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موارد کلی 

 در تدریس
 دبستانی پیش دینی مفاهیم و قرآن درس طرح

1 
مشخصات 

 کلی

نام واحد یادگیری:                  نام و نام خانوادگی مربی:               نام آموزشگاه:           

 اصل توحید

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

 نوع فعالیت 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 کریم      کاغذ و چست و قیچی      لوحه های آموزشی

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

   پاستل

 ضبط صوت

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

پرسش و           همیاری           سخنرانی       ایفای نقش             روش گروهی 

   پاسخ 

  جمع خوانی 

 آشنا شوند. اصل توحیدانش آموزان با در پایان درس انتظار می رود د هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 آشنا شوند. اصل توحیدبا  -1

 اهداف رفتاری:

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

 فهم( )درک وبه مفهوم اصل توحید در دین اسالم پی ببرد.  -1

 )درک و فهم(بداند که خداوند یکی است و شریکی ندارد.  -2

 دانش(به بی نیازی خداوند پی ببرد. ) -3

 (اصل توحید را توضیح دهد. )درک و فهم -4

 شعر اصول دین را حفظ کنند. )دانش( -5

 با سوره توحید آشنا هستند. اندانش آموز - رفتار ورودی 7
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8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 دریسبرای ت

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

ید از دانش آموزان سواالتی از درس گذشته ی می ارزشیابی تشخیصی: قبل از ارائه درس جد 

 پرسم.

 برای ایجاد انگیزه شعر زیر را می خوانم.

 آی بچه جون یه بازی / بازی خونه سازی / پنج تا ستون محکم / باید بسازیم با هم 

 اول ستون توحید / تابیده مثل خورشید / عدل دومین ستونه / برای ساخت خونه

 بزار نبوت / چهارمی امامت / به خونه داده اقامتبازی نداره قوت / سوم 

 رنده / با شادی و با خنده / بگو شدم ب پنجم معاد بنا کن / زود دستاتو باال کن

 پنج تا ستون همین بود / اینا اصول دین بود.

 

 سپس داستان زیر را به زبان کودکانه و قابل فهم کودکان تعریف می کنم: 

 

امیه بودند. امیه دارای مال و فرزندان زیاد و دوازده غالم بود، و هیچ یک بالل غالم مادر هم مملوک 

را همانند بالل دوست نمی داشت. از این رو، او را موکل بر بت خانه نمود. چون بالل مخفیانه به 

ه با خبر شد و گفت: خدای کبیر متعال را سجده می کنم. امیه از اعتقاد او حق تعالی ایمان آورد، ام

حید و وحدانیت خدا با خبر و ناراحت شد و هر چه توانست او را با چوب زد، و بعد او را آورد و به تو

میان هوای گرم سرزمین بطحاء برهنه کرد و دست و پای او را بست و برهنه روی ریگ ها خواباند و 

ریخت و سنگ های داغ را روی سینه و شکم و پهلو و پشت او نهاد. ریگ های گرم را بر روی او می 

می گفت: باید از خدا محمد دست برداری و به بت الت و عزی ایمان بیاوری؟ بالل می گفت: احد 

احد یعنی خدای یگانه. باز نوع عذاب را بر او عوض می کرد و دستور می داد بدن برهنه ی او را 

وقتی بر روی بکشند تا خارها به درون گوشت و بدنش فرو برد، ولی بالل باز می گفت: خدای یگانه. 

و گلوی او را گفت و فشرد؛ عمرو بن عاص گوید: من یقین گردم که بالل خفه شد. سینه بالل آمد 

جلو رفتم، دیدم بی هوش شده و نفس می زند، ولی با دست اشاره به خدای آسمان می کند. 

ر راه اسالم عاقبت کسی به جای بالل، یک غالم نصرانی و ده کیسه زر به امیه داد و او را خرید و د

 آزاد کرد.

 به دانش آموزان می گویم: توحید اولین اصل دین اسالم است.



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 

ی و ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علم

 www.asemankafinet.irن مراجعه کنید .پژوهشی آسما
 

 

 توحید یعنی ایمان به یگانگی خداوند، خداوندی که بی نیاز است و همه به او محتاجند.

همه ی شما سوره ی توحید را بلدید. در سوره توحید می خوانیم قل هو اهلل احد، یعنی خدا یکی 

ارد یعنی کسی در ساختن این جهان و به او کمک نکرده است بعد می گوئیم اهلل است و شریکی ند

فرشتگان، ماه، خورشید، ستارگان  ن ها،االصمد، یعنی خدا به هیچ کس احتیاج ندارد و دیگران )انس

به او نیازمند هستند و خداوند به هیچ یک از آن ها نیازی ندارد و ما هم باید تنها خدای خوب  (و ...

 مهربان را بپرستیم.و 

 جمع بندی: 

م؟ و آن ها را راهنمایی می کنم تا مطلبی که یاد گرفته اند یتاد گرفیدر آخر از دانش می پرسم چه 

 را توضیح دهند.

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

 مورد نماز و وضو گرفتن توضیح دهند. ارزشیابی پایانی: از دانش آموزان می خواهم در -

11 
های فعالیت

 پایان تدریس

کاربرگ خانه ی خدا که نمادی از توحید است را به دانش آموزان می دهم و از آن ها می خواهم 

 کاربرگ را رنگ آمیزی کنند.

 

 


