
 

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
به قیمت فقط دو هزار تومان  به همین سایت ویرایش این طرح درس  

 www.moallemsite.irمراجعه کنید . 

1 
 

 )باسمه تعالی(

 **طرح درس روزانه کتاب پیام های آسمان پایه نهم **

های  ی و راهموضوع درس : تو را چگونه بشناسم ؟     هدف کلی درس : آشنایی با صفحات اله   1درس : 

  آموزشگاه :          دبیر :          شناخت آن        تاریخ :

هدف های  رئوس مطالب

 جزئی

هدف های 

 رفتاری

سطح  یطه اهدافح

 اهداف

پیش بینی رفتار 

 ورودی

 صفات الهی-

راه های  -

شناخت صفات 

 الهی

تفکر در  -

 کتاب آسمانی

تفکر در کتاب -

 خلقت

صفات ثبوتی  -

 و سلبی

حمد و  -

 تسبیح

اهمیت توجه  -

به صفات الهی 

ت خجهت شنا

 خداوند

دانش آموز پس 

از گذراندن این 

 درس باید :

با صفات -

جدیدی از 

اوند آشنا خد

 شود . 

صفات الهی را  -

در ابیات صفحه 

اول درس 

 تشخیص دهد . 

به راه های  -

شناخت صفات 

 الهی پی ببرد . 

به نقش تفکر  -

در کتاب خدا و 

کتاب خلقت 

 توجه کند . 

صفات ثبوتی  -

و سلبی را 

تشخیص دهد و 

رابطه آن ها را با 

پس از پایان 

دانش  درس از

آموز انتظار می 

رود با توجه به 

محتوای درس و 

مطالب طرح 

شده در کالس 

 بتواند :

صفات ثبوتی و -

سلبی را در ابیات 

ص اول درس 

 مشخص کند . 

صفات ثبوتی و  -

سلبی را توضیح 

 دهد . 

مصادیقی از  -

شگفتی های 

خلقت را که با 

آن روبرو گشته 

 بیان کند . 

صفات ثبوتی و  -

ا توجه سلبی را ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناختی

 

 

 

 شناختی

 

 

 شناختی

 

 

 

 

 شناختی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانش

 

 

 

 دانش

 

 

 دانش

 

 

 

 

درک و 

 فهم

دانش آموزان تاکنون -

موارد مختلفی از صفات 

پروردگار را شناخته اند 

اما با نام صفات ثبوتی و 

سلبی آشنایی ندارند و 

با کاربرد آن در اذکار 

 نماز آشنایی ندارند . 

شگفتی های خلقت  -

را دیده اند ولی از جنبه 

خداشناسی به تحلیل 

 آن نپرداخته اند . 
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حمد و تسبیح 

 خدا معین کند . 

به مبحث حمد و 

تسیبح در نماز 

 مشخص کند . 

فعالیت های  -

درس را به خوبی 

 انجام دهد . 

تفاوت صفات و  -

ثبوتی و سلبی را 

 بگوید .

 

 

 

 شناختی

 

 

 شناختی

 

 

 

 کاربرد

 

 

تجزیه و 

 لیلتح

ارزشیابی 

 تشخیصی

یت فعال

 معلم

فعالیت 

 دانش آموز

روش 

 تدریس

وسایل 

 آموزشی

فعالیت  ارزشیابی پایانی

های 

 تکمیلی

چند مورد -1

از صفات 

پروردگار را 

که تاکنون 

آموخته اید 

 را نام ببرید ؟

به نظر  -2

شما از چه 

راهی می 

شود خدا را 

 شناخت ؟

با گوش  -3

 ندادن و دید

ابیات ورودی 

درس چه 

برداشتی 

 داشتید ؟

معنای  -4

ایجاد انگیزه 

: 

شروع -

کالس با نام 

 خدا

سالم و  -

 احوالپرسی

حضور و  -

غیاب و 

بررسی 

علت غیبت 

 افراد 

گروه بندی -

 کالس 

معرفی 

 درس:

با ارائه برخی 

از اهداف 

توجه کردن -

و پاسخ دادن 

به سالم و 

احوالپرسی 

 معلم

توضیح در  -

مورد غیبت 

 غایبین

توجه و  -

گوش دادن 

به موضوع و 

 اهداف درس

توجه به  -

صوت پخش 

شده و شعر 

 کتاب

همکاری و  -

مشارکت در 

ترکیبی از 

روش های : 

مشارکتی 

پرسش و 

 پاسخ

 مباحثه

 توضیحی

 کتاب

 تخته

گچ یا 

 ماژیک

 رایانه

 دیتا

منابع 

 مرتبط

 سی دی

 آموزشی

انجام ارزشیابی 

پایانی به صورت 

کتبی یا شفاهی 

 صورت می گیرد . 

صفات ثبوتی و -1

سلبی را تعریف 

کنید با یک 

 مثال؟

لحمداهلل و ا -2

سبحان اهلل به چه 

معناست و هر 

کدام چه ارتباطی 

با صفات ثبوتی و 

 سلبی دارند ؟

راه های  -3

شناخت صفات 

 الهی را بنویسید ؟

یک صفت  -4

پیشنهاد 

درس را با 

مراجعه به 

-65آیات 

سوره  58

حج و آیات 

30-25 

سوره شوری 

یرامون که پ

شناخت 

خداوند است 

با دقت 

بخوانند و 

جهت نصب 

بر برد کالس 

با خطی زیبا 

 بنویسند .
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الحمداهلل و 

سبحان اهلل 

 را بگویید ؟

 رفتاری 

 ارائه درس :

پخش -

آهنگ ملکا 

 ذکر ...

توضیح در -

مورد صفاتی 

سال های که 

گذشته 

خوانده اند و 

بازیابی آن 

در ابیات ص 

 اول درس

توضیح در -

مورد صفات 

ثبوتی و 

 سلبی

توجه به  -

فعالیت های 

درس و 

پاسخ دهی 

 مشارکتی

بیان راه  -

های شناخت 

 صفات خدا

حمد و  -

تسبیح و 

ارتباط آن با 

صفات ثبوتی 

 و سلبی

تطبیق این  -

گروه برای 

پاسخ دهی 

به سواالت 

 یت ها فعال

اظهار نظر  -

و قضاوت در 

مورد مسائلی 

که طرح می 

 شود . 

تشخیص  -

صفات ثبوتی 

و سلبی در 

سوره های 

حمد و 

 توحید 

بیان  -

 خالصه درس

توجه به  -

صفات ثبوتی 

و سلبی الهی 

 در اذکار نماز

دقت در  -

کلیپ پخش 

شده و اظهار 

نظر پیرامون 

آن و بیان 

تجربیات 

شخصی و 

مطالعات 

 قبلی

قرائت  -

ثبوتی و یک 

صفت سلبی را در 

سوره توحید 

 بنویسید ؟
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صفات در 

 اذکار نماز 

جمع  -

 سبندی در

معرفی  -

 منابع مرتبط

نمایش  -

کلیپی از 

شگفتی های 

 خلقت

مناجات با 

صدای خوش 

 در کالس

 


