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 دوست دیدار درس:طرح 

 هدیه های آسمانی               چهارم یه:پا

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

 رفتاری: و جزئی فهد

 (نگرشی–)دانشی هشتم امام عنوان به رضا امام با آشنایی-

 )دانشی( زیارت رسوم و آداب برخی با آشنایی-

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

 )عاطفی( زادگان امام و ائمه مطهر های حرم زیارت به اشتیاق-

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

 متبرکه اماکن زیارت در بزرگترها با همراهی-

 گروهی بحث – پاسخ و سشپر تدریس: شرو سنتی کالس: مدل
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 تابلو – کتاب وسایل: و مواد

 معلمفعالیت های  آموزان دانشفعالیت های 

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

 این بپرسید و کنید پخش کالس در کشمش و نخودچی مقداری

 اندازد؟ می چیزی چه یاد را شما

 ریاضی( با )تلفیق اندازد می چیزی چه یاد را شما 8 عدد

 بحث ها گروه در بخواهید و دهید نشان رضا امام حرم از تصاویری

 .دهند ارائه را نتیجه و شناسند می حد چه تا را رضا امام که شود
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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 و بگو برایم های فعالیت در

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

 بخوانید. بیشتر تاثیر برای کالمی قواعد

 بندی جمع هدف با گروه در مشورتی بصورت را کنید کامل فعالیت

 پیدا و بگرد و فکر ایستگاه در بعدی گام در داده انجام درس مفاهیم

 نماینده و کنند گو و گفت نظر مورد سوال مورد در ها گروه در کن

 بپردازند. داوری به و داده ارایه را بندی جمع گروه

 از خود های درخواست هدف با ها گروه در کنیم دعا قسمت پایان در

 انجام احساسات با همراه الهی فیض واسطه عنوان به را شان امام

 .شود

 خالقیت ایستگاه فعالیت کتاب فعالیت انجام

 .دهند ارایه انشایی آهن ضامن مانند رضا امام مهربانی از ماجرایی درباره

 .دهند ارایه تحقیقی زیارت آداب درباره

 فعالیت
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 :1سطح

 .دهد می توضیح رضا امام های ویژگی درباره رضا امام زندگی از داستانهایی بیان ضمن

 مراسم و آداب درباره کند می تالش همواره ایشان رفتار و اخالق و زندگی از گرفتن الگو برای رضا امام به نسبت احترام ادای و عالقه ابزار ضمن

 .کند می مشارکت زیارت به رفتن برای و دهد می توضیح زیارت

 :2سطح

 .دهد می توضیح رضا امام های ویژگی درباره رضا امام زندگی از داستانهایی بیان ضمن

 مراسم و آداب درباره کند می تالش همواره ایشان رفتار و اخالق و زندگی از گرفتن الگو برای رضا امام به نسبت احترام ادای و عالقه ابزار ضمن

 .کند می مشارکت زیارت به رفتن برای و دهد می توضیح زیارت

 :3سطح

 .کند می بیان را رضا امام ویژگی رضا امام زندگی از داستانی بیان ضمن آموزگار کمک با

 .کند می تالش اوقات گاهی ایشان رفتار و اخالق و زندگی از گرفتن الگو برای رضا امام به نسبت احترام ادای و عالقه ابزار ضمن آموزگار کمک با

 .دهد می نشان اشتیاق زیارت به رفتن برای و کند می بیان را زیارت مراسم و آداب آموزگار کمک با

 ارزشیابی
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