
 به نام آن که جان را فکرت آموخت

رورش یکی از اهداف برنامه هاي آموزشی و پرورشی ، تربیت و پرورش انسان هاي متعالی رشد یافته و به تعبیر علم روانشناسی پ

 شخصیت سالم است.

دین و تربیت دینی می تواند عامل مهم کنترل کننده و وسیله اي براي ایجاد آرامش است.تحقق میل به کمال ، توجه به خدا، 

حقیقت جویی، عبادت و زیبایی خواهی، تربیت دینی و ایجاد پرورش باورهاي عمیق اخالقی در دانش آوزان و رشد مذهبی و دینی 

برنامه هاي تربیتی و پرورشی می باشد و براي تحقق آن برنامه ریزي اساسی و همه جانبه اي را می طلبد.امید است با در اولویت 

 استعانت از خداوند متعال به این اهداف دست یابیم.

در این واحد آموزشی به شرح زیر می باشد :  93-94ریز شمار فعالیتهاي تربیتی در سال تحصیلی 

 آموزش قرآن :

آموزش قرآن به صورت تصویري ، نقاشی و قصه گویی براي دانش آموزان آمادگی (حفظ) -1

آموزش آیات و احادیث موضوعی به دانش آموزان پایه هاي آمادگی و اول -2

حفظ سوره هاي کوچک قرآن به صورت ترتیل براي کلیه پایه ها -3

آموزش روخوانی همراه با تجوید براي پایه هاي دوم تا پنجم -4

ی نماز ، اذان ، اقامه براي پایه هاي سوم تا پنجمارزشیاب -5

آماده ساختن دانش آموزان براي شرکت در مسابقات قرآن در سطح مدرسه و منطقه -6

تکثیر پلی کپی هاي آموزشی قرآن براي دانش آموزان -7

اجراي مسابقه در قالب خوشنویسی، نقاشی، تحقیق و روزنامه دیواري با عنوان قرآن و ... -8

گذاشتن و آشنایی دانش آموزان با کتاب هاي قرآنی (نمایشگاه)به نمایش  -9

بیان داستان قصص قرآن -10

 آموزش و برگزاري نماز جماعت :

برگزاري نماز جماعت توسط دانش آموزان کالسهاي چهارم و پنجم با برنامه ریزي -1

تشویق دانش آموزان جهت شرکت در نماز جماعت -2

دانش آموزان پایه سوم جذب دانش آموزان دیگر به نماز به خصوص -3
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تقسیم وظایف دانش آموزان جهت همکاري در اجرا و برپایی نماز جماعت به منظور تمیز نگه داشتن نمازخانه، تعیین  -4

مکبر و موذن ، چیدن مهرها و جمع آوري آن ها

تشویق دانش آموزان نمازگزار با دادن مهر امتیاز -5

 در زمینه آموزش نماز :

اول سوره هاي حمد و توحید آموزش داده می شود و همچنین با شعر و سرود ایشان ررا تشویق در پایه هاي آمادگی و  -1

به نماز خواندن می کنیم

بیان فواید نماز براي دانش آموزان پایه ها هر یک به تناسب سنشان -2

آموزش وضو و نماز رد پایه دوم -3

و مفهوم اذکار نماز آموزش وضو، اذان ، اقامه و نماز به صورت کامل تر همراه با معنی -4

برگزاري آزمون هاي کتبی و علمی در زمینه نماز، احکام از پایه هاي سوم به باال -5

اجراي مسابقات در این خصوص -6

نماز) –اذان  –آمادگی دانش آموزان جهت شرکت در مسابقات مدرسه و منطقه (احکام  -7

تشویق دانش آموزان با دادن مهر امتیاز -8

از بر روي بردهانصب پالکارد با موضوع نم -9

تشویق دانش آموزان برگزیده مسابقات با اهداء جایزه -10

 اعیاد :

آماده سازي فضاي مدرسه و اطالع رسانی -1

سخنرانی در خصوص زندگی نامه امامان به صورت قصه گویی و یا بیان واقعه این اعیاد -2

اجراي سرود یا دکلمه -3

آشنایی با سیره اهل بیت -4

دانش آموزان و اهل بیتبرقراري ارتباط معنوي بین  -5

اجراي مراسم مولودي خوانی -6

برگزاري جشن در اعیاد بزرگ -7
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پذیرایی -8

برگزاري مسابقات -9

 شهادت ها :

آماده سازي فضاي مدرسه و اطالع رسانی -1

تشویق و ترغیب دانش آموزان جهت شرکت در مراسم -2

نصب پوسترهاي مناسب با شهادت امامان -3

ها در قالب نقاشی، تحقیق ، خوشنویسی ، روزنامه دیواري ، انتشار بروشوراجراي مسابقه در مورد این مناسبت  -4

قصه گویی قبل از اجراي مراسم جهت اطالع دانش آموزان -5

پذیرایی نذورات دانش آموزان -6

مراسم دعاي توسل -7

ن آقاي پاك نیت را دعاي توسل سه شنبه هر هفته در نماز خانه با حضور دانش آموزان و معلمین برگزار می شود که دانش آموزا

در خواندن دعا همراهی می کنند.گاهی اوقات دانش آموزان با آمادگی قبلی تمام دعا را به صورت بند بند به نوبت می خوانند.در 

مناسبت هاي عزاداري ، دعاي توسل همراه با سینه زنی و مداحی اجرا می شود و در مناسبتهاي جشن و اعیاد بعد از دعا مولودي 

 را می شود و گاهی اوقات اولیاء و دانش آموزان در پایان مراسم از یکدیگر پذیرایی می کنند.خوانی اج

 تابلو اعالنات

 تابلو اعالنات که مخصوص اطالع رسانی به اولیاء و دانش آموزان برنامه ریزي شده است :

نصب بخش نامه هاي مربوط به اولیا -

فراخوان مسابقات -

تسلیت شهادت هانصب پیام هاي تبریک اعیاد و  -

نصب پیام هاي هفته -

نصب برنامه صبح گاه -

اجراي مسابقه -

 بردهاي تشویقی
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براي تشویق دانش آموزان در نظر گرفته شده است که شامل تشویق هاي فردي و گروهی است.دانش آموزان که از نظر انضباطی 

سر هفته انتخاب شده و اسامی این دانش آموزان بر و درسی در هفته نمونه و برتر هستند یا پیشرفتی داشته اند به عنوان گل پ

 روي برد تشویقی قرار می گیرد.
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