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 اهداف

  .آموزان انتظار میرود در پایان درس با آداب زیارت آشنا شوند هدف کلی: از دانش

 :اهداف رفتاری

 .های دینی آشنایی با برخی از شخصیت-1

 .آشنایی با فلسفه زیارت و برخی از آداب آن -2

 .ه و احترام به شخصیتهای دینی و تمایل برای زیارت ایشانالقحساس عا -3

 های دینی ش برای الگوگیری از شخصیتالت -4

 دانش آموزان با مطالب درس قبل آشنا هستند. رفتار ورودی

 سواالتی از درس قبل از دانش آموزان می پرسیم. ارزشیابی تشخیصی

 ماژیک –تابلو  –کتاب هدیه های آسمانی ششم ابتدایی  رسانه های آموزشی

 -روش های یاددهی 

 یادگیری

 پرسش و پاسخ و بحث گروهی

 گروهی –به صورت ردیفی  مدل چینش کالس

 

 زمان فعالیت های دانش آموزان عنوان
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 فعالیت های معلم

فعالیت های مقدماتی 

ارزشیابی رفتار ورودی 

 و ایجاد انگیزه

انرژی وارد کالس می شویم و با نام و یاد خدا بعد از شاداب و با 

حضور غیاب و احوال پرسی با دانش آموزان و بررسی تکالیف و 

 .ارزشیابی تشخیصی درس را شروع می کنیم
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 ارائه درس

فیلم یا تصاویر مربوط به امامزادگان معرفی شده در درس را در -1

 .ابتدای تدریس نشان دهیم

آموزان خاطرهای از رفتن به زیارت امامزاده  اگر هر کدام از دانش -2

 .ها تعریف کنند معرفی شده در کتاب درسی دارند، برای بچه

آموزان از هنگام رفتن به  هایی که خود دانش آوردن تصاویر و فیلم -3

دارند را )ع( و حضرت احمدبن موسی  )س(زیارتگاه حضرت معصومه 

 .ی آن را تعریف کنند و خاطره س بیاورندالبه ک

حضرت  )س(حضرت فاطمه »تهیه کارتهایی که عبارتی مانند:  -4

دختر، خواهر، عمه، امام  )ع(احمدبن موسی ، امام هفتم، امام هشتم، 

نوشته » ، امام جواد ، دو رکعت نماز )ع(، امام رضا  )ع(موسی کاظم 

وزان بخواهیم با آم س بیاوریم و از هر گروه از دانشالکشده را به 

 .برداشتن هر کارت ارتباط آن را با کارتهای دیگر را بیان کند

را بخوانیم، یا فیلم آن را در  )س(بخشی از زیارت حضرت معصومه  -5

 .س پخش کنیمالک
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پخش فیلم و نماهنگی از منظره بیرون و داخل حرم حضرت  -6

 .هنگام اذان ظهر )ع( به معصومه

 نیز میتواند بهترین شروع خوب باشد از دانش «دعا کنید»فعالیت  -7

 آموزان میخواهیم تا تصور کند که داخل حرم حضرت معصومه یا شاه

چراغ هستند. دعایی را که دوست دارند در این مکان مقدس از خداوند 

مهربان بگویند را بر روی کاغذ بنویسند. سپس تمام دعاهای نوشته شده 

س دعاها را باز کرده و الآموزان ک شآوری کنیم و به کمک دان را جمع

 .میگوییم «آمین»بخوانیم و همه با هم برای برآورده شدن آن دعا 

آموزان ، خودمان  اجرای نمایش داستان کتاب درسی توسط دانش -8

 .نیز راوی داستان باشیم

آموزان میخواهیم تا در مورد  یک هفته قبل از تدریس از دانش -9

تحقیق کنند و  )ع( احمدبن موسی  و حضرت )س(حضرت معصومه 

 . .بیایند السع و آمادگی کافی سر کالبا اط

 و احمدبن موسی )س(تصاویر مربوط به حرم حضرت معصومه  -11

، را تهیه کنیم و  )ع( ، امام جواد )ع(، امام رضا ، امام موسی کاظم  )ع(

حبت آموزان ص س بیاوریم و در ارتباط این تصاویر با هم با دانشالبه ک

آموزان بخواهیم تا  کرده و حتی میتوانیم در قالب یک مسابقه از دانش

 .ارتباط آن را مشخص کنند

ی پخش کلیپ و نماهنگی از آرامگاه مطهر حضرت امام رضا م -11

س ایجاد کرده و زمینهی مناسب التواند حّس و حال خوبی را در ک
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  .تدریس را برای ما ایجاد کند

 ارزشیابی 

 :آموزان انتظار داریم تدریس، از دانشدر پایان 

  را به  )ع( و حضرت احمدبن موسی )س(حضرت معصومه

 .صورت کامل معرفی کنند

 قه و احترام به شخصیتهای دینی، برای زیارت الضمن ابراز ع

 .آنها همواره تمایل نشان دهند

 برای زیارت آنها همواره تمایل نشان دهند پ. 

 ی  و پیشوایان دینی در همه برای الگوگیری از امامزادگانپ

 .ش کنندالموارد ت

 

 تعیین تکلیف

 

و  )س(خاطره، عکس، تصویر یا فیلم را از زیارت حضرت معصومه 

س الرفتید را تهیه و در ککه با خانواده  )ع(حضرت احمدبن موسی

 .تعریف و ارائه کنید
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