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 ابتدایی چهارم پایه آسمانی هدیه رکوع ده و نماز یک درس طرح

 آیات نماز با آموزان دانش آشنایی کلی: هدف  

 

 

مراحل  ردیف

 تدریس

وسایل  فراگیران  معلم  توضیحات 

 مورد نیاز

آموزان می  دانش از رفتار ورودی 1

 که پرسیم

 فرا را قبل درس

 در آموز دانش 

 ارکان با رابطه

 می توضیح نماز،

 

 شناختی های حیطه
 پایان در اگیرفر توانایی و رفتاری فهد

 ارزیابی ترکیب درس
 تجزیه

 تحلیل
 دانش درک کاربرد

     * 
 نام را خداوند های نعمت از مورد سه

 ببرد.

 دهد. توضیحرا  آیات نماز اجرای احلمر  *    

     * 
چند مورد از حوادث طبیعی که نماز 

 نام برد. آیات بر واجب می شود،

   *   
 روحض در و سدر کالس در را آیات از

 کند. اجرا عملی صورت به معلم،

 صورت دوم نماز آیات را بیان کند.  *    

 فلسفه خواندن نماز آیات را تبیین کند.     * 
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 گرفتید؟

می  سوالچند  سپس

 پرسیم

 .قبل درس به راجع

 .دهد

ارزشیابی  2

 تشخیصی

    

 های روش از تلفیقی روش تدریس 3 

 و پرسش نقش، ایفای

 خوشه پاسخ،

 سخنرانی خورشیدی،

   

سالم و حضور  4

 و غیاب

    

ایجاد انگیزه و  5

آمادگی 

 فراگیر

 یجادابتدا برای ا

 از صوتی انگیزه

 برق و رعد صدای

 تا و شود می پخش

 می ادامه کمی مدت

 .یابد

 از استفاده با سپس

 نقش ایفای شیوه

 نقش در نفر یک ،

 در نفری و پدربزرگ

 متن فرزند نقش

 صورت به را درس

 می اجرا نمایشی

 .کنند

 به آموزان شدان 

 به دقت

 می توجه نمایش،

 .کنند

 سجاده

 نماز،

 سیستم

 کامپیوتر،

 صوت

 پروژکتور، رابطه در ها بچه  می ها بچه از معلممعرفی  6
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موضوع درس 

و بیان هدف 

 های آموزشی

 رپد که دیدید پرسد

 و رعد از بعد بزرگ

 رکعتی دو نمازیبرق 

 نمازهای با که خواند

 است؟ متفاوت ردیگ

 آیات نماز،نماز این به

 .گوییم می

 کدام در شما والدین

 حوادث از یک

 این دیگر طبیعی

 اند؟ خوانده را نماز

 توضیح معلم سپس

 هنگام که دهد می

 طبیعی حوادث

 را نماز این رسناکت

 این در و خوانیم می

 حمد سوره ابتدا نماز

 و خوانیم می را

 را توحید سوره سپس

 و کنیم قسمتمی پنج

 هر خواندن از بعد

 می رکوع به بخش

 آموزش از بعد .رویم

 در کلیپی آیات نماز

 می پخش باره این

 روش با و کنیم

 خورشیدی خوشه

 با

 خواندن نماز

 هنگام خود والدین

 می روایت حوادث،

 .کنند

 عکس،

 فیلم،

 سیستم

 کامپیوتر
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 می آموزان دانش از

 چه در پرسیم

 نماز دیگر مواردی

 می واجب آیات

 سپس شود؟

 با آموزان دانش

 فعالیت معلم،کمک 

 می حل را درس های

حین  در و کنند

 صورت با ها فعالیت

 نماز خواندن دوم

 .شوند می آشنا آیات

نمودار درس  7

و تعریف و 

و  نکات

 اصطالحات

 می آموزان دانش به

 که طور همان گوییم

 واجب  نماز دانید می

 و داریم مستحب و

 نمازی ایات، نماز

 و است دورکعتی

 هنگام که واجب

 طبیعی حوادث

  .خوانیم می ترسناک

   

    جمع بندی 8

ارزشیابی بعد  9

 از تدریس

 دانش از یکی از

 خواهیم می آموزان

 نحوه درباره که

 ایات نماز اجرای

 به .دهند توضیح

 می جمعی صورت

 آموزان دانش

 به توجه با

 صورت تدریس

 به گرفته

 پاسخ سواالت

 .دهند می
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 که زمانی پرسیم

 سهل خاطر به خانه

 آتش انسان گاریان

 آیات نماز، گیرد می

 شود؟ می واجب

 می آموزان دانش از تعیین تکلیف 11

 با رابطه در خواهیم

 خاطره درس، موضوع

 به مربوط که ای

 آیات نماز خواندن

 باشند والدین

 .بنویسند

 به قرآن از آیاتی

 خواندن های نشانه

 دارد، اشاره آیات نماز

 پیدا والدین کمک با

 .کنید
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