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     ابتدایی    مقطع تحصیلی: چهارم          هدیه های آسمانینام کتاب درسی: 
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 اهداف

آموزان انتظار میرود در پایان درس با تیمّم و احکام آن آشنا  هدف کلی: از دانش

  .شوند

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

 آشنایی با تیمّم و احکام ضروری آن-1 

 .ی صحیح در هنگام وجوب آن انجام تیمّم به شیوه -2

 آشنایی با پیام قرآنی -3

 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 

روش های یاددهی 

 یادگیری -

 پرسش و پاسخ  -تلفیقی از روش های بحث گروهی، سخنرانی

 گروهی –به صورت ردیفی  مدل چینش کالس
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 فعالیت های دانش آموزان عنوان

 فعالیت های معلم

 زمان

فعالیت های مقدماتی 

ارزشیابی رفتار 

 ورودی و ایجاد انگیزه

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

از حضور غیاب و احوال پرسی با دانش آموزان و بررسی 

 .تکالیف و ارزشیابی تشخیصی درس را شروع می کنیم

 

 4زمان 

 دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 ارائه درس

ای دارد، انجام این  آنچه در تدریس احکام اهمیت ویژه-1

زم البایست شرایط  میها به صورت عملی است که  آموزه

س یا در محیط مدرسه فراهم کنیم، تا الانجام آن را در کبرای 

در  .ها بتوانند خودشان مراحل تیمّم را انجام دهند تمام بچه

س المقداری خاک پاک و آوردن آن به کنتیجه، فراهم کردن 

درس میتواند شروع مناسبی برای این درس باشد، یا اینکه از 

نزل خاک مناسب تیمّم بخواهیم تا اگر در مآموزان  دانش

 .س بیاورندالدارند به ک

ی آموزش صحیح تیمّم کردن نیز  نمایش فیلمی از نحوه -2

 .در ایجاد فضای مناسب آموزشی کمک بسزایی خواهد کرد

استفاده از پوسترها و تصاویری که مراحل تیمّم را آموزش  -3

 .میدهد

معنی و مفهوم درس و  قرائت پیام قرآنی درس و بررسی -4

بگرد و پیدا »ی کارتهایی که پاسخ جاهای خالی فعالیت  تهیه
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 .است «کن

آموزان میخواهیم که هرکاری  با طراحی یک بازی از دانش -5

وضو  الیم را بدون صدا انجام دهند؛ مثکه ما انجام میده

 .گرفتن، تیمّم کردن

ش نس و قبل از تدریس دست یکی از داال از ک بیرون -6 

ها در  آموزان را با چسب زخم و باند ببندید و هنگام ورود بچه

ن آب و مقداری خاک پاک نیز جای خودش بنشیند. یک لیوا

ها را انتخاب میکنیم تا  آوریم. پنج نفر از بچه س میالبه ک

وضو بگیرند، یکی از دانشآموزان همان کسی است که دست او 

که وضو بگیرد اما او با چسب زخم بسته شده، از او میخواهیم 

میگوید که آب برای او ضرر دارد و نمیتواند وضو بگیرد. این 

ی خوبی برای گفتوگو است. نفر دوم با لیوان  موضوع زمینه

ها خواهند  آب، وضو میگیرد ولیکن آب تمام میشود. بچه

گفت که آب تمام شده و نمیتوانیم وضو بگیریم. خاک را در 

میدهیم. میگوییم که با خاک تیمّم  مقابل چهار نفر دیگر قرار

ی صحیح تیمّم  کنید و .... به همین صورت میتوانیم نحوه

آموزان آموزش دهیم و اینکه در چه  کردن را به دانش

 .زمانهایی میتوانیم این کار را انجام دهیم

ی  پخش تصاویر و فیلم از رزمندگان دفاع مقدس و نحوه -7
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  .از خواندنوضو گرفتن و تیمّم آنان برای نم

 :آموزان ارزشیابی در پایان تدریس انتظار داریم دانش

   ضمن توضیح کامل شرایط وجوب و مراحل تیمّم، به

 .ی صحیح آن را انجام میدهند شیوه

  هنگام وجوب تیمّم با رعایت کامل احکام، آن را انجام

 .میدهند

  پیام قرآنی را صحیح بخوانند و ضمن بیان مفهوم

 .توضیح دهندی آن  درباره

 

 تعیین تکلیف

 

  به همراه خانواده نحوه ی صحیح تیمم کردن را تمرین کنید.
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