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 .جلسه ی قبل را خوب یاد گرفته اند . درس جدید را شروع می کنم
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روی تابلو می نویسم یکی به  (کاف)برای ایجاد انگیزه دوتا حرف 

صورت فارسی و یکی هم به صورت کاف قرآن وآنها را تبدیل به 

نقاشی زیبا می کنم تا توجه دانش آموزان جلب شود بعد لوحه سوره ی 

حمد را قسمت دیگر تابلو نصب می کنم ابتدا از فایل صوتی پخش می 

واهم به کنم و با اشاره من می خوانند سپس از همه فراگیران می خ
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 ارائه درس

صورت دسته جمعی بخوانند بعد به صورت انفرادی از روی کتاب 

خوانده می شود. برای آموزش حرف کاف در قرآن از دانش آموزان می 

را ( لــًـ )را که در تخته نوشتم بخوانند بعد حرف  )ک(خواهم حرف 

به  )ک(که رو بروی آن نوشتم می گویم در کلمات قرآنی حرف 

چه  (لـً ) ته می شود سپس از دانش آموزان می پرسمنوش (لـًـ  )صورت 

 )بعد این شکل را با حرکات کوتاه  (لـً )صدایی دارد؟ پاسخ می دهند 

می نویسم و از آن ها می خواهم کلمات را بخوانند.  (ــَ ، ــُ ، ـــِ 

مسابقه این سوره به این شکل هست که فراگیران به صورت گروهی 

را انتخاب می کنم اعضای هر گروه تک به  مسابقه می دهند دو گروه

تک سوره ی حمد را می خوانند هر گروهی که بیشتر از سه بار کلمه 

ای را اشتباه بخواند سوخته است و گروه بعدی برنده مسابقه خواهد 

  .شد

جلسه ی دوم : شروع با یاد و نام خدا و ارزشیابی از سوره حمد، با یک 

آغاز می کنم بعد لوحه را روی تابلو  (معنی سوره حمد)شعر قرآنی  

نصب می کنم و با اشاره من دسته جمعی می خوانند بعد انفرادی از 

  .روی کتاب

جلسه سوم : بعد از فعالیت های مقدماتی برای تدریس پیام قرآنی ابتدا 

کمک مریم کوچولو به یک پیرزن   )یک داستان تعریف می کنم مثال

بعد پیام قرآنی را روی تابلو  (به خانهبرای آوردن کیسه ی میوه هایش 

می نویسم کمی از نیکو کاری صحبت می کنم و از چند فراگیر می 
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خواهم پیام قرآنی و ترجمه آن را بخوانند و با توجه به تصاویر بحث و 

گفت و گو کنند ونتیجه را بگویند. در آخر از فراگیران می خواهم اگر 

زان تعریف کنند. بعد لوحه را کار خوب انجام دادند برای دانش آمو

نصب می کنم بعد از پخش فایل صوتی و اشاره من برای خواندن ، با 

جلسه چهارم : بعد از انجام  . همکاری یکدیگر لوحه را می خوانند

سی شروع می کنم لوحه الای مقدماتی درس را با یک دعای کفعالیت ه

ف ناخوانا را یاد را روی تابلو نصب می کنم قبل از خواندن دوباره حرو

حروف ناخوانا با فلش به آوری می کنم و می گویم که حرکت قبل از 

مت حرف خوانای بعد از آن متصل می شود. بعد لوحه را با اشاره الع

م بود چندین بار تکرار می الزخوانیم اگر من به طور دسته جمعی می 

حه با کنم تا بهتر یاد بگیرند سپس به صورت فردی یک بار از روی لو

اشاره من ویکبار هم از روی کتاب می خوانند.بعد از اینکه اکثریت 

ون می دانش آموزان به خوبی یاد گرفتند یک شعر ریتمیک را براش

 اونی که از همه باهوش)س شادتر شود الخوانم تا جواب دهندو جو ک

 تره منم منم اونی که از همه زرنگال تره منم منم اونی که از همه باح

برای انجام یک مسابقه و مرور لوحه مربوط به جلسه  (م منم و....تره من

آیه را روی تابلو می نویسم و چند بار خواندن آن ها  6قبل واین جلسه 

را از  6تا 1را با بچه ها تمرین می کنم نفر شروع کننده یکی از آیات 

نفر دیگر می پرسد اگر درست خواند به مرحله ی بعدی می رود و هم 

ودش باید از نفر بعدی سوال کند اگر غلط گفت حذف می چنین خ
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را بدون غلط بخواند  شود . وهمین طور ادامه می یابد تا کسی که همه

صه را می گویم الخم می شود.درس را جمع بندی می کنم الو برنده اع

از بچه ها می خواهم بگویند از درس جدید چه یاد گرفتند ارزشیابی 

 .قه ها مورد سنجش قرار می گیردپایانی هم با همان مساب

 

 تعیین تکلیف
 

  از روی لوحه ها یک بار برای خانوادت بخوان.
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