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1 
مشخصات 

 کلی

 نوادگی مربی:                نام آموزشگاه:      نام و نام خا

 سالروز امامت امام زمان )عج(نام واحد یادگیری:     

 دقیقه         تاریخ تدریس:          03موضوع فعالیت:                              مدت زمان اجرا: 

 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       کاغذ و چست و قیچی      لوحه های آموزشی

 کریم

مداد رنگی یا       پازل های آموزشی     قصه گوییکارت های             کتاب کار کودک

   پاستل

 و فایل صوتی آموزشی. ضبط صوت

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             روش گروهی 

  جمع خوانی             پرسش و پاسخ                    همیاری 

 آشنا شوند. سالروز امامت امام زمان )عج(در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با  کلیهدف  5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 آشنا شوند.با سالروز امامت امام زمان )عج(  -1

 اهداف رفتاری:

 ش آموز بتواند: پس از پایان تدریس انتظار می رود دان

 )درک و فهم( اسند.نبا امام زمان خود را بش -1

 را درک کنند. )درک و فهم( جشن نیمه شعباناهمیت  -2

 )دانش(دعای فرج را بخوانند.  -3

 شعر در مورد امام زمان )عج( را حفظ کنند. )دانش( -4

 

  رفتار ورودی 7
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 آشنا هستند. دوازده امام )ع(دانش آموزان با  -

 

8 

های فعالیت 

دماتی و مق

زمینه سازی 

 برای تدریس

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

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

 .کنم می شروع را درس قبل درس از

 شرح فعالیت 9

 .پرسم می گذشته درس از سواالتی آموزان دانش از جدید درس ارائه از قبل: یصیتشخ ارزشیابی

 :خوانم می را زیر شعر انگیزه ایجاد برای

 لطف به             و پاکی به من سالم              آسمانی قلب هب               و مهدی به من سالم

 مهربانیش و

 می که         ای لحظه به من سالم      او ظهور سندر می که             ای لحظه به من سالم

 او عبور درس

 داده که          حضرتی به من سالم    او دست به رسد می که             ای بوسه به من سالم

 آبرو و مهر

 رتقد به           او دست به من سالم            قامت به من سالم                   او قد به من سالم

 امامتش

 

 : کنم می تعریف کودکان برای گویی قصه شرایط رعایت و کودکانه انیزب با را داستان این سپس

 که داشت خانه در کوچکی پسر. کرد می زندگی ما( ع) یازدهم امام که پیش خیلی زمانهای در

 آنها. بودند عباسی خلفای( ع) امام دشمنان داشتند دشمنانی پسرش و( ع) امام بود مهدی اسمش

 تعدادی جز به گرفتند می را او سراغ جا همه و ببرند بین از را کودک این که بودند گرفته تصمیم

 نزدیکان از ای عده روزی. نداشت اطالعی ایشان زندگی محل از دیگری کس، (ع) امام نزدیکان از

( ع) امام. کند معرفی را خود از بعد امام و جانشین که کردند خواهش او از( ع) عسکری حسن امام

 و داد پاسخ آنها تقاضای به بشناساند و دهد نشان اطرافیان به را (عج) دوازدهم امام اینکه برای هم

 حاضر مجلس در بود دیده را او کسی کمتر زمان آن تا که را( عج) مهدی خود فرزند تا داد دستور

 روزها آن در که خود دوازدهم امام با زیرا، شدند خوشحال بسیار آنها. دیدند را او مردم و کردند

 می که نزدیکان از یکی. کرد فوت( ع) یازدهم امام که وقتی. شدند آشنا بود کوچکی بچه پسر

 گفت و کرد استفاده وضعیت این از ندارند خبر( عج) مهدی حضرت وجود از مردم از خیلی دانست



ط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و فایل فقاین 

زار تومان به سایت طرح درس با قیمت فقط دو ه نقابل ویرایش ای

 www.asemankafinet.irه کنید .علمی و پژوهشی آسمان مراجع
 

 

 را( ع) امام جنازه مردم قتیو. بود خواهم شیعیان امام یازدهم امام از بعد که هستم کسی من که

 (ع) عسکری حسن امام جنازه بر خواسته و آمد جلو شخص همان بردند، قبرستان به تدفین برای

 مردم موقع این در. نماید معرفی دوازدهم امام و او جانشین را خود وسیله این به و بخواند نماز

 پدر جنازه کنار از نیز را مرد نآ و آمد جلو و زد کنار را جمعیت کودکی ناگهان که شدند متوجه

. کرد معرفی( ع) عسکری حسن امام پسر را خود و خواند نماز خویش پدر جنازه بر و کرد دور خود

 تصمیم است زنده( ع) عسکری حسن امام پسر که شد مطلع و رسید خلیفه گوش به خبر این

 از، بماند زنده( عج) دیمه حضرت خواست می خدا ولی. بردارد میان از را او شده طور هر گرفت

 داد و عدل از پر را دنیا و کند ظهور بداند مصلحت خداوند که روزی تا شد غایب نظرها از رو این

 .کند

 :خوانم می نیز را زیر شعر و

 ما آخر امام               خدا امر به ولی     /    مظلوم چه شدند شهید            معصوم امام یازده

 در شیعه       ساله چندین و هزارنیامد               /        شد غائب             بد مردم چشم از

 انتظاره

 رو دشمن      کنه می ظهور مهدی/             پیروزی وقت شه یم              روزی یه باالخره

 کنه می دور

 کنیم دعا           شیعه های بچه ما/           لسنب و یاس و نرگس     گل از پر شه می جهان

 همیشه

 را ما امام یارب                      یا خدا بگیم مبا ه                                          

 یاد چه مروزا پرسم می آموزان دانش از و خوانیم می هم با را فرج دعای آخر در: بندی جمع

 .دهند توضیح را اند گرفته یاد که مطلبی تا کنم می راهنمایی را ها آن و ؟گرفتیم

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

 .دهند توضیح شعبان نیمه جشن مورد در خواهم می آموزان دانش از:  پایانی ارزشیابی -
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 پایان تدریس
 بکشند.( عج) نزما امام مورد در نقاشی یک خواهم می آموزان دانش از

 

 


