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 اهداف کلی
 

 المــــــــــــت دین اســــــــــقرآن به عنوان سند حقانیمعجزه ای به نام 

 رئوس مطالب

 

 سند و دلیل نبوت

 ختم نبوت و معجزه جاویدان

 اعجاز لفظی قرآن

 اعجاز محتوایی قرآن

 انسجام درونی در عین نزول تدریجی-

 ناپذیری قرآن از فرهنگ زمانهتأثیر -

 جامعیت قرآن-

 تازگی و شادابی قرآن-

 ذکرنکات علمی بی سابقه -

 رئوس مطالب

 (های جزئیهدف)

 :بایدپس از تدریس فراگیران 

 آشناشوند.سند و دلیل نبوت انبیاء با  

 آشناشوند. )ص(به عنوان معجزه پیامبر ،کتابیک دلیل انتخاب با 

 .تحدی چیستبدانند 

 آشناشوند.های اعجاز قرآن جنبهبا 

 .گیرداعجاز لفظی قرآن چه مواردی را در بر میبدانند 

 خصوصیاتی از قرآن که دارای اعجاز محتواییست راتشخیص دهند.
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 بدانند.با اعجاز قرآن  را )ص( ی بودن پیامبرامّارتباط 
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 :پیش از تدریس آموزان دانش

 اند.دانند پیامبران دارای معجزه بودهمی 

 ستند.با نوع معجزات پیامبران مانند حضرت عیسی)ع(  و حضرت موسی)ع( آشنا ه

 هر پیامبری با مقتضیات زمان متناسب بوده است. ینهدانند اعجاز و بیّآموزان میدانش
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 :درومیانتظار  انفراگیراز  آموزشپایان  پس از 

 حیطه دانش(-)سطح شناختید.شباسند و دلیلی برای نبوت خود  دارای ی بایدپیامبرهر د ندانب

وجه  به یکقرآن را با اعجاز پیامبران مانند حضرت موسی)ع( و حضرت عیسی)ع( مقایسه کنند و 

 حیطه دانش( -) سطح ارزشیابی تمایز آن پی ببرند.

 حیطه دانش(-شناختی . )سطحتعریف نماینددر دوسطر تحدی را 

حیطه -سطح کاربرد) .نمونه و مصداق آن را تشخیص دهنددو  ، های اعجاز قرآن را شناختهجنبه 

 (دانش

سطح ) .ثیر ناپذیری قرآن از فرهنگ زمانه را بیان کنندأمصادیق تدو مورد از با توجه به آیات قرآن،  

 (حیطه دانش-کاربرد

 حیطه دانش(-بیان شده را ذکر کنند)سطح شناختی سه نمونه از نکات علمی که توسط قرآن

 (. حیطه دانش -تجزیه و تحلیلسطح دهند. ) ی بودن پیامبر)ص(  با اعجاز قرآن را ربط امّ 

 حیطه عاطفی( -)سطح واکنش  .پذیردبپیامبر خاتم)ص(    قرآن را به عنوان معجزه جاوید

 الگوهای نوین درفرایند

 هی و یادگیریدیاد

 های انگیزشی مرتبط با درسدیتا، نمایش کلیپ استفاده از

 های تدریسروش
 ترکیبی: بارش مغزی + سخنرانی و پرسش و پاسخ

 

 دیتا )با توجه به موقعیت مدارس و محدودیت( –تخته )سیاه و سفید(  –گچ  مواد و وسائل آموزشی

   یمرس کالسیک و ،به دلیل جمعیت زیادمدل کالس و گروه 
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 آموزشی

ارزشیابی تشخیصی 

 )ورودی(

  :باید فراگیر 

 کتاب آسمانی  آشنایی داشته باشد.به عنوان قرآن، با  -

 معجزات حضرت عیسی)ع( و حضرت موسی)ع( را بداند. -

 توانایی داشته باشد. مقایسه اجمالی این معجزات با یکدیگر و با قرآنبر  -

 

 

 

 ارائه تدریس
-فعالیـــــــــــــــت معلمهای فعالیـــــــــــــــــــت

 آموزانهای دانش

 زمان

های قبل از فعالیت

 تدریس

 ) مهارتهای ارتباطی(

 

-مناسبت تبریک یا تسلیت بر اساس گاه  -احوالپرسی

جلسه گذشته   احوالپرسی ویژه از غایبین –های روز 

   حضور و غیاب  – این افراد و پیگیری آموزش

 گذشته پرسش از مباحث  

 دقیقه 4 گویی به موارد الزمپاسخ

 

 معرفی درس جدید و

 بیان اهداف آموزشی،

 ایجاد انگیزه

آیا قرآن که با سؤال: و ایجاد انگیزه شروع تدریس 

ای نمتواند راهسال پیش بود می 5799کتاب آسمانی 

  ؟؟خوبی برای افراد این عصر باشد

 

 4تا6 گویی به سؤاالتپاسخ

 دقیقه

 فعالیت ضمن تدریس

 فرایند یاددهی

 و یادگیری

، بیان آیات درس و ترجمه آیات با تالوت  شروع بحث

 مفاهیم استنباطی از آیات)پیام(

 هقرآن و اعتبار آن در جامع بحث در باره معرفی 

 ل آننزوسال از  5799با توجه به گذشت  ،فعلی

 هر یکدر این قسمت  –تجمیع نظریات دانش آموزان 

باید خصوصیتی از قرآن که سبب ماندگاری آن  از آنان

 شده است را بیان کنند. 

)در این قسمت ارتباط این درس با درس دوم گوشزد 

 به پرسش  آموزانهای دانشپاسخ

 معلمآغازین 

 استماع و تکرار آیات

و مناظره ، و  شرکت در بحث

 های قرآنبیان ویژگی

09  

 دقیقه
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 شود(می

شده و در تدریس از آن  یا شنیده ثبت نظرات آنان

 گردد.می و تکمیل  اصالح سپس شود میاستفاده 

 تبیین تحدی

رت مقایسه اعجاز پیامبران پیشین با اعجاز حض

 خاتم)ص(

 های لفظی و معنوی اعجاز قرآن تشریح جنبه

 تبیین ویژگیهای اعجاز قرآن 

 تأثیر ناپذیری قرآن از فرهنگ زمانه -

 جامعیت 

 تازگی و شادابی دائمی 

 ی بودن پیامبر)ص(امّ

 بندی وجمع

 گیرینتیجه

آموزان  و در نهایت بندی درس به وسیله دانشجمع

 بندی توسط دبیر:جمع

از آن جایی که قرآن دارای خصوصیات ویژه، و جنبه 

تحدی است و خداوند نیز  اعجاز های محتوایی و لفظی

این کتاب آسمانی سند   بریم، پی میرده استک

 باشد.گویایی بر نبوت پیامبر اکرم )ص( می

 

 دقیقه4تا6 بندیبیان جمع

 ارزشیابی تکوینی

 و پایانی

 پرسش از مباحث مطرح شده:

تفاوت معجزه حضرت موسی)ع( با معجزه پیامبر)ص(  

 چیست؟ 

چرا کتاب به عنوان معجزه رسول اکرم)ص( انتخاب 

 ؟شد

 59تا4 پاسخ شفاهی یا کتبی

 دقیقه
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ثیری در اعجاز قرآن أچه ت ی بودن پیامبر)ص(امّ

 داشت؟

 

 فعالیت خالقانه

 آموزاندانش

 ؟سواد بودندآیا پیامبر )ص( واقعا بی

 نمونه به عنوان)ره(شهید مطهری "یپیامبر امّ"کتاب  

 معرفی شود پژوهشجهت 

 دقیقه 4  

 تعیین تکلیف

 االتؤمطالعه دقیق درس، پاسخگویی به س

 کشف ارتباط آیات با عناوین درس

 طرح سؤال از متن درس

 

 دقیقه 0 

 


