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)جلسه اول( ۶درسسوره نحل  هفتم   85 36   قرآن 

 الف( بخش نظری: اهداف

 د و الف،ج یها بخش خانه در باقرآن سانی. کالس یها تیفعال. نحل سوره شناسنامه و محتوا. نحل سوره یامعن

 یقرآن امیپ. "ق"و"غ" حروف

 را درس اتیآ.۱؛ بتوانند آموزان دانش:آموزان دانش که است نیا از عبارت یریادگی و یاددهی ندیفرا از معلم منظور

 یها نعمت بردربرا.4.کنند درک را یقرآن امیپ.3.شوند آشنا سوره ی شناسنامه و بامحتوا.2.کنند قرائت یدُرست به

 رارق شیخو یزندگ ی سرلوحه را قرآن.6.کنند تفکر و تامل اتیآ میمفاه در.۵ .آورند جا به یعمل خداوندشکر

 .دهند

 رئوس مطالب:
 
 

 

 تلفظ.۳ درس اتیآ حیصح ی ترجمه.۲ "نحل" سوره ی شناسنامه و تدبر با آموزان دانش ییآشنا.1

 دانش کردن مند عالقه.۶مستمر طور به قرآن تالوت. ۵ اتیآ حیصح قرائت.۴ "ق"و"غ" حروف دُرستِ

 سوره یمحتوا در تدبر و تامل.۸ (یقرآن)یاسالم یزندگ سبک با ییآشنا.۷ی قرآن یها داستان به آموزان

 با ییآشنا.۱۱ قرآن تالوت یباطن و یظاهر آداب تیرعا.۱۰ی مدن و یمک یها سوره تفاوت به بُردن یپ.۹

 ها آن حیصح تلفظ و ها سوره یاسام یاصطالح و یلغو یمعنا با ییآشنا.۱۲ ها سوره و اتیآ نزول شان

   . آن به احترام و ستیز طیمح تیاهم به ُبردن یپ.۱۳

 اهداف کلی

  

 حروف حیصح تلفظ.3"نحل" سوره شناسنامه و محتوا با ییآشنا.2  "نحل" سوره اسم یمعنا دانستن.۱

 یها نعمت با ییآشنا.4 گلو ته از و کشش رقابلیغمحکم،:"ق" یول کشش وقابل نرم:"غ"حرف "ق"و"غ"

 با ییآشنا.6 "عسل زنبور" ژهیو به نشیآفر یها یشگفت به بُردن یپ.5 ها آن از دُرست ی استفاده و خداوند

 نداد سوق.8 (ع)میابراه حضرت داستان خصوص به امبرانیپ یها داستان با ییآشنا.7 اسالم نید احکام یبرخ

 به اشاره.10ی اسالم یزندگ سبک دیفوا و ها یژگیو کردن عنوان.9ی قرآن یزندگ سبک سمت به آموزان دانش

 ی.اسالم یزندگ سبک و نرم درموردجنگ یرهبر معظم مقام یها هیتوص و نرم جنگ

 اهداف جزئی

  
 انتظارات از دانش آموزان عرصه ها

 حیطه ها و اهداف رفتاری
 خود خدا دیگران خلقت
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* 
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.درس اتیآ در تامل-    

 و خداوند یها نعمت تیاهم به بُردن یپ-

.رعسلنبوز ژهیو به نشیآفر یها یشگفت  

 تعقل
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 ایمان اعتقاد به خالق و جهان افرینش- * * * *
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 و خداوند یها نعمت تیاهم به بُردن یپ- *

بورعسلنز ژهیو به نشیآفر یها یشگفت  

 میابراه حضرت داستان عنوان-

سوره یمحتوا به باتوجه(ع)  

 علم
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 شانیزندگ در اتیآ دُرست یریکارگ به-

 حروف دُرست تلفظ)اتیآ حیصح قرائت.-

("ق"و"غ"  

 و"نحل" سوره یکُل کردیرو انیب -

آن ی شناسنامه  

یمدن و یمک یها سوره یها تفاوت ذکر-  

یگروه صورت به یقرآن یها بیترک انجام-  

سوره یمحتوا رامونیپ گو و گفت و بحث-  

 در تامل با اسالم نید احکام از یبرخ ذکر

"نحل" سوره اتیآ  

 عمل

 

*   
 احترام به محیط زیست 

 
 اخالق

 با ییآشنا.3 اتیآ یمعنا به باتوجه سوره یمحتوا از ینکات عنوان.2 سوره اسم معناکردن.۱

 ها تیفعال انجام.5 یقرآن امیپ درک.4 آن نزول شان و سوره شناسنامه
 رفتار ورودی

 روش های تدریس
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 ریدب نظارت با یگروه صورت به یکالس یها تیفعال انجام.2 سوره یکل کردیرو و معنا انیب.1

 یحتوام ی درباره پرسش.4 دیتجو و یروخوان با رابطه در ینکات ذکر.۳ آموز دانش هر توسط هیآ کی قرائت

 "ق"و"غ" حروف حیصح تلفظ با دررابطه ییها مثال عنوان.6 تخته یپا نکات یبند چارت.۵ سوره

 روش تدریس 

 ورتص به ها تیفعال انجام و آموزان دانش با خوب ارتباط یبرقرا جهت رهیدا مین و یاسب نعل صورت به

 یگروه

 سازماندهی و چینش کالس

 تخته-چگ -یقرآن هوشمند قلم -دیتجو و یروخوان کتاب -قرآن کتاب

 

 رسانه های آموزشی

 ب( بخش عملی: فرایند آموزش)مراحل تدریس( زمان
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 یمحتوا ی درباره پرسش.۲ "نحل" سوره یلغو یمعنا درباره پرسش.۱

 خداوند یها نعمت شناخت تیاهم ی درباره پرسش.3 سوره

 یزندگ در آن کاربُرد و اسالم نید احکام یریادگی تیاهم درمورد پرسش.۴

 درس اتیآ یجمع و یفرد دیفوا ی درباره پرسش.۵

 براساس یزندگ داشتن و قرآن به کردن عمل تیاهم درمورد پرسش.۶

 (یاخرو و یویدن)یقرآن یا آموزه

رزشیابی تشخیصیا  

 

01  

 سوره یکل کردیرو از پرسش.2 "نحل" سوره یاصطالح و یلغو یمعنا از پرسش

 و دخداون یها نعمت به اشاره.5 ها آن در تدبر و سوره شناسنامه و محتوا انیب.3

 در آن وجود تیاهم و زنبورعسل نشیآفر یشگفت انیب.۶نشیآفر یها یشگفت

  ستیز طیمح به احترام و واناتیح حقوق انیب.7ی هست

 آماده سازی:

 

 فعالیت های یاددهی و یادگیری حین تدریس

 فعالیت های معلم فعالیت های دانش آموزان زمان
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 "نحل" سوره اسم یامعن انیب.1

 درس اتیآ دُرست قرائت.۲

 یقرآن امیپ درک.۴

 یکالس یها تیفعال انجام.۵

 آن لیتحل و سوره یمحتوا ی درباره گو و گفت.۶

 ها

 یدارا که یکلمات کردن دایپ و اتیآ در تامل.۷

 .باشند یم"ق"و"غ" حروف

 سوره یکل کردیرو انیب.1

 قرآن شناسنامه ذکر.۲

 و اسالم نید احکام یخداوند،برخ یها نعمت به اشاره.۳

 سوره به باتوجه(ع)میابراه حضرت داستان

 "ق"و"غ" حروف حیصح تلفظ جهت یقرآن یها مثال ذکر.۴

 یکالس یها تیفعال حل ی نحوه بر نظارت.۵

 

 

 فعالیت های بعد از تدریس

معلم هایفعالیت فعالیت های دانش آموزان زمان  
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 آیات صحیح ی ترجمه.۱

 آیات دُرست رائتق.۲

 ها فعالیت انجام.۳

 تلفظ با رابطه در درس از هایی مثال کردن پیدا.۴

 "ق"و"غ" حروف صحیح

آموزان دانش هایفعالیت انجام ینحوه بر نظارت.۱  

درس یکتب و یشفاه یابیارزش.۲  

 آیات مفاهیم و قرائت ارزشیابی.3

 سوره شناسنامه و محتوا ارزشیابی.4

 نیقرآ پیام ارزشیابی.5
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 فعالیت تکمیلی ما. زندگی با دررابطه آن اهمیت و سوره کلی رویکرد بیان
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بندیجمعو   
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 امپی و سوره شناسنامه و محتوا ، آن مفاهیم درس ، آیات کتبی از و شفاهی آزمون

 قرآن

 ارزشیابی پایانی
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 هفتم پایه قرآن کتاب از قرآنی،خارج های مثال کردن پیدا.۱

 "ق"و"غ" حروف دُرست تلفظ با رابطه در

 و آیات،احادیث،روایات به باتوجه اسالمی زندگی سبک ی درباره تحقیق.۲

 رهبری معظم مقام ویژه به دین علمای های سخنرانی

 درس با رابطه در آموزشی و مذهبی های کتاب معرفی.۳

 هایفعالیتتعیین تکلیف  و 

 خارج از کالس

 


