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   تعالی مهبس

    ملی درس مهبرنا اساس بر درس نهطرح روزا

 تولمات قهمنط ٠٩مدت تدریس: 
تعداد دانش آموزان: 

٢١ 

ماده درسی : قرآن، 

 ارم،سورهچهدرس 

 یوسف

مشخصات  ٢طرح درس شماره:

 کلی

  آموزشگاه:   مدرس:  یه: هفتمپا ۵/٨/٠٩تاریخ اجرا: ٩٠  حهصف

 تدریس از ت های قبلفعالی

 .آیات سوره یوسف ٢

   یماه. آموزش مف١

   «ح». دقت در تلفظ حرف ٩

   آن گیری کار به.  دقت کردن در عالمت جمع و ۴

   نه. انس با قرآن در خا۵

 رئوس مطالب

از کلمات تازه در  برخی با آشنایی –الف( در حوزه شناخت: آشنایی بیشتر با داستان حضرت یوسف )ع( 

 این درس   

    آن ها از بردن لذت و قرآنین های داستا بهباور و گرایش : تشویق بیشتر دانش آموزان  ب(  در حوزه

   آن کردن ادا درست و قرآن در «ح»حرف میتاه بیان:  رفتار و عمل حوزه در( ج

 کلی دافاه

 سهجل

 زیر برسند:   دافاه بهدانش آموزان در این فرایند آموزش باید 

 ات سوره یوسف  .رو خوانی و روان خوانی آی٢

آموختن  .2

 عالمت جمع  

آموختن  .3

    قرآنی جدید مهده کل

 جزئی دافاه
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   قرآنی عبارات وب ها ترکی و مه.ترج۴

   یوسف سوره از آیاتی مه.ترج۵

 عرصه ها
 

 انتظارات از دانش آموزان در این درس

 و حیطه ها

 رفتاری دافاه
 وظایف دانش آموزان در قبال

 خدا خلقت خود دیگران

 *  * 
 و کنند گوش خوب آمده قرآن در ف هایی کهدرباره حر

 .کنند جهتو آیات معنای به
 تعقل

 *  * 

 ایمان آن به و نددهب میتاه زندگی در قرآن کتاب به

 و ایمان پروردگار راستینه های وعد به و باشند تهداش

 .کنند پیدا قلبی باور

 ایمان

 
* 

* 
 

* 

* 

 .  باشند واقف مومن بندگان به نسبت خداوند ربانیمه به

 .  باشند تهداش امید صابران به نسبت خداوند پاداش به
 علم

* *   
 پیدا یاهآگ و جهتو قرآن با انس و درسی تکالیف انجام به

 .  کنند
 عمل

* *   

 تهگذاش احترام فرموده قران در خداوند که دستوراتی به

 رسد و کنند فکر اش ربانیمه و خداوند یا وعده به و

 .  بگیرند یاد را ربانیمه و محبت

 اخالق

تدریس حین ت هایفعالی  

 ورزی، دست ، ورزی شهفعالیت دانش آموزان )اندی

 خالقیت توأم با خودباوری، و خود ارزیابی(
 فعالیت دبیر) ایجاد موقعیت یادگیری(

 ایت هفعالی

 یادگیری

 یدهسامان    رو در رو صورت به و یوهگر صورت بهنشستن 
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 کالس دمانچی

    فکری بارش ، یوهپرسش و پاسخ ، بحث گر
ش های رو

 تدریس

    االنبیا قصص کتاب ، روان مهاصلی : تابلو ، کتاب، ماژیک، فایل صوتی   کمکی : قرآن بزرگ با ترج
رسانه امکانات و 

 آموزشی های

 قهدقی ۵
 قبل سهجل در احیانا کهسالم و احوال پرسی ، حضور و غیاب ، علل غیبت دانش آموزانی 

 .  بودند غایب

قبل از شروع 

 درس

 قهدقی ٢٩
 باشند.    آشنا تهگذشس های با قرائت در

 .  باشند آشنا قرآنیب های با معنی برخی کلمات و ترکی

پیش بینی رفتار 

 ورودی

 قهدقی ٢٩
 اوندخد لطف درباره و  بخوانند دلخواه به اند کرده حفظ یوسف حضرت سوره از کهآیاتی را 

 .کنند صحبت( ع)یوسف حضرت به
ارزشیابی 

 تشخیصی

 و حضرت یعقوب)ع( در کالس   داستان حضرت یوسف مهبیان ادا قهدقی  ۵
آماده سازی و 

 ایجاد انگیزه

 عملی 
 

 

 

 درس ی ئهارا

 لحاظ جدید

 کردن

ارزشیابی 

 فرآیندی

 قهدقی ۵٩

 آموزان دانش یت هافعالی

 گروه یاعضا برای نوبت بهآیات درس را -٢

 خوانند می

 ندده می گوش صوتی فایل به-١

 کل برای یهآ دو یا یک کدام رنوبت ه به-٩

 . کنند می قرائت کالس

 معانی خودشان اعضای مکاریبا هگروه -۴

 کنند می کامل را اب هترکی و کلمات

 فعالیت معلم

 درس آیات ماهاز دانش آموزان می خو-٢

 یکدیگر برای آرامی به خود گروه در را

 بخوانند

در حین خواندن اشکاالت احتمالی -١

 مدهشاگردان را پاسخ می 

 آماده می شودفایل صوتی برای قرائت -٩

دانش آموزان می  از یماهدر بخش مف-۴
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 می پاسخ نمایندگی به نفر یک گروه راز ه-۵

 اشکاالت و کنترل را اب هجوا سایرین و دده

 کنند می برطرف را مالیاحت

 به« ح» حرف کهدانش آموزان کلماتی را -6

 . کنند می تمرین رود می کار

 اییت هفعالی خود ایگرو ه ه در ماهخو

 را اب هترکی و کلمات مهترج نظیر

 بنویسند

 را کلمات معانی ماهاز سرگروه می خو-۵

 .کنند تکمیل و بخوانند

تدریس از بعد ت هایفعالی  

 قهدقی ۵
 ایم هعبارت قرآنی و نوشتن پیا چند رسشپ و آموز دانش ره توسط یهخواندن یک الی دو آ

    قرآنی

 و درس صهخال

 گیری جهنتی

 قهدقی ٢٩

 .   ددهترکیبات درسی را پاسخ 

 .  بنویسد شده داده الگوی به جهرا با تو١۴ حهصفب های ترکی

 قاعده ساده و پرکاربرد  جمع مذکر را بیاموزد.   

 ارزشیابی پایانی

 قهدقی  ۵
 قرآن کریم است بخوانند .   ٠۴١تا  ۴۴١ حهصف از کهدرس را صفحات تعیین شده از 

 .  کند معنا و تهنوش را است شده تهبس جمع «ین» و «ون» با که اسم سهقرآن  ٨۴١ حهاز صف

تعیین و تکلیف 

ت های فعالی و

 کالس از خارج

   ٩۴ هحصف نهحل تمرینات انس با قرآن در خاو پاسخ و ارزشیابی درس داده شده پرسش  قهدقی ۵

تعیین و تکلیف 

 سهبرای جل

 آینده

         

   



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای 

خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح 

سایت درس  به قیمت فقط دو هزار تومان  به 

مراجعه کنید .  معلم سایت
www.moallemsite.ir 

 

 

  


