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

 راز موفقیت 41موضوع درس: درس            

 دقیقه 14تهیه کننده:                                                                                          مدت جلسه: 

 تعداد دانش آموزان:                              تاریخ:                       نام مدرسه:               

 

 

 اهداف

هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با راه های کسب موفقیت 

 .آشنا شوند

 :اهداف رفتاری

 .آشنایی با راه های کسب موفقیت-1

ر فعالیت های روزانه و پایبندی به برنامه ریزی بر اساس گام های موفقیت د -2

 .آن

 .توانایی نقد خود بر اساس عوامل کسب موفقیت -3

 .توانایی تفکر در آیات و روایات و درک ارتباط آن ها با موضوع درس -4

 دانش آموزان با مطالب درس قبل آشنا هستند. رفتار ورودی

ارزشیابی 

 تشخیصی

 پرسیم.سواالتی از درس قبل از دانش آموزان می 

رسانه های 

 آموزشی

 ماژیک –تابلو  –کتاب هدیه های آسمانی ششم ابتدایی 

 پرسش و پاسخ و بحث گروهیروش های یاددهی 
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 یادگیری -

 گروهی –به صورت ردیفی  مدل چینش کالس

 

 فعالیت های دانش آموزان عنوان

 فعالیت های معلم

 زمان

فعالیت های مقدماتی 

ارزشیابی رفتار 

 ایجاد انگیزهورودی و 

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

 »یکی از شروع های خوب برای این درس همخوانی شعر -1

 .فارسی بخوانیم پایه ی پنجم است «چشمه و سنگ

 .استفاده از تصاویر دانشمندان ایرانی -2

بخشی از فیلم زندگینامه پرفسور حسابی می تواند آغازگر  -3

 .خوبی برای بحث و گفت وگو باشد

نوشتن پیام قرآنی درس و قرائت آن توسط یکی از دانش  -4

 .آموزان

ش و کوشش ورزشکاران الایی از تتصاویر و فیلم ه -5

 الن(.معلو)پارالمپیک 

صوتی )یکی دیگر از شروع های خوب پخش لوح فشرده  -6
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 .فارسی بخوانیم پایه ی پنجم است «شالکار و ت« (شعر

نابرده رنج گنج میسّر نمی شود،  »نوشتن عباراتی چون  -7

از تو حرکت، از خدا « »مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد 

ن می خواهیم تا بر روی کارت، سپس از دانش آموزا «برکت 

س بیایند و پانتومیم این عبارات را اجرا البه پای تابلوی ک

 ی(به صورت گروه)کرده و بچه ها حدس بزنند. 

پخش فیلم یا کلیپی از یک ساعت و اجزای داخلی آن  -8 

نیز می تواند ورودیه ی  (نشان دادن چرخ دنده های آن )

 .ریس این درس باشدخوبی برای تد

ش و کوشش مورچه ها و الپخش فیلم و مستندی از ت -9

 .زنبور عسل در ابتدای تدریس درس

بهتر است که این درس زمانی تدریس شود که بچه ها  -11

در آن روز کارنامه ی تحصیلی هفتگی یا ماهانه ی خود را 

 .دریافت کرده باشند

....................... + ........................ =  »نوشتن عبارت  -11

آن وقت از دانش آموزان می خواهیم که جاهای  «موفقیت

خالی را خودشان پر کنند. به نظر آن ها چه عاملی زمینه ی 

 موفقیت را فراهم می کند؟ 

 ارزشیابی 
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 :در پایان تدریس، از دانش آموزان انتظار داریم

  فقیت با ذکر مثال توضیح در مورد راه کسب مو

 .دهند

  ضمن برنامه ریزی بر اساس گام های موفقیت در

فعالیت های روزانه در همه ی موارد به آن ها 

 .پایبندی نشان دهند

 ش و کوشش الضمن بیان تأکیدات دین بر نقش ت

برای رسیدن به موفقیت، پیام قرآنی را صحیح 

یح بخوانند و در مورد مفهوم آن با ذکر نمونه توض

 .دهند

 

 تعیین تکلیف

 

 یا خانواده ی شما احساس موفقیت در زندگی می کند؟ آ

 موفقیت حاصل شده در خانواده نتیجه ی چه چیزی است؟ 

 چه عواملی باعث شکست در مراحل زندگی می شود؟
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