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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 نصر

 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

 نصرضبط صوت و فایل صوتی سوره 

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 نصر آشنا شوند. هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 ره نصر آشنا شوند.با سو -1

 اهداف رفتاری:

 پس از پایان تدریس انتظار می رود دانش آموز بتواند:        

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

با معنی برخی از عبارات ساده ی سوره نصر )به زبان کودکانه همراه با شعر درس( آشنا  -2

 شود. )دانستنی(

و نگاه کردن به عبارات، سوره ی نصر را به صورت ساده یا با گوش کردن به قرائت آیات  -3

 آهنگین بخواند. )مهارتی(
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 کلمات و عبارات دارای تشدید را روخوانی کنند. )مهارتی( -4

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

 نسبت به خواندن سوره ی نصر در خانه عالقه نشان دهد. )نگرشی( -1

 با چند سوره کوتاه قرآن مانند سوره توحید و کوثر آشناست. اندانش آموز - فتار ورودیر 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 

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

 از درس قبل درس را شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

معلم لوحه ی سوره ی نصر را نصب می کند. برای ایجاد انگیزه قصه ی کودکانه سوره ی نصر را  

 کند. تعریف می

ایشان همیشه  یکی بود یکی نبود.... پیامبر ما مسلمانان حضرت محمد )ص( بسیار مهربان بودند.

بچه ها را دوست داشتند و با آنها بازی می کردند. برای آن ها از دین و خدای مهربان می گفتند. 

 بچه ها هم همیشه صحبت های ایشان را گوش می دادند. 

پیامبر فقط برای بچه ها از خدای مهربان صحبت نمی کردند بلکه برای همه از خدای مهربان می 

انسان های بد زیاد بودند و پیامبر را به خاطر خدا پرستی خیلی اذیت می  گفتند. اما آنها زمان

کردند تا اینکه کم کم با صبر و ایمان پیامبر همه چیز فرق کرد و مردم دسته دسته به سمت خدا 

ها پیامبر )ص( در شهر مدینه زندگی می کردند و هنگامی که رفته رفته پرستی رو آوردند. آن وقت

به مکه بروند تا آنجا ینه مسلمان شدند آن حضرت به دستور خداوند تصمیم گرفتند بیشتر مردم مد

را هم از شرک و بت پرستی پاک کنند و مردم را به دین اسالم دعوت کنند. پس با سپاه بزرگی به 

سمت مکه به راه افتادند. فاصله مدینه تا مکه زیاد بد و هنوز به مکه نرسیده بودند که شب شد. 

ش زیادی برای درست کردن غذا روشن کردند. از ان طرف مردم مکه با دیدن آتش زیادی آنان آت

 که بیرون از شهر روشن شده بود شگفت زده شدند. 

به همین جهت عده ای از آن ها برای فهمیدن علت آتش به آنجا رفتند و با دیدن پیامبر و سپاه 

 بزرگ ایشان علت حضور آنها را پرسیدند. 

در پاسخ آنها فرمودند: ما به مکه می آییم تا آنجا را از وجود شرک و بت پرسی پاک پیامبر )ص( 

کنیم. به مردم بگویید یا در خانه هایشان باشند یا در مسجد الحرام تا به آنها آسیبی نرسد. به این 
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ترتیب پیامبر )ص( بدون جنگ و خونریزی مکه را فتح کردند و همه بت های های داخل کعبه را از 

آنجا بیرون ریختند. ایشان با مهربانی تمام مردم را با دین زیبای اسالم آشنا کردند. پیامبر بعد از 

فتح مکه تمام کسانی را که به ایشان بدی کرده را بخشیدند. به این ترتیب ساکنان مکه و اطراف 

 آن گروه گروه نزد پیامبر )ص( آمده و مسلمان شدند. 

 باز کرده و دانش آموزان جمع خوانی می کنند. سپس فایل صوتی سوره نصر را 

 ارزشیابی پایانی: 

 پس از تدریس دانش آموزان می توانند. -

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

11 
های فعالیت

 پایان تدریس

ه شعر حفظ ر را در منزل برای والدین بخوانند و به کمک والدین این سوره را به همراسوره نص

 کنند.

 


