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موارد کلی 

 در تدریس
 دبستانی پیش دینی مفاهیم و قرآن درس طرح

1 
مشخصات 

 کلی

     نام و نام خانوادگی مربی:               نام آموزشگاه:     

 مفهوم انتظار امام زمان )عج(نام واحد یادگیری:     

 دقیقه         تاریخ تدریس:          03ت زمان اجرا: مد                   موضوع فعالیت:          

 نوع فعالیت 2
      نقاشی       نمایش اخالق        قصه گویی       کار دستی      شعر و سرود 

   فعالیت های علمی )مشاهده، گردش علمی، بحث و گفتگو، آزمایش(                بازی 

3 
وسایل مورد 

 نیاز

 کتاب واحد یادگیری انس با قرآن کریم      کاغذ و چست و قیچی      ی آموزشیلوحه ها

مداد رنگی یا       پازل های آموزشی     کارت های قصه گویی            کتاب کار کودک

   پاستل

 فایل آموزشی، ضبط صوت و کامپیوتر

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

پرسش و           همیاری           سخنرانی       قش ایفای ن            روش گروهی 

   پاسخ 

  جمع خوانی 

 آشنا شوند.مفهوم انتظار امام زمان )عج( در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با  هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 آشنا شوند. منتظر ماندنمفهوم با  -1

 اهداف رفتاری:

 موز بتواند:پس از پایان تدریس انتظار می رود دانش آ       

 )درک و فهم(اهمیت انتظار را درک کند.  -1

 )درک و فهم(با امام زمان خود آشنا شوند.  -2

با یک نقاشی در مورد امام زمان )عج( عالقه ی خود را به امام زمان )عج( نشان دهند.  -3

 (عاطفی)

 

 با امام زمان )عج( و جشن نیمه شعبان آشنا هستند.دانش آموزان  - رفتار ورودی 7
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8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

با لبخند وارد کالس می شوم اول با نام خدا درس شروع می کنم بعد احوالپرسی و حضور و غیاب 

پرسیدن دلیل غیبت دانش آموزان و پرسش  از دانش آموزان )ضمن توجه به حال و روحیه آنان( و

 از درس قبل درس را شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

 .زان سواالتی از درس گذشته می پرسمارزشیابی تشخیصی: قبل از ارائه درس جدید از دانش آمو 

 را می خوانم: یک کلیپ در مورد امام زمان )عج( پخش می کنم. و شعر زیر انگیزه ایجاد برای

 خورشید             در پشت ابری     /        هم با شهامت                هم کوه صبری  مانند

 هم پاک و زیبا             هم مهربانی          /        یعنی امام و                  صاحب زمانی

 هم با دعایی   هر روز و هر شب        در یاد مایی            /       هم با محبت             

 آن چهره ات را           می دیدم ای کاش   /      مهدی )عج( خوبم       در قلب من باش 

 

 :کنم می تعریف کودکان فهم قابل و کودکانه زبان به را زیر داستانسپس 

))صاحب آینه ها(( من یکی از اصحاب امام حسن عسگری )ع( بودم که روزی امام یکی را به دنبالم 

آهسته  تاد وقتی خدمت امام )ع( رسیدم ایشان در بستر بیماری بودند تا سالم کردم امام )ع(فرس

جواب سالمم را دادند پرسیدم موالی من با من کاری داشتید؟ امام )ع( نامه هایی را به دست من 

ب نامه دادند و فرمودند باید این نامه ما را به شهر مدائن ببری و به دست دوستان ما برسانی و جوا

ها را نیز بیاور و این را هم بدان که سفر پانزده روز طول می کشد. من نامه ها را برداشتم و چون 

می دانستم که امام )ع( را مسموم کردند از امام )ع( سوال کردم ای پسر پیامبر )ص( پس از شما 

س جواب نامه چه کسی پیشوای ما خواهد بود؟ امام )ع( آهسته چشم باز کردند و فرمودند هر ک

های مرا از تو بخواهد و هر کس که بر جنازه ی من نماز بخواند و هر کس بگوید در کیسه ای که 

ها را دادم و جواب ها گرفتم وقتی به همراه داری چیست او امام تو است. من به مدائن رفتم و نامه

امام به شهادت  سامراء رسیدم دیدم جلوی درب خانه ی امام عسگری )ع( شلوغ است فهمیدم که

رسیده اند در همین فکر بودم که برادر امام ما که مرد خوبی نبود به طرف بدن امام )ع( رفتن تا 

نماز را بر بدن امام عسگری موال بخواند ناگهان کودکی از پشت پرده ای نورانی بیرون آمد و با 

م. این اولین نشانه بود صدایی محکم گفت: ای عمر عقب بایست من بر جنازه ی پدرم نماز می خوان

بعد از نماز فرزند امام )ع( جلو آمد و به من گفت جواب نامه های پدرم را بده همان جواب هایی که 

قدر از این که امام خو را شناخته االن در کیسه گذشته ای. من جواب نامه ها را به امام دادم و این 

ی فکرها بودم که ناگهان مأموران خلیفهام خوشحال بودم که بی اختیار اشک می ریختم. در این 

ی نورانی از ستمگر وارد خانه شدند و سراغ فرزند امام )ع( را گرفتند اما فرزند امام پیشت پرده
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چشم ها غایب شد. از آن لحظه فرزند امام یعنی حضرت مهدی )عج( از نظرها غایب شد و دیگر 

سال بعد ادامه  69ک آن حضرت این غیبت که تا کسی او را ندید مگر چند نفر از یاران بسیار نزدی

 داشت به غیبت کوچک )صغری( معروف است.

سپس به دانش آموزان می گویم: یکی از بهترین عبادت ها که ثواب بسیاری انتظار ظهور امام زمان 

و دعا برای فرج آن حضرت است. یکی از بهترین زمان ها برای توجه، انس و زیارت امام زمان )عج( 

ز جمعه است. چه خوب است در این روز به مکانی خلوت رفته و به امام خود سالم کنیم و با رو

احترام و ادب با او حرف بزنیم. امام زمان )عج( حرف های ما را می شنود هر چند چشمان ما او را 

از طرف ما نبیند. ما می توانیم از خدا بخواهیم ثواب نمازها، قرآن خواندن ها، یا عزاداری هایمان را 

 به امام زمان هدیه بدهد. ما از این راه می توانیم محبت و عالقه خود را به امام زمان نشان دهیم.

 جمع بندی:

در آخر از دانش می پرسم چه یاد گرفتیم؟ و آن ها را راهنمایی می کنم تا مطلبی که یاد گرفته اند 

 را توضیح دهند.

 درس و پرسیدن سواالتی از دانش آموزان.  ارزشیابی تکوینی: مروری دوباره درباره ی -

 توضیح دهند. انتظارارزشیابی پایانی: از دانش آموزان می خواهم در مورد مفهوم  -

11 
های فعالیت

 پایان تدریس

 را رنگ آمیزی کنند. امام زمان )عج(می خواهم کاربرگ مربوط به  دانش آموزاناز 

 خود را به امام زمان )عج( نشان دهند. عالقه ی با یک نقاشی در مورد امام زمان )عج(

 

 


