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 به نام خدا

 45ده :ینی شدرس : مسجد محله ما                 زمان پیش ب              دوم موضوع درس : فارسی

 علم : منحوه ارائه درس : ایفای نقش یا گردش علمی        تعداد فراگیران :                 

 رعایت بهداشت فردی و توجه به توصیه ها اهداف کلی

 یی با مسجد به عنوان نماد مسائل دینیآشنا اهداف جزئی

 آشنایی با فعالیت های مسجد 

 تقویت روحیه ی مشارکت و هم دلی اجتماعی

ند صدای چبا « و » آشنایی با برخی نکات زبانی مثل واژه سازی با پیشوند و نشانه ی 

 مختلف 

وسایل مورد 

 نیاز

 وایت برد و تخته 

اوند اد خدیسالم وارد کالس می شود و کالس درس را با نام و  معلم با چهره ای گشاده و رفتار ورودی

 شروع می کند سپس به حضور و غیاب دانش آموزان می پردازد . 

ارزشیابی 

 تشخیصی

 سوال های کوتاه پاسخ از دانش آموزان :

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

 چه کسی در کالس های تابستانه مسجد محل رفته است ؟

 در صورت امکان رفتن به مسجد یا حسینیه و یا امام زاده ایجاد انگیزه

 گروه شنیدن یک بار از روی درس توسط کتاب گویا و در مرحله دوم قسمت به قسمت هر ارایه درس

رائه لند اخوانده شده و مابین آن کلماتی که دارای هم معنی می باشند معلم با صدای ب

 دهد.

 کلمات بی نقطه درس را پیدا کن و بنویس و با پنج تای آن جمله بساز  تعیین تکلیف

 

 درس :کلمات هم معنی این 

 زگفت انگیشلب : واژه : کلمه            محله : قسمتی از شهر           جماعت : گروهی از مردم       جا

 یکنوب : خارج : بیرون          لبخند : تبسم ، خندیدن        امام جماعت : پیش نماز          خ

 ها ت،صحبتخدینی        سخنان : حرف هنگامی که : وقتی که ، زمانی که       مراسم مذهبی : دستورات 
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