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  ابتدایی    مقطع تحصیلی: چهارم          هدیه های آسمانینام کتاب درسی: 

 ما به مسجد می رویم 3درس موضوع درس:    

 دقیقه 54تهیه کننده:                                                                                          مدت جلسه:

 تعداد دانش آموزان:                              تاریخ:                     نام مدرسه:                 

 

 

 اهداف

آموزان انتظار میرود در پایان درس با آداب حضور در مسجد  هدف کلی: از دانش

  .آشنا شوند

 :اهداف رفتاری: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس

 .و مراسم نماز جماعتآشنایی با آداب حضور در مسجد -1 

 آشنایی با برخی از احکام نماز جماعت -2

 .تمایل به حضور در مسجد و به جا آوردن نماز جماعت و رعایت احکام آن -3

 برای شرکت در مراسم نماز جماعت در مسجد و رعایت احکام آنتالش  -4

 آشنایی با پیام قرآنی -5

 آشنا هستند. مطالب سال قبل دانش آموزان با  رفتار ورودی

ارزشیابی 

 تشخیصی

 سواالتی از درس قبل از دانش آموزان می پرسیم.

رسانه های 

 آموزشی

 فیلم و تصاویر آموزشی –هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی کتاب 

 پرسش و پاسخ  -تلفیقی از روش های بحث گروهی، سخنرانیروش های یاددهی 
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 یادگیری -

 گروهی –به صورت ردیفی  مدل چینش کالس

 

 فعالیت های دانش آموزان عنوان

 فعالیت های معلم

 زمان

فعالیت های مقدماتی 

ارزشیابی رفتار 

 ورودی و ایجاد انگیزه

شاداب و با انرژی وارد کالس می شویم و با نام و یاد خدا بعد 

از حضور غیاب و احوال پرسی با دانش آموزان و بررسی 

 .شروع می کنیمتکالیف و ارزشیابی تشخیصی درس را 

 

 4زمان 

 دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 ارائه درس

مساجد مسلمانان  نشان دادن تصاویر مهمترین-1

مسجدالنبی، مسجد قبا،  مسجدالحرام، مسجد کوفه،»

در ابتدای تدریس و گفتوگو در این خصوص « مسجداالقصی

 .میتواند بهترین شروع باشد

ها بخواهیم تا یک یا چند تصویر از  یک هفته جلوتر از بچه -2

، در حال (امام جماعت، نمازگزاران)مسجد محلهی خودشان 

ند و با س بیاورالالیتهای فرهنگی در مسجد را به کانجام فع

  .س را شروع کنیمالنمایش این تصاویر بحث ک

آموزان در مسجد، حسّ  تذکر: نشان دادن تصاویر واقعی دانش

آموزان ایجاد خواهد  را در دانش بهتر و قابل لمس و عملی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دقیقه34
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 .کرد

 (قسمت ساختن مسجد) هللپخش فیلم محمد رسول ا -3

 .میتواند شروع خوبی برای این درس باشد

آموزان یا  قرائت پیام قرآنی این درس توسط یکی از دانش -4

پخش فایل صوتی آن و گفتوگو درخصوص معنی آن میتواند 

 .شروع خوبی باشد

را با هم در ابتدای درس بخوانیم یا یک  «مثل نسیم»شعر  -5

هفته قبل با تکرار و خواندن دسته جمعی آن بخش زیادی از 

شعر را از حفظ بخوانیم. این شعر نیز میتواند قبل از تدریس 

 .فضای خوبی را برای شروع ایجاد کند

در  (نماز چهار رکعتی)پخش قسمتی از فیلم خواندن  -6

 .ا نیز پخش میشوداز صدا و سیم المسجد که معمو

یکی دیگر از شروعهای خوب برای این درس پخش صدای  -7

 .اذان است

ترجیحاً امام )در صورت امکان دعوت از یک روحانی  -8

میتواند ارتباط خوب و صمیمی ایجاد  (جماعت مسجد محله

ا آموزان به حضور در مسجد ب کند و تداوم و تشویق دانش

 .سالهماهنگی معلم ک

آموزان بخواهیم به وسیلهی مقواهای  هنر از دانشدر زنگ  -9
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رنگی و چسب یک مسجد را طراحی کرده و بسازند. سپس 

ها  س بچسبانیم. یا اینکه به بچهالآنها را بر روی تابلوی ک

 .س بیاورندالهای آسمان به ک بگوییم این کار را در زنگ هدیه

در صورت امکان با هماهنگی مدرسه این درس، در  -11

محله با حضور روحانی و امام جماعت مسجد برگزار  مسجد

ی آن روز تهیه و هماهنگ  از قبل مقدمات و برنامه .شود

 .شود

 درصورتی که رفتن به مسجد ممکن نبود، همراه با بچه -11

ی مدرسه، یا در حیاط مدرسه  ها وضو بگیریم و به نمازخانه

  .س یک نماز جماعت خوانده شودالامامت معلم کبه 

کر: تفاوت یک نماز فرادا و نماز جماعت را به صورت عملی تذ

را به پیش  «فرادا»ی مدرسه اجرا کنیم. مفهوم  در نمازخانه

آموز ارتباط داده تا بهتر این موضوع را  های دانش دانسته

ها  را بچه «اعداد زوج و اعداد فرد»درک کند؛ مثال: عبارت 

 .اند کجا شنیده

اب نیز میتواند شروع خوبی برای استفاده از تصاویر کت -12

  .تدریس این درس باشد

 :آموزان ارزشیابی : انتظار داریم در پایان تدریس دانش

   ضمن توضیح احکام و آثار نماز جماعت و تفاوت آن
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 .با نماز فرادا، در نماز جماعت شرکت مینماید

  آداب حضور در مسجد و مراسم نماز جماعت را

 .آن مشارکت میکندتوضیح میدهد و در مراسم 

 ی  پیام قرآنی را میخواند و ضمن بیان مفهوم درباره

 .آن توضیح میدهد

 

 تعیین تکلیف

 

سعی کنید به همراه خانواده به مسجد بروید و کارهایی را که 

 ارائه سکال به و ببینید دقت به را شود در مسجد انجام می

 .کنید
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