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 ۶۱ درس

 (ص)امبریپ شهر نه،یمد

 که ییبایز ی برجسته نقش یتابلو به سارا دند،ینوشیم یچا و بودند نشسته هم دور همه شام، از بعد

 کجاست؟ نجایا: » دیپرس و کرد اشاره بود، مادرش و پدر یسوغان

 نهیمد شهر در یمسجدالنب. است یمسجدالنب یعنی مسلمانان مهم مسجد نیدوم ریتصو نیا: » داد پاسخ بدر

 .  میبود نهیمد در هم یروز چند ما که دیدانیم ها، بچه. دارد قرار

 کردند، هجرت نهیمد به مکه از( ص) اکرم امبریپ که یزمان اما است بنرب شهر نیا میقد نام: »داد ادامه پدر

 .«افتی رییتغ امبریپ شهر با یالنب مدینه به شهر نیا نام

 چه؟ یعنی هجرت: » دیپرس سارا برادر

 را امبریپ گرفتند میتصم آنها از یگروه و شد ادیز کافران تیاذ و آزار که گفتم تانیبرا: »داد جواب مادر

 ماجرا و شد باخبر آنها میتصم از خداوند ی اراده به( ص) محمد حضرت برسانند، قتل به خانهشان در شبانه

 بستر در شب امبر،یپ جان حفظ یبرا تا شد داوطلب( ع) یعل حضرت. گذاشت انیم در( ع) یعل حضرت با را

 . کند سفر نهیمد به و برود رونیب مکه از شانیا و بخواند شانیا
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   : مربوطه استاد  : یخانوادگ نام  : نام

 ( ص) امبریپ شهر نهیمد: سیتدر موضوع  پنجم: سیتدر هیپا ییابتدا: سیتدر مقطع

 قهیدق ۵۴: مدت (۶۱: )درس طرح شماره  : یلیتحص سال

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

 درس یکل اهداف 

 ( ص) امبریپ شهر نهیمد با آموزان دانش ییآشنا 

  یجزئ اهداف

 . شود یم آشنا نهیمد شهر با آموز دانش

 .شناسد یم را ینب مسجد

 .فهمد یم را هجرت و مهاجرت یمعن

 .کند یم درک را امبریپ یجا در یعل حضرت دنیخواب یماجرا

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

 برد یم نام را مسلمانان مهم مسجد نیدوم

 برد یم نام را مشرکان با امبریپ یجنگها

  دهد یم حیتوض را امبریپ هجرت علت

  دهد یم شرح را امبریپ با مشرکان مخالفت علت

 .زند یم مثال را کافران با مسلمان یجنگها از یا نمونه

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

 . شود یم قائل احترام ینب مسجد یبرا

 . شود یم قائل ارزش( ص) امبریپ شهر نهیمد یبرا

 . شود یم مند عالقه امبریپ هجرت موضوع به 

 .کند یم توجه کافران با( ص) امبریپ یها جنگ علت به

 بتوانند درس نیا انیپا در آموزان دانش رود یم انتظار: یحرکت - یروان ی طهیح در یرفتار اهداف نییتع

 . کند قیتحق را نهیمد به ثربی شهر نام رییتغ علت بتواند آموز دانش

 .کند قیتحق را مسلمانان با کافران تیاذ و آزار علت

 .کند قیتحق را امبریپ یدرجا( ع) یعل حضرت دنیخواب علت
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 یصیتشخ یابیارزش

 کجاست؟ ینب مسجد

  کجاست؟ مسلمانان مسجد نیدوم

  ست؟یچ نهیمد شهر میقد نام

 چه؟ یعنی هجرت 

  زهیانگ جادیا

 آن مورد در دادن حیتوض و مسلمانان مسجد نیمهمتر

  مکه از بعد یارتیز شهر نیمهمتر

 یمسجدالنب در امبریپ یاجتماع و یاسیس یکارها نیمهمتر 

  ها دهنده سازمان شیپ

 . آن مورد در کردن صحبت و ینب مسجد از یریتصو ارائه

  نهیمد شهر به امبریپ هجرت داستان کردن شروع

 امبریپ رفتار و مورداخالق در کردن صحبت

  درس مطالب یسازمانده

  چه؟ یعنی هجرت

  کجاست؟ ینب مسجد

  نه؟یمد شهر در امبریپ کار نینخست

 چه؟ یعنی جهاد

 سیتدر نیح یها تیفعال

 نیآغاز مهارت 

 ثربی شهر به مکه از امبریپ هجرت داستان گفتن 

  درس ارائه و سیتدر روش انتخاب 

 پاسخ و پرسش - یریتصو - شده تیهدا          یاکتشاف: سیتدر روش

 ما را عکس نیا خانم که دندیپرس همه ها بچه کردم وصل را آن تابلو به و شدم کالس وارد ینب مسجد از ریتصو کی با

 را ها آن همه سر با هم من دمشید من ونیزیتلو از: گفت زهرا. میا زده را عکس نیا خونمون تو ما: گفت میمر. میدید

 .کردم دییتأ

 .است نهیمد گفتن همه کجاست؟ نیا دیدان یم حاال دییگو یم درست شما همه ها بچه بله گفتم

 ارتیز به پارسال ما بزرگ پدر خانم گفت فاطمه. است مسلمانان ما مهم مسجد نیدوم ینب مسجد نیا نیآفر گفتم من

 و است  مسلمانان ما یارتیز یشهرها از شهر نیا ها بچه بله. بود آورده سوغات من یبرا مدینه از بود رفته کعبه خانه

 در و کردند یم یزندگ شهر نیا در امبریپ نیآخر محمد حضرت ما امبریپ. ماست یارتیز شهر نیمهمتر خدا خانه از بعد
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 حضرت که رندیگ یم میتصم شب به کافران بود ثربی شهر نیا میقد اسم ها بچه. اند شده سپرده خاک به مسجد نیا

 شهادت به است خواب که یموقع رختخوابش در کرد یم دعوت کین کار و یپرست خدا به را مردم نکهیا از را محمد

 و کند هجرت یثرب شهر به مکه از شد قرار امبریپ و کرد خبر ماجرا نیا از یوح با را محمد حضرت خداوند برسانند

 آمدند محمد حضرت خانه به یوقت مشرکان بخوابند امبریپ یجا در شانیا شد قرار و گفتن یعل حضرت به را ماجرا

 خدا به را مردم همه شهر آن در و دیرس ثربی به شبانه امبریپ اند دهیخواب حضرت آن یجا در یعل حضرت که دندید

 شدند خوشحال خود شهر به محمد حضرت آمدن از آنقدر و کردند استقبال شانیا از شهر آن مردم کردند دعوت یپرست

 محمد حضرت همان ینب و شهری عنی یعرب در نهیمد. امبریپ شهر یعنی دادند رییتغ یالنب نهیمد به را خود شهر نام که

 به مسجد در و کردند یم رفتاری مهربان با همه با شانیا و بود خوب یلیخ مردم با محمد حضرت رفتار و اخالق. است

 میتصم و مشورت - اختالف حل – یداور – تیترب و آموزش چون ییکارها به کردن عبادت و خواندن نماز از ریغ

 از دست دشمنان که دیدی م چون اما نداشت دوست را یزیخونر و جنگ امبریپ. بود مهم مسائل مورد در یریگ

 ها آن به بود خداوند فرمان به ها جنگ چون و دیجنگ ها آن با دارند ینم بر ها آن آزار و تیاذ و مسلمانان با مخالفت

 (احزاب ای خندق -أحد – بدر: )عبارتنداز مشرکان با امبریپ یها جنگ نیمهمتر. ندیگو یم جهاد

 دید یوقت امبریپ. دادند قرار اسالم خیتار دایم را امبریپ هجرت و ندیگو یم هجرت را نهیمد به مکه از امبریپ سفر به

 مخالفان دسته سر انیابوسف و کرد حرکت مکه طرف به بزرگ یسپاه با دارند ینم بر تیاذ و آزار از دست مکه مشرکان

 خانه یزیخونر و جنگ بدون مسلمانان. است شده مسلمان کرد اعالم و شد میتسل ندارد یا جهینت مقاومت دید یوقت

 دیبگو اذان و رفته کعبه بام بر بالل که داد دستور و ختیر رونیب و شکست را ها بت همه امبریپ کردند فتح را خدا

 .است یالنب مسجد در شانیا آرامگاه و فرمودند رحلت نهیمد شهر در یسالگ ۱۶ امبریپ

 ینیتکو یابیارزش و کردن پرسش مهارت

 .میپرس یم ها بچه از و سوال ۵ دوم قسمت سوال ۵ اول قسمت: میکن یم میتقس یمساو قسمت دو به را درس 

  اول قسمت

  کجاست؟ ریتصو نیا ها بچه

 دارد؟ نام چه مسلمانان مسجد نیمهمتر

  کجاست؟ ینب مسجد 

 ست؟یچ نهیمد میقد اسم 

 دوم قسمت

  چه؟ یعنی هجرت

  کردند؟ هجرت شهر کدام از امبریپ 

  داد؟ انجام یکارها چه امبریپ مکه فتح از بعد 

 گرفت؟ یم انجام عبادت از ریغ گرید یکارها چه مسجد در

 کردن نیتمر مهارت
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 . کنند یم تکرار شان خود ها بچه را درس دوباره و میکن یم میتقس گروه چهار به را ها بچه 

  نه؟یمد شهر: مثال اول گروه

  امبر؟یپ هجرت: مثال دوم گروه

  امبریپ یها جنگ: سوم گروه

  نهیمد شهر میقد نام: چهارم گروه

 اسالم؟ خیتار مبدا: پنجم گروه

  یبند جمع و درس دادن انیپا مهارت

 یدرس موضوع کردن یبند جمع و یریگ جهینت و درس مهم یترهایت کردن مرور و ها بچه از سوال - الف

 ستیل چک از استفاده: یانیپا یابیارزش( ب

 یانیپا یابیارزش: سیتدر یانیپا یها تیفعال

 غلط و حیصح یکتب سواالت

 

 دارد؟ نام چه مسلمانان مسجد نیمهمتر

 ینب مسجد( ۶

 کوفه مسجد( ۲

 دارد؟ نام چه نهیمد میقد نام 

 حبشه( ۶

 یثرب( ۲

 ست؟یسال چه اسالم خیتار مبدا

 مکه فتح سال( ۶

 نهیمد به مکه از امبریپ هجرت( ۲

 چه؟ یعنی جهاد

 دنیجنگ خدا راه در( ۶

  دنیجنگ یمکان و شهر فتح یبرا( ۲

  داشت؟ یبرخورد چه مشرکان با امبریپ

 کرد یم رفتار یدلسوز و یمهربان با آنان با( ۶

  .کرد یم برخورد تنفر و تیعصبان با آنان با( ۲

 یخال یجا یکتب سواالت

 

 . ندیگو یم.................  نهیمد به مکه از امبریپ سفر

 .  دارد نام...............................................  مسلمانان مسجد نیدوم 

  شکست را ها بت و شد..........................  وارد محمد حضرت مکه فتح از شیپ

 . است.......................... .................... در( ص) امبریپ آرامگاه

 .داد یم درس مردم به........................ ... و.............. ............. با اکرم امبریپ 
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 :یا نهیچهارگز یکتب سواالت

 

 بود؟ چه یبرا یمکان نماز و عبادت محل بر عالوه مسجد

        پرورش و آموزش( الف

  امبریپ با مخالفت( ب

 یزیخونر و جنگ( ج

  فروش و دیخر( د

  بود؟ چه مشرکان با امبریپ جنگ نیمهمتر

 کربال امیق( د     خوارج( ب        نیصف( ج         أحد-بدر( الف

 فرمودند؟ رحلت یسال چه در امبریپ 

 یسالگ ۰۶( د         یسالگ ۱۶( ج      یسالگ ۱۴( ب   یسالگ ۱۶( الف

 کجاست؟ در امبریپ آرامگاه 

  دمشق( د        کربال( ج       نهیمد( ب       مکه( الف

 د؟یخواب امبریپ یجا در یکس چه

 ( ع) نیحس امام( د   یفارس سلمان( ج   تمار ثمیم( ب   یعل حضرت( الف 

 یحیتشر یکتب سواالت

 

  کجاست؟ مسلمانان نیمهمتر

  چه؟ یعنی هجرت

 باشد؟ یم چه ثربیشهر میقد نام 

  ست؟یسال چه اسالم خیتار مبدا

 د؟یببر نام را کافران با امبریپ یجنگها نیمهمتر

  یعمل یها تیفعال و فیتکال دادن

  د؟یکن قیتحق اسالم خیتار مبدا مورد در

 گذرد؟ یم امبریپ هجرت از سال چند و میدار قرار یسال چه در االن

 درس یبررس و نقد

  درس محاسن و قوت نقاط نیتدو و صیتشخ

 . است داده حیتوض کامال را هجرت موضوع

 . بود شده گفته نهیمد شهر میقد نام به

 .بود خوب بایتقر درس یبرا کتاب ریتصاو

 

  درس بیمعا و ضعف نقاط نیتدو و صیتشخ و نییتع

  بود؟ شده رد یاجمال طور به امبریپ اخالق از 

 بود؟ نشده صحبت ادیز آنها یرفتارها و مشرکان از
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  درس محاسن و قوت نقاط تیتقو جهت یعمل یراهبردها و مناسب یها شنهادیپ ارائه

  نهیمد شهر االن و ثربی شهر از شتریب یرهایتصو از استفاده

 آنها و بود چگونه جنگ از بعد کافران با امبریپ اخالق شانیا مهاجرت علت و امبریپ با کافران رفتار از نمونه چند آوردن

 .کردند یم شدن مسلمان یبرا قیتشو چطور را

 

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

 .داد یم حیتوض هم را هجرت علت و بپردازد امبریپ هجرت موضوع به کاملتر مقدار کی

 

 


