این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل
ویرایش این طرح درس مجازی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت
علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.

طرح درس مجازی قرآن چهارم سوره تغابن ایات  1تا 6
مشخصات

سوره تغابن ایات  1تا

موضوع درس :آموزش

کلی

6

مفاهیم سوره تغابن

پایه  :چهارم

سال تحصيلي  99- 044معلم:

مدت اجرا  53 :دقیقه

مدرسه :

الف  :قبل از تدریس
اهداف و پیامد ها

سطح هدف

هدف کلی

-1توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت آن ،به ویژه موارد پی در پی و اتصال سطرها
-2تشخیص جمله های فاقد عالمت وقف،
-5تقویت روانخوانی آیات قرآن کریم
-4شناسایی و رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان
-3تقویت عالقه به خواندن زیبا و آهنگین قرآن کریم
-6تقویت عالقه به انس با قرآن کریم و قرائت روزانه و مستمر

اهداف
مرحله ای

-1درس را درست و روان روخوانی کنند.
-2بتوانند لغات درس را درست ترجمه کنند.
-5آیات و عبارات کوتاه درس را درست معنی کنند.
-4معنای پیام قرآنی درس را به درستی درک کند.
-3آیات درس را به درستی ترجمه کنند.
-6آشنا کردن دانش آموزان با برخی از آداب ظاهری و باطنی تالوت قرآن
-7عالقه مند کردن آنها به رعایت آداب تالوت قرآن
-8بر انگیختن آنان به رعایت برخی آداب تالوت قرآن

رئوس
مطالب

سوره تغابن
مفاهیم و کلمات جدید درس
ترجمه آیات سوره تغابن  1تا 6
مفهوم پیام قرآنی

مواد و

کتاب  .فیلم آموزشی  .اینترنت  .گوشی یا رایانه  .میکروفن در صورت استفاده از رایانه .عکس و فیلم تدریس

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل
ویرایش این طرح درس مجازی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت
علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
رسانه های
آموزشی
با توجه به پخش فیلم آموزشی این درس در شبکه شاد دانش آموزان مفهوم سوره تغابن و ترجمه آیات آن را
پیش بینی می توانند تشریح کنند.
آشنایی با مفهوم سوره تغابنرفتار
آشنایی با ترجمه آیات سوره تغابن  1تا 6ورودی
آشنایی با مفهوم پیام قرآنی درسسالم و احوالپرسی – حضور و غیاب – بررسی حاالت روحی و فیزیکی دانش آموزان -
ایجاد
بررسی کلی وضعیت کالس – ارتباط عاطفی اولیه – ارتباط دانش آموزان با کالس و محتوا
ارتباط اولیه
از طریق توجه به کتاب و پاورپوینت موجود در شبکه شاد

زمان:
 3دقیقه

گروه بندی
 ،مدل و
کالس مجازی همه باید مرتب در سر کالس مجازی حاضر باشند.
ساختار
کالسی
با سالم و احوالپرسی و حضور و غیاب کالس را شروع می کنیم .

روش ایجاد
و تداوم ابتدا با نمایش فیلم تدریس و قرار دادن آن در شبکه شاد از دانش آموزان میخواهم که قبل از شروع کالس
فیلم را ببینند نکته ها را در کتاب عالمت بزنند و نکات و سواالت خود را یادداشت کنند.تا در روز تدریس با
انگیزه
درس آشنایی داشته باشند (ایجاد انگیزه )

ارزشیابی
آغازین

با طراحی سواالتی در زمینه ی بحث ،با جلب توجه به تصاویر موجود در متن ،با استفاده از
پرسش های زمینه محور
زمینه مناسب برای شروع تدریس را فراهم می کنیم.
-1منظور از واژه ی تغابن چیست؟چرایی آشنا با این مفهوم چه ضرورتی دارد؟
-2روانخوانی از متن درس داشته باشند.
تلفیقی از شیوه پرسش و پاسخ و توضیح مطالب .

روش های
تدریس

استفاده از سیستم اینترنت و نمایش فیلم و عکس .
استفاده از فضای وب جهت سرچ اطالعات جدید .

زمان 3 :
دقیقه

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل
ویرایش این طرح درس مجازی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت
علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.

ب :فعالیت های مرحله حین تدریس
آماده سازی

ابتدا با شرح از اینکه کلمه تغابن به چه معناست؟ تدریس را آغاز می کنم.
فعالیت های معلم

ارائه درس
جدید

پخش فایل صوتی درس  :شناخت معنی کلمه
تغابن
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 صوتیدرس 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 رافهرست کنند.
روانخوانی آیات درس از روی فایل صوتی-بتوانند آیات درس را به خوبی ترجمه کنند.

فعالیت های دانش آموزان

نشان دادن عکس العمل مناسب هنگام دیدن فیلمها و کلیپ ها انیمیشنی
مطرح کردن نظرات خود بعد از دیدن تصاویرپاسخ دادن به سواالت مطرح شده با مشارکت وهمراهی کردن گروه
-مطرح کردن سواالتی که در ذهنش جرقه زده

طرح سواالت و هدایت کردن دانش آموزان بهسمت معنی کلمات و عبارات جدید درس
پیش خوانی آیات درس در گروه هاتمرین با لوح فشردهفردخوانی و رفع مشکلاز دانش آموز میخواهیم با نگاه دقیق بهآیات،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.

همفکری و مشورت با اعضای گروهیافتن پاسخ های مناسب و صحیحپاسخ دهی به سواالت با رعایت نوبت و احترام بهحقوق دیگران

درک و دریافت مفهوم سوره تغابن و معنی

-حل تمرین

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل
ویرایش این طرح درس مجازی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت
علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
درست و ترجمه آیات:
تمرین زیر را در دفتر خود بنویسید و پاسخ آن
را نشان دهید؟

درک مطالب گفته شده-خالصه کردن درس توسط دانش آموزان

زمان  22 :دقیقه
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
معلم و بقیه دانش آموزان در شبکه شاد بنویسند .
ج :فعالیت های تکمیلی

معیارهای
ارزشیابی
جمع بندی و
ساخت دانش
جدید

حضور در کالس مجازی و پاسخ گویی به سواالت .
پاسخ به سواالت خواسته شده .و به طور کلی به میزان حضورشان بستگی دارد
توضیح کلی درسبررسی مفاهیم گفته شده-رفع اشکاالت دانش آموزان

انجام دادن تکالیف:
مرتب کردن پوشه کار گروهتعیین تکالیف و -از دانش آموزان بخواهید به کمک هم گروه خود معنای ترکیب ها را زیر آنها
اقدامات بعدی بنویسند و آنها را با یکدیگر مقایسه کنند.برای این کار ،به میزان کافی به دانش
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.

قوانین کالس
مجازی

معرفی منابع

حضور به موقع در کالس از ابتدا تا آخر .
ارایه تکالیف در ابتدای کالس  .آمادگی برای پاسخ به سواالت درس داده شده .
حضور فعال در کالس به این منطور که اگر سوال پرسیده می شود منفعل نباشند .
از مکالمه های غیر درسی خودداری شود .
اگر نظر و پیشنهادی دارند بگویند .
قبل و بعد از کالس مطلبی در گروه قرار ندهند مگر اینکه از درس سوال دارند برای
رفع اشکال می توانند سوال کنند .
سایت رشد
کتاب

زمان 1 :دقیقه در
طول تدریس

زمان  5 :دقیقه

زمان  1 :دقیقه

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل
ویرایش این طرح درس مجازی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت
علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.

