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موارد کلی 

 در تدریس
 دبستانی پیش دینی مفاهیم و قرآن درس طرح

1 
مشخصات 

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:               نام آموزشگاه:                      

 نام واحد یادگیری: سوره توحید      

 اریخ تدریس:         ت      دقیقه    30موضوع فعالیت:                             مدت زمان اجرا: 

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

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

3 
وسایل مورد 

 نیاز

 رآن کریمکتاب واحد یادگیری انس با ق      ت و قیچیکاغذ و چس      لوحه های آموزشی

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

   پاستل

 فایل صوتی سوره توحید –ضبط صوت  –لوحه ی آموزشی 

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

رسش و پ          همیاری           سخنرانی       ایفای نقش              روش گروهی 

   پاسخ 

  جمع خوانی 

 در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با سوره توحید آشنا شوند. هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 آشنا شوند.« سوره توحید»با  -1

 فتاری:اهداف ر

 پس از پایان تدریس انتظار می رود دانش آموز بتواند:        

 برای شنیدن سوره ی حمد عالقه نشان دهد. )نگرشی( -2



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این طرح درس  به قیمت فقط دو هزار تومان  به همین سایت 

 www.moallemsite.irمراجعه کنید . 

 

 

( آشنا ر درسبا معنی برخی از عبارات ساده ی سوره توحید )به زبان کودکانه همراه با شع -3

 شود. )دانستنی(

 آهنگین اده یاسوره ی توحید را به سبا گوش کردن به قرائت آیات و نگاه کردن به عبارات،  -4

 بخواند. )مهارتی(

 سوره توحید را روخوانی کند. )مهارتی( -5

 به صورت دسته جمعی همراه با دوستانش سوره توحید را بخواند. )مهارتی( -6

 نسبت به خواندن سوره ی توحید در خانه عالقه نشان دهد. )نگرشی( -7

 م اهلل الرحمن الرحیم را بگوید.دانش آموزان می تواند معنی بس - رفتار ورودی 7

8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

غیاب  ضور وبا 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

 ل درس را شروع می کنم.از درس قب

 شرح فعالیت 9

ندی روه بپس از سالم و احوال پرسی و حضور غیاب و ارزشیابی تشخیصی برای ایجاد انگیزه: گ

 ر، گروهه کوثدانش آموزان با توجه به نام های مختلف سوره های کوتاه )مثال برای این درس گرو

وه ام گرنه ها و هدایت بحث به سمت اخالص، گروه توحید( جلب توجه دانش آموزان به نام گرو

د ر موردتوحید و در صورت لزوم و توجه به شرایط کالس گفتن نام دیگر این سوره ... صحبت 

ه جا چگونند؟ کخاطرات بچه ها و مطرح کردن اینکه کدام یک از آن ها این سوره را می تواند بخوا

وند شالس می کوارد  از همان اول که بچه هایاد گرفتند؟ و سواالت دیگر.... معلم برای ایجاد انگیزه 

در  لوحه این سوره را از ضبط تابلو هوشمند و یا سیستم صوتی موجود در کالس پخش کند. نصب

 جایگاه در جایگاه مناسب در کالس و توجه به دید دانش آموزان

 در هنگام پخش صدای خواندن قران به خواندن دسته جمعی دانش آموزان توجه کند. دانش

آموزانی که شرکت فعال در خواندن دسته جمعی ندارند را تشویق به خواند کند. نه خیلی بلند 

تکرار کنند نه خیلی آرام و دانش آموزان حد متوسط تکرار با نوار را یاد بگیرند اول باید به لوحه 

زمان با لوحه باعث حواس پرتی توجه کنند بعد کتاب های قرآن را باز کنند باز بودن کتاب هم 
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دانش آموزان می شود. بعد از خواندن دسته جمعی کل کالس معلم می تواند به صورت گروهی از 

 بچه ها بخواهد که بخوانند. مثال گروه کوثر به تنهایی .... گروه توحید تنهایی ... و بقیه گوش دهند. 

 می خوانیم. سپس همراه دانش آموزان شعر سوره توحید را چند مرتبه

 به نام خدا جون                         بخشنده مهربون

 خدا فقط یکی هست                 تو قلب هر کسی هست

 خدای کل دنیا                           هم قوی هم توانا

 خدا همیشه بوده                      به غیر از او نبوده 

 نباشه مثل خدا  هیچکس و هیچ کجا               

 نش آموزدن دامرحله بعد دعوت از دانش آموز داوطلب و آوردن آن ها کنار لوحه ی قرانی و خط بر

کم کم  وگیرد بمعلم می تواند انگشت یا دست یا وسیله ی اشاره ای که دارد همراه با دانش آموز 

حید را ی تو کلمات سورهوی را راهنمایی کند. تصحیح خواند بچه ها به طور غیر مستقیم و اینکه 

 باید درست حفظ کنند. در مراحل بعدی آوردن تک تک دانش آموزانی که معلم احساس می کند

وی ن از ری بعد که معلم می خواهد وارد کتاب شود و دانش آموزاخوب تمرین کنند. در مرحله

ن عد از آد. بکنن کتاب بخوانند باید دقت کند که کتاب را صحیح باز کرده باشند خوب به آن نگاه

عنی به یبرند معلم می تواند از دانش آموزان  بخواهد که از روی کتاب بخوانند و در کتاب خط ب

 دن آنهاخوان صورت کلی نشان دهند. و معلم برای اینکه دانش آموزان خسته نشوند و تکراری نشود

گر م دیهخورند دست در بین سوال کردن از لوحه و کتاب دانش آموزان صلوات بفرستند شکالت ب

تداعی معلم م ر ذهندرا بگیرند باال ببرند دست بزنند و ..... جمعیت باالی کالس نباید این تفکر را 

ی و با ا تانبکند که فقط زود زود همه بخوانند و تمام شود خواندن سوره عجله ای در کار نیست 

ریم ستش داقشنگه قران ما دوکمک بچه ها و با گفتن جمالت انرژی بخش مثال وای بچه ها چقدر 

 کند.قرآن رفیق ماست در ال به الی پرسیدن ها و ارزشیابی ها شور و نشاط را فراموش ن

می و( را نحد )هامعموال بچه ها در خواندن سوره توحید یک سری اشتباهات دارند  مثال قلو اهلل و 

جه بچه جلب تو رین وبا اجرای تما گویند. یا لم یلد و لم یولد را یم یلد و یم یولد می گویند. معلم

 ها به صحیح خواندن و خوب گوش دادن این اشکاالت را رفع کند. 
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ی دانش معرف معلم از همان جلسه ی اول می تواند استعدادهای قرآنی کالس خود را کشف کند و با

ن یب مسابقه اجرای آموز به مربی قرآن و یا اینکه خود معلم برنامه ویژه ای برای وی در نظر بگیرد.

 گروه ها مثال معلم قرانی شماره یک را نشان می دهد این گروه را بخواند. 

ا رمرکز ان ها ترا نشان می دهد گروه بعدی می خواهد و با این کار حواس و  2عبارت قرانی شماره 

 بر می انگیزد.

ا ری آیه  دامهالش معلم یک عبارت از سوره را می خواند مثال لم یلد و لم یولد بچه ها سریع دنبا

 بگویند و لم یکن له کفوا احد )خود بچه ها با عالقه شرکت می کنند.(

 ارزشیابی پایانی: 

 پس از تدریس دانش آموزان می توانند: -

 همراه با نوار سوره ی توحید را به صورت ساده یا آهنگین بخوانند.  -

10 
های فعالیت

 پایان تدریس

ر حفظ اه شعبخوانند و به کمک والدین این سوره را به همر سوره حمد را در منزل برای والدین

 کنند.

 

 


