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

هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با مفهوم آداب معاشرت 

 :اهداف رفتاری .آشنا شوند

 .آشنایی با مفهوم آداب معاشرت-1

 المدر اساز آداب معاشرت اجتماعی  آشنایی با برخی -2

 .توانایی ترجمه ی آیات و استخراج پیام های مرتبط با آداب معاشرت -3

 .توانایی نقد هر یک از عادات ناپسند و ارائه ی راهکار برای مقابله ی با آن ها -4

 .برای رعایت آداب معاشرت در زندگی تالش -5

 دانش آموزان با مطالب درس قبل آشنا هستند. رفتار ورودی

 ارزشیابی

 تشخیصی

 سواالتی از درس قبل از دانش آموزان می پرسیم.

رسانه های 

 آموزشی

 مازیک –تابلو  –کتاب هدیه های آسمانی ششم ابتدایی 

روش های یاددهی 

 یادگیری -

 پرسش و پاسخ و بحث گروهی
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 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 

از حضور غیاب و احوال پرسی با دانش آموزان و بررسی 

 .تکالیف و ارزشیابی تشخیصی درس را شروع می کنیم

 

 4زمان 

 دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 ارائه درس

فات رایج در بین خانواده ها، البسیاری از اخت ج . ریشه ی

ی ها و اخالقو آشنایان و همچنین ظهور بد اقوام، دوستان

ناهنجاری های در به مختلف جامعه دلیل عدم رعایت برخی از 

 (کارتون)نمایش فیلم -1 .رفتارها و آداب خوب معاشرت است

س می الدر شروع ک )ع(مربوط رفتار پسندیده ی معصومین 

 .ند مناسب باشدتوا

ان پخش تصاویر و فیلم هایی که از مردم گرفته شده و نش -2

ی از جانب آنان که منطبق با القدهنده ی رفتار پسندیده و اخ

 .آموزههای دینی و اعتقادی ما است

را می توانیم شماره گذاری کنیم و از  «تدبر کنیم»فعالیت  -3

د و با برداشتن دانش آموزان میخواهیم تا یک شماره را بردارن

آن شماره و متناسب با معنی آن به صورت پانتومیم آن را اجرا 
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 .کرده او دانش آموزان دیگر مفهوم آن عبارت را حدس بزنند

س الرا به صورت نمایش در ک «گفت وگو کنید»فعالیت  -4

  .ت آن پاسخ داده شودالاجرا و به سؤا

 ارزشیابی 

 :آموزاندر پایان تدریس، انتظار داریم دانش 

  ضمن بیان مفهوم آداب معاشرت به نمونه هایی از

ش الده و برای رعایت آن ها همواره تآنها اشاره کر

 .کنند

  ضمن بیان ترجمه ی آیات، به پیام های مرتبط با

 .آداب معاشرت اشاره کنند

 

 تعیین تکلیف

 

آنها ضمن نقد چند نمونه از عادات ناپسند برای مقابله با 

 راهکار ارائه کنند.

 

 

 دقیقه 4

 

 

 

 

 

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و 

قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت 

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

4 
 

 


