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روش تدريسهدف كليعنوان درسجلسههفتهماه

مهر


برپايي جشن قرآندرس قرآنعالقه مند شدن دانش آموزان به جشن آغاز آموزش خواندناول اول 

شعرخواني،پرسش وپاسخاهميت شروع كاربا ياد خدا،آشنايي با معاني برخي كلمات قرآنيپيام قرآني،با هم بخوانيمدوم دوم 

استفاده از نوار،همخواني، هميارياشنايي باسوره توحيدسوره توحيد ،شعرسوم سوم

پرسش وپاسخاهميت سالمموضوع سالمپيام قرآني،نقاشي با چهارم چهارم 

آبان


بيان نعمتهاي خداواهميت انها ،تشكر از خالق اين نعمت ها ، آشنايي با نعمت هاي خدا ،پيام قرآنياول اول 

معاني برخي كلمات قرآني

شعر خواني،پرسش وپاسخ

همياري،شعر خوانياستفاده از نوار،همخواني، آشنايي باسوره كوثرسوره كوثردوم دوم 

تلفيقيمراحل توليد نانداستان نانسوم سوم

نمايشي،پرسش وپاسختشكر از نعمت هاي خدا،گفت وگو پيرامون اين نعمت هاپيام قرآني ،گفت وگوچهارم چهارم 

آذر


شعر خواني،پرسش وپاسخاشنايي با خانواده ووظايف اعضا،خانه ي مااول اول 

استفاده از نوار،همخواني، همياري،شعر خوانيآشنايي باسوره عصرسوره عصردوم دوم 

پرسش وپاسخ، داستان گويياهميت نيكي به پدر ومادرپيام قرآنيسوم سوم

داستان گوييعالقه مند شدن به خواندن قرآنهديه ي پدربزرگچهارم چهارم 

ي
د



اهميت خواندن قرآن ،آشنايي با حركات وصداها ، استفاده از صداها وحركات در ،9،لوحه   9قرآن بخوانيم ،لوحه ي اول اول 

كلمات

شعرخواني،پرسش وپاسخ

استفاده از نوار،همخواني، همياري،شعر خوانيخواندن كلمات قرآني،اشنايي باسوره ي ناس8-7-6لوحه دوم دوم 

داستانگويي ،با پيامبر،خواندن كلمات قرآني به صورت بخش بخشاشنايي 01-5مهربانترين معلم ،لوحه سوم سوم

داستانگويي ،خواندن كلمات به صورت بخش بخش،تقويت قوه ي بيانهديه باارزش-01-00لوحه چهارم چهارم 

ن
بهم



يادآوري آموخته هاي قبليو تثبيتيادآوري......اول 

شعر خواني،داستانگويي، پرسش وپاسخباويژگي هاي مسلمانان ةاهميت نماز اشناييكودك مسلمان ،پيام قرآنياول دوم 

استفاده از نوار،همخواني،شعر خوانيخواندن كلمات به صورت بخش بخش،اشنايي با سوره حمد-09-09-01لوحه دوم سوم

از نوار،استفاده اشنايي باسوره حمد ،خواندن كلمات قرآني07-06سوره حمد ،لوحه سوم چهارم 

اسفند


داستانگويي،پرسش وپاسخخواندن كلمات قرآني ،اهميت نظافت وپاكيزگي در اسالمپيام قراني-05-08لوحه چهارم اول 

داستانگوييخواندن كلمات قرآني، تقويت قوه ي بيان-11مدرسه ي ما ،لوحه اول دوم 

شعر خواني، استفاده از نوارعبارات قراني آشنايي باسوره فلق ،خواندن11لوحه -سوره فلقدوم سوم

بحث وگفت وگو،پرسش وپاسخاهميت علم ودانش ،خواندن كلمات قراني11پيام قرآني ،لوحه سوم چهارم 

فروردي

  ن


داستانگوييتركيب حروف وحركات ،خواندن عبارات قرآني ،تقويت بيان كالس قران19-19لوحه چهارم  سوم

داستانگويياشنايي باپيامبران خدا ،خواندن عبارات قرآني17-16پيامبران خدا ،لوحه اول چهارم 

ت 
ارديبهش



داستانگويي ،شعر خوانيآشنايي با سوره نصر،اشنايي با داستان كودكي حضرت موسيسوره نصر ،كودكي حضرت موسي )ع(دوم اول 

سخنراني ،تحقيقعبارات قراني اهميت صلوات،خواندن11-15پيام قرآني،لوحه سوم دوم 

 خواندن عبارات قرآني،11-10لوحه چهارم سوم

 يادآوري از آموخته هاي قبلي1ياداوري  چهارم 



 


