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 ۵۱ درس

 حج سفر از بازگشت

 سفر از سارا مادر و پدر بود قرار شب آن بود، برپا یادیز جوش و جنب سارا ی خانه در بود، شنبه پنج عصر

 ورود یبرا را خانه داشتند یعدها بودند، شده جمع هم دور آنها ی خانه در لیفام ی همه. برگردند حج

 مادر و پدر که ینیماش سرانجام. بودند رفته فرودگاه به استقبال یبرا زین یا عده و کردند یم آماده مسافران

 و پدر بود یمدت شیبرادرها و سارا. بود کرده پر را جا همه اسپند یبو شد، کوچه وارد بودند، آن سوار سارا

 ها بچه شدند، ادهیپ نیماش از مادر و پدر یوقت بود، شده تنگ آنها یبرا دلشان و بودند دهیند را مادرشان

 مادر و پدر خیراه به شما دنیرس قبول؛ ارتیز مادر، پدر،: » گفتند و انداختند گردنشان به را گل یها حلقه

 .دندیبوس و گرفتند آغوش در یخوشحال با را ها بچه هم
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 سفر یدرباره خواست یم دلشان که ها بچه سوم، روز در. کردند استراحت یکم مادر و پدر و گذشت روز دو

 .شدند جمع در آن دور بدانند، شتریب حج

 ؟ دیبود رفته عربستان کشور به شما پدر،:  کرد سؤال سارا

 

 سروری جمشید دکتر آقای جناب: مربوطه استاد امجد ظفری: خانوادگی نام  سایپر: نام

 حج سفر از بازگشت: تدریس موضوع پنجم: تدریس پایه ابتدایی: تدریس مقطع

 دقیقه5۱مدت:  (۵۱: )درس طرح شماره ۸۹-۸۹: تحصیلی سال

 

 (ییجز اهداف - یکل اهداف) اهداف نییتع: سیتدر از قبل یها تیفعال

 درس یکل اهداف 

  آن رسوم و آداب و حج سفر با آموز دانش با ییآشنا

 یجزئ اهداف 

  مسلمانان مقدس یشهرها با آموز دانش ییآشنا 

  کعبه خانه با آموز دانش ییآشنا

  یجهان مسجد نیبزرگتر با آموز دانش ییآشنا 

  مسلمانان قبله کردن دایپ نحوه با آموز دانش ییآشنا

 کعبه خانه طواف نحوه با آموز دانش ییآشنا

 رهیجز شبه با آموز دانش ییآشنا

 بتوانند درس نیا انیپا در آموزان دانش رود یم انتظار: یشناخت ی طهیح در یرفتار اهداف

 . دیکن فیتعر را قبله سمت

 . بداند را کعبه خانه طواف 

 . دیکن فیتعر را رهیجز شبه

 .بداند را ایدن مسجد نیبزرگتر

 بتوانند درس نیا انیپا در آموزان دانش رود یم انتظار: یعاطف ی طهیح در یرفتار اهداف

 .  بخواند حیصح را نماز

 . بداند را ییایجغراف جهت چهار

 .بداند را کعبه خانه طواف
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  بتوانند درس نیا انیپا در آموزان دانش رود یم انتظار: یحرکت - یروان ی طهیح در یرفتار اهداف نییتع

  اسالم در آن تیاهم و حج

  عبادت محل عنوان به مسجد به احترام

  حج مراسم بودن ارزشمند

 حج سفر از بازگشت به تیاهم

 یصیتشخ یابیارزش

 .کند فیتعر را شهر

 . بخواند حیصح را نماز بتواند 

 . کند فیتعر را ییایجغراف جهت چهار

 .بداند را عربستان ییایجغراف سمت 

  زهیانگ جادیا

 حج اعمال گذاشتن جا به و نماز تیاهم درباره امبریپ از کوتاه تیروا کی گفتن

 ها دهنده سازمان شیپ

 . است مقدس شهر مکه چرا

 . دیکن فیتعر را رهیجز شبه

  نما قطب با قبله یابی جهت

  دارد؟ ییهوا و آب نوع چه عربستان

  است؟ چگونه کعبه خانه طواف

 دارد؟ قرار کجا ایدن مسجد نیمهمتر

  درس مطالب یسازمانده

  مسلمانان نزد در نهیمد و مکه یشهرها تیاهم

  حج امیا در کعبه خانه طواف نحوه

  ؟ ستیچ زهیجز شبه

 . دیده حیتوض را ییایجغراف جهت چهار

 .دیده حیتوض را نیمسلم با کار نامه عهد

 سیتدر نیح یها تیفعال

  نیآغاز مهارت

 حیتوض را آن یباال ثواب و حج تیاهم سپس پرسم یم شده گفته تیروا مورد در را آموزان دانش نظر زهیانگ جادیا از پس

 .دهم یم

 طواف نحوه و دهم یم حیتوض را هیومی ینمازها تیاهم نیهمچن و کنم یم انیب را انیحاج از استقبال و حج سفر آداب
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 .میگو یم را کعبه خانه

 

  درس ارائه و سیتدر روش انتخاب

 . دهم یم یحاتیتوض است الحرام مسجد در که کعبه خانه به راجع 

 حیتوض طالب یاب شعب دره.پندارم یم رهیجز شبه نیبزرگتر از یکی عنوان به را عربستان و کنم یم فیتعر را رهیجز شبه 

 .دهم یم حیتوض را نیمسلم با کار نامه عهد و کنم یم انیب را مسلمانان یاقتصاد میتحر سال ۳ و داده

 آن از و کنم یم بیترغ یگروه بحث به را ها آن آموزان دانش یبرا حج سفر از بازگشت رسوم و آداب از یلمیف پخش با

 .بپردازند گو و گفت به شد انجام که یبند گروه در خواهم یم ها

 نفره ۱ یها گروه

 است؟ یجهان رسوم و آداب نیا خانم:  زهرا

 ؟ است درست رسوم و آداب نیا حد چه تا:  میمر

 ؟ ستیچ یبرا گوسفند یقربان:  ایپر

 ؟ شود یم انجام چگونه را اعمال نیا:  سایپر

 ؟ است چگونه کعبه خانه طواف نحوه:  نرگس

 :شود یم دهیپرس گروهها از یسواالت

  ۵ گروه ؟ است مقدس شهر مکه چرا

 ۲ گروه ؟ دارد قرار کجا در حرا غار

  ۳ گروه. دیکن فیتعر را رهیجز شبه

  5 گروه ؟ دارد ییهوا و آب نوع چه عربستان

 ۱ گروه ؟ کعبه خانه طواف بودن ارزشمند

 ینیتکو یابیارزش و کردن پرسش مهارت

 . دیببر نام را عربستان رهیجز شبه اطراف یاهایدر

 . دیده حیتوض را مکه شهر بودن مقدس

 .دیکن فیتعر را رهیجز شبه

 . است ییهوا و آب چگونه عربستان یهوا و آب

 دیده حیتوض را کعبه خانه طواف

  کردن نیتمر مهارت

 .میکن یم یبند گروه را آموزان دانش قسمت نیا در

 : دهد پاسخ ریز سواالت به بتواند دیبا گروه هر

  دارد؟ قرار کجا در حرا غار
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 . داشتند یپنهان دعوت سال چند( ص) امبریپ

 حبشه به مسلمانان هجرت علت

 کردند؟ یم رفتار چگونه گرانید آزار برابر در( ص) امبریپ  کردند؟ یم خطر احساس اسالم نید گسترش از کافران چرا 

 یبند جمع و درس دادن انیپا مهارت

 . شود توجه حج مراسم رسوم و آداب به 

  کعبه خانه طواف بودن ارزشمند

 . دیکن فیتعر را رهیجز شبه 

 . دارد ییهوا و آب نوع چه عربستان

 . است مقدس یشهر مکه چرا

 .دارد قرار کجا حرا غار 

 یانیپا یابیارزش: سیتدر یانیپا یها تیفعال

 

 

 

 

 

 

 

 غلط و حیصح یکتب سواالت    

 

 ؟ است رانیا در ایدن مسجد نیتر مهم

 غلط                                                      حیصح

 دارد؟ قرار تیکو در حرا غار

 غلط                                                      حیصح

 . داشتند یپنهان دعوت سال ۵۱( ص) امبریپ

  غلط                                                      حیصح

 . آمد رانیا به ازین و راز یبرا امبریپ

 غلط                                                      حیصح

 . کرد یزندگ طالب یاب دره در سال ۱ امبریپ

 غلط                                                      حیصح

 یخال یجا یکتب سواالت

 

 .رفت یم.......................  به ازین و راز یبرا امبریپ

 .است..............................................  در حرا غار

 . داشتند انهیمخف دعوت سال..........................  امبریپ

 .است.......................... ............. ایدن مسجد نیتر مهم

 یا نهیچهارگز یکتب سواالت

 

 دارد؟ قرار کجا در حرا غار

     تیکو(د      عراق( ج             رانیا( ب      عربستان(  الف

 داشتند یپنهان دعوت سال چند امبریپ 

 سال ۲۱( د         سال ۵۱(ج      سال ۳( ب       سال ۲( الف

 ؟ رفتند یم کجا به ازین و راز یبرا امبریپ 
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 حرا غار( د          عراق( ج         نهیمد( ب        مکه( الف

 .دارد قرار کجا در ایدن مسجد نیمهمتر ۹

  تیکو( د       عراق( ج      رانیا( ب     مکه(  الف

 کردند؟ یزندگ طالب یاب شعب دره در سال چند امبریپ

 5۱( د          ۳۱( ج        سال ۵۱( ب            سال ۲(  الف

 یحیتشر یکتب سواالت

 

  کردند؟ یم خطر احساس اسالم نید گسترش از کافران چرا

  ؟ کردند یم رفتار چگونه کافران تیاذ و آزار برابر در امبریپ 

 . دیببر نام زمان خط به توجه با را اسالم یدادهایرو 

 . دیکن فیتعر را رهیجز شبه

 .دیده حیتوض را طواف نحوه

 یعمل یها تیفعال و فیتکال دادن

  عربستان کشور مورد در قیتحق

  نما قطب کردن درست

 عربستان رهیجز شبه میترس

 حج سفر مراسم مورد در قیتحق 

 درس یبررس و نقد

  درس محاسن و قوت نقاط نیتدو و صیتشخ

 و ها عکس و کند محقق را رود یم انتظار آموز دانش که را یرفتار اهداف توانسته یخوب به حج سفر از بازگشت درس

 که است یا گونه به درس نیا ینوشتار سبک و شده منعکس درس از قسمت نیا در یخوب به گریکدی با مطالب ارتباط

 .کند یم آسان را مطالب فهم

 

  درس بیمعا و ضعف نقاط نیتدو و صیتشخ و نییتع

 . کند منتقل را حج مراسم رسوم و آداب نتوانسته یخوب به درس نیا

 

  درس محاسن و قوت نقاط تیتقو جهت یعمل یراهبردها و مناسب یها شنهادیپ ارائه

 شود توجه شتریب هیومی ینمازها و حج مراسم یارزشمند و تیاهم به درس نیا در شود یم شنهادیپ

 

  درس ضعف نقاط و بیمعا لیتعد ای حذف جهت یعمل یراهبردها و مناسب یها شنهادیپ ارائه

 شتریب فهم به تا شود داده رانیا با کشور نیا یگیهمسا و عربستان رهیجز شبه مورد در یشتریب حیتوض شود یم شنهادیپ

 .کند کمک
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