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 باسمه تعالی
 طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی

 04تا  73:  صفحه
سوره  555تا  541عنوان درس  :  آيات 

 سوره ي كهف 51ا ت 5و آيات  ي اسراء

 5/55/73:  ا تاريخ اجر

 دقيقه 51مدت تدريس : 

 5شماره طرح درس: 

 پايه : هفتم
 مشخصات كلی

 فعاليت هاي قبل از تدريس

 هدف كلی آيات قرآنی و درك معانی آن آشنايی با

 و كهف آشنايی با برخی از آيات سوره ي اسراء

 (س)و  (ص)آشنايی با تلفظ صحيح حرف  

 آشنايی با معناي كلمات و تركيب هاي قرآنی

 استفاده از اين آيه ها  براي حل مساله هاي ساير دروس

 رئوس مطالب



 

وسايل 

 آموزشی

پيش بينی 

وش ر

 تدريس

فضاي 

آموزشی 

ونحوه 

چيدمان 

 كالس

مفاهيم 

 كليدي

  عرصه ها
 

حيطه ها و  انتظارات از دانش آموز ان در اين درس

 اهداف

 وظايف دانش آموزان در قبال

ديگرا

 ن
 خدا خلقت خود

 -تخته -كتاب

 -برد وايت

 ويدئو -ماژيك

 پروجكشن.

 پرسش

 -و پاسخ

 
مشاركتی و 

 فعاليت

 محوري

 كالس

 گروه هاي)

 -(كوچك

 دايره اي

 تلفظ

 صحيح

 (ص)

 (س)و 

 
 سوره اسراء

و سوره 

 *   
را بداندو  (س)و  (ص)روش هاي تلفظ صحيح حرف 

 تعقل بيان كند.

 
* *  * 

روش قرائت صحيح كلمات قرآن و معنی درس را درك 

 كند.

 
 

* 
 
* 

 
* 

يد ، با توجه به زيبايی و تعادلی بعد از يادگيري درس جد

كه در خلقت جهان هستی وجود دارد به عظمت خالق 

 آن ، باور عميق تري پيدا كند.

 ايمان

 بگيرد. معنی برخی كلمات پر كاربرد قرآنی را ياد-5

 آشنايی با نمونه هايی از پيام هاي قرآنی و تاثير آن بر زندگی فردي و اجتماعی انسان-2

 ايجاد عالقمندي به قرائت صحيح قرآن-7

 تلفظ صحيح حروف قرآن و درك معنی آن-0

 آشنايی با شيوه ي زندگی پيامبران و افراد با ايمان و صالح-1

 اهداف جزيی



 كهف

ودرك 

معنی لغات 

 قرآنی

* * * * 
بابت نشانه و آياتی كه در زندگی و جهان هستی وجود 

 دارد شكر گزار باشد.

* * * * 
مفهوم آيه ها را بيان كند و با فكر كردن ، به نتيجه 

 درست  درباره ي نازل كننده آيات برسد.
 علم

 *   
 در حين قرائت قرآن قوانين ديگر را ياد بگيرد.

 

    

 * * * 

با راهبرد درست از درس قرآن ، ارتباط آن با ساير علوم 

 را نيز درك كند.  

 شركت در مسابقات قرآنی.

 عمل

        

* 
 
* 

 

   
راي پيشرفت در قرائت هاي گروهی شركت كرده و ب

 خود و همكالسی هايش تالش كند. 
 اخالق

 فعاليت هاي حين تدريس

 فعاليت دبير فعاليت دانش آموزان روش تدريس وسايل آموزش زمان
فعاليت هاي 

 يادگيري

 پرسش و پاسخ كتاب قرآن دقيقه 1

 پاسخ دانش آموزان به معلم. 

نشان دادن تكاليف و بيان 

 اشكاالت خود. 

  احوالپرسی حضور وغياب و 

  بيان يك پيام قرآنی و خواندن يك آيه كوتاه 

  برقراري رابطه عاطفی با دانش آموزان

 بررسی تكاليف دانش آموزان  

فعاليت هاي 

 مقدماتی



   

انتظار می رود دانش آموزان 

توانايی قرائت و روان خوانی 

 آيات ساده را داشته باشند. 

  

پيش بينی 

 رفتار ورودي

   

دانش آموزان بايد معناي برخی 

از كلمات و عبارات پر كاربرد 

 قرآن آشنا باشند.

  

 كتاب درسی دقيقه 1

 آزمون عملكردي

 
دانش آموز محور و كار 

 گروهی

مشاركت در روانخوانی درس 

 گذشته.

 پاسخ به پرسش هاي دبير

ارائه تحقيق ها و پژوهش در 

 كالس.

راي كتاب درسی ب 73تا 70مشخص كردن صفحات 

 روانخوانی.

 پرسش از لغات و تركيب هاي درس گذشته

 آزمون شفاهی(كتبی) دروس گذشته.

 جمع آوري تحقيق و پژوهش در حوزه ي قرآن كريم.

 ارزشيابی

 تشخيصی

 توجه به كليپ در حال پخش نمايشی فيلم آموزشی دقيقه 8
لب تاب را روشن كرده و يك كارتون از داستان هاي 

 م .قرآنی را پخش می كن
 آماده سازي

 سخنرانی ماژيك و كتاب درسی دقيقه 1

با عالقه به سخنان معلم گوش 

داده و سواالت ايجاد شده و 

نكات مهم  را روي كاغذ می 

 نويسند.

معلم موضوع درس را روي تابلو كالس می نويسد. و به 

معرفی  و بيان ترجمه سوره اسراء و داستان سوره كهف 

 رابيان می كند.

گيزه و ايجاد ان

معرفی درس 

 جديد



 
 
 
 

 دقيقه 24

 -ماژيك -تخته وايت برد

پوستر هاي مربوط به 

  –لب تاب  -درس

 يسی د

 پرسش و پاسخ

 
 

 سخنرانی

 
 

 نمايشی و صوتی

توجه به سخنان دبير و گوش 

دادن به قرائت قرآن و پيش 

به  37و  32خوانی صفحات 

نوشته هاي روي تابلو توجه 

 كنند.

ه صورت حل تمارين كتاب ب

گروهی و برطرف كردن 

 اشكاالت هم گروه ها

 (س)و   (ص)آموزش  تلفظ صحيح حرف 

آموزش نحوه بخش خوانی و صحيح خوانی كلمات در 

 آيات درس.

پس از اتمام كليپ و فيلم داستانی ، روشن كردن سی 

 37تا  32دي صوتی قرآن از صفحه 

 رفع اشكال  پس از شنيدن قرائت دانش آموزان.

 ی دانش آموزان به صورت گروهی و انفرادي.راهنماي

ارائه درس 

 جديد

 

 

 فعاليت هاي بعد از تدريس

  فعاليت دبير فعاليت دانش آموزان زمان

 به كمك دانش آموزان درس را مرور و جمع بندي می كنيم . شركت مشتاقانه در مرور و جمع بندي با پاسخ دادن به سواالت دقيقه 54

فعاليت هاي 

 تكميلی و

 جمع بندي



 دقيقه 54

 
قرائت آيه هاي درس توسط دانش آموزان به صورت انفرادي و در صورت 

 كمبود در وقت به صورت گروهی.

 داستان اصحاب كهف را به زبان فارسی بيان كنند.

دارند و ( س)و  (ص)معنی كلمات پر تكرار از جمله كلمه هايی كه حرف 

 همين طور تلفظ درست اين حروف .

 دانش آموزان به صورت گروهی و انفرادي.پرسش از 
ارزشيابی 

 پايانی

 انجام كار هاي محوله دقيقه 2

 حل تمرين هاي كتاب درس

 دادن تحقيق هاي بيشتر

 خواندن و قرائت درس جديد در خانه

 حفظ لغات درس

 (س)و  (ص)تمرين تلفظ حرف 

 تعيين تكليف

  


