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 درس هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی        طرح درس : رنگین کمان جمعه 

 آشنایی با اعمال و احکام روز جمعه اهداف کلی :

 اهداف جزئی و رفتاری : 

 آشنایی با غسل جمعه و برخی از احکام آن

 آشنایی با برخی از آداب و احکام و مراسم نماز جمعه

 تمایل به انجام غسل جمعه

 شرکت در مراسم نماز جمعهاشتیاق به 

 انجام غسل جمعه

 برنامه ریزی جهت شرکت در مراسم نماز جمعه

 آشنایی با پیام قرآنی 

 نماز جمعه  –غسل جمعه  مفاهیم :

 تابلو –کتاب  وسایل :

 انتظارات :

 انتظار می رود با اعمال روز جمعه آشنا شود

 انتظار می رود با غسل جمعه آشنا شود

 نماز جمعه آشنا شود انتظار می رود با

 انتظار می رود با مفهوم پیام قرآنی آشنا شود

 ضمن بیان کامل احکام غسل جمعه به انجام غسل جمعه تمایل نشان دهد 

 ضمن بیان احکام نماز جمعه به انجام نماز جمعه تمایل نشان دهد
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 پیش از تدریس :

آن می تابد ورشید برخزی که تمام روزهاست و مهمترین روابتدا حدیث پیامبر را روی تخته بنویسید که روز جمعه سرور 

 روز جمعه است روی تابلو بنویسید

 تدریس :

بنویسید  گین کمانوی رنیک رنگین کمان روی تابلو بکشید و همزمان با خواندن درس هفت نام زیبای روز جمعه را ر

 و درباره آن با بچه ها به گفتگو بپردازید 

 نید کا تاکید آن ر انجام غسل جمعه آن را چند بار دوره کرده و درست انجام دادن درباره نظافت روز جمعه و

 نید کسپس به بررسی کیفیت نماز جمعه پرداخته و درباره وظایف امام جمعه و نمازگزاران صحبت 

من مرور ضسی کنید برر در فعالیت در گام بعدی با انجام فعالیت کامل کنید مطالب آموزش داده شده تکمیل گردد و

 نماز دو رکعتی به تفاوت نماز جمعه و نماز دو رکعتی واقف می گردند

ر نماز درش شرکت رای سفابسوره جمعه را همراه با معنی در قسمت تدبر کنیم خوانده شود و نظرات بچه ها را  9آیه 

معه مکاری جاهمل و ت مسلمین ، تفاهم و تعاجمعه بررسی کنید و به این هدف که آثار نماز جمعه بر تجلی وحد

 اسالمی و حفظ جامعه اسالمی برابر خطرات دشمنان هدایت کنید .

مرحله شماره  ان اولینه عنوبدر قسمت بگرد و پیدا کن با توجه به تصاویر مراحل غسل به ترتیب با در نظر گرفتن نیت 

 گذاری شود.

ت روز جمعه فتن اهمیظر گردی کنید و هرگروه یک برنامه مناسب با در نسپس در قسمت بکارببندیم بچه ها را گروه بن

 ارایه دهد 

کنید و شعر  عه هدایتوز جمردر آخر در قسمت دعا کنیم اندیشه دانش آموزان را به سوی دعا برای ظهور امام زمان در 

 عطر اذان را همخوانی کنید 

 فعالیت :

 ه کالس ارایه دهیدبرنامه یک روز جمعه خود رابه صورت گزارش ب
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 قسمت با خانواده با هدف تقویت نگرش دانش آموزان با مفاهیم دینی انجام شود

 

 ارزشیابی 

 ضمن بیان کامل احکام غسل جمعه به انجام غسل جمعه تمایل نشان دهد 

 ضمن بیان احکام نماز جمعه به انجام نماز جمعه تمایل نشان دهد

 را درک می کند پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن 


