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 طرح درس مجازی قرآن دوم سوره قدر مشخصات کلی

 موضوع : درس سوره قدر

 دقیقه 53زمان :    پایه : دوم دبستان             کتاب :  قرآن

      تعداد دانش آموز :        آموزگار : 
 در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان با سوره قدر آشنا شوند . هدف کلی

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان این درس: رفتاری اهداف جزئی و

 اهداف جزئی : 

 با سوره قدر آشنا شوند .

 اهداف رفتاری : 

 برای شنیدن سوره عالقه نشان دهند . )نگرشی (

با معنی برخی از عبارات ساده سوره قدر )به زبان کودکانه همراه با شعر درس ( آشنا شوند 

 .)دانشی (

با گوش دادن به قرائت آیات و نگاه کردن به عبارات ، سوره قدر را به صورت ساده یا  – 3

 )مهارتی (آهنگین بخوانند . 

 به صورت دسته جمعی همراه با دوستانش سوره قدر را بخوانند .)مهارتی ( – 4

 نسبت به خواندن سوره قدر در خانه عالقه نشان دهند )نگرشی (-5

 - فایل صوتی سوره قدر ––لوحه های آموزشی  –کتاب قرآن دوم ابتدایی  -  شاد هشبک وسایل کمک آموزشی

  رایانه از استفاده صورت در میکروفن.  رایانه یا گوشی.  اینترنت.  آموزشی فیلم

 حضور و غیاب  –سالم و احوالپرسی  رفتار ورودی

 روش جمع خوانی ، سخنرانی ، پرسش و پاسخ روش تدریس

کالس به صورت مجازی می باشد و دانش آموزان سر ساعت باید در گروه شاد حاضر  مدل کالس

 باشند. 

 قبل از ارائه درس جدید از دانش آموزان سواالتی درباره درس گذشته می پرسیم . ارشیابی تشخیصی

 زمانمعلم برای ایجاد انگیزه از راه های مختلفی استفاده می کند  ،  ایجاد انگیزه )آمادگی (
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عر ، داستان تا بچه ها برای درس آماده شوند .در این درس مثل ش

از دانش آموزان سواالتی در مورد اینکه آیا تا حاال روزه گرفته اند ؟ 

یا می دانند شب قدر چه شبی است ؟ می پرسیم بعد در مورد آنها 

صحبت می کنیم یا یک قرائت زیبا از سوره قدر با ضبط صورت 

پخش می کنیم تا توجه آنها جلب شود برای بچه ها در گروه شاد 

 و عالقمند شوند .

 دقیقه 5

 : خوانیم می را قدر سوره شعر ارائه درس

  احمد پاک قلب به احد خدای داده

 نورانی شب یه در ناگهانی قرآنو

 ماه هزار از بهتره آه شب و قدر شب

  ها بچه میان پایین باال از ها فرشته

 نویسند می و تقدیر خداوند فرمان به

 رو خدا های بنده رو آدمارو تقدیم

 این در اینکه رمضان ماه مورد در معلم درس شروع از قبل: اول گام

 در ها بچه از اینکه و رویم می خدا مهمانی به و گیریم می روزه ماه

 نازل ما برای قران ماه این در و گرفتند روزه حاال تا اینکه مورد

 آماده جدید درس برای کم کم ها بچه تا زنیم می حرف است شده

 . شوند

می  آموزان دانش در گروه شاد برای را درس ی لوحه: دوم گام

 با تا بگیریم یاد جدیدی ی سوره تایآ قرار گوییم می وگذاریم 

 از جمعی دسته صورت به را سوره این کلمات آموزان دانش اشاره

 می انجام دیگر بار را کار همین بخوانند بخش بخش لوحه روی

 یک آنها از یک هر تا بخواهیم آموزان دانش از بار، این ولی دهیم

)صوت ان رابرای معلم  . بخوانند انفرادی صورت به را سوره از سطر

 بفرستند (

و در . کنیم می روشن ایم کرده آماده قبال که را ضبط: سوم گام

 کلمات زیر ی سوره قرائت پخش هنگامگروه شاد پخش می کنیم .
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 .دهیم می نشان لوحه روی از را

 آیات کلمات و شنوند می نوار از را قرائت آموزان دانش: چهارم گام

 و تشویق با و بینند می لوحه روی بر از شما ی اشاره به توجه با را

 ها بچه شنیدن از بعد بخوانند نوار شبیه کنند می سعی شما تاکید

 و است شده نازل قدر شب در قران اینکه مورد در کمی هم باز

 این و است رمضان مبارک ماه خوب های شب از یکی قدر شب

)صدای خود را در .کنیم می صحبت است باالتر ماه هزار از شب

 هنگام خواندن سوره ضبط و برای معلم بفرستند (

 سواالتی که در حین تدریس از دانش آموزان پرسیده می شود . ارزشیابی تکوینی 

 ماه رمضان چه ماهی هست ؟مثل : 

 آیا روزه گرفته اید ؟

 دقیقه 0

جمع بندی یا نتیجه 

 گیری

خالصه ای از مطالب مهم درس را به صورت شفاهی مثل توضیح 

در مورد ماه مبارک رمضان و روزه گرفتن می گوییم و سپس یکبار 

 دیگر سوره قدر را برای بچه ها می خوانیم .

 

 دقیقه 5

نش آموزان می خواهیم یک نقاشی از سوره قدر برای جلسه از دا تعیین تکلیف

 بعد بکشند . )عکس آن رابرای معلم بفرستند (

 در تحقیقی خود والدین کمک به خواهیم می آموزان دانش از

 دارند قدر شب از خوبی ی خاطره اگر و بنویسند قدر شب مورد

 )برای معلم بفرستند (.بنویسند

 دقیقه 3

 


