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 تعقّل

هاای صاادقانه و   های اعجااز قارآن پیشایویی   یکی از نشانه

آموز تفکر در این اعجااز  که انتظار از دانش محقق آن است.

 است.

*  *  

 * * * * خواندن آیات قرآنی و صحبت با اعضای گروه. ایمان

 علم
های خدا را تجسم کناد کاه آن آیاات را  اه     آیات و نشانه

 کسی خلق کرده است.
* * * * 

  *   با مشاهده عالئم وقف در آخر جمله وقف را انجام دهد. عمل

 * * * * خود را همیشه به خدا بسپارد و از خواندن آیات لذّت ببرد اخالق

 سبک زندگی قرآنی -وقف  -سوره روم  مفاهیم کلیدی

فضای آموزشی و نحوه چیدمان 

 کالس
 آموزان به صورت ردیفی خطی و گروهی باشد.مدل  یدمان کالس به دلیل تعداد زیاد دانش

 مشارکتی -فعالیت گروهی  -ضیحی تو -پرسش و پاسخ  بینی روش تدریسپیش

 فلش کارت -افزارهای آموزشی قرآنی نرم -رایانه  -تابلو  -گچ رنیی  -کتاب درسی  وسایل آموزشی

 های حین تدریسفعالیت

 زمان روش تدریس آموزانفعالیت دانش فعالیت دبیر 

 های مقدماتیفعالیت

ورود به کالس و شرووع به قرائت شاعر   -

 قرآنی

 آموزانبا دانشپرسی م و احوالسال -

 حضور و غیاب -

دقّت در حاالت جسمی، روحی و روانای   -

 آموزان و بررسی محیط کالسدانش

 برقراری ارتباط عاطفی -

 بررسی تکالیف درس گذشته -

 گوش دادن به شعر قرآنی -

-پاسخ دادن به ساالم و احاوال   -

 پرسی معلم

 های کالسیهمکاری با گروه -

 کالیف درسی به معلمارائه ت -

 2 پرسش و پاسخ
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 ----------------- رفتار ورودی

هااای آمااوزان بایااد راه دانااش -

شاناخت وقااف در آخاار جملااه را  

 بدانند.

آمااوزان بایااد بااا معنااای دانااش -

برخی از کلمات پُر کاربرد قرآنای  

 آشنا باشند.

-آموزان باید توانایی رواندانش -

 خوانی آیات را داشته باشند.

 --- ضیحیتو

ارزشیابی تشخیصی یا سنجش 

 آغازین

 06الای   06مشخص نماودن صافحات    -

 آموزان.خوانی دانشبرای روان

هاای  پرسش از معنای لااات و ترکیاب    -

درس گذشته بارای حواول اطمیناان از    

آماده بودن فراگیران و یاا  ناد سا ال از    

درس گذشااااته بوااااورت مکتااااوب در 

 آمااوزاناختیارشااان قاارار داده و از دانااش

 خواهد به س االت جواب دهند.می

 آموزان.اخذ کارهای تحقیقی دانش -

پاسااخ بااه ساا االت در زمااان    -

 مشخص.

تحویل نتیجه پژوهش و تحقیق  -

 خود به معلم.

 ارائه تحقیق در کالس. -

 6 مشارکتی

سازی )ایجاد انگیزه و آماده

 معرفی درس جدید(

دْنَاای تااالوت آیااه ِغُلِبَااتِ الاارُومُ   فِاای   -

 الْأرْضِ وَ هُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیَاْلِبُونَ(.

پرسش در مورد ترجماه و مفهاوم آیاه     -

 فوق.

توضاایح مختواار در رابطااه بااا دروس    -

 گذشته و ارتباط دادن آن با درس جدید.

 بیان اهداف درس جدید. -

 گوش دادن به آیه قرائت شده. -

 آماوزان توجه به نظارات داناش   -

 وم آیه قرائت شدهدرباره مفه

توجااه بااه توضاایحات معلاام در  -

 ارتباط با دروس گذشته.

 5 فعالیت گروهی



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این 

مراجعه کنید .  سایت معلم سایتطرح درس  به قیمت فقط دو هزار تومان  به 
www.moallemsite.ir 

 

 

ارائه درس جدید لحاظ کردن 

 ارزشیابی فرآیندی

 های وقف در آخر جملهآموزش روش -

خاوانی کلماات و   آماوزش نحاوه بخاش    -

 عبارات

از  06الای   06مشخص نمودن صفحات  -

-خاوانی داناش  کتاب قارآن بارای پایش   

 موزان.آ

آماوزان باا نوشاتن    رفع اشکاالت داناش  -

هاا  کلمات و عبااراتی کاه در خوانادن آن   

مشکل دارند بر روی تاابلو و جلاب توجّاه    

 ها به تلفظ صحیح این کلمات.آن

امااوزان در ارتباااط بااا پرسااش از دانااش -

نحوه تلفظ کلمات نوشاته شاده بار روی    

 تابلو.

آماوزان باارای  هادایت و رهباری داناش    -

 دادن به تمرینات درس.جواب 

تکرار نمودن  ند عبارت قرآنی  -

هاای وقاف در   هاا روش که در آن

 آخر جمله به کار رفته است.

خوانی صافحات مشاخص   پیش -

 شده.

خواند کلمات و عباارات نوشاته    -

 شده بر روی تابلو.

خوانی آیاات درس توساط   روان -

 تر.آموزان قویدانش

 استماع آیاتی از سوره روم. -

پاسااخ بااه تمرینااات درس بااه   -

 صورت گروهی در زمان مشخص.

 75 فعالیت گروهی

 های بعد از تدریسفعالیت

 زمان آموزانفعالیت دانش فعالیت دبیر 

 بندیفعالیت تکمیلی و جمع

 ی رومنمایش سوره -

 افزار قرآن بیانتالوت آیات توسط نرم -

نمایش و تکرار کلمات پُر کاربرد قرآنای   -

 ها.ی آناه با ترجمهدرس همر

هاای پُرکااربرد   نمایش و تکارار ترکیاب   -

 های آنقرآنی درس همراه با ترجمه

بنادی  همکاری با معلم در جمع -

 درس.

گااوش دادن بااه تااالوت آیااات   -

 قرآن

بیااان مواضااع خااود در زمینااه   -

 بحث مورد نظر.

اساااتماع و تکااارار کلماااات و   -

های پُرکاربرد قرآنی همراه ترکیب

 ها.جمه آنبا تر
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 ارزشیابی پایان

 پرسش در مورد وقف در آخر جمله -

ی شاعرا  مشخص نمودن آیاتی از ساوره  -

 خوانی.آموزان جهت روانبرای دانش

آماوزان در ارتبااط باا    پرسش از داناش  -

 ترجمه کلمات و عبارت جدید قرآنی

خوانی آیاات تعیاین شاده    روان -

 توسط معلم.

مطرح های پاسخ دادن به س ال -

 شده توسط معلم
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های تعیین تکلیف و فعالیت

 خارج از کالس

برای معناا   464مشخص نمودن صفحه  -

هایی که با معناای  کردن کلمات و عبارت

 ها آشنا هستند.آن

مشخص نمودن آیاات و عباارت قرآنای     -

 از کتاب برای ترجمه. 27صفحه 

 416الی  464مشخص نمودن صفحات  -

 خوانی.برای روان

معنا کاردن کلماات و عباارات     -

هاا  که باا معناای آن   464صفحه 

 آشنا هستند.

ترجمه نمودن آیاات و عباارات    -

 کتاب درسی. 27ی صفحه

الای   464خوانی صافحات  روان -

 کریم.قرآن 416

7 

 


