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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:       

 جشن تکلیف و احکام آننام واحد یادگیری:   

 تاریخ تدریس:           دقیقه        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       یچیکاغذ و چست و ق      لوحه های آموزشی

 کریم

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

   پاستل

 ضبط صوت 

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             روش گروهی 

   جمع خوانی             پرسش و پاسخ                    همیاری 

 آشنا شوند. جشن تکلیف و احکام آندر 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:

 آشنا شوند. با مفهوم جشن تکلیف -1

 

 رفتاری: اهداف

 پس از پایان تدریس انتظار می رود دانش آموز بتواند:
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به سن تکلیف می رسیم باید نماز بخوانیم و از بدانند که بعد از اینکه ما مسلمانان  -1

 . )درک و فهم(دستورات خداوند اطاعت کنیم

 . )درک و فهم(اهمیت جشن تکلیف درک کنند -2

 . )دانش( شعر در مورد جشن تکلیف را حفظ کنند -3

 

 آشنا هستند. اهمیت نماز و راز و نیاز با خداوندبا  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 کند احوالپرسی و حضور و غیاب از 

دن دلیل غیبت دانش آموزان و پرسش از دانش آموزان )ضمن توجه به حال روحیه آنان( و پرسی

 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 انگیزه ایجاد برای

 پر زند می پروانه سفیدش چادر با

 مادر ازنم جا بر نشیند می خوشحال

 را او نماز چادر امروز خریده مادر

 ها گل مثل زیبا هست او نماز چادر

 قرآن خریده بابا گل دستهای و شمع با

 آن طالیی جلد دارد گالب بوی

 شاد پرد می پروانه آبی آسمان تا

 باد مبارکش بهره اوست عبادت جشن

 

 در ها خانم دختر برای که عبادت جشن همان یا تکلیف جشن: گویم می آموزان دانش به سپس
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 شکوه با جشن این قمری ماه سالگی 15 سن پایان در پسرها قابرای آ و قمری ماه سالگی 9 پایان

 .گیرند می را

 تا گیریم می جشن رسد؛ می ما به نعمتی پروردگار، طرف از که دیگر تمناسب هر یا عید برای ما

 .دهیم اننش را خودمان یشادمان و شکر و سپاسگذاری وسیله بدین

 ایم رسیده حدی به جسمی و عقلی نظر از چون آید، می حساب به تهدید یک رسیدن، تکلیف به

 می اطاعت را او دستورهای و ها خواسته که خوشحالیم ما و دهد می دستور ما به خداوند که

 تنعم( تکلیف جشن) با ما باالتر؟ این از انتظاری چه و آییم حساب به او شایسته بنده و کنیم

 یک بعنوان ایم، رسیده تکلیف سن به آن در که را بزرگ روز این و داریم می گرامی را خدا های

 .سپاریم می یاد به ماندنی یاد به ای خاطره و شکوه پر روز

 به نیستند، کودک دیگر حقیقت در رسند، می تکلیف سن به که پسرهایی آقا و ها خانم دختر

 صحبت مستقیم آنها با خداوند که کنند می پیدا را، لیاقت نای اند، شده بزرگ و اند رسیده رشد

 .کنند دل و درد خدا با نیز آنها و کند می

 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 باره در دوباره مروری:  تکوینی ارزشیابی -

 دهند توضیح تکلیف جشن مورد در خواهیم می آموزان دانش از:  پایانی ارزشیابی -

 

11 
های فعالیت

 پایان تدریس

 .بکشند تکلیف جشن مورد در نقاشی یک خواهم می آموزان دانش از

 .کنند آمیزی رنگ را تکلیف جشن کاربرگ

 

 


