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 طرح درس مجازی درس اول هدیه های آسمانی چهارم 

 بروید خواست نمی که ای دانه درس:طرح 

 دقیقه 53   کتاب هدیه های آسمانی         چهارم یه:پا

  مدرسه :          معلم:     99- 044سال تحصيلي 

 خداوند توانایی و دانایی صفت با آشنایی کلی: فهد

 رفتاری: و جزئی فهد

 (نگرشی–)دانشی موجودات سایر و انسان مختلف نیازهای کننده رفع عنوان به خداوند های نعمت به توجه طریق از خداوند توانایی و دانایی با آشنایی-

 )دانشی( ها آن رفع برای خداوند های نعمت و دیگر موجودات و انسان نیازهای از هایی نمونه با آشنایی-

 )دانشی(. دارد خبر است الزم و خوب ما برای که چیزهایی همه از خداوند اینکه با آشنایی-

 )عاطفی( خداوند به عالقه و دلگرمی احساس-

 )رفتاری( خدا با گفتگو برای مناسب دعاهای از گیری بهره به تمایل-

 )رفتاری( خداوند های نعمت از سپاس و تشکر-

 قرآنی پیام با آشنایی-

 پاسخ و توضیح مطالب .تلفیقی از شیوه پرسش و   تدریس: شرو

 استفاده از سیستم اینترنت و نمایش فیلم و عکس . 

 استفاده از فضای وب جهت سرچ اطالعات جدید . 
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 تدریس فیلم و عکس. رایانه از استفاده صورت در میکروفن.  رایانه یا گوشی.  اینترنت.  آموزشی فیلم.  کتاب  وسایل: و مواد

 

 

 معلمفعالیت های  آموزان دانشفعالیت های 

فعالیت های 

قبل از 

 تدریس

 و پردازند می مشورت به خود گروه در عالقه با و دهند می گوش

 .دهند می ارایه در گروه شاد را خود بندی جمع

 .کنید بندی گروه را آموزان دانش ابتدا احوالپرسی و سالم از بعد

نه  و زند می حرف نه که نوزاد یک کنند بحث کدام هر بخواهید ها گروه از

 شود؟ می برطرف رشد برای نیازهایش چگونه کند می حرکت

 دارد؟ نیاز چیزهایی چه به رشد برای دانهه ک شود دیگربحث درگروه

 دنیا به اینکه از قبل کسی چه را ها نعمت این بپرسید بررسی و بحث از بعد

 دارید؟ نیاز آن به شما که داند می کجا از و است آفریده کند رشد دانه یا بیایید

 است( هدف مورد خداوند دانایی و توانایی و )علم

 خود گروه در فعالیت و کند می شرکت پاسخ و پرسش و بحث در

 .کند می تشویق را دوستانش و دهد می انجام را

 نظر عالقه با فکر ایستگاه و کنیم تدبر و بگو برایم های فعالیت در

 .دهد می

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

 بخوانید. بیشتر تاثیر برای کالمی

 بعدی گام در داده انجام درس مفاهیم بندی جمع هدف با را بگو برایم فعالیت

 نماینده و کنند گو و گفت نظر مورد سوال مورد در ها گروه فکر ایستگاه در

 و جانوران های نیاز در )دقت بپردازند. داوری به و داده ارایه را بندی جمع گروه
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 است( مدنظر خداوند دانایی و توانایی دلیل به ها آن شدن برطرف های راه

 آیه و شده انجام آیات قالب در مفاهیم بندی جمع هدف با کنیم تدبر ادامه در

 .در گروه شاد می نویسیم

 احساسات با راه هم نیاز و راز هدف با ها گروه در کنیم دعا قسمت پایان در

 .شود انجام

 .دهد ارایه گزارش بصورت را و آن کنید بررسی فعالیت کتاب فعالیت انجام

 .کنید نویسی بند کوتاه بند چند قالب در را آفریده شما نیاز رفع برای خداوند اطراف و خود وجود در که هایی نعمت

 فعالیت

 :1سطح

 می اشاره خداوند توانایی و دانایی بر دلیلی عنوان به موجودات سایر و انسان مختلف نیازهای رفع برای خداوند های نعمت از متنوعی های نمونه به

 .کند

 .نماید می گزاری سپاس تهایش نعم بخشش خاطر به خداوند از و کند می دعا کوتاه متنی قالب در

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

 :2سطح

 .کند می اشاره خداوند توانایی و دانایی بر دلیلی عنوان به موجودات سایر و انسان مختلف نیازهای رفع برای خداوند های نعمت از نمونه چند به

 .نماید می گزاری سپاس هایش نعمت بخشش خاطر به خداوند از و کند می دعا جمله چند قالب در

 ارزشیابی
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 .دهد می توضیح را آن مفهوم و خواند می را قرآنی پیام

 :5سطح

 خداوند توانایی و دانایی بر دلیلی عنوان به موجودات سایر و انسان مختلف نیازهای رفع برای خداوند های نعمت از هایی نمونه به آموزگار کمک با

 .کند می اشاره

 .نماید می گزاری سپاس هایش نعمت بخشش خاطر به خداوند از و کند می دعا ساده جمله قالب در آموزگار کمک به

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

 حضور در کالس مجازی و پاسخ گویی به سواالت .

 پاسخ به سواالت خواسته شده .و به طور کلی به میزان حضورشان بستگی دارد

 معیارهای

 ارزشیابی

 ارایه تکالیف در ابتدای کالس . آمادگی برای پاسخ به سواالت درس داده شده . 

 حضور فعال در کالس به این منطور که اگر سوال پرسیده می شود منفعل نباشند .

 از مکالمه های غیر درسی خودداری شود . 

 اگر نظر و پیشنهادی دارند بگویند . 

 ندهند مگر اینکه از درس سوال دارند برای رفع اشکال می توانند سوال کنند .قبل و بعد از کالس مطلبی در گروه قرار 

قوانین 

کالس 

 مجازی


