
 بسمه تعالی

 نام آموزگار: فهرت وارسی قرآن اول دبستان:

 
 نیازمند تالش -قابل قبول  -خوب  -مقیاس: بسیار خوب 

 ماه

ف
دی

ر
 

 نام دانش آموز 

 انتظارات
                                        

اه
 م

ر
مه

 

1 
بسم هللا »مصادیقی از پیام قرآنی دانش آموزان 

 کند.  را بیان می« الرحمن الرحیم
                                        

                                         کند.  ی توحید را روخوانی می سوره 2

                                         کند.  نام مناسب انتخاب می 11ی  برای شعر صفحه 3

4 
را بازگو « سالم علیکم»مصادقی از پیام قرآنی 

 کند. می
                                        

                                         کند.  نقاشی می« سالم»با موضوع  5

                                         کند. میپیام قرآنی را از حفظ با ترجمه بیان  6

اه
 م

ن
با
آ

 

                                         کند.  را بیان می« الحمدهللا»مصادیقی از پیام قرآنی  1

                                         کند.  ی کوثر را روخوانی می سوره 2

                                         کند.  نام مناسب انتخاب می 26ی  برای شعر صفحه 3

4 
را « واشکروا نعمه هللا»مصادیقی از پیام قرآنی 

 کند. بازگو می
                                        

                                         کند.  شرکت می 26در گفتگوی صفحه  5

                                         کند.  داستان نان را با توجه به تصویر بیان می 6

                                         کند. پیام قرآنی را از حفظ با ترجمه بیان می 7

اه
 م

ر
آذ

 

                                         کند.  ی عصر را روخوانی می سوره 1

                                         کند.  نام مناسب انتخاب می 33ی  برای شعر صفحه 2

3 
را « و بالوالدین احسانا»مصادیقی از پیام قرآنی 

 دهد. توضیح می
                                        

4 
با توجه به تصاویر نیکی به پدر و مادر را نمایش 

 دهد.  می
                                        

                                         کند.  در خواندن گروهی شرکت می 5

                                         کند.  را روخوانی می 4لوحه  6

ی
د

 

                                         کند.  را روخوانی می 7و  6و  5لوحه های  1

                                         کند.  ی ناس را روخوانی می سوره 2

                                         کند.  در جمع خوانی شرکت می 3

                                         کند.  نام مناسب انتخاب می 43ی  برای شعر صفحه 4

                                         کند .  را روخوانی می 11و  1لوحه های  5

                                         کند.  را روخوانی می 12و  11لوحه های  6

                                         کند.  داستان هدیه ی با ارزش را تعریف می 7

ن 
هم

ب
 

1 
های قرآن به صورت  در خواندن عبارات و سوره

 کند.  دسته جمعی شرکت می
                                        

                                         کند.  را روخوانی می 44ی  عبارات صفحه 2

                                         سازد. رحل قرآن را با خالقیت می 3

4 
را « یا بنی اقم الصاله»مصادیقی از پیام قرآنی 

 کند.  بازگو می
                                        

                                         کند.  را روخوانی می 14و  13لوحه های  5

                                         کند.  ی حمد را صحیح روخوانی می سوره 6

                                         کند.  نام مناسب انتخاب می 55ی  برای شعر صفحه 7

                                         کند. را روخوانی می 17و  16لوحه های  4

ند
سف

ا
 

                                         با قرآن انس گرفته و به این درس عالقمند است.  1

                                         کند.  را روخوانی می 11و  14لوحه های  2

3 
را « و ثیابک فطهر»مصادیقی از پیام قرآنی 

 کند. بازگو می
                                        

                                         کند.  را روخوانی می 21لوحه  4

                                         کند.  ی فلق را صحیح روخوانی می سوره 5

                                         کند.  نام مناسب انتخاب می 63ی  برای شعر صفحه 6

7 
را با اشاره معلم به صورت بخش بخش  22لوحه 

 خواند.  می
                                        

4 
را از حفظ با ترجمه « رب زدنی علما»پیام قرآنی 

 کند.  بیان می
                                        

1 
را با اشاره معلم به صورت بخش بخش  23لوحه 

 خواند.  و دسته جمعی می
                                        



 

ن
ید

ر
رو

ف
 

1 
با قرآن انس گرفته و در خواندن دسته جمعی شرکت 

 کند. می
                                        

                                         خواند.  ی معلم می را با اشاره 24لوحه  2

3 
ی معلم به صورت بخش بخش  را با اشاره 25لوحه 

 خواند. و دسته جمعی می
                                        

                                         کند. را روخوانی می 27و  26لوحه های  4

                                         کند.  ی نصر را روخوانی می سوره 5

ت
ش

به
دی

ر
ا

 

                                         کند.  نام مناسب انتخاب می 73ی  برای شعر صفحه 1

2 
را بیان « محمد رسول هللا»مصادیقی از پیام قرآنی 

 کند.  می
                                        

3 
داستان کودکی حضرت موسی را با توجه به 

 کند.  تصاویر بیان می
                                        

                                         کند.  پیام قرآنی مربوط را بیان می 4

                                         کند.  را روخوانی می 31و  21لوحه های  5

6 
ی معلم به صورت  را با اشاره 32و  31لوحه های 

 خواند. دسته جمعی و بخش بخش می
                                        

                                         کند.  را بلند روخوانی می 41ی  عبارات قرآنی صفحه 7

 


