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 و ایجاد انگیزه
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م ه مقوایی که آن را با گل و شکوفه تزیین کرده االبرای ایجاد انگیزه با ک

س می شوم وبعد از جلب توجه الو بر روی سر گذاشته ام وارد ک

فراگیران لوحه مربوط به سوره ی کافرون را روی تابلو و جلوی دید 

فراگیران نصب می کنم و ازکتاب گویا سوره را پخش می کنم ودانش 

آموزان با اشاره ی من سه بار همراه با کتاب گویا تکرار می کنند ودر 
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 ارائه درس

آخر بدون کتاب گویا هم خوانی می کنند بعد از خواندن داستان آن را 

یکی بودیکی نبود غیر از خدای مهربون هیچکس نبود )تعریف می کنم 

 (ص)بچه ها پیامبر ما مسلمانان را که می شناسید ؟ حضرت محمد 

ا می پرستید زمان پیامبر ما یک سری از مردم وجود داشتند خدای احد ر

که بهشون می گفتند کافرون ، کافرون بت ها را می پرستیدند یادتونه 

گفتم بت به چی میگن ؟ یه مجسمه هایی از سنگ و چوب و می 

ساختند خودشون و به جای خدای احد می پرستیدند یه روزی از 

ند چون دوست نداشتند پیامبر روزها این کافرون یه فکر بدی کرد

خدای احد رو بپرسته اومدند پیش پیامبر و گفتند :ای پیامبر خدا نمیشه 

بیای بت های ما رو بپرستی ؟ بچه ها فرشته ی مهربون اومد در گوش 

اعبد ما تعبدون من این ال یا ایها الکافرون ای کافرا قل  پیامبر گفت :

تم بچه ها کافر ها رفتند و چیزهایی که شما می پرستید رو نمی پرس

دوباره هی فکر کردند تا یک فکر جدید به ذهنشان رسید اومدند پیش 

پیامبر و بهش گفتند ما میخوایم خدای تو را بپرستیم بچه ها به نظر شما 

انتم عابدون ما اعبد شما  الست می گفتند ؟ پیامبر گفتند : وکافرون را

ستین الکی میگید شما دروغ اون چیزی را که من می پرستم رو نمی پر

می گین کافرها دوباره رفتند یه فکر جدید کردند وبه پیامبر گفتند یک 

سال تو بت های ما را بپرست بعد یک سال ما خدای تورا می پرستیم 

بچه ها راست می گفتند ؟ چون پیامبر دوست نداشت بت بپرسته به آن 

ا را نمی پرستم شما انا عابدون ما اعبد من خدای شم الها می گفت :و 
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هم خدای منو نمی پرستیدبچه ها فرشته ی مهربون اومد پیش پیامبر 

خدا و پیامبر هر حرفی میزد از طرف خداوند میزد خدا به پیامبر گفت : 

برای اینکه از شر کافران راحت بشی چی کار کن ؟ گفت : به کافران 

ل خودم. بگو: لکم دینکم ولی دین دین شما مال شما ودین خودم ما

ای آنکه پیغمبری بر  )بعد شعر سوره ی کافران را برایشان می خوانم (

بندگان رهبری بگو به قوم کافر که آمدند به ظاهر / با دست خود 

ساخته اید ساخته و پرداخته اید خدای چوبی سنگی سیاه سفید و رنگی 

 خوب و دانا//دین شما دینتان راه کج کافران خدای من هست اما بسیار 

بعد یک بازی به اسم ثواب انجام  ( م بود دین من همیشه آیین منالاس

می دهیم به این صورت که با بچه هایی که روی زمین و دور یکدیگر 

ی را که با مقواد تهیه کرده و الهنم سپس کنشسته اند همراهی می ک

روی آن را با شکوفه و گل تزیین کرده ام بر روی سر می گذارم و می 

شته ، فرشته برام ثواب نوشته فراگیران می پرسند : چرا ثواب گویم : فر

ا برای نوشته ؟ میگم : چون سوره ی کافرون را می خونم سپس سوره ر

ه را بر روی سر کودکی که داوطلب خواندن الفراگیران می خوانم بعد ک

 سوره شده می گذارد . این بار کودک داوطلب باید همان کار های معلم

ه به نوبت روی التیب که و اشعار را تکرار کند. به این تر را انجام داد

سر همه قرار گرفته و فراگیران سوره را تکرار میکنند. لوحه به صورت 

 ن رفع میشود.التشامی شود واشکاانفرادی توسط فراگیران خوانده 

جلسه ی اول را با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به اتمام می 
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کافرون را از کتاب گویا پخش  در ابتدا سوره یرسانیم. جلسه ی دوم : 

می کنم تا به صورت دسته جمعی خوانده شود سپس لوحه مربوطه را 

نصب می کنم به صورت فردی می خوانند و کلمات سخت روی تابلو 

نوشته می شود تا بیشتر تمرین شود .جلسه ی سوم: پیام قرآنی را به 

اگیران می خواهم بخوانند و با همراه معنی روی تابلو می نویسم و از فر

توجه به تصویر کتاب در گروه ها بحث کنند و نتیجه را بگویند و معنی 

کار جزا و احسان را توضیح می دهم بعد می پرسم به چه کار هایی 

چه کار های خوبی انجام داده اید ؟ در ازای  الخوب می گوییم ؟ تا حا

د با توجه به پیام قرآنی یک کار خوبتان چه پاداشی دریافت کرده اید؟ بع

فراگیران در مورد آن تا  نمایشی را به صورت گروهی انجام می دهیم .

عد لوحه ی مربوطه را روی تابلو نصب می کنم تا به . بتوضیح دهند

جلسه ی چهارم : لوحه را نصب می کنم  صورت فردی خوانده شود.

می کنم مع با اشاره ی من به صورت انفرادی می خوانند مطالب را ج

بی می کنم . صه را بیان میکنم و با خواندن سوره و آیه ها ارزشیاالخ

 . ی و ذکر صلوات به پایان می رسانمالسجلسه را با دعای ک

 

 

 تعیین تکلیف
 

با کمک بزرگترها سه یا پنج کلمه که به درس مربوط می شود را با عدس 

 روی کاغذ بچسبانند.
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