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س می شوم با نام خدا شروع به صحبت السرحال و پر انرژی وارد ک

غیاب درس می کنم و بعد از احوالپرسی از دانش آموزان و حضور و 

 .جدید را شروع می کنم 
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س می شوم بعد از الزه با دست سازه ی یک فیل وارد کبرای ایجاد انگی

ی در ذهنشان ایجاد التجلب شد وسوا الدانش آموزان کاماین که توجه 

شد از فراگیران می خواهم سوره ی عصر را به صورت دسته جمعی 
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 ارائه درس

بخوانند بعد لوحه ی مربوط به سوره ی فیل را روی تابلو نصب می کنم 

یک بار از روی نوار پخش می کنم تا با اشاره ی من بخوانند و تکرار 

کی کی بو )کنند بعد معنی سوره ی فیل را به صورت شعر می خوانم 

بود ابرهه /چیکار می کرد تو مکه /اون آدم خیلی بد /سوی مکه حمله 

کرد / یک لشگر فیل داشت / یک سپاه عظیم داشت/می رفت به سوی 

مکه /تا که بکوبه کعبه/چی شد چی شد یکباره / بارون سنگ می باره/ 

یه عالمه ابابیل/اومد رو لشگر فیل / تو پاهاشون سنگ داره / با دشمنا 

ه/چی شد چی شد نتیجه /دشمنا نابود شدن / خاکستر و دود می جنگ

 »بعد برای آموزش ( شدن /سوره ی فیل نازل شد / قصه ی ما کامل شد

کول به فراگیران می گویم در فارسی نیز چنین کلماتی در کلمه ی مأ« أ 

وجود دارد مثل مأمور ، که پایشون یا همان صندلیشون حرف الف 

ء را سپس با حرکات شش گانه می نویسم و  هست که خوانده نمیشه أ

از فراگیران می خواهم که بخوانند و در ردیف پایین هم همزه را به 

ک بار همراه حرکات می نویسم تا دقیقا زیر هم باشند و موقعی که ی

را بخوانند و یک بار ردیف پایین را تا ال خواندند یک بار أ ردیف با

وتی نمی کند . برای یادگیری بهتر متوجه شوند که در خواندن هیچ تفا

این سوره بازی آدم آهنی را انجام می دهیم در ابتدا عملکرد آدم آهنی را 

برای فراگیران توضیح می دهم مثال مانند آدم آهنی راه می روم ، سخن 

بعد از اینکه دانش آموزان عملکرد . می گویم وحرکت دست و سر و ..

را می خواهم که آدم آهنی شده و  آدم آهنی را آموختند یکی از آنان
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شروع به حرکت کند و آیه ی سوره ی مورد نظر را بخواند سپس 

رام شمرده شمرده آیه ی دوم را کودک دوم نیز هم مانند آدم آهنی آ

 وت کند. الت

جلسه ی دوم : بعد از انجام فعالیت های مقدماتی سوره ی فیل را از 

ه جمعی بخوانند لوحه را کتاب گویا پخش می کنم تا به صورت دست

نصب می کنم و کلماتی که نشانه ی جدید دارند روی تابلو می نویسم 

مت ساکن روی آن به صورت البا اشاره من به صندلی همزه و ع تا

 بخش بخش بخوانند.

جلسه ی سوم : در ابتدا داستان اصحاب فیل را بازبان کودکانه و با 

توجه به تصاویر کتاب برای بچه ها تعریف می کنم سپس از روی کتاب 

هم هر چه یاد گرفتنند به صورت می خوانند بعد از فرگیران می خوا

ی به صورت درک مطلب از دانش االتصه بیان کنند و بعد سوالخ

از روی لوحه به صورت فردی می خوانند و  آموزان می پرسم بعد

کلمات مشکل را روی تابلو می نویسم تا به صورت بخش بخش 

خوانده و یاد بگیرند .جلسه ی چهارم : با یک شعر قرآنی که روی تابلو 

ما پیرو قرآنیم خوش خو مهربانیم / )می نویسم درس را شروع می کنم 

قرآن خود را باید شام و سحر ما جمله با ایمانیم پرورده ی قرآنیم / 

بخوانیم /کوشش کنیم همیشه تا معنی اش بدانیم / حکمش عمل نموده 

لوحه را نصب  (از آن جدا نمائیم / پیام محکمش را به دیگران رسانیم

می کنم بعد از خواندن سوره داستانش را تعریف می کنم یه پسری بود 
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بود بچه ها...  اسمش یکذب بدین بود. این یکذب بدین چه پسر بدی

وای وای وای...یکذب بدین یتیم ها رو از خودش میروند  میدونید چرا؟

هیچ کسی رو برای کمک کردن به مسکین ها و آدمای فقیر و نیازمند 

کمک کنه تشویق نمیکرد، از نماز خودش غافل بود، ریا میکرد و نه تنها 

هم به  خودش به یتیما و مسکین ها کمک نمیکرد بلکه نمیذاشت بقیه

اونا کمک کنند بچه ها،یکذب بدین یه پدر و مادری داشت.پدرش وقتی 

که میدید یکذب بدین نمازاشو میخونه بهش پول میداد یکذب بدین هم 

به همین خاطر هروقت که باباش میومد جلوش نماز میخوند و یه هدیه 

بچه ها میدونید چه قدر این  وای وای وای... ای پولی چیزی میگرفت...

 ر بده که آدم به خاطر خدا نمازشو نخونه ولی به خاطر پول بخونه؟کا

یه روز دیگه هم وقتی که مادر یکذب بدین بهش گفت برو نمازتو 

بخون و یکذب بدین هم رفت نمازشو بخونه، مادرش کباب درست 

کرده بود توی سفره گذاشت. یکذب بدین هم وقتی که سر نماز بود 

امان از این  وای وای وای... اشت دیگه،مامانش کباب رو توی سفره گذ

اومد و یکذب بدین رو گول زد و یکذب بدین هم  شیطون بدجنس...

سر نماز وقتی که میخواست بره سجده دستشو دراز کرد توی سفره و یه 

بچه ها یه  چه کار بدی بچه ها... لقمه نون و کباب برداشت و خورد...

ها... لوحه مربوطه را نصب  وقتی مثل یکذب بدین شیطون گولتون نزنه

میکنم به صورت فردی می خوانند مطالب را جمع بندی می کنم از بچه 

 .ها می خواهم هر چه از درس جدید یاد گرفتند بیان کنند
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 تعیین تکلیف
 

  هم سوره ی فیل و هم سوره ماعون را برای خانواده بخوانید.
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