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 دقیقه              54مدت :                     هدیه های آسمان سوم ابتدایینام درس: مشخصات کلی 

  تهیه کننده :                                           جشن تکلیفموضوع :

 .جشن تکلیفآشنایی دانش آموزان با   هدف کلی

 

 اهداف جزئی

 تکلیف جشن مراسم با آشنایی -1

 (ها دختر برای(  تکلیف جشن در شرکت و برگزاری به اشتیاق-2

 (دخترها مخصوص (تکلیف جشن برگزاری در مشارکت -3

 قرآنی پیام با آشنایی -5

 

 انتظارات

 کندمی بیان را تکلیف جشن ، مراسم و آداب از هایینمونه .1

   .)برای دخترها( دهد می نشان عالقه و اشتیاق تکلیف، جشن در شرکت و برگزاری برای .2

 )برای دختر ها() .کندمی مشارکت تکلیف، جشن مراسم اجرای و برگزاری در.3

 .شود می آشنا درس قرآنی پیام مفهوم با.5

 حرام.5  واجب.3   مکلف.2 تکلیف.1 کلیدی مفاهیم 

 ، قصه گویی ، سخنرانیپرسش و پاسخ  روش تدریس

آیا می دانید برای چه  -1پی گیر ذهن دانش آموزان را درگیر کنند. مثال با طرح پرسش هایی  ایجاد انگیزه 

آیا می دانید برای په این روز را جشن می گیریم؟ از درس چه نتیجه ایی  -2وضو می گیریم؟  

 دقیقه(4) می گیریم؟
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معلم به صورت پرسش هایی پی گیر و منظم بچه ها را برای رسیدن به پاسخ مورد نظر  ارئه درس 

پرا با خدا گفتگو  -چرا نماز می خوانیم ؟   -چرا وضو می گیریم؟  -راهنمایی می کند. مثال  

سن تکلیف  -چرا این روز را جشن گرفته ایم؟  -چرا از خدا تشکر می کنیم؟    -می کنیم؟   

 دقیقه( 14) آیا تا به حال این قدر خوشحال بوده اید؟   -  یعنی چه؟

جمع بندی 

  مطالب

پس از پایان سواالت معلم به بچه ها می گوید شما دیگر بزرگ شده اید به سن تکلیف رسیده 

سالگی که در این سن برای بچه ها جشن گرفته می شود ، شما باید از این به  9اید یعنی سن 

 بعد نماز بخوانید و از خداوند تشکر کنید. 

 قه(دقی 11)

 کندمی  بیان را تکلیف جشن مراسم و آداب از هایینمونه ارزشیابی پایانی 

 نماید می مشارکت آن در و دهد می نشان اشتیاق تکلیف جشن مراسم در شرکت برای

   دهد می توضیح آن باره در مفهوم بیان ضمن و خواند می را قرآنی پیام

 ندکنمی  بیان را تکلیف جشن مراسم و آداب از هایینمونه

 کند می شرکت آن در و دهد می نشان اشتیاق تکلیف جشن مراسم در شرکت برای

  کند می بیان  را آن مفهوم و خواند می را قرآنی پیام

 دقیقه(11)کند می بیان  را آن مفهوم و خواند می را قرآنی پیام آموزگار کمك با

 دقیقه( 4) از خاطرات پدر و مادرتان در سن تکلیف یك انشا بنویسید. -  تعیین تکلیف

 


