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 به نام خدا

 54موضوع درس : فارسی                             درس : ستایش                         زمان پیش بینی شده :

  نحوه ارائه درس : روخوانی ساده                 تعداد فراگیران :                      معلم : 

 خدا می باشد و سپاس گزاری از اوشروع هر کاری با نام  اهداف کلی

 تقویت روحیه خداشناسی اهداف جزئی

 ایجاد انگیزه در توکل بر خداوند برای انجام هر کاری

 تقویت روحیه ی سپاس گزاری از خداوند برای نعمت هایی که به ما بخشیده است . 

 درخواست از خداوند برای خارج شدن از جهل و نادانی

وسایل مورد 

 نیاز

 استفاده از پوستر و عکس های جذاب

معلم با چهره ای گشاده و سالم وارد کالس می شود و کالس و درس را با نام و یاد خداوند  رفتار ورودی

 شروع می کند سپس به حضور و غیاب دانش آموزان می پردازد . 

ه کالس شعر های کوتاه و زیبا در وصف خداوند و ستایش او آماده کرده و به همراه خود ب

 آورده باشد . 

ارزشیابی 

 تشخیصی

 سوال های کوتاه پاسخ از دانش آموزان :

 ه آغاز می شود ؟کشروع کار با نام 

 هنگام شروع غذا چه می گویید ؟

 خواندن شعر در مورد ستایش خداوند به غیر از شعر کتاب ایجاد انگیزه

 انآوردن کتاب شعر و گذاشتن آن روی میز و صحبت در مورد شاعر

خواندن زیبا و رسا از روی درس ستایش در مرتبه اول توسط خود و سپس خواندن آن  ارایه درس

 توسط کتاب صوتی تصویری آریا و نمایش آن از تابلو هوشمند

ارزشیابی 

 پایانی

 پرسش از دانش آموزان :

 چه کسی شعر بلد هست که بخواند 

  

در این درس مفهوم کلی آن : هر کاری را با نام خداوند شروع کنیم و تنها از او یاری بجوییم زیرا هر چه داریم از 

 خداوند می باشد . 
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