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 نام کتاب درسی: هدیه های آسمانی        مقطع تحصیلی: سوم ابتدایی       

 داناترین مردم 61 موضوع: درس     

 دقیقه 54تهیه کننده:                                                                                   مدت جلسه: 

 تعداد دانش آموزان:                              تاریخ:        نام مدرسه:                              

 

 

 اهداف

 هدف کلی: 

 ن انتظار می رود در پایان درس با امام باقر )ع( آشنا شوند.از دانش آموزا

 اهداف رفتاری: 

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

 یعیانآشنایی با امام باقر )ع( به عنوان امام پنجم ش-6

 احساس عالقه به امام باقر )ع( و اعمال رفتار ایشان -2

 تالش برای الگو گرفتن از زندگی و اخالق و رفتار امام باقر علیه السالم -3

 آشنایی با پیام قرآنی -5

 دانش آموزان با مطالب درس قبل آشنا هستند. رفتار ورودی

ارزشیابی 

 تشخیصی

 ن می پرسیم.سواالتی از درس قبل از دانش آموزا

رسانه های 

 آموزشی

 ماژیک –تابلو  –کتاب هدیه های آسمانی سوم ابتدایی 

 سخنرانی  –بحث گروهی  -پرسش و پاسخ روش های یاددهی 
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 یادگیری -

 گروهی –به صورت ردیفی  مدل چینش کالس

 

 فعالیت های دانش آموزان عنوان

 فعالیت های معلم

 زمان

فعالیت های مقدماتی 

ی رفتار ارزشیاب

 ورودی و ایجاد انگیزه

شاداب و با انرژی وارد کالس می شویم و با نام و یاد خدا  بعد 

از حضور و غیاب و احوال پرسی با دانش آموزان و بررسی 

 تکالیف و ارزشیابی تشخیص درس را شروع می کنیم.

 

 4زمان 

 دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 ارائه درس

یزه مشخص یک معما جا حلیک روز قبل از تدریس برای -1

 .می کنیم و یک روز برای بچه ها فرصت مشخص میکنیم

سؤال را روی تخته می نویسیم و می خواهیم که تا فردا بچه 

 .ها پاسخ معما را روی کاغذ بنویسند و به ما تحویل دهند

 سؤال و معمای ما چیست؟

 آن، چه زمانی است که نه روز است و نه شب؟  -1

 ردارند، کم نمی شود؟آن چیست که هر چه از آن ب -2

ی است که از محمد التت دقیقاً همان سؤاؤاالذکر: این ست

پرسیده شد و در کتاب درسی وجود دارد. خوبی این  )ع(باقر

بچه ها حدس نمی زند که این  الفعالیت آن است که او

در کتاب هدیه های آسمان وجود دارد و چون یک  االتسؤ

پاسخ به این سؤال زحمت و فکر  روز به کمک خانواده برای
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خواهند کرد و حتماً هم زمان زیادی خواهد بود. فردای آن 

روز که درس تدریس می شود هیجان خاصی کالس را فرا 

و دانشمند  )ع(خواهد گرفت و در نظرشان امام محمد باقر

 .بودن او را بیشتر احساس خواهند کرد

بچه ها و  نمایش این داستان را نیز می توان به کمک -2

س التقسیم نقش میان آن ها به عنوان یک شروع خوب در ک

 .اجرا کرد

در صورتی که فیلم یا کارتون این داستان موجود باشد می  -3

 .تواند آغازگر خوبی برای تدریس باشد

و  )ع(فیلم یا کارتون در مورد معرفی امام محمد باقر  -4

 .شخصیت ایشان

را می توانیم کپی « بگرد و پیدا کن» جدول فعالیت -5

س به دانش آموزان بدهیم و از البگیریم و در ابتدای ساعت ک

آن ها بخواهیم که جدول را حل کنند این نیز می تواند شروع 

 .باشد )ع(خوبی برای ورود به بحث در خصوص امام محمد باقر

فَسئَلُوا اَهلَ  »س با قرائت پیام قرآنی کتاب الشروع ک -6

م الَ تَعلَمُونَ؛ اگر چیزی را نمی دانید، از آگاهان الذََّکِرانِ کُنتُ

 )صوت(پخش لوح فشرده  « 43بپرسید. سوره ی نحل، آیه ی

 .سالیا قرائت توسط یکی از دانش آموزان ک
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طراحی یک فعالیت: از بچه ها سؤال می کنم که هر کدام  -7

دوست دارند در آینده چه کاره بشوند. از میان شغل هایی که 

ه آن اشاره می کنند سه نفر را انتخاب کنید. بچه ها ب

( مهندس، برق و مکانیک، دکتر، خلبان، پلیس، معلم و...)

سپس چند سؤال متناسب با حرفه و شغل هر کدام از بچه ها 

س می خواهیم که الطراحی می کنیم و از دانش آموزان ک

بیایند و از میان کارت ها یکی را انتخاب کنند و تشخیص 

سؤال مورد نظر را کدام یک از دوستانشان می بدهند که 

 .توانند پاسخ دهند و دلیل آن را نیز بگویند

 ارزشیابی:

در پایان، انتظار داریم دانش آموزان نمونه های متنوعی از 

قه و اشتیاق الرا بیان کنند و با ع )ع(رفتار امام محمد باقر

ی را تمایل به الگو گرفتن از ایشان داشته باشند. پیام قرآن

 .صحیح بخوانند و معنی و مفهوم آن را توضیح دهند

 

 تعیین تکلیف

 

می « باقر العلوم»تحقیق کنید که چرا به امام محمد باقر )ع( 

 گویند؟
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