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موارد کلی 

 در تدریس
 دبستانی پیش دینی مفاهیم و قرآن درس طرح

1 
مشخصات 

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:               نام آموزشگاه:         

 «  صدقه و انفاق»نام واحد یادگیری: آیه   

 یخ تدریس:         ردقیقه         تا 30موضوع فعالیت:                           مدت زمان اجرا: 

 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

داد رنگی یا م      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 

  خوانی  جمع

 در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با صدقه و انفاق آشنا شوند. هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 با کمک به دیگران آشنا شوند. -1

 اهداف رفتاری:

 اموز بتواند: پس از پایان تدریس انتظار می رود دانش            

 با اهمیت انفاق را درک کنند. )درک و فهم( -1

 با مفهوم صدقه آشنا شوند. )درک و فهم( -2
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 ه ما بربن را ادانند که با انفاق کردن پول هایمان از بین نمی رود بلکه خداوند بهتر از  -3

 گرداند. )درک و فهم(

 م(و فه دهد. )درکبدانند که شخص صدقه دهنده باید انی کار را برای رضای خدا انجام  -4

 برای کمک به دیگران عالقه نشان دهند. )عاطفی( -5

 دانش آموزان  با مفهوم درست یا نادرست و خوب و بد آشنا هستند. - رفتار ورودی 7

8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

یاب غور و حضبا لبخند وارد کالس می شوم اول با نام خدا درس شروع می کنم بعد احوالپرسی و 

رسش پان و از دانش آموزان )ضمن توجه به حال و روحیه آنان( و پرسیدن دلیل غیبت دانش آموز

 از درس قبل درس را شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

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

 رد کمک به نیازمندان پخش می کنم.برای ایجاد انگیزه یک کلیپ در مو

 سپس داستان زیر را تعریف می کنم:

))کمک به مستمندان(( شب عروسی امام علی )ع( با فاطمه زهرا )س( بود که ناگهان فقیری به در 

ی آن حضرت آمد و تقاضای کمک کرد. حضرت فاطمه زهرا )س( دو لباس داشت که یکی نو خانه

ان لباس نو را به آن فقیر داد. صبح روز بعد وقتی پدرشان پیامبر )ص( بود و دیگری کهنه. اما ایش

دخترم پرا لباس نو را »به خانه شان رفت و حضرت زهرا را با لباس کهنه دید به دخترش فرمود: 

نپوشیدی؟ حضرت زهرا فرمود: مگر شما نفرموده اید هر چه انسان به فقیران کمک کند برای خود 

یز دیشب لباس نوی خود را به فقیر دادم پیامبر )ص( فرمود: اگر لباس نو ذخیره کرده است؟ من ن

فقیر نیز به لباس می رسید.  را می پوشیدی و کهنه را به فقیر میدادی برای شوهرت بهتر بود و

من این کار را از شما یاد گرفتم زیرا مادرم خدیجه ما وقتی با شما ازدواج کرد »حضرت زهر فرمود: 

تمام دارایی خود را به شما داد و شما همه ی آن را در راه خدا مصرف کردید تا آنجا که وقتی 

ه او دادید و خود را در حصیری پیچیدید فقیری از شما پیراهنی خواست، لباس خود را در آورید و ب

و به خانه آمدید. و البته کسی مثل شما نمی شود. پیامبر )ص( با شنیدن این سخنان به گریه افتاد 

جبرئیل هم اکنون بر من نازل شد و از جانب پروردگار به » و دخترش را در آغوش گرفت. و فرمود: 
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این عملش هر آن چه از ما درخواست کند به او عطا تو سالم رساند و گفت به فاطمه بگو به خاطر 

پدر من خواسته ای جز مالقات پروردگار خویش در حال رضایت »خواهیم کرد. حضرت زهرا فرمود: 

خدایا امت من را بیامرز، »او از خویش را ندارم. پیامبر )ص( دست ها را برای دعا باال برد و فرمود: 

خداوند می فرماید کسانی از امت تو که محبت »رض کرد: آن گاه دوباره جبرئیل نازل شد و ع

 فاطمه و شوهر و فرزندان او را داشته باشند آمرزیدم.

م نیم تمای تواسپس به دانش آموزان )به زبان کودکانه( می گویم: ما انسان ها به خاطر اینکه نم

کدیگر ند ید نیازماحتیاج های خود را برطرف کنیم و به خاطر مشکالتی که در زندگی پیش می آی

ه کده است فرمو هستیم و باید در تمام مراحل زندگی یار و پشتیبان همدیگر باشیم خداوند در قران

گر یکی از مثال ا کنیم شما با هم برادرید این آیه به ما می فهماند که ما باید مثل برادر با هم رفتار

دن پول نفاق کراه با کباید این را بدانیم  دوستانمان نیازمند مقداری پول بود باید به او انفاق کنیم

قط ف البته انفاق داند.هایمان از بین نمی رود بلکه خداوند قول داده است که بهتر از آن را به ما برگر

ه خدا ا در راری آن با پول نیست بلکه با هر نعمتی که خداوند به انسان داده می توان انفاق کرد یعن

گر دارد مننیست خود انفاق مهم است هیچ کس از دنیایش بهره ای مصرف کرد. مقدار انفاق مهم 

 آنچه را که برای آخرتش انفاق کرده است. 

ای خدا ای رضصدقه دادن یک امر بسیار با ارزشی است، ولی شخص صدقه دهنده باید این کار را بر

 ن هم هردار آمقانجام دهد و مواظب باشد که با منت گذاشتن و اذیت فقیر ارزش آن از بین نبرد. 

 مقداری که در توان شخص باشد کافی است. 

نم تا می ک جمع بندی: در آخر از دانش آموزان می پرسم چه یاد گرفتیم؟ و آن ها را راهنمایی

 مطلبی که یاد گرفته اند را توضیح دهند. 

 موزانارزشیابی تکوینی: مروری دوباره درباره ی درس و پرسیدن سواالتی از دانش آ -

 هند. یابی پایانی: از دانش آموزان می خواهم در مورد انفاق و صدقه توضیح دارزش -

10 
های فعالیت

 پایان تدریس
 از دانش آموزان می خواهم کاربرگ مربوط به صدقه و انفاق را رنگ آمیزی کنند.

 


