )ضزٍرت داؽتي دٍعت در سًذگی اًغبى را ثِ سثبًی عبدُ ثیبى کٌٌذ)ؽٌبختی 

  ًبم یک یب چٌذ ًفز اس دٍعتبى صویوی خَد را گفتِ ٍ درثبرُ اًتخبة ّز یک اس آًْب

 (ًگزؽی –قضبٍت کٌٌذ)ؽٌبختی 

 )ٍیضگی ّبی دٍعت خَة را اس ًظز ثشرگ تز ّب ٍ دیگزاى پزط ٍ جَ کٌٌذ)هْبرتی 

 )ٍیضگی ّبی دٍعت را اس ًظز ائوِ اعْبر ثیبى کٌٌذ)ؽٌبختی 

 َة را فْزعت کزدُ ٍ رٍی هقَا در کالط ثِ عَر گزٍّی خصَصیبت دٍعت خ

 ثچغجبًٌذ)هْبرتی(

 را ثب "تى اول بگى با کیان زیستی/من آنگه بگىیم تى کیستی"هؼٌی ٍ ارتجبط اثیبتی ًظیز

 درط ثیبى کٌٌذ)ؽٌبختی(

  ًغجت ثِ ؽٌبخت ٍ اّویت دٍعتبى ٍ ارتجبط دٍعتی خَد ثب دیگزاى ػالقِ ًؾبى

 ( ًگزؽیدٌّذ)

 رٍش ّا ٍ فٌَى تدریس

 ثبرػ هغشی

 ثحث گزٍّی

 هجتٌی ثز تفکز اًتقبدی

 کؾف هفبّین

 ٍاحذ کبر

 عرصِ ّا
 ارتباط با خدا

تز لشٍم  تاکیذ خذاًٍذ تؼالی در احادیث لذسی 

رػایت حمَق تٌذگاًص ٍ یکی اس کزاهت ّای 

 اخاللی اس ًظز خذاًٍذ 

 خَدارتباط با 
ػذم ٍدٍستی ٍ ارتثاط تا دیگزاى ضزٍرت 

تٌْاهاًذى آدهی ٍ ًیاس اٍ تِ دٍست ٍ ارتثاط تا 

 دیگزاى 

 ارتباط با خلق
هَضَع درس تغَر هستمین تِ تاکیذ ٍ تَخِ 

حك دٍستاى )حك الٌاس( ٍ ضزٍرت ًَع ارتثاط 

  دٍستاىتا 

 ارتباط با خلقت
لشٍم سًذگی اختواػی در تیي هَخَدات سًذُ ی 

 دیگز در عثیؼت

 فرایٌد ٍ جریاى تدریس

پزعیذى چٌذ ًوًَِ عَال اس فزاگیزاى در هَرد هؼلن کبر خَد را ثب 

س هی ویت دٍعتی ٍ ضزٍرت تذام دٍعتی آغبعتبًؾبى،اٍّد

(در اداهِ هؼلن ثب ًوبیؼ چٌذ ػکظ ٍ تصَیز داعتبى گَییکٌذ)

درط هی تَاًذ ثبػث اداهِ ی جزیبى تذریظ  هَضَعی درثبرُ 

ثپزعذ ٍ گزٍُ  درط هَضَع ؽَد ٍ ًظزات گزٍُ ّب را درثبرُ ی 

 ّب را ٍادار ثِ تفکز پیزاهَى هَضَع ٍ ًقذ ًظزات ّوذیگز کٌذ.

"ویژگی های ثزای تذریظ ثخؼ دٍم درط ثب هَضَع

هؼلن هحتزم هی تَاًذ ثب ًوبیؼ حذیثی اس پیبهجز )ؿ( دوست"

ًظزات داًؼ آهَساى را راجغ ثِ حذیث ٍ احبدیث هزثَعِ پزعیذُ 

اس کزاهت ّبی اخالقی هَجَد در  ٍ عؼی در ًْبدیٌِ کزدى ّز یک

 ّز یک اس احبدیث در ؽخصیت داًؼ آهَساى کٌذ.

 

 

 

 حَزُ ّای هَضَعی
 ًظام اختواػی

 فزٌّگ ٍ َّیت

ٍسایل ٍ رساًِ ّای کوک 

 آهَزشی

 –تزگِ ّای کار  –کتاب 

 –تصاٍیز هزتَط تِ دٍستی 

 –احادیث هزتثظ تا دٍستی 

رایاًِ خْت ًوایص 

 تصاٍیز)در صَرت ٍخَد(

 تعییي تکلیف ٍ اختتاهیِ ی کالس:

 ثچغجبًٌذ.ثب آرسٍی عالهتی ٍ ثْزٍسی ثزای تک تک داًؼ آهَساى اس فزاگیزاى خَاعتِ هیؾَد خصَصیبت دٍعت حقیقی را اس ًکتِ ًظز ائوِ ،ثشرگ تز ّب ٍ دیگزاى ثز رٍی هقَایی فْزعت کٌٌذ ٍ در ثَلتي کالط

(يیژگی های ديست خًب را از مىظر احادیث قرآوی ي وبًی بیان 3(اهمیت ي ضريرت ارتباط با ديستان را از وظر خًد بیان کىید؟)ارتباط با خًد(2ااط با خلق(باهمیت  ي ضريرت ديستی را از مىظر زودگی اجتماعی بیان کىید؟)ارت(3ارزشیابی پایاًی:

 ( چىد ومًوه از ارتباط زودگی اجتماعی را در طبیعت بیه سایر جاوداران مثال بسوید؟)ارتباط با خلقت(4کىید؟)ارتباط با خدا(

 



 

 ًوًَِ طرح درس ّای هبتٌی بررٍیکرد تحَل هلی پایِ ی ششن)طراح لیال باقرزادُ سرگرٍُ پایِ(

 29-29عبل تحصیلی:                           کالط:ؽؾن                                                                                ًَر تبسُ قلؼِعزح درط رٍساًِ                                         آهَسؽگبُ: 

 -عٌَات خذهت در ایي پبیِ:                       ػٌَاى هذرک تحصیلی: آهَسػ اثتذایی                                            لیغبًظهذرک تحصیلی:                                  ثبقزسادُهؼلن هزثَعِ: لیال 

 تَدخِ تٌذی هْزهاُتبریخ : 31-31صفحِ یب صفحبت : تَ را هی پزستینتٌْا هَضَع درط:                               ّدیِ ّای آسواى ًبم درط: 

 ّدف کلی درس:

 "پزعتؼ هخصَؿ ٍ هٌحصز ثزای خذاًٍذ هتؼبلآؽٌبیی فزاگیزاى ثب "

 ّدف ّای رفتاری درس

 ؽزح  ًظن ٍ ّوبٌّگی پذیذُ ّب ثِ ػٌَاى دلیلی ثز تَحیذ را ثِ عَر کبهل

 )ؽٌبختی(دٌّذ

  ؽبیغتِ ی پزعتؼ ٍ اعتؼبًت هی ثبؽذ را ثب سثبًی عبدُ ؽزح ػلت ایٌکِ خذاًٍذ

 دٌّذ)ؽٌبختی(

  ِثِ ًگزیغتي ثِ پذیذُ ّبی خلقت ثِ ػٌَاى دلیلی ثز تَحیذ گزایؼ داؽت

 (ًگزؽیثبؽٌذ)

  ِثِ پزعتؼ ٍ اعبػت اس خذاًٍذ هتؼبل ثِ رٍػ ّبی گًَبگَى گزایؼ داؽت

 (ًگزؽی -ثبؽٌذ)هْبرتی

 را ثجبی آٍرًذ)هْبرتی( ثٌذگی کبهل در ثزاثز خذاًٍذ 

 )ثب خذاًٍذ راس ٍ ًیبس کٌٌذ)هْبرتی 

 (ًگزؽیًغجت ثِ راس ٍ ًیبس ثب خذاًٍذ هتؼبل ػالقِ ًؾبى دٌّذ) 

 رٍش ّا ٍ فٌَى تدریس

 ثبرػ هغشی

 ثحث گزٍّی

 داعتبى گَیی

 ًوبیؾی

 عرصِ ّا

 ارتباط با خدا
هَضَع درس تِ گًَِ ای هطَْد تا ارتثاط 

 تَحیذ یکی اس اصَل هْن ٍ اساسی دیي اسالم 

 خَدارتباط با 
ارتثاط درس تا هَضَع اًساى تٌْا هخلَق هتفکز 

 خذاًٍذ

 ارتباط با خلق
ارتثاط درس تا اّویت ارسش ٍخَد اًساى ّا تِ 

 ػٌَاى تزتزیي آفزیذُ ّای خذاًٍذ

رگ ارتثاط درس تا ارسش ٍخَدی پیاهثز تش

اسالم حضزت هحوذ)ظ( تِ ػٌَاى آخزیي 

 فزستادُ ٍ پیاهثز خذاًٍذ

الذاهات حضزت اتزاّین تا ػٌَاى ارتثاط درس تا 

تزای هثارسُ تا تت پزستی ٍ "پدر هَهٌاى"

 رٍاج خذاپزستی

 ارتباط با خلقت
ارتثاط درس تا ًؼوت ّای تی دریغ ٍ فزاٍاى 

 خذاًٍذ

 فرایٌد ٍ جریاى تدریس

رٍایت داعتبًی اس دٍراى جبّلیت ّن ػصز ثب هؼلن کبر خَد را ثب 

س هی کٌذ)پزعؼ ٍ پبعخ ٍ ثبرػ هغشی(در اداهِ هؼلن آغب پیبهجز

ثب ًوبیؼ چٌذ ػکظ ٍ تصَیز درثبرُ هَضَع درط هی تَاًذ 

ثبػث اداهِ ی جزیبى تذریظ ؽَد ٍ ًظزات گزٍُ ّب را درثبرُ ی 

ثِ تفکز پیزاهَى هَضَع ٍ ًقذ تصبٍیز ثپزعذ ٍ گزٍُ ّب را ٍادار 

 ًظزات ّوذیگز کٌذ.

پخؼ آیبت ثزای تذریظ ثخؼ دٍم درط هؼلن هحتزم هی تَاًذ ثب 

اٍل تبؽؾن عَرُ ی کبفزٍى ٍ داعتبى ثت ؽکٌی حضزت 

هزثَعِ  آیبت ٍ داعتبىًظزات داًؼ آهَساى را راجغ ثِ  اثزاّین)ع(

اس داعتبى ثت  فزاگیزاى ًیش در اداهِ ثِ ارائِ ی ًوبیؾیپزعیذُ ٍ 

ؽکٌی حضزت اثزاّین در کالط پزداختِ ٍ داًؼ آهَساى دیگز ًیش 

 ثِ ًقذ ًوبیؼ هؾغَل هی ؽًَذ.

 

 حَزُ ّای هَضَعی

 هثذا خذاضٌاسی

ٍسایل ٍ رساًِ ّای کوک 

 آهَزشی

احادیث هزتثظ تا  –کتاب 

  هَضَع درسی

 شیَُ هحتَایی

 غیز هغتقین

 ارتباط

 درط تبریخ

 را ثزای جلغِ ی آتی در کالط ثیبى کٌٌذ ثب ثحث ٍ گفت ٍ گَ پیزاهَى تزجوِ ی آیِ ی عی ٍ دٍم اس عَرُ ی اثزاّین ًتبیج ًظزات گزٍُ ّبتعییي تکلیف ٍ اختتاهیِ ی کالس:

درتارُ ی الذاهات حضزت اتزاّین ٍ ( 1تا تَخِ تِ آیِ ی سی ٍ دٍم سَرُ ی اتزاّین چِ کسی ضایستِ پزستص است؟)ارتثاط تا خذا ٍ خلمت((2؟)ارتثاط تا خذا( ارتثاط درس را تا سَرُ ی کافزٍى ٍ هؼٌا ٍ هفَْم سَرُ تیاى کٌیذ (3ارزشیابی پایاًی:

 حضزت هحوذ)ظ( تزای تزٍیح خذاپزستی تَضیح دّیذ؟)ارتثاط تا خلك(



 

 ًوًَِ طرح درس ّای هبتٌی بررٍیکرد تحَل هلی پایِ ی ششن)طراح لیال باقرزادُ سرگرٍُ پایِ(

 

 29-29کالط:ؽؾن                                   عبل تحصیلی:                       ًَر تبسُ قلؼِ          عزح درط رٍساًِ                                         آهَسؽگبُ: 

 -ٌَات خذهت در ایي پبیِ:ع                      ػٌَاى هذرک تحصیلی: آهَسػ اثتذایی                                        هذرک تحصیلی: لیغبًظ                                 لیال ثبقزسادُهؼلن هزثَعِ:

 تَدخِ تٌذی هْزهاُتبریخ : 31-39صفحِ یب صفحبت : سزگذضت دفتز هيهَضَع درط:                               علَم تجربیًبم درط: 

 اّویت درختبى ٍ کبرثزد ّبی آى در جزیبى ٍ فزایٌذ صٌؼت کبغذ عبسیآؽٌبیی فزاگیزاى ثب ّدف کلی درس:

 درسّدف ّای رفتاری 

 ؽٌبختی(اعالػبتی درثبرُ فزایٌذ تَلیذ یک هحصَل ارائِ دٌّذ( 

 ؽٌبختی(چگًَگی تجذیل هَاد را در فزایٌذّبی تَلیذی ًؾبى هی دٌّذ( 

 ؽٌبختی(راُ حل ّبیی ثزای هیشاى هصزف اًزصی ٍ ثبسیبفت ارائِ هی دٌّذ( 

  راُ حل ّبی اعتفبدُ ثْیٌِ ٍ خالقبًِ در هزاحل تَلیذ ٍ هصزف ارائِ هی

 (ؽٌبختی)دٌّذ

 (ًگزؽی)ًغجت ثِ هصزف درعت ٍ ثْیٌِ هَاد ػالقِ ًؾبى دٌّذ 

 )در کبرّبی گزٍّی ٍ ثزای ارائِ راُ حل ثزای هؾکالت پیؾقذم ؽَد )ًگزؽی 

 )ثِ اّویت درخت ٍ کبرثزد ٍعیغ آى در سًذگی ٍاقف ثبؽٌذ)ًگزؽی 

 ٌٌذ)هْبرتی(ثب کبغذّبی ثبعلِ هقَا عبختِ ٍ اس آًْب در کبرّبی رٍساًِ اعتفبدُ ک 

 به منظىر تسهیل در امر بازیافت"را در کالس ،مدرسه و خانه عزح تفکیک ستالِ ّا"

  اجرا کنند)مهارتی(

 رٍش ّا ٍ فٌَى تدریس

 اعتقزایی( –ػلوی)قیبعی 

 ثحث گزٍّی

 هؾبّذُ ای

 حل هغئلِ

 آسهبیؾی

 ثبرػ هغشی

 عرصِ ّا

 ارتباط با خدا
آفزیٌٌذُ تَخِ تِ آفزیذُ ّای خذاًٍذ ٍ هْزتاًی 

 ی آى ّا

 خَدارتباط با 
تَخِ تِ ًمص خَد در استفادُ تْیٌِ اس هَاد ٍ 

 آفزیذُ ّای خذاًٍذ

 ارتباط با خلق
اهکاى ًگْذاری ٍ حفظ هٌاتغ تِ ًسل ّای تؼذی 

 تا هصزف تْیٌِ ی هَاد ٍ هٌاتغ

 ارتباط با خلقت
تَخِ تِ اررسش هَاد ٍ هٌاتغ  ٍ چگًَگی تِ 

 ٍخَد آهذى ّز یک اس آًْا

 فرایٌد ٍ جریاى تدریس

یي فصل ٍ پزعؼ ٍ پبعخ بسًوبیؼ تصَیز آغهؼلن کبر خَد را ثب 

 هی کٌذ)پزعؼ ٍ پبعخ ٍ ثبرػ هغشی ؽزٍع پیزاهَى هَضَع آى

دیگز (در اداهِ هؼلن ثب ًوبیؼ چٌذ ػکظ ٍ تصَیز ٍ ًوبیؾی

ثجت ٍ ضجظ اعالػبت ثز رٍی هَاد هختلف ٍ هؼبیت ٍ درثبرُ 

هی تَاًذ ثبػث اداهِ ی جزیبى تذریظ ؽَد ٍ  هشایبی ّز یک

ًظزات گزٍُ ّب را درثبرُ ی تصبٍیز ثپزعذ ٍ گزٍُ ّب را ٍادار ثِ 

در اداهِ ثب تفکز پیزاهَى هَضَع ٍ ًقذ ًظزات ّوذیگز کٌذ.

فْزعت هَاد عجیؼی ٍ هصٌَػی)رٍػ ثبرػ هغشی(در هَرد هٌؾب 

هزاحل ٍ عپظ کبغذ)هبدُ هصٌَػی( ٍ تَلیذ هَاد ثحث هی ؽَد

تَلیذ آى ٍ عپظ هزاحل تَلیذ ثبسیبفت کبغذ ٍ عزح جذاعبسی ٍ 

تفکیک کبغذ اس عبیز سثبلِ ّب هغزح ٍ تک تک هَضَػبت تَعظ 

 خَد داًؼ آهَساى ٍ ثحث ّبی گزٍّی پیؼ ثزدُ هی ؽَد.

 

ٍسایل ٍ رساًِ ّای کوک 

 آهَزشی

 – اسکٌاس – تصاٍیز هزتثظ

 –رٍسًاهِ  – ًمطِ – توثز

 -استَاًِ هذرج –کاغذ تاعلِ 

آب اکسیژًِ  –سزکِ  –تطز 

 –آب  –پتاسین پزهٌگٌات  –

 کاغذ رًگی

کزدُ ٍ ًتبیج را کبغذ اعالػبتی جوغ آٍری درثبرُ ی هٌؾب هَاد عجیؼی ٍ هصٌَػی هحیظ اعزاف خَد، فؼبلیت ّبی خبًِ ی عالهت،هیبدیي تزُ ثبر ٍ...هحلِّ ٍ ؽْز خَد در هَرد ثبسیبفت تعییي تکلیف ٍ اختتاهیِ ی کالس:

 ثِ کالط گشارػ دٌّذ.

( درتارُ ی کارتزد کاغذ در هطاغلی 1تا خلمت( ( تا تَخِ تِ عثیؼت اعزاف خَد چٌذ ًوًَِ هادُ ی عثیؼی ٍ چٌذ ًوًَِ هادُ هصٌَػی هثال تشًیذ؟)ارتثاط2احادیث ٍ آیات لزآًی هزتثظ تا هَضَع درس تیاى کٌیذ؟)ارتثاط تا خذا( (3ارزشیابی پایاًی:

 )ارتثاط تا خَد(ًمص خَد در استفادُ تْیٌِ ٍ هٌاسة اس هٌاتغ را تَضیح دّیذ؟( 1چَى:تاًکذاری،لٌادی، ػکاسی ٍ ...گشارضی تْیِ کٌیذ؟)ارتثاط تا خلك( 

 


