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موارد کلی 

 در تدریس
 پیش دبستانی دینی مفاهیم و قرآن طرح درس

1 
مشخصات 

 کلی

 نعمت های خدا  نام واحد یادگیری:       نام آموزشگاه:          نام و نام خانوادگی مربی: 

 تاریخ تدریس:             دقیقه      03مدت زمان اجرا:                             موضوع فعالیت: 

 نوع فعالیت 2
      نقاشی     نمایش اخالق        قصه گویی       دستی  کار     شعر و سرود 

   فعالیت های علمی )مشاهده، گردش علمی، بحث و گفتگو، آزمایش(         بازی 

3 
وسایل مورد 

 نیاز

کتاب واحد یادگیری انس با قرآن       کاغذ و چست و قیچی      لوحه های آموزشی

 کریم

رنگی یا  مداد      پازل های آموزشی     کارت های قصه گویی            کتاب کار کودک

  پاستل

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

پرسش و           همیاری           سخنرانی       ایفای نقش              روش گروهی 

  پاسخ 

 در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با نعمت های خدا آشنا شوند. هدف کلی 5

6 
جزئی و اهداف 

 رفتاری

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 با مفهوم نعمت آشنا شوند. -1

 اهداف رفتاری:

 پس از پایان تدریس انتظار می رود دانش آموز  -1

 چند مورد از نعمت های خدا را نام ببرد. )دانشی( -2

 به کشیدن نقاشی نعمت های خدا عالقه نشان دهد. )عاطفی( -3
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 برای دیگران نعمت های خداوند را توضیح دهد. )مهارت( بتواند -4

 می تواند سوره توحید را بخواند. اندانش آموز - رفتار ورودی 7

8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

با لبخند وارد کالس می شوم اول با نام خدا درس شروع می کنم بعد احوالپرسی و حضور و غیاب 

)ضمن توجه به حال و روحیه آنان( و پرسیدن دلیل غیبت دانش آموزان و پرسش از دانش آموزان 

 از درس قبل درس را شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

معلم با چهره ای شاد و خندان و همراه با یک سبد میوه وارد کالس می شود و بچه ها شعار 

کنند میوه ها برای کیه  هفتگی )سالم علیکم( را می گویند و قبل از حرف زدن معلم سوال می

 شاد شاد هستید. –معلم می گوید  سبز کنید عزیزانم خوبید بچه های گلم 

آفرین همتون هستید از جای صندلی ها معلومه همه آومدن خدا رو شکر که همتون سالمید... 

آفرین بچه ها لباس های تمیز پوشیدید کالس قرآن داریم باید پاک باشیم. بچه های قشنگم 

یادتونه گفتم هر چیزی رو باید با نام خدا و امید به او شروع کنیم چرا بچه ها / بچه ها میگن چون 

 خدا ما رو آفریده. آفرین صد آفرین.

 اجرای درس: 

 بچه ها درس امروز در مورد نعمت های خداوند هست.

 مرحله بعد 

 گروه بندی کردن بچه ها و فضا سازی برای تدریس 

 اجرای تدریس

م تعدادی عکس از خورشید. ماه و درخت و پروانه را روی تخته نصب می کند و بعد می معل 

خواهد بچه ها گروهی در مورد عکس ها مشورت کنند و از هر گروه سوال می کند بچه های گلم 

 این چیزها رو کی به ما داد. بچه ها میگن خدا

چه ها حاال به تصویر کتاب نگاه آفرین بچه ها هر چیزی که خدا به ما داده نعمت خداست. خب ب

 کنید بگید چه می بینید و بچه ها گروهی در مورد عکس ها توضیح می دهند.
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خب بچه ها به این سبد میوه نگاه کنید. بچه ها این میوه ها از طرف کیه / بچه ها میگن خدا. 

 هاآفرین بچه

بچه ها میگن: چشم داده  بچه ها تو صورت هم نگاه کنید چه نعمت های با ارزشی به ما داده.

 ببینیم. آفرین بچه ها گوش داده چی کار کنیم؟ بچه ها میگن: بشنویم.

 

 ارزشیابی تکوینی

 خب عزیزم یه نعمت خدا رو نام ببر؟ خانم درخت

 آفرین 

 شما یه نعمت خدا رو بگو: پروانه. آفرین

 عزیم شما بگو: ابرو . آفرین

خب بچه ها یاد گرفتید هر چیزی که خدا به ما داد. نعمت هست و یاد از خدا به خاطرش شکر 

 کنیم. 

 

 ارزشیابی پایانی

 سپس درس را جمع بندی کرده و سواالتی به عنوان ارزشیابی پایانی می پرسم.

11 
های فعالیت

 پایان تدریس
 بکشند.از دانش آموزان می خواهیم از  نعمت های خداوند نقاشی 

 


