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 دقیقه              54مدت :              ابتدایی هدیه های آسمان دومنام درس: مشخصات کلی 

             تهیه کننده :                              پدر مهربانموضوع :

 دانشی–آشنایی بیشتر با حضرت علی )ع(. شناختی -1 اهداف درس

 یت حضرت علی )ع(. نگرشیایجاد عالقه و احساس احترام نسبت به شخص-2

 تالش برای الگوگیری از حضرت علی )ع(. عملکردی -3

 امام علی )ع( مفاهیم کلیدی

 مهربانی حضرت علی )ع(

 بارش مغزی روش تدریس

 نمایش

 ایفای نقش

روز قبل از تدریس از دانش آموزان میخواهیم یک داستان یا نقاشی در مورد مهربانی حضرت  ایجاد انگیزه

 دقیقه( 5)( با کمک بزرگترها تهیه کرده و به کالس بیاورندعلی )ع

از دانش آموزان می خواهیم در مورد ویژگی های یک پدر خوب با هم گفت و گو  ارائه درس
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ویژگی کنند)مهربانی، فداکاری، از خود گذشتگی و ...( پس از گفت و گوی گروهی در مورد 

می خواهیم با دقت به قصه ای که تعریف می کنیم های یک پدر خوب از دانش آموزان 

 گوش دهند و پس از پایان قصه نام شخصیت داستان را بگویند.

 چند نفر از دانش آموزان هم طبق هماهنگی قبلی داستان نمایش را اجرا می کنند.

 دقیقه( 22)گفتن قصه.

 نام فرد مهربانی که در قصه بود را بگویید ؟-1  ارزشیابی

 دقیقه( 5) داستان چه نتیجه ای می گیرید؟از این -2

ب درس را دوره می کنیم و به این موضوع اشاره می کنیم که در پایان برای جمع بندی مطال  جمع بندی 

حضرت علی )ع( عالوه بر اینکه به بچه های خود مهربانی می کرد به یاد تمام نیازمندان و 

 دقیقه( 7). ودبچه هایی که یتیم بودند و پدر نداشتند نیز ب

 دقیقه( 8) .درباره ی مهربانی حضرت علی )ع( نقاشی بکشند تعیین تکلیف

 


