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   استان:

 نام آموزگار:

  شهرستان: 

 پايه: چهارم

  نام دبستان: 

  نام درس: قرآن
 

 فعالیت های ديگر خالصه گزارش تدريس و هدفهای جزئی و رفتاری رئوس مطالب       هفته ماه

مهر
 

 اول

 درس اول

جلسه اول و 

 دوم

در هفته اول اين ماه جلسه اول و دوم درس اول تدريس 

آموزان با نحوه خواندن حرف ساکز و می شود و دانش 

 تشديد دار قاعده و حروف ناخواه آشنا می شوند

آموزش عملی وضو و نماز هر روز در 

آموزش  -خانه و کالس انس با قرآن

 دعای صفوت

 دوم

 درس اول

جلسه سوم و 

 چهارم
 

در هفته دوم اين ماه جلسه سوم و چهارم درس اول 

ده وقف را ياد تدريس می شود و دانش آموزان قاع

 میگیرند و روخوانی صحیح آيات را ياد می گیرند

آموزش عملی نماز و توجه به معنی 

آيات. اهمیت دادن به پیام قرآنی و 

 واژه های درس

 سوم

 درس دوم

جلسه اول و 

 دوم

در هفته سوم اين ماه جلسه اول و ودم درس دوم تدريس 

قرآنی  می شود . دانش آموزان با روخوانی صحیح و پیام

اين درس را ياد می گیرند و مصداقی برای پیام قرآنی 

می آورند و با ادامه وقف بر حرکات آشنا می شوند و با 

توجه به معنی آيات درس می توانند ترجمه آيات را کامل 

 کنند

اجرای نماز  -آموزش عمل نماز

جماعت در نماز خانه مدرسه اهمیت 

دادن به دانش آموزان شاهد در امر 

 يستدر

چها

 رم

 درس دوم

جلسه سوم و 

 چهارم

در هفته چهارم اين ماه جلسه سوم درس دوم تدريس می 

ا ياد شود و دانش آموزان حديث پیامبر در مورد قرآن ر

می گیرند به روخوانی صحیح عبارت قرآنی اهمیت می 

دهند و قاعده وصل صدای قبل از حروف ناخوانا به فلش و 

 ساکز آشنا می شوند

ملی نماز و اجرای نماز آموزش ع

 توسط دانش آموزان در کالس

ن
آبا

 

 اول

 درس سوم

جلسه اول و 

 دوم

در هفته اول اين ماه تدريس جلسه اول و ودم انجام می 

شود و دانش آموزان می توانند درس را بطور صحیح 

روخوانی کنند. پیام قرآنی اين درس زياد می گیرند و 

 می کنند و ادامه قاعدهمصداقی در رابطه بااين پیام بیان 

 وقف را ياد می گیرند

هر روز يکی از دانش آموزان در 

کالس يکی از نمازهای پنج گانه را می 

خواند تا بچه ها خواندن نماز را بهتر 

ياد بگیرند و با استفاده از معانی کلمات 

آموخته می توانند عبارت ها را معنی 

 کنند.

تمرين خواندن نماز در کالس تمرين اين ماه جلسه سوم درس سوم تدريس می در هفته دوم  درس سوم دوم
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شود و دانش آموزان با حديثی از امام علی )ع( در مورد  جلسه سوم

قرآن آشنا می شوند و عبارت ها را می توانند روخوانی 

 کنند

در مورد وقف در خانه انس با قران 

 داشته باشند

 سوم

 درس چهارم

جلسه اول و 

 دوم

وم اين ماه جلسه اول و دوم درس چهارم در هفته س

تدريس می شود و دانش آموزان می توانند آيات را 

بصورت صحیح بخوانند و همچنین با قصه قرآنی اين درس 

که در رابطه با سخنان پیامبر است آشنا می شوند و ادامه 

وقف به حرکات را می آموزند و با معانی عبارت های 

ه آن ها می توانند عبارت ها قرآنی آشنا شده و با توجه ب

 را معنی کنید.

تمرين خواندن نماز در کالس تمرين و 

تکرار آيات اين درس و تمرين حروف 

 ناخوانا 

چها

 رم

 درس چهارم

 جلسه سوم

در هفته چهارم اين ماه جلسه سوم درس چهارم تدريس 

می شود و دانش آموزان با صحیح خاوانی آيات قرآن 

اته که هنگام وقف خوانده نمی آشنا می شود و با حرک

 شوند بیشتر آشنا می شوند

تمرين نماز اجرای نماز در نماز خانه 

مدرسه با همراهی معاون مدرسه انس 

 با قرآن در خانه

آذر
 

 اول
 درس پنجم

 جلسه اول

در هفته اول اين ماه جلسه اول درس پنجم که شامل 

م سوره آل عمران و پیا 105تا  102روخوانی صحیح آيات 

 قرآنی مربوط به اين درس تدريس می شود.

آل عمران در خانه  105تا  102آيات 

انس با قرآن داشته باشند پیام قرآنی 

 را ياد بگیرند و مصداقی نیاورند.

 دوم

 درس پنجم

جلسه دوم و 

 سوم

 آشنايی با حروف مقطعه-1

 و معانی آن ها  13خواندن عبارت های قرآنی ص -2

 عبارت های قرآنیکامل کردن معانی  -3

 قطره اما دريا  -4

را با توجه به  33عبارت های قرآنی ص 

تا  106حروف مقطعه بخوانند آيات 

 سوره آل عمران را بخوانند 112

 سوم
 درس ششم

 جلسه اول

 سوره اسرا 83تا  76روخوانی صحیح آيات -1

 آشنايی با پیام قرآنی مربوط به اين درس-2

 م قرآنیآوردن مصاديقی برای پیا -3

انس با قرآن در خانه يادگیری پیام 

 قرآنی اين درس

چها

 رم

 درس ششم

جلسه دوم 

 وسوم

 آشنايی با عالمت مد و چگونه خواندن آن-1

 واژه های درس-2

 ترجمه عبارت قرآنی-3

 قطره اما دريا -4

انس با قرآن در خانه تمرين قاعده ی 

و  39وقف خواندن عبارت قرآنی ص 

 قاعده وقفبا توجه به  40ص 
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ی
د

 

 اول
 درس هفتم

 جلسه اول

با  43تا ص  42خواندن تمرين های ص  آشنايی با خط قرآن-1

 توجه به خط قرآنی

 دوم
 درس هفتم

 جلسه دوم

آوردن قرآن کريم به کالس و تمرين آيات قرآنی از -1

 روی اين کتاب

 آشنايی با آداب خواندن قرآن-2

 پیام قرآنی اين درس -3

سوره غل از  102تا  94خواندن کلمات 

يادگیری پیام  -2روی قرآن کريم 

قرآنی و آوردن مصاديقی در رابطه با 

 پیام

 سوم

 درس هفتم

جلسه سوم و 

 چهارم

 و توجه به معنی آن ها  47آموزش عبارت قرآنی ص-1

 48آموزش معانی واژه های قرآنی ص-2

 قطره اما دريا-3

يادگیری واژه های اين درس و ترجمه 

 با توجه واژه ها 48رآنی صعبارت ق

انس با قرآن در خانه روخوانی آيات 

 سوره شوری 10تا  1

چها

 رم

 درس هشتم

 جلسه اول

 سوره آل عمران در گروه ها 37تا30خواندن آيات -1

 قصه قرآنی مربوط به حضرت زکريا و مريم-2

سوره آل عمران را در  37تا  30آيات 

 خانه کار کنند.

رت زکريا و و داستان مربوط به حض

 مزيم را بخوانند و بارگو کنند.

ن
بهم

 

 اول

 درس هشتم

جلسه دوم و 

 سوم

 آشنايی با عالئم وقف-1

 و توجه به معانی ان  54خواندن عبارت قرآنی ص-2

 واژه ها و معانی آن و ترجمه عبارت قرآنی  -3

 قطره اما دريا-4

انس با قرآن در خانه مشخص کردن 

 56ای اتصاالت با فلش در عبارت ه

 سوره دخان 10تا  1خواندن آيات 

 دوم
 درس نهم

 جلسه اول

 سوره بقره 256تا  253آموزش اعات -1

 آموزش پیام قرآنی و معانی آن-2

انس با قرآن در خانه آوردن مصاديقی 

 در رابطه با پیام قرآنی

 شرکت در نماز جماعت مدرسه

 سوم
 درس نهم

 جلسه دوم

سوره بقره و توجه به  261خواندن عبارت قرآنی آيه -1

 معنی آن

 آموزش معنی واژه -2

 ترجمه عبارت قرآنی با توجه به واژه ها -3

انس با قران در خانه حفظ معنی واژه 

 های ومعنی عبارت ها

 شرکت در نماز جماعت مدرسه

چها

 رم

 درس نهم

 جلسه چهارم

 قطره اما دريا-1

 62نشان دادن اتصاالت يا فلش در عبارات قرآنی ص  -2

 سوره فتح 9تا  1آموزش آيات  -3

 انس با قرآن در خانه-1

 يادگیری حديث اين هفته  -2

تمرين سوره فتح و عبارت قرآنی  -3
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 63ص 

 شرکت در نماز جماعت مدرسه

اسفند
 

 اول
 درس دهم

 چلسه اول

 سوره هود در گروه ها 117تا  109خواندن آيات -1

 پیام قرآنی اين درس -2

 ام قرآنیمعنی واژه های پی -3

 انس با قرآن در خانه-1

 يادگیری پیام قرآنی و معنی آن-2

 آوردن مصاديقی برای پیام -3

 دوم

 درس دهم

جلسه دوم و 

 سوم

 و توجه به معانی آن 66خواندن عبارت قرآنی ص -1

 معنی واژه های اين درس-2

 -4 67کامل کردن معانی عبارت های قرآنی ص  -3

 نشان دادن اتصاالت با فلش

 انس با قرآن در خانه-1

 يادگیری معانی واژه ها-2

سوره قاف و نشان  15تا  1آيات  -3

 دادن اتصاالت با فلش

 شرکت در نماز جماعت مدرسه

 سوم
 درس يازدهم

 جلسه اول

 سوره ملک در گروهها 12تا  1خواندن آيات -1

 پیام قرآنی اين درس و معانی آن-2

 انس با قرآن در خانه-1

 ی پیام قرآنی بیاورندمصاديقی برا-2

چها

 رم

 درس يازدهم

جلسه دوم و 

 سوم

 «یَ -»آشنايی با قاعده وقف -1

با توجه به  73تا  72خواندن عبارت های در قرآن ص  -2

 معانی آن ها و با توجه به رعايت قاعده وقف 

 معنی واژه های اين درس -3

 73ترجمه آيات ص -4

 64تا  52خواندن سوره طاها آيات -5

 س با قرآن در خانه ان-1

خواندن عبارت های قرآنی اين -2

 درس با توجه به رعايت قاعده  يوقف

 شرکت در نماز جماعت مدرسه

ن
فروردي

 

تعطیالت  اول

 نوروزی

هر روز انس با قران در خانه داشته  

 دوم باشید

 سوم

درس 

 دوازدهم

 جلسه اول

 سوره آل عمران گروه ها 45تا  38خواندن آيات -1

 قصه ی آيه مربوط به حضرت زکريا و يحیی-2

 انس با قرآن در خانه-1

قصه آيه را ياد بگیرند و در خانه -2

 بازگو کنند

 شرکت در نماز جماعت

چها

 رم

درس 

 دوازدهم

جلسه دوم و 

 سوم

سوره مريم و معنی آن که در  11و  10آشنايی با آيات -1

 رابطه با حضرت زکريا و يحیی می باشد

 اين درس و معانی آنواژه های -2

 ترجمه عبارات قرآنی -3

 انس با قرآن در خانه -1

 حديث اين هفته را ياد بگیرند-2

 81اتصاالت را فلش در آيات ص -3

 مشخص کنند



 

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
ویرایش این طرح درس  به قیمت فقط دو هزار تومان  به همین سایت 

 www.moallemsite.irمراجعه کنید . 

 

 قطره اما دريا-4

 سوره محمد را فراگیرند 11تا  1آيات -5

ت
ارديبهش

 

 اول

درس 

 سیزدهم

 3تا  1جلسه 

 سوره نمل 63تا  56آشنايی و خواندن آيات -1

 آشنايی با پیام قرآنی و معنی آن-2

 آشنايی با دعاهای قرآنی و معانی آن-3

 86معانی واژه های و ترجمه آيات ص -4

 سوره جمعه 8تا  1آيات -6قطره اما دريا           -5

 انس با قرآن در خانه-1

آوردن مصاديقی برای پیام -2

 -قرآنی

 حديث هفته را ياد بگیرند-3

 با فلش نشان دهند. اتصاالت را-4

 شرکت در نماز جماعت مدرسه

 دوم

درس 

 چهاردهم

 3تا  1جلسه 

 سوره يوسف 69تا  64آشنايی و خواندن آيات -1

 پیام قرآنی و معانی آن-2

 خواندن عبارت های قرآنی و توجه به معانی آن -3

 واژه های درسی و ترجمه عبارت های قرآنی -4

ا با فلش در عبارت اتصاالت ر-6قطره امام دريا   -5

 نشان دهند 93قرآنی که ص 

 انس با قرآن در خانه-1

 مصاديق برای پیام قرآنی بیاوريد-2

 حديث هفته را ياد بگیريند-3

عبارت های اين درس و سوره نبا -4

 را بخوانند 30تا  1آيات 

 سوم

درس 

 پانزدهم

 3تا  1جلسه 

 سوره عبس 42تا  1آشنايی و خواندن آيات -1

 قرآنی و معنی آنپیام -2

 سوره نمل و توجه به معنی آن 11و  10خواندن آيات -3

 معنی واژه ها و ترجمه عبارت قرآنی-4

 قطره اما دريا-5

نشان می  99اتصاالت را با فلش در عبارت قرآنی ص-6

 دهند

 سوره تکوير را بخوانند 29تا  1آيات -7

 انس با قرآن در خانه-1

نی آوردن مصاديقی برای پیام قرآ-2

 اين درس

 يادگیری حديث اين درس-3

خواندن عبارت قرآنی و سوره -4

 تکوير و توجه به معنی

چها

 رم
 دوره

 

 

 

 


