این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با
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مشخصات کلی

نام درس:هدیه های آسمان سوم ابتدایی
موضوع :ماه مهمانی خدا

هدف کلی

مدت 54:دقیقه
تهیه کننده :

ماه مبارک رمضان و روزه داری
 -1آشنایی با اعمال ماه مبارک رمضان

اهداف جزئی

 -2آشنایی با واژه ی افطار و سحر
 -3آشنایی با مفهوم روزه
-1بتواند واژه ی افطار را تعریف کند

اهداف رفتاری

-2بتواند واژه ی سحر را تعریف کند
 -3بتواند بعضی از اعمال این ماه را نام ببرد
-5بتواند مفهوم روزه را بیان کند
-4بتواند برای شرکت در مراسم مذهبی عالقه نشان دهد

روش تدریس

بحث گروهی  ،روش سخنرانی ،قصه گویی

ایجاد انگیزه

با پرسیدن چند سوال درباره ماه رمضان و روزه توجه بچه ها را به درس جلب می کند

ارائه ی درس

با دادن یک برگه که اطالعات و سواالتی در آن نوشته شده از بچه ها می خواهیم آنها را

(11دقیقه)

بصورت فردی و سپس گروهی خوانده و نظرشان را یاد داشت کنند و پاسخ هایشان را هم
بررسی کنند.اطالعات از این قرار است :در ماه رمضان بعد از افطار مردم زیادی به مسجد می

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با
قیمت فقط دوهزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید
www.asemankafinet.ir.

آیند درست مثل یک مهمانی بزرگ است در این شب ها بیشتر از هر وقت دیگری عبادت
می کنند و قران می خوانند در ماه رمضان روزه می گیریم و تمام اعضای بدن ما هم باید
روزه باشند یعنی حرف های خوب بزنیم ،چیزهای خوب بشنویم و  ...در این ماه در بعضی از
شب ها مردم تا سحر بیدار می مانند و دعا می خوانند ( 14دقیقه)
جمع بندی

در پایان برای جمع بندی مطالب درس را دوره می کنیم که در ماه رمضان مردم بیشتر قران
و دعا و نماز می خوانند تا سحر بیدار می مانند در این شب ها بوی عطر و صدای صلوات در
فضای مسجد پر می شود ( 4دقیقه)

ارزش یابی پایانی -1درباره ماه رمضان چه چیز های دیگری می دانید ؟
-2این شب ها بهتر از هر وقت دیگر می توان چه کارهای دیگری انجام داد ؟
( 11دقیقه)
تعین تکلیف

درباره ی ماه مبارک رمضان یک خاطره بنویسید( 4دقیقه)

