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   نام مدرسه : نفر 16 ن :تعداد دانش آموزاهشتم دوره اول متوسطه      پایه :سیزدهم            درس :

 تدریس فعالیت های قبل از

هدف 

 کلی

 آشنایی دانش آموزان با کلید گنج ها و آداب دعا

اهداف 

 جزئی

 انتظار می رود دانش آموز بتواند :

 الف( حیطه شناختی :
 آشنایی با آداب دعا-1

 آشنایی با ثمرات دعا -2

 آشنایی با احادیث و آیات قرآن درباره دعا  -3

 ب( حیطه نگرشی 
 عالقه به انواع دعا-1

 به زمان اجابت دعا و پایبندی به آن  عالقه-2

 عالقه به آیات و احادیث درباره دعا  -3

 عالقه به اثرات دعا در کارها  -4

 ج(حیطه مهارتی 
 آداب دعا را به خوبی انجام دهد . -1

 بداند در هر شبانه روز در نماز چه چیزی از خداوند می خواهد . -2

 بداند که به رحمت الهی امیدوار باشد .  -4شود . بداند که چه چیزی مانع اجابت دعا می  -3

حیطه ها 

 و اهداف
 انتظارات از دانش آموزان در این درس

 عرصه ها

 وظایف دانش آموزان

 دیگران خود خلقت خدا

    

 تعقل
را  دعاکردن آنقدر اهمیت دارد که خداوند می فرماید : مرا بخوانید تا دعا شما

ه ظار دانش آموزان از لطف خاص خداوند بق آن است که انتبذیرم و این امر محق

 بندگانش است .

×  ×  

 × × × × خواندن و یادگیری انواع دعا با اعضای گروه و اعتقاد به دعا ایمان

 × × × × به عمق دعا پی ببرد و بیندیشد که چه کسی دعاهای ما را اجابت می کند . علم
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  ×   نع اجابت دعا بپرهیزدآداب دعا را رعایت کند و موا عمل

 اخالق
ه او و اگر اجابت شود مأیوس نشود و خود را به خدا بسپارد و باز دعا غافل نشود

 توکل کند .
× × × × 

 ثمرات دعا و نیایش و آداب دعا –سخنان امام علی )ع( به فرزندش امام حسن )ع(  –کلید گنج ها  مفاهیم کلیدی

 پرسش و پاسخ –بارش فکری  –بحث گروهی  – ایفای نقش –توضیحی  روش تدریس

 آموزشی CD –رایانه  –گچ  –تابلو  –مفاتیح  –کتاب درسی  وسایل کمک آموزشی

نحوه سازماندهی و 

 چینش کالس
 نفری بصورت رو در رو می نشینند . 5دانش آموزان در قالب گروه های 

 فعالیت های حین تدریس

 زمان وش تدریسر فعالیت دانش آموزان فعالیت دبیر 

فعالیت های 

 مقدماتی

 سالم و احوالپرسی

قرائت آیات طرح همگام با قرآن 

دقت در وضع جسمی  ،حضور و غیاب ،

و روحی دانش آموزان، برقراری عاطفی 

 بررسی پیشنهاد و تکالیف درس قبل ،

یک نفر –پاسخ به سالم و احوالپرسی 

پاسخ  ،می خواند و بقیه تکرار می کنند

ارائه  ،ان به حضور و غیاب دانش آموز

 پیشنهادها و تکالیف درس گذشته

 10 پرسش و پاسخ

 - رفتار ورودی

دانش آموزان باید ثمرات دعا و نیایش را 

بدانند . دانش آموزان باید آداب دعا را 

 بدانند . 

دانش آموزان باید کارهایی که مانع 

اجابت دعا می شوند آشنایی داشته 

 باشند . 

 - توضیحی

ارزشیابی 

تشخیصی یا 

 سنجش آغازین

از درس گذشته سواالت به صورت 

کتبی یا شفاهی از دانش آموزان می 

 پرسیم . 

دانش آموزان فردی به سواالت پاسخ 

 می دهند . 
 5 فردی

آماده سازی و 

 –ایجاد انگیزه 

معرفی درس 

 جدید

 از انواع دعا دو نمونه را نام ببرید . -1

است ؟ دو بهترین دعا چه موقع  -2

 نمونه را ذکر کنید . 

 دعا چه فایده ای دارد ؟-3

اگر دعای ما مستجاب نشود دلیلش  -4

 چیست ؟

 دعای هنگام وضو  –دعای قبل از خواب 

 هنگام باریدن باران –هنگام اذان 

 مورد توجه خدا قرارمی گیریم .

 حتماً مصلحت نبوده. 

 5 گروهی
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 ارائه درس جدید

واهیم که از دانش آموزان می خ-1

 احساساتشان را درباره دعا بگویند . 

از طریق دفتر حضور و غیاب به -2

ترتیب شماره از دانش آموزان می 

 خواهیم متن درس را روخوانی کنند.

از گروه ها می خواهیم که هر کدام  -3

قسمت به قسمت توضیح دهند . و دبیر 

 جمع بندی می کند . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احساس آرامش دعا و راز و نیاز با خدا 

 به ما می دهد .

دانش آموزان به نوبت متن درس را می 

 خوانند .

 

گروه ها که از قبل هم درس را پیش 

 گروهی  .العه کرده اند خوب توضیح می دهندمط

 

 فردی 

 

 گروهی

20 

 فعالیت های بعد از تدریس

  فعالیت دانش آموز فعالیت دبیر 

فعالیت 

تکمیلی و جمع 

 بندی

به صورت گروهی جواب  سواالت را-1

 دهند . 

غیر از سوال کتاب از متن کتاب به -2

 صورت گروهی سوال طرح کنند . 

دانش آموزان بصورت گروهی جواب سواالت را پیدا کرده و 

 در صورت اشتباه معلم صحیح آنرا پاسخ می دهد . 

دانش آموزان بصورت گروهی سواالتی که به نظرشان مهم 

 است طرح می کنند . 

10 

ارزشیابی 

 پایانی 

اگر کسی می خواهد دعایش -1

 مستجاب شود چه باید بکند ؟

دعاهایی که در نماز می خوانیم و از -2

 خدا می خواهیم چیست ؟

ا رم و قالَ رَبَّکُم ادعُونی اَستَِجب لَکُ -3

 ترجمه کنید . 

بنابه فرمایش حضرت علی )ع( -4

بهترین چیزی که از خداوند در دعا می 

 چیست ؟خواهیم 

 در آمدش پاک و حالل باشد و مال حرام دوری کند . 

دورنگهداشتن از عذاب  –پاداش دنیا و آخرت  –راه راست 

 آتش جهنم و یاری خواستن فقط از خداوند و غیره 

 پروردگارتان گفت : مرا بخوانید تا دعایتان را بپذیرم .

 گشایش روزی –تندرستی  –فزونی عمر 

5 
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تعیین تکلیف 

لیت های و فعا

 خارج از کالس

 درس را خوب یادبگیرند . -1

مراجعه به مفاتیح . دعاهای روزهای -2

هفته و دعای مطالعه را برروی کادر با 

 خط خوش بنویسند.

 دانش آموزان درس را خوب یادمی گیرند .

دعاها را با خط خوش و خوانا برروی کادر نوشته و روی  -2

 نند . تابلو اعالنات داخل کالس نصب می ک
5 

 

 


