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  طرح درس روزانه پیام های آسمانی پایه نهم 

 تعداد دبیرستان دبیر زمان هدف درس موضوع درس نام درس

اهمیت دین  دین راستین

 اسالم

آشنایی با 

ضرورت دین 

و لزوم دفاع 

 از آن

 نفر20    دقیقه 90

هدف های 

 جزئی

 آشنایی با ضرورت دین-1

 آشنایی با نحوه عمل به دین-2

 انع دین پذیریآشنایی با مو-3

 مقابله با موانع عمل به دین-4

 چگونگی حفظ دین و لزوم دفاع-5

هدف های 

 رفتاری

 دانش آموزان در پایان این درس باید بتوانند :

 بهترین دین را بشناسند . -1

 در مورد ضرورت دین نظر بدهد .-2

 موانع دین پذیری را درک کند . -3

 ئه دهد . برای موانع عمل به دین راهکار ارا-4

 بهترین راه حفظ دین را انتخاب کند . -5

سش پر –رستگاری  –ارزش و جایگاه زن  –حقوق فردی و اجتماعی  –پرستش خالق یکتا  کلید واژه ها

 –ین دفاع از د –دین دانی و دین داری  –پیامبران متعدد  –دین واحد  –های اساسی 

 اصالح عقاید  –عقاید انحرافی  –شهید راه دین 

وسایل کمک 

 آموزشی

 سی دی فیلم موش –دستگاه پخش فیلم  –ماژیک  –تابلو 

  –رفتار ورودی : سالم و احوالپرسی حضور و غیاب  بخش عملی

عثت باز  ایجاد انگیزه : تصویر خوانی توسط دانش آموزان و مقایسه دو دوره قبل و بعد

 ارزشیابی آغازین )ورودی ( : پرسش با این سواالت

 راه های تقویت ایمان چیست ؟ -2چیست ؟    ایمان -1

 اگر ایمان نباشد چه می شود ؟-3

 ایمان چه تاثیری بر زندگی انسان دارد ؟-4
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ا بیسیم و ی نومبعد از مقایسه دو تصویر بدون گفتن زمان و مکان آن کلمه دین را روی تابلو  تدریس

وری ویند پس از جمع آبارش فکری می خواهیم هر چه راجع به این کلمه می دانند بگ

به  جواب ها می گوییم دین مانند یک نسخه است و با پرسش و پاسخ و مثال شخصی که

 وی کرده گیر دکتر مراجعه کرده ، نسخه گرفته حال یا خوب شده یا نشده را از هر دو نتیجه

اگر  ود واگر دین باشد چه می ش فرق دین دانی و دین داری را بیان می کنیم سپس اینکه

کدام  ند ونباشد چه می شود را به بحث می گذاریم و اینکه چرا بعضی به دین عمل نمی کن

تیجه نم . دین از همه ادیان بهتر است و چرا دفاع از دین واجب می شود را بیان می کنی

 گیری کرده درس را تمام می کنیم

 کلمه سازی  –پرسش و پاسخ  –ش مغزی بار –پخش فیلم موش  –تصویرخوانی  روش

 به صورت کالسی و معمولی نحوه چینش

 پنجاه دقیقه زمان تدریس

ارزشیابی 

 پایانی

 چرا همیشه برای دفاع از دین باید آماده بود ؟-1

 چرا دین اسالم بهترین دین است ؟-2

 ؟اسالم چه تاثیری در این مدت کوتاه در بین مردم زمان خودش گذاشته است -3

 آیا همه دین دانان دین دار هستند ؟-4

 آیا تنها راه دفاع از دین جنگیدن با اسلحه است ؟-5

فعالیت 

 تکمیلی

 تمرینی )تکلیفی (

 خواندن از روی درس و ذکر نکات مهم-1

 پاسخ به سواالت خودت را امتحان کن-2

 41خواندن مناجات ص -3

 

 تمرینی )خالقیتی (

 تحقیق در مورد ادیان دیگر -1

 کشیدن چارت تغییرات قبل و بعد از بعثت-2

ارزشیابی 

 پایانی)نمونه(

 ص و غ 

  فقط خداوند بهترین و کامل ترین پاسخ را به سواالت اساسی انسان می دهد .-1

 نقطه چین 

 اولین علت بروز مشکالت در بشر . . . نسبت به دستورات و تعالیم خداست . -2
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 کوتاه پاسخ 

 صورت انجام می گیرد .  دفاع از دین به چند-3

 کامل کردنی . 

 با توجه به آیه قرآن کامل کنید . -4

 .........اگر خداوند پیامبران را برای هدایت انسان ها نمی فرستاد ................

 

 


