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 یبسمه تعال

 یدرس پژوه کردیبا رو یدرس روزانه بر اساس برنامه درس مل طرح

مشخصات 

 کلی

 طرح شماره

 چهارم: درس 

وضع  :درس موضوع

فرهنگی و سیاسی عصر 

 ائمه )ع(

 دقیقه 29: اجرا  مدت 29تا  68از صفحه  سومپایه : 

 الف : قبل از تدریس

(ع) عصرائمّه یاسیو س یبا وضع فرهنگ یاجمال ییآشنا هدف کلی  

اهداف مرحله 

 ای

 آموزان: دانش است که نیا از است عبارت یریگادی و یدهادی ندیفرا نظور معلم ازم

 (ص) امبریپ جانب شده از نییتع ریاز مس انحرافعوامل  نییتب-1

 .آمد دیپد یاسالم یها نیسرزم ی توسعه که با یدیجدشناخت مسائل -9

 .بود آن حضرت ثیاحاد نوشتن تیّممنوع)ص(  خدا بعد از رسول امده شیپ یها انحراف با ییآشنا-3

 شد. یاجتماع و یفرهنگ دیجد مسائل طرح سبب( ص) امبریازپ پس اسالم یایدن گسترش مسئله نییتب-4
 

حیطه 

ها و 

 اهداف

 از دانش آموزان انتظار می رود:

 عناصر برنامه درسی ملی

 تعقل ، ایمان ، علم ، عمل و اخالق

 
 عرصه ارتباط با

 
 خلقت خلق خدا خود

 تعقل

مبنای  بر که یحکومت اسالم نظام امبریرحلت پ پس از

 دستاورد و و افتین شده بود، تحقق یطراح امامت

 جهینت

چه شد؟ آن  

 ❈  ❈ ❈ 

 ❈ ❈  ❈  کند.را درک  (ص) امبریپایه حکومت پ ایمان

 علم
تحریف اندیشه  چه عللی به (ص) پیامبر پس از رحلت

 زد؟ احادیث وی دامن اسالمی وجعل های
   ❈ ❈ 

 عمل
و  جامعه قابل اعتماد را در ریغ نقش ظهور الگوهای

 .کند انیب (ص) امبریپ رحلت افراد بعد
 ❈  ❈ ❈ 

 اخالق
 (ص) امبریپ ثینوشتن احاد تیّممنوع یاساس اشکاالت

 ند.بازگو ک
 ❈  ❈ ❈ 

ف
هد

 
ی

ها
 

ی
رفتار

 

ی
آموزش
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 رئوس مطالب

 تماما مسئله در آمده شیپ انحراف-1

 (ص) امبریپ ثیاحاد نوشتن تیممنو-9

 (ص) امبریپ ثیاحاد جعل-3

 اعتماد قابل ریغ یالگوهاظهور -4

 ... و

مواد و رسانه 

 های آموزشی
 لپ تاپ –-ویدئو پروژکتور –کتاب کمک آموزشی  –کتاب درسی 

 خروج - تیجاهل – جعل – فیتحر مفاهیم کلیدی

گروه بندی ، 

مدل و ساختار 

 کالسی

 نیم دایره شکلبه  درس کالس

پیش بینی 

 روش تدریس
 معلمان اریهم از استفاده – یمیت – یمشارکت – یحیتوض – ها دهنده سازمان شیپ

 ب: فعالیت های مرحله حین تدریس

فعالیت های 

 یادگیری
 زمان فعالیت های دانش آموزان فعالیت های معلم

 یها تیفعال

یمقدمات  

 خدا رسوال اقدامات آوری یاد

 شینیجان مسئله و امامت مسئله در

خود در  های میدر ت یبررستفکر و بحث 

دیدگاه دوستان و  بندی باره موضوع وجمع

 کامل به همکالسان پاسخ ارائه
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 ینیب شیپ

یرفتار ورود  

 دو با آنان برخورد نحوه و مسلمان رفتار

 (بیت اهل و قرآن) گرانقدر میراث
 5 ها میدر ت یبررس و ریپاسخ به سواالت دب

 یابیارزش

 یصیتشخ

سنجش  ای

نیآغاز  

فرمود که  (ص)سخن رسول خدا -1

دست  در که جانم یسوگند به خدای

که از او  یکسان این مرد و قدرت اوست،

 امتیو در روز ق رستگارند ،کنند روییپ

 اند چرا توسط ایشان مطرح نجات اهل

 شد؟

 یم تالش( ص)اکرم  امبریکه پ یدالیل-9

- 

 و یبه صورت انفراد سواالتپاسخ به 

 یمشارکت
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را به  (ع) یعل حضرت تیشخص کرد تا

 چه بود. برساند مردم

 برنامه ازمندین یچرا تحوالت فرهنگ-3

 مستمر و مداوم است ؟

 وحدت ساز ساز نهیعوامل که زم-4

 د؟یکن یباشد بررس یمسلمانان م

و در  کندکه صبح خود را آغاز  یکس-5

نباشد  مسلمانان به سایر یدگیاندیشه رس

ل خدا رسو سخن این ستیمسلمان ن

 ؟ستاله ئمس کدامد یدر تای( ص)

 یآماده ساز

و  زهیانگ جادیا

درس  یمعرف)

 (دیجد

 سوال :

 راثیدو م با یبرخورد جامعه اسالم-1

 ( چیست؟ص) امبریپ گرانقدر

  امبریپ از پس اسالم اییگسترش دن با

 و یفرهنگ جدید مسائل طرح (ص)

 د؟سبب ش یاجتماع

 5 بیایارز خودو  یتفکر و خردورز

ارائه درس 

 لحاظ دیجد

 کردن

 یابیارزش

 یندیفرآ

حکومت  نظام امبریرحلت پ چرا پس از-1

 شده یامامت طراح مبنای بر که یاسالم

آن  جهینت و دستاورد و افتیتحقق ن بود،

 چه شد؟

 پس از رحلت حدیثنوشتن  تیممنوع-9

 زییچه چ ساز نهیزم (ص)خدا  رسول

 شد؟

 چه عللی به (ص) پیامبرپس از رحلت -3

وجعل  اسالمی اندیشه های تحریف

 ؟دامن زد وی احادیث

 یراهنمایبا  ریدب قهیچند دق حیپس توض-1

به سوال  یمشارکت به صورت رانیفراگ ریدب

 .پردازند یمطرح شده م

 صورت به رانیفراگ ریدب یبا راهنمای-9

پردازند  یم شده به سوال مطرح یمشارکت

 رانیایرادات توسط فراگ و اتفاق نیعلت چن

 .شود یم یبررس

 صورتبه  رانیفراگ ریدب یبا راهنمای-3

پردازند و  یم شده به سوال مطرح یمشارکت

 .کنند یم انیرا ب احادیث علل جعل

45 

 ج: فعالیت های تکمیلی

 19 فعالیت دانش آموزان فعالیت معلمفعالیت 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

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

 www.asemankafinet.irپژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 

تکمیلی و 

 جمع بندی

هدایت و  ریمس (ص) امبریپس از رحلت پ

و امامت ظاهری  شدف رارهبری دچار انح

 فرااز جمله انح افتیاستقرار ن (ع) یعل

 (ص)اامده بعد از رسول خد شیپ ایه

 .بود حضرت ث آننوشتن احادیت یممنوع

ه در ژاز عالمان وابسته به قدرت به وی یبرخ

 .حدیث پرداختند جعله ه بیام یدوره ی بن

 یهایت یه ی اسالم، شخصیقرون اول در

قابل اعتمادی  های هظهور کردند که اندیش

 تنداشتند اما رهبری فکری مردم را به دس

س از بودند از مهمترین انحرافها پ گرفته

حکومت های  رییگ کلش (ص) اکرم امبریپ

 .ظلم و جور بود

 تبادل و تفکر و ریپاسخ به سواالت دب

و  بندیع افکار با هم گروهان و جم

 رییگ جهینت

ارزشیابی 

 پایانی

چگونه وارد  تیجاهل امبریپس از رحلت پ-1

 شد؟ مسلمانان یاجتماع یزندگ

 (ص)اکرم  امبریگران قدر پ راثیدو م-9

 .......... و ........... بود.

را برای ورودجعل  نهیزم یچه مسائل-3

 آماده کرد؟ را امبریوتحریف به احادیث پ

را بر  یاکرم نظام حکومت اسالم امبریپ-4

 یطراح این جهیکرده و نت هیته یچه مبنای

 د؟یبه کجا انجام

 ،یو فرهنگ یاز مسائل و مشکالت اجتماع-5

را ( ص) امبریپ احادیث نوشتن تیممنوع

 دیده حیتوض

 تبادل و تفکر و ریپاسخ به سواالت دب

باره سواالت در افکار با هم گروهان خود

 ریدب توسط مطرح شده
5 

تعیین تکلیف 

فعالیت های و 

 خارج از کالس

پس از رحلت پیامبر چه عللی به تحریف 

های اسالمی وجعل احادیث وی  اندیشه

 دامن زد؟

و  هیام یحکوت های بن یتفاوت های اساس

باره دو سوال مطرح شده در قیتحق

 جلسه اینده یبرا ریدب توسط

درس  قیسواالت اندیشه و تحق یبررس

 ها میت در

5 
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 (ص) امبریپ حکومت عباس با یبن

 


