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

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

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید .
 

 

آسمانی  طرح درس روزانه پیام های                                      تعالی: بسمه  

دقیقه 09 نام مدرس  :   مدت زمان تدریس:                       تلخ وشیریننام درس:         3شماره درس:    

 آشنایی با سر انجام زندگانی مومنان ، کافران ،–آشنایی با زندگانی پس از مرگ 

-منافقان   

  اهداف کلی درس

1 

دانش آموز بفهمد که زندگی پس از مرگ حقیقت دارد و انسان جزا یا پاداش اعمال 

 خود را در جهان دیگر دریافت خواهد کرد .

 بداند که اگر مومن یا کافر باشد چه سر انجامی در انتظار اوست.

 2 اهداف رفتاری درس

دقیقه39  میزان سنجش– درس سواالت هب وپاسخ قبلی درس از ارزیابی 

قبلی درس از آموز- دانش وفهم درک  

ارزشیابی ورودی  و 

تشخیصی از درس 

 قبلی

3 

 

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

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

 

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

تخته سیاه –گچ  –کتاب    5 وسایل تدریس 

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

رفع اشکاالت  –ایجاد انگیزه برای درس جدید –دانش آموزان 

ماده سازیآ  6 
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 احتمالی درس قبلی 

 

 

دقیقه49  

روخوانی درس جدید توسط دانش آموزان-1  

توضیح در مورد مطالبی که خوانده می شود.-2  

توضیح آیات درس-3  

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

داده شده و همچنین استخراج پاسخ سواالت اخر درس با 

 کمک دبیر و همکاری شاگردان

بیان نکات آ موزنده  و اخالقی در حین درس -5  

 توضیح کامل :

 تابلو روی را(  شیرین یا تلخ) درس عنوان ،  تدریس برای معلم

 امروز ها بچه:    که دهد می توصیح ها بچه وبرای نویسد می

 آشنا دایره دو بااین شما. کشم می دایره دو شما برای من

  هستید

دنیا                                آخرت            

 دایره از توان می چطور شما نطر به ها بچه:  کند می سوال بعد

 خود بعد.  شنود می را ها بچه نظر رفت؟ آخرت دایره به دنیا

 کند وصل آخرت به را دنیا که باشد پلی باید هک دهد می پاسخ

 7 ارائه درس جدید
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کشد می دایره دو بین پل یک بعد.   

 این اسم شما نظر به ها بچه:  کند می سوال پل کشیدن از بعد

 انسانها   میکندو وصل آخرت رابه دنیا که پلی ؟ چیست پل

 شوخی. )  کنند عبور پل این از باید آخرت جهان به رفتن برای

زیباست بسیار پل این اسم:  .) 

 سوال عالمت جای معلم خود ، ها بچه پاسخ شنیدن از بعد   

مرگ:  نویسد می  

 که است پلی مرگ پس: کند می تعریف را مرگ  معلم بعد  

کند می منتقل آخرت جهان به جهان این را انسانها  . 

 تابلوی روی کرده تهیه قبالً که پاکتی هشت معلم سپس  

 ها بچه:   که دهد می توضیح ها بچه برای و چسباند می کالس

 می انتخاب را پاکتها شماره این از یکی ترتیب به گروهی هر

 داده قرار مرگ   درباره جمله سری یک پاکتها این درون. کند

 گروه اعضای با را خودتان گروهتان به مربوط جمله شما ، شده

 ها جمله   بعضی و است   درست ها جمله بعضی. خوانید می

 آن درباره بود درست افتاد شما گروه به که ای اگرجمله.  غلط

 توضیح است، قیقه پنج که گروهها   مشورت وقت اتمام از بعد

  بود غلط افتاد شما به که ای جمله اگر و دهید می بیشتر

دهید می توضیح کالس های بچه   برای را آن صحیح . 
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 درست و کافی اش جمله  درباره توضیحش که گروهی هر   

 تادر   کند می انتخاب را فارسی الفبای حروف از یکی ، باشد

 حروف صورت به که ای جمله رمز به ، کالس های بچه آخر

 هر. کنند   پیدا دست  شده کشیده کالس تابلوی روی متقاطع

 نشان معلم به و نویسد می را آن بزند حدس را رمز که گروهی

کند می دریافت پاداش کارت و دهد می  . 

 توضیح پایان از پس رمز حدس مرحله است ذکر به الزم )  

 رمز از معلم جز هیچکس همچنین.  بود خواهد گروهها همه

 را آن وحروف رمز کاغذ قطعه یک در میتواند ومعلم ندارد خبر

نشود اشتباه چار تا باشد داشنه همراه به  .  

 

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

 تدریس

8 

دقیقه5 بیان  چند حدیث و آیه در مورد درس ، تا دانش آموزان با  

را روشنتر بپیمایند استفاده از آنها راه زندگی  

 

بیان نکات تربیتی و 

موزندهآ  

 اخالقی

0 

دقیقه5 آماده کردن درس برای جلسه بعد  برای پرسش و پاسخ   

 کالسی

ف برای ین تکلییتع

 جلسه بعد

19 
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از احادیث و آیات در مورد درس جدید در صورت  آمادگی   بیان نکاتی   

 

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

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

 


