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 طرح درس ساالنه وبودجه بندی پیشنهادی کتاب قرآن پایه هفتم  متوسطه اول

 موارد تدریس و فعالیت ها                                           هفته ماه

فع در گروه ور آیات درس توسط دانش آموزان پیش خوانی /با دانش آموزان معارفهدرس اول ) جلسه اول (  اول مهر

 -ش صوتی آیااشکال آن پخ

  یالیت ها به صورت گروهفرد خوانی /آموزش مفاهیم و حل فع ت/

یات آوانی درس اول ) جلسه دوم( بررسی تکلیف انس با قرآن در خانه وارزشیابی / بیان حروف ناخوانا / پیش خ دوم  

 –درس توسط دانش 

و حل فعالیت ها به صورت آموزاندر گروه و رفع اشکال/ پخش صوتی آیات/ فرد خوانی/آموزش مفاهیم 

 گروهی/بیان آداب قرائت قران

 قرآن

انش درس دوم )جلسه اول( بررسی تکلیف انس با قرآن در خانه وارزشیابی // پیش خوانی آیات درس توسط د سوم

 روهیگآموزان در گروه و رفع اشکال/ پخش صوتی آیات/ فرد خوانی/آموزش مفاهیم و حل فعالیت ها به صورت 

انش درس دوم )جلسه دوم( بررسی تکلیف انس با قرآن در خانه وارزشیابی // پیش خوانی آیات درس توسط د چهارم

آموزان در گروه و رفع اشکال/ پخش صوتی آیات/ فرد خوانی/آموزش مفاهیم و حل فعالیت ها به صورت 

 گروهی/بیان داستان حضرت نوح ونتیجه گیری 

نش تکلیف انس با قرآن در خانه وارزشیابی // پیش خوانی آیات درس توسط دا درس سوم)جلسه اول( بررسی اول آبان

 آموزان در گروه و رفع 

 / آموزش مفاهیم و حل فعالیت ها به صورت گروهی حاشکال/ فردخوانی / بیان طریقه تلفظ حرف )

 

 

نش آیات درس توسط دادرس سوم )جلسه دوم(بررسی تکلیف انس با قرآن در خانه وارزشیابی // پیش خوانی  دوم

 روهی/گآموزان در گروه و رفع اشکال/ پخش صوتی آیات/ فرد خوانی/آموزش مفاهیم و حل فعالیت ها به صورت 

 قرائت زیبای شعر پایان درس توسط دانش آموز

سط پیش خوانی آیات درس تو /انس با قرآن در خانه وارزشیابی درس چهارم ) جلسه اول (بررسی تکلیف    سوم

 –نش دا

 روهیگآموزان در گروه و رفع اشکال/ پخش صوتی آیات/ فرد خوانی/آموزش مفاهیم و حل فعالیت ها به صورت 

یات آدرس چهارم ) جلسه دوم( بررسی تکلیف انس با قرآن در خانه وارزشیابی/ تلفظ حرف ح/ پیش خوانی    چهارم

 یت هات/ فرد خوانی/آموزش مفاهیم و حل فعالدرس توسط دانش آموزان در گروه و رفع اشکال/ پخش صوتی آیا

 به صورت گروهی

درس پنجم)جلسه اول( بررسی تکلیف انس با قرآن در خانه وارزشیابی // پیش خوانی آیات درس توسط دانش  اول آذر

آموزان در گروه و رفع اشکال/ پخش صوتی آیات/ فرد خوانی/ بیان تلفظ حرف )ع( / آموزش مفاهیم و حل فعالیت 
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 ها به صورت گروهی

وانی خدرس پنجم )جلسه دوم(بررسی تکلیف انس با قرآن در خانه وارزشیابی / یادآوری تلفظ  حرف ع / پیش  دوم 

 آیات درس توسط دانش آموزان در گروه و رفع اشکال/ پخش صوتی آیات/ فرد خوانی/آموزش مفاهیم و حل

 فعالیت ها به صورت گروهی

وانی خبررسی تکلیف انس با قرآن در خانه وارزشیابی / یادآوری تلفظ  حرف ع / پیش  درس ششم) جلسه اول( سوم

    وق / آیات درس توسط دانش آموزان در گروه و رفع اشکال/ پخش صوتی آیات/ فرد خوانی/بیان طریقه حروف غ

 به صورت گروهیآموزش مفاهیم و حل فعالیت ها 

درس  وارزشیابی/  یاد آوری طریقه بیان حروف غ وق/ پیش خوانی آیات بررسی تکلیف انس با قرآن در خانه چهارم

 –توسط دانش 

 روهی/آموزاندر گروه و رفع اشکال/ پخش صوتی آیات/ فرد خوانی/آموزش مفاهیم و حل فعالیت ها به صورت گ

 –تشویق دانش 

 آموزان جهت شرکت در مسابقات قرآنی

 نمره 20آزمون شفاهی و روانخوانی از    اول دی

 نمره(20امتحانات نوبت اول ) کتبی  دوم 

 نمره(20امتحانات نوبت اول ) کتبی  سوم

دانش  بررسی تکلیف انس با قرآن در خانه وارزشیابی // پیش خوانی آیات درس توسطدرس هفتم )جلسه اول (  چهارم

ل حیم و / آموزش مفاه آموزان در گروه و رفع اشکال/ پخش صوتی آیات/ فرد خوانی/بیان طریقه تلفظ حرف )ث(

 فعالیت ها به صورت گروهی

انش دوارزشیابی // پیش خوانی آیات درس توسط  درس هفتم )جلسه دوم( بررسی تکلیف انس با قرآن در خانه اول بهمن

 روهی/گآموزان در گروه و رفع اشکال/ پخش صوتی آیات/ فرد خوانی/آموزش مفاهیم و حل فعالیت ها به صورت 

 بیان داستان آوردن عکرمه ونتیجه گیری

انش دآیات درس توسط درس هشتم )جلسه اول( بررسی تکلیف انس با قرآن در خانه وارزشیابی // پیش خوانی  دوم 

حل  آموزان در گروه و رفع اشکال/ پخش صوتی آیات/ فرد خوانی/ بیان تلفظ حرف ص وس / آموزش مفاهیم و

 فعالیت ها به صورت گروهی

 درس هشتم )جلسه دوم( بررسی تکلیف انس با قرآن در خانه وارزشیابی/ یاذآوری تلفظ حرف ص وس/ پیش سوم

م و آموزان در گروه و رفع اشکال/ پخش صوتی آیات/ فرد خوانی/آموزش مفاهی خوانی آیات درس توسط دانش

 حل فعالیت ها به صورت گروهی/ بیان داستان 

 درس 

بررسی تکلیف انس با قرآن در خانه وارزشیابی // پیش خوانی آیات درس توسط دانش آموزان در گروه و رفع  چهارم 

تلفظ حرف ط و ت / آموزش مفاهیم و حل فعالیت ها به صورت اشکال/ پخش صوتی آیات/ فرد خوانی/ بیان 
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 گروهی

 

وسط بررسی تکلیف انس با قرآن در خانه وارزشیابی / / پیش خوانی آیات درس تدرس نهم )جلسه دوم(   (  اول اسفند

ت ورصدانش آموزان در گروه و رفع اشکال/ پخش صوتی آیات/ فرد خوانی/آموزش مفاهیم و حل فعالیت ها به 

 گاه دانشمندان گروهی/بیان ارزش قرآن از طریق بررسی آن از دید

 

نش درس دهم )جلسه اول( بررسی تکلیف انس با قرآن در خانه وارزشیابی / پیش خوانی آیات درس توسط دا دوم 

 هبت ها آموزان در گروه و رفع اشکال/ پخش صوتی آیات/بیان طریقه تلفظ حرف ذ / آموزش مفاهیم و حل فعالی

 صورت گروهی

فرد  درس دهم )جلسه دوم( بررسی تکلیف انس با قرآن در خانه وارزشیابی/ یادآوری طریقه تلفظ حرف ذ/ / سوم

 خوانی/آموزش مفاهیم و حل فعالیت ها به صورت گروهی/ معرفی استاد عبد الباسط

نش سط دا// پیش خوانی آیات درس تو درس یازدهم  )جلسه اول (بررسی تکلیف انس با قرآن در خانه وارزشیابی چهارم

یت فعال آموزان در گروه و رفع اشکال/ پخش صوتی آیات/ فرد خوانی/بیان طریقه حرف ظ / آموزش مفاهیم و حل

 ها به صورت گروهی

 تــــــــــــــــــــــــــعطیالت نوروزی اول  فروردین

 تــــــــــــــــــــــــــعطیالت نوروزی دوم 

رس یازدهم  )جلسه دوم( بررسی تکلیف انس با قرآن در خانه وارزشیابی /یاد آوری طریقه تلفظ حرف ظ / پیش د سوم

خوانی آیات درس توسط دانش آموزان در گروه و رفع اشکال/ پخش صوتی آیات/ فرد خوانی/ آموزش مفاهیم و 

 حل فعالیت ها به صورت گروهی

 دانش لیف انس با قرآن در خانه وارزشیابی / پیش خوانی آیات درس توسطبررسی تکدرس دوازدهم )جلسه اول( چهارم 

ل بیان تلفظ حرف ض   / آموزش مفاهیم و ح/آموزان در گروه و رفع اشکال/ پخش صوتی آیات/ فرد خوانی

 فعالیت ها به صورت گروهی

وسط تحرف ض/   پیش خوانی آیات درس بررسی تکلیف انس با قرآن در خانه وارزشیابی/یادآوری طریقه تلفظ  اول  اردیبهشت

ل م و حدانش آموزان در گروه و رفع اشکال/ پخش صوتی آیات/ فرد خوانی/بیان تلفظ حرف ض   / آموزش مفاهی

 فعالیت ها به صورت گروهی/ بیان داستان

 درس وقرائت نیایش  

 رفع اشکال  وبررسی تکالیف / یا تعطیلی احتمالی   دوم 

 نمره 20از آزمون شفاهی  سوم

 هاییندوره  یا حل نمونه سواالت امتحانی / یا پیش آزمون جهت آمادگی بیشتر دانش آموزان با امتحانات  چهارم
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 خرداد

 برگزاری امتحانات نوبت دوم                  

    

 


