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 به نام خدا

 45شده : درس : از همه مهربان تر               زمان پیش بینی        دوم موضوع درس : فارسی 

   علم :م      نحوه ارائه درس :                                تعداد فراگیران :                

 آشنایی دانش آموزان با دعا اهداف کلی

 ی محبت نسبت به دیگرانتقویت روحیه  اهداف جزئی

 آشنایی با دعا کردن و اهمیت آن

 مدد گرفتن از خدا برای انجام کار ها و سالمتی

 تقویت روحیه ی کمک به همنوعان مخصوصا کوچکتر ها

 آشنایی با الف مقصوره      عیسی

وسایل مورد 

 نیاز

 کتاب درسی ، سیستم هوشمند ، کارت کلمات

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

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

ارزشیابی 

 تشخیصی

 پرسیدن سواالت نظیر

 در مسجد چه می کنند ؟

 غیر از نماز خواندن چه می کنند ؟

 تا حاال دعا کرده ای یا نه ؟
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 توی دعا چی گفتی ؟

 .  بگویند آمین برای سالمتی پدر و مادر دانش آموزان دعا کنیم و از آن ها بخواهیم در آخر ایجاد انگیزه

ای وه برارائه ی درس توسط سی دی آریا پس از آن به صورت گروه گروه خواندن و هر گر ارایه درس

 گروه دیگری دعا کند و بقیه دوستان آمین گویند . 

 دو گروه تقسیم می کنیم . کالس را به تعیین تکلیف

 گروه اول : با پنج کلمه که حرف )ی( در آخر آن صدای آ می دهد جمله بساز

 گروه دوم : کلماتی که حروف )ع و گ ( دارند پیدا و جمله بساز

 کلمات هم معنی این درس :

  ی   حرف زدن : سخن گفتن      یاری : کمک        دعا : حرف زدن با خدا     محبت : مهربان

 وششفهمید :متوجه شد        پرسید : سوال کرد      خیلی : زیاد، بسیار     سعی : تالش ، ک 

 تصمیم گرفت : اراده کرد

 

 


