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 آشنا شدن دانش آموزان با امام دوازدهم یعنی صاحب الزمان )عج( هدف کلی

 اهداف جزیی

 

مفهوم انتظارآشنایی دانش آموزان با صاحب الزمان و   

 مفهوم انتظار را درک و بیان کنند

 با اعیاد مذهبی بخصوص عید نیمه شعبان آشنا شوند

 روحیه هنر دوستی در آنان تقویت شود.
 

 اهداف رفتاری

 . پی بردن به ارزش هدیه1

 . در بحث و فعالیت های گروهی با عالقه شرکت کنند2

 . منظور و هدف نهایی درس را بیان کنند3

 نسبت به ائمه معصومین خصوصاً با امام زمان )عج( احساس محبت و عالقه پیدا کنند.. 4

 -ماژیک  –اسامی و القاب امام دووازدهم  –کتاب درسی  وسایل مورد نیاز

بعد از حضور و غیاب و احوالپرسی از دانش آموزان می خواهیم که نام دوازده امام را به  ارزشیابی ورودی

 ترتیب بیان کنند

معلم با استفاده از کارت هایی که از قبل نام و القاب حضرت مهدی نوشته شده را با خود  ایجاد انگیزه

به کالس آورد و روی تابلو می چسباند و بعد نام گروه ها را از روی همین کارت ها جدا 

 کرده و نام گذاری می شود.

 موضوع: روزی که باران می بارید   دبستان         پنجم نام درس : فارسی
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آماده کرده را در اختیار دانش آموزان قرار می مرحله اول: در ابتدا سواالتی را که از قبل  ارائه درس

دهد تا به صورت فردی پاسخگو آن سواالت باشند و دانش آموزان مواجه با موضوع 

 درس شوند و خود را ارزیابی کنند.

 . به نظر من خداوند امامان را فرستاد تا............................1

 که .................................... کسانی لیاقت و شایستگی رهبری را دارند 2

سوالها را جمع آوری کرده و نمره آن را لحاظ می کند. بعد از  مرحله دوم: معلم

 پاسخهای فردی از دانش آموزان می خواهیم تا پاسخ ها را در میان گروه بررسی کنند.

 

 

 جمع بندی

اسخ های درست تر را از روی جدول انتخاب و به دانش این قسمت پ در

آموزان انتقال می دهد. در مورد درس هر نکته ای ضروری به نظر می رسد 

 بیان می کند تا دانش آموزان هدف درس را متوجه شوند 

 2سوال  1سوال  هااسامی گروه

 مهدی

 قائم

 صاحب الزمان
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پس از آنکه از روی درس یکبار نیز مرور شد ، سواالتی را که مربوط به  ارزشیابی پایانی

درک دریافت و چند سوال دیگر را که از قبل آماده کرده را در ظرفی 

ریخته و هر گروهی به دلخواه برگه ای را بر می دارد و با مشورت، خود را 

 آماده پاسخ گویی می کند.

 . این اتفاق در چه روزی افتاد؟1

 . چرا امید دکان پدر بزرگ را از همه زیباتر می دانست؟2

 کسی کار می کرد؟ .امید در مغازه چه3

 . درس را در منزل برای افراد خانواده بخوانند1 تعیین تکلیف

 تهیه کرده و مطالعه کنند . کتاب داستانی در رابطه با این امام2

. حدیثی از ائمه در رابطه با شخصیت این امام بزرگوار تهیه کرده و به 3

 کالس درس ارائه دهند.

 کشیده و به کالس بیاورند.. نقاشی در رابطه با نیمه شعبان 4

  

 


