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موارد کلی 

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

1 
مشخصات 

 کلی

 م آموزشگاه:       نام و نام خانوادگی مربی:     نا

 نام واحد یادگیری: نظم و ترتیب در کارها  

 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       کاغذ و چست و قیچی      لوحه های آموزشی

 کریم

ی یا مداد رنگ      پازل های آموزشی     کارت های قصه گویی            کتاب کار کودک

   پاستل

 فایل آموزشی، ضبط صوت و کامپیوتر. 

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             روش گروهی 

  جمع خوانی              پرسش و پاسخ                    همیاری 

 موزان با نظم و ترتیب در کارها آشنا شوند.در پایان درس انتظار می رود دانش آ هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 آشنا شوند. نظمبا مفهوم  -1

 اهداف رفتاری:

 پس از پایان تدریس انتظار می رود دانش آموز بتواند:        

 )درک و مفهوم(. را درک کنندنظم و ترتیب در کارها اهمیت  -1
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 )مهارتی( نظم و ترتیب در کارها را رعایت کند. -2

 . )مهارتی(کارهای خود را به صورت منظم انجام دهد -3

 

 آشنا هستند. ترتیب در ریاضیبا مفهوم  ان دانش آموز - رفتار ورودی 7

8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

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

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 دانش از جدید درس ارائه از قبل:  تشخیصی ارزشیابی

 کنم. می پخش کارها در ترتیب و نظم مورد در کلیپ یک انگیزه ایجاد رایب

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

 

 ها آمریکایی روزی داشتند اقامت( لوشاتو )نوفل شهر در پاریس در که( ره) خمینی امام مدتی

 شود. پخش مستقیما بود قرار مصاحبه این که دهند مبه انجا امام با ای مصاحبه تا بودند آمده

 توانست می این و کردند می را کاری چنین هم اروپایی کشورهای شد می انجام مصاحبه این اگر

 برای بود جمعه روز روز، آن اما باشد موثر( ره) امام مواضع و انقالب حرکت دادن نشان برای

 نیست مصاحبه وقت و جمعه( است غسل مثل) تمستحبا انجام وقت حاال: فرمودند امام همین

 نشان این و ام آماده مصاحبه برای حاال: فرمودند آوردند جا به را جمعه روز مستحبات که وقتی

 باشد. می امام حضرت زندگی امور در دقیق نظم و ریزی برنامه دهنده

 به مانده ظهر به تساع نیم روز در ایشان که کردند می نقل امام حضرت خادم منزل در امام نظم

 به ساعت نیم درست هم من بود شان روز هر عادت این و زدند قدم می کمی و آمدندمی حیاط

 بود رفته یادم زیادم کارهای علت به روز یک کردم می روشن را غذا زیر و شروع را آشپزی ظهر
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 سریع و افتاد دمیا دیدم، حیاط در زدن قدم مشغول را امام همینکه ولی کنم روشن را غذا زیر که

 .. .شدم غذا تهیه مشغول و رفتم آشپزخانه به

 برای اسالم دین که اعمالی از بسیاری: گویم می کودکان فهم قابل زبان به آموزان دانش به سپس

 در مثال ...یا جماعت نماز و جح مانند اعمالی دهد می نشان ما به از ترتیب و نظم است آورده ما

 را افعال یعنی باشند جماعت ماما تابع نماز افعال در گزاران نماز که است الزم جماعت نماز

 ی دهنده نشان اینها که نباشد معمولی قدم یک از بیشتر فاصله نمازگزاران خود بین و جماعت

 دهد می نشان را ترتیب و نظم که امیاحک از دیگر یکی. است جماعت نماز در ها صف بین نظم

 حمد از قبل را سوره بایدن نماز در لمث شود رعایت باید نماز و وضو مثل در که است ترتیبی

 .شودمی باطل نمازمان نکنیم رعایت را ترتیب عمدأ اگر بخوانیم

 که است آمده ما روایات در که همانطور باشیم داشته ریزی برنامه خود کارهای در است خوب

 و خداوند برای قسمتی خود یبرا سمتیق کردند می قسمتسه  به را خود وقت( ع) المؤمنین امیر

 .دادند می اختصاص خانواده برای بخشی

 را نظم زندگی در همیشه ها بعضی زیاد؟ یا کم کنیم؟ می نظمی بی مان زندگی در ما چقدر

 مثال است، داده قرار نظم جا همه و همیشه خود خلقت در خداوند که طور همان کنند می رعایت

 ی همه دارند خاصی نظم همگی بیند می کند می فکر ما کشانکه و ها ستاره درباره انسان وقتی

 االن از که شود می باعث نظم همین و اند حرکت در ممنظ صورت به مدار و خط یک در ها ستاره

 حتی ها بچه است، ای ثانیه و دقیقه چه و است ساعتی چه تحویل سال مثال بگوییم بتوانیم

 به خداوند را نظم همه ایندارند.  نظم خود زندگی | در هم ها مورچه مثل مخلوقات کوچکترین

 .است بخشیده جهان این

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

 .دهند توضیح را اند گرفته باال که مطلبی

 . آموزان دانش از سواالتی پرسیدن و درس ی درباره دوباره مروری:  تکوینی ارزشیابی -
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 رعایت کارهایی چه انجام در را نظم بگویند خواهم می آموزان دانش از:  پایانی ارزشیابی -

 کنند؟ می

 

11 
های فعالیت

 پایان تدریس

 .کنند آمیزی رنگ را نظم به مربوط کاربرگ خواهم می آموزان دانش از

 بکشند. ها کار در ترتیب و نظم مورد در نقاشی یک با

 

 


