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 شد تکرار بار سه که سخنی درس:طرح 

 آسمانیهدیه های        چهارم یه:پا

 داری همسایه آداب با آشنایی کلی: فهد

 رفتاری: و جزئی فهد

 (نگرشی–)دانشی ها همسایه برابر در مسلمان یک وظایف با آشنایی-

 )عاطفی( ها همسایه برابر در خود وظایف انجام به تمایل-

 )رفتاری( ها همسایه برابر در خود وظایف انجام برای تالش-

 قرآنی پیام با آشنایی-

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

 تابلو – کتاب وسایل: و مواد

فعالیت های  معلمفعالیت های  آموزان دانشفعالیت های 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت 

 www.asemankafinet.irفقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 

 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

 و داد زدن، بوق کوچه، در فوتبال مانند مختلف کارهای از تصاویری

 در و کرده تهیه بنویسید( تابلو پای عکس عدم صورت ....)در فریاد،

 ؟است دیگران آزار باعث کار کدام شود بحث ها گروه

 در شود انجام عمال ها کار این کرد استفاده نیز نمایش از توان می

 پردازی( )بدیعه. دارد را همسایه پیرزن نقش ها بچه از یکی که حالی

 قبل از تدریس

 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

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

 بخوانید. بیشتر تاثیر برای کالمی قواعد

 انجام درس مفاهیم بندی جمع هدف با را کنید گو و گفت فعالیت

 احترام همسایه حقوق به باید اما است خوب بازی چه گر )هدف: داده

 گذاشت(

 و گفت نظر مورد سوال مورد در ها گروه فکر ایستگاه در بعدی گام در
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 بپردازند. داوری به و داده ارایه را بندی جمع گروه نماینده و کنند گو

 دیگران حقوق از نباید تفریح و کار به شدن سرگرم دلیل به )هدف:

 .شود انجام با ها گروه در کنید کامل قسمت پایان در شد( غافل

 کتاب فعالیت انجام

 .دهد ارایه و داده انجام را کنید تدبر فعالیت

 .دهد ارایه و تهیه را است ها همسایه آزار موجب که کارهایی از فهرستی

 فعالیت

 :1سطح

 .دهد می توضیح ها آن نتیجه همراه به را ها همسایه برابر در مسلمان یک وظایف

 .کند می تالش ها همسایه برابر در خود وظایف انجام برای همواره تمایل اظهار ضمن

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

 ارزشیابی
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  :2سطح

 .دهد می توضیح ها آن نتیجه همراه به را ها همسایه برابر در مسلمان یک وظایف

 .کند می تالش ها همسایه برابر در خود وظایف انجام برای همواره تمایل اظهار ضمن

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

 :3سطح

 .کند می اشاره توضیح ها آن نتیجه همراه به را ها همسایه برابر در مسلمان یک وظایف از برخی به آموزگار کمک با

 .کند می تالش ها همسایه برابر در خود وظایف انجام برای گاهی تمایل اظهار ضمن آموزگار کمک به

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


