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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: روزه       

 اریخ تدریس:         تدقیقه          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      یکاغذ و چست و قیچ      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

رسش و پ          همیاری           سخنرانی       ایفای نقش             روش گروهی 

   اسخ پ

  جمع خوانی 

 در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با روزه گرفتن آشنا شوند. هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 با مفهوم روزه آشنا شوند. -1

 اهداف رفتاری:

 ش آموز بتواند:پس از پایان تدریس انتظار می رود دان       

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

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

 بدانند ماه رمضان یکی از بهترین ماه های خداوند است. )درک و فهم( -3

 شعر در مورد روزه را حفظ کنند. )دانش( -4

 ا هستند.دانش آموزان با اهمیت ماه رمضان و شب قدر آشن - 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

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

 از درس قبل درس را شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

 رسم. په می ارزشیابی تشخیصی: قبل از ارائه درس جدید از دانش آموزان سواالتی از درس گذشت 

 برای ایجاد انگیزه شعر زیر را می خوانم: 

بح / از ص یدارنبهار قرآن رمضان / عطر دل و جان رمضان / بزرگترا روزه دارن / سحرها از خواب ب

م هم با تا شب بی آب و نون / روزه داران با دل و جون / شب که میشه وقت اذون / می خوری

 بار( 2افطاریمون / روزه مایه ی سالمت هست بهترین عبادت )

 ه از شما / باید بازم بزرگ بشیدآی بچه ها ما خدا / روزه نخواست

 رشد کنید و قد بکشید / وقتی شدی بزرگتر 

 بار(  2روزه بگیر گل پسر )گل دختر( حاال کهتو کوچکی / روزه بگیر گنجیشکی )

 

 سپس این داستان را تعریف می کنم: 

محضرش  و به یکی از اصحاب امام علی )ع( گفت روزی وارد دار الحکومه علی بن ابیطالب )ع( شده

ن رشی آتشرفیاب شدم و دیدم بر سر سفره غذا نشسته ولی فقط ظرفی ماست بسیار ترش که بوی 

 واشد. به مشام می رسید و مقداری نان خشک که پوست های جو در آن آشکار است در آن می ب

رت ند حضآن حضرت نان را با زانوی خود تکه می کند و درون ماست می گذارد و بعد میل می ک

ا ربر علی پیام ه دید فرمود: نزدیک بیا و از غذای ما بخور: گفتم کن روزه هستم. فرمود ازمرا ک

 وزه داراطر رشنیدم که فرمود: کسی که روزه باشد و غذایی ببیند و میل به آن پیدا کند اما بخ

 بودن از آن نخورد خداوند از غذا و نوشیدنی بهشت به او می خوراند. 

 

ر این وند دی گویم: ماه رمضان یکی از بهترین ماه های خداوند است خداسپس به دانش آموزان م

شب های ماه  ماه ما را به میهمانی خود دعوت کرده است در این ماه بزرگتر ها روزه می گیرند.

دند. ی خوررمضان بزرگترها برای خوردن سحری از خواب بر می خیزند قبل از اذان صبح، سحری م

 یچ چیزهطور روز، هیچ نوشیدنی و خوراکی نمی خورد، در تمام روز، وقتی کسی روزه است در 

 .نمی خورد و نمی نوشد. حتی اگر یک قطره آب هم عمداً بخورد روزه را باطل می کند

 جمع بندی: 
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د ی که یامطلب در آخر از دانش آموزان می پرسم چه یاد گرفتیم؟ و آن ها را راهنمایی می کنم تا

 هند.گرفته اند را توضیح د

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

 د.ارزشیابی پایانی: از دانش آموزان می خواهم در مورد روزه گرفتن توضیح دهن -

10 
های فعالیت

 پایان تدریس

 از دانش آموزان می خواهم یک نقاشی در مورد سفره افطار بکشند. 

 درست کنند.کالژ جا نماز را 

 


