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 اهداف

 هدف کلی: 

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با کلمات و عبارات دارای 

 تشدید آشنا شوند.

 اهداف رفتاری: 

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

 دارای تشدید توانایی خواندن کلمات و عبارات-1

 توانایی خواندن کلمات و عبارات قرآنی درس -2

 عالقه به خواندن روزانه ی قرآن کریم -3

 دانش آموزان با مطالب درس قبل آشنا هستند. رفتار ورودی

ارزشیابی 

 تشخیصی

 سواالتی از درس قبل از دانش آموزان می پرسیم.

رسانه های 

 آموزشی

 لوحه آموزشی روز هفتم  –ضبط صوت  –لوحه  –کتاب قرآن آسمانی سوم ابتدایی 

 سخنرانی  –جمع خوانی  –پرسش و پاسخ روش های یاددهی 



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

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

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

2 
 

 یادگیری -

 گروهی –به صورت ردیفی  مدل چینش کالس

 

 فعالیت های دانش آموزان عنوان

 فعالیت های معلم

 زمان

فعالیت های مقدماتی 

ارزشیابی رفتار 

 ورودی و ایجاد انگیزه

شاداب و با انرژی وارد کالس می شویم و با نام و یاد خدا  بعد 

از حضور و غیاب و احوال پرسی با دانش آموزان و بررسی 

 تکالیف و ارزشیابی تشخیص درس را شروع می کنیم.

 

 4زمان 

 دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 ارائه درس

 روش تدریس و ارزشیابی

 ل به روش دروس قبل آموزش تمرین او (الف 

 آموزش تمرین دوم به روش دروس قبل  (ب

 انس با قرآن در خانه 

در پایان درس، دانش آموزان را تشویق کنید که همین امروز 

در خانه، کلمات و عبارات درس را برای اعضای خانواده ی 

 .خود با صدای بلند بخوانند

 ترجمه عبارات قرآنی تمرین دوم( الف

 دان آدم را. و قطعاً بزرگ و گرامی داشتیم فرزن-1 

 ـ سرزمینی پاک و پروردگاری آمرزنده 2

 گفت پروردگارت : آن برمن آسان است.  -3

 ـ پروردگارا، بر تو توکل کردیم و به سوی تو بازگشتیم 4

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 دقیقه34
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پاک و منزَّهی تو، نیست هیچ علمی برای ما مگر آنچه  -5

 آموختی به ما

ما را در  پروردگارا، فروبار برما صبر و پایداری را و بمیران -6

 حالی که مسلمانیم

 گامی به سوی درک معنای آیات قرآن کریم( ب

  .ترجمه این عبارات قرآنی را کامل کنید 

آمَنَّا :                     اَ نَا : من                    ما : نه، نیست

 ایمان آوردیم

 اَنتَ : تو 

و  101یوسف،اَنَا مِنَ المُشرِکینَ  1وَ ما  هللِوَ سُبحانَ ا-1

 ............................................................. و

قُل هُوَ الرََّحمَنٌ آمَنَّا بِه ی وَ عَلَیهِ تَوَکََّلنا  -2

 ............................است؛ .............. و ....................22مُلک،

اِلَّا اَنتَ سُبحانَکَ اِنَّی کُنتُ مِنَ  الفَنادی فِی الظَُّلُماتِ اَن   -3 

پس ندا داد ..................... که  18الظَّالِمینَ انبیاء،

 م ............................................. بود............

 

 تعیین تکلیف

 

معلم در پایان درس تذکر دهد که همین امروز در منزل 

درس را حداقل یک بار برای اعضای خانواده خود با  تمرین این

 صدای بلند بخوانند.
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