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 ۸۱ درس

 (۲) کربال به سفر

 که بودند دهید خواهرانش و او. بود برادرش بازگشت منتظر صبرانه یب رضا. گذشتیم عماد سفر از هفته کی

 گذرانده چگونه را هفته آن او که بدانند داشتند دوست یلیخ ن،یهم یبرا. کربالست سفر مشتاق جقدر عماد

 است کرده دنید ییجاها جه از و

 به او از استقبال یبرا دوستان و شانیخو از یبعض و خانواده یاعضا برگردد، سفر از عماد بود قرار که یروز

 خانه به تا کرد صبر یول کند شروع را شیها سوال فرودگاه همان از خواست یم دلش رضا. رفتند فرودگاه

 .کند استراحت یکم هم برادرش و برسند

 شانیبرا عماد تا شدند منتظر و نشستند هم دور خانواده یاعضا ی همه ناهار، خوردن و ظهر نماز از پس

 .کردند تشکر هم بجدها و داد آنها به بود آورده خواهرانش و رضا یبرا که را ییها یسوغات عماد. بزند حرف

 « د؟یرفت عراق تختیپا بغداد به نجایا از شما: » دیپرس رضا

 مقدس آرامگاه. میبود نجف در را اول روز سه و میشد ادهیپ مایهواپ از نجف فرودگاه در ما نه،: »گفت عماد

 در را لمانیوسا م،یدیرس مهمانسرا به یوقت نجف در. دارد قرار شهر نیا در ،(ع) یعل حضرت ما، اول أمام

 یبرا( ع) یعل امام حرم در من. میرفت( ع) یعل امام حرم به وضو با و میکرد ارتیز غسل م؛یگذاشت اتاقها
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 که کردم دعا آنجا در من. میرفتیم حرم به خواندن نماز یبرا م،یبود نجف در که ییروزها در. کردم دعا همه

 میده قرار سرمشق خود یزندگ در را( ع) یعل امام گفتار و رفتار میبتوان خدا یاری به

 .ام کرده مطالعه شانیا زمان یدادهایرو و( ع) یعل حضرت یزندگ ی درباره من: » گفت رضا

 

  : مربوطه استاد  : یخانوادگ نام  : نام

  ۲ کربال به سفر: سیتدر موضوع پنجم: سیتدر هیپا ییابتدا: سیتدر مقطع

 قهیدق ۵۴: مدت (۸۱: )درس طرح شماره  : یلیتحص سال

 

 (جزیی اهداف - کلی اهداف) اهداف تعیین: تدریس از قبل های فعالیت

 درس کلی اهداف 

 کربال به سفر با آشنایی

  جزئی اهداف 

 . میکند درک را عراق کشور در کربال موقعیت آموزان دانش 

 . دانند می را آن علت و حسین امام قیام آموران دانش 

 . میفهمند را عاشورا ی واقعه پیام آموزان دانش 

 .شوند می آشنا پیامبر از بعد اسالمی جامعه با مهم نکات های رویداد بررسی با آموزان دانش 

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

 . کنند فیتعر را کربال ییوهوا آب طیشرا

 .دهند صیتشخ را عربستان کشور تیموقع نقشه یرو

 .دهند صیتشخ را( ع) نیحس امام دنیرس شهادت به ی نحوه 

 .دهند شرح را یعل حضرت یزندگ یها دادیرو بتوانند

 .دهد شرح را امبریپ از بعد یاسالم جامعه

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

 .شوند مند عالقه ارانشی و نیحس امام رفتار و اخالق به بتوانند آموزان دانش

 یدرست به آن امیپ به عاشورا یماجرا به عالقه ضمن. شوند لیقا ارزش شانیا رمان یدادهایرو و نیحس امام یزندگ به

 . کنند توجه

 . گذارند یم احترام نیحس امام امیق و عاشورا یماجرا به آموزان دانش
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 کنند یم یسپاسگزار دیزی فاسد حکومت هیعل نیحس امام یها رشادت از آموزان دانش به

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

 .کنند مشاهده نقشه یرو مجاور یها کشور به نسبت را عربستان کشور یمیاقل تیموقع بتوانند آموزان دانش 

 .کنند شرکت پاسخ و پرسش جلسه در خالفت انواع و عاشورا ی واقعه باره در بتوانند آموزان دانش

 .کنند هیارا کالس به گزارش کی قالب در را آن و کنند قیتحق عاشورا ی واقعه ی باره در بتوانند آموزان دانش

 . کنند میترس نقشه یرو بر را عربستان کشور تیموقع بتوانند آموزان دانش 

 .کنند یطراح جالب ی دهیا با را نیحس امام دنیرس شهادت به ی نحوه بتوانند آموزان دانش 

 یصیتشخ یابیارزش

  ست؟یک یعل امام فرزندان دیدان یم ایآ

  است؟ شانیا چندم فرزند نیحس امام دیدان یم ایآ

 د؟یدان یم چه( ع) نیحس امام یزندگ ی درباره 

  زهیانگ جادیا

 جادیا درس نیا یریادگی یبرا آموزان دانش یبرا را الزم ی زهیانگ محرم عکس نصب و کالس در نیحس ای پرچم نصب با

 .میکنی م

  ها دهنده سازمان شیپ

 . دیکن انیب را( ع) نیحس امام دنیرس شهادت به نحوه 

 . دیده شرح را( ع) یعل حضرت یزندگ یدادهایرو 

 . دیکن انیب مهم لیدال ذکر با را خالفت انواع 

 .دیکن انیب را یعل حضرت دنیرس شهادت به ی نحوه 

 .دیببر نام را( ع) یعل حضرت یها جنگ انواع 

 درس مطالب یسازمانده

 دیکن هیارا یمفهوم نقشه کی تابلو یرو آن یطراح و یدرس یها عنوان نوشتن با 

  امبریپ از بعد یاسالم جامعه مهم یدادهایرو

  یاسالم جامعه در ها خالفت انواع برشمردن

 ( ع) یعل امام و نیحس امام دنیرس شهادت به ی نحوه 

 (ع) یعل حضرت یها جنگ انواع 

 سیتدر نیح یها تیفعال

 نیآغاز مهارت

 دادن نشان - ثیحد و هیآ خواندن جذاب نکته کی ی هیارا دهد خرج به یابتکار کی بتواند درس نیا شروع در معلم
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 ...و عکس

 

 درس ارائه و سیتدر روش انتخاب

 چه که کنم یم را سوال نیا آموران دانش از بعد سمینویم تابلو یرو بر را کربال ی واژه ابتدا درس آغاز شروع در بنده

 ( ... ع) نیحس امام:  ندیگویم صدا کی با همه آموزان دانش ؟ کندیم یتداع شانیبرا را یکس

  ؟... دندیجنگ و رفتند چه یبرا نیحس امام کنم یم سوال آموزان دانش از مجدد

 .دیجنگ اش خانواده خاطر به نیحس امام: دیگو یم زهرا

 .دیجنگ وستم ظلم خاطر به نیحس امام:  دیگو یم فاطمه

 .داد دیزی با جنگ به تن نکند عتیب دیزی با نکهیا خاطر به نیحس امام: دیگویم سارا

 آمورانم دانش یبرا نیحس امام یواال تیشخص از دادن حیتوض به شروع آموزان دانش یها پاسخ افتیدر از بعد بنده

 کنمیم

 هر با رابطه در کنم یم یسع سیتدر نیح در کنمیم گو باز آموزانم دانش یبرا را نیحس امام یها یریدل و ها رشادت و

 تا سازم وادار یگروه یها بحث در شرکت به را ها آن و کنم سوال ها آن از کنمیم فیتعر آموزان دانش یبرا که یمطلب

  .کنند مشارکت درس یاصل میمفاه با رابطه در بتوانند آموزان دانش

 جمع کی و کنم هیارا آموزان دانش یبرا وار خالصه صورت به تابلو یرو بر را درس مهم مطالب کنم یم یسع تینها در

 .کنم سوال آموزان دانش از را درس نیا یمحور یها امیپ و باشم داشته یکالس یها بحث از یریگ جهینت و یبند

 آموختم یادیز یزهایچ نیحس امام از: دیگویم فاطمه

 باشم زیعز امام نیا ادی به شتریب کنمیم یسع آب دنیآشام با دیگو یم محدثه

 .میبر یم انیپا به نیحس امام بر صلوات و سالم و درود با را کالس کنم یم یسع سیتدر انیپا در و 

 ینیتکو یابیارزش و کردن پرسش مهارت

 . دیده حیتوض دیا گرفته ادی را عاشورا ی واقعه از آنچه

 . دیکن انیب را درس مهم یها دادیرو 

 .  دیکن انیب آن مهم یها یژگیو و لیدال ذکر با را خالفت انواع 

 . دیده حیتوض یکل صورت به را امبریپ از بعد یاسالم جامعه لیتشک 

 .دیده شرح را ها آن و برده نام ابتدا در را( ع) یعل حضرت یها جنگ انواع 

 کردن نیتمر مهارت

  کنم یم میتقس گروه ۴ به را ها آن دارم آموز دانش ۲۴ شود یم تکرار مطلب کل یکالس یها گروه تعداد به 

 . دهند یم شرح را امبریپ از بعد یاسالم جامعه:  الله گروه 

 . دهند یم شرح را ها آن و برندیم نام را یعل حضرت یها جنگ:  رز گروه 

 . دهند یم خیتوض کامل طور به را عاشورا ی واقعه: نرگس گروه
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 . کنند یم انیب را درس مهم یدادهایرو:  قیشقا گروه 

 .دهند یم شرح یگیژیو ذکر با را خالفت انواع:  نسترن گروه 

 یبند جمع و درس دادن انیپا مهارت

 میآموخت درس نیا در ها بچه 

 . دندیرس شهادت به چگونه نیحس امام و یعل حضرت

 . میشد آشنا امبریپ از بعد یاسالم جامعه یدادهایرو با 

 . میداد نشان را عراق کشور تیموقع نقشه یرو 

 . میآموخت را دوره هر مهم یها یگیژیو ذکر با را ها خالفت انواع از کی هر یریگ شکل ی نحوه 

 .میآموخت را( ع) یعل حضرت یها جنگ انواع 

  یانیپا یابیارزش: سیتدر یانیپا یها تیفعال

 یخال یجا سوال تا ۴ ، یا نهیگز چهار سوال تا ۴ غلط، و حیصح سوال تا۴ ، یحیتشر سوال تا ۴ هیارا با قسمت نیا در

 اقدام

 .میده یم قرار درس طرح مهیضم را آن و میکن یم آموزان دانش از امتحان گرفتن یبرا

 

 

 

 

 

 

 غلط و حیصح یکتب سواالت

 

 . داشت قرار مکه در یعل حضرت خالفت مرکز

 غلط                     حیصح

 

 . شدند انتخاب ینیجانش به یعل حضرت خم ریغد ی واقعه از بعد

 غلط                    حیصح

 .شد على حضرت کشتن مامور ملجم ابن جمل جنگ در خوارج سخت شکست از پس 

 غلط                   حیصح

 نام نیراشد یخلفا گرفتند عهده بر را مسلمانان یزمامدار که امبریپ از بعد یخلفا

 .داشتند

 غلط                 حیصح

 یخال یجا یکتب سواالت

 

................... گرفتند برعهده را مسلمانان یزمامدار امبریپ از بعد که ییخلفا از نفر چهار به

 . ندیگو یم

 . داد قرار خود خالفت مرکز...... .................................در که را کوفه شهر( ع) یعل حضرت 

 آن  کشتن مامور ها آن از یکی....... ............ جنگ در خوارج سخت شکست از پس 

 .شد حضرت

 ینیجانش  به را یعل حضرت.... .............. نام به یمحل در مکه به سفرش نیآخر در امبریپ

 .کرد انتخاب
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 یا نهیگز چهار یکتب سواالت

 

 بود؟ شده واقع کجا در یعل حضرت خالفت مرکز

 منی( د       نهیمد(  ج     مکه( ب       کوفه( الف

 داشتند؟ نام چه گرفتند عهده بر را مسلمانان یزمامدار که امبریپ از بعد یخلفا 

 چکدامیه(د   یاشعر یخلفا( ج    نیراشد یخلفا( ب     بغداد یخلفا( الف

 یمعرف خود نیجانش عنوان به را یعل حضرت محله کدام در سفرش نیآخر در ریامیپ

 سامرا( د     نجف( ج   کربال نیسرزم( ب    خم ریغد( الف       کردند؟

 بود؟ شام حاکم یکس چه نیصف جنگ در 

 دیزی( د       عثمان( ج       عمر(  ب      هیمعاو( الف

 یحیتشر یکتب سواالت

 

 . دیده شرح را امبریپ از بعد یاسالم جامعه یریگ شکل ی نحوه

 .دیکن انیب را درس مهم یدادهایرو 

 . دیکن انیب را دیا گرفته ادی را عاشورا ی واقعه از چه آن

 . دیکن انیب را دوره هر یها یگیژیو ذکر با را خالفت انواع 

 .دیده شرح را کدام هر و برده نام ابتدا در را یعل حضرت یها جنگ انواع

 یعمل یها تیفعال و فیتکال دادن

 . دیکن هیارا کالس در حضرت آن ارانی و نیحس امام یفداکار ی باره در یکوتاه قیتحق 

 ( انشا. )دیسیبنو عاشورا ی درباره کربال نیزم زبان از

 .دیکن هیارا کالس در و دیبکش را کربال ییهوا و آب تیموقع و عراق کشور نقشه

 درس یبررس و نقد

 

 سیتدر قوت نقاط و محاسن

  آموزان دانش یزندگ یبرا شانیا دادن قرار الگو و اسوه و نیحس امام یواال تیشخص دادن نشان

  کامل و دار یمعن صورت به مطالب انسجام و ارتباط داشتن 

 آموزان دانش به وستم ظلم برابر در یستادگیا و مقاوت درس دادن 

 

 

 سیتدر ضعف نقاط و بیمعا

  ریتصاو از کمتر استفاده 

 کتاب داخل در شتریب یکالس یها تیفعال دادن اختصاص 

 

 قوت نقاط تیتقو جهت مناسب راهبرد ی هیارا
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 میده قرار متن داخل در را یشتریب دار یمعن و منسجم مطالب میبتوان امکان حد تا

 (ع) نیحس امام تیشخض دادن نشان یبرا شتریب مطالب دادن اختصاص 

 

  ضعف نقاط حدف جهت مناسب راهبرد ی هیارا

 . کند ارائه کالس به کربال ی واقعه با رابطه در را یشتریب ریتصاو دیبا معلم 

 درس نیا مهم یدادهایرو ی درباره خودشان  کنند اقدام یکالس یها تیفعال از فراتر بخواهد آموزان دانش از معلم 

 .کنند ارائه کالس به را آن و کنند قیتحق

 

 


