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 مشخصات کلی

    31تعداد فراگیران:            پنجم      یعنوان کتاب: هدیه های آسمان

 31درس: استاد:                    دقیقه       54مدت: 

 طراح:                                  عنوان درس:خورشید پشت ابر  

 آشنایی دانش آموزان با امام زمان )عج( هدف کلی

 هدف جزئی

 آشنایی با امام زمان )عج( به عنوان دوازدهمین ائمه شیعه

 آشنایی با شخصیت امام زمان )عج(

 آشنایی با داستان تولد امام زمان )عج(

 هدف رفتاری
زمان ماست که در غیبت  دانش آموزان پس از تدریس معلم بتوانند: بدانند که امام زمان )عج( زنده و امام

 بدانند که امام زمان به ما توجه دارند و باید از ایشان کمک بخواهیم. -به سر می برد

 سخنرانی و ..... -پرسش پاسخ -توضیحی روش تدریس

 ماژیک و ....... -پروژکتور -کتاب درسی وسایل آموزش

 رفتار ورودی
اطالعات در مورد  -جدید: درس قبل را یاد گرفته باشنداز دانش آموزان انتظار داریم برای شروع درس 

 و در فرآیند تدریس خوب گوش دهند. -امام زمان داشته باشند

 4با چهره ای شاد وارد کالس می شویم و با دانش آموزان سالم و احوال پرسی می کنیم و با ذکر نام و  کارهای مقدماتی
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به بررسی وضعیت جسمی و روانی دانش آموزان تن آن در گوشه ی سمت راست تابلو یاد خدا و نوش

می پردازیم همچنین محیط کالس را از نظر دما بررسی می کنیم. حضور و غیاب می کنیم اگر 

 کسی غایب بود علت غیبت را جویا می شویم و تکالیف آنها را بررسی می کنیم...

 ارزشیابی شخصی

 پاسخ دهند. از دانش آموزان انتظار داریم به سوا الت درس قبل

 امام یازدهم ما شیعیان کی بود؟ -3

 ؟دامام حسن عسکری در کجا به دنیا آمد و در کجا شهید شدن -1
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 6 به هر کدام یک نامه که موضوع آن شاید این جمعه بیاید می دهیم تا بخوانند. ایجاد انگیزه

 ارائه درس

داند که این نامه ها برای چه کسی بعد از خواندن نامه از آنها سوال می کنیم بچه های کی می 

نوشته اند؟ بعد از پرسش و پاسخ خای دیگر درس را به صورت توضیح برای آنها می گوییم که امام 

زمان )عج( آخرین امام ماست که از نظرها غایب شده وقتی به دنیا اومد خلفای عباسی قصد جان 

ر این امام بزرگوار امام حسن عسکری است اسم مادر امام زمان نرجس است و نام پد -امام را داشتند

 پیامبر اکرم از قبل مژده آمدن امام زمان را داده بود.

 گفتند که این امام وقتی بیایند جهان را پر از عدالت خواهد کرد و .......

 و زمان به دنیا اومدن این امام را به صورت قصه بیان می کنیم. 
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 6نچه گفته شد نکات مهم را به عنوان جمع بندی و نتیجه گیری بیان می کنیم: آخرین در پایان آجمع بندی و نتیجه 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با 

مراجعه کنید  آسمانهزار تومان به سایت علمی و پژوهشی دو قیمت فقط 

.www.asemankafinet.ir 

 

 

امام، امام زمان است که از نظرها غایب شد و پیامبر اکرم فرموده است امام زمان مانند خورشید  گیری

 پشت ابر است که از آن استفاده می کنیم.

 ارزشیابی پایانی

 پرسیم؟پیرامون درس از آنها سواالتی می 

 امام زمان چندمین امام بودند؟

 نام مادر و پدر امام زمان را بگویید؟

 امام زمان در کجا به دنیا اومدن؟
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 1 برای جلسه بعد یک نامه به امام زمان بنویسند و با خود بیاورد. تعین تکلیف

 

 


