รายวิชาอัลกุรอาน
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สาระที่ ๑ อัลกุรอฺ าน
มาตรฐาน กอ๑ เข้ า ใจประวั ติ ค วามเป็ น มาความส าคั ญ หลั ก การอ่ า นอั ล กุ รฺ อ าน สามารถอ่ า น ท่ อ งจ าและ
อรรถาธิบายอัลกุรฺอานยึดมั่นคาสอนในอัลกุรฺอานและนามาปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
ระดับชั้น
อต ๑

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

๑. บอกความหมาย ความสาคัญของ
๑. ความหมาย ความสาคัญและประวัติความ
อัลกุรฺอาน
เป็นมาของอัลกุรฺอาน
๒. อ่านพยัญชนะ สระตามหลักการออกเสียง ๒. พยัญชนะ และสระภาษาอาหรับ
()خمرج
๒.๑ พยัญชนะ()حروف ىجائية
๓. ท่องจาสูเราะฮฺที่กาหนด
๒.๒ การอ่าน ฟัตหะฮฺกัสเราะฮฺ
๔. ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอ่าน
และฏ็อมมะฮฺ
อัลกุรฺอาน
๓. การอ่านและการท่องจาสูเราะฮฺดังนี้
๓.๑ อัลฟาติหะฮฺ()سورة الفاحتة
๓.๒ อันนาส )(سورة الناس
๓.๓ อัลฟะลัก)(سورة الفلق
๓.๔ อัลอิคลาศ()سورة اإلخال
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อธิบายรายวิชา
สาระที่ ๑ อัลกุรอาน
รหัส กอ ๑๑๙๐๑
เวลาเรียน ๘๐ ชั่วโมง/ปี

รายวิชาพื้นฐาน
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ ๑

ศึกษา อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญและประวัติความเป็นมาของอัลกุรฺอาน พยัญชนะ และ
สระภาษาอาหรับพยัญชนะ () حروف هجائيةการอ่าน ฟัตหะฮฺ กัสเราะฮฺ และฏ็อมมะฮฺ การอ่านและการท่องจาสูเราะฮฺ
ดังนี้ อัลฟาติหะฮฺ ( ) الفاحتةอันนาส()الناسอัลฟะลัก (  )الفلقอัลอิคลาศ ( ) اإلخالص
โดยใช้กระบวนการสร้างความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการสร้างความตระหนัก เพื่อให้เกิด
ทักษะการอ่านที่ถูกต้อง

ตัวชี้วัด
อก ๑ อต ๑/๑ ๑/๒ ๑/๓ ๑/๔
รวม ๔ ตัวชี้วัด

หน่วยการ
เรียนรู้ที่

๑

๒

๓

๔

๕

๖

สัปดาห์ที่

๑–๒

๓–๔

๕– ๗

๘–๑๐

๑๑ – ๑๓

๑๔–๑๖

มฐ.กอ ๑
อต ๑/๒
มฐ.กอ ๑
อต ๑/๒
มฐ.กอ ๑
อต ๑/๒
มฐ.กอ ๑
อต ๑/๒
มฐ.กอ ๑
อต ๑/๓

การอ่านพยัญชนะและ
สระใน อัล – กุรอาน

การอ่านพยัญชนะและ
สระใน อัล – กุรอาน

การอ่านพยัญชนะและ
สระใน อัล – กุรอาน

สูเราะฮฺที่ควรอ่าน

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด
มฐ.กอ ๑
อต ๑/๑

การอ่านพยัญชนะและ
สระใน อัลกุรอาน

อัลกุรอาน
น่าเรียนรู้

ชื่อหน่วย

รหัส กอ ๑๑๙๐๑
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีที่ ๑
สาระสาคัญ/ความคิด
รวบยอด
อัลกุรอานคือภาษาของ
ชาวสวรรค์

การรู้จักพยัญชนะ ภาษา
อาหรับคือการรู้จัก
ภาษาชาวสวรรค์
สระฟัตหะฮฺคือสระของ
ภาษาอาหรับที่อยู่
ด้านบน
การอ่านพยัญชนะประสมสระกัส กัสเราะฮฺ คือสระของ
เราะฮฺ
ภาษาอาหรับที่อยู่
ด้านล่าง
การอ่านพยัญชนะประสมสระ ฎอมมะฮฺคือสระของ
ฎ็อมมะฮฺ
ภาษาอาหรับที่อยู่
ด้านหน้า
การอ่านสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ ฟาติหะฮฺ คือ แม่บทของ
อัลกุรอาน
()الفاحتة

การอ่านและท่องจาพยัญชนะ
ภาษาอาหรับและการออกเสียง
()خمرج
การอ่านพยัญชนประสมสระฟัต
หะฮฺ

ความหมาย ความสาคัญและ
ประวัติความเป็นมาของอัลกุรฺ
อาน

สาระการเรียนรู้

โครงสร้างรายวิชา

๖

๖

๖

๖

๔

๔

๕

๕

๕

๕

๕

๕

เวลาเรียน น้าหนัก
ชั่วโมง/ปี คะแนน

อ่านและเขียนพยัญชนะ
ประสมสระ
ฎ็อมมะฮฺ
การอ่าน สูเราะฮฺ
อัล-ฟาติหะฮฺ

อ่านและ เขียนพยัญชนะ
ประสมสระกัสเราะฮฺ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
รวบยอด
การอ่านและการพูดโต้ตอบ
เกี่ยวกับความหมาย
ความสาคัญความเป็นมา
ของอัล-กุรอาน
อ่าน และ เขียนพยัญชนะ
ภาษาอาหรับและการออก
เสียง
อ่านและเขียนพยัญชนะ
ประสมสระฟัตหะฮฺ

สาระการเรียนรู้อัลกุรอาน
เวลา ๘๐ ชั่วโมง/ปี
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หน่วยการ
เรียนรู้ที่

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

สัปดาห์ที่

๑๗– ๑๙

๒๐ – ๒๒

๒๓– ๒๕

๒๖ – ๒๙

๒๙– ๓๒

๓๓–๓๖

๓๖– ๓๙

มฐ.กอ ๑
อต ๑/๓
มฐ.กอ ๑
อต ๑/๔
มฐ.กอ ๑
อต ๑/๔
มฐ.กอ ๑
อต ๑/๔
มฐ.กอ ๑
อต ๑/๔

สูเราะฮฺที่ควรอ่าน

สูเราะฮฺที่ควรท่องจา

สูเราะฮฺที่ควรท่องจา

สูเราะฮฺที่ควรท่องจา

สูเราะฮฺที่ควรท่องจา

สาระการเรียนรู้

การจาอัลกุรอานนาไปสู่
ความสาเร็จทั้งโลกนี้และ
โลกหน้า
การจาอัลกุรอานจะ
ช่วยเหลือ บุพการีย์ใน
อาคีเราะฮฺ
อัลกุรอานสอนให้
หลีกเลี่ยงจากไสยศาสตร์

อัล-อิคลาศ คือความ
บริสุทธิ์ใจ

อัล-ฟะลัก สูเราะฮฺแห่งรุ่ง
อรุณ

สาระสาคัญ/ความคิด
รวบยอด
การศึกษา อัลกุรอานจะ
นาทางสู่สวรรค์

การท่องจาสูเราะฮฺอัล-อิคลาศ จงยึดมั่นในการเอกภาพ
ต่ออัลลอฮฺเพียงองค์เดียว
()اإلخالص

การท่องจาสูเราะฮฺอัล-ฟะลัก
( )الفلق

การท่องจาสูเราะฮฺอันนาส
()الناس

การอ่านสูเราะฮฺ อันนาส
( )الناس
การอ่านสูเราะฮฺอัล-ฟะลัก
( )الفلق
การอ่านสูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ
( )اإلخالص
การท่องจาสูเราะฮฺอัล-ฟาติ
หะฮฺ ()الفاحتة

ระหว่างเรียน
ปลายปี
รวม

มฐ.กอ ๑
อต ๑/๓

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด
มฐ.กอ ๑
อต ๑/๓

สูเราะฮฺที่ควรอ่าน

สูเราะฮฺที่ควรอ่าน

ชื่อหน่วย

๗๘
๒
๘๐

๗

๗

๗.

๗

๖

๖

๖

๗๐
๓๐
๑๐๐

๖

๖

๖.

๗

๕

๕

๕

เวลาเรียน น้าหนัก
ชั่วโมง/ปี คะแนน

ท่องจาสูเราะฮฺ
อัล-อิคลาศ

ท่องจาสูเราะฮฺ
อัล-ฟะลัก

ท่องจาสูเราะฮฺ
อันนาส

ท่องจา สูเราะฮฺ
อัล-ฟาติหะฮฺ

การอ่าน สูเราะฮฺ
อัล-อิคลาศ

การอ่านสูเราะฮฺ
อันนาส

ภาระงาน/ชิ้นงาน
รวบยอด
การอ่าน สูเราะฮฺ
อันนาส
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
สาระที่ ๑ อัลกุรอาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง อัลกุรอานน่าเรียนรู้
๑. สาระสาคัญ

ระดับ อิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอิยะฮฺ)ชั้นปีที่ ๑
เวลา ๔ ชั่วโมง

อัลกุรอาน คือ ภาษาของซาวสวรรค์

๒. มาตรฐานการเรียนรู้
กอ ๑ เข้าใจประวัติความเป็นมา ความสาคัญ หลักการอ่านอัลกุรอาน สามารถอ่าน ท่องจาและ
อรรถาธิบาย อัลกุรอาน ยึดมั่นคาสอนในอัลกุรอานและนามาปฏิบัติในชีวิตประจาวัน

๓. ตัวชีว้ ัด
อต ๑/๑ บอกความหมาย ความสาคัญ และความเป็นมาของอัลกุรอาน

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้
๔.๑ บอกความหมายของอัลกุรอานได้ ๔.๒
บอกความสาคัญฃองอัลกุรอานได้ ๔.๓ บอก
ความเป็นมาของอัลกุรอานได้

๕. สาระการเรียนรู้

๑.ความหมาย ความสาคัญและประวัติความเป็นมาของอัล-กุรอาน
๖. กิจกรรมการเรียนรู้
ชัว่ โมงที่ ๑ (เรื่อง ความหมายของ อัลกุรอาน)
ชั้นนา

๑.ผู้สอนให้สลามทักทายผู้เรียนและร่วมกันอ่านชูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ พร้อมๆ กัน
๒.สนทนา ซักถามเกี่ยวกับอัลกุรอาน

ชั้นสอน
๓.นาพระคัมภีร์อัลกุรอานให้ผู้เรียนดู แล้วร่วมกันอธิบายเกี่ยวกับความหมายของอัลกุรอาน
๔.แจกใบความรู้ให้ผู้เรียนอ่านตามผู้สอน พร้อมอธิบายบทเรียนเพิ่มเติม

ชั้นสรุป
๕.ร่วมกันสรุปบทเรียน บันทึกลงสมุด
๖.อ่านชูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชัว่ โมงที่ ๒ (เรื่อง ความหมายของ อัลกุรอาน)
ชั้นนา

๑.ผู้สอนให้สลามทักทายผู้เรียนและร่วมกันอ่านชูเราะฮอัล-ฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน
๒.สนทนา ซักถามเกี่ยวกับอัลกุรอาน

ขั้นสอน
๓.นาพระคัมภีร์อัลกุรอานให้ผู้เรียนดู แล้วร่วมกันอ่านทบทวนความหมายของอัลกุรอาน
๔.ผู้เรียนอ่านเป็นรายบุคคล
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ขั้นสรุป
๕.ร่วมกันสรุปบทเรียน และอ่านทบทวนพร้อมกัน
๖.อ่านชูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ และดูอาอพร้อมกัน

ขั้วโมงที่ ๓ (เรื่อง ความสาคัญฃองอัล-กุรฺอาน)
ขั้นนา

๑.ผู้สอนให้สลามทักทายผู้เรียนและร่วมกันอ่านชูเราะฮอัล-ฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน
๒.สนทนา ซักถามเกี่ยวกับอัลกุรอาน

ขั้นสอน
๓.นาพระคัมภีร์อัลกุรอานให้ผู้เรียนดู แล้วร่วมกันอธิบายเกี่ยวกับความสาคัญฃองอัลกุรอาน ๔.แจก
ใบความรูให้ผู้เรียนอ่านตามผู้สอน พร้อมอธิบายบทเรียนเพิ่มเติม

ขั้นสรุป
๕.ร่วมกันสรุปบทเรียน บันทึกลงสมุด
๖.อ่านซูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ขั้วโมงที่ ๔ (เรื่อง ประวัติความเป็นมาของอัลกุรฺอาน)
ขั้นนา

๑.ผู้สอนให้สลามทักทายผู้เรียนและร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ พร้อมๆ กัน
๒.สนทนา ซักถามเกี่ยวกับอัลกุรอาน

ขั้นสอน
๓.นาประวัติของอัลกุรอานให้ผู้เรียนดู แล้วผูส้ อนอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอัลกุรอาน ๔.ผู้สอน
อ่านประวัติแล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม

ขั้นสรุป
๕.ร่วมกันสรุปบทเรียน และทบทวนพร้อมกัน
๖.อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดูอาอฺพร้อมกัน

๗. การวัดผลและประเมินผล
๗.๑ วิธีการ
- การทดสอบการตอบคาถาม
- การทดสอบการอ่าน

๗.๒ เครื่องมือ
- แบบทดสอบการตอบคาถาม
- แบบทดสอบการอ่าน

7
๗.๓ เกณฑ์การประเมิน
การตอบคาถาม

การอ่าน

เกณฑ์การประเมินผลงานผู้เรียน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก(๓)
ดี(๒)

ประเด็นการ
ประเมิน
๑. การตอบคาถาม

๒. การอ่าน

การพูดโต้ตอบเกี่ยวกับความหมาย ความเป็นมาของอัลกุรอาน
-การพูดตอบคาถามได้คล่องและถูกต้องทุกคาถาม
๓ คะแนน
-การพูดตอบคาถามได้ไม่คล่องและถูกต้องทุกคาถาม
๒ คะแนน
-การพูดตอบคาถามได้ไม่คล่องและไม่ถูกต้องทุกคาถาม ๑ คะแนน
-อ่านได้คล่องและถูกต้อง
๓ คะแนน
-อ่านได้คล่องไม่ถูกต้อง
๒ คะแนน
-อ่านได้ไม่คล่องไม่ถูกต้อง
๑ คะแนน

การพูดตอบคาถามได้คล่องและ
ถูกต้องทุกคาถาม
อ่านได้คล่องและถูกต้อง

พอใช้(๑)

การพูดตอบคาถามได้ไม่ คล่อง การพูดตอบคาถามได้ไม่คล่อง
และถูกต้องทุกคาถาม
และไม่ถูกต้องทุกคาถาม
อ่านได้คล่องไม่ถูกต้อง

อ่านได้ไม่คล่องไม่ถูกต้อง

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้
๘.๑ คัมภีร์อัลกุรอาน
๘.๒ ใบความรู้

๙. ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด
๙.๑ การอ่านและการพูดโต้ตอบเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญความเป็นมาของอัลกุรอาน

ประเด็นการ
ประเมิน
๑. การตอบคาถาม

๒. การอ่าน

เกณฑ์การประเมินผลงานผู้เรียน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก(๓.)
ดี(๒)
การพูดตอบคาถามได้คล่องและ
ถูกต้องทุกคาถาม
อ่านได้คล่องและถูกต้อง

พอใช้(๑)

การพูดตอบคาถามได้ไม่ คล่อง การพูดตอบคาถามได้ไม่คล่อง
และถูกต้องทุกคาถาม
และไม่ถูกต้องทุกคาถาม
อ่านได้คล่องไม่ถูกต้อง

อ่านได้ไม่คล่องไม่ถูกต้อง
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
สาระที่ ๑ วิชา อัลกุรอาน
ระดับ อิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอิยะฮฺ)ชั้นปีที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การอ่าน พยัญชนะและสระในอัลกุรอาน
เวลา ๔ ชัว่ โมง
๑. สาระสาคัญ
รู้จักพยัญชนะ ภาษาอาหรับ คือการรู้จัก ภาษาชาวสวรรค์

๒. มาตรฐานการเรียนรู้
กอ ๑ เข้าใจประวัติความเป็นมา ความสาคัญ หลักการอ่านอัลกุรอาน สามารถอ่าน ท่องจาและ
อรรถาธิบาย อัลกุรอาน ยึดมั่นคาสอนในอัลกุรุอานและนามาปฏิบัติในชีวิตประจาวัน

๓. ตัวชีว้ ัด
อต ๑/๒ อ่าน และท่องจา พยัญชนะภาษาอาหรับ และการออกเสียง

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้
๔.๑ รู้และเข้าใจรูปพยัญชนะภาษาอาหรับ และการออกเสียงได้
๔.๒ บอกพยัญชนะภาษาอาหรับ และการออกเสียงได้
๔.๓ สามารถอ่านและเขียนรูปพยัญชนะภาษาอาหรับ และการออกเสียงได้

๕. สาระการเรียนรู้

๑.การอ่านและท่องจา พยัญชนะภาษาอาหรับ และการออกเสียง
๖. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั้วโมงที่ ๑ (เรื่อง รู้จักพยัญชนะ ภาษาอาหรับ)
ชั้นนา

๑. ผู้สอนให้สลามทักทายผู้เรียนและร่วมกันอ่านซูเราะฮอัลฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน
ชั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับรูปพยัญชนะภาษาอาหรับ
๓. ผู้เรียนสังเกต ดูรูปพยัญชนะภาษาอาหรับ ในบัตรคาและบนกระดานดา
๔. ฝึกอ่านตามผูส้ อน ๓-๔ เที่ยวให้ถูกต้อง
๕. สุ่มผู้เรียนอ่านรูปพยัญชนะภาษาอาหรับ ให้ถูกต้อง

ชั้นสรุป
๖. ร่วมกันสรุปบทเรียน บันทึกลงสมุด
๗. อ่านชูเราะฮฺอัลฟาติหะฮ และดูอาอฺพร้อมกัน

ชั้วโมงที่ ๒ (เรื่อง การอ่านและท่องจา พยัญชนะภาษาอาหรับ)
ขั้นนา

๑. ผู้สอนให้สลามทักทายผู้เรียนและร่วมกันอ่านชูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ พร้อมๆ กัน
ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอ่านทบทวนรูปพยัญชนะภาษาอาหรับ
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๓. สุ่มผู้เรียนอ่านรูปพยัญชนะภาษาอาหรับ ให้ถูกต้อง
๔. ฝึกผู้เรียนอ่านรูปพยัญชนะภาษาอาหรับ เป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๕. ร่วมกันสรุปบทเรียน
๖. อ่านชูเราะฮฺอัลฟาติหะฮ และดูอาอฺพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่อง การอ่านและท่องจา พยัญชนะภาษาอาหรับ)
ขั้นนา

๑. ผูส้ อนให้สลามทักทายผู้เรียนและร่วมกันอ่านชูเราะฮอัลฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน
ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับรูปพยัญชนะภาษาอาหรับ
๓. ผู้เรียนสังเกต ดูรูปพยัญชนะภาษาอาหรับ ในบัตรคาและบนกระดานดา
๔. ฝึกอ่านตามผูส้ อน ๓-๔ เที่ยวให้ถูกต้อง
๕. สุ่มผู้เรียนอ่านรูปพยัญชนะภาษาอาหรับ ให้ถูกต้อง

ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันสรุปบทเรียน บันทึกลงสมุด
๗. อ่านชูเราะฮฺอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่อง การอ่านและท่องจา พยัญชนะภาษาอาหรับ)
ขั้นนา

๑. ผู้สอนให้สลามทักทายผู้เรียนและร่วมกันอ่านชูเราะฮอัลฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน
ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันทบทวนรูปพยัญชนะภาษาอาหรับ
๓. สุ่มผู้เรียนอ่านรูปพยัญชนะภาษาอาหรับ ให้ถูกต้อง
๔. ฝึกผู้เรียนอ่านรูปพยัญชนะภาษาอาหรับ เป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๕. ร่วมกันสรุปบทเรียน บันทึกลงสมุด
๖. อ่านชูเราะฮฺอัลฟาติหะฮ และดูอาอฺพร้อมกัน

๗. การวัดผลและประเมินผล
๗.๑ วิธีการ
- การทดสอบการอ่าน
- การทดสอบการเขียน
๗.๒ เครื่องมือ
- แบบทดสอบการอ่าน
- แบบทดสอบการเขียน

๑๑10
๗.๓ เกณฑ์การประเมิน
การเขียน

การอ่าน

เกณฑ์การประเมินผลงานผู้เรียน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก(๓.)
ดี(๒)

ประเด็นการ
ประเมิน
๑. การเขียน

๒. การอ่าน

- เขียนได้ถูกต้องและสวยงาม
- เขียนได้ถูกต้องแต่ไม่สวยงาม
- เขียนไม่ถูกต้องและไม่สวยงาม
-อ่านได้คล่องและถูกต้อง
- อ่านได้คล่องไม่ถูกต้อง
- อ่านได้ไม่คล่องไม่ถูกต้อง

เขียนได้ถูกต้องและสวยงาม
อ่านได้คล่องและถูกต้อง

เขียนได้ถูกต้องแต่ไม่สวยงาม
อ่านได้คล่องไม่ถูกต้อง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

พอใช้(๑)
เขียนไม่ถูกต้องและไม่สวยงาม
อ่านได้ไม่คล่องไม่ถูกต้อง

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้
๘.๑ คัมภีร์อัลกุรอาน
๘.๒ ใบความรู้
๘.๓ บัตรคา

๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน รวบยอด
๙.๑ อ่าน และ เขียนพยัญชนะภาษาอาหรับและการออกเสียง

ประเด็นการ
ประเมิน
๑. การเขียน

๒. การอ่าน

เกณฑ์การประเมินผลงานผู้เรียน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก(๓)
ดี(๒)
เขียนได้ถูกต้องและสวยงาม
อ่านได้คล่องและถูกต้อง

เขียนได้ถูกต้องแต่ไม่สวยงาม
อ่านได้คล่องไม่ถูกต้อง

พอใช้(๑)
เขียนไม่ถูกต้องและไม่สวยงาม
อ่านได้ไม่คล่องไม่ถูกต้อง
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
สาระที่ ๑ วิชา อัลกุรอาน
ระดับ อิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอิยะฮฺ)ชั้นปีที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การอ่านพยัญชนะและสระในอัลกุรอาน
เวลา ๖ ชัว่ โมง
๑. สาระสาคัญ
การรู้จักพยัญชนะ ประสมสระคือการรู้จักการอ่าน อัลกุรอาน

๒. มาตรฐานการเรียนรู้
กอ ๑ เข้าใจประวัติความเป็นมา ความสาคัญ หลักการอ่านอัลกุรอาน สามารถอ่าน ท่องจาและ
อรรถาธิบาย อัลกุรอาน ยึดมั่นคาสอนในอัลกุรอานและนามาปฏิบัติในชีวิตประจาวัน

๓. ตัวชี้วัด
อต ๑/๒ การอ่านและท่องจา พยัญชนะภาษาอาหรับและการออกเสียง ()ﻣﺨﺮج

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. รู้และเข้าใจการอ่านพยัญชนะ ประสมสระฟัตหะฮได้

๕. สาระการเรียนรู้

๑. การอ่านพยัญชนะ ประสมสระฟัตหะฮ
๖. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั้วโมงที่ ๑ (เรื่อง การอ่านพยัญชนะ (ج- )اประสมสระฟัตหะฮฺ)
ชั้นนา

๑. ผู้สอนให้สลามทักทายผู้เรียนและร่วมกันอ่านชูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ พร้อมๆ กัน
ชั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการอ่านพยัญชนะ ประสมสระฟัตหะฮ
๓. ผู้เรียนสังเกต ดูรูปพยัญชนะ ประสมสระฟัตหะฮในบัตรคาและบนกระดานดา
๔. ฝึกอ่านตามผู้สอน ๓-๔เที่ยวให้ถูกต้อง
๕. สุ่มผู้เรียนอ่านพยัญชนะ ประสมสระฟัตหะฮให้ถูกต้อง

ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันสรุปบทเรียน บันทึกลงสมุด
๗. อ่านชูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๒ (เรื่อง การอ่านพยัญชนะ ( ر-)حประสมสระฟัตหะฮฺ)
ขั้นนา

๑. ผู้สอนให้สลามทักทายผู้เรียนและร่วมกันอ่านชูเราะฮอัลฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน
ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอ่านทบทวนพยัญชนะ ประสมสระฟัตหะฮ
๓. สุ่มผู้เรียนอ่านพยัญชนะ ประสมสระฟัตหะฮให้ถูกต้อง
๔. ฝึกผู้เรียนอ่านรูปอะลิฟลามที่มีสระสุกูน เป็นรายบุคคล
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ขั้นสรุป
๕. ร่วมกันสรุปบทเรียน และอ่านทบทวนพร้อมกัน
๖. อ่านชูเราะฮฺอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่อง การอ่านพยัญชนะ ( ض- )زประสมสระฟัตหะฮฺ)
ขั้นนา

๑. ผู้สอนให้สลามทักทายผู้เรียนและร่วมกันอ่านชูเราะฮอัลฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน
ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับรูปพยัญชนะ ประสมสระฟัตหะฮ
๓. ผู้เรียนสังเกต ดูรูปพยัญชนะ ประสมสระฟัตหะฮในบัตรคาและบนกระดานดา๔. ฝึก
อ่านตามผู้สอน ๓-๔เที่ยวให้ถูกต้อง
๕. สุ่มผู้เรียนอ่านพยัญชนะ ประสมสระฟัตหะฮให้ถูกต้อง

ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันสรุปบทเรียน บันทึกลงสมุด
๗. อ่านชูเราะฮฺอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่อง การอ่านพยัญชนะ ( ف-  )طประสมสระฟัตหะฮฺ
ขั้นนา

๑. ผู้สอนให้สลามทักทายผู้เรียนและร่วมกันอ่านชูเราะฮอัลฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน
ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอ่านทบทวนพยัญชนะ ประสมสระฟัตหะฮ
๓. ฝึกผู้เรียนอ่านพยัญชนะ ประสมสระฟัตหะฮเป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๔. ร่วมกันสรุปบทเรียน บันทึกลงสมุด
๕. อ่านชูเราะฮฺอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๕ (เรื่อง การอ่านพยัญชนะ ( ن-  )قประสมสระฟัตหะฮฺ)
ขั้นนา

๑. ผู้สอนให้สลามทักทายผู้เรียนและร่วมกันอ่านชูเราะฮอัลฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน ขั้น
สอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาพยัญชนะ ประสมสระฟัตหะฮ
๓. ผู้เรียนสังเกตพยัญชนะ ประสมสระฟัตหะฮฺในบัตรคาและบนกระดานดา
๔. ฝืกอ่านตามผู้สอน ๓. เที่ยวให้ถูกต้อง
๕. สุ่มผู้เรียนหยิบบัตรคาให้เพื่อนบอกซื่อพยัญชนะ ประสมสระฟัตหะฮเป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันสรุปบทเรียน บันทึกลงสมุด
๗. อ่านชูเราะฮฺอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน
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ชั่วโมงที่ ๖ (เรื่อง การอ่านพยัญชนะ ( ي-  )وประสมสระฟัตหะฮฺ
ขั้นนา
๑. ผู้สอนให้สลามทักทายผู้เรียนและร่วมกันอ่านชูเราะฮอัลฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอ่านทบทวนพยัญชนะ ประสมสระฟัตหะฮพยัญชนะ ประสมสระฟัตหะฮ ๓.
สุ่มผู้เรียนหยิบบัตรคาให้เพื่อนอ่าน พยัญชนะ ประสมสระฟัตหะฮ
๔. ฝึกผู้เรียนอ่านพยัญชนะ ประสมสระฟัตหะฮเป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๕. ร่วมกันสรุปบทเรียน และอ่านทบทวนพร้อมกัน
๖. อ่านชูเราะฮฺอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

๗. การวัดผลและประเมินผล
๗.๑ วิธีการ
- การทดสอบการอ่าน
- การทดสอบการเขียน
๗.๒ เครื่องมือ
- แบบทดสอบการอ่าน
- แบบทดสอบการเขียน ๗.๓
เกณฑ์การประเมิน
การเขียน
- เขียนได้ถูกต้องและสวยงาม
- เขียนไม่ถูกต้อง
การอ่าน

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

เกณฑ์การประเมินผลงานผู้เรียน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก(๓)
ดี(๒)

ประเด็นการ
ประเมิน
๑. การเขียน

-อ่านได้คล่องและถูกต้อง
-อ่านได้คล่องไม่ถูกต้อง
-อ่านได้ไม่คล่องไม่ถูกต้อง

๒ คะแนน
๑ คะแนน

เขียนได้ถูกต้องและสวยงาม

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้
๘.๑ คัมภีร์อัลกุรอาน
๘.๒ ใบความรู้
๘.๓ บัตรคา

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน
๙.๑ อ่านและเขียนพยัญชนะประสมสระฟัตหะฮ

เขียนได้ถูกต้องแต่ไม่สวยงาม

พอใช้(๑)
เขียนไม่ถูกต้องและไม่สวยงาม
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
สาระที่ ๑ อัลกุรอาน
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอิยะฮฺ)ชั้นปีที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ชื่อเรื่อง การอ่านพยัญชนะและสระในอัลกุรอาน
เวลา ๖ ชัว่ โมง

๑. สาระสาคัญ
กัสเราะฮ คือสระของภาษาอาหรับที่อยู่ด่านล่าง

๒. มาตรฐานการเรียนรู้
กอ ๑ เข้าใจประวัติความเป็นมา ความสาคัญ หลักการอ่านอัลกุรอาน สามารถอ่าน ท่องจาและ
อรรถาธิบาย อัลกุรอาน ยึดมั่นคาสอนในอัลกุรุอานและนามาปฏิบัติในชีวิตประจาวัน

๓. ตัวชี้วัด
กอ ๑ อต ๑/๒ การอ่านและท่องจา พยัญชนะภาษาอาหรับและการออกเสียง ()ﻣﺨﺮج

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้
๔.๑ รู้และเข้าใจการอ่านพยัญชนะ ประสมสระกัสเราะฮได้
๔.๒ รู้และเข้าใจการอ่านพยัญชนะ ประสมสระกัสเราะฮได้

๕. สาระการเรียนรู้
๑. การอ่านพยัญชนะ ประสมสระกัสเราะฮ

๖. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั้วโมงที่ ๑ (เรื่องการอ่านพยัญชนะและสระในอัลกุรอาน)
ชั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านชูเราะฮฺอลั ฟาติหะฮฺ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการอ่านพยัญชนะ ประสมสระกัสเราะฮ
๓. ผู้เรียนสังเกต ดูรูปพยัญชนะ ประสมสระกัสเราะฮในบัตรคาและบนกระดานดา
๔. ฝึกอ่านตามผูส้ อน ๓ เที่ยวให้ถูกต้อง
๕. สุ่มผู้เรียนอ่านพยัญชนะ ประสมสระกัสเราะฮให้ถูกต้อง

ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันสรุปบทเรียน บันทึกลงสมุด
๗. อ่านชูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๒ (เรื่องพยัญชนะประสมสระกัสเราะฮฺ)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านชูเราะฮฺอลั ฟาติหะฮ อันนาสอัลฟาลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอ่านทบทวนพยัญชนะประสมสระกัสเราะฮ ในการอ่านอัลกุรอาน
๓. ฝึกผู้เรียนอ่านรูปพยัญชนะประสมสระกัสเราะฮเป็นรายบุคคล
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๑๖
ขั้นสรุป
๔. ร่วมกันสรุปบทเรียน และอ่านทบทวนพร้อมกัน
๕. อ่านชูเราะฮฺอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่องพยัญชนะประสมสระกัสเราะฮฺ)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอลั ฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับรูปพยัญชนะ ประสมสระกัสเราะฮ
๓. ผู้เรียนสังเกต ดูรูปรูปพยัญชนะ ประสมสระกัสเราะฮในบัตรคาและบนกระดานดา
๔. ฝึกอ่านตามผูส้ อน ๓-๔ เที่ยวให้ถูกต้อง
๔. สุ่มผู้เรียนอ่านพยัญชนะ ประสมสระกัสเราะฮให้ถูกต้อง

ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันสรุปบทเรียน บันทึกลงสมุด
๗. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่องพยัญชนะประสมสระกัสเราะฮฺ)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอลั ฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอ่านทบทวนพยัญชนะ ประสมสระกัสเราะฮ
๓. ฝึกผู้เรียนอ่านพยัญชนะ ประสมสระกัสเราะฮเป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๔. ร่วมกันสรุปบทเรียน อ่านทบทวนพร้อมกัน
๔. อ่านชูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชัว่ โมงที่ ๕ (เรื่องพยัญชนะประสมสระกัสเราะฮฺ)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอลั ฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับพยัญชนะ ประสมสระกัสเราะ
๓. ผู้เรียนสังเกตพยัญชนะ ประสมสระกัลเราะฮฺในบัตรคาและบนกระดานดา
๔ .ฝึกอ่านตามผู้สอน ๓. เที่ยวให้ถูกต้อง
๕. สุ่มผู้เรียนหยิบบัตรคาให้เพื่อนบอกซื่อและอ่านพยัญชนะ ประสมสระกัสเราะฮ

ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันสรุปบทเรียน บันทึกลงสมุด
๗. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน
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ขั้วโมงที่ ๖ (เรื่องพยัญชนะประสมสระกัสเราะฮฺ)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอลั ฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันทบทวนพยัญชนะ ประสมสระกัสเราะฮ
๓. ฝึกผู้เรียนอ่านพยัญชนะ ประสมสระกัสเราะฮเป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๔. ร่วมกันสรุปบทเรียน และอ่านทบทวนพร้อมกัน
๕. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

๗. การวัดผลและประเมินผล
๗.๑ วิธีการ
- การทดสอบการอ่าน
- การทดสอบการเขียน ๗.๒
๗.๒ เครื่องมือ
- แบบทดสอบการอ่าน
- แบบทดสอบการเขียน
๗.๓ เกณฑ์การประเมิน
การเขียน
- เขียนได้ถูกต้องและสวยงาม

การอ่าน

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้
๘.๑ คัมภีร์อัลกุรอาน
๘.๒ ใบความรู้
๘.๓ บัตรคา

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน
๙.๑ สมุดบันทึก
๙.๒ ฝึกอ่านรายบุคคล

๒ คะแนน

- เขียนไม่ถูกต้อง

๑ คะแนน

-อ่านได้คล่องและถูกต้อง
- อ่านได้คล่องไม่ถูกต้อง
- อ่านได้ไม่คล่องไม่ถูกต้อง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
สาระที่ ๑ อัลกุรอาน
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอิยะฮฺ)ชั้นปีที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ชื่อเรื่อง การอ่านพยัญชนะ ประสมสระฎ็อมมะฮฺ
เวลา ๖ ชั้วโมง

๑. สาระสาคัญ
การไม่รจู้ ักสระ ภาษาอาหรับจะทาให้อ่าน อัลกุรอานผิด

๒. มาตรฐานการเรียนรู้
กอ ๑ เข้าใจประวัติความเป็นมา ความสาคัญ หลักการอ่านอัลกุรอาน สามารถอ่าน ท่องจาและ
อรรถาธิบาย อัลกุรอาน ยึดมั่นคาสอนในอัลกุรุอานและนามาปฏิบัติในชีวิตประจาวัน

๓. ตัวชี้วัด
กอ ๑ อต ๑/๒ การอ่านและท่องจา พยัญชนะภาษาอาหรับและการออกเสียง()مخرج

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้
๔.๑ สามารถอ่านพยัญชนะ ประสมสระฎ็อมมะฮได้
๕. สาระการเรียนรู้
๕.๑ การอ่านพยัญชนะ ประสมสระฎ็อมมะฮฺ

๖. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑ (การอ่านพยัญชนะ ประสมสระฎ็อมมะอุ)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอลั ฟาติหะฮฺ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการอ่านพยัญชนะ ประสมสระฎ็อมมะฮ
๓. ผู้เรียนสังเกต ดูรูปพยัญชนะ ประสมสระฎ็อมมะฮในบัตรคาและบนกระดานดา ๔.
ฝึกอ่านตามผู้สอน ๓-๔เที่ยวให้ถูกต้อง
๕. กสุ่มผู้เรียนอ่านพยัญชนะ ประสมสระฎ็อมมะฮให้ถูกต้อง

ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนพยัญชนะ ประสมสระฎ็อมมะฮและบันทึกลงสมุด
๗. อ่านชูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๒ (การอ่านพยัญชนะ ประสมสระฎ็อมมะอุ)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียน'ร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอลั ฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการอ่านพยัญชนะ ประสมสระฎ็อมะฮ
๓. ผู้เรียนสังเกต ดูรูปพยัญชนะ ประสมสระฎ็อมมะฮในบัตรคาและบนกระดานดา
๔. ฝึกอ่านตามผูส้ อน ๓-๔ เที่ยวให้ถูกต้อง
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๕. สุ่มผู้เรียนอ่านพยัญชนะ ประสมสระฎ็อมมะฮให้ถูกต้อง

ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนพยัญชนะ ประสมสระฎ็อมมะฮ
๗. อ่านชูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน
ชั่วโมงที่ ๓ (การอ่านพยัญชนะ ประสมสระฎ็อมมะอุ)

ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอลั ฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการอ่านพยัญชนะ ประสมสระฎ็อมมะฮ
๓. ผู้เรียนสังเกต ดูรูปพยัญชนะ ประสมสระฎ็อมมะฮในบัตรคาและบนกระดานดา ๔.
ฝึกอ่านตามผู้สอน ๓-๔เที่ยวให้ถูกต้อง
๕. กสุ่มผู้เรียนอ่านพยัญชนะ ประสมสระฎ็อมมะฮให้ถูกต้อง

ขัน้ สรุป

๖. ร่วมกันอ่านทบทวนพยัญชนะ ประสมสระฎ็อมมะฮฺและ,บันทึกลงสมุด
๗. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดูอาอพร้อมกัน
ชั่วโมงที่ ๔ (การอ่านพยัญชนะ ประสมสระฎ็อมมะอุ)

ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านชูเราะฮฺอลั ฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการอ่านพยัญชนะ ประสมสระฎ็อมมะฮ
๓. ผู้เรียนสังเกต ดูรูปพยัญชนะ ประสมสระฎ็อมมะฮในบัตรคาและบนกระดานดา ๔.
ฝึกอ่านตามผู้สอน ๓-๔ เที่ยวให้ถูกต้อง
๕. สุ่มผู้เรียนอ่านพยัญชนะ ประสมสระฎ็อมมะฮให้ถูกต้อง

ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนพยัญชนะ ประสมสระฎ็อมมะฮและบันทึกลงสมุด
๗. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๕ (การอ่านพยัญชนะ ประสมสระฎ็อมมะอุ)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอลั ฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการอ่านพยัญชนะ ประสมสระฎ็อมมะฮ
๓. ผู้เรียนสังเกต ดูรูปพยัญชนะ ประสมสระฎ็อมมะฮในบัตรคาและบนกระดานดา ๔.
ฝึกอ่านตามผู้สอน ๓-๔ เที่ยวให้ถูกต้อง
๔. กสุ่มผู้เรียนอ่านพยัญชนะ ประสมสระฎ็อมมะฮให้ถูกต้อง
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ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนพยัญชนะ ประสมสระฎ็อมมะฮ'บันทึกลงสมุด
๗. อ่านชูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน
ชั่วโมงที่ ๖ (การอ่านพยัญชนะ ประสมสระฎ็อมมะอุ)

ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอลั ฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการอ่านพยัญชนะ ประสมสระฎ็อมมะฮ ๓.
ผู้เรียนสังเกต ดูรูปพยัญชนะ ประสมสระฎ็อมมะฮในบัตรคาและบนกระดานดา ๔. ฝึกอ่าน
ตามผู้สอน ๓-๔ เที่ยวให้ถูกต้อง
๕. สุ่มผู้เรียนอ่านพยัญชนะ ประสมสระฎ็อมมะฮฺให้ถูกต้อง

ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนพยัญชนะ ประสมสระฎ็อมมะฮและบันทึกลงสมุด ๗.
อ่านชูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

๗. การวัดผลและประเมินผล
๗.๑ วิธีการ
- การทดสอบการอ่าน
- การทดสอบการเขียน
๗.๒ เครื่องมือ
- แบบทดสอบการอ่าน
- แบบทดสอบการเขียน
๗.๓ เกณฑ์การประเมิน
การเขียน
- เขียนได้ถูกต้องและสวยงาม

การอ่าน

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้
๘.๑ คัมภีร์อัลกุรอาน
๘.๒ ใบความรู้
๘.๓ บัตรคา

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน
๙.๑ สมุดบันทึก

๒ คะแนน

- เขียนไม่ถูกต้อง

๑ คะแนน

-อ่านได้คล่องและถูกต้อง
- อ่านได้คล่องไม่ถูกต้อง
- อ่านได้ไม่คล่องไม่ถูกต้อง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
สาระที่ ๑ อัลกุรอาน
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอิยะฮฺ)ขั้นปีที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ ชื่อเรื่อง การอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ()الفاتحة
เวลา ๖ ขั้วโมง

๑. สาระสาคัญ
ฟาติหะฮ คือ แม่บทของ อัลกุรอาน

๒. มาตรฐานการเรียนรู้
กอ ๑ เช้าใจประวัติความเป็นมา ความสาคัญ หลักการอ่านอัลกุรอาน สามารถอ่าน ท่องจาและ
อรรถาธิบาย อัลกุรอาน ยึดมั่นคาสอนในอัลกุรอานและน่ามาปฏิบัติในชีวิตประจาวัน

๓. ตัวชี้วัด
กอ ๑ อต ๑/๓ การอ่านท่องจาสูเราะฮที่กาหนด
กอ ๑ อต ๑/๔ ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอ่านอัลกุรอาน

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้
๔.๑ สามารถอ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮได้

๔. สาระการเรียนรู้
๔.๑ การอ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ

๖. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑ (การอ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอลั ฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนนาอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺทีละโองการๆ ละ ๔-๕ เที่ยว
๓. ให้ผู้เรียนอ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว
๔. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮพร้อมกัน ๔-๕ เที่ยว

ขั้นสรุป
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮอัลฟาติหะฮ
๖. อ่านซูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๒ (การอ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านชูเราะฮอัลฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนสูเราะฮอัลฟาติหะฮ ๔-๕ เที่ยว
๓. ให้ผู้เรียนอ่านพร้อมๆกันทีล่ ะโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว
๔. ผู้เรียนอ่านเป็นรายบุคคล
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๒๒
ขั้นสรุป
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮอัลฟาติหะฮ
๖. อ่านชูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๓ (การอ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮอัลฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮ ๔-๕ เที่ยว
๓. ให้ผู้เรียนอ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว
๔. ผู้เรียนอ่านเป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮอัลฟาติหะฮ
๖. อ่านชูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่องการอ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮอัลฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮอัลฟาติหะฮ ๔-๕ เที่ยว
๓. ให้ผู้เรียนที่ท่องจาพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว
๔. ผู้เรียนท่องจาเป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮอัลฟาติหะฮ
๖. อ่านซูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

๗. การวัดผลและประเมินผล
๗.๑ วิธีการ
- การทดสอบการอ่าน
- การทดสอบการเขียน
๗.๒ เครื่องมือ
- แบบทดสอบการอ่าน
- แบบทดสอบการเขียน

22
๗.๓ เกณฑ์การประเมิน
การเขียน
การอ่าน

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้
๘.๑ คัมภีร์อัลกุรอาน
๘.๓ แถบประโยค

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน
๙.๑ สมุดบันทึก
๙.๒ ฝึกอ่านรายบุคคล

- เขียนได้ถูกต้องและสวยงาม
- เขียนไม่ถูกต้อง
- อ่านได้คล่องและถูกต้อง
- อ่านได้คล่องและถูกต้อง
-อ่านได้คล่องและถูกต้อง

๒ คะแนน
๑ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
สาระที่ ๑ อัลกุรอาน
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอิยะฮฺ)ชั้นปีที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ชื่อเรื่อง การอ่านสูเราะฮฺ อันนาส ()الناس
เวลา ๖ ชั้วโมง

๑. สาระสาคัญ
ศึกษา อัลกุรอานจะนาทางสูส่ วรรค์

๒. มาตรฐานการเรียนรู้
กอ ๑ เข้าใจประวัติความเป็นมา ความสาคัญ หลักการอ่านอัลกุรอาน สามารถอ่าน ท่องจาและ
อรรถาธิบาย อัลกุรุอาน ยึดมั่นคาสอนในอัลกุรุอานและนามาปฏิบัติในชีวิตประจาวัน

๓. ตัวชีว้ ัด
กอ ๑ อต ๒/๓ การอ่านและท่องจาสูเราะฮที่กาหนด
กอ ๑ อต ๒/๔ ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอ่านอัลกุรุอาน

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้
๔.๑ สามารถอ่านสูเราะฮ อันนาส ได้

๔. สาระการเรียนรู้
๕.๑ การอ่านอ่านสูเราะฮ อันนาส

๖. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่องการอ่านอ่านสูเราะฮฺ อันนาส โองการที่ ๑)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮอัลฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนนาผู้เรียนอ่านสูเราะฮ อันนาส ทีละโองการๆ ละ ๔-๕ เที่ยว
๓. ให้ผู้เรียนอ่านสูเราะฮ อันนาส โองการที่ ๑ พร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๔ เที่ยว
๔. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮ อันนาสโองการที่ ๑ เป็นรายบุคคล ๔-๕ เที่ยว

ขั้นสรุป
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮ อันนาส โองการที่ ๑ พร้อมจดบันทึกลงสมุด
๖. อ่านชูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๒ (เรื่องการอ่านอ่านสูเราะฮฺ อันนาส โองการที่ ๒)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮอัลฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน
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ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮ อันนาส โองการที่ ๑ พร้อมกัน
๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮอันนาส โองการที่ ๒ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕ เที่ยว
๔. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮอันนาส โองการที่ ๒ พร้อมกัน
๕. ผู้เรียนอ่านสูเราะฮอันนาส โองการที่ ๒ เป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอันนาส โองการที่ ๒ พร้อมจดบันทึกลงสมุด
๗. อ่านซูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่องการอ่านอ่านสูเราะฮฺ อันนาส โองการที่ ๓)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮอัลฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮอันนาส โองการที่ ๑ - ๒ พร้อมกัน
๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮอันนาส โองการที่ ๓ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕ เที่ยว
๔. ให้ผู้เรียนที่อ่านคล่องอ่านนาสูเราะฮอันนาส โองการที่ ๓ ให้เพื่อนๆอ่านตาม
๕. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮอันนาสโองการที่ ๓

ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮอันนาส โองการที่ ๓ พร้อมจดบันทึกลงสมุด
๗. อ่านซูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่องการอ่านอ่านสูเราะฮฺ อันนาส โองการที่ ๔)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮอัลฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮอันนาส โองการที่ ๑- ๓ พร้อมกัน
๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮอันนาส โองการที่ ๔ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕ เที่ยว
๔. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮอันนาส โองการที่ ๔ พร้อมๆกัน
๕. ผู้เรียนอ่านสูเราะฮอันนาส โองการที่ ๑- ๔ เป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮอันนาส โองการที่ ๔.
๗. อ่านชูเราะฮอัลพเาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน
ชั่วโมงที่ ๕ (เรื่องการอ่านอ่านสูเราะฮฺ อันนาส โองการที่ ๕)

ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านชูเราะฮอัลฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮอันนาส โองการที่ ๑- ๔ พร้อมกัน
๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮอันนาส โองการที่ ๕ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕ เที่ยว
๔. ให้ผู้เรียนที่อ่านคล่องอ่านนาสูเราะฮอันนาส โองการที่ ๑ – ๕ ให้เพื่อนๆอ่านตาม ๕.
ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮอันนาส โองการที่ ๕
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ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮอันนาส โองการที่ ๑- ๕ บันทึกลงสมุด
๗. อ่านซูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๖ (เรื่องการอ่านอ่านสูเราะฮฺ อันนาส โองการที่ ๖)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านชูเราะฮอัลพเาติหะฮ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮอันนาส โองการที่ ๑- ๕ พร้อมกัน ๓.
ผู้ ส อนอ่ า นสูเราะฮอั นนาส โองการที่ ๖ แล้ ว ให้ ผู้ เรีย นอ่ านตาม ๔-๕ เที่ ย ว ๔.
ผู้เรียนอ่านสูเราะฮอันนาส โองการที่ ๑- ๖ เป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮอันนาส
๖. อ่านซูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

๗. การวัดผลและประเมินผล
๗.๑ วิธีการ
- การทดสอบการอ่าน
- การทดสอบการเขียน ๗.๒
๗.๒ เครื่องมือ
- แบบทดสอบการอ่าน
- แบบทดสอบการเขียน
๗.๓ เกณฑ์การประเมิน
การเขียน
- เขียนได้ถูกต้องและสวยงาม
- เขียนไม่ถกู ต้อง
การอ่าน
-อ่านได้คล่องและถูกต้อง
- อ่านได้คล่องไม่ถูกต้อง
- อ่านได้ไม่คล่องไม่ถูกต้อง

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้
๘.๑ คัมภีร์อัลกุรอาน
๘.๒ ใบความรู้
๘.๓ แถบประโยค

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน
๙.๑ สมุดบันทึก
๙.๒ ฝึกอ่านรายบุคคล

๒ คะแนน
๑ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
สาระที่ ๑ อัลกุรอาน
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอิยะฮฺ)ชั้นปีที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ ชื่อเรื่อง การอ่านสูเราะฮฺ อัลฟะลัก ()الفلق
เวลา ๖ ชั้วโมง

๑. สาระสาคัญ
อัลฟะลัก สูเราะฮแห่งรุ่งอรุณ

๒. มาตรฐานการเรียนรู้
กอ ๑ เข้าใจประวัติความเป็นมา ความสาคัญ หลักการอ่านอัลกุรอาน สามารถอ่าน ท่องจาและ
อรรถาธิบาย อัลกุรอาน ยึดมั่นคาสอนในอัลกุรอานและนามาปฏิบัติในชีวิตประจาวัน

๓. ตัวชีว้ ัด
กอ ๑ อต ๑/๓ การอ่านท่องจาสูเราะฮที่กาหนด
กอ ๑ อต ๑/๔ ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอ่านอัลกุรอาน

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้
๔.๑ สามารถอ่านสูเราะฮ อัลฟะลักได้
๕. สาระการเรียนรู้
๕.๑ การอ่านสูเราะฮ อัลฟะลัก

๖. กิจกรรมการเรียนรู้
ชัว่ โมงที่ ๑ (เรื่องการอ่านสูเราะฮฺ อัลฟะลัก)
ชั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอลั ฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน

ชั้นสอน
๒. ผู้สอนนาอ่านสูเราะฮ อัลฟะลักทีละโองการๆ ละ ๔-๕ เที่ยว
๓. ให้ผู้เรียนอ่านพร้อมๆกันทีล่ ะโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว
๔. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮ อัลฟะลัก พร้อมกัน ๔-๕ เที่ยว
๕. ผู้เรียนฝึกท่องจาทีละแถว ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว

ชั้นสรุป
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮ อัลฟะลัก พร้อมกัน
๗. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชัว่ โมงที่ ๒ (เรื่องการอ่านสูเราะฮฺ อัลฟะลักโองการที่ ๑)
ชั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน
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๒๘
ชั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนท่องจาสูเราะฮฺ อัลฟะลักพร้อมกัน
๓. ให้ผู้เรียนสูเราะฮ อัลฟะลัก โองการที่ ๑ พร้อมกัน ๔-๕ เที่ยว
๔. ผู้เรียนอ่านเป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮ อัลฟะลักโองการที่ ๑
๖. อ่านซูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชัว่ โมงที่ ๓ (เรื่องการอ่านสูเราะฮฺ อัลฟะลักโองการที่ ๒)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮอัลฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนสูเราะฮฺ อัลฟะลักโองการที่ ๑ พร้อมกัน
๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮ อัลฟะลักโองการที่ ๒ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕เที่ยว ๔. ให้
ผู้เรียนอ่านสูเราะฮ อัลฟะลักโองการที่ ๒ พร้อมกัน ๔-๕ เทีย่ ว
๔. ผู้เรียนอ่านเป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮ อัลฟะลักโองการที่ ๒ พร้อมกัน
๗. อ่านชูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชัว่ โมงที่ ๔ (เรื่องการอ่านสูเราะฮฺ อัลฟะลักโองการที่ ๓)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านชูเราะฮอัลฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนท่องจาสูเราะฮฺอัลฟะลักโองการที่ ๑ - ๒ พร้อมกัน ๔.
ผู้สอนอ่านสูเราะฮ อัลฟะลักโองการที่ ๓ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕ เที่ยว ๕. ให้
ผู้เรียนอ่านสูเราะฮ อัลฟะลักโองการที่ ๓ พร้อมกัน ๔-๕ เที่ยว
๖. ผู้เรียนอ่านเป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๗. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮ อัลฟะลักโองการที่ ๓ พร้อมกัน
๘. อ่านซูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน
ชัว่ โมงที่ ๕ (เรื่องการอ่านสูเราะฮฺ อัลฟะลักโองการที่ ๔)

ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮอัลฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนท่องจาสูเราะฮฺอัลฟะลักโองการที่ ๑- ๓ พร้อมกัน ๓.
ผู้สอนอ่านสูเราะฮ อัลฟะลักโองการที่ ๔ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕ เที่ยว ๔. ให้
ผู้เรียนอ่านสูเราะฮ อัลฟะลักโองการที่ ๔ พร้อมกัน ๔-๕ เที่ยว
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๕. ผู้เรียนอ่านเป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺสูเราะฮฺ อัลฟะลักโองการที่ ๔ พร้อมกัน
๗. อ่านซูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน
ขั้วโมงที่ ๖ (เรื่องการอ่านสูเราะฮฺ อัลฟะลักโองการที่ ๕)

ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านชูเราะฮอัลฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนท่องจาสูเราะฮอัลฟะลักโองการที่ ๑- ๔ พร้อมกัน ๓.
ผู้สอนอ่านสูเราะฮ อัลฟะลักโองการที่ ๕ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕ เที่ยว ๔. ให้
ผู้เรียนอ่านสูเราะฮ อัลฟะลักโองการที่ ๕ พร้อมกัน ๔-๕ เที่ยว
๕. ผู้เรียนอ่านเป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮอัลฟะลักพร้อมกัน
๗. อ่านซูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

๗. การวัดผลและประเมินผล
๗.๑ วิธีการ
- การทดสอบการอ่าน
- การทดสอบการเขียน ๗.๒
๗.๒ เครื่องมือ
- แบบทดสอบการอ่าน
- แบบทดสอบการเขียน
๗.๓ เกณฑ์การประเมิน
การเขียน
การอ่าน

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้
๘.๑ คัมภีร์อัลกุรอ่าน
๘.๒ ใบความรู้

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน
๙.๑ สมุดบันทึก
๙.๒ ฝึกอ่านรายบุคคล

-เขียนได้ถูกต้องและสวยงาม
-เขียนไม่ถูกต้อง
-อ่านได้คล่องและถูกต้อง
-อ่านได้คล่องไม่ถูกต้อง
-อ่านได้ไม่คล่องไม่ถูกต้อง

๒ คะแนน
๑ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
สาระที่ ๑ อัลกุรอาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙

ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอิยะฮฺ)ชั้นปีที่ ๑
ชื่อเรื่อง การอ่านสูเราะฮฺ อัลอิคลาศ ()االءخالص
เวลา ๖ ชั้วโมง

๑. สาระสาคัญ
อัล อิคลาศ คือความบริสุทธิ์ใจ

๒. มาตรฐานการเรียนรู้
กอ ๑ เข้าใจประวัติความเป็นมา ความสาคัญ หลักการอ่านอัลกุรอาน สามารถอ่าน ท่องจาและ อรรถาธิบาย
อัลกุรอาน ยึดมั่นคาสอนในอัลกุรอานและนามาปฏิบัติในชีวิตประจาวัน

๓. ตัวชี้วัด
กอ ๑ อต ๑/๓ ท่องจาสูเราะฮฺที่กาหนด
กอ ๑ อต ๑/๔ ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอ่านอัลกุรอาน

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้
๔.๑ สามารถอ่านสูเราะฮ อัลอิคลาศได้

๕. สาระการเรียนรู้
๕.๑ การอ่านสูเราะฮ อัลอิคลาศ

๖. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั้วโมงที่ ๑ (เรื่องการอ่านสูเราะฮฺ อัลอิคลาศ)
ชั้นนา
๑. ผู้เรียน'ร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัล'ฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน

ชั้นสอน
๒. ผู้สอนอ่านสูเราะฮ อัลอิคลาศแล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕ เที่ยว
๓. ให้ผู้เรียนที่อ่านคล่องอ่านนาให้เพื่อนๆอ่านตาม
๔. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮ อัลอิคลาศพร้อมกัน

ขั้นสรุป
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลอิคลาศและบันทึกลงสมุด
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๒ (เรื่องการอ่านสูเราะฮฺ อัลอิคลาศ)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮ อัลอิคลาศพร้อมกัน
๓. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮ อัลอิคลาศพร้อมกัน
๔. ผู้เรียนอ่านสูเราะฮ อัลอิคลาศเป็นรายบุคคล
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ขั้นสรุป
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮ อัลอิคลาศ
๖. อ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่องการอ่านสูเราะฮฺ อัลอิคลาศโองการที่ ๑)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮ อัลอิคลาศพร้อมกัน
๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮ อัลอิคลาศโองการที่ ๑ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๓- ๔ เที่ยว
๔. ให้ผู้เรียนที่อ่านคล่องอ่านสูเราะฮ อัลอิคลาศโองการที่ ๑ ให้เพื่อนๆอ่านตาม
๔. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮ อัลอิคลาศโองการที่ ๑

ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮ อัลอิคลาศบันทึกลงสมุด
๗. อ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่องการอ่านสูเราะฮฺ อัลอิคลาศโองการที่ ๒)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียน'ร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอลั ฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮ อัลอิคลาศโองการที่ ๑พร้อมกัน
๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮ อัลอิคลาศโองการที่ ๒ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๓- ๔ เที่ยว
๔. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮ อัลอิคลาศโองการที่ ๑ - ๒
๔. ผู้เรียนอ่านสูเราะฮ อัลอิคลาศโองการที่ ๑ - ๒ เป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺ อัลอิคลาศ
๗. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๕ (เรื่องการอ่านสูเราะฮฺ อัลอิคลาศโองการที่ ๓)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านสูเราะฮ อัลอิคลาศโองการที่ ๑ - ๒ พร้อมกัน
๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮ อัลอิคลาศโองการที่ ๓.แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕ เที่ยว
๔. ให้ผู้เรียนที่อ่านคล่องอ่านนาสูเราะฮ อัลอิคลาศโองการที่ ๓ ให้เพื่อนๆอ่านตาม
๕. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮ อัลอิคลาศโองการที่ ๓
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ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮ อัลอิคลาศบันทึกลงสมุด
๗. อ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๖ (เรื่องการอ่านสูเราะฮฺ อัลอิคลาศโองการที่ ๔)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮ อัลอิคลาศโองการที่ ๑-๓ พร้อมกัน
๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮ อัลอิคลาศโองการที่ ๔ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๓- ๔ เที่ยว
๔. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮ อัลอิคลาศโองการที่ ๔
๔. ผู้เรียนอ่านสูเราะฮ อัลอิคลาศโองการที่ ๑- ๔ เป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮ อัลอิคลาศ
๗. อ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

๗. การวัดผลและประเมินผล
๗.๑ วิธีการ
- การทดสอบการอ่าน
- การทดสอบการเขียน ๗.๒
เครื่องมือ
- แบบทดสอบการอ่าน
- แบบทดสอบการเขียน
๗.๓ เกณฑ์การประเมิน
การเขียน- เขียนได้ถูกต้องและสวยงาม
-เขียนไม่ถูกต้อง
การอ่าน
-อ่านได้คล่องและถูกต้อง
-อ่านได้คล่องไม่ถูกต้อง
-อ่านได้ไม่คล่องไม่ถูกต้อง

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้
๘.๑ คัมภีร์อัลกุรอ่าน
๘.๒ ใบความรู้

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน
๙.๑ สมุดบันทึก
๙.๒ ฝึกอ่านรายบุคคล

๒ คะแนน
๑ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
สาระที่ ๑ อัลกุรอาน
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอิยะฮฺ)ชั่นปีที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ ชื่อเรื่อง การท่องจาสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ()الفاتحة
เวลา ๗ ชั่วโมง

๑. สาระสาคัญ
การจาอัลกุรอานนาไปสู่ความสาเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้า

๒. มาตรฐานการเรียนรู้
กอ ๑ เข้าใจประวัติความเป็นมา ความสาคัญ หลักการอ่านอัลกุรอาน สามารถอ่าน ท่องจาและ อรรถาธิบาย อัลกุ
รอาน ยึดมั่นคาสอนในอัลกุรุอานและนามาปฏิบตั ิในชีวติ ประจาวัน

๓. ตัวชี้วัด
กอ ๑ อต ๑/๓ ท่องจาสูเราะฮฺที่กาหนด
กอ ๑ อต ๑/๔ ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอ่านอัลกุรอาน

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้
๔.๑ สามารถท่องจาสูเราะฮอัลฟาติหะฮได้

๕. สาระการเรียนรู้
๕.๑ การท่องจาสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ

๖. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่องการท่องจาสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮโองการที่ ๑- ๒ )
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ อันนาสอัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนนาท่องสูเราะฮอัลฟาติหะฮโองการที่ ๑- ๒ อย่างน้อย ๔-๕ เที่ยว
๓. ให้ผู้เรียนท่องจาพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว
๔. ผู้เรียนฝึกท่องจาสูเราะฮอัลฟาติหะฮโองการที่ ๑- ๒ พร้อมกัน ๔-๕ เที่ยว
๕. ผู้เรียนฝึกท่องจาทีละกลุ่ม ๆ ละ ๔-๔ เที่ยว

ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮอัลฟาติหะฮ
๗. อ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน
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ชั่วโมงที่ ๒ (เรื่องการท่องจาสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺโองการที่ ๓ )
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนนาท่องสูเราะฮอัลฟาติหะฮโองการที่ ๑- ๓ อย่างน้อย ๔-๕ เที่ยว
๓. ให้ผู้เรียนท่องจาพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว
๔. ผู้เรียนฝึกสูเราะฮอัลฟาติหะฮโองการที่ ๑- ๓ พร้อมกัน ๔-๕ เที่ยว
๕. ผู้เรียนฝึกท่องจาทีละกลุ่ม ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว

ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันท่องทบทวนสูเราะฮอัลฟาติหะฮโองการที่ ๑- ๓
๗. อ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชัว่ โมงที่ ๓ (เรื่องการท่องจาสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺโองการที่ ๔)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนนาท่องสูเราะฮอัลฟาติหะฮโองการที่ ๑- ๔ อย่างน้อย ๔-๕ เที่ยว
๓. ให้ผู้เรียนท่องจาพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว
๔. ผู้เรียนฝึกท่องจาสูเราะฮอัลฟาติหะฮโองการที่ ๑- ๔ พร้อมกัน ๔-๕ เที่ยว
๕. ผู้เรียนฝึกท่องจาทีละแถว ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว

ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันท่องทบทวนสูเราะฮอัลฟาติหะฮโองการที่ ๑- ๔
๗. อ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่องการท่องจาสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺโองการที่ ๕)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮ อันนาสอัลฟาลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนท่องจาสูเราะฮอัลฟาติหะฮโองการที่ ๑- ๔ อย่างน้อย ๔-๕ เที่ยว
๓. ให้ผู้เรียนท่องจาพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว
๔. ผู้เรียนท่องจาสูเราะฮอัลฟาติหะฮโองการที่ ๑- ๕ เป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๕. ร่วมกันท่องทบทวนสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮโองการที่ ๑- ๕ บันทึกลงสมุด
๖. อ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน
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ชั่วโมงที่ ๕ (เรื่องการท่องจาสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺโองการที่ ๖ )
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนท่องจาสูเราะฮอัลฟาติหะฮโองการที่ ๑- ๖ อย่างน้อย ๔-๕ เที่ยว
๓. ให้ผู้เรียนท่องจาพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว
๔. ผู้เรียนท่องจาเป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮอัลฟาติหะฮโองการที่ ๑- ๖
๖. อ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๖ (เรื่องการท่องจาสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺโองการที่ ๗)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนท่องจาสูเราะฮอัลฟาติหะฮโองการที่ ๑- ๗ อย่างน้อย ๔-๔ เที่ยว
๓. ให้ผู้เรียนท่องจาพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว
๔. ท่องจาเป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๔. ร่วมกันท่องทบทวนสูเราะฮอัลฟาติหะฮบันทึกลงสมุด
๖. อ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๗ (เรื่องการท่องจาสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺโองการที่ ๔- ๕)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนท่องจาสูเราะฮอัลฟาติหะฮ ๔-๕ เทีย่ ว
๓. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเขียน สูเราะฮอัลฟาติหะฮ

ขั้นสรุป
๔. ร่วมกันท่องทบทวนสูเราะฮอัลฟาติหะฮ
๕. อ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

๗. การวัดผลและประเมินผล
๗.๑ วิธีการ
- ทดสอบการท่องจา ๗.๒
เครื่องมือ
- แบบทดสอบการท่องจา ๗.๓

35
๗.๓ เกณฑ์การประเมินการ
- ท่องจา

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้
๘.๑ คัมภีร์อัลกุรอาน
๘.๒ กระดานดา

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน
๙.๑ สมุดบันทึก
๙.๒ ฝึกท่องจารายบุคคล

- ท่องจาได้คล่องและถูกต้อง
- ท่องจาได้คล่องไม่ถูกต้อง
- ท่องจาได้ไม่คล่องไม่ถูกต้อง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑
สาระที่ ๑ อัลกุรอาน
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอิยะฮฺ)ชั้นปีที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ ชื่อเรื่อง การท่องจาสูเราะฮฺอันนาส ()الناس
เวลา ๗ ชั้วโมง

๑. สาระสาคัญ
การจาอัลกุรอานจะช่วยเหลือ บุพการีย์ในอาคีเราะฮ

๒. มาตรฐานการเรียนรู้
กอ ๑ เข้าใจประวัติความเป็นมา ความสาคัญ หลักการอ่านอัลกุรอาน สามารถอ่าน ท่องจาและ อรรถาธิบาย อัล
กุรอาน ยึดมั่นคาสอนในอัลกุรอานและนามาปฏิบัติในชีวิตประจาวัน

๓. ตัวชี้วัด
กอ ๑ อต ๑/๓ ท่องจาสูเราะฮฺที่กาหนด
กอ ๑ อต ๑/๔ ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอ่านอัลกุรอาน

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้
๔.๑ สามารถท่องจาสูเราะฮฺอันนาสได้
๕. สาระการเรียนรู้
๔.๑ การท่องจาสูเราะฮอันนาส

๖. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่องการท่องจาสูเราะฮฺอันนาสโองการที่ ๑)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนนาท่องจาสูเราะฮอันนาสโองการที่ ๑ แล้วให้ผู้เรียนท่องตาม ๔-๕ เที่ยว
๓. ผู้เรียนฝึกท่องจาสูเราะฮอันนาสโองการที่ ๑ พร้อมกัน
๔. ผู้เรียนฝึกท่องจาสูเราะฮอันนาสโองการที่ ๑ เป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๕. ร่วมกันท่องทบทวนผู้เรียนฝึกท่องจาสูเราะฮอันนาสโองการที่ ๑พร้อมกัน และบันทึกลงสมุด
๖. อ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๒ (เรื่องการท่องจาสูเราะฮฺอันนาสโองการที่ ๒)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน
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ขั้นสอน

๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันทบทวนสูเราะฮอันนาสโองการที่ ๑ พร้อมกัน
๓. ผู้สอนนาท่องจาสูเราะฮอันนาสโองการที่ ๑ - ๒ แล้วให้ผู้เรียนท่องตาม ๔-๕เที่ยว
๔. ผู้เรียนฝึกท่องจาสูเราะฮอันนาสโองการที่ ๒ พร้อมกัน
๔. ผู้เรียนท่องจาสูเราะฮอันนาสโองการที่ ๑ - ๒ เป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮอันนาสโองการที่ ๑ - ๒
๗. อ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่องการท่องจาสูเราะฮฺอันนาสโองการที่ ๓)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนสูเราะฮอันนาสโองการที่ ๑ - ๒ พร้อมกัน
๓. ผู้สอนนาท่องจาสูเราะฮอันนาสโองการที่ ๑-๓ แล้วให้ผู้เรียนท่องตาม ๔-๕ เที่ยว ๔. ให้
ผู้เรียนท่องจาสูเราะฮอันนาสโองการที่ ๑-๓ พร้อมกัน ๔-๕ เที่ยว
๕. ผู้เรียนท่องจาสูเราะฮอันนาสโองการที่ ๑-๓ เป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันทบทวนท่องจาสูเราะฮอันนาสโองการที่ ๑-๓ บันทึกลงสมุด
๗. อ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่องการท่องจาสูเราะฮฺอันนาสโองการที่ ๔)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนสูเราะฮอันนาสโองการที่ ๑-๓ พร้อมกัน
๓. ผู้สอนนาท่องจาสูเราะฮอันนาสโองการที่ ๑-๔ แล้วให้ผู้เรียนท่องตาม ๔-๕ เที่ยว ๔. ให้
ผู้เรียนท่องจาสูเราะฮอันนาสโองการที่ ๑-๔ พร้อมกัน ๔-๕ เที่ยว
๕. ผู้เรียนท่องจาสูเราะฮอันนาสโองการที่ ๑-๔ เป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันทบทวนท่องจาสูเราะฮอันนาสโองการที่ ๑-๔ บันทึกลงสมุด
๗. อ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน
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ชั่วโมงที่ ๕ (เรื่องการท่องจาสูเราะฮฺอันนาสโองการที่ ๔)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนสูเราะฮอันนาสโองการที่ ๑-๓. พร้อมกัน
๓. ผู้สอนนาท่องจาสูเราะฮอันนาสโองการที่ ๑-๔ แล้วให้ผู้เรียนท่องตาม ๔-๕ เที่ยว ๔. ให้
ผู้เรียนท่องจาสูเราะฮอันนาสโองการที่ ๑-๔ พร้อมกัน ๔-๕ เที่ยว
๔. ผู้เรียนท่องจาสูเราะฮอันนาสโองการที่ ๑-๔ เป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันทบทวนท่องจาสูเราะฮอันนาสโองการที่ ๑-๔ บันทึกลงสมุด
๗. อ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๖ (การท่องจาสูเราะฮฺอันนาสโองการที่ ๕)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮ อันนาอัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนสูเราะฮฺอันนาสโองการที่ ๑-๔ พร้อมกัน
๓. ผู้สอนนาท่องจาสูเราะฮอันนาสโองการที่ แล้วให้ผู้เรียนท่องตาม ๔-๕ เที่ยว
๔. ให้ผู้เรียนท่องจาสูเราะฮอันนาสโองการที่ ๑-๔ พร้อมกัน ๔-๕ เที่ยว
๕. ผู้เรียนท่องจาสูเราะฮอันนาสโองการที่ ๑-๔ เป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันทบทวนท่องจาสูเราะฮอันนาสโองการที่ ๑-๔ บันทึกลงสมุด
๗. อ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๗ (เรื่องการท่องจาสูเราะฮฺอันนาสโองการที่ ๖)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนสูเราะฮอันนาสโองการที่ ๑-๔ พร้อมกัน
๓. ผู้สอนนาท่องจาสูเราะฮอันนาสโองการที่ ๑-๖ แล้วให้ผู้เรียนท่องตาม ๔-๕ เที่ยว ๔. ให้
ผู้เรียนท่องจาสูเราะฮอันนาสโองการที่ ๑-๖ พร้อมกัน ๔-๕ เที่ยว
๕. ผู้เรียนท่องจาสูเราะฮอันนาสเป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันทบทวนท่องจาสูเราะฮอันนาสบันทึกลงสมุด
๗. อ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

39
๗. การวัดผลและประเมินผล
๗.๑ วิธีการ
- ทดสอบการท่องจา ๗.๒
๗.๒ เครื่องมือ
- แบบทดสอบการท่องจา
๗.๓ เกณฑ์การประเมินการ
ท่องจำ
ท่องจำได้คล่องและถูกต้อง
ท่องจำได้คล่องไม่ถูกต้อง
ท่องจำได้ไม่คล่องไม่ถูกต้อง

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้
๘.๑ คัมภีร์อัลกุรอาน
๘.๒ กระดานดา

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน
๙.๑ สมุดบันทึก
๙.๒ ฝึกท่องจารายบุคคล

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒
สาระที่ ๑ อั ล กุ ร อาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒
ชั้วโมง

ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอิยะฮฺ)ชั้นปีที่ ๑
ชื่อเรื่อง การท่องจาสูเราะฮฺอัลฟะลัก ()الفلق
เวลา ๗

๑. สาระสาคัญ
อัลกุรอานสอนให้หลีกเลี่ยงจากไสยศาสตร์

๒. มาตรฐานการเรียนรู้
กอ ๑ เข้าใจประวัติความเป็นมา ความสาคัญ หลักการอ่านอัลกุรอาน สามารถอ่าน ท่องจาและ
อรรถาธิบาย อัลกุรอาน ยึดมั่นคาสอนในอัลกุรอานและนามาปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
๓. ตัวชี้วัด
กอ ๑ อต ๑/๓ ท่องจาสูเราะฮที่กาหนด
กอ ๑ อต ๑/๔ ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอ่านอัลกุรอาน

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้
๔.๑ สามารถท่องจาสูเราะฮอัลฟะลักได้

๔. สาระการเรียนรู้
๔.๑ การท่องจาสูเราะฮอัลฟะลัก

๖. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่องการท่องจาสูเราะฮฺอัลฟะลักโองการที่ ๑)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียน'ร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮ อันนาสอัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนนาท่องท่องจาสูเราะฮอัลฟะลักโองการที่ ๑ อย่างน้อย ๔-๔ เที่ยว
๓. ให้ผู้เรียนท่องจาพร้อมๆกัน ๔-๕ เที่ยว
๔. ผู้เรียนฝึกท่องจาทีละแถว ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว
๔. ผู้เรียนฝึกท่องจาสูเราะฮอัลฟะลักโองการที่ ๑ เป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันท่องจาทบทวนสูเราะฮอัลฟะลักโองการที่ ๑ และบันทึกลงสมุด
๗. อ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๒ (เรื่องการท่องจาสูเราะฮฺอัลฟะลักโองการที่ ๒)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ อันนาสอัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน
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ขั้นสอน
๒. ผู้สอนนาท่องจาสูเราะฮอัลฟะลักโองการที่ ๑ - ๒ อย่างน้อย ๔-๕ เที่ยว
๓. ให้ผู้เรียนท่องจาพร้อมๆกัน ๔-๕ เที่ยว
๔. ผู้เรียนฝึกท่องจาทีละแถว ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว
๔. ผู้เรียนฝึกท่องจาสูเราะฮอัลฟะลักโองการที่ ๑ - ๒ เป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันท่องจาทบทวนสูเราะฮอัลฟะลักโองการที่ ๑ - ๒ และบันทึกลงสมุด
๗. อ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่องการท่องจาสูเราะฮฺอัลฟะลักโองการที่ ๓)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮ อันนาสอัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนนาท่องสูเราะฮฺอัลฟะลักโองการที่ ๑-๓ อย่างน้อย ๔-๕ เที่ยว
๓. ให้ผู้เรียนท่องจาพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว
๔. ผู้เรียนฝิกท่องจาสูเราะฮอัลฟะลักโองการที่ ๑-๓ เป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๕. ร่วมกันท่องทบทวนสูเราะฮอัลฟะลักโองการที่ ๑-๓ และบันทึกลงสมุด
๖. อ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่องการท่องจาสูเราะฮฺอัลฟะลักโองการที่ ๔)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ อันนาสอัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนท่องจาสูเราะฮอัลฟะลักโองการที่ ๑-๓
๓. ผู้สอนนาท่องสูเราะฮอัลฟะลักโองการที่ ๑-๔ อย่างน้อย ๔-๕ เที่ยว
๔. ให้ผู้เรียนที่ท่องจาพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว
๕. ผู้เรียนท่องจาผู้สอนนาท่องสูเราะฮอัลฟะลักโองการที่ ๑-๔ เป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันท่องทบทวนเราะฮอัลฟะลักโองการที่ ๑-๔ และบันทึกลงสมุด
๗. อ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๕ (เรื่องการท่องจาสูเราะฮฺอัลฟะลักโองการที่ ๔)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน
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ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนท่องจาสูเราะฮอัลฟะลักโองการที่ ๑-๔
๓. ผู้สอนนาท่องสูเราะฮอัลฟะลักโองการที่ ๑-๔ อย่างน้อย ๔-๕ เที่ยว
๔. ให้ผู้เรียนที่ท่องจาพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว
๕. ผู้เรียนท่องจาผู้สอนนาท่องสูเราะฮอัลฟะลัก เป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันท่องทบทวนสูเราะฮอัลฟะลัก และบันทึกลงสมุด
๗. อ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๖ (เรื่องการท่องจาสูเราะฮฺอัลฟะลักโองการที่ ๑-๓)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนท่องจาสูเราะฮอัลฟะลักโองการที่ ๑-๓
๓. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเขียน สูเราะฮอัลฟะลัก โองการที่ ๑-๓

ขั้นสรุป
๔. ร่วมกันท่องทบทวนสูเราะฮอัลฟะลักอีกครั้ง
๔. อ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๗ (การท่องจาสูเราะฮฺอัลฟะลักโองการที่ ๑-๕)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนท่องจาสูเราะฮอัลฟะลักโองการที่ ๑-๔
๓. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเขียน สูเราะฮอัลพเะลัก ทั้งสูเราะฮ

ขั้นสรุป
๔. ร่วมกันท่องทบทวนสูเราะฮอัลฟะลักอีกครั้ง
๔. อ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

๗. การวัดผลและประเมินผล
๗.๑ วิธีการ
- ทดสอบการท่องจา
๗.๒ เครื่องมือ
- แบบทดสอบการท่องจา
๗.๓ เกณฑ์การประเมินการ
ท่องจา
-ท่องจาได้คล่องและถูกต้อง
-ท่องจาได้คล่องไม่ถูกต้อง
-ท่องจาได้ไม่คล่องไม่ถูกต้อง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน
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๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้
๘.๑ คัมภีร์อัลกุรอาน
๘.๒ กระดานดา

๙. ชิน้ งาน/ภาระงาน
๙.๑ สมุดบันทึก
๙.๒ ฝึกท่องจารายบุคคล
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓
สาระที่ ๑ อัลกุรอาน
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะห์)ชั้นปีที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๓ ชื่อเรื่อง การท่องจาสูเราะฮอัลอิคลาศ()االخالص
เวลา ๗ ชั่วโมง
๑. สาระสาคัญ
จงยึดมั่นในการเอกภาพต่ออัลลอฮเพียงองค์เดียว

๒. มาตรฐานการเรียนรู้
กอ ๑ เข้าใจประวัติความเป็นมา ความสาคัญ หลักการอ่านอัลกุรอาน สามารถอ่าน ท่องจาและ อรรถาธิบาย อัล
กุรอาน ยึดมั่นคาสอนในอัลกุรอานและนามาปฏิบัติในชีวิตประจาวัน

๓. ตัวชี้วัด
กอ ๑ อต ๑/๓ ท่องจาสูเราะฮฺที่กาหนด
กอ ๑ อต ๑/๔ ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอ่านอัลกุรอาน

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้
๔.๑ สามารถท่องจาสูเราะฮฺอัลริคลาศได้

๔. สาระการเรียนรู้
๔.๑ การท่องจาสูเราะฮฺอัลริคลาศ

๖. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่องการท่องจาสูเราะฮฺอัลอิคลาศโองการที่ ๑)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนนาท่องจาสูเราะฮอัลอิคลาศโองการที่ ๑ อย่างน้อย ๔-๕ เที่ยว
๓. ให้ผู้เรียนท่องจาพร้อมๆกัน ๔-๕ เที่ยว
๔. ผู้เรียนฝึกท่องจาทีละแถว ๆ ละ๔-๕ เที่ยว
๕. ผู้เรียนแกท่องจาสูเราะฮฺอัลริคลาศโองการที่ ๑ เป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันท่องจาทบทวนสูเราะฮอัลริคลาศโองการที่ ๑ และบันทึกลงสมุด
๗. อ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๒ (เรื่องการท่องจาสูเราะฮฺอัลอิคลาศโองการที่ ๒)
ขัน้ นา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนนาท่องจาสูเราะฮฺอัลอิคลาศโองการที่ ๑ - ๒ อย่างน้อย ๔-๕ เที่ยว
๓. ให้ผู้เรียนท่องจาพร้อมๆกัน ๔-๕ เที่ยว
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๔. ผู้เรียนฝึกท่องจาทีละแถว ๆ ละ๔-๕ เที่ยว
๕. ผู้เรียนฝึกท่องจาสูเราะฮอัลอิคลาศโองการที่ ๑ - ๒ เป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันท่องจาทบทวนสูเราะฮอัลริคลาศโองการที่ ๑ - ๒ และบันทึกลงสมุด
๗. อ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่องการท่องจาสูเราะฮฺอัลอิคลาศโองการที่ ๓)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนนาท่องสูเราะฮอัลฟะลักโองการที่ ๑-๓ อย่างน้อย ๔-๕ เที่ยว
๓. ให้ผู้เรียนท่องจาพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว
๔. ผู้เรียนฝึกท่องจาสูเราะฮอัลริคลาศโองการที่ ๑-๓ เป็นรายบุคคล

ขั้นสรุป
๕. ร่วมกันท่องทบทวนสูเราะฮอัลริคลาศโองการที่ ๑-๓ และบันทึกลงสมุด
๖. อ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่องการท่องจาสูเราะฮฺอัลอิคลาศโองการที่ ๕)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนท่องจาสูเราะฮอัลริคลาศโองการที่ ๑-๓
๓. ผู้สอนนาท่องสูเราะฮอัลอิคลาศโองการที่ ๑-๔ อย่างน้อย ๔-๕ เที่ยว
๔. ให้ผู้เรียนที่ท่องจาพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว
๕. ผู้เรียนท่องจาสูเราะฮอัลอิคลาศเป็นรายบุคคล

ขัน้ สรุป
๖. ร่วมกันท่องทบทวนสูเราะฮอัลอิคลาศและบันทึกลงสมุด
๗. อ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ชั่วโมงที่ ๕ (เรื่องการท่องจาสูเราะฮฺอัลอิคลาศโองการที่ ๖)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนท่องจาสูเราะฮอัลอิคลาศ
๓. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเขียน สูเราะฮฺอัลอิคลาศโองการที่ ๑ - ๒

ขั้นสรุป
๓. ร่วมกันท่องทบทวนสูเราะฮอัลริคลาศอีกครั้ง
๕. อ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน
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ชั่วโมงที่ ๖ (เรื่องการท่องจาสูเราะฮฺอัลอิคลาศโองการที่ ๑-๓)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮ อันนาส อัลฟะลัก อัลริคลาศ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนท่องจาสูเราะฮอัลริคลาศ
๓. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเขียน สูเราะฮอัลฟะลัก โองการที่ ๑-๓

ขั้นสรุป
๔. ร่วมกันท่องทบทวนสูเราะฮอัลริคลาศอีกครั้ง
๕. อ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

ขั้วโมงที่ ๗ (เรื่องการท่องจาสูเราะฮฺอัลอิคลาศ)
ขั้นนา
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ อันนาส อัลฟะลัก อัลริคลาศ พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนท่องจาสูเราะฮอัลริคลาศ
๓. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเขียน สูเราะฮอัลริคลาศทั้งสูเราะฮ

ขั้นสรุป
๔. ร่วมกันท่องทบทวนสูเราะฮอัลริคลาศอีกครั้ง
๕. อ่านสูเราะฮอัลฟาติหะฮ และดูอาอพร้อมกัน

๗. การวัดผลและประเมินผล
๗.๑ วิธีการ
- ทดสอบการท่องจา
๗.๒ เครื่องมือ
- แบบทดสอบการท่องจา
๗.๓ เกณฑ์การประเมินการ
ท่องจำ

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้
๘.๑ คัมภีร์อัลกุรอาน ๘.๒
กระดานดา

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน
๙.๑ สมุดบันทึก
๙.๒ ฝึกท่องจารายบุคคล

-ท่องจำได้คล่องและถูกต้อง ท่องจำได้คล่องไม่ถูกต้อง
-ท่องจำได้ไม่คล่องไม่ถูกต้อง

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

