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ی ا براصه درس قبل) خورشید پشت ابر، درس دوازدهم( راز چند  دانش آموز می خواهیم تا خال ارزشیابی تشخیصی

 کالس بیان کنند
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آمادگی و ایجاد 

انگیزه در 

 آموزاندانش

ک یه بیان بز آن برای ایجاد انگیزه در ابتدا یک کلیپ آموزشی در ارتباط با اسراف پخش کرده و پس ا

ست، که کودک ا ر چندم رضا )ع( در برابداستان می پردازیم. داستان مد نظر نیز در ارتباط با رفتار اما

 د را دردس خوآموزان میخواهد تا حپردازند. در پایان معلم از دانشبه اصالح الگوی مصرف آنها می

ای د تا بریخواهارتباط با موضوع درس بیان کنند. و با هدایت آنها مصادیقی از اسراف را از آنها م

 کالس بیان کنند.
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نحوه ی ارائه درس 

 یدجد

 23 آموزانفعالیت دانش فعالیت معلم

مقدمه: پس از مرحله ایجاد انگیزه به تدریس درس 

جدید میپردازیم، به دلیل داستانی بودن متن درس و 

توانیم وجود یک شخصیت با فعالیت و نقش مثبت می
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آموزانی که از این درس برای ترغیب یکی از دانش

تر است آموزان ضعیف درسش نسبت به سایر دانش

استفاده کنیم؛ بدین منظور داستان کتاب که به صورت 

اول شخص است را تبدیل به داستان با دید سوم 

آموز برای تعریف شخص میکنیم و از اسم آن دانش

کنیم. فقط باید به صورتی عمل داستان استفاده می

 آموز متوجه این عمل معلم شود.کنیم که دانش

شخص و به معلم داستان را به صورت سوم  -

 صورت خالصه برای کالس تعریف میکند.

معلم پس از تعریف داستان به صورت  -

آموزان میخواهد مصادیقی خالصه ، از دانش

از اسراف و صرفه جویی که در داستان بیان 

 شده است را برای کالس بیان کنند.

آموزان در این مرحله معلم به کمک دانش -

خوانند و معلم متن درس را از روی کتاب می

 بر روی قسمت های مهم تاکید میکنند

 

 

در این مرحله تدریس متن داستان به پایان  -

 رسد و به فعالیت های کتاب میپردازندمی

برایم بگو: با هدف جمع بندی و نتیجه  -1

 های نمونه چه»گیری درس. سوال 

 سراغ بزرگ های کوچک این از ریدیگ

 «؟دارید

گفت و گو کنید: با هدف تثبیت  -2

مفاهیم درس از طریق ارائه نظرات در 

گروه و مشارکت در جمع بندی.این 

شود فعالیت به صورت گروهی انجام می

آموزان پس از مشورت در گروه و دانش

 پردازندبه بیان پاسخ می

تدبر کنید: با هدف جمع بندی و  -3

گیری مفاهیم درس در قالب نتیجه 

آیات و احادیث کوتاه.در این فعالیت در 

سوره اعراف را بیان کرده  31ابتدا آیه 

 

 

 

 

 

 

 

آموزان به داستان معلم با دانش -

 دهنددقت گوش می

آموزان مصادیقی از اسراف انشد -

و صرفه جویی که در داستان 

مطرح شده است را بیان 

 کنند.می

 متن روخوانی در آموزاندانش -

 و کنندمی کمک معلم به درس

 توجه درس مهم های قسمت به

 میکنند وافری

 

 

 

 و سواالت به آموزدانش -

 دهندمی پاسخ معلم درخواست

 

 

 

فعالیت به صورت گروهی و  -

در گروه های از پیش  مشورت

 تعیین شده
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آموزان میخواهد به و سپس از دانش

سواالت مطرح شده با توجه به آیه 

 مورد نظر پاسخ دهند.

ببین و بگو: با هدف تعمیق مفاهیم  -4

های مطرح درس با پاسخ به پرسش

ویر خوانی.برای این شده از طریق تص

فعالیت پاسخ مشخصی وجود ندارد و 

آموزان تمام برداشت های منطقی دانش

 میتواند برای این فعالیت صحیح باشد

بررسی کنید: با هدف تثبیت، توسعه و  -5

 تعمیم مفاهیم بر اساس مرور اطالعات.

با خانواده: با هدف بسط یادگیری و  -6

آموز به مفاهیم تقویت نگرش دانش

، برای بروز رفتار دینی از طریق دینی 

جست و جوی مصداق های تازه از 

مفاهیم، با کمک و همفکری اعضای 

خانواده.از این فعالیت میتوان برای 

کاربرد مفاهیم در زندگی روزمره و 

آموز در خانه همچنین تکلیف دانش

 استفاده کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ در خانه و به عنوان  -

 تکلیف برای جلسه آینده

 درصد سواالت معلم پاسخ درست بدهند. 50آموزان باید حداقل به .دانش1 ارزشیابی پایانی

 سواالت مطرح شده در پایان در ارتباط با مصرف درست و جلوگیری از اسراف است.
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ه رای جلسند و برا در خانه پاسخ ده« با خانواده»معلم از دانش آموزان میخواهد برای تکلیف فعالیت ن تکلیفتعیی

 بعد به کالس بیاورند.
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