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 به نام خدا
 طرح درس روزانه

 کتاب هدیه های آسمانی پنجم  
 دسته گلی از آسمان : نام درس

 

 آشنایی با مضامین قرآنی وپی بردن به لزوم عمل به پیام های قرآنی  اهداف کلی 

 آشنایی با اینکه پیام های قرآنی برای ما مفید و خوب است  اهداف جزیی
 قرآنی و نتیجه خوب آنهاآشنایی با عمل به پیام های 

 آشنایی با این که یک مسلمان باید قرآن را خوب بخواند ، بفهمدو به آن عمل کند
 آشنایی با اینکه قرایت و فهم قرآن ، الزمه عمل به آن است

 تمایل به قرایت بیشتر و فهم بهتر قرآن 

 رآن عمل به ق –قرائت  –فهم قرآن  –پیام قرآن  –قرآن کریم  مفاهیم کلیدی 

 آشنا شوند . )شناختی ( با مضامین و پیام قرانی و مفهوم آن دانش آموزان اهداف رفتاری
 آشنا شوند . )شناختی ( درک پیام قرآنی مربوطه  و با نتیجه خوب عمل به قرآن دانش آموزان

 حرکتی ( –دانش آموزان رهنمود های قرآنی درس را در زندگی به کار ببرند . )روانی 
 عالقمند شوند . )اخالقی ( نی و معنی آنآت آیات قرئقرا آموزان بهدانش 



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

 www.asemankafinet.irهزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید . پنج فقط
 

 

 

  شرکت کنند . )اخالقی ( در فعالیت پرسش و پاسخ در کالس دانش آموزان

 در صورت امکان پخش آیات صوتی  –تابلو  –قرآن کریم  –کتاب  وسایل 

 سخنرانی  -پرسش و پاسخ  روش تدریس

 .شدند آشنا مسلمانان یآسمان کتاب عنوان به میکر قرآن با آموزان دانش سوم، سال یآسمان هدیه های درس در ارزشیابی ورودی

 به نظر شما اعمال خوب انسان چه تاثیری در زندگی دارد ؟ – 1 ارزشیابی تشخیصی
 خواندن قرآن چه کاربردی در زندگی ما دارد ؟ – 2

خوانده طوری که مفهوم با درک آوایی منتقل گردد با خواندن به صورت هم خوانی فضایی پر ابتدا شعر را به صورت آوایی و احساسی  ایجاد انگیزه
 نشاط آماده گردد

از دانش آموزان بخواهید در فعالیت برایم بگو بصورت پرسش و پاسخ شرکت کنند و درباره هریک از گل ها گفتگو کنند و بگویید با  ارایه درس 
 سوره حجرات را معرفی می کند ؟ 11آیه مراجعه به قرآن کدام شاخه گل 

 در گام بعدی در فعالیت بررسی کنید با پرسش و پاسه و انجام فعالیت دانش آموز با نام و ویژگی برخی سوره ها آشنا می گردد
ز برای دانش آموحس کنجکاوی سپس آیات کوتاه به همراه معنی را همخوانی کرده و درباره معنی آنها بحث می شود و هدف تحریک 

است و در نهایت به به این موضوع می رسیم که هدف آیه اول معرفی مصادیق احسان است که یافتن مفهوم مشترک بین این دو آیه 
 بدی را با نیکی پاسخ دهیم  هدف آیه دوم این است که را دور کردن بدی با عمل نیکی مانند فرو بردن خشم می باشد 

دای دریا و پخش آیانی از قرآن می پرسیم چه شباهتی بین دریا و آیات قرآن وجود دارد و به در نهایت در صورت امکان با پخش ص
 حدیث امام علی )ع( اشاره می کنیم و پس از پرسش و پاسخ سخنان جالب را پای تابلو می نویسیم :
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 از جایی گرفته نشده است آب دریا از جایی نیست در حالیکه همه رودهای دیگر از دریا سرچشمه می گیرند مانند قرآن که
 در برابر بزرگی دریا بقیه آبها و رودها هیچ است مانند عظمت قرآن 

 دریا به همه سودمند است و کارایی دارد مانند قرآن و کاربرد آن در زندگی و..........
 در پایان فعالیت و با خانواده بصورت تکلیف ارایه می گردد

 دیکن یبررس تیفعال
 یقرآن یها سوره نام با یاجمال ییآشنا ضمن آموزان دانش دیکن یبررس تیفعال در•
 .کنند یم دایپ یآگاه میکر قرآن در شده مطرح مباحث یگستردگ به و شده واقف ها سوره یبرخ از ییها یژگیو به

 .است اطالعات مرور اساس بر میمفاه میتعم و ت،توسعهیتثب تیفعال نیا هدف
 

 ییابتدا پنجم یآسمان هیهد میکن تدبر تیفعال
 .کنند دعوت جداگانه طور به هیآ هر تدبر یبرا را آموزان دانش ابتدا یگرام معلمان رود یم انتظار میکن تدبر تیفعال در•

 دو ارتباط به هیآ مشترک میمفاه و الفاظ در دقت با آموزان دانش تا کنند یم کیتحر را آموزان دانش یکنجکاو حس یبعد مرحله در
 .ابندی دست هیآ

 شود یم اشاره است، کردن دفع یکین با را یبد که احسان قیمصاد از یکی اول هیآ در که بیترت نیا به
 .کند یم ییراهنما است، گرانید یخطاها از گذشت و عفو و ظیغ کظم که یکین با یبد کردن دور راه و روش به دوم هیآ در و

 خانواده با تیفعال
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 پاسخ، کردن دایپ ضمن شده، ذکر اتیآ به مراجعه با و خود یگرام یایاول کمک با آموزان دانش خانواده با تیفعال در•
 کنند یم توجه قرآن در شده مطرح مباحث تنوع به
 یخوراک جمله از ازهاین نیا کردن برطرف یبرا وجه نیبهتر به و داشته توجه انسان یازهاین همه به خدا که رسند یم جهینت نیا به و

 .است کرده اقدام ما ازین مورد یها

 ارزشیابی تکوینی : ارزشیابی 
 سواالتی که در حین تدریس از دانش آموزان می پرسیم 

 ارزشیابی پایانی :
 امروز چه چیزهایی یاد گرفتید ؟ – 1
 با توجه به شعر نام شاخه های دسته گل را در کالم خدا بیان کنید ؟ – 2
 عمل به پیام های قرآنی چه نتایجی برای ما دارد ؟ – 3

 در پایان نکات مهم درس را برای دانش آموزان بیان می کنیم و از آنها می خواهیم آن ها را یادداشت کنند .  جمع بندی 

 با کمک اعضای خانواده نام چند میوه را که در قرآن آمده بیابید . تکلیف
  پاسخ دهید .را  11بگرد و پیدا کن صفحه 

 


