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  استان: 

 نام آموزگار:

  شهرستان: 

 پايه: چهارم

  نام دبستان: 

 نام درس: هديه های آسمان
  30تعداد جلسه: 

 فعالیت های ديگر خالصه گزارش تدريس و هدفهای جزئی و رفتاری رئوس مطالب       هفته ماه

مهر
 

 اول
 درس اول

خنده ها و 

 گريه های من

ها در اين  تدريس درس اول انجام می شود و بچه

درس با اينکه خداوند از تمام نیازهای من خبر 

 داشته وضعیت هايی بیکران برای ما آفريده را می

 فهمند

نمونه ای از نیازی که خدا خبر داشته و 

برايم آفريده را بیان کنند و انجام 

کارهای خواسته شده کتاب کار مربوط 

 به درس اول

 آزمون مداد کاغذی

 دوم
 درس دوم

 ه پايیزیشامگا

هفته دوم اين ماه درس اول تدريس می گردد و 

دانش آموزان از اينکه همیشه خدا يه فکر تمام 

 آفريده هايش هست آشنا می شوند

داستان اين درس را بطور خالصه برای 

دوستان نشان تعريف کنند و کار کتاب 

کار مربوط به درس دوم انجام می شود 

 آزمون مداد کاغذی

 سوم
 درس سوم

 ودکی بر آبک

در هفته سوم اين ماه درس سوم تدريس می شود و 

دانش آموزان با زندگی حضرت موسی )ع( آشنا می 

 شوند

آنچه درباره زندگی حضرت موسی می 

 دانند در کالس بازگو می کنند

انجام فعالیت های کتاب کارآزمون مداد 

 کاغذی

 چهارم
 درس چهارم

 امید من

هارم تدريس می در هفته چهارم اين ماه درس چ

شود و دانش آموزان ياد می گیرند که خداوند 

 همیشه با ماست

 

دانش آموزان قالبی بسازنند و آن را 

تزيین کنند و خواسته خود را از خدا در 

 آن بنويسند انجام فعالیت های کتاب کار

 آزمون مداد کاغذی

آيان
 

برگزاری نماز جماعت در مدرسه توسط س درس پنجم در هفته اول و دوم اين ماه تدري درس پنجم اول
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 دوم

انجام می شود و دانش آموزان با فوايد نماز جماعت  همیشه با هم

آشنا می شوند با مفهوم امام جماعت و و اقتدا 

 کردن آشنا می شوند

دانش آموزان و معاون مدرسه به عنوان 

 امام جماعت

 انجام فعالیعت های کتاب کار

 آزمون مداد کاغذی

 سوم

 درس ششم

مساجد 

 مسلمانان

در هفته سوم و چهارم اين ماه تدريس درس ششم 

انجام می شود و دانش آموزان در اين درس با 

مشکالت کشور فلسطین و با مساجد مهم کشورها 

 آشنا می شوند

 

تهیه گزارشاز مسجد محله شان و 

فعالیت هايی که در آن انجام می شود 

معرفی کردن مساجد مهم که می 

 ند.شناس

انجام فعالیت های کتاب کارآزمون مداد 

 کاغذی

 چهارم

آذر
 

 اول

 درس هفتم

سفر به ياد 

 ماندنی

تدريس می شود و  7در هفته اول اين ماه درس 

دانش آموزان با بالهای طبیعی آشنا می شوند با 

 چگونگی خواندن نماز آيات آشنا می شوند

 اجرای عمل نماز آيات در کالس

 های روابط به کتاب کارانجام فعالیت 

 آزمون مداد کاغذی

 دوم
 درس هشتم

 روزی برای .....

 در هفته دوم اين ماه دانش آموزان با تدريس درس

هشتم ياد می گیرند که چگونه مراعات حال 

 همسايگان را داشته باشند.

اجرای نمايشی در رابطه بارفتار در تست 

 و نا درست با همسايگان

اب کارآزمون مداد انجام فعالیت های کت

 کاغذی

 سوم
 درس نهم

 به جای دشنام

در هفته سوم و چهارم اين ماه تدريس درس نهم 

انجام می شود و دانش آموزان با امام هفتم )امام 

موسی کاظم او زندگی و رفتارهای او آشنا می 

تحقیق درباره امام موسی کاظم انجام 

 دهند 

 انجام فعالیت های کتاب کار هديه
 چهارم
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شوند و توصیه می شود که از رفتارهای امامان و 

آن ها را سر  بزرگان درس زندگی بیاموزيد و رفتار

 مشق زندگی خود قرار دهند( 

 آزمون مداد کاغذی

ی
د

 

 اول
 درس دهم

 به جای ....

در هفته اول اين ماه درس دهم تديس می شود و 

با تیمم و چگونگی انجام آن و در چه جاهايی می 

 به جای وضو تیمم کرد آشنا می شوند توان

اجرای عملی تیمم توسط دانش آموزان 

 انجام فعالیت های کتاب کار

 آزمون مداد کاغذی

 دوم
 درس يازدهم

نام درس را 

دانش آموزان 

انتخاب می 

 کنند

در هفته دوم ايمن ماه درس يازدهم تدريس می 

رای اين درس شود و دانش آموزان خودشان نامی ب

ا انتخاب می کنند و در اين درس با زندگی امام رض

 )ع( آشنا می شوند

در هفته سوم اين ماه يک آزمون دوره ای برگزار 

 می شود

 درباره زندگی امام رضا تحقیق می کنند 

 انجام فعالیت های کتاب کار

 آزمون مداد کاغذی

 آزمون دوره ای سوم

 چهارم
 درس دوازدهم

 زنگ انشا

در هفته چهارم اين ماه درس دوازدهم تدريس می 

 شود و بچه ها بازيارت و آداب زيارت بیشتر آشنا

 می شوند

در رابطه با مشهد محل زيارتگاه 

 مسلمانان تحقیق انجام دهد

 انجام فعالیت کتاب کار      آزمون مداد

 کاغذی

ن
بهم

 

 اول
 درس سیزدهم

 کودک شجاع

م تدريس می در هفته اول اين ماه درس سیزده

و  گردد و دانش آموزان با امام نهم امام محمد تقی

 لقب ايشان و زندگی ايشان آشنا می گردند

درباره زندگی امام محمد تقی تحقیق 

 انجام دهند.              انجام کارهای

 کتاب کار

 آزمون مداد کاغذی
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 دوم

درس 

 چهاردهم

سحرگاه با 

 شکوه

م تدريس می در هفته دوم اين ماه درس چهارده

شود و دانش آموزان با بعثت و روز مبعث بعثت 

 آشنا می شوند

ساختن کارت تبريک به مناسبت روز 

مبعث و هديه آن به دوستان     انجام 

فعالیت های کتاب کار                  

 آزمون مداد کاغذی

 سوم
 درس پانزدهم

 اين دوستی ها

ی در هفته سوم اين ماه درس پانزدهم تدريس م

شود در اين درس دانشآموزان با اينکه دوستان 

 واقعی چگونه با هم رفتار می کنند آشنا می شوند

آشنايی در رابطه با رفتار با دوستان 

م بنويسند و در کالس بخوانند        انجا

 فعالیت های کتاب کار

 آزمون مداد کاغذی

 چهارم

 درس شانزدهم

 برای دوست

اول اسفند تدريس در هفته چهارم بهمن و هفته 

انجام می شود و دانش آموزان با يک از  16درس 

 وندياران و دوستان باوفای پیامبر اسالم آشنا می ش

نوشتن انشايی درباره دوستی و خواندن 

آن در کالس انجام فعالیت های کتاب 

 کار هديه ها

 آزمون مداد کاغذی

اسفند
 

 اول

 دوم
 درس هفدهم

 رويای من

وم ماه درس هفدهم تدريس می در اين هفته د

شود و دانش آموزان با مهدی موعود )عج( و ظهور 

 ايشان آشنا می شوند

 دعا برای ظهور هرچه زودتر امام

انجام فعالیت های کتاب کارآزمون مداد 

 کاغذی

 سوم

 درس هجدهم

دست های 

 مادر

تدريس می شود و  18در هفته سوم اين ماه درس 

محمد و لقب حضرت  دانش آموزان با دايه حضرت

 محمد آشنا می شوند 

نوشتن انشا درباره رفتار پیامبر با 

 خويشاوندان 

 انجام فعالیت های مربوط به کتاب کار

 آزمون مداد کاغذی

 تحقیق درباره حضرت خديجه در هفته چهارم اين ماه درس نوزدهم تدريس می  درس نوزدهم چهارم
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شود و دانش آموزان با حضرت خديجه همسر  همسر فداکار

 ر گرامی آشنا می شوندفداکار پیامب

 انجام کارهای کتاب کار هديه ها

 آزمون مداد کاغذی

ن
فروردي

 

 سوم

 درس بیستم

کسی مرا می 

 بیند

در هفته سوم اين ماه درس بیستم تدريس می 

گردد. و دانش آموزان می فهمند که کسی هست 

 که تمام کارهای درست و نادرست ما را می بیند

ساسی که هنگام انجام کار خوب دارند اح

در کالس توصیف کنند انجام فعالیت 

های کتاب کار             آزمون مداد 

 کاغذی

 چهارم

درس بیست و 

 يکم

 تصوير ماندگار

در هفته چهارم اين ماه دانش آموزان در حین 

تدريس درس بیستم و يکم در رابطه با پاداش کار 

 شوندخوب و جزای کار بد آشنا می 

هر کدام از دانش آموزان بیان می کنند 

چه وقت از ديدن تصوير کارهای 

 خوشحال و چه زمانی غمگین می شوند

انجام فعالیت های کتاب کارآزمون مداد 

 کاغذی

ت
ارديبهش

 

 اول

درس بیست و 

 دوم

آرزو های 

 بزرگ من

در هفته اول اين ماه آخرين درس هديه ها تدريس 

د می گیرند برای می شود و دانش آموزان يا

سربلندی در جهان آخرت چه کارهايی انجام می 

 دهند

انشايی درباره چگونه می توانیم درباره 

سربلندی از خدا کمک بخواهیم بنويسند 

و در کالس بخوانند انجام فعالیت های 

 مربوط به کتاب کار

 آزمون مداد کاغذی

 دوم

 سوم آزمون دوره ای

 چهارم

 


