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 طرح درس مبعث
 آشنایی دانش آموزان با روز مبعث هدف کلی درس

هدف جزئی و 

 عینی

 انتظار می رود دانش آموزان در پایان این درس بتوانند:

 -حضرت علی را با توجه به توضیحات کتاب در یک جمله توصیف کند. )دانستنی -1

 مهارتی(

 نگرشی( -حلیلی شخصیت حضرت خدیجه را با توجه به متن تحلیل کند. )ت-2

 به ارزش و مقام ائمه پی ببرد. )نگرشی(-3

 غار حرا را توضیح دهد. )دانشی(-4

 ویژگی های پیامبران را با توجه به درک خود به طور خالصه بیان کند. )دانستنی(-5

 عید مبعث را با توجه به درک خود تجزیه و تحلیل کند. )نگرشی( -6

 سخنرانی و بحث گروهی روش تدریس

 شکل U  یدمان کالسچ

 کتاب درسی –نوار آموزشی نمایشی  –پاک کن  –تخته سیاه  –گچ  وسایل موردنیاز

 قبل از تدریس
رسیدگی به وضع روحی جسمی دانش  –حضور وغیاب  –سالم واحوال پرسی کردن 

 آموزان

ارزشیابی 

 تشخیصی

 سوال ارزشیابی تشخیصی:

 ست؟بچه ها حضرت علی امام چندم ما شیعیان ا-1

 عید مبعث چه روزی است؟-2

 ایجاد انگیزه

بچه ها شما حضرت محمد )ص( را می شناسید؟ حضرت علی )ع( را چطور؟ در مورد عید 

مبعث چه چیزی را می دانید؟حضرت خدیجه چه کسی بود؟ حضرت علی چندمین امام 

 ماست؟ و بدین ترتیب ذهن بچه ها را برای درس جدید آماده می کنیم.

 ارائه درس جدید

عد از ورود به کالس سالم واحوال پرسی، حضور وغیاب می کنیم، ازشیابی تشخیصی می 

 کنیم و با طرح سواالتی ایجاد انگیزه می کنیم.

گاهی از مکه خارج می شد و به غار حرا می رفت و به عبادت می پرداخت، سحرگاه 
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فت: محمد بخوان .... هنگامی که پیام زیبایی بود، ناگهان جبرئیل به حضور او آمد و به او گ

خدا را شنید دانست باید مردم را از گمراهی نجات دهد و به خداپرستی دعوت کند، 

خدیجه همسر او بود و اولین کسی بود که مسلمان شد و امام علی اولین کسی بود که 

 گیریم.رجب به پیامبری مبعوث شد و ما این روز را جشن می  22ایمان آورد، پیامبر در 

ارزشیابی 

 تکوینی

 پرسش از درس جدید:

 بچه ها روز مبعث چه روزی است؟-1

 اولین زن مسلمان چه کسی بود؟-2

 اولین کسی که اسالم آورد چه کسی بود؟-3

جمع بندی و 

 خالصه درس

معلم باید از یک دانش آموز زرنگ و بعد از دانش آموز ضعیف بخواهد خالصه وار درس را 

 خود جمع بندی کلی را انجام دهد.بیان کند، بعد 

ارزشیابی 

 تکمیلی

معلم از دانش آموزان می خواهد که تکالیف کتاب کار خود را تتا جلسه بعد انجام دهند و 

 یک بار از روی درس بخوانند. 

 به بچه ها خسته نباشید می گوییم و به خدا می سپاریمشان. اختتامیه

 


