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 ممنونم تو از جون خدا درس:طرح 

 هدیه های آسمانی      چهارم یه:پا

 اعمال نتیجه مفهوم با آشنایی کلی:هدف 

 رفتاری: و جزئی فهد

 (نگرشی–)دانشی زندگی در آن نتیجه و عمل تناسب با آشنایی-

 )عاطفی( خداوند کردن خشنود برای نیک کارهای انجام به تمایل تقویت-

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

 نیک)رفتاری( کارهای انجام برای تالش-

 قرآنی)دانشی( 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
 جمع و پردازند می مشورت به خود گروه در عالقه با و دهند می گوش

 .دهند می ارایه را خود بندی

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

 .بیاورید کالس به ناراحت و خوشحال صورتک تعدادی

 با و خندان صورتک گروه در ها بچه خوب کارهای نام شنیدن با

 نشان را ناراحت صورتک گروه در ها بچه بد کارهای نام شنیدن
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 .دهند

 بد اعمال که کسانی شما بنظر پرسیم می و پرداخته بحث به اینجا

 دارند؟ را صورتک کدام خداوند نزد قیامت روز در دارند

 انجام را خود گروه در فعالیت و کند می شرکت پاسخ و پرسش و بحث در

 .کند می تشویق را دوستانش و دهد می

 دهد می نظر عالقه با فکر ایستگاه و کنیم تدبر و بگو برایم های فعالیت در

 .دهد می انجام احساسات بیان و عالقه با را کنیم دعا قسمت

 مزرعه را مزرعه نام و کشیم می را مزرعه تابلو پای از ادامه در

 را خوب کارهای نام ها بچه ها گروه در گذاریم می من اعمال

 نویسد. می مزرعه در را آن گروه هر نماینده و کرده فهرست

 نتیجه که بپرسید سال آخر کارنامه درباره را ها بچه نظر توانید می

 در که است تحصیلی سال طول در ما خواندن درس بد ای خوبی

 هستیم ناراحت یا گیریم می جایزه و هستیم خوشحال ما سال آخر

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

 بخوانید. بیشتر تاثیر برای کالمی قواعد رعایت

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

 روی آیات و داده انجام کوتاه احادیث و آیات قالب در درس مفاهیم

 گردد. خوشنویسی تابلو

 شود انجام احساسات بیان و نیاز و راز هدف با کنیم دعا قسمت در

  خوانیم می هم با را کنیم همخوانی زیر شعر ادامه در

 ، دویدم می خوشحال کوه کش کمر در من
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 نیامد صدا دیگر ایستادم که موقتی شنید پا صدای کوه دل از ناگاه

 کار هر باز ما سوی به آید دنیا و ما اعمال است کوه و صدا مثل

 و دوره درس مطالب شعر مفهوم بیان با پایان در زیبا و زشت

 .گردد می تثبیت

 کتاب فعالیت انجام

 .کنید نویسی بند کوتاه بند چند قالب در بکاری اعمالت مزرعه در خواهی می که خوبی کارهای از فهرستی
 فعالیت

 :1سطح

 .دهد می توضیح و مقایسه متنوع های نمونه ذکر با زندگی در ها آن نتایج با را بد و خوب اعمال تناسب

 تالش همواره نیک اعمال انجام برای آخرت جهان در پاداش از مندی بهره و خداوند کردن خشنود برای نیک کارهای انجام به تمایل اظهار ضمن

 .نماید می

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

 :2سطح

 .دهد می توضیح و مقایسه متنوع های نمونه ذکر با زندگی در ها آن نتایج با را بد و خوب اعمال تناسب

 تالش همواره نیک اعمال انجام برای آخرت جهان در پاداش از مندی بهره و خداوند کردن خشنود برای نیک کارهای انجام به تمایل اظهار ضمن

 .نماید می

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

 :3سطح

 ارزشیابی
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 .کند می بیان هایی نمونه ذکر با زندگی در ها آن نتایج با را بد و خوب اعمال تناسب آموزگار کمک با

 اعمال انجام برای آخرت جهان در پاداش از مندی بهره و خداوند کردن خشنود برای نیک کارهای انجام به تمایل اظهار ضمن آموزگار کمک با

 .نماید می تالش گاهی نیک

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


