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 کلی مشخصات

 دقیقه 45 : زمان    آسمانی های هدیه :کتاب عنوان

  :طراح    پیامبر بیت اهل :درس عنوان     ابتدایی دوم:تحصیلی پایه

 پیامبر بیت اهل از یافتن آگاهی کلی هدف

 جزئی هدف

 ببرند نام را پیامبر بیت اهل بتوانند آموزان دانش

 دبودن هایی انسان چگونه پیامبر بیت اهل

 نیستند پیامبر بیت اهل عضو پیامبر زنان چرا که دهند توضیح بتوانند

 رفتاری هدف

 را امبرپی بیت اهل -1 :درس های کالس در بتواند معلم تدریس پایان از پس آموزان دانش

 بتوانند -3  کنند قیاس مردم سایر به نسبت را بیت اهل زندگی های ویژگی -2  ببرند نام

 درس ویر از -4 شد نازل پیامبر بر قرآنی ی آیه کدام بیت اهل مورد در که دهند توضیح

 ... و بخوانند روان

 ...پاسخ و پرسش –سخنرانی -   -گوی قصه تدریس روش

  نمایش و پروژکتور-کارت-ماژیک-اسالید -آسمانی های هدیه - آموزش وسایل

 ورودی رفتار
-2رنندبگی یاد خوب را قبل درس -1: جدید درس شروع برای داریم انتظار اموزان ازدانش

 .نندک گوش خوب معلم تدریس ب-3 باشند داشته پیامبر بیت اهل مورد در کافی اطالعات



 

 

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
ویرایش این طرح درس  به قیمت فقط دو هزار تومان  به همین سایت 

 www.moallemsite.irمراجعه کنید . 

 

 کارهای

 مقدماتی

 یم پرسی احوال و سالم آموزان دانش با و شویم می کالس وارد شاد ای چهره با

 ررسیب  به بلوتا راست سمت ی گوشه در آن نوشتن و خدا یاد و نام ذکر با و کنیم

 نظر از را کالس محیط همچنین پردازیم می آموزان دانش روانی و جسمی وضعیت

 ویاج را غیبت علت بود غایب کسی اگر کنیم می غیاب و حضور .کنیم می بررسی دما

 ...کنیم می بررسی را آنها تکالیف و شویم می
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 ارزشیابی

 شخصی

 پیامبر منا وقتی چرا-1.دهند پاسخ قبل درس سواالت ب داریم انتظار اموزان دانش از

 ؟ بفرستیم صلوات باید شنویم می را خدا

 کنند؟ بیان را پیامبر صفات و بدانند را پیامبر مادر و پدر نام -2
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 3 .بدهیم توضیحاتی و کنیم پخش پیامبر بیت اهل مورد در کلیپ یک انگیزه ایجاد

 درس ارائه

 و علی حضرت شامل پیامبر بیت اید؟اهل شنیده چیزی بیت اهل مورد در تاکنون ایا 

 امام و پیامبر داماد علی حضرت.باشند می حسین امام و  حسن امام و فاطمه حضرت

 همسر و پیامبر دختر فاطمه حضرت. هستند ایشون فرزندان حسین امام و حسن

 همه ی اسوه که اند نامیده خود بیت اهل را نفر چهار این پیامبر.هستند علی حضرت

 آیه نامیدند خود بیت اهل را نفر چهار این پیامبر که ای موقعه در.باشند می مردم ی

 لطف مورد را پیامبر بیت اهل خداوند.دارد نام تطهیر ی آیه که شد نازل پیامبر به ای

 بر عالوه.است داده قرار ها زمان تمام در مردم ی همه ی اسوه را ها آن و داده قرار

 هر از و اند رسیده مقامی چنین به خود شایستگی دلیل به برپیام بیت اهل خدا لطف
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 ای ساده زندگی پیامبر بیت اهل.بودند مردم اعتماد مورد و نمونه و اسوه چه لحاظ

 .کردند می تالش بسیار نیازمندان و فقیران برای و داشتند

 و بندی جمع

 گیری نتیجه

 سنح امام و فاطمه حضرت و علی حضرت شامل که بودند نفر چهار پیامبر بیت اهل

 ازلن پیامبر بر تطیر ی آیه ها آن منظلت و شأن برای که باشند می حسین امام و

 .شد

5 

 پایانی ارزشیابی

 میکنیم؟ سواالتی آنها از درس پیرامون

 داشتند؟ هم با نسبتی چه پیامبر بیت اهل -1

 بدانند؟ را پیامبر بر تطیر ی آیه شدن نازل علت۰2

 اند؟ هرسید واالیی مقام چنین به چرا پیامبر بیت اهل که دهند توضیح بتوانند -3
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 5 .نیستند پیامبر بیت اهل عضو پیامبر همسران چرا کنید تحقیق تکلیف تعین

 

 

 


