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 اهداف

هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با اصول توحید آشنا 

 .شوند

 :اهداف رفتاری

 .آشنایی با اصل توحید به عنوان اوّلین اصل دین-1

رین دانایان، تواناترین توانایان، مهربان آشنایی با مصادیقی از توحید مثل دانات -2

 .ترین مهربانان و بخشنده ترین بخشندگان

 .تالداوند با ادای برخی عبارات و جمتوانایی ستایش خ -3

قه و محبت نسبت به خدای الگی خداوند برای پرستش و ابراز عدرک شایست -4

 .یگانه

 وع درستوانایی تفکر در پیام قرآنی و در ارتباط آن با موض -5

 دانش آموزان با مطالب کتاب هدیه های آسمانی سال قبل آشنا هستند. رفتار ورودی

ارزشیابی 

 تشخیصی

 سواالتی در مورد یگانگی خداوند از دانش آموزان می پرسیم.

رسانه های 

 آموزشی

 ماژیک –تابلو  –کتاب هدیه های آسمانی شش ابتدایی 
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روش های یاددهی 

 یادگیری -

 پاسخ و بحث گروهیپرسش و 

 گروهی –به صورت ردیفی  مدل چینش کالس

 

 فعالیت های دانش آموزان عنوان

 فعالیت های معلم

 زمان

فعالیت های مقدماتی 

ارزشیابی رفتار 

 ورودی و ایجاد انگیزه

شاداب و با انرژی وارد کالس می شویم و با نام و یاد خدا بعد 

آموزان و بررسی از حضور غیاب و احوال پرسی با دانش 

 .تکالیف و ارزشیابی تشخیصی درس را شروع می کنیم

 

 4زمان 

 دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 ارائه درس

س الرا بر روی تابلوی ک «احد هللقل هوا»عبارت قرآنی (1

 .نوشته و از دانش آموزان می خواهیم تا معنی آن را بگویند

در ریاضی اشاره کرده و از دانش آموزان  «واحد »به عبارت ( 2

می خواهیم تا با معنی آن را ذکر یک مثال بگویند. کسر 

بزرگ تر از واحد، کسر کوچک تر از واحد چیست؟ در مورد 

قل  »و ارتباط آن با عبارت قرآنی  «واحد»ریشه ی کلمه ی 

 .را بیان می کنیم«احد  » واژه ی «احد  هللهو ا

می تواند شروع خوبی برای این  «یدکامل کن»فعالیت ( 3

 .درس باشد
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نیز جمله ورودیه های خوب این  «خدا»همخوانی شعر ( 4

ارزشیابی در پایان تدریس، از دانش آموزان انتظار  .درس است

 :داریم

توحید را به عنوان اوّلین اصل دین معرفی کنند و  * اصل

 .درباره ی آن با ذکر نمونه توضیح دهند

 .مصداق توحیدی اشاره کنندبه چند * 

قه مندی خود را نسبت به الدر قالب متنی محبت و ع * 

 .خدای یگانه بیان کرده و به ستایش خدا بپردازند

 دقیقه54

 

 

 تعیین تکلیف

 

پیام قرآنی را صحیح بخوانند و ضمن مفهوم درباره ی با ذکر 

 نمونه توضیح دهند.
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