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 باز همیشه چشمان درس:طرح درس 

 سمانیآهدیه های              یه:چهارمپا

 اعمال کنترل و ثبت مفهوم با کلی:آشناییهدف 

 رفتاری: و جزئی فهد

 (نگرشی–)دانشی ها آن از خداوند آگاهی و ما اعمال تمام ضبط و ثبت مفهوم با آشنایی-

 )عاطفی( آخرت جهان در پاداش از مندی بهره برای نیک کارهای انجام به تمایل-

 )رفتاری( بهشتی های نعمت از مندی بهره برای نیک کارهای انجام برای تالش-

 )دانشی( قرآنی پیام با آشنایی-

 گروهی بحث – پاسخ و سشپر تدریس: شرو سنتی کالس: مدل

 تابلو – کتاب وسایل: و مواد

 معلمفعالیت های  آموزان دانشفعالیت های 

فعالیت های 

 قبل از تدریس

 و پردازند می مشورت به خود گروه در عالقه با و دهند می گوش

 .دهند می ارایه را خود بندی جمع

 کنید بندی گروه را آموزان دانش ابتدا پرسی احوال و سالم از بعد

 که بخورید جایی در را آن گفت و آورد سیب تعدادی معلم روزی داستان:
 گفت پرسید را علت معلم وقتی نفر یک بجز خوردند همه نباشد هیچکس

 نبیند. را من خداوند که نکردم پیدا را جایی

 .بپرسید داستان درباره گروه در را ها بچه نظر
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 را خود گروه در فعالیت و کند می شرکت پاسخ و پرسش و بحث در

   .کند می تشویق را دوستانش و دهد می انجام

 می نظر عالقه با فکر ایستگاه و تدبرکنیم و بگو برایم های فعالیت در

 .دهد

 آن در که مراسمی از برداری فیلم درباره را  ها بچه نظر توانید می ادامه در
 را خود شده ضبط حرکات و خود دوستان و خود بعدا اینکه و کردید شرکت

 و داستانی بصورت را درس متن نظرات بندی جمع از بپرسید پس بینند می
 با

 بخوانید. بیشتر تاثیر برای کالمی قواعد رعایت

 مفاهیم بندی جمع هدف با را کنیم تدبر و کنید بررسی و بگو برایم فعالیت

 خوشنویسی تابلو روی آیات و داده انجام کوتاه احادیث و آیات قالب در درس

 گردد.

 نفره چند های گروه در آموزان دانش کنید کامل قسمت در بعدی گام در

 شود. بحث ها آیه مضمون درباره و کنند اقدام خالی جاهای تکمیل به نسبت

 را درس مفاهیم و گردد تصویرخوانی بگو و ببین قسمت ادامه در

 کنند گو و گفت نظر مورد سوال مورد در ها گروه فکر ایستگاه کند می تثبیت

 بپردازند. داوری به و داده ارایه را بندی جمع گروه نماینده و

 .خوانیم می هم با را کنیم همخوانی زیر شعر ادامه در

  کن باال خوب رو سرت

  کن نگاه آسمان به

  قشنگی ابرهای چه

  رنگی آبی ستون
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  تر طرف اون کمی یکی

  کبوتر یک پرواز

 دورا دور اون

 ابرا و باد از دورتر

 ناظره؟؟ تو کار به حاضره که کیه اون

 کتاب فعالیت انجام

 .(شود انجام خانواده با فعالیت. )کنید نویسی بند کوتاه بند چند قالب در کردید درک درس از را آنچه
 فعالیت

 :1سطح

 .دهد می توضیح مختلف های مثال ذکر با را اعمال ضبط و ثبت مفهوم اعمال تمامی از خداوند آگاهی بیان ضمن

 .کند می تالش آخرت جهان در پاداش از مندی بهره جهت نیک کارهای انجام برای همواره نیک کارهای انجام به تمایل اظهار ضمن

 .دهد می توضیح آن درباره مفهوم بیان ضمن و خواند می را قرآنی پیام

 :2سطح

 .دهد می توضیح مثالی ذکر با را اعمال ضبط و ثبت مفهوم اعمال تمامی از خداوند آگاهی بیان ضمن

 .کند می تالش آخرت جهان در پاداش از مندی بهره جهت نیک کارهای انجام برای غالبا نیک کارهای انجام به تمایل اظهار ضمن

 .دهد می توضیح را آن مفهوم و خواند می را قرآنی پیام
 :3سطح

 .دهد می توضیح ار اعمال ضبط و ثبت مفهوم اعمال تمامی از خداوند آگاهی بیان ضمن آموزگار کمک با

 .کند می تالش آخرت جهان در پاداش از مندی بهره جهت نیک کارهای انجام برای گاهی نیک کارهای انجام به تمایل اظهار ضمن آموزگار کمک با

 .کند می بیان آنرا مفهوم و خواند می را قرآنی پیام آموزگار کمک با

 ارزشیابی
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