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چهار درس ملسوره ن  هشتم     

(دوم جلسه)  

 قرآن

 الف( بخش نظری: اهداف

 -"نمل" سوره محتوای و شناسنامه -یقرآن پیام -ها فعالیت -نمل سوره تدبر  -نمل سوره اسم معنای

 های داستان -رهبری معظم مقام علمی و اخالقی شخصیت -(کریم باقرآن انس)شناخت مبحث

 دانش که است این از عبارت یادگیری و دهی یاد فرایند از معلم منظور -قرآنی های داستان -پیامبران

 رینشآف ی نحوه ی درباره.2 .کنند دبیانرا"نمل" ی سوره اسم معنای.۱ بتوانند؛ آموزان دانش:آموزان

 زیست محیط به.4 .کنند صحبت هستی جهان در مورچه وجود اهمیت درمورد.3 .کنند وگو گفت مورچه

 رستیدُ به را درس آیات.6 .کنند تفکر و تامل درس آیات در.5 .بگذارند احترام آن به و بدهند اهمیت

 .دهند قرار خویش الگوی را پیامبران.8 .کنند توجه درس تجویدی و روخوانی نکات به.7.کنند تالوت

 و گوو گفت آن ی درباره و کرده درک را قرآنی پیام.10 .دهند انجام دُرستی به را درس های فعالیت.9

 نظرکنند تبادل

 رئوس مطالب:
 
 

 

 ولزن شان و"نمل" سوره یلغو یمعنا به ُبردن یپ.2 آن ی شناسنامه و سوره یکل کردیرو با ییآشنا.1

 با ییآشنا.5 قرآن عظمت به بُردن یپ.4 جلسه هر در قرآن تالوت یباطن و یظاهر آداب تیرعا.3آن

 ن،عظمتید اصول بودن یقیتحق به دیتاک.6 سبا ملکه و(ع) مانیسل حضرت ژهیو به قرآن یها داستان

 هب احترام و واناتیح حقوق و ستیز طیمح تیاهم با ییآشنا.7 سوره یمحتوا به باتوجه خداوند قدرت

 دانش دادن سوق.9ی جمع و یفرد یزندگ در قرآن تیاهم و خلقت یها یشگفت با ییآشنا.8 ها آن

 قالب رد ژهیو به قرآن در یتیترب نکات طرح یها وهیش به بُردن یپ.10ی اسالم یزندگ سَمتِ به آموزان

 یها تیفعال انجام.13 سدر یدیتجو و یروخوان نکات به توجه.12 درس اتیآ در تدبر و تامل.11 داستان

 ممعظ مقام یعلم و یاخالق تیشخص با ییآشنا.15 (میکر باقرآن انس)شناخت مبحث امیپ انیب.14 درس

 ی.مدن و یمک یها سوره یها تفاوت ذکر.16 شناخت بخش به توجه با یرهبر

 اهداف کلی

  

 و محتوا بیان.4درس  های فعالیت انجام.3قرآنی  پیام درک.2قرآنی  های ترکیب و لغات صحیح .ترجمه1

 به ردنبُ پی.۷زیست  محیط و حیوانات به احترام.۶پیامبران  های داستان با آشنایی.5 "نمل" سوره ی شناسنامه

 نقرآ های آموزه به عمل.۹درس  آیات صحیح قرائت.8خدا  و قرآن عظمت و مورچه ویژه به آفرینش های شگفتی

 اهداف جزئی
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نش آموزانانتظارات از دا عرصه ها  

 حیطه ها و اهداف رفتاری
 خود خدا دیگران خلقت

* 

 

* * 

 

 

 

 

درس اتیآ در تامل-    تعقل 

 

اعتقاد به خالق و جهان افرینش- * * * *  ایمان 
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 و"کریم قرآن با انس" اهمیت به بُردن پی- * *

 و قرآن مداوم قرائت جهت راهکارهایی ارائه

 آن دستورات به عمل

 علمی و اخالقی های ویژگی از برخی ذکر-

 رهبری معظم مقام

 علم
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 درس آیات صحیح ی ترجمه-

 "نمل" سوره لغوی معنای بیان-

 سوره کلی رویکرد به کوتاه ای اشاره-

آن وشناسنامه  

 تبادل و وگو گفت و قرآنی پیام درک-

آن با رابطه در نظر  

 به توجه با پیامبران نداد قرار الگو-

قرآن های داستان  

 عمل

* 

 

ستیز طیمح و واناتیح به احترام     

 

 اخالق
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 بیان.3 آن درباره وگو وگفت قرآن پیام درک.2آن  شناسنامه و "نمل" سوره کُلی رویکرد بیان.۱

 تتالو با رابطه در راهکارهایی ارائه و( قرآن با انس)شناخت مبحث با رابطه در خویش نظرات

 معظم مقام علمی و اخالقی هایویژگی برخی به اشاره.4 آن در تدبر و قرآن مستمر و صحیح

 رهبری

 رفتار ورودی

تدریس هایروش  

 و یروخوان نکات ذکر.3 درس اتیآ حیصح قرائت.2 "نمل" سوره شناسنامه و محتوا دوباره مرور.۱

 امیپ مورد در وگوگفت.5 تخته یپا در سوره یکل کردیرو یدرباره ینکات کردن عنوان.4 دیتجو

 "نمل" سوره یمحتوا از پرسش.۷(هیآ کی نفر هر)آموزان دانش از قرائت پرسش.6 یقرآن

 روش تدریس 

 صورتبه هافعالیت انجام و آموزان دانش با خوب ارتباط برقراری جهت دایرهنیم و یاسب نعل صورتبه

 یگروه

و چینش کالس دهیسازمان  

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

 

آموزشی هایرسانه  

 ب( بخش عملی: فرایند آموزش)مراحل تدریس( زمان
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 آن شناسنامه و سوره یکل رویکرد از پرسش.1

 یقرآن امیپ مورد در پرسش.۲

 (میکر قرآن با انس)شناخت مبحث باب در پرسش.۳

رزشیابی تشخیصیا  
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 درس میمفاه رامونیپ پرسش.1

 آن یشناسنامه و "نمل"سوره یکل کردیرو بر یمرور.۲

 درس تایآ رامونیپ یدیتجو و یروخوان نکات انیب.۳

 قرآن اتیآ مستمر و دُرست تالوت جهت ییراهکارها انیب.۴

 یرهبر معظم مقام یعلم و یاخالق هایویژگی از یبرخ ذکر.۵

:سازیآماده  
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ن تدریسیاددهی و یادگیری حی هایفعالیت  

دانش آموزان هایفعالیت زمان معلم هایفعالیت   

 

 

 

 

30 

 "نمل"سوره شناسنامه و محتوا از کلی بیان.۱

 صحیح ترجمه.3 هافعالیت دُرست انجام.2

درس  آیات صحیح قرائت.4قرآنی  هایترکیب

 تجویدی و روخوانی نکات ذکر.6 آیات در تدبر.5

 ثمبح پیرامون تفکر.7 "نمل"سوره آیات در

 آن از سؤال طرح و( کریم قرآن با انس)شناخت

 و صحیح تالوت جهت راهکارهایی ارائه.8مبحث 

 شخصیت مورد در وگوگفت.9  کریم قرآن مداوم

 به اشاره.10رهبری  معظم مقام علمی و اخالقی

 هاآن دادن قرار الگو و قرآنی الگوهای

 قرائت.2آن  نزول شأن و"نمل" سوره کلی رویکرد بیان.۱

 و فردی هایفعالیت انجام هنگام نظارت.3درس  آیات یحصح

 ذکر.4 هاآن راهنمایی و آموزان دانش توسط گروهی

 زیبای و دُرست تالوت پیرامون( تجوید و روخوانی)نکاتی

 زندگی در هایشآموزه و قرآن جایگاه و اهمیت بیان.5آیات 

پیامبران  هایویژگی از برخی بیان.6ما  جمعی و فردی

 هایویژگی به کوتاه ایاشاره.8عملی  الگوهای یمعرف.7

 مبحث به پرداختن.9رهبری  معظم مقام علمی و اخالقی

 تالوت به آموزان دانش ترغیب و(کریم قرآن با انس)شناخت

 آن در تدبر و قرآن مستمر و صحیح

 

 

بعد از تدریس هایفعالیت  

دانش آموزان هایفعالیت زمان های معلمفعالیت   
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 درس هایفعالیت انجام.۱

 یقرآن امیپ درک.۲

 قرآن با انس)شناخت مبحث مورد در وگوگفت.۳

 دُرست و بایز تالوت جهت راهکار ارائه(میکر

 مداوم طوربه قرآن

 قرآن به توجه با یاخالق یالگوها یمعرف.۴

 

 آموزان دانش هایفعالیت انجام ینحوه بر نظارت.۱

 درس یکتب و یشفاه یابیارزش.۲

 یقرآن یالگوها یمعرف.۳
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 "نمل" سوره شناسنامه و محتوا به کلی یاشاره.1

 قرآنی الگوهای معرفی.۲

 قرآنی هایآموزه به کردن عمل و قرآن آیات در تدبر و تفکر به تأکید.۳

 فعالیت تکمیلی

بندیو جمع  
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درس از یکتب و یشفاه آزمون.۱  

ود الف،ج اردمو خانه در قرآن با انس هایفعالیت یبررس.۲  

آموزان دانش هایتحقیق یبررس.۳  

 ارزشیابی پایانی
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درس از یکتب و یشفاه پرسش.۱  

یرهبر معظم مقام یعلم و یاخالق تیشخص رامونیپ قیتحق.۲  

یقرآن یالگوها یمعرف.۳  

قرآن یدیتجو و یروخوان نکات به ُبردن یپ جهت هاییکتاب یمعرف.۴  

قرآن ریتفاس مختصر یمعرف.۵  

های ن تکلیف  و فعالیتتعیی

 خارج از کالس

 

 


