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رئوس  هفته ماه
 مطالب

خالصه گزارش تدریس و هدفهای جزئی و 
 رفتاری

 فعالیت های دیگر

ر
ه
م

 

 دوره اول
در این هفته دروس پایه سوم دوره می 

 شود
- 

 دوم

 درس اول
دانه ای 

 که
نمی  

خواست 
 بروید!

تدریس درس اول انجام می شود و بچه ها در این درس با اینکه 
خداوندآفریننده ماست و از این آفاینش هدف دارد آشنا می 

شوند.خداوند را به عنوان خالق قادر و توانا می شناسند.از آفرینش 
وانات و گیاهان برای بهره مندی  ما انسان ها آگاه می شوند.حی  

نمونه ای ازآفریده های خدا را و هدف 

آفریدن آن را بیان کنند و انجام کارهای 

 خواسته شده کتاب مربوط به درس اول

 آزمون مداد کاغذی

 سوم
 درس دوم
کودکی 
 بر آب

 

دانش آموزان با زندگی حضرت موسی )ع( 

 آشنا می شوند
عجزات الهی را می شناسند.با معجزات م

 پیامبران آشنا 

می شوند.و پی به قدرت خداوند و تحقق 

 و اجرا شدن وعده های الهی می برند.

آنچه درباره زندگی حضرت موسی می دانند در 

 .کالس بازگو می کنند
 انیمیشن زندگی حضرت موسی نمایش داده شود.

بچه ها به صورت قصه گو خودشان را جای 

صیتهای داستان قرار می دهند و داستان را شخ

 تعریف می کنند.

درباره معجزات پیامبران تحقیق می کنند و 

 به کالس می آورند.

در باره حضرت موسی رنگ آمیزی می کنند و 

 مطلب می نویسند.آزمون مداد کاغذی

 چهارم

ن
ا
ب
آ

 

 اول

 درس سوم
ما به 
 مسجد 
 می رویم

النبی و در این درس بچه ها با مسجد 

 مسجد قبا آشنا می شوند.

فواید و ثمرات نماز جماعت و حضور در 

 مسجد را یاد می گیرند.

با برخی از احکام نماز جماعت آشنا 

 می شوند.

 با فعالیت های مسجد آشنا می شوند.

دانش آموزان با فواید نماز جماعت 

 آشنا می شوند

با مفهوم امام جماعت و اقتدا کردن 

 آشنا می شوند.

ا مشکالت کشور فلسطین و با مساجد ب

 مهم کشورها آشنا می شوند

برگزاری نماز جماعت در مدرسه توسط دانش 

 آموزان و معاون مدرسه به عنوان امام جماعت

تهیه گزارش از مسجد محله شان و فعالیت 

هایی که در آن انجام می شود معرفی کردن 

 مساجد مهم که می شناسند.

 ساخت ماکت مسجد

قاشی مسجد و نوشتن یک بند درباره کشیدن ن

 مسجد

 خواندن سرود نماز به صورت گروهی

برگزاری آزمون عملکردی به صورت گروهی در 

 نمازخانه

 دوم نمایش انیمیشن آموزش وضو و نماز جماعت

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
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 سوم

درس 

 چهارم

یک نماز 

و ده 

 رکوع

دانش آموزان با بالهای طبیعی آشنا می 

 شوند

از آیات آشنا می با چگونگی خواندن نم

 شوند
با شرایط وجوب نماز آیات آشنا می 

 شوند.

با نحوه خواندن و احکام نماز آیات 

 آشنا می شوند.

 اجرای عمل نماز آیات در کالس

برگزاری آزمون عملکردی به صورت گروهی 

 درکالس

تحقیق در باره ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی 

آزمون مداد کاغذی -  

 چهارم

 
درس 
 پنجم

خنی که س
سه بار 
تکرار 
 شد!

آگاهی از اهمیت دادن پیامبر اسالم )ص( 

 به رعایت حقوق همسایه.

تاکید آیات قرآن بر رعایت احترام به 

یاد می گیرند که  والدین و همسایگان.

چگونه مراعات حال همسایگان را داشته 

 باشند.

اجرای نمایشی در رابطه بارفتار درست و نا 

 درست با همسایگان

م فعالیت های کتاب ،آزمون مداد کاغذیانجا  

ر
ذ
آ

 

 اول

 درس ششم

حرمی 
با دو 
 گنبد

دانش آموزان با امام هفتم )امام 

موسی کاظم او زندگی و رفتارهای او 

آشنا می شوند و توصیه می شود که از 

رفتارهای امامان و بزرگان درس زندگی 

بیاموزید و رفتار آن ها را سر مشق 

 زندگی خود قرار دهند(

 تحقیق درباره امام موسی کاظم انجام دهند

 انجام فعالیت های کتاب کار هدیه

 آزمون مداد کاغذی

 نمایش انیمیشن درباره امام موسی کاظم )ع(

 دوم

درس 
 هفتم

نماز در 
 کوهستان

با تیمم و چگونگی انجام آن و در چه 

جاهایی می توان به جای وضو تیمم کرد 

 آشنا می شوند

توسط دانش آموزان انجام اجرای عملی تیمم 

 فعالیت های کتاب کار

 آزمون مداد کاغذی

 سوم
درس 
 هشتم

دیدار 
 دوست

دانش آموزان با زندگی امام رضا )ع( 

 آشنا می شوند .

با دعبل و اشتیاق او به دیدار امام 

 )ع( اشنا می شوند.

بچه ها با زیارت و آداب زیارت بیشتر 

 آشنا می شوند

تحقیق می کنند درباره زندگی امام رضا  

در رابطه با مشهد محل زیارتگاه مسلمانان 

 تحقیق انجام دهد

 نمایش انیمیشن آموزش امام رضا)ع(
 خواندن سرود امام رضا)ع( به صورت گروهی

 کشیدن نقاشی حرم امام رضا و امام رئوف

 انجام فعالیت کتاب کار

 چهارم آزمون مداد کاغذی

ی
د

 

 اول
 درس نهم
کودک 
 شجاع

ش آموزان با امام نهم امام محمد دان

تقی و لقب ایشان و زندگی ایشان آشنا 

 می گردند

با سیره ی رفتاری امام جواد )ع( 

 آشنا می شوند.

آگاهی از بخشندگی و نیکوکاری 

 درزندگی 

 امام جواد )ع(

درباره زندگی امام محمد تقی تحقیق انجام 

 دهند.

 انجام نمایش به صورت گروهی.پخش انیمیشن در

 باره این امام بزارگوار

 انجام کارهای کتاب

 آزمون مداد کاغذی



 دوم
 درس دهم
روشن 
 ترین شب

دانش آموزان با بعثت و روز مبعث 

 بعثت آشنا می شوند.

آگاهی دانش آموزان از برانگیخته شدن 

 پیامبر )ص(به نبوت در مبعث

ساختن کارت تبریک به مناسبت روز مبعث و 

 هدیه آن به دوستان

ام فعالیت های کتابانج  

 آماده سازی سرود برای مبعث

 ساخت ماکت حرم پیامبر به صورت گروهی

 سوم

درس 
 یازدهم

نام را دانش 
آموزان 
 انتخاب

می کنند   

دانش آموزان با یک از یاران و 

دوستان باوفای پیامبر اسالم آشنا می 

 شوند.

درس دانش آموزان با اینکه دوستان 

ر می کنند واقعی چگونه با هم رفتا

 آشنا می شوند

به اهمیت محبت ورزی به دوستان و 

 اهمیت دوست در زندگی پی می برند.

با حدیث مومن آینه مومن است آشنا می 

 شوند.

نوشتن انشایی درباره دوستی و خواندن آن در 

 کالس انجام فعالیت های کتاب کار هدیه ها

 آزمون مداد کاغذی

یک آزمون در هفته چهارم این ماه  - چهارم

 دوره ای برگزار می شود
 آزمون دوره ای

ن
م
ه
ب

 

 اول

درس 
 دوازدهم
روزی 
برای 
تمام 
 بچه ها

با ابراز هم دردی با تمام بچه های 

 مظلوم آشنا می شوند.

با امام  زمان )عج( و ویژگی های  و 

 شرایط ظهور آن امام آشنا می شوند.

 بحث و گفت گو

امخواندن دعا برای ظهور هرچه زودتر ام  

 انجام فعالیت های کتاب

 برگزاری مسابقه منتظران ظهور در کالس

 برگزاری نمایشگاه نقاشی در این زمینه

 دوم

درس 
 سیزدهم
خاله 
 نرگس

آشنایی با جایگاه صله رحم در زندگی 

 ما.

آشنایی با توصیه ی پیشوایان دینی بر 

 اهمیت صله ی رحم

 شناخت آداب صله ی رحم

 بحث و گفت گو

لیت های کتابانجام فعا  

 اجرای نمایش درباره صله رحم

نوشتن انشا درباره رفتار پیامبر با 

 خویشاوندان

درس  سوم
 چهاردهم
اولین 
بانوی 
 اسالم

دانش آموزان با حضرت خدیجه همسر 

 فداکار پیامبر گرامی آشنا می شوند.

شناخت جایگاه فداکاری و ایثار حضرت 

 خدیجه )س( در تاریخ اسالم

ه حضرت خدیجهتحقیق دربار  

 خواندن داستانهایی درباره حضرت خدیجه

 انجام کارهای کتاب    آزمون مداد کاغذی
 چهارم



 

د
ن
ف
س
ا

 

 اول

درس 
پانزدهم 

یک 
ماجرای 

 زیبا

شناخت اهمیت ایثار و فداکاری در 

 زندگی ما

آشنایی با شهید عباس بابایی و شهید 

 صیاد شیرازی

ن در تحقیق درباره آدم های موفق و بیان آ

 کالس

 خواندن سرودهای درباره ایثار و گذشت.

صحبت درباره نیکی و جشن عاطفه ها و روحیه 

 ایثار و بخشش

 اجرای نمایش

 انجام کارهای کتاب      آزمون مداد کاغذی

 دوم
درس 
 شانزدهم
اسب 
 طالیی

شناخت امانتداری به عنوان یک ضرورت 

 و وظیفه.

آگاهی از تاکید قرآن بر اهمیت 

داریامانت  

 اجرای نمایش به صورت گروهی

کشیدن نقاشی و جمع آوردی مطلب درباره 

امانتداری.گفتن داستان هایی در باره 

 امانتداری.انجام بازی یک کالغ و چهل کالغ

 انجام کارهای کتاب     آزمون مداد کاغذی

 سوم

 چهارم

درس 
 هفدهم
آقا و 
خانم 
 بهاری

 تقویت روحیه ی تشکر و قدردانی

اخت راه های تشکر از معلمشن  

شناخت حق معلم به عنوان یکی از مهم 

 ترین حقوق

 ساخت کارت پستال درباره تشکر از معلم

 خواندن سرود معلم

 تحقیق درباره شهیدان معلم

 صحبت از راه های تشکر از معلم

 انجام کارهای کتاب   آزمون مداد کاغذی

ن
ی
د
ر
و
ر
ف

 

 سوم
درس 
 هجدهم
چشمان 
همیشه 
 باز

ی از توصیه امام سجاد )ع( در آگاه

 مورد حق معلم بر شاگردان

تشکر و قدر دانی از خداوند به خاطر 

 تمام نعمت ها

آشنایی با مفهوم عبارت دنیا مزرعه 

 آخرت است.

 

 

 صحبت درباره دوربین و عملکرد آن

بحث و گفتگو برای پیدا کردن نام جدید برای 

 درس

ارتباط این درس با درس قرآن و تکمیل 

عالیت کتاب صحبت درباره رفتار خوب و بد ف

 چهارم ما

ت
ش
ه
ب
ی
د
ر
ا

 اول 
درس 
 نوزدهم

خدا جون 
از تو 
 ممنونم

آشنایی با موضوع چهره واقعی ما در 

 اخرت را اعمال ما در دنیا می سازد

دانش آموزان یاد می گیرند برای 

سربلندی در جهان آخرت چه کارهایی 

 انجام می دهند
ش کار خوب و جزای در رابطه با پادا

 کار بد آشنا می شوند

دانش آموزان می فهمند که کسی هست که 

تمام کارهای درست و نادرست ما را می 

 بیند

احساسی که هنگام انجام کار خوب دارند در 

 کالس توصیف کنند

هر کدام از دانش آموزان بیان می کنند چه 

وقت از دیدن تصویر کارهای خوشحال و چه 

ی شوندزمانی غمگین م  

انشایی درباره چگونه می توانیم درباره 

سربلندی از خدا کمک بخواهیم بنویسند و در 

کالس بخوانند انجام فعالیت های مربوط به 

 دوم کتاب

 سوم
 آزمون دوره ای

 چهارم


