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موارد کلی 

 در تدریس
 اجتماعی های مهارت و زندگی های مهارت آموزش درس طرح

1 
مشخصات 

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:                   نام آموزشگاه:               

 نام واحد یادگیری: احسان و نیکوکاری 

 اریخ تدریس:         ت دقیقه         30موضوع فعالیت:                             مدت زمان اجرا: 

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

   زمایش(فعالیت های علمی )مشاهده، گردش علمی، بحث و گفتگو، آ                بازی 

3 
وسایل مورد 

 نیاز

رآن قکتاب واحد یادگیری انس با       غذ و چست و قیچیکا      لوحه های آموزشی

 کریم

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

   پاستل

 ضبط صوت و فایل صوتی آموزشی

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             روش گروهی 

  جمع خوانی              پرسش و پاسخ                    همیاری 

 د.در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با اهمیت احسان و نیکوکاری آشنا شون هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 همیت کار نیک آشنا شوند.با ا -1

 

 اهداف رفتاری:

 پس از پایان تدریس انتظار می رود دانش آموز بتواند:        

 به اهمیت احسان و نیکو کاری پی ببرند. )درک و فهم( -1

 برای کمک به نیازمندان عالقمند شوند. )عاطفی( -2

 مفهوم احادیث در مورد احسان و نیکوکاری را بدانند. )درک و فهم( -3
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 ر مورد نیکوکاری را حفظ کنند. )دانش(شعر د -4

 

 دانش آموزان با مفهوم کارهای خوب و بد و کمک کردن آشنا هستند. - رفتار ورودی 7

8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

ی و الپرسبا لبخند وارد کالس می شوم اول با نام خدا درس شروع می کنم پس از سالم و احو

رس دم. و رسی تکالیف و ارزشیابی تشخیصی، دانش آموزان را گروهبندی میکنحضور و غیاب، بر

 جدید را با نام خدا شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

 پرسم. می گذشته درس از سواالتی آموزان دانش از جدید درس ارائه از قبل: تشخیصی ارزشیابی

 خوانم: می را زیر شعر انگیزه ایجاد برای

 پسرا ای دخترا ای  / باصفا  های بچه ای

 فقرا به کنیم /  کمک  باید ما که دونید می هیچ

 بینوا به بکنیم /  رحم  باشیم ترها ضعیف یار

 را ها نعمت این ی /  همه  ما به داده خدا چونکه

 خدا فرمان شست /  این  دیگران به بدیم هم ما

 باشیم خدا محبوب /  تا  باشیم ها محروم یاد به

 ی؟چ یعنی نیکوکاری و احسان دونید می عزیزم های بچه :گویم می آموزان دانش به سپس

 فقیر که یهای آدم به کمک دیگران، به کمک مثل خوب؛ کارهای انجام یعنی نیکوکاری، و احسان

 .باشند داشته شادی و خوب زندگی بتونن هم ها اون تا. دارند کمک به نیاز و هستند

 داره. دوست خیلی هم رو بخشنده های آدم و است بخشنده ترین بزرگ بزرگ، خدای

 هفته»  امن به رو، سال از هفته یک باشیم، ها بخشنده جز بتونیم که این برای هم ها آدم ما

 قدر م. چهکنی کمک فقیران و نیازمندان به آن، در که ایم کرده انتخاب «نیکوکاری  و احسان

 باشه. راضی ما از خوب، خدای تا باشیم فقیر های آدم یاد به همیشه که خوبه

 که گفته و برده نام نیکوکارها از کریم، قرآن توی بارها بزرگ، خدای که دونید خوب! می های چه

 اش خانواده و السالم علیه علی حضرت نیکوکاری قصه ای، سوره مثالً توی. داره دوست رو ها اون

 غذای افطار، موقع ولی د،گرفتن روزه تمام روز سه خوب، و بزرگ های آدم اون که گفته، رو
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 موندند. گرسنه خودشون و دادند نیازمند انسان های یک به رو خودشون

 ما تا وردآ کریم قرآن توی رو ها اون قصه و اومد خوشش خیلی ها اون کار این از هم خداوند

. کنیم کمک اه اون به و باشیم دیگران فکر به ها، اون مثل و بخونیم رو اون ها، همیشه مسلمون

 دهم. می آموزش را نیکوکاری و احسان واحد به مربوط احادیث

 ( بزنیم جلو هم از خوب کارهای توی)  الخیرات فاستبقو

 ( کنید خوبی خود مادر و پدر به)  احسانا بالوالدین

 به بتونیم هم ام تا مناسبیه نیکوکاریه، فرصت و احسان هفته که روزها این ها بچه گویم می بعد و

 کمد کنیم. ازمندموننی دوستای

 به و بسازند قلک یک که میخواهم کودکان از و دهیم می انجام را قلک ساخت مسابقه سپس

 .کنند کمک نیکوکاری و احسان جشن

 بندی: جمع

 که مطلبی تا نمک می راهنمایی را ها آن و گرفتیم یاد چه امروز پرسم می آموزان دانش از آخر در

 دهند. توضیح را اند گرفته یاد

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

 .دهند ضیحتو نیکوکاری و احسان مورد در خواهم می آموزان دانش از:  پایانی ارزشیابی -

 

10 
های فعالیت

 پایان تدریس

 کنیم. نزییت کالس توی اونو و بیارند کارتنی جعبه یک کدام هر خواهم می آموزان دانش از

 کنند. اهدا نیکوکاری جشن به و بزارند اون توی رو خودشون هدیه و

 

 


