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 به نام خدا

 53درس : مسجد محله ما                 زمان پیش بینی شده :              دوم موضوع درس : فارسی

 تعداد فراگیران :                 معلم : 

 آشنایی با مسجد و تقویت روحیه هم دلی اجتماعی اهداف کلی

 آشنایی با مسجد به عنوان نماد مسائل دینی اهداف جزئی

 آشنایی با فعالیت های مسجد 

 تقویت روحیه ی مشارکت و هم دلی اجتماعی

 با چند صدای مختلف « و » آشنایی با برخی نکات زبانی مثل واژه سازی با پیشوند و نشانه ی 

وسایل مورد 

 نیاز

 رایانه از استفاده صورت در میکروفن.  رایانه یا گوشی.  اینترنت.  آموزشی فیلم - کتاب - شاد شبکه

   تدریس فیلم و عکس.

 سخنرانی -پرسش و پاسخ  روش تدریس

 . است رفته مسجد به مارش و پدر با ( 1 رفتار ورودی

  است دیده را جمعت های نماز ( 2

 . آشناست شود می مسجد در که کارهایی با حدودی تا(  3

ارزشیابی 

 تشخیصی

 سوال های کوتاه پاسخ از دانش آموزان :

 برای مراسم دینی به مسجد رفته اید ؟تا حاال 
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 آیا کسی می دارند به غیر از نماز در مسجد چه کار هایی می کنند ؟

 چه کسی در کالس های تابستانه مسجد محل رفته است ؟

از والدین می خواهیم چون ایام کرونایی است فقط از ویژگی های مسجد محله شان برای فرزندانشان  ایجاد انگیزه

 بگویند .

ابتدا یک فیلم از معرفی یکی از مساجد و فعالیت هایی که در آن انجام می شود و نماز جماعت برای  ارایه درس

دانش آموزان پخش می کنیم . بعد در مورد اهمیت مسجد و کارهایی که در مساجد انجام می شود به 

 صورت صوت برای دانش آموزان توضیح می دهیم .

 . خوانم می ها بچه برای را درس متن بار یکسپس 

 در مورد نکات دستوری درس به دانش آموزان توضیح می دهیم .

 فعالیت های درس را با کمک دانش آموزان پاسخ می دهیم .

 دقیقه 02زمان : 

 

 

ارزشبابی 

 پایانی

 : لیقب از میپرس یم یسواالت آموزان دانش از نفر سه دو از

 )پاسخ سواالت را در گروه بگذارند ( .: میپرس یم را ریز سؤاالت آموزان دانش از

 . دیدید ییها زیچ چه مسجد در( 1

 خوانند؟ یم چگونه را جماعت نماز( 2

 ؟ ستدیا یم کجا جماعت امام( 3

 ؟ چه یعنی ادب با( 4

 همچنین :

 ؟ شود یم ییها استفاده چه مسجد از -1
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 « مسجد ، روند یم ، به ، و ، رضا ، یعل»                              ؟ کنند مرتب را برو رور جمله -2

 ؟ بسازند جمله«  نماز»  کلمه با -3

 دقیقه 02زمان : 

 )پاسخ را برای معلم بفرستند ( کلمات بی نقطه درس را پیدا کن و بنویس و با پنج تای آن جمله بساز  تعیین تکلیف

معیارهای 

 ارزشیابی 

  سواالت به گویی پاسخ و مجازی کالس در حضور

  شده خواسته سواالت به پاسخ

 دارد بستگی حضورشان میزان به کلی طور به و

 

 

قوانین کالس 

 مجازی

 .  آخر تا ابتدا از کالس در موقع به حضور

 .  شده داده درس سواالت به پاسخ برای آمادگی.  کالس ابتدای در تکالیف ارایه

 . نباشند منفعل شود می پرسیده سوال اگر که منطور این به کالس در فعال حضور

 . شود خودداری درسی غیر های مکالمه از 

 . بگویند دارند پیشنهادی و نظر اگر 

 رفع برای دارند سوال درس از اینکه مگر ندهند قرار گروه در مطلبی کالس از بعد و قبل

 . کنند سوال توانند می اشکال

 

 کلمات هم معنی این درس :



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

هزار تومان به سایت  سه با قیمت فقطمجازی ویرایش این طرح درس 

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 

 قسمتی از شهر           جماعت : گروهی از مردم       جالب : شگفت انگیزواژه : کلمه            محله : 

 خارج : بیرون          لبخند : تبسم ، خندیدن        امام جماعت : پیش نماز          خوب : نیک

 هنگامی که : وقتی که ، زمانی که       مراسم مذهبی : دستورات دینی        سخنان : حرف خت،صحبت ها

یز : همچنین         به طرف : به سوی         تشکر : سپاس گزاری         اولین : نخستینن  


