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 ستایش پروردگار عالم اهداف کلی

 تربیت روحیه ایمان به خدا - اهداف جزیی

 توجّه به یکی از مبانی باور شناختی و فرهنگ دینی« آغاز هر کاری به نام خدا»  -

 پرورش ایجاد فضایی معنوی و خاطه انگیز -

 توجّه به خوش آغازی به عنوان یک اصل فرحبخش در ابتدای راه -

 شوق انگیزی و ایجاد جاذبه در دانش آموزان در همان نخستین روز گشایش کتاب -

  -حضور و غیاب  –دانش آموزان  دقت در وضع جسمی و روانی –سالم و احوالپرسی  فعالیت مقدماتی

 دکلمه وار –اجرای نمایش  –جمع خوانی  –خوانش فردی  روش تدریس

 وقتی از کسی درخواستی داریم ابتدا باید چکار کنیم؟ -1 ارزشیابی تشخیصی

وقتی می خواهید پدر یا مادرتونونو راضی کنید ی کاری براتون بکنن چه طور این  -2

 کار رو انجام می دهید؟

 دبستان  پنجمموضوع: طرح نخستین روز فارسی)ستایش(        نام درس: فارسی 
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حاال به نوبت هر کدوم از شما از روی شعر بخوانید) در حین خواندن ارزشیابی  

 هم می کنم(

حاال یک برگه بچسبانید در صفحه روبرو تا نکات و معنی های الزم را برای این 

 شعر بنویسیم.

 آغاز هر کاری و خواسته ای نام و یاد و ستایش خدا خالصه و جمع بندی 

 . معنی کلمات و مفهوم شعر را بیان کند.1 ارزشیابی پایانی

 . شعر را صحیح و با لحن و آهنگ مناسب بخواند. 2

 . شاعر شعر را بشناسد.3

بله بچه ها وقتی می خواهیم کسی رو راضی  در ادامه و تکمیل پاسخ های بچه ها ارائه درس

کنیم اول از خوبی هاش میگیم مثالً تو که اینقدر مهربونی تو که اینقدرقشنگی تو که 

منو دوست داری من که اینقدر تو رو دوست دارم من ازت ممنونم که فالن کار و برای 

نی یرام یه من انجام دادی یا ممنونم برای من بستکال خریدی... حاال میشه لطف ک

 دوچرخه هم بخری؟

وقتی از خدا درخواستی داریم دعا می کنیم در ابتدا باید خدا رو سپاس و ستایش کنیم 

لطف ها و بخشش ها و دهندگی ها و نعمت هایی که به ما بنده هاش داشته رو 

 یادآوری می کنیم پیشش مثالً بگیم:

انسان ضعیفی که از خاک ای خدایی که تمام جهان رو تو آوردی     ای خدایی که 

هست رو تو بهش توانایی دادی ما از خشم تو می ترسیم بیم داریم تا گناه نکنیم و ما 

 و ..... به رحمت تو امید داریم تا اگه گناهی کردیم ما رو ببخشی ای خدای بخشنده

 و حاال ما هم نخستین روز زنگ فارسی مون رو با ستایش خداوند عالم شروع می کنیم

 و باز کنید من می خوانم شما هم خط ببرید.ر 8ص 

 بعد شعر را با لحن مناسب برای بچه ها می خوانم.
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 . یکبار با خط خوش از روی شعر بنویسید.1 تعیین تکلیف

 زیر جمله بسازید. . با کلمه های2

 ضعیف:

 بیم:

 مونس:

 یاور:

 هستی:

 


