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موارد کلی 

 در تدریس
 موارد اجرای تدریس

1 
مشخصات 

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:                نام آموزشگاه:        

 نام واحد یادگیری: آشنایی با عید مبعث  

 دقیقه         تاریخ تدریس:          03موضوع فعالیت:                              مدت زمان اجرا: 

 نوع فعالیت 2
      نقاشی        نمایش اخالق        قصه گویی       کار دستی       شعر و سرود 

   فعالیت های علمی )مشاهده، گردش علمی، بحث و گفتگو، آزمایش(                  بازی 

3 
وسایل مورد 

 نیاز

ادگیری انس با قرآن کتاب واحد ی      کاغذ و چست و قیچی      لوحه های آموزشی

 کریم

مداد رنگی یا       پازل های آموزشی     کارت های قصه گویی            کتاب کار کودک

   پاستل

 بشقاب پالستیکی. –کیک  –کامپیوتر  –فایل آموزشی 

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             روش گروهی 

             پرسش و پاسخ                    همیاری 

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با عید مبعث آشنا شوند. هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 با پیامبری حضرت محمد )ص( آشنا شوند. -1

 

 اف رفتاری:اهد

 به اهمیت عید مبعث را بدانند. )دانش( -1

 در مورد عید مبعث توضیح دهند. )درک و فهم( -2

 در مورد عید مبعث نقاشی بکشند. )مهارتی( -3

 در فعالیت های کالس با عالقه شرکت کنند. )عاطفی( -4

 

  رفتار ورودی 7
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 دانش آموزان با برخی مفاهیم دینی آشنا هستند. -

 

8 

های فعالیت 

تی و مقدما

زمینه سازی 

 برای تدریس

 بررسی غیاب، و حضور و احوالپرسی و سالم از پس شوم می کالس وارد لبخند و گشاده روی با

 خدا نام با را جدید درس و. کنم می بندی گروه را آموزان دانش تشخیصی، ارزشیابی و تکالیف

 .کنم می شروع

 شرح فعالیت 9

 عید و شوم می کالس وارد کیک یا انگیزه ایجاد رایب. می شود پرسیده سوال چند قبل از درس

 گیریم. می جشن را مبعث

 خوانم:  می را زیر شعر سپس

 آمدی مهربانی پیام با محمد / یا آمدی آسمانی کتاب با محمّد یا

 است نکبت و گناه از دوری راه /   است ظلمت از نجات راه تو دین

 توام فرمان و امر مطیع / من  توام قرآن و دین فدای من

 روان روشن هر جان زنده تو / از  پیغمبران خاتم محمّد ای

 تو قران من راه چراغ /  شد  تو قربان من جان محمّد یا

 دهم: می توضیح را زیر مطالب

 نام به کوشی قله در و مکه شهر از ای گوشه در رجب، ماه پایانی های شب از یکی در دور سالیان

. آورد ها آدم برای بزرگی مژده و کرد عوض را ها انسان سرنوشت که تفاقیافتاد؛ ا بزرگی حرا، اتفاق

 دیگر های شب مثل حرا غار در بود، ساله 4۴ آله که و علیه اهلل صلى محمد حضرت شب، آن در

 فرشته. شد غار زیبا وارد ای فرشته دید ناگهان. بود مهربان خدای با نیاز و راز و عبادت مشغول

 بود. جبرئیل فرشته آن نام. دارد مهمی خبر که بود پیدا اش چهره از. شد می تر نزدیک و نزدیک

 اهلل صلى محمد حضرت اسالم پیامبر نزد حرا غار به خداوند، رسان پیام فرشته ،«امین جبرئیل»

 حضرت از و بود آورده خود همراه به ای نوشته بگوید. جبرئیل او به را مهمی خبر تا رفت اله و علیه

 فرشته.« بخوانم توانم نمی: »فرمود پیامبر. را بخواند آن تا خواست می اله و علیه اهلل صلى محمد

 خواندن مشغول پیامبر آسمانی های لبه سرانجام و بخواند را نوشته تا خواست پیامبر از دیگر بار دو

 .شد

 دهم. می توضیح( ص)محمد حضرت پیامبری و مبعث عید مورد در

 .کنیم می درست را مسجد کاردستی

 که مطلبی تا کنم می راهنمایی را ها آن و گرفتیم؟ یاد چه امروز پرسم می آموزان دانش از آخر در
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 دهند. توضیح را اند گرفته یاد

 .دهند توضیح مبعث عید مورد در میخواهم آموزان دانش از پایانی: ارزشیابی

 

1۴ 
های فعالیت

 پایان تدریس
 کنند تکمیل را مبعث تحمیل به مربوط کاربرگ خواهم می آموزان دانش از تا

 


