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موارد کلی 

 در تدریس
 اجتماعی های مهارت و زندگی های مهارت آموزش درس طرح

1 
مشخصات 

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:     نام آموزشگاه:  

 نام واحد یادگیری: آیه فقل سالم علیکم: بگو سالم بر شما   

 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       کاغذ و چست و قیچی      لوحه های آموزشی

 کریم

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

   پاستل

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             روش گروهی 

   جمع خوانی            پرسش و پاسخ                    همیاری 

 آشنا شوند.سالم کردن در 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:

 ردن آشنا شوند.با اهمیت سالم ک -1

 اهداف رفتاری:

 پس از پایان تدریس انتظار نی رود دانش آموز بتواند:                

 

 )درک و فهم(به اهمیت سالم کردن پی ببرند.  -1
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 )درک و فهم(را بفهمند. « فقل سالم علیکم » معنی آیه ی  -2

 )درک و فهم( بدانند سالم به معنای صلح و دوستی است. -1

 . )مهارت(تان و آشنایان سالم کنندبه خانواده و دوس -2

 

 هستند. آشنامفهوم خوش رویی و خوش اخالقی با  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 

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

 درس قبل درس را شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

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

 "خوانم می را زیر شعر داستان انگیزه ایجاد برای

 زیبا و خوب صبح یک/  آمد صبح دوباره               خوبیست کار م/ اسال من ام کرده سالم

 زیبا دوستان به/  مربی خانم به                   بابا به و مامان / به  من ام کرده سالم

 خوبیست کار / اسالم من ام کرده سالم             تابان خورشید به / و ها گل و ها سبزه به

  بیست نمره خدا / از گرفتم من دوباره                                         

 ؟ چه یعنی سالم داند می کسی چه پرسم می آموزان دانش از سپس

 .پرسم می کنند نمی سالم اصال یا و کنند می سالم خوب خیلی که کودکانی از

 به مسال. محبت و عشق و خوبی عالم یک و آشنایی ، دوستی یعنی سالم که گویم می آنها به

 را تو دوستم، شما با من اینکه یعنی کنیم می سالم کسی به ما وقتی است دوستی و صلح معنای

 آموزان دانش برای کنم می سالمتی آرزوی برایت و شوم می خوشحال تو دیدن از و دارم دوست

 .گویند می او به را ها حرف این ی همه کنند می سالم کسی به وقتی دهم می توضیح

 قرآن در خداوند: گویم می و مده می آموزش را«  شما بر سالم بگو: علیکم سالم لفق»  ی آیه
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 شما به وقتی نشوید وارد اجازه بدون نیست شما خانه که هایی خانه به :فرماید می( نور سوره)

 احترام یکدیگر به و نکنید بلند را صدایتان و باشید ادب با کنید، سالم و شود داخل شد داده اجازه

 .ریدبگذا

 زودتر دیگران به همیشه( ص) مهربان پیامبر است، محبت و دوستی عالمت دادن، دست و سالم

 پیامبر هم باز اما کنند اسالم پیامبر به زودتر تا گذاشتند مسابقه کودکان روزی کرد، می سالم

 .نمود سالم زودتر

 پدر و بزرگ مادر پدر، ،مادر دهد نشان و بیایند کالس وسط به خواهم می آموزان دانش از یکی از

 دوستان از یکی وقتی پرسم می او از حاال ؟ کنند می سالم آنها به چگونه خاله با و دایی بزرگ،

 کنند؟ می سالم چگونه آید می آنها دیدن به پدرشان

 را مختلف افراد با کردن سالم چگونه طریق این به چطور؟ محله رفتگر آقای یا و فروشنده یآقا با

 .دهیم می شانن آنها به

 می ها آن از. مده می قرار آموزان دانش اختیار در را مختلف های روزنامه و ها مجله گروهی کار

 خوشحالی، دهنده نشان که باشند تصویرهایی و عکس دنبال به ها روزنامه بین در تا مخواه

 آدمها بین دوستی کننده بیان که ای نشانه نوع هر دیگر عبارت به. است سالم و گفتگو محبت،

 بدهند برش قیچی با پا و دست با را ها عکس توانند می کودکان. است مناسب کار این برای باشد

 .بچسبانند بزرگ مقوای یک روی بر را آنها و

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

 .دهند ضیحتو را اند گرفته یاد که مطلبی تا

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

 .دهند توضیح سالم معنی مورد در خواهم می آموزان دانش از:  پایانی ارزشیابی -

11 
های فعالیت

 پایان تدریس

ند که چه کسی را یک صفحه کاغذ به دانش آموزان می دهم در ابتدا از آنها می خواهم تا فکر کن

خیلی دوست دارند. دلشان می خواهد پیش چه کسی باشند و دوست دارند به چه کسی سالم 
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 کنند؟ پس از این گفتگو بخواهید تا تصویر چنین فردی را بکشند.

 )پس از انجام فعالیت در پشت صحنه حتما نام فردی را که کودک کشیده است می نوسیم.(

 


