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موارد کلی 

 در تدریس
 موارد اجرای تدریس

1 
مشخصات 

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:               نام آموزشگاه:             

 نام واحد یادگیری: سوره کوثر               

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

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

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

 ضبط صوت و فایل صوتی سوره کوثر

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

پرسش و           همیاری           سخنرانی       ایفای نقش              هی روش گرو

   پاسخ 

  جمع خوانی 

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

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 سوره کوثر آشنا شوند.با  -1

 اهداف رفتاری:

 پس از پایان تدریس انتظار می رود دانش آموز بتواند:        

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

با معنی برخی از عبارات ساده ی سوره کوثر )به زبان کودکانه همراه با شعر درس( آشنا  -3

 شود. )دانستنی(

آیات و نگاه کردن به عبارات، سوره ی کوثر را به ساده یا آهنگین با گوش کردن به قرائت  -4

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

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

 ند.می تواند سوره توحید را بخوا 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 

 از درس قبل درس را شروع می کنم.

 ح فعالیتشر 9

 ارزشیابی تشخیصی:  

 از همه سواالتی از درس قبل می پرسم تا مطمئن شویم یاد گرفتند و اگر اشکال داشتند رفع کنیم.

 

ارزشیابی ورودی: وقتی مطمئن شدیم که درس قبلی را کامل یاد کرفتند اقداماتی برای درس 

 جدید می کنیم.

 بای قرآن را به شما یاد بدم.بچه ها امروز می خوام یکی دیگر از سوره های زی

 دوست دارید یکی دیگر سوره را حفظ کنید؟ )بله(

 ایجاد انگیزه: 

 شعر سوره کوثر را می خوانیم.

یک روز روزگاری / آدم های خیلی بد / رسول را اذیت کردن / گفتن که ای محمد / بی پسر و بی 

شان داد / هر کس که گفته ابتر / خودش یاور / تویی تنها و ابتر / خدا جوابشون داد / این آیه را ن

 شده بی یاور / ما به تو هدیه دادیم / زهرا رو بخشیده ایم / جایزه ی تو باشه / زهرا که بهترینه

برای اینکه بچه ها هم عالقه و هم بهتر سوره را یاد بگیرند از لوحه و نوار استفاده می کنیم لوحه را 

نشان دادن کلمه به کلمه آیات به بچه ها که ابتدا گوش می  بر تخته نصب کرده و با قرائت نوار و

 کنند سپس زمزمه کرده و بعد تکرار می کنند تا یاد بگیرند. 

 

 ارزشیابی تکوینی: نام سوره ای که امروز یاد گرفتیم چه بود؟ 

 آیات را یاد گرفته اید؟       
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 ارزشیابی پایانی: 

گروه کرده و هر گروه از گروه مقابل یک  2خوانند سپس  هر کدام از بچه ها یکی از آیه ها را می

 خواهند تا قرائت کند. آیه را می

 اگر اشکالی داشتند آن را رفع می کنیم.

11 
های فعالیت

 پایان تدریس

سوره کوثر را در منزل برای والدین بخوانند و به کمک والدین این سوره را به همراه شعر حفظ 

 کنند.

 


