
ط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و فایل فقاین 

زار تومان به سایت طرح درس با قیمت فقط دو ه نقابل ویرایش ای

 www.asemankafinet.irه کنید .علمی و پژوهشی آسمان مراجع
 

 

ف
دی

ر
 

موارد کلی 

 در تدریس
 موارد اجرای تدریس

1 
مشخصات 

 کلی

 م آموزشگاه:         نام و نام خانوادگی مربی:                نا

 راستگویی و صداقتنام واحد یادگیری:  

 دقیقه         تاریخ تدریس:          03موضوع فعالیت:                              مدت زمان اجرا: 

 نوع فعالیت 2
      نقاشی         نمایش اخالق        قصه گویی        کار دستی        شعر و سرود 

   فعالیت های علمی )مشاهده، گردش علمی، بحث و گفتگو، آزمایش(                 زی با

3 
وسایل مورد 

 نیاز

 کتاب واحد یادگیری انس با قرآن کریم      کاغذ و چست و قیچی      لوحه های آموزشی

د رنگی یا مدا      پازل های آموزشی     کارت های قصه گویی            کتاب کار کودک

   پاستل

 فایل آموزشی

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             روش گروهی 

  جمع خوانی             پرسش و پاسخ                    همیاری 

 آشنا شوند.یی و صداقت در پایان درس با راستگواز دانش آموزان انتظار می رود  هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 با مفهوم سخن راست آشنا شوند.  -1

 

 اهداف رفتاری:

 پس از پایان تدریس انتظار نی رود دانش آموز بتواند: 

 اهمیت راستگویی را درک کنند. )درک و فهم( -1

 صداقت از صفات ارزشمند خداوند است. )درک و فهم(بدانند راستگویی و  -2

 از دروغگویی دوری کنند و دروغ نگویند. )مهارتی( -3

 

 

  رفتار ورودی 7
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 دانش آموزان با برخی مفاهیم علوم آشنا هستند. -

 

8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

الپرسی و حضور و غیاب، بررسی با روی گشاده و لبخند وارد کالس می شوم پس از سالم و احو

تکالیف و ارزشیابی تشخیصی، دانش آموزان را گروهبندی می کنم. و درس جدید را با نام خدا 

 شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

 .پرسم می گذشته درس از سواالتی آموزان دانش از جدید درس ارائه از تشخیصی: قبل ارزشیابی

 خوانیم: می را زیر شعر بعد و کنم می بخش راستگویی مورد در کلیپ یک انگیزه ایجاد برای

 نور اهل بوده حق اهل بوده                     دور دور بوده دروغ از مؤمن

 راست های گفته نجات دهد می            نجاست ای نکته این که بدان پس

 خداست بنده ریا بی و صاف               راست گفته که آن عمر تمام در

 سرفراز گشته راست گفته که هر                   نیاز بی و دور دروغ از هستم

 

 کنم: می تعریف را زیر داستان سپس

 کردیم می بازی بزرگ مادر ی خانه حیاط در حسین و روز، من یک(( راستگو های بچه ی جایزه))

 را آن و دیمکر جمع را شکسته گلدان. شکست را آن و خورد کنار باغچه گلدان به مان توپ که

 نداشتیم. بازی ی حوصله دیگر. گذاشتیم درخت پشت

 چیز همه حسین، توو است بهتر: گفت مادر. کردم تعریف مادر برای را ماجرا من و اتاق توی آمدیم

 .بگویید بزرگ مادر به را

 گفته( ع) باقر محمد امام: گفت مادرم. است ترسیده خیلی بزند، حرف تواند نمی که حسین: گفتم

 بدهی یاد حسین به باید تو. بگیرید یاد را راستگویی بگیرید، یاد را حرف زدن اینکه از پیش که ندا

 تعریف او برای را چیز همه من. رفتیم بزرگ مادر پیش و گرفتم را حسین دست. باشد راستگو که

: فتگ و بوسید را حسین و من بعد. دارند دوست همه را راستگو های بچه: گفت مادربزرگ. کردم

 این که پرسیدند امام. داد ایشان به قشنگ خیلی نقاشی یک( خمینی امام) امام ی نوه روز یک

 هم من: گفتند امام. ام کرده رنگ را آن فقط من نه: گفت امام ی نوه ای؟ کشیده خودت را نقاشی

 بزرگ مادر. دادند هدیه او به قشنگ کتاب یک بعد. ام خریده جایزه راستگو و خوب دختر تو برای

 هم کمک با را شکسته گلدان گل که است این هم من راستگوی های نوه شما ی جایزه حاال: گفت

 دور هم را گلدان ی شکسته های تکه و کاشتیم باغچه در را گل حسین و من! بکارید باغچه در
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 خندیدیم. و دادیم گل آب به هم با دو هر وقت آن. انداختیم

 را خود اخالقی خوش آن با انسان که است عملی یک استگوییر: گویم می آموزان دانش به سپس

 باشد. داشته رنجی یا و مشقت او برای آنکه بدون کند می آشکار

 متنفر دیگران کردن گمراه و ریا نیرنگ، دروغگویی، از راستگو فرد که دهد می نشان راستگویی

 است

 مردم سوی به را پیامبری هیچ انمهرب خداوند و. است الهی ارزشمند صفات از صداقت و راستگویی

. کنند دعوت کار بد و کار نیکو به امانت برگرداندن و راستگویی را به مردم اینکه مگر نفرستاد

 آدم کسی ولی است محترم و راستگو عزیز آدم و دارند دوست ها آدم همه را راستگویی و صداقت

 باشیم. راستگویان با که است داده دستور ما به قرآن در خداوند. ندارد دوست را دروغگو

 کنم می راهنمایی را ها آن و گرفتیم؟ یاد چه امروز پرسم می آموزان دانش از آخر در: بندی جمع

 دهند. توضیح اند را گرفته یاد که مطلبی تا

 

 آموزان. دانش از سواالتی پرسیدن و درس ی درباره دوباره تکوینی: مروری ارزشیابی -

 باشیم، راستگو باید چرا اینکه مورد در خواهم می آموزان شدان پایانی: از ارزشیابی -

 .دهند توضیح

 

11 
های فعالیت

 پایان تدریس
 کنند. آمیزی رنگ را راستگویی به مربوط کاربرگ خواهم می آموزان دانش از

 

 


