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 گنبد دو با حرمی درس:طرح 

 هدیه های اسمانی           چهارم یه:پا

 شود( تدریس ایشان شهادت یا والدت ایام در شود می پیشنهاد) کاظم امام با آشنایی کلی: فهد

 رفتاری: و جزئی فهد

 (نگرشی–)دانشی هفتم امام عنوان به کاظم امام با آشنایی-

 )عاطفی( ایشان رفتار و اعمال و کاظم امام به عالقه احساس-

 )رفتاری( امام رفتار و اخالق و زندگی از گرفتن الگو برای تالش-

 قرآنی پیام با آشنایی-

 گروهی بحث – پاسخ و سشپر تدریس: شرو سنتی کالس: مدل

 تابلو – کتاب وسایل: و مواد

 فعالیت های معلم فعالیت های دانش آموزان

فعالیت های 

قبل از 

 تدریس
 جمع و پردازند می مشورت به خود گروه در عالقه با و دهند می گوش

 .دهند می ارایه را خود بندی

 کنید بندی گروه را آموزان دانش ابتدا پرسی احوال و سالم از بعد

 مکان کدام به داشتید دوست بودید اتوبوس سوار االن اگر بپرسید

 شدن برطرف برای شدید عصبانی خیلی زمانی اگر بپرسید بروید زیارتی

 .کنید می چه خود عصبانیت

 .شود گیری نتیجه و شود بحث گروه در
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 انجام را خود گروه در فعالیت و کند می شرکت پاسخ و پرسش و بحث در

 .کند می تشویق را دوستانش و دهد می

 .دهد می نظر عالقه با فکر ایستگاه و کنیم تدبر بگو برایم های فعالیت در

 رعایت با و داستانی بصورت را درس متن نظرات بندی جمع از پس

 بخوانید. بیشتر تاثیر برای کالمی قواعد

 چه آنجا در و اند رفته کاظمین و کربال به ها بچه از کدامیک بپرسید

 اند؟ دیده

 در درس مفاهیم بندی جمع هدف با را کنیم تدبر و بگو برایم فعالیت

 .دهید انجام کوتاه آیات و احادیث قالب

 آیه مضمون به توجه با گروه هر فکر ایستگاه و کنید بررسی فعالیت در

 نتایج درباره را خود نظرات و کرده گو و گفت کاظم لقب درباره

 هدف با ببندیم کار به قسمت بیفتد است ممکن که اتفاقاتی و عصبانیت

 می انجام ایشان رفتار و اعمال از گرفتن الگو و امام به عالقه احساس

 .شود

 

 کتاب فعالیت انجام فعالیت

 و شدند عصبانی بشدت که زمانی از ای خاطره کنند آماده بعد جلسه برای دیگر های گروه با هماهنگی با نمایش قالب در را خالقیت ایستگاه فعالیت

 دهند ارائه برند فرو را آن توانستند

 فعالیت

 .دهد می توضیح ظماک امام های ویژگی درباره کاظم امام زندگی از هایی داستان بیان ضمن :1سطح 

 .کند می تالش همواره ایشان رفتار و اخالق و زندگی از گرفتن الگو برای کاظم امام به نسبت احترام ادای و عالقه ابراز ضمن

 .دهد می توضیح آن درباره مفهوم بیان ضمن و خواند می را قرآنی پیام

 .دهد می توضیح کاظم امام های ویژگی درباره کاظم امام زندگی از داستانی بیان ضمن :2سطح 

 .کند می تالش غالبا ایشان رفتار و اخالق و زندگی از گرفتن الگو برای کاظم امام به نسبت احترام ادای و عالقه ابراز ضمن

 .دهد می توضیح را آن مفهوم و خواند می را قرآنی پیام

 :3ح سط

 .کند می ذکر را امام های ویژگی از نمونه چند کاظم امام زندگی از هایی داستان بیان ضمن آموزگار کمک با

 .کند می تالش گاهی ایشان ورفتار اخالق و زندگی از گرفتن الگو برای کاظم امام به نسبت احترام ادای و عالقه ابراز ضمن آموزگار کمک با

 .کند می بیان را آن مفهوم و خواند می را قرآنی پیام آموزگار کمک به

 ارزشیابی


