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 طرح درس:

 یک جهان جشن هدیه های آسمانی درس 

 پایه پنجم ابتدایی
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 اهداف کلی :

 آشنایی با واقعه غدیر خم و اهمیت آن 

 اهداف جزیی و رفتاری : 

 آشنایی با واقعه غدیر خم 

 آشنایی با عید غدیر و مراسم آن 

 اشتیاق به شرکت در مراسم عید غدیر

 یرمشارکت در برگزاری مراسم عید غد

 آشنایی با پیام قرآنی 

 انتظارات 

 انتظار می رود واقعه غدیر خم را توضیح دهد

 انتظار می رود غدیر خم را به عنوان عید بزرگ مسلمانان بداند 

 مشارکت در برگزاری مراسم عید غدیر 

 پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را درک می کند 

 مفاهیم کلیدی : 

 عید غدیر 

 جانشینی 

 یت وال
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 تابلو -کتاب  وسایل الزم:

 

 

 پیش از تدریس : 

رسید و بپ ابتدا از دانش آموزانی که سید هستند بخواهید نام و نام خانوادگی خود را کامل بگویند

 که می دانند چرا اول اسم آنها سید آمده است .

 آیا آنها در روز عید غدیر خم مهمان دارند ؟ یا به دیدن سید های بزرگتر می روند ؟ 

 تدریس : 

باره با این پیش زمینه و پرسش و پاسخ متن درس را بصورت داستانی شیوا و رسا بخوانید  و در

 د .اشباین روز تاریخی توضیح کاملی دهید . فعالیت برایم بگو تکمیل کننده آموزش این درس می 

 سپس شعر را بصورت همخوانی  با هدف ایجاد حس خوشاید و انگیزه ادامه درس خوانده شود .

ه و در قسمت گفتگو کنید این فعالیت با هدف تثبیت مقاهیم درس از طریق ارایه نظرات در گرو

 مشارکت طراحی شده است .

ره بقه دار بوده اشادر قسمت ایستگاه فکر به بحث درباره اینکه جانشینی حضرت علی امری سا

 کنید و توضیحات تکمیلی ارایه دهید

ل فضای سپس دانش آموزان را گروه بندی کنید و با توجه به تصویر خوانی ببین و بگو هر گروه به

 حضرت علی به عنوان شایسته ترین فرد برای جانشینی اشاره کند

ه بینی و مذهبی در قسمت در آخر ایجاد حال و هوای شاد در کالس به جهت برگزاری جشن های د

 کار ببندیم مد نظراست که هر گروه می تواند ایده خود را ارایه دهد
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 فعالیت : 

د را ی روناعمال و کارهایی که در روز عید غدیر خم انجام می دهند و به دید و بازدید چه کسانی م

 به کالس ارایه دهند

اهیم دینی از طریق جستجو با قسمت با خانواده با هدف تقویت نگرش دانش آموزان به مف

 همفکری خانواده انجام شود

 ارزشیابی :

 واقعه غدیر خم را توضیح می دهد

 غدیر خم را به عنوان عید بزرگ مسلمانان می داند و در مراسم آن مشارکت می کند 

 پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را درک می کند 

 


