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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: تالش و کوشش  

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

 نوع فعالیت 2
      اشینق       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 کتاب واحد یادگیری انس با ق      کاغذ و چست و قیچی      لوحه های آموزشی

 کریم

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

   پاستل

 فایل آموزشی، ضبط صوت و کامپیوتر

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             روش گروهی 

   جمع خوانی             پرسش و پاسخ                    همیاری 

 در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با اهمیت تالش و کوشش آشنا شوند. هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 شوند. با مفهوم سعی و تالش آشنا -1

 

 اهداف رفتاری:

 پس از پایان تدریس انتظار می رود دانش آموز بتواند:

 اهمیت تالش و کوشش را درک کنند. )درک و فهم( -1

 برای رسیدن به خواسته های خود تالش کنند. )مهارتی( -2

 با یک نقاشی در مورد تالش و کوشش بکشند. )مهارتی(  -3

 

 کارهای خوب آشنا هستند.دانش آموزان با مفهوم انجام  - رفتار ورودی 7

با لبخند وارد کالس می شوم اول با نام خدا درس شروع می کند احوالپرسی و حضور و غیاب از های فعالیت  8
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مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

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

 می کنم.درس قبل درس را شروع 

 شرح فعالیت 9

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

 کنم. می پخش کوشش و تالش مورد در کلیپ یک انگیزه ایجاد برای

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

 (( کار عرق)) 

 .ودندب زمین اصالح و کار مشغول بوده خودشان شخص به متعلق که زمینی در( ع) کاظم امام

 و رسید وقت ینا در بطائنی، حمزه ابی بن علی بود. ساخته جاری بدنش از را امام عرق زیاد فعالیت

 گذاری؟ نمی دیگران ی عهده به را کار این چرا. گردم قربانت :کرد عرض

 .اند کرده یم کارها این از همواره بهتر من از افراد بگذارم؟ دیگران ی عهده به چرا( ع) امام

 کسانی؟ چه مثال

 سنن از زمین در فعالیت و کار اساسا. اجدادم و پدران ی همه و المومنین امیر و خدا رسول

 است. خداوند ی شایسته بندگان و پیغمبران اوصیای و پیغمبران

 

 :گویم می کودکان فهم قابل زبان به آموزان دانش به سپس

 شتال با حالل روزی مثال. خداست بندگی و تحصیل در موفقیت رمز کوشش و تالش ها بچه

 کنند می ذیتا را مادرشان و پدر که آنها است گناه و حرام و مادر پدر کردن اذیت. آید می بدست

 اسرار نگفت اتاوق از بسیاری ببوسند. را دستشان و کرده محبت مادر و پدر به تا کنند تالش باید

 نگه سینه در را دیگران اسرار توانیم نمی باشیم، رازدار نکنیم تالش اگر است گناه و حرام دیگران

 دهیم جامان منظم و موقع به را کارهایمان کنیم تالش اگر. است مستحب وقت اول نماز داریم،

 زیارت ن،ادد قرض دادن، صدقه مسجد، ساختن بخوانیم. وقت اول باز نمازمان که شویم می موفق

 آن با متوانی می بیاوریم بدست حالل مال که کنیم تالش اگر هستند مستحب همه و همه رفتن،

 ضایتر کسب برای دنیا این در که کسانیست برای بهشت خالصه. دهیم انجام را مستحبات این

 کنند. می تالش خداوند

 است؟ حالی و بی تنبلی خاطر به ها پشیمانی از خیلی دانید می آیا

 تالش و سعی ما وظیفه. ببریم پناه خدا به تنبلی از که دهند می یاد ما به دعا در( ص) اکرم پیامبر

 گذشته بر همیشه و نیستند موفق خود زندگی در تنبل انسانهای کنیم، دوری تنبلی از باید و است
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 کسانی به نگاه یک نرسیدند. با خود اهداف به و نکردند تالش و سعی چرا که خورند می حسرت ها

 می اند، شده موفقی روحانی با و خلبان دکتر، مثال اند آورده دست به بزرگی های موفقیت که

 .اند داشته تالش و سعی همواره و اند کرده دوری حالی بی و تنبلی از آنها همه که فهمیم

 تا کنم می ماییراهن را ها آن و گرفتیم یاد به امروز پرسم می آموزان دانش از آخر در: بندی جمع

 دهند. توضیح را اند گرفته یاد که مطلبی

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

 می الشت کارهایی چه انجام در بگویند خواهم می آموزان دانش از:  پایانی ارزشیابی -

  کنند؟

10 
های فعالیت

 پایان تدریس

 کنند. آمیزی رنگ را کوشش و تالش به مربوط کاریر اهمخو می آموزان دانش از

 بکشند کوشش و تالش مورد در نقاشی یک با

 


