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نوع ارزشیابی : شفاهی            891 تا 811  یاتآ سوره اعراف : موضوع     پنجمپایه  نام درس : قرآن  

آموزش قرآن مجید   اهداف کلی 

  سوره اعراف  891تا    811آموزش و یاد گیری آیات  

 

 اهداف جزیی

  غلط بخواند )مهارت ( 3سوره اعراف را با حد اکثر  891ات 811آیات 

  د آیات را برای اعضای گروه خود خوانده از همکاری با انها لذت ببرد ) نگرش (بتوان

  معنای پیام قرآنی را درک کند )دانش (

 

 اهداف رفتاری

 وسایل مورد نیاز کتاب ،ضبط صوت، دانش آموزان، نوار کاست

بعد از ورود به کالس با چهره ای گشاده و خندان سالم و احوالپرسی می کنیم بعد 

ضور و غیاب کرده و تکالیف جلسه قبل آنها را نگاه می کنیم.ح  

 رفتار ورودی

  کتاب خود را باز کرده و چند آیه از درس گذشته )سوره الرحمن ( تالوت کنند .

 پیام قرآنی را خوانده و معنای آن را بگویند . 

 

ارزشیابی 

 تشخیصی

 ابتدا این شعر را خوانده 

به آیات قرآن فرا دار گوش                                      چو قرآن بخوانند دیگر خموش 

                             

و از دانش آموزان خواسته که با مشورت اعضای گروه خود که در مورد این شعر توضیح  

دهند با این کار ذهن آنها را برای دادن درس جدید آماده می کنیم بعد از مدتی از تک 

پاسخ را می پرسیم و آنها جوابهای مختلفی می دهند سپس خود نیز گفته  تک گروهها

های آنها را تکمیل می کنیم که وقتی قران خوانده می شود به آن گوش داده و ساکت 

  باشیم تا لطف خدا شامل حال ما شود.

است تا آنجا که خدا  این موضوع که هنگام خواندن قرآن باید ساکت باشیم خیلی مهم

در یکی از آیه های سوره اعراف که درس امروز ما هست نیز این نکته را متذکر شده 

ایجاد انگیزه و ارائه 

 درس
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  است.

  حال کتاب خود را باز کرده و درس جدید را بیاورید.

ضبط صوت را روشن کرده و به آنها می گوییم که یکبار با دقت از روی نوار گوش کنند 

  د بعد خودم می خوانم.سپس گروهها برای یکدیگر بخوانن

بعد از انجام این: مرحله تمرین مربوط به ترجمه را بلند خوانده و دانش آموزان باید دقت 

کنند سپس از آنها می خواهیم که به صورت گروهی ترجمه را کلمه به کلمه معنی 

  کنند.

با بعد دانش آموزان صفحه ی پیام قرآنی را باز می کنند و از گروهها میخواهیم که 

  یکدیگر مشورت کرده و هر چه را که در تصویر می بینند و می فهمند بیان کنند.

  سپس یکبار پیام قرآنی و ترجمه آن را خوانده و دانش آموزان تکرار می کنند .

  در آخر از آنها خواسته که پیام قرآنی را در درس جدید پیدا کنند.

  ه اعراف را بخوانند.سور 891تا 811آیات 

  معنای پیام قرآنی و برخی کلمات را بیان کنند.

  پیام قرانی را در بین آیات درس جدید پیدا کند.

 

 ارزشیابی پایانی

  خط مطلب بنویسند. 3درباره سوره اعراف 

  تمرینات کار در کالس را انجام دهند.

 

تکلیف ارائه  

 

 

 


