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 بسمه تعالی

 طرح روزانه درس بر اساس برنامه درس ملی

مشخصات 

 کلی

طرح درس 

 4شماره:

ماده درسی : پیام 

، های آسمان

 بینای مهربان

تعداد دانش 

 21آموزان: 

مدت تدریس:  تولمات :منطقه

 دقیقه 09

 21 صفحه تاریخ اجرا: پایه: هفتم مدرس:  آموزشگاه: 

 فعالیت های قبل از تدریس  

 بینای مهربان، نشانه های محبت ، شکرگزاری، نتایج شکرگزاری رئوس مطالب

اهداف کلی 

 جلسه

 آشنا شدن با قدرت خداوند و محافظت انسان به وسیله خداوند و فرشتگان)اصل توحید( 

 در این فرایند آموزش باید به اهداف زیر برسند:  دانش آموزان اهداف جزئی

 .می باشد آن ها د که خداوند همواره ناظر بر اعمال نبدان

  .دننشانه های محبت را بشناس

 .دنبا نمونه های محافظت توسط خداوند و فرشتگان آشنا شو

 .دنخداوند در زندگی را دریاب تاثیرمراقبت

  .دنتاثیر شکرگزاری در زندگی را بدان



 فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد واین 

قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت 

 www.asemankafinet.irن مراجعه کنید علمی و پژوهشی آسما
 

2 
 

 .دنبا استفاده صحیح از نعمت ها آشنا شو

ها و حیطه 

 اهداف رفتاری

  

 انتظارات از دانش آموزان در این درس 

 عرصه ها

 وظایف دانش آموزان در قبال:

خلقت  خدا

 طبیعت

 دیگران خود

ند و به معانی آیات ندرباره مطالبی که در درس آمده فکر ک تعقل

  دنو به نظارت او بیندیش دنتوجه کن

*  8

* 

 

در طول زندگی ایمان اشته  به مراقبت خداوند وفرشتگان ایمان

 دنباش

  * * 

به محبت خداوند و اینکه شکرگزاری باعث افزونی نعمت و  علم

کفر و ناسپاسی باعث از بین رفتن نعمت می شود علم داشته 

 دنباش

* * * * 

 ندن.در هنگام ضرورت به آیه های خوانده شده استشهاد ک1 عمل

 ندنعمل کن آد و به ن.راه های شکرگزاری را بشناس2

داده به درستی  آن ها ند به و.نعمت هایی را که خدا3

 دناستفاده کن

  * * 

به درس پیام های آسمان به عنوان درسی جهت درست  اخالق

د . آیاتی را که در این درس آمده نزندگی کردن احترام بگذار

به عنوان راه و روش درست استفاده کردن از نعمت های 

   

* 

 

* 



 فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد واین 

قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت 

 www.asemankafinet.irن مراجعه کنید علمی و پژوهشی آسما
 

3 
 

 .دنخداوند حفظ کن

 فعالیت های حین تدریس 

فعالیت های 

 یادگیری

فعالیت دانش آموزان )اندیشه ورزی ، دست ورزی،  فعالیت دبیر) ایجاد موقعیت یادگیری(

  خالقیت توأم با خودباوری، و خود ارزیابی(

ساماندهی 

 چیدمان کالس

 .شوند و می نشیننددانش آموزان در قالب گروه های چهار نفری به صورت رو در رو تقسیم می 

روش های 

 تدریس

 توضیحی ، بحث گروهی ، بارش فکری ، پرسش و پاسخ

امکانات و رسانه 

 های آموزشی

 کتاب ، ماژیک ، تخته، رایانه 

قبل از شروع 

 درس 

 دقیقه 5  سالم و احوال پرسی ، حضور و غیاب ، و بررسی وضعیت روحی و جسمی دانش آموزان

پیش بینی 

 رفتار ورودی

 چه کسی می تواند بگوید که اکنون در کالس چند نفر حضور دارند؟ 

  عالوه بر خودم و شما آیا کس دیگری در اینجا حاضر و ناظر است؟

 دقیقه 5

ارزشیابی 

 تشخیصی

 کسی می تواند بگوید چه کسی همواره ناظر ماست؟ 

 از نعمت های خداوند را نام ببرید. موردچند 

 خداوند قدر دانی کرد؟ چگونه می شود از نعمت های

 دقیقه 5

آماده سازی و 

 ایجاد انگیزه

 صورت می گیرد؟  یچرا در مکانی که دوربین مدار بسته است خالف کمتر

 ؟کسی خداوند را همواره مراقب خودش ببیند، خالف می کنداگر

 دقیقه 5
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ارائه ی درس 

 جدید 

لحاظ کردن 

ارزشیابی 

 فرآیندی

 عملی

 فعالیت معلم

بینای مهربان را برای دانش اموزان توضیح 

ا برای دانش اموزان داستان درس رمی دهم. 

تخته می نویسم  رویآیه را  شرح می دهم.

با ذکر این درباره اش توضیح میدهم.

توضیحات از دانش آموزان می خواهم در 

گروه بحث و گفت و گو کنند و بگویند چرا 

 گاهی با همه مراقبت های خداوند انسان

یکی از نشانه های  دچار حوادث می شود؟ 

محبت خداوند را که قدرت یادگیری می 

باشد توضیح می دهم و از دانش آموزان می 

خواهم چند نعمت را که مخصوص انسان ها 

می باشد نام ببرند. درباره شکرگزاری 

توضیحات الزم را با ذکر آیات آمده در درس 

 دهم. بیان میکنم و شکر واقعی را توضیح می 

 فعالیت های دانش آموزان

در حین تدریس با بحث و گفت و گو گروه 

ها با هم همکاری می کنند .به پرسش های 

مطرح شده پاسخ می دهند. سواالت متن را 

خودت را امتحان »بیرون می آورند . سواالت 

را  22را پیدا می کنند . جدول صفحه « کن

را « الهی»با کمک یکدیگر کامل می کنند . 

می خوانند و چند جمله در ادامه اش از زبان 

 خود می نویسند. 

 دقیقه 55

  فعالیت های بعد از تدریس 

خالصه درس و 

 نتیجه گیری

ن حاکی از اینکه خداوند ناظر اعمال ماست. نام بردن چند نعمت و آخواندن یک آیه یا معنی 

واقعی . بیان سخن امام ن و نتایج شکرگزاری . توضیح دادن شکر آچگونگی شکرگزاری از 

 

 دقیقه 12
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 با یک حدیث یا یک بیت شعر کالس پایان می پذیرد.

 صادق)ع( در باره شکر نعمت

را نام ببرید که مخصوص  ی خداوندچه کسی همواره ما را می بیند؟ چند نمونه از نعمت ها ارزشیابی پایانی

 انسان است. چرا باید همواره شکرگزار نعمت های خداوند بود؟ 

 دقیقه 5

تعیین و تکلیف 

و فعالیت های 

 کالسخارج از 

ن ها را یاری فیانشان اتفاق افتاده که خداوند آحوادثی که در طول زندگی برای آن ها یا اطرا

هُوَ مَعَکُم » نموده و آیه  بخوانند . مقوایی را تهیهدر کالس کرده را نوشته و در جلسه آینده 

 را رویش نوشته و در کالس نصب کنند.« ما کُنتُم  أینَ

 

 دقیقه 5

تعیین و تکلیف 

برای جلسه 

 آینده

 دقیقه 5 حفظ کردن آیات ستاره دار با معنی و پرسش از درس گفته شده  


