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 تاریخ مرد بزرگ: موضوع    پنجم آسمانی های هدیه: درس نام

 آشنایی با امام خمینی و خصوصیات ایشان  اهداف کلی

 اهداف جزئی و رفتاری

 

آشنایی با امام خمینی به عنوان رهبر انقالب اسالمی و یکی از پیروان واقعی ائمه اطهار 

احساس عالقه و احترام نسبت به امام خمینی و اعمال و رفتار  -دانشی( –)ع()نگرشی 

 –تالش برای الگو گرفتن از زندگی و اخالق و رفتار امام خمینی )رفتاری  –ایشان)عاطفی( 

 آگاهی از پیروزی مردم از امام خمینی)دانشی( –عاطفی( 

 آشنایی با پیام قرآنی)رفتاری( 

ها  از امام یا در صورت امکان فیلمی از سخنرانی کوتاه ایشان پخش کنید و از بچهتصاویری  روش تدریس پیشنهادی

 بخواهید درباره ایشان گفت و گو کنید

 تدریس

 

جمله امام که امید من به شما دبستانی هاست را پای تابلو بنویسید و از بچه ها بخواهید درباره آن 

درس شوید. ابتدا متن درس بصورت شیوا و گفت و گو کنند و در ادامه صحبتهای بچه ها وارد 

رسا خوانده شود و در قسمت تدبر کنیم مفاهیم درس و نتیجه گیری در قالب آیات و احادیث 

کوتاه انجام شود و به صفات و ویژگی های امام از جمله شجاعت و عدم سازش با ستمگران 

وجه به آنچه از زندگی پرداخته و به صورت پرسش و پاسخ جمع بندی شود در گام بعدی با ت

ائمه آموخته اند نمونه های مشترک رفتار امام در پیروزی از ائمه اطهار مانند قیام در برابر ظلم و 

تدریس علوم دینی و شجاعت پای تابلو نوشته شود سپس در قسمت ببین و بگو تصویر خوانی 

تصاویر همفکری و  بصورت گروهی انجام شود و هر گروه فرصت داده شود تا در مورد ارتباط

قرار گیرد و هدف برقراری  صحبت کند. در قسمت گفت و گو کنید سفارشات امام مورد بررسی

ارتباط عاطفی بین امام و دانش آموزان مد نظر است.سپس قسمتهای بررسی کنید و ایستگاه فکر 
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ن صفات ضمن اشاره به فضائل اخالقی امام به پیروی و تابعیت بی نظیر مردم با توجه به ای

برجسته اشاره می گردد. در ادامه قسمت همخوانی کنیم را با هدف ایجاد احساس خوشایند و 

دلچسب در دانش آموزان به تثبیت مفاهیم درس از طریق خواندن شعر بصورت گروهی با 

 آهنگ و لحن مناسب می پردازیم.

 دبستانی هاست تحقیق کرده و ارائه دهنددرباره انتظارات و اهداف امام در جمله امید من به شما  فعالیت

قسمت با خانواده با هدف تقویت نگرش دانش آموز به مفاهیم دینی با کمک و همفکری خانواده 

 انجام شود.

ضمن معرفی امام خمینی به عنوان رهبر انقالب اسالمی نمونه های متنوعی از زندگی و رفتار امام  ارزشیابی

 بیان کند.را در پیروزی از ائمه اطهار 

ضمن ابراز عالقه و احترام نسبت به امام خمینی برای الگو گرفتن از زندگی و اخالق و رفتار 

 ایشان همواره تالش می کند

 در مورد پیروی مردم از امام خمینی توضیح می دهد

 پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند.

 


