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طرح درس سوره واقعه قرآن چهارم ابتدایی به صورت مجازی
مدت  53 :دقیقه
سال تحصیلی  99- 044معلم:

مدرسه :

اهداف کلی  :دانش آموزان در پایان این درس با نحوه خواندن درست آیات 1تا26سوره واقعه آشنا می شوند.
هدفهای جزیی (دانش آموزان در فرایند آموزش باید)
.1با طرز صحیح قرائت سوره واقعه آشنا شوند.
.2با طرز خواندن (ه) در هنگام وقف آشنا شوند.
.3با معنای سوره آشنا شوند.
.4با قصه ی قرآن آشنا شوند.
اهداف رفتاری (دانش آموز پس از پایان درس می توانند )
 .1در فعالیت های گروهی شرکت کرده درباره درس نظر می دهند(..تقویت روحیه اعتماد به نفس )
.2به سؤاالت مطر ح شده درس با دقت پاسخ های مناسب می دهند(.پرورش تفکر خالق )
 .3آیات  1تا  26سوره واقعه رابا توجه به نوار آموزشی با حداکثر  3غلط می خوانند (روانی – حرکتی )
 .4بتوانندآیات رابرای اعضای گروه بخوانندواز همکاری بااعضای گروه لذت می برند ( عاطفی)
.5از روی نمایش اجرا شده بتوانند پیام قصه قرآنی را توضیح می دهند ( شناختی )
 .6قواعد درس را در خواندن آیات به کارمی گیرند( .روانی – حرکتی)
.7در انجام تمرینات درس همکاری می کند ( .عاطفی)

کنید

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.
.8با دقت درترجمه ی آیات درس ،معنای صحیح کلمات را تشخیص می دهند ( .شناختی )
 .9با توجه به معنای آیات درمورد روز قیامت با عالقمندی تحقیق می کند ( .عاطفی)
.11باتوجه به سخن حضرت محمد(ص) به تعمل وتحقیق درمفاهیم قرآنی عالقه مند می شوند(.عاطفی)
وسایل الزم :
کتاب  .فیلم آموزشی  .اینترنت  .گوشی یا رایانه  .میکروفن در صورت استفاده از رایانه .عکس و فیلم تدریس
قبل از تدریس 2 :دقیقه
معلم با چهره ای گشاده و سالم وارد کالس مجازی در شبکه شاد می شود و درس را با نام و یاد خدا شروع می کند سپس به حضور
و غیاب دانش آموزان و دیدن تکالیف آنها می پردازد ونقاط قوت کار دانش آموزان را تشویق می کندوبه آنها کارت می دهدو اگر
اشکالی در کار بود آن را رفع می کند .
معلم
سنجش آغازین:
سواالتی درباره درس قبل از دانش آموزان می پرسیم .

فراگیر
دانش اموزان پاسخ می دهند .

زمان
3

ارائه درس
معلم
ایجاد انگیزه :
کدام یک از شما می توانید یک آیه یا حدیث ویا جمله ای ازروز

فراگیر
فراگیر ا می تواند داوطلب شود یا داوطلب نشود
(میزان داوطلبین برای شروع درس مهم است )درباره

زمان
2
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قیامت بگویید.

تصاویر ومتن روی آنها گفتگو می کنند

پخش تصاویر در موردقیامت
نوشتن موضوع درس در کانال شبکه شاد
از دانش آموزان می خواهم هرکس خودش از روی متن درس
بخوانند.

دانش آموزان متن درس را می خوانند .

2

فیلم اموزشی درس را در شبکه شاد می گذاریم .

همراه با فیلم آیات درس را گوش می کنند

2

دانش آموزان راهدایت می کنم

دانش آموزان از روی آیات درس می خوانندوبقیه خط می 2
برند

بر خواندن و خط بردن دانش آموزان نظارت می کنم
در صورتی که دانش آموزی درخواندن کلمه یا عبارتی اشکال
داشته باشد رفع اشکال کنید
دانش آموز اشتباه تلفظ می کند.
در حین قرائت دانش آموزتذکر نمی دهیم.
باتشویق دانش آموز از او می خواهیم که همان عبارت را با دقت دانش آموز دوباره اشتباه تلفظ می کند.
بیشتر بخواند .دانش آموزان کالس را به کلمه غلط خوانده شده
جلب کرده واز آنها می خواهیم که شکل صحیح را بگویند .کلمه
از روی شبکه شاد درست می خواند
را در گروه نوشته واز دانش آموز می خواهم آن را به صورت
بخش بخش بخواند تا اشکال بر طرف شودوبعد کلمه اشتباه

15
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خوانده شده درآیات راقرائت می کند

معنای آیات را پخش می کنم

معنای آیات را گوش می کنند.

2

توجه دانش آموزان را به پیام قرآنی جلب می کنم

از روی پیام قرآنی می خوانندو معنای آنرا می خوانند.

2

درباره معنای پیام قرآنی در گروه بحث کنند.

در گروه بعداز مشورت مصداقی برای آن می یابند(.آن گروه
کارت می گیرند)

1

انس با قرآن در خانه:
در گروه مشورت می کنند وبا دلیل رابطه آن سخن ودرس
قطره اما دریا ،سخنی از حضرت محمد(ص) رابه ما معرفی
میکرد.توجه دانش آموزان را به آن ورابطه آن سخن با درس را از را بیان می کنند
زبان آنها می گیرم.
ارزشیابی پایانی:

3

-1ازدانش آموزان می خواهم که آیات  1تا  26سوره واقعه را با دانش آموزان فرصت دارند تا در باره درس اطالعات
حداکثر  3غلط بخوانند  .و فیلم آن را بفرستند.
بیشتری به دست آورند.
 .3در مورد پیام قصه قرآنی توضیح دهند .

آیات را می خوانند.

 .4قواعد درس را در خواندن آیات به کارگیرد.

آیات را گروهی می خوانند.

 -5به دانش آموزان برتر جایزه می دهم.

در مورد پیام قصه قرآنی صحبت می کنند.
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نحوه قرائت پایان آیه درست است.
گروهی که کارت بیشتری دارند جایزه می گیرند
تعین تکلیف:
-1از دانش آموزان بخواهیم درباره ی سوره واقعه تحقیق کنند با مراجع به کتب تفسیر و معنا ی قرآن حداقل  3خط مطلب
بنویسند .
-2تمرینات انس با قرآن را در خانه همراه والدین انجام دهند واز روی آیات بخوانند.
-3در مورد قصه قرآنی جایی که برایتان جالب بود یک نقاشی بکشید.
-4مراجعه به وب سایت ختم قرآن مجید
قوانین کالس مجازی :
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 .

1

