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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:          

 نام واحد یادگیری: اصل معاد                  

 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      قیچی کاغذ و چست و      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

و  رسشپ          همیاری           سخنرانی       ایفای نقش             روش گروهی 

   پاسخ 

  جمع خوانی 

 در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با اصل معاد در دین اسالم آشنا شوند. هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 با اصل معاد در دین اسالم آشنا شوند. -1

 اهداف رفتاری:

 ان تدریس انتظار می رود دانش آموز بتواند:پس از پای       

 به مفهوم اصل معاد در دین اسالم پی ببرد. )درک و فهم( -1

 بدانند همه به سوی پروردگار خود باز می گردیم. )درک و فهم( -2

 اصل معاد را توضیح دهد. )درک و فهم( -3

 

 .دانش آموزان با سوره توحید، عدل، نبوت و امامت آشنا هستند - رفتار ورودی 7

8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

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

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.
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 برای تدریس

 فعالیتشرح  9

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

 اصول دین را همراه دانش آموزان را می خوانیم: شعر انگیزه ایجاد برای

  آی بچه جون یه بازی / بازی خونه سازی / پنج تا ستون محکم / باید بسازیم با هم

 اول ستون توحید / تابیده مثل خورشید / عدل دومین ستونه / برای ساخت خونه 

 بازی نداره قوت / سوم بزار نبوت / چهارمی امامت / به خونه داده قامت 

 پنجم معاد بنا کن / زود دستاتو باال کن / با شادی و با خنده / بگو شدم برنده

 پنج تا ستون همین بود / اینا اصول دین بود

 

 یم.س به دانش آموزان می گویم امروز می خواهیم دومین اصل دین اسالم را یاد بگیرسپ

 :کنم می تعریف کودکان فهم قابل و کودکانه زبان به را زیر و بعد داستان

 

 روزی رسول اکرم قیله به اصحاب خود فرمودند: فقیر و بینوا کیست؟

 (، فرمود:اصحاب جواب دادن: کسی که پول نداشته باشد. پیامبر )ص

ن او ه گردبآنکه شما می گویید فقیر نیست. بینوا کسی است که در قیامت بیایید و حق اشخاصی 

 یا غصب وموده نباشد. به این طریق که یک نفر را زده و دیگری را ناسزا گفته و حق کسی را ضایع 

ی مد و یرنکرده است، اگر کار خوبی در پرونده اش داشت باشد در عوض حق مردم، از او می گ

آن  وشود  دهند به صاحبان حقوق و چنان چه حسناتی نداشته باشد از گناهان آنان برداشته می

 گناهان را به او می دهند. بینوا و فقیر او است.

 

 به دانش آموزان می گویم: معاد پنجمین اصل دین اسالم است. 

ا به رل ما کارنامه ی اعما اصل معاد یعنی همه به سوی پروردگار خود باز می گردیم و آن روز

لم اقبت ظعدهند و آدم های خوب به پاداش می رسند و آدم های ظالم و گناهکار هم دستمان می

 و کارهای بدشان را خواهند دید.

 

 جمع بندی: 

ند اگرفته  ه یادکدر آخر از دانش می پرسم چه یاد گرفتیم؟ و آن ها را راهنمایی می کنم تا مطلبی 

 .را توضیح دهند

 . موزانارزشیابی تکوینی: مروری دوباره درباره ی درس و پرسیدن سواالتی از دانش آ -
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 د.ارزشیابی پایانی: از دانش آموزان می خواهم در مورد مفهوم معاد توضیح دهن -

10 
های فعالیت

 پایان تدریس
 از آن ها می خواهم کاربرگ مربوط به اصل معاد را رنگ آمیزی کنند.

 


