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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: ذکر روزهای هفته    

 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

مداد رنگی یا       پازل های آموزشی     کارت های قصه گویی            کار کودککتاب 

   پاستل

 و فایل صوتی آموزشیضبط صوت 

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             روش گروهی 

   جمع خوانی             پرسش و پاسخ                    همیاری 

 آشنا شوند. ذکر روزهای هفتهدر 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. ذکر روزهای هفتهبا  -1

 

 اهداف رفتاری:

 ود دانش آموز بتواند:پس از پایان تدریس انتظار می ر
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 )درک و فهم(به اهمیت راز و نیاز با خداوند پی ببرند.  -1

 (انش)دذکر روزهای هفته را بدانند.  -2

 ( عاطفی. )به یادگیری ذکر روزهای هفته و راز و نیاز با خداوند عالقه نشان دهند -3

 شعر در مورد ذکر روزهای هفته را حفظ کنند. )دانش( -4

 .را می دانند و راز و نیاز با خداوند دعااهمیت  نادانش 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 

ش از دانش آموزان )ضمن توجه به حال روحیه آنان( و پرسیدن دلیل غیبت دانش آموزان و پرس

 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

  نرفته یادم خدا هفته شروع شنبه

 آسمانه خدای                    جهانه این خالق

 العالمینه یارب                    همیشه لبم ذکر

 هاشه بنده با خدا              باشه یادت یکشنبه

 کن یاد شو بخشندگی            کن شاد رو دلت بازم

 االکرام و ذالجالل یا           والسالم رو همین بگو

 دوشنبه روز رسید               یکشنبه روز بعد از

 مهربونم خدای                  میخونم دل ته از

 الحاجاته قاضی یا                  جاته ما قلبای تو

 بسوزه دلت نذار            روزه به هم شنبه سه

 کن نگاه نعمتاشو                  کن خدا خدا بازم
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 الراحمین ارحم یا               همین  تو فقط بگو

 ها چهارشنبه مثل                     روزا تموم توی

 کرد زیاد هارو شادی           کرد یاد میشه خدارو

 قیومه ای و باحی                  معلومه خدا ذکر

 خدا طفو ل شکوه      ها شنبه پنج ذکر هست

 خدا جز نیست خدایی                           االاهلل الاله

 ببین را او های لطف               المبین الحق ملک

 حاجات به میرسی تو               تباصلوا ها معهج

 کن صدا تو خدارو                 کن دعا دعا دعا

 آمین بفرما نزدیکتر                     آقا ظهور خدا

 روز هر ذکر و. دهم می توضیح را نکاتی آموزان دانش به خداوند با نیاز و راز اهمیت مورد در سپس

 دانش کمک با و مهد می توضیح آموزان دانش به را اذکار معنی و نویسم می مقوا روی را هفته از

 و نویسم می ها گل روی را هفته های روز ذکر و کنیم می درست گل رنگی کاغذ و مقوا با آموزان

 .مچسبان می کالس دیوار در

 کنم می ییراهنما 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 -

 توضیح خداوند با نیاز و راز اهمیت مورد در مهخوا می آموزان دانش از:  پایانی ارزشیابی -

 .دهند

 

11 
های فعالیت

 پایان تدریس
 .کنند آمیزی رنگ را خداوند با نیاز و راز کاربرگ خواهم می زانآمو دانش از
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