
قرانساالنه درس طرح درس   

 ماه هفته فصل موضوع اهداف کلی اهداف جزئی
حروف نا خوانا را بشناسد 

را رعایت کند .واتصاالت   
4تا پایان صفحه  1فحه ص یادآوری مرور وتکرار ویادآوری  مهر هفته اول 

برخی کلمات وآیات را به 
 درستی ترجمه کند.

حروف ناخوانا با آشنایی یام قرانیپ  8تا پایان صفحه  5صفحه   دوم هفته   مهر 

      

قاعده وقف را در کلماتی 
که به تنوین وکسره وفتحه 
وضمه ختم میشود رعایت 
کند .معنی برخی کلمات 

 وآیات را بیان کند .

11تا پایان صفحه  9صفحه  روخوانی سوره اسرا ,قمر,مائده آشنایی با قاعده وقف سوم هفته   مهر 

فته چهارمه ارزیابی عملکرد     مهر 

      

11تاپایان صفحه 11صفحه  پیام قرانی   اول فتهه   آبان 

قاعده وقف را رعایت کند 
.معنی برخی از کلمات 

کند . وآیات را بیان  

12تا پایان صفحه  11صفحه  روخوانی سوره الرحمن,اعراف آشنایی با قاعده وقف دوم فتهه   آبان 

سوره اعرافروخوانی پیام قرانی,   14ه تا پایان صفح 11صفحه   فته سومه   آبان 

 آبان هفته چهارم ارزیابی عملکرد   

      

 کند رعایت را وقف قاعده
 کلمات از برخی معنی

کند بیان را وآیات  

شنایی با قاعده وقفآ 18تا پایان صفحه 15صفحه روخوانی سوره ی هود  فته اوله   آذر 

شارت(قصه ی آیه ها )ب   41تا پایان صفحه  19صفحه   دوم فتهه   آذر 

قاعده وقف را رعایت 
نماید.حروف نا خوانا را 

بشناسدواتصاالت را 
 رعایت کند.

81تا پایان صفحه 11صفحه  روخوانی سوره ی هود ,سوره اسرا آشنایی با اتصال تنوین به ساکن یا تشدید فته سومه   آذر 

 آذر هفته چهارم ارزیابی عملکرد   

      

41تا پایان صفحه  19صفحه پیام قرانی   فته اوله   دی 



حروف مقطعه را 
بشناسدوصحیح بخواند 
.معنی برخی از کلمات 
وآیات را بداند.حروف 
ناخوانا واتصاالت را 

ند.رعایت ک  

مائده نسا,روخوانی سوره اسرا , آشنایی با حروف مقطعه 41تا پایان صفحه  41صفحه  فته دومه   دی 

52تا پایان صفحه 14صفحه  پیام قرانی ,روخوانی سوره مائده   سومفته ه   دی 

 دی هفته چهارم ارزیابی عملکرد   

      

معنی برخی از کلمات 
وآیات را بداند. قاعده مد 

رادر خواندن آیات رعایت 
کند .حروف ناخوانا 

واتصاالت را تشخیص 
 دهد.

بقره سورهروخوانی  آشنایی با عالمت مد 54تا پایان صفحه 51صفحه   اولفته ه   بهمن 

58تاپایان  55صفحه  قصه ی آیه ها )عزیرزنده میشود(   فته دومه   بهمن 

11تا پایان 95صفحه  روخوانی سوره بقره,  . سومفته ه   بهمن 

 بهمن هفته چهارم ارزیابی عملکرد   

      

 کلمات از برخی معنی
 حروف..بداند را وآیات

 را واتصاالت ناخوانا
دهد تشخیص . 

شنایی با قاعده وقفآ 15تاپایان صفحه 11صفحه روخوانی سوره رعد وابراهیم  اول فتهه   اسفند 

19تا پایان صفحه 11صفحه  پیام قرانی,روخوانی سوره ابراهیم   فته دومه   اسفند 

 کلمات از برخی معنی
 حروف..بداند را وآیات

 را واتصاالت ناخوانا
دهد تشخیص  

نحل روخوانی سوره آشنایی با اتصال تنوین به ساکن 11تا پایان 21صفحه   فته سومه   اسفند 

 اسفند هفته چهارم ارزیابی عملکرد   

      

,روخوانی سوره نحلپیام قرانی   11تاپایان صفحه 41صفحه   فته اوله   فروردین 

مقطعه ونا خوانا روف ح
تشخیص واتصاالت را

دهد.معنی برخی کلمات 
 وآیات را بداند.

شنایی با حروف مقطعهآ 81تا پایان صفحه 81صفحه  روخوانی سوره انفال  دومهفته   روردینف   



,سوره انفالپیام قرانی   85تا پایان صفحه 81صفحه   سومهفته   روردینف   

چهارمهفته  ارزیابی عملکرد    روردینف   

      

ها معنی برخی از کلمه 
 وآیه ها را بیان کند

98تا پایان صفحه 18صفحه  روخوانی سوره شعرا آشنایی با معنی کلمه ومعنی جمله فته اوله   اردیبهشت 

91تا پایان صفحه 92صفحه  قصه ی آیه ها )عاقبت فرعون وفرعونیان(   فته دومه   اردیبهشت 

,پیام قرانی ,انبیاروخوانی سوره شعرا   91تا پایان صفحه 49صفحه   فته سومه   اردیبهشت 

 اردیبهشت هفته چهارم ارزیابی عملکرد   

 


