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طرح درس ساالنه و بودجه بندی پیشنهادی کتاب قرآن پایه هفتم /نام دبیر :مبین دشتی/سال  

  تحصیلی 

 هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول

درس اول)جلسه  مهر

 اول(

ه با دانش فمعار

آموزان / پیش 

خوانی آیات درس 

توسط دانش آموزان 

در گروه و رفع 

اشکال آن پخش 

آیات / صوتی 

فردخوانی / آموزش 

 مفاهیم و حل

فعالیت ها به 

 صورت گروهی

درس اول) جلسه 

 دوم(

بررسی تکالیف انس با 

قرآن در خانه و 

ارزشیابی / بیان حروف 

ناخوانا . پیش خوانی 

آیات درس توسط دانش 

آموزان در گروه و رفع 

پخش صوتی  اشکال آن

آیات / فردخوانی / 

ش مفاهیم و حل آموز

فعالیت ها به صورت 

 گروهی 

 قرآنبیان آداب قرائت 

درس دوم) جلسه 

 اول(

بررسی تکالیف انس با 

قرآن در خانه و 

ارزشیابی / پیش 

خوانی آیات درس 

توسط دانش آموزان 

در گروه و رفع اشکال 

آن و پخش صوتی 

آیات / فردخوانی / 

آموزش مفاهیم و حل 

فعالیت ها به صورت 

 گروه

س دوم) جلسه در

 دوم(

بررسی تکلیف انس با 

قرآن در خانه و 

ارزشیابی / پیش 

خوانی آیات درس 

توسط دانش آموزان 

در گروه و رفع اشکال 

آن و پخش صوتی 

آیات/ فردخوانی / 

آموزش مفاهیم و حل 

فعالیت ها به صورت 

گروهی / بیان داستان 

پسر حضرت نوح و 

 نتیجه گیری از آن

درس سوم)جلسه  آبان

 اول(

بررسی تکلیف انس 

با قرآن در خانه و 

ارزشیابی/ بیان 

تفاوت تلفظ حروف 

عربی و تاثیر آن در 

معنای کلمات / 

پیش خوانی آیات 

درس سوم)جلسه 

 دوم(

تکلیف انس با بررسی 

قرآن در خانه و 

ارزشیابی/ پیش خوانی 

آیات درس توسط دانش 

آموزان در گروه و رفع 

اشکال و پخش صوتی 

آیات / فردخوانی/ بیان 

درس چهارم)جلسه 

 اول(

ی تکلیف انس با بررس

قرآن در خانه و 

ارزشیابی / پیش 

خوانی آیات درس 

توسط دانش آموزان 

در گروه و رفع اشکال 

آن و پخش صوتی 

درس چهارم)جلسه 

 دوم(

بررسی تکلیف انس با 

قرآن در خانه و 

ارزشیابی / یادآوری 

ح /  طریق تلفظ حرف

پیش خوانی آیات 

درس توسط دانش 

آموزان در گروه و رفع 
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درس توسط دانش 

آموزان در گروه و 

رفع اشکال و پخش 

صوتی آیات / 

فردخوانی/ آموزش 

مفاهیم و حل 

فعالیت ها به 

 صورت گروهی

طریق تلفظ حرف ح / 

آموزش مفاهیم و حل 

فعالیت ها به صورت 

گروهی / قرائت شعر 

پایان درس توسط 

 دانش آموز خوش صوت

آیات / فردخوانی/ 

آموزش مفاهیم و حل 

فعالیت ها به صورت 

 گروهی

آن و پخش  اشکال

صوتی آیات / 

فردخوانی / آموزش 

مفاهیم و حل فعالیت 

 ها به صورت گروهی/

درس پنجم  آذر

 )جلسه اول(

بررسی تکلیف انس 

با قرآن در خانه و 

ارزشیابی / پیش 

یات درس خوانی آ

توسط دانش آموزان 

و رفع  در گروه

اشکال آن و پخش 

صوتی آیات / 

فردخوانی / بیان 

طریقه تلفظ حرف 

ع/ آموزش مفاهیم 

و حل فعالیت ها به 

 صورت گروهی

درس پنجم)جلسه 

 دوم(

بررسی تکلیف انس با 

قرآن در خانه و 

ارزشیابی / یادآوری 

طریقه تلفظ حرف ع / 

پیش خوانی آیات درس 

توسط دانش آموزان در 

و  گروه و رفع اشکال

پخش صوتی آیات / 

فردخوانی / آموزش 

مفاهیم و حل فعالیت 

ها به صورت گروهی / 

قرائت زیبای احادیث 

پایان درس توسط 

 دانش آموز 

درس ششم)جلسه 

 اول(

بررسی تکلیف انس با 

قرآن در خانه و 

ارزشیابی / پیش 

ت درس اخوانی آی

توسط دانش آموزان 

در گروه و رفع اشکال 

آن و پخش صوتی 

آیات / فردخوانی/ 

بیان طریقه تلفظ 

ق /  –حرف غ 

آموزش مفاهیم و حل 

فعالیت ها به صورت 

 گروهی

درس ششم )جلسه 

 دوم(

بررسی تکلیف انس با 

قرآن در خانه و 

ارزشیابی/ یادآوری 

طریقه تلفظ حرف غ 

ق / پیش خوانی  –

توسط  آیات درس

آموزان در گروه  دانش

و رفع اشکال آن و 

پخش صوتی آیات / 

فردخوانی / آموزش 

مفاهیم و حل فعالیت 

ها به صورت گروهی / 

تشویق دانش آموزان 

شرکت در  جهت

 مسابقه قرآنی

  دی

 

 

 
درس هفتم )جلسه 

 اول(
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آزمون شفاهی و 

 روخوانی

 

 

 

 امتحانات نوبت اول

ی از بنمره // امتحان کت 02امتحان شفاهی از 

 نمره 02

بررسی تکلیف انس با 

قرآن در خانه و 

ارزشیابی / پیش 

خوانی آیات درس 

توسط دانش آموزان 

در گروه و رفع اشکال 

آن و پخش صوتی 

آیات / فردخوانی/ 

بیان طریقه تلفظ 

حرف ث / آموزش 

مفاهیم و حل فعالیت 

 ها به صورت گروهی

درس هفتم  بهمن

 )جلسه دوم(

تکلیف انس بررسی 

با قرآن در خانه و 

ارزشیابی / یادآوری 

طریقه تلفظ حرف 

ث / پیش خوانی 

آیات درس توسط 

دانش آموزان در 

گروه و رفع اشکال 

آن و پخش صوتی 

آیات / فردخوانی / 

آموزش مفاهیم و 

حل فعالیت ها به 

صورت گروهی / 

جلسه درس هشتم)

 اول(

بررسی تکلیف انس با 

قرآن در خانه و 

ارزشیابی / پیش خوانی 

آیات درس توسط دانش 

آموزان در گروه و رفع 

اشکال آن و پخش 

صوتی آیات / فردخوانی/ 

بیان طریقه تلفظ حرق 

س / آموزش  –ص 

مفاهیم و حل فعالیت 

 ها به صورت گروهی

درس هشتم)جلسه 

 دوم(

بررسی تکلیف انس با 

ر خانه و قرآن د

ارزشیابی / یادآوری 

طریقه تلفظ حرف 

س / پیش  –ص 

خوانی آیات درس 

توسط دانش آموزان 

در گروه و رفع اشکال 

آن و پخش صوتی 

آیات / فردخوانی / 

آموزش مفاهیم و حل 

فعالیت ها به صورت 

گروهی / بیان داستان 

درس نهم)جلسه 

 اول(

بررسی تکلیف انس با 

قرآن در خانه و 

ارزشیابی/ پیش 

خوانی آیات درس 

توسط دانش آموزان 

در گروه و رفع اشکال 

آن و پخش صوتی 

آیات/ فردخوانی / 

بیان طریقه تلفظ 

ت /  –حرف ط 

آموزش مفاهیم و حل 

فعالیت ها به صورت 

 گروهی
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بیان داستان اسالم 

آوردن عکرمه و 

 نتیجه گیری از آن

 درس

درس نهم)جلسه  اسفند

 دوم(

بررسی تکلیف انس 

ه و با قرآن در خان

ارزشیابی/ یادآوری 

طریقه تلفظ حرف 

ت / پیش  –ط 

خوانی آیات درس 

توسط دانش آموزان 

در گروه و رفع 

اشکال آن و پخش 

صوتی آیات/ 

فردخوانی/ آموزش 

مفاهیم و حل 

فعالیت ها به 

صورت گروهی / 

بیان ارزش قرآن از 

طریق بررسی آن از 

 دیدگاه دانشمندان

درس دهم)جلسه 

 اول(

انس با  بررسی تکلیف

قرآن در خانه و 

ارزشیابی/ پیش خوانی 

آیات درس توسط دانش 

آموزان در گروه و رفع 

اشکال و پخش صوتی 

آیات/ فردخوانی/ بیان 

طریقه تلفظ حرف ذ / 

آموزش مفاهیم و حل 

فعالیت ها به صورت 

 گروهی

درس دهم )جلسه 

 دوم(

بررسی تکلیف انس با 

قرآن در خانه و 

ارزشیابی/ یادآوری 

طریقه تلفظ حرف ذ / 

پیش خوانی آیات 

درس توسط دانش 

آموزان در گروه و رفع 

اشکال آن و پخش 

صوتی آیات / 

فردخوانی / آموزش 

مفاهیم و حل فعالیت 

ها به صورت گروهی / 

معرفی استاد 

 عبدالباسط

درس یازدهم 

 )جلسه اول(

یف انس با بررسی تکل

قرآن در خانه و 

ارزشیابی/ پیش 

خوانی آیات درس 

توسط دانش آموزان 

در گروه و رفع اشکال 

آن و پخش صوتی 

آیات / فردخوانی / 

بیان طریقه تلفظ 

حرف ظ / آموزش 

مفاهیم و حل فعالیت 

 ها به صورت گروهی

  فروردین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس 

یازدهم)جلسه 

 دوم(

بررسی تکلیف انس با 

قرآن در خانه و 

درس 

دوازدهم)جلسه 

 (اول

بررسی تکلیف انس با 

قرآن در خانه و 
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 تعطیالت نوروزی

 

 

 تعطیالت نوروزی

ارزشیابی/ یادآوری 

طریقه تلفظ حرف ظ 

/ پیش خوانی آیات 

درس توسط دانش 

آموزان در گروه و رفع 

اشکال آن و پخش 

صوتی آیات / 

فردخوانی / آموزش 

مفاهیم و حل فعالیت 

ها به صورت گروهی / 

 بیان داستان درس

ارزشیابی / پیش 

خوانی آیات درس 

توسط دانش آموزان 

در گروه و رفع اشکال 

آن و پخش صوتی 

آیات / فردخوانی / 

بیان طریقه تلفظ 

حرف ض / آموزش 

مفاهیم و حل فعالیت 

 ها به صورت گروهی

درس  اردیبهشت

دوازدهم)جلسه 

 دوم(

بررسی تکلیف انس 

در خانه و  با قرآن

ارزشیابی / یادآوری 

طریقه تلفظ حرف 

ض / پیش خوانی 

آیات درس توسط 

دانش آموزان در 

گروه و رفع اشکال 

آن و پخش صوتی 

آیات / فردخوانی / 

آموزش مفاهیم و 

حل فعالیت ها به 

گروهی /  صورت

 

 

 

 

 

رفع اشکال و بررسی 

 تکالیف

 

 

 

 

 

 02شفاهی از امتحان 

 نمره

 

 

 

 

 

رفع اشکال و امتحان 

 شفاهی
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بیان داستان درس 

 نیایش و قرائت

 نمره 02ارزشیابی کتبی پایانی از  خرداد

روش تدریس پیشنهادی : الف( آموزش قرائت : خواندن آیات درس در گروه های دو یا سه نفره دانش آموزی 

همراه با پخش قرائت آیات و پاسخ به اشکاالت )روخوانی( احتمالی آنان / تاکید بر استماع تلفظ حروف خاص 

درس و زمزمه دانش آموزان و پس از اتمام پخش صوتی ، قرائت آیات توسط دانش آموزان )با الگو پذیری از 

 قرائت صوتی ( به صورت فردی و استماع توسط دیگر دانش آموزان و تصحیح اشکاالت قرائت آنان

زان در گروه های دو یا سه نفره و خواندن ب( آموزش مفاهیم : انجام فعالیت های کتاب توسط دانش آمو

 پاسخ برای دیگر دانش آموزان کالس و تصحیح هر یک از فعالیت ها در صورت لزوم 

در صورت اتصال به اینترنت و برای دریافت سواالت و مطال تخصصی عربی قران و پیام آسمانی به وبالگ 

  www.nemonasoal.bloog.irروبرو مراجعه کنید :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nemonasoal.bloog.ir/
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نام دبیر: -5931-5931طرح درس ساالنه و بودجه بندی پیشنهادی کتاب قرآن پایه هشتم /سال تحصیلی 

 مبین دشتی

 موارد تدریس و فعالیت ها درس جلسه هفته ماه

رفع اشکال  معارفه/ قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت معلم و اول 5 اول مهر

احتمالی / پخش آیات درس/ آموزش مفاهیم و حل گروهی 

 فعالیت ها

ارزشیابی درس / قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت معلم و  اول 0 دوم

رفع اشکال احتمالی /پخش آیات درس/ آموزش مفاهیم و حل 

 گروهی فعالیت ها /تدریس شناخت : نامه ای از یک پدر به فرزند

ارزشیابی درس قبل/ قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت معلم  دوم 9 سوم

و رفع اشکال احتمالی / /پخش آیات درس / یادآوری تلفظ حروف 

 ط( آموزش مفاهیم و حل گروهی فعالیت ها-ص-)ث

ارزشیابی درس/ قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت معلم و  دوم 1 چهارم

آموزش مفاهیم و حل رس/ رفع اشکال احتمالی/پخش آیات د

 گروهی فعالیت ها / تدریس شناخت : معرفی رسانه های قرآنی

س قبل/ قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت معلم رارزشیابی د سوم 1 اول آبان

و رفع اشکال احتمالی / پخش آیات درس / یادآوری تلفظ حروف 

 ع(آموزش مفاهیم و حل گروهی فعالیت ها-)ح

ارزشیابی درس / قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت معلم و  سوم 6 دوم

رفع اشکال احتمالی / پخش آیات درس / آموزش مفاهیم و حل 

گروهی فعالیت ها / تدریس شناخت : خدایا من و پدر و مادرم را 

 ببخشای!

ارزشیابی درس قبل / قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت  چهارم 7 سوم

اشکال احتمالی / پخش آیات درس / یادآوری تلفظ معلم و رفع 

 ض( آموزش مفاهیم و حل گروهی فعالیت ها-ظ-حروف)ذ
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ارزشیابی درس / قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت معلم و  چهارم 8 چهارم

رفع اشکال احتمالی / پخش آیات درس / آموزش مفاهیم و حل 

 آن در خانهگروهی فعالیت ها / تدریس شناخت : انس با قر

ارزشیابی درس قبل / قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت  پنجم 3 اول آذر

معلم و رفع اشکال احتمالی / پخش آیات درس / یادآوری تلفظ 

 ق(آموزش مفاهیم و حل گروهی فعالیت ها-حروف)غ

ارزشیابی درس/ قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت  معلم و  پنجم 52 دوم

رفع اشکال احتمالی / پخش آیات درس / آموزش مفاهیم و حل 

 گروهی فعالیت ها / تدریس شناخت : فضیل زنده می شود

ارزشیابی درس قبل / قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت  ششم 55 سوم

معلم و رفع اشکال احتمالی / پخش آیات درس / آموزش مفاهیم 

 و حل گروهی فعالیت ها 

ارزشیابی درس / قرائت آیات درس در گروه ها و نطارت معلم و  ششم 50 چهارم

رفع اشکال احتمالی / پخش آیات درس / آموزش مفاهیم و حل 

 وهی فعالیت ها / تدریس شناخت : جایگاه زن در قرآنگر

مرور کلی کتاب و رفع اشکال / امتحان شفاهی  بررسی نمونه   59 اول دی

 سواالت

درس / امتحان شفاهی / رفع اشکال  6برگزاری امتحان کتبی از   51 دوم

 امتحانات میان ترم

 امتحانات نوبت اول سوم
 چهارم

تحلیل و بررسی امتحان نوبت اول/ قرائت آیات درس در گروه ها  هفتم 5 اول بهمن

پخش آیات درس /  /و نظارت معلم و رفع اشکال احتمالی 

آموزش وقف در آخر  –آموزش مفاهیم و حل گروهی فعالیت ها 

 جمله

ارزشیابی درس / قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت معلم و  هفتم 0 دوم

آیات درس / آموزش مفاهیم و حل  رفع اشکال احتمالی/ پخش



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و 

هزار تومان به سایت دو قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط 

 علمی و پژوهشی اسمان مراجعه کنید .
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 گروهی فعالیت ها / تدریس شناخت : چگونه مسلمان شدم ؛

ارزشیابی درس قبل / قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت  هشتم 9 سوم

معلم و رفع اشکال احتمالی / پخش آیات درس / آموزش مفاهیم 

 و حل گروهی فعالیت ها 

ارزشیابی درس / بررسی فعالیت شناخت / قرائت آیات درس در  هشتم 1 چهارم

گروه ها و نظارت و رفع اشکال احتمالی / پخش آیات درس / 

آموزش مفاهیم و حل گروهی فعالیت ها / تدریس شناخت : 

 شهریار پرهیزگار . 

ارزشیابی درس قبل / قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت  نهم 1 اول اسفند

معلم و رفع اشکال احتمالی / پخش آیات درس / آموزش مفاهیم 

 و حل گروهی فعالیت ها 

ظارت معلم و نارزشیابی درس / قرائت آیات درس در گروه ها و  نهم 6 دوم

رفع اشکال احتمالی / پخش آیات درس / آموزش مفاهیم و حل 

 فعالیت ها / تدریس شناخت : قرائت شعر قرآن بخوان گروهی

ارزشیابی درس قبل / قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت و  دهم 7 سوم

رفع اشکال احتمالی / پخش آیات درس / آموزش مفاهیم و حل 

 گروهی فعالیت ها 

ارزشیابی درس / قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت و رفع  دهم 8 چهارم

اشکال احتمالی / پخش آیات درس / آموزش مفاهیم و حل 

 گروهی فعالیت ها / تدریس شناخت : تفسیر نمونه

 تعطیالت نوروزی   اول فروردین
   دوم

ارزشیابی درس قبل / قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت  یازدهم 3 سوم

ومعلم و رفع اشکال احتمالی / پخش آیات درس / آموزش مفاهیم 

 و حل گروهی فعالیت ها

ارزشیابی درس / قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت و رفع  یازدهم 52 چهارم

اشکال احتمالی / پخش آیات درس / آموزش مفاهیم و حل 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و 

هزار تومان به سایت دو قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط 

 علمی و پژوهشی اسمان مراجعه کنید .
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 گروهی فعالیت ها / تدریس شناخت : پرواز به سوی آسمان

ارزشیابی درس قبل / قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت و  دوازدهم 55 اول اردیبهشت

رفع اشکال احتمالی / پخش آیات درس / آموزش مفاهیم و حل 

 گروهی فعالیت ها 

ارزشیابی درس / قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت معلم و   دوازدهم 50 دوم

رفع اشکال احتمالی / پخش آیات درس / آموزش مفاهیم و حل 

 گروهی فعالیت ها / تدریس شناخت : راز سرانگشتان

مرور کلی کتاب و رفع اشکال / امتحان شفاهی / بررسی نمنه   59 سوم

 سواالت

/ امتحان شفاهی / رفع اشکال  50برگزاری امتحان کتبی از درس   51 چهارم

 / امتحان میان ترم 

 امتحانات نوبت دوم خرداد

الف(آموزش قرائت : خواندن آیات درس در گروه های دو یا سه نفره دانش آموزی روش تدریس پیشنهادی : 

و پاسخ به اشکاالت )روخوانی( احتمالی آنان / تاکید بر استماع تلفظ حروف هاص همراه با پخش قرائت آیات 

یری از درس و زمزمه دانش آموزان و پس از اتمام پخش صوتی ، قرائت آیات توسط دانش آموزان ) با الگوپذ

 قرائت صوتی ( به صورت فردی و استماع توسط دیگر دانش آموزان و تصحیح اشکاالت قرائت آنان

ب(آموزش مفاهیم : انجام فعالیت های کتاب توسط دانش آموزان در گروه های دو یا سه نفره و خواندن 

 پاسخ برای دیگر دانش آموزان کالس و تصحیح هر یک از فعالیت ها در صورت لزوم

در صورت اتصال به اینترنت و برای دریافت سواالت و مطالب تخصصی عربی قرآن و پیام آسمانی به وبالگ 

 www.nemonasoal.blog.irزیر مراجعه کنید :

نام دبیر : -5931-5931طرح درس ساالنه و بودجه بندی پیشنهادی کتاب قرآن پایه نهم سال تحصیلی

 مبین دشتی

 تدریس و فعالیت هاموارد  درس جلسه هفته ماه

معارفه / قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت معلم و رفع  اول 5 اول مهر

اشکال احتمالی / پخش آیات درس / آموزش مفاهیم و حل 

 گروهی فعالیت ها



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و 

هزار تومان به سایت دو قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط 

 علمی و پژوهشی اسمان مراجعه کنید .
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ارزشیابی درس/ قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت معلم و  اول 0 دوم

یادآوری تلفظ حروف رفع اشکال احتمالی/پخش آیات درس / 

/ آموزش مفاهیم و حل ورودی فعالیت ها/ تدریس 5خاص 

 شناخت : کتاب بی مانند

ارزشیابی درس قبل / قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت  دوم 9 سوم

معلم و رفع اشکال احتمالی/پخش آیات درس / آموزش مفاهیم و 

 حل گروهی فعالیت ها 

قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت معلم و ارزشیابی درس/  دوم 1 چهارم

رفع اشکال احتمالی/پخش آیات درس / آموزش مفاهیم و حل 

گروهی فعالیت ها / یادآوری تلفظ حروف خاص / تدریس 

 شناخت : محمد رسول اهلل )ص(

ارزشیابی درس قبل / قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت  سوم 1 اول آبان

آموزش مفاهیم مالی / پخش آیات درس / معلم و رفع اشکال احت

 و حل گروهی فعالیت ها 

ارزشیابی درس / قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت معلم و  سوم 6 دوم

رفع اشکال احتمالی / پخش آیات درس / آموزش قرائت : وقف و 

ابتدا و نظم قرائت / آموزش مفاهیم و حل گروهی فعالیت ها / 

 5روانی در قرآن  تدریس شناخت : بهداشت

ارزشیابی درس قبل / قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت  چهارم 7 سوم

معلم و رفع اشکال احتمالی / پخش آیات درس / آموزش مفاهیم 

 و حل گروهی فعالیت ها

ارزشیابی درس / قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت معلم و  چهارم 8 چهارم

آیات درس / آموزش قرائت : وقف در رفع اشکال احتمالی / پخش 

آخر جمله / آموزش مفاهیم و حل گروهی فعالیت ها / تدریس 

 0شناخت : بهداشت روانی در قرآن 

ارزشیابی درس قبل / قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت  پنجم 3 اول آذر

معلم و رفع اشکال احتمالی / پخش آیات درس / آموزش مفاهیم 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و 

هزار تومان به سایت دو قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط 

 علمی و پژوهشی اسمان مراجعه کنید .
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 ت هاو حل گروهی فعالی

ارزشیابی درس / قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت معلم و  پنجم 52 دوم

رفع اشکال احتمالی / پخش آیات درس / آموزش قرائت : الف 

وصل / آموزش مفاهیم و حل گروهی فعالیت ها  / تدریس 

 و گسترش جهان شناخت : انبساط

ارزشیابی درس قبل / قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت  ششم 55 سوم 

معلم و رفع اشکال احتمالی / پخش آیات درس / آموزش مفاهیم 

 و حل گروهی فعالیت ها 

ارزشیابی درس / قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت معلم و  ششم 50 چهارم

 رفع اشکال احتمالی / پخش آیات درس / آموزش قرائت : کوتاهی

و کشیدگی حرکات / آموزش و مفاهیم و حل گروهی فعالیت ها / 

 تدریس شناخت : تلخ و شیرین

مرور کلی کتاب و رفع اشکال / امتحان شفاهی / بررسی نمونه   59 اول دی

 سواالت

درس / امتحان شفاهی / رفع اشکال  6امتحان کتبی از برگزاری   51 دوم

  امتحانات میان ترم

  سوم

 چهارم

تحلیل و بررسی امتحان نوبت اول / قرائت آیات درس در گروه ها  هفتم 5 اول بهمن

و نظارت معلم و رفع اشکال احتمالی / پخش آیات درس / 

آموزش وقف در آخر  –آموزش مفاهیم و حل گروهی فعالیت ها 

 جمله

ارزشیابی درس / قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت معلم و  هفتم 0 دوم

اشکال احتمالی / پخش آیات درس / پخش آیات درس /  رفع

آموزش قرائت : فصاحت تلفظ الم در لفظ جالله / آموزش مفاهیم 

و حل گروهی فعالیت ها / تدریس شناخت : پیرمرد شاهی و امام 

 سجاد علیه السالم



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و 

هزار تومان به سایت دو قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط 

 علمی و پژوهشی اسمان مراجعه کنید .
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ارزشیابی درس قبل / قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت  هشتم 9 سوم

معلم و رفع اشکال احتمالی / پخش آیات درس / آموزش مفاهیم 

 و حل گروهی فعالیت ها 

ارزشیابی درس / قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت معلم و  هشتم 1 چهارم

 رفع اشکال احتمالی / پخش آیات درس / آموزش قرائت : نحوه ی

خواندن نون ساکن و تنوین / آموزش مفاهیم و حل گروهی 

 فعالیت ها / تدریس شناخت  : او خواهد آمد !

ارزشیابی درس قبل / قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت  نهم 1 اول اسفند

معلم و رفع اشکال احتمالی / پخش آیات درس / آموزش مفاهیم 

 و حل گروهی فعالیت ها

ارزشیابی درس / قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت معلم و  نهم 6 دوم

رفع اشکال احتمالی / پخش آیات درس / آموزش مفاهیم و حل 

 گروهی فعالیت ها

ارزشیابی درس قبل / قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت  دهم 7 سوم

معلم و رفع اشکال احتمالی / پخش آیات درس / آموزش مفاهیم 

 فعالیت هاو حل گروهی 

ارزشیابی درس / قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت معلم و  دهم 8 چهارم

رفع اشکال احتمالی / پخش آیات درس / آموزش مفاهیم و حل 

 گروهی فعالیت ها / تدریس شناخت : از معلم زبان ، آموختیم

 تعطیالت نوروزی اول فروردین
 دوم

قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت  ارزشیابی درس قبل / یازدهم 3 سوم

معلم و رفع اشکال احتمالی / پخش آیات درس / آموزش مفاهیم 

 و حل گروهی فعالیت ها

ارزشیابی درس / قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت معلم و  یازدهم 52 چهارم

رفع اشکال احتمالی / پخش آیات درس / آموزش مفاهیم و حل 

 تدریس شناخت : من زنده ام !گروهی فعالیت ها / 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و 

هزار تومان به سایت دو قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط 

 علمی و پژوهشی اسمان مراجعه کنید .
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ارزشیابی درس قبل / قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت  دوازدهم 55 اول اردیبهشت

معلم و رفع اشکال احتمالی / پخش آیات درس / آموزش مفاهیم 

 و حل گروهی فعالیت ها

ارزشیابی درس / قرائت آیات درس در گروه ها و نظارت معلم و  دوازدهم 50 دوم

ع اشکال احتمالی / پخش آیات درس / آموزش مفاهیم و حل رف

 گروهی فعالیت ها / تدریس شناخت : عظمت آفرینش 

مرور کلی کتاب و رفع اشکال / امتحان شفاهی / بررسی نمونه   59 سوم

 سواالت

درس / امتحان شفاهی / رفع اشکال  50برگزاری امتحان کتبی از   51 چهارم

 امتحانات میان ترم 

 امتحانات نوبت دوم خرداد

روش تدریس پیشنهادی : الف ( آموزش قرائت : خواندن آیات درس در گروه های دو یا سه نفره دانش 

آموزی و پاسخ به اشکاالت )روخوانی( احتمالی آنان / تاکید بر استماع تلفظ حروف خاص همراه با پخش 

پخش صوتی ، قرائت آیات توسط دانش آموزان ) با قرائت آیات درس و زمزمه دانش آموزان و پس از اتمام 

الگوپذیری از قرائت صوتی ( به صورت فردی و استماع توسط دیگر دانش آموزان و تصحیح اشکاالت قرائت 

 آنان

ب(آموزش مفاهیم : انجام فعالیت ها کتاب توسط دانش آموزان در گروه های دو یا سه نفره و خواندن پاسخ 

 ن کالس و تصحیح هر یک از فعالیت ها در صورت لزوم برای دیگر دانش آموزا

 


