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موارد کلی 

 در تدریس
 موارد اجرای تدریس

1 
مشخصات 

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:               نام آموزشگاه:                   

 نام واحد یادگیری: اصل عدل         

   اریخ تدریس:       تدقیقه          30موضوع فعالیت:                             مدت زمان اجرا: 

 نوع فعالیت 2
      قاشین       نمایش اخالق        قصه گویی       کار دستی      شعر و سرود 

   مایش(فعالیت های علمی )مشاهده، گردش علمی، بحث و گفتگو، آز                بازی 

3 
وسایل مورد 

 نیاز

 رآن کریمیادگیری انس با قکتاب واحد       کاغذ و چست و قیچی      لوحه های آموزشی

داد رنگی یا م      پازل های آموزشی     کارت های قصه گویی            کتاب کار کودک

   پاستل

 ضبط صوت

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

رسش و پ          همیاری           سخنرانی       ایفای نقش             روش گروهی 

   پاسخ 

  جمع خوانی 

 در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با اصل عدل در دین اسالم آشنا شوند. هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 با اصل عدل در دین اسالم آشنا شوند. -1

 اهداف رفتاری:

 انش آموز بتواند:پس از پایان تدریس انتظار می رود د       

 به مفهوم اصل عدل در دین اسالم پی ببرد. )درک و فهم( -2

 بداند که خداوند عامل است. )درک و فهم( -3

 به مفهوم عدالت پی ببرد. )دانش( -4

 اصل عدل را توضیح دهد. )درک و فهم( -5

 

 دانش آموزان  با سوره توحید آشنا هستند. - رفتار ورودی 7

8 
های فعالیت 

مقدماتی و 

با لبخند وارد کالس می شوم اول با نام خدا درس شروع می کنم بعد احوالپرسی و حضور و غیاب 

از دانش آموزان )ضمن توجه به حال و روحیه آنان( و پرسیدن دلیل غیبت دانش آموزان و پرسش 
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سازی  زمینه

 برای تدریس

 از درس قبل درس را شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

 ه ی میارائه درس جدید از دانش آموزان سواالتی از درس گذشتارزشیابی تشخیصی: قبل از  

 پرسم.

 خوانم: می را زیر شعر انگیزه ایجاد برای

  هم با بسازیم باید/  محکم ستون تا پنج/  سازی خونه بازی/  بازی یه جون بچه آی

 خونه ساخت برای/  ستونه دومین عدل/  خورشید مثل تابیده/  توحید ستون اول

 اقامت داده خونه به/  امامت چهارمی/  نبوت بزار سوم/  قوت هندار بازی

  برنده شدم بگو/  خنده با و شادی با/  کن باال دستاتو زود/  کن بنا معاد پنجم

 .بود دین اصول اینا/  بود همین ستون تا پنج

 

 یم.سپس به دانش آموزان می گویم امروز می خواهیم دومین اصل دین اسالم را یاد بگیر

 :کنم می تعریف کودکان فهم قابل و کودکانه زبان به را زیر و بعد داستان

 

 داستان مسیحی و زره امام علی )ع(

مرد  در زمان خالفت حضرت علی یال در کوفه، زره آن حضرت گم شد. پس از چندی در نزدیک

 ه از آنن زرای»مسیحی پیدا شد. امام علی موال را به محضر قاضی برد، و اقامه ی دعوی کرد که: 

اضی قته ام، د یافمن است، نه آن را فروخته ام و نه به کسی بخشیده ام. و اکنون آن را نزد این مر

د من ال خوبه مسیحی گفت: خلیفه ادعای خود را مطرح کرد تو چه می گویی؟ او گفت: این زره م

 کرده اشتباهاست، و در عین حال گفته ی مقام خالفت را تکذیب نمی کنم )ممکن است خلیفه 

و تبراین تو مدعی هستی و این شخص منکر است، بنا»باشد.( قاضی و کرد به حضرت علی و گفت: 

اکنون  گوید، قاضی راست می»باید شاهدی بر مدعای خود بیاوری.( امام علی طال خندید و فرمود: 

ارد، هد ندمی بایست که من شاهد بیاورم، ولی من شاهد ندارم. قاضی روی این اصل که مدعی شا

تر می ود بهبه نفع مسیحی حکم کرد، و او هم زره را برداشت و روانه شد. ولی مرد مسیحی که خ

 رگشت،بدانست که زره مال چه کسی است، پس از آن که چند گامی پیمود عذاب وجدان گرفت و 

و اقرار  بیاست،این طرز حکومت و رفتار از نوع رفتارهای بشر عادی نیست، از نوع حکومت ان»گفت: 

 یمان درق و اکرد که زره مال امام علی )ع( است. طولی نکشید که دیدند او مسلمان شده و با شو

 زیر پرچم امام علی )ع( در جنگ نهروان می جنگد.

 به دانش آموزان می گویم: عدل دومین اصل دین اسالم است.
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 . سته استو شایر کاری به نحعدل به معنای هر چیزی را در جای خود قرار دادن و یا انجام دادن ه

ش یا پادا خداوند عادل است یعنی دستورات او در جای خود و به نحو شایسته است و در آخر هم

 مجازات به اندازه می دهد. 

 خداوند دستور داده است که عدالت را رعایت کنیم.

 

 جمع بندی: 

د رفته انگه یاد ککنم تا مطلبی در آخر از دانش می پرسم چه یاد گرفتیم؟ و آن ها را راهنمایی می 

 را توضیح دهند.

 . موزانارزشیابی تکوینی: مروری دوباره درباره ی درس و پرسیدن سواالتی از دانش آ -

 .ارزشیابی پایانی: از دانش آموزان می خواهم در مورد مفهوم عدل توضیح دهند -

10 
های فعالیت

 پایان تدریس
 ل عدل را رنگ آمیزی کنند.از آن ها می خواهم کاربرگ مربوط به اص

 


