به نام خدا
تاریخ:

نام درس  :هدیه های آسمان
موضوع :جشن بزرگ
مجری

زمان:

اداره آموزش وپررش:
تعدادفراگیران:

دقیقه آموزشگاه ......:

پایه :دوم دبستان

دانش آموزان ضمن آشنایی با امام زمان(عج) وزمان تولد ایشان  ،دعا برای تعجیل درفرج و

اهداف كلي

انجام اموری برای خشنودی امام زمان (عج) درزمان غیبت  ،ترغیب عالقه مندی به نحوه ی
برگزاری جشن نیمه شعبان  ،نحوه ی مشارکت و همکاری خویش در این مراسم راتبیین کند.

ازفراگيران انتظارمي رود درپايان درس بتوانند:
اهداف
رفتاري

آشنایی باامام دوازدهم ،امام زمان (عج) (دانشی)آشنایی باآداب مختلف برای برگزاری نیمه شعبان (دانشی)-عالقه ومحبت نسبت به امام زمان(عج) ( نگرشی)

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

عالقه نسبت به برگزاری جشن نیمه شعبان( نگرشی)مشارکت دربرگزاری جشن نمیه شعبان (مهارتی)-همکاری بادوستان برای برگزاری جشن درمدرسه ومحله (مهارتی)

الگوها و
روش هاي
تدريس

بارش مغزی ،توضیحی  ،پرسش وپاسخ

رسانه
ووسايل
آموزشي

کتاب درسی –تابلو وگچ رنگی ،

فعاليت
مقدماتي

ورودبه کالس – سالم واحوال پرسی – حضور وغیاب – بررسی وضعیت فیزیکی

زمان

وروانی فراگیران -بررسی تکالیف درس قبل

دقيقه
1

ارزشيابي
تشخيصي

ازدانش آموزان  2سوال پرسیده می شود؟
-درمورد امام زمان هرچه می دانید ،بگویید؟

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

وآغازين
آمادگي
وايجادانگيزه

-چگونه می شود ارادت خود رابه امام زمان نشان دهیم؟

1

برای ایجاد انگیزه معلم ازدانش آموزان می خواهد که خاطره ای ازبرگزاری جشن نیمه

2

شعبان را بنویسند (درحدود  01خط).

بعدازسالم واحوال پرسی وارزشیابی تشخیصی وانجام کارهای مقدماتی ،معلم

9

ازدانش آموزان می خواهد که خاطراتی که درمورد جشن نیمه شعبان (درحد 01

ارائه ي
درس

خط نوشته اند )را برای معلم بخوانند .بعد معلم سوالی راروی تابلو می نویسد
« چگونه می توان برای برگزاری جشن نیمه شعبان با دیگران همکاری کرد؟ »
وازدانش آموزان می خواهد که در یک زمان معین با روش بارش مغزی به سوال
واگرا پاسخ دهند .بعد ازجمع بندی سوال توسط معلم  ،اوازیکی ازدانش آموزان
می خواهد که از روی متن درس بخواند .

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

خالصه
وجمع بندي درنظرگرفت را لیست کرده وبنویسند .

برنامه هایی که برای جشن نیمه شعبان بامشارکت دوستان درمدرسه می شود

1

شيوه ی
ارزشيابی
وابزارآن

.ارزشیابی به صورت تکوینی وپرسش وپاسخ است .نمونه سوال:
-چگونه می توان برای برگزاری باشکوه جشن نیمه شعبان برنامه ریزی کرد؟

1

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

تعيين تكليف

فردی :درخانه ازروی کتاب بخوانند وبه سواالت کتاب پاسخ دهند.
خالق :یک نقاشی زیبادرمورد مشارکت درجشن نیمه شعبان بکشند.
1

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

