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 نام کتاب درسی: هدیه های آسمانی          مقطع تحصیلی: ششم ابتدایی       

 دست در دست دوست 7موضوع درس: درس      

 دقیقه 54تهیه کننده:                                                                                          مدت جلسه: 

 تعداد دانش آموزان:                              تاریخ:                      نام مدرسه:                

 

 

 اهداف

هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با مهربانی امام زمان 

 :اهداف رفتاری .آشنا شوند )عج(

 .به شیعیان )عج(آشنایی با مهربانی امام زمان -1

 .و ارتباط با ایشان )عج(امام زمان  قه نسبت بهالاحساس ع -2

 )عج(دعا برای ظهور امام زمان  -3

 دانش آموزان با مطالب درس قبل آشنا هستند. رفتار ورودی

ارزشیابی 

 تشخیصی

 سواالتی از درس قبل از دانش آموزان می پرسیم.

رسانه های 

 آموزشی

 ماژیک –تابلو  –کتاب هدیه های آسمانی ششم ابتدایی 

های یاددهی روش 

 یادگیری -

 پرسش و پاسخ و بحث گروهی

 گروهی –به صورت ردیفی  مدل چینش کالس

 زمان فعالیت های دانش آموزان عنوان
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 فعالیت های معلم

فعالیت های مقدماتی 

ارزشیابی رفتار 

 ورودی و ایجاد انگیزه

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

غیاب و احوال پرسی با دانش آموزان و بررسی از حضور 

 .تکالیف و ارزشیابی تشخیصی درس را شروع می کنیم

 

 4زمان 

 دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 ارائه درس

س، می توانیم الآوردن چند شاخه گل نرگس به کبا -1

 .فضاسازی مناسبی را برای تدریس آماده کنیم

داستان کتاب با پخش فیلم یا کارتون یا موشن گرافیکی از  -2

س نمایش اله های مثل آن را می توانیم در کدرسی و نمون

 .دهیم

مربوط به  «ندیدم شهی در دل آرایی تو »«پخش کلیپ  -3

 )عج(.امام زمان 

دعای فرج قبل از شروع درس  (صوت)پخش لوح فشرده  -4

 جدید ارزشیابی

 :در پایان تدریس، انتظار داریم دانش آموزان 

  ضمن بیان داستان درس در مورد مهربانی و توجه و

به شیعیان با مثال توضیح  (عج)کمک امام زمان 

 .دهند

 ه و ادای احترام نسبت به امام زمان القضمن ابراز ع

 .ش کنندالبرای ارتباط با ایشان ت )عج(،
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 تعیین تکلیف

 

  کنند.برای ظهور امام زمان )عج( در قالب متنی دعا 

 

 دقیقه 4

 

 

 


