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 در تدریس
 موارد اجرای تدریس

1 
مشخصات 

 کلی

 نام واحد یادگیری: سوره فلق   مربی:               نام آموزشگاه:        نام و نام خانوادگی

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

 نوع فعالیت 2
      نقاشی       خالق نمایش ا       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 فلق

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

پرسش و           همیاری           سخنرانی       ایفای نقش             روش گروهی 

   پاسخ 

  جمع خوانی 

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

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 با سوره فلق آشنا شوند. -1

 اهداف رفتاری:

 پس از پایان تدریس انتظار می رود دانش آموز بتواند:        

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

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

 شود. )دانستنی(

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

 آهنگین بخواند. )مهارتی(

 به صورت دسته جمعی همراه با دوستانش سوره بخواند. )مهارتی( -4
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 در خانه عالقه نشان دهد. )نگرشی( فلق سوره ینسبت به خواندن  -1

 با چند سوره کوتاه قرآن مانند سوره های توحید و حمد آشناست.دانش آموزان  - رفتار ورودی 7

8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

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

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

ارزشیابی ورودی: در این قسمت معلم یک نفر از دانش آموزان گروه خورشید را بلند کرده تا یک  

باشد بخواند تا معلم تشخیص دهد که بچه ها درس  آیه از درس گذشته را که سوره ی حمد می

 گذشته را یاد گرفته اند یا نه سپس شروع به آغاز درس جدید می کنند.

 گام اول تدریس: )جلب توجه(

یا داستان ایجاد انگیزه صورت می گیرد با توجه به معنی سوره فلق که حسد است داستان حضرت 

ن خدا به اسم یعقوب بود که فرزندان پسر زیادی داشت و یوسف را بیان می کند که یکی از پیامبرا

آن ها را خیلی دوست داشت نام یکی از آن ها یوسف بود که از همه کوچکتر بود و پدرش بیشتر از 

کرد و این باعث می شد که برادرانش بهش حساب کنند و بخواهند اونو از همه به اون محبت می

ا یه نقشه به بهانه ی بازی اونو به صحرا بردن و داخل چاه بین ببرن برای همین تصمیم گرفتن و ب

انداختن و لباسشو به خون گوسفند آغشته کردن و پیش پدرش اومدن و گفتن که گرگ یوسف رو 

خورد. اما پدرشون حرف اونا رو باور نکرد و سال ها برای دیدن دوباره یوسف به درگاه خدا گریه و 

ردن یوسف و یعقوب رو به رسوند و یوسف برادرشو بخشید و آن ها زاری کرد و بعد از سال ها دعا ک

 از کارشون و رفتارشون با برادر خود پشیمان شدند و به درگاه خدا توبه کردند.

 

از دانش آموزان می خواهیم که اگر حدیث یا داستانی در مورد حسادت می دانند بگویند که 

 حسادت چه عواقبی دارد.

گروه خورشید می خواهد که آن را با هم ره ی فلق تهیه کرده و از بچه های معلم لوحه ای را از سو

 به تخته بچسبانند و از آن ها در مورد سوره ی فلق می پرسد.

از هر گروه می خواهیم که سوره ی فلق را با معنی برای خود و به صورت گروه نجوا کنند و در 

ل می پرسد و هم گروه ها می توانند از رابطه با آن بیندیشند و سپس از آن ها هم معلم سوا
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یکدیگر در رابطه با معنی سوره سوال بپرسند و به این گونه هر کدام عقاید خود را برای دیگری 

 بیان می کنند. 

از بچه ها بخواهیم که سوره را بخوانند و اگر جایی دچار مشکل بودند باز از خودش می خواهیم که 

صحیح پی ببرد و جبران کند حتی اگر چندین بار ادامه پیدا کند در  باز هم بخوانند تا خود به تلفظ

 حق هیچ گونه ایراد گرفتن را ندارد. این جا معلم 

در طی تدریس از کودکان در رابطه با درس و خواندن سوره و معنی آن سواالتی می پرسیم و اگر 

 اشکالی وجود داشت خودمان به درصد رفع آن بر می آییم.

 ارزشیابی پایانی رفع اشکال و

 خوب بچه های گلم همه درس رو با هم بخونید آفرین عزیزم فلق نه فلق دوباره بخون آفرین. 

آیه از سوره فلق را که در  3ارزشیابی پایانی: انتظار می رود که دانش آموز بتواند در پایان درس 

 س بخوانند. ثانیه بدون کمک دیگران در کالس در 33کتاب درسی آمده در مدت کمتر از 

13 
های فعالیت

 پایان تدریس

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

 کنند.

 

 


