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موارد کلی در 

 تدریس
 دبستانی پیش دینی مفاهیم و قرآن درس طرح

 مشخصات کلی 1

      نام و نام خانوادگی مربی:               نام آموزشگاه:           

 امامتاصل نام واحد یادگیری:             

 تاریخ تدریس:               دقیقه    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      ت و قیچیکاغذ و چس      لوحه های آموزشی

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

   پاستل

 ضبط صوت

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

رسش و پ          همیاری           سخنرانی       ایفای نقش             روش گروهی 

   پاسخ 

  جمع خوانی 

 آشنا شوند. ت در دین اسالمامام اصلدر 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:

 در دین اسالم آشنا شوند. امامتبا اصل  -1

 اهداف رفتاری:

 موز بتواند:ز پایان تدریس انتظار می رود دانش آپس ا       

 در دین اسالم پی ببرد. )درک و فهم( امامت به مفهوم اصل -1

 . )درک و فهم(امام علی )ع( در روز عید غدیر به امامت رسیدندبداند  -2

 . )دانش(شعر دوازده امام را حفظ کنند -3

 را توضیح دهد. )درک و فهم( صل امامتا -4

 

 آشنا هستند.و نبوت عدل  سوره توحید،با  آموزاندانش  - رفتار ورودی 7

8 
های فعالیت 

مقدماتی و 

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

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

 برای تدریس

 از درس قبل درس را شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

 .نش آموزان سواالتی از درس گذشته می پرسدارزشیابی تشخیصی: قبل از ارائه درس جدید از دا 

اصول دین که دانش آموزان حفظ هستند را می خوانم و بعد چون  شعرابتدا  انگیزه ایجاد برای

 ا می خوانم:موضوع در مورد اصل امامت است شعر زیر ر

 ای کودک مسلمان / بگو تو از امامان / آمده بعد از نبی / اول ایشان علی 

 امام دوم حسن / امام سوم حسین / چهارم امام سجاد / دل ها شده از او شاد 

 ای یار خوش گفتگو / امام پنجم بگو / عالی ترین عالم است / محمد باقر است

 تم امام رضا / رضا به حکم خداششم جعفر صادق / هفتم موسی کاظم / هش

نهم محمد تقی / دهم علی النقی / یازدهم عسگری / دوازدهم مهدی است / ظهور کند زمانی / 

 روشن کند جهانی

 سپس به دانش آموزان می گویم امروز می خواهیم دومین اصل دین اسالم را یاد بگیریم.

 :کنم می تعریف نکودکا فهم قابل و کودکانه زبان به را زیر داستانو بعد 

 

 آشنایی همه 

شخصی به نام عبداهلل می گوید: با رفیقم نشسته بودم که امام رضا وارد شد. نزدیکش رفتم و دوباره 

امامت او بحث کردم، چون به امامت امام رضا )ع( اعتقاد نداشتم. پس از مدتی امام رضا )ص( بلند 

رضا )ع( راه افتادیم. امام رضا )ع( آن قدر رفت شد که بروند. من و دوستم یعقوب هم به دنبال امام 

تا به بیابانی رسید. دسته آهویی در حال عبور بودند. امام رضا )ع( اشاره ای کرد و یکی از آهوها 

 پیش او آمد.

دستی به سر آهو کشید. آهو ترسی داشت. امام رضا )ع( چیزی به او گفت که ما امام رضا )ع( 

آن آهو آرام شد. امام به ما نگاه کرد و گفت: هنوز هم ایمان نمی نفهمیدیم. پس از حرف امام 

آورید؟ گفتیم: چرا موالی ما! شما حجت خدا بر مردم هستید، ما به شما ایمان آوردیم. بعد با اشاره 

امام آن آهو آماده رفتن شد، اما از چشمانش اشک جاری بود و از امام جدا نمی شد. امام رضا )ع( 

و فرمود: فهمیدید این حیوان چه می گوید؟ گفتیم: نمی دانیم. فرمود: آهو گفت  به ما نگاه کرد

وقتی مرا صدا کردید امیدوار شدم که از گوشتم بخورید، ولی حاال که مرا مرخص می کنید غمگین 

 و ناراحتم که شایسته شما نبودم.

اده است که اگر در مورد اصل امامت توضیح می دم و می گویم: خداوند به بندگانش دستور د

می خواهید باید از من پیامبران من و امامانی که از طرف من خوشبختی و راحتی دنیا و آخرت را 
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 می رسند پیروی کنید. 

د. پیامبر اعظم ناقص می دان دین بدون امام معصوم کامل نیست و خداوند دین اسالم را بدون امام

م، حضرت علی را به عنوان اولین امام شیعیان یر در منطقه ای به نام غدیر خملی در زور عید غد

معرفی فرمودند. عید غدیر بزرگترین عید شیعیان است. روزی که دین اسالم کامل شد و نعمت خدا 

بر مسلمین به اوج خود رسید. در این روز شیعیان بسیار خوشحال اندو و به دیدن یکدیگر می روند 

 و این روز را به هم تبریک می گویند.

 ندی: جمع ب

در آخر از دانش می پرسم 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.  -

 دهند.ت توضیح امامارزشیابی پایانی: از دانش آموزان می خواهم در مورد مفهوم  -

11 
های فعالیت

 پایان تدریس
 ت را رنگ آمیزی کنند.می خواهم کاربرگ مربوط به اصل اماماز آن ها 

 

 


