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موارد کلی 

 در تدریس
 موارد اجرای تدریس

1 
مشخصات 

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:              نام آموزشگاه:        

 نام واحد یادگیری: آشنایی با ماه محرم و روز عاشورا  

 دقیقه         تاریخ تدریس:          03مدت زمان اجرا:                       موضوع فعالیت:     

 نوع فعالیت 2
      نقاشی        نمایش اخالق        قصه گویی       کار دستی       شعر و سرود 

   فعالیت های علمی )مشاهده، گردش علمی، بحث و گفتگو، آزمایش(                  بازی 

3 
وسایل مورد 

 نیاز

کتاب واحد یادگیری انس با قرآن       کاغذ و چست و قیچی      لوحه های آموزشی

 کریم

مداد رنگی یا       پازل های آموزشی     کارت های قصه گویی            کتاب کار کودک

   پاستل

 تصاویری مربوط به ماه محرم. –کامپیوتر  –فایل آموزشی )نوحه( 

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             روش گروهی 

             پرسش و پاسخ                    همیاری 

 در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با ماه محرم و روز عاشوا آشنا شوند. هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 یرفتار

 

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 با امام حسین )ع( آشنا شوند. -1

 با ماه محرم و روز عاشورا آشنا شوند. -2

 اهداف رفتاری:

 پس از پایان تدریس انتظار می رود دانش آموز بتواند: 

 با امام حسین )ع( و فرزندان و خانواده ی ایشان آشنا شوند. )دانش( -1

ستمی که به امام حسین )ع( و یاران ایشان روا شده و نحوه ی رفتار یزیدیان با  ظلم و -2

 خانواده ی امام را بدانند. )درک و فهم(

با کربال و لزوم احترام و زیارت امام حسین )ع( و حضرت ابوالفضل )ع( آشنا شوند. )درک  -3

 و فهم(
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 در فعالیت های کالس با عالقه شرکت کنند. )عاطفی( -4

 آموزگار به دقت پاسخ دهند. )مهارتی( به سواالت -5

 

 رفتار ورودی 7

 

 آشنا هستند. برخی مفاهیم دینیدانش آموزان با  -

 

8 
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مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

 و احوالپرسی بعد کنم می شروع درس خدا نام با اول شوم می کالس وارد لبخندروی گشاده و  با

 دانش غیبت دلیل پرسیدن و( آنان روحیه و حال به توجه ضمن) آموزان دانش از غیاب و حضور

 .کنم می شروع را درس قبل درس از پرسش و آموزان

 شرح فعالیت 9

 کنم: می تعریف را ریه داستان انگیزه ایجاد برای. شود می پرسیده سوال قبل درس از

 از ها چهکردند. ب خالی را انیشهابار و ندزد ونزا شترهارسید.  کربال به کاروان: الکرب های بچه قصه

شدند.  خوشحال خیلی ها بچه. کردند اپ بر را ها خیمهبزرگترها . شدند پیاده ها اسب و شترها روی

 بود. آب از پر ی هرودخان یک تر طرف ن. آبخوابند چادری های خانه توی توانستندمیامشب 

. کنند آب از پر را ک هایشانبزرگترها مش مثل داشتن دوست ها بچه بودند، آب عاشق ها بچه

فرات مشغول بازی  رودخانه کنار در بزرگ دشتی در ها بچه. شدند بآ برا فرات رود از ها مشک

 قرار ماما روبروی که بود اهیسپ تر طرف ... آنتر طرف آن اما پر از هیاهو شد. و زیبا الشدند. کرب

 و بدجنس مردهای از پر که اهیسپنبودند.  خوب شهای آدم از کدام هیچ که یبود. سپاه گرفته

 انسان تریناعجش و قویترین او. ترسید نمی کس هیچ از السالم علیه حسین امام اما بود. عصبانی

. بود ها بچه مواظب امام و کردند می بازی السالم علیه حسین امام زدیکن ها بچه .بود زمین روی

 ها بچه از السالم علیه حسین امام محرمرسید. روز دهم  محرم مده روز باالخره اینکه تا

 اهپس آن با زیادی قدرت با و شجاعت با حسین امامرفت.  جنگ ی جبهه به و کرد خداحافظی

 و بودند زیاد خیلی خیلی امام دشمنان اما کشت. را سنگدلش دشمنان از خیلی. یدجنگ بدجنس

 کردند. تحمل یسخت و احتینار خیلی حسین امام از بعد ها بچه رساندن شهادت به را امام باالخره

 ماندند. باقی مهربانی و خوب های بچه همیشه اما

 .دهم می توضیح آموزان دانش به زیر نکات مورد درسپس 

 انایش ی خانواده و فرزندان شناساندن و( ع) حسین امام معرفی

علی اصغر  تن، یزد، آب فرات، نذری، کربال، خیمه، ذوالجناح، 72: محرّم، عاشورا، تاسوعا، مفاهیم
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 )ع(، علی اکبر )ع(، حضرت زینب )س(، امام زین العابدین )ع(، حضرت ابوالفضل )ع(.

 ی خانواده با یزیدیان رفتارنحوه ی  و شده روا ایشان یاران و( ع) حسین امام به که ستمی و لمظ

 .امام

 .ایشان داشتن محل و شهادت ی نحوه، ایشان جنگ محل

 (ع) ابوالفضل حضرت و ع حسین امام زیارت و ماحترا لزوم و کربال با شناییآ

 اجتماعی فاهدا

 یمنکن علم دیگران به .1

  را نزنیم. ها بچه .2

 .کنیم کمک دیگران به .3

 .کنیمصدا ن و سر عزاداری اسمدر مر .4

 گوشبزرگترها  حرفهای به و بنشینیم ساکت نشویم دور مادر و پدر از عزاداری مراسم در .5

 .کنیم

شهید  هنشت را آنها که باشیم فرزندانش و( ع) حسین امام یاد به خوریم می آب وقتی .6

 کردند.

 .کنیم می برگزار را مهد کودک در زنی سینه و خوانی نوحه اسممر گروهی صورت به سپس

 که مطلبی تا کنم می ها را راهنمایی آن و ؟گرفتیم یاد به امروز مپرس می آموزان دانش از آخر در

 .دهند توضیح را اند گرفته یاد

 

 :پایانی ارزشیابی

 عاشورا هر چه در ذهن دارند نقاشی بکشند. روز مورد در خواهم می آموزان دانش از
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 پایان تدریس

 بسازند. را محرم ماکت گروهی صورت به خواهم می آموزان دانش از

 عاشورا کوالژ ساخت

 

 


