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مشخصات  

 کلی

 سال تحصیلی                  نام و نام خانوادگی   طراح : 

 نفر 23کالس: دوم                                           تعداد دانش آموز:

 تاریخ اجرا :                                  موضوع : وضو می گیرم  شماره طرح درس :  

 دقیقه 54مدت جلسه :              درس : هدیه های آسمانی             

 وضو می گیرم عنوان درس

 آشنایی فراگیران با طریقه ی وضو گرفتن کلی

 دانش آموز با به طور اجمالی با گرفتن وضو آشنا شود جزئی

 دانش آموز بداند در چه جاهایی باید وضو بگیرد .

 دانش آموز : رفتاری

 هنگام فرآن خواندن وضو می گیردترتیب وضو را بیان می کند .        

 درست وضو می گیرد .               قبل از نماز خواندن وضو می گیرد .

مواردی را که باید وضو بگیرد را بیان می کند     اشکاالت دوستانش را هنگام وضو بیان 

 می کند.

قبل از شروع 

 درس

 سالم و احوال پرسی (1

 خواندن پیام قرآنی هفته (2

اگر احتماال دانش آموزی غایب بود اظهار ناراحتی می کنم و اگر حضور و غیاب  (3

 همه حاظر بودند خدا را شکر می کنم .

 دقت در وضع جسمی و روحی دانش آموزان . (4

 با خانواده به مسجد یا محل زیارتی رفته است . رفتار ورودی

 وضو گرفتن خانواده یا دیگران را دیده است .

 گران دست و صورت خود را به طریقی خاص می شویند .دیده است که قبل از نماز دی

 با وضو خانه ی مساجد و یا محل های زیارتی آشناست .

ارزشیابی 

 تشخیصی

 آیا تاکنون مسجد رفته اید ؟ قبل از رفتن بزرگتر ها چه می کنند ؟

 آیا تاکنون به محل زیارتی رفته اید ؟ وضوخانه را دیده اید ؟

 نماز چه باید کرد ؟آیا می دانید قبل از 

شیوه ی 

 تدریس

 شعر -تکرار و تمرین  -توضیحی –نمایشی  –پیش سازمان دهنده 

تصاویر گوناگون مسجد و نماز و  –فیلم آموزشی  –سیستم هوشمند  –کتاب درسی  مواد آموزشی
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مراحل فعالیت در 

 کالس

 

 

 

 

 

 

ارائه 

 مطلب

 خواهم به فیلم آموزشی که آورده ام توجه کنند .ابتدا از بچه ها می 

فیلم درباره ی یک مسجد است که عده ای در کنار حوض مسجد 

در حال وضو گرفتن هستند و سپس صدای اذان شنیده می شود و 

همه با عجله وضو می گیرند و به داخل مسجد می روند از بچه ها 

 می پرسم این ها چه می کنند ؟

 می گیرند .بچه ها : خانم وضو 

: آفرین ما هم امروز می خواهیم طریقی ی وضو گرفتن را یاد 

 بگیریم . پس خوبه شما قشنگ دقت کنید تا درس را یاد بگیرید .

یک بار درس را از سیستم هوشمند  می گذارم پخش شود تا بچه 

 ها با متن درس تا حدودی آشنا شوند .

یان می کنم که در برای بچه با پرسش و پاسخی که انجام می دهم ب

بگیرند . در واقع جواب را از آن هایی که بلد باید وضو  چه جاهایی

 هستند می گیرم .

سپس بجه ها را به حیاط برده و خودم مقابل آن ها یک وضو می 

وضو را توضیح می دهم . و از بچه ها می خواهم  گیرم و مراحل

و اشکاالت را  گروه گروه بیایند وضو بگیرند و دیگران هم توجه کنند

 بگیرند . 

ر در حیاط ها می خواهم برای رفع خستگی یک دوسپس از بچه 

بدوند سپس به کالس بر می گردیم . شعری را که آماده کرده ام را 

به آن ها می دهم و اول برایشان می خوانم تا آن ها تکرار کنند . آن 

نفر برای گاه می خوام کتاب های خود را باز کنند  و هر بند را یک 

بقیه بخواند .تصاویر تهیه شده را نشان می دهم و بچه ها درباره ی 

 آن ها توضیح می دهند .

ارزشیابی  

 تکمیلی

 از سر گروه ها می خواهم مراحل وضو گرفتن را بیان کنند .

م شماره گذاری نمایند و سپس روی سیستصفحه ی امین و مینا را 
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 را بگذارد .آن را از هر گروه بیابد و یک شماره 

صفخه ی ببین و بگو را بنویسند و در گروه خود مقایسه کنند و 

 سپس با رعایت نوبت برای کالس بیان نمایند .

تعیین  

 تکلیف

 مراحل وضو را با پدر و مادر تمرین کنند . 

 اگر می توانند شعر وضو را حفظ کنند .

 درس را برای اعضای خانواده بخوانند .

د ( در چه جاهایی واجب است وضو بگیرند و بنویسند )تحقیق کنن

 در چه جاهایی بهتر است وضو بگیرند .

 


