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 و ایجاد انگیزه

واحوالپرسی با ذکر نام  المس می شوم پس از سالبا روی خوش وارد ک

خدا به حضور و غیاب می پردازم ودر صورت وجود غایب علت را 

جویا می شوم . تکلیف جلسه ی قبل را بررسی کرده و از درس قبل 

ارزشیابی به عمل می آورم تا میزان یادگیران دانش آموزان از درس قبلی 

 .را بسنجم. بعد از اطمینان ،درس جدید را شروع می کنم
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سجاده ای که در دست دارم وارد برای ایجاد انگیزه با یک چادر نماز و 

دن توجه دانش آموزان ابتدا س می شوم و بعد از برانگیخته شالک

ی از دانش آموزان می پرسم که به نظرتون با این چادر و سجاده التسوا
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 ارائه درس

نماز می خوانیم بعد  چه کاری می تونیم بکنیم همه جواب می دهند

نماز خوندین ؟ قبل از نماز خواندن چه کارهایی انجام  االمیگم تا ح

ف میدن ؟ بعد از پاسخ گویی از فراگیران می خواهم به داستانی که تعری

چولو یه بابا بزرگی داشت که اکثر می کنم به دقت گوش کنند سبا کو

را خیلی دوست اوقات به نماز خواندن مشغول بود سبا نماز خواندن 

داشت و هر وقت بابا بزرگ را در حال نماز خواندن می دید ، می دوید 

و جا نماز مادرش را بر می داشت و روی زمین پهن می کرد و پشت 

سر بابا بزرگش می ایستاد و کار هایی را که بابا بزرگش در حال نماز 

بابا خواندن انجام می داد مو به مو اجرا می کرد یک روز وقتی نماز 

جونش تموم شد به باباش گفت که نماز دو رکعتی را هم به من یاد بده 

بچه ها بابا بزرگش هم قبول کرد نمازو بهش یاد بده  بعد می پرسم شما 

هم دوست دارین نمازخواندن و یاد بگیرین بعد از اینکه همه گفتند بله 

دهم  با استفاده از تصاویر و خواندن شعر نماز دورکعتی را آموزش می

ل پسر وقت نماز خوندنه / بگو ای دختر و گ /ای کودک خوش خبر 

ا کبروقت نماز رسیده / گوشات چه خوب شنیده صدای بانگ اذان /  اهلل

لباس بپوش پاکیزه خبر بده به دوستات / با شادی و با نشاط برو به 

سمت مسجد / تا مستجاب شه دعات به سمت قبله بایست / صف نماز 

و تکبیرگوی / برتر از او کسی نیست سوره ی حمدو دیدنیست نیت 

ان یه سوره / ای کودک مسلمان بخوان / با نام پاک رحمان بعدش بخو

اکبر بگو / برو به سمت رکوع سبحان ربی بگو / بعدش بایست با  اهلل
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شده / برو به سجده / که جات توی بهشته خدا چه نزدیک حاال خشوع 

ینی / تا آرامش ببینی بعدش سجده ی باید بش الثواب برات نوشته حا

دومین  دوم / ببین تو بهترینی رکعت اول تمام / برو به سوی قیام رکعت

مام صل علی تشهد بخوان / دو رکعتت شد ت الرا / ادا بکن با امام حا

م بعد از آموزش هم به صورت تئوری و هم المحمد / نیت بکن با س

را پخش می کنم تا بهتر یاد عملی چند بار دیگرانیمیشن خواندن نماز 

بگیرند بعد از هر گروه از یک نفر می خواهم بیاید و مراحل نماز را 

ح کنند. و الدی داشتند اصاجرا کنند و بقیه ی دوستانشان هم اگر ایرا

بعد برای ارزشیابی کار برگ های نماز را به صورت گروهی در 

آن را به ترتیب اختیارشان قرار می دهم تا هم رنگ کنند و هم مراحل 

  . شماره گذاری کنند

در قسمت با هم بخوانیم : این قسمت با کمک نوار صوتی شعر درس 

تمرین و تکرار کن: در این قسمت می توانیم  .هم خوانی می شود

ارزیابی اولیه را انجام دهیم به این صورت که از یکی از دانش آموزان 

  . نندبخواهیم پیش نماز بایستد و نماز را تمرین ک

در قسمت خاطره هم اولین خاطره ی خود از نماز را بیان می کنم سپس 

از دانش آموزان می خواهم هر قسمت از تدریس روز که برایشان جالب 

  .بوده را بیان کنند و بنویسند

بگرد و پیدا کن : این قسمت را انفرادی انجام می دهند و هم سال 

کدام کتابشان توسط سنجی صورت می گیرد به این صورت که هر 
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برای  .دوستانشان تصحیح شود و این خود یک ارزیابی تکوینی میباشد

س یک مسابقه ای انجام می دهیم به این صورت که از هر الجذابیت ک

گروه یک نفر را صدا می کنم و می گویم نام هر یک از قسمت نماز را 

تر  که می آورم انجام دهید و ذکر آن را بگویید هر کسی که درست

آخر مطالب را انجام داد برنده است و با گروهش تشویق می شود . در 

صه را می گویم و یک بار دیگر مراحل نماز را الجمع بندی می کنم خ

 .ذکر می کنم . جلسه را با شکر خدای مهربان به پایان می رسانم

 

 تعیین تکلیف
 

ترسیم کرده و اذکار آن را بنویسند و با کمک بزرگترها تمام مراحل نماز را 

 به شکل کتاب در بیاورند.
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