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موارد کلی در 

 تدریس
 دبستانی پیش دینی مفاهیم و قرآن درس طرح

 مشخصات کلی 1

 نام و نام خانوادگی مربی:               نام آموزشگاه:         

 نام واحد یادگیری: سوره عصر                   

 اریخ تدریس:         دقیقه         ت 03موضوع فعالیت:                             مدت زمان اجرا: 

 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       یکاغذ و چست و قیچ      لوحه های آموزشی

 کریم

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

   پاستل

 عصرضبط صوت و فایل صوتی سوره 

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

پرسش و           ی همیار          سخنرانی       ایفای نقش             روش گروهی 

   پاسخ 

  جمع خوانی 

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

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 با سوره عصر آشنا شوند. -1

 اهداف رفتاری:

 انتظار می رود دانش آموز بتواند: پس از پایان تدریس        

 برای شنیدن سوره ی عصر عالقه نشان دهد. )نگرشی( -2
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با معنی برخی از عبارات ساده ی سوره عصر )به زبان کودکانه همراه با شعر درس( آشنا  -3

 شود. )دانستنی(

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

 ین بخواند. )مهارتی(آهنگ

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

 می تواند سوره کوثر را بخواند. اندانش آموز - رفتار ورودی 7

8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

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

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.

 شرح فعالیت 9

 چه درسی بود؟      یادتونه؟ سوره توحید و نعمت های خدا ارزشیابی تشخیصی: درس قبلی 

 خوب همگی یاد گرفتید؟ )بله(

پرسم تا مطمئن شویم یاد گرفتند و اگر اشکال داشتند رفع کنیم.   خوب معلومه که  از همه می

 یاد گرفتید.

 

 ارزشیابی ورودی: از بچه ها سواالتی درباره ی درس قبل می پرسم مثال: 

 سوره کوثر را بخوانید.  -1

 سوره توحید را بخوانید.  -2

 ایجاد انگیزه: 

 شعر سوره عصر را می خوانیم: 

کارهای خورد خدا / تو این سوره، بچه ها / می کنه آدم زیان / اگر نباشه ایمان / به عصر قسم 

 خوب که باشه / خدا هم راضی می شه /

 توکل کن بر خدا / صبور باشید تو کارها / همیشه و هر کجا / باشید به یاد خدا 
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عصر توضیح می  در حالی که لوح سوره عصر را به تابلو می چسبانیم در مورد معنا و مفهوم سوره

 دهیم.

که همه انسان ها در خسارت و زیانند مگر آنهایی به خدا ایمان آورده و به درستی و راستی و 

 پایداری در دین یکدیگر را سفارش کردند.

پس در مورد ایمان داشتن به خدا و راستی و درستی توضیح می دهیم که سپس ضبط صوت را 

م که آیات را از لوحه نگاه کنند و طبق نوار عمل کنند، روشن کرده و از دانش آموزان می خواهی

بعد از این کار نوار را خاموش کرده و خود معلم آیات را به صورت بخش بخش برای دانش آموزان 

 می خواند و چند بار تکرار کرده و دانش آموزان نیز تکرار می کنند.

هیم که کتاب خود را باز کرده و آیات آنها را به گروه های دو نفری تقسیم کرده بعد از آن می خوا

 اشکاالت یکدیگر را صحیح کنند.درس را برای یکدیگر بخوانند و 

پس از آنها می پرسیم که تصویر شعر چه چیز را نشان می دهد شعر را چند بار می خوانیم بچه ها 

اسم مناسب نیز همراه من تکرار می کنند از آنها می خواهیم که گروه ها با همفکری یکدیگر یک 

 برای شعر انتخاب کند. 

 ارزشیابی پایانی: سوره عصر را بدون کمک دیگران در کالس بخواند. 

 با کمک همگروهی خود در مورد تصویر شعر توضیح دهد؟

 ارزشیابی پایانی:

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

 کالی داشتند آن را رفع می کنیم. خوانند تا قرائت کند اگر اش آیه را می

11 
های فعالیت

 پایان تدریس

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

 کنند.

 


