
تهران 61منطقهغنچه های انقالب  پایه ششم ابتدایی دبستان قرآندرس و هفتگی جدول طرح درس ساالنه 

ه ام البنین حسینیهیه کننده: سید ت     جلسه  3تعداد جلسات در هفته:   قرآندرس: 

 اهداف کلی درس صفحه درسی موضوع هفته ماه

هر
م

یت رعا-یح عبارات قرانیخواندن صحیادآوری –بیان اهداف -آشنایی 2-5 نماز در قران-یاداوری-معارفهدرس اول:  اول

روخوانی ورفع اشکال-عالئم وقف واتصاالت وعالمت مد

-آشنایی بیشتر باخط قران:اولدرس  دوم

-پیام قرانی-قران کامل55خواندن ص

وقت نماز

تقویت خواندن قران -م رسم الخط قران کریمیادآوری ویژگی های مه 5-1

آشنایی باپیام قرانی نماز واهمیت خواندن نماز -از روی مصحف کامل

 در اول وقت

-قران کامل566خواندن صدرس دوم:  سوم

 62کاردر کالس-تمرین قرائت

تقویت عالقه به -توانایی خواندن آیات یک تاپانزده سوره ی فتح 62-61

رخی از توانایی خواندن ومعناکردن ب-شنیدن وزیباخواندن آیات درس

کلمات ساده وپرکاربرد قران

-خواندن ازروی قران کامل:  دومدرس  چهارم

 حتی یک وجب خاک-61پیام قرانی ص

-آشنایی با نام برخی از عملیات دفاع مقدس که برگرفته از قران است 65-63

ره ی پیام قرانی دربا اب آشنایی -عالقه به خواندن قران از روی مصحف 

فتح وپیروزی

ان
آب

ین وتمر-قران کامل565ص : درس سوم اول

 سوره ی حجرات6-66قرائت آیات 

-سوره ی حجرات6-66سوره ی فتح وآیات  25توانایی خواندن آیه ی  61-61

زیباخواندن درس

تمرین  - کاردر کالس : درس سوم دوم

پیام قرانی-مصحف561خواندن قران ص

ا آشنایی ب-توانایی خواندن ومعناکردن برخی از کلمات ساده ی قران- 26-65

وییج پیام قرانی درباره ی سرزنش ومذمت عیب

واندن خ-مومنان برادرنددرس چهارم: سوم

در کال کار –تمرین قرائت -565صقران 

س

تقویت عالقه به شنیدن -حجراتسوره ی 62-61توانایی خواندن آیات  25-22

رخی از کلمات ساده توانایی خواندن ومعناکردن ب-وزیباخواندن درس

 ی قرانی

-خواندن ازروی قران کامل درس چهارم: چهارم

برتریمالک –پیام قرانی 

-ا مفهوم تقواب آشنایی-سوره ی قاف6-65توانایی خواندن آیات  21-21

تقویت عالقه به شنیدن وزیباخواندن - -وبرادری مومنان بایکدیگر

درسآیات 

ذر
آ

ین مرت-قران کامل521ص درس پنجم: اول

کاردر کالس-سوره ی ذاریات65-65آیات 

توانایی خواندن  -ذاریاتی سوره  6-31توانایی خواندن آیات  36-25

ومعناکردن برخی از کلمات ساده ی قران

پیام  -قران کامل526صدرس پنجم:  دوم

-گسترش آسمان-قرانی

تقویت خواندن قران  - درباه ی مفهوم وقت نمازآشنایی باپیام قرانی  31-32

عالقه به خواندن قران از روی مصحف کامل-از روی مصحف کامل

-523ص خواندن قران کامل-:6یادآوری سوم

تمرین قرائت

-ترجمه ی ذکر تشهد-یادآوری قاعده ی ناخوانا بودن پایه ی همزه 31-35

عالقه به خواندن قران از روی مصحف کامل -حروف مقطعه آشنایی با

 خواندن قران کامل ششم:درس  چهارم

-پیام قرانی -کالساردرک-521و523

همیشه درتپش

توانایی خواندن - - عالقه به خواندن قران از روی مصحف کامل 12-35

آشنایی با پیام قرانی -رخی از کلمات ساده وپرکاربرد قرانومعناکردن ب

شناخت اهمیت قلب ودقت در -ی نتیجه ی تالش وکوشش درباره

وجود خود

ی
د

خواندن قران کامل -شق القمردرس هفتم: اول

کاردرکالس-تمرین قرائت-525و521ص

تقویت عالقه به شنیدن  -یی با یکی از معجزات پیامبراکرم )ص(آشنا 11-13

رخی از کلمات ساده توانایی خواندن ومعناکردن ب-وزیباخواندن درس

ی قرانی

-536ص خواندن قران کامل درس هفتم: دوم

نظم در آفرینش-پیام قرانی

آشنایی باپیام قرانی -عالقه به خواندن قران از روی مصحف کامل 15-15

خداوند ناظم جهان هستی-بل فهم وآسان بودن قراناق درباره ی

 خواندن قران کامل درس هشتم: سوم

کالسکاردر-تمرین قرائت-532ص

عالقه به خواندن قران از -تقویت خواندن قران از روی مصحف کامل 52-51

توانایی خواندن ومعناکردن برخی از کلمات ساده  -روی مصحف کامل

یی قران

کانالی پر از طرح درس و روش تدریس



 خواندن قران کامل درس هشتم: چهارم

مردان پارسی-پیام قرانی-533ص

 قرانیباپیام  آشنایی– سوره ی الرحمن 16-15توانایی خواندن آیات  55-53

پی بردن به -تکذیب نکردن هیچ یک از نعمت های خداونددرباره ی 

حدیث مردان پارسیاهمیت علم ورابطه ب آن باتوانایی انسان و

ن
هم

ب

 خواندن قران کامل درس نهم: اول

کالسکاردر-تمرین قرائت-531و531ص

عالقه به خواندن قران از -تقویت خواندن قران از روی مصحف کامل 55-51

توانایی خواندن ومعناکردن برخی از کلمات ساده  -روی مصحف کامل

یی قران

 -آب وآبادانی-پیام قرانی : درس نهم: دوم

تمرین قرائت-531ص خواندن قران کامل

شناخت -اهمیت وضو وآداب تالوت قران درباره ی آشنایی باپیام قرانی 13-11

 عالقه به خواندن قران از روی مصحف -اهمیت آب وزندگی وآبادانی

خواندن قران  -کاردرکالسدرس دهم : سوم

قرانی مپیا-535ص  کامل

توانایی -یتوانایی خواندن ومعناکردن برخی از کلمات ساده ی قران 11-11

آشنایی با پیام قرانی درباره -سوره ی حدید62-61خواندن قران آیات 

-ی حضور خداوند در همه ی جا

ه پیام گسترش درک وفهم نسبت ب-"فضیل"آشنایی با عارفی به نام  15-15 ورییادآ-ی دیگردتولدرس دهم : چهارم

صحیح خواندن  -ارتباط آن با حدیث رسول اکرم )ص(های قرانی و

 حروف مقطعه

ند
سف

ا

 سوره ی آلمعنای -ا مراسم مباهله وچگونگی انجام آنآشنایی ب  51-53فاتحان بی سپاه اول

16عمران آیه ی 

ص  خواندن قران کاملیازدهم: درس  دوم

کالسکاردر –تمرین قرائت -516

عالقه به خواندن قران از روی --صازسوره ی حدید516خواندن قران  51-51

توانایی خواندن ومعناکردن برخی از کلمات ساده ی  -مصحف کامل

 یقران

 خواندن قران کامل درس یازدهم : سوم

مادر فلزات-پیام قرانی-512ص

آشنایی با دانشمندان هسته -عالقه به خواندن قران از روی مصحف - 55-55

وپی بردن به نعمت آهن وکاربرد آن در زندگی-ای

 خواندن قران کامل :دوازدهمدرس  چهارم

-تمرین قرائت-511ص

عالقه به خواندن قران از -تقویت خواندن قران از روی مصحف کامل 16-11

 -روی مصحف کامل

ن
دی

ور
فر

ـ ـتعطیالت نوروزی اول

ـ ـ تعطیالت نوروزی دوم

خواندن - کالسکاردر دوازدهم:درس  سوم

پیام قرانی-515ص قران کامل

تقویت  -یتوانایی خواندن ومعناکردن برخی از کلمات ساده ی قران 11-12

آشنایی با پیام قرانی درباره ی  -خواندن قران از روی مصحف کامل

عبرت گرفتن از دیگران

 -حزب اهلل پیروز استدهم :وازدرس د چهارم

تمرین قرائت-511ص خواندن قران کامل

اشاره به حادثه ی کربال -پیروزی حزب اهلل واهمیت با خدا بودن 15-15

تقویت عالقه به -حشرسوره ی 65-21توانایی خواندن آیات  -وشهدا

-شنیدن وزیباخواندن درس

ت
ش

به
دی

ار

 ص خواندن قران کامل درس سیزدهم: اول

کاردرکالس-515

عالقه به خواندن قران از روی --سوره ی ممتحنه6-5خواندن قران  15-11

توانایی خواندن ومعناکردن برخی از کلمات ساده ی  -مصحف کامل

یقران

خدای تصویر -پیام قرانیدرس سیزدهم: دوم

گر

توانایی -آشنایی با پیام قرانی درباره دوستی نکردن با دشمنان  56-51

خداوند در خلقت زیباوخالق زیباییها

 ص خواندن قران کامل درس چهاردهم: سوم

- کالسکاردر -تمرین قرائت-556

-552ص خواندن قران کامل

توانایی  - سوره ی صف6-5ممتحنه و63و62توانایی خواندن آیات  - 55-52

یخواندن ومعناکردن برخی از کلمات ساده ی قران

-آشنایی با پیام قرانی درباره ی عمل نکردن به سخنانی که می گویید 51-55 ادآوریی-م قرانییاپ درس چهاردهم: چهارم

 -هرآنچه در آسمان وزمین است ،تسبیح گوی خدایند

ضروری  راهنمای معلمصفحات اول کتاب  آموزان در ارزشیابی توصیفی و مطالعهنکته: در تدریس این درس آگاهی از روش های ارزشیابی دانش

است.


