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 طرح درس ساالنه و بودجه بندی پیشنهادی کتاب قرآن پایه هشتم

 موارد تدریس و فعالیت ها                                    درس جلسه هفته ماه

ش معارفه/ قرائت آیات درس در گروه ونظارت معلم و رفع اشکال احتمالی/ پخ   1 1 اول مهر

 آیات درس 

 ت هاآموزش مفاهیم و حل گروهی فعالی

پرسش وپاسخ/ قرائت آیات درس در گروه ونظارت معلم و رفع اشکال احتمالی/  1 2 دوم 

 پخش آیات درس/

  یاد آوری تلفظ حروف ) ث/ ص/ ط( /آموزش مفاهیم و حل گروهی فعالیت ها

ارزشیابی درس قبل/ قرائت آیات درس در گروه ونظارت معلم و رفع اشکال  2 3 سوم

 درس /آموزش مفاهیم و حل گروهی فعالیت هااحتمالی/ پخش آیات 

ارزشیابی درس قبل/ قرائت آیات درس در گروه ونظارت معلم و رفع اشکال  2 4 چهارم

 / تدریس شناخت/ معرفی رسانه های قرآنی احتمالی/ پخش آیات درس /

ارزشیابی درس قبل/ قرائت آیات درس در گروه ونظارت معلم و رفع اشکال  3 5 اول آبان

 احتمالی/ پخش آیات

 آموزش مفاهیم و حل گروهی فعالیت ها درس/یادآوری تلفظ حروف ) ح ، ع( /

ارزشیابی درس قبل/ قرائت آیات درس در گروه ونظارت معلم و رفع اشکال  3 6 دوم 

احتمالی/ پخش آیات درس /آموزش مفاهیم و حل گروهی فعالیت ها /تدریس 

 شناخت: خدایا من و پدر و مادرم را

 ببخشای.

ارزشیابی درس قبل/ قرائت آیات درس در گروه ونظارت معلم و رفع اشکال  4 7 سوم

احتمالی/ پخش آیات درس / یادآوری تلفظ حروف )ذ،ط، ض( / آموزش مفاهیم و 

 حل گروهی فعالیت ها

ارزشیابی درس قبل/ قرائت آیات درس در گروه ونظارت معلم و رفع اشکال  4 8 چهارم

پخش آیات درس /آموزش مفاهیم و حل گروهی فعالیت ها/ تدریس  احتمالی/

 شناخت : انس با قرآن

ارزشیابی درس قبل/ قرائت آیات درس در گروه ونظارت معلم و رفع اشکال  5 9 اول آذر

احتمالی/ پخش آیات درس /آموزش مفاهیم و حل گروهی فعالیت ها/ تدریس 

 شناخت : فضیل زنده می شوود

رزشیابی درس قبل/ قرائت آیات درس در گروه ونظارت معلم و رفع اشکال ا 5 10 دوم 

 احتمالی/ پخش آیات درس /آموزش مفاهیم و حل گروهی فعالیت ها

ارزشیابی درس قبل/ قرائت آیات درس در گروه ونظارت معلم و رفع اشکال  6 11 سوم

 احتمالی/ پخش آیات درس /آموزش مفاهیم و حل گروهی فعالیت ها

ال ارزشیابی شفاهی درس قبل/ قرائت آیات درس در گروه ونظارت معلم و رفع اشک 6 12 چهارم

احتمالی/ پخش آیات درس /آموزش مفاهیم و حل گروهی فعالیت ها/ تدریس 

 شناخت : جایگاه زن در قرآن

تعطیلی احتمالی یا غیبت  موجه یا مرور کلی به ورفع اشکال / بررسی نمونه  6 13 اول دی
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 االت سو

 درس /یا امتحان شفاهی  6برگزاری امتحان میان ترم از   6 14 دوم 

 برگزاری امتحانات نوبت اول ـــــ 15 سوم

 

 برگزاری امتحانات نوبت اول ــــــ 16 چهارم

 

فع تحلیل وبررسی امتحان نوبت اول/ قرائت آیات درس در گروه ونظارت معلم و ر 7 1 اول بهمن

اشکال احتمالی/ پخش آیات درس /آموزش مفاهیم و حل گروهی فعالیت ها/ 

 آموزش وقف درآخر جمله

ارزشیابی درس قبل/ قرائت آیات درس در گروه ونظارت معلم و رفع اشکال  7 2 دوم 

وزش مفاهیم و حل گروهی فعالیت ها/ تدریس احتمالی/ پخش آیات درس /آم

 شناخت : چگونه مسلمان شدم

ارزشیابی درس قبل/ قرائت آیات درس در گروه ونظارت معلم و رفع اشکال  8 3 سوم

 احتمالی/ پخش آیات درس /آموزش مفاهیم و حل گروهی فعالیت ها

ال نظارت معلم و رفع اشکارزشیابی شفاهی درس قبل/ قرائت آیات درس در گروه و 8 4 چهارم

احتمالی/ پخش آیات درس /آموزش مفاهیم و حل گروهی فعالیت ها/ تدریس 

 شناخت: شهریار پرهیزگار

 ارزشیابی  شفاهی درس / قرائت آیات درس در گروه ونظارت معلم و رفع اشکال 9 5 اول اسفند

 احتمالی/ پخش آیات درس /آموزش مفاهیم و حل گروهی فعالیت ها

 

 

ارزشیابی درس قبل / قرائت آیات درس در گروه ونظارت معلم و رفع اشکال  9 6 مدو

احتمالی/ پخش آیات درس /آموزش مفاهیم و حل گروهی فعالیت ها / شناخت : 

 شعر قرآن بخوان

 رفع ارزشیابی  کتبی  کوتاه درس قبل / قرائت آیات درس در گروه ونظارت معلم و 10 7 سوم

 آیات درس /آموزش مفاهیم و حل گروهی فعالیت ها اشکال احتمالی/ پخش

 ارزشیابی  شفاهی درس / قرائت آیات درس در گروه ونظارت معلم و رفع اشکال 10 8 چهارم

احتمالی/ پخش آیات درس /آموزش مفاهیم و حل گروهی فعالیت ها/ تدریس 

 شناخت: تفسیر نمونه

 تعطیالت نوروزی ــــ 9 اول فروردین

 تعطیالت نوروزی ـــــ 10 دوم 

ارزشیابی  شفاهی درس قبل/ قرائت آیات درس در گروه ونظارت معلم و رفع  11 11 سوم

 اشکال احتمالی/ پخش آیات درس /آموزش مفاهیم و حل گروهی فعالیت ها 

فع رارزشیابی  کتبی کوتاه درس قبل / قرائت آیات درس در گروه ونظارت معلم و  11 12 چهارم

س مالی/ پخش آیات درس /آموزش مفاهیم و حل گروهی فعالیت ها/ تدریاشکال احت

 شناخت:پرواز به سوی آسمان 

ارزشیابی  شفاهی درس قبل / قرائت آیات درس در گروه ونظارت معلم و رفع  12 13 اول اردیبهشت

 اشکال احتمالی/ پخش آیات درس /آموزش مفاهیم و حل گروهی فعالیت



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 مراجعه کنید . 
www.moallemsite.ir 

 

 

فع رکتبی کوتاه درس قبل / قرائت آیات درس در گروه ونظارت معلم و ارزشیابی   12 14 دوم 

اشکال احتمالی/ پخش آیات درس /آموزش مفاهیم و حل گروهی فعالیت /تدریس 

 شناخت: راز سر انگشتان

 دوره/ رفع اشکال / یا امتحان شفاهی/ بررسی نمونه سواالت  ـــ 15 سوم

 درس ) پیش آزمون( و رفع اشکال  12ز برگزاری امتحان کتبی ا ــــ 16 چهارم

 

 ق امتحانیبرگزاری امتحانات نوبت دوم و تصحیح اوراخرداد                                       

 

 


