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 در تدریس
 طرح درس قرآن و مفاهیم دینی  پیش دبستانی

1 
مشخصات 

 کلی

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

 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      های آموزشیلوحه 

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

   پاستل

 کافرونضبط صوت و فایل صوتی سوره 

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

پرسش و           همیاری           سخنرانی       ایفای نقش             روش گروهی 

   پاسخ 

  جمع خوانی 

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

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 آشنا شوند. کافرونبا سوره  -1

 اهداف رفتاری:

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

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

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

 شود. )دانستنی(

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

 آهنگین بخواند. )مهارتی(

 به صورت دسته جمعی همراه با دوستانش سوره کافرون را بخواند. )مهارتی( -1

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

 با چند سوره کوتاه قرآن مانند سوره توحید، کوثر و فلق آشناست. انآموزدانش  - رفتار ورودی 7
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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 

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

 از درس قبل درس را شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

ارزشیابی تشخیصی: درس قبلی چه درسی بود؟   یادتونه؟  سوره فلق خوب همگی یاد گرفتید؟   

 )بله( 

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

 گرفتید. شعر سوره کافرون را می خوانیم: 

 این خدای مهربون در سوره ی کافرون / درس بزرگی داده یه درس خوب و ساده 

 تجو کنیماین که پرستش کنیم خدای پاک و رحیم / به دین حق رو کنیم حق رو جس

 دین خدا راه ما نه مذهب کافرا / گمراهیه راهشون این خطه و این نشون

 بگو تو ای محمد به دشمنان خدا / من و شما همیشه هست راهمون از هم جدا 

 شما قبول ندارین خدای خوب من را / من هم قبول ندارم بت های سنگی تون را 

ز خودم دین شما از شما / انگاری هست شما قبول ندارین خدای خوب من را / پس دین من ا

 همیشه راه ما از هم جدا 

 معنی سوره کافرون )بت پرستان( است

در زمان محمد )ص( عده ای از مردم به جای پرستش خداوند یکتا، بت ها را که با دستان خود می 

 ساختند می پرستیدند.

خیلی خیلی کم بودن و آدم بدا  صلی اهلل و علیه و آله و سلمبچه ها! اون موقع دوستای پیامبر 

خیلی زیاد بودن برای همین تا میتونستن دوستای پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم رو و خود 

 پیامبر صلی اهلل و علیه و آه و سلم رو اذیت می کردن و اصرار داشتن اونها هم بت پرست بشن.

اومدن پیش پیامبر صلی اهلل و علیه و  آنها به پیامبر می گفتن: تو هم باید بت های ما را بپرستی.

آله و سلم و گفتن یک سال شما بیایید و بت های ما رو عبادت کنید یک سال هم ما خدای تو رو 

 می پرستیم. 

اینجوری پیامبر را آزار و اذیت می کردن. پیامبر با مهربانی به اونا می گفت: شما  و بت پرستا

خدایی را می پرستید که خودتون می سازید و از سنگ و چوبه. بت ها حرف نمی زنند و هیچ کاری 

نمی تونن بکنن. اما من خدایی را می پرسم که خالق جهانیانه. ما را آفریده و صاحب روز جزاست. 

شما مال شما و خدای یکتا برای من و خدای پرستانه. من هرگز خدایی را که شما ساخته خدای 

 اید نمی پرستم؛ چون خدای من مهربان و یکتاست.

بچه ها! پیامبرش صلی اهلل علیه و آله و سلم رو خیلی دوست داره؛ بخاطر همین هم فرشته اومده 
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و سلم و این حرف ها رو به پیامبر صلی اهلل و علیه و آله و  بود پیش پیامبرش صلی اهلل و علیه و آله

 ! فرشته به پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم گفته بود بگه: سلم گفته بود. که به بت پرستا بگه

 الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 من هرگز با شما بدها کاری ندارم ﴾1﴿ الْکَافِرُونَ أَیُّهَا یَا قُلْ

هیچ وقت عبادت نمی کنم اون چیزی رو که شما عبادت می کنید. خدای  ﴾2﴿ تَعْبُدُونَ مَا أَعْبُدُ لَا

من واقعیه ولی خدای شما از سنگ و چوبه پس بت های شما مال شما و خدای منم مال خودم 

 پیامبر به آدم بدا میگه

اگر بچه ای جیغ زد یا صندلی را خراب کرد میگیم کار بدت  تَعْبُدُونَ مَا أَعْبُدُ الْکَافِرُونَ، لَا أَیُّهَا یَا قُلْ

 مال خودت

 و نه شما اون چیزی که من می پرستم می پرستید ﴾3﴿ أَعْبُدُ مَا )اشاره به خودتان( عَابِدُونَ أَنْتُمْ وَلَا

 د رو میپرستمو نه من اون چیزی که شما می پرستی ﴾4﴿ عَبَدْتُمْ مَا )اشاره به خودتان( عَابِدٌ أَنَا وَلَا

)با تاکید بیان کنید( و نه شما اون چیزی که من  ﴾5﴿ أَعْبُدُ مَا )شاره به خودتان( عَابِدُونَ أَنْتُمْ وَلَا

 میپرستم می پرستید

 پس دین شما برای شما. دین منم برای خودم. ﴾6﴿ دِینِ وَلِیَ دِینُکُمْ لَکُمْ

گروه کرده و هر گروه از  2هر کدام از بچه ها یکی از آیه ها را می خوانند سپس  ارزشیابی پایانی:

 گروه مقابل یک آیه را می خواهند تا قرائت کند. اگر اشکالی داشتند آن را رفع می کنیم.

11 
های فعالیت

 پایان تدریس

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

 کنند.

 

 


