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 در تدریس
 موارد اجرای تدریس

1 
مشخصات 

 کلی

    نام و نام خانوادگی مربی:               نام آموزشگاه:           

 دعانام واحد یادگیری:               

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

 فعالیتنوع  2
      نقاشی       نمایش اخالق        قصه گویی       کار دستی      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

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

   یا پاستل

 نخ و گِلِ رس

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

پرسش و           همیاری           سخنرانی       ایفای نقش             روش گروهی 

   پاسخ 

  جمع خوانی 

 آشنا شوند. مفهوم دعادر پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با  هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:
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 با مفهوم دعا کردن آشنا شوند. -1

 اهداف رفتاری:

 موز بتواند:پس از پایان تدریس انتظار می رود دانش آ        

 به اهمیت دعا و راز و نیاز پی ببرند. )درک و فهم( -1

 اهمیت روزه گرفتن را درک کنند. )درک و فهم( -2

بدانند برای قبول شدن دعایمان باید قبل از دعا کردن به اندازه ای که می توانیم به  -3

 دیگران خوبی کنیم. )درک و فهم(

 قبل از دعا کردن از نعمت های خدا تشکر کنند. )مهارتی( -4

 قبل از دعا کردن صلوات بفرستند. )مهارتی( -5

 دعا را با نام خدا شروع کنند. )مهارتی( -6

 اهمیت نماز و راز و نیاز با خداوند آشنا هستندبا  اندانش آموز - رفتار ورودی 7

8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

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

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

 پرسش از درس قبل درس را شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

دانش آموزان سواالتی از درس گذشته می قبل از ارائه درس جدید از ارزشیابی تشخیصی:  

 پرسم.

 برای ایجاد انگیزه داستان زیر را تعریف می کنم: 

روزی مردی خواب عجیبی دید. دید که پیش فرشته هاست و به کارهای آن ها نگاه می کند. 
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نامه هایی را که  هنگام ورود، دسته بزرگی از فرشتگان را دید که سخت مشغول کارند و تند تند

توسط پیک ها از زمین می رسند باز می کنند و آن ها را داخل جعبه می گذارند. مرد از فرشته 

ای پرسید: شما چه کار می کنید؟ فرشته در حالی که داشت نامه ای را باز می کرد گفت: این جا 

 ریم. دریافت است و ما دعاها و تقاضاهای مردم از خداوند را تحویل می گی –بخش 

را دید که کاغذهایی را داخل پاکت می گذارند و مرد کمی جلوتر رفت. باز تعدادی از فرشتگان 

آنها را توسط پیک هایی به زمین می فرستند. مرد پرسید: شما ها چه کار می کنید؟ یکی از 

فرشتگان با عجله گفت: گفت: این جا بخش ارسال است. ما الطاف و رحمت های خداوند را برای 

بندگان به زمین می فرستیم. مرد کمی جلوتر رفت و یک فرشته را دید که بیکار نشسته است. با 

تعجب از فرشته پرسید: شما چرا بیکارید؟ فرشته جواب داد: این جا بخش تایید جواب است. 

مردمی که دعاهایشان مستجاب شده باید جواب فرستند ولی فقط عده ی بسیار کمی جواب می 

 ز فرشته پرسید: مردم چگونه می توانند جواب بفرستند؟ دهند. مرد ا

 فرشته پاسخ داد: بسیار ساده، فقط کافیست بگویند: خدایا شکر...

سپس به دانش آموزان می گویم: یکی از مهم ترین و بزرگ ترین عبادت ها دعا کردن است. دعا 

ای ما را برآورده می صدا کردن و خواندن خداوند است. خدا حرف های ما را می شنود و دعاه

کند. یکی از راه هایی که دعاهایمان را به برآورده شدن و استجابت نزدیک می کند، دعا کردن 

 در روزها و ماه های خاصی است مانند ماه رمضان و بخصوص در شب های قدر است. 

دیگران بچه ها برای قبول شدن دعایمان باید قبل از دعا کردن به اندازه ای که می توانیم به 

خوبی کنیم مثل قبل از دعا کردن به اندازه ای که می توانیم به فقیر صدقه بدهیم. چون پیامبر 

به ما می فرماید: همانطور که غذا به نمک نیاز دارد دعا کردن هم به خوبی کردن به دیگران نیاز 
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وم. دعایمان دارد. پس نمی شود بدون خوبی کردن به دیگران توقع استجابت دعا داشته باشیم. د

شروع کنیم. سوم. باید دعایمان را با نام خدا شروع کنیم چون بدون بردن نام خدا را با نام خدا 

هایی که خدای بزرگ به ما داده تشکر کنیم. دعا مستجاب نمی شود. چهارم. از        نعمت

نیم. نکته: بچه پنجم. صلوات بفرستیم و از امامان خوبمان کمک بخواهیم. ششم. رو به قبله دعا ک

های عزیز، باید دقت کنید که برخی اوقات ممکن است خدای مهربان همان دعایمان را مستجاب 

نکند. اما نباید نگران باشیم، چون ممکن است آن دعا برای ما مفید نباشد، خدای مهربان چون 

جای آن برای  کند و بهمی داند که آن خواسته برایمان مفید نیست خواسته ی ما را برآورده نمی

 ما ثواب می نویسد.

جمع بندی: در آخر از دانش آموزان می پرسم امروز چه یاد گرفتیم؟ و آن ها را راهنمایی می 

 کنم تا مطلبی که یاد گرفته اند را توضیح دهند. 

 ارزشیابی تکوینی: مروری دوباره درباره ی درس و پرسیدن سواالتی از دانش آموزان. -

ارزشیابی پایانی: از دانش آموزان می خواهم در مورد اینکه چرا دعا می کنیم توضیح  -

 دهند. 

11 
های فعالیت

 پایان تدریس
 کنند. از دانش آموزان می خواهم با گِل رس یک تسبیح درست

 

 


