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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 قدر       

 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      قیچی کاغذ و چست و      لوحه های آموزشی

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

   پاستل

 ضبط صوت و فایل صوتی سوره قدر

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

رسش و پ          میاری ه          سخنرانی       ایفای نقش             روش گروهی 

   پاسخ 

  جمع خوانی 

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

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 با سوره قدر آشنا شوند. -1

 اهداف رفتاری:

 دریس انتظار می رود دانش آموز بتواند:پس از پایان ت        

 برای شنیدن سوره ی قدر عالقه نشان دهد. )نگرشی( -1

شنا رس( آدبا معنی برخی از عبارات ساده ی سوره قدر )به زبان کودکانه همراه با شعر  -2

 شود. )دانستنی(

ه یا ت سادبا گوش کردن به قرائت آیات و نگاه کردن به عبارات، سوره ی قدر را به صور -3

 آهنگین بخواند. )مهارتی(
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 به صورت دسته جمعی همراه با دوستانش سوره قدر را بخواند. )مهارتی( -4

 نسبت به خواندن سوره ی قدر در خانه عالقه نشان دهد. )نگرشی( -5

 .شناستدانش آموزان با چند سوره کوتاه قرآن مانند سوره های حمد و توحید و فلق آ - رفتار ورودی 7

8 

های فعالیت 

اتی و مقدم

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

 از درس قبل درس را شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

د ام و یابا ن علم با روی خوش و سالم وارد کالس می شود و بعد از احوال پرسی ورفتار ورودی: م

ان آموز خدا کالس خود را شروع می کند ابتدا حضور و غیاب دانش آموزان و سپس تکلیف دانش

 می پردازد و اشکالی اگر بود برطرف می کند.

رس ه ی دن سواالتی دربارارزشیابی تشخیصی: معلم قبل از ارائه ی درس جدید از دانش آموزا

اده می دید آمپرسد تا مطمئن شود درس گذشته را فرا گرفته اند و آنها را برای درس جگذشته می

 کند. 

ادگیری رای یبگروه بندی کالس: دانش آموزان را به صورت دو یا سه نفری گروه بندی می کنید تا 

 درس با هم همکاری داشته باشند. 

.. تا .تان، و ، داسایجاد انگیزه: معلم برای انگیزه ها از راه های مختلفی استفاده می کند مثل شعر

ا به ه آیا تاینک بچه ها برای درس آماده شوند. در این درس معلم از دانش آموزان سواالتی در مورد

 ند. کمی حال روزه گرفتند؟ یا می دونند شب قدر چیست؟ می پرسد بعد در مورد آنها صحبت 

 شعر سوره قدر را می خوانیم: 

 داده خدای احد به قلب پاک احمد 

 قرآنو ناگهانی در یه شب نورانی

 شب قدر و شب آه بهتره از هزار ماه

 فرشته ها از باال پایین میان بچه ها 

 به فرمان خداوند تقدیر و می نویسند

 تقدیم آدمارو رو بنده های خدا رو

س معلم در مورد ماه رمضان اینکه در این ماه روزه می گیریم و به مهمانی گام اول: قبل از شروع در
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خدا می رویم و اینکه از بچه ها در مورد اینکه تا حاال روزه گرفتند و در این ماه قران برای ما نازل 

 شده است حرف می زنیم تا بچه ها کم کم برای درس جدید آماده شوند. 

 وره یانش آموزان نصب می کنیم و می گوییم قرار ایت سگام دوم: لوحه ی درس را مقابل د

روی  عی ازجدیدی یاد بگیریم تا با اشاره دانش آموزان کلمات این سوره را به صورت دسته جم

وزان نش آملوحه بخش بخش بخوانند همین کار را بار دیگر انجام می دهیم ولی این بار، از دا

 ه را به صورت انفرادی بخوانند. بخواهیم تا هر یک از آنها یک سطر از سور

لمات کزیر  یگام سوم: ضبط را که قبال آماده کرده ایم روشن می کنیم. هنگام پخش قرائت سوره 

 را از زیر لوحه نشان می دهیم.

ا از بر ره ی شمه اشاگام چهارم: دانش آموزان قرائت را از نوار می شنوند و کلمات آیات را با توجه ب

ه نیدن بچاز ش د و با تشویق و تاکید شما سعی می کنند شبیه نوار بخوانند بعدروی لوحه می بینن

وب خهای  ها باز هم کمی در مورد اینکه قران در شب قدر نازل شده است و شب قدر یکی از شب

 ماه مبارک رمضان است و این شب از هزار ماه باالتر است صحبت می کنیم. 

ه ا یک آیهز آن اخواهیم که کتاب خود را باز کنند و هر یک  ارزشیابی تکوینی: از دانش آموزان می

 ی درس را بخوانند و اگر اشکالی داشته باشد برطرف می کنیم. 

یا به  وخوانند بر را ارزشیابی پایانی: از بچه ها می خواهیم هر کدام از آنها یک بار کامل سوره ی قد

 صورت گروهی از هم سوال کنند. 

10 
های فعالیت

 ن تدریسپایا

 نند.ر حفظ کاه شعسوره قدر را در منزل برای والدین بخوانند و به کمک والدین این سوره را به همر

 


