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 دجله ساحل در:موضوع               پنجم     آسمانی های هدیه: درس نام

 آشنایی با امام دهم شیعیان اهداف کلی

اهداف جزیی و 

 رفتاری

 آشنایی با امام هادی به عنوان امام دهم شیعیان

 امام هادی علیه السالم و اعمال و رفتار ایشاناحساس عالقه به 

 تالش برای الگو گرفتن از زندگی و اعمال و رفتار امام هادی 

 آشنایی با پیام قرآنی 

 

 پیش از تدریس

 

نام دوازده امام را پای تابلو بنویسید و از بچه ها بخواهید بگویند از زندگی کدام 

 ابلو بنویسید .امام بصورت مختصر اطالعاتی دارند ، پای ت

چون درس درباره امام هادی است می توانید از سامرا شروع کرده و درباره 

 مرقد های مطهری که آنجا قرار دارد توضیح دهید 
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 دریست

متن درس را بصورت داستانی و شیوا بخوانید و سپس از بچه ها نظر خواهی 

کنید و بصورت گروه بندی قسمت برایم بگو را انجام داده و نظرات کامل پای 

 تابلو نوشته شوند 

سپس قسمت بررسی کنید و گفتگو کنیم  با هدف دوره آموزش های متن درس 

 مشورتی انجام دهند و ارایه  مد نظر است که دانش آموزان بصورت گروهی و

حدیث تدبر کنیم را روی تابلو نوشته و به بحث پرداخته و این هدف نتیجه دهند

گیری شود که در عدم موفقیت برخورد درستی داشته باشیم و هر شکستی می 

 تواند پله موفقیت باشد

در آخر با انجام قسمت بگرد و پیدا کن مطالب آموزش داده شده به صورت 

 یک فعالیت ملموس تاکید می گردد 

 فعالیت
 تحقیق درباره زندگی امام هادی ارایه شود

 قسمت با خانواده انجام شود 

 ارزشیابی

 نمونه های متنوعی از ویژگی های امام هادی را بیان می کند

امام هادی برای الگو گرفتن در زندگی از ایشان تالش می ضمن ابراز عالقه به 

 کند

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