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 اهداف

 هدف کلی: 

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با بهشت و جهنم آشنا 

 شوند.

 اهداف رفتاری: 

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اعمال نیک و بد در  آشنایی با نام بهشت و جهنم به عنوان محل اجزای-1

 جهان آخرت

 تمایل به آشنایی بیشتر با بهشت و جهنم -0

 تالش برای رسیدن به نعمت های بهشتی و دوری از جهنم -3

 آشنایی با پیام قرآنی -5

 دانش آموزان با مطالب درس قبل آشنا هستند. رفتار ورودی

ارزشیابی 

 تشخیصی

 یم.سواالتی از درس قبل از دانش آموزان می پرس

 ماژیک –تابلو  –کتاب هدیه های آسمانی سوم ابتدایی رسانه های 
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 آموزشی

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 

 ورودی و ایجاد انگیزه

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

قرائت آیات مربوط به پیام قرآنی درس در ابتدای تدریس -1

 .آن )صوت(توسط یکی از دانش آموزان با پخش لوح فشرده 

کارت هایی که برخی از رفتارهای پسندیده و تعدادی از  -2

رفتارهای ناپسند بر روی آن ها نوشته شده است را تهیه و به 

ام از س بیاوریم و از دانش آموزان بخواهیم که هرکدالک

رفتارهایی را که دوست دارند را بردارند. آن دسته از اعمالی 

مهربان )راکه در وجودشان است در دفتر بنویسند؛ مانند 

هستم،همیشه سخن راست میگویم، قران میخوانم، نماز می 

در جریان درس صفات ( خوانم، به دوستم کمک می کنم...
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موزان می بهشتیان را شرح می دهیم و در پایان از دانش آ

خواهیم با توجه به صفات و اعمالی که دوست دارید در خود 

 ایجاد کنید پاداش شما چیست؟

حل جدول مربوط به کتاب هدیه های آسمان پایه چهارم  -3

 .می تواند شروع خوبی برای این درس باشد

نکته: هیچ فردی بد خویش را نمی خواهد و دائماً به دنبال 

آمیزی  آموزان با رنگ . دانشخوبی و سعادت خویش میگردد

کارهای خوبی که دوست دارند در آن ها وجود داشته باشد به 

می رسند. حتماً خودمان این فعالیت را « بهشت »عبارت 

 .انجام دهیم

 ارزشیابی:

آموزان بهشت و جهنم را محلی  در پایان انتظار داریم تا دانش

ین برای پاداش و جزای اعمال خویش معرفی کنند و همچن

سعی می کنند تا کارهای خوب و نیکو انجام دهند پیام قرآنی 

را صحیح بخوانند و مفهوم آن را با ذکر مصادیق متنوع از دنیا 

 . توضیح دهند

 

 تعیین تکلیف

 

به کمک خانواده یک نقاشی زیبا از درس باغ همیشه بهار 

 رسم کنید و به کالس ارائه شود.

 

 

 دقیقه 4
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