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موارد کلی 

 در تدریس
 طرح درس قرآن و مفاهیم دینی پیش دبستانی

1 
مشخصات 

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:               نام آموزشگاه:      

 نام واحد یادگیری: نماز و وضو                      

 اریخ تدریس:         ت     دقیقه     30موضوع فعالیت:                             مدت زمان اجرا: 

 نوع فعالیت 2
      قاشین       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      و قیچی کاغذ و چست      لوحه های آموزشی

داد رنگی یا م      پازل های آموزشی     کارت های قصه گویی            کتاب کار کودک

   پاستل

 ضبط صوت

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

سش و رپ          همیاری           سخنرانی       ایفای نقش             روش گروهی 

   پاسخ 

  جمع خوانی 

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

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 با مفهوم نماز و وضو آشنا شوند. -1

 اهداف رفتاری:

 ر می رود دانش آموز بتواند:پس از پایان تدریس انتظا       

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

 اهمیت وضو گرفتن را درک کنند. )درک و فهم( -2

 با مراحل نماز خواندن آشنا شوند. )دانش( -3

 با مراحل وضو گرفتن آشنا شوند. )دانش( -4

 با آداب خواندن صحیح نماز و وضو گرفتن آشنا شوند. )درک و فهم( -5

 و وضو را حفظ کنند. )دانش( شعر در مورد نماز -6

 دانش آموزان با اهمیت کتاب قرآن، ماه رمضان و شب قدر آشنا هستند. - رفتار ورودی 7

با لبخند وارد کالس می شوم اول با نام خدا درس شروع می کنم بعد احوالپرسی و حضور و غیاب های فعالیت  8
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مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

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

 از درس قبل درس را شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

 م.ارزشیابی تشخیصی: قبل از ارائه درس جدید از دانش آموزان از درس گذشته می پرس 

ی کنم مم / و موی با نام خدا، می گیرم وضو / نیت می کنم، از برای او / دست و پاهایم، صورت

 ،ااکنون کار م /تمیز، پیش از وضویم / گردی صورت، االن می شویم / باال به پایین، از زیر مویم 

ا ویم بششستن دستهاست / اول، کدام دست؟ اول، دست راست از روی آرنج، تا سر انگشت / می 

ی ال مشویم حا آب، یک مشت و دو مشت / مثل دست راست، دست چپم  را / باال به پایین، می

/ اما  پاست کشم یک بار، مسح سرم را / بر جلوی سر، دست ترم را / بعد از مسح سر، مسح هر دو

ت ست / وقدم با به ترتیب، اول، پای راست جای مسح پا، انگشت تا مچ است / پایین به باال، می کش

وی / ر ت چپم رامسح پاست، می کشم حاال / روی پای راست، دست راستم را اکنون می کشم، دس

 پای چپ، پایین به باال / آماده هستم، برای نماز / با یاد خدا، می کنم آغاز

ادر ش، برسپس این داستان را تعریف می کنم: برادر کوچولوی علی بیمار بود. یکی دو روز پی

ما ادهد، بکوچولو شلنگ آب حیاط را برداشته بود و می خواست مثل پدر، گل های باغچه را آب 

مین ود. هبن خیلی کوچک بود، به جای آب دادن به گل ها، تنها لباس های خود را خیس کرده چو

وچولو کرادر باعث شد که سرما بخورد و تب کند. علی که از مهد کودک به خانه برگشت به سراغ ب

وچولو کرادر برفت. از الی در به او که داخل تخت خواب کوچکش خوابیده بود، نگاه کرد. لپ های 

در انی برای پیشرمز شده بود. ساکت و مظلوم خوابیده بود. مادر علی، با یک دستمال، عرق های روق

ر آرام د . علیکوچولو را پاک می کرد. علی به مادرش نگاه کرد. صورت مادر به نظر نگران می آمد

 اتاق را بست.

 دفعه عصر شد. برادر کوچولو هنوز تب داشت. علی می خواست به سمت اتاق خود برود که یک

ت به ه سرعچشمش به پدرش افتاد. پدر علی داشت نماز می خواند. ناگهان فکر به سر علی زد. ب

وی ری که سوی دستشویی دوید، آستین هایش را باال زد و وضو گرفت. بعد جانماز و مُهر کوچک

 دن نمازخوان انه بود برداشت. کنار پدرش رفت، جانماز را روی زمین گذاشت و شروع بهطاقچه ی خ

ت هایش د، دسکرد. همان طور که در مهد کودک از خانم مربی یاد گرفته بود. علی نمازش را خوان

و  ی خوبرا به سوی آسمان بلند کرد و بدون این که چیزی به زبان بیاورد، در دل گفت: خدا

ز اید نمانه، بنم مربی، مامان و بابام و همه بهم گفتن کسی که بخواد با خدا حرف بزمهربون، خا

 بخونه، نماز صحبت ما آدما با توئه...

منم می خوام با تو حرف بزنم و بهت بگم داداش کوچولوی منو خوب بکنی، وان خیلی کوچیکه... 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و 

قابل ویرایش این طرح درس  به قیمت فقط دو هزار تومان  به 

 www.moallemsite.irهمین سایت مراجعه کنید . 
 

3 
 

مام شد، سرش را برگرداند. مادر یه کاری بکن تا زود زود حالش خوب بشه!... همین که دعای علی ت

در کنار در اتاق ایستاده بود، پدر هم که نمازش تمام شده بود، در حالی که لبخندی بر لب داشت 

به علی نگاه  می کرد. پدر جلو آمد و با علی دست داد و گفت: التماس دعا... ! شب شد. علی 

ربان بو. صبح روز بعد که علی خوابید، آن شب بهتر از هر شب خوابید، چون به یاد خدای مه

چشمانش را باز کرد، یک صورت زیبا و با مزه را در مقابل خود دید. برادر کوچولو که لبخند قشنگی 

بر لب داشت، باالی سر علی ایستاده بود. علی با خوشحالی برادر کوچولو را بغل کرد و بوسید. 

منون... از این به بعد همیشه نماز چشمانش را بست و در دل به خدا گفت: ممنون خدا جون، و م

می خونم، چون فهمیدم تو بهترین و مهربون ترین هستی، و همیشه به حرفام گوش می کنی... 

 ممنون خدای مهربون! 

 سپس شعر زیر را نمی خوانم: 

 ی تابممندگی من کودکی شادابم در پاکی مثل آبم                     چون خورشید درخشان در ز

 ا شادی ه رستویپز می خونم من در کنار بابا                      بر لبهایم می خواند وقتی نما

 تر ماساهلل اکبر گفتن چه قدر شیرین و زیباست             ال اله اال اهلل حرف پیامب

 اده، کهما د بعد به دانش آموزان می گویم: نماز نوعی تشکر از خداست. خدا نعمت های زیادی به

رین عمت ها از طرف اوست و نگه داشتن این نعمت ها از طرف ماست. یکی از مهم تدادن ن

فی شده ن معردستوراتی که در اسالم سفارش زیادی به آن شده نماز است. نماز به عنوان ستون دی

نماز،  ت. دراست و یکی از اعمال مهم و اصلی اسالم است و پلی ارتباطی بین خدا و بنده اش اس

ردن و برای راز و نیاز با خدایش باز می کند و شروع به حرف زدن، ستایش کبنده دلش را 

، بح، ظهرماز صدرخواست از خداوند می کند. ما مسلمانان در طول روز پنج نوبت نماز می خوانیم ن

پس به سریم. عصر، مغرب و عشاء. قبل از نماز یا خواندن قران و برخی کارها باید اول وضو بگی

 از و وضو را آموزش می دهم. صورت تصویری نم

نم تا می گ 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 -

 ند.یح دهان می خواهم در مورد نماز و وضو گرفتن توضارزشیابی پایانی: از دانش آموز -

10 
های فعالیت

 پایان تدریس

 از دانش آموزان می خواهم یک تسبیح درست کنند. 

 نقاشی نماز جماعت را بکشند.
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