
            پايه اول -گروههای آموزشي    ابتدايي  اول پايهطرح درس ساالنه قرآن 

هدف كليعنوان درسهفتهماه

وشروع اين امر خیر با شادی عالقه مند شدن دانش آموزان به درس قرآن جشن آغاز آموزش خواندن  مهر61مهر

 ورنگ آمیزیپیام قرآني،با هم بخوانیم درس اول :-6سوم 

سوره توحید ،شعردرس اول :-2

 اهمیت شروع كاربا ياد خدا،آشنايي با معاني برخي كلمات قرآني 

اشنايي باسوره توحید

 پیام قرآني، درس اول :-6چهارم 

نقاشي با موضوع سالمدرس اول : -2

 ،موقع سالم گفتن اهمیت سالم 

اول سالم گفتن ؛ بلند و رسا سالم گفتن

  با هم بخوانیم نعمت های خدا ،درس دوم :-6اول آبان

خواندن سوره كوثر و شعر زهرای كوثر درس دوم : -2

بزرگوار به زبان ساده 

بیان نعمتهای خداواهمیت انها ،تشكر از خالق اين نعمت ها ، آشنايي با معاني برخي 

 كلمات قرآن

بیان اينكه فاطمه دختر حضرت محمد ص و شمه ی كوتاهي از زندگي و تولد اين 



 2پیام قرآني و انجام فعالیتدرس دوم : -6دوم 

تكر ارسوره كوثر وگفتن داستان نان  درس دوم : -2

 شكر كردن نعمت الهي و آشنايي با معنای بعضي از لغات 

نان اشنايي با نحوه ی پخت 

پیام قرآني و مباحثه در مورد نعمت ها و شكر درس دوم : -6سوم

 نعمت ها 

خواندن سوره كوثر وفعالیت مباحثه در درس دوم :  -2

مورد آب 

تشكر از نعمت های خدا،گفت وگو پیرامون اين نعمت ها

 با هم بخوانیم  -خانه ی مادرس سوم:-6چهارم 

انجام فعالیت نقاشي از خانواده درس سوم: -2

 اشنايي با خانواده ووظايف اعضا،

 احترام به پدر و مادر و تمام اعضا خانواده اهمیت نیكي به پدر و مادر 

و دستور خداوند در اين مورد

  با هم بخوانیم –درس سوم:خواندن سوره والعصر  -6اول آذر

 درس سوم:تكرار سوره  عصر -2

فعالیت همكاری  –پیام قرآني 

 و اهمیت زمان و وقت آشنايي باسوره عصر

 اهمیت رازو نیاز در آرامش انسان به زبان ساده 

اهمیت همكاری در خانواده و همراهي كل خانواده در انجام كارها

تكرار سوره عصرو داستان هديه درس سوم: -6دوم 

 پدر بزرگ 

شعر آرزوهای  –قرآن بخوانیم چهارم:درس  -2

من

 گفت و گو در مورد هديه گرفتن و تشكر كردن 

عالقه مند شدن به خواندن قرآن

  لوحه 5 –درس چهارم:لوحه 6- 4سوم

 لوحه 7 –درس چهارم:لوحه 1 -2

ا

كلمات

همیت خواندن قرآن ،آشنايي با حركات وصداها ، استفاده از صداها وحركات در 



 8لوحه  آموزش سوره ناسدرس چهارم: -6م چهار

فعالیت با هم بخوانیم درس چهارم: -2

 آموزش سوره ناس و پناه بردن به خدا از بدی ها 

گمراهي های شیطان 

گفت و گو در مورد يارو ياور بودن خدا برای انسان و پناه بردن به خدا از 



 

 



و 9لوحه ی   -داستان مهربان ترين معلم درس چهارم: -6اول دی

 61لوحه 

62لوحه  و 66لوحه درس چهارم: -2

 بیان مهرباني ها ی  پیامبر و درس دادن امور دين با مهر و محبت 

خواندن انفرادی و باالبردن مهارت های خواندن قرآن 

 داستان هديه با ارزشدرس چهارم: -6دوم 

6يادآوری درس چهارم: -2

 آشنا شدن با اهمیت مقام علم آموزنده و معلم 



 رحل قرآندرست كردن درس چهارم: -6سوم

با هم بخوانیم -كودک مسلماندرس پنجم: -2

مهارت  استفاده از وسايل و تهیه كاردستي و آشنا شدن با رحل

 پیام قرآني و اهمیت نمازدرس پنجم: -6چهارم 

 64لوحه  -61فعالیت لوحه درس پنجم: -2

 گفت و گو و بیان خاطرات رفتن به مسجد و اهمیت نماز در مسجد 

 باويژگي های مسلمانان ةاهمیت نمازاشنايي 

خواندن كلمات به صورت بخش بخش،تقويت قوه ی بیان 

 4تا6سوره حمد آيات  65لوحه درس پنجم: -6اول بهمن

با هم بخوانیم و بیان علت شكرگزاریدرس پنجم: -2

 آشنايي با سوره حمد و اهمیت  اين سوره در نماز 

لزوم شكر گزاری از نعمت های خداوند در تمام مراحل زندگي 

 7تا5سوره حمد آيات  65لوحه  درس پنجم: -6دوم 

تكرار سوره حمد و تصوير خوانيدرس پنجم: -2

اشنايي باسوره حمد ،خواندن كلمات قرآني

 67و 61لوحه درس پنجم: -6سوم

69و 68لوحه یدرس پنجم: -2

خواندن كلمات به صورت بخش بخش،اشنايي با سوره حمد 

 پیام قرآني درس پنجم: -6چهارم 

مدرسه ما و بحث و گفتگو در مورد آندرس ششم: -2

 خواندن كلمات قرآني ،اهمیت نظافت وپاكیزگي در اسالم 



  21لوحه درس ششم: -6اول اسفند

سوره فلق 26لوحه درس ششم: -2

 قرآني،خواندن كلمات 

آشنايي باسوره فلق ،خواندن عبارات قراني 

 با هم بخوانیم درس ششم: -6دوم 

22لوحه درس ششم: -2

باال بردن قدرت بیان و فنون شعر گويي ودور كردن دل از بدی حسد و 

كینه 

 پیام قرآني درس ششم: -6سوم

كالس قرآندرس ششم: -2

قوه ی بیاناهمیت علم ودانش ،خواندن كلمات قراني تقويت 

 21لوحهدرس ششم: -6چهارم 

25و لوحه24لوحهدرس ششم: -2

 تركیب حروف وحركات ،خواندن عبارات قرآني ،تقويت بیان 



 فروردين

 

 پیامبران خدادرس هفتم: -6سوم 

27ولوحه21لوحهدرس هفتم: -2

 اشنايي باپیامبران خدا ، 

 خواندن عبارات قرآني



گفتن با بیان ساده ی داستان فتح مكه توسط پیامبر و يارانش آشنايي با سوره نصر، آموزش سوره نصر28لوحهدرس هفتم: -6چهارم 



درس هفتم:تكرار سوره نصر و باهم بخوانیم  -2

 درس هفتم:داستان كودكي حضرت موسي -6اول ارديبهشت 

درس هفتم:پیام قرآني -2

صلوات،خواندن عبارات قرانياشنايي با داستان كودكي حضرت موسي اهمیت 

 درس هفتم:لوحه 29ولوحه6- 11دوم 

درس هفتم:لوحه16ولوحه12 -2

 خواندن 

عبارات قرآني

خواندن عبارات قرآني يادآوری-6سوم

 



 


