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 به نام خدا

 54موضوع درس : فارسی                             درس : زیارت                         زمان پیش بینی شده :

   نحوه ارائه درس : قضاوت عملکرد)مشارکت(              تعداد فراگیران :           معلم :

 دانش آموزان با زیارت کردن به عنوان یکی از مفاهیم و اعمال دینی آشنا می شوند اهداف کلی

 تقویت مبانی دینی و مذهبی اهداف جزئی

 ز مفاهیم و اعمال دینیآشنا شدن با زیارت به عنوان یکی ا

 آشنایی با آداب زیارت

 آشنایی با حرم امام رضا )ع( و تقویت حس احترام به ائمه اطهار

 آشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی

 واژه سازی با کلمات مرکب

وسایل مورد 

 نیاز

کتاب هدیه های آسمانی ، کتاب علوم ، آوردن گالب ، شمع ، کارت های زیارت گاه های 

 مختلف

خداوند  دمعلم با چهره ای گشاده و سالم وارد کالس می شود و کالس درس را با نام و یا رفتار ورودی

 شروع می کند سپس به حضور و غیاب دانش آموزان می پردازد

 سواالتی نظیر ارزشیابی 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این طرح درس با قیمت فقط هزار تومان به سایت علمی و 
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 چه کسی به شهر مقدس مشهد رفته ؟ تشخیصی

 آنجا کجا رفتید ؟

 رفته ؟چه کسی به شهر مقدس قم 

 و چه کسی به زیارتگاه تا حاال رفته است ؟

 گذاشتن پیام رمز درس علوم و صدای نقاره حرم امام رضا ایجاد انگیزه

اجرای تدریس از آنجا شروع می شود که هنگام ورود دانش آموزان برق کالس خاموش  ارایه درس

 ضا بلند شده است . تخته هوشمند روشن بوی گالب می آید و صدای نقاره های حرم امام ر

بعد از آن سی دی آریا و تدریس درس به صورت صوتی و تصویری و سپس گروه گروه 

 خواندن آن

 ده کلمه انتخاب کنند و با آن جمله بسازند .  تعیین تکلیف

 کلمات هم معنی این درس :

 تماشا کرد : نگاه کرد   داخل شد : وارد شد       چلچراغ : چهل چراغ ، لوستر های چند شاخه ای بزرگ     

 گل دسته : مناره         هرگز : هیچ کدام ، هیچ وقت ، اصال ، ابدا        فراموش نمی کند : از یاد نمی برد       

 اذان : اعالم وقت نماز        حرم : جای امن ، دور مزار امامان        نورباران : نورانی ، درخشان   

دانه بر می چیدند : دانه بر می داشتند و می خوردند .     جمعیت : عده ای از مردم    


