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 طرح درس پیشنهادی درس پیام های آسمانی پایه هشتم  درس هفته ماه

روه گن و معارفه و آشنایی و بیان مطالب ضروری و انتظارات از دانش آموزا  1 مهر

 بندی

 

2 
 

تدریس درس آفرینش شگفت انگیز ، نمایش عکس و کلیپ  فعالیت 1درس

 های مربوطه

اهداف 

 درس

 -ندی با برخی از نشانه های خداوآشنای -اثبات وجود خداوند

 هدفداری خلقت
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پرسش از درس یک و تدریس درس عفو گذشت/نمایش  فعالیت 2درس 

 کلیپ اسماء اهلل و کلیپ مربوطه

اهداف  

 درس

 اینکه –آشنایی با صفات الهی و خداوند غفار و ستار است 

ببخش -گذشت و پرده پوشی از نشانه های بندگان مومن است

 داوند ببخشاید تا خ

 نش آموزان و یا بازدید دفاتر و فعالیت های دا 1، 2آزمون کتبی یا پرسش شفاهی درس  4

 تدریس درس همه چیز در دست توست فعالیت 3درس  1 آبان

اهداف 

 درس

 جایگاه هشتیان-آشنایی با چگونگی زندگی در بهشت و جهنم

 رتآشنایی با تاثیر عمل انسان در آخ -و دوزخیان

تدریس درس پیوند جاودان نمایش کلیپ های مربوطه و  فعالیت 4درس  2

 نماهنگ های مربوطه

اهداف 

 درس

نقش ائمه در -مفهوم حدیث ثقلیت-رابطه قرآن و اهل بیت

 تفسیر قرآن

 و یا بازدید دفاتر و 4-1آزمون کتبی یا پرسش شفاهی درس فعالیت  3

 فعالیت های دانش آموزان

 تدریس درس روزی که اسالم کامل شد فعالیت 5درس  4

اهداف 

 درس

عید  –آشنایی با شیوه هدایت انسان ها بعد از رسول خدا 

ینی انشعلت انتخاب موال علی علیه السالم به ج -غدیر را بداند

 پیامبر در روز غدیر 

 تدریس درس نردبان آسمان فعالیت 6درس  1 آذر

ارزش  –ن به آداب و احکام نماز پی ببرد به اهمیت پرداختاهداف 
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شرایط لباس نمازگزار را یاد  –خواندن نماز در مسجد را بداند  درس

 بگیرد

 تدریس درس یک فرصت طالیی فعالیت 7درس  2

اهداف 

 درس

 –شود  در او انگیزه گرفتن روزه ایجاد –فواید روزه را بداند 

 مبطالت روزه را یاد بگیرد 

 و نمایش فیلم احکام 6و  5ش کالسی از درس پرس فعالیت  3 

 تدریس درس هشتم نشان ارزشمندی فعالیت 8درس  4

اهداف 

 درس

بد و حیا را دریا -آثار سوء بد حجابی –تبیین حجاب حد الهی 

 آن را به کار گیرد 

ارائه نمونه سوال  -بیان سواالت متن درس -پرسش شفاهی فعالیت  1 دی

 مطالعه آزاد و رفع اشکال –امتحانی 

 آزمون مستمر و مرور فعالیت  2

 آزمون نوبت اول فعالیت  3

 آزمون نوبت اول فعالیت  4

 تدریس درس تدبیر زندگانی فعالیت 9درس  1 بهمن

اهداف 

 درس

 –آشنایی با دو دشمن زمان خود مدگرایی و مصرف گرایی 

 پرهیز از مدگرایی و مصرف گرایی

 درس 2
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 ه گرانبهایتدریس درس دو سرما فعالیت

اهداف 

 درس

پی بردن به  –پی بردن به ارزش عمر و زودگذر بودن آن 

 نعمت تفکر و جایگاه آن در آموزه های دینی 

و  آزمون کتبی یا پرسش شفاهی دروس قبل و یا بازدید دفاتر فعالیت  3

 فعالیت های دانش آموزان

درس  4
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 درس پانزدهم آفتهای زبان  تدریس فعالیت

اهداف 

 درس

 تهمت -غیبت  –فحاشی  –تهمت  –آنایی با آفت های دروغ 

درس  1 اسفند

12 

 رس دوازدهم ارزش کاردتدریس  فعالیت

اهداف 

 درس

دوری از  –ه کار و کوشش و کسب روزی حالل بعالقه مندی 

 تنبلی و سستی
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بررسی فعالیت ها   12 -11پرسش از درس  -مطالعه آزاد فعالیت  2

 دفاتر دانش آموزان 

 آزمون کتبی از دروس قبل فعالیت  3

 بررسی سواالت آزمون قبل و مرور فعالیت  4

درس  3 فروردین
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 تدریس درس کلید های گنج فعالیت

اهداف 

 درس

 –ای روز های هفته آشنا شود هدعا  –تاثیر دعا در زندگی 

 ایجاد انگیزه جهت حفظ –هیم دعا آشنایی با برخی از مفا

 بعضی از دعا های کوچک

 

درس  4 

14 

 تدریس درس ما مسلمانیم فعالیت

مفاهیم اخوت  –آشنایی با : ویژگی های جامعه اسالمی  

 داشتن وحدت –دوری از تفرقه  –وبرادری 

بررسی فعالیت ها و دفاتر دانش  14-13پرسش از درس  فعالیت  1 اردیبهشت

 نآموزا

درس  2

15 

 حق الناس –تدریس درس  فعالیت

ت و آشنایی با آثار رعای –آشنایی با مفاهیم حقوق سه گانه  

 عدم رعایت حقوق سه گانه

 آزمون کل کتاب –بیان سواالت متن درس  فعالیت  3

ی آمادگ –مرور بر مطالب و رفع اشکال  –ارائه نمونه سوال  فعالیت  4

 م برای آزمون نوبت دو

 


