درس دوم

غروب یک روز بهاری
توضیحات درس
دهنده شناخت و معرفت خالق و بیانگر عجز و ضعف
در میان اعمال عبادی ،دعا از اهمیت ویژهای برخوردار است .دعا نشان ٔ
انسان در برابر خداوند است .دعا به عنوان یگانه راه ارتباط بندگان با مبدأ ،رابطه ای میان خلق و خالق برقرار می کند که اگر این ارتباط
و توجه به مبدأ نباشد ،خدای م ّنان عنایت خاص خود را قطع خواهد کرد؛ به همین دلیل خداوند در قرآن کریم می فرماید :ای رسول
زمینه جذب رحمت الهى به سوى
ما ،به امت بگو :اگر دعای شما نبود ،خدا به شما توجه نمی کرد .1دعا
وسیله جلب توجه خدا ،و ٔ
ٔ
دعا کننده است و به همین دلیل است که تأکید بسیاری بر آن شده است.
برآورنده نیازهای موجودات بیان
در این درس که از زبان یک کودک دانش آموز بیان می شود ،توجه او به خداوند به عنوان تنها
ٔ
می شود و بر حضور دائمی خدا در زندگی ،بخشش های مستمر و محبت های او نسبت به انسان ها و عالقه انسان به او تأکید می شود؛
مواجهه مستقیم با خالق هستی و عالقه مند به او احساس کند و در معرض گفت وگوی مستقیم
تا از این طریق ،دانش آموز خود را در
ٔ
و بی واسطه با وی قرار گیرد.
در این درس ،بر جنبه های عاطفی و نگرشی تأکید بیشتری شده است تا دانش آموز به این تعمیم دست یابد که در جهان خدایی
همه نعمت هایی را که نیاز دارند ،در اختیارشان گذاشته
هست که نسبت به بندگانش خیلی بخشنده و مهربان است؛ آنها را آفریده و ٔ
است .نعمت های بسیاری که حتی اگر کسی بخواهد آنها را بشمارد ،قادر به شمارش نیست .به این ترتیب ،دانش آموز با بخشندگی
خداوند از طریق توجه به نعمت های او آشنا می شود و احساس نیاز توأم با عالقه به خداوند و شکرگزاری نسبت به نعمت های بی شمار
خداوند در او تقویت می گردد.

اهداف درس
1ــ آشنایی با دعا به عنوان راه گفت وگو با خداوند و بیان خواسته های ما با او
2ــ تمایل به دعا کردن و گفت وگو با خداوند
3ــ آشنایی با نیازمندی انسان به نعمت های الهی
4ــ بیان خواسته ها و آرزوهای خود با خداوند در قالب یک دعای ساده
5ــ شکرگزاری نسبت به نعمت های بی شمار خداوند ،به شیوه ای مناسب
6ــ آشنایی با پیام قرآنی.
(سوره فرقان ،آی ٔه )۷۷
1ــ (ق ُۡل َما َی ۡع َب ُؤا بِ ُک ۡم َربِّی ل َۡو َل ُد َع ُاؤ ُک ۡم؛
ٔ
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مفاهیم کلیدی
نعمت
دعا
نیازمندی
بخشندگی
شکرگزاری

روش تدریس
توصیههایی برای شروع مناسب تدریس:
همه اعمال ما
1ــ از دانش آموزان بخواهید جملههای ناتمام را که حاوی دعاهای مختلف است کامل کنند .مثالً ،چون خداوند ٔ
را میبیند ،دعا میکنم.................
خدایا ،از تو میخواهم اگر کار بدی کردم ...............و نمونههایی از این قبیل.
2ــ دعایی که یکی از کودکان بخواند و دیگران با دقت گوش کرده «آمین» بگویند نیز مؤثر است و میتواند شروع مناسبی برای
تدریس باشد.
3ــ پیشنهاد میشود که دعاها هرچند گاه یک مرتبه عوض شود تا تازگی و تأثیر بیشتری داشته باشد.
4ــ میتوان دعاها را به صورت کوتاه و در قالب شعارهای جالبی و با خط زیبا نوشت و در دیدرس کودکان قرار داد.
5ــ میتوان از خود کودکان خواست تا با توجه به موضوع درس دعاهایی را تهیه کنند.
6ــ اگر نوار یا صفحهای از دعاهای جالب در دسترس باشد که با صدای مؤثر خوانده شده باشد ،میتواند شروع مناسبی برای
تدریس شما باشد و مورد استفاده قرار گیرد.
ارائه آن به دانش آموزان تالش
شیوه ٔ
7ــ خواندن متن درس بسیار مهم است .بنابراین،الزم است برای به دست آوردن بهترین ٔ
کنید( .با توجه به آنچه در کلیات آورده شده است).
همچنین خواندن درس نباید حتماً به آخر وقت کالس موکول شود ،چه بسا شروع کالس با متن درس بتواند به شما کمک
درباره موضوع درس با یکدیگر گفت وگو کنند.
بیشتری کند .میتوانید پس از شنیدن داستان درس ،از دانش آموزان بخواهید
ٔ
  8ــ از دانش آموزان سؤال کنید :فکر میکنی پدر و مادرت چه دعایی برای تو میکنند؟
درباره درس را برای دانشآموزان ایجاد میکنید .سعی کنید مفهوم دعا
با طرح این پرسشها فضایی برای اندیشه و تفکر بیشتر
ٔ
در جمالت دانش آموزان ،نمایان باشد.
ساده دعاگونه با خداوند مهربان گفت وگو نماید و در قسمت بعد
9ــ در این بخش می توان بعد از اتمام درس در قالب یک متن ٔ
میتوان نقاشی زیبایی را برای ابراز عشق و محبت خود به خدای هستی بخش ترسیم کند.
(نامهای به خدا) یا (حرفهایم با او)
اگر می خواهی با خدا حرف بزنی یک نامه بنویس هر جوری که می دانی یا دلت میخواهد .بنویس «فقط یادت باشد که از ته ته
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دلت بنویسی و برای هر کسی که دوستش داری دعا کن».
در این قسمت میتواند به دلخواه خودتان عکس از خود دانش آموز در حال دعا کردن باشد یا تصویر دو دست که رو به آسمان
بلند کردهاند برای اجابت دعا و....
نکته :در این قسمت بهره گیری از روش فردی مناسب است.
١٠ــ سعی کنیم با دعا درس را به پایان برسانیم.
برسانیم.
10ــ سعی کنیم با دعا درس را
پایان درس
فعالیت بههای
حیطه عاطفی بوده و دانش آموزان را به انجام فعالیتی عملی تشویق
 دوست دارم :این فعالیت به دنبال تقویت اهداف
ٔ
حس زیبای یک کودک در زیر بارش باران و دعاهای او را به تصویر کشیده است و زمینه را برای انجام این فعالیت
می کند .متن درس ّ
قطره باران ،با ارزش این نعمت ،فایده و اهمیت آن به عنوان یکی از نعمت های
فراهم می آورد .دانش آموزان با صحبت از زبان یک ٔ
الهی در طبیعت آشنا می شوند.
الیت به منظور تمرین فرایند تفکّر منطقی پیش بینی شده و دانش آموزان آن را به صورت فردی انجام
 فکر میکنم :این ّفع ّ
می دهند .برای انجام این فعالیت ،از دانش آموزان بخواهید احساسات و نیازهای خود را در قالب دعا بیان کنند و تمایل خود را برای
گفت وگو با خدا نشان دهند.
 کامل کنید :این فعالیت برای تثبیت مفهوم درس ،در ذهن دانشآموزان طراحی شده است .دعا درخواست حاجت از
خداوند برای خود یا دیگری است .با اینکه در دعا می توانیم خواسته های خودمان را مطرح کنیم ،ولی دعا برای دیگران بیشتر سفارش
شده است و دانش آموزان در سال گذشته این نکته را در زندگی حضرت زهرا سالم اللّه علیها آموخته اند که خوب است ابتدا برای
دیگران دعا کنیم و سپس برای خودمان .دانش آموزان نام کسانی را که دوستشان دارند مانند والدین ،دوستان ،پیامبر ،امامان و ...در
این گل ها می نویسند و سپس برای آنها دعا می کنند.
 بیندیشیم :برای آموزش پیام قرآنی ،پیشنهاد می گردد ابتدا دو یا سه دانشآموز داوطلب پیام قرآنی را همراه با ترجمه و
مرحله بعد در گروه های چند نفره با توجه به مضمون آیه و تصاویر
همه دانشآموزان این پیام را همراه با ترجمه ،بلند بخوانند .در
سپس ٔ
ٔ
درباره پرسش مطرح شده به گفت وگو بپردازند .در ادامه از نمایندگان هر گروه بخواهید تا نتایج گفت وگوی خود را برای
ارائه شده،
ٔ
دیگران بیان کنند .توصیه می شود در صورتی که توضیحات دانشآموزان برای روشن شدن مفهوم پیام قرآنی کافی نباشد ،با طرح
سؤاالتی آنان را در درک مفهوم پیام یاری کنید.
برای تدریس این بخش ،خوب است در صورت امکان ،کالس را در فضای باز تشکیل دهید و از حضور در طبیعت استفاده
کنید یا اینکه چند روز قبل از تدریس ،از دانشآموزان بخواهید تصاویر زیبایی از طبیعت و مخلوقات الهی جمعآوری کنند و به کالس
درباره این تصاویر با
بیاورند .سپس آنها را به دیوار کالس نصب کنید و توجه دانشآموزان را به آنها جلب کنید .از آنها بخواهید
ٔ
یکدیگر بحث و گفت وگو کنند و بگویند که در هر تصویر چه آفریده هایی هست و چه فوائدی دارند .گفت وگوها را هدایت کنید تا
دانشآموزان به این نکات اشاره کنند که آفریده های الهی بسیار زیادند و وجود هر یک از آنها برای رفع نیاز موجودات ضرورت دارند.
سپس به این نتیجه برسند که باید به سبب این همه نعمت از خدا تشکر کنیم.
در درس اول بیشتر بر آیات و نشانه های نهفته در وجود انسان یعنی آیات انفسی به جهت محسوس تر و ملموس تر بودن تأکید
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شد .اما در درس دوم به آیات آفاقی که در بیرون از وجود انسان و در پیرامون اوست ،اشاره می شود تا با دید گسترده تری با نعمت های
الهی و بخشش او آشنا شود.
 گفت وگو کنیم :دانش آموز در این قسمت با نظارت معلّم ،آموخته های دینی خود را در جمع دانش آموزان کالس تأیید
نموده و آمادگی بروز رفتار دینی برای وی حاصل می گردد.برای انجام این فعالیت ،معلمان گرامی می توانند پس از شنیدن نظرات
دانش آموزان ،بحث را هدایت کنند تا دانشآموزان به بهترین راه تشکر که مصرف کردن نعمت ها در جای شایسته خود است ،اشاره
کنند .دانش آموزان پیش از این با نماز و نیز تشکر زبانی به عنوان راه های تشکر از خدا آشنا شده اند.
 با هم بخوانیم :در این قسمت از فعالیت ها ،ضمن ایجاد احساس خوشایند و دلچسب در دانشآموزان از خواندن شعر
یگانه هستی و از جانب خداوند
همه زیباییهای جهان ،ساخته و
پرداخته خالق ٔ
ٔ
در قالب سرود ،این ذهنیت را در آنها تقویت میکنیم که ٔ
متعال است.
 نکاتی دربارۀ شعر و نحوۀ خواندن آن :زبان شعر با زبان نثر متفاوت است .پس باید به هنگام خواندن ،بر روی وزن و
شنونده آن ــ به خصوص اگر کودک باشد ــ به جای
آهنگ آن توجه و دقت بیشتری شود .بد خواندن شعر ،تأثیر نامناسب بر روی
ٔ
خواهد گذاشت .لذا سعی کنید دانشآموزان احساس ،زیبایی و موسیقی شعر را به گونهای دلپذیر به بچهها انتقال دهند .تأکید بر روی
کلمات ،سکوتهای مناسب و بجا ،نشان دادن بار معنوی ،عاطفی و حسی کلمات در این انتقال مؤثر است .کلمات و لغات مشکل شعر
را با کمک خود بچهها ،برایشان توضیح دهید ،اما الزم نیست تمام شعر را خط به خط معنا کنید .از دانشآموزان بخواهید لحن خود
حس و حال ببخشند.
را مناسب با مضمون شعر تغییر دهند و به آن ّ
 کامل کنید :در این بخش دانش آموزان با دریافت های شناختی و عاطفی از محتوا و مفاهیم درس ،احساس و تلقی خود
را نسبت به خدا به سبب بخشش این همه نعمت های زیبا و به عنوان برآورنده نیازهای موجودات ،بیان نمایند .سعی کنید مفهوم تشکر
در جمالت دانشآموزان ،نمایان باشد.
با خانواده :این فعالیت با توجه به تأثیر غیرقابل انکار خانواده در تثبیت هویت دینی آموخته شده ،طراحی گردیده است .در
حس هنری دانشآموزان را در جهت اهداف دینی تحریک نمایند .از معلمان گرامی انتظار
این فعالیت ،انتظار میرود والدین گرامیّ ،
نحوه انجام این فعالیت در خانه پیگیری به عمل آورند.
می رود در
ٔ
جلسه بعدی از ٔ
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اهداف کلی

عناوین کارنامه

  جدول ارزشیابی
شمارۀ
دروس

2

ــ آشنایی با دعا به عنوان
راه گفت وگو با خداوند
ــ آشنایی با نیازمندی
انسان
ــ شکرگزاری نسبت به
نعمت های بی شمار خداوند
ــ آشنایی با پیام قرآنی

خداشناسی ،خود شناسی ،قرآن کریم
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نشانههای تحقق

ــ تمایل به دعا کردن و بیان
خواسته های خود با خداوند
ــ سپاسگزاری نسبت به
نعمتهای بی شمار خداوند
ــ درک مفهوم پیام قرآنی

سطوح عملکرد
ــ در قالب متنی کوتاه دعا می کند و حاجت های خود را از خدا درخواست می نماید.
ــ به چند نمونه از راه های تشکر از خدا اشاره می کند و در قالب متنی کوتاه از خداوند به سبب بخشش
خیلی خوب نعمتهایش سپاسگزاری مینماید.
درباره آن توضیح می دهد.
ــ پیام قرآنی را می خواند و ضمن بیان مفهوم
ٔ

خوب

ــ در قالب چند جمله دعا می کند و حاجت های خود را از خدا درخواست می نماید.
ــ به دو نمونه از راه های تشکر از خدا اشاره می کند و در قالب چند جمله از خداوند به سبب بخشش
نعمتهای فراوانش سپاسگزاری مینماید.
ــ پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند.

ــ در قالب جملهای ساده دعا می کند و حاجت خود را از خدا درخواست می نماید.
ــ به یکی از راه های تشکر از خدا اشاره می کند و در قالب جملهای ،از خداوند به سبب بخشش
قابل قبول نعمتهای فراوانش سپاسگزاری مینماید.
ــ پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند.
نیازمند ــ به کمک آموزگار در قالب جملهای ساده دعا می کند و حاجت خود را از خدا درخواست می نماید.
آموزش ــ به کمک آموزگار به یکی از راه های تشکر از خدا اشاره می کند و در قالب جملهای ساده از خداوند
و تالش به سبب بخشش نعمتهایش سپاسگزاری مینماید.
بیشتر ــ با کمک آموزگار پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند.

دانستنی های معلم
1ــ متأسفانه یکی از مشکالتی که بسیاری از ما با آن مواجه هستیم ،خلوت نکردن با خود و خدای خود به منظور مناجات و
گفت وگو با خداست .فرهنگ مناجات با خدا که از معصومین به ما رسیده است ،نشانگر آن است که هر انسانی بایستی بخشی از لحظات
روزانه خود را به دعا و مناجات با خدا اختصاص دهد .این امر عالوه بر برکات و ثمرات معنویای که در زندگی ما دارد ،موجبات آرامش
ٔ
قلب و خاطر ما را نیز فراهم میآورد.
2ــ این درس به دنبال آن است تا دانشآموزان را با فرهنگ دعا و مناجات با خدا آشنا کند .چه خوب است که مخاطب ما یاد
بگیرد تا از فرصتها و لحظات خوب زندگی برای دعا به درگاه خدا استفاده کند و خلوتی هرچند اندک با خدای خویش داشته باشد.
در روایت ما یکی از بهترین لحظات برای دعا به درگاه خداوند هنگام بارش باران است؛ زیرا باران رحمت خداست و ریزش آن نشانگر
نزول رحمت الهی است و این بهترین فرصت برای بهرهگیری از این رحمت است.
از دیگر زمانهایی که در روایات ما زمان مناسبی برای دعا به درگاه الهی معرفی شده و این زمانها را در اجابت دعا مؤثر
دانستهاند ،موارد زیر است:
الف) به هنگام شنیدن صدای اذان
ب) به هنگام شنیدن صوت قرآن
3ــ در این درس عالوه بر توجه دادن مخاطب به دعا به درگاه الهی به برخی آداب دعا کردن که در روایات نیز به آن اشاره شده
توجه کرده است .اولین این آداب ،دعا کردن در زمانهای خاص بود که در بندهای قبلی ذکر شد.
قصه اول برای دوستان
دومین آن ،دعا کردن در حق دیگران و سپس در حق خود است .همان طور که در این درس نیز نوجوان ٔ
خود دعا میکند ،سپس برای خویشاوندان و در نهایت برای خواهر و برادر و پدر ومادر خود .سومین مورد نیز باال بردن دستها به هنگام
دعاست که در متون دینی مورد تأکید قرار گرفته است.
4ــ نویسنده در البه الی دعاهایی که از زبان کودک این قصه نقل میکند ،سعی کرده تا برخی صفات خوب اخالقی را یادآور میشود:
حق کسانی که به گردن ما حق دارند؛ مانند معلم ،پدر و مادر ،پدر بزرگ و مادر بزرگ و...
الف) دعا کردن در ّ
ب) توجه به افراد مریض و بیمار و دعا برای سالمتی آنها
ج) حسادت نکردن به پیشرفتهای دیگران و داشتن آرزوی موفقیت آنان
د) دعوا نکردن با دوستان و آشنایان
هـ) کمک کردن به افراد پیر و ناتوان و سر زدن به آنها
و) احترام به پدر و مادر و جلب رضایت آنها
ز) احترام به خواهر و برادر و دوست داشتن آنها
5ــ در این درس در کنار آموزش دعا ،به صورت غیر مستقیم به برخی از نعمتهای الهی نیز اشاره شده است ،نعمتهایی که
کودک از آن به عنوان هدیههای خداوند نام میبرد.
این نعمتها عبارت اند از:
خواهر و برادر ،پدر و مادر ،پدر بزرگ و مادر بزرگ ،دوستان ،خویشاوندان ،معلم و باران.
6ــ شکرگزاری از نعمت های الهی یکی دیگر از نکاتی است که در این درس به آن توجه شده است .کودک این قصه پس از آنکه
تمام نعمت های الهی را هدیه هایی از جانب خدا دانست ،از خدا می خواهد تا توفیق شکرگزاری از این نعمت ها را به او بدهد.
پس خوب است که در این درس نیز به لزوم تشکر از خداوند به دلیل اعطای این نعمت ها اشاره ای بکنیم.
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درس سوم

همیشه با من
توضیحات درس
خانواده حلیمه (مادر رضاعی خود)
این داستان به دوران کودکی پیامبر اکرم (ص) اشاره می کند .دورانی که پیامبر (ص) در میان
ٔ
دایه مهربان همچون کودک خود ،از او نگهداری می کند .محمد (ص) هنوز کوچک است و برایش ممکن نیست
به سر می برد و این ٔ
که همراه با فرزندان حلیمه به صحرا برود و مانند آنها کار کند .اما دل مهربان او نگران برادرانی است که در صحرا با سختی ها دست
حلیمه دلسوز و مهربان می خواهد محمد خردسال را همراه فرزندانش
به گریبان هستند .او این نگرانی را با حلیمه در میان می گذارد.
ٔ
روانه صحرا کند ،اما نگران است که آسیبی به او برسد .او سفارش های الزم را به فرزندانش نموده است ،ولی باز نگران امانتی است
که آمنه مادر پیامبر (ص) به او سپرده است .حلیمه برای حفاظت از جان محمد (ص) مهره ای را به گردن او می آویزد ،ولی محمد (ص)
گردنبند را باز می کند و با ادب می گوید :مادر ،از این گردنبند هیچ کاری برنمیآید .من کسی را دارم که همیشه و در همه جا با من
است .او مرا از خطرها حفظ می کند.
پسندیده پیامبر (ص) در دوران کودکی ،ایمان او به خدا و اهل تفکر بودن آن حضرت ،حتی در
این داستان نمونه ای از رفتار
ٔ
دوران کودکی را نشان می دهد.
نکته :پیشنهاد می شود با توجه به پیمانه ای بودن آموزش درس هدیه های آسمان ،در صورت امکان ،این درس با توجه به
مناسبت های مرتبط با پیامبر اکرم (ص) در زمان تولد یا مبعث ایشان تدریس شود.

اهداف درس
1ــ آشنایی با زندگی و ویژگی های پیامبر اکرم (ص) در دوران کودکی
2ــ احساس عالقه و محبت نسبت به پیامبر اکرم (ص) و اعمال و رفتار ایشان
3ــ ادای احترام نسبت به پیامبر اکرم (ص)
4ــ تالش برای الگو گرفتن از زندگی و شخصیت پیامبر اکرم (ص)
5ــ آشنایی با پیام قرآنی.

مفاهیم کلیدی
مهربانی
همدردی با دیگران
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عالقه به کار و تالش
تفکر
ایمان به خدا

روش تدریس
توصیههایی برای شروع مناسب تدریس:
حس و حالی مناسب و متناسب با موقعیت آن برای دانشآموزان بخوانید.
1ــ متن درس را همانند یک قصهّ ،
فن «قصه خوانی» نیز مناسب است .هنگام خواندن درس توقف ،تأمل ها ،نگاه های معنادار شما به بچه ها ،حرکات
بهره گیری از ّ
سر و صورت و ...همه می تواند از متن درس به عنوان یک متن زنده و تفکر برانگیز ،ابزاری مناسب برای ایجاد فرصت یادگیری
بسازد.
2ــ برای اینکه کودکان به ویژه خردساالن به مفاهیم واقعی از پیامبر دست یابند و از او یک موجود فوق العاده به دور از
ویژگی های یک انسان تصور نکنند ،می توان از چنین عباراتی استفاده کرد:
ــ ما نمی دانیم که حضرت محمد (ص) چه چهره ای داشته است .ما هیچ تصویر نقاشی شده ای از او هنگامی که بر روی زمین
زندگی می کرده ،در دست نداریم.
ــ حضرت محمد (ص) یک انسان درستکار بوده است ،انسانی مثل ما.
ــ او واقعاً زندگی کرده است ،به دنیا آمده و از دنیا رفته است.
ــ او می خورده ،می نوشیده ،و می خوابیده است ،مثل ما.
ــ او هم در کودکی مثل یک کودک بازی می کرد ،مثل ما.
ــ وقتی که سرد بود ،او هم می لرزید ،مثل ما.
ــ وقتی که گرم بود ،او هم عرق می کرد ،مثل ما.
ــ وقتی که خوشحال بود ،او هم می خندید ،مثل ما.
ــ هنگامی که غمگین می شد ،گریه می کرد ،مثل ما.
و...
نکته :فرصت خوبی است که موضوع احترام گذاشتن به مادر و پدر و رفتار صحیح با بزرگ ترها بار دیگر در اینجا مطرح شود
و مورد بحث و گفت وگوی دانش آموزان قرار گیرد.
قصه دیواری برای
3ــ اگر این امکان را داشته باشید که باز هم برای ایجاد اشتیاق نسبت به شنیدن داستان و درک مفاهیم آن از ٔ
این درس استفاده کنید بسیار مناسب است.
قصه دیواری ابزار خوبی برای قصه گویی شما یا
قصه دیواری تشویق کنیدٔ .
4ــ میتوانید از قبل دانشآموزان را به خواندن ٔ
خودتان خواهد بود.
برای مثال:
قصه دیواری می تواند بسیار ساده باشد؛ یعنی یک کتاب پس از جداسازی متن تصاویر ،با قرار گرفتن در یک یا چند تابلو،
ــ ٔ
بر روی دیوار نصب شده و در معرض دید دانش آموزان قرار می گیرد ،همچنین می تواند به صورت ویژه برای قرار گرفتن بر روی دیوار
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ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻦ ﻳﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻳﮏ ﮐﺘﺎب ،ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮی ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ،ﺗﻬﻴﻪ ﻳﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ذوق و
ٔ
ﻗﺼﻪ دﻳﻮاری ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪٔ ،
ﻗﺼﻪ دﻳﻮاری ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﻠﻤﺎت ،ﮐﻤﺘﺮ در آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ــ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﻳﮏ ٔ
ﻗﺼﻪ دﻳﻮاری ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ،
ــ ﺧﻮد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ٔ
آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺩﺭﺱ
ﺣﻴﻄﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ درس ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪه و داﻧﺶ آﻣﻮزان آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی
ﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﻤﻴﻞ اﻫﺪاف ٔ
 ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ :اﻳﻦ ّﻓﻌ ّ
دوره ﮐﻮدﮐﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ درس ﺑﻪ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ٔ
و ﺗﻼش ،اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﻫﻤﺪردی ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ،ادب ،و ...اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 دوﺳﺖ دارم :در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﯽ را ﮐﻪ در درس راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( و وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ
روزﻣﺮه ﺧﻮد ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .رﻓﺘﺎر ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ
اﻳﺸﺎن آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ٔ
آﻧﻬﺎ و دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
 ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﻨﻴﻢ :اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮای ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻣﺤﺘﻮای درس ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻢ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎﻣﻞ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮔﺮاﻣﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﮐﺮده و ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻳﮏ ﮔﺮوه ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ از ﻫﺮ ﮔﺮوه ،ﻳﮏ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﻈﺮات ﮔﺮوه ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﻣﻮرد واژه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﯽ و داوری ﭘﺎﺳﺦ ﮔﺮوهﻫﺎی دﻳﮕﺮ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻫﺪاف درس در ﺣﻴﻄﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﻫﺪاف
ﺣﻴﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ )ﻧﮕﺮﺷﯽ( ﻧﻴﺰ ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.
درس در
ٔ
ﺎﻟﻴﺖ ﻋﻴﻨﯽ و ﻣﻠﻤﻮس از ﺳﻮی داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ درس وﺗﻌﻤﻴﻖ
 ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ :اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻳﮏ ّﻓﻌ ّ
ﭘﺎﻳﻪ دوم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻬﻤﺎن ﮐﻮﭼﮏ« ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از رﻓﺘﺎر ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( را ﺑﻴﺎن
ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻳﺎدآوری درس ٔ
ﻣﯽ ﮐﺮد ،ارﺗﺒﺎط ﻃﻮﻟﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻴﺪ .اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص(
آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﺮور ﮐﻨﻨﺪ.
 ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﻢ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﺷﯽ ﮐﻪ در ﭘﻴﺶ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﭘﻴﺎم ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ دروس ﮔﺬﺷﺖ ،داﻧﺶآﻣﻮزان در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
درﺑﺎره ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن آﻳﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ درس
ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن آﻳﻪ،
ٔ
»ﻣﻦ ﮐﺴﯽ را دارم ﮐﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ« ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﻧﺪ.
 ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ :اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ درس در ذﻫﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﭼﻬﺎر وﻳﮋﮔﯽ ﺑﺎرز از ﮐﻮدﮐﯽ
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم در ﻣﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻴﺎن اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی داﺳﺘﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻳﮏ ﻣﻮرد را ﺧﻮد
داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﻣﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

۴۱

۴۲

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ

ــ آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﻴﺎز ﻣﺎ ﺑﻪ
آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ دوران ﮐﻮدﮐﯽ
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص(

ــ اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ و اﺣﺘﺮام
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص(

ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از
وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ و رﻓﺘﺎر دوران
ﮐﻮدﮐﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص(

ﺟﺪول ارزﺷﻴﺎﺑﯽ

ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

ﻧﺒﻮت ،ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ

ﺷﻤﺎرۀ
دروس

۳

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ــ ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ و اﺣﺘﺮام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( ،ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی دوران ﮐﻮدﮐﯽ
اﻳﺸﺎن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب ــ ﻣﻮاردی را ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺑﮕﻴﺮد ،ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽدﻫﺪ.
درﺑﺎره آن ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ــ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم
ٔ

ــ ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ و اﺣﺘﺮام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی دوران ﮐﻮدﮐﯽ اﻳﺸﺎن،
ــ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ و رﻓﺘﺎر
اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص(
ﺧﻮب ــ ﻣﻮاردی را ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺑﮕﻴﺮد ،ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺑﻴﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻔﻬﻮم آن را ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ــ اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ و ادای اﺣﺘﺮام ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص(
ــ ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ و اﺣﺘﺮام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی دوران ﮐﻮدﮐﯽ اﻳﺸﺎن
)در ﺣﺪ ﮐﺘﺎب( اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ــ ﺗﻼش ﺑﺮای اﻟﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ از دوران
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ــ ﻣﻮاردی را ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺑﮕﻴﺮد ،ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﻮدﮐﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص(
ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻔﻬﻮم آن را ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ

ــ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ آﻣﻮزﮔﺎر ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ و اﺣﺘﺮام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
دوران ﮐﻮدﮐﯽ اﻳﺸﺎن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
آﻣﻮزش
ــ ﺑﺎ ﻳﺎری ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻮاردی را ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺑﮕﻴﺮد،
و ﺗﻼش
ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ
ــ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﮔﺎر ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻔﻬﻮم آن را ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

دانستنی های معلم
ممکن است برای دانشآموزان این سؤال مطرح شود که چرا پیامبر اکرم (ص) نزد دایه زندگی می کردند و پیش مادر خودشان
قبیله بنی سعد هر ساله به مکه می آمدند تا کودکان شیر خوار را با خود به صحرا
نبودند؛ در پاسخ می توانید چنین توضیح بدهید :افراد ٔ
ببرند و از آنها نگهداری نمایند .از این طریق هم درآمدی برای خود کسب می کردند و هم کودکان مکه در هوای پاک صحرا رشد
می نمودند و از گزند بیماری ها بیشتر در امان می ماندند و مقاوم و نیرومند و با نشاط بار می آمدند .عالوه بر این ،کودکان در میان مردم
بادیه نشین ،زبان فصیح عربی را نیز می آموختند .آن سال حلیمه نیز همراه شوهرش با قبیله بنی سعد به مکه آمدند .آمنه مادر بزرگوار
قبیله قریش حضرت محمد (ص) را که شیرخواره ای یتیم بود به حلیمه سپرد تا فرزندش از مواهب
بقیه مادران ٔ
پیامبر اکرم(ص) ،همانند ٔ
زندگی در صحرا بهره مند گردد .برای اطالع بیشتر از ماجرا ،می توانید اصل این داستان را در کتاب های معتبر سیره مطالعه نمایید.1
جامعه امروز گرایش به برخی خرافات و باورهای غلط است که موجب رو آوردن برخی به فالبینی،
متأسفانه یکی از آفتهای
ٔ
رمالی ،طلسم و برخی دیگر از رسومات غلط میشود .تمامی این موارد در دین اسالم به شدت نفی شده است و تأکید گردیده که
اراده الهی رقم میخورد .از این رو ،تنها با توکل بر خدا و تالش در جهت انجام
سرنوشت تمامی انسان ها در گرو اعمال خود و تحت ٔ
وظایف الهی ،میتوان سرنوشت نیکی را برای خود رقم زد.
دانشآموزان نیز باید از همین سن فرا گیرند که برای حفظ خود از خطرها نیاز به آویزان کردن گردنبند و دستبند و ...نیست؛
بلکه با کمک خواستن از خدا و دقت و احتیاط میتوانند خطرات را از خود دور کنند.

			
ْ
بحارالنوار ،ج  ،15ص  386و  387و .388
1ــ سیرة النبویه ،ج ،1ص 69 1و
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درس چهارم

در کاخ نمرود
توضیحات درس
جد پیامبر (ص) است .او نیز از کودکی،
حضرت ابراهیم (ع) به عنوان یکی از پیامبران بزرگ الهی ،از رسوالن اولوالعزم و ّ
همانند پیامبر (ص) خداپرست بود ،ولی در میان اقوامی زندگی می کرد که غیر خدا را می پرستیدند .برخی به پرستش اجرام آسمانی
مثل ماه و خورشید و ستاره مشغول بودند و برخی به پرستش بت ها اشتغال داشتند و در این میان ،نمرود پادشاه سرزمین بابل نیز ادعای
خدایی می کرد .حضرت ابراهیم(ع) با هر گروهی مطابق اعتقادشان احتجاج می کرد و به لطف الهی آنها را شکست می داد .در برابر
تبری خودش را اعالم کرد .در برابر
کسانی که به «رب» بودن اجرام آسمانی اعتقاد داشتند با استناد به طلوع و غروب و ناپایداری آنها ّ
کسانی که به ربوبیت بت ها معتقد بودند نیز با ماجرای شکستن بت ها و گذاشتن تبر بر روی دوش بت بزرگ ،ناتوانی بت ها را به اثبات
مغلطه او جلوگیری کند و ناتوانی او را
رساند .در این درس ،ماجرای احتجاج او با نمرود ذکر می شود که چگونه با زیرکی توانست از
ٔ
به اثبات برساند .ماجرای احتجاج حضرت ابراهیم(ع) با نمرود در قرآن کریم بیان شده است :آیا آن کس (نمرود) را که خداوند به او
محاجه و گفت وگو مى کرد؟ زمانى که ابراهیم گفت :خداى من کسى است
درباره پروردگارش
پادشاهى داده بود ،ندیدى که با ابراهیم
ّ
ٔ
که زنده مى کند و مى میراند ،او گفت :من هم زنده مى کنم و مى میرانم .ابراهیم گفت :خداوند ،خورشید را از مشرق مى آورد ،پس تو
(که مى گویى حاکم بر جهان هستى )،خورشید را از مغرب بیاور( .در اینجا بود که) آن مرد کافر مبهوت و وامانده شد؛ و خداوند قوم
1
ستمگر را هدایت نمى کند.

اهداف درس
1ــ آشنایی با حضرت ابراهیم (ع) به عنوان یکی از پیامبران بزرگ الهی
2ــ احساس عالقه نسبت به حضرت ابراهیم (ع) و اعمال و رفتار ایشان
3ــ ادای احترام به حضرت ابراهیم (ع) به عنوان پیامبر بزرگ الهی
4ــ آشنایی با پیام قرآنی.

میت َ ِ
ک ِإ ْذ َ ِ
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مفاهیم کلیدی
حضرت ابراهیم (ع)
نمرود
بت پرستی
خداپرستی

روش تدریس
توصیههایی برای شروع مناسب تدریس:
1ــ با توجه به ساختار داستانی این درس ،بهترین شروع ،ایجاد شوق برای شنیدن داستان در کودکان است .فرصت مناسبی را
به تعریف داستان درس و سپس خواندن آن ــ یا به عکس ــ اختصاص دهید .فراموش نکنید که متن درس را باید در قالب یک داستان
ساده درسی.
بخوانید (یا تعریف کنید) نه یک متن ٔ
همچنین می توانید خودتان ضمن تعریف یا خواندن متن درس حرکات شخصیت های اصلی آن را انجام داده و سخنان آنها را
تکرار کنید .تعدادی از دانش آموزان هم (با هماهنگی و تمرین قبلی) می توانند شما را همیاری کنند.
2ــ اگر دسترسی به نقاشی یا پوستری در این زمینه دارید می توانید از آن برای نمایش استفاده کنید.
3ــ تصاویر درس نیز می تواند ابزار خوبی برای یک شروع مناسب و سؤال برانگیز باشند( .با توجه به آنچه در کلیات آورده
شده است).
4ــ با توجه به فعالیت کتاب (گفت وگو کنیم) از دانش آموزان می خواهیم چند ویژگی از حضرت ابراهیم (ع) را بگویند و در
رابطه با آن ویژگی ها در کالس صحبت کنند .این فعالیت می تواند شروع مناسبی برای تدریس شما باشد.
5ــ روش ماکت سازی و ساخت بت ها و تبرهای مختلف و برگزاری مراسمی جهت شکستن بت ها در حیاط مدرسه توسط
دانش آموزان (با استفاده از گل رس و مقوا)
تهیه کارتون یا فیلم حضرت ابراهیم (ع)
6ــ درصورت امکان ٔ

فعالیت های درس
الیت به منظور تمرین فرایند تفکّر منطقی و به صورت فردی انجام می گیرد .به دانشآموزان فرصت
 فکر میکنم :این ّفع ّ
جمله مربوط به این قسمت را کامل کنند .سپس نظر چند نفر را جویاشوید .دانشآموزان با توجه به تالش پیامبران برای
دهید هرکدام ٔ
دعوت مردم به نیکی ها ،از آنها الگو می گیرند و هم با امر به معروف و نهی از منکر و هم با انجام نیکی ها به طور عملی ،دیگران را به انجام
سجده حضرت ابراهیم (ع) ،به خداپرستی او اشاره می کنند.
کارهای نیک دعوت می کنند و در پاسخ به سؤال دلیل عدم
ٔ
 دوست دارم :دانش آموزان در این بخش به آنچه در پیش فکر کرده اند و فهمیده اند ،ابراز عالقه می کنند .برای انجام این
فعالیت از دانش آموزان بخواهید در قالب یک جمله ،مطالبی را که در درس راجع به حضرت ابراهیم (ع) و ویژگی های اخالقی ایشان
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آموخته اند با زندگی خود تطبیق دهند .آنها باید بیاموزند که رفتار حضرت ابراهیم (ع) می تواند الگوی رفتار کنونی آنها و دوستانشان
باشد .مهم ترین هدف این فعالیت ،تفهیم این مطلب به دانش آموزان است که بدانند آنها نیز اگر بخواهند و سعی کنند ،می توانند همچون
حضرت ابراهیم (ع) در برابر ستمگران مقاوم و مبارز ،اهل تفکر و استدالل و ...باشند.
شیوه ارائه شده در دروس قبل) ،دانشآموزان در گروه های چند نفره با
 بیندیشیم :پس از آموزش پیام قرآنی (با توجه به ٔ
درباره پرسش مطرح شده به گفت وگو بپردازند .نمایندگان هر گروه ،نتایج گفت وگوی خود را
توجه به مضمون آیه و تصویر ارائه شده،
ٔ
برای دیگران بیان کنند .انتظار می رود دانشآموزان ضمن یادآوری تالش ها و مبارزات حضرت ابراهیم (ع) ،به این نتیجه برسند که
حضرت ابراهیم(ع) با انجام این کارهای خوب به چه مقام واالیی رسیده که خدا بر او درود می فرستد؛ پس ما هم با الگوگیری از ایشان
تالش کنیم تا با انجام کارهای نیک ،محبت الهی را به سوی خود جلب نماییم.
 کامل کنید :این فعالیت برای جمعبندی پایانی از درس طراحی شده است .با طرح این فعالیت در گروه ها ،از هر گروه
یک نماینده به بیان نظرات گروه می پردازد .در این مرحله ،معلمان عزیز گفت وگو را هدایت کنند تا دانشآموزان به ویژگی های حضرت
ابراهیم(ع) از قبیل خداشناسی و خداپرستی ،مقاومت و مبارزه ،دلسوزی و تالش برای هدایت دیگران ،اهل فکر بودن و ...اشاره
کنند .فراموش نکنیم این فعالیت نه تنها اهداف درس در
حیطه شناختی را برای دانشآموزان تثبیت و تقویت مینماید ،بلکه اهداف
ٔ
حیطه عاطفی (نگرشی) نیز تقویت و تثبیت میگردد.
درس در
ٔ
 گفت وگو کنیم :این فعالیت نیز برای جمعبندی درس طراحی شده است .در این فعالیت انتظار میرود معلمان گرامی،
حس کنجکاوی دانشآموزان را تحریک نموده تا دانشآموزان با دقت در داستان ،مصادیق عینی را بیابند .در واقع ،این فعالیت به دنبال
توسعه مفاهیم اساسی درس و بسط یادگیری با مشارکت فعال دانشآموزان است.
ٔ
 ببین و بگو :این فعالیت انتظار می رود دانشآموزان به خداپرستی حضرت ابراهیم (ع) در نوجوانی ــ که در درس به
آن اشاره شده است ــ اشاره کنند .این فعالیت ضمن حفظ ارتباط طولی و عرضی دروس ،می تواند به تثبیت مفهوم درس در ذهن
دانشآموزان کمک کند.
با خانواده :دانشآموزان با مراجعه به قرآن کریم متوجه می شوند نام این سوره به نام آن حضرت ابراهیم نام گذاری شده است.
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اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ

ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ )ع(
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺑﺰرگ
اﻟﻬﯽ

ﺟﺪول ارزﺷﻴﺎﺑﯽ

ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

ﻧﺒﻮت ،ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ

۴۷

ﺷﻤﺎرۀ
دروس

۴

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ

ــ ﺑﻴﺎن داﺳﺘﺎﻧﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻀﺮت
اﺑﺮاﻫﻴﻢ )ع( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان
ﺑﺰرگ اﻟﻬﯽ

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ــ داﺳﺘﺎن ﻫﺎﻳﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ )ع( را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ــ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ )ع( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ و ادای
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
درﺑﺎره آن ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ــ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم
ٔ

ﺧﻮب

ــ دو داﺳﺘﺎن از زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ )ع( را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ــ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ )ع( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ و ادای اﺣﺘﺮام
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ــ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻔﻬﻮم آن را ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ــ داﺳﺘﺎﻧﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ )ع( را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ــ اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ و ادای اﺣﺘﺮام ﻧﺴﺒﺖ
ــ ﺑﺎ ذﮐﺮﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ازوﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ )ع( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ و ادای اﺣﺘﺮام
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ــ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻔﻬﻮم آن را ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
ــ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﮔﺎر داﺳﺘﺎﻧﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ )ع( را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آﻣﻮزش
ــ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ )ع( را ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
و ﺗﻼش
اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ و ادای اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ
ــ ﺑﺎ ﻳﺎری آﻣﻮزﮔﺎر ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻔﻬﻮم آن را ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﻌﻠﻢ
۱ــ در اﻳﻦ درس داﻧﺶآﻣﻮز ﻳﺎد ﻣﯽﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﻳﮏ اﻧﺴﺎن ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ از ﻫﻴﭻ ﮐﺲ و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺪ و زﻳﺮ ﺑﺎر زور دﻳﮕﺮان
ﻧﻤﯽرود .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ در زﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﮐﺴﯽ ﺟﺮأت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻤﺮود را ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ او اﻳﺴﺘﺎد و ﻫﻴﭻ ﺗﺮﺳﯽ
از او ﺑﻪ دل راه ﻧﺪاد؛ زﻳﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن دارد از ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻇﺮﻳﻒ دﻳﮕﺮی ﮐﻪ در اﻳﻦ درس ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﺸﻢ ﻧﻤﺮود از او ﺣﺎﺿﺮ
۲ــ ٔ
ﺑﻪ ﺗﺮک وﻇﺎﻳﻔﺶ ﻧﺒﻮد؛ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺮزﻣﻴﻦ او ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺎرﻫﺎﻳﺶ ﺑﻮد ،اﻣﺎ او ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر درﺳﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ،
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﻧﻤﺮود ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮا ﮔﻴﺮد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﺑﺮﺧﯽ دوﺳﺘﺎن وی از اﻳﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻧﻴﺎﻳﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺸﻢ دﻳﮕﺮان ﻳﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن دل دﻳﮕﺮان ،ﮐﺎر درﺳﺖ و ﺻﺤﻴﺢ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و رو ﺑﻪ
ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ آورد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﻧﺒﺎﻳﺪ از زدن ﺣﺮف ﺣﻖ ﺑﺘﺮﺳﻴﻢ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ زورﮔﻮﺗﺮﻳﻦ اﻓﺮاد ،ﻳﻌﻨﯽ ﻧﻤﺮود ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ دﻳﮕﺮی ﮐﻪ از اﻳﻦ درس ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﻮﺟﻪ دادن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﯽ ﻫﻴﭻ
۳ــ ٔ
ﻳﮏ از ﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﺧﻮد ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺟﻠﻮی اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت را ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و دﻳﮕﺮان را
ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﮑﻨﻴﻢ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ )ع( در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﺎﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دوری از
ﺑﺖ ﻫﺎ و ﭘﻴﻤﻮدن راه درﺳﺖ ارﺷﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ دﻳﮕﺮی ﮐﻪ از درس آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد زﻳﺒﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و آرام ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻳﮕﺮان و ﺣﺘﯽ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺎ
۴ــ ٔ
ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و داد و ﻓﺮﻳﺎد ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در داﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﻀﺮت
اﺑﺮاﻫﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ داد و ﻓﺮﻳﺎد و ﺧﺸﻢ ﻧﻤﺮود ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ و ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ.

۴۸

درس ﭘﻨﺠﻢ
روز دﻫﻢ
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺩﺭﺱ
در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻬﻀﺖﻫﺎ و اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﺛﺎر ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه
ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻋﺎﺷﻮرا ﺷﻮراﻧﮕﻴﺰﺗﺮﻳﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻴﺎن آن ،ﻧﻬﻀﺖ ﻋﺎﺷﻮرای ﺣﺴﻴﻨﯽ ﻧﻤﻮد وﻳﮋه ای دارد.
ٔ
ٔ
ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﻳﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ اﻧﺴﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ و از ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﻴﺰ درﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻗﺪاﺳﺖ ﺧﻮﻳﺶ را در ﻣﻴﺎن
ﺳﺎﻳﺮ ادﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻗﻴﺎم ﻣﻘﺪس ،درس »روز دﻫﻢ« ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ واﻗﻌﻪ ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ
وﻗﺎﻳﻊ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم ﻣﯽ ﭘﺮدازد .در اﻳﻦ درس ،ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻗﻴﺎم اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( و ﻣﺮاﺳﻢ روز ﻋﺎﺷﻮرا ،ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن
وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﺧﺼﺎﻳﺺ دو ﮔﺮوه ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻋﻈﻤﺖ و رﺷﺎدت اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( و ﻳﺎراﻧﺶ و ﭘﺴﺘﯽ و ﭘﻠﻴﺪی ﮔﺮوه ﻣﻘﺎﺑﻞ را
ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ای ﺑﻮدن آﻣﻮزش درس ﻫﺪﻳﻪ ﻫﺎی آﺳﻤﺎن ،در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن اﻳﻦ درس در ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﻳﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﻴﺎم اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ)ع( ﻫﻤﭽﻮن روز ارﺑﻌﻴﻦ ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﻮد.

ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺩﺭﺱ
۱ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻗﻴﺎم اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( و روز ﻋﺎﺷﻮرا
۲ــ اﺷﺘﻴﺎق ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ روز ﻋﺎﺷﻮرا
۳ــ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( و ﻳﺎران ﺑﺎ وﻓﺎﻳﺶ
۴ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ.

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻠﻴﺪﻯ
ﻋﺎﺷﻮرا
ﻋﺰاداری
ﺷﻬﺎدت
ﻣﻈﻠﻮﻣﻴﺖ
اﺳﺎرت
ﻧﻮﺣﻪ ﺧﻮاﻧﯽ
۴۹

ﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭﻳﺲ
ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺪرﻳﺲ:
۱ــ ﻋﻨﻮان درس ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺤﺘﻮا را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﺧﻮد درس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮوع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﮐﻠﻴﺎت آورده ﺷﺪه اﺳﺖ(.
۲ــ در آﻣﻮزش اﻳﻦ درس ﻣﯽﺗﻮان از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻧﮓ ﻫﻨﺮ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻳﮏ ﺳﺮی
ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺸﮑﯽ ،ﭼﻮب ﺣﺼﻴﺮ ،و ...ﺑﻴﺎورﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ ،ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ ﺑﻨﺪ ،ﭘﻼﮐﺎرد و ﮐﺘﻴﺒﻪ درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮی آن ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.
ٔ
روز درس از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮﭼﻢﻫﺎ را درﺑﻴﺎورﻧﺪ و ﺑﻪ در و دﻳﻮار ﮐﻼس ﺑﺰﻧﻨﺪ.
)ﻧﻮﺣﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ،ﺷﺒﻪ ﺳﻴﻨﻪ زﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد( ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد داﻧﺶ آﻣﻮزان.
ﻗﺼﻪ دﻳﻮاری ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﺗﻬﻴﻪ ٔ
۳ــ اﺟﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ٔ
۴ــ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ )دوﺳﺖ دارم( اﻳﻦ درس ،ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد) .ﺧﺎﻃﺮه ﮔﻮﻳﯽ،
ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻴﻠﻢ ،ﻓﻴﻠﻢﻫﺎی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﮐﻪ در اﻳﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﻫﺎ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری و ٔ
اﻳﺎم ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد(.
۵ــ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﻮﺣﻪ ﺧﻮاﻧﯽ و زﻳﺎرت ﻋﺎﺷﻮرا در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
۶ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد را از ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری ﻋﺎﺷﻮرا و ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ ﮐﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﻳﺎ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.
۷ــ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﯽ از ﻋﮑﺲ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ:
اﻟﻒ( ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ در اﻳﺎم ﻣﺤﺮم ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻋﻬﺪه داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﮕﺬارﻳﺪ.
ب( ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪارک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﺟﺮای آن را ﺑﺮ ٔ
ج( در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن از ﻫﻤﮑﺎری اوﻟﻴﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻬﺮه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
 ۸ــ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﻣﻴﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﻴﺎن ﺧﺎﻃﺮات آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
۹ــ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﺮای ﺗﺪرﻳﺲ اﻳﻦ درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﮏ داﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻦ را ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻗﺮاﺋﺖ
ﮐﻨﻴﺪ و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ آن ﮔﻮش ﮐﻨﻨﺪ.
ــ در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻻزم اﺳﺖ ﻓﻀﺎی ﮐﻼس و ﺣﺘﯽ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ و ﻳﺎ ﺳﺮ و ﺻﺪاﻳﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ــ ﮐﺎری ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺤﻮ ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﻤﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﺘﺎب را ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺟﻤﻼت ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﻗﺪرت
ــ ﮐﺎری ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ از داﻧﺶ آﻣﻮزان
ٔ
آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ ،آن را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ( ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﻮاس ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد را زﻳﺮ ﻧﻔﻮذ ﻧﮕﺎه و ﮐﻼم و ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﻳﺶ ﺑﮕﻴﺮد .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺎی او ،ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ و در اﺛﺮ ﺳﺮدی و ﮔﺮﻣﯽ ﻫﻮا ،ﻫﻤﻮاری و ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﺟﺎ ،ﺳﺮ و ﺻﺪاﻫﺎی اﻃﺮاف
ﭼﻬﺮه ﻗﺼﻪ ﮔﻮ ،ﮐﻤﮏ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﻨﻮﻧﺪه ،ﺿﻤﻦ
ﻗﺼﻪ ﻗﺼﻪ ﮔﻮ ﺑﺮﻧﮕﻴﺮﻧﺪ .ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺪن ،ﺑﻪ وﻳﮋه
و ...دل از ﭘﻴﮕﻴﺮی ٔ
ٔ
اﻳﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ داﺳﺘﺎن ﺟﺎن ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ دارد ،در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺑﻪ ﻗﺼﻪ ﮔﻮ ﻧﻴﺰ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ دوزد.
ــ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ اﻳﻦ درس ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺴﻠﻂ ﺷﻤﺎ در ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻦ درس و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﭼﺸﻤﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺴﺘﮕﯽ
دارد.
۵۰

درﺑﺎره
درﺑﺎره اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( ،ﺑﺨﺸﯽ
۱۰ــ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ درس ﻫﻢ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ،درس ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺑﺨﺸﯽ
ٔ
ٔ
درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع آن
درﺑﺎره دﺷﻤﻨﺎن او .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن
دوﺳﺘﺎن او و ﺑﺨﺸﯽ
ٔ
ٔ
درﺑﺎره آن ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻳﺎ اﺣﻴﺎﻧﺎً ﺑﺤﺚ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ
ٔ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺩﺭﺱ
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻓﺮﺻﺖ دﻫﻴﺪ ،ﻫﺮﮐﺪام ٔ
 ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ :در اﻳﻦ ّﻓﻌ ّ
داﻧﺶآﻣﻮزان را ﻫﺪاﻳﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺎرز ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﻣﺜﻞ ﻣﺎه ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ ،ﻣﺎه ﻋﺰاداری ،ﻣﺎه درس ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ
و ....اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ.
 دوﺳﺖ دارم :در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺷﺘﻴﺎق ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری ﺑﺎ ذﮐﺮ ﮐﺎرﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺎه ﻣﺤﺮم و ﺗﺪرﻳﺲ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ای اﻳﻦ درس ،ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ
ﻫﻴﺌﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزی را ﺑﻪ ﺻﻮرت واﻗﻌﯽ ﻣﻴﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده و در ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ از ﻫﻴﺌﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزی
اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 در ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺘﺪاﻳﯽ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﻳﺎدآوری ﺗﺸﻨﮕﯽ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( و ﻳﺎراﻧﺶ در روز ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻳﺎدآوری ﻫﻤﻴﺸﮕﯽ
ﻗﻴﺎم ﻋﺎﺷﻮرا ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﮐﻠﻤﻪ »ﻧﻤﺎز« ﺣﺪﻳﺚ اﻣﺎم
 ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ :اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ درس ،ﺑﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻫﺪاف ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪٔ .
ﺣﺴﻴﻦ)ع( را ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﻢ :ﭘﺲ از روﺧﻮاﻧﯽ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ و ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ،داﻧﺶآﻣﻮزان در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن آﻳﻪ و ﺗﺼﻮﻳﺮ
اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﻔﺖ وﮔﻮی ﺧﻮد را ﺑﺮای دﻳﮕﺮان ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود داﻧﺶآﻣﻮزان اﻳﻦ
ﻧﮑﺘﻪ را درﻳﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم و ﻳﺎران ﺑﺎ وﻓﺎﻳﺶ در راه ﺧﺪا ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺪا ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﻳﯽ را دوﺳﺖ
دارد و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎداش ﻣﯽ دﻫﺪ و دﺷﻤﻨﺎن آﻧﻬﺎ را دوﺳﺖ ﻧﺪارد.
 ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﻨﻴﻢ :اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮای ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ از درس ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻳﮏ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﻈﺮات ﮔﺮوه
ﻣﯽ ﭘﺮدازد داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﻮراد ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﺰاداری ،دﻋﻮت ﮐﺮدن دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮب و دوری
از ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ )اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ( و ....اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ.
 ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ :اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮای ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻫﺪاف درس در ذﻫﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﺿﻤﻦ ﺑﺮوز
ﺣﺲ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﻴﺎم اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ذﻟﺖ و ﺧﻮاری را ﻧﭙﺬﻳﺮد.
ّ
ﻋﻼﻗﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﺪاﺣﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده :اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ٔ
راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﻴﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان و اﻫﻞ ﺑﻴﺖ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ٔ
ﻫﻤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻳﮑﺴﺎن و ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛
٭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ٔ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﻫﺮﭼﻴﺰ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوری ،ﻋﻼﻗﻪ ،ﺗﻮان و اﻣﮑﺎﻧﺎت داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺄﮐﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﺎر ﻫﺮﻳﮏ از داﻧﺶ آﻣﻮزان در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﺴﺎس و ﻧﮕﺮش آﻧﺎن
ٔ
در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴﺖ دارد ﮐﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻴﻔﻴﺖ اﻧﺠﺎم آن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺶآﻣﻮز
از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﺧﻮد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﺑﺎ ﺗﻮان و اﻣﮑﺎن دﻳﮕﺮان ﺗﻔﺎوت دارد.
۵۱

۵۲

ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

ﺟﺪول ارزﺷﻴﺎﺑﯽ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
ﻗﻴﺎم اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ)ع( و روز
ﻋﺎﺷﻮرا

ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ

ﻣﺮاﺳﻢ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ

ﺷﻤﺎرۀ
دروس

۵

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ

ــ ﺑﻴﺎن آداب و ﻣﺮاﺳﻢ روز ﻋﺎﺷﻮرا
ــ اﺷﺘﻴﺎق ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ روز
ﻋﺎﺷﻮرا
ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

ــ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از آداب و ﻣﺮاﺳﻢ روز ﻋﺎﺷﻮرا را ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻣﺮاﺳﻢ آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
درﺑﺎره آن ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ــ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم
ٔ

ﺧﻮب

ــ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از آداب و ﻣﺮاﺳﻢ روز ﻋﺎﺷﻮرا را ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻣﺮاﺳﻢ آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ.
ــ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻔﻬﻮم آن را ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ــ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از آداب و ﻣﺮاﺳﻢ روز ﻋﺎﺷﻮرا را ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در آن اﺷﺘﻴﺎق ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ــ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻔﻬﻮم آن را ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
ــ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از آداب و ﻣﺮاﺳﻢ روز ﻋﺎﺷﻮرا را ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در آن اﺷﺘﻴﺎق
آﻣﻮزش
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
و ﺗﻼش
ــ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﮔﺎر ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻔﻬﻮم آن را ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ

ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﻌﻠﻢ
۱ــ اﻳﻦ درس ﺑﺎ ﻫﺪف آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﺳﻢ و آﻳﻴﻦﻫﺎی روز ﻋﺎﺷﻮرا ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎس ﺳﻴﺎه ،ﺳﻴﻨﻪ زﻧﯽ ،ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ،
راه اﻧﺪازی دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻋﺰاداری و …  .اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ وﺟﻮد دارد و ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻫﺮ ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ از
ﻓﺮﺻﺖ اﻳﻦ درس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﻴﺎن آﻳﻴﻦﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و رﺳﻮم ﻋﺰاداری در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
۲ــ ﻳﮑﯽ از آﻓﺖﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻋﺰاداریﻫﺎی ﻣﺎ ،ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻋﺰاداری ﺑﺎ اﺑﺰارآﻻت ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ دﻗﺖ ﺷﻮد
در اﻳﻦ درس ﻫﻴﭻ اﺳﻤﯽ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺑﺰارآﻻت ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ آورده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ آﻳﻴﻦﻫﺎی اﺻﻴﻞ ﻋﺰاداری و اﺷﮏ رﻳﺨﺘﻦ ﺑﻪ
ﻣﻈﻠﻮﻣﻴﺖ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ و ﺧﺎﻧﺪان آن ﺣﻀﺮت ﺗﮑﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ روشﻫﺎی ﺻﺤﻴﺢ ﻋﺰاداری را آﻣﻮزش دﻫﺪ.
۳ــ ﻳﮑﯽ از ﺳﻨﺖﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه در ﻇﻬﺮ ﻋﺎﺷﻮرا اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻇﻬﺮ اﺳﺖ .ﻋﺰاداران ﺑﺎ اﻗﺘﺪا ﺑﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( ﮐﻪ
ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺮک ﻧﻤﺎز اول وﻗﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻇﻬﺮ ﻋﺎﺷﻮرا ﻧﺸﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪن ﺻﺪای اذان ﻇﻬﺮ ،ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﻣﺮاﺳﻢ
در
ٔ
ﻋﺰاداری ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽاﻳﺴﺘﻨﺪ.
اﻳﻦ درس ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺬﮐﺮ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮑﻮﺳﺖ .ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺣﺘﯽ ﻋﺰاداری اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ او ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز اول وﻗﺖ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﮑﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻪ روش اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( و
ٔ
ﺣﺪ ﻓﻬﻢ و درک ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺘﻤﮕﺮان.
۴ــ در اﻳﻦ درس ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻗﻴﺎم اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( در ّ
اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( ﺟﺎن ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را داد ﺗﺎ زﻳﺮ ﺑﺎر ﺳﺘﻢ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻧﺮود و از ﺣﻖ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در درس ﻗﺒﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
آن اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻴﺰ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﺑﺮای ﺧﺸﻨﻮدی ﻧﻤﺮود ،دﺳﺖ از دﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺮدارد.
۵ــ در اﻳﻦ درس ﺑﺎ ﻳﮑﯽ از دﻻﻳﻞ ﻋﺰاداری اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻴﺰ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ:
ﺧﺎﻃﺮه اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع(
زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻳﺎد و
ٔ
اﺳﺎﺳﺎً ﻳﮑﯽ از دﻻﻳﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ در رواﻳﺎت ﻣﺎ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺣﺪ ﺑﺮ ﻋﺰاداری اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺷﻮد ،زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ
راه و روش اﻣﺎم در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و دﻓﺎع از دﻳﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻴﺸﻪ درﺳﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﺷﻮد .در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ،دﺷﻤﻨﺎن دﻳﻦ ﺧﻴﻠﯽ ﺗﻼش
ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻳﺎد اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( را از ذﻫﻦ ﻣﺮدم ﺑﻴﺮون ﮐﻨﻨﺪ )از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺣﺮم اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدن
ﻋﺰاداری ﺑﺮای اﻳﺸﺎن در زﻣﺎن رﺿﺎ ﺧﺎن( اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺰاداریﻫﺎ ﻳﺎد آن ﺣﻀﺮت را در ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
۶ــ ﻳﮑﯽ از اﻫﺪاف اﻳﻦ درس ،ﺗﺸﻮﻳﻖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺎﺷﻮراﺳﺖ.
ﻣﺜﻞ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﻴﺎه ﭘﻮش ﮐﺮدن ﻣﺴﺠﺪ ﻳﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺣﻀﻮر در دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻋﺰاداری ،و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺗﺮﻏﻴﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
درﺑﺎره راهﻫﺎی ﭘﻴﺮوی از اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻨﺪ.
۷ــ اﻳﻦ درس ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ وادارﻳﻢ ﺗﺎ
ٔ
ﻧﮑﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺘﻤﮕﺮان ،ﺣﻀﻮر ﭘﺮ ﺷﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات آن ﺣﻀﺮت و...
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮاردی از اﻳﻦ ﭘﻴﺮوی ﺑﺎﺷﺪ.

۵۳

درس ششم

بانوی قهرمان
توضیحات درس
محدوده زمان خود پا فراتر نهاده و زندگی شان برای
درطول تاریخ ،گاهی به انسان های بزرگ و ارجمندی برخورد می کنیم که از
ٔ
همه نسل های بعد از خود
همیشه در تاریخ می درخشد و همواره الگویی بزرگ برای انسان های حق جو می شوند .این افراد متعلق به ٔ
حادثه جانسوز
نمونه بارزی از این افراد است .زندگی ایشان که با
ٔ
هستند .حضرت زینب (س) ،دختر امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) ٔ
جد بزرگوار و امامان خویش است .زینب (س) پس از شهادت
کننده اهداف نهضت عظیم عاشورا و رسالت ّ
کربال گره خورده ،تبیین ٔ
برادر ،عهده دار رسالتی بزرگ میشود ،سرپرستی زنان و کودکان و از همه مهمتر رساندن پیام عاشورا به گوش مردمان فریب خورده
و غافل از حق و باطل .زینب (س) پیام و رسالت برادرش حسین (ع) و اهداف قیام عاشورا را به کوفه و شام و مدینه و هرجای دیگری
که توانست ابالغ نمود و با هجرتها و مجاهدات خستگی ناپذیر خود به تبیین آن پرداخت و همگان را از ماهیت ظلم ستیزی و حق جویانه
آن آگاه کرد .زینب (س) در شجاعت و شهامت ،سخنوری و نطق ،عقل و تدبیر و هدایت و رهبری هر آنچه را که از محضر پیامبر (ص) و
علی و فاطمه و حسنین (ع) آموخته بود در مرحله عمل پیاده کرد و ذرهای ضعف از خود نشان نداد .درس بانوی قهرمان با تأکید بر نقش
چهره دوست داشتنی و فداکار او را به دانشآموزان نشان دهد.
حضرت زینب (س) در انقالب عاشورا ،سعی دارد که
ٔ
نکته :پیشنهاد می شود با توجه به پیمانه ای بودن آموزش درس هدیه های آسمان ،در صورت امکان این درس در ماه محرم و
صفر و یا با توجه به مناسبت های مرتبط با حضرت زینب (س) همچون روز پرستار تدریس شود.

اهداف درس
1ــ آشنایی با حضرت زینب(س) به عنوان یکی از زنان مؤمن
2ــ احساس عالقه و محبت بیشتر به حضرت زینب (س)
3ــ تالش برای الگوگرفتن از زندگی و اخالق و رفتار حضرت زینب (س)
4ــ آشنایی با پیام قرآنی.

مفاهیم کلیدی
حضرت زینب (س)
اسارت
54

روش تدریس
توصیههایی برای شروع مناسب تدریس:
1ــ با استفاده از حروف نام حضرت زینب (س) یا با استفاده از اطالعاتی جزئی در مورد ایشان یا به هر شکل دیگری که مناسب
میدانید میتواند باب گفت وگو با دانشآموزان را در مورد ایشان باز کند.
درباره حضرت زینب (س) گفت وگو کنند.
بدین ترتیب میتوانید از اطالعات آنها در این باره استفاده کنید و بگذارید خود آنها کمی
ٔ
نکته :برای آشنا ساختن دانشآموزان با شخصیت و زندگی حضرت زینب (س) تا آنجا که ممکن است بر روی سرپرستی و
پرستاری از کودکان و زنان و نیز مدیریت کاروان اسرا توسط حضرت زینب (س) طی رفتن از کربال به شام تأکید کنید.
2ــ بهتر است در بدو ورود به کالس ،شوق ،ذوق و عالقه به شنیدن داستان را به گونه ای در دانش آموزان ایجاد کنید .مثال زیر
می تواند نمونه ای از این قبیل فعالیت ها باشد:
از دانش آموزان سؤال کنید:
درباره حضرت زینب (س) خوانده یا شنیده اید؟
آیا تا به حال داستانی
ٔ
درباره بانوی قهرمان کربال چه می دانید؟
ٔ
دانش آموزان عنوان درس را می بینند و به آن می اندیشند:
قهرمان چه کسی است؟
حضرت زینب (س) کیست؟
آن گاه در مورد این موضوع با معلم و دوستان شان گفت وگو می کنند.
نشانه شجاعتاند،
3ــ چند نمونه رفتار را نام ببرید یا تصاویر آنها را نشان دهید و از دانشآموزان بخواهید رفتارهایی را که ٔ
مشخص کنند و نام ببرند.
4ــ یادآوری از شهید محمدحسین فهمیده نوجوان سیزده ساله ای که با نارنجک ،خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را
منهدم کرد و خود نیز شربت شهادت نوشید ،می تواند در بحث فداکاری شروع مناسبی برای تدریس شما باشد.
5ــ قصه ایی به نام کودک نیکوکار می تواند شروع مناسبی برای تدریس شما باشد.
روزی چند کودک با هم بازی می کردند .نزدیک محل بازی آنها چاهی بود که مردم از آن آب می کشیدند .یکی از بچه ها از کنار
چاه می گذشت .پایش لیز خورد و نزدیک بود در چاه بیفتد .کودک دیگری با چابکی دوید و او را گرفت که در چاه نیفتد .مادر بچه،
دوان دوان آمد و بچه اش را در آغوش کشید و از خوشحالی فریاد زد :آفرین به این کودک مهربان! و سپس رو به مردم کرد و گفت:
ببینید این کودک شجاع چگونه بچه مرا از مرگ نجات داد.
همه به این کودک دلیر و مهربان ،آفرین گفتند و از او پرسیدند:
اسم تو چیست؟
گفت :علی.
سؤال کردند :پسر که هستی؟
پاسخ داد :پسر ابوطالب هستم.
حضرت علی (ع) از کودکی شجاع و نیکوکار بود.
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6ــ اجرای یک مسابقه با طرح سؤاالتی که یکی از افراد یا گروهی از آنها با کلمه «بله» یا «خیر» پاسخ دهند ،می تواند شروع
مناسبی برای تدریس شما باشد .نمونه هایی از این سؤاالت عبارت اند از:
ــ آیا می دانید زندگی کنونی ما مدیون جانبازی شهیدان است؟
ــ آیا می دانید شهیدان چون شمع سوختند تا اسالم و ایران را روشن کنند؟
ــ آیا می دانید که در دوران دفاع مقدس ،جوانان مؤمن از سراسر کشور با انتخاب خود به جبهه رفته و برای دفاع از اسالم و
میهن جان داده اند ،اما تسلیم دشمن نشدند؟
ــ آیا با نام و زندگی و سخنان تعدادی از شهیدان آشنایید؟
ــ آیا یاد شهیدان همواره باید در خاطره مان باشد؟

فعالیت های درس
 بدانیم :این بخش در راستای تقویت و تکمیل مفاهیم اصلی درس ،قرار داده شده است .گفتنی است که محتوای این
بخش جزء درس بوده و در فرایند آموزش نقش قابل توجهی ایفا می کند.
تبرای
 کامل کنید :این ّفع ّ
الیت به صورت فردی انجام می گیرد .دانش آموزان با توجه به آموخته های خود احساس بیزاری و ّ
خود را از یزید و اطرافیان وی نشان می دهند.
 فکر می کنم :برای انجام این فعالیت ،از دانش آموزان بخواهید مطالبی را که در درس راجع به حضرت زینب(س)
روزمره خود تطبیق دهند .آنها باید بیاموزند که رفتار حضرت زینب (س) می تواند الگوی رفتار کنونی آنها و
آموخته اند با زندگی
ٔ
دوستان شان باشد .مهم ترین هدف این فعالیت ،توجه دانش آموزان به صبر ،استقامت ،مبارزه و پایداری حضرت زینب در برابر دشمنان
اسالم است.
گفت وگو کنیم :این فعالیت با هدف جمعبندی پایانی از درس طراحی شده است .معلمان گرامی می توانند هر ویژگی را به
یکی از گروه ها سپرده و نظرات دانش آموزان را جمع بندی نماید.
حیطه شناختی را برای دانشآموزان تثبیت و تقویت مینماید؛ بلکه اهداف
فراموش نکنیم این فعالیت نه تنها اهداف درس در
ٔ
درس در
حیطه عاطفی (نگرشی) نیز تقویت و تثبیت میگردد.
ٔ
ترجمه آن ،دانشآموزان در گروه های چند نفره با توجه به مضمون آیه ،پیرامون صبر
بیندیشیم :پس از روخوانی پیام قرآنی و
ٔ
حضرت زینب سالم الله علیها به گفت وگو بپردازند .در ادامه نمایندگان هر گروه نتایج بحث را بیان می کنند .توصیه می گردد در صورتی
که توضیحات دانشآموزان برای روشن شدن مفهوم پیام قرآنی کافی نباشد ،با طرح سؤاالتی آنان را در درک مفهوم پیام یاری کنید.
انتظار می رود دانشآموزان به مواردی از قبیل صبر در برابر شهادت امام حسین علیه السالم و دیگر شهدا ،صبر در برابر اسارت
و سخت گیری بر اسیران ،شب بیداری و خواب راحت نداشتن به دلیل محافظت از زنان و کودکان ،صبر در برابر دشمنان و ...اشاره
کنند.
 بگرد و پیدا کن :این فعالیت به منظور بسط و گسترش اهداف درس در ذهن دانشآموزان طراحی شده است .دانشآموزان
در این فعالیت ،با حضرت علی (ع) ،حضرت پیامبر (ص) ،حضرت فاطمه (س) ،حضرت خدیجه (س) ،امام حسن و حسین (ع) و
خانواده حضرت زینب (س) آشنا میشوند.
امام سجاد (ع) به عنوان اعضای
ٔ
با خانواده :دانش آموزان در این فعالیت با توجه به کلمات داده شده ،متن ارائه شده را تکمیل می نمایند.
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اهداف کلی

ــ آشنایی با پیام قرآنی

ــ آشنایی با حضرت زینب (س)
به عنوان یکی از زنان مؤمن

جدول ارزشیابی

عناوین کارنامه

شخصیت های دینی ،قرآن کریم
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شمارۀ
دروس

6

نشانههای تحقق

سطوح عملکرد
ــ نمونه های متنوعی از ویژگیهای حضرت زینب(س) را ذکر میکند.

خیلی ــ ضمن ابراز عالقه و ادای احترام نسبت به حضرت زینب(س)،برای الگوگرفتن از زندگی و اخالق
خوب و رفتار ایشان تالش می کند.
درباره آن توضیح می دهد.
ــ پیام قرآنی را می خواند و ضمن بیان مفهوم
ٔ

ــ چند نمونه از ویژگیهای حضرت زینب (س) را ذکر میکند.
ــ ضمن ابراز عالقه و ادای احترام نسبت به حضرت زینب(س) ،برای الگوگرفتن از زندگی و اخالق

و رفتار ایشان تالش می کند.
ــ پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند.

ــ نمونه هایی از ویژگیهای حضرت زینب(س) را ذکر میکند.
ــ ضمن ابراز عالقه و ادای احترام نسبت به حضرت زینب (س) ،برای الگوگرفتن از زندگی و اخالق
ــ بیان ویژگیهای حضرت زینب (س)
خوب
و رفتار ایشان تالش می کند.
به عنوان یکی از زنان مؤمن
ــ پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند.
ــ ابراز عالقه و تالش برای الگو گرفتن
از زندگی و اخالق و رفتار ایشان
ــ درک مفهوم پیام قرآنی

قابل
قبول

نیازمند
آموزش
و تالش
بیشتر

ــ با کمک آموزگار چند نمونه از ویژگیهای حضرت زینب (س) را ذکر میکند.
ــ با کمک آموزگار ضمن ابراز عالقه و ادای احترام نسبت به حضرت زینب (س) ،برای الگوگرفتن
از زندگی و اخالق و رفتار ایشان تالش می کند.
ــ به کمک آموزگار پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند.

دانستنی های معلم
1ــ این درس با هدف آشنایی با شخصیت حضرت زینب (س) نگاشته شده است .در بیان شخصیت ایشان میشد به دورههای
حادثه کربال و دوران اسارت .با مرور اجمالی بر
مختلف زندگی ایشان پرداخت :دوران کودکی ،دوران جوانی ،دوران حضور در
ٔ
اندازه دوران اسارت ایشان ،نمیتواند
زندگی آن حضرت مشخص میشود که در طول دورانهای مختلف زندگی ایشان ،هیچ دورانی به
ٔ
شایسته ایشان به دوران اسارت آن
گونه آن حضرت باشد .از این رو ،مناسب دیدیم تا برای معرفی
ٔ
گویای شخصیت استوار و علی ٔ
حضرت اشاره کنیم.
خانواده
2ــ در این درس به برخی از سختیها و رنجهایی که حضرت زینب کشیده است اشاره شده تا هم مظلومیت امام حسین و
ٔ
ایشان به خوبی نمایش داده شود و هم بیرحمی یزید و سپاهیان او ترسیم شود.
3ــ یکی از ویژگیهای این درس ،بیان این نکته است که اگر کسی برای خدا کار کند و برای خدا سخن بگوید ،حتی بزرگترین
و قویترین دشمنان خدا نیز از او میترسند و در برابر عظمت او سر تسلیم فرو میآورند (در داستان حضرت ابراهیم نیز به این مسئله
توجه شد).
بنده خوب خدا بود ،حتی یزید را هم مجبور به عقب نشینی کرد و ترس را در دل او
حضرت زینب با آنکه اسیر بود ،اما چون ٔ
جای داد.
4ــ از دیگر ویژگیهای این درس ،تبیین این مطلب است که اسیران کربال اگر چه اسیر بودند ،اما با رهبری حضرت زینب (س)
به گونهای در برابر یزید و اطرافیانش ایستادند که گویی یزید و یارانش اسیر شدهاند.
در پایان درس ،کودک داستان با بیان این جمله که «انگار که دیگر اسیر نیستیم» به این حقیقت اشاره میکند.
همچنین این نکته نیز قابل ذکر است که حرف حق هیچ گاه از بین بردنی نیست و عاقبت این حق و حقیقت است که می ماند هر چند
در ظاهر شاید برای مدتی پوشیده بماند .در این داستان با آنکه به ظاهر یزید و اهل باطل پیروز شده بودند ،اما باالخره این حرف حق و
پیروان آن بودند که در نهایت یزید را شکست دادند.
5ــ این درس فرصت خوبی است تا همکاران محترم ،حضرت زینب (س) را به عنوان الگویی نمونه برای مخاطبان و به ویژه
دانشآموزان دختر معرفی کنند .آن حضرت با آنکه زن بود اما شجاعانه در برابر زورگویان ایستاد ،در برابر مشکالت صبر کرد ،و در
اوج سختیها ناامید نشد و با کمک جستن از خدا بر قویترین زورگویان زمان خویش پیروز شد .او میتوانست بعد از شهادت برادر
و فرزندانش ناامید شود و تسلیم دشمن گردد ،اما یک انسان مؤمن هیچ گاه ناامید نمیگردد و عاقبت با استقامت پیروز میگردد.
6ــ در پایان ،این نکته به دانشآموزان بیان شود که دین اسالم با مبارزات و سختیها و جان فشانیهای کسانی چون امام حسین    (ع)
و حضرت زینب (س) به دست ما رسیده است و اگر اینان نبودند معلوم نبود که ما اکنون در چه وضعی بودیم .پس چه نیکوست قدر
دین خود را بدانیم و با عمل به دستورات شان قدردان تالشها و از جان گذشتگیهای بزرگان دین باشیم.
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