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 سيد مصطفي علوي              نام درس:
 مهرباندست های 

  موضوع:

 عقايد

 هدف كلي: 
 شوند.آشنا می با برخی ويژگی های اخالقی و رفتاری امام علی ع  آموزان در اين درس دانش

 اهداف جزيي: 
 شوند: آموزان در اين درس با موارد زير آشنا میدانش

 خاندانشاهمیت صلوات بر پیامبر و  .1
 علی  امام صفات رفتاری  .2

 و نیازمندان رفتار امام با عموم مردم .3

 لیه السالمع علی  دوجمله از امام .4

 هدف رفتاري: 
رود در پايان اين درس بعضی از رفتارهای امامان و اخالق پسنديده ايشان را بیان كنند آموزان انتظار میاز دانش

 و رفتار آنان را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.

  تدريس: هاي مناسبروش

 (داستان، شعرمسابقه حضوری،  فعال ) ـ توضیحی

  هاي آموزشي:رسانه

 وايت برد ـ 
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 دست های مهربان

 مربی در آغازبرنامه این شعر را می خواند 

 نسیم دختر باد   سمان رسیدهآاز 

 برای مافرستاد خدا چه هدیه هایی

 هزارغنچه ناز  هزار دانه یاقوت 

 چشمه ازاوهزار  دیهزارباغ خورش

 بسوی مادوباره  فرشته هامی ایند

 سبدسبدستاره به روی بالهاشان

 کنار هم نشستند دوباره ماه وخورشید

 درود می فرستند  به حضرت محمد

 خب حاال برنامه رو با نام و یاد خدا آغاز می کنیم 

 یاد خدا دردل                  نام خدا بر لب                    خالق خوبیها                     صاحب روز و شب 

این طرح را روی تابلو بکشید و از کودکان بخواهید پس از یافتن پاسخ، ابتدا حرف های اول کلمات را 

  است برسندموضوع برنامه ،که کلمه ه دو بخوانند تا با به ترتیب ر کنار هم بگزارند سپس حروف آخر 

 

 

 

 

 

 امام علی ع

دل آرام -3 

گیرد به 

 ؟یادخدا.....

 

 22حرف -2

 الم؟الفبا...

 

نام خدا به -4

معنی بسیار 

 علیم؟دانا...

 

پنج تن آل  -1

 عبا؟...
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بله عزیزان برنامه امروز ما در مورد امام علی علیه السالم هست که با هم این جدول را حل می 

 جواب پرسش ها را در جدول بیابید و بگویید تا دور حروفش خط بکشیم.کنیم.

 بود؟ نام مادرش که همنام همسرش -1

 فاطمه

در آن به جای پیامبر ص  -2

 بستر خوابید؟

جای کوچکی در کوه که هر  -3

روز حضرت خدیجه یا او برای پیامبر 

 غارص غذا می آورد؟ 

کودکان کوفه برای درمانش به خانه ا  -4

 شیر ش آوردند؟

خانه  با آن از چشمه های مکه برای -5

  مشکآب می آورد ؟ 

تا به پای می داشت  بر راه افتاددر راه ،سنگ ع علی امام و یم سقف داشت بعضی از مادر شهر مکه  -6

 کوچهکسی نخورد ؟ 

 سلمانیار ایرانی امام ع و پیامبر ص؟  -2

 گل  دشمنش با زخم ،روی سرش ....گذاشت تا به رستگاری برسد؟ -8

 عسلسوغات و هدیه ای که برایش آورده بودند ولی آن را به کودکان یتیم بخشید؟  -9

 است میراث پیامبران علمحاال با حروف کج از راست به چپ و از چپ به راست سه کلمه را بخوانید  

 بچه ها کی می داند میراث یعنی چه ؟ 

 آفرین میراث یعنی چیزی که از دیگران به ارث می رسد.

 خب حاال ارث یعنی چه ؟ 

 ارث مالی است که مثال پسر از پدرش بعد از مرگ به او می رسد .

 پ د 1ه م ط ا  ف ع

 س ی 2ر ت س ب ل  و

 ی ن ا ی ت م 8ل گ

 3ر ا غ م م 9ل س ع

 5ک ش م ی ب 4ر ی ش

 ل ق ر ع ز ر ی م

 س ا 6ه چ و ک ا ا

 ث 2ن ا م ل س ت ن
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پس علم و دانش بهترین ارثی است که ما انسانها از پیامبران که بهترین بندگان خداوند است به ارث 

 برده ایم .علم  و عقل بهترین هدیه خدا به انسان ها و مخصوصا پیامبران است .

 دیگر از امام علی علیه السالم بخوانید  با حروف باقیمانده در جدول جمله ا ی حاال

خب کی می تواند این جمله را  مدارا و دوستی کردن با مردم از عقل است   « عقل استدوستی نیمی ز »

 بیشتر توضیح دهد.

مربی توضیحات کودکان را می شنود و جمع بندی می کند .انسان عاقل با مردم خوش رفتاری دارد با 

ما کمتر بیمار می آنان دوستی می کند با مهربانی و دوستی هم روحیه ما سالم تر می ماند و هم جسم 

 شود.

 باشیم.نعمت های خداوند شناس انشاهلل که همه ما قدر 

 امید واریم که پیرو خوبی برای امامان باشیم 

  امین 

 


