
این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با 

مراجعه کنید  آسمانهزار تومان به سایت علمی و پژوهشی دوقیمت فقط 

.www.asemankafinet.ir 

 

 

1 

 

مقطع         (1ماده درسی:دین وزندگی)             طرح درس روزانه

 دقیقه09مدت جلسه:        تحصیلی:متوسطه

پایه              موضوع درس:درپناه ایمان                                     

            درسی:اول

رئوس مطالب:رابطه شناخت و ایمان 

 و عمل

 چیدمان کالس:گروهی

 مراحل تدریس                                                              اهداف                                

هدف کلی:دانش آموزان با حقیقت -1

 ایمان آشنا شوند.

 برقراری ارتباط عاطفی؛حضور و غیاب و بررسی تکالیف-1

هدف های جزیی:دانش آموزان در پایان -2

 تدریس:

 الف(تبیین معنا و حقیقت ایمان

 ب(جایگاه ایمان در زندگی انسان

ج(وظیفه آدمی در گذر از شناخت و 

 رسیدن به ایمان و عمل

د(آشنایی با سخن امام علی)ع(در رابطه با 

 ایمان وعمل

 ه(آشنایی با جایگاه ایمان و علم 

ارزشیابی قبل از تدریس )اجرای آزمون از درس گذشته؛اجرای آزمون -2

 فتار ورودی؛اجرای پیش آزمون(ر

 ایجاد آمادگی و انگیزه در دانش آموزان با توجه به هوش های چندگانه-3

 معرفی درس جدید و بیان هدف های رفتاری-4

ارائه درس :)فعالیت های معلم و دانش آموزجهت رسیدن به هدف های -5

 رفتاری با روش های مختلف تدریس و

 آموزشی(به کمک وسایل کمک 

فعالیت های                 

 معلم

فعالیت                  

 های دانش آموز

 وسیله روش 
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هدف های رفتاری: -3

دانش آموزان در پایان یا 

 ضمن تدریس بتواند:

  

  

الف( آیات درس را تالوت 

 و ترجمه کند.

  

  

  

ب( با تدبر در آیات سوره 

 اسراء و نحل؛

ویژگی های مؤمن و 

اثرات ایمان را در زندگی 

 بیان کند.

  

  

ج(فرق اسالم و ایمان را 

 هوش

 مورد

 نظر

 موسیقیائی

 کالمی

 میان فردی

  

 منطقی

 درون فردی

 دیداری

  

  

 کالمی؛منطفی

 درون فردی

  

  

  

  

پخش آیات توسط 

معلم؛درخواست از دانش 

آموزان برای تکرار آیات و 

 ترجمه به طور گروهی

  

پخش آیات همراه با 

تصاویرمناسب؛ درخواست از 

دانش آموزان برای تدبر در 

آیات و پاسخ دادن به سؤاالت 

 مطرح شده.

  

  

معلم در مورد آیه توضیح 

 مختصری می دهد.

می خواهد از دانش آموزان 

در مورد اسالم آوردن و ایمان 

  

  

  

تکرار آیات و ترجمه به 

  صورت گروهی

  

  

  

به دقت به تالوت آیات 

توجه نموده و با تدبر در 

آیات به سؤاالت پاسخ 

 می دهد.

  

  

  

دانش آموز نظرات خود 

را بیان می کند 

مخصوصا با تأکید بر 

ارزیابی خود در رابطه با 

  

  

  

مشارکت 

 گروهی

  

  

  

پرسش و 

 پاسخ

  

  

  

بارش 

فکری و 

 توضیحی

  

  

  

  

  

 دیتا

  

ضبط  

 صوت

  

گچ و 

 تخته

  

 مقوا
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 بداند.)بیان کند(

  

  

د( بتواند دقیقا رابطه بین 

شناخت و ایمان و عمل 

 صالح را توضیح دهد.

منطقی 

 کالمی

 فضائی

 دیداری

 آوردن توضیح دهد.

  

معلم با طرح سؤاالتی ذهن 

دانش آموز را متوجه می کند 

که فقط شناخت سبب عمل 

 نیست

معلم شومیز یا مقوایی که 

 گفتار امام علی)ع(

روی آن نوشته شده را روی 

 تابلو نصب

 می کند 

  

 ایمان و اسالم.

  

  

با تفکر فردی به سؤاالت 

 معلم جواب می دهد

درمورد فرمایش امام 

 علی)ع( توضیح

 می دهد. 

پرسش و 

پاسخ و 

 توضیحی

فعالیت های الزم جهت 

ایجادآمادگی )ایجاد 

 انگیزه(

 -آوردن جمالتی از بزرگان در مورد افراد مؤمن  –بیان قصه ای از افراد مؤمن -پخش مناجاتی

ارزشیابی پایانی و تعیین 

 تکلیف:

 در کالس :پیدا کردن ویژگی های مؤمن از آیات 

 در منزل: پاسخ به سؤاالت اندیشه و تحقیق

 


