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 بر اساس طرح درس ملی قرآن نهم روزانه درس طرح

مشخصات 

 کلی

:  درس طرح شماره

 نهم

آموزش  :درس موضوع

 مفاهیم سوره تغابن
 دقیقه 09:  اجرا مدت پایه : نهم

 الف : قبل از تدریس

درس طرح جدید بندی طبقه و ملی درسی برنامه نویسی هدف از تلفیقی اساس بر اهداف  

پیامد هااهداف و  سطح هدف  

 هدف کلی

توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت آن، به ویژه موارد پی در پی و اتصال سطرها مانند: واَستغنی اهلل فَاتَّقوااهلل-1  

مورد 63تشخیص جمله های فاقد عالمت وقف، جمعا -2  

تقویت روانخوانی آیات قرآن کریم-6  

شناسایی و رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان-4  

به خواندن زیبا و آهنگین قرآن کریم تقویت عالقه -5  

تقویت عالقه به انس با قرآن کریم و قرائت روزانه و مستمر-3  

اهداف 

 مرحله ای

 درس را درست و روان روخوانی کنند.-1

 بتوانند لغات درس را درست ترجمه کنند.-2

 آیات و عبارات کوتاه درس را درست معنی کنند.-6

 قرآنی درس را به درستی درک کند.معنای پیام -4

 آیات درس را به ده درستی ترجمه کنند.-5

 آشنا کردن دانش آموزان با برخی از آداب ظاهری و باطنی تالوت قرآن-3

 عالقه مند کردن آنها به رعایت آداب تالوت قرآن-7

 بر انگیختن آنان به رعایت برخی آداب تالوت قرآن-8
 

 اهداف )با رعایت توالی محتوای درسی(

 انتظارات در پایان آموزش

حیطه و 

سطح در 

طرح 

 درس

 عناصر برنامه درسی ملی

 تعقل ، ایمان ، علم ، عمل و اخالق

 عنصر
 عرصه ارتباط با

 خلقت خلق خدا خود

دانش آموزان بتوانند مفاهیم عبارات قرآنی را 

 15به درستی درک کنند و مشخص کردن 

 2و « فَــ»جمله که با  0و « و»جمله که با 

شناختی 

درک و  –

 فهم

 ❈  ❈ ❈ تعقل

ف
هد

 
ی

ها
 

ی
رفتار

 
ی

آموزش
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آغاز می شود. «خِلدین»جمله که با   

دانش آموزان بتوانند مفهوم پیام قرآنی را 

 درست بفهمند.

شناختی 

درک و  –

 فهم 

 ❈   ❈ علم

دانش آموزالن بتوانند لغات درس و تلفظ آن 

ها را به درستی ترجمه کنند، تلفظ صحیح 

حروف خاص و مقایسه آنها با حروف مشابه 

جمله : فَاَحسنُ  مانند: تلفظ سین و صاد در

 صُوَرَکُم

شناختی 

درک  –

 وفهم 

 ❈ ❈ ❈  دانش

دانش آموزان معنی عبارات و جاهای خالی 

 درست ترجمه کنند.

شناختی 

دانش –  
 ❈  ❈ ❈ دانش

دانش آموزان بتوانند درس روانخوانی صحیح 

 کنند.

شناختی 

ترکیب  –  
 ❈ ❈ ❈  کاربرد

درستی دانش آموزان آیات کوتاه درس را به 

 ترجمه کنند.

شناختی 

درک و  –

 فهم

 ❈   ❈ عمل

دانش آموزان فعالیت های گروهی را به 

 درستی در کالس انجام دهند.

شناختی 

درک و  –

 فهم

  ❈ ❈ ❈ عمل

دانش آموزان فعالیت ها و سواالت مربوط به 

 درس را درست پاسخ دهند.

شناختی 

درک و  –

 فهم

   ❈ ❈ علم

نتیجه کلی درس را دانش آموزان بتوانند 

 بگویند.

شناختی 

درک و  –

 فهم

  ❈ ❈ ❈ کاربرد

رئوس 

 مطالب

 سوره تغابن

 مفاهیم و کلمات جدید درس

 ترجمه آیات سوره تغابن

 مفهوم پیام قرآنی

پخش تصاویر  –کتاب کمک آموزشی  –کتاب درسی  –کتاب گویای )ورق زن(  –استفاده از نرم افزارها مواد و 
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رسانه های 

 آموزشی

 لپ تاپ –استفاده از تخته هوشمند  -فایل صوتی درس  –ویدئو پروژکتور  –مرتبط با مبحث از طریق ویدئو 

پیش بینی 

رفتار 

 ورودی

 دانش آموزان مفهوم سوره تغابن و ترجمه آیات آن را می توانند تشریح کنند.

 آشنایی با مفهوم سوره تغابن-

 تغابنآشنایی با ترجمه آیات سوره -

 آشنایی با مفهوم پیام قرآنی درس-

ایجاد 

 ارتباط اولیه

 -بررسی حاالت روحی و فیزیکی دانش آموزان  –حضور و غیاب  –سالم و احوالپرسی 

ارتباط دانش آموزان با کالس و محتوا  –ارتباط عاطفی اولیه  –بررسی کلی وضعیت کالس 

 از طریق توجه به کتاب و پاورپوینت موجود در کالس

 زمان:

دقیقه 5  

گروه بندی 

، مدل و 

ساختار 

 کالسی

مدل و ساختار کالس به صورت نیم دایره بوده و همه دانش آموزان در جلو و اطراف میز بوده در حالیکه به 

 وایت برد نیز اشراف داشته باشند.

روش ایجاد 

و تداوم 

 انگیزه

اسالیدهای تهیه شده از درس: جلب توجه دانش آموزان به پاورپوینت موجود در کالس و نمایش  

آشنایی با آیات سوره تغابن-  

ترجمه درست سوره تغابن و عبارات قرآنی و لغات جدید درس-  

حرف مانند : شیء َ قدیر 22تلفظ نون ساکن و تنوین در حرف بعد نزد -  

مورد درشتی آن 3مورد نازکی الم لفظ جالله و  6مشخص کردن -  

ارزشیابی 

 آغازین

سواالتی در زمینه ی بحث، با جلب توجه به تصاویر موجود در متن، با استفاده از با طراحی 

 پرسش های زمینه محور

 زمینه مناسب برای شروع تدریس را فراهم می کنیم.

 منظور از واژه ی تغابن چیست؟چرایی آشنا با این مفهوم چه ضرورتی دارد؟-1

 روانخوانی از متن درس داشته باشند.-2

  19زمان : 

 دقیقه

 

 

روش های 

 تدریس
 سخنرانی، پرسش و پاسخ، حل مسئله به صورت فردی یا گروهی دو نفره

 ب: فعالیت های مرحله حین تدریس

 دقیقه 5 ابتدا با شرح از اینکه کلمه تغابن به چه معناست؟ تدریس را آغاز می کنم. آماده سازی

ارائه درس 

 جدید

آموزانفعالیت های دانش  فعالیت های معلم  

پخش فایل صوتی درس : شناخت معنی کلمه 

 تغابن

نشان دادن عکس العمل مناسب هنگام دیدن فیلم -

 کلیپ ها انیمیشنیها و 
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جلب کردن توجه دانش آموزان به تصاویر 

 موجود در متن درس

 موارد زیر را در کالس انجام دهید: 

دانش آموزان بعد از گوش دادن به فایل صوتی -

 درس به ترتیب متن درس را روخوانی می کنند.

 معانی لغات جدید درس را پیدا کنند.-

 آیات و عبارات قرآنی را به خوبی ترجمه کنند. -

 مفهوم انس با قرآن و پیام قرآنی را بیان کنند.-

با توجه به هدف های گفتگو انواع آن را -

 فهرست کنند.

به دانش آموزان اجازه دهید که از طریق بحث -

کالسی پاسخ مناسب را ارئه کنند.نکات مهم و 

وان پاسخ جالب گفتگوی دانش آموزان را به عن

ید و از آنها بخواهید آن روی تخته کالس بنویس

را در دفتر خود یادداشت کنند. )جمع بندی 

 نظرات دانش آموزان پاسخ سوال ها باشد.(

 روانخوانی آیات درس از روی فایل صوتی-

 بتوانند آیات درس را به خوبی ترجمه کنند.-

 مطرح کردن نظرات خود بعد از دیدن تصاویر -

پاسخ دادن به سواالت مطرح شده با مشارکت و -

 همراهی کردن گروه

 مطرح کردن سواالتی که در ذهنش جرقه زده-

طرح سواالت و هدایت کردن دانش آموزان به -

 سمت معنی کلمات و عبارات جدید درس

 گروه هاپیش خوانی آیات درس در -

 تمرین با لوح فشرده-

 فردخوانی و رفع مشکل-

از دانش آموز میخواهیم با نگاه دقیق به -

آیات،جمله اشتباه را دوباره بطور شمرده و آرام 

بخواند و اگر چند جمله را باهم و طوالنی 

خوانده بود، از او میخواهیم جمله ها را جدا جدا 

 و بخواند و پایان هر جمله وقف کند.

 کری و مشورت با اعضای گروههمف-

 یافتن پاسخ های مناسب و صحیح-

پاسخ دهی به سواالت با رعایت نوبت و احترام به -

 حقوق دیگران

درک و دریافت مفهوم سوره تغابن و معنی 

 درست و ترجمه آیات:

 حل تمرین-

 شدهدرک مطالب گفته -
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تمرین زیر را در دفتر خود بنویسید و پاسخ آن 

 را نشان دهید؟

 خالصه کردن درس توسط دانش آموزان-

دقیقه 59زمان :   

فعالیت های 

خالقانه دانش 

 آموزان

هر کدام از گروه های مختلف می توانند رئوس مطالب را مرور کرده و خالصه ای از آن را در کالس برای 

که قبال مطالعه  معلم و بقیه دانش آموزان بیان می کنند و یا با خواندن متن درس و روانخوانی آیات

کرده اند و همینطور در کتب کمک درسی است می تواند راهگشا برای عالقه مندی سایر دانش آموزان 

 باشد.

از دانش آموزان میخواهیم به صورت انفرادی معنای کلمات را یافته و در مقابل هر یک بنویسند و سپس 

 معنای هر کلمه را با هم گروهی خود مقایسه کنند.

یت های تکمیلیج: فعال  

 ارزشیابی

 الف( تکوینی )در جریان درس(

 ارزشیابی پایانی به صورت شفاهی و طرح مسئله در پای تابلو-1

آشنایی دانش آموزان با توانیی های خود در معنا کردن ترکیب ها و عبارات ساده -

 قرآنی

 تقویت توانیی معنا کردن عبارات قرآنی-

 تقویت انگیزه و عالقه به خواندن مستمر و روزانه قرآن کریم -

 آشنایی با اهمیت و ضرورت آموزش درک معنای قرآن-

 تکالیف و انجام فعالیت ها و تمرینات کتاب-2

 کتاب های کمکی-6

 

 ب(تراکمی

 از دانش آموزان پاسخ فعالیت های موجود در متن را می پرسیم.-

 از دانش آموزان مروری بر درس ارائه شده می کنیم.با طرح سوال به صورت فردی -

 بر اساس نقشه ی ذهنی بتواند معنای درست آیات سوره تغابن را بنویسند.-

 فعالیت های در منزل انس با قرآن را بنویسند.-

 دقیقه 5 : زمان

تدریس طول در  

 

جمع بندی و 

ساخت دانش 

 جدید

 توضیح کلی درس-

 بررسی مفاهیم گفته شده -

 رفع اشکاالت دانش آموزان-

دقیقه 4زمان :   

تعیین تکالیف و 

 اقدامات بعدی

 انجام دادن تکالیف:

 مرتب کردن پوشه کار گروه-
دقیقه 2زمان :   
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از دانش آموزان بخواهید به کمک هم گروه خود معنای ترکیب ها را زیر آنها -

دانش بنویسند و آنها را با یکدیگر مقایسه کنند.برای این کار، به میزان کافی به 

آموزان وقت بدهید و هنگام انجام آن در کالس گردش کنید تا ضمن نظارت بر 

 انجام کار دانش آموزان، در صورت نیاز آن ها را راهنمایی نمایید.

 معرفی منابع
 سایت رشد

 کتاب
دقیقه 1زمان:   

 


