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 فرم پیشنهادی طرح درس ویژه کالس چند پایه )الگوی محوری(

 مشخصات کلی

 1محور 

 زمان

 3محور 

 هدیه -دوم قرآن –اول  زمان

 بهترین دوست بچه مسلمان

مراحل طرح 

 درس

 

آشنایی با اینکه یک فرد 

مسلمان کیست و نماز می 

 خواند.

11 
آشنایی با شخصیت واالی حسن 

 )ع(
11 

 کلیهدف های 

هدف های 

 رفتاری

دانش آموز با وظایف یک فرد -

 مسلمان بطور کلی آشنا شود.

با نماز و خواندن آن به عنوان -

 وظیفه یک مسلمان آشنا شود.

نسبت به مسجد رفتن و نماز -

 خواندن مشتاق گردد.

رفتارها و کردار یک فرد -

مسلمان را الگو خود قرار دهد 

 هد.و در رفتارهای خود نشان د

شعر موجود در درس را با -

 رغبت بخواند.

نسبت به مبحث درس عالقه -

 نشان دهد.

 

دانش آموز در مورد زندگی نامه -

امام حسن )ع( مختصر توضیحی 

 بدهد.

نسبت به شخصیت ایشان اظهار -

 عالقه کند.

خصوصیات ایشان را الگوی رفتار -

 و کردار خود قرار دهد.

نکاتی که از داستان موجود در 

 درس فراگرفته را بیان نماید.

 

وسایل و مواد 

 الزم
  کتاب درسی-فیلم آموزشی

کتاب -پاورپوینت و دیتا پروژکتور

 درسی
 

ارزشیابی 

 تشخیصی

 84کلمات و عبارات قرآنی ص 

 را بخش بخش بخواند.
3 

دانش آموزان در مورد زندگینامه -

 امام علی مختصر توضیحی بدهند.

ام حسن )ع( معلم از آنها بپرسد ام-
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 فرزند کدام امام بزرگوار ما هستند؟

 آماده سازی

معلم در آغاز کار یک کلیپ که 

به صورت شاد و مرتبط با 

درس باشد را پخش کند تا 

توجه دانش آموزان جلب 

 گردد.

2 

معلم از یک گروه از دانش آموزان 

دواطلب می خواهد که داستان این 

درس را به صورت نمایش اجرا 

 کنند.

3 

 ارائه درس جدید

معلم با دانش آموزان  در ابتدا

در رابطه با تصویر بگویند و در 

ادامه از آنها می دهد و بیتر 

روی نماز متمرکز می شود و 

در مورد مکان برگزاری آن و 

دیگر مباحثی که متناسب با 

سن دانش آموزان است گفتگو 

می شود و پیام قرآنی نیز 

خوانده می شود و موضوع 

درس به آن بسط داده می 

از بچه ها می خواهد  شود.معلم

تصویر یک کودک در حال نماز 

 خواندن را بکشند.

4 

در ادامه معلم در رابطه با این 

داستان با بچه ها گفتگو می کند و 

به خصوصیات شخصیت امام حسن 

)ع( اشاره می کند و در ادامه به 

وسیله پاورپوینت در مورد زندگی 

نامه و پدر و مادر ایشان مختصر 

نش آموزان می توضیحی به دا

دهد.در پایان از آنها می خواهد به 

 پاسخ دهند. 71سواالت صفحه 

4 

جمع بندی و 

 نیجه گیری

به کمک شعر موجود در درس 

معلم جمع بندی را به کمک 

 دانش آموزان انجام می دهد.

2 
را به کمک  71معلم سواالت ص 

 بچه ها چک می کند.
2 

 ارزشیابی تکوینی
مورد وظایف معلم از بچه ها در 

 یک فرد مسلمان می پرسد.
 

معلم در خالل توضیحاتی که در 

درس می دهد از بچه ها سواالت 

 متفاوت می پرسد.

 

تعیین تکلیف و 

 اختتام 

یک نقاشی از یک روز که به 

 مسجد رفته اند را بکشند.
 

معلم از بچه ها می خواهد یک 

داستان در مورد امام حسن )ع( 
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برای بچه ها بخوانند و جلسه بعد 

 توضیح دهند.

 

 نکته بسیار مهم:

 زمان بندی و مدیریت آن بستگی به تعداد دانش آموزان هر پایه و نیاز آنها در هر کالس متفاوت است.-

 بهتر است برای نظارت و سرعت عمل در کالس از معلم یار استفاده شود.-


