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 و ایجاد انگیزه

واحوالپرسی می کنم بعد از  المس شده سالبا لبخند همیشگی وارد ک

 (انس با قرآن درخانه )حضور وغیاب و رسیدگی به تکالیف جلسه قبل 

س اللسه ی قبل با نام خدای مهربان کو اطمینان از یادگیری درس ج

 . درس را شروع می کنم
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در ابتدا با خواندن یک شعر قرآنی در دانش آموزان ایجاد انگیزه می کنم 

تا توجهشان جلب شود.بعد از دانش آموزان می خواهم دو گروه سوره 

ی ناس را که سال قبل خوانده اند آیه به آیه بخوانند و دو گروه دیگر 

تکرار کنند .سپس به صورت انفرادی و دانش آموزان داوطلب می 
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 ارائه درس

اشی ، ققا ، ننکلمات تشدید دار چند کلمه مثل بنبرای یاد آوری خوانند. 

ا این طوری نوشته ننپرسم آیا کلمه ی بمی نویسم بعد از فراگیران می 

می شود ؟ می گویند نه ، آنگاه شکل صحیح کلمه را می نویسم بنّا بعد 

دارد ؟ می گویند یکی بعد به تشدید  )ن(می پرسم این کلمه چند تا 

ها چه گذاشتیم می )ن( کنم و می گویم به جای یکی از  اشاره می

 -1گویند تشدید، چند کلمه ی تشدید دار دیگر می نویسم و می گویم 

هروقت کلمه ای یک حرف تشدید داشته باشد آن حرف را دوبار می 

حروف مشدد یکبار با حروف صدادار قبلش ویک بار با  - 2خوانیم 

وحه را روی تابلو نصب می کنم بعد ل حرکت خودش خوانده می شود.

و با اشاره من می خوانند سپس به صورت انفرادی و در آخر از روی 

جلسه ی دوم : بعد از انجام فعالیت های  . کتاب خوانده می شود

مقدماتی از آموخته های جلسه قبل ارزشیابی می کنم بعد سوره ی فلق 

روی تابلو نصب را به روش های قبلی یادآوری می کنم بعد لوحه را 

می کنم در ابتدا دسته جمعی با اشاره من می خوانند سپس به صورت 

انفرادی . برای جذابیت بیشتر در این قسمت یک مسابقه ای را انجام 

می دهیم به این صورت که به هر نفر از بچه ها که در یک ردیف مرتب 

یک شماره اختصاص می دهیم هر کس که شماره اش خوانده  شده اند

د یک کلمه یا عبارت از روی لوحه می خواند اگر درست خواند می ش

گوید از کی بپرسم ولی اگر درست نخواند از مسابقه خارج می شود 

کسی برنده می شود که بقیه را از دور مسابقه خارج کند. جلسه دوم با 
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جلسه سوم: پیام قرآنی را روی تابلو  .یک صلوات قرآنی خاتمه می یابد

داز خواندن وترجمه آن توسط چند دانش آموز از فراگیران می نویسم بع

می خواهم باتوجه به تصاویر کتاب در مورد پیام قرآنی در گروه ها 

بحث و گفت و گفت و گو کرده ونتیجه را ارائه کنند. برای آموزش 

حروف ناخوانا با مثالی از کلمات نا خوانا در فارسی شروع می کنم 

خواب می  اخوانا درکلماتی مانند خواهر،وبعد از درک کامل حروف ن

گویم از این کلمات در قرآن نیز وجود داردو برای آن ها مثال می زنم 

مثل کانوا الف را بارنگ دیگر می نویسم و می گویم برخی از کلمات 

کوتاه حروفی دارند که توخالی هستند و خوانده نمی شوندو از حرکت 

لوحه  یا تشدید اشاره می کنم . مت سکونالقبل از حروف ناخوانا به ع

جلسه  .را نصب می کنم با اشاره من می خوانند بعد به صورت انفرادی

این سوره کوثره )چهارم : برای ایجاد انگیز شعر سوره کوثر را می خوان 

بعد برای یادآوری سوره کوثر ابتدا از فایل  (از همه کوچکتره و....

ورت دسته جمعی خوانده صوتی پخش می کنم .یک بار دیگرهم به ص

 می شود . بعد لوحه را نصب می کنم تا با اشاره ی من بخوانند و

یم با جمع بندی مسابقه ی جلسه ی قبل را در اینجا هم اجرا می کن

صه و ارزشیابی از فراگیران درس را با یک صلوات المطالب و ارائه خ

 . به پایان می رسانم

 

 تعیین تکلیف
 

 پیام قرآنی را در یک برگه نوشته تزیین کنید.

 لوحه ها را برای خانواده ات بخوان.
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