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1 
مشخصات 

 کلی

هلل ابسم  ینام و نام خانوادگیمربی:       نام آموزشگاه:         نام واحد یادگیری: آیه

دقیقه        30جرا: الرحمن الرحیم      قرآن پیش دبستانی                             مدت زمان ا

  تاریخ تدریس:        

 نوع فعالیت 2
      شینقا     نمایش اخالق        قصه گویی       کار دستی      شعر و سرود 

   فعالیت های علمی )مشاهده، گردش علمی، بحث و گفتگو، آزمایش(         بازی 

3 
وسایل مورد 

 نیاز

 آن کریمس با قرکتاب واحد یادگیری ان      کاغذ و چست و قیچی      لوحه های آموزشی

اد رنگی یا مد      پازل های آموزشی     کارت های قصه گویی            کتاب کار کودک

  پاستل

 ضبط صوت و فایل صوتی آیه بسم اهلل الرحمن الرحیم

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

رسش و پ          همیاری           سخنرانی       ایفای نقش              روش گروهی 

  پاسخ 

 هدف کلی 5
ا حیم آشنن الردر پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با کتاب قرآن و آیه ی بسم اهلل الرحم

 شوند.

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی: 

 به اهمیت کتاب قرآن پی ببرند. -1

 رند. به کتاب قرآن احترام بگذا -2

 عالقه به یادگیری قرآن در دانش آموزان تقویت شود.  -3

 پی ببرند. « بسم اهلل الرحمن الرحیم»با پیام قرآنی  -4

 پی ببرند.« بسم اهلل الرحمن الرحیم»به معنی پیام قرآنی  -5
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 اهداف رفتاری: 

 نش(اام ببرد. )دمورد از کارهایی را که با نام خدا شروع می کنیم را ن 3دانش آموز بتواند  -1

 ش(د؟ )دانبگوی« بسم اهلل الرمن الرحیم»با توجه به تصاویر کتاب بداند که چه زمانی  -2

 تالش کند؟ )مهارت(« بسم اهلل الرحمن الرحیم»جهت قرائت صحیح  -3

اید بش را بعد از تدریس دانش آموز درک کند که خداوند بخشنده و مهربان است و کارهای -4

 با نام خدا شروع کند؟ )عاطفی( 

 بارات قرآنی ارزش قایل شود و بی وضو به آنها دست نکشد. )عاطفی(برای ع -5

 دانش آموزان می دانند باید به کتاب قرآن احترام بگذارند.  - رفتار ورودی 7

8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

غیاب  و ضوربا لبخند وارد کالس می شوم اول با نام خدا درس شروع می کنم بعد احوالپرسی و ح

رسش پان و از دانش آموزان )ضمن توجه به حال و روحیه آنان( و پرسیدن دلیل غیبت دانش آموز

 از درس قبل درس را شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

یک به کاج و معلم جهت ایجاد انگیزه کتاب های قرآن دانش آموزان را تزئین کرده و همراه با ت

 آموزان ز دانشاالی به معلم نگاه می کنند معلم برای هر یک آورد. دانش آموزان با خوشحکالس می

ی مرائه اکتاب قرآن تزیین شده و تاج و کیک می دهد و در مورد اهمیت کتاب قرآن توضیحاتی 

ت و اهمی ارزش کند معلم: دانش آموزان عزیزم کتاب قران شما را تزیین کردم تا بدونید این کتاب

 ب قرآن است.ویژه ای دارد کتاب دینی ما کتا

تاب ان، کدانش آموز: با دقت گوش می دهند. معلم: بچه های عزیز همون طور که گفتن کتاب قر

 اصلی ما مسلمانان هست. میدونید قرآن رو کی برای ما آورده؟

ز طرف امعلم: آفرین بر شما. کتاب قران رو حضرت محمد )ص( دانش آموزان: حضرت محمد )ص( 

ما  تاب هایقیه کبخداوند برای ما آورده اند. اما باید خیلی مراقب کتاب قرآن باشیم این کتاب با 

 فرق دارد. 

          عالقه  ن: بابچه ها دوست دارین بدونید تو کتاب قرآن چه چیزهایی نوشته شده است؟ دانش آموزا

 ویند بلهگمی

معلم: در کتاب قرآن تمام دستورات زندگی ما آمده است داستان های زیادی در کتاب قرآن هست 

و ما از داستان ها یاد میگیریم خداوند کارهای خوب، پاکیزگی، احترام به پدر و مادر و بزرگترها ..... 
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 را دوست دارد. 

ه او خست ید بهوقتی پدر به منزل می آ دانش آموزان: ما هم به پدر و مادرمون احترام میگذاریم.

های  ا بچهنباشید می گوییم. از مادرمان به خاطر زحماتش تشکر می کنیم. معلم: مرحبا به شم

 پس یکسخوبم. معلم: در مورد انجام کارهای خوب و بهشت برای دانش آموزان صحبت می کند. 

ورد در م گوش می دهند و معلم داستان قرانی تعریف می کند. دانش آموزان با دقت به داستان

ی مپاسخ  ی داستان از دانش آموزان سوال می پرسد. و دانش آموزان با همفکری یکدیگرنتیجه

نیم کی می دهند. معلم در مورد بسم اهلل الحمن الرحیم توضیح می دهد و بیان می کند هر کار

 باید با نام خداوند کارمان را آغاز کنیم. 

. در ابیدن و ..قبل از خو –قبل از رفتن به جایی  –قبل از غذا خوردن  –دن مثال قبل از درس خوان

ز ه قبل ادا بلخمورد بسم اهلل الرحمن الرحیم توضیح می دهد. بچه ها قبل از هر کاری نام و یاد 

دا ا نام خاید بشروع هر کار اول نام خدا را می بریم خوب حاال من هم چند تا از مواردی را که ب

 بگو( گو، بگوبگو بم را با شعر برای شما می خوانم شما هم بعد از من چهار مرتبه بگوئید )شروع کنی

گو بگو، بگو گم    بنا که میخوام برم پیش خدا            تا بخونم نماز و دعا           بسم اهلل بگم ی

 بگو

گو بگو، بگو گم    بکه ن بگم یامیخوام قران بخوانم              سوره فرقان بخونم            بسم اهلل 

 بگو 

گو گو بگو، بب گم   ناز در می خوام بیرون برم      یک کمی تو ایون برم        بسم اهلل بگم یا که 

 بگو 

بگو، بگو  بگو    ه نگممی خوام کنم من بازی          با بچه ها هم شادی           بسم اهلل بگم یا ک

 بگو 

گو گو بگو، بب ه نگم   کتا برم من کالس                بسم اهلل بگم یا        می خوام بپوشم لباس   

 بگو 

گو بگو، بگو ب  ه نگم  یا ک میخوام بخورم غذا               تا نخورم من دوا                بسم اهلل بگم

 بگو 

و بگو، بگو م    بگه نگم یا کمیخوام برم بخوابم               خوابهای خوب ببینم         بسم اهلل بگ

 بگو 
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 احسنت پس یاد گرفتیم که همیشه در هر کاری نام و یاد خدا را ببریم.

با  موزانآسپس پیام و ترجمه ی بسم اهلل الرحمن الرحیم را از طریق نوار پخش کرده و دانش 

بندی  ا جمعرکمک نوار و راهنمایی معلم، پیام قرآنی را چند بار هم خوانی می کنند. سپس درس 

 کرده و سواالتی به عنوان ارزشیابی پایانی می پرسم.

10 
های فعالیت

 پایان تدریس

 هم و ازدن می آیه ی بسم اهلل الرحمن الرحیم که با فونت تو خالی نوشته شده را به دانش آموزا

 دانش آموزان میخواهم آیه را رنگ آمیزی کنند. 

 شند.ه با نام خداوند آغاز می کنند نقاشی بکاز دانش آموزان می خواهیم از کارهایی ک

 

 


