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 (مهارتی)ش می کنند.الجهت قرائت صحیح آیات قرآنی ت -5

 (واکنش)با دوستانش سوره نصر را بخوانند.  به صورت دسته جمعی همراه -6

. مهارت روانخوانی جدول ترکیب حروف و حرکات و خواندن کلمات قرآنی را کسب کنند -7

 ی(مهارت)

 در کالس اول با سوره نصر آشنا شده اند.-1 رفتار ورودی

 با حضرت محمد )ص( آشنا هستند. -2

 را از حفظ بخواند؟چه کسی می تواند سوره نصر -1 ارزشیابی تشخیصی

 میدانید نصر به چه معناست؟ -2

 نوار آموزشی –لوحه  –ماژیک  –وایت برد  –کتاب قرآن  رسانه های آموزشی

 -روش های یاددهی 

 یادگیری

 نمایشی –تلفیقی از روش های پرسشی بحث گروهی 

 گروهی –به صورت ردیفی  مدل چینش کالس

 

 فعالیت های دانش آموزان عنوان

 یت های معلمفعال

 زمان

فعالیت های مقدماتی 

ارزشیابی رفتار ورودی 

 و ایجاد انگیزه

س را با نام الس می شوم کالبا ظاهری آراسته به همراه لبخند وارد ک

تی همه المم و احوالپرسی و اطمینان از سالخدا شروع می کنم پس از س

س و رسیدگی به تکالیف و خواندن الو چک کردن وضعیت فیزیکی ک

 .یام قرآنی جلسه قبل تدریس درس جدید را شروع می کنمپ

 

 دقیقه 5زمان 

 برای ایجاد انگیزه یک شعر می خوانم و از بچه ها می خواهم پاسخ  
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 ارائه درس

دهند خدا ( دوست دارم من خدا خالق خوبم خدا تو آفریدی خدا بابا و 

بعد لوحه را روی تابلو  (مامان خدا تو آفریدی خدا بابا و خواهر خدا

نصب می کنم و فراگیران با کمک نوار آموزشی و اشاره من می خوانند. 

برای آموزش ء همزه به دانش آموزان حرف عـ را با حرکت های شش 

گانه روی تابلو می نویسم واز آن ها می خواهم که بخوانند. بعد می 

ی آن گویم در حروف الفبا شکل دیگری هم داریم که شکل و صدا

است نام این شکل در قرآن همزه است برای  )ع(تقریبا شبیه حرف 

آموزش همزه ساکن با تلفظ واضح همزه در آخر کلماتی مانند دعاء ، 

  . شی ء ، سوء و...... به دانش آموزان آموزش می دهم

در جلسه دوم پس از یاد آوری سوره نصر و خواندن آن به صورت 

وی تابلو نصب می کنم و همه ی دانش دسته جمعی لوحه مربوطه را ر

آموزان با اشاره ی من به صورت بخش بخش می خوانند برای تثبیت 

یاد گیری و تکرار یک بازی انجام می دهیم به این صورت که از چند 

دانش آموزان می خواهم فکر کنند سوار ماشین شدند همین طور که 

با بخوانند بعد من رانندگی می کنند یک آیه را هم با صدای بلند و زی

رنگ های چراغ راهنمابی را نشان می دهم با نشان دادن مقوای سبز 

رنگ نفر اول هر آیه ای را که من اشاره کردم را بلند بخواند و با نشان 

دادن چراغ قرمز نفر دوم آیه ی بعدی را بخواند به این صورت ادامه می 

 ...وزد ویابد و هر نفر که بیش از سه غلط داشته باشد می س

در جلسه ی سوم : بعد از یاد آوری پیام های قرآنی جلسات قبل از  
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فراگیران می خواهم پیام قرآنی درس جدید را بخوانند و با توجه به 

تصویر در مورد مفهوم پیام در گروه ها گفت و گو کنند و یک داستان 

در مورد اسراف کردن می گویم تا خودشان نتیجه ای را که از پیام 

  .آنی گرفتند بگویندقر

جلسه چهارم : داستان فتح مکه را با زبان کودکانه و با نشان دادن 

تصاویر کتاب برای بچه ها تعریف می کنم سپس لوحه مر بوط به آیات 

را روی تابلو نصب می کنم تا به صورت فردی و با اشاره ی من 

ه این بخوانند . برای چمع بندی درس یک مسابقه ای برگزار می کنیم ب

صورت که از چند دانش آموزان می خواهم جلو تابلو بیایند و می گویم 

یا سه آیه را می خوانم بعد از من هرکس  2که من از روی لوحه ها 

توانست این سه تا آیه را بدون غلط بخواند برنده است. بعد از جمع 

 .بندی و ارزشیابی جلسه ی درس را با یک صلوات تمام می کنیم

 

 تعیین تکلیف
 

  از روی لوحه ها برای خانواده ات بخوان.
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