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 بهاری آقای درس:طرح 

 کتاب : هدیه های آسمانی                      چهارم یه:پا

  معلم با رفتار با آشنایی کلی: فهد

 گردد تدریس معلم روز در شود می شنهادپی

 رفتاری: و جزئی فهد

 (نگرشی–)دانشی معلم به احترام های شیوه و ضروت با آشنایی-

 )عاطفی( معلم زحمات از تشکر و قدردانی احساس-

 )رفتاری( معلم به احترام ادای-

 )دانشی( قرآنی پیام با آشنایی-

 گروهی بحث–پاسخ و سشپر تدریس: شرو سنتی کالس: مدل

 تابلو – کتاب وسایل: و مواد

فعالیت های  معلمفعالیت های  آموزان دانشفعالیت های 
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 جمع و پردازند می رتمشو به خود گروه در عالقه با و هند مید گوش

 .دهند می ارایه را خود بندی

 ابتدا پرسی احوال و سالم از بعد

 که خوبی ی خاطره بخواهید ها گروه از کنید بندی گروه را آموزان دانش

 ذهنیتی چه و کنند تعریف را داشتند خود قبل های سال های معلم از

 دارند

 می چه بگویید لممع آن آمیزبه محبت جمله یک بخواهید اگر بگویید و

 گویید؟؟

 قبل از تدریس

 را خود گروه در فعالیت و کند می شرکت پاسخ و پرسش و بحث در

 کند می تشویق را دوستانش و دهد می انجام

 دهد می نظر عالقه با فکر ایستگاه و تدبرکنیمو بگ برایم های فعالیت در

 .کند می همخوانی شعر قسمت در

 جان که زاده امید حسن مانند فداکار معلمان ماجرای توانید می ادامه در

 کنید تعریف را دید آسیب خودش و داد نجات آتش از را آموزانش دانش

 کنید نظرخواهی آن درباره و

 قواعد رعایت با و داستانی بصورت را درس متن نظرات بندی جمع از پس

 بخوانید. بیشتر تاثیر برای کالمی

 بندی جمع هدف با را کنیم تدبر و کنید کامل و بگو برایم فعالیت

 تابلو روی آیات و داده انجام کوتاه احادیث و آیات قالب در درس مفاهیم

 گردد. خوشنویسی

 گو و گفت نظر مورد سوال مورد در ها گروه فکر ایستگاه در بعدی گام در

 بپردازند. داوری به و داده ارایه را بندی جمع گروه نماینده و کنند
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 .خوانیم می هم با را کنیم همخوانی شعر ادامه در

 کتاب فعالیت انجام

 .شود انجام خانواده با فعالیت کنید نویسی بند کوتاه بند چند قالب در را بودید معلم شما اگر
 فعالیت

 :1سطح

 .دهد می توضیح مثال با را معلم به احترام های شیوه از متنوعی های نمونه معلم به احترام ضرورت بیان ضمن

 .کند می تالش همواره ایشان زحمات از تشکر برای معلم به نسبت احترام ادای و ابرازعالقه ضمن

 .دهد می توضیح آن درباره مفهوم بیان ضمن و خواند می را قرآنی پیام

 :2سطح

 .کند می بیان را معلم به احترام های شیوه از هایی نمونه معلم به احترام ضرورت بیان ضمن

 .کند می تالش غالبا ایشان زحمات از تشکر برای معلم به بتنس احترام ادای و عالقه ابراز ضمن

 .دهد می توضیح را آن مفهوم و خواند می را قرآنی پیام

 :3سطح

 .کند می بیان را معلم به احترام های شیوه از هایی نمونه معلم به احترام ضرورت بیان ضمن آموزگار کمک با

 ارزشیابی
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 .کند می تالش اوقات گاهی ایشان زحمات از تشکر برای معلم به نسبت احترام ادای و عالقه ابراز ضمن آموزگار کمک با

 .کند می بیان را آن مفهوم و خواند می را قرآنی پیام آموزگار کمک به


