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   آسمانی طرح درس روزانه پیام های                                          تعالی: بسمه

دقیقه 09 مدت زمان تدریس:                                                    ستون دیننام درس:         11شماره درس:     

 آشنایی با اهمیت نماز در زندگی واهمیت نماز اول وقت

 آشنایی با اینکه نماز از چه چیزهایی انسان را حفظ می کند؟

 آشنایی با واجبات و ارکان نماز

  اهداف کلی درس

1 

 بیان کند که نماز بخصوص نماز اول وقت چه تاثیری در زندگی انسان دارد؟

 بیان کند که نماز انسان راچه چیزهایی مصون نگه می دارد؟

نماز چیست؟ بیان کند که واجبات و ارکان اصلی  

 فرق بین ارکان نماز و غیر ارکان نماز را بیان کند.

 2 اهداف رفتاری درس

دقیقه09 -سنجش میزان درک وفهم دانش –ارزیابی از درس قبلی وپاسخ به سواالت درس  

 آموز از درس قبلی

ارزشیابی ورودی  و 

 تشخیصی از درس قبلی

0 

 

........................ 

پرسش و پاسخ  –سخنرانی  –بحث گروهی  –فعال   4 شیوه تدریس 

 

........................ 

تخته سیاه –گچ  –کتاب    5 وسایل تدریس 

دقیقه5 ایجاد –رسیدگی به وضعیت کالس و دانش آموزان  –حضور و غیاب دانش آموزان  

رفع اشکاالت احتمالی درس قبلی  –انگیزه برای درس جدید   

ماده سازیآ  6 

 

 

روخوانی درس جدید توسط دانش آموزان-1  

توضیح در مورد مطالبی که خوانده می شود.-2  

 7 ارائه درس جدید



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

این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید .
 

 

دقیقه49 توضیح آیات درس-0   

استخراج سوال و پاسخ آنها توسط دانش آموزان در فرصت داده شده و همچنین  -4

 استخراج پاسخ سواالت اخر درس با کمک دبیر و همکاری شاگردان

حین درس بیان نکات آ موزنده  و اخالقی در -5  

دقیقه5 پرسش از مطالب مفید و آموزنده –سوال و جواب کوتاه    8 ارزیابی بعد از تدریس 

دقیقه5 بیان  چند حدیث و آیه در مورد درس ، تا دانش آموزان با استفاده از آنها راه  

را روشنتر بپیمایند زندگی  

 

موزندهآبیان نکات تربیتی و   

 اخالقی

0 

دقیقه5 آماده کردن درس برای جلسه بعد  برای پرسش و پاسخ کالسی    

 بیان نکاتی از احادیث و آیات در مورد درس جدید در صورت  آمادگی    

ف برای جلسه ین تکلییتع

 بعد

19 

 

........................ 

 11 اختتامیه با دعا و صلوات بر پیامبر رحمت درس خاتمه می یابد 

 


