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 نام کتاب درسی: هدیه های آسمانی        مقطع تحصیلی: سوم ابتدایی       

 خواب شیرین 71موضوع: درس      

 دقیقه 54تهیه کننده:                                                                                   مدت جلسه: 

 تعداد دانش آموزان:                              تاریخ:     نام مدرسه:                                 

 

 

 اهداف

 هدف کلی: 

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با امام صادق )ع( آشنا 

 شوند.

 اهداف رفتاری: 

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

 نآشنایی با امام صادق )ع( به عنوان امام ششم شیعیا-7

 احساس عالقه به امام صادق )ع( و اعمال و رفتار ایشان -2

 تالش برای الگو گرفتن از زندگی و اخالق و رفتار امام صادق )ع( -3

 آشنایی با پیام قرآنی. -5

 دانش آموزان با مطالب درس قبل آشنا هستند. رفتار ورودی

ارزشیابی 

 تشخیصی

 م.سواالتی از درس قبل از دانش آموزان می پرسی

رسانه های 

 آموزشی

 ماژیک –تابلو  –کتاب هدیه های آسمانی سوم ابتدایی 
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روش های یاددهی 

 یادگیری -

 سخنرانی  –بحث گروهی  -پرسش و پاسخ 

 گروهی –به صورت ردیفی  مدل چینش کالس

 

 فعالیت های دانش آموزان عنوان

 فعالیت های معلم

 زمان

فعالیت های مقدماتی 

ارزشیابی رفتار 

 رودی و ایجاد انگیزهو

شاداب و با انرژی وارد کالس می شویم و با نام و یاد خدا  بعد 

از حضور و غیاب و احوال پرسی با دانش آموزان و بررسی 

 تکالیف و ارزشیابی تشخیص درس را شروع می کنیم.

 

 4زمان 

 دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 ارائه درس

 شروع خوب

ط دانش وساجرای نمایشی با موضوع گذشت و مهربانی ت-1

 .س می تواند شروع خوبی باشدالآموزان ک

تصویری از قبور بقیع را در شروع درس نشان دهیم. از  -2

دانش آموزان درباره ی این قبور سؤال بپرسیم. به این صورت 

 .مقدمه برای ورود به درس آماده می شود

؛ وَ لیَعفُوا وَ لیَصفَحُوا »قرائت آیه ی پیام قرآنی درس  -3

 .اشتباه دیگران را ببخشید و از خطای آن ها بگذرید

س، از بچه الروی تخته ک «خواب شیرین  »نوشتن عبارت  -4

 .ها بخواهیم که هر کدام با این عبارت یک جمله بسازند

س تهیه کرده و الت به تعداد بچه های کالیک بسته شک -5

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 دقیقه34

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و 

قابل ویرایش این طرح درس  به قیمت فقط دو هزار تومان  به 

 www.moallemsite.irمراجعه کنید .  سایت معلم سایت
 

3 
 

به آن ها بدهیم سپس از آن ها بخواهیم که چشم های خود 

ت ها را باز کنید و در الشک الد گویی که خواب اند حاا ببندنر

 .دهان خود بگذارید

 سؤال : خواب شما چه مزه ای است؟ 

 سؤال: شیرین ترین خوابی که تا به حال دیدید چه بوده است؟ 

ین فعالیت می تواند شیرین ترین شروع خوب برای تدریس ا

هدیه های  «بهترین دوست»فیلم داستان  -6 .این درس باشد

آسمان پایه دوم را پخش کنیم یا نمایش آن را توسط دانش 

 م.کالس اجرا کنیآموزان 

 :ارزشیابی

آنچه در فرایند و جریان آموزش و تدریس فعالیت های کتاب  

 :و مباحث مطرح شده مورد انتظار است عبارت اند از

الف. نمونه هایی متنوعی از رفتار و ویژگی های امام جعفر 

 .را بیان کنند ع()صادق 

رفتار  )ع(ش می کند که مانند امام جفر صادقالب. سعی و ت

 .کنند

ج. پیام قرآنی را صحیح بخوانند و مضامین و مفهوم آن را  

 .توضیح دهند

 

 تعیین تکلیف

 در قبرستان بقیع چند تن از معصومین و امامان ما دفن شده 
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 دقیقه 4 اند؟ 

 

 

 

 

 


