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 باسمه تعالی 

 بر اساس برنامه درس ملی   قرآنطرح درس روزانه 

مشخصات  2طرح درس شماره :  نفر 81تعداد دانش آموز :  فخرُسوره شوري و زعنوان درس :   81-32صفحه : 

  3جلسه  8درس  نهمپايه :   79مهر ماه :   تاريخ اجرا دقيقه 11 مدت تدريس : كلي

 فعاليت هاي قبل از تدريس

 ي درس :      هدف كلّ

 خرُفُ، معناي كلمات و عبارات قرآني .سوره ز 18تا  8سوره شوري و آيات  22و  32آشنايي با آيات  الف ( در حوزه شناخت : 

ف (                                             خرُسوره ز 32)آيه گري قرآن.تشويق دانش آموزان به  بهتر خواندن و لذت بردن از قرائت آيات قرآن و ايمان به كتاب آسماني و هدايتب( در حوزه باور و گرايش: 

 تقويت مهارت روخواني و روانخواني قرآن و ترجمه كلمات و آيات قرآني و احترام به پدر و مادرج( در حوزه عمل و رفتار : 

 وسايل

 آموزشي

پيش بيني 

 روش تدريس

فضاي 

آموزشي  و 

نحوه 

چيدمان 

 كالس

 ها عرصه

 انتظارات از دانش آموزان در اين درس
حيطه ها 

 و اهداف
 رئوس مطالب اهداف جزيي

وظايف دانش آموز در 

 قبال

 خدا خلقت خود خلق   
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 كتاب

 درسي،

وايت برد  

 ماژيك

كامپيوتر  

پروژكتور  

فايل 

صوتي 

 آيات

قرآنِ 

 كريم

گروهي،  

پرسش و 

پاسخ،  

مشاركتي،  

 استفاده از

هاي  رسانه

ديداري،  

 و  ...

 

 دانش

آموزان به 

 صورت

 گروهي

كنار هم 

مي 

نشينند و 

تكاليف را 

انجام مي 

 دهند.

 ×  × 

مفاهيم درس را تحليل نموده و در ترجمه آيات -8

خرُف، سوره ز 18تا  8سوره شوري و آيات  22و  32

 تعقّلّ تفّكّرّ و انديشه كنند.

منظورمعلم از فرايند ياد دهي و ياد 

ي عبارت ازاين است كه دانش گير

 آموزان:

 

توانايي مهارت روخواني و روان -8

سوره شوري  22و  32 خواني آيات

 خرُفسوره ز 18تا  8و آيات 

 آموختن تلفظ صحيح حروف-3

 ع ( -أ  -ه  -ص -س -) ث

 كلمه جديد قرآني 1آموختن -2

توانايي مهارت كاربرد واژگان در -4

 ترجمه متن

ركيب ها و توانايي ترجمه ت-2

 عبارات قرآني

سوره  22و  32آيات -8

 18تا  8آيات  شوري و

 خرُفسوره ز

 تلفظ صحيح حروف-3

 –ه  -ص  -س -) ث 

 ع  ( –أ 

 آموزش مفاهيم-2

 اُنُس با قران در خانه-4

 پيام قرآني-2

شناخت )كتاب -6

 بي مانند(

 

 ×  × 
به سخنان خدا كه در قرآن آمده گوش كنند و -3

 كنند. به معناي آيـات توجـه

× ×  × 
به اهميت كتاب خدا و تأثير شگفت آن بر -8

 مردم ايمان پيدا كنند.

 × × × × ايمان
ها و  رينش آسمانبه قدرت خداوند در آف-3

 زمين باور داشته باشند.

× × × × 
به كتاب آسماني به عنوان نور و وسيله -2

 هدايت، ايمان بياورند.
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× ×  
 

 
 

معني لغات جديد و تركيبـات را بياموزنـد و در -8

 .يـادگيري آن بـه هـمكالسي هاي خود كمك كنند
 علم

توانايي ترجمه آياتي از سوره -6

 شُعَراء

آموختن پيام قرآني و توجه به -9

 مفهوم آن

توانايي شناخت كتاب بي مانند  -1

 قسمت شناخت()

× ×   
خوانن دو مفاهيم درس را آيـات را به درسـتي ب-3

 بگيرند. بيـان نموده و ياد

× ×   
 81تا  8سوره شوري و آيات  22و  32آيات -8

 كنند. خـرُف را ترجمـهسـوره ز

   × × عمل
انتظار مي رود دانش آموزان مفاهيم كليدي -3

 درس را فرا گيرند.

× ×   
را بيشتر در شبانه روز،آيات قرآن و ترجمه آن -2

 بخوانند.
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×  × 

دانش آموزان در يادگيري قرآن در سطوح -8

قرائت، تفسير و تجويد آن تالش كنند و سعي 

نمايند مباحث اخالقي آيات درس را در زندگي 

 خود به كار بندند.

   اخالق
× ×  

 
 

عمل به دستورات قرآن را سرلوحه زندگي خود -3

 قرار دهند.

× ×  × 
با استفاده از آيات قرآن و معناي آن ، به راه -2

 راست هدايت شوند..

 فعاليت هاي حين تدريس

 زمان

 ()دقيقه

وسايل 

 آموزشي
 روش تدريس

 ليت دانش آموزانافع

)انديشه ورزي، دست ورزي، خالقيت توام با خوباوري، 

 خودپايايي و خود ارزيابي(

 اليت دبيرعف

 )ايجاد موقعيت يادگيري (
 فعاليت هاي يادگيري

2 

ضبط صوت  

كتاب درسي 

 ماژيك 

پرسش و پاسخ 

 گروهي،توضيحي

 سالم و احوالپرسي با معلم و سكوت و باز كردن كتاب

هاي خود جهت  فراگيري درس جديد آماده مي شوند. 

 به معلم توجه و با گروه درسي ، همكاري مي كنند.

 اندن يكسالم و احوالپرسي، حضور و غياب ، خو

حديث درباره اهميت قرائت قرآن و مرتبط با آيات 

 دانش آموزان درس جديد، گروه بندي

 فعاليت هاي مقدماتي
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 وايت برد

1 
 كتاب درسي

 آيات قرآن
 پرسش و پاسخ

با دقت به گفته هاي معلم گوش مي دهند و هر كس 

ميزان مطالعه خود را براي قرائت درست بيان مي 

 كند.

ت درست خواندن آيات ميزان تمرين دانش آموز جه

مي تواند بعضي آيات ساده را بخواند و  قرآن و اينكه

 شود. ترجمه كند سنجيده مي

پيش بيني رفتار 

 ورودي

81 
 كتاب درسي

 آيات قرآن
 پرسش و پاسخ

دانش آموزان به صورت انفرادي يا گروهي به سؤاالت 

 پاسخ مي دهند و مفاهيم فراگرفته را مرور مي نمايند.

با قرائت آيات و  13و  18پرسش شفاهي از صفحه 

 -بيان مفاهيم آن و نحوه صحيح تلفظ حروف ) ث

 ع ( –أ  –ه  -ص -س

 ارزشيابي تشخيصي

 يا سنجش آغازين

2 
 ماژيك

 وايت برد
 پرسش و پاسخ

سكوت كرده و با دقت به گفته هاي معلم گوش مي 

 دهند و پاسخ خود را

كمك دبير مطرح به صورت گروهي يا انفرادي و به 

مي نمايند و در صورت آشنايي با هر كدام از 

 توضيحات با معلم همراهي مي كنند.

سوره شوري و  22و  32با توضيح مختصري از آيات  

خرُف ، شأن نزول و محتواي سوره ز 81تا  8آيات 

آموزان با كتاب آسماني  سوره، و آشنا كردن دانش

طالب كليدي قرآن، درس جديد را معرفي مي كند و م

 را بر روي وايت برد مي نويسد.

 آماده سازي

) ايجاد  انگيزه و 

 معرفي درس جديد(
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كتاب درسي  

 ماژيك

 وايت برد

آيات قرآن  

 كامپيوتر و

 پروژكتور

براي نمايش 

پاورپوينت يا 

فايل صوتي و 

 تصويري

 
گروهي  پرسش و 

 پاسخ

 
 
 
 

 اكتشافي

 

 روه مي خوانند.آيات درس را به نوبت براي اعضا گ-8

به فايل صوتي گوش مي دهند و تصوير كتاب را از -3

 طريق ويدئو پروژكتور بر روي ديوار مشاهده مي كنند.

دانش آموزان به صورت انفرادي ، حروف را صحيح -2

 تلفظ مي كنند.

به نوبت هر كدام يك آيه براي كل كالس قرائت مي -4

 كنند.

 معاني فعاليتها با همكاري اعضاي خودشان،  گروه-2

 ها  را مي نويسد.

 از هر گروه يك نفر پاسخ مي دهد و سايرين جواب-6

اشكاالت احتمالي خود را برطرف مي  ها را كنترل و

 كنند.

)كتاب بي  32و  33يكي از دانش آموزان، صفحه -9

و بقيه دانش آموزان گوش مي  مانند ( را مي خواند

 دهند و نتيجه گيري مي كنند.

را در گروه خود بخوانند و رفع اشكال  آيات درس -8

 كنند.

فايل صوتي و تصويري قرائت آيات را از طريق -3

 به نمايش در مي آورد. ويدئو پروژكتور

  -س -از دانش آموزان مي خواهد كه حروف ) ث-2

 ع ( را به صورت صحيح تلفظ كنند. –أ  –ه  -ص

از دانش آموزان مي خواهد  كه تك خواني براي -4

 نجام دهند تا رفع اشكال شود.كالس ا

در بخش مفاهيم از دانش آموزان مي خواهد به -2

 ها را ترجمه كنند و بنويسند. فعاليت صورت گروهي

 ها معاني كلمات را بخوانند و تكميل كنند. سرگروه-6

)كتاب بي  32و  33يكي از دانش اموزان ، صفحه -9

 ند.مانند( را رو خواني كند و نتيجه مطلب را بيان ك

ارائه درس جديد  لحاظ 

كردن ارزشيابي 

 فرآيندي

 فعاليت هاي بعد از تدريس
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  فعاليت دبير فعاليت دانش آموزان زمان

81 
پاسخ به سؤاالت، ترجمه آيات ، خواندن چند آيه،نوشتن پيام قرآني و 

 همراهي كردن با دبير

ترجمه  خرُفاز گروه ها مي خواهد كه واژه هاي جديد را در آيات سوره ز

 كنند.

 خواندن يك يا دو آيه توسط چند دانش آموز 

 پرسيدن چند عبارت و نوشتن پيام قرآني

 فعاليت تكميلي

 و جمع بندي

82 

دانش آموزان به صورت گروهي مباحث درس را در زمان معين شده ، 

 مطالعه و به پرسش هاي دبير پاسخ مي دهند.

مرين كرده و يك نمره دانش آموزان قوي با دانش آموزان ضعيف تر ت

 مثبت كسب مي كنند.

از دانش آموزان انتظار مي رود با همكاري گروه ، قرائت را تمرين و آيات 

 خواسته شده توسط دبير را به درستي بخوانند.

 پرسش از دانش آموزان به صورت گروهي جهت قرائت آيات درس  

 از واژه هاي جديد   پرسش

 پرسش از معني آيات

 لغات جديد   مسابقه پازل

 نوشتن پيام قرآني درس توسط دانش آموز

 ارزشيابي پاياني

2 

 دانش آموزان تكاليف جلسه بعد را در دفترچه خود يادداشت مي نمايند :

قرآن كريم    472تا  417قرائت آيات درس و آموزش مفاهيم و صفحات 

 قرآن كريم 478پيدا كردن چند تركيب يا عبارت ساده قرآني از صفحه 

 و نوشتن معناي آن

 آماده كردن تحقيق و پژوهش و ارائه آن به معلم

قرآن كريم   472تا  417از دانش آموزان مي خواهد صفحات  فردي :

( و 31كتاب درسي و قسمت الف اُنُس با قرآن در خانه صفحه  18صفحه )

 را در خانه بخوانند. مفاهيم درس

قرآن كريم ، چند  478از دانش آموزان مي خواهد از صفحه گروهي : 

 تركيب يا عبارت ساده قرآني پيدا كنند و ترجمه كنند  .

از دانش آموزان مي خواهد آياتي را كه در هنگام بيرون آمدن از  پژوهشي :

تعيين تكليف و فعاليت 

 هاي خارج از كالس
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 خانه و غذا خوردن خوانده مي شود، از آيات قرآن پيدا كنند و بنويسند.

 ، كُتُب مورد نظر را تهيه نموده و مطالعه مي كنند.دانش آموزان 3

 «كتاب روش هاي آموزش روخواني قرآن كريم»معرفي كتاب 

 و  «، اكبر سليمان نژاد  ابراهيم فتح اللهي»نوشته شده به قلم 

 «قرآن از ويكي پديا، دانشنامه آزاد»

 معرفي ساير منابع

 مرتبط با درس

    


