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 بپرس نوزاد از: موضوع    پنجم  آسمانی های هدیه: درس نام

 آشنایی با حضرت عیسی و خصوصیات ایشان  اهداف کلی

 اهداف جزئی و رفتاری

 

 آشنایی با حضرت عیسی به عنوان یکی از پیامبران الهی 

 احساس عالقه و احترام نسبت به حضرت عیسی و اعمال و رفتار ایشان

 ادای احترام به حضرت عیسی به عنوان پیامبر الهی 

 آشنایی با حضرت عیسی به عنوان بشارت دهنده پیامبر خاتم 

 آشنایی با حضرت عیسی به عنوان یکی از همراهان حضرت امام زمان 

 آشنایی با پیام قرآنی 

 در ادامه درس سوم تدریس شود و کمی به مطالب درس سوم اشاره شود پیش از تدریس
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 تدریس

 

ابتدا متن درس را به صورت داستانی و رسا بخوانید و در قسمت گفتگو کنید با هدف 

تثبیت مفاهیم درس به صورت گروهی پرسش و پاسخ انجام دهید و دانش آموزان را به 

سوره مریم ارجاع دهید و با هدف تاکید بر اینکه حضرت عیسی هم خودش  13و  13آیه 

 م دیگران را دعوت می کرد موضوع را جمع بندی کنید به شریعت عمل می کرد و ه

 در گام بعدی در بگرد و پیدا کن مطالب درس مرور می گردد

سپس قسمت تدبر کنیم آیه و معنی آن خوانده شود و سوال مربوطه به بحث گذاشته 

 شود و دلیل بشارت حضرت عیسی به پیامبر بعد از خود را مورد بررسی 

ر را بخوانید و از بچه ها نظر خواهی کنید نظرات برتر مورد تشویق ایستگاه فکقرار دهید 

قرار گرفته و پای تابلو نوشته شود در آخر ایستگاه خالقیت در قالب اجرای نمایش انجام 

شود و اهداف درس در حیطه شناختی برای دانش آموزان تقویت شده و در حیطه عاطفی 

 نیز تثبیت می گردد.

 ارزشیابی

 

 

آموزان می تواند حضرت عیسی را به عنوان بشارت دهنده حضرت خاتم با اشاره به دانش 

 آیه معرفی کند

 دانش آموز ضمن ابراز احترام به ایشان اخالق رفتار ایشان را الگو قرار دهد

 پیام قرآنی را می خواند و مفهمو آن را درک می کند 

 


