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موارد کلی 

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

1 
مشخصات 

 کلی

 نام آموزشگاه:    نام و نام خانوادگی مربی:    

 نام واحد یادگیری: نیکی به پدر و مادر      

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

 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

گی یا مداد رن      پازل های آموزشی     کارت های قصه گویی            کتاب کار کودک

   پاستل

 کامپیوتر. فایل آموزشی، ضبط صوت و 

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             روش گروهی 

  جمع خوانی              پرسش و پاسخ                    همیاری 

 آشنا شوند. آموزان با نیکی به پدر و مادردانش در پایان درس انتظار می رود  هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 آشنا شوند. نیکی به پدر و مادربا مفهوم  -1

 اهداف رفتاری:

 پس از پایان تدریس انتظار می رود دانش آموز بتواند:        

 . )درک و مفهوم(ر را درک کنندنیکی به پدر و مادبه اهمیت  -1

 به حرف های پدر و مادر خوب گوش دهند. )مهارتی( -2

 . )مهارتی(پدر و مادر خود نیکی کنندبه  -3

 . )مهارتی(از زحمات پدر و مادر خود تشکر کنند -4
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 آشنا هستند. کار نیکبا مفهوم  اندانش آموز - رفتار ورودی 7

8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 ریسبرای تد

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 غیبت دانش آموزان و پرسش از 

 درس قبل درس را شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

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

 .کنم می پخش مادر، و پدر به نیکی مورد در کلیپ یک انگیزه ایجاد برای

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

 خواستم می خدایا: فرمود پروردگار به مناجات ضمن در ع موسی حضرت روزی موسی همنشین

 بهشت در من همنشین بدانم

 است، محل فالن در که قصابی ع موسی ای: گفت و شد نازل او بر جبرئیل! است شخصی چگونه

 گوشت فروختن مشغول جوانی دید و رفت قصاب دکان درب موسی به حضرت. است تو همنشین

 تا او دنبال به( ع) موسی. منزل رفت سمت به و برداشت گوشت مقداری جوان شد که شب. است

 خانه درون به را موسی و بفرمائید:  گفت جوان خواهی؟ نمی مهمان: گفت او به و آمد منزلش درب

 کهنسال زنی پیر. آورد پایین به باال طبقه از زنبیلی آنگاه. نمود تهیه غذائی جوان دید حضرت. برد

 خواست جوان، تیوق. داد غذا او به خود دست با و داده شستشو را او و بیرون آورد زنبیل درون از را

 موسی حضرت برای جوان بعد. آورد زبان را به مفهوم تا کلماتی پیرزن ببرد اول جای به را زنبیل

 پیرزن این با تو حکایت کرد سوال علی موسی. شدند خوردن به مشغول هم با و آورد غذا( ع)

 خدمتکار برایش توانم نمی و ندارم پول زیاد چون. است من مادر پیرزن، این: گفت جوان چیست؟

 .کنم می خدمت را او خودم خاطر همین به بگیرم

 شستشو را او و دهم می غذا مادرم به وقت هر: گفت جوان گفت؟ چه تو به:  پرسید موسی حضرت

. فرمود( ع) موسی. کند بهشت در موسی حضرت همنشین و را ببخشد تو گوید: خدا می. دهممی

 من به جبرئیل. است کرده مستجاب ات درباره را او دعای دخداون که میدهم بشارت را تو جوان، ای

 .هستی من همنشین تو بهشت در که داد خبر

 

 که را هایی اسم اولین انسانی هیچ شاید: گویم می کودکان فهم قابل زبان به آموزان دانش به سپس
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 ها اسم بقیه از رزودت را اسم دو ها آدم ما از خیلی ولی باشد نداشته یاد به است آموخته زندگی در

 «.مامان بابا،: گیریم می یاد

 گوشمان به و دلنشین ما برای نفر دو صدای و بابا و مامان: »آشناست ما برای خیلی نفر دو چهره و

 نفر دو و. « بابا»  و ،مامان: اند نکرده کوتاهی ما به محبت در که نفر دو و بابا، و مامان: »آشناست

 ...که

 و پدر به باید کنید نیکی آنها به و باشید مهربان خود مادر و پدر با رمودندف که خداوند دستور به

 .کنیم نیکی مادرمان

 .کنم می صحبت مادر و پدر رضایت آوردن بدست و مادر و پدر از اطاعت مورد در و

 .دارد ثواب مادر و پدر صورت به کردن نگاه گویم می آموزان دانش به و

 .است امحر آنان به زشت سخنان گفتن و

 و))  ی آیه و. شود می مادر و پدر رضایت باعث آنها از خواستن کمک و آنها با کردن مشورت و

 .دهم می آموزش را کنید نیکی خود مادر و پدر به و(( حساناا بالوالدین

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

 .دهند توضیح را اند گرفته یاد که مطلبی تا

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

 مادر و پدر با رفتاری چه است بهتر بگویند خواهم می آموزان دانش از:  پایانی ارزشیابی -

 باشند؟ داشته خود

11 
های فعالیت

 پایان تدریس

 .کنند آمیزی رنگ را نیکی به پدر و مادر به مربوط کاربرگ همخوا می آموزان دانش از

یک پاکت درست کنند و داخل پاکت نقاشی که قبال برای پدر و مادر خود کشیده اند بگذارند و به 

 پدر و مادر خود بدهند.

 


