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نام درس :قرآن
موضوع :سوره توحید
هدف كلي:
دانشآموزان در اين درس با برخي از مفاهيم سوره توحيد آشنا ميشوند.

اهداف جزيي:
دانشآموزان در اين درس با موارد زير آشنا ميشوند:
 .1پاداش قرائت و فضيلت سوره توحيد؛
 .2اسامي مختلف سوره؛
 .3بعضي از اسامي و صفات خداوند.

هدف رفتاري:
از دانشآموزان انتظار ميرود در پايان درس بتوانند پاداش و فضيلت سوره توحيد را توضيح دهند .همچنيين
اسامي و صفات خداوند در اين سوره را ذكر كنند و در نمازها و قبل از خواب اين سوره را تالوت كنند.

روشهاي مناسب تدريس:
توضيحي ي فعال (راز دايره ،پرسش و پاسخ ،بازي با كارت ،مسابقه)

رسانههاي آموزشي:
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كارت ي تخته

شناسنامه
به نام خداوند بخشنده مهربان و با سالم به شما بچههاي خوب!
برنامه امروز را با كشيدن چند دايره شروع ميكنيم .1ولي نياز به همكاري شما هم دارم ،امّا نه در كشيدن
دايرهها ،بلكه كمك كنيد تا به پرسشها ،پاسخ صحيح دهيد .من هم جوابها را داخل دايرهها مينويسم.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

كدام سفر دستهجمعي است ه شماها خيلي دوست داريد؟
رحمان به چه معناست؟
به كار بي فايده و باطل چه ميگويند؟
به كشته شدن در راه خدا چه ميگويند؟
به شخص خندان و مهربان چه ميگويند؟
هم معناي فكر چيست؟

1ي مربي هنگام كشيدن دايرهها ،به صحبت ادامه ميدهد.

اردو
بخشنده
بيهوده
شهادت
خوشرو
انديشه
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 .7به اسم كسي كه بين چند نفر حكم كند ،چه ميگويند؟ داور
 .8كدام كلمه به معناي برتري است؟ (مخالف رذيلت)

فضيلت

با تشكر از شما كه به سئوالها ،پاسخ صحيح داديد .حاال نوبت اين است كه ببينيم اين كلمهها چه پييامي
براي ما دارند .براي به دست آوردن پيام ،يك راهنمايي ميكنم .حرف اول و آخر هر كلمة داخل دايره را بيه
ترتيب شمارهها كنار هم قرار دهيد تا يك جمله به دست آوريد.
احسنت! «او به بهشت خواهد رفت».
چه كسي به بهشت ميرود2؟

بلي! هر كس كه كارهاي خوب انجام دهد ،مانند اين كه :نماز بخواند ،قرآن بخواند ،احترام به پيدر و ميادر
بگذارد و...
همه اين ها را كه شما گفتيد ،قبول است .به ويژه كسي كه گفت قرآن بخواند .در قرآن سورهاي هست كيه
پيامبر jدر باره كسي كه اين سوره را تالوت ميكرد فرمود« :او به بهشت ميرود».3
اين كدام سوره از قرآن است؟به ويژگيهاي اين سوره كه يكي از دوستان شما براي ما ميخواند توجه كنيد.
چه سورهاي هستم4؟

در جزء سي قرآن قرار دارم .صد و دوازدهمين سوره هستم 4 .آيه دارم .تنها سورهاي هستم كيه آييات آن
فقط در باره خداوند است .بعضي از كلمههاي من فقط يك بار در قرآن آمده است .هر كه مرا بخوانيد ماننيد
اين است كه يك سوم قرآن را خوانده باشد .در مكه نازل شدهام.
با تشكر از دوست خوبمان كه متن را براي ما قرائت كرد ،چه كسي ميداند كدام سوره است؟ بليي ،سيوره
مباركه توحيد.
نام ديگر اين سوره چيست؟ احسنت ،سوره اخالص
حاال نوبت اين است كه دايرهها را به هم وصل كنيم تا ببينيم خود آن چه ميگوييد؟ چيه كسيي مييتوانيد
حدس بزند؟

1ي مربي پاسخ دانشآموزان را در كنار تخته مينويسد.
2ي مال فتح اله كاشاني،تفسير منهج الصادقين ،ج ،11ص391
3ي مربي متن را در اختيار يكي از دانشآموزان قرار ميدهد.
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اين سوره در باره كيست؟ بلي ،همان طور كه گفتيم اين سوره فقط در باره خداوند اسيت .كلميه شناسينامه را
كنار اين دايرهها مينويسم.
حاال بخوانيد .چه نوشتهام؟ بلي شناسنامه خدا
يكي ديگر از نامهاي اين سوره ،شناسنامه خدا ميباشد.5
در اين قسمت دو نفر از شما براي شركت در مسابقه «دو به دو» جلو بيايند .هر كدام يك دقيقيه فرصيت
داريد تا تشخيص دهيد كلمه اي كه روي كارت است ،مربيو بيه كيدام كلميهاي اسيت كيه بير روي تختيه
نوشتهام6؟
رب العالمين
يكتا

صمد

لم يلد
بي نياز

مالك يوم الدين
همتا ،شبيه

كفوا

احد

.

نزايد

.

با تشكر از اين دو دانشآموز ،دو كارت رب العالمين و مالك يوم الدين مربو به كدام سوره اسيت؟ بليي
سوره حمد
اما يك سئوال ديگر باقي مانده است .چه رابطهاي بين شناسنامه و سوره توحيد وجود دارد؟

بلي ،همان طور كه در برگههاي شناسنامه ما انسانها ،نام و نام خانوادگي و نام پدر و مادر و ...آمده است،
در اين سوره هم نام مخصوص خداوند آمده است كه «اهلل» ميباشد .همچنين صفات خاص او كه «بينياز» و
«يكتا» ميباشد نيز آمده است.
آيا خداوند فرزند هم دارد؟ خير ،بلكه خداوند نه زاييده شده و نه فرزندي دارد .اصالً خداوند شبيه ما نيست كه
نياز به خانواده داشته باشد ،اما مشركان زمان پيامبر اكرم jفكر ميكردند كه خدا هم مثل بتهاي خودشان
1ي مال فتح اله كاشاني ،تفسير منهج الصادقين ،ج ،11ص.391
1ي مربي به هر دانشآموز سه كارت ميدهد و ترجمه كلمهها را روي تخته مينويسد .هر دانشآموز بايد كلمههاي عربيي روي كيارت را زيير جمليههياي
فارسي بنويسد.
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ميباشد كه آن را با سنگ و چوب و طال و ..ميساختند .بيراي هميين وقتيي پييامبر آنهيا را بيه توحييد و
خداپرستي دعوت كرد .مشركان از پيامبر jپرسيدند كه اين خداي تو از چيست؟ از چه ساخته شيده اسيت؟
آيا از طال و نقره است ،يا از آهن وچوب؟ خداوند هم به پيامبرش فرمود كه به آنها بگيو! چيه بگوييد؟ بليي،
پيامبر در جواب مشركان سوره توحيد را تالوت كرد.7
حاال كه معلوم شد چرا به اين سوره ،شناسنامه خدا ميگويند ،به اين شعر توجه كنيد.
در خييانييه دليم زد

توحييييد تو جييوانه

يكتا و بي شييرييكي

خيييدا تويي يگييانه

تينييهيا و بيي نيازي

نيه زادهاي نه زادي

همتاي توكسي نيست

هستي مرا تو دادي

بلي ،همان طور كه گفتيم نشانهها و صفات خداوند در اين سوره آمده است ،براي هميين مسيتحب اسيت
كه پس از خواندن اين سوره بگوييم» :چنين است پروردگار من»
چه كسي ميداند عربي اين جمله چيست؟

احسنت« ،كذلك اهلل ربي»
در اينجا به حكايتي در باره سوره توحيد گوش كنيد.
پيامبر اكرم jعدهاي از مسلمانان را به سرپرستي علي به جنگي فرستاد .پس از بازگشت ،از آنها پيرسو
جو كرد كه چه اتفاقي افتاده است؟ گفتند :همه چيز در اين چند روز خوب بود ،فقط نكتهاي ما را به تعجب
آورد .اين كه چرا علي ، در نمازهايش بعد از حمد سوره ديگيري غيير از «قيل هيو اهلل احيد» نمييخوانيد.
پيامبر jاز علي پرسيد چرا اين گونه نماز ميخواندي؟ علي گفت :چون اين سوره را بسيار دوست ميدارم
كه بگويم قل هو اهللاحد.
پيامبر اكرم jفرمودند :اين محبت تو به سوره توحيد به خاطر محبت خداوند به تو است 8يعني همان طور
كه تو به خداوند عالقه داري ،خداوند هم تو را دوست دارد.
چه كسي دوست دارد هر شب يك ختم قرآن كند؟ آيا اين امكان دارد؟

بلي! همان طور كه گفتيم سوره توحيد يك سوم قرآن است و هر كه سه بار سوره توحيد را بخواند مثل ايين
است كه همه قرآن را خوانده باشد.9
همه با هم سوره توحيد را بخوانيم.

1ي مجمع البيان،داراحياء التراث العربي ،بيروت ،ج  ،1ص،564
1ي همان ،ص .567
2ي همان ،ص.568

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت
علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
بسم اهلل الرحمن الرحيم
قل هو اهلل احد .........................

