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 بسمه تعالی

 دقیقه 05ماده درسی : پیام های آسمانی نهم      عنوان درس : جهاد      مدت :    

   مدرسه :         کد پرسنلی :         تهیه کننده : 

 ( مربوط به فراخوان ارائه ی نمونه طرح درس موقعیت محور پیام نهم ) درس چهاردهم

  سال تحصیلی :         

 

 

اقدامات 

قبل از 

 تدریس

 راهبرد موضوعی اصلی : جهاد

 هدف کلی : آشنایی فراگیران با معنی جهاد و انواع آن

 انواع جهاد را بشناسند .  –اهداف آموزشی : دانش آموزان معنای اصطالحی و لغوی جهاد را بدانند 

 وظیفه خود در زمان تهدید و حمله دشمن به میهن خود را بفهمد . 

 عرصه ها انتظارات از دانش آموزان در این درس حیطه ها و اهداف

 طبیعت دیگران خود خدا

 معنای جهاد را بدانند .  تعقل

 انواع جهاد را با هم مقایسه کنند . 

 * 

* 

  

به اهمیت جهاد در قرآن ایمان داشته  ایمان

 باشند . 

توصیه های اسالم را درباره جهاد باور 

 داشته باشند . 

* 

 

* 

   

وظیفه مسلمانان را دشمنان نظام  علم

 اسالمی را بدانند .

* * *  

پیام درس را درک کرده و در این باره  اخالق

 احساس مسئولیت کند . 

* * *  

به وظیفه خود در موقع جهاد عمل  عمل

 کند . 

* * *  

اجرای 

 تدریس

روش تدریس : 

 –بارش فکری 

 مشارکتی 

 پرسش و پاسخ

 فن آوری اطالعات و ارتباطات :

استفاده از کتاب ، تابلو ، ماژیک و در 

صورت امکان فیلمی کوتاه در مورد 

 دفاعی از کشور

مدل و گروه بندی : مدل نشستن 

چون تعداد  –به صورت دایره ای 

دانش آموزان کم بود آن ها را در 

دو گروه سه نفری تقسیم بندی 

 کردیم . 
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 زمان ایجاد ارتباط و انگیزه سازی : 

بعد از حضور و غیاب و احوال پرسی و ارزشیابی از درس قبلی طبق روال هر جلسه درس 

سوره توبه را در  111از قرآن مجید شروع می کنیم و آن روز آیه جدید را با آیه ای 

 کالس می خوانیم و بعد از ترجمه آن آیه ، از دانش آموزان می پرسیم :

چرا بعضی از افراد از جان و مالشان در راه خدا می گذرند و به درجه شهادت نائل می 

 شوند؟

11 

ارزشیابی  

 تشخیصی

اِن اهلل » توبه  111از خواندیم ) آیه با اشاره به آیه ای که در آغ

و تاکید در قسمت های پایانی آیه و اطالع از میزان « یشتری ............ 

 آمادگی دانش آموزان درباره جهاد و ارد بحث می شویم . 

1 

الیت های عف

معلم و دانش 

 آموز

 توبه 111با توجه به آیه 

شدن و کشتن در راه از دانش آموزان می پرسیم : چرا اسالم کشته 

 خدا را پیروزی می داند ؟

 چرا مقام شهادت در راه خدا برتر از هر مقامی است ؟ 

بعد از اینکه نظرات دانش آموزان شنیده شد پاسخ های آن ها را 

کامل کردیم و ضمن تعریف جهاد در معنای لغوی و اصطالحی آن به 

 انواع جهاد اشاره کردیم . 

11 

ر حین تدریس سواالتی مربوط به جهاد پرسیده می شود و در د ارزشیابی تکوینی

 صورت عدم تثبیت یادگیری ، مطالب را بیشتر توضیح می دهیم . 

1 

بعد از پایان تدریس در مورد مطالبی که تدریس شد چند سوال می  ارزشیابی پایانی

 پرسیم تا از میزان یادگیری دانش آموزان آگاه شویم :

 یه می کند ؟یی را توصاپیامبر چه ورزش ه-

 هواداران شیطان کیستند ؟ -
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 پاسخ به فعالیت های کالسی توسط دانش آموزان . - تعیین تکلیف

 پاسخ به سواالت ) خودت را امتحان کن (  -
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