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 هدیه پنجم   طرح درس : گل صد برگ

 اهداف کلی : آشنایی با پیامبر و اخالق و رفتار ایشان

 

 اهداف جزئی و رفتاری :

 آشنایی با تاثیر اخالق و رفتار پیامبر بر مردم

 احساس عالقه نسبت به پیامبر اکرم و اعمال و رفتار ایشان 

 تالش برای سرمشق گرفتن از رفتار و زندگی پیامبر 

 به عنوان جامع صفات پسندیدهشناخت پیامبر 

 آشنایی با پیام قرآنی

 تابلو –وسایل : کتاب 

 انتظارات : 

 انتظار می رود به چند مورد از خصوصیات رفتاری پیامبر اشاره کند

 انتظار می رود چند رفتار پیامبر را به عنوان الگویی در زندگی معرفی کند

 آشنایی با پیام قرآنی و درک مفهوم آن 

 صفات پسندیده  –م : پیامبر اکرم مفاهی

 پیش از تدریس : 

 پای تابلو این جمالت را نوشته و با گروه بندی و همفکری بچه ها پاسخ داده شود 

 من دوست دارم مانند پیامبر باشم بنابراین 
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 به علم و دانش اهمیت می دهم زیرا ....

 به درختان و حیوانات توجه دارم زیرا.....

 ست دارم زیرا .....خدا را بسیار دو

 تدریس : 

پس از نوشتن پاسخ های کامل تر روی تابلو ، متن درس را به صورت روان و شیوا بخوانید و سپس آیه و معنی تدبر کنیم را 

بخوانید و به وظیفه مسلمانان در برابر پیامبر از جمله صلوات بر ایشان ، ایمان به پیامبری ایشان ، عمل به دستورات و 

 ت ایشان ، یاری و احترام به حضرت اشاره کنید سفارشا

 قسمت ببین و بگو را به صورت همفکری گروهی انجام دهید و خواندن درس را ادامه دهید 

در گام بعدی آیه و معنی تدبر کنیم را بخوانید و به بیان نمونه هایی از رحمت و مهربانی پیامبر به انسان ها و حیوانات اشاره 

 کید 

 در پایان شعر را به صورت هم خوانی و جهت ایجاد احساس خوشایند و همچنین تثبیت مفاهیم درس را ارائه دهید 

 فعالیت : 

در قسمت گفتگو کنید با هدف احساس عالقه به پیامبر و اعمال ایشان برای بچه ها ایجاد انگیزه کنید تا چند رفتار پیامبر را 

 بصورت الگو بیان کنند

 ه کار ببندیم جهت سرمشق گرفتن از رفتارهای پیامبر مد نظر است فعالیت ب

 فعالیت کامل کنید به صورت گروهی انجام گیرد و گروهی که به رمز درست دست یافت مورد تشویق قرار گیرد

 ارزشیابی :

 به نمونه های متنوعی از صفات و ویژگی های پیامبر اشاره می کند 

 اخالق پیامبر سرمشق داشته با مثال اشاره می کند به نمونه هایی که در زندگی از

 پیام قرآن را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند 
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