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       :و مهارت های تدریس محورهای درسی موضوع تدریس:
زش آيه، حديث يا آمو الف:

          سوره          

  قصه گويی: ج 

 و سرود بيان شعرهـ: 

 

و  بيان داستان کودکانه درس :ب 

 نکات تربيتی آن

، : كار عملي)كاردستي، نمايشد 

 (نقاشیبازی، 

 

 دقيقه 20الی  15زمان تدریس : 

 ساعت شروع:                  ساعت پایان:

 دوره: ةشناس تجدیدی        نوع آزمون : اصلی
 نده:شركت كنمشخصات فردی 

 نام  خانوادگي:                                و نام 

 

 نام پدر    

 

     استان:

 

 شهرستان:

 
 

 ممتحن :   نهايينظريه 
 باشد ييد نميأورد تم / باشد ييد ميأوردتم   انصالحيت نامبرده با توجه به تدريس ارائه شده توسط ايش

 

 ممتحن اضافه گردد.(تيازو توسط مسئول دوره به جمع امتأیيد و ارائه شده  «حداكثر تا یك نمره»روش تدریس )این نمره باید توسط مدرس درس.......................: نمره فعاليت كالسي

 

 نتيجه آزمون :

 

          تجديد               قبول      

 

 نام  و نام خانوادگي ممتحن مجاز:

 

 مهر :                        امضاء و                               تاريخ :

 

 : استان رئيس اداره امور قرآنينام و نام خانوادگي 
 

 :امضاء                                          تاريخ:        

 نمره بارم شاخص های ارزیابی محورهای اصلی

 وع مناسب و انگيزه سازیشر

  5/0 متناسب با شئونات اسالمي و دوره رعايت نظم و آراستگي ظاهري معلم

  5/0 حضور و غياب سي وشروع با بسم اهلل/ سالم و احوالپر

  1 درسيا نماد ن وادرج عن و معرفي درس جديد /سازيآمادهمهارت/مناسبمقدمهارائه

 محورهای درسی

  75/0 يث يا سوره                   آموزش آيه، حد

  75/0 بيان داستان کودکانه درس و نکات تربيتي آن

  75/0 قصه گويي روائي و شخصيت پردازي پيامبر، امام يا بزرگي که محور داستان  روائي است

 های مربی کودکمهارت

  1 دستيکااستفاده از 

  1 مايش خالقن

  1 ياستفاده باز

  1 )طراحي و نقاشي زيبا و استفاده از آنها براي تفهيم نکات درسي( القخ نقاشي

  1 شعر و سرودخواني آهنگين و کارورزي آن

 های فرآیند تدریسفنون و تكنيك

  5/0 ايجاد فرصت هاي مناسب براي تفکر و انديشه فراگيران)مهارت ايجاد مسئله(

  1 ن، مشارکت دادن، سؤال کردن و ...در نگاه کرد عدالت در توجه به تمامي مخاطبان

  75/0 يند تدريسمشارکت و کار گروهي فراگيران در فرآدر ايجاد مهارت 

  5/0 و جمعي پرسش و پاسخ فردي  2حداقل 

  75/0 بيان کودکانه و ايجاد شوق و توجه به درسقدرت 

  5/0 مهارت در تمرکزبخشي

  1  صميمي، ايجاد نشاط و انگيزهمهارت در برقراري ارتباط 

 5/0 حساب شده هاي غير کالمي( )مهارتمهارت در بکارگيري اشارات

 امتياز

 

 5/0 قرائت صحيح و آهنگين آيات و احاديث و کارورزي آنها

 امتياز

 

 مدیریت و توانایی اداره كالس
  5/0 هر يك از محورهاي آموزشي  در مديريت زمان تدريس 

  5/0 گيران، امکانات و فضاي کالسمديريت فرا

 استفاده از وسایل آموزشی

  5/0 استفاده مطلوب از کتاب درسي    

  1 وسايل کمك آموزشي)کاردستي، تصاوير، فيلم و...(استفاده مطلوب از 

 5/0 وابستگي به کتاب و يادداشتعدم 

 امتياز

 

 جمعبندی

  5/0 گيري با مشارکت قرآن آموزانايجاد فرصت نتيجه

  1 اند؟(آموزان به اهداف مورد نظر در حد مطلوب رسيده)آيا دانشذکر خالصه درس/ ارزيابي مستمر و پاياني از مطالب ارائه شده

  75/0 ارائه تمرين و فعاليت تکميلي)دادن نمونه و مثال مشابه به منظور تثبيت آموخته ها در کالس درس(

 20عـمـج

 امتياز
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 اداره كل تبليغات اسالمی استان
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