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 02تعداد شاگردان:  مدرسه:  نام شهرستان: 

 دقیقه54مدت زمان:  سال تحصیل   تاریخ اجرا :

   سیمای خوبان عنوان درس

 آشنای با اهل بیت)ع( هدف کلی

 آشنا شدن دانش آموزان با اهل بیت )ع(-1 اهداف جزئی

 آشنای فراگیران با خصوصیات اهل بیت )ع( -0

 آشنای فراگیران با اصل امامت -3

 جانشینان حضرت محمد)ص(آشنای فراگیران با -5
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 اهداف رفتاری

 دانش آموزان اهل بیت پیامبر )ص(را نام ببرد.)شناختی(-1

 دانش آموزان خصوصیات اهل بیت پیامبر اکرم )ص(را بیان کند.)شناختی( -0

 (شناختی. )  دانش آموزان دوازده امام شیعیان را نام ببرد -3

 کند. .)شناختی( دانش آموزان بهترین راه هدایت را بیان-5

 داری بر الگو خود مره روز زندگی در بیت اهل زندگی به نسبت  دانش آموزان-4

 (رفتاری.) کنند

 (شناختی)بدهد توضیح را  دانش آموزان معنا و مفهوم امامت-6

دانش آموزان حدیثی از پیامبر که در باره جانشینان بعد از خود بود را بیان -7
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 کند.)شناختی(

 راهنمایان، اهل بیت ،امامت، یمفاهیم کلید

رسانه های آموزشی 

 ومواد آموزشی

  تخته سیاه ،گچ،کتاب درسی،کتاب داستان،فیلم،انیمیشن

 گوی، پاسخ،قصه گو،پرسش ،گفت  تلفیقی از روش های سخنرانی روش تدریس

  

 با روی خوش وارد شدن ،سالم و احوال پرسی،حضور وغیاب فراگیران رفتار ورودی

 به حال روحی وجسمی دانش آموزان،بررسی وضعیت فیزیکی کالس،توجه 

 ،بررسی تکالیف و تمرین های درس گذشته،

 از ان جای که ارزیابی ورودی مرتبط با سنجش میزان ارزیابی ورودی

 آگاهی و دانستنی های دانش آموزان از درس قبل می باشد

 به اعنوان ارزیابی ورودی

 اینکه مانند پرسش چند از 

 ؟  دانش آموزان معنا و مفهوم تولی و تبری را بیان کنند -1

 بیان را منکر از نهی و معروف به امر  با تبری و تولی  دانش آموزان ارتباط-0

 .کند؟

 دانش آموزان در باره برخورد صفوان توضیح دهند؟-3

دانش آموز بگویند که خداوند در قران در باره رفتار با یک دیگر چه سفارشی  -5

 اند؟ کرده
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ارزیابی 

 تشخیصی

 با پرسیدن چند سوال میزان آگاهی دانش آموزان را از درس جدید

 می سنجیم برای مثال:

 بچه های عزیز امام کاظم چندمین امام ما شیعیان می باشد؟

 بچه های عزیزما بهترین راهنمایان ما مسلمانان چه کسا نی هستند؟

یعنی چه وچه کسانی اهل بیت پیامبر اکرم بچه های عزیز کسی می داند که اهل بیت 

 )ص(می باشند؟

  

 ایجاد انگیزه

 مواقع در  انیمیشنی ویا فیلم دادن نشان ویا  خواندن متن درس به عنوان داستان

 کالس های بچه برای انیمیشن قالب در را درس

  

 ارائه درس

 خواندن از روی متن درس بیان ایه درس و توضیح در باره مفهوم

 و ها خصوصیت دارای میباشندکه  توضیح درمورد اینکه بهترین راهنمایان ما امامان

 پیامبر جانشینان آنان کند می جدا مردمان سایر از را آنها که هستند های ویژگی

 از اطاعات که باشد می اسالم مبین دین اصول از دیگر یکی امامت  باشند می اکرم

بر هر مسلمانی واجب است چرا که آنان از  زندگی در آنان دستورات و فرمایشات

سوی خداوند متعال بر گزیده شده اند وهمچنین پیامبر اکرم )ص(در حدیثی 

جانشینان خود را معرفی کردند واین کار باعث شد که جای هیچ شک وشبه ای دال 

  بر جانشینی آنان وجود نداشته باشد

  

ارزشیابی 

 تکوینی

  

 آموزان در حین ارائه درس برای مثال دانش از سوال چند پرسیدن  

 باشند؟ می  امام کاظم چندمین امام ما شیعیان

 اهل بیت چه کسانی هستند ؟
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 امام چه کسی است؟

  

  

  

 و گروهی صورت به چه درس با مرتبط های تمرین دادن انجام درس متن از خواندن   جمع بندی

انها با رعایت ترتیب و توالی  خواندن و شیعیان امام 10 نوشتن  فردی صورت به چه

 خواندن دست جمعی نیایشی که در اخر درس امده است

  

  

 ارزشیابی پایانی

  

 ؟  کنند بیان را بیت اهل خصوصیات آموزان دانش -1 

 .کند؟ بیان   دانش آموزان دوازده امام شیعیان را به ترتیب-0

 دانش آموزان در باره امامت توضیح دهند؟-3

 بگویند که خداوند در قران درباره پاکی اهل بیت چه فرمودند؟دانش آموز  -5

  

  

 تعیین تکلیف

  

دانش آموزان در مورد زندگی یکی از امامان تحقیق کند و اطالعاتی که جمع آوری 

کرده را در کالس درس ارائه دهد دانش آموزان یک حدیث از هر امام انتخاب کنند 

  با خط خوانا نوشته شده است به کالس درس وجلسه بعد به گونه ای که برروی مقوا

 .  بیاورد


