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موارد کلی 

 در تدریس
 موارد اجرای تدریس

1 
مشخصات 

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:                نام آموزشگاه:        

 نام واحد یادگیری: ماه رمضان و شب قدر  

 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

ادگیری انس با قرآن کتاب واحد ی      کاغذ و چست و قیچی      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 

             و پاسخ پرسش                    همیاری 

 در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با ماه رمضان و شب قدر آشنا شوند. هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 با ماه رمضان و شب قدر آشنا شوند. -1

 اهداف رفتاری:

 می رود دانش آموز بتواند: پس از پایان تدریس انتظار 

 به اهمیت ماه رمضان پی ببرند. )درک و فهم( -1

 اهمیت شب های قدر را درک کنند. )درک و فهم( -2

 بدانند در ماه رمضان دعا زودتر مستجاب می شود. )دانش( -3

 بدانند ماه رمضان یکی از بهترین ماه های خداوند است. )درک و فهم( -4

 

  رفتار ورودی 7
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 اهمیت قران و چند سوره کوتاه قرآن آشنا هستند.دانش آموزان با  -

 

8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

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

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

 .کنم می شروع را درس قبل درس از

 شرح فعالیت 9

 پرسم. می گذشته درس از سواالتی آموزان دانش از جدید درس ارائه از تشخیصی: قبل ارزشیابی

/  آسمون به رسیم / می خدا مهمون / همه خدا ماه خوانم: رمضان می را زیر شعر انگیزه ایجاد برای

 به تا سحر / از با هم گیرن می / روزه خوب آدمهای / همه ونرمض ماه / توی جدا بدی از شیم می

 غروب

 رو صفا دلها ده / می نور رود مثل / روزه ها بنده ما / واسه خدا پیغام اینه

 دختری که کوچولو زهرا روزه بودند. بود. همه رمضان کنم: ماه می تعریف را داستان این سپس

 رمضان ماه از شبی چند. گرفت می گنجشکی هکل ی روزه مادرش اجازه ی با بود، ساله شش

 چون کنم استراحت خوام می ظهر از بعد امروز! جان زهرا گفت: او به زهرا مادر که بود نگذشته

 در من با سانتی چند توانی می بخواهی هم تو اگر ضمن در. بمونم مسجد در سحر تا قرار امشب

 بمونی. مسجد

 که شبی. بزرگیه بسیار شب گلم!! امشب !؟ مادر: دخترخبره! چه امشب مگه کوچولو: مادر زهرا

 خواند(. می را قدر سوره اول مهربون: )آیه فرشته. کرد نازل پیامبر بر یکجا رو قرآن مهربون خدای

 همین به بزرگه؟ قدر چه یعنی چه؛ یعنی بزرگیه شب امشب میکنه فکر خودش با کوچولو زهرا

: مادر ؟ بزرگه قدر چه امشب یعنی جون مامان: کوچولو زهرا پرسید: مادر از کنجکاوی با خاطر

 به زیاده! احتی قدر چه قدر شب اهمیت دونین نمی شما فرماید می قدر سوره خدا در دخترم

 .است دیگه هایشب از تا هزار هزار اندازه

 مسجد تو امشب جون کوچولو: مادر خواند.( زهرا می را قدر سوره سوم و دوم مهربان: )آیه فرشته

 به هم کنیم. خدا می دعا و خوانیم می قرآن و نماز قدر شب در عزیزم: مادر کنیم؟ می کار چه

 برآورده مفیدن و خوب برامون که رو ما دعاهای اون و بیان زمین به که ده می دستور هاش فرشته

 کنن.

 .(خواند می را قدر سوره چهارم آیه) مهربون:  فرشته

 بله: مادر شه؟ می مستجاب دعاهامون و جوریه همین قدره شب که امشب کوچولو: یعنی زهرا
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 عزیزم.

 آیه : )مهربون فرسته. فرشته می سالمتی و شادی خویش های بنده برای صبح تا مهربون خدای

مهربون،  خدای که بود خوشحال خیلی او. نبود دلش تو دل خواند.( زهرا می را قدر سوره پنجم

 کنه. چون استراحت و بره اتاقش به زودتر گرفت تصمیم بنابراین ،داده قرار رو بزرگی این به شب

 که بود ها فکر همین توی. بمونه مسجد در رو ساعتی چند مهربونش مادر کنار در هم او بود قرار

 .برد خوابش کم کم

 این در خداوند است خداوند های ماه بهترین از یکی رمضان گویم: ماه می آموزان دانش به سپس

 که است زیاد قدری به خداوند نزد در ماه این اهمیت است کرده خود دعوت میهمانی به را ما ماه

 گناهان ی همه ماه این در اند. خداوند عبادت شما شما، خواب های نفس ماه این در است فرموده

 از بندگانم تا بندم می را شیطان پای و دست رمضان ماه در است فرموده و بخشد می را بندگانش

 به توانیم می چه هر و کنیم استفاده فرصت این از ما که است خوب قدر چه پس باشند دور گناه

 پدر، مادر، مثل دیگران برای خودمان بر عالوه ماه این در باشد یادمان. شویم تر نزدیک خداوند

 خیلی رمضان ماه در من فرموده خداوند چون کنیم دعا ها فامیل و دوستان سایر و خواهر و برادر

 برای که دارد قرار ساز سرنوشت شب سه ماه این در. کنم می مستجاب را بندگانم دعای ما زود

 صبح تا شب سه این در مردم گویند می قدر شب شبها این به. دارند فراوانی اهمیت مسلمین

 سال طول در شب بهترین را قدر شب ها مسلمان پردازند. ما می خداوند با نیاز و راز به و بیدارند

 خیلی ما ها؛ خدای بچه است، شب هزار سی اندازه به شب این در عبادت ثواب که چون. دانیم یم

 به. دهیم می انجام گناه و خوریم می را شیطان گول اوقات برخی که داند می او. است مهربان

 شیطان گول که باشیم مراقب دیگر و کنیم توبه تا است داده فرصت ما به شب این در خاطر همین

 طول در. اند مشغول داری زنده شب به و هستند بیدار صبح تا مسلمانان شب این در. نخوریم را

 خوانند. می مختلفی دعاهای و نمازها و دهند می انجام را زیادی عبادی کارهای شب

 بندی:  جمع

 هک مطلبی تا کنم می راهنمایی را ها آن گرفتیم؟ و یاد چه امروز پرسم می آموزان دانش از آخر در

 توضیح دهند. را اند گرفته یاد

 آموزان. دانش از سواالتی پرسیدن و درس ی درباره دوباره تکوینی: مروری ارزشیابی -

 دهند. توضیح قدر شب مورد در خواهم می آموزان دانش از پایانی: ارزشیابی -

 

 کشند.ب افطار سفره مورد در نقاشی یک خواهم می آموزان دانش ازهای فعالیت 11
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 کنند. درست مصرف یکبار ظروف با را ستاره و ماه کاردستی پایان تدریس

 


