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 سمانی پنجمآدرس هدیه های     طرح درس : مال مردم 

 آشنایی با مفهوم مال حالل و حرام در زندگی  اهداف کلی :

 : اهداف جزئی و رفتاری

 آشنایی با مفهوم حالل و حرام

 آشنایی با برخی از مصادیق حالل و حرام در زندگی روزمره دانش آموزان

 ز مال حرام تمایل به استفاده از روزی حالل و پرهیز ا

 تالش برای استفاده از مال حالل و پرهیز از مال حرام در زندگی

 آشنایی با وظیفه هر مسلمان برای استفاده از مال حالل و پرهیز از مال حرام 

 آشنایی با برخی از مصادیق اموال عمومی در زندگی 

 آشنایی با پیام قرآنی 

 اموال عمومی  –: حالل و حرام مفاهیم کلیدی

 ظارات :انت

 انتظار می رود مفهوم حالل و حرام را تشخیص دهد

 انتظار می رود به چند مورد از مال حرام در زندگی روزمره اشاره کند

 انتظار می رود مفهوم اموال عمومی در زندگی را بداند

 فعالیت :

 گزارش و تحقیق از اثرات مال حرام در زندگی را نوشته و جلسه بعد ارائه دهند

 زم : کتاب ، تابلووسایل ال
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 پیش از تدریس : 

 بپرسید اگر چیزی را گم کنند چه احساسی خواهند داشت و درباره آن گفتگو کنید

 شروع تدریس : 

زی را یچبپرسیم اگر  نید .بعد از پرسش و پاسخ متن درس را بصورت داستانی زیبا و رسا بخوانید و درباره آن بحث ک

 .ه شودپیدا کردید چگونه وظایف خود را انجام می دهند و پاسخ های خوب و کامل پای تابلو نوشت

فعالیت  هدف این وند وشو حرام آشنا می  در فعالیت کامل کنید با پر کردن جاهای خالی با مصادیقی از مال حالل

 تکمیل مطالب آموزش داده شده است .

هی یابند . ن ها آگاحیح آصسپس ببین و بگو از طریق تصویر خوانی و گفت وگو پیرامون اموال عمومی با طرز استفاده 

ادیث کوتاهی یات و احالب آدر پایان در قسمت تدبر کنیم این فعالیت برای جمع بندی و نتیجه گیری مفاهیم درس در ق

 طراحی شده است . 

این رفتار  بد بودن و بر در نظر است که بچه ها با مفهوم کم فروشی به عنوان یکی از مصادیق های حرام آشنا شوند

 تاکید شود 

 ارزشیابی :

 نمونه های متنوعی از مال حالل و حرام و مصادیق آن در زندگی ذکر کنند و توضیح دهند

 اده از روزی حالل و پرهیز از مال حرام تالش کنندبرای استف

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


