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1 
مشخصات 

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:                نام آموزشگاه:         

 نام واحد یادگیری: آشنایی با عید فطر 

 تدریس:          دقیقه         تاریخ 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       یکاغذ و چست و قیچ      لوحه های آموزشی

 کریم

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

   پاستل

 ضبط صوت 

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             روش گروهی 

  جمع خوانی             پرسش و پاسخ                    همیاری 

 در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با عید فطر آشنا شوند. هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 با مفهوم عید فطر آشنا شوند. -1

 

 اهداف رفتاری:

 یان تدریس انتظار می رود دانش آموز بتواند: پس از پا

 اهمیت عید فطر را درک کنند. )درک و فهم( -1

 با اعمال روز عید فطر آشنا شوند. )دانش( -2

 بدانند عید فطر روز اول ماه شوال است. )درک و فهم( -3

 شعر در مورد عید فطر را حفظ کنند. )دانش( -4

  رفتار ورودی 7



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
 

 

 آشنا هستند. و شب قدر اهمیت ماه رمضاندانش آموزان با  -

 

8 
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مقدماتی و 

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 تشخیصی: قبل ارزشیابی

 می خوانم: را زیر شعر انگیزه ایجاد برای

 ساله مسلمین عیده ترین قشنگ /        این         دوباره میاد  عید نو ماه دیدن با

 الهوش لهاوّ ها داری روزه /       بعد از      وبارهد شدیم پاک رفته رمضان ماه

 حاله با ها زندگی باشه حدی جا  هر/      بهاره هم شوال خوشحالند همه خیلی

 کنم: می تعریف را داستان این سپس

 تا خواست( السالم علیه) امام از زیاد اصرار با مونمأ. رسید راف عین بود. مونمأ دولیعه( ع) رضا امام

 مرا پذیرفتن در تو و من میان که را یطشرو: فرمود مونمأ فرستاده به رضا امام. بخواند را زنما او

 .میدانی خودت بود، والیتعهدی

 لعم این با خواهم می من: که داد پیغام مونمأ اشمب معاف امور گونه این از من که بود این بنابر

 رضا امام نکردن قبول و مونمأ سوی از ها پیغام. بشناسند را شما ضیلتف و دیاب آرامش مردم دل

 این از مرا دارم دوست: فرمود خلیفه اصرار اثر در( ع) رضا امام که آن تا داشت ادامه پیوسته( ع)

 عید نماز برای المؤمنین امیر و بوده رپیامب همچنانکه من داری، نمی معاف اگر و داری معاف امر

 به را عید مراسم و بیا بیرون داری دوست که طور هر: گفت مونمأ. آمد خواهم، آمدند می بیرون

 جمع و رضا امام منزل مقابل در زود صبح مردم، تمام و سرداران داد دستور. آن گاه برسان انجام

 رضا امام وجود از گیری بهره و مراسم در شرکت برای مشتاقانه مرو مردم خیر این انتشار با. شوند

 از که را سفیدی عمامه و کرد غسل و امام کرد، طلوع شیدخور که هنگامی. کردند آماده را خود

. انداخت شانه دو میان را دیگر سر و سینه روی را آن سر یک و گذاشت سر بر بود شده تهیه پنبه

 پیکان عصای گاه آن. کنند چنان داد دستور دوستدارانش و پیروان همه به و زد کمر به را دامن

 سایر و پیراهن و پا برهنه بود که حالی در حضرت آن ،آمد نبیرو منزل از و گرفت دست به داری

 کرده چنین نیز آنان که - خویش نزدیک باران و غالمان همراه به، بود زده کمر به را هایش لباس

 سر رضا امام منزل، از خروج موقع. کردند حرکت مصلی سوی به منزل از شکل همین به - بودند
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 خاصی روحانیت و صالبت با انچن آن تکبیرها این ت،گف کبیرت چهار و کرد بلند آسمان سوی به

 و نظامیان و سرداران. هستند آواز هم حضرتش نوای با دیوار و در و آسمانگویی  که میشد ااد

 رضا امام که هنگامی بودند، کشیده صف منزل بیرون در تمام آراستگی و آمادگی با که مردم سایر

 سر تکبیر ادفری او با هماهنگ و رضا امام از پیروی به کردند مشاهده صورت آن به را یارانش او

 مشتاق مرد و زن هزاران ناله و گریه از آن دنبال به و داد سر یرتکب فریاد یکپارچه مرو شهر. دادند

 پیاده خود های مرکب از دیدند حال آن با را حضرت که هنگامی سرداران آمد، در لرزه به بیت اهل

 (ع) رضا حضرت. افتادند راه به ماما دنبال به و گذاشتند کنار و آورده در را دخو های کفش و شدند

 در: گوید می خادم یاسر. میگفت تکبیر سه و ایستاد می بار یک قدم ده هر و رفت می راه پیاده

 یکپارچه مرو شهر. است گشته آواز هم او با وهک و زمین و آسمان که کردیم می خیال ما حال این

 به وضع اینرضا با  امام اگر: گفت مونمأ به اوضاع این مشاهده با سهل بن فضل ،بود ونشی و گربه

 هم در را حکومت طومار اشاره یک با است ممکن و شد خواهند او مجذوب مردم ،برسد مصلی

 تا برگردد. بخواهی او از که است بهتر من نظر به پیچند

 رضا امام. گردد بر راه میانه از تا نمود خواست در رضا حضرت از و فرستاد را کسی وراف مه مونمأ

 .برگشتند منزل به و شده اسب سوار و طلبید را خود های کفش هم

 در که هستند روزهایی روزها، این. هستند اهلل ایام روزها از بعضی: گویم می آموزان دانش به سپس

 این... و شده نازل ذابع یا شده نازل قرآن مثال است افتاده اتفاق مهمی و خاص حوادث ها آن

 روز فطر عید. است قطر عید خاص و مهم روزهای از یکی. ترند مهم روزها دیگر به نسبت روزها

 اعمال دارای روز این کند می اعالم را انضرم مبارک ماه پایان که روزی؛ است شوال ماه اول

 مهربانی مورد در...  و فقرا به قطره زکات پرداخت فطره عید روز نماز خواندن مانند است خاصی

 .دهم می توضیح خداوند

 کنم می راهنمایی را ها آن و؟ گرفتیم یاد چه امروز مپرس می آموزان دانش از آخر در: بندی جمع

 دهند. توضیح را اند گرفته یاد که مطلبی تا

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

 دهند توضیح فطر عید روز مورد در خواهم می آموزان دانش از: پایانی ارزشیابی -
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 پایان تدریس
 بکشند. فطر عید درمورد نقاشی یک خواهم می آموزان دانش از

 


