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 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
 آشنایی با عمل به پیام های قرآنی و نتیجه خوب آنها

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

 تمایل به قرایت بیشتر و فهم بهتر قرآن 

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

 آشنایی با مضامین و پیام قرانی و مفهوم آن انتظارات 
 یی با نتیجه خوب عمل به قرآن با درک پیام قرآنی مربوطه آشنا

 تمایل به قرایت آیات قرانی و معنی آن
 شرکت در فعالیت پرسش و پاسخ در کالس 

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

انی فضایی پر ورت هم خون به صفهوم با درک آوایی منتقل گردد با خواندابتدا شعر را به صورت آوایی و احساسی خوانده طوری که م ایجاد انگیزه
 نشاط آماده گردد

و بگویید با  فتگو کنندل ها گاز دانش آموزان بخواهید در فعالیت برایم بگو بصورت پرسش و پاسخ شرکت کنند و درباره هریک از گ ارایه درس 

 را معرفی می کند ؟سوره حجرات  10مراجعه به قرآن کدام شاخه گل آیه 
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 ا می گرددره ها آشنرخی سودر گام بعدی در فعالیت بررسی کنید با پرسش و پاسه و انجام فعالیت دانش آموز با نام و ویژگی ب
ز برای دانش آمو نجکاویکحس سپس آیات کوتاه به همراه معنی را همخوانی کرده و درباره معنی آنها بحث می شود و هدف تحریک 

است که  دیق احسانرفی مصااست و در نهایت به به این موضوع می رسیم که هدف آیه اول معم مشترک بین این دو آیه یافتن مفهو
 می باشد  دن خشمبدی را با نیکی پاسخ دهیم  هدف آیه دوم این است که را دور کردن بدی با عمل نیکی مانند فرو بر

ارد و به درآن وجود قآیات  انی از قرآن می پرسیم چه شباهتی بین دریا ودر نهایت در صورت امکان با پخش صدای دریا و پخش آی
 حدیث امام علی )ع( اشاره می کنیم و پس از پرسش و پاسخ سخنان جالب را پای تابلو می نویسیم :
 ستاده فته نشایی گرآب دریا از جایی نیست در حالیکه همه رودهای دیگر از دریا سرچشمه می گیرند مانند قرآن که از ج

 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

 قسمت بگرد و پیدا کن  فعالیت 
 رک این مفهوم که خدا به همه نیازهای انسان توجه داشته است انجام شودقسمت با خانواده با د

 به نمونه هایی متنوعی از مفهوم پیام قرآن اشاره می کند ارزشیابی 
 نمونه هایی از عمل به آیات قرآن و نتایج آنها را بیان کند 

 اشتیاق به قرایت و فهم صحیح قرآن و روانخوانی آیات کوتاه دارد 

 


