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 فعالیت های محوری فاهدا ماه درس

 تقویت حس خوشایند دانش آموزان نسبت به نعمت های خدا مهر هدیه های خدا

 بیان نعمت هایی که خداوند در وجودش به ودیعه نهاده

 نقاشی در مورد نعمت های مختلف خداوند

 آشنایی با مهربانی خدا مهر پرندگان چه می گویند

 تقویت احساس عالقه و محبت ، نسبت به خداوند و مهربانی های او

 تشکر از خداوند ، به خاطر نعمت های فراوانی که به ما داده است.

اجرای نمایش حیوانات و چگونگی شکر گزاری از 

 خداوند

 ، نسبت به خداوند مهربان تقویت احساس عالقه و محبت مهر خاطره ی ماه

 آشنایی با دعا به عنوان راه گفت و گو با خداوند 

 آشنایی با دعا به عنوان وسیله ای برای بیان خواسته ها

اجرای نمایش و تهیه ی کتاب دعا و آرزو های من 

 تلفیق با درس فارسی

 درک مهربانی و محبت های پیرامون دانش آموزان مهر مهربان تر از مادر

 مشاهده و تشخیص نمونه هایی از محبت ها و مهربانی های پیرامون خود

 آشنایی با این که خداوند بنده هایش را دوست دارد.

ه برنامهی مصاحبه از والدین توسط دانش آموزان که ب

 نظر آن ها چه کسی از همه مهربان تر است و چرا 

 است وضو بگیریمآشنایی با وضو و مواردی که الزم  آبان وضو می گیریم

 تقویت احساس خوشایند نسبت به وضو گرفتن

 توانایی انجام وضو ، با رعایت شرایط و ترتیب مراحل آن

 انجام دادن وضو به صورت عملی در حیاط مدرسه

 آبان پیامبران خدا

 

 

 آشنایی با نام پیامبران بزرگ الهی

 آشنایی با نام پیامبر اسالم حضرت محمد ) ص ( 

 آشنایی بیشتر با پیامبراهن بزرگ الهیتالش برای 

ه تهیه ی یکی غاز داستان های پیامبران بزرگ الهی ب

 صورت پاور پوینت توسط دانش آموزان

 آشنایی با رفتار مهربانانه ی پیامبر اکرم ) ص ( در برخورد با کودکان آبان مهمان کوچک

 تقویت احساس عالقه و احترام نسبت به پیامبر اکرم ) ص ( 

 تالش برای آشنایی بیشتر با رفتار پیامبر اکرم ) ص ( در برابر کودکان

 وتحقیق در مورد زندگی پیامبر با استفاده از کتاب 

 اینترنت

 آشنایی با یکی از جشن های مسلمانا  آذر جشن میالد

 آشنایی با نام پدر و مادر پیامبر اکرم ) ص (

  احساس عالقه و احترام به پیامبر اکرم ) ص (

برگزاری یک جشن با توجه به یکی از مناسبت های 

 اسالمی 

 آشنایی با مهربانی حضرت علی ) ع ( و خانواده ی آن حضرت آذر خانواده ی مهربان

 تقویت عالقه و محبت به امی المؤمنان ) ع (و خانواده ایشان

 تالش برای آشنایی بیشتر با رفتار و زندگی حضرت علی ) ع ( و خانواده ایشان

 اجرای نمایش متن توسط دانش آموزان

 تحقیق در مورد زندگی حضرت علی ) ع (

  آشنایی با اهل بیت پیامبر اسالم ) ص ( آذر اهل بیت پیامبر

 نام خدابه 

 درس ساالنه ی هدیه های آسمانطرح 

 97-98آموزگار : نرگس اکبرنژاد                               سال تحصیلی نام 



2 
 

 

 تقویت احساس عالقه و محبت نسبت به اهل بیت پیامبر ) ص (

 تالش برای آشنایی بیشتر پیامبر ) ص (

 درساجرای نمایض توسط دانش آموزان با موضوع 

 

 آشنایی با طرز ادای یک نماز دو رکعتی دی نماز بخوانیم

 تقویت عالقه مندی دانش آموزان به اقامه نماز 

 ادای یک نماز دو رکعتی با رعایت شرایط آن

رفتن به مسجد و خواندن یک نماز دو رکعتی در 

 مسجد

 آشنایی بیشتر با حضرت علی  دی پدر مهربان

 9نسبت به شخصیت حضرت علی ) ع  ایجاد عالقه و احساس احترام

 تالش برای الگو گیری از امام علی ) ع (

  دعوت از چند پدر برای ایجاد انگیزه درس

 آشنایی با امام حسن ) ع ( به عنوان امام دوم مسلمانان بهمن بهترین دوست

 تقویت احساس عالقه و محبت نسبت به امام حسن ) ع (

 امام حسن ) ع (تالش برای الگو گیری از رفتار 

تهیه ی یکی از داستان های زندگی امام حسن ) 

 ع(

 آشنایی بیشتر با امام حسین ) ع (  بهمن دعای باران

 تقویت احساس عالقه و احترام نسبت به حضرت سید الشهدا

 تالش برای الگو گیری از امام حسین ) ع (

برگزاری مراسم عزاداری ده ی اول محرم و دعوت از 

 مراسم یک مداح در

 به عنوان یکی از آداب اسالمی« سالم » آشنایی با  بهمن بچّه ها سالم

 تمایل به سالم کردن در برخورد با دیگران

 الگوگیری از رفتار پسندیده ی حضرت محمد ) ص ( در پیش قدم بودن در سالم

 

 درک اهمیت نظافت و پاکیزگی و آگاهی از نیاز خود به پاکیزگی اسفند طبیعت زیبا

 تالش به رعایت پاکیزگی و نظافت در مکان ها و شرایط مختلف

 آشنایی با پیام قرآنی درباره ی یکی از نعمت های خدا که موجب پاکیزگی است.

 گردش علمی به یک جای تفریحی

 آشنایی دغانش آموزان با اذان به عنوان اعالم کننده ی اوقات نماز اسفند وقت نماز

 آشنایی دانش آموزان با اوقات نماز 

 تقویت احساس عالقه ی دانش آموزان به فراگیری اذان و ادای نماز

ا بتحقیق در رابطه بامقایسه ساعت اذان در شهر ساری 

دیگر شهر های ایران و کشورهای مختلف تلفیق با 

 درس علوم فصل گردش زمین  

 راستگویی آشنای با اهمیت و نتایج  فروردین راز خوشبختی

 تقویت گرایش به راست گویی در بچّه ها

 تالش برای رعایت راست گویی در شرایط مختلف

نوشتن خاطره ای از یک دروغ خود و عاقبت آن به 

 همران نتیجه گیری

 ( ع آشنایی دانش آموزان با نام مبارک حضرت امام زمان ) اردیبهشت جشن بزرگ

 ) ع ( تقویت عالقه و محبت نسبت به امام زمان

 تمایل و آمادگی برای برگزاری و حضور در جشن نیمه ی شعبان

برگزاری یک جشن با توجه به یکی از مناسبت های 

 اسالمی

 آشنایی با برخی آداب غذا خوردن اردیبهشت در کنار سفره

 تمایل به رعایت آداب اسالمی غذا خوردن 

برنامه ی تفریحی ناهار در مدرسه با هدف آموزشی 

 نظرمورد 


