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 باسمه تعالی

 طراحی آموزشی موقعیت محور مبتنی بر برنامه درس ملی ) گروه قرآن و معارف (

 مشخصات کلی-1

موضوع درس : خورشید 

 پنهان

 دقیقه 54زمان تدریس :  پایه تحصیلی : نهم

 تاریخ تدریس :   نام دبیر :    نام مدرسه : 

 اهداف . فرصت های یادگیری -2

اتفاقات بعد از ظهور  –اهداف یادگیری : آشنا نمودن دانش آموز با دالیل غیبت و طول عمر امام مهدی )عج( 

 وظایف منتظران –یاران امام )عج(  –جهان پس از ظهور  –زمان و چگونگی قیام  –

 نحوه والدت و غیبت امام زمان )عج(  –رفتار های ورودی ) پیش دانسته ها ( : علت غیبت امام زمان )عج( 

 انتظارات عملکردی : از دانش آموز انتظار می رود که در موارد ذیل ، چنین عملکرد و رفتار هایی داشته باشد 

 عد از ظهور امام زمان )عج(هدف کلی : آشنا نمودن دانش آموزان با غیبت و ظهور و اتفاقات ب

حیطه ها و 

 اهداف

 عرصه ها انتظارات از دانش آموزان در این درس

 طبیعت دیگران خود خدا

دانش آموز درباره علت غیبت و طوالنی شدن آن  تعقل

، شرایط بعد از ظهور و وظایف منتظران واقعی 

 حضرت تعقل و اندیشه نماید . 

 *   

آشنایی با مطالب این درس و یادگیری آن ها بر  ایمان

مقدار و استحکام ایمان دانش آموز بر لزوم وجود 

 امام و وظیفه خود در برابر ایشان ، بیفزاید 

* *   

از نظر علمی ، دالیل عقلی و نقلی طول عمر امام  علم

حکومت ایشان و  –شرایط بعد از ظهور  –

* *   
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و . . . را  مقدمات ظهور –صالحان بعد از ایشان 

 بداند . 

یادگیری مطالب این درس به ویژه موضوع  عمل

وظایف منتظران ، در اعمال او تاثیر داشته باشد 

 و خود را برای داشتن این شرایط آماده کند . 

* * *  

دانش آموز بعد از فراگیری محتوای این درس ،  اخالق

 اخالقش متناسب با رفتار یک منتظر ظهور باشد 

* * *  

( ما 2( سه ویژگی مهم تمام پیامبران کدامند ؟ 1: طرح ازمون کوتاه از درس سه :  ارزشیابی تشخیصی

( پیامبران اطمینان داشتند که 3چگونه می توانیم در گفتار و رفتار و کردار خود تسلیم امر الهی باشیم ؟ 

( در زمان حضرت موسی و حضرت ابراهیم ، 4. .................... کلید دستیابی به وعده های بزرگ الهی است 

 مردم دچار کدام عقاید باطلی بودند ؟

ویدئو پروژکتور برای نشان دادن پی دی اف متن کتاب و  –لپ تاپ  –فرصت های یادگیری : کتاب درسی 

 پخش فایل های مذهبی و صوتی در مورد امام زمان )عج(

 یادگیری –سناریوی یاددهی -3

فعال سازی تفکر  و انگیزه : با پخش کلیپ کوتاهی در مورد ظهور حضرت و پخش خبری در این مورد و 

 همچنین سرودی درباره آن حضرت ، اذهان دانش آموزان را برای یادگیری محتوای درس آماده می کنیم . 

 44و  44-44ص هم اندیشی و پژوهش : دانش آموزان به صورت گروهی درباره جواب فعالیت های کالسی 

 این درس با هم به تبادل نظر می پردازند و نظر خود را ارائه می کنند . 

فعالیت عملی : از دانش آموزان می خواهیم درباره علل غیبت امام ، اتفاقات بعد از ظهور، وظایف منتظران ، 

ه دیواری ، تحقیق ، احساس خود نسبت امام )عج( و یا هر موضوع دیگری که مربوط به ایشان باشد . روزنام

 پاورپوینت و . . . به صورت فردی یا گروهی تهیه نمایند . 
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: از دانش آموزان می خواهیم وظایف خود را به عنوان یک  ها هبرقراری ارتباط با موقعیت ها و عرص

در شیعه و منتظر برای آماده سازی زمینه ظهور و یا احساس خود را درباره غیبت و ظهور بیان کنند و یا 

 آخر درس بنویسند . 

هدایت یادگیری به سوی تولید دانش ) فهم ، خالقیت و نوآوری ، کارآفرینی و . . . ( از دانش آموزان می 

خواهیم به صورت فردی و یا گروهی با همفکری هم ، نمونه ای از انسان هایی که در طول تاریخ عمر طوالنی 

از قرآن و روایات و منابع علمی برای طول عمر انسان بیابند و  داشته اند بیابند و بیان کنند . دالیل دیگری

 بیان کنند . 

بقره ( که غذای عزیر که در حال عادی در ظرف یک هفته فاسد می شد  254)مانند آیه نظر و نمونه دبیر : 

ند ، هفته ( به اذن الهی فاسد نشده و به همان حال باقی مانده پس به قدرت خداو 5255بعد از صد سال )

 امام هم می تواند چند صد برابر یک انسان معمولی ، عمر کند و زنده بماند . 

موضوع دیگر : امام چگونه خواهد توانست قدرت های استکباری و ستمگر را با این همه تجهیزات پیشرفته 

 نظامی شکست بدهد ؟

 که دانش آموزان نظر خود را با همفکری در گروه ارائه کنند . 

: در این مورد دو نظر وجود دارد الف ( اگر امام با ابزار آالت و تجهیزات سنتی و قدیمی به جنگ  نظر دبیر

دشمنان برود الزمه اش این است که تجهیزات روز دشمنان از کار بیفتد چون غیر از این باشد جنگ غیر 

برود و بر آن ها غلبه  ممکن است . ب( نظر دوم این است که امام با برترین تجهیزات روز به جنگ دشمنان

 کند . 

دانش آموزان می توانند به صورت فردی یا گروهی در مورد فعالیت  فعالیت های تکمیلی یادگیری :

در مورد هر یک از پنج سوال مطرح شده در درس ،  –بیشتر تحقیق کرده و در کالس ارائه نمایند  کالسی

دانش آموزان می توانند برای  –تحقیق و پژوهش نموده و دالسل عقلی و نقلی و علمی ارائه نمایند . 



 فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد واین 

قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت 

ن مراجعه کنید علمی و پژوهشی آسما

.www.asemankafinet.ir 
 

4 
 

دانش آموزان می توانند کلیپ های  –کتاب احساسات خود را به رشته تحریر درآورند .  52پیشنهاد ص 

 ر و . . . تهیه و در کالس ارائه نمایند . کوتاه از جمله فیلم ، سرود و شع

( اتفاقات بعد از ظهور 1دانش آموزان باید در پایان تدریس به این سواالت پاسخ دهند : ارزشیابی پایانی : 

( طبق فرمایش امام رضا )ع( از وظایف منتظران چند مورد بیان کنند . 2را در جمالت کوتاهی بیان نمایند . 

(تغییراتی که در زمینه های اخالقی ، 4رایط ظهور امام زمان )عج( را بیان کنند . ( دو شرط مهم از ش3

( برای علت عمر طوالنی حضرت ، 5علمی و اقتصادی و . . . بعد از ظهور در جوامع رخ می دهد بیان کنند . 

 دالیل عقلی و علمی بیان کنند . 

 


