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ردیف

موارد کلی
در تدریس

1

مشخصات
کلی

طرح درس آموزش مهارت های زندگی و مهارت های اجتماعی
نام و نام خانوادگی مربی:

نام آموزشگاه:

نام واحد یادگیری :امانتداری
موضوع فعالیت:

مدت زمان اجرا 03 :دقیقه

نقاشی
نمایش اخالق 
شعر و سرود  کار دستی  قصه گویی 
فعالیت های علمی (مشاهده ،گردش علمی ،بحث و گفتگو ،آزمایش)
بازی 

2

نوع فعالیت

3

وسایل مورد
نیاز

4

روش گروهی 
روشهای
ارائهی فعالیت همیاری 

کاغذ و چست و قیچی

5

هدف کلی

تاریخ تدریس:

لوحه های آموزشی
کریم
کارت های قصه گویی
کتاب کار کودک
پاستل
فایل آموزشی ،ضبط صوت و کامپیوتر
ایفای نقش 
پرسش و پاسخ 

کتاب واحد یادگیری انس با قرآن
پازل های آموزشی

مداد رنگی یا

سخنرانی 
جمع خوانی 

در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با امانتداری آشنا شوند.
از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:
اهداف جزئی:
 -1با مفهوم امانتداری آشنا شوند.

6

اهداف جزئی و اهداف رفتاری:
پس از پایان تدریس انتظار می رود دانش آموز بتواند:
رفتاری
 -1اهمیت امانتداری را درک کنند( .درک و فهم)
 -2بدانند همه انسان ها باید وسائل و لوازمی را که به آنها امانت می دهند حفظ کنند( .درک
و فهم)
 -3امانت دار خوبی باشند( .مهارتی)
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 -4بدانند یکی از قلب های پیامبر اکرم (ص) محمد امین است( .دانش)
 -دانش آموزان با مفهوم کار نیک آشنا هستند.

7

رفتار ورودی

8

فعالیت های
مقدماتی و
زمینه سازی
برای تدریس

با لبخند وارد کالس می شوم اول با نام خدا درس شروع می کند احوالپرسی و حضور و غیاب از
دانش آموزان (ضمن توجه به حال روحیه آنان) و پرسیدن دلیل غیبت دانش آموزان و پرسش از
درس قبل درس را شروع می کنم.

9

شرح فعالیت

ارزشیایی تشخیصی  :قبل از ارائه درس جدید از دانش آموزان سواالتی از درس گذشته می پرسم.
برای ایجاد انگیزه داستان زیر را به زبان کودکانه و قابل فهم کودکان تمرین می کنم:
یکی بود یکی نبود ،غیر از خدا هیچ کس نبود ،دو تا دختر کوچولو یونان که اسم یکی شون شیرین
بود و اسم یکی شون زهرا شیرین و زهرا دوستای خیلی خوبی بودن .همیشه با هم بازی می کردن
و کارهای خوب خوب انجام می دادن .شیرین به داداش داشت که اسمش رضا بود و زهرا هم به
آبجی داشت که اسمش زهره بود .یه روز مامان شیرین و رضا براشون تو تا جوجه اردک خرید .هر
روز زهرا و زهره می اومدن خونه ی شیرین اینا و با جوجه اردکا بازی می کردن .بچه ها به ظرف
رو پر از آب می کردن و جوجه اردک رو می ذاشتن توی آب تا شنا کنن.
به اون ها دونه می دادن برنج می دادن سبزی و خیار خرد شده می دادن( .بچه ها کی تا حاال
جوجه اردک داشته؟ .جوجه ی مرغ نمی تونه شنا کنه ها .نباید اونو بذاریم توی آب .فقط جوجه
اردکا می تونن شنا کنن).
خب بچه ها! تابستون شده بود و شیرین اینا می خواستن برن مسافرت .می خواستن برن مشهد
زیارت امام رضا ،امام هشتم ما .شیرین به مامانش گفت مامان پس جوجه اردکا رو چی کار کنیم؟
می شه اونا رو با خودمون ببریم .مامانش گفت نه دخترم اونا می خوان بازی کنن شنا کنن نمیشه
با ما بیان .ولی من یه فکر کردم اونا رو می دیم به زهرا و زهره امانت پیش شون باشن تا ما
برگردیم .شیرین گفت مامان نکنه اونا فکر کنن جوجه ها دیگه مال خودشون می شه .مامان گفت
نه عزیزم امانت یعنی ما به چیزی رو به کسی بدیم که ازش نگهداری کنه و بعد دوباره به ما
برگردونه .شیرین خیلی خوشش اومد .رفت خونه ی زهرا و با خوشحالی گفت زهرا یه خبر خوب
برات دارم .ما داریم می ریم مسافرت ولی می خوایم جوجه هامون رو بذاریم پیش شما امانت زهرا
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گفت امانت دیگه چیه؟ شیرین بهش گفت یعنی من به چیزی می دم به تو که مواظبش باشی و
دوباره بهم برگردونی .زهرا هم که خیلی از این کار خوشش اومده بود سریع رفت تو اتاقش و به
کتاب قصه با خودش آورد .کتاب رو داد به شیرین و گفت و پس اینم پیش تو امانت باشه تو راه که
دارین می رین این رو برای رضا بخون .روز مسافرت رسید و شیرین و خوانواده ش رفتن مشهد.
زهرا و زهره حسابی از جوجه ها مراقبت کردن ،هر روز بهشون آب و غذا می دادن و اردکا رو می
گذاشتن تو آب که شنا کننو اما بریم سراغ شیرین و رضا همین طور که بابای شیرین داشت
رانندگی می کرد شیرین هم کتاب رو از توی کیفش در آورد و شروع کرد به خوندن قصه .عکس
های کتاب رو به رضا نشون می داد و براش قصه رو می خوند ،کم کم خوابش گرفت .کتاب رو
گذاشت روی صندلی و خوابید .رضا کتاب رو از روی صندلی برداشت و شروع کرد به ورق زدن،
تند تند ورق می زد و حسابی کتاب رو درب و داغون می کرد .مامان به رضا گفت پسرم میوه می
خوری؟ رضا گفت بله مامانی .مامان هر چی میوه و خوراکی می داد به رضا ،رضا می ریخت روی
کتاب و کتاب رو خراب و کثیف می کرد .شیرین که از خواب بیدار شد تا کتابو دید زد زیر گریه.
ولی دیگه فایده نداشت.
وقتی شیرین اینا از مشهد بر گشتن رفتن که جوجه هاشون رو پس بگیرن .شیرین کتاب رو داد به
زهرا و گفت بیا اینم کتابت .جوجه های با رو بده ،زهرا تا کتابو دید گفت این کتاب منه؟!!!!! آره این
کتاب منه؟ من کتابو اینجوری به تو دادم.؟! زهرا خیلی ناراحت شده بود .برای همین به شیرین
گفت جوجه اردکا رو بهتون نمی دیم .بچه ها شروع کردن به دعوا کردن مامان زهرا تا سر و صدا
رو شنید اومد بیرون و گفت چه خبره؟ چی شده؟ چرا این همه سر و صدا راه انداختین .زهرا گفت
مامان اینا کتاب منو خراب کردن منم جوجه هاشون رو نمی دم .مامان زهرا خندید و گفت :بچه
ها! اَدُّوا االَمانَة .بچه ها با تعجب گفتن یعنی چی؟!
مامان زهرا گفت :اَدُّوا االَمانَة یعنی :امانتی که پیش ماست  /به دست هر کس ندهیم  /مراقبت
کنیم از آن  /به صاحبش بس بدهیم .شیرین کار درستی نکرد که از کتاب خوب مراقبت نکرد ولی
ما نمی تونیم امانتش رو بهش برنگردونیم .زهرا جوجه ها رو به شیرین و رضا پس داده و شیرین
هم معذرت خواهی کرد و گفت من یه کتاب برای تو هدیه می خرم ،ببخشید که خوب امانتداری
نکردم.
سپس به دانش آموزان به زبان قابل فهم کودکان می گویم :در میان اوصاف و ویژگی های پیامبر به
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یک ویژگی قبل از بعثت مشهور بود.
پیامبر (ص) قبل از بعثت به محمد امین معروف بودند .امانتداری یکی از باالترین صفات پسندیده
است و همه انسان ها باید وسائل و لوازمی را که به آنها امانت می دهند حفظ کنند به عالوه بعضی
از چیزها مثل بدن و سالمتی هم امانت الهی هستند که باید مراقب آنها باشیم.
جمع بندی در آخر از دانش آموزان می پرسم امروز چه یاد گرفتیم؟ و آن ها را راهنمایی می کنم
تا مطلبی که یاد گرفته اند را توضیح دهند.
 ارزشیابی تکوینی  :مروری دوباره درباره می ترس و پرسیدن سواالتی از دانش آموزان -ارزشیابی پایانی  :از دانش آموزان می خواهم متهم امانتداری را توضیح دهند
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فعالیتهای
پایان تدریس

از دانش آموزان می خواهم کاربرگ مربوط به امانتداری را رنگ آمیزی کنند.
با یک نقاشی درمورد امانتداری بکشند
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