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توضیحات درس
متن درس برای آموزش اوقات نماز است که در سه محیط خانه، مدرسه و مسجد صورت می گیرد و به اذان در هریک از اوقات 
توجه شده است. در این پایه، یادگیری متن عربی و یا ترجمٔه اذان اجباری نیست. تنها کافی است بچه ها با اذان و اهمیت آن آشنا شوند. 

عالوه بر اوقات نماز، این درس تعداد رکعات هر نماز را نیز بیان می کند. 

اهداف درس
1ــ آشنایی دانش آموزان با اذان به عنوان اعالم کنندٔه اوقات نماز

2ــ آشنایی دانش آموزان با اوقات نماز
3ــ تقویت احساس عالقٔه دانش آموزان به فراگیری اذان و ادای نماز

انتظارات
دانش آموز طی فرایند آموزش:

1ــ اوقات اذان را بیان می کند.

درس هفدهم: وقت نماز
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وقت نماز
- قوقولی قوقو ...

اين صداي خروس همسايه است که هر روز صبح زود می  خواند.
از خواب بيدار مي شوم. سحرگاه زيبايي است.

مادرم با چادر سفيدش آماده است تا با هم نماز بخوانيم. 
او به من ياد داده است که صبح دو رکعت نماز مي خوانيم. 

او مي گويد: وقتي خورشيد طلوع مي كند، وقت نماز صبح به پايان مي رسد.
  

ظهر است. خورشيد به وسط آسمان رسيده است.
صداي اذان در حياط مدرسه مي پيچد. 

من و دوستانم وضو مي گيريم و به نمازخانه مي رويم. من دوست دارم نمازم را 
به جماعت بخوانم!

من ياد گرفته ام که نماز ظهر و عصر هر کدام چهار رکعت است.
معّلم ما مي گويد: براي خواندن نماز تا غروب آفتاب وقت داريم.

 
خورشيد غروب می کند.

بار ديگر صداي زيباي اذان از مسجد محّله شنيده مي شود.
پدرم مي گويد: اذان ما را به نماز دعوت مي كند.

به همراه پدر و مادرم به مسجد مي رويم. من دوست دارم نمازم را در مسجد 
بخوانم. 

اّول سه رکعت نماز مغرب مي خوانيم و بعد چهار رکعت نماز عشا.
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2ــ به اذان گفتن ابراز عالقه می کند.
3ــ احساس شادی و نشاط خود را از خواندن شعر ابراز می کند.

4ــ شعر را به صورت روان و یا در قالب سرود می خواند.
5ــ تمایل دارد که در مدرسه نماز بخواند.

مفاهیم کلیدی
اوقات نماز

اذان

مراحل تدریس
پیشنهادهایی برای شروع مناسب تدریس

ــ با توجه به عنوان درس، می توانید بحث را از عنوان آغاز کنید.
ــ برای ایجاد انگیزه پخش نوای زیبای اذان جذابیت الزم را ایجاد می کند.

ــ چنانچه دانش آموزی با اذان آشنایی دارد می تواند آن را در کالس برای دوستانش بخواند.
ــ می توانید شعر )سرود بیداری( را در شروع درس بخوانید. )البته با لحنی زیبا و دلنشین(

پیشنهاد برای انتخاب روش تدریس مناسب
ــ متن درس را در قالب یک قصه بخوانید. توجه بچه ها را به تصاویر درس )بخش ببین و بگو( جلب کنید تا دریافت محتوای 

درس بهتر صورت پذیرد.

نکته: هرچند که متن اذان در درس نیامده است، اما می توانید از لوحه های اذان در درس قرآن پایٔه سوم کمک 
بگیرید و در معرض دید دانش آموزان قرار دهید و یک  بار از روی آن بخوانید.

ــ از ذوق و سلیقٔه بچه ها کمک بگیرید و از آن ها بخواهید برای شعر درس، آهنگ و لحن مناسبی پیشنهاد دهند.
ــ می توانید دربارهٔ سحرهای ماه رمضان و حال و هوای بچه ها در آن هنگام سؤال کنید.

فعالیت های پایان درس
فکر می کنم: پاسخ بچه ها موارد زیر می باشد: هنگام نماز ظهر، هنگام نماز عصر، هنگام نماز مغرب، هنگام نماز عشاء.

دوست دارم: از جلسٔه قبل به بچه ها بگویید وسایل نماز خود را برای انجام یک نماز دو رکعتی به مدرسه بیاورند، سعی کنید 
در نمازخانٔه مدرسه این نماز را برپا کنید. 

با هم بخوانیم: خواندن دسته جمعی شعر شور و نشاط فراوانی به کالس می بخشد، از بچه ها بخواهید با بیان خود مفهوم شعر 
را بیان کنند.

امین و مینا: بهتر است به صورت انفرادی انجام شود.
ببین و بگو: می توانید از بچه ها بخواهید عالوه بر نوشتن اوقات نماز در زیر هر تصویر، برای هر تصویر داستان کوتاهی بسازند 

و تعریف کنند.
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دانستنی های معلم 
نکته 1: تشویق به حضور در مسجد و یا نمازخانٔه مدرسه یکی از اهداف ضمنی این درس است. دانش آموز می آموزد که 

خواندن نماز به صورت جماعت چه در مسجد و چه نمازخانه ارزش بیش تری از خواندن آن به تنهایی دارد.
نکته 2: تشویق مخاطب به حضور در مسجد و نمازخانه به همراه دوستانش از دیگر مطالب قابل توجه است. این امر موجب 
انگیزه دانش آموزان برای به همراه آوردن دوستان خود در این اماکن می شود و به نوعی امر به معروف را در مورد آنان عملی می سازد. 

این نکته از این عبارت درس »من و دوستانم وضو می گیریم و به نمازخانه می رویم« و نیز فعالیت »دوست دارم« قابل استفاده است.
نکته 3: توجه دادن دانش آموزان به این مسأله که صدای اذان در حقیقت صدای دعوت خداوند است که ما را به گفت وگوی 

با خود دعوت می کند، می تواند آن ها را به خواندن نماز و خصوصاً نماز اول وقت تشویق کند. 
توضیحات بیش تر و مثال مناسب آن در بخش »دانستنی های معلم« درس دوم ذکر گردید. در این درس سخن پدر که: اذان ما 

را به نماز دعوت می کند، اشاره به همین مطلب دارد.
نکته 4: در درس دوم بیان شد که همه موجودات با زبان خود در حال شکرگزاری از خداوندند، در این درس این مطلب در 
قالب شعر »سرود بیداری« آمده است. هدف شعر توجه دادن دانش آموز به این نکته است که وقتی همه موجودات به ذکر و دعای با خدا 

مشغولند، حیف است که من از این کار خیر، دور بمانم. من که کمتر از گنجشک و بلبل نیستم.
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توضیحات درس
داستان درس دربارٔه مردی است که خود را با عجله به پیامبر اکرم )ص( می رساند، به سخنان ایشان در مسجد گوش می دهد و 
اظهار می کند که می خواهد انسان خوب و درستکاری باشد. پیامبر اکرم )ص( ایشان را با این جمله هدایت می کنند: اگر می خواهی 

خوش بخت باشی، هرگز دروغ نگو.
اهمیت راستگویی و عواقب دروغگویی در ادبیات دینی ما بسیار مورد توجه قرار گرفته است؛ به گونه ای که در یک حدیث، 
»کتاب  داستان،  این  منبع  می نماید.  تأکید  را  معنا  همین  دیگر  نوعی  به  نیز  داستان  این  است.  شده  شمرده  بدی ها  همه  کلید  دروغ 

بحار األنوار، ج69، ص262« می باشد. 

اهداف درس
1ــ آشنایی دانش آموزان با اهمیت و نتایج راستگویی

2ــ تقویت گرایش به راستگویی در بچه ها
3ــ تالش برای رعایت راستگویی در شرایط مختلف

درس هجدهم: راز خوشبختی

مرد از راه دوري آمده بود. 
با عجله از كوچه های مدينه گذشت و خود را به مسجد رساند.

پيامبر خدا برای يارانش سخن می  گفت و آن ها را به كارهاي خوب تشويق 
مي كرد. 

مرد جلو رفت و سالم کرد. رسول خدا و ياران، جواب سالمش را دادند و 
برايش جايي باز كردند تا او بنشيند.
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راز خوش بختى
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ي حرف هاي پيامبر تمام شد، مرد برخاست و گفت:  وق
اي رسول خدا من مي خواهم آدم خوبي باشم تا همه مرا دوست داشته باشند. 

مي خواهم هميشه زندگي خوبي داشته باشم. 
ياران پيامبر از سخن مرد تعّجب كردند! 

نگاهشان به لب هاي پيامبر دوخته شد تا پاسخ او را بشنوند.
رسول خدا كمي فكر كرد و گفت: 

اگر مي خواهي خوش  بخت باشي، هرگز دروغ نگو!
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انتظارات
دانش آموز طی فرایند آموزش:

1ــ رو راستی و صداقت در گفتار را یکی از ویژگی های انسان مسلمان می داند.
2ــ دربارهٔ متن درس گفت وگو و قضاوت می کند.

3ــ با ذکر خاطرات و تجربیات خود، نتایج و فواید راستگویی را در زندگی روزمرهٔ خود، بیان می کند.
4ــ به نمونه هایی از مصادیق و راستگویی در زندگی روزمرٔه خود اشاره می کند.

5ــ سعی می کند در گفتارهایش درستی و راستی را پیشه کند.

مفاهیم کلیدی
راستگویی
خوشبختی

مراحل تدریس
پیشنهادهایی برای انتخاب روش تدریس مناسب

ــ برای ایجاد انگیزه با عنوان درس آغاز کنید و توجه بچه ها را به تفکر دربارٔه این راز جلب نمایید.
ــ وقت مناسبی را به خواندن داستان یا تعریف داستان اختصاص دهید.

یا دانش آموزان دربارٔه راستگویی در زندگی فرصت خوبی برای بحث و گفت و گوی  یا تجربیات خود شما  بیان خاطرات  ــ 
کالسی فراهم می کند.

ــ می توانید دانش آموزان را در یک موقعیت فرضی قرار داده و سپس دربارهٔ آن در کالس بحث و گفت    و گو کنید.

فعالیت های پایان درس
فکر می کنم: همٔه ما دوست داریم خوش بخت باشیم؛ پس باید کارهای خوب انجام دهیم. دروغ نگوییم، مؤدب باشیم، راستگو 
باشیم، به دیگران احترام بگذاریم و... . هر پاسخی که بار مثبت دارد را می پذیریم؛ اما توجه داشته باشیم که با توجه به محتوای درس، 

دانش آموزان می بایست مورد »همیشه راست می گوییم« را در شمار موارد ذکر کنند.
گفت    و گو کنیم: دربارٔه فایده های راستگویی و نتایج دروغ گویی در کالس بحث و گفت    و گو کنید تا دانش آموزان خودشان به 

قضاوت در مورد موارد فوق برسند و مطالب را کامل کنند.
پاسخ  های احتمالی دانش آموزان به این فعالیت عبارت است از: فایده های راستگویی )خدا پاداش می دهد؛ همه، ما را دوست 
خواهند داشت؛ دیگران به ما اعتماد می کنند و...( و نتیجه های دروغ گویی )خدا ما را دوست ندارد، دیگران به ما اعتماد نمی کنند، 

کسی با ما دوست نمی شود و...(.
امین و مینا: طبیعتاً پاسخ هر دانش آموز متناسب با توانایی هایش است که در این قسمت نوشته می شود.
بازی و نمایش: به دانش آموزان فرصت دهید تا نمایشی دربارهٔ آثار راستگویی و دروغگویی اجرا کنند.
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اهداف کلیعناوین کارنامه
شمارۀ 
درس

سطوح عملکردنشانه های تحقق

آداب و اخالق 
اسالمی

نتایج  و  آثار  با  آشنایی  ــ 
از  پرهیز  و  راستگویی 

دروغ
18

نتایج  و  اهمیت  بیان  ــ 
برای  تالش  و  راستگویی 

رعایت آن

خیلی 
خوب

ــ اهمیت و نتایج راستگویی را بیان می کند و همیشه برای 
رعایت آن تالش می نماید

خوب
غالب  در  و  می کند  بیان  را  راستگویی  نتایج  و  اهمیت  ــ 

موارد برای رعایت آن تالش می نماید

قابل 
قبول

برخی  در  و  می کند  بیان  را  راستگویی  نتایج  و  اهمیت  ــ 
موارد برای رعایت آن تالش می نماید

نیازمند 
آموزش 
و تالش 

بیشتر

بیان  را  راستگویی  نتایج  و  اهمیت  آموزگار  کمک  با  ــ 
می کند و گاهی برای رعایت آن تالش می نماید

ارزشیابی
بهترین ابزار برای تدریس و ارزشیابی این درس، بحث و گفت و گو با دانش آموزان و دریافت نظرات آنان در خالل کار گروهی 
فایده و اهمیت  از موضوع مورد بحث پی می برید. خوب است دربارٔه  تلقی بچه ها  به طرز  نمایشی  بازی  از  بهره گیری  با  آن هاست. 

صداقت با بچه ها گفت و گو کنید و نظرات آنان را جویا شوید.
می توانید از بچه ها بخواهید کارهای خوب یک هفتٔه خود را تنظیم کنند و دربارٔه آن ها قضاوت کنند.

به بچه ها بگویید حجم گزارشی که برایتان می آورند مهم نیست، آنچه که اهمیت دارد صداقت در ارائٔه گزارش است.
این فعالیت تمرینی است برای خود ارزشیابی کودکان و به شما در ارزشیابی بچه ها کمک می کند.

عالوه بر موارد فوق، به نکات زیر در ارزشیابی توجه داشته باشید:

دانستنی های معلم 
نکته 1: در این درس نیز به مسجد اشاره شده است. مخاطب با خواندن این درس، به صورت ناخودآگاه مسجد را محلی 
مقدس و مکانی که در آن به کارهای خوب و نیک توصیه می شود، می داند. در درس ذکر شده که پیامبر در مسجد، یاران خویش را به 
کارهای خوب تشویق می کرده است. همین جمالت کافی است تا در ذهن دانش آموز، مسجد به عنوان محل یادگیری کارهای خوب 

نقش بندد.
نکته 2: در این درس به صورت گذرا به برخی از آداب و رفتارهای پسندیده که باید در حضور دیگران رعایت کرد، اشاره شده 
است. اول آنکه، اگر در جمعی بودیم و فردی تازه وارد، داخل شد، حتماً برایش جایی باز کنیم. این کار نشان از احترام ما به اوست.
دوم آنکه، اگر کسی در حال صحبت است و ما حرف یا سؤالی داریم، صبر کنیم تا صحبت طرف مقابل تمام شود و بعد شروع 
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به صحبت کنیم. همان گونه که آن مرد صبر کرد تا حرف های پیامبر تمام شود و بعد شروع به صحبت کرد. 
سوم آنکه، وقتی وارد جایی شدیم به افراد آنجا سالم کنیم.

نکته 3: با الگوگیری از اخالق پیامبر به دانش آموز یاد دهیم که همیشه وقتی سؤالی از او پرسیده می شود، خوب فکر کند و بعد 
پاسخ گوید. زیرا برخی دانش آموزان نسنجیده و بدون هیچ تأملی سعی در دادن جواب به پرسش ها می کنند. در این درس آمده است که 

پیامبر در پاسخ به سؤال، کمی فکر کرد و بعد پاسخ گفت. 
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توضیحات درس
متن درس از زبان کودکی بیان شده که آمادگی مردم برای برپایی جشن بزرگ والدت امام زمان)ع( از خانه تا مسجد محله را 

به صورت گزارش، ارائه می دهد.
در این درس ضمن آنکه بچه ها با نام مبارک امام زمان)ع( آشنا می شوند، عالقه مندی و آمادگی خود را برای برگزاری هرچه 

باشکوه تر جشن نیمه شعبان در روز میالد آن امام همام، نشان می دهند.
آشنایی با امام زمان به عنوان امام زندٔه ما مسلمانان جزء آن بخش از اهداف دورٔه ابتدایی است که به تدریج و از طریق تعمیم ها و 
مفاهیم مناسب هر پایه، محقق می شود. بنابراین شتاب در معرفی تمام ویژگی ها و خصوصیات زندگی و امامت ایشان، ضرورتی ندارد. 
اهداف جزئی مربوط به این زمینه با توجه به افزایش توانایی های بچه ها در پایه های مختلف تقسیم شده است و تا انتهای دورٔه ابتدایی 

کامل می شود.
در متن درس، آداب مختلفی برای برگزاری جشن نیمه شعبان مطرح شده است: تزئین مدرسه و مسجد، پخش کردن شکالت 

و شیرینی، برگزاری مراسم در مسجد و... . 
اینکه چرا تعداد 14 گل در کالس نصب شده است، می تواند از دانش آموزان پرسش و به سوی تعداد معصومین )علیهم السالم( 

جهت دهی گردد. مرور اسامی این بزرگواران تا امام دوازدهم، در قالب شعر یا به طور ساده توصیه می شود.

درس نوزدهم: جشن بزرگ
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جشن بزرگ

در خانه
صبح که به مدرسه مي رفتم، 

مادرم حياط خانه را جارو مي  کرد. 
پدر، گل  هاي محّمدي را آب مي  داد. کوچه آب  پاشي شده بود. بوي بهار مي  آمد.

در مدرسه
من و دوستانم به کمک معّلم، کالس را تزيين کرديم و چهارده گل سرخ و سفيد 

را از سقف آويزان کرديم. کالس ما خيلي زيبا شد.
89
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اهداف درس
1ــ آشنایی دانش آموزان با نام مبارک حضرت امام زمان)ع(

2ــ تقویت عالقه و محبت نسبت به امام زمان)ع(
3ــ تمایل و آمادگی برای برگزاری و حضور در جشن نیمٔه شعبان

انتظارات
دانش آموز طی فرایند آموزش:

1ــ نام امام زمان)ع( را می داند.
2ــ به مشارکت برای برگزاری جشن نیمٔه شعبان عالقه نشان می دهد.

3ــ تمایل برای حضور در جشن نیمٔه شعبان.

مفاهیم کلیدی
امام زمان

جشن نیمه شعبان

مراحل تدریس
پیشنهاد برای شروع مناسب تدریس

ــ دانش آموزان خاطرات و یا تجربیات خود را دربارهٔ جشن نیمه شعبان بیان کنند.
ــ بیان داستان یا خاطره ای از برگزاری این جشن در سال های قبل توسط معلم یا یکی از مربیان مدرسه.

پیشنهادهایی برای انتخاب روش تدریس مناسب
ــ متن درس را بخوانید.

ــ از بچه ها بخواهید به تصویر درس دقت کنند و هرچه دربارهٔ این تصویر به نظرشان می رسد بیان کنند.
ــ از بچه ها بخواهید برای برگزاری چنین جشن باشکوهی پیشنهاد دهند و برنامه ریزی کنند.

ــ خوب است این درس در یکی از اعیاد تدریس شود.
ـ مالحظه نمایید. ـ تهیه شده در دفتر تکنولوژی آموزشیـ  ــ مناسب است فیلم روش تدریس این درس را از DVD راهنمای معلمـ 

ــ از بچه ها بخواهید اگر شعر یا سرودی دربارٔه حضرت می دانند برای دوستانشان در کالس بخوانند.

فعالیت های پایان درس
دوست دارم: دانش آموزان به هر کار خوب و پسندیده ای که اشاره کنند، می پذیریم.

جشن بگیریم: مناسب است این برنامه های پیشنهادی توسط دانش آموزان در قالب کار گروهی و براساس شیوه های مشارکتی 
ارائه شود. بچه ها می توانند به این موارد اشاره نمایند: شیرینی پخش می کنند، تزئین می کنند، زمین را آب و جارو می کنند، وسائل مورد 

نیاز را تهیه می کنند، پرچم می زنند، شعری برای هم خوانی آماده می کنند و... .
یک کار خوب: این فعالیت بهتر است انفرادی انجام شود تا احساس عالقه و محبت به حضرت امام زمان)ع( را در بچه ها تقویت کند.
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ارزشیابی
عالوه بر فعالیت های مناسب مورد نظر شما آموزگار محترم، مواردی که می توانند در ارزشیابی دانش آموزان به شما کمک کنند 

عبارتند از:

اهداف کلیعناوین کارنامه
شمارۀ 
درس

سطوح عملکردنشانه های تحقق

مراسم اسالمی، 
امامت

دوازدهم  امام  با  آشنایی  ــ 
ادای  و  شیعیان  زنده  امام 

احترام نسبت به ایشان

ــ آشنایی با مراسم نیمه شعبان 
میالد امام زمان )عج(

19

ــ با رعایت احترام، 
را  دوازدهم  امام 

معرفی می کند

بــرگــزاری  در  ــ 
شعبـان  نیمه  مـراسم 
میالد امام زمان )عج( 

مشارکت می کند

خیلی 
خوب

ــ امام دوازدهم را با احترام معرفی می کند
امام زمان) عج( فعاالنه  نیمه شعبان میالد  ــ در مراسم 

مشارکت می کند

خوب
ــ امام دوازدهم را با احترام معرفی می کند

ــ در مراسم نیمه شعبان میالد امام زمان) عج( مشارکت 
می کند

قابل 
قبول

ــ امام دوازدهم را با احترام معرفی می کند
امـام  میـالد  شعبـان  نیـمه  مـراسم  در  بـرای شرکت  ــ 

زمان  ) عج( ابراز عالقه می کند

نیازمند 
آموزش 
و تالش 

بیشتر

ــ با کمک آموزگار  امام دوازدهم را با احترام معرفی 
می کند

ــ با راهنمایی آموزگار در برگزاری مراسم نیمه شعبان 
میالد امام زمان) عج( مشارکت می کند

دانستنی های معلم 
نکته 1: یکی از مهم ترین نکاتی که این درس به آن توجه دارد، آموزش همکاری و کار گروهی در بزرگداشت مناسبت ها و ایام 

مذهبی است. چه در خانه و چه در مدرسه و محل، همه با کمک هم مشغول تزئین هستند.
بایستی فرهنگ مشارکت در بزرگداشت مناسبت های دینی در بین دانش آموزان جا بیفتد تا هرکس به فراخور توانایی اش در 
این کارها مشارکت کند. این مسأله با عباراتی همچون »من و دوستانم به کمک معلم«، »برادر بزرگترم با دوستانش« و... پررنگ شده 

است.
نکته 2: توجه به حضور در مسجد برای خواندن نماز جماعت و برای شرکت در مراسم مذهبی از جمله نکات دیگر درس 

است.
نکته 3: ایجاد یک تصور شیرین و دوست داشتنی از زمان ظهور از دیگر نکات درس است تا عالقه مخاطب را به آن دوران 

و تالش برای تحقق آن، بیش تر کند: »همه جا آباد و سرسبز می شود و همه با خوبی و خوشی در کنار هم زندگی می کنند«. 
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درس بیستم: در کنار سفره

از باالي تّپه، همه جا سرسبز و زيبا ديده مي شود.
پدر و عمو در مزرعه مشغول كار هستند.

رضا، پسر عمويم با سفره اي در دست نزديك مي شود.
از تّپه پايين مي آيم. 

به كنار چشمه مي رويم و دست هايمان را مي شوييم. 
آب چشمه زالل و خنک است. 

به رضا كمك مي كنم تا سفره را پهن 
كند. 

چه غذاي خوش مزه اي آورده 
است!

پدر با «بسم اهللا الّرحمن الّرحيم» 
شروع مي كند.

و به ما مي گويد: بّچه  ها! خدا اين 
نعمت  ها را به ما داده است. پس 
بايد غذا را با نام او شروع كنيم.

من هم زير لب مي گويم ...
نگاهم به عمو می ا فتد. او لقمه ها را کوچک بر مي دارد و با 

دهان بسته، آرام و بي صدا مي جود. 
بعد از غذا پدر خدا را شکر می  کند و مي گويد: الحمد هللا، خدايا به همه ی 

گرسنگان غذا بده!
من هم زير لب دعا مي كنم ...
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در كنار سفره
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با كمك هم سفره را جمع می کنيم. من تّكه هاي ريز نان را پايين درخت 
 می ريزم. 

گنجشك ها روي زمين می نشينند و جيك جيك مي كنند.
فكر  می کنم آن ها مي گويند: ...

توضیحات درس
داستان درس مربوط به پسر روستایی است که به همراه پدر، عمو و پسر عموی خود در مزرعه مشغول غذا خوردن می شوند که 
به آدابی نظیر شستن دست ها قبل و بعد از غذا، کمک در پهن نمودن سفره، گفتن بسم اللّٰه الرحمن الرحیم قبل از غذا، برداشتن لقمه های 
کوچک، جویدن با دهان بسته، بی صدا و آرام جویدن غذا، تشکر از خداوند با ذکر الحمدللّٰه در پایان غذا، دعا کردن برای افراد گرسنه، 
دور نریختن باقی مانده های غذا و... اشاره شده است. در پایان می توان با کامل نمودن عبارت پایانی درس، میان این درس و درس 

»پرندگان چه می گویند« یک ارتباط افقی برقرار نمود. 

اهداف درس
1ــ آشنایی با برخی آداب اسالمی غذا خوردن
2ــ تمایل به رعایت آداب اسالمی غذا خوردن

3ــ رعایت آداب اسالمی غذا خوردن
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انتظارات
دانش آموز طی فرایند آموزش:

1ــ برخی از آداب اسالمی خوردن و آشامیدن را بیان می کند.
2ــ اهمیت و فواید رعایت آداب غذا خوردن را بیان می کند.

3ــ رعایت آداب اسالمی غذا خوردن را نشانٔه یک فرد خوب و مسلمان می شناسد.
4ــ آداب اسالمی غذا خوردن را رعایت می کند.

5ــ هدر ندادن نعمت های الهی به هنگام غذا خوردن را رعایت می کند.

مفاهیم کلیدی
آداب غذا خوردن

بسم اللّٰه
الحمدللّٰه

مراحل تدریس
پیشنهادهایی برای شروع مناسب تدریس

ــ موقعیتی ترتیب دهید تا دانش آموزان به مناسبتی دور هم غذا بخورند تا در فرصتی طبیعی و واقعی و با وجود آمادگی و انگیزٔه 
کافی در بچه ها، نکات مورد نظر درس را آموزش دهید.

ــ می توانید با طرح چنین سؤاالتی دربارٔه موضوع درس وارد بحث شوید. مانند: 1ــ قبل از غذا چه کارهایی باید انجام دهیم؟ 
2ــ موقع غذا خوردن چه کارهایی باید انجام بدهیم؟ چه کارهایی نباید انجام دهیم؟ 3ــ بعد از غذا خوردن چه کارهایی انجام بدهیم؟ 

و... .
ــ اجرای یک نمایشنامه توسط بچه ها در این زمینه می تواند شروعی مناسب برای آموزش های بعدی شما باشد.

پیشنهاد برای انتخاب روش تدریس مناسب
ــ متن درس را بخوانید.

ــ نظر دانش آموزان را دربارٔه غذا خوردن افراد و اهل خانواده بپرسید و در این باره بیش تر گفت   و گو کنید تا دانش آموزان 
نظرات خود را ارائه دهند.

ــ از بچه ها دربارهٔ آداب غذا خوردن در منزل سؤال کنید.
ــ ترتیب دادن برنامه های مختلفی در مدرسه در قالب غذای نذری، اردوهای دسته جمعی و... فرصت های خوبی را برای تعمیق 

مفاهیم درس فراهم می کند.
ــ توجه دادن بچه ها به تصاویر درس، فرصت تفکر دربارٔه موضوع درس را فراهم می کند.

فعالیت های پایان درس
دوست دارم: مواردی که بچه ها ممکن است بیان کنند: بگویم خدایا از تو سپاسگزارم. خدایا برای این همه نعمت تو را شکر 

می کنم. خدایا نعمت هایت را هدر نمی دهم و... .
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اهداف کلیعناوین کارنامه
شمارۀ 
درس

سطوح عملکردنشانه های تحقق

آداب و اخالق 
اسالمی

ــ آشنایی با برخی از 
نحوه  اسالمی  آداب 

خوردن و آشامیدن
20

ــ بیان آداب اسالمی 
و  خوردن  نحوه 
تالش  و  آشامیدن 

برای رعایت آن ها

خیلی 
خوب

ــ آداب اسالمی نحوه خوردن و آشامیدن را بیان می کند و همواره 
برای رعایت آن ها تالش می نماید

خوب
در  و  می کند  بیان  را  آشامیدن  و  خوردن  نحوه  اسالمی  آداب  ــ 

بیشتر اوقات برای رعایت آن ها تالش می نماید

قابل 
قبول

در  و  می کند  بیان  را  آشامیدن  و  خوردن  نحوه  اسالمی  آداب  ــ 
برخی اوقات برای رعایت آن ها تالش می نماید

نیازمند 
آموزش 
و تالش 

بیشتر

را  آشامیدن  و  خوردن  نحوه  اسالمی  آداب  آموزگار  کمک  با  ــ 
بیان می کند و در برخی اوقات برای رعایت آن ها تالش می نماید

گفت و گو کنیم: در قالب فعالیت گروهی مطالب را به بحث بگذارید تا پس از جمع بندی در گروه، بچه ها پاسخ های مورد نظر 
خود را بنویسند که معموالً به آداب غذا خوردن اشاره می کنند.

امین و مینا: عبارت ها را با نظر خود کامل کنند و داستان کوتاهی دربارٔه تصویر بسازند.

ارزشیابی
به یاد داشته باشید آداب عملی غذا خوردن و تالش برای رعایت این آداب از اهداف این درس می باشد. شما با ارائه فعالیت های 
متنوعی می توانید دربارٔه طرز تلقی بچه ها و میزان تقید آن ها به رعایت آداب غذا خوردن مطلع شوید. )فعالیت ها در بند یک این قسمت 

آمده است.(
عالوه بر قالب های گوناگونی که معلم می تواند استفاده کند )مانند ارائٔه بازی های نمایشی، نمایش خالق، بازی صحیح و غلط، 
انجام خطاهای زیاد در آداب غذا خوردن که بچه ها به غلط بودن کار اشاره می کنند و انجام صحیح آداب غذا خوردن که دانش آموزان 
آموخته های  کیفیت  و  ارزشیابی کمیت  به  می تواند  زیر  و سطوح عملکرد  اهداف  به  توجه  و...(،  می کنند  اشاره  آن  بودن  به درست 

دانش آموزان در این درس کمک نماید:

دانستنی های معلم 
نکته 1: در این درس عالوه بر آدابی که باید در هنگام خوردن غذا رعایت شود، نکات ظریف دیگری نیز وجود دارد که باید 

به آن توجه شود.
اول: توجه به نعمت بودن غذایی که می خوریم. همان طور که در درس های اول و شانزدهم گفتیم، توجه به این که هر آنچه داریم 
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از جانب خداست، احساس وظیفه و مسؤولیت ما را در برابر داشته ها بیش تر می کند. از این رو اگر به نعمت بودن غذا توجه کنیم، دیگر 
نه از غذایی بدمان می آید و نه در خوردن و مصرف آن اسراف و ریخت و پاش می کنیم و یا ته ماندٔه آن را به راحتی دور می ریزیم. بیان 

این نکات با زبان دانش آموزی کمک شایانی به اصالح برخی رفتارهای غلط در خوردن غذا می کند.
دوم: با توجه به متن درس، کودک داستان، تکه نان های باقی مانده در سفره را در زباله نمی اندازد، بلکه آن را پای درخت 
می ریزد تا دیگر موجودات از آن استفاده کنند. این مطلب تذکر خوبی است در مورد فرهنگ غلطی که امروزه با بی توجهی به این نعمت 

الهی، باقی مانده آن در سفره به راحتی در زباله ریخته می شود.
معلم با ذکر دوباره این مطلب که نان یکی از مهم ترین و بهترین نعمت ها و هدیه های خداست، دانش آموز را از برخورد غلط با آن 
باز می دارد و به او آموزش می دهد که به جای دور ریختن آن، می توان آن ها را جمع کرد و به سایر موجودات داد و یا در اختیار کسانی 

گذاشت که نان های خشک را از محله ها جمع آوری می کنند.
نکته 2: توجه به فقیران در زمان بی نیازی از جمله مطالب این درس است. این دغدغه و توجه حتی در هنگام غذا خوردن نیز 

باید حفظ شود حتی اگر در قالب دعایی برای گرسنگان و نیازمندان باشد. همان گونه که پدر این کار را کرد.
نکته 3: بار دیگر در این درس به این نکته اشاره شده است که همه موجودات با زبان خود، به شکر خداوند مشغول اند پس 

خوب است از آنان عقب نیفتیم.
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