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موارد کلی 

 در تدریس
 دینی پیش دبستانی مفاهیم و طرح درس قرآن

1 
مشخصات 

 کلی

                                      نام و نام خانوادگی مربی:     نام آموزشگاه:                                

 نام واحد یادگیری: آیه ی الحمداهلل رب العالمین  

 ریخ تدریس:         دقیقه         تا 30مدت زمان اجرا:                       موضوع فعالیت:     

 نوع فعالیت 2
      اشینق      نمایش اخالق        قصه گویی       کار دستی      شعر و سرود 

   مایش(فعالیت های علمی )مشاهده، گردش علمی، بحث و گفتگو، آز                بازی 

3 
وسایل مورد 

 نیاز

 رآن کریمکتاب واحد یادگیری انس با ق      کاغذ و چست و قیچی      لوحه های آموزشی

اد رنگی یا مد      پازل های آموزشی     کارت های قصه گویی            کتاب کار کودک

  پاستل

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

رسش و پ          همیاری           سخنرانی       ایفای نقش              روش گروهی 

  پاسخ 

 وند.در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با آیه الحمداهلل رب العالمین آشنا ش هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 شوند.با آیه الحمداهلل رب العالمین آشنا  -1

 اهداف رفتاری:

 پس از پایان تدریس انتظار می رود دانش آموز بتواند:            

 با مفهوم شکر گزاری آشنا شود. )دانش( -1

. ن بگویدعالمیبعد از انجام کارایی مانند غذا خوردن یا آب خوردن و ... الحمداهلل رب ال -2

 )مهارتی(

 نسبت به گفتن الحمداهلل عالقه نشان دهد. )عاطفی( -3

 دانش آموزان با نعمت های خدا آشنا هستند. - رفتار ورودی 7
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8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

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

رسش پن و ش آموزااز دانش آموزان )ضمن توجه به حال و روحیه آنان( و پرسیدن دلیل غیبت دان

 از درس قبل درس را شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

می  یذشته گارزشیابی تشخیصی: معلم قبل از ارائه درس جدید از دانش آموزان سواالتی از درس 

 پرسد.

 ایجاد انگیزه: برای ایجاد انگیزه داستان زیر را تعریف می کنیم. 

 

دن عریف کرتشغول ممبین و مبینا به همراه پدر و مادر به خانه پدر بزرگ رفته بودند و بعد از غذا 

فت: قصه بود که یک دفعه پدر بزرگ عطسه کرد و بعد پدر بزرگ دست روی بینی گذاشت و گ

 الحمداهلل رب العالمین

 

 مبینا: پدر بزرگ چرا بعد از عطسه الحمداهلل گفتید؟ 

 

 نیم.کلم ما گفته که باید بعد از غذا بگوییم الحمداهلل و از خدا تشکر مبین: خانم مع

 

 حمداهللمبینا: خانم معلم ما گفته هر وقت از ما سوال کردن حال شما چطوره باید بگیم ال

 

 چیزهای ن همهپدربزرگ: آفرین به شنا نوه های گلم، و آفرین به معلم های خوبتون که به شما ای

 خوب یاد دادند.

 نا: پس چرا شما بعد از عطسه الحمداهلل گفتید؟مبی

د ون خوچپدربزرگ: خوب، یکی از جاهایی هم که باید الحمداهلل گفت بعد از عطسه کردن است 

 نیم. شکر کتعطسه کردن یکی از نشانه های سالمتی انسان است و ما باید به همین خاطر از خدا 

 مبین: ولی کسی که مریض باشه عطسه می کند؟

سه گر عطزرگ: همیشه اینطور نیست و بعضی وقت ها عطسه نشان دهنده سالمتی بدن است. اپدرب

 زیاد باشد نشانه بیماری است و تازه باز هم باید از خدا تشکر کرد. 
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 مبینا: چرا پدر بزرگ؟

 پدر بزرگ: پون به ما نشان می دهد که ما بیماریم و باید پیش دکتر برویم. 

 کرد به عطسه کردن.در همین موقع مبین شروع 

ید. و پدر عریف کنمون تپدر بزرگ: آقا مبین الحمداهلل یادت نره.  مبین: نه بابا جون، بقیه قصه را برا

 بزرگ شروع کرد به گفتن ادامه داستان.

ا رمداهلل ر الحدر مورد شکر گزاری از خداوند و آیه الحمداهلل رب العالمین توضیح می دهیم و شع

 می خوانیم:

 ه ما سالمتیمحاال ک

 شاداب و خوب و راحتیم 

 باید با شکر از خدا

 اون که داده مامان، بابا 

 قدر همه نعمت ها رو بدونیم

 آیه ی شکر گزاری رو بخونیم 

 الحمداهلل رب العالمین

 شکر خدا آسمان و زمین 

ش ز داناالتی ارزشیابی تکوینی:  مروری دوباره درباره ی درس و پیام قرآنی و پرسیدن سوا -

 آموزان

ن  رب العالمی. دانش آموزان کارهایی را که بعد از آن باید الحمداهلل1ارزشیابی پایانی:  -

 مورد( 4بگوییم، نام ببرید. )

10 
های فعالیت

 پایان تدریس

 در مورد شکر گزاری از خداوند یک نقاشی بکشید.

 کاربرگ مربوط به آیه الحمداهلل را رنگ آمیزی کند.

 


