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1 
مشخصات 

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:               نام آموزشگاه:                           

 ه حمدسورنام واحد یادگیری:  

 دقیقه         تاریخ تدریس:          03موضوع فعالیت:                             مدت زمان اجرا: 

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

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

3 
وسایل مورد 

 نیاز

 کتاب واحد یادگیری انس با قرآن کریم      کاغذ و چست و قیچی      لوحه های آموزشی

مداد رنگی یا       پازل های آموزشی     کارت های قصه گویی            کتاب کار کودک

   پاستل

 ل صوتی سوره حمدیضبط صوت و فا

4 
ی هاروش

 ی فعالیتارائه

پرسش و           همیاری           سخنرانی       ایفای نقش              روش گروهی 

   پاسخ 

  جمع خوانی 

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

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 ن درس: از دانش آموزان انتظار می رود در پایا

 اهداف جزئی:

 آشنا شوند.با سوره حمد  -1

 اهداف رفتاری:

 موز بتواند:پس از پایان تدریس انتظار می رود دانش آ        

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

با معنی برخی از عبارات ساده ی سوره حمد )به زبان کودکانه همراه با شعر درس( آشنا  -3
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 شود. )دانستنی(

آهنگین ا گوش کردن به قرائت آیات و نگاه کردن به عبارات، سوره ی حمد را به ساده یا ب -4

 بخواند. )مهارتی(

 به صورت دسته جمعی همراه با دوستانش سوره حمد را بخواند. )مهارتی( -5

 نسبت به خواندن سوره ی حمد در خانه عالقه نشان دهد. )نگرشی( -6

 آشناست ی توحید و کوثر و ناسسوره هابا  اندانش آموز - رفتار ورودی 7

8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

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

از دانش آموزان )ضمن توجه به حال و روحیه آنان( و پرسیدن دلیل غیبت دانش آموزان و پرسش 

 رس را شروع می کنم.از درس قبل د

 شرح فعالیت 9

 ارزشیابی تشخیصی:

معلم قبل از ارائه درس جدید از دانش آموزان سئواالتی درباره ی درس گذشته می پرسد تا 

 مطمئن شود دانش آموزان درس قبل را کامال فرا گرفتند و آنها برای درس جدید آماده کند. 

 گروه بندی کالس: 

گذارد تا بتوانند کار بندی می کند و برای هر گروه درس اسمی را میمعلم دانش آموزان را گروه 

 گروهی انجام دهند. 

 ایجاد انگیزه:

برای ایجاد انگیزه می توانیم از روش های مختلف مثل شعر و داستان در مورد پسری که یاد می 

و پرستش  گیرد برای چیزهایی که خدا به ما می دهد سپاس گذار باشیم و باید تنها خدا عبادت

کنیم و از او بخواهیم ما را به راه راست هدایت کند. بعد از داستان با بچه ها در مورد اینکه می 

 خواهیم امروز سوره دیگری از سوره های قران کریم را یاد بگیریم صحبت می کنیم.

 شعر سوره حمد را می خوانیم: سپاس برای خداست / خدایی که بی همتاست

 خالق هر دو جهان بخشنده و مهربان / 

 ما او را می پرستیم / از او یاری می گیریم

 به ما عنایت نما / ما را هدایت فرما 
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 راهی که راه خوب هاست / نه بد راه گمراهان 

 ما بنده ی او هستیم / وقتی تو غم اسیریم

 نشون بده راه راست / نه راه زشت شیطان

های قرآن را یاد بگیریم یکی از سوره هایی که  گام اول: ما امروز می خواهیم یکی دیگر از سوره

بسیار زیباست که در آن خدا در مورد چگونگی صحبت کردن با خود را به بندگانش آموخته است و 

ما در آن از خدا می خواهیم ما را به راه راست هدایت کند و از او سپاسگذاری می کنیم و می 

 بچه ها با معنی و مفهوم آن آشنا شوند.  گوییم که تنها او را عبادت می کنیم تا کم کم

گام دوم: بعد از توضیح لوحه را در اماکن مناسب نصب می کنیم و با بچه ها در مورد اینکه یکی از 

ما ذکرهای نماز سوره حمد است و ما آن را در تمام نمازها می گوییم صحبت می کنیم و همه ی 

 ها بتوانیم بخوانیم. باید آن را حفظ کنیم و یاد بگیریم تا در نماز

گام سوم: قرائت سوره را از نوار پخش می کنیم همزمان با پخش قرائت سوره به کلمات سوره ی 

حمد از روی لوحه اشاره کنید و از دانش آموزان بخواهید قرائت نوار را گوش کرده کلمات سوره را 

 را یاد بگیرند. ببینید و مطابق دستور نوار با آن همخوانی کنند تا خیلی خوب سوره 

گام چهارم: بعد از آموزش با بچه ها در مورد معنی سوره حمد و اینکه سوره ی حمد نام دیگر به 

نام فاتحه الکتاب دارد صحبت می کنیم و اینکه معنی خیلی زیبایی دارد و ما می توانیم با خدا 

 صحبت کنیم. 

 ارزشیابی تکوینی: 

سوره از سوره ی حمد بخوانند تا اگر اشکالی داشت از بچه می خواهیم برای ما هر کدام یک 

 برطرف کنیم.

 ارزشیابی پایانی:

بخوانند تا از دانش آموزان می خواهیم هر کدام یک بار کامل سوره ی حمد را برای ما  -

 هی هم بخوانند.بهتر یاد بگیرند و گرو
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های فعالیت

 پایان تدریس

 کنند.والدین این سوره را به همراه شعر حفظ  سوره حمد را در منزل برای والدین و به کمک

 


