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 باسمه تعالی

 طرح درس روزانه

 طراحی تدریس اثربخش براساس برنامه درس ملی

 دوره اول متوسطه مقطع: شهرستان: منطقه: نام مدرسه: خانوادگی:نام و نام

 هفتم پایه:
هااا   پیااا   ناااام درس:

 آسم ن
 5 شماره طرح درس: دقیقه 06 مدت زمان تدریس: پی مبر رحمت عنوان درس:

  سال تحصیلی:

 

 آیند تدریس اثربخش براساس برنامه درس ملیفر

 تعیین اهداف و انتظارات یادگیری: -1

 :ه   اخالقی حضرت محمد صلی اهلل علیه و آلهآشن یی ب  ویژگی هدف کلی 

 )آشن یی ب  بزرگوار  و محبت پی مبر اکر  )ص 

 )آشن یی ب  عزّت نفس پی مبر اکر  )ص 

 )آشن یی ب  ام نتدار  پی مبر اکر  )ص 

 زایش عشق و محبت نسبت به رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و هم نندس ز  ب  ایش ناف 

 ها و ارزشیابی تشخیصی:دانستهتعیین پیش -2

 :معرفی شخصیت پی مبر اعظم از طریق 

 شعر، داست ن، حدیث و ..............................

 های مناسب یادگیری:بینی و تدارک فرصتپیش -3

 محمد رسول اهلل»ه یی از فیلم س از نم یش قسمتفرصت تفکر پ» 

 فرصت تأمل پس از پخش کلیپ 

 فرصت تأمل پس از نوشتن بیت: نام احمد نام جمله انبیاست       چون که صد آمد نود هم پیش ماست 

  سوره احزاب 12فرصت قرائت و تدبر در آیه 
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  06فرصت تفکر پس از اجرا  نم یش متن ص 

 سوره توبه 211آیه  فرصت قرائت و تدبر در 

  عزّت نفس»فرصت تفکر درب ره عب رت» 

  01فرصت تأمل و پ سخگویی به فع لیت کالسی ص 

  و سخن رسول اعظم 05فرصت تأمل پس از اجرا  نم یش ص 

  سوره انبی ء 261فرصت قرائت و تدبر و حفظ آیه 

  سوره قلم 4فرصت تأمل در آیه 

  00فرصت تأمل در حل فع لیت کالسی ص 

    در منزل« خودت را امتح ن کن»فع لیت انج 

 ... استخراج مط لبی پیرامون شخصیت رسول اکر  )ص( از کت ب داست ن راست ن، فروغ ابدیت و 

 افزار، ب  استف ده از نر «محمد رسول اهلل»ه یی از فیلم ت ب و نم یش کلیپ و بخشابزار و رس نه آموزشی: کت ب، گچ و تخته، لب 

 یادگیری: -رآیند یاددهی ارائه و اجرای ف -4

ی 
فرآیند یادده

- 
ی

یادگیر
 

 روش سنجش آموزنقش دانش نقش معلم محورها

نمااا یش کلیاااپ و فااایلم  فع ل س ز  تفکر

نوشااتن بیاات: ناا   احمااد  

............. 

پ سااب بااه ساا ال بااه   

 صورت انفراد 

معرفی شخصیت رسول 

خدا و ی  قرائات شاعر و   

 ی  تعریف داست ن

توجااه بااه شخصاایت   

 پی مبر اکر  )ص(

ه  و تشویق لفظی هدایت پ سب

 و امتی ز دادن

 

قرائت آیاه و اساتخراج    سوره احزاب 12قرائت آیه  ک وش و پژوهشگر 

پیاا   آن باااه صاااورت  

 گروهی

 انتخ ب پی   برتر و امتی ز دادن

اجااارا  نمااا یش باااه   انتخ ب گروه نم یش ه   عملیفع لیت

 صورت گروهی

 ط ضااعف و قااوت  بیاا ن نقاا 

نم یش و تشویق اعض   گاروه  

و سوق دادن به سمت اهادا   

 درس و امتی ز دادن به اعض 
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توضیح و تبین )توجه دادن 

بااه ارتباا ط موضااو  درس  

خدا، خود، خلاق و خلقات   

گیر  از خودب ور  و ب  بهره

 خود ب الیی(

آماوزان باه   توجه دانش

شخصیت پیامبر اعظم و 

خااود را شاابیه ایشااان 

ن )همانندسااازی  نمااود

با توجه به اساوه الهای   

بااودن ایشااان و بیااان  

هااای ملمااوس و مثااال

کاااربردی در زنااادگی  

فاااردی و اجتمااااعی و 

 تغییر رفتار و نگرش

آوردن شاا هد ملاا ل از  

 خ نواده و ج معه

ه  و امتیا ز دادن  ارزی بی پ سب

 به صورت انفراد 

سا ز   شرح و بسط )مفهو 

 و تولید دانش(

وزان بااه آمااهاادایت دانااش

ساامت هم نندساا ز  باا    

 شخصیت رسول اعظم

هاا ، ملاا ل: بیاا ن نمونااه

هاا یی از عاازّت  نمونااه

نفاااس را در زنااادگی  

 روزمره خود بی ن کنند

هاا   برتاار و  انتخاا ب نمونااه 

 تشویق و دادن امتی ز

ه   کالسای  تبیین فع لیت ارزشی بی فرآیند 

 06و  01و  00ص 

 ه تصحیح پ سب ه حل فع لیت

ا  )تمرینی، توسعهتک لیف 

 و تلبیتی(

ها یی از بزرگاوار  و   نمونه

محبااات، عااازّت نفاااس و 

ام نتدار  را در طول هفتاه  

در برخورد ب  اطرافی ن خود 

 تمرین نم یند.

ه   خاودت را  حل پرسش

 00امتح ن کن ص 

تماارین عملاای و ارائااه  

 گزارش مکتوب

نوشتن پ ساب سا االت   

 در دفتر

ه الع دارزی بی و دادن نمره فوق

ها  بار تا بلو     و نصب برتارین 

 کالس

 

 

 


