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

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

 www.moallemsite.irهمین سایت مراجعه کنید . 

 

 «بسمه تعالی»

 طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی

مشخصات 

 کلی

تعداد دانش  طرح درس شماره :

 5آموز :

 عنوان درس :

 قرآن درس یازدهم سوره )ص( 

 صفحه :

آموزشگاه : راه 

 زینب

مدت تدریس  تاریخ اجرا : پایه :هشتم

 دقیقه 60:

  مدرس : 

 فعالیت های قبل از تدریس

 جمه آیاتین تره : آشنایی فراگیران با قرائت قرآن و آشنایی با معنای کلمات جدید و همچنهدف کلی جلس

 ساده درس

انتظارات از دانش  اهداف جزئی

آموزان در پایان 

 درس

مفاهیم 

 کلیدی

فضای آموزشی و 

نحوه چیدمان 

 کالس

پیش بینی 

 روش تدریس

 وسایل آموزشی

دانش آموزان 

و فراگیران 

 باید:

.درس را 1

درست 

روخوانی  و 

روان خوانی 

 کنند . 

.لغات درس 2

را درست 

 ترجمه کنند. 

.عبارات و 3

آیات کوتاه 

درس را معنی 

 

 

 

.دانش آموزان 1

بتوانند آیات درس 

را به درستی 

روخوانی و روان 

 خوانی کنند . 

.مفاهیم عبارات 2

 قرآنی را درک کنند.

 

.عبارات و آیات 3

کوتاه درس را به 

ترجمه  درستی

  

 

 

میز ها به صورت 

نیم دایره قرار 

گرفته و دانش 

آموزان فرایند 

تدریس را به 

صورت گروهی 

 فرا گیرند . 

 

سالم و احوال 

پرسی و 

حضور و 

غیاب دانش 

آموزان و 

بررسی 

وضعیت 

روحی و 

جسمی 

فراگیران و 

همچنین 

بررسی 

فیزیکی 

 

 

 

کتاب ، لوح 

های فشرده ، 

نوار کاست ، 

 تخته و . . .
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کالس مانند  کنند . کنند .

تخته، میز، 

 نور و . . . 

ودن فراهم نم

وسایل 

مناسب مانند 

ضبط صوت 

یا لوح های 

 فشرده 

 فعالیت های حین تدریس

فعالیت های 

 یادگیری

فعالیت دبیر )ایجاد 

 موقعیت یادگیری (

فعالیت دانش 

آموزان 

)اندیشه ورزی 

، دست ورزی 

،خالقیت توام 

با خودباوری ، 

ی و خود پایای

 خود ارزیابی(

 روش تدریس

 

وسایل 

 آموزشی

 زمان

فعالیت های 

 مقدماتی

وضو گرفته و با ذکر 

بسم ا... درس را 

 آغاز می کند . 

وضو گرفته و 

با ذکر بسم ا.. 

آماده شروع 

درس می 

 شوند .

ابتدا از دانش 

آموزان خواسته 

کتاب را ببندند و 

به صوت قرآن با 

دقت گوش 

فرادهند  سپس 

آموزان  از دانش

خواسته تک تک 

آیات درس را 

 روخوانی کرده . 

 1 

2 

5 
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پیش بینی 

 رفتار ورودی

سواالتی از درس 

قبل آماده کرده و از 

دانش آموزان 

 بپرسد.

درس قبل را 

روخوانی کرده 

و معنای 

بعضی از 

عبارات و لغات 

جدید را گفته 

و آیات کوتاه 

درس را 

ترجمه کنند تا 

میزان دانسته 

های فراگیر 

 معلوم شود .

ارزشیابی 

تشخیصی یا 

سنجش 

 آغازین

پرسش از دروس 

قبل برای سنجش و 

ارزیابی آموخته های 

 دانش آموزان

پاسخگویی به 

سواالت 

 ابی دبیرارزشی

   

 آماده سازی

)ایجاد انگیزه 

و معرفی 

 درس جدید (

پس از بیان تدریس 

تذکر این نکته به 

دانش آموزان مفید 

است که به ویژه در 

آموزش قرآن کریم 

باید در جست و 

جوی رضایت الهی 

بود هر کاری که 

برای خدا انجام شود 

همیشه باقی است . 

و نوصیه به دانش 

آموزان که با وضو 

پس از آن از  

دانش آموزان 

خواسته فعالیت 

های درس را با 

همفکری 

همدیگر و به 

صورت گروهی 

حل کنند  و در 

کالس بازگو 

 کنند . 

 10تا  5 
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 اشند . ب

ارائه درس 

 جدید

لحاظ کردن 

ارزشیابی 

 فرآیندی

پس از اینکه دانش 

آموزان را تشویق 

نموده تا برای 

خواندن قرآن با 

وضو وارد کالس 

و بیان این  شوند

نکته که به هنگام 

قرائت قرآن به آن 

گوش فرا دهند گو 

اینکه دارند با خدا 

 صحبت می کنند . 

 

 

 35تا  10   

 فعلیت های بعد از تدریس

 زمان فعالیت دانش آموزان فعالیت دبیر 

فعالیت 

تکمیلی و 

 جمع بندی

 از جند نفر از دانش آموزان خواسته تا

 نی کنند . و بابار دیگر درس را روخوا

دانش آموزانی که ضعف بیشتری 

 دارند همکاری کنند . 

 8تا  3 

ارزشیابی 

 پایانی

پس از جمع بندی مطالب درس به 

دانش آموزان فرصت داده می شود تا 

درباره مطالب جدید بیندیشند و در 

صورت نیاز سواالت و اشکاالت مورد 

نظرشان را بیان کنند و بپرسند و 

بهتر است برای تفهیم  جواب بگیرند )

بیشتر از دانش آموزان خبره برای 

پاسخ دادن به سواالت دوستان خود 

 5تا  2 
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 استفاده شود . 

تعیین تکلیف 

و فعالیت های 

خارج از 

 کالس

برای تدریس جلسه بعد و درس 

 جدید برنامه ریزی کند . 

از دانش آموزان خواسته می شود 

که لغات جدیددرس را مطالعه 

با متن درس مطابقت  کنند و

 دهند . 

 5تا  2

 


