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 طرح درس قرآن چهارم دبستان

 بستاندعنوان : آموزش وقف                                مقطع : پایه چهارم  مشخصات کلی

 دقیقه                       محل تدریس : کالس درس 20زمان پیش بینی :

 نفر 20روش تدریس : گروهی فعال                      تعداد فراگیران : 

 آموزش وقف هدف کلی :

 هدف جزئی : وقف بر حرکات تنوین اهداف جزئی :

 اهداف رفتاری :

 بچه ها با فواعد قرآن آشنا می شوند . ) دانش (-1

 عالقه مندی به خواندن قرآن ) عاطفی / نگرش (  -2

 (هارتی م. )  آیات درس را با نگاه کردن به کتاب به صورت انفرادی یا گروهی بخوانند-3

رای انه بآیات در کالس و خانه عالقه نشان دهند و آیات درسی را در خ به خواندن-4

 والدین بخوانند . ) نگرش(

 درست بیان کردن آخر آیات ) دانش (-5

روش های 

 تدریس

 فعال / پرسش و پاسخ / فعالیت گروهی و مشارکتی

مواد و رسانه 

های آموزشی و 

 فض

 مدل کالس 

 شروع کالس

رس قبل و درس جدید / گلبرگ هایی جهت گروه کتاب / ظبط صوت/ لوحه د

 بندی

 الف(ارزشیابی تشخیص : بچه ها پیام قرآنی را می گویند . 

سی می والپرب(برقراری ارتباط : معلم با خنده و نشاط وارد کالس می شود و سالم و اح

 کند . 

 ج(ارزیابی ورودی :

 معلم : هر کاری رو با نام کی آغاز می کنیم ؟

 : خدای مهربان دانش آموزان

 معلم : پس همه با هم :

 دانش آموزان : به نام خداوند بخشندو مهربان

 د(حضور و غیاب : حضور و غیاب انجام می شود . 

ارزشیابی 

 آغازین

ا اری رمعلم : هر گروه قرار بود نقاشی در مورد پیام قرآنی جلسه قبل )خدا هر ک

 توضیح واز بچه ها نقاشی را بیاره می کنید می بیند (بیاورد ، از هر گروهی یکی 

 بده . 
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 ( هترینعلم به همراه دیگر بچه ها تشویق می کند : )هزار هزار آفرین ، به شما ب

 

 

ایجاد انگیزه و 

 ارائه درس :

ی ا که ماری رکمعلم : هر گروه قرار بود نقاشی در مورد پیام قرآنی جلسه قبل ) خدا هر 

 ده . وضیح بگروه یکی از بچه ها نقاشی را بیاره و تکنید می بیند ( بیاورد ، از هر 

 ین (بهتر معلم به همراه دیگر بچه ها تشویق می کند : ) هزار هزار آفرین ، به شما

 ارائه درس :

 یدو بهوش کنگبچه ها کتاب ها را باز کنید ، معلم نوار را می گذارد و می گوید : فقط 

  .ور خونده میشه  و خط هم ببرید کتابتون و آیه ها توجه کنید ، ببینید چط

ش خامو معلم به بچه ها توجه می کند که خط می برند ؟ توجه دارند ؟ معلم ضبط را

 می کند . 

 .............) تنوین علیم تو خالی است (... علیم  سمیع ٌ  معلم روی تخته می نویسد :

 سمیع علیم ) تنوین علیم توپر است (

وخالی تنوین تمعلم از بچه ها می خواهد که هر دو گروه عبارات را بخوانند و بعد حرکت 

ود نوین بورت تصرا پر می کند و می گوید : از این به بعد حرکات عبارات قرآنی را که به 

 ، اگر به صورت تو پر هم نوشته شود ، در هنگام وقف نمی خوانیم . 

ی مشاره حرکت اوانیم ؟ ) در حالی که به آخرین معلم : آیا حرکت آخر عبارات را بخ

 کند(

 دانش آموزان : خیر 

 کند ( ره میمعلم : چرا حرکت آخر را نخوانده ایم ؟ ) در حالی که به آخرین حرکت اشا

 دانش آموزان : چون وقف کردیم .

د وقف ه بایمعلم : پس حرکات آخر عبارات را در هنگام وقف نمی خوانیم . یعنی آخر آی

 نیم . ک

ی ها م معلم چند کلمه مشابه از سه تنوین رفع و نصب و جر را می نویسد و از بچه

ی کند مکرار تخواهد که آن ها را در حالت وقف و اتصال بخوانند و سواالت قبلی را نیز 

 تا مطلب در ذهن بچه ها بماند . 

کنید این بار بیشتر معلم : خب بچه ها دوباره نوار را می گذارم ،گوش کنید و آرام زمزمه 

دقت کنید که آخر آیات در هنگام وقف چگونه خوانده می شود . بچه ها نوار را گوش 

می کنند و خط می برند و معلم به آن ها توجه دارد و از یکایک بچه ها بعد از گوش 

 دادن به نوار دوباره پرسش می کند . 

ا بگیرند . رایراد های آنان  معلم : هر گروهی یک سطر را با هم بخوانند و گروه دیگر  
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ارزشیابی 

 تکوینی :

 «و کان اهلل سمیعاَ بصیراَ» معلم : بچه ها این عبارت را بخوانید 

 دانش آموزان به حالت وقف این عبارت را می خوانند . 

 معلم : آفرین چرا بصیراََََََ  نخواندید ؟

 ود .چون وقف می شود و تنوین آخر آیه خوانده نمی شدانش آموزان : 

 معلم : پس این کلمه )بصیراََ ( را چگونه می خوانیم ؟

 دانش آموزان : بصیرا

 معلم : حاال خودتونو تشویق کنید .

 معلم : یکی از تکالیف زیر را به دلخواه انتخاب کنید .  تعیین تکلیف :

ا به وین هبرای جلسه بعد چند آیه در دفترتان از قرآن پیدا کنید که در آن ها تن-1

بل می ه مقات وقف خوانده می شود و هر کدام از گروه ها عبارت های خود را از گروصور

 پرسد و به آن ها نمره می دهد . 

ید و ام دهاز روی سوره تغابن ) درس جلسه قبل ( بخوانید و عالمت های وقف را انج-2

 صدای خود را ضیط کنید . 

شما  ،اشتند راد دا بخوانند و اگر ایبن راز پدر و مادر خود بخواهید برای شما سوره تغا-3

 ایرادشان را بگیرید .

 پایان کالس :

 «خواندن دعای سالمتی امام زمان ) علیه السالم ( است »      

 


