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 باسمه تعالی

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

 مشخصات کلی-1

رهبری در دوران موضوع درس : 

 غیبت

 دقیقه 54زمان تدریس :  نهمپایه تحصیلی : 

  تاریخ تدریس :   نام دبیر :   نام مدرسه : 

 اهداف و فرصت های یادگیری-2

علل  –: آشنا نمودن دانش آموز با مشکالت پیش روی ائمه )ع( در دوران امامت خود  اهداف یادگیری

ویژگی های عالمان دینی  –علت و ضرورت مراجعه به رهبران دینی در عصر غیبت  -غیبت امام مهدی )عج(

 شرایط و مصداق والیت فقیه –

شرایط دوران بعد از ظهور  –: اعتقاد به غیبت و ظهور امام مهدی  دانسته ها (رفتار های ورودی ) پیش 

 قیام و حکومت امام مهدی )ع( –شرایط منتظران واقعی ظهور –

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

 باشد:

وزان با علل غیبت امام زمان )ع( و شرایط رهبری در عصر غیبت و لزوم : آشنا نمودن دانش آم هدف کلی

 پیروی از آن

حیطه ها 

 و اهداف

 عرصه ها انتظارات از دانش آموزان در این درس

 طبیعت دیگران خود خدا

درباره علت و ضرورت مراجعه به عالمان  دانش آموز تعقل

دینی و مخصوصا ولی فقیه در دوران غیبت تعلل و 

 اندیشه کند . 

* *   
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آشنایی با مطالب این درس و یادگیری آن ها برایمان و  ایمان

اعتقاد آن ها به والیت فقیه و ضرورت تبعیت از عالمان 

 دینی ، بیفزاید .

* * *  

آموز بداند که مردم در عصر غیبت از نظر علمی ، دانش  علم

نیاز به هدایت و رهبری دارند تا در امور دین و دنیای 

نزدیک ترین افراد به  خود به آن ها مراجعه کنند و قطعا

پیامبر )ص( و اهل بیت )ع( ادامه دهندگان راه آن ها و 

 راویان احادیث آن ها ،عالمان دینی هستند . 

* * *  

یادگیری مطالب این درس عمال به شناخت جایگاه  عمل

علمای دینی به ویژه ولی فقیه زمان و عمل به دستورات 

 و فرامین او منجر شود . 

* * *  

بعد از فراگیری محتوای این درس ، باید در اخالق و  اخالق

رفتار دانش آموز اطاعت پذیری از اهل بیت پیامبر و 

فقها و عالمان دینی که جانشینان عام امام زمان )ع( 

 محسوب می شوند مشخص و مبرز باشد . 

* * *  

 : طرح آزمون کوتاه ازدرس سه : ارزشیابی تشخیصی

(یک دلیل قرآنی و یک دلیل علمی برای طول 2تفاقات بعد از ظهور را بیان کنید . ( سه مورد از ا1سواالت : 

(مفهوم فرمایش امام حسن )ع( را در مورد غیبت و ظهور امام مهدی )ع(بیان 3عمر امام زمان )ع(بیاورید . 

ینی که (از ویژگی های امام خم5(والیت فقیه را تعریف کرده و ویژگی های آن را بیان کنید . 4کنید . 

 مورد بنویسید .  3مصداق یک ولی فقیه و یک عالم دینی می باشد 

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

 ، رهبر انقالب و یا سایر علمای پرهیزگار خمینی مپخش فایل های مذهبی و صوتی در مورد زندگانی اما

 یادگیری –ی یاددهی سناریو-3

: با پخش کلیپ کوتاهی از سخنرانی یا زندگینامه امام خمینی )ره( یا آیت اهلل  فعال سازی تفکر و انگیزه

 خامنه ای رهبر معظم انقالب ، اذهان دانش آموزان را برای یادگیری محتوای درس آماده می کنیم . 

 55-55-55( دانش آموزان به صورت گروهی درباره جواب فعالیت های کالسی ص 1هم اندیشی و پژوهش : 

( برخی از دانش آموزان درباره تقوا 2این درس با هم به تبادل نظر می پردازند و نظر خود را ارائه می کنند . 
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 فتگو و اظهار نظر می پردازند . و ساده زیستی و شجاعت و تئبیر امام خمینی و یا مقام معظم رهبری به گ

شرح  –: از دانش آموزان می خواهیم درباره ضرورت مراجعه به عالمان دینی در عصر غیبت  فعابیت عملی

حال ، زندگی ، تدبیر و شجاعت و پرهیزگاری و سادی زیستی امام خمینی و یا مقام معظم رهبری و یا سایر 

، پاورپوینت ، کنفرانس و . . . برای جلسه بعدی به صورت فردی یا علمای باتقوا ، روزنامه دیواری ، تحقیق 

 گروهی تهیه و ارائه نمایند . ) اختیاری و دارای نمره تشویقی (

برقراری ارتباط با موقعیت ها و عرصه ها : از دانش آموزان می خواهیم وظایف خود را به عنوان یک مسمان 

وران غیبت بیان کنند و یا جمالتی در این مورد نوشته و در شیعه و پیرو پیامبر و اهل بیت ایشان در د

 کالس بخوانند . 

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

 می خواهیم به صورت فردی و یا گروهی با هم فکری هم ، شرایط یک جامعه بدون رهبری پرهزگار و مدبر و

شجاع و جامعه ای دارای رهبری پرهیزگارو با تدبیر که مطیع امر خدا و مسلط بر نفس خود باشد مقایسه 

 کرده و توضیحاتی بدهند . 

انّه ال بٌدُّ للنّاسِ مِن امِیر بُر اُو فاجِرٍ . . . ؛ مردم به ضرورت :»علی ) ع(  : بنا به فرمایش امام نظر و نمونه دبیر

و عقال این حاکم باید نیکوکار ، باتقوا ، عالم به « ، باید حاکمی داشته باشند ، نیکوکار باشد و یاد بدکار 

صادق )ع( ، این ها از طرف معارف الهی و پیامبر و اهل بیت )ع( و پیرو ایشان باشد و بنا به فرمایش امام 

ل بیت )ع( به این ها مراجعه هائمه حاکم بر مردم اند و مردم باید به جهت تبعیت از دین و پیامبر )ص( و ا

 کنند چون خداوند مردم را از مراجعه به حاکمان طاغوتی نهی کرده است . 

دینی نهی شده ایم و حاکم  : علت این که طبق فرمایش معصومین از مراجعه به حاکمان غیر موضوع دیگر

باید در زمان خود عالم به حالل و حرام دینی و باتقوا و خدا ترس و ساده زیست و شجاع و مدبر باشد 

 چیست ؟ ) نظر خواهی از دانش آموزان و شنیدن نظر گروه ها در این مورد (

دم را داشتند و در زمان : پیامبر و ائمه معصومین )ع( در عصر خویش حق والیت و حکومت بر مر نظر دبیر

غیبت حضرت ولی عصر )ع( این حق به افرادی تعلق می یابد که ادامه دهنده راه ایشان و بازگو کننده 

احادیث ایشان و آگاه بر حالل و حرام و احکام الهی باشند و این ویژگی در علمای پرهیزگار که بر مسائل 

نابراین هر حکومتی که صبغه و رنگ دینی و مذهبی سیاسی و حکومتی اسالم هم مسلط باشند وجود دارد ب

ندارد و مسائل اجتماعی اسالم را در جامعه اجرا و رعایت نمی کند بلکه گاهی بر خالف آن ها عمل می کند 

 مصداق حکومت طاغوتی است و پیروی و حمایت از آن برخالف دستورات اسالم و معصومین است . 

( به صورت فردی یا گروهی در مورد فعالیت 1آموزان می توانند :  دانش:  فعالیت های تکمیلی یادگیری
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( در مورد هر یک از سواالت مطرح شده در درس ، 2کالسی بیشتر تحقیق کرده و در کالس ارائه نمایند 

کتاب تحقیق و  51( برای پیشنهاد ص 3تحقیق و پژوهش نموده و دالیل عقلی و نقلی و علمی ارائه نمایند . 

( کلیپ های کوتاه از جمله فیلم ، زندگینامه و سخنرانی کوتاه و شعر 4وده و در کالس ارائه نمایند مطالعه نم

 و . . . در مورد موضوعات درس تهیه و در کالس ارائه نمایند . 

: می توانیم به صورت فردی یا گروهی این سواالت را مطرح کنیم و دانش آموزان به این  ارزشیابی پایانی

 سواالت پاسخ دهند :

 دو علت اساسی غیبت امام مهدی )ع( کدامند ؟ (1

 تکلیف مردم در دوران غیبت چیست و آن ها باید به چه کسانی مراجعه کنند ؟ (2

 ه ویژگی هایی دارند ؟طبق فرمایش امام صادق )ع( فقیهان و عالمان دینی چ (3

 نظر و فتوای فقیهان برگرفته از ..................و .................. است .  (4

 ولی فقیه به چه کسی گفته می شود و چه ویژگی هایی دارد ؟ (5

 مورد بیان کنید .  4از ویژگی های امام خمینی )ره (به عنوان یک عالم دینی و ولی فقیه زمان خود  (5

 

 

 


