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 به نام خدا

 ناس سوره عنوان درس:               دبستان اول پایه:                   قران اموزش نام درس:

 تهیه کننده:    هدقیق 02 زمان:         02 تعداد دانش اموز:

 ناس سوره تالوت با اشنایی هدف کلی:

 :رود می انتظار اموزان دانش از درس این پایان در اهداف رفتاری:

 (عاطفی. )دهند نشان عالقه ناس سوره تالوت شنیدن به      (1

 وره ناس در یک جمله بنویسند. )عاطفی(س تالوت از بعد را خود عالقه میزان      (2

 (مهارتی. )بخوانند جمعی دسته صورت به را ناس سوره بتوانند      (3

 (مهارتی. )بخوانند را 2و1 های شماره  های لوحه بتوانند      (4

 لوازم و تجهیزات الزم:

 

 داستان و تصاویر – 6 درس نوار – صوت ضبط – 2و1 های لوحه 

 یقیتلف روش تدریس:

 

 

 .کنیم می مند عالقه ناس سوره گرفتن یاد به را اموزان دانش داستان یک ارائه با ایجاد انگیزه:
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 داستان:

یکی بود کی نبود در سرزمینی مردم ان سرزمین به جای خداوند درختی را پرستش می کردند. مردی صالح 

در بین انان وجود داشت. یک روز تصمیم گرفت که درخت را قطع کند. پس به راه افتاد در میان راه شیطان 

الح او را به زمین زد. در روز دوم جلوی او را گرفت و گفت که این کار را نکند و با او درگیر شد اما ان مرد ص

که مرد صالح برای قطع درخت میرفت باز شیطان جلوی او را گرفت اما این بار نیز شیطان شکست خورد و 

به او گفت که نیروی تو عجیب است. در روز سوم باز مرد صالح برای قطع درخت رفت. این بار شیطان در 

من برای خودت می گویم درخت را قطع نکن زیرا مردم بر تو  قالب فردی نصیحت گو درامد و به او گفت که

خشم می کنند و تو را بیرون خواهند کرد بگذار انان در گمراهی خود باشند و من هر روز صبح دو سکه طال 

در زیر بالش تو قرار می دهم. شیطان این کار را چند روز تکرار کرد تا این که روزی سکه ها را از او قطع 

صالح خشمگین شد و تبر را برداشت و به راه افتاد تا درخت را قطع کند. اما در میان راه شیطان کرد. مرد 

جلوی او را گرفت و با او درگیر شد ولی این بار شیطان مرد صالح را به زمین زد و روی سینه او نشست. مرد 

خدا خواستی درخت را  صالح از او پرسید که چگونه مرا شکست دادی. شیطان به او گفت: تو برای رضای

قطع کنی و توانستی مرا شکست دهی اما وقتی که به خاطر سکه ها و خودت می خواستی درخت را قطع 

 کنی من تو را شکست دادم.

 اشاره و تخته روی بر قبل درس از حرف چند نوشتن با ارزشیابی تشخیصی و پیشبینی رفتار ورودی:

 بلد را ناس سوره کسی ایا که  خوانند. سپس با ارائه این پرسش می را حروف اموزان دانش حروف به معلم

 .رسانیم می  پایان به را ورودی رفتار پیشبینی و تشخیصی ارزشیابی داند می مطلبی ان درباره یا است

 ارائه درس:

)با  اموزان دانش با احوالپرسی و سالم از بعد و شود می کالس وارد طراوت با و شاداب ای چهره با معلم 

استفاده از داستانی که در ایجاد انگیزه بیان شد( دانش اموزان را اماده فراگرفتن درس جدید می کند. ابتدا 

نوار را داخل ضبط صوت گذاشته و لوحه را در جایی نصب می کنیم که همه بتوانند ان را ببینند سپس 

ی کنیم و از دانش اموزان می همزمان با پخش قرائت سوره به کلمات سوره ناس از روی لوحه اشاره م

 .کنند خوانی هم نوار دستور مطابق و ببینند لوحه روی از را سوره کلمات و  خواهیم به قرائت نوار گوش داده

 بخش شعر:

در قسمت شعر با امادگی قبلی چند بار شعر را به صورت کودکانه برای دانش اموزان می خوانیم. سپس 

اموزان شعر را چند بار به صورت دسته جمعی می خوانند و از انان می خواهیم برای شعر یک عنوان دانش 
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 انتخاب کنند.

 در اموزش لوحه شماره یک:

 .کنیم می نصب ببینند بتوانند همه که جایی در را لوحه     -1

خواسته می شود که  اموزان دانش از و داده نشان صحیح اشاره با را جدول ترکیبات و حرکات     -2

 همزمان با اشاره دست به صورت دسته جمعی حرکات را بخوانند.

 .بخوانند اموزان دانش تا داده نشان را لوحه کالس وقت به توجه با نیز بار دو یکی     -3

 .بخوانند انفرادی صورت به معلم اجازه با را سطر یک هرکدام که خواهیم می اموزان دانش از     -4

  
 وزش لوحه شماره دو:در ام

 .کنیم می نصب مناسب محل در را لوحه     -1

 خواندن و بخوانیم را قران کلمات خواهیم می بار اولین برای که دهیم می توضیح اموزان دانش به     -2

 .کنیم می انگیزه ایجاد ها ان برای طور این و دارد زیادی ثواب و است خوب بسیار قران

ات اشاره می کنیم و از دانش اموزان می خواهیم که همزمان با اشاره دست کلم های بخش به     -3

 اسان امیز تشوق و مناسب جمالت با کلمه هر خواندن پس. بخوانند جمعی دسته صورت به را ها بخش    

 بار چند را لوحه سخت کلمات از بعضی. کنیم می یاداوری اموزان دانش به را قران کلمات خواندن بودن

 می کنیم. تکرار

 پس و بخوانند را کلمات دست اشاره با که خواهیم می داوطلب اموز دانش چند از کافی تمرین از پس     -4

 .گیرند قرار تشویق مورد خواندن از

 .بخوانند خوش صوت با جمعی دسته صورت به معلم اشاره با همزمان را ناس سوره ارزشیابی تکوینی:
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 جمع بندی و نتیجه گیری و ارزشیابی:

 مورد های بخش و کلمات که خواهیم می اموز دانش ازچند طورتصادفی به شده نصب های لوحه به توجه با 

 قرار ارزشیابی مورد را اموزان دانش هم و ایم کرده بندی جمع را مطالب هم ترتیب بدین. بخوانند را اشاره

 .ایم داده

 تکالیف:

را در خانه برای والدین خود  2و1امیز از دانش اموزان می خواهیم تا لو حه های شماره  با بیان محبت

 بخوانند.

در پایان با توجه به امکانات مدرسه از دانش اموزان با استفاده از میوه یا تنقالت پذرایی و مورد تشویق قرار 

 می گیرند.

 


