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شما ای فرزندان برومند اسالم!
تدریس قرآن در هر رشته ای 
از آن را مدنظر و مقصد اعالی خود 

قرار دهید.

قرآنی  تربیت  باید  یت  ترب
تربیت  باید  ما  های  بچه  و  د  باش

قرآنی بشوند.

من از معلّمان محترم دورۀ ابتدایی 
خواهش می کنم به درس قرآن در این 

دوره اهمیّت بیش تری بدهند.

اگر حتصیل کرده های ما روزی یک 
صفحه از قرآن را با توجه به معنا بخوانند 
در  کشور  غوغایی  کنند،  بّر  تد آن  ر  د و 
به پا می شود. این کار به فرهنگ سازی 

و تدبیر نیاز دارد.
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پیش گفتار

پىامبر اعظم صّلی الّله علىه و آله:
همۀ موجودات حتی ماهی دریا، برای کسی که قرآن یاد می دهد و کسی که قرآن را یاد می گیرد، از خداوند 

آمرزش می خواهند.
مستدرک الوسائل، ج 4، ص 235

قرآن پیام روشن الهی است که همۀ انسان ها را به راستی و رستگاری دعوت می کند. از صدر اسالم تاکنون، آموزش این پیام 
جاودانۀ الهی، از مهم ترین ارکان تعلیم و تربیت در میان مسلمانان بوده است.

در کشور ما نیز با توجه به جایگاه خاص دین اسالم در فرهنگ مردم ایران و جایگاه ویژۀ قرآن در اعتقادات دینی، آموزش 
قرآن همواره مورد اهتمام همگان بوده و وزارت آموزش و پرورش نیز به اقتضای وظیفه اصلی خود، سعی در ارتقاء و کیفیت بخشی 
برنامۀ آموزش قرآن در همۀ دوره های حتصیلی داشته است. به لطف الهی از سال حتصیلی 91ــ90 حرکت در راه حتول بنیادین 

نظام آموزش و پرورش با طرح هم سوسازی برنامه های درسی فعلی با برنامه درسی ملی آغاز شده است.
با توجه به رویکرد اصلی برنامه درسی ملی یعنی شکوفایی فطرت الهی کودکان و متربیان و سوگیری همه دروس در ایفای 
نقش کامل تر خود در هم سو شدن با این رویکرد، به نظر می رسد که فضای تعلیم و تربیت ما شرایط بهتر و مناسب تری برای آموزش 

کتاب خدا به فرزندان این آب و خاک را به دست آورده است.
آموزگاران محترم پایۀ اول ابتدایی وقتی کتاب آموزش قرآن سال حتصیلی 91ــ90 را ورق می زنند نسبت به کتاب سال 
قبل تغییراتی مشاهده خواهند کرد. بدیهی است که این تغییرات در راستای هم سوسازی برنامۀ آموزش قرآن با برنامۀ درسی 
ملّی است. امّا از آجنا که رویکرد برنامۀ آموزش قرآن یعنی انس با قرآن کرمی، از قبل در راستای رویکرد برنامۀ درسی ملی یعنی 
شکوفایی فطرت الهی بوده است، برنامۀ آموزش قرآن ضمن حفظ و تأ  کید بر مبانی و اهداف و اصول برنامۀ مصوب قبلی خود، 
از سبک های  استفاده  زندگی،  در  قرآنی  آموزه های  از  بهره گیری  به  ملی،  برنامه درسی  از دستاوردهای  استفاده  با  دارد  سعی 
این  با  کتاب  این  در بخش های مختلف  کند.  توجه  بیشتر  ملی  برنامه درسی  رهنمودهای  و سایر  و جذاب تر  متنوع تر  یادگیری 

تغییرات که در واقع بیشتر ماهیت تکمیل برنامۀ قبلی آموزش قرآن را دارد، آشنا خواهید شد.
همکاران گرامی توجّه داشته باشید که پس از تسلط بر مطالب کتاب و آشنایی کامل با اهداف، محتوا و روش های تدریس، 

آن چه اهمیت دارد خالقیت شما در ارائۀ مناسب این مطلب با توجه به شرایط خاص هر کالس است.
برای هر گونه اظهار نظر و ارائۀ پیشنهاد در اصالح و تکمیل برنامۀ درسی و کتاب های آموزش قرآن می توانید با گروه قرآن 

دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی با نشانی زیر متاس بگیرید: 
http://quran-dept.talif.sch.ir وب گاه )وب سایت(:  

quran-dept@talif.sch.ir پیام نگار )امییل(: 

تلفن:  88305771 و88490223 - 021



1

بخش اول

کلیات و مبانی آموزش قرآن

فلسفۀ آموزش قرآن در آموزش و پرورش
رویکرد برنامۀ آموزش قرآن در دورۀ ابتدایی

اهداف کّلی آموزش قرآن در دورۀ ابتدایی
جدول اهداف آموزش قرآن پایۀ اول ابتدایی مطابق الگوی تعیین اهداف در اهداف کّلی آموزش قرآن در پایۀ اول ابتدایی
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فلسفۀ آموزش قرآن در آموزش و پرورش

ـّییـَن َرسـوًل ِمـنـُهم  ُهـَو الَّـذى بَـَعـَث ِفـى ال ُ    ِمّ
َىـتـلـوا َعـلَـیـِهـم آىـاتِـه ى َوُىَزکّـیـِهـم َو ُىـَعـلِّـُمـُهـُم  الـِکـتاَب َو اۡلـِحـکَمـَة 

َو ِان کانوا ِمـن َقـبـُل لَـفـى َضـالٍل ُمـبـیـٍن
سورۀ جمعه، آىۀ 2

قرآن کرىم از آغاز نزول تاکنون، سرچشمٔه بى پاىان علوم و معارف اسالمى و محور تعلىم و تربىت دىنى بوده است. تارىخ تعلىم 
ـ صلى الله علىه و آله ــ آغاز شده است. آىٔه دوم سورٔه مبارکٔه جمعه، برنامٔه  و تربىت اسالمى با آموزش قرآن کرىم از سوى پىامبر اکرم ـ
بعثت و رسالت پىامبر خاتم را در تالوت آىات الهى، تزکىٔه مردم، تعلىم کتاب خدا و حکمت الهى خالصه مى کند. اىن آىٔه شرىفه آن  قدر 

اهمىت دارد که مى توان گفت هداىت الهى، احکام دىن و رستگارى در دو جهان، در گرو عمل به آن است.  
برنامٔه آموزش قرآن در پى آن است که راهى روشن، مطمئن و دائمى براى انس و ارتباط همٔه مردم با قرآن کرىم که به بهره گىرى 
باز کند. قرآن کتاب همٔه انسان هاست. هر فردى در هر سطحى از علم و تقوا  مادام العمر آنان از هداىت کتاب الهى منجر شود، 

ـ  به شرط آن که زبان اىن کتاب را درک کند ــ مى تواند از آن بهره گىرد )هًُدى ِللّناِس؛ بقره / 185(. ـ
نظام تعلىم و تربىت اسالمى، باىد زمىنٔه بهره گىرى مستقىم و دائمى از قرآن کرىم را براى همٔه دانش آموزان فراهم آورد، در غىر 
اىن صورت اىن ضعف و نقصان در همٔه ارکان اىمان و انجام عمل صالح افراد جامعه تأثىر نامطلوب و غىر قابل جبرانى خواهد گذاشت. 
هرچند دست ىابى به اىن هدف واال و ىگانه وظىفٔه همٔه دروس است، ولى دروس تعلىم و تربىت دىنى، به وىژه درس آموزش قرآن در اىن 

بىن رسالت خاصى برعهده دارد. 
مهم ترىن پىشىنٔه آموزش قرآن، آموزش هاى سنتى است که از دىر باز در همٔه جوامع اسالمى و از جمله اىران وجود داشته است. 
تلقى راىج از آموزش قرآن در سطح عمومى جامعه ــ حداقل در سدٔه اخىر ــ تواناىى روخوانى و روان خوانى قرآن کرىم بوده است؛ 
ىعنى از نظر عموم مردم و بسىارى از مراکز فرهنگى سنتى و حتى بخش قابل توجهى از صاحب نظران، هر فردى که مى توانست قرآن 
را بخواند،   اّولىن مرحلٔه ضرورى و عمومى آموزش را فراگرفته بود. هر چند همىشه براى آموزش مراحل باالتر، به وىژه نسبت به فهم 
قرآن کرىم توصىه هاىى مى شده است، اما پىش از سال هاى اخىر، هىچ آموزش مدون، جدى و وىژه براى عموم مردم نسبت به مراحل 

باالتر از خواندن قرآن وجود نداشته است. 

جامعیت آموزش قرآن
در برنامٔه فعلی آموزش قرآن که از سال 1377 آغاز شده است، جامعىت آموزش قرآن به   عنوان ىک اصل اساسى مورد توجه و 
اهتمام جدى قرارگرفته است. جامعىت آموزش قرآن در صدد آن است که بتواند به گونه اى اهداف و اجزاى آموزش قرآن را ترسىم و 

تدوىن کند که اىن آموزش با آنچه در آىٔه دوم سورٔه مبارکٔه جمعه آمده است، نسبتى قابل قبول داشته باشد. 
از اىن رو، تعرىف آموزش جامع قرآن چنىن است: 

آموزش جامع قرآن، فراىندى است براى دست ىابى به تواناىى خواندن، درک معنا، تدبر در آىات و آشناىى با معارف 
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قرآن به منظور انس و بهره گیرى دائمى از قرآن کرىم و تقوىت اىمان و عمل صالح1. در صورتى که آموزش قرآن به صورت 
جامع انجام شود، دانش آموزان که آحاد جامعه را تشکىل مى دهند، به »سواد قرآنى« دست مى ىابند. امروزه سواد در حوزه هاى مختلف 
علمى منحصر به کسب دانش ىا مهارت نىست؛ بلکه اىن دانش و مهارت باىد به اىجاد و تقوىت نگرش خاصى منجر شود که موجب 

به کار گىرى آموخته ها در زندگى و ارتباط دائمى فرد با آنها باشد؛ و چه بسا زمىنه ساز توسعه و گستردگى آن علم شود. 

سواد   قرآنى
با توجه به جامعىت آموزش قرآن و نکات فوق در کسب »سواد« در حوزه هاى مختلف علوم، مى توان سواد قرآنى را اىن چنىن 

تعرىف کرد: 

»سواد قرآنى، اعتقاد و عالقه به ىادگیرى قرآن کرىم و برخوردارى از دانش و مهارت پاىه به منظور 
بهره گیرى مستمر و مادام العمر از قرآن کرىم و انس دائمى با آن است«. 

مطابق اىن تعرىف سواد قرآنى داراى وىژگى هاى زىر است: 
1 ــ سواد قرآنى ىک نیاز همگانى است. همٔه افراد جامعه با هر وضع اقلىمى، شغلى، اقتصادى، اجتماعى و ... براى 
آن که هوىت انسانى ــ الهى خوىش را بشناسند و از آن مراقبت کنند و زمىنٔه شکوفاىى تدرىجى آن را فراهم آورند، به سواد قرآنى 

نىازمندند.
2ــ سواد قرآنى از ىک حّد پاىه برخوردار است. هر چند افراد با توجه به تفاوت هاىى که در تحصىالت، شراىط اقتصادى 

و اجتماعى دارند، به سطوح مختلفى از سواد قرآنى نىازمندند ولى بهره مندى عموم از ىک حّد پاىه  ضرورى است. 
3ــ حّد سواد قرآنى در طول زمان در حال رشد است. با توجه به شراىط و امکانات مختلف در هر جامعه و نىز تغىىرات 
اىن شراىط در طول زمان، اىن حّد، نىازمند شناساىى و تعرىف خاص است. براى مثال، ممکن است با توجه به شراىط و امکانات فعلى 
در آموزش قرآن، حّد ضرورى خواندن قرآن به صورت معمولى )فارسى خوانى( تعىىن شود اما در آىنده با ارتقاى اىن شراىط، حد ضرورى 

را، خواندن با لحن عربى تعىىن کرد و ىا حـّد برخى از دىگر مهارت هاى پاىه را ارتقا بخشىد.
 4 ــ حداقل سواد قرآنى منجر به عالقه مندى خواندن مستمر قرآن کرىم، فهم تدرىجى معناى عبارات و آىات آن 

می شود و زمینۀ بهره گیرى مادام العمر از آموزه هاى الهى را فراهم می کند. 
هدف از آموزش عمومى قرآن کرىم، نمى تواند صرفاً دست ىابى به دانش و مهارت خاصى دربارٔه قرآن بـاشد، بلکه باىد تواناىى و 
قـابلىتى فـراهم آورد که فرد بتواند ضمن انس و ارتباط دائمى با قـرآن کرىـم، پىوسته خود را در معرض تـزکىه و تعلىم الهى قـرار دهـد 

و از قـرآن کرىم بهره مند شود. 

اجزاى اصلى سواد قرآنى
 با توجه به تعرىف سواد قرآنى مى توان براى سواد  قرآنى سه جزء اصلى در نظر گرفت. اىن سه جزء عبارت اند از: خواندن قرآن 
ـ علىهم السالم  ــ  کرىم، درک معناى عبارات و آىات قرآن کرىم و تدبّر در آىات. تدبّر در آىات که از توصىه هاى اکىد قرآن کرىم و معصومانـ 
است، از مهارت هاى عمومى مى باشد که گاهى در زبان رواىات به عنوان شرط اصلى بهره مندى از قرآن کرىم بىان شده است تا آنجا که 

1ــ از آن جا که جامعىت آموزش قرآن ىکى از اصول حاکم بر اىن برنامه است، اىن اصل و تعرىف فوق در فصل بعدى همىن کتاب بىشتر توضىح داده خواهد شد. 
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رَ فىها«1. ُـّ در رواىتى از حضرت امىر المؤمنىن على ــ علىه السالم ــ نقل شده است که فرمودند: »الَخىَر فى ِقرائَـٍة ال تَـَدب
در صورتى که اىن سه جزء اصلى  سواد قرآنى را در سه وجه ىک هرم نشان دهىم، قاعدٔه اىن هرم که بنىان و اساس نگهدارى 
سه وجه آن است، انس دائمى با قرآن کرىم خواهد بود. انس با قرآن کرىم غىر از نقشى که در اىجاد مهارت هاى پاىٔه سواد قرآنى دارد، 

هم نگهدارنده و حافظ اىن مهارت هاست و هم به عنوان محصول و ثمرٔه اصلى سواد قرآنى محسوب مى شود. 
از اىن رو، مى توان اجزا و ثمرٔه سواد قرآنى را در شکل زىر نشان داد. 

1ــ تواناىى خواندن قرآن  کرىم
2ــ درک معناى عبارات و آىات قرآن کرىم

3ــ تدّبر در آىات
قاعدۀ هرم: انس با قرآن کرىم  

تا  دبستان  پىش  از  قرآن  آموزش  برنامٔه  کلی  و جهت گىری  حاکم  روح  است.  کرىم  قرآن  با  انس  قرآنی،  سواد  جزء  مهم ترىن 
پىش دانشگاهى فراهم آوردن زمىنه هاى الزم براى دست ىابى به انس با قرآن کرىم است. حضرت امىر المؤمنىن على ــ علىه السالم ــ 

مى فرماىند: »ِلـىـَکُن َسمـىـُرَك الُقرآَن«2؛ باىد مونس و همدم تو قرآن باشد. 
انس با قرآن کرىم، مراتب مختلف و مجموعه اى از عالئق و ارتباط با قرآن کرىم است که خواندن مستمر قرآن، درک معناى 
آىات، تدبّر در آن ها و پاىبندى به آموزه هاى الهى در همٔه شئون زندگى مبتنى بر قرآن و عترت، الزمٔه همٔه مراحل و مراتب آن است. 
دست ىابى به اىن امر اّوالً، تدرىجى است و در طول زمان از نظر کمى و کىفى ارتقا مى ىابد؛ ثانىاً، متناسب با اهداف هر ىک از دوره ها و 
پاىه هاى تحصىلى، موجب بهره مندى دانش آموزان از قرآن کرىم مى شود و در نهاىت منجر به کسب تواناىى و عالقه به بهره مندى مستمر 

و همىشگى از قرآن کرىم خواهد شد. 

روىکرد برنامۀ آموزش قرآن در دورۀ ابتداىى
روىکرد، نگاه و جهت گىرى کلى حاکم بر اجزاى ىک برنامه است. معموالً روىکرد هر برنامه، مهم ترىن تفاوت ها و جهت گىرى هاى 
جدىد را نسبت به برنامٔه قبلى شامل مى شود. از اىن رو روىکرد برنامٔه جدىد آموزش قرآن، انس با قرآن کرىم و جامعیت آموزش 
است. مهم ترىن تأثىر اىن روىکرد، بر تعىىن اهداف آموزش قرآن مى باشد. اىن اهداف باىد به گونه اى تعىىن شود که از ىک سو شامل همٔه 
حىطه هاى ىادگىرى؛ ىعنى سه حىطٔه شناختى، مهارتى و عاطفى باشد و از سوى دىگر، همٔه موضوعات ضرورى آموزش قرآن مانند کسب 

مهارت هاى گوناگون قرائت، درک معناى عبارات و آىات قرآن، شناخت قرآن و آشناىى با معارف آن را شامل شود. 
در گذشته، آموزش قرآن در دوره هاى ابتداىى و راهنماىى و حتى دورٔه متوسطه عمدتاً بر کسب مهارت خواندن تأکىد داشت و 
از برنامٔه جامعى براى دست ىابى به فهم معناى عبارات و آىات قرآن برخوردار نبود. اىن فروکاستن آموزش به بخشى از آنچه که باىد 
باشد، آسىب هاى فراوانى به همراه داشت که مهم ترىن آن، خارج شدن آن از ىک آموزش طبىعى و معنادار بود. دانش آموزان به دلىل 
توجه فرهنگ عمومى به قرآن کرىم، اىن درس را با عالقه آغاز مى کردند، ولى پس از مدت کوتاهى، انگىزٔه ىادگىرى کاهش مى ىافت؛ 

زىرا اىشان به دلىل عدم فهم معناى آىات و عبارات قرآن، از برقرارى ارتباط با موضوع ىادگىرى ناتوان بودند. 

1ــ کافى، ج1، ص 36.
2ــ  غررالحکم، ص 111.

قاعده

1

3

2
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هرچند به دلىل جامعىت آموزش، به شىؤه مناسب و با رعاىت ظرفىت روحى و ذهنى دانش آموزان، به ساىر اهداف آموزش قرآن 
نىز توجه شده است، ولى در برنامٔه فعلى آموزش قرآن نىز مهم ترىن هدف در دورٔه ابتداىى، کسب مهارت خواندن قرآن کرىم است.در 

بخش هاى آىنده با اجزاى آموزش قرآن که هرکدام متکّفل دست ىابى به بخشى از اهداف جامع آموزش قرآن اند، آشنا مى شوىد. 

اصول حاکم بر برنامۀ آموزش قرآن در دورۀ ابتداىى1
1ــ توّجه جّدى به موضوع انس به قرآن کرىم و عالقه به ىادگىرى آن در تمام مسائل اعم از تعىىن اهداف، محتوا، روش هاى 

تدرىس و شىوه هاى ارزش ىابى
توضیح: اهداف باىد به گونه اى باشد که با تواناىى هاى ذهنى و روانى دانش آموزان هم خوانى داشته و دست ىافتنى باشد. محتوا 
جذاب و متنوع و در جهت اهداف تنظىم شود. استفادٔه هرچه بىشتر از روش هاىى که منجر به مشارکت خاّلق و حضور فعال دانش آموز 
در فراىند ىاددهى ــ ىادگىرى شود. همچنىن ارزش ىابى منجر به تقوىت حىطٔه عاطفى فراگىر شود و دور از شراىط اضطراب آور انجام 

پذىرد.
2ــ تعىىن اهداف درس قرآن با توجه به اهداف آموزشى و پرورشى دورٔه ابتداىى مصوب شوراى عالى آموزش و پرورش

3ــ جامعىت آموزش قرآن با تأکىد بر آموزش روخوانى و روان خوانى قرآن
توضیح: جامعىت آموزش قرآن ىعنى عالوه بر آموزش روخوانى، روان خوانى که هدف اصلى آموزش قرآن در دورٔه ابتداىى 
است، به ساىر اهداِف آموزش قرآن مانند آشناىى با برخى از دستورات اخالقى و تربىتى قرآن متناسب با سّن فراگىران و زىباخوانى قرآن 

و… توجه شود.
4ــ درنظر گرفتن اهداف مشترک دورهٔ ابتداىى در اهداف درس قرآن و توجه به ارتباط افقى اىن درس با ساىر دروس

توضیح: در درس قرآن به اهداف تربىتى، اخالقى، اجتماعى و… که از اهداف مشترک دورٔه ابتداىى است توجه شده است.
5   ــ تأکىد بر سهل الوصول بودن اهداف، محتوا، روش هاى تدرىس و شىوه هاى ارزش ىابى، با درنظر گرفتن اصول روان شناسى 

ىادگىرى
توضیح: به عنوان مثال، در آموزش روخوانى باىد به برخى اصولی مانند: استفاده از دانسته ها و تجربه هاى قبلى دانش آموزان، توجه 
به تکرار و تمرىن و تجزىٔه اهداف به مراحل مختلف برای دست ىابى تدرىجى به آنها، به وىژه با توجه به استعدادهاى فردى دانش آموزان، توجه 

شود. هم چنىن ارزش ىابى از تواناىى هاى دانش آموزان باىد به احساس موفقىت آنها و تشوىق اىشان به پىشرفت منجر شود.
6  ــ جذاب و دلپذىر بودن محتوا و روش هاى تدرىس، با تأکىد بر استفاده از هنر، به منظور دست ىابى هرچه بىشتر به پىامدهاى 

عاطفى آموزش
7ــ تناسب محتوا با نىازها، عالىق و تواناىى دانش آموزان

8   ــ تأکىد بىشتر بر مهارت هاى عملى نسبت به دانش نظرى به وىژه مهارت هاى سمعى و بصرى
توضیح: آنچه در بىشتر قسمت هاى آموزش قرآن اهمىت دارد، کسب مهارت عملى است تا دانش نظرى؛ براى مثال، چگونگى 
ــٌـ( اهمىت دارد نه تعرىف آن و ىا اىن که تنوىن ترکىبى است از حرکات کوتاه و نون ساکن؛ اىن اصل در انتخاب  ــٍ ـً خواندن نماد تنوىن )ـ
پرگفت   و گوى روخوانى چگونگى اشباع حرکت »هاء« ضمىر است.  از قواعد  مثال، ىکى  براى  نىز کارساز است.  نوع رسم الخط 
همان طور که مى بىنىد، حتى اسم اىن قاعده، سنگىن و نامأنوس است، درحالى که با نوعى نگارش خاص، به بىان اىن قاعده و ىادگىرى 

1ــ اىن اصول حاکم بر همٔه اجزاى برنامٔه آموزش است. از اىن رو باىد برخى از آنها توسط برنامه رىزان،برخى توسط کارشناسان و برخى توسط آموزگاران باىد مورد توجه و عمل 
قرار گىرد.
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آن نىازی نىست و دانش آموز مى تواند بدون نىاز به اىن قاعده، موارد مربوط به آن را کاماًل صحىح بخواند.
9ــ انعطاف پذىرى روش هاى تدرىس با در نظر گرفتن شراىط مختلف

توضیح: استفاده از لوحه در آموزش قرآن بسىار اهمىت دارد، ولى اگر به هر دلىلى لوحه در دسترس نبود، آموزگار تدابىرى 
بىندىشد تا نقش لوحه به شکل دىگرى اجرا شود )از طرىق نوشتن روى تابلو و…( ىا اگر نوار آموزشى موجود نبود، با توجه به نقش 

نوار در زىباخوانى، خوِد آموزگار و ىا احىانًا دانش آموزى که صوت زىباىى دارد، آىات را تالوت کند.
10ــ تأکىد بر الگوگىرى در آموزش قرائت قرآن

توضیح: در آموزش زىباخوانى قرآن به جاى پرداختن به آموزش نظرى تجوىد، به طور عملى بر شنىدن قرائت آىات از نوار آموزشى 
و الگوگىرى از آن تأکىد مى شود. در نوار آموزشى به طور نسبى تمام مهارت هاى تجوىد و زىباخوانى رعاىت شده است. دانش آموزان 

مى توانند با تقلىد و الگوگىرى از نوار به طور عملى برخى از اىن مهارت ها را بىاموزند.
11ــ مبتنى بودن آموزش روخوانى بر سىر سوادآموزى فارسى و استفاده از رسم الخِطّ نزدىک به خّط فارسى

توضیح: با توجه به آموخته هاى دانش آموزان در درس فارسى، مصوت هاى شش گانه و صامت ها در درس قرآن تدرىس نمى شود 
و دانش آموزان براساس آنچه در فارسى آموخته اند، بسىارى از کلمات و عبارات قرآنى را بدون هىچ گونه آموزش جدىدى مى توانند 

بخوانند.
12ــ کلمات و ترکىباتى که از قرآن براى آموزش روخوانى براساس سىر سوادآموزى انتخاب مى شود، باىد حتى االمکان در کتاب 

درسى به نحوى ارائه شود که ارتباط آنها با آىات قرآنى احساس شود.
13ــ اولوىّت دادن به روش هاى فّعال تدرىس و کار گروهى دانش آموزان

توضیح: تقرىبًا در همٔه مراحل آموزش روخوانى، تدرىس با خواندن دانش آموزان آغاز مى شود و معّلم بىشتر نقش هداىت کننده 
دارد و تنها تدرىس برخى موارد خاص مانند آموزش نمادهاى جدىد رسم الخّط قرآن به عهدٔه اوست و ىا در آموزش پىام هاى زندگى، 

دانش آموزان به کمک ىکدىگر و با بىان مصادىقى دربارٔه پىام ها در فراىند ىاددهى ــ ىادگىرى مشارکت جدى دارند.
14ــ استفاده از فّناورى آموزشى متناسب با قداست و شأن قرآن کرىم

توضیح: از سى دى ىا نـوارهاى صوتى و تصوىرى منـاسبى استفاده شود که در آنها آهنگ و ىا رىتـم هاى نـامناسب به کار 
نرفته باشد.

15ــ ضرورت آموزش قرآن توسط آموزگار پاىه

دلىل ضرورت:
1ــ هم خوانى با منطق کلى ضرورت تک معّلمى در دورٔه ابتداىى

2ــ شناخت و ارتباط بىشتر آموزگار پاىه با دانش آموزان
3ــ استفاده از فرصت هاى مناسب براى برقرارى ارتباط افقى مىان دروس فقط براى آموزگار پاىه ممکن است. 

4ــ امکان تنظىم فاصلٔه جلسات تدرىس در طول هفته فراهم مى شود و دىگر لزومى ندارد درس قرآن در دو ساعت پشت سر هم 
و در ىک روز برگزار شود.
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16ــ ارتقاى تواناىى آموزگاران با استفاده از شىوه هاى متنوع و مؤثر 
توضیح: استفاده از روش هاىى که زمىنٔه تعلىم و تعلم همزمان را فراهم نموده و موجب ارتقاى صالحىت هاى حرفه اى آموزگاران 

مى شود؛ ىعنى روش هاى آموزش به نحوى است که موجب ارتقاى تواناىى معّلمان و انس و عالقٔه بىشتر آنها به قرآن کرىم مى شود.
17ــ استفاده از زمان و فضاى مناسب براى آموزش قرآن

توضیح: گاهى به دالىل مختلفى درس قرآن در آخرىن ساعات روز آخر هفته تدرىس مى شود که به هىچ وجه زمان مناسبى 
نىست.

18ــ ضرورت استمرار در آموزش قرآن و رعاىت تعدد و فاصلٔه جلسات تدرىس در طول هفته
19ــ اختصاص دادن مدت زمان آموزش الزم، براى دست ىابى به اهداف درس قرآن

20ــ نظارت و پشتىبانى از برنامٔه آموزش قرآن به منظور تقوىت جاىگاه اىن درس در دورٔه ابتداىى
21ــ وجود وىژگى هاى زىر در شىوه هاى ارزش ىابى ضروری است:

الف( تقوىت عالقٔه دانش آموزان نسبت به ىادگىرى
ب( توّجه به دو اصل تشوىق و احساس موفقىت در فراىند ارزش ىابى

ج  ( حفظ و تقوىت منزلت و اهمىت درس قرآن در مىان ساىر دروس
در ارزش ىابى پىشرفت تحصىلى دانش آموزان، باىد از سخت گىرى هاى بى جا و ىا سهل انگارى پرهىز کرد.

د( حرکت از ارزش ىابى توصىفى به سمت ارزش ىابى کّمى. در شراىط فعلى ارزش ىابى اىن درس در پاىٔه اّول و دوم ابتداىى 
توصىفى و در ساىر پاىه ها مانند ساىر دروس کّمى است. در آىنده نىز شىؤه ارزش ىابی درس قرآن، از نظر کىفی ىا کّمی بودن مانند ساىر 

دروس خواهد بود.
هـ( توجه به اصل تفاوت هاى فردى دانش آموزان

و( دور بودن از محىط هاى اضطراب آور
22ــ اشاعٔه برنامٔه آموزش قرآن از راه هاى گوناگون، به وىژه بهره گىرى از اولىاى دانش آموزان و صدا و سىما 

توضیح: باىد از راه هاى مختلف اولىاى دانش آموزان را با اهداف، روش هاى تدرىس و سطوح مورد انتظار ىادگىرى دانش آموزان 
در درس قرآن آشنا کرد.
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اهداف کلى آموزش قرآن در دورۀ ابتداىى
اهداف کلى آموزش قرآن در دورۀ ابتداىى

1ــ آشناىى با قرآن کرىم به عنوان کالم الهى و کتاب آسمانى
2ــ تقوىت انس و عالقه به قرآن کرىم و ىادگىرى آن

3ــ تواناىى روخوانى قرآن به صورت شمرده و آرام از روى مصحف با رسم الخّط آموزشى
4ــ تواناىى خواندن آىات کتاب درسى به صورت روان ىا آهنگىن

5  ــ آشناىى با قواعد ضرورى روخوانى قرآن
6  ــ حفظ برخى از سوره هاى کوتاه کتاب درسى

7ــ آشناىى با برخى از داستان هاى قرآن کرىم
8    ــ فراگىرى معناى برخى از کلمات ساده و عبارات کوتاه قرآن

9ــ اىجاد و تقوىت عالقه به شنىدن، خواندن و فهم معناى آىات قرآن کرىم
10ــ آشناىى با مفهوم برخى از پىام هاى قرآن

11ــ شناخت و تقوىت استعدادهاى دانش آموزان، در گراىش هاى مختلف آموزش قرآن
اهداف آموزش قرآن در پاىۀ اول ابتداىى 

طبق مصوبٔه جلسٔه 677 شورای عالی آموزش و پرورش در تارىخ 1381/6/7 دانش آموز در دورٔه ابتداىی و نىز پاىان پاىٔه اول 
ابتداىی تواناىی های زىر را کسب می کند:

1ــ به شنىدن قرائت زىبای سوره های کتاب عالقه نشان 
می دهد.

2ــ دوست دارد کتاب قرآن خود را پاکىزه نگه دارد.
3ــ با داستان های قرآنی کتاب آشنا می شود.

زبان  )به  قرآن  ساده  عبارات  از  برخی  معنای  با  4ــ 
کودکانه ىا شعر( آشنا می شود.

کتاب  سوره های  جمعی  و  آهنگىن  خواندن  در  5  ــ 
درسی، مشارکت می کند.

6  ــ با گوش دادن به قرائت آىات قرآن و نگاه کردن به 
ىا  ساده  صورت  به  را  درسی  کتاب  سوره های   ، آنها  عبارات 

آهنگىن می خواند.
7ــ برخی از کلمات و عبارات ساده قرآنی کتاب را بر 

اساس سىر سوادآموزی فارسی می خواند.
در طرح هم سوسازی برنامه های درسی با برنامه درسی 
ملی اهداف ذىل در درس آموزش قرآن پاىه اول ابتداىی اضافه 

شده است.
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1ــ تقوىت قدرت تخىل، تفکر و تعقل
2ــ تقوىت اىمان و باور به خدای ىگانه و ساىر اعتقادات اسالمی

3ــ آشناىی با برخی از آموزه های دىنی و پدىده های طبىعی به عنوان نشانه ها و نعمت های الهی
4ــ تالش در انجام برخی آداب پسندىده و اسالمی

5  ــ آشناىی با مفاهىم برخی از پىام های قرآنی و معنای بعضی از کلمات ساده آنها 
ىکی از اقدامات قابل توجه در برنامه درسی ملی تدوىن جدول الگوی تعىىن اهداف دروس است. اىن الگو ىک جدول دو بُعدی 
اىن الگو تدوىن کنند. اىن جدول شامل  پاىه های مختلف تحصىلی در قالب  باىد اهداف خود را در دوره ها و  است که همٔه دروس 
چهار ستون و پنج ردىف است. ستون ها حاوی عرصه های مختلفی هستند که همٔه حوزه های مربوط به انسان را شامل می شوند. اىن 
حوزه ها عبارتند از »خود، خدا، خلق و خلقت«. منظور از خلق جامعه بشری است که دربردارندٔه همٔه نهادهای جامعه از خانواده تا 
نهاد سىاست و حکومت می باشد و منظور از خلقت نىز آفرىنش الهی اعم از پدىده های مادی و غىرمادی است.همچنىن جدول مذکور 
در پنج ردىف خود پنج عنصر اصلی در تعلىم و تربىت انسان را شامل می شود. اىن پنج عنصر عبارتند از: تفکر و تعقل، اىمان و باور، 

علم، عمل و اخالق.
اىنک می توانىد اهداف کامل شده آموزش قرآن در پاىٔه اول ابتداىی را در آىنٔه اىن جدول که در صفحٔه بعد آمده است، مشاهده 

کنىد.
مطالعه و مالحظٔه دقىق مطالب اىن جدول و برقراری ارتباط هر ىک از اىن اهداف با محتوا، روش های تدرىس و ارزش ىابی که 

تفصىل آنها در همىن کتاب ارائه شده است، می تواند گام مؤثر و مهمی در تحقق اهداف برنامه درسی ملی باشد.
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جدول اهداف آموزش قرآن پاىۀ اّول ابتداىی
     عرصه ها

خلقتخلقخداخودعناصر

تفکر 
و

تعقل

1. پرورش قدرت تخىل
جوارح  و  اعضا  خلقت  در  تفکر   .2

خودش

مانند خالقىت،  با صفات خدا  آشناىی 
مهربانی و بخشندگی و تفکر در آنها 

از  ىک  هر  نقش  دربارهٔ  تفکر 
افراد جامعٔه مربوط به دانش آموز 

)خانواده، همکالسی ها و …(

و  خدا  پدىده های  خلقت  در  تفکر   .1
زىباىی های طبىعت

موجودات  بىن  رابطٔه  دربارٔه  تفکر   .2
در طبىعت

محىط  حفظ  اهمىت  دربارٔه  تفکر   .3
زىست

اىمان،
 باور

1. خود را آفرىدٔه خدا می داند.
2. عالقه به پرتالش بودن و پرهىز از تنبلی 

و سستی
3. عالقه به خواندن قرآن و انس با آن

4. خدا را نگهدارندهٔ خود می داند.

1. ىاد خدا
2. عالقه به کتاب خدا و خواندن آن

3. قرآن کالم خدا است.
دىدن  )با  خدا  به  اىمان  تقوىت   .4

نعمت ها(
و  )ص(  اکرم  پىامبر  به  عالقه   .5

خاندان پاک او 
6. عالقه به برخی از پىامبران الهی

با  )سخن  نماز  خواندن  به  عالقه   .7
خدا(

با  سخن  و  کردن  دعا  به  عالقه   .8
خدا

1. باور به محبت خدا نسبت به 
انسان ها

مردم  نگهدارندٔه  را  خدا   .2
می داند.

موجودات  همٔه  آفرىنندٔه  خداوند   .1
است.

علم

1. آشناىی با نعمت های خدا در وجودش
2. آگاهی از ضرورت پرهىز از اسراف

3. آشناىی با معنای برخی کلمات و عبارات 
ساده و کوتاه قرآنی

و عبارات  کلمات  با روخوانی  آشناىی   .4
سادهٔ قرآن کرىم

در  اسالمی  آداب  برخی  با  آشناىی   .5
زندگی 

6. آشناىی با نماز
زندگی  در  پاکىزگی  اهمىت  با  آشناىی   .7

خود
8. آگاهی از اهمىت و ارزش علم آموزی

1. آشناىی با برخی از سخنان خدا در 
قالب پىام های قرآنی

2. آشناىی با برخی از سوره های قرآن 
کرىم

و  )ص(  اکرم  پىامبر  با  آشناىی   .3
خاندان پاک او

4. آشناىی با برخی از پىامبران الهی
تالوت  آداب  از  برخی  با  آگاهی   .5

کتاب خدا
6. آشناىی با مسجد به عنوان مکانی 

برای عبادت خدا
7. آشناىی با رفتار پىامبر اکرم )ص( و 

خانواده اىشان
داستان های  از  برخی  با  آشناىی   .8

قرآن کرىم

آگاهی از نقش هر ىک از اعضا 
در خانواده

1. آشناىی با برخی از پدىده های طبىعی 
به عنوان نعمت خدا

2. آگاهی از فراىند تولىد نان و ضرورت 
پرهىز از اسراف

3. آگاهی از وقت شناسی و زمان انجام 
کارها
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عمل 

1. احساس شادی
2. مهارت گفتن بسم اللّه در آغاز کارها و 

الحمداللّه در پاىان کارها
3. تواناىی روخوانی عبارات و آىات قرآنی 

کتاب درسی
4. تواناىی در ساخت وساىل سادٔه دستی

و  توحىد  سوره های  حفظ  تواناىی   .5
حمد

6. تواناىی خواندن کلمات قرآنی از روی 
لوحه

7. رعاىت نظافت شخصی

1. شروع کارها با نام خدا
از  برخی  خواندن  در  مشارکت   .2

سوره های قرآن
دوست  خدا  که  کارهاىی  انجام   .3

دارد.
4. تشکر از خدا

1. همکاری با ساىر دانش آموزان 
در فعالىت ها

با  برخورد  در  کردن  سالم   .2
دىگران

3. تشکر از خانواده و دىگران
خانواده  اعضای  همکاری   .4

با هم

1. پرهىز از اسراف کردن و هدر دادن 
نعمت های خدا

2. رعاىت نظافت و حفظ محىط زىست

اخالق

1. احساس رضاىت از احترام به دىگران 
و انجام کارهای خوب

2. سعی در انجام کارها با آرامش
پاداش  درىافت  از  رضاىت  احساس   .3

در برابر سعی و تالش
4.سعی در پرهىز از رفتارهای بد

5. سعی در رعاىت پاکىزگی
)مانند  بد  کارهای  از  پرهىز  در  سعی   .6

حسد و …(

که  کارهاىی  انجام  جهت  در  تالش 
خدا دوست دارد.

1. مهربانی با دوستان
2. احترام به دىگران

اعضای  دوستی  و  محبت   .3
خانواده با ىکدىگر

سعی در پاکىزگی محىط زىست
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محتوای کتاب آموزش قرآن پاىۀ اول دبستان و روش کلی تدرىس دروس آن

کتاب آموزش قرآن پاىٔه اول ابتداىی دارای ىک پىش گفتار و 7 درس است. هر درس در چهار جلسه، ىعنی در ىک ماه تحصىلی 
آموزش داده می شود. محتوای کتاب و روش کلی تدرىس دروس آن به شرح زىر است.

الف( پیش گفتار
سخنی با والدىن و معلمان: با توجه به جاىگاه مهم پدران و مادران در تربىت و رشد همه جانبه دانش آموزان و نىز نقش مؤثّر 
اىشان در پىشبرد برنامٔه درسی قرآن در دورٔه ابتداىی، در ابتدای کتاب درسی دانش آموزان حدود دو صفحه مطلب با عنوان سخنی 
با اولىای دانش آموزان آمده است. مناسب است در ابتدای سال تحصىلی با هماهنگی مدىر محترم آموزشگاه ترتىبی اتخاذ شود تا از 
اولىای دانش آموزان دعوت به عمل آىد و اىن دو صفحه برای آنان خوانده و توضىح داده شود تا اىشان با اطالع از محتوا و روند 
آموزش، معلّم را در رساندن به اهداف قصد شدٔه برنامٔه درسی قرآن ىاری رسانند. اىن پىش گفتار از قسمت های زىر تشکىل شده است.
1ــ ابتدا حدىث شرىفی که از حضرت امىرالمؤمنىن امام علی علىه السالم دربارٔه وظاىف پدر در مقابل فرزند آمده است برای اولىا 

خوانده و دربارٔه آن صحبت کوتاهی انجام شود.
2ــ موارد 7 گانه مورد انتظار که در پىش گفتار کتاب آمده است به زبان ساده برای والدىن توضىح داده می شود.

3ــ ىکی از دروس ىا برخی از موضوعاتی که در پی می آىد به اجمال و اختصار با حضور تعدادی از دانش آموزان به عنوان 
نمونه، برای اولىای دانش آموزان اجرا می شود، تا آنان با چگونگی اجرا و همچنىن زىباىی های درس آموزش قرآن آشنا شوند.

4ــ به اولىا تأکىد شود که نقش الگوىی آنان در خواندن روزانٔه قرآن کرىم بهترىن روش برای تشوىق دانش آموزان به انس با قرآن 
است.

5  ــ پس از مطالب مربوط به والدىن، ضروری ترىن مسائل مربوط به تدرىس کتاب، خطاب به آموزگاران عزىز در پىش گفتار کتاب 
دانش آموزان آمده است. مطالعٔه دقىق اىن صفحات، عالوه بر مطالعه کتاب راهنمای معلم، بسىار مفىد و ضروری است.

ب( محتوا و روش کلی تدرىس دروس
ــ اىن قسمت دارای دو بخش زىر است.

و  ىادگىری  فعالىت های  تدرىس،  آموزشی، روش های  اهداف، محتوا، وساىل کمک  قرآن شامل،  آموزش  1ــ بخش اجزای 
شىوه های ارزش ىابی است.

2ــ بخش فراىند آموزش قرآن؛ اىن فراىند دارای چند مرحله است که توسط معلم تنظىم و اجرا می شود. در زىر جدول مربوط 
به آموزش مراحل و فراىندهای آن و توضىحات مربوطه آمده است. توضىح اىنکه اىن جدول می تواند برای آموزش شعر، پىام، لوحه 

برای آموزش تصوىر در آموزش قرآن مورد استفاده قرار گىرد.

جدول راهنمای آموزش قرآن در دورۀ ابتداىی

روش های ارزش ىابیفعالیت های ىادگیریروش های تدرىسوساىل کمک آموزشیمحتوااهداف
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1ــ موضوع هر درس و تصوىر مربوط به آن: هر درس دارای ىک موضوع خاصی است. اىن موضوع در قسمت های 
مختلف آن درس در قالب های متن، تصوىر و گفت وگو مورد توجه قرار گرفته است. اىن تصوىر در ابتدای هر درس آمده است. دقت 
دانش آموزان به اىن تصوىر و گفت وگو دربارهٔ آن، عالوه بر تقوىت قدرت تخىل و تفکر دانش آموزان، فضای مناسب جهت ورود به 

موضوع درس را فراهم می آورد. 
فرآىند آموزش

1ــ گروه بندی دانش آموزان در گروه های 2 ىا 3 نفره
2ــ معلّم از بچه ها می خواهد هر کدام به تصوىر با دقت نگاه کنند.

3ــ دربارٔه آنچه که در تصوىر دىده اند با دوست ىا دوستان هم گروه خود گفت وگو و تعرىف  کنند.
4ــ دانش آموزان نتىجٔه گفت وگو را برای هم کالسی های خود بگوىند.

نکته: سعی شود بىشتر دانش آموزان در بحث و گفت وگو شرکت کنند.
آن  و  را تشوىق می کند  آنها  معلّم  اشاره کردند  نظر در درس  اهداف و موضوعات مورد  به  5  ــ در صورتی که دانش آموزان 
اهداف را مورد تأکىد قرار می دهد و در غىر اىن صورت معلّم، با پرسش و پاسخ، دانش آموزان را به سوی بىان اهداف مورد نظر سوق 

می دهد.
تذکر مهم: به منظور تقوىت اعتماد به نفس دانش آموزان و جرأت اظهارنظر و مشارکت در گفت وگو و فعالىت های کالسی، در 
صورتی که نظر دانش آموزی صحىح و مناسب نباشد، به طور مستقىم اشتباه او را متذکر نمی شوىم؛ بلکه با پرسش و پاسخ با او ىا ساىر 

دانش آموزان، پاسخ ها را به سوی پاسخ مناسب و صحىح سوق می دهىم.
2ــ شعر مربوط به موضوع درس: معموالً پس از تصور جلسٔه اّول هر درس، شعری آورده شده است. اىن شعر زمىنه ساز 
درک عمىق تر و کاربردی تر موضوع درس و نىز تقوىت کنندٔه انگىزه و عالقٔه دانش آموزان به درس قرآن و موضوع مورد بحث است. 

فراىند آموزش
1ــ پخش شعر از طرىق نوار صوتی )ىا cd( و گوش کردن معلّم و دانش آموزان به آن

2ــ پخش مجدد شعر از نوار )ىا cd( و هم خوانی معلّم و دانش آموزان با آن
3ــ جمع خوانی شعر توّسط معلّم و دانش آموزان بدون نوار صوتی

4ــ خواندن شعر توسط دانش آموزان داوطلب
5  ــ پرسش و پاسخ و گفت وگو با دانش آموزان دربارٔه مفاهىم و مضامىن شعر که مرتبط با موضوع درس و اهداف موردنظر 

است.
موضوعات  دربارٔه  ارزشمند  و  بلند  پىامی  دارای  که  است  زىباىی  و  کوتاه  قرآنی  عبارت  ىا  آىه  قرآنی  پىام  قرآنی:  پیام  3ــ 

اعتقادی، اخالقی، تربىتی، اجتماعی و … است. بدىهی است اىن پىام ها مناسب با درک و فهم کودکان است.
فراىند آموزش

بار هم خوانی  را چند  پىام  معلّم  راهنماىی  و  نوار  با کمک  دانش آموزان  و  نوار پخش می شود  از طرىق  آن  ترجمٔه  و  پىام  1ــ 
می کنند.

2ــ معلّم از دانش آموزان می خواهد که به کمک تصوىر پىام قرآنی دربارٔه آن با دوستان هم گروه خود، گفت وگو کرده و سپس 
نظر خود را برای کالس بىان می کنند. برای درک بىشتر مفهوم پىام، خوب است معلم از دانش آموزان بخواهد که برخی مصادىق دىگر 

پىام را عالوه بر آنچه در تصوىر مربوط آمده است، بىان کنند.
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3ــ جمع خوانی پىام قرآنی توسط معلّم و دانش آموزان بدون نوار صوتی
4ــ درخواست خواندن پىام از دانش آموزان داوطلب

4ــ سوره و شعر مربوط به آن
مراحل آموزش

1ــ آماده کردن لوحٔه سوره و نوار آموزشی و دستگاه پخش صوت قبل از ورود به کالس
2ــ نصب لوحٔه سوره

3ــ پخش قرائت سوره و تدرىس آن1
4ــ شعر هر ىک از سوره ها که با مفاهىم آن سوره ارتباط دارد را به روش شعرهای مربوط به تصاوىر اول هر درس، تدرىس و 

تمرىن می شود.
5  ــ فعالیت ها

مراحل آموزش
1ــ دانش آموزان به تصوىر نگاه می کنند و با کمک معلّم به اهداف مدنظر اشاره کرده و دربارٔه آنها گفت وگو می کنند.

2ــ معلّم دانش آموزان را به سمت بىان اهداف سوق می دهد.
3ــ معلّم سعی می کند اغلب ىا همٔه دانش آموزان را به شرکت در بحث تشوىق کند.

6  ــ داستان: در کتاب آموزش قرآن، دو نوع داستان آمده است. نوع اول داستان هاىی دربارٔه قرآن و نوع دوم داستان هاىی از 
قرآن کرىم است مانند داستان کودکی حضرت موسی )ع(

مراحل آموزش
بىان  برای دوستانشان  را  نظر خود  ىکدىگر گفت وگو کرده و سپس  با  به داستان  مربوط  1ــ دانش آموزان دربارٔه تصوىرهای 

می کنند.
2ــ معلّم به کمک تصاوىر، داستان مربوط را به زبان کودکانه برای دانش آموزان تعرىف می کند. متن کامل مربوط به هر ىک از 

داستان ها در بخش دوم همىن کتاب در درس مربوط به آن داستان آمده است.
7ــ روخوانی: در کتاب آموزش قرآن، کلمات و عباراتی از قرآن کرىم به منظور آموزش روخوانی آمده است. منظور از 

روخوانی خواندن کلمات و عبارات به صورت آرام و شمرده و ىا حداقل بخش بخش است.
مراحل آموزش

1ــ لوحٔه درس بر روی تخته سىاه ىا استقرار آن بر روی مىز معلم به صورت منشور نصب شود.
را  آنها  و دسته جمعی  به صورت بخش بخش  هم  بچه ها  و  اشاره می کند  لوحه  کلمات  به بخش های  به روش صحىح  معلّم  2ــ 

می خوانند.
3ــ معلّم از دانش آموزان داوطلب می خواهد که هر کدام ىک سطر را به صورت بخش بخش بخوانند.

4ــ دانش آموزان به صورت فردی از روی کتاب درسی شان می خوانند.
تذکّر: 

1ــ مکث بىن بخش ها برای تقوىت تشخىص ترکىب حروف و حرکات مهم و ضروری است.
1ــ در بخش دوم کتاب در توضىحات مربوط به درس اول، روش تدرىس سوره ها در ذىل سورٔه توحىد با تفصىل بىشتر بىان شده است. بدىهی است ساىر سوره های کتاب نىز به 

همىن روش تدرىس می شود.
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2ــ برخی دانش آموزان کلمات و عبارات را بخش بخش و برخی آرام و شمرده می خوانند، معلّم توضىح می دهد که هر دو خوب 
و درست است؛ همچنىن می گوىد بچه ها هر کس دوست دارد می تواند کلمات و عبارات را شمرده بخواند.

8   ــ ىادآوری: در اىن بخش، مطالب دروس گذشته برای دانش آموزان ىادآوری و جمع بندی می شود. اىن امر موجب تثبىت 
و تعىىن ىادگىری می شود. ضمناً اىن موضوع برای دانش آموزان ضعىف، کارکرد جبرانی و تقوىت کنندگی نىز دارد.

مراحل انجام فعالیت
1ــ امکانات و ابزار الزم برای ساخت رحل تهىه می شود.

2ــ معلّم مرحله به مرحله ساختن رحل را به کمک دانش آموزان انجام می دهد.
3ــ از دانش آموزان می خواهند که رحل ساخته شده را رنگ آمىزی و تزىىن کنند.

9ــ قرآن در تابستان: در پاىان کتاب برای هر هفته از ماه های فصل تابستان ىک صفحه از عبارات قرآنی در نظر گرفته شده 
است، تمرىن خواندن اىن عبارات، از ىک سو مهارت های کسب شده در روخوانی قرآن را تثبىت می کند و از سوی دىگر زمىنه ساز 

انس با قرآن کرىم و خواندن مستمر آن است.
مراحل آموزش

1ــ تعدادی از دانش آموزان متن درس آخر را می خوانند.
2ــ دانش آموزان دربارهٔ مطالب ارائه شده گفت وگو می کنند و نظرات خود را برای دانش آموزان دىگر بىان می کنند.
3ــ معلّم ضمن ارائٔه توضىحات الزم، دانش آموزان را به خواندن آىات هر صفحه در فصل تابستان تشوىق می کند.

4ــ معلّم دانش آموزان را به حفظ و نگهداری و احترام به کتاب درسی قرآن خود تشوىق می کند و از آنها می خواهد که اىن کتاب 
را در قفسٔه کتاب های خود به خوبی نگهداری کنند و ىا آن را به مدرسه ىا مسجد محل تحوىل دهند.

در اىن قسمت به دلىل اهمىت روش صحىح اشاره به بخش های کلمات، اىن روش به تفصىل بىان می شود.

نحوۀ اشارۀ صحیح به بخش هاى کلمات
بازشناسى  به  امر منجر  اىن  اّولىه در آموزش روخوانى قرآن است.  به حروف و حرکات، از مهم ترىن گام هاى  اشارٔه صحىح 
در  مهارت  اىن  دانش آموزان مى شود. کسب  توسط  کلمات  ترکىب بخش هاى  و  آنها  و دقت در صحىح خواندن  حروف و حرکات 
روخوانى قرآن، همچون جاىگاه شناخت حروف و حرکات در خواندن و نوشتن زبان فارسى و نىز مانند ىادگىرى چهار عمل اصلى در 
رىاضى، از اهمىت خاصى برخوردار است. اگر اىن آموزش، صحىح و کامل انجام شود، مهم ترىن سنگ بناى مهارت خواندن صحىح 

قرآن گذاشته شده است و درغىر اىن صورت حتى در سال هاى باالتر نىز باىد اىن مرحله از آموزش با دقت انجام شود.
اشاره به حروف و حرکات معموالً به کمک خط بر ىا وسىله اى مانند خط کش انجام مى شود. از آنجا که هنگام اشاره کردن، 

دست ىا ثابت است و ىا متحرک، روش صحىح اشاره در دو بخش زىر توضىح داده مى شود.

الف( اشارۀ ثابت: در اىن نوع اشاره، دست ثابت است. اىن شکل از اشاره در موارد زىر انجام مى شود.
ـ  « در بخش هاى داراى اىن گونه حرکات؛ مانند: ــــُ

ـــــِ 1ــ اشاره به حرکات »  ــَ

ُخـِلـَق



16

ـ  «؛ ممکن است در  ـ  « اشاره مى کند تا دانش آموزان همه با هم بگوىند »  ُخ آموزگار با خط بر ىا وسىلٔه مشابه دىگرى به حرکت »  ــُ
ـ   « بگوىند »  اُ  «. به آنها تذکر مى دهىم هر حرکت را با حرف آن بخوانند.  ىکى دو بار اّول، برخى از دانش آموزان به جاى اىن که بگوىند »  ُخ
ـ  « اشاره مى شود تا آن ها بگوىند  ـ  « و آن گاه به حرکت »  ــَ ـ  « اشاره مى کنىم تا دانش آموزان بگوىند »  ِل سپس با کمى مکث به حرکت »  ــِ

»  َق  «.
ـ  (: اشاره به تنوىن مانند اشاره به حرکات کوتاه است؛ ىعنى براى اشاره به تنوىن، دست ثابت است  ـ ــٌ ـًـ ــٍ 2ــ اشاره به تنوىن )  ـ

ـ  « اشاره مى شود؛ مانند: ـ  « ىا »  ــٌ ـٍ ـ  « ىا »  ـ ـً و به »  ـ

                 َحـَرًجـا          َاَحـٍد               َولَـٌد
ـ  « اشاره مى کند تا دانش آموزان  ـَ ـ  « اشاره مى کند تا دانش آموزان بگوىند »َحـ« و سپس به »  ـ ـَ در کلمٔه »  َحـَرًجـا  « آموزگار به »  ـ
ـ  « اشاره مى کند تا  ـ  « اشاره مى کند تا دانش آموزان بگوىند »  َجـن  «. همچنىن در کلمٔه »  َاَحـٍد  « آموزگار به »  ــٍ ـً بگوىند »  رَ  « و آنگاه به »  ـ

ـ  « اشاره مى کند تا دانش آموزان بگوىند: »  ُدن  «. دانش آموزان بگوىند »  ِدن  «. در کلمٔه »  َولَـدٌ  « نىز آموزگار به »  ــٌ
تذکّر: دقت کنىد فلش هاىی که در اىن کلمات کشىده شده است، فقط نشان دهندٔه اشارٔه شما به حرکات است، نه اىن که باىد اىن 

فلش ها را رسم کنىد.

ب( اشارۀ متحرک: در اىن نوع اشاره، دست حرکت مى کند. اىن شکل از اشاره در موارد زىر پىش مى آىد.
1ــ اشاره از حرف به سوى حرکات بلند ) ا، ىـ، ى، و ( در بخش هاى داراى اىن گونه ترکىبات، مانند: 

نــوحـىـهـا
ـ  « به سوى صداى »  و « اشاره مى کند، دانش آموزان مى گوىند » نو« آن گاه از  آموزگار درحالى که به کمک خط بر، از حرف »  ن
ـ  « به سوى »  ا  « اشاره مى شود تا بگوىند  ـ  « و باالخره از حرف »  ه ـ   « اشاره شده و آنها مى گوىند »  حـى حرف »حـ« به سوى صداى »  اى

»  ها  «.
توجه دارىد که فلش ها فقط مسىر حرکت دست را نشان مى دهد، نه اىن که باىد اىن فلش ها رسم شود.

ـٰذا« به آن اشاره مى شود تا  تذکّر: اشاره به الف کوتاه )ـــٰــ( دو حالت دارد: چنانچه الف کوتاه روى حرف باشد، مانند کلمٔه »ه
دانش آموزان بگوىند »  ها «؛ و چنانچه الف کوتاه روى پاىٔه »ٰى« باشد، در اىن صورت مثل صداى بلند اشاره مى شود؛ مانند کلمٔه » هُـدٰى  « 

ـ   « اشاره مى شود تا دانش آموزان بگوىند »دا«. که از حرف »د« به سوى » ـــٰـ

2ــ اشاره از حرکت کوتاه به سوى عالمت سکون؛ مانند:

 َاۡمـِهـۡلـُهـۡم

ـ(  ـۡ ـ  « به عالمت )  ـ ـِ ـ  «، آن گاه از صداى »  ـ ـ ( اشاره مى کند تا دانش آموزان بگوىند »  َاۡم ـۡ ـ  « به عالمت )   ـ ـَ آموزگار از حرکت »  ـ
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ـ ( اشاره مى شود تا بگوىند »  ـُهـۡم«. ـۡ ـ  « به عالمت ) ـ ـُ ـ  « و سپس از حرکت »  ـ اشاره مى کند تا بگوىند »  ـِهـۡل
3ــ اشاره به تشدىد در بخش هاى داراى حرف مشّدد مانند: 

 َحـقَّ

ـ  « آن گاه آموزگار  ـ  « به سوى عالمت تشدىد اشاره مى کند، دانش آموزان مى گوىند »  َحـق ـَ آموزگار درحالى که از حرکت کوتاه »  ـ
پس از کمى مکث، با توجه به حرکت حرف تشدىد، به صورت ثابت ىا متحرک به آن حرکت اشاره مى کند. در مورد مثال باال با اشارٔه 

ـَـ« اشاره مى شود و بچه ها مى گوىند »  َق  «. دو مثال دىگر: ثابت به حرکت »ـ

لَـّمـا        نُـَنـّجـى
ـ  « به سوى صداى  ـ  « به سوى عالمت تشدىد و آن گاه پس از کمى مکث از حرف »  م ـَ آموزگار در کلمٔه »  لَّما « ابتدا از حرکت »  ـ
ـ  « به سوى تشدىد و آن گاه پس از کمى مکث، از حرف  ـَ ـ «، سپس از حرکت »  ـ ـُ »  ـا  « اشاره مى کند. در کلمٔه دوم نىز، ابتدا به حرکت »  ـ

ـ  « به سوى صداى »  ى « اشاره مى شود. » ج
نکته: وجود کمى مکث بىن اشاره به بخش اّول حرف مشّدد و بخش دوم آن ضرورى است. اىن امر به خوبى به دانش آموزان 

مى آموزد که حرف داراى تشدىد در  واقع دو حرف است و دو بار خوانده مى شود.

توجه:
با اشارٔه شما، بخش ها و کلمات را به صورت دسته جمعى بخوانند. ممکن است  1ــ از دانش آموزان بخواهىد که هم زمان 
برخى از دانش آموزان، بعضی از بخش ها را زودتر ىا دىرتر از اشارهٔ شما بخوانند؛ از آنها بخواهىد با اشاره بخوانند و عقب ىا جلو 

نىفتند.
2ــ در آموزش لوحه ها، ابتدا دانش آموزان به روش فوق، کلمات و عبارات را دسته جمعى مى خوانند و پس از کمى تمرىن، 
آغاز  قوى تر  دانش آموزان  از  همىشه  را  انفرادى  پرسش  انجام شود.  نىز  انفرادى  به صورت  آموزگار خواندن  اشارٔه  با  است  خوب 

می کنىم.

چند تذکّر
در آموزش روخوانى توجه به نکات زىر ضرورى است:

1ــ آموزگار محترم! از خواندن کلمات بپرهىزىد؛ بلکه به روش فوق کمک کنىد تا خود دانش آموزان کلمات و عبارات را روخوانى 
کنند.

2ــ استفاده از لوحه و اشارٔه صحىح به بخش هاى کلمات و خواندن بخش بخش آنها توسط دانش آموزان به صورت دسته جمعى و 
انفرادى، مهم ترىن نقش را در کسب مهارت روخوانى دارد و عدم توجه کافى به انجام اىن امر، در کسب اىن مهارت اختالل جدى اىجاد 

مى کند. 
3ــ مناسب ترىن شىوه براى خواندن کلمات، آن است که دانش آموز با دىدن هر بخش از کلمه، همان بخش را بلند بخواند؛ ىعنى 



18

الزم نىست که دانش آموز ابتدا در ذهن خود، همٔه بخش هاى کلمه را مرور کند سپس تمام آن را ىک جا بلند بخواند. شما با تأکىد بر نحوه 
مناسب خواندن، دانش آموزان را کمک کنىد تا بدون اضطراب، کلمات را به روش صحىح، شمرده و آرام بخوانند. سرعت خواندن 

بخش ها با توجه به تواناىى فردى دانش آموزان و با تمرىن، به تدرىج افزاىش مى ىابد.
4ــ دانش آموزان براى کسب مهارت روخوانى، به فرصت کافى نىاز دارند. اىن فرصت را با توجه به استعدادهاى متفاوت آنها 

در اختىارشان بگذارىد و انتظار نداشته باشىد که همه در ىک زمان به مهارت موردنظر دست ىابند.
5  ــ الزم نىست دانش آموزان لوحٔه درس را در ىک جلسه آن قدر تکرار کنند تا همٔه آنها بتوانند کلمات را به صورت روان 
بخوانند؛ بلکه تمرىن و تکرار هر لوحه در ىک جلسه به آمادگى دانش آموزان و شوق و رغبت آنها بستگى دارد. فرصت هاى بعدى، 

مهارت آنها را به حد انتظار مى رساند.
6  ــ دانش آموزان را تشوىق کنىد که هر روز، درس قرآن را در خانه براى والدىن خود بخوانند.

وساىل آموزشی و کمک آموزشی
ابزارها و رسانه هاى آموزشى جزئى از لوازم فراىند ىادگىرى است. اىن ابزارها و رسانه ها هرچه از تنّوع و جذابىت بىشترى 

برخوردار باشد، بر عمق و وسعت ىادگىرى مى افزاىد. رسانه هاى مورد استفاده در درس قرآن عبارت اند از:
1ــ کتاب درسى: کتاب درسى، حلقٔه اتصال بىن برنامه رىزان، معلمان، دانش آموزان، اولىاى آنها و افکار عمومى جامعه است 

به طورى که هىچ رسانٔه آموزشى دىگرى از اىن نقش و اهمىت برخوردار نىست.
ارکان مهم برنامٔه درسى مانند روىکرد، اهداف آموزش، منطق سازماندهى محتوا، روش هاى آموزش و شىوه هاى ارزش ىابى، 

درکتاب درسى تجلّى مى ىابد.
2ــ لوحۀ آموزشى: لوحه، قسمتى از متن کتاب است که به صورت تصوىر و ىا نوشته ، در ابعاد بزرگ تر،براى تسهىل امر 

ىادگىرى به کار مى رود.
آموزگار جهت تمرکز و جلب توجه دانش آموزان، لوحه را در کالس، پىِش  روى دانش آموزان نصب مى کند و به روشى که توضىح 

داده خواهد شد، از دانش آموزان مى خواهد تا سوره هاى کوتاه ىا کلمات و عبارات قرآنى را بخوانند.
3ــ نوار آموزشى: ىکى از مؤثرترىن مهارت ها در آموزش هر درس به وىژه آموزش زبان، مهارت گوش  دادن است. بنابراىن 
نوارهاى آموزشى که وسىله اى ساده و قابل دسترس براى عموم است، با بهره گىرى از گوش فرادادن به آىات در دست ىابى به مهارت 

قرائت قرآن بسىار مفىد و مؤثر است.
معلمان محترم با استفاده از ضبط صوت و نوار آموزشى، در واقع قارى تواناىى را به کالس مى برد و ضعف هاى موجود را 

جبران مى کند.
دانش آموزان با تقلىد و الگو گرفتن از قرائت نوار، به تدرىج مى توانند شبىه نوار بخوانند و به مهارت هاى قرائت صحىح دست 

ىابند.
در نوار آموزشى عبارات و آىات به صورت کوتاه، با نظم و ترتىب بىشترى نسبت به نوارهاى راىج، و با صوتى رسا و تلفظى 

واضح قرائت شده است. 
4ــ کتاب راهنماى معلم: به منظور ارتقاى تواناىى معلم و کسب توفىق بىشتر در دست ىابى به اهداف آموزشى، کتاب راهنماى 
معلم ضرورى است. معموالً هرکتاب راهنماى معلم، از دو بخش اصلى تشکىل مى شود. در بخش اول، کلىاتى دربارٔه اهداف، محتواى 
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کتاب، روش هاى آموزش و ارزش ىابى پىشرفت تحصىلى و در بخش دوم، توضىحات جزئى دربارٔه هر درس ارائه مى شود.
معلم با مطالعٔه دقىق کتاب راهنما، از ىک سو با طرح درس و اهداف خاص هر درس آشنا مى شود و با بهره گىرى از شىوه هاى 
تدرىس ارائه شده بر توفىقات خود در دست ىابى به اهداف آموزشى مى افزاىد و از سوى دىگر با استفاده از توضىحات و دانستنى هاىى 
دىگر که مخصوص معلم است، تواناىى خود را در پاسخ دادن به پرسش هاى احتمالى دانش آموزان ارتقا مى بخشد و با اعتماد و اطمىنان 

بىشترى در کالس حضور مى ىابد. 
اىن کتاب زمىنٔه خالقىت و ابتکار بىشتر در معلم را نىز فراهم مى آورد.

5  ــ نرم افزار آموزش قرآن پاىه اّول ابتداىی: اىن نرم افزار که برای دانش آموزان تهىه شده است می تواند ضمن اىجاد 
انگىزه و تقوىت عالقه دانش آموز به ىادگىری قرآن، زمىنه های سرگرمی او و نىز آموزش غىرمستقىم را در کودک فراهم آورد.

)همکاران محترمی که ماىل به استفاده از اىن نرم افزار می باشند می توانند از طرىق ادارات مناطق و نواحی و ىا معاونت فناوری 
سازمان پژوهش و برنامه رىزی آموزشی اقدام به تهىه اىن نرم افزار نماىند.(

6  ــ وب گاه )ساىت( گروه درسی قرآن: آموزگاران محترم و اولىای دانش آموزان می توانند با مراجعه به وب ساىت گروه 
درسی قرآن،ضمن استفاده از مطالب و برنامه های آن، هرگونه اظهارنظر و پىشنهاد خود را در زمىنه اصالح و تکمىل برنامه درسی و 

کتاب آموزش قرآن با گروه درسی قرآن در مىان بگذارند.
quran-dept.talif.sch.ir:)وب گاه )وب ساىت
quran-dept@talif.sch.ir:)پىام نگار )اىمىل

پىش از بىان روش کلی تدرىس هر ىک از موضوعات آموزش قرآن پاىٔه اول ابتداىی، مناسب است معلم محترم، اقدامات زىر را 
به عنوان فعالىت های پىش از تدرىس انجام دهد. اىن فعالىت ها به بازدهی تدرىس می افزاىد.

فّعالّیت های پیش از تدرىس
1ــ مطالعۀ کتاب راهنماى معلم: خوب است آموزگار محترم ىک بار کتاب راهنماى معلم را به طور کامل و دقىق مطالعه 
کند تا به طور کامل نسبت به مسائل مختلف آموزش قرآن اطالع الزم را پىدا کند. همچنىن پىش از تدرىس هر درس، مطالب خاص 

مربوط به آن درس را که در بخش دوم همىن کتاب آمده است مجددًا به دقت مطالعه کند.
2ــ آماده کردن دستگاه پخش صوت و نوار آموزشى: پىش از تدرىس، از سالم بودن دستگاه پخِش صوت مطمئن شوىد 
و نوار آموزشى و محلى را که باىد در آن جلسه پخش شود مشخص کنىد. مناسب است حداقل ىک بار پىش از تدرىس نوار آموزشى 

و سورهٔ مربوط به آن درس را گوش کنىد تا با آمادگى و تسلط بىشترى سوره تدرىس شود.
3ــ آماده کردن لوحه: لوحٔه مربوط به درس را که شامل سوره هاى کوتاه و روخوانى کلمات و عبارات قرآنى مى شود از قبل 

آماده کرده و در محل مناسبى در کالس نصب کنىد.
4ــ پیش بینی و تهیه ساىر وساىل کمک آموزشی: به منظور اىجاد جذابىت و تقوىت ىادگىری، همچنىن تعمىق و عىنی 

کردن موضوعات ىادگىری متناسب با هر فعالىت، از برخی وساىل ساده کمک آموزشی استفاده شود.
مثالً می توان برای تدرىس داستان نان در درس دوم با آوردن ىک خوشه گندم، مقداری آرد و تکه ای نان فضای آموزش را با 

نشاط، عىنی و جّذاب کرد.
در صورت امکان استفاده از سی دی ها، فىلم ها و تصاوىر آموزشی به تناسب موضوع بسىار مفىد است.
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رفع اشکالت روخوانی
اعتماد  و عدم  دّقت، شتابزدگی، اضطراب  مهارت روخوانی، عدم  مانند ضعف  عواملی  به  دانش آموزان  اشکاالت روخوانی 
تقوىت مهارت روخوانی دانش آموزان شود که  تکرار می تواند موجب  تمرىن و  بدىهی است در صورتی  آنها مربوط است.  نفس  به 

اشکاالت روخوانی اىشان به شىؤه صحىح از سوی آموزگار برطرف شود.
پىش از بىان شىؤه رفع اشکاالت روخوانی، توجه به اصول زىر برای توفىق بىشتر در اىن امر ضروری است.

1ــ رفع اشکال همراه با تشوىق دانش آموز نسبت به آنچه صحىح خوانده است، باشد تا موجب تقوىت اعتماد به نفس او گردد.
2ــ رفع اشکال باىد به نحوی انجام شود که موجب اضطراب دانش آموز نشود.

3ــ حتی االمکان خود دانش آموز، اشکال خوىش را برطرف کند.
4ــ رفع اشکال، موجب صرف وقت بىش از حد و ىا تشدىد اضطراب دانش آموز نشود.

5  ــ آموزگار نباىد بالفاصله حالت صحىح کلمه را بخواند و همچنىن به دانش آموزان تذکر دهد در صورتی که ىکی از دوستانشان 
کلمه ای را اشتباه خواند، بالفاصله اشکال او را تصحىح نکنند.

6  ــ رفع برخی از اشکاالت دانش آموزان به تمرىن بىشتر و مرور زمان نىاز دارد. از اىن رو آموزگار نباىد انتظار داشته باشد که 
همٔه اشکاالت آنها بالفاصله و در ىک جلسه برطرف شود.

روش رفع اشکالت روخوانی دانش آموزان: با توجه به اصول فوق، آموزگار ىکی از روش های زىر ىا ترکىبی از آنها را برای 
رفع اشکال انتخاب می کند. اىن روش ها عبارتند از:

1ــ در حىن خواندن دانش آموز، به او تذکّر نمی دهىم بلکه صبر می کنىم تا او کلمه و ىا عبارت را به طور کامل بخواند. سپس در 
صورت لزوم به وی تذکّر می دهىم.

2ــ پس از تشوىق دانش آموز از او می خواهىم همان عبارت را ىک بار دىگر با آرامش و دقت، به وىژه با خوب دىدن حرکات، 
بخواند.

توّجه: بسىار مناسب است همىشه به عنوان گام اوِل رفع اشکال، از اىن شىوه استفاده شود.
3ــ توجه دانش آموز را به کلمه ای که غلط خوانده است جلب کرده و از او می خواهىم که به صورت بخش بخش کلمٔه مورد نظر 

را بخواند.
4ــ در صورت بروز اشکال مجدد از سوی دانش آموز، با طرح سؤال، شکل صحىح و غلط کلمه را مقاىسه می کنىم و از او 

می خواهىم تا شکل صحىح را بگوىد.
5  ــ معلم می تواند کلمه را روی تخته نوشته و از همٔه دانش آموزان بخواهد تا با اشارهٔ او، آن کلمه را به صورت بخش بخش 

بخوانند.
تذکّر: 

1ــ برخی از دانش آموزان لکنت زبان دارند و عبارات را با مکث ىا تکرار و به کندی می خوانند. آموزگار ضمن برخورد لطىف، 
مناسب و طبىعی سعی می کند آنها، در َانظار ساىر دانش آموزان خجالت زده نشوند و مورد تمسخر قرار نگىرند. ضروری است موفقىت 

اىن گونه دانش آموزان را در ساىر فعالىت ها مورد تأکىد قرار داد تا موجب اعتماد به نفس بىشتر اىشان شود.
2ــ مناسب است دانش آموزان را به گروه های چند نفره تقسىم کنىم و عبارات قرآنی دروس را برای ىکدىگر بخوانند و اشکاالت 
روخوانی و قرائت ىکدىگر را اصالح کنند. سعی شود دانش آموزان ضعىف با دانش آموزان قوی، هم گروه شوند تا برای ىکدىگر مفىدتر 

باشند و نتىجٔه بهتری حاصل شود.
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ارزش ىابی پیشرفت تحصیلی درس قرآن در پاىۀ اول ابتداىی
از وىژگی های مهم ارزش ىابی پىشرفت تحصىلی به شىوهٔ توصىفی، درهم تنىدگی تدرىس، تمرىن و ارزش ىابی است. ىعنی هر فعالىت 
ىادگىری به وىژه در درس قرآن می تواند تدرىس، تمرىن ىا ارزش ىابی باشد. هرگاه معلم ىکی از سوره های کتاب، پىام های قرآنی، روخوانی 
کلمات و عبارات قرآنی ىا ساىر بخش های کتاب را تدرىس ىا تمرىن می کند، همزمان تواناىی ها ىا ضعف های احتمالی دانش آموزان را 
تشخىص می دهد. بدىهی است معلم ىا اتخاذ تدابىر الزم و ىا بهره گىری از روش های تدرىس و شىوه های رفع اشکاالت دانش آموزان 
در جبران نواقص و ضعف دانش آموزان می کوشد. همچنىن در چارچوب توصىه ها و روش های ارائه شده در کتاب »راهنمای معلم 
در ارزش ىابی توصىفی« کُد 53/5 وىژهٔ معلمان پاىه اول و دوم ابتداىی، وضعىف علمی و تواناىی دانش آموزان را ثبت کرده تا به تدرىج با 

راهنماىی های الزم بر تواناىی های اىشان بىفزاىد و از ضعف هاىشان بکاهد.
جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس قرآن پاىٔه اول ابتداىی دربارٔه هر ىک از بخش های کتاب آموزش قرآن 

در صفحه بعد به تفصىل آمده است.

رسول اکرم صّلی اهلل علیه و آله فرمودند:

» هرکسی در کودکی قرآن بخواند، 

به او عقل و دانش داده می شود.«

کتاب کنُز الُعّمال، جلد 1، صفحه 547
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س قرآن پایۀ اّول ابتدایی
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی در

جدول اهدا

عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

خواندن

جمع خوانی

مشارکت در یادگیری 
قرآن کریم

ــ شرکت در جمع خوانی 
درسی  کتاب  سوره های 

و حفظ سوره

خیلی خوب
هماهنگی کامل را در جمع خوانی سوره ها رعایت می کند و در طول سال دو سورٔه دلخواه را از حفظ می خواند.

خوب
ک هم کالسان یا متن کتاب در طول سال، دو سوره را از حفظ می خواند.

در جمع خوانی شرکت می کند و با کم

قابل قبول
ک سوره را از حفظ می خواند.

با توصیه های معلم در جمع خوانی شرکت می کند و با راهنمایی معلم یا هم کالسان، در طول سال ی

ش
نیازمند آموز

ک معلم یا هم کالسان و یا متن کتاب می تواند تا پایان سال سوره ای را از حفظ بخواند.
به ندرت در جمع خوانی شرکت می کند و با کم

روخوانی

کسب مهارت 
روخوانی قرآن کریم

ــ خواندن صحیح و 
بخش بخش کلمات و 

عبارات قرآنی 
کتاب درسی

خیلی خوب
کلمات و عبارت قرآنی کتاب درسی را صحیح و شمرده می خواند.

خوب
ش می خواند.

ش بخ
کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحیح و بخ

قابل قبول
ش می خواند و می تواند در برخی از موارد اشتباهات خود را اصالح کند.

ش بخ
بیشتر کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحیح و بخ

ش
نیازمند آموز

ش می خواند.
ش بخ

کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را با راهنمایی معلم به صورت صحیح و بخ

آموزه های قرآنی

آداب خواندن قرآن

رعایت آداب 
خواندن قرآن

رعایت آداب خواندن 
قرآن کریم

خیلی خوب
آداب اولیٔه 1 خواندن قرآن را رعایت می کند.

خوب
بیشتر آداب خواندن قرآن را رعایت می کند.

قابل قبول
برخی از آداب خواندن قرآن را رعایت می کند.

ش
نیازمند آموز

در رعایت آداب خواندن قرآن پیوسته به یادآوری معلم نیازمند است.

پیام قرآنی

درک 
پیام های قرآنی

کلی  مفهوم  بیان  ــ 
از  برخی  و  پیام 
در  آن  سادٔه  مصادیق 

زندگی

خیلی خوب
با توضیحات کافی مفاهیم و مصادیق پیام های قرآنی را با زبان کودکانه بازگو می کند.

خوب
مفاهیم و مصادیق بیشتر پیام های قرآنی را با زبان کودکانه بازگو می کند.

قابل قبول
با راهنمایی معلم، مفهوم و مصداق پیام های قرآنی را با زبان کودکانه بازگو می کند.

ش
نیازمند آموز

ک معلم نیازمند است.
در بیان مفهوم و مصداق پیام های قرآنی پیوسته به کم

داستان های قرآنی

آشنایی با 
داستان های قرآنی

داستان های  بیان  ــ 
زبان  به  کتاب درسی 

ساده

خیلی خوب
ش بازگو می کند.

ک تصاویر و با ذکر جزئیات به زبان خود
داستان های کتاب را به کم

خوب
ش بازگو می کند.

ک تصاویر و به صورت کلی به زبان خود
داستان های کتاب را به کم

قابل قبول
ش بازگو می کند.

ک تصاویر به زبان خود
داستان های کتاب را با راهنمایی معلم یا هم کالسان و یا به کم

ش
نیازمند آموز

ک تصاویر، پیوسته به یادآوری معلم نیازمند است.
در بیان داستان های کتاب به کم

ش آموزان پایٔه اول ابتدایی رعایت کنند، عبارت است از: پاکی و پاکیزگی، سکوت هنگام شنیدن قرآن و احترام به قرآن
1ــ آداب اولیه ای که انتظار است دان
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آشناىى خانوادۀ دانش آموزان با برنامۀ آموزشى قرآن و نقش حماىتى آنها
دو کانون مهم خانواده و مدرسه از مؤثرترىن نهادهاى جامعه در تعلىم و تربىت کودکان است. هرچه اىن دو کانون، نقش خود 
را بهتر اىفا کنند و از هماهنگى بىشترى برخوردار باشند، دست ىابى به اهداف تعلىم و تربىت با موفقىت بىشترى همراه خواهد بود. از 

اىن رو، ارتباط خانه و مدرسه مى تواند زمىنٔه اىن آشناىى و هماهنگى را فراهم آورد.
بسىار مناسب است در آغاز سال تحصىلى و با کمک مدىرىت مدرسه از والدىن دانش آموزان دعوت کنىد تا دربارٔه دروس به وىژه 
درس قرآن و نقش حماىتى والدىن از اىن درس گفت وگو شود. خانواده به وىژه مادران از اىن امر استقبال مى کنند. در اىن جلسه، با 

استفاده از پىش گفتار کتاب دانش آموزان، مى توانىد مطالب زىر را طرح کنىد:
1ــ توصىه به خواندن دقىق پىش گفتار کتاب

2ــ کودکان عزىزمان باىد با تشوىق ها و راهنماىى هاى الزم و به موقع، سادگى ىادگىرى قرآن را احساس کنند و با کسب موفقىت 
در اىن راه، هرچه بىشتر به ىادگىرى قرآن عالقه مند شوند. آنها باىد احترام به قرآن و کوشش در راه آشناىى با آن را از ما بىاموزند و با 
مشاهدٔه اخالق و رفتار ما درک کنند که همه مى خواهىم آن گونه باشىم که خدا دوست دارد. آنها باىد عالقه به قرآن، عمل به دستورات 

خدا، مهربانى به مردم و اخالق و رفتار اسالمى را عمالً از بزرگ ترها بىاموزند.

دانستنی های معّلم

فّعالّیت های ىادگیری برای ارتقای سواد قرآنی معّلمان پاىۀ اّول ابتداىی
حداقل دانش و مهارتى را که ىک مسلمان براى بهره گىرى مستمر از قرآن کرىم نىاز دارد، سواد قرآنى نامىده مى شود. معلّمان 
گرامى معموالً واجد اىن تواناىى اند. به منظور ارتقاى اىن تواناىى در اىن کتاب، پس از توضىحات مربوط به روش تدرىس هر درس در 
بخش دانستنى هاى معلّم، عالوه بر توضىحاتى دربارٔه شىؤه رفع اشکال برخی از کلمات درس، قسمتى به عنوان »گامى به سوى درک 
معناى آىات قرآن« ارائه شده است. تمرىنات اىن قسمت به کمک  ترجمٔه آىات آن درس و آموخته هاى قبلى معلّمان، انجام مى شود. 

سعى کنىد اىن تمرىن ها را انجام دهىد تا تواناىى شما در درک معناى آىات قرآن کرىم افزاىش ىابد. 
فهرست الفباىى کلمات ترجمه شده در پاىان کتاب آمده است. هرگاه معناى کلمه اى را فراموش کردىد، مى توانىد به اىن قسمت 

مراجعه کنىد.

»اگر حتصیل کرده های کشور، روزی یک صفحه قرآن 
با توجه به معنای آن بخوانند و در آن تدّبر کنند، غوغایی 

برپا می شود. 
حتقق این امر به فرهنگ سازی و تدبیر نیاز دارد«.

از بیانات مقام معظم رهبری
در دىدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی با اىشان

در تارىخ 86/9/17
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جدول بودجه بندی آموزش قرآن پاىۀ اّول ابتداىی در طول سال تحصیلی

        هفته
هفتۀ چهارمهفتۀ سومهفتۀ دومهفتۀ اّولماه

مهر

درس اّول، جلسٔه چهارمدرس اّول، جلسٔه سومدرس اّول، جلسٔه دومدرس اّول، جلسٔه اّول

جشن آغاز 
آموزش قرآن

پىام قرآنی )بسم اللّه …( 
شعر به نام خدا

تمرىن پىام قرآنی درس
سورٔه توحىد )لوحٔه 1( 

شعر سورٔه توحىد

تمرىن سورٔه توحىد
پىام قرآنی )سالم( 

فّعالّىت ىادگىری )نّقاشی(

آبان

درس دوم، جلسٔه چهارمدرس دوم، جلسٔه سومدرس دوم، جلسٔه دومدرس دوم، جلسٔه اّول
تصوىرخوانی 

شعر )نعمت های خدا( 
پىام قرآنی )الحمداللّه(

سورٔه کوثر )لوحٔه 2(
شعر سورٔه کوثر

تمرىن سورٔه کوثر 
فّعالّىت ىادگىری )داستان نان(

پىام قرآنی )شکر الهی( 
فّعالّىت ىادگىری )گفت وگو(

آذر

درس سوم، جلسٔه چهارمدرس سوم، جلسٔه سومدرس سوم، جلسٔه دومدرس سوم، جلسٔه اّول

تصوىرخوانی 
شعر )خانٔه ما(

سورٔه عصر )لوحٔه 3( 
شعر سورٔه عصر

تمرىن سورٔه عصر 
پىام قرآنی )نىکی به والدىن( 

فّعالّىت ىادگىری )بازی نماىشی(

تمرىن سورٔه عصر 
تمرىن پىام قرآنی 

درس داستان )هدىٔه پدربزرگ(

دی

درس چهارم، جلسٔه چهارمدرس چهارم، جلسٔه سومدرس چهارم، جلسٔه دومدرس چهارم، جلسٔه اّول
تصوىرخوانی

شعر )آرزوی من(
قرآن بخوانىم )لوح های 4 و 5(

قرآن بخوانىم )لوحه های 6و 7(
سورٔه ناس )لوحٔه 8(

شعر سورٔه ناس

تمرىن سورٔه ناس 
داستان )مهربان ترىن معلّم(

قرآن بخوانىم )لوحه های 9 و 10(
قرآن بخوانىم )لوحه های 11 و 12(

داستان )هدىٔه با ارزش(

ىادآوری 1بهمن

درس پنجم، جلسٔه سومدرس پنجم، جلسٔه دومدرس پنجم، جلسٔه اّول
تصوىرخوانی 

شعر )منم بچه مسلمان(
پىام قرآنی )نماز(

قرآن بخوانىم )لوحه های 13 و 14(
سورٔه حمد )آىات 1 تا 4 لوحه 15(

شعر سورٔه حمد

تمرىن سورٔه حمد )آىات 1 تا 4(
سورٔه حمد )آىات 5 تا 7، لوحٔه 15(
قرآن بخوانىم )لوحه های 16 و 17(

اسفند

درس ششم، جلسٔه سومدرس ششم، جلسٔه دومدرس ششم، جلسٔه اّولدرس پنجم، جلسٔه چهارم
تمرىن سورٔه حمد 

قرآن بخوانىم )لوحه های 18 و 19(
پىام قرآنی )پاکىزگی(

تصوىرخوانی
قرآن بخوانىم )لوحٔه 20(

سورٔه فلق )لوحٔه 21(
شعر سورٔه فَلَق

قرآن بخوانىم )لوحٔه 22(

تمرىن سورٔه فلق
پىام قرآنی )دعا و علم آموزی(

قرآن بخوانىم )لوحٔه 23(

ــــفروردىن

درس هفتم، جلسٔه اّولدرس ششم، جلسٔه چهارم
تمرىن سورٔه فلق
تمرىن پىام قرآنی

قرآن بخوانىم )لوحه های 24 و 25(
داستان )کالس قرآن(

تصوىرخوانی
قرآن بخوانىم )لوحه های 26 و 27(

اردىبهشت

درس هفتم، جلسٔه چهارمدرس هفتم، جلسٔه سومدرس هفتم، جلسٔه دوم

ىادآوری 2
سورٔه نَصر )لوحٔه 28(

شعر سورٔه نَصر
داستان )کودکی حضرت موسی 

علىه الّسالم(

تمرىن سورٔه نصر
پىام قرآنی )محمد رسول اللّه و صلوات(

قرآن بخوانىم )لوحه های 29 و 30(

تمرىن سورٔه نصر
تمرىن پىام قرآنی

قرآن بخوانىم )لوحه های 31 و 32(

تمرىن و ىادآوری دروستمرىن و ىادآوری دروستمرىن و ىادآوری دروستمرىن و ىادآوری دروسخرداد
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بخش دوم

روش آموزش دروس 
و 

دانستنی های معلم

درس اول: به نام خدا، بسم اهلل
درس دوم: نعمت های خدا

درس سوم: خانۀ ما
درس چهارم: قرآن بخوانیم

یادآوری 1
درس پنجم: کودک مسلمان

درس ششم: مدرسۀ ما
درس هفتم: پیامبران خدا

یادآوری 2
درس آخر: در تابستان نیز قرآن بخوانیم
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به نام خدا،بسم الٰل

جلسۀ اول: هفتۀ اول مهرماه
1ــ جشن قرآن )فّعالّىت کالسی(

 2ــ تصوىرخوانی
جلسۀ دوم: هفتۀ دوم مهرماه

1ــ پىام قرآنی )بسم اللّه …(
2ــ شعر )به نام خدا بسم اللّه(

جلسۀ سوم: هفتۀ سوم مهرماه
1ــ تمرىن پىام قرآنی درس
2ــ سورٔه توحىد )لوحٔه 1(

3ــ شعر سورٔه توحىد
 جلسۀ چهارم: هفتۀ چهارم مهرماه

1ــ تمرىن سوره توحىد
2ــ پىام قرآنی )سالم(

3ــ فّعالّىت ىادگىری )نماىش و نّقاشی(

درس اول
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اهداف 
1ــ اىجاد فضای جّذاب برای تقوىت انگىزه و عالقه به ىادگىری قرآن
2ــ آشناىی با ادِب آغاز کردن کارها با گفتن بسم اللّه الرحمن الرحىم

3ــ آشناىی با پىام قرآنی و معنای بسم اللّه الرحمن الرحىم و معنای دو کلمٔه سادٔه آن
4ــ تقوىت عالقه به شنىدن آىات سورٔه توحىد

5  ــ تواناىی خواندن سورٔه توحىد به صورت دسته جمعی
6  ــ آشناىی با ادب سالم کردن در معاشرت با دىگران

7ــ تالش و عالقه به تفکر و تعقل دربارٔه آفرىده های خدای مهربان
8  ــ تقوىت عالقه به خواندن روزانه قرآن کرىم

مواد و رسانه ها
کتاب درسی، نوار ىا سی دی آموزشی و کتاب راهنمای معلّم

راهبردها و روش های ىاددهی ــ ىادگیری
تصوىرخوانی، پرسش و پاسخ، گوش دادن، همىاری و مشارکت، بحث و گفت وگو

به نام خدا،بسم اهلل
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چارچوب آموزش در هر جلسه

هفتۀ اّول مهرماه
جشن آغاز آموزش قرآن

هدف: تقوىت عالقه به ىادگىرى قرآن
همان گونه که در بخش کلىات بىان شد، توجه به حىطٔه عاطفى در دورٔه ابتداىى از اهمىت خاصى برخوردار است. بدىهى است 
که اولىن جلسٔه آموزش قرآن، همىشه در خاطرٔه دانش آموزان خواهد ماند و در نگرش اىشان به اىن درس نقش به سزاىى دارد. چه خوب 
است با برگزارى جشنى جّذاب و به ىاد ماندنى، خاطرٔه خوش و شىرىنى از آموزش قرآن براى کودکان عزىزمان به جا گذارىم؛ هرچند که 

همٔه جلسات آموزش قرآن به وىژه در پاىٔه اول ابتداىى باىد دوست داشتنى و جّذاب باشد.
براى دست ىابى به اىن هدف، در هفتٔه دوم مهرماه با برگزارى جشن آغازىن، آموزش قرآن را شروع کرده و کتاب درسى آموزش 
قرآن را به دانش آموزان هدىه دهىد. همکاران عزىز با بهره گىرى از خالقىت و تجربه هاى شخصى خود مى توانند ىک جشن خوب و 

جّذاب برگزار کنند، نکات زىر نىز مى تواند شما را در اىن کار ىارى کند.
1ــ بهتر است جشن را با حضور و همکارى اولىاى دانش آموزان برگزار کنىد.

2ــ با توجه به امکانات و فرهنگ محلّى، فضاى کالس را تا حّد امکان تغىىر دهىد؛ از قبىل: نصب نوارها و کاغذهاى رنگى، 
المپ هاى چشمک زن و تابلوهاى قرآنى و…

3ــ تا حّد امکان از مسئوالن منطقه و ىا مدىر مدرسه براى شرکت در جشن دعوت کنىد.
4ــ با کمک اولىاى دانش آموزان، مدىر مدرسه و افراد نىکوکار، با توجه به فرهنگ و امکانات محلى از دانش آموزان و اولىاى 

آنها پذىراىى به عمل آورىد.
5  ــ کتاب هاى آموزش قرآن را در کاغذ کادو بسته بندى کرده و همراه با ىک شاخٔه گل براى هدىه به دانش آموزان آماده کنىد.

6  ــ در شروع برنامٔه جشن، ىکى از دانش آموزان پاىٔه اول ىا پاىه هاى دىگر ىک سورٔه کوچک را با صوت زىبا بخواند.
7ــ ىک گروه از دانش آموزان مدرسه، سرود زىباىى را در ارتباط با قرآن بخوانند.

8   ــ شخصى که از منطقه و ىا مدىر مدرسه براى سخنرانى در جشن دعوت مى شود با زبان کودکانه و به اختصار کامل دربارٔه 
اهمىت و ارزش آموزش قرآن صحبت کند.

9ــ درصورتى که دانش آموزانى مى توانند سوره هاىى از قرآن را بخوانند، براى هم کالسى هاى خود قرائت کنند و جاىزه بگىرند.
10ــ کتاب آموزش قرآن را به دانش آموزان بدهىد و با زبانى کودکانه، دربارهٔ تمىز نگه داشتن آن صحبت کنىد.

11ــ در صورت امکان چىزى مانند مداد فانتزى، ىک شاخه گل و… به هرىک از دانش آموزان هدىه بدهىد.
12ــ در ىک فرصت مناسب و در مکان دىگرى مطالب مقدمٔه کتاب آموزش قرآن را براى اولىاى دانش آموزان بخوانىد و توضىح 

دهىد ىا دست کم از آنها بخواهىد که آن را مطالعه کنند.
13ــ در صورت امکان، از مراسم فىلم بگىرىد ىا عکس بردارى کنىد و عکس چاپ شده ىا سى دى فىلم را به دانش آموزان هدىه کنىد.
14ــ در صورت امکان، با ىک نماىش عروسکى و گفت  و گوى مناسب، ارزش و اهمىت ىادگىرى قرآن و خشنودى خداى مهربان 

از اىن کار خوب را براى دانش آموزان بىان کنىد.
15ــ خوب است معلم در روز جشن آغازىن و نىز در همٔه زنگ هاى قرآن، با لباس مناسب و شاخه گلى بر لباس خود، در کالس 

حاضر شود.
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هفتۀ دوم مهرماه

حیِم« ۡحٰمِن الـرَّ ِه الـرَّ الف( پیام قرآنی »بِۡسِم الّلٰ
مراحل و روش آموزش

1ــ پىام و ترجمٔه آن از طرىق نوار پخش می شود و دانش آموزان با کمک نوار و راهنماىی معلّم، پىام قرآنی را چند بار هم خوانی 
می کنند.

2ــ معلّم از دانش آموزان می خواهد که دربارٔه پىام قرآنی و تصاوىر آن با ىکدىگر گفت وگو کنند. همان طور که مالحظه می کنىد 
هر ىک از تصاوىر به ترتىب بىان گر موضوعات زىر است:

تصوىر اول: آموزگار با گفتن »بسم اللّه الرحمن الرحىم« و نوشتن آن بر روی تخته، درس را آغاز می کند.
تصوىر دوم: دانش آموزان دختر با گفتن »بسم اللّه الرحمن الرحىم« از خانه خارج شده و به سوی مدرسه می رود.

تصوىر سوم: کودکی که با گفتن »بسم اللّه الرحمن الرحىم« خوردن غذا را آماده می کند.
تصوىر چهارم: دو کودک با گفتن »بسم اللّه الرحمن الرحىم« خواندن قرآن را آغاز می کنند.

3ــ معلم از بچه ها می پرسد: شما چه کارهای دىگری را با نام خدا آغاز می کنىد؟
4ــ جمع خوانی پىام قرآنی توّسط معلّم و دانش آموزان بدون نوار صوتی

5  ــ بىان معنای دو کلمٔه »ِاۡسم« و »َاللّه« حتی االمکان با پرسش از خود دانش آموزان
6  ــ پرسش پىام قرآنی از دانش آموزان داوطلب
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ب( شعر »به نام خدا، بِسم الّلٰه«
مراحل آموزش

1ــ پخش شعر »به نام خدا، بسم اللّه« از طرىق نوار صوتی و گوش کردن معلم و دانش آموزان به آن 
2ــ پخش مجدد شعر از نوار و هم خوانی معلّم و دانش آموزان با آن
3ــ جمع خوانی شعر توسط معلم و دانش آموزان بدون نوار صوتی

4ــ پرسش شعر از دانش آموزان داوطلب
5  ــ توّجه دادن دانش آموزان به مضامىن و آموزه های شعر )ترجمه کامل(

توجه: شعرهای کتاب در زمان های خالی ساىر دروس نىز به صورت خواندن دسته جمعی تمرىن می شود. 
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هفتۀ سوم مهرماه

ج( تمرىن پیام قرآنی درس )جمع خوانی(
مراحل آموزش

1ــ جمع خوانی پىام قرآنی توّسط دانش آموزان بدون نوار صوتی
2ــ پرسش پىام قرآنی از دانش آموزان داوطلب

د( آموزش سورۀ توحید
مراحل آموزش

1ــ آماده کردن لوحٔه سوره و نوار آموزشى و دستگاه پخش صوت قبل از ورود به کالس
2ــ نصب لوحه در وسط تختٔه کالس

3ــ پخش قرائت سوره از نوار: همان طور که در بخش کلىات بىان شد، هر آىٔه سوره، سه بار در نوار خوانده شده است. از 
دانش آموزان بخواهىد بار اول، به قرائت نوار گوش کنند، بار دوم، همراه با آن زمزمه کنند و بار سوم، همراه با نوار به طور دسته جمعى 
بخوانند. در هنگام پخش نوار، در هر سه مرحله معلم همزمان با نوار با اشاره به زىر کلمات، آىات سوره را نشان مى دهد. به اىن ترتىب، 
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چشم دانش آموزان کلمات را از روى لوحه مى بىند، گوش آنها کلمه و آىات را از نوار مى شنود و زبان اىشان همراه با نوار آىات را 
مى خواند.

و  نوار  شنىدن  ضمن  دانش آموزان  بلکه  نىست  موردنظر  حرکات  و  حروف  تشخىص  آموزش،  از  مرحله  اىن  در  کنىد  توجه 
همخوانى با آن، با شکل کلى عبارات و آىات سوره آشنا مى شوند. از اىن رو، آموزگار و والدىن دانش آموزان نباىد انتظار داشته باشند 

که دانش آموز با تشخىص حروف و حرکات، کلمات سوره را بخواند.
ساىر آىات نىز به روش مشابه پخش شده و معلم ضمن نشان دادن لوحه از دانش آموزان مى خواهد هر آىه را ابتدا گوش داده 

سپس همراه و همزمان با نوار بخوانند. اىن کار را تا پاىان سوره ادامه مى دهىم.
پس از پخش هر آىه سه بار، ىک بار سوره به طور کامل )هر آىه فقط ىک بار( از نوار پخش مى شود. هنگام پخش کامل سوره، 
معلم مجددًا به روش قبل، کلمات و آىات را نشان مى دهد و از دانش آموزان مى خواهد تا اىن بار نىز، همراه با نوار بخوانند. به اىن 

ترتىب، آموزش سوره پاىان مى پذىرد.
در آموزش سوره، توجه به نکات زىر ضرورى است:

و خواندن  نوار  به  لوحه، گوش دادن  به  کردن  نگاه  که  ىادگىرى  فعالىت  در  دانش آموزان  همٔه  که  باشد  داشته  توجه  معلم  1ــ 
دسته جمعى است، به طور فعال مشارکت داشته باشند. بدىهى است در صورت نىاز، معلم به شىؤه مناسب و با محبت و صمىمىت، براى 

اىن مشارکت جمعى به دانش آموزان تذکر مى دهد.
2ــ از دانش آموزان بخواهىد که صداى خود را از نوار بلندتر نکنند تا همه بتوانند در طى آموزش، صداى نوار را به خوبى 

بشنوند و از آن الگو بگىرند.
پرهىز  نابجا  تأکىدهاى  و  سخت گىرى  از  البته  بخوانند.  نوار  شبىه  مى توانند  که  آنجا  تا  کنىد  تشوىق  را  دانش آموزان  3ــ 

کنىد.
4ــ شرکت دسته جمعى دانش آموزان در خواندن سوره، انتظار نهاىى از اىن آموزش است و هر دانش آموزى که در اىن فعالىت 
جمعى شرکت مى کند، به حّد انتظار دست ىافته است. بدىهى است برخى از دانش آموزان تواناىى فراخوانى سوره ىا حتى حفظ سوره 

را پىدا مى کنند؛ اىن گونه دانش آموزان را تشوىق مى کنىم.
5  ــ گاهى ممکن است دانش آموزان در خواندن دسته جمعى آىات، برخى کلمات ىا اتصاالت را صحىح ادا نکنند. بعضى از 

اشتباهات راىج در اىن سوره و شىوهٔ رفع آنها به شرح زىر است:
ـ  5ــ عدم اتصال صداى » ـِه « در »بسم اللِه « به حرف »ر« در »الّرحمن« و نىز »ِن« به »ر« در »الّرحىم«؛ ىعنى در هر دو کلمه  1ـ
حىِم« را با تأکىد بر اتصال به حرف »ر« مشّدد، تلفظ  ِن الـرَّ ۡحمّٰ تشدىد »ر« به خوبى تلفظ نمى شود. در اىن صورت، معلم آىٔه »ِبۡسِم اللِّّٰه الـرَّ

مى کند و از دانش آموزان مى خواهد اىن آىه را به همىن صورت بخوانند.
ـ  5ــ تلفظ حرف »لَـ  « در »لَۡم ىَِلۡد َو لَم ىولد« به صورت »ىَـ «؛ آموزگار با تلفظ صحىح اىن آىه و تأکىد بر تلفظ »لَـ« و نشان دادن  2ـ

حالت زبان و دهان، شىؤه تلفظ صحىح اىن حرف را به دانش آموزان مى آموزد.
به  »و«  اداى صحىح حرف  بر  تأکىد  با  نىز  را  کلمه  اىن  تلفظ صحىح  آموزگار  »کُُفًفا«؛  به صورت  »کُُفًوا«  کلمٔه  تلفظ  ـ  5ــ  3ـ

دانش آموزان مى آموزد.
خوب است معلم دانش آموزان را به حفظ سورٔه توحىد تشوىق کند.
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هـ( مراحل آموزش شعر سورۀ توحید
1ــ پخش »شعر« مربوط به سورٔه توحىد از طرىق نوار صوتی و گوش کردن معلم و دانش آموزان به آن

2ــ پخش مجدد شعر از نوار و هم خوانی معلّم و دانش آموزان با آن
3ــ جمع خوانی شعر توّسط معلّم و دانش آموزان بدون نوار صوتی

4ــ پرسش شعر از دانش آموزان داوطلب
ضمن گفت وگو و پرسش و پاسخ از دانش آموزان برخی از مضامىن شعر سورٔه توحىد مورد تأکىد و توجه بىشتر قرار گىرد؛ 

مانند:
ــ خدا خالق و آفرىنندٔه کوه و درخت، درىا و همه چىز است.

ــ هىچ کس مثل خدا نىست.
ــ خدای بزرگ برای ما پدر و مادر مهربان آفرىده است.
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هفتۀ چهارم مهرماه

و( تمرىن سورۀ توحید
مراحل آموزش

1ــ نصب لوحٔه آموزش سورٔه توحىد در جای مناسب
2ــ جمع خوانی سورٔه توحىد توّسط دانش آموزان از روح لوحه همراه با نوار صوتی 

3ــ پاسخ به پرسش های مربوط به سورهٔ توحىد توسط دانش آموزان ابتدا از دانش آموزان مستعد و داوطلب و سپس ساىر دانش آموزان

ز( پیام قرآنی » َسالٌم َعلَیکُۡم« 
مراحل آموزش

بار هم خوانی  را چند  پىام  معلّم  راهنماىی  و  نوار  با کمک  دانش آموزان  و  نوار پخش می شود  از طرىق  آن  ترجمٔه  و  پىام  1ــ 
می کنند.

2ــ معلّم از دانش آموزان می خواهد که دربارٔه پىام قرآنی و تصاوىر آن با ىکدىگر گفت وگو کنند. همان طور که مالحظه می کنىد 
تصاوىر اىن پىام، خورشىد را نشان می دهد که با طلوع خود به گل ها، پرندگان و بچه های خوب سالم می کند.

3ــ جمع خوانی پىام قرآنی توّسط معلّم و دانش آموزان بدون نوار صوتی
4ــ بىان معنای کلمٔه »َسالم« حتی االمکان با پرسش از خود دانش آموزان، خوب است به دانش آموزان بگوىىم برخی از کلمات 

قرآن و فارسی مانند هم هستند مانند سالم، کتاب، نور.
5  ــ پرسش پىام قرآنی از دانش آموزان داوطلب
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ح( فّعالّیت های ىادگیری
1ــ از دانش آموزان خواسته می شود دربارٔه سالم کردن به ىکدىگر، ىک نماىش ساده و کوتاه را بازی کنند. اىن نماىش می تواند 

دربارٔه موضوعات مختلفی باشد؛ مانند:
ــ کی به کی سالم می کند )کوچک تر به بزرگ تر، کودک به پدر و مادر، دانش آموز به معلم و …(

ــ شکل های مختلف سالم کردن )دست دادن، سالم پلىس و …(
2ــ معلّم فعالىت دانش آموزان را به سمت هدف اىن صفحه هداىت می کرد.

آنچه در اىن بخش ارائه مى شود، به منظور افزاىش داناىى و تواناىى معلم محترم در آموزش قرآن است. بىان اىن مطالب براى 
دانش آموزان ضرورت ندارد و نباىد تصور شود که حتماً باىد به نوعى اىن مطالب را براى آنها بىان کرد. بدىهى است آشناىى با اىن مطالب، 
بر توفىق هاى معلم در آموزش قرآن مى افزاىد و مى تواند در پاسخ دادن به برخى از پرسش هاى احتمالى دانش آموزان نىز مورد استفاده قرار 

گىرد. اىنک به ترتىب مطالب درس دوم، موضوعات زىر ارائه مى شود:

الف( محتوا و مفهوم کلى سورۀ توحید
افراد مختلفى از اهل کتاب دربارهٔ اوصاف پروردگار از پىامبر اکرم )ص( سؤاالتى مى کردند. مشرکان قرىش، بت ها را نشان 
مى دادند و مى گفتند: اىنها خداىان ما هستند، تو نىز خداى خود را توصىف کن. نزول اىن سوره پاسخى به سؤاالت مکرر آنها بود. اىن 

سوره به نام هاىى خوانده شده که معروف ترىن آن توحىد است؛ زىرا در اىن چهار آىٔه کوتاه، تمام اصول توحىد ذات و صفات آمده است.
اىن سوره همچنىن اخالص نامىده شده است؛ چون هر کس اىن اسماء و اوصاف را درىابد و به حقاىق و معانى آنها اىمان آورد، 

از هرگونه گمراهى، شرک و نفاق رهاىى ىافته و در نّىت و عمل اخالص مى ىابد.

ب( ترجمۀ سورۀ توحید
حىِم ۡحٰمِن الـرَّ ِبۡسِم اللِّّه الـرَّ  

به نام خداوند بخشندٔه مهربان  
ُه َاَحٌد 1ــ ُقۡل ُهـَو اللّٰ

بگو: حقىقت اىن است که خدا ىکتاست  
َمُد ُه الصَّ 2ــ َالّلّٰ

خداونِد بى نىاز  
3ــ َلۡم َىِلۡد َو َلۡم ىوَلۡد

نه زاىىده و نه زاىىده شده است )نه فرزندى دارد و نه فرزند کسى است(  
4ــ َو َلۡم َىُکۡن َلهوُکُفًوا َاَحٌد

و نىست براى او هىچ همتاىى  

دانستنی های معّلم
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ج( گامى به سوى درک معناى آىات و عبارات قرآنى
همان طور که مى دانىد اهداف آموزش قرآن به طور جامع درنظر گرفته شده است؛ ىعنى هر چند مهم ترىن هدف در دورٔه ابتداىى 
کسب تواناىى روخوانى قرآن است ولى به طور ضمنى، آشناىى با معناى برخى از عبارات و آىات سادٔه قرآن نىز مورد توجه قرار مى گىرد، 
از اىن رو، خوب است معلمان محترم نىز با انجام برخى از تمرىن هاىى که در بخش دانستنى هاى معلم در هر درس آمده است، تواناىى 

خود را در معنا کردن عبارات و آىات قرآن افزاىش داده تا انس خود را با کالم الهى تقوىت کنند.

٭ ٭ ٭

٭ با استفاده از ترجمٔه آىات درس، معناى صحىح اىن کلمات را عالمت بزنىد.
ـ  به  از    1ــ ِب

   2ــ اِسم  نام  گناه
   3ــ َاللّّٰه  پروردگار  خدا

ن  بخشنده  آمرزنده    4ــ َرۡحمّٰ
   5  ــ َرحىم  مهربان  توانا
   6  ــ ُقۡل  گفت  بگو

٭ ٭ ٭
٭ آىات و عبارات قرآنى زىر را به کمک تمرىن باال و معناى کلمات داده شده، ترجمه کنىد.

ال: نىست، نه َرّب: پروردگار  ُهـَو: او، آن 
نَۡحُن: ما َحۡمد: سپاس و ستاىش  ااِّل: جز  ٰـّه: خدا، معبود  اِل

ُقۡل ُهــَو َرّبى 1ــ 
…  …  …  1من است.

َه  ِااّل ُهـَو  ـٰ ال ِالــ 2ــ 
 … … ىى …  … 

ُقـِل اۡلَحۡمُد ِللّٰه2  3ــ 
        …     …   براى  …  است.

َك َو اۡذُکـِر ۡاسـَم َربِـّ 4ــ 
    … ىاد کن  …  …   ت را

1ــ هر سه نقطه )...( معّرف ىک کلمه است.
2ــ ِللِّٰه = ِلـ + اللّٰه
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ُن ۡحمّٰ ُقۡل هُــَو الـــرَّ 5  ــ 
        …   … )خداى( …  است.

حىُم ُن الـرَّ ۡحمّٰ هُـَو الـرَّ 6 ــ 
           …      …          …    است.

ُن    َعلَّـَم الُۡقرآَن  ۡحمّٰ َالـرَّ 7ــ 
  خداى …  ىاد داد   …   را.

َو اللُّٰه َغفوٌر َرحىٌم 8  ــ 
           و …  آمرزندٔه   …  است.

نَحُن َانصاُر اللِّٰه 9ــ 
…  ىاران  …  هستىم.
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نعمت های خدا

جلسۀ اّول:	هفتٔه	اّول	آبان	ماه	
١ــ	تصویرخوانی	
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جلسۀ سوم:	هفتٔه	سوم	آبان	ماه	
١ــ	تمرین	سورٔه	کوثر	

٢ــ	فعالّیت	یادگیری	)داستان	نان(	
	جلسۀ چهارم:	هفتٔه	چهارم	آبان	ماه	
١ــ	پیام	قرآنی	)شکر	الهی(	

٢ــ	فّعالّیت	یادگیری	)گفت	وگو(	

درس دوم
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نعمت های خدا

اهداف 
١ــ	آشنایی	با	پدیده	های	طبیعی	به	عنوان	نعمت	های	خدای	مهربان	

٢ــ	آشنایی	با	ادب	تشکر	از	خدا	به	خاطر	نعمت	های	او	
٣ــ	توانایی	خواندن	سورٔه	کوثر	به	صورت	دسته	جمعی

٤ــ	آشنایی	با	حضرت	زهرا	)س(	به	عنوان	نعمت	بزرگ	خدا	به	پیامبر	اسالم	)ص(
٥ــ	آشنایی	با	نعمت	نان،	تشکر	از	تولیدکنندگان	آن	و	پرهیز	از	اسراف	آن	
٦ــ	آشنایی	با	نعمت	آب	و	سعی	در	پاکیزه	نگه	داشتن	و	مصرف	درست	آن	

٧ــ	آشنایی	با	پیام	های	قرآنی	دربارٔه	تشکر	نعمت	های	خدا	و	معنای	کلمات	سادٔه	آن	
٨	ــ	تقویت	عالقه	به	شنیدن	و	خواندن	روزانٔه	قرآن	کریم	

مواد و رسانه ها 
کتاب	درسی،	نوار	یا	سی	دی	آموزشی	و	کتاب	راهنمای	معلّم

راهبردها و روش های یاددهی ــ یادگیری 
تصویرخوانی،	پرسش	و	پاسخ،	گوش	دادن،	همیاری	و	مشارکت،	بحث	و	گفت	وگو
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چارچوب آموزش در هر جلسه 

هفتۀ اول آبان ماه 

الف( تصویرخوانی با موضوع »نعمت های خدا« 
مراحل آموزش 

١ــ	معرفی	و	بیان	موضوع	درس	توسط	آموزگار
٢ــ	گفت	وگوی	دانش	آموزان	دربارٔه	تصویر	اول	درس	در	گروه	های	٢	یا	٣	نفره

٣ــ	هر	گروه	از	دانش	آموزان	نظر	خود	را	دربارهٔ	تصویر	درس	برای	کالس	بیان	می	کند.	
در	صورتی	که	در	بیان	دانش	آموزان	دربارٔه	تصویر	درس،	به	موضوع	درس	یعنی	نعمت	های	خدا	اشاره	نشود،	آموزگار	با	طرح	
پرسش	هایی	مانند	اینکه	چه	کسی	خورشید	و	گیاهان	را	برای	ما	آفریده	است،	اینها	چه	فایده	ای	برای	ما	دارد،	دانش	آموزان	را	به	سوی	

درک	بیشتر	موضوع	درس	هدایت	می	کند.	
نکته:	سعی	شود	اغلب	دانش	آموزان	در	بحث،	شرکت	فعال	داشته	باشند.	
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ب( شعر »نعمت های خدا« 
مراحل آموزش 

١ــ	پخش	شعر	»نعمت	های	خدا«	از	طریق	نوار	صوتی	و	گوش	کردن	معلم	و	دانش	آموزان	به	آن	
٢ــ	پخش	مجدد	شعر	از	نوار	و	هم	خوانی	معلّم	و	دانش	آموزان	با	آن	
٣ــ	جمع	خوانی	شعر	توسط	معلم	و	دانش	آموزان	بدون	نوار	صوتی	

٤ــ	پرسش	از	دانش	آموزان	دربارٔه	آنچه	از	این	شعر	فهمیده	اند.	خوب	است	ابتدا	از	دانش	آموزان	بخواهید	نعمت	های	خدا	را	که	
در	این	شعر	آمده	است،	نام	ببرند.	آنگاه	از	ایشان	بخواهید	برخی	از	نعمت	های	دیگر	خدا	را	نیز	نام	ببرند.	

توجه: خوب	است	شعرهای	کتاب	در	زمان	مناسب	در	جلسات	دیگر	نیز	به	صورت	دسته	جمعی	خوانده	شود.	

ج( پیام قرآنی »َاۡلَحۡمُد لِّلِٰه« 
مراحل آموزش 

١ــ	پیام	و	ترجمٔه	آن	از	طریق	نوار	پخش	می	شود	و	دانش	آموزان	پیام	را	با	کمک	نوار	و	راهنمایی	معلم	چند	بار	هم	خوانی	می	کنند.
٢ــ	توجه	دادن	دانش	آموزان	به	معنای	کلمه	حمد

٣ــ	جمع	خوانی	پیام	قرآنی	توسط	معلّم	و	دانش	آموزان	بدون	نوار	صوتی	
٤ــ	معلم	از	دانش	آموزان	می	خواهد	که	تصاویر	مربوط	به	پیام	قرآنی	را	کامل	و	رنگ	آمیزی	کنند.	

٥ــ	گفت	وگو	درباره	سؤاالت	مربوط	به	پیام	قرآنی	و	پاسخ	به	آنها	توسط	دانش	آموزان	
٦ــ	خواندن	پیام	قرآنی	از	دانش	آموزان	داوطلب	
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هفتۀ دوم آبان ماه 

د( آموزش سورۀ کوثر و شعر مربوط به آن )زهرای کوثر آمد( 
مراحل آموزش 

١ــ	معرفی	نام	سوره	و	آماده	کردن	دانش	آموزان	برای	یادگیری	آن	
٢ــ	نصب	لوحٔه	سورٔه	کوثر	در	جای	مناسب	به	گونه	ای	که	همٔه	دانش	آموزان	آن	را	ببینند.	

٣ــ	پخش	قرائت	سوره	کوثر	از	طریق	ضبط	صوت	در	حالی	که	معلم	با	نشان	دادن	آیات،	دانش	آموزان	را	به	درست	شنیدن	و	
خواندن	سوره	کوثر	همراه	با	نوار	صوتی	تشویق	و	راهنمایی	می	کند.	

تذکر: در	کلمٔه	»کوثر«	دقت	شود	ترکیب	»کَو«	به	»کُو«	تبدیل	نگردد.	
٤ــ	پرسش	سوره	از	دانش	آموزان	داوطلب

٥ــ	پخش	»شعر«	مربوط	به	سورٔه	کوثر	از	طریق	نوار	صوتی	و	گوش	کردن	معلّم	و	دانش	آموزان	به	آن	
٦ــ	جمع	خوانی	شعر	توسط	معلم	و	دانش	آموزان	بدون	نوار	صوتی	

٧ــ	از	دانش	آموزان	بخواهید	که	نام	مناسبی	برای	شعر	انتخاب	کنند.	
٨	ــ	دانش	آموزان	را	به	حفظ	سورٔه	کوثر	و	شعر	آن	تشویق	کنید.	
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هفتۀ سوم آبان ماه 

هـ( فعالیت های یادگیری 
١ــ	تمرین	و	یادآوری	سوره	کوثر	حتی	االمکان	با	استفاده	از	لوحه	و	نوار	آموزشی

٢ــ	معلم	از	دانش	آموزان	می	خواهد	که	به	صورت	انفرادی	به	تصاویر	مربوط	به	داستان	نان	از	راست	به	چپ	و	از	باال	به	پایین	با	
دقت	نگاه	کنند	و	داستانی	برای	آن	بسازند.	

٣ــ	دانش	آموزان	ابتدا	در	گروه	های	٢	یا	٣	نفره	داستان	تولید	نان	را	برای	دوستان	خود	و	سپس	برای	کالس	بیان	می	کنند.	
٤ــ	در	صورت	نیاز،	معلم	با	پرسش	و	پاسخ،	توجه	دانش	آموزان	را	به	نکات	و	مسائل	زیر	جلب	می	کند:	

ــ	چه	کسانی	زحمت	می	کشند	تا	نان	تولید	شود	و	به	دست	ما	برسد؟	
ــ	نان	یکی	از	نعمت	های	خداست.	

ــ	در	مصرف	نان	و	نگه	داری	آن	باید	صرفه	جویی	و	دقت	کنیم.	
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هفتۀ چهارم آبان ماه 

و( پیام قرآنی »َواۡشکُـروا نِـۡعَمـَة الّلِٰه« 
مراحل آموزش 

١ــ	پیام	و	ترجمٔه	آن	از	طریق	نوار	پخش	می	شود	و	دانش	آموزان	با	کمک	نوار	و	راهنمایی	معلم	پیام	را	چندبار	هم	خوانی	می	کنند.	
٢ــ	معلم	از	دانش	آموزان	می	خواهد	که	دربارٔه	مفهوم	پیام	قرآنی	و	تصویر	آن	با	یکدیگر	گفت	وگو	کنند	و	نظر	خود	را	برای	کالس	

بگویند.	
٣ــ	پرسش	از	معنای	دو	کلمٔه	»ِنعَمة«	و	»َاللّٰه«

٤ــ	جمع	خوانی	پیام	قرآنی	توسط	معلّم	و	دانش	آموزان	بدون	نوار	صوتی	
٥ــ	پرسش	پیام	قرآنی	از	دانش	آموزان	داوطلب

٦ــ	توضیح	دربارٔه	نعمت	

ز( گفت وگو
مراحل آموزش

١ــ	دانش	آموزان	را	به	مشاهدٔه	تصویر	آبشار،	تفکر	دربارٔه	آب	راهنمایی	کنید.	
٢ــ	از	دانش	آموزان	بخواهید	نام	نعمت	هایی	را	که	در	تصویر	می	بینند	بگویند.	

٣ــ	وقتی	دانش	آموزان	نام	آب	را	گفتند،	از	آنان	بپرسید	اگر	این	نعمت	خدا	نبود	چه	می	شد؟	
٤ــ	از	دانش	آموزان	سؤال	کنید	که	چگونه	می	توان	این	نعمت	الهی	را	حفظ	و	نگهداری	کرد؟	
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الف( محتوا و مفهوم كلى سورۀ كوثر
این	سوره،	كوتاه	ترین	سورٔه	قرآن	كریم	است	و	ویژگى	هاى	خاص	و	منحصر	به	فردى	دارد	كه	برخى	از	آنها	عبارت	است	از:

1ــ	تنها	در	این	سوره،	خداوند	بخشش	خود	را	با	لفظ	»َاۡعطَۡیناَك«	كه	بیانگر	بخشش	همراه	با	تكریم	و	بزرگداشت	پیامبر	مى	باشد،	
بیان	كرده	است.

2ــ	الفاظ	»َاۡعطَۡیناَك«،	»كَوثَر«،	»انَۡحر«،	»شاِنئََك«	و	»َابۡـَتر«	فقط	در	این	سوره	به	كار	رفته	است.
3ــ	»كَوثَر«	یعنى،	بسیار	زیاد؛	و	چون	بعد	از	كلمٔه	»َاۡعطَۡیناَك«	آمده	است	نشان	مى	دهد	كه	آن	چیز	باید	»نعمت	و	خیر	فراوان«	باشد.	
با	توجه	به	آیٔه	آخر	این	سوره	كه	مى	فرماید	دشمن	تو	بدون	نسل	خواهد	بود	فهمیده	مى	شود	كه	این	خیر	كثیر	باید	مربوط	به	نسل	پیامبر	
باشد	و	چون	نسل	آن	حضرت	از	سوى	حضرت	فاطمه	سالم	الله	علیها	باقى	مانده	است	روشن	مى	شود	كه	منظور	از	كوثر،	حضرت	زهرا	

سالم	الله	علیها	است.
4ــ	این	سورٔه	شریف،	حاوى	خبر	غیبى	است.	از	یک	سو	بیان	مى	دارد	كه	نسل	پیامبر	ادامه	خواهد	داشت	و	از	سوى	دیگر	
ـ		به	پیامبر	طعنه	زده	است	كه	او	نسلى	نخواهد	داشت،	خود	او	بدون	نسل	 ـ	پسر	پیامبر	ـ پیش	بینى	مى	كند	آن	كس	كه	با	درگذشت	ابراهیم	ـ

خواهد	شد	كه	چنین	نیز	شده	است.

ب(  ترجمۀ سورۀ كوثر
حیِم ۡحٰمِن	الـرَّ ِبۡسِم	اللِّٰه	الـرَّ

1ــ	ِانّا٭	َاۡعطَۡیناَك		الۡـَكوۡ				ثََر

					قطعاً	ما	عطا	كردیم	به	تو	كوثر	را؛

	ِلـَرِبّـَك	َوانَۡحۡر 2ــ	فََصِلّ

					پس	نماز	بگزار	براى	پروردگارت	و	قربانى	كن.

	شاِنئََك	هَُو	ااۡل				بۡـَتـُر 3ــ	ِانَّ
					قطعاً	دشمن	تو	خودش	بدون	نسل	خواهد	بود.

ج( گامى به سوى درک معناى آیات قرآن
٭	با	استفاده	از	ترجمٔه	آیات	درس،	معناى	صحیح	كلمات	را	عالمت	بزنید.

	از 	قطعاً																 																 									1ــ	ِانَّ
	ما 	شما																			 									2ــ	نا																			

دانستنی های معّلم

َّنا 	+	نا	=	ِانّا،	ِان ٭	ِانَّ
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	ـم،	من 					 	ـت،	تو	 								3ــ	َك																								
	پس 	تا																			 								4ــ	فَـ																	
	از 	براى																 								5	ــ	ِلـ																	

٭	عبارات	قرآنى	زیر	را	به	كمک	تمرین	باال	و	معناى	كلمات	داده	شده،	ترجمه	كنید.
								َغفور:	بسیار	آمرزنده											ـُكم:	شما												ِمن:	از،	از	سوى

		اللَّٰه				َغفورٌ		َرحیمٌ 1ــ	ِانَّ
		…			…			…			…				است.

ـُكۡم ُـّ ـنـا	َو		َرب ُـّ 2ــ	َاللُّٰه		َرب
		…	…			…	و		…			…	است.

ِمۡن		َرِبّـَك 		 3ــ	َالَۡحقُّ
	…			…			…			…	است.

4ــ			فَُقۡل		َسـالٌم			َعلَۡیُكۡم
	…			…		…	بر	…		.

	الَۡمـــۡشــِرُق						َو		الَۡمۡغِرُب ِهِ 5	ــ			َو		ِلـلٰـّ

		و	…					…	است			…			و				…
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خانۀ ما 

جلسۀ اّول:	هفتٔه	اّول	آذر	ماه	
١ــ	تصویرخوانی	
٢ــ	شعر	)خانٔه	ما(	

جلسۀ دوم:	هفتۀ دوم آذر ماه
١ــ	سورٔه	عصر	)لوحٔه	3(

٢ــ	شعر	سورٔه	عصر	
جلسۀ سوم:	هفتۀ سوم آذر ماه 
١ــ	تمرین	سورٔه	عصر

٢ــ	پیام	قرآنی	)نیکی	به	والدین(	
٣ــ	فعالّیت	یادگیری	)بازی	نمایشی(	

	جلسۀ چهارم:	هفتۀ چهارم آذر ماه	
١ــ	تمرین	سورٔه	عصر

٢ــ	تمرین	پیام	قرآنی	درس
٣ــ	داستان	)هدیٔه	پدربزرگ(	

درس سوم
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خانۀ ما
اهداف 

١ــ	آشنایی	با	خانواده	و	نقش	هریک	از	اعضای	آن	
٢ــ	توانایی	خواندن	سورٔه	عصر	به	صورت	دسته	جمعی

٣ــ	آشنایی	با	مفهوم	سورٔه	عصر	در	قالب	شعر	
٤ــ	آشنایی	با	پیام	قرآنی	درس	دربارهٔ	نیکی	به	پدر	و	مادر	

٥ــ	مشارکت	در	اجرای	نمایش	به	پدر	و	مادر	
٦ــ	تقویت	انگیزٔه	دانش	آموزان	به	یادگیری	قرآن	از	طریق	داستان	هدیٔه	پدربزرگ

٧ــ	تقویت	حس	همکاری،	احترام	به	پدر	و	مادر	و	اعضای	خانواده	و	تشکر	از	آنها	
٨ــ	تقویت	عالقه	به	رعایت	نظم،	وقت	شناسی،	کار	و	تالش	و	بهداشت	فردی	و	محیط	خانه	

٩ــ	تقویت	عالقه	به	شنیدن	و	خواندن	روزانٔه	قرآن	کریم	

مواد و رسانه ها 
کتاب	درسی،	نوار	یا	سی	دی	آموزشی	و	کتاب	راهنمای	معلّم	

راهبردها و روش های یاددهی ــ یادگیری 
تصویرخوانی،	پرسش	و	پاسخ،	گوش	دادن،	همیاری	و	مشارکت،	بحث	و	گفت	وگو
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چارچوب آموزش در هر جلسه 

هفتۀ اّول آذرماه 
الف( تصویرخوانی با موضوع »خانۀ ما«

مراحل آموزش 
١ــ	معرفی	موضوع	درس	)خانٔه	ما(	توسط	معلم	

٢ــ	گفت	وگوی	دانش	آموزان	دربارٔه	تصویر	به	صورت	گروهی
٣ــ	بیان	نظرگروه	ها	برای	کالس	درباره	تصویر	

٤ــ	تکمیل	نظرات	دانش	آموزان	توسط	معلم	در	ارتباط	با	اهداف	درس؛	مانند:	
ــ	هرکسی	در	خانه	مشغول	یک	کار	مفید	است.	

ــ	اعضای	خانواده	در	انجام	کارهای	خوب	به	یکدیگر	کمک	می	کنند.	
نکته: 

١ــ	سعی	شود	اغلب	دانش	آموزان	در	بحث	شرکت	فّعال	داشته	باشند.	
٢ــ	در	صورتی	که	دانش	آموزان	به	اهداف	درس		اشاره	کردند	معلّم	آنها	را	تشویق	می	کند	و	آن	اهداف	را	مورد	تأکید	قرار	می	دهد	

و	در	غیر	این	صورت	معلّم،	دانش	آموزان	را	به	سمت	بیان	اهداف	درس	سوق	می	دهد.	
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ب( شعر »خانۀ ما« 
مراحل آموزش 

١ــ	پخش	شعر	»خانٔه	ما«	از	طریق	نوار	صوتی	و	گوش	کردن	معلّم	و	دانش	آموزان	به	آن
٢ــ	جمع	خوانی	شعر	توسط	معلّم	و	دانش	آموزان
٣ــ	خواندن	شعر	توسط	دانش	آموزان	داوطلب

٤ــ	پرسش	و	گفت	وگو	دربارهٔ	مفاهیم	و	مضامین	شعر	خانٔه	ما؛	مانند:	
ــ	مامان	و	بابا،	گل	های	خوب	خانٔه	ما	هستند.	

ــ	ما	فرزند	خوب	خانٔه	خود	هستیم.	
توجه:	شعرهای	کتاب	در	زمان	های	خالی	سایر	دروس	نیز	به	صورت	خواندن	دسته	جمعی	تمرین	می	شود.	

هفتۀ دوم آذرماه 

ج( آموزش سورۀ عصر و شعر مربوط به آن
مراحل آموزش 

سوره	و	شعر	آن	به	روش	دروس	قبل	تدریس	و	تمرین	می	شود.	به	مضامین	شعر	مانند	کار	و	تالش،	سحرخیزی،	نظم	و	ترتیب	
و…	توجه	شود.	

در	آموزش	این	سوره	عالوه	بر	آنچه	در	بخش	كلیات	و	آموزش	سورٔه	توحید	گفته	شده	است،	رعایت	نكات	زیر	نیز	ضرورى	
است:

«	را	با	تأكید	بیشتر	و	نشان	دادن	 	الَّذیَن«	مى	خوانند.	معلم	محترم،	تلفظ	كلمٔه	»ِاالَّ 	الَّذیَن«	را	»ِانَّ 1ــ	بعضى	از	دانش	آموزان	»ِاالَّ
حالت	زبان	و	دهان،	به	دانش	آموزان	مى	آموزد.

ـ			«	به	»صـ		«	مورد	توجه	و	تأكید	قرار	گیرد. ُ 2ــ	در	تلفظ	عبارت	»َو	َعِملُوا	الّصاِلحاِت«	اتصال	صداى	»ل
3ــ	در	كلمٔه	»تَواَصوا«	دقت	شود	كه	تركیب	»َصو«	مانند	نوار	تلفظ	شده	تا	به	»ُصو«	تبدیل	نشود.

خوب	است	معلم	حفظ	سوره	عصر	را	به	دانش	آموزان	توصیه	کند.	



51

هفتۀ سوم آذرماه 

د( پیام قرآنی »َو بِالوالَدیِن ِاحساًنا«
مراحل آموزش 

تمرین	 ها	 بچه	 با	 را	 آن	 آموزشی	 نوار	 از	 استفاده	 با	 و	 کرده	 نصب	 را	 لوحٔه	سورٔه	عصر	 قرآنی،	 پیام	 آموزش	 از	 قبل	 معلم	 ١ــ	
می	کند.	

٢ــ	پیام	قرآنی	درس،	به	روش	دروس	قبلی	تدریس	می	شد.	
٣ــ	توجه	دادن	دانش	آموزان	به	معنای	دو	کلمٔه	»والدین«	و	»احسان«	

انتظار	می	رود	دانش	آموزان	به	مصادیقی	مانند	گوش	کردن	به	سخنان	پدر	و	مادر،	همکاری	با	اعضای	خانواده،	تشکر	از	والدین	
و	احترام	به	آنها	اشاره	کنند.	

هـ( فعالیت های یادگیری 
١ــ	معلم	از	دانش	آموزان	می	خواهد	ابتدا	به	تصویر	خوب	نگاه	کنند.	

٢ــ	دانش	آموزان	موضوع	تصویر	را	با	خالقیت	خود	نمایش	می	دهند.	
٣ــ	از	آنان	خواسته	می	شود	نظرات	خود	را	برای	هم	کالسان	خود	بازگو	کنند.	

٤ــ	معلم	با	پرسش	و	پاسخ،	توجه	دانش	آموزان	را	به	اهداف	درس	هدایت	می	کند.	
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هفتۀ چهارم آذرماه 

و( داستان »هدیۀ پدربزرگ«
مراحل آموزش 

١ــ	معلم	قبل	از	گفتن	داستان	هدیٔه	پدربزرگ،	لوحٔه	سورٔه	عصر	را	نصب	کرده	و	سوره	را	با	دانش	آموزان	تمرین	می	کنند.	
٢ــ	تمرین	پیام	قرآنی	جلسٔه	قبل

٣ــ	معلم	از	دانش	آموزان	می	خواهد	به	صورت	گروهی	برای	تصاویر	»هدیٔه	پدربزرگ«	داستانی	بسازند.	
٤ــ	دانش	آموز	داستان	خود	را	برای	کالس	تعریف	می	کند.	

٥ــ	معلّم	دانش	آموزان	را	راهنمایی	می	کند	تا	اهداف	موردنظر	را	بیان	کنند.	
همان	طور	که	می	دانید	این	تصاویر،	پدربزرگی	را	نشان	می	دهد	که	نوه	های	خود	را	به	خاطر	آموختن	سوره	هایی	از	قرآن	کریم	مورد	
تشویق	قرار	داده	است.	بهتر	است	در	جلساتی	که	اولیای	مدرسه	با	والدین	دانش	آموزان	برگزار	می	کنند،	این	گونه	موارد	برای	آنها	تذکر	
و	توضیح	داده	شود	که	اولیای	دانش	آموزان	کودکان	خود	را	برای	آموختن	قرآن	تشویق	کنند.	همان	طور	که	در	درس	قبل	تذکر	داده	شد،	
معلم	می	تواند	برخی	موارد	مفید	و	جانبی	را	که	توسط	دانش	آموزان	دربارٔه	این	تصاویر	گفته	می	شود	یا	به	نظر	خود	او	می	رسد،	به	اختصار	

برای	آنها	توضیح	دهد؛	مانند:	احترام	به	بزرگ	ترها،	تشکر	از	آنها	به	خاطر	جایزه	و	هدیه	ای	که	به	ما	می	دهند	و	…	.
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الف( محتوا و مفهوم كلى سورۀ عصر
این	سوره	به	دو	موضوع	مهم	اشاره	دارد:

1ــ	عمر	انسان	به	عنوان	یک	سرمایه،	لحظه	به	لحظه	از	دست	مى	رود؛	از	این	رو،	آدمى	در	زیان	و	ضرر	است،	مگر	آن	كه	لحظات	
عمرش	را	با	ایمان	و	اعمال	صالح	ارزش	ابدى	بخشد.	

2ــ	مؤمنان	باید	در	میان	خود،	یكدیگر	را	به	ایمان	و	تقویت	عقاید	و	صبر	توصیه	كنند	و	معرفت	خود	را	قّوت	بخشند.
این	سوره	در	اختصار	و	زیبایى،	به	طور	كامل،	حیات	و	تاریخ	بشرى	را	به	تصویر	كشیده	است.	رستگارى	انسان	ها	جز	با	ایمان	
به	خدا،	دعوت	پیامبران	و	آخرت	و	انجام	اعمال	صالح	به	دست	نخواهد	آمد.	دستیابى	به	این	رستگارى،	نیازمند	سفارش	دائمى	مؤمنان	

به	یكدیگر	براى	پیمودن	راه	حق	و	صبر	و	پایدارى	در	رسیدن	به	آرمان	هاى	الهى	است.

ب( ترجمۀ سورۀ عصر
حیِم ۡحٰمِن	الـرَّ ِبۡسِم	اللِّٰه	الـرَّ 	

1ــ	َوالَۡعۡصِر	
سوگند	به	عصر  

نۡساَن	لَفى	ُخۡسٍر	 	ااۡلِ 2ــ	ِانَّ
قطعاً	انسان	در	زیان	است.  

	الَّذیَن	آَمنوا 3ــ	ِاالَّ
مگر	آنان	كه	ایمان	آوردند  

َو	َعِملُوا	الّصاِلحاِت 	
و	كارهاى	خوب	انجام	دادند 	

َو	تَواَصۡوا	ِبالَۡحِقّ 	
راستى	و	درستى و	یكدیگر	را	سفارش	كردند	به	 	

بِۡر َو	تَواَصۡوا	ِبالصَّ 	
		و	یكدیگر	را	سفارش	كردند	به	شكیبایى	و	پایدارى 	

ج( گامى به سوى درک معناى آیات قرآن
٭	با	استفاده	از	ترجمٔه	آیات	درس،	معناى	صحیح	كلمات	را	عالمت	بزنید.

	از 	در																																 ١ــ	فى																		
	كسانى	كه 	كسى	كه																								 2ــ	اَ		لَّذیَن																		

	ایمان	بیاورید 	ایمان	آوردند																				 3ــ	آَمنوا																	
	انجام	دادند 	انجام	مى	دهند																 ٤ــ	َعِملوا															

دانستنی های معّلم
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	كارهاى	خوب 	كار	خوب																					 ٥		ــ	صاِلحات									
	شكیبایى	و	پایدارى 	راستى	و	درستى																 6	ــ	َحّق																			
	راستى	و	درستى 	شكیبایى	و	پایدارى											 7	ــ	َصبۡر																		

٭	عبارات	قرآنى	زیر	را	به	كمک	تمرین	باال	و	معناى	كلمات	داده	شده،	ترجمه	كنید.
						َوۡعد:	وعده											َوِلّى:	سرپرست،	دوست							َسماوات:	آسمان	ها	

						َاۡرض:	زمین											َجنَّة:	بهشت

				َوۡعَد	اللِّٰه	َحقٌّ 1ــ					ِانَّ
					قطعاً		…		…		…	است.

		الَّذیَن					آَمنوا 2ــ				َاللُّٰه		َوِلىُّ
					…		…		…		است	كه	…

ماواِت	َو	ِفى	ااۡلَ	ۡرِض ُه		ِفى	السَّ 3ــ				َو	هُـَو	الـلٰـّ
					و	…	…	است		…			…				و	…			…

ماواِت		وَ	ااۡلَ	ۡرَض	ِبالَۡحِقّ 4ــ					َو	َخلََق	اللُّٰه	السَّ
					و	آفرید	…				…								و		…	را		…			…

ِئَك	َاۡصحاُب	الَۡجنَِّة ـٰ 5		ــ				َو	الَّذیَن	آَمنوا				َو	َعِملُوا	الّصاِلحاِت	ُاول
				و			…			…			و												…											ایشان					اهل						…			هستند.	
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قرآن بخوانیم

جلسۀ اّول: هفتۀ اول دی ماه 
١ــ	تصویرخوانی	

٢ــ	شعر	)آرزوی	من(	
٣ــ	قرآن	بخوانیم	)لوح	های	٤و	٥(

جلسۀ دوم: هفتۀ دوم دی ماه
١ــ	قرآن	بخوانیم	)لوحه	های	٦و	٧(

٢ــ	سورٔه	ناس	)لوحٔه	٨(
٣ــ	شعر	سورٔه	ناس	

جلسۀ سوم: هفتۀ سوم دی ماه 
١ــ	تمرین	سورٔه	ناس

٢ــ	داستان	)مهربان	ترین	معلّم(	
٣ــ	قرآن	بخوانیم	)لوحه	های	٩	و	١٠(	

جلسۀ چهارم: هفتۀ چهارم دی ماه 
١ــ	قرآن	بخوانیم	)لوحه	های	١١و	١٢(

٢ــ	داستان	)هدیٔه	باارزش(

درس چهارم



56

قرآن بخوانیم
اهداف 

١ــ	ایجاد	فضای	جذاب	برای	تقویت	انگیزه	و	عالقه	به	یادگیری	قرآن	و	روخوانی	آن	
٢ــ	توانایی	ترکیب	حروف	و	حرکات	و	خواندن	برخی	کلمات	سادٔه	قرآنی	به	صورت	بخش	بخش

٣ــ	تقویت	عالقه	به	شنیدن	آیات	سورٔه	ناس	از	نوار	آموزشی
٤ــ	توانایی	خواندن	سوره	ناس	به	صورت	دسته	جمعی

٥ــ	آشنایی	با	خاندان	پاک	پیامبر	اکرم	)ص(	و	اهمیت	دادن	ایشان	به	یادگیری	قرآن	و	رفتار	ایشان	با	یکدیگر	و	با	دیگران	
٦ــ	آشنایی	با	مفاهیم	کلی	سورٔه	ناس	و	شعر	آن	مانند	محبت	خدا	به	انسان	و	کمک	و	یاری	گرفتن	از	او	برای	انجام	کارهای	خوب	

و	دوری	از	کارهای	زشت	و	بد
٧ــ	آشنایی	با	قرآن	به	عنوان	کالم	و	سخن	خدا

٨	ــ	تقویت	عالقه	به	دعا	کردن	و	سخن	گفتن	با	خدا
٩ــ	تقویت	عالقه	به	خواندن	روزانه	قرآن	کریم

مواد و رسانه ها
کتاب	درسی،	نوار	یا	سی	دی	آموزشی	و	کتاب	راهنمای	معلّم

راهبردها و روش های یاددهی ــ یادگیری 
تصویرخوانی،	پرسش	و	پاسخ،	گوش	دادن،	همیاری	و	مشارکت،	بحث	و	گفت	وگو
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فرایند یاددهی ــ یادگیری در هر جلسه
هفتۀ اول دی ماه 

توصیه	می	شود	آموخته	های	درس	قبلی	مانند	جمع	خوانی	سوره	عصر	و	دو	پیام	قرآنی	آن	حداکثر	به	مدت	٥	دقیقه	یادآوری	شود.	

١ــ تصویرخوانی 
اّولین	تصویر،	یک	کالس	درس	آموزش	قرآن	را	نشان	می	دهد.	مانند	دروس	قبل	ابتدا	از	دانش	آموزان	بخواهید	پس	از	دّقت	در	
تصویر	دربارٔه	آن	با	دوستان	هم		گروه	خود	گفت	وگو	کرده	و	آنگاه	نظر	خود	را	برای	کالس	بگویند.	در	گفت	وگوی	کالسی	به	عناصری	

چون	قرآن	کریم،	رحل،	تابلوی	بسم	اللّه	الّرحمن	الّرحیم،	نقشه	ایران،	لوحٔه	آموزش	قرآن	و	ضبط	صوت	بیشتر	توّجه	شود.	

٢ــ شنیدن و خواندن شعر »آرزوی من« 
از	دانش	آموزان	بخواهید	که	کتاب	خود	را	باز	کنند	و	پس	از	دیدن	تصویر	مربوط	به	این	شعر	و	گفت	وگوی	کوتاهی	دربارهٔ	تصویر،	شعر	
را	از	نوار	برای	آنها	پخش	کنید.	ابتدا	یک	بار	کامالً	همه	به	شعر	گوش	می	دهند	و	بار	دّوم،	مجددًا	شعر	را	پخش	کنید	و	این	بار	از	دانش	آموزان	
بخواهید	که	همه	با	هم،	همراه	با	نوار	شعر	را	بخوانند؛	شما	نیز	آنها	را	همراهی	کنید.	در	صورت	نیاز	و	یا	تشخیص	خودتان	و	همچنین	در	

صورتی	که	پخش	صوت	یا	نوار	مربوط	را	در	اختیار	ندارید،	می	توانید	خودتان	همراه	با	دانش	آموزان	چندبار	شعر	را	بخوانید.	
پس	از	خواندن	شعر	به	روش	پرسش	و	پاسخ،	نظر	دانش	آموزان	را	دربارٔه	آنچه	در	شعر	آمده	است،	جویا	شوید.	ایشان	هرچه	از	
شعر	درک	کرده	باشند،	می	گویند.	پاسخ	های	آنان	را	در	صورت	نیاز	کامل	کنید	و	یا	با	پرسش	های	هدایت	گر	آنها	را	به	نکات	مهم	تر	شعر	

توجه	دهید.	برخی	از	این	نکات	که	در	واقع	از	اهداف	ضمنی	آموزش	این	درس	نیز	می	باشد	به	شرح	زیر	است:	
ــ	پدر	قرآن	می	خواند	)نقش	الگویی	خانواده(	
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ــ	قرآن	قصه	های	زیبا	دارد.	
ــ	قرآن	حرف	خدای	مهربان	است.	

ــ	دوست	داشتن	قرآن	و	همیشه	با	آن	بودن؛	همیشه	با	قرآن	بودن	را	برای	آنها	توضیح	دهید	و	مثالً	بگویید	می	توانیم	هرروز	آنچه	
تاکنون	از	سوره	ها	و	پیام	های	قرآنی	آموخته	ایم	در	خانه،	در	راه	خانه	و	مدرسه،	زنگ	های	تفریح	پیش	خودمان	یا	همراه	دوستانمان	باهم	

آنها	را	بخوانیم	تا	به	تدریج	آنها	را	حفظ	شویم.	

٣ــ آغاز آموزش لوحه های روخوانی
در	این	ساعت،	اّولین	جلسٔه	آموزش	روخوانی	انجام	می	شود؛	از	این	رو	اهمیت	زیادی	دارد.	قبل	از	کالس،	یک	بار	دیگر،	روش	
صحیح	اشاره	به	بخش	های	کلمات	را	که	در	مقدمه	کتاب	دانش	آموزان	و	همچنین	بخش	کلیات	همین	کتاب	آمده،	مرور	کنید.	لوحه	ای	را	
که	مطابق	لوحٔه	٤	کتاب	دانش	آموزان	است،	از	قبل	آماده	کنید	و	آن	را	مقابل	دید	دانش	آموزان	در	محل	مناسبی	روی	تخته	نصب	کنید	یا	به	
صورت	منشور،	روی	میز	معلّم	قرار	دهید.	دانش	آموزان	در	دروس	فارسی	با	هفت	حرف	و	سه	حرکت	این	لوحه	آشنا	شده	اند	و	می	توانند	
به	راحتی	با	اشارهٔ	شما	این	حروف	را	با	حرکات	ترکیب	کرده	و	به	صورت	دسته	جمعی	بخوانند.	همان	طور	که	می	دانید	در	بخش	های	دارای	
حرکت	کوتاه،	فقط	به	حرکت،	اشاره	می	کنید	تا	مثالً	دانش	آموزان	همه	با	هم	به	صورت	دسته	جمعی	بخوانند	»بَـ«	و	در	حرکات	کشیده،	از	حرف	
به	صدا	)حرکت(	اشاره	می	کنید	تا	همه	با	هم	بگویند	»با«	یا	»سو«.	این	کار	را	با	آرامش	در	مورد	همه	ترکیب	های		این	جدول	انجام	می	دهید.	

چند تذکر مهم: 
١ــ	از	دانش	آموزان	بخواهید	همراه	با	اشارٔه	شما	بخوانند	و	جلو	و	عقب	نیفتند.	

٢ــ	هنگام	اشاره	کردن	اوالً	خودتان	نخوانید	ثانیاً	به	گونه	ای	بایستید	که	بتوانید	هم	به	لوحه	اشاره	کنید	و	هم	بتوانید	بر	مشارکت	
همٔه	دانش	آموزان	در	خواندن	لوحه	نظارت	کنید.	پس	از	یکی	دو	بار	اشاره	کردن	به	ترکیب	های	جدول	و	خواندن	دسته	جمعی	می	توانید	

به	برخی	از	ترکیب	ها	اشاره	کنید	و	از	دانش	آموزان	داوطلب	بخواهید	آنها	را	به	صورت	انفرادی	بخوانند.	
ـَـ«	و	 اکنون	به	آموزش	روخوانی	کلمات	لوحٔه	5	بپردازید.	در	این	لوحه،	نُه	کلمه	قرآنی	که	از	بخش	های	دارای	صدای	کوتاه	»
صدای	کشیده	»ا«	ترکیب	شده،	آمده	است.	به	روش	صحیح	به	بخش	های	کلمات	اشاره	کنید،	به	هیچ	وجه	کلمات	را	خودتان	نمی	خوانید	
و	از	دانش	آموزان	می	خواهید	مانند	لوحٔه	قبل،	چندبار	کلمات	را	ابتدا	به	صورت	دسته	جمعی	و	سپس	افراد،	با	اشاره	شما	بخش	بخش	
بخوانند.	پس	از	تدریس	و	تمرین	لوحه،	از	دانش	آموزان	بخواهید	کتاب	خود	را	باز	کنند	و	افراد	داوطلب	ترکیب	های	لوحه	٤	و	سپس	
کلمات	لوحه	٥	را،	هرکدام	یک	سطر	بخوانند.	چه	خوب	است	در	این	مرحله	همٔه	دانش	آموزان	کالس،	حداقل	یکی	دو	کلمه	را	از	روی	
کتاب	خود	بخوانند.	در	همین	گام	های	اّولیه	با	دقت	و	هوشیاری	کامل،	ضعف	های	احتمالی	دانش	آموزان	ضعیف	تر	را	تشخیص	دهید	و	
سعی	کنید	با	شناسایی	مشکل	آنها	در	شناخت	حروف،	حرکات	و	یا	ترکیب	آنها،	مشکل	را	برطرف	سازید.	این	مشکل	با	توجه	به	نوع	و	

شّدت	آن،	در	زنگ	قرآن	یا	زنگ	فارسی	باید	برطرف	شود.	
این	قسمت	از	آموزش	یعنی	روخوانی	ترکیب	ها	و	کلمات	قرآنی	هرچند	بسیار	ساده	است	اما	باید	به	نحوی	تدریس	و	تمرین	شود	

تا	دانش	آموزان،	بتوانند	این	کلمات	را	حداقل	به	صورت	بخش	بخش	بخوانند.	
3ــ	در	آموزش	روخوانی	در	لوحه	های	نخست،	بین	هر	اشاره	با	اشاره	بعدی،	کمی	فاصله	باشد	تا	دانش	آموزان	ضعیف	تر،	فرصت	

تعقیب	اشاره	ها	و	خواندن	حروف	و	حرکات	را	داشته	باشند.	
4ــ	دانش	آموزان	برای	کسب	مهارت	روخوانی	به	فرصت	کافی	نیاز	دارند.	این	فرصت	را	با	توجه	به	استعدادهای	متفاوت	آنها	

در	اختیارشان	بگذارید	و	انتظار	نداشته	باشید	که	همه	در	یک	زمان	به	مهارت	موردنظر	دست	یابند.	
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هفتۀ دوم دی ماه 

١ــ یادآوری روخوانی لوحۀ ٥ 
خوب	است	قبل	از	تدریس	لوحه	٦	و	٧،		دانش	آموزان	یک	بار	لوحه	٥	را	با	اشارٔه	صحیح	شما	به	بخش	های	کلمات	به	صورت	

دسته	جمعی	بخوانند.	

٢ــ تدریس لوحۀ ٦ و سپس لوحۀ ٧
کامالً	به	روش	تدریس	دو	لوحه	شماره	٤	و	٥	انجام	می	شود.	در	اینجا	چند	تذکر	مفید	است.	

الف(	همان	طور	که	مالحظه	می	کنید	نماد	جدید	در	هر	لوحه	به	رنگ	قرمز	آمده	است،	از	این	رو	صدای	»ایـ«	در	لوحه	٦	به	رنگ	
قرمز	است	اما	در	لوحه	٧	به	رنگ	مشکی	و	معمولی	نوشته	شده	است.	ضمناً	برای	اشاره	به	ترکیب	هایی	مانند	»بیـ«	از	حرف	به	مصوت	

»یـ،	ی«	اشاره	کنید.	
ب(	هنگام	اشاره	به	»آ«	می	توانید	به	کاله	آن	اشارهٔ	ثابت	داشته	باشید	تا	دانش	آموزان	همه	با	هم	بگویند	»آ«.	

ج(	پس	از	چند	بار	تمرین	و	تکرار	و	خواندن	دسته	جمعی	و	انفرادی	کلمات	از	روی	لوحه	ها،	از	دانش	آموزان	بخواهید	کتاب	خود	
را	باز	کنند	و	ابتدا	دانش	آموزان	داوطلب	و	سپس	سایر	دانش	آموزان،	هرکدام	حداقل	دو	یا	سه	کلمه	را	از	روی	کتاب	خود	به	صورت	

بخش	بخش	بخوانند.	
د(	اگر	دانش	آموزی	در	خواندن	کلمه	ای	مشکل	داشت،	توجه	کالس	را	به	لوحه	جلب	کنید	و	مجددًا	به	شیوه	صحیح	به	بخش	های	
همان	کلمه	اشاره	کنید	و	از	کالس	بخواهید	همه	با	هم	به	صورت	دسته	جمعی	آن	کلمه	را	بخش	بخش	بخوانند،	سپس	از	دانش	آموزی	که	

مشکل	داشته	است	بخواهید	در	حالی	که	به	بخش	های	کلمه	اشاره	می	کنید،	آن	کلمه	را	بخش	بخش	بخواند.	
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هـ(	خوب	است	پس	از	تدریس	و	تمرین	لوحه،	در	صورتی	که	در	آن	لوحه	برخی	از	کلمات	قرآنی	که	در	فارسی	نیز	به	کار	می	رود،	
از	دانش	آموزان	بخواهید	این	کلمات	را	شناسایی	کرده	و	بیان	کنند	مانند	»آدم«	و	»نور«.	

٣ــ تدریس سورۀ ناس و شعر آن 
این	سوره	و	شعر	آن	کامالً	به	روش	سوره	های	قبلی	)توحید،	کوثر	و	عصر(	تدریس	و	تمرین	می	شود.	قابل	ذکر	است	که	پس	از	
پخش	شعر	با	پرسش	و	پاسخ	توجه	دانش	آموزان	را	به	مفاهیم	مهم	شعر	مانند	درخواست	از	خدا	برای	انجام	کارهای	خوب،	خدا	یار	و	

نگه	دار	ماست	و	نیز	کمک	از	خدا	برای	دوری	از	انجام	کارهای	بد	و	شر	شیطان،	جلب	کنید.	
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هفتۀ سوم دی ماه

١ــ یادآوری و پرسش 
جلسٔه	درس	را	با	گفت	وگو	با	دانش	آموزان	و	اینکه	آیا	در	هفتٔه	قبل	هر	روز	مقداری	قرآن	خوانده	اند	و	درس	جلسٔه	قبل	را	برای	
خانواده	خود	تعریف	و	تمرین	کرده	اند،	آغاز	کنید.	آنگاه	در	حالی	که	لوحٔه	سورٔه	ناس	را	نصب	کرده	اید	و	قرائت	آن	را	از	نوار	پخش	
می	کنید،	از	دانش	آموزان	بخواهید	این	سوره	را	به	صورت	دسته	جمعی	و	نیز	انفرادی	بخوانند.	خوب	است	حداقل	یک	بار	شعر	سوره	
را	نیز	همه	با	هم	به	صورت	دسته	جمعی	بخوانید	هم	چنین	به	عنوان	تمرین	و	یادآوری	از	ایشان	بخواهید	کتاب	خود	را	باز	کنند	و	هر	
دانش	آموز	یکی	دو	کلمه	از	کلمات	لوحه	٧	را	بخواند.	یادآوری	مطالب	جلسٔه	قبل	می	تواند	تا	حدود	١٠	دقیقه	زمان	آغاز	کالس	را	به	
خود	اختصاص	دهد.	این	یادآوری،	هم	تمرین	و	هم	ارزش	یابی	از	توانایی	دانش	آموزان	محسوب	می	شود	و	معلّم	باید	با	تشخیص	نقاط	

ضعف	دانش	آموزان	در	رفع	آنها	بکوشد.	

٢ــ تصویرخوانی و بیان داستان »مهربان ترین معّلم« 
از	دانش	آموزان	بخواهید	با	دقت	در	تصویر	مربوط	به	این	داستان	هرچه	از	آن	متوجه	می	شوند	و	یا	حدس	می	زنند	ابتدا	برای	
دوستان	هم	گروه	خود	و	سپس	برای	کالس	بگویند.	در	زمان	مناسب،	حدیثی	را	که	از	حضرت	فاطمه	سالم	اللّه	علیها	در	زیر	تصویر	نوشته	

شده	است،	در	قالب	داستان	زیر،	به	زبان	کودکانه،	برای	دانش	آموزان	تعریف	کنید.	
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حسن و حسین در اتاق مشغول بازی هستند و حضرت علی به همسر خود حضرت فاطمه در انجام کارهای 
خانه کمک می کند. صدای در به گوش می رسد. بچه ها با خوشحالی به طرف در حیاط می دوند و از پشت در صدا 

می زنند شما چه کسی هستید؟ پدر بزرگ با لبخند می گوید: سالم بچه ها من هستم پدر بزرگ شما 
بچّه ها با خوشحالی و لبخند در را باز می کنند و به پدر بزرگ سالم می کنند. حضرت محمد در حالی که 
آن دو را در بغل گرفته و صورت آنها را می بوسد به سوی اتاق حرکت می کند. در این هنگام حضرت علی و 
می کنند.  دعوت  خانه  اخل  د به  را  و  ا و  می کنند  سالم  و  ا به  و  می آیند  خدا  پیامبر  به سوی  نیز  فاطمه  ت  حضر
پیامبر هم جواب سالم آنها را می دهد و با کودکان داخل خانه می شود. پدر بزرگ در حالی که حسن و حسین 
را روی زانوی خود می نشاند از آنها می پرسد که بچه ها دوست دارید اآلن به شما سوره ای از قرآن را بیاموزم 

آنها با خوشحالی می گویند بله دوست داریم. 
آنگاه پیامبر یکی از سوره های زیبای قرآن را برای آنها می خواند و از آنها می خواهد که آیات آن سوره را 
با او تکرار کنند. حضرت علی و فاطمه با لبخند و شادی به این منظرة زیبا نگاه می کنند و خدا را به خاطر داشتن 

چنین فرزندان خوبی شکر می کنند و از معّلم مهربان آنها نیز تشکر می کنند. 

تصویر	و	حدیث	آن	مشخص	می	کند	فردی	که	روی	نیمکت	نشسته	است	پیامبر	اکرم	صلّی	اللّه	علیه	و	آله	و	دو	کودک،	حضرت	
امام	حسن	و	حضرت	امام	حسین	سالم	اللّه	علیهما،	بانوی	ایستاده	حضرت	فاطمه	سالم	اللّه	علیها	و	شخص	ایستادٔه	دیگر،	حضرت	علی	

علیه	السالم	هستند.	

٣ــ تدریس و تمرین لوحه های ٩ و ١٠
کامالً	به	روش	تدریس	لوحه	های	قبل،	لوحه	مربوط	به	ترکیب	ها	و	کلمات	این	دو	لوحه	را	نصب	کرده	و	آنها	را	تدریس	و	چندین	
بار	تمرین	کنید.	در	تدریس	لوحه	های	روخوانی	به	مطالب	و	تذکرات	بیان	شده	در	بخش	کلیات	و	مطالب	جلسات	قبل	به	خوبی	توجه	

کرده	و	آنها	را	عمل	کنید.	
در	پایان	این	بخش	از	دانش	آموزان	بخواهید	کتاب	خود	را	باز	کرده	و	هرکدام	یکی	دو	ترکیب	یا	کلمه	از	این	لوحه	ها	را	از	روی	

کتاب	بخوانند.	
در	آخر	جلسه	نیز	از	ایشان	بخواهید	که	در	خانه،	داستان	»مهربان	ترین	معلّم«	را	برای	اعضای	خانواده	خود	تعریف	کرده	و	کلمات	

لوحه	ها	را	تا	هفته	آینده،	هر	روز،	یکی	دو	بار	برای	آنها	بخوانند.	
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هفتۀ چهارم دی ماه 

١ــ یادآوری و پرسش
مانند	جلسات	قبل	با	گفت	وگوی	با	دانش	آموزان،	فعالیت	آنها	در	خانه	را	در	ارتباط	با	درس	قرآن	جویا	شوید	و	تذکرات	الزم	
را	بیان	کنید.	خوب	است	یکی	از	دانش	آموزان	موضوع	و	داستان	»مهربان	ترین	معلّم«	را	خیلی	کوتاه	برای	کالس	بازگو	کنند	و	نیز	
چند	دانش	آموز	هرکدام	یک	یا	دو	کلمه	از	روی	لوحٔه	١٠	را	از	روی	کتاب	بخوانند.	همان	طور	که	می	دانید	خواندن	کلمات	به	صورت	
بخش	بخش	کفایت	می	کند	و	در	این	مرحله	روان	خوانی	کلمات	موردانتظار	نیست.	در	صورتی	که	دانش	آموزی	کلمه	ای	را	غلط	بخواند،	

معلم	ابتدا	او	را	تشویق	می	کند	و	سپس	از	او	می	خواهد	که	با	آرامش	و	دقت	در	حرکات،	آن	کلمه	را	تکرار	کند.	
در	صورت	تکرار	اشتباه،	معلم	با	اشارٔه	صحیح	به	بخش	های	کلمه	آن	دانش	آموز	را	هدایت	می	کند.	برای	آشنایی	با	شیوه	های	رفع	

اشکاالت	روخوانی	دانش	آموزان	به	بخش	کلیات	این	کتاب	مراجعه	کنید.	
تذکر:	ممکن	است	برخی	از	دانش	آموزان	کلمات	را	شمرده	یا	روان	بخوانند	در	این	صورت	نیازی	نیست	که	از	ایشان	خواسته	

شود	که	کلمات	را	بخش	بخش	بخوانند.	

٢ــ تدریس و تمرین لوحه های ١١ و ١٢
لوحٔه	مربوط	به	این	ترکیب	ها	و	کلمات	را	نصب	کرده	و	به	روش	تدریس	لوحه	های	روخوانی،	آنها	را	تدریس	کنید.	دانش	آموزان	با	
اشاره	صحیح	شما	چندین	بار	ترکیب	ها	و	کلمات	را	ابتدا	به	صورت	دسته	جمعی	و	سپس	انفرادی	از	روی	لوحه،	بخش	بخش	می	خوانند.	
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در	قسمت	پایانی	این	فعالیت	از	ایشان	بخواهید	که	کتاب	های	خود	را	بازکنند	و	هر	دانش	آموز	چند	ترکیب	یا	کلمه	را	از	روی	کتاب	
بخواند.	

٣ــ تصویرخوانی و بیان داستان »هدیۀ باارزش« 
از	دانش	آموزان	بخواهید	با	دوستان	هم	گروه	خود	و	دّقت	در	چهار	تصویر	این	داستان	هرچه	به	نظرشان	می	آید	ابتدا	برای	یکدیگر	
و	سپس	برای	کالس	تعریف	کنند.	همیشه	تصویرها	از	راست	به	چپ	و	از	باال	به	پایین	مرتب	و	مرتبط	با	یکدیگر	هستند.	تصویر	اّول	
یک	کالس	قرآن	را	نشان	می	دهد	که	معلّم	در	حال	آموزش	قرآن	به	کودکان	است.	در	جمع	کودکان	یکی	از	فرزندان	حضرت	امام	حسین	
علیه	الّسالم	نیز	حضور	دارند.	تصویر	دوم	نشانگر	حضور	ایشان	در	این	کالس	است	و	تصویر	سوم	استقبال	و	خوشحالی	کودکان	از	
حضور	امام	علیه	الّسالم	در	کالس	را	نشان	می	دهد،	و	باالخره	تصویر	آخر	بیانگر	تشکر	امام	از	معلّم	قرآن	کودکان	و	احساس	خشنودی	

و	اهداء	هدیه	ای	باارزش	به	او	از	سوی	امام	است.	

فرزند	خود	 مدرسٔه	 به	 گیرند	 می	 تصمیم	 )ع(	 امام	حسین	 است:	 این	شرح	 به	 ارزش	 با هدیٔه	 داستان	 اجمال	
سری	بزنند	و	از	تالش	های	معلم	او	تشکر	کنند.	به	همین	خاطر	ایشان	در	یکی	از	روزها	به	مدرسه	می	روند	در	حالی	
که	معلم	مشغول	درس	دادن	به	کودکان	است	و	شاگردان	نیز	با	عالقه	به	صحبت	های	معلم	گوش	می	دهند.	با	دیدن	
ایشان	 به	 آنها	 و	 معلم	و	شاگردان	سالم	می	کند	 به	 امام	علیه	السالم	 بچه	ها	خوشحال	می	شوند.	 امام	حسین	)ع(	همٔه	

خوش	آمد	می	گویند.	
فرزند	امام	حسین	به	پدر	می	گوید	که	معلم	مهربان	مان،	به	ما	سورٔه	حمد	را	یاد	داده	است.	پدر	خوشحال	می	شود	
و	از	بچه	ها	می	خواهد	که	آن	سوره	را	برای	او	بخوانند.	کودکان	نیز	با	خوشحالی	آیاتی	از	سورهٔ	حمد	را	برای	ایشان	

می	خوانند.	
امام	حسین	)ع(	با	لبخند	رضایتی	که	بر	لب	دارند	به	بچه	ها	نگاه	می	کنند	و	در	حالی	که	از	معلم	مهربان	تشکر	
می	کنند	هدیه	ای	را	به	او	می	دهند.	آن	معلم	هم	که	امام	حسین	)ع(	را	خیلی	دوست	دارد	از	ایشان	به	خاطر	آن	هدیٔه	

باارزش	تشکر	می	کند.	

دانش	آموزان	دریافت	های	خود	را	تا	آنجا	که	می	توانند	از	این	تصاویر	بیان	می	کنند	و	معلّم	نیز	مطالب	آنها	را	کامل	می	کند.	
در	پایان	کالس،	تمرین	مطالب	درس	قرآن	در	خانه	و	نیز	تعریف	کردن	این	داستان	را	برای	اعضای	خانواده،	به	دانش	آموزان	تذکر	

دهید.	
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همان	طور	که	می	دانید	دانش	آموزان	به	کمک	آنچه	در	درس	فارسی	آموخته	اند،	می	توانند	برخی	از	کلمات	قرآنی	را	بخوانند.	
پس	از	لوحٔه	٤،	اولین	لوحه	ای	که	دارای	کلماتی	از	قرآن	است،	لوحٔه	٥	می	باشد.	در	این	قسمت	این	کلمات	برای	شما	معنا	می	شود	
تا	اوالً	خود	شما	با	معنای	آنها	آشنا	شوید	و	ثانیاً،	اگر	دانش	آموزی	از	معنای	آنها	پرسش	کرد،	پاسخ	او	روشن	باشد.	بدیهی	است	

بیان	معنای	این	کلمات	در	صورتی	که	از	آنها	پرسش	نشود،	برای	دانش	آموزان	الزم	و	مفید	نیست.

الف( ترجمۀ معنای کلمات لوحۀ ٥ و ٧
ساَر:	حرکت	کرد،	سیر	کرد َدنا:	نزدیک	شد	 َابا:	پدران	

َابانا:	پدر	ما َاراَد:	خواست	 َاَمَر:	فرمان	داد	
َارادا:	خواستند	)آن	دو	نفر( تاَب:	توبه	کرد،	بازگشت	 َسنا:	درخشندگی	

٭	٭	٭
َاناَب:	بازگشت،	توبه	کرد آَمَن:	ایمان	آورد	 آَدَم:	آدم	

دینی:	دین	من َابی:	پدرم	 نوَر:	نور،	روشنایی	
تَتوبا:	)اگر(	توبه	کنید،	)شما	دو	نفر( بَـنوَن:	فرزندان	 دوَن:	غیر،	جز	

ب( محتوا و مفهوم سورۀ ناس
در	این	سوره،	سخن	از	حفظ	ایمان	و	سالمت	دین	در	پناه	خداست.	این	آیات	بیانگر	این	است	كه	باید	از	خطر	وسوسٔه	تبلیغات	
سوء،	تأثیر	تفكرات	ضّد	دین	و	انواع	وسوسه	هاى	درونى	و	بیرونى	كه	سالمت	دین	و	ایمان	را	به	خطر	مى	اندازد،	به	خدا	پناه	برد.

پناه	بردن	به	خدا	فقط	به	معناى	ذكر	زبانى	آیات	سوره	نیست	بلكه	مراد	آن	است	كه	انسان،	فكر	و	عقیده	و	عمل	خود	را	از	مسیر	
سهمگین	طوفان	هاى	شیطانى	و	نفسانى	و	افكار	باطل	به	دور	نگه	دارد.	

ج( ترجمۀ سورۀ ناس
حیِم ۡحٰمِن	الـرَّ 					ِبۡسِم		اللِّٰه	الـرَّ

	الّناِس 	1	ــ	ُقۡل	َاعوُذ	ِبَرِبّ
بگو:	پناه	مى	برم	به	پروردگار	مردم 	

	2ــ	َمِلِك	الّناِس
فرمانرواى	مردم 	

	3	ــ	ِالِٰه	الّناِس
خداى	مردم 	

	الَۡوسواِس	الَۡخّناِس ـ		ِمۡن	َشِرّ 	4ـ

دانستنی های معّلم



66

از	شّر	وسوسه	گر	پنهان	كار 	
	5		ــ		َالَّذى	یَُوۡسِوُس	فى	ُصدوِر	الّناِس

كسى	كه	وسوسه	مى	كند	در	سینه	هاى	مردم 	
	6	ــ	ِمَن	الِۡجنَِّة	َو	الّناِس

																از	پریان	و	آدمیان	)وسوسه	كنندگانى	از	جّن	و	انس(

د( ترجمۀ کلمات لوحۀ ١٠ و ١٢
َارونی:	به	من	نشان	دهید بَنیَن:	فرزندان	 َاِرنی:	به	من	نشان	بده	

َابینا:	پدر	ما َشِرَب:	نوشید	 تَرانی:	مرا	می	بینی	
آیاِتنا:	آیات	ما ماروَت:	نام	یک	فرشته	 نوشندگان	 شاِربوَن:	

٭	٭	٭
ُانیُب:	بازگشت	و	توبه	می	کنم َاساِوَر:	دستبند	زینتی	 ِکتاُبنا:	کتاب	ما	

یُنادی:	ندا	می	دهد اوتینا:	به	ما	داده	شد	 کُِتَب:	نوشته	شد،	واجب	شد	
َسَنزیُد:	به	زودی	می	افزاییم آتاَك:	به	تو	بخشید	 یُنیُب:	بازگشت	و	توبه	می	کند	

هـ( گامى به سوى درک معناى آیات قرآن
٭	با	استفاده	از	ترجمٔه	آیات	درس،	معناى	صحیح	كلمات	را	عالمت	بزنید.

	پناه	مى	بریم 	پناه	مى	برم																	 							1	ــ	َاعوُذ															
	مردم 	آدمى																										 							2	ــ	ناس																			

	كسانى	كه	 	كسى	كه،	چیزى	كه					 							3	ــ	اَ			لَّذى																		
	پشت	ها 	سینه	ها																					 							4ــ		ُصدور													

٭	عبارات	قرآنى	زیر	را	به	كمک	تمرین	باال	و	معناى	كلمات	داده	شده	ترجمه	كنید.
ُّها:	اى 							ذات:	درون																							َعلٰى،	َعلَیـ:	بر																						یا،	یا	َای

							َقد:	قطعاً																									َرسول:	پیامبر																					َعلیم:	دانا
ـدوِر ه	و		َعـلیـٌم	ِبـذاِت	الـصُّ َـّ 1	ــ					ِان
…			…			…				است	به	…		…

ــَزلـنا		َعلَۡیـَك	الۡـِكتـاَب			ِلـلـّنـاِس		ِبـالۡـَحــِقّ ـۡ 2	ــ				ِانّــا٭			َان
               …	…	نازل	كردیم	…	…			…					را		…			…		…	…

+نا ٭	ِانّا=	ِانَّ
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ذى	َانۡــَزَل				َعلٰى		َعبۡـِدِه	الۡـِكـتاَب 3	ــ			َالَۡحۡمُد	ِللِّٰه						الَـّ
…	…	…	است			…		نازل	كرد	…	بنده	اش	…			را

سوُل	ِبالَۡحّق	ِ	ِمۡن	َرِبّــُكۡم َُّها	الّناُس			َقۡد		جاَءكُـُم		الـرَّ ـ						یا	َای 4ـ
	…			…			…		…	براى	…			…			…			…			…			…		تان

یاطیِن 				َاعـوُذ				ِبَك					ِمـۡن	َهَمزاِت	الشَّ 5		ــ				َو	ُقۡل				َرِبّ
			و		…	پروردگارا	…			…			…			…	وسوسه	هاى		…
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هفتۀ اول بهمن ماه

یادآوری ١
این	هفته	به	یادآوری	کلّی	محتوای	دروس	نیم	سال	اول	اختصاص	دارد.	در	این	جلسه	مطالب	دروس	قبل،	خالصه	و	جمع	بندی	
شده	است.	این	فعالیت	ها	موجب	تقویت	توانایی	دانش	آموزان	در	یادگیری	قرآن،	فراهم	آوردن	فرصت	بیشتر	تمرین	در	کالس	درس	و	
نیز	تثبیت	مطالب	دروس	قبل	می	شود.	فعالیت	های	این	دو	صفحه،	در	یک	جلسٔه	کامل،	توسط	دانش	آموزان	و	با	راهنمایی	آموزگار	

گرامی	انجام	می	شود.	
فّعالّیت ١ــ	سوره	هایی	را	که	تاکنون	آموخته	اید،	در	گروه	های	دو	یا	سه	نفره	تمرین	کنید	و	برای	هم	کالسی	های	خود	بخوانید.	
از	آغاز	سال	تاکنون	دانش	آموزان	با	چهار	سورٔه	توحید،	کوثر،	عصر	و	ناس	آشنا	شده	اند.	دانش	آموزان	این	سوره	ها	را	در	

گروه	های	دو	یا	سه	نفره	تمرین	می	کنند.	
ابتدا	دانش	آموزان	این	سوره	ها	را	به	صورت	دسته	جمعی	خوانده	و	سپس	افراد	داوطلب،	یکی	از	سوره	ها	را	که	از	حفظ	هستند،	

برابر	کالس	می	خوانند.	
فّعالّیت ٢ــ	کنار	جمله	ای	که	در	اّول	غذا	خوردن	می	گوییم	عدد	١و	کنار	جمله	ای	که	در	آخر	غذا	خوردن	می	گوییم	عدد	٢	بنویسید.	
این	تمرین	ضمن	آموزش	دو	ادب	از	آداب	اسالمی	مانند	گفتن	»بسم	اللّه«	و	»الحمدللّه«	هنگام	غذاخوردن،	سعی	در	ایجاد	ارتباط	
بین	درس	آموزش	قرآن	و	سایر	مفاهیم	ضمنی	از	جمله	مفهوم	ترتیب	در	درس	ریاضی	را	نیز	برعهده	دارد.	معلّمان	محترم	می	توانند	در	

سایر	دروس	نیز	زمینه	های	ایجاد	و	تقویت	این	نوع	موارد	را	فراهم	آورند.	
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ابتدا	این	تمرین	را	برای	دانش	آموزان	توضیح	دهید.	اگر	ایشان	می	توانند	این	دو	آیه	را	روخوانی	کنند،	این	کار	به	همین	صورت	
انجام	می	شود.	در	غیراین	صورت،	کلّی	خوانی	این	دو	آیه	نیز	کفایت	می	کند.	دانش	آموزان	چندین	بار	همه	با	هم،	این	دو	آیه	را	می	خوانند	

و	آنگاه	از	آنان	بخواهید	فعالیت	درخواست	شده	در	تمرین	را	انجام	دهند.	
خوب	است	معلم	با	پرسش	و	پاسخ	به	دانش	آموزان	بیاموزد	که	ما	در	انجام	هر	کاری	»بسم	اللّه«	می	گوییم	و	همیشه	برای	نعمت	و	

چیزهای	خوبی	که	خدا	به	ما	می	دهد	»الحمدللّه«	می	گوییم.	
فّعالّیت ٣ــ یکی	از	پیام	های	قرآنی	درس	های	اول	تا	چهارم	را	به	صورت	گروهی،	نمایش	دهید.	

دانش	آموزان	از	آغاز	سال	تحصیلی	تاکنون	با	پنج	پیام	قرآنی	آشنا	شده	اند.	چه	خوب	است	ابتدا	دانش	آموزان	پیام	های	قرآنی	را	
که	تاکنون	آموخته	اند	به	ترتیب	هم	خوانی	کنند.	برخی	از	کلمات	سادٔه	این	پیام	ها	را	که	برای	ایشان	معنا	شده	است،	از	ایشان	سؤال	کنید	
تا	یادآوری	شود.	آنگاه	هر	گروه	با	راهنمایی	معلّم	یکی	از	پیام	های	قرآنی	را	برای	ارائه	به	صورت	نمایش	انتخاب	می	کنند.	در	صورت	نیاز	
معلم	ضمن	راهنمایی	بچه	ها	نقش	هایی	را	برای	بچه	ها	انتخاب	می	کند	و	از	آنها	می	خواهد	تا	مفهوم	پیام	قرآنی	را	به	صورت	نمایش	اجرا	

کنند.	این	روش،	زمینٔه	خوبی	را	برای	تثبیت	آموزه	های	پیام	قرآنی،	برای	دانش	آموزان	فراهم	می	آورد.	
فعالّیت ٤ــ	این	عبارت	های	قرآنی	را	بخش	بخش	بخوانید.	

ابتدا	معلم	به	دانش	آموزان	فرصت	می	دهد	تا	به	صورت	انفرادی	و	سپس	گروهی	کلمات	و	عبارات	قرآنی	را	بخش	بخش	بخوانند	
و	سپس	تعدادی	از	آنان	با	انتخاب	معلم،	کلمات	و	عبارات	قرآنی	را	برای	سایر	دانش	آموزان	می	خوانند.	

چند تذکّر مهم: 
١ــ	هر	دانش	آموز	که	می	تواند	کلمات	قرآنی	کتاب	را	بخش	بخش	و	صحیح	بخواند	به	توانایی	الزم	درحد	قابل	قبول	دست	یافته	است؛	
اّما	با	توجه	به	تمرین	های	انجام	شده،	بسیاری	از	دانش	آموزان	تقریباً	از	همان	اوایِل	آموزش	روخوانی،	کلمات	و	عبارات	قرآنی	را	به	صورت	



70

ـ	می	خوانند	این	امر	اشکالی	ندارد	و	نیازی	نیست	که	آنها	را	ملزم	کنیم	حتماً	بخش	بخش	بخوانند.	 ـ	و	نه	بخش	بخشـ	 آرام	و	شمردهـ	
٢ــ	از	آنجا	که	آموزش	روخوانی	از	بخش	خوانی	شروع	می	شود	و	صحیح	خواندن	بخش	های	کلمات	و	ترکیب	بخش	ها	با	یکدیگر	
بسیار	اهمیت	دارد،	گاهی	برخی	معلمان	یا	برخی	از	دانش	آموزان	تصور	می	کنند	که	اصالً	باید	قرآن	را	اینگونه	خواند.	در	زمان	مناسب	
باید	این	موضوع	را	برای	آنان	توضیح	دهید.	مثالً	اگر	دانش	آموزی	کلمه	یا	عبارتی	را	آرام	و	شمرده	بخواند	ــ	و	نه	بخش	بخش	ــ	او	را	

تشویق	می	کنیم	و	می	گوییم:	آفرین	بچه	ها!	شما	هم	اگر	دوست	دارید	می	توانید	کلمات	را	آرام	و	شمرده	بخوانید.	
٣ــ	معلّم	باید	از	توانایی	دانش	آموزانی	که	معموالً	کلماتی	و	عبارات	را	آرام	و	شمرده	می	خوانند،	در	صحیح	خواندن	کلمات	و	
عبارات	جدید،	هرچند	به	صورت	بخش	خوانی	مطمئن	شود.	برای	کسب	این	اطمینان،	در	صورت	نیاز	می	توان	عباراتی	از	درس	های	آینده	
یا	بخش	»قرآن	در	تابستان«	انتخاب	کرد	تا	این	گروه	از	دانش	آموزان	آنها	را	صحیح	و	به	صورت	آرام	و	شمرده	یا	بخش	بخش	بخوانند.	

فعالیت ٥ــ با	کمک	معلّم	)یا	پدر	و	مادر	خود(	و	با	استفاده	از	مقّوا،	مانند	شکل	یک	رحل	قرآن	درست	کنید.	
این	فعالیت	به	منظور	ایجاد	عالقٔه	بیشتر	دانش	آموزان	به	یادگیری	قرآن	و	نیز	ایجاد	ارتباط	این	درس	با	درس	هنر	و	ریاضی	طراحی	

شده	است.	
بهتر	است	این	نوع	فعالیت	ها	زیر	نظر	معلم	و	در	کالس	درس	انجام	گیرد؛	اّما	معلّمان	می	توانند	آن	را	برای	دانش	آموزان	توضیح	

دهند	تا	آنهایی	که	دوست	دارند،	این	کار	را	در	منزل	و	به	کمک	پدر	و	مادرخود	انجام	دهند.	
تذکّر:	دانش	آموزان	را	به	انجام	این	کار	الزام	نکنید	زیرا	ممکن	است	لوازم	مورد	نیاز	در	همٔه	خانه	ها	موجود	نباشد.

دانستنی های معّلم

ترجمۀ لغات
َارونی:	به	من	نشان	دهید َسَکَن:	آرام	و	قرار	گرفت	 باَرَك:	خیر	و	برکت	زیاد	قرار	داد	

َرواِکَد:	)کشتی	های(	ساکن	و	بی	حرکت َمساِکَن:	خانه	ها	 واِرُد:	داخل	
١ــ	یا	َابانا:	ای	پدر	ما

٢ــ	َو	َاِرنا	َمناِسَکنا:	و	به	ما	نشان	بده	آداب	دینی	ما	را
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کودک مسلمان

جلسۀ اول: هفتۀ دوم بهمن ماه 
١ــ	تصویرخوانی	

٢ــ	شعر	)منم	بچه	مسلمان(	
٣ــ	پیام	قرآنی	)نماز(

جلسۀ دوم: هفتۀ سوم بهمن ماه
١ــ	قرآن	بخوانیم	)لوحه	های	١٣و	١٤(
٢ــ	سورٔه	حمد	)آیات	١	تا	٤،	لوحٔه	١٥(

٣ــ	شعر	سورٔه	حمد	
جلسۀ سوم: هفتۀ چهارم بهمن ماه 

١ــ	تمرین	سورٔه	حمد	)آیات	١	تا	٤(
٢ــ	سورٔه	حمد	)آیات	٥	تا	7،	لوحٔه	١٥(	
٣ــ	قرآن	بخوانیم	)لوحه	های	١٦	و	١٧(	

جلسۀ چهارم: هفتۀ اول اسفند ماه 
١ــ	تمرین	سورٔه	حمد	

٢ــ	قرآن	بخوانیم	)لوحه	های	١٨	و	١٩(
٣ــ	پیام	قرآنی	)پاکیزگی(

درس پنجم
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کودک مسلمان

اهداف 
١ــ	ایجاد	فضای	جذاب	برای	تقویت	انگیزه	و	عالقه	به	یادگیری	قرآن	و	روخوانی	آن	

٢ــ	توانایی	خواندن	برخی	کلمات	سادٔه	قرآنی	به	صورت	بخش	بخش
٣ــ	تقویت	عالقه	به	شنیدن	آیات	سورٔه	حمد	از	نوار	آموزشی

٤ــ	عالقه	به	خواندن	سوره	حمد	به	صورت	دسته	جمعی
٥ــ	آشنایی	با	نماز	و	مسجد	و	تقویت	عالقٔه	دانش	آموزان	به	یادگیری	نماز	

٦ــ	آشنایی	با	پیام	قرآنی	دربارهٔ	پاکیزگی	و	سعی	در	رعایت	آن
٧ــ	آشنایی	با	برخی	از	آداب	و	رفتار	اسالمی	دربارهٔ	نظم	و	پاکیزگی

٨ــ		تقویت	عالقه	به	خواندن	روزانه	قرآن	کریم

مواد و رسانه ها
کتاب	درسی،	نوار	یا	سی	دی	آموزشی	و	کتاب	راهنمای	معلّم

راهبردها و روش های یاددهی ــ یادگیری 
تصویرخوانی،	پرسش	و	پاسخ،	گوش	دادن،	همیاری	و	مشارکت،	بحث	و	گفت	وگو
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هفتۀ دوم بهمن   ماه 

فرایند یاددهی ــ یادگیری در هر جلسه
توصیه	می	شود	آموخته	های	درس	قبل	با	جمع	خوانی	سوره	ناس	و	دو	پیام	قرآنی	آن	حداکثر	در	٥	دقیقه	یادآوری	شود.	

١ــ تصویرخوانی
اّولین	تصویر	این	درس	یک	کودک	را	در	حال	انجام	کارهایی	مانند	بیدار	شدن	از	خواب،	شستن	دست	ها،	نماز	خواندن	با	پدر	

و	مادر	و	نیز	خواندن	قرآن	نشان	می	دهد.	
آنها	با	دوستان	هم	گروه	خود	 در	این	درس	نیز	مانند	دروس	قبل	ابتدا	از	دانش	آموزان	بخواهید	پس	از	دقت	در	تصویرها،	دربارهٔ	
گفت	وگو	کرده	و	آنگاه	نظر	خود	را	برای	کالس	بگویند.	در	این	گفت	وگو	به	موضوعاتی	مانند	سحرخیزی،	سالم	کردن	به	پدر	و	مادر،	شستن	
دست	و	صورت	پس	از	برخاستن	از	خواب،	نماز	خواندن،	خواندن	روزانٔه	قرآن	و	گفتن	»بسم	اللّه	الرحمن	الرحیم«،	توجه	الزم	صورت	پذیرد.	

٢ــ شنیدن و خواندن شعر »منم بچه مسلمان« 
از	دانش	آموزان	بخواهید	که	کتاب	خود	را	باز	کنند	و	پس	از	دیدن	تصویر	مربوط	به	این	شعر	و	گفت	وگوی	کوتاهی	درباره	تصویر،	
و	به	خواندن	شعر	از	نوار	گوش	دهند.	ابتدا	یک	بار	کامالً	همه	کالس	به	شعر	گوش	می	دهند	و	بار	دوم،	مجددًا	شعر	را	پخش	کنید	و	
این	بار	از	دانش	آموزان	بخواهید	که	همه	با	هم،	همراه	با	نوار،	شعر	را	بخوانند.	خود	شما	نیز	آنها	را	همراهی	کنید.	در	صورت	نیاز	و	یا	
تشخیص	خودتان	و	همچنین	در	صورتی	که	پخش	صوت	یا	نوار	مربوط	را	در	اختیار	ندارید،	می	توانید	خودتان	همراه	با	دانش	آموزان	

چندبار	شعر	را	بخوانید.	
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پس	از	خواندن	شعر	به	روش	پرسش	و	پاسخ،	نظر	دانش	آموزان	را	دربارٔه	آنچه	در	شعر	آمده	است،	جویا	شوید.ایشان	هرچه	از	
شعر	درک	کرده	باشند،	می	گویند.	پاسخ	های	آنان	را	در	صورت	نیاز	کامل	کنید	و	یا	با	پرسش	های	هدایت	گر،	آنها	را	به	نکات	مهم	تر	شعر	

توجه	دهید.	برخی	از	این	نکات	که	در	واقع	از	اهداف	ضمنی	آموزش	این	درس	نیز	می	باشد	به	شرح	زیر	است:	
ــ	ما	مسلمان	هستیم	و	به	خدای	مهربان	ایمان	داریم.	

ــ	کتاب	آسمانی	ما	قرآن	است.	
ــ	تالش	روزانٔه	خود	را	با	خواندن	نماز	و	شکر	نعمت	های	خدا	آغاز	می	کنیم.	

الَة« ٣ــ پیام قرآنی »یا ُبنَیَّ َاِقِم الصَّ
مراحل آموزش

١ــ	معلّم	دانش	آموزان	را	برای	شنیدن	پیام	قرآنی	آماده	می	کند.	
٢ــ	پیام	قرآنی	و	ترجمٔه	آن	از	طریق	نوار	پخش	می	شود	و	دانش	آموزان	با	راهنمایی	معلّم	آن	را	چند	بار	هم	خوانی	می	کنند.	

به	معنای	نماز	است.	معلم	می	تواند	از	دانش	آموزان	سؤال	کند	کلمٔه	»صالة«	راکجا	 ٣ــ	دانش	آموزان	می	آموزند	که	»صالة«	
شنیده	اید؟	در	صورتی	که	ایشان	مثالً	بگویند	در	اذان،	مورد	تشویق	قرار	می	گیرند.	در	غیراین	صورت	با	پرسش	و	پاسخ	و	راهنمایی	بیشتر	

به	پاسخ	درست	دست	می	یابند.	
٤ــ	معلّم	از	دانش	آموزان	می	خواهد	که	دربارهٔ	پیام	قرآنی	و	تصاویر	آن	با	یکدیگر	گفت	وگو	کنند.	

٥ــ	جمع	خوانی	پیام	قرآنی	توسط	معلّم	و	دانش	آموزان	بدون	نوار	صوتی
٦ــ	دانش	آموزان	داوطلب	پیام	قرآنی	را	همراه	با	معنای	آن	برای	کالس	می	خوانند.	
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هفتۀ سوم بهمن ماه 

١ــ آموزش لوحه های روخوانی 
در	اولین	لوحٔه	این	درس	دانش	آموزان	می	آموزند	که	چگونه	حرف	ساکن	را	با	حرکت	قبل	از	خودش	در	یک	بخش	بخوانند.	
برای	کسب	مهارت	در	خواندن	 از	خودش	در	یک	بخش	خوانده	می	شود.	 قبل	 با	حرف	متحرک	 و	 بی	حرکت،	ساکن	است	 حرف	

بخش	های	حرف	ساکن	مراحل	زیر	انجام	می	شود:	
١ــ	معلّم	کلماتی	مانند	»سّر«،	»ِدل«	و	»ُقم«	را	روی	تخته	می	نویسد	و	سپس	از	دانش	آموزان	می	خواهد	که	آنها	را	بخوانند.	آنگاه	
به	حرف	»ر«	در	کلمٔه	»سّر«	اشاره	می	کند	و	می	پرسد	آیا	این	حرف	دارای	حرکت	است؟	دانش	آموزان	می	گویند	خیر.	سپس	به	همین	گونه	

به	کلمات	دیگر	اشاره	می	کنیم.	
آنگاه	می	گوییم	روی	این	حروف	که	هیچ	حرکتی	ندارند،	یک	عالمت	کوچک	به	نام	عالمت	»سکون«	گذاشته	شده	است.	آنگاه	

معلم	روی	تخته	کلماتی	مانند	»لَۡم«،	»ِمۡن«	و	»ُقۡل«	را	می	نویسد	و	از	دانش	آموزان	می	خواهد	که	آنها	را	بخوانند.	
تا	 به	حرف	ساکن؛	 نه	 و	 کنید	 اشاره	 به	عالمت	سکون	 قبل	حتماً	 از	حرکت	 به	بخش	دارای	حرف	ساکن،	 	 اشاره توّجه:	در	

دانش	آموزان	با	دیدن	عالمت	ساکن	را	بخوانند.	
٢ــ	سپس	لوحه	ای	را	که	مطابق	لوحٔه	١٣	و	١٤	کتاب	دانش	آموزان	است،	از	قبل	آماده	کنید	و	آن	را	مقابل	دید	دانش	آموزان	در	

محل	مناسبی	روی	تخته	نصب	کنید	یا	به	صورت	منشور	روی	میز	معلّم	قرار	دهید.	
٣ــ	معلم	بدون	آنکه	خودش	بخواند،	از	صدای	کوتاه	به	حرف	ساکن	اشاره	می	کند	)اشارٔه	متحرک(	و	دانش	آموزان	هریک	از	
ترکیب	ها	را	ابتدا	به	صورت	دسته	جمعی	و	سپس	به	صورت	انفرادی	کلمات	را	از	روی	لوحه،	بخش	بخش	ابتدا	به	صورت	دسته	جمعی	و	

سپس	به	صورت	انفرادی	می	خوانند.	)لوحٔه	١٣(
٤ــ	معلم	لوحٔه	1٤	رامانند	لوحه	های	قبل	با	اشاره	به	بخش	های	کلمات	آموزش	می	دهد	و	از	دانش	آموزان	می	خواهد	که	بخوانند.	
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کسب	مهارت	در	صحیح	خواندن	بخش	های	دارای	ساکن،	زمینٔه	درست	خواندن	بخش	های	دارای	تشدید	را	فراهم	می	آورد.	
٥ــ	معلم	از	دانش	آموزان	می	خواهد	کتاب	خود	را	باز	کنند	و	حداقل	یک	بار	لوحه	های	١٣	و	١٤	را	بخوانند.	این	قسمت	از	
آموزش	هرچند	بسیار	ساده	است	اّما	باید	به	نحوی	تدریس	و	تمرین	شود	که	حتی	االمکان	همه	دانش	آموزان،	بتوانند	این	کلمات	را	حداقل	

به	صورت	بخش	بخش	بخوانند.	

٢ــ تدریس سورۀ حمد 
آیات	١	تا	٤	سورٔه	حمد	کامالً	به	روش	سوره	های	قبلی	تدریس	می	شود.	تدریس	با	پخش	نوار،	اشاره	به	زیر	کلمات	همراه	با	نوار،	
شنیدن	آیات	و	هم	خوانی	دسته	جمعی	مطابق	دستور	نوار،	خواندن	دسته	جمعی	بدون	نوار	آغاز	می	شود	و	باالخره	با	خواندن	4	آیٔه	اول	

سورٔه	حمد	به	صورت	انفرادی	توسط	افراد	داوطلب	به	پایان	می	رسد.	

٣ــ آموزش شعر سورۀ حمد
١ــ	این	شعر	نیز	به	روش	شعرهای	دروس	قبلی	تدریس	و	تمرین	می	شود.	

٢ــ	برخی	از	مفاهیم	شعر	که	می	توان	با	پرسش	و	پاسخ	از	دانش	آموزان	بیشتر	مورد	تأکید	قرار	گیرد	به	شرح	زیر	است:	
ــ	همیشه	از	خدای	مهربان	به	خاطر	نعمت	های	او	تشکر	می	کنیم.	

ــ	خدا	آفرینندهٔ	آسمان	و	زمین،	ابر	و	باد،	این	جهان	و	آن	جهان	و	همٔه	چیزهاست.	
ــ	از	او	می	خواهیم	که	ما	را	به	راه	راست	و	انجام	کارهای	درست	راهنمایی	کند.	
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هفتۀ چهارم بهمن ماه 

١ــ یادآوری و پرسش 
جلسٔه	درس	را	با	گفت	وگوی	با	دانش	آموزان	و	اینکه	آیا	در	هفته	قبل	هر	روز	مقداری	قرآن	خوانده	اند	و	درس	جلسٔه	قبل	را	برای	
خانواده	خود	تعریف	و	تمرین	کرده	اند،	آغاز	کنید.	آنگاه	در	حالی	که	لوحٔه	سورٔه	حمد	را	نصب	کرده	اید	و	قرائت	آیات	١	تا	٤	آن	را	از	
نوار	پخش	می	کنید،	از	دانش	آموزان	بخواهید	این	آیات	را	به	صورت	دسته	جمعی	و	نیز	انفرادی	بخوانند.	خوب	است	حداقل	یک	بار	

شعر	سوره	را	نیز	همه	باهم	به	صورت	دسته	جمعی	بخوانند.	
یادآوری	مطالب	جلسه	قبل	می	تواند	تا	حدود	١٠	دقیقه	زمان	آغاز	کالس	را	به	خود	اختصاص	دهد.	این	یادآوری	هم	تمرین	و	هم	

ارزش	یابی	از	توانایی	دانش	آموزان	محسوب	می	شود	و	معلّم	باید	با	تشخیص	نقاط	ضعف	دانش	آموزان،	در	رفع	آنها	بکوشد.	

٢ــ آموزش آیات ٥ تا ٧ سورۀ حمد 
آیات	٥	تا	٧	سورٔه	حمد	کامالً	به	روش	آیات	١	تا	٤	این	سوره	تدریس	می	شود.	تدریس	با	پخش	نوار،	اشاره	به	زیر	کلمات	همراه	با	
نوار،	شنیدن	آیات	و	هم	خوانی	دسته	جمعی	مطابق	دستور	نوار،	خواندن	دسته	جمعی	بدون	نوار	آغاز	می	شود	و	باالخره	با	خواندن	سوره	

به	صورت	انفرادی	توسط	افراد	داوطلب	به	انجام	می	رسد.	
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٣ــ تدریس و تمرین لوحه های ١٦ و ١٧
تدریس	این	لوحه	ها	کامالً	به	روش	تدریس	لوحه	های	قبل	است.	لوحه	مربوط	به	ترکیب	ها	و	کلمات	این	دو	لوحه	را	نصب	کرده	و	
آنها	را	تدریس	و	چندین	بار	تمرین	کنید.	در	تدریس	لوحه	های	روخوانی	به	مطالب	و	تذکرات	بیان	شده	در	بخش	کلّیات	کتاب	و	مطالب	

جلسات	قبل	به	خوبی	توّجه	کرده	و	به	آنها	عمل	کنید.	
در	پایان	این	بخش	از	دانش	آموزان	بخواهید	کتاب	خود	را	باز	کرده	و	هرکدام	یکی	دو	ترکیب	یا	کلمه	از	این	لوحه	ها	را	از	روی	

کتاب	بخوانند.	
در	آخر	جلسه	نیز	از	دانش	آموزان	بخواهید	سورٔه	حمد	و	کلمات	لوحه	ها	را	تا	هفته	آینده،	هرروز،	یکی	دو	بار	برای	اعضای	

خانواده	خود	بخوانند.	
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هفتۀ اول اسفند ماه

١ــ یادآوری و پرسش
جلسٔه	درس	را	با	گفت	وگو	با	دانش	آموزان	و	اینکه	آیا	درهفتٔه	قبل	هر	روز	مقداری	قرآن	خوانده	اند	و	درس	جلسٔه	قبل	را	برای	
خانواده	خود	تعریف	و	تمرین	کرده	اند،	آغاز	کنید.	آنگاه	در	حالی	که	لوحٔه	سورٔه	حمد	را	نصب	کرده	اید	و	قرائت	آن	را	از	نوار	پخش	
می	کنید،	از	دانش	آموزان	بخواهید	این	سوره	را	به	صورت	دسته	جمعی	و	نیز	انفرادی	بخوانند.	خوب	است	حداقل	یک	بار	شعر	سوره	

را	نیز	همه	با	هم	به	صورت	دسته	جمعی	بخوانید.	
یادآوری	مطالب	جلسه	قبل	می	تواند	تا	حدود	١٠	دقیقه	زمان	آغاز	کالس	را	به	خود	اختصاص	دهد.	این	یادآوری	هم	تمرین	و	هم	

ارزش	یابی	از	توانایی	دانش	آموزان	محسوب	می	شود	و	معلّم	باید	با	تشخیص	نقاط	ضعف	دانش	آموزان	در	رفع	آنها	بکوشد.	

٢ــ تدریس و تمرین لوحه های ١٨ و ١٩ 
تدریس	این	لوحه	ها	کامالً		به	روش	تدریس	لوحه	های	قبل	است.	لوحه	مربوط	به	ترکیب	ها	و	کلمات	این	دو	لوحه	را	نصب	کرده	
و	آنها	را	تدریس	و	چندین	بار	تمرین	کنید.	در	تدریس	لوحه	های	روخوانی	به	مطالب	و	تذکرات	بیان	شده	در	بخش	کلّیات	کتاب	و	مطالب	

جلسات	قبل	به	خوبی	توّجه	کرده	و	به	آنها	عمل	کنید.	
در	پایان	این	بخش	از	دانش	آموزان	بخواهید	کتاب	خود	را	باز	کرده	و	هرکدام	یکی	دو	ترکیب	یا	کلمه	از	این	لوحه	ها	را	از	روی	

کتاب	بخوانند.	
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در	آخر	جلسه	نیز	از	دانش	آموزان	بخواهید	سورٔه	حمد	و	کلمات	لوحه	ها	را	تا	هفتٔه	آینده،	هر	روز،	یکی	دو	بار	برای	اعضای	
خانواده	خود	بخوانند.	

ر« ٣ــ پیام قرآنی »َو ثِیابَکَ َفطَِهّ
مراحل آموزش 

١ــ	معلّم	دانش	آموزان	را	برای	شنیدن	پیام	قرآنی	آماده	کند.	
٢ــ	پیام	قرآنی	و	ترجمٔه	آن	از	طریق	نوار	پخش	می	شود	و	دانش	آموزان	با	راهنمایی	معلّم	آن	را	چند	بار	هم	خوانی	می	کنند.	

٣ــ	جمع	خوانی	پیام	قرآنی	توسط	معلّم	و	دانش	آموزان	بدون	نوار	صوتی	انجام	می	شود.
٤ــ	معلّم	از	دانش	آموزان	می	خواهد	که	دربارهٔ	پیام	قرآنی	و	تصاویر	آن	با	یکدیگر	گفت	وگو	کنند.	

٥ــ	دانش	آموزان	داوطلب	پیام	قرآنی	را	همراه	با	معنای	آن	برای	کالس	می	خوانند.	
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الف( محتواى سورۀ حمد
این	سوره	كه	از	زیباترین	و	جامع	ترین	سوره	هاى	قرآن	كریم	است	از	زبان	بندگان	نقل	شده	است.	در	این	سوره	خداوند	چگونگى	

مناجات	و	سخن	گفتن	با	خود	را	به	بندگانش	آموخته	است.	
در	این	سوره	با	حمد	خدا،	هم	او	را	مى	ستاییم	و	هم	در	برابر	نعمت	هاى	بى	پایان،	از	او	سپاسگزارى	مى	كنیم.	بیان	مى	داریم	كه	
فقط	او	را	عبادت	مى	كنیم	و	فقط	از	او	یارى	مى	جوییم.	از	او	مى	خواهیم	كه	ما	را	به	راه	راست	هدایت	كند.	این	مضامین	جاودانه،	هر	

روز	بارها	تكرار	مى	شود	تا	ما	را	در	مسیر	بندگى	كه	راه	راست	خداست،	نگاه	دارد.	
نام	دیگر	این	سوره،	فاتحة	الكتاب	به	معناى	آغازگر	كتاب	)قرآن(	است	و	پیرامون	عظمت	سورٔه	حمد،	حضرت	على	علیه	السالم	از	

قول	پیامبر	اكرم	صلى	الله	علیه	و	آله	نقل	مى	فرماید:	
خداوند	بزرگ	براى	نزول	سورٔه	حمد،	به	طور	خاص	بر	من	مّنت	نهاده	و	آن	را	در	برابر	قرآن	عظیم	قرار	داده	است.	همچنین	در	

روایتى	از	حضرت	امیر	المؤمنین	على	علیه	السالم	آمده	است	كه	سورٔه	حمد	با	ارزش	ترین	ذخیره	از	گنج	هاى	عرش	خداست	1.

ب( ترجمۀ سورۀ حمد
حیِم ْحٰمِن	الـرَّ 1	ــ	ِبسِم	اللِّٰه	الـرَّ

	الۡـعالَـمیَن ِه	٢	َرِبّ 2	ــ	َالَۡحۡمـُد	ِلـلٰـّ
سپاس	و	ستایش	براى	خداست	كه	پروردگار	جهانیان	است،	 	

حیِم ۡحـٰمِن	الــرَّ 3	ــ	َالــرَّ
بخشندٔه	مهربان،	 	
4	ــ	ماِلـِك	یَـۡوِم	الـّدیِن

فرمانرواى	روز	قیامت	است. 	
5	ــ	ِایّـاَك	نَـۡعــبُـُد	َو	ِایّـاَك	نَـۡسـَتـعـیـُن	

فقط	تو	را	عبادت	مى	كنیم	و	فقط	از	تو	یارى	مى	خواهیم. 	
ـراَط	الۡـُمۡسـَتـقـیـَم	 6	ــ	ِاۡهـِدنَـا	الـِصّ
هدایت	كن	ما	را	به	راه	راست، 	

ذیَن	َانۡـَعـۡمـَت	َعـلَـۡیـِهـۡم 7	ــ	ِصراَط	الَـّ
راه	كسانى	كه	نعمت	دادى	به	آنها	 	
َغـۡیـِر	الۡـَمـۡغـضـوِب	َعـلَـۡیـِهـۡم 	
نه	)آنان	كه(	غضب	شده	بر	آنها	 	

َو	اَلالـّضـالّـیـَن 	
و	نه	گمراهان	 	

2ــ	ِللِّٰه	=	ِلـ	+	اللّٰه 	 	 1ــ	تفسیر	نمونه:	آیة	الله	مکارم	شیرازی.	ج	١،	ص	٥		

دانستنی های معّلم
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ج( ترجمۀ لغات لوحه ١٤
٣ــ	َاکۡـُفـَر:	ناسپاسی	کنم ٢ــ	ُاۡشکَُر:	شکر	کنم	 ١ــ	َاۡمری:	کار	من،	فرمان	من	

ُمۡسِرفیَن:	اسراف	کنندگان ٣ــ	 ٥ــ	کاِشَف:	برطرف	کننده	 ٤ــ	َکَشَف:	برطرف	کرد	

د( ترجمۀ عبارات قرآنى لوحۀ ١٧
					 1	ــ	ُقـۡلـنا	ال	تَـَخۡف	

گفتیم:	نترس 	
2	ــ	ِاۡن	کُـۡنـُتـۡم	موِقنیَن																																																																									

اگر	یقین	دارید.	 	
3	ــ	نَـۡقَتـِبۡس	ِمۡن	نوِرکُـۡم																																																																																					

بگیریم	از	نور	شما	 	
ـ		َافَـَمـۡن	یَۡخـلُـُق	کَـَمـۡن	یَۡخـلُـُق																																																																							 4ـ

پس	آیا	کسی	که	خلق	می	کند	مانند	کسی	است	که	خلق	نمی	کند؟! 	

هـ( ترجمۀ عبارات قرآنى لوحۀ ١٩
																قمر	35			 1	ــ	نَۡجـزى	َمۡن	َشـَكــَر																																																																									

پاداش	مى	دهیم	به	كسى	كه	شكرگزار	باشد. 	
																شعراء	78		 2	ــ	َخـلَـَقـنى	فَـُهـَو	یَۡهـدیـِن																																																																			

مرا	آفرید	پس	او	هدایت	مى	كند	مرا.	 	
			 3	ــ	َو	یَـۡهـدی	ِالَـۡیـِه	َمن	َاناَب																																																																						

و	)خدا(	هدایت	می	کند	به	سوی	خودش	کسی	را	که	بازگشت	و	توبه	می	کند.	 	
	بقره	134				 4	ــ	لَها	ما	كَـَسـبَـۡت	َو	لَـُكۡم	ما	كَـَسـبۡــُتـۡم																																																				

براى	آنهاست	آنچه	به	دست	آورده	اند	و	براى	شماست	آنچه	به	دست	آوردید. 	

و( گامى به سوى درک معناى آیات قرآن 
٭	با	استفاده	از	ترجمٔه	آیات	و	عبارات	قرآنى	درس،	معناى	صحیح	كلمات	را	عالمت	بزنید.	

	جهان 		جهانیان												 						1	ــ	عالَمیَن											
					روز 					شب																			 						2	ــ	یَـۡوم																												
	راست 	راه																				 							3	ــ	ِصراط												

				راست 	راه																						 ـ		ُمۡسَتقیم														 						4ـ
		آفرید 	آفرینش														 							5	ــ	َخلََق														
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٭	عبارات	قرآنى	زیر	را	به	كمک	تمرین	باال	و	معناى	كلمات	داده	شده،	ترجمه	كنید.
		ٰهـذا:	این 	 َاۡجـر:	پاداش	 نوَن:	ایمان	دارند،	ایمان	مى	آورند	 							یُـؤِۡمِ

ِه		َو	الۡـَیۡوِم	اۡلِخـِر																																																																		آل	عمران	114		 1	ــ		یُــؤِۡمـنـوَن				ِبـالـلٰـّ
		ایمان	دارند	…	…	و	…		قیامت	

	 	 	الۡـعـالَـمیـَن																																																																	شعرا	109								 ـ						ِاۡن		َاجِرَى	ِاالّ	َعلٰى	َرِبّ 2	ـ
		نیست		…		…		…			…		…				…	

ۡرَض																																										انعام	1 ـماواِت	َو	ااۡلَ ذى	َخـلَـَق	الـسَّ ِه		الَـّ 3	ــ	َالۡـَحۡمــُد	ِلـلٰـّ
…	…	…	است،			…				…				…													و		…					را	

ُكـۡم					فَـاۡعـبُـدوُه						ٰهـذا	ِصـراٌط	ُمۡسـَتـقیـٌم																						آل	عمران51			 ُـّ َه	َربّــى	َو	َرب 		الـلٰـّ ـ			ِانَّ 4ـ
		…	…	…		…	و	…		…		است	پس	عبادت	كنید	او	را،	…		…		…				است.	

	الۡـعـالَـمیـَن																										جاثیه	36			 ۡرِض	َرِبّ 	ااۡلَ ـماواِت	َو	َرِبّ 	السَّ ِه	الَۡحۡمــُد	َرِبّ 5	ــ		فَـِلـلٰـّ
		پس	…	…		است		…			،	…			و	…				…					…					،	…					…	
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مدرسۀ ما

اهداف	
1ــ	ایجاد	فضای	جّذاب	برای	تقویت	انگیزه	و	عالقه	به	یادگیری	قرآن	و	روخوانی	آن

2ــ	توانایی	خواندن	برخی	کلمات	سادٔه	قرآنی	به	صورت	بخش	بخش
3ــ	تقویت	عالقه	به	شنیدن	آیات	سورٔه	فَلَق	از	نوار	آموزشی	و	به	صورت	دسته	جمعی

4ــ	آشنایی	با	حروف	ناخوانا	در	قرآن
ـ			توانایی	خواندن	کلمات	دارای	تشدید	به	صورت	بخش	بخش 5ـ

ـ			آشنایی	با	پیام	قرآنی	دربارٔه	اهمیت	و	ارزش	آموختن	علم	و	دانش 6ـ
7ــ	تقویت	عالقه	به	دعا	کردن	و	سخن	گفتن	با	خدا

ـ			آشنایی	با	ارزش	آموختن	قرآن	از	نظر	امامان	معصوم	)ع( 8	ـ
9ــ	تقویت	عالقه	به	خواندن	روزانه	قرآن	کریم

مواد و رسانه ها
کتاب	درسی،	نوار	یا	سی	دی	آموزشی	و	کتاب	راهنمای	معلّم

راهبردها و روش های یاددهی ــ یادگیری
تصویرخوانی،	پرسش	و	پاسخ،	گوش	دادن،	همیاری	و	مشارکت،	بحث	و	گفت	وگو
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فرایند یاددهی ــ یادگیری در هر جلسه

هفتۀ دوم اسفند ماه

توصیه	می	شود	آموخته	های	درس	قبلی	با	جمع	خوانی	سورٔه	حمد	و	پیام	قرآنی	آن	در	حداکثر	5	دقیقه	یادآوری	شود.

1ــ تصویرخوانی
اّولین	تصویر	درس	که	حیاط	یک	مدرسٔه	زیبای	روستایی	را	نشان	می	دهد.	مانند	دروس	قبل	ابتدا	از	دانش	آموزان	بخواهید	پس	
از	دقت	در	تصویر،	دربارٔه	آن	با	دوستان	هم	گروه	خود	گفت	وگو	کرده	و	آنگاه	نظر	خود	را	برای	کالس	بگویند.	در	گفت	وگوی	در	کالس	
به	عناصری	چون	نقش	مدیر	و	معلّم،	قرآنی	که	در	دست	معلّم	است،	پرچم	ایران،	نام	مدرسه،	دوستی	بچه	ها،	کمک	آنها	به	یکدیگر	در	

تمیز	نگه	داشتن	مدرسه	توجه	بیشتری	شود.

2ــ آموزش لوحۀ 20
لوحٔه	20	را	در	جای	مناسب	قرار	داده	و	آن	را	به	صورت	زیر	آموزش	دهید:

دانش	آموزان	 از	 بنویسید،	 تخته	 روی	 یکی	یکی	 را	 خواب«	 و	 خواندن	 »خواَهر،	 ناخوانا:	کلمات	 حرف  نماد  الف(آموزش 
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بخواهید	که	آنها	را	بخوانند.	سپس	توجِه	دانش	آموزان	را	به	نخواندن	»واو«	در	کلمات	باال	جلب	کنید	و	تلفظ	هر	کدام	را	روبه	روی	آنها	
بنویسید.
	

	خاهر 																																																																				خواهر	
	خاب 																																																																				خواب	
	خاندن 																																																																		خواندن	
	خا 																																																																								خوا	

آنگاه	به	دانش	آموزان	گفته	می	شود	که	در	کلمات	قرآن	نیز	برخی	از	حروف	خوانده	نمی		شود.	این	حروف،	به	صورت	حروف	آبی	
)ا(	نوشته	می	شود.	هر	وقت	حرفی	به	شکل	آبی	بود،	آن	را	نمی	خوانیم. 

ب( خواندن لوحۀ 20:	دانش	آموزان	کلمات	و	عبارات		این	لوحه	را	مانند	قبل	با	اشارٔه	معلم	به	بخش	های	کلمات،	به	صورت	
دسته	جمعی	می	خوانند.	هرگاه	به	حرف	ناخوانا	رسیدید،	از	دانش	آموزان	این	گونه	سؤال	کنید:	

ــ	آیا	این	حرف	آبی	را	بخوانیم؟	
ــ	خیر!	

ــ	چرا	این	حرف	را	نخواندیم؟	
ــ	چون	حرف	آبی	است.	

 تذکر مهم: 
از	بیان	دالیل	ناخوانا	بودن	این	حروف	جدًا	خودداری	کرده	و	فقط	به	آموزش	نمادین	حروف	آبی	اکتفا	کنید.

	
ج(	با	توجه	به	وقت	باقیمانده،	از	دانش	آموزان	بخواهید	هر	کدام	یک	سطر	را	از	روی	کتاب	درسی	خود	بخوانند،	به	این	وسیله،	

توانایی	آنها	نیز	ارزیابی	می	شود.	

سپس	لوحٔه	شمارٔه	20	که	مربوط	به	آموزش	حروف	ناخوانا	است	را	نصب	کرده	و	آن	را	تدریس	و	چندین	بار	تمرین	کنید.	در	
تدریس	این	لوحه	به	مطالب	و	تذکرات	بیان	شده	در	بخش	کلّّیات	کتاب	و	مطالب	جلسات	قبل	به	خوبی	توّجه	کرده	و	به	آنها	عمل	کنید.

در	پایان	این	بخش	از	دانش	آموزان	بخواهید	کتاب	خود	را	باز	کرده	و	هر	کدام	یکی	دو	ترکیب	یا	کلمه	از	این	لوحه	را	از	روی	
کتاب	بخوانند.

برای	اعضای	 آینده،	هر	روز	یکی	دوبار	 تا	جلسٔه	 نیز	از	دانش	آموزان	بخواهید	کلمات	و	عبارات	این	لوحه	را	 در	آخر	جلسه	
خانوادٔه	خود	بخوانند.
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هفتۀ سوم اسفند ماه

1ــ تدریس سورۀ فلق
سورٔه	فلق	نیز	کامالً	به	روش	سوره	های	قبلی	تدریس	می	شود.	تدریس	با	پخش	نوار،	اشاره	به	زیر	کلمات	همراه	با	نوار،	شنیدن	
آیات	و	هم	خوانی	دسته	جمعی	مطابق	دستور	نوار،	خواندن	دسته	جمعی	بدون	نوار	آغاز	می	شود	و	باالخره	با	خواندن	سوره	به	صورت	

انفرادی	توسط	افراد	داوطلب	به	پایان	می	رسد.

2ــ آموزش شعر سورۀ فلق
انجام	 معلّم	 راهنمایی	 و	 آموزشی	 نوار	 با	 آن	همراه	 و	هم	خوانی	 فلق،	شنیدن	 به	سورٔه	 مربوط	 با	پخش	شعر	 این	سوره	 آموزش	
می	شود.	از	دانش	آموزان	بخواهید	برای	این	شعر	نامی	انتخاب	کنند.	همچنین	با	پرسش	و	پاسخ	توجه	ایشان	را	به	مفاهیم	مهم	شعر	مانند	
دعاکردن	و	درخواست	از	خدا	برای	انجام	کارهای	خوب،	خدا	یار	و	نگه	دار	ماست	و	نیز	کمک	از	خدا	برای	دوری	از	انجام	کارهای	

بد	و	شر	شیطان،	جلب	کنید.

3ــ تدریس و تمرین لوحۀ 22
تدریس	این	لوحه	به	روش	تدریس	لوحه	های	قبل	است.	لوحه	را	در	مکان	مناسب	نصب	کرده	و	آن	را	چندین	بار	تمرین	کنید.	
در	تدریس	لوحه	های	روخوانی	به	مطالب	و	تذکرات	بیان	شده	در	بخش	کلّّیات	کتاب	و	مطالب	جلسات	قبل	به	خوبی	توّجه	کرده	و	به	آنها	
عمل	کنید.	همانطور	که	توجه	دارید	حروف	ناخوانا	به	رنگ	آبی	نوشته	شده	است.	هنگام	اشاره	به	بخش	ها	خوب	است	از	دانش	آموزان	

بپرسیم	چرا	این	حروف	را	نمی	خوانیم	تا	پاسخ	دهند	چون	به	رنگ	آبی	نوشته	شده	است.
در	پایان	این	بخش	از	دانش	آموزان	بخواهید	کتاب	خود	را	باز	کرده	و	هر	کدام	یکی	دو	کلمه	از	این	لوحه	را	از	روی	کتاب	بخوانند.
در	آخر	جلسه	نیز	از	دانش	آموزان	بخواهید	سورٔه	فلق	و	کلمات	لوحٔه	22	را	تا	هفته	آینده،	هر	روز،	یکی	دو	بار	برای	اعضای	

خانواده	خود	بخوانند.
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هفتۀ چهارم اسفند ماه

1ــ یادآوری و پرسش
جلسٔه	درس	را	با	گفت	وگو	با	دانش	آموزان	و	اینکه	آیا	در	هفته	قبل	هر	روز	مقداری	قرآن	خوانده	اند	و	درس	جلسٔه	قبل	را	برای	
خانواده	خود	تعریف	و	تمرین	کرده	اند،	آغاز	کنید.	آنگاه	در	حالی	که	لوحٔه	سورٔه	فلق	را	نصب	کرده	اید	و	قرائت	آن	را	از	نوار	پخش	
می	کنید،	از	دانش	آموزان	بخواهید	این	سوره	را	به	صورت	دسته	جمعی	و	نیز	انفرادی	بخوانند.	خوب	است	حداقل	یک	بار	شعر	سورٔه	
فلق	را	نیز	همه	با	هم	به	صورت	دسته	جمعی	بخوانید.	یادآوری	مطالب	جلسٔه	قبل	می	تواند	تا	حدود	10	دقیقه	زمان	آغاز	کالس	را	به	
خود	اختصاص	دهد.	این	یادآوری	هم	تمرین	و	هم	ارزش	یابی	از	توانایی	دانش	آموزان	محسوب	می	شود	و	معلّم	باید	با	تشخیص	نقاط	

ضعف	دانش	آموزان	در	رفع	آنها	بکوشد.

2ــ پیام قرآنی »َرّب ِزدنی ِعلــّما« 
مراحل آموزش

1ــ	معلّم	دانش	آموزان	را	برای	شنیدن	پیام	قرآنی	آماده	می	کند.
2ــ	پیام	قرآنی	و	ترجمٔه	آن	از	طریق	نوار	پخش	می	شود	و	دانش	آموزان	با	راهنمایی	معلّم	آن	را	چند	بار	هم	خوانی	می	کنند.

3ــ	معلّم	کلمات	و	لغاتی	را	که	زیر	پیام	قرآنی	نوشته	شده	است	به	دانش	آموزان	آموزش	می	دهد.
4ــ	جمع	خوانی	پیام	قرآنی	توسط	معلّم	و	دانش	آموزان	بدون	نوار	صوتی	انجام	می	شود.

تصویر اول:	مربوط	به	مشاهده	و	دقت	در	آفریده	های	خدا	در	طبیعت	است.	با	توجه	به	تعطیالت	عید	نوروز	دانش	آموزان	را	
به	دقت	و	توجه	در	طبیعت	تشویق	کنید.

تصویر دوم:	ما	با	خواندن	قرآن	با	سخنان	خدا	آشنا	می	شویم	و	چیزهای	زیادی	از	آن	می	آموزیم.
تصویر سوم: با	مطالعٔه	کتاب	های	مختلف	به	علم	و	دانش	خود	می	افزاییم.
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تصویر چهارم:	با	پرسش	از	معلم	و	درست	کردن	کاردستی	و	کشیدن	نقاشی	با	هنرهای	مختلف	آشنا	می	شویم.
ـ			معلم	از	دانش	آموزان	می	خواهد	که	دربارٔه	پیام	قرآنی	و	تصاویر	آن	با	یکدیگر	گفت	وگو	کنند. 5	ـ

ـ			دانش	آموزان	داوطلب	پیام	قرآنی	را	برای	کالس	می	خوانند. 6ـ

3ــ تدریس و تمرین لوحۀ 23
آموزش لوحۀ تشدید:	قبل	از	نصب	لوحٔه	تشدید،	معلم	ابتدا	به	شیؤه	زیر	چگونگی	خواندن	کلمات	دارای	تشدید	را	یادآوری	

می	کند	تا	دانش	آموزان	به	خوبی	بیاموزند	که	حرف	دارای	تشدید	دوبار	خوانده	می	شود.	
کلمٔه	»نَججار«	را	روی	تخته	می	نویسیم	و	از	دانش	آموزان	می	خواهیم	آن	را	بخوانند.	سپس	از	آنها	می	پرسیم	آیا	کلمٔه	»نّجار«	را	

	نّجار اینگونه	می	نویسیم؟	خواهند	گفت:	نه!	آنگاه	شکل	صحیح	کلمه	را	جلوی	آن	می	نویسیم:	نَججار	
دارد؟	 »جـ«	 کلمه	چند	 این	 می	پرسد	 دانش	آموزان	 از	 می	کند،	 اشاره	 »نَججار«	 کلمٔه	 در	 »جـ	«	 دو	حرف	 به	 که	 در	حالی	 معلم	

دانش	آموزان	پاسخ	خواهند	داد:	دو	تا.	
معلم	در	حالی	که	به	کلمٔه	»نَّجار«	اشاره	می	کند،	می	پرسد،	این	کلمه	چند	»جـ	«	دارد؟	دانش	آموزان	می	گویند:	یکی.	

معلم	در	حالی	که	به	تشدید	اشاره	می	کند،	می	پرسد:	به	جای	یکی	از	»جـ	«	ها	چه	گذاشته	ایم؟	دانش	آموزان	می	گویند:	تشدید.	
معلم	چند	کلمٔه	دیگر	تشدید	دار	مانند	نّقاشی،	قّنادی،	تشّکر	را	مانند	کلمٔه	)نَّجار(	به	دو	صورت	بدون	تشدید	)با	تکرار	حرف(	و	با	تشدید	

روی	تخته	می	نویسد	و	از	بچه	ها	می	خواهد	تا	دو	شکل	هر	یک	از	این	کلمه	ها	را	بخوانند.
معلم:	بّچه	ها!	پس	هر	وقت	حرفی	در	یک	کلمه،	عالمت	تشدید	داشته	باشد	آن	حرف	را	چند	بار	می	خوانیم؟	دانش	آموزان:	دوبار.	
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اگر	گفتند	»یکی«	دو	مرتبه	به	شکل	های	سمت	راست	اشاره	می	شود	تا	به	خوبی	دریابند	که	تشدید	به	جای	یکی	از	آن	حرف	هاست.	
پس	از	آموزش	باال	معلّم	می	گوید:	

1ــ	بچه	ها!	فهمیدیم	حرفی	که	دارای	تشدید	است،	دوبار	خوانده	می	شود.	
بار	با	حرف	صدادار	قبلش	و	بار	دوم	با	حرکت	خودش	خوانده	می	شود.	لوحٔه	تشدید	را	نصب	کرده	و	 2ــ	این	حرف،	یک	
برای	خواندن	قسمت	اول	لوحه،	اینگونه	عمل	می	شود:	در	خواندن	بخش	اول	کلمٔه	»َامما«	ابتدا	با	اشاره	از	مصوت	به	صامت	حرکت	
می	کنیم	)َام(	و	دانش	آموزان	آن	را	می	خوانند.	سپس	برای	خواندن	بخش	دوم	از	صامت	به	مصّوت	)مـا(	اشاره	می	شود	و	دانش	آموزان	
می	خوانند.	آنگاه	برای	خواندن	کلمٔه	»َاّما«	ابتدا	از	مصّوت	به	تشدید	اشاره	کرده	)َا	ّمـ	(	تا	دانش	آموزان	بخوانند	»َامـ«،	سپس	بعد	از	مکث	

مختصری	با	اشارٔه	معلم	به	بخش	دوِم	کلمه	)ما(،	دانش	آموزان	آن	را	نیز	می	خوانند.	
به	همین	ترتیب	و	با	دقت	کامل	به	تمام	کلمات	تشدید	دار	اشاره	می	کنیم	تا	دانش	آموزان	آنها	را	بخوانند.	پس	از	خواندن	هر	کلمه	
از	ایشان	می	پرسیم	هر	حرف	تشدید	دار	چند	بار	خوانده	می	شود	تا	پاسخ	دهند	دوبار،	سپس	می	پرسیم	حرف	تشدید	دار	را	ابتدا	با	کدام	
حرکت	می	خوانیم	تا	بگویند	با	حرکت	قبلش.	بار	دوم	با	چه	حرکتی	می	خوانیم؟	با	حرکت	خودش.	در	تمام	این	پرسش	و	پاسخ	ها	معلم	

به	حرکات	و	تشدید	اشاره	می	کند.	
پس	از	آموزش	بخش	اول	این	لوحه،	بخش	دوم	نیز	به	روش	دروس	قبل	آموزش	داده	می	شود.	به	آموزش	کلمات	تشدید	دار	

بیشتر	توجه	کنید.	
در	این	جلسه،	مانند	سایر	دروس	آموخته	های	جلسٔه	قبل	نیز	یادآوری	و	تمرین	می	شود.	چون	این	درس	برای	دو	جلسه	در	نظر	
گرفته	شده،	ارزش	یابی	هم	در	این	جلسه	انجام	می	گیرد.	پس	از	یادآوری	و	تمرین	مطالب	جلسٔه	قبل،	معلم	از	دانش	آموزان	می	خواهد	
که	دربارٔه	تصاویر	این	درس	با	یکدیگر	گفت	وگو	کنند	و	نظرشان	را	دربارٔه	آنها	می	پرسد.	این	تصاویر،	مربوط	به	خواندن	قرآن	در	خانه	
است	که	مادر	با	صدای	بلند	در	حال	خواندن	قرآن	است.	مادر	الگوی	عملی	فرزندان	خود	است.	در	تصویر	دوم	دختر	کوچک	خانواده	
به	تقلید	از	مادر	خود	قرآن	را	برای	برادرش	با	صدای	بلند	می	خواند.	ضمناً	رعایت	سکوت	و	ادب	در	زمانی	که	قرآن	خوانده	می	شود،	

به	کودکان	آموزش	داده	می	شود.
ـّــ(	اشاره	نمایید.	ثانیاً	پس	 تذکّر مهم:	اوالً	برای	خواندن	بخش	دارای	حرف	مشّدد،	از	حرکت	کوتاه	قبل	به	عالمت	تشدید	)ـ

از	اشاره	به	بخش	اّول	مکثی	کوتاه	داشته	باشید	و	آنگاه	با	توّجه	به	حرکت	بخش	دوم	اشاره	کنید.
باز	کرده	و	هر	کدام	یکی	دو	کلمه	از	این	لوحه	را	از	روی	کتاب	 پایان	این	بخش	از	دانش	آموزان	بخواهید	کتاب	خود	را	 در	

بخوانند.
از	آنجا	که	این	جلسه	آخرین	جلسٔه	آموزش	قبل	از	تعطیالت	نوروز	است،	خوب	است	نکات	زیر	را	به	دانش	آموزان	یادآوری	و	

توصیه	کنید:
1ــ	سوره	هایی	را	که	یاد	گرفته	اند	سعی	کنند	آنها	را	هر	روز	از	حفظ	بخوانند.

2ــ	در	صورتی	که	نوار،	سی	دی	یا	نرم	افزار	کتاب	آموزش	قرآن	را	دارند،	از	آن	استفاده	کنند.
3ــ	تا	آنجا	که	می	توانند	پیام	های	قرآنی	را	برای	خود	بخوانند	و	در	کارهای	روزانٔه	خود	به	آن	عمل	کنند.

4ــ	هر	روز	چند	دقیقه	کلمات	و	عبارات	لوحه	های	روخوانی	را	با	صدای	بلند	برای	یکی	از	اعضای	خانوادٔه	خود	بخوانند.
ـ			داستان	های	کتاب	را	برای	دوستان	و	اقوام	خود	تعریف	کنند. 5ـ

ـ			می	توانند	برای	هر	یک	از	پیام	های	قرآنی	که	دوست	دارند،	یک	نقاشی	بکشند	و	یا	کاردستی	درست	کنند. 6ـ
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هفتۀ سوم فروردین ماه

1ــ یادآوری و پرسش
با	انجام	تمرین	1	و	2	به	روش	جلسات	قبل	سورهٔ	فلق	و	پیام	قرآنی	درس	را	تمرین	و	یادآوری	کنید.

2ــ تدریس و تمرین لوحه های 24 و 25 
تدریس	این	لوحه	ها	نیز	به	روش	تدریس	لوحه	های	قبلی	است.	لوحٔه	مربوط	به	تمرین	تشدید	را	در	مکان	مناسب	نصب	کرده	و	آن	
را	چندین	بار	تمرین	کنید.	در	تدریس	لوحه	های	روخوانی	به	مطالب	و	تذکرات	بیان	شده	در	بخش	کلّّیات	کتاب	و	مطالب	جلسات	قبل	

به	خوبی	توّجه	کرده	و	به	آنها	عمل	کنید.
باز	کرده	و	هر	کدام	یکی	دو	کلمه	از	این	لوحه	را	از	روی	کتاب	 پایان	این	بخش	از	دانش	آموزان	بخواهید	کتاب	خود	را	 در	
بخوانند.	در	آخر	جلسه	نیز	از	دانش	آموزان	بخواهید	سورٔه	فلق	و	کلمات	لوحٔه	24	و	25	را	تا	هفته	آینده،	هر	روز،	یکی	دو	بار	برای	

اعضای	خانواده	خود	بخوانند.
تذکّر: 

اّوالً:	هر	گاه	به	عالمت	تشدید	اشاره	می	کنید	از	دانش	آموزان	بپرسید	این	حرف	چند	بار	خوانده	می	شود؟	پاسخ	دانش	آموزان	
موجب	تثبیت	این	مفهوم	است	که	حرف	مشدد	دوبار	خوانده	می	شود.

ثانیًا:	توّجه	دادن	دانش	آموزان	به	رعایت	مکث	بین	دو	بخش	مشّدد،	باعث	توّجه	بیشتر	به	صحیح	خواندن	کلمات	دارای	تشدید	
می	شود.
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3ــ تصویرخوانی و بیان داستان »کالس قرآن« 
از	دانش	آموزان	بخواهید	با	دّقت	در	تصویر	مربوط	به	این	داستان،	هرچه	از	آن	متوّجه	می	شوند	و	یا	حدس	می	زنند،	ابتدا	برای	
دوستان	هم	گروه	خود	و	سپس	برای	کالس	بگویند.	در	زمان	مناسب	حدیثی	را	که	از	امام	حسن	مجتبی	علیه	السالم	در	زیر	تصویر	نوشته	

شده	است،	برای	دانش	آموزان	بخوانید.
اجمال	داستان	»کالس	قرآن«	به	این	شرح	است:

سؤال  خود  معلم  از  و  هستند  دانش  و  علم  یادگیری  مشغول  فراوان  عالقۀ  با  دانش آموزان   
می پرسند و معلم هم با مهربانی پاسخ آنها را می دهد. در این وقت ناگهان صدای در شنیده می شود 
و سپس امام حسن مجتبی علیه السالم وارد کالس درس شده و به همۀ آنها سالم می کنند. معلّم و 
بچه ها با خوشحالی به سوی امام حسن می روند. امام به طرف معلّم می آید و در کنار آنها می نشیند 
و سپس در حالی که کودکان را تشویق و نوازش می کند از آنها می خواهد که خوب درس بخوانند و 

قرآن بیاموزند تا در آینده از آن استفاده کنند و انسان های بزرگی شوند. 

چه	بسا	با	توجه	به	فضا	و	ویژگی	های	کالس	و	نظرات	دانش	آموزان،	مطالب	جالب	توّجه	و	مهّم	دیگری	نیز	به	هنگام	بیان	این	
داستان	و	تصویرخوانی	آن،	توسط	دانش	آموزان	و	خود	شما	بیان	شود.	همٔه	این	مطالب،	ارزشمند	و	آموزنده	است	که	باید	به	شیوه	های	

عمدتاً	غیرمستقیم	و	کامالً	طبیعی	برای	دانش	آموزان	مطرح	شود.
دانش	آموزان	دریافت	های	خود	را	تا	آنجا	که	می	توانند	از	این	تصاویر	بیان	می	کنند	و	شما	نیز	مطالب	آنها	را	کامل	می	کنید.	اهداف	

ضمنی	این	داستان	عالوه	بر	آنچه	که	در	داستان	»کالس	قرآن«	بیان	شد،	می	تواند	امور	زیر	نیز	باشد:	
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ــ	تقویت	عالقه	به	یادگیری	علم	و	دانش
ــ	تفّکر	دربارٔه	نقش	هر	یک	از	افراد	جامعه	)مانند	معلّم	و	کودکان(
ــ	آشنایی	بیشتر	با	امامان	معصوم	و	کارهای	خوب	و	پسندیدٔه	آنها
ــ	تقویت	عالقه	به	خواندن	قرآن،	یادگیری	و	انس	با	قرآن	کریم

ــ	آشنایی	با	برخی	از	آداب	تالوت	کتاب	خدا	)نظم	و	پاکیزگی،	قرار	دادن	قرآن	روی	رحل	و	…(
ــ	انجام	کارهایی	که	خدا	دوست	دارد.

ــ	همکاری	با	سایر	دانش	آموزان	در	فعالیت	های	مشابه
در	آخر	جلسه	از	ایشان	بخواهید	که	در	خانه،	داستان	»کالس	قرآن«	را	برای	اعضای	خانواده	خود	تعریف	کرده	و	جدول،	کلمات	

و	عبارات	لوحه	های	این	درس	را	تا	هفته	آینده،	هر	روز،	یکی	دوبار	برای	آنها	بخوانند.

الف( ترجمۀ کلمات و عبارات لوحۀ 20 
٭	معنای	کلمات:

َاۡسِلموا:	تسلیم	شوید ُاِمروا:	امر	شدند	 ایستادند	 قاموا:	
اعراف	31 1ــ	َوالتُـۡسِرفوا:	و	اسراف	نکنید.	
هود	70 2ــ	قالوا	التََخۡف:	گفتند:مترس!	

بقره	111		 3ــ	ُقۡل	هاتوا	بُـۡرهانَـکُۡم:	بگو:	بیاورید	دالیلتان	را.	
ُحُجرات	11	 4ــ	َو	ال	تَۡلِمزوا	َانۡـُفـَسکُۡم:	و	عیب	نگیرید	از	یک	دیگر.	

ب( محتوا و مفهوم کلی سورۀ فلق 
با	توجه	به	این	که	انسان	همواره	در	معرض	انواع	خطر	و	آسیب	قرار	دارد	و	غالباً	از	زمان	و	مکان	ورود	آنها	غافل	و	بی	خبر	است،	
باید	از	این	امور	به	خدا	پناه	ببرد.	در	این	سوره،	به	مراقبت	انسان	از	دو	خطر	تکیه	شده	است:	یکی	وسوسه	گرهایی	که	خواه	به	عنوان	
سحر	یا	به	عنوان	القای	فرهنگ	مبتذل،	در	میان	مردم	ایجاد	انحراف	و	نگرانی	می	کنند	و	دیگری	از	حسادت	انسان	حسود.	این	سوره	
ضمن	آشنا	کردن	ما	با	اینگونه	از	آسیب	ها،	راه	مصون	ماندن	از	آنها	را	نیز	می	آموزد.	خداوند	در	این	سوره	به	پیامبر	اکرم		)ص(	امر	نموده	

است	که	از	شّر	موجودات	و	انسان	های	مزاحم	و	از	شرارت	های	نفس	اّماره	به	خداوند	پناه	ببرد.	

ج(ترجمۀ سورۀ فلق
حیِم ۡحٰمِن	الـرَّ ِبسِم	اللِّّٰه	الـرَّ 	

	الۡـَفلَِق 1ــ	ُقۡل	َاعوُذ	ِبَرِبّ
		بگو:	پناه	می	برم	به	پروردگار	سپیده	دم	 				

دانستنی های معّلم
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	ما	َخلََق	 2ــ		ِمۡن	َشِرّ
							از	شّر	آنچه	آفرید 					

	غاِسٍق	ِاذا	َوَقَب	 3ــ		َو	ِمۡن	َشرِّ
			و	از	شّر	تاریکی	هنگامی	که	فراگیر	شود 	

	النَّفاثاِت	ِفی	الۡـُعَقِد	 4ــ		َو	ِمۡن	َشِرّ
				و	از	شّر	دمندگان	افسون	در	گره	ها 	

	حاِسٍد	ِاذا	َحَسَد 5ــ		َو	ِمۡن	َشِرّ
			و	از	شّر	حسود	هنگامی	که	حسد	ورزد 	

د(ترجمۀ عبارات لوحۀ 22
1ــ		قالوا	یا	َویۡـلَنا

			گفتند:	ای	وای	بر	ما. 	
2ــ		�َمـنوا	ِباۤیاِتنا

			ایمان	آوردند	به	آیات	ما. 	
3ــ		َو	هاَجروا	َو	جاَهدوا

			و	هجرت	کردند	و	جهاد	کردند. 	
4ــ		َو	َانۡـِفقوا	ِمّما	َرَزۡقـناهُۡم

			و	انفاق	کردن	از	آنچه	روزی	دادیم	به	ایشان. 	
5ــ		َو	کانوا	ِباۤیاِتنا	یوِقنوَن

			و	به	آیات	ما	یقین	داشتند. 	

هـ(ترجمۀ عبارات لوحۀ 22
ِانّا:	قطعاً	ما َاّما:	اّما،	ولی	

:	پروردگار َرِبّ :	همه،	هر	 کُـلَّ
ِانّی:	قطعاً	من :	کشید	 َمدَّ :	قطعاً	 ِانَّ
تَـبَّت:	بریده	باد َجّنات:	بهشت	ها،	باغ	ها	 :	درود	فرست	 َصِلّ

		 	 ۡت:	تمام	شد تَـمَّ ۡرنا:	آسان	کردیم	 یَـسَّ ر:	پس	بشارت	بده	 فَـبَـِشّ

و(ترجمۀ عبارات لوحۀ 25
با	توجه	به	آموخته	های	قبلی	ترجمه	عبارات	قرآنی	لوحه	22	را	کامل	کنید.1

رعد	30 1ــ		ُقۡل	ُهـَو	َربّـی	
			…	…	…	…	است.

1ــ	اگر	معنای	کلمه	ای	را	فراموش	کرده	اید	می	توانید	با	استفاده	از	فهرست	کلمات	معنا	شده	که	در	آخر	کتاب	آمده	است،	معنای	کلمٔه	مورد	نظر	خود	
را	بیابید.	
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	بقره	127		 نـا	تَـَقبَّـۡل	ِمّنا	2		 2ــ			َربَـّ
	…	…	قبول	کن	…	…	

طه	26 ـرلۡـی3	َاۡمـری	 3ــ		َو	یَـِسّ
	و	آسان	کن	…	…	…	…	را

بقره	139	 کُۡم		 ُـّ ـنا	َو	َرب ُـّ 4ــ		َو	هُـَو	َرب
	و	…	…	…	و	…	…	است.

انفال	63 َف	بَۡیـَن	ُقـلـوِبـِهـمۡ	 5ــ		َو	َالَـّ
	و	الفت	و	پیوند	داد	میان	…	آنها	

2ــ	ِمّنا	=	ِمۡن	+	نا	
3ــ	لی	=	ِلـ	+	ـی
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پیامبران خدا

جلسۀ اول: هفتۀ چهارم فروردین ماه
1ــ	تصویر	خوانی

2ــ	قرآن	بخوانیم	)لوحه	های	26	و	27(
جلسۀ دوم: هفتۀ اّول اردیبهشت ماه

1ــ	سورٔه	نَصر	)لوحٔه	28(
2ــ	شعر	سورٔه	نَصر

3ــ	داستان	)کودکی	حضرت	موسی	علیه	الّسالم(
جلسۀ سوم: هفتۀ دوم اردیبهشت ماه

1ــ	تمرین	سورٔه	نصر
2ــ	پیام	قرآنی	)محمد	رسول	اللّٰه(	و	)صلوات(

3ــ	قرآن	بخوانیم	)لوحه	های	29	و	30(
جلسۀ چهارم: هفتۀ سوم اردیبهشت ماه

1ــ	تمرین	سورٔه	نصر
2ــ	تمرین	پیام	قرآنی

3ــ	قرآن	بخوانیم	)لوحه	های	31	و	32(

درس هفتم
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پیامبران خدا

اهداف	
1ــ	آشنایی	با	پنج	پیامبر	بزرگ	الهی

2ــ	ایجاد	فضای	جّذاب	برای	تقویت	انگیزه	و	عالقه	به	یادگیری	قرآن	و	روخوانی	آن
3ــ	توانایی	خواندن	برخی	کلمات	سادٔه	قرآنی	به	صورت	بخش	بخش

4ــ	تقویت	عالقه	به	شنیدن	آیات	سورٔه	نصر	از	نوار	آموزشی
ـ			توانایی	خواندن	سوره	نصر	و	شعر	آن	به	صورت	دسته	جمعی 5ـ

ـ			آشنایی	با	ذکر	صلوات	و	تقویت	عالقه	به	گفتن	آن 6ـ
7ــ	تقویت	عالقه	به	پیامبر	اکرم	و	خاندان	پاک	او
ـ		تقویت	عالقه	به	خواندن	روزانه	قرآن	کریم 8ـ

مواد و رسانه ها
کتاب	درسی،	نوار	یا	سی	دی	آموزشی	و	کتاب	راهنمای	معلّم

راهبردها و روش های یاددهی ــ یادگیری
تصویرخوانی،	پرسش	و	پاسخ،	گوش	دادن،	همیاری	و	مشارکت،	بحث	و	گفت	وگو
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فرایند یاددهی ــ یادگیری در هر جلسه

هفتۀ چهارم فروردین ماه

توصیه	می	شود	آموخته	های	درس	قبل	با	جمع	خوانی	سورٔه	فلق	و	پیام	قرآنی	آن	حّداکثر	در	مّدت	5	دقیقه	یادآوری	شود.

1ــ تصویرخوانی
اّولین	تصویر	درس	به	داستان	فرازهایی	از	زندگی	5	تن	از	پیامبران	بزرگ	خدا	اختصاص	دارد.	مانند	دروس	قبل	ابتدا	از	دانش	آموزان	

بخواهید	پس	از	دّقت	در	این	تصاویر،	دربارهٔ	آنها	با	دوستان	هم	گروه	خود،	گفت	وگو	کرده	و	آنگاه	نظر	خود	را	برای	کالس	بگویند.
در	گفت	وگوی	دانش	آموزان،	به	موضوعاتی	چون	مفهوم	پیامبر	به	عنوان	فرستادٔه	خدا،	کسانی	که	راه	درست	زندگی	را	برای	

نجات	و	خوشبختی	همٔه	ما	نشان	می	دهند	بیشتر	توّجه	شود.
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اجمال	داستان	تصاویر	مربوط	به	پیامبران	خدا	به	شرح	زیر	است:
تصویر	شمارۀ	1:	قرآن	بهترین،	کامل	ترین	و	زیباترین	و	دلنشین	ترین	کتاب	آسمانی	است.	خدای	مهربان	در	
قرآن	کریم	با	ما	سخن	گفته	است	و	حضرت	محّمد	صلّی	اللّه	علیه	و	آله	پیامبر	الهی	است	که	قرآن	را	برای	ما	آورده	
است.	تا	با	خواندن،	فهمیدن	و	عمل	کردن،	به	آن،	در	دنیا	و	آخرت	سعادتمند	و	خوشبخت	شویم.	حضرت	محّمد	
و	خانوادٔه	او	کودکان	را	خیلی	دوست	داشتند.	ما	نیز	پیامبر	اسالم	و	خانوادٔه	او	را	خیلی	دوست	داریم.	در	قرآن	

کریم	نیز	یک	سوره	به	نام	حضرت	محّمد	صلّی	اللّه	علیه	و	آله	آمده	است.
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تصویر	شمارٔه	2:	حضرت	عیسی	علیه	الّسالم	فرزند	حضرت	مریم	سالم	اللّه	علیها	بود.	او	وقتی	به	دنیا	
آمد	و	نوزادی	بیش	نبود	به	قدرت	خدا	در	آغوش	مادر	مهربانش	به	مردم	گفت:	من	بندٔه	خدا	و	پیامبر	او	هستم.	
او	پیامبری	مهربان	بود	که	به	فقیران	کمک	می	کرد	و	بیماران	را	شفا	می	داد.	در	قرآن	کریم	سوره	ای	به	نام	حضرت	

مریم	سالم	اللّه	علیها	آمده	است.
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تصویر	شمارٔه	3:	حضرت	موسی	علیه	الّسالم	یکی	از	پیامبران	بزرگ	خداست.	او	به	فرمان	خدا	فرعون	
را	که	پادشاه	ظالمی	بود	به	عبادت	خدا	دعوت	کرد؛	اما	فرعون	تصمیم	گرفت	او	و	یارانش	را	بکشد.	حضرت	
موسی	و	یارانش	در	حالی	که	از	دست	فرعون	فرار	می	کردند	به	رودخانٔه	نیل	رسیدند.	حضرت	موسی	به	دستور	
خدا	عصایش	را	به	آب	زد	و	ناگهان	آب	رودخانه	از	حرکت	ایستاد	و	رودخانه	شکافته	شد	و	موسی	و	یارانش	از	
میان	رودخانه	عبور	کردند.	زمانی	که	فرعون	و	سربازنش	به	آنجا	رسیدند	تصمیم	گرفتند	که	وارد	رودخانه	شوند.	
آنها	وقتی	به	میان	رودخانه	رسیدند	ناگهان	آب	رودخانه	به	حرکت	درآمد	و	فرعون	و	یارانش	را	گرفتار	کرد.	آنها	

که		آدم	های	بدی	بودند	و	به	همه	ستم	می	کردند	گرفتار	عذاب	الهی	شده	و	در	رودخانه	غرق	شدند.
شما	در	این	درس	با	داستان	زیبای	کودکی	حضرت	موسی	علیه	السالم	آشنا	خواهید	شد.
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تصویر	شمارٔه	4:	حضرت	ابراهیم	علیه	الّسالم	پیامبری	بزرگ	بود.	فرزند	او	اسماعیل	نام	داشت	که	بعدها	او	نیز	از	
پیامبران	الهی	شد.	آن	دو	به	دستور	خدا	و	با	کمک	هم	خانٔه	خدا	ــ	کعبه	ــ	را	ساختند.	مسلمانان	هر	روز	رو	به	قبله	یعنی	
خانٔه	خدا	نماز	می	خوانند.	کعبه	در	شهر	مکه	قرار	دارد.	مسلمانان	هر	ساله	در	شهر	مکه	و	اطراف	آن	مراسم	پرشکوه	حج	

را	به	جا	می	آورند.	در	قرآن	کریم	یک	سوره	به	نام	حضرت	ابراهیم	علیه	الّسالم	آمده	است.
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تصویر	شمارٔه	5	:	حضرت	نوح	علیه	الّسالم	از	پیامبران	الهی	است	که	عمر	بسیار	طوالنی	داشت.	او	به	فرمان	خدا	
یک	کشتی	بزرگ	ساخت	و	همٔه	کسانی	را	که	به	خدای	یکتا	ایمان	آورده	و	مؤمن	شده	بودند	سوار	برکشتی	کرد	و	همچنین	از	
حیوانات	اهلی	و	وحشی	نیز	تعدادی	را	به	کشتی	آورد.	وقتی	طوفان	شروع	شد	آنها	نجات	یافتند	و	آدم	های	کافر	و	ظالم	غرق	

شدند.	در	قرآن	کریم	یک	سوره	به	نام	حضرت	نوح	علیه	الّسالم	آمده	است.
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2ــ تمرین لوحه های 26 و 27
آموزش	این	لوحه	ها	نیز	به	دو	روش	آموزش	لوحه	های	قبل	است.	لوحه	را	در	مکان	مناسب	نصب	کرده	و	آن	را	چندین	بار	تمرین	
کنید.	در	تدریس	لوحه	های	روخوانی	به	مطالب	و	تذکّرات	بیان	شده	در	بخش	کلّّیات	کتاب	و	مطالب	جلسات	قبل	به	خوبی	توّجه	کرده	

و	به	آنها	عمل	کنید.
در	پایان	این	بخش	از	دانش	آموزان	بخواهید	کتاب	خود	را	باز	کرده	و	هر	کدام	یکی	دو	کلمه	یا	یک	عبارت	قرآنی	از	این	لوحه	را	

از	روی	کتاب	بخوانند.
در	آخر	جلسه	نیز	از	دانش	آموزان	بخواهید	در	مورد	تصویر	پیامبران،	آنچه	یاد	گرفته	اند	برای	اعضای	خانوادٔه	خود	تعریف	کنند	

و	لوحه	های	26	و	27	را	تا	جلسٔه	آینده،	هر	روز،	یکی	دو	بار	برای	آنان	خود	بخوانند.
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هفتۀ اّول اردیبهشت ماه

1ــ تدریس سورۀ نصر
سورٔه	نصر	نیز	به	روش	سوره	های	قبلی	تدریس	می	شود.	تدریس	با	پخش	نوار،	اشاره	به	زیر	کلمات	همراه	با	نوار،	شنیدن	آیات	و	
هم	خوانی	دسته	جمعی	مطابق	دستور	نوار،	خواندن	دسته	جمعی	بدون	نوار	انجام	می	شود	و	باالخره	با	خواندن	سوره	به	صورت	انفرادی	

توسط	افراد	داوطلب	به	پایان	می	رسد.

2ــ آموزش شعر سورۀ نصر
انجام	 نوار	آموزشی	و	راهنمایی	معلّم	 با	 به	سورٔه	نصر،	شنیدن	و	هم	خوانی	آن	همراه	 با	پخش	شعر	مربوط	 این	سوره	 آموزش	
می	شود.	از	دانش	آموزان	بخواهید	برای	این	شعر	نامی	انتخاب	کنند.	همچنین	با	پرسش	و	پاسخ	توجه	ایشان	را	به	مضامین	مهم	شعر	

مانند	یاری	خدا	با	انجام	کارهای	خوب،	در	هر	موفّقّیتی	اّول	از	خدا	تشکر	کنیم،	جلب	کنید.
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3ــ داستان »کودکی حضرت موسی علیه الّسالم«
موسی	 حضرت	 کودکی	 داستان	 به	 مربوط	 تصویرهای	 دیدن	 از	 پس	 و	 کنند	 باز	 را	 خود	 کتاب	 که	 بخواهید	 دانش	آموزان	 از	
با	هم	گروه	های	خود،	داستان	تصاویر	را	کامل	کنند	و	سپس	 تا	 علیه	الّسالم	و	گفت	وگوی	کوتاهی	دربارٔه	تصویرها،	از	آنان	بخواهید	

داستان	را	برای	سایر	هم	کالسی	های	خود	بگویند.
پس	از	این	کار،	به	روش	پرسش	و	پاسخ،	نظر	دانش	آموزان	را	دربارٔه	آنچه	از	تصاویر	فهمیده	اند،	جویا	شوید.	ایشان	هر	چه	از	
تصاویر	درک	کرده	باشند،	می	گویند.	پاسخ	های	آنان	را	در	صورت	نیاز	کامل	کنید	و	یا	با	پرسش	های	هدایت	گر	آنها	را	به	نکات	مهم	تر	

داستان	توّجه	دهید.

کودکی حضرِت موسی )ع( 
هرگاه	مادربزرگ	می	آمد،	بچه	ها	خیلی	خوشحال	می	شدند.	کنار	مادر	بزرگ	می	نشستند	و	او	برای	بچه	ها	قصه	تعریف	می	کرد.	
یعنی	قصه	 این	طور	که	شما	جلوی	من	نشسته	اید،	 بافتنی	اش	را	در	دست	گرفت	و	گفت:	خوب!	 نیز	مثل	همیشه	مادر	بزرگ	 این	بار	

می	خواهید.	
زهرا	گفت:	بله	مادر	بزرگ،	ولی	این	بار	خودمان	می	خواهیم	قصه	را	انتخاب	کنیم.	

مادر	بزرگ	با	تعجب	پرسید:	چه	قصه	ای؟!	
علی	گفت:	در	جلسۀ	قرآن	برای	ما	تعریف	کرده	اند	که	قرآن	قصه	های	زیادی	دارد.	حاال	می	خواهیم	یکی	از	آن		قصه	ها	را	برای	

ما	تعریف	کنید.	
مادر	بزرگ	یکی	از	قصه	های	زیبای	قرآن	را	اینگونه	تعریف	کرد:	
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در	زمان	های	خیلی	خیلی	قدیم،	در	کشور	مصر،	پادشاه	بسیار	ظالم	و	ستمگری	زندگی	می	کرد	که	اسمش	»فرعون«	بود.	فرعون	
به	مردم	می	گفت:	من	خدای	شما	هستم	و	باید	مرا	بپرستید	و	هرچه	دستور	دادم	به	آن	عمل	کنید.	

بعضی	از	مردم	نادان	باور	کرده	بودند	که	فرعون	واقعاً	خداست	و	اگر	به	دستوراتش	عمل	نکنند،	گناه	کرده	اند.	اما	خیلی	از	مردم	
او	را	دوست	نداشتند	ولی	چون	از	او	می	ترسیدند،	مجبور	بودند	هر	کاری	را	که	می	گوید،	انجام	دهند.	فرعون	می	دانست	که	گروهی	از	
مردم	اصالً	به	او	عالقه	ندارند	و	حتی	دشمن	او	هم	هستند،	به	همین	دلیل	همیشه	می	ترسید	که	این	گروه	علیه	او	شورش	کنند.	او	آنقدر	از	
این	مسئله	می	ترسید	که	باالخره	دستور	داد	برای	ضعیف	کردن	این	گروه،	نوزادان	پسر	آنها	را	بکشند؛	تا	این	گروه	برای	قیام	علیه	فرعون	

و	نابودی	حکومت	او،	قدرت	الزم	را	نداشته	باشند.	
در	همان	زمانی	که	فرعون	این	دستور	را	داده	بود،	مادِر	حضرت	موسی	)ع(	تازه	او	را	به	دنیا	آورده	بود.	وقتی	این	خبر	را	شنید،	
بسیار	نگران	شد	و	هر	لحظه	منتظر	بود	که	مأموران	برسند	و	فرزندش	را	بکشند	ولی	خداوند	به	دل	او	انداخت	که	پسرش	را	در	صندوقی	
چوبی	بگذارد	و	در	رود	»نیل«	که	روِد	بزرگ	کشور	مصر	است،	رها	کند.	او	هم	همین	کار	را	کرد	و	با	دلی	غمگین	پسرش	را	در	صندوقی	

گذاشت	و	در	رود	نیل	رها	کرد.	
شاخه	ای	از	رود	نیل	از	قصر	بزرگ	فرعون	می	گذشت.	به	فرمان	خدا	صندوق	بر	روی	آب،	وارد	قصر	فرعون	شد.	اتفاقاً	آسیه	
همسر	فرعون	که	مشغول	تماشای	رود	نیل	بود،	صندوق	را	بر	آب	دید.	او	دستور	داد	تا	صندوق	را	از	آب	بگیرند.	وقتی	صندوق	را	
گرفتند	و	دِر	آن	را	باز	کردند،	با	تعجب	دیدند	که	کودکی	زیبا	در	آن	است.	فرعون	که	دستور	داده	بود	نوزادان	پسر	را	بکشند،	تصمیم	
گرفت	این	نوزاد	را	هم	بکشد.	اما	همسر	فرعون	که	زن	نیکوکاری	بود	با	اصرار	از	فرعون	خواست	تا	این	کار	را	نکند	و	به	او	گفت:	ما	

که	فرزندی	نداریم،	بگذار	این	نوزاد	را	به	جای	فرزنِد	خودمان	بزرگ	کنیم.	
خواهِر	حضرت	موسی	)ع(	به	دستور	مادرش	صندوق	را	دنبال	می	کرد	تا	ببیند	کودک	به	چه	سرنوشتی	دچار	می	شود.	او	دید	که	
آب،	صندوق	را	به	داخل	قصر	فرعون	برد؛	با	دیدن	این	صحنه	با	عجله	به	خانه	نزد	مادرش	برگشت	و	موضوع	را	برای	او	تعریف	کرد.	
مادر	موسی	)ع(	با	ناراحتی	گفت:	ای	وای!	پسرم	به	دست	دشمن	افتاد،	حتماً	او	را	می	کشند.	خواهر	حضرت	موسی	)ع(	به	دستور	

مادرش	به	قصر	رفت	تا	متوجه	شود	که	با	برادرش	چه	کرده	اند.	
چون	او	به	قصر	رسید	با	تعجب	دید	که	قرار	است	کودک	در	دامن	آسیه	بزرگ	شود.	اما	کودک	از	گرسنگی	بی	تابی	می	کرد.	هر	دایه	ای	

را	که	آوردند	کودک	از	او	شیر	نمی	خورد،	همه	به	خصوص	آسیه	خیلی	ناراحت	و	پریشان	بودند.	
خواهر	حضرت	موسی)ع(	که	این	وضع	را	دید،	خودش	را	به	آسیه	رساند	و	گفت:	من	زنی	را	می	شناسم	که	حتماً	می	تواند	به	این	

کودک	شیر	دهد.	اجازه	می	دهید	او	را	بیاورم؟	
آسیه	گفت:	هر	چه	زودتر	این	کار	را	بکن،	معطّل	چه	هستی!	

خواهر	حضرت	موسی)ع(،	دوان	دوان	به	خانه	برگشت	و	این	خبر	خوش	را	به	مادرش	داد	و	همراه	او	به	قصر	بازگشت.	آسیه	
کودک	گرسنه	و	گریان	را	به	مادرش	داد	و	در	مقابِل	تعجب	همه،	این	بار	کودک	آرام	گشت	و	با	شدت	هر	چه	بیشتر	مشغول	شیر	خوردن	

شد.	
خداوند	اینگونه	پیامبر	خود،	یعنی	حضرت	موسی	)ع(	را	که	فرعون	قصد	کشتن	او	را	داشت،	در	قصر	و	زیر	نظِر	فرعون،	در	
آغوش	مادر	واقعی	اش	بزرگ	کرد.	وقتی	حضرِت	موسی	)ع(	به	پیامبری	انتخاب	شد	قوم	خود	را	از	ظلم	و	ستِم	فرعون	نجات	داد	و	

فرعون	و	اطرافیانش	به	خواست	خدا	در	رود	نیل	غرق	شده	و	از	بین	رفتند.	
قصه	که	به	این	جا	رسید،	علی	و	زهرا،	مادر	بزرگ	را	بوسیدند	و	از	او	تشکر	کردند.
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هفتۀ دوم اردیبهشت ماه

1ــ یادآوری و پرسش
جلسٔه	درس	را	با	گفت	وگو	با	دانش	آموزان	و	اینکه	آیا	در	هفتٔه	قبل	هر	روز	مقداری	قرآن	خوانده	اند	و	درس	جلسٔه	قبل	را	برای	
خانواده	خود	تعریف	و	تمرین	کرده	اند،	آغاز	کنید.	آنگاه	در	حالی	که	لوحٔه	سورٔه	نصر	را	نصب	کرده	اید	و	قرائت	آن	را	از	نوار	پخش	
می	کنید،	از	دانش	آموزان	بخواهید	این	سوره	را	به	صورت	دسته	جمعی	و	نیز	انفرادی	بخوانند.	خوب	است	حداقل	یک	بار	شعر	سورٔه	

نصر	را	نیز	همه	با	هم	به	صورت	دسته	جمعی	بخوانید.	
هم	 یادآوری	 این	 دهد.	 اختصاص	 خود	 به	 را	 کالس	 آغاز	 زمان	 دقیقه	 	10 حدود	 تا	 می	تواند	 قبل	 جلسٔه	 مطالب	 یادآوری	
آنها	 نقاط	ضعف	دانش	آموزان	در	رفع	 با	تشخیص	 باید	 معلّم	 و	 توانایی	دانش	آموزان	محسوب	می	شود	 از	 تمرین	و	هم	ارزش	یابی	

بکوشد.

ٌد َرسوُل الّلِٰه« 2ــ پیام قرآنی »ُمـَحمَّ
مراحل آموزش

1ــ	معلّم	دانش	آموزان	را	برای	شنیدن	پیام	قرآنی	آماده	می	کند.
هم	خوانی	 بار	 چند	 را	 آن	 معلّم	 راهنمایی	 با	 دانش	آموزان	 و	 می	شود	 پخش	 نوار	 طریق	 از	 آن	 ترجمٔه	 و	 قرآنی	 پیام	 2ــ	

می	کنند.
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3ــ	معلّم	کلمات	و	لغاتی	را	که	زیر	پیام	قرآنی	نوشته	شده	است	را	به	دانش	آموزان	آموزش	می	دهد.
4ــ	معلّم	از	دانش	آموزان	می	خواهد	که	دربارٔه	پیام	قرآنی	و	تصاویر	آن	با	یکدیگر	گفت	وگو	کنند	و	در	صورتی	که	نام	این	مکان	ها	
را	می	دانند	برای	دوستان	خود	بگویند.	همانطور	که	می	دانید	تصویر	کنار	پیام	قرآنی،	بارگاه	ملکوتی	مسجد	الّنبی	در	شهر	مدینٔه	منوّره	و	

تصویر	پایین	پیام،	بارگاه	ملکوتی	حضرت	امام	رضا	علیه	السالم	در	مشهد	مقدس	را	نشان	می	دهد.
ـ			ذکر	صلوات	از	طریق	نوار	پخش	می	شود	و	دانش	آموزان	با	راهنمایی	معلّم	آن	را	چند	بار	هم	خوانی	می	کنند. 5ـ
ـ			این	بار	جمع	خوانی	پیام	قرآنی	و	ذکر	صلوات	توسط	معلّم	و	دانش	آموزان	بدون	نوار	صوتی	انجام	می	شود. 6ـ

7ــ	پرسش	پیام	قرآنی	و	ذکر	صلوات	از	دانش	آموزان	داوطلب	انجام	می	گیرد.

3ــ تدریس و تمرین لوحه های 29 و 30
تدریس	و	تمرین	این	لوحه	ها،	به	روش	تدریس	لوحه	های	قبلی	است.	لوحه	را	در	مکان	مناسب	نصب	کرده	و	آن	را	چندین	بار	
تمرین	کنید.	در	تدریس	لوحه	های	روخوانی	به	مطالب	و	تذکّرات	بیان	شده	در	بخش	کلّّیات	و	مطالب	جلسات	قبل،	به	خوبی	توّجه	کرده	

و	به	آنها	عمل	کنید.
در	پایان	این	بخش	از	دانش	آموزان	بخواهید	کتب	خود	را	باز	کرده	و	هر	کدام	یکی	دو	کلمه	یا	یک	عبارت	قرآنی	را	از	روی	کتاب	

بخوانند.
در	آخر	جلسه	نیز	از	دانش	آموزان	بخواهید	سورٔه	نصر	و	کلمات	و	عبارات	لوحه	های	29	و	30	را	تا	جلسٔه	آینده،	هر	روز،	یکی	

دو	بار	برای	اعضای	خانواده	خود	بخوانند.
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هفتۀ سوم اردیبهشت ماه

1ــ تدریس و تمرین لوحه های 31 و 32
تدریس	و	تمرین	این	لوحه	ها	نیز	به	روش	تدریس	لوحه	های	صفحٔه	قبل	است.	مانند	قبل	لوحه	را	در	مکان	مناسب	نصب	کرده	
و	آن	را	چندین	بار	تمرین	کنید.	در	تدریس	لوحه	های	روخوانی	به	مطالب	و	تذکّرات	بیان	شده	در	بخش	کلّّیات	کتاب	و	مطالب	جلسات	

قبل	به	خوبی	توّجه	کرده	و	به	آنها	عمل	کنید.
در	پایان	این	بخش	از	دانش	آموزان	بخواهید	کتاب	خود	را	باز	کرده	و	هر	کدام	یکی	دو	کلمه	یا	عبارت	قرآنی	را	از	روی	کتاب	

بخوانند.
در	آخر	جلسه	نیز	از	دانش	آموزان	بخواهید	سورٔه	نصر	و	کلمات	و	عبارات	لوحه	های	31	و	32	را	تا	جلسٔه	آینده،	هر	روز،	یکی	

دو	بار	برای	اعضای	خانواده	خود	بخوانند.
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دانستنی های معّلم

الف( ترجمۀ کلمات و عبارات لوحۀ 27
ِااّل:	مگر،	جز	 َکاّل:	هرگز	نه	 =	عۡن+	ما:	از	چه	 َعمَّ

ها:	مادرش ُاِمّ :	اهتمام	و	اقدام	کرد	 َهمَّ
1ــ	َو	ِاّنا	َلصاِدقوَن

						و	قطعًا	ما	راستگویان	هستیم.
2ــ	ِان	ُکۡنُتۡم صاِدقیَن

      اگر	راستگو	هستید	)راست	می	گویید(.
3ــ	ال	َاۡعُبُد	ما	َتۡعُبدوَن

						عبادت	نمی	کنم	آنچه	را	شما	عبادت	می	کنید.
4ــ	َو	ما	َرَمۡیَت	ِاۡذ	َرَمۡیَت	

						و	تو	تیر	نینداختی	هنگامی	که	تیر	انداختی	)بلکه	خدا	تو	را	کمک	و	هدایت	کرد	که	کجا	و	چگونه	تیر	اندازی(.
5ــ		ِلَم	َتقولون	ما	ال	َتۡفَعلون

							چرا	می	گویید	آنچه	را	که	عمل	نمی	کنید؟!
	

ب( محتوا و مفهوم کلی سورۀ نصر
مشکل	اساسی	پیشرفت	اسالم،	مقاومت	و	مزاحمت	های	مشرکان	مکه	بود	که	با	فتح	مکه	در	سال	هشتم	هجری،	فصل	جدیدی	در	
تاریخ	اسالم	به	وجود	آمد	و	بساط	شرک	و	توطئٔه	آنها	برچیده	شد.	پیامبر	اسالم	)ص(	تمام	شرایط	برچیدن	این	کانون	بت	پرستی	و	نفاق	
را	فراهم	نمود	و	به	فرمان	خدا،	با	نزول	سورٔه	نصر،	آمادٔه	حرکت	به	سوی	مکه	شد.	پیامبر)ص(	سرتاسر	جادٔه	مکه	و	مدینه	را	ُقرق	کرد	که	

خبر	لشکرکشی	اسالم	به	گوش	اهل	مکّه	نرسد	تا	آنها	را	غافلگیر	کنند	و	بدون	خونریزی	مکه	فتح	گردد	و	چنین	هم	شد.
مشرکان	خیال	می	کردند	با	آن	همه	ظلم	و	آزار	و	اذیتی	که	نسبت	به	پیامبر)ص(	و	مسلمانان	روا	داشته	اند،	پیامبر)ص(	پس	از	فتح	
مکه	همٔه	آنها	را	ازبین	خواهد	برد.	در	حالی	که	چنین	نشد	و	پیامبر	روز	پیروزی	را	روز	رحمت	نامید	و	همٔه	آنها	را	بخشید.	این	رفتار	
پیامبر)ص(	یک	بار	دیگر	نشان	داد	که	اوالً،	همانطور	که	قرآن	می	فرماید	پیامبر	اکرم)ص(،	رحمت	خدا	بر	همٔه	جهانیان	است	و	ثانیاً،	اسالم	

دین	رحمت	و	حقیقت	است	و	جز	برای	دفاع	از	حق	و	رفع	ظلم	و	ستم	دست	به	شمشیر	نمی	برد.	

ج( ترجمۀ سورۀ نصر
ۡحـٰمِن	الـرَّحیِم ِه	الـرَّ 	ِبۡسـِم	الّلّٰ

ِه	َو	اۡلـَفۡتـُح 1ــ	ِاذا	جاَء	َنۡصـُر	الّلّٰ
							هنگامی	که	آمد	یاری	خدا	و	پیروزی

2ــ	َو	َرَأۡیـَت	الّناَس	َیـۡدُخلوَن
								و	دیدی	مردم	را	که	داخل	می	شوند
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ِه	َاۡفـواًجا 			فی	دیِن	اللّٰ
			در	دین	خدا	گروه	گروه
َك 3ــ	َفَسبِّۡح	ِبَحۡمـِد	َربِـّ

						پس	با	ستایش	پروردگارت	)او	را(	به	پاکی	یاد	کن
			َوۡاسَتۡغـِفۡرُه	ِانَّه	و	کاَن	َتـّوابًا

			و	از	او	آمرزش	بخواه	که	قطعاً	او	بسیار	توبه	پذیر	است.

د( گامی به سوی درک معنای آیات قرآن
٭	با	استفاده	از	ترجمٔه	آیات	درس،	معنای	صحیح	کلمات	را	عالمت	بزنید.

	رفت 	آمد	 	1ــ	جاءَ	
	یاری 	پیروزی	 	 	2ــ	نَصرۡ	
	یاری 	پیروزی	 	 	3ــ	فَۡتح	

	ـش،	او،	آن 	ـت،	تو	 	 4ــ	ـه	
	است،	بود 	گفت	 	 	5ــ		کانَ	

٭	عبارات	قرآنی	زیر	را	به	کمک	دانسته	های	قبلی	خود	و	تمرین	باال	ترجمه	کنید.
1ــ		َو	ُقل	جاَء	اۡلـَحقُّ
 	و	…		…			…

ِه				َو	َفۡتـٌح	َقریٌب 2ــ	َنۡصـٌر	ِمَن	الّلّٰ
	…		…		…				و		…	نزدیک

ِه	َقریٌب 	َنـۡصــَر	الّلّٰ 3ــ	َاال	ِانَّ
	آگاه	باشید	قطعًا	…	…	…	است.

ه1	و	کاَن	َغفوًرا	َرحیًما 4ــ	ِانَـّ
…						…		…	…	…	

	ِمۡن	َرِبّــُکۡم ـ			ُقۡل	یا	َایَُّها	الّناُس	َقۡد	جاَء	ُکــُم	اۡلَحقُّ 5ـ

…	ای	مردم	قطعًا		…			برای	…	…	…	سوی	…	…
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هـ( ترجمۀ عبارات لوحۀ 30
1ــ	َو	َاۡحِسنوا

					و	نیکی	کنید	)کارهای	خوب	انجام	دهید(.
2ــ	َو	ما	َضُعفوا

						و	ضعیف	نشدند
3ــ	َو	َرضوا	َعۡنُه

						و	راضی	و	خشنود	شدند	از	او	)	از	خدای	بزرگ(
ۡت	َاۡقداَمنا 4ــ	َو	َثِبّ

						و	محکم	و	استوار	دار	گام	ها	و	قدم	های	ما	را
	تاَب	َعَلۡیِهۡم 5ــ	ُثمَّ

							سپس	)خداوند(	بازگشت	)و	توجه	کرد(	بر	آنها

و( ترجمۀ عبارات لوحۀ 31
1ــ	َربَّنا	ال	ُتِزۡغ	ُقلوَبنا

				پروردگارا	نلغزان	دل	های	ما	را.
2ــ	ِلَیۡغِفَر	َلنا	َخطایانا

					تا	بیامرزد	برای	)از(	ما	خطاهای	ما	را.
3ــ	َو	ُکّنا	َلُهۡم	حاِفظیَن

					و	بودیم	)هستیم(	برای	آنها	نگهبانان.
4ــ	َو	ُیۡذِهۡب	َغۡیَظ	ُقلوِبِهۡم

					و	ببرد	خشم	دل	های	ایشان	را.
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یادآوری 2

هفتۀ چهارم اردیبهشت ماه

در	این	هفته	به	یادآوری	کلّی	محتوای	هفت	درس	کتاب	می	پردازیم.	در	این	جلسه	مطالب	دروس	قبل	خالصه	و	جمع	بندی	
شده	است.	این	فعالیت	ها	موجب	افزایش	توانایی	دانش	آموزان	در	یادگیری	قرآن،	فراهم	آوردن	فرصت	بیشتر	تمرین	در	کالس	درس	
و	نیز	تثبیت	مطالب	دروس	قبل	می	شود.	فعالیت	های	این	دو	صفحه	در	یک	جلسٔه	کامل	توسط	دانش	آموزان	و	با	راهنمایی	آموزگار	

انجام	می	شود.
فّعالّیت 1ــ ابتدا	به	هفت	گروه	تقسیم	شوید	و	آنگاه	هر	گروه،	یک	سوره	از	هفت	سورٔه	کتاب	را	به	صورت	دسته	جمعی	برای	

هم	کالسی	های	خود	بخوانید.
دانش	آموزان	از	آغاز	سال	تاکنون	با	هفت	سورٔه	توحید،	کوثر،	عصر،	ناس،	حمد،	فلق	و	نصر	آشنا	شده	اند.	دانش	آموزان	این	
سوره	ها	را	در	گروه	های	دو	یا	سه	نفره	تمرین	می	کنند.	بهتر	است	برای	انجام	این	گونه	تمرین	ها	از	روش	گروهی	بهره	گرفته	شود،	ابتدا	
دانش	آموزان	این	سوره	ها	را	به	صورت	دسته	جمعی	خوانده	و	سپس	افراد	داوطلب	یکی	از	سوره	ها	را	که	حفظ	هستند	برای	کالس	

می	خوانند.
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فّعالّیت 2ــ با	کشیدن	خط	نشان	دهید	صندوقی	که	حضرت	موسی	علیه	السالم	در	آن	قرار	داشت،	به	کجا	رسید؟
این	تمرین	ضمن	یادآوری	داستان	کودکی	حضرت	موسی	علیه	السالم،	سعی	در	ایجاد	ارتباط	بین	درس	آموزش	قرآن	و	سایر	

مفاهیم	و	اهداف	ضمنی	از	جمله	مفهوم	باال،	وسط	و	پایین،	در	درس	ریاضی	و	نیز	درس	هنر	را	نیز	برعهده	دارد.
ابتدا	این	تمرین	را	برای	دانش	آموزان	توضیح	دهید	و	آنگاه	از	آنان	بخواهید	با	مرور	داستان	در	ذهن	خود	و	همچنین	مشورت	با	
هم	گروهی	های	خود	فّعالّیت	در	خواست	شده	در	تمرین	را	با	استفاده	از	مداد	انجام	دهند.	معلم	نیز	بر	کار	دانش	آموزان	نظارت	می	کند.	

بدیهی	است	جواب	صحیح	کشیدن	اتصال	تصویر	صندوق	به	آخرین	تصویر	است.

فّعالّیت 3ــکدام	تصویر،	کدام	پیام؟
با	کشیدن	خط،	تصویر	مناسب	را	به	پیام	قرآنی	مربوط	به	آن	وصل	کنید.

ابتدا	دانش	آموزان	را	تشویق	کنید	تا	این	چهار	پیام	قرآنی	را	هم	خوانی	کنند.	سپس	از	آنان	بخواهید	به	تصاویر	نگاه	کنند	و	با	
دقت	در	هر	تصویر	بگویند	که	آن	عکس	به	کدام	پیام	قرآنی	ارتباط	دارد.	آنگاه	به	وسیلٔه	مداد	و	با	کشیدن	خط،	آن	تصویر	و	پیام	قرآنی	
را	به	هم	وصل	کنند.	معلم	می	تواند	این	تمرین	را	به	صورت	مسابقٔه	گروهی	برگزار	کند	و	گروهی	را	که	زودتر	از	سایر	گروه	ها	کار	را	تمام	

کرده	برنده	اعالم	کند.	
پیام	اول	به	تصویر	دوم،	پیام	دوم	به	تصویر	آخر،	پیام	سوم	به	تصویر	اول	و	پیام	چهارم	به	تصویر	سوم	مربوط	است.
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فّعالّیت 4ــ یکی	از	پیام	های	قرآنی	درس	های	پنجم	تا	هفتم	را	به	صورت	گروهی	نمایش	دهید.
دانش	آموزان	در	این	سال	با	نه	پیام	قرآنی	آشنا	شده	اند.	چه	خوب	است	ابتدا	دانش	آموزان	پیام	های	قرآنی	را	که	تاکنون	آموخته	اند	
به	ترتیب	هم	خوانی	کنند.	برخی	از	کلمات	سادٔه	این	پیام	ها	را	که	برای	ایشان	معنا	شده	است،	از	ایشان	سؤال	کنید	تا	مجددًا	یادآوری	
شود.	آنگاه	با	راهنمایی	معلّم	هرگروه	یکی	از	پیام	های	قرآنی	درس	های	پنجم	تا	هفتم	را	برای	ارائه	به	صورت	نمایش	انتخاب	می	کنند.	
معلّم	ضمن	راهنمایی	بچه	ها	از	آنها	می	خواهد	تا	مفهوم	پیام	قرآنی	را	به	صورت	نمایش	اجرا	کنند.	این	روش،	زمینٔه	خوبی	برای	تثبیت	

آموزٔه	پیام	های	قرآنی	برای	دانش	آموزان	است.

فّعالّیت 5ــ این	عبارت	های	قرآنی	را	بخش	بخش	بخوانید.
این	تمرین	مانند	یادآوری	1	است	و	دانش	آموزان	باید	کلمات	و	عبارات	قرآنی	را	از	روی	کتاب	درسی	به	صورت	بخش	بخش	
بخوانند.	ابتدا	معلم	به	دانش	آموزان	فرصت	می	دهد	تا	به	صورت	انفرادی	و	سپس	گروهی	کلمات	و	عبارات	قرآنی	را	بخش	بخش	بخوانند	
و	سپس	تعدادی	از	آنان	با	انتخاب	معلم،	کلمات	و	عبارات	قرآنی	را	برای	کالس،	بلند	می	خوانند.	لطفاً	به	چند	تذکّر	مهّمی	که	در	تمرین	

مشابه	یادآوری	1	آمده	بود	توجه	کنید.

دانستنی های معّلم

ترجمۀ کلمات و عبارات تمرین 5
َجّناُت:	بهشت	ها،	باغ	ها َخفَّۡت:	سبک	شد،	سبک	بود	 ۡت:	تمام	شد	 تَمَّ

ُهدوا:	هدایت	شدند ُیقیموا:	)که(	بر	پا	دارند	 ر:	پس	بشارت	بده	 فَبَِشّ
ۡرلی	َاۡمری																																																																									طه	26 1ــ	َو	ُیِسّ

				و	آسان	کن	برای	من	کار	مرا.																																														
2ــ	َو	َسّبۡح	ِبَحۡمِد	َرِبَّك																																																																			طه	130

				و	تسبیح	کن	)خدا	را(	با	سپاس	و	ستایش	پروردگارت.
3ــ	َفَاۡصَبحوا	ظاِهریَن																																																																					صف	14

				پس	شدند	پیروز	و	چیره
4ــ	َو	اوفوا	ِبَعۡهدی																																																																									بقره	40

				و	وفا	کنید	به	عهد	و	پیمان	من
5ــ	اوِف	ِبَعۡهِدُکۡم																																																																												بقره	40

						)تا(	وفا	کنم	به	عهد	و	پیمان	شما
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در تابستان نیز قرآن بخوانیم

یکی	از	لوازم	مهم	یادگیری	قرآن،	استمرار	خواندن	آن	حتی	در	فصل	تابستان	است؛	از	این	رو	در	کتاب	های	آموزش	قرآن	دورٔه	
ابتدایی	بخشی	با	عنوان	»درس	آخر«	قرآن	در	تابستان	آورده	شده	است.

اهداف
1ــ	تشویق	دانش	آموزان	به	خواندن	مستمر	قرآن	کریم

2ــ	تالش	برای	ایجاد	فرهنگ	خواندن	روزانٔه	قرآن	در	جامعه

روش آموزش
1ــ	تعدادی	از	دانش	آموزان	متن	درس	آخر	را	بخوانند.

2ــ	دانش	آموزان	دربارٔه	مطالب	ارائه	شده	گفت	وگو	کنند	و	نظرات	خود	را	برای	دانش	آموزان	دیگر	بیان	کنند.
3ــ	معلم	ضمن	ارائٔه	توضیحات	الزم،	دانش	آموزان	را	به	خواندن	آیات	سورهٔ	بقره	در	فصل	تابستان	تشویق	کند.

4ــ	دانش	آموزان	را	به	حفظ	و	نگهداری	و	احترام	به	کتاب	درسی	قرآن	خود	تشویق	کنید	و	از	آنها	بخواهید	که	این	کتاب	را	در	
قفسٔه	کتاب	های	خود	به	خوبی	نگهداری	کنند	و	یا	آن	را	به	مدرسه	یا	مسجد	محلٔه	خود	تحویل	دهند.
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»در تابستان نیز قرآن بخوانیم«
در	این	قسمت	با	توجه	به	آنچه	تاكنون	آموخته	اید،	ترجمٔه	عبارات	قرآنی	را	كامل	كنید.	اگر	معنای	كلمه	ای	را	فراموش	كرده	اید	

می	توانید	به	فهرست	كلمات	پایان	كتاب	مراجعه	كنید.

هفتۀ اول تیرماه
طه	55	 1ــ	ِمۡنـها٭	َخــَلـۡقـنـاُكمۡ	

…	آن	آفریدیم	…	را،
طه	55 َو	فیها	٭	ُنـعیُدُكمۡ	 2ــ	

         و	…	آن	برمی	گردانیم	…	را،
طه	55 َو		ِمۡنـها٭	ُنۡخـِرُجـُكمۡ	 3ــ	

        و	…	آن	خارج	می	كنیم	…	را.
یونس103 	ُنـَنّجی	ُرُســَلـنا	 ُثـمَّ 4ــ	

     سپــس	نجات	می	دهیم	پیامبران	مان	را.
انعام	151 َنۡحُن	َنــۡرُزُقـُكۡم	َو	ِاّیـاُهمۡ	 ـ			 5ـ

           ما	روزی	می	دهیم	به	…	و	آنها.
انبیاء	86 َو	َاۡدَخۡلنـاُهـۡم	فی	َرۡحَمـِتـنا	 6ــ			

      و	داخل	كردیم	…	را	…	رحمت	مان.
حدید	4 َو	ُهـَو	َمـَعـُكۡم	َاۡیـَنـما	ُكۡنـُتمۡ	 7ــ			

        و	…	…	…	است	هرجا	كه	…
٭	کلمه	»ها«	ضمیر	و	به	معنای	»آن«	است	و	منظور	از	آن	در	این	سه	عبارت،	»زمین«	است.	این	سه	عبارت	به	دنبال	هم	در	آیٔه	55	سوره	طه	آمده	اند.
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هفتۀ دوم تیرماه

صاّفات	18	 ـ			َو	َاۡنـُتـۡم	داِخـرونَ	 1ـ
       درحالی	كه	…	خوار	هستید.

نحل	75 ـ		فَـُهـَو	یُـۡنـِفـُق	ِمـۡنـهُ	 2ـ
…	…	انفاق	می	كند	…	آن.

نحل	96 3ــ	ما	ِعۡنـَدُكۡم	َیۡنـَفـدُ	
	…	نزد	…	است،	از	بین	می	رود.

شعرا	24 	ِاۡن	ُكۡنـُتۡم	موِقـنینَ	 4ــ	
…	…	اهل	یقین.

عنكبوت	33 ـََخۡف	َو	ال	تَۡحـَزنۡ	 ـ			قالوا	ال	ت 5ـ
گفتند	نترس	و	اندوهگین	نباش.

صاّفات	104 ـ			َو	ناَدۡیـناُه	َاۡن	یاِ	اۡبـراهیمُ	 6ـ
و	ندا	دادیم	كه	…	و		…	.

طه	80 كُـمۡ	 7ــ	َقۡد	َانَۡجۡیناكُۡم	ِمۡن	َعـُدِوّ
…	نجات	دادیم	…	را	…	)دست(	دشمن	…
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هفتۀ سوم تیرماه

غاشیه	25	 	ِاَلۡیـنا	ِایاَبـهمۡ	 1ــ	ِانَّ
…	به	سوی	…	است	بازگشت	…

ّصَلت	31 ُفِ عوَن		 2ــ	َو	َلـُكۡم	فیهـا	ما	َتدَّ
و	…	…	است	…	آن،	…	بخواهید.

انشقاق	2 ـۡت	 3ــ	َو	َاِذَنـۡت	ِلـَرِبّـهـا	َو	ُحـقَّ
و	فرمان	برد	…	…ش	و	همین	طور	سزاوار	است.

تكاثر	4 	َكـاّل		َسـۡوَف	َتۡعـَلـمونَ	 4ــ	ُثــمَّ
پس	نه	چنین	است،	به	زودی	خواهید	دانست.

غاشیه	26 	َعـَلۡیـنا	ِحـساَبـُهمۡ	 	ِانَّ ـ			ُثـمَّ 5ـ
ســپــس	…	بر	عهدٔه	…	است	حساب	…

انشقاق	4 ۡت	 6ــ	َو	َاۡلـَقۡت	مـا	فیهـا	و	َتـَخـلَـّ
و	بیرون	اندازد	…	…	آن	است	و	خالی	شود.

شعراء	92 7ــ	َو	قیَل	َلـُهۡم	َاۡیـَن	ما	ُكۡنــُتـۡم	َتۡعـُبـدونَ	
و	گفته	شد	به	…	كجاست	…	می	پرستیدید.
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هفتۀ چهارم تیرماه

انبیاء	80	 	 	 1ــ	َفـَهۡل	َاۡنـُتۡم	شاِكروَن
پس		…		…	شكرگزار	هستید؟

نور	54 	 	 2ــ	َو	ِاۡن	تُـطیعوُه	تَۡهـَتـدوا
و	…	اطاعت	كنید	از	…	هدایت	می	شوید.

مؤمنون	70 	 	 	كاِرهوَن 3ــ	َو	َاۡكـَثــُرُهۡم	ِلۡلـَحِقّ
	و	بیشتر	…	از	حقیقت	خوششان	نمی	آید.

طه	46 	 	 نی1	َمـَعـُكما َـّ 4ــ	قاَل	ال	تَـخافا	ِان
	…:	نترسید		…		…		…		شما	)دو	نفر(	هستم.

روم	8 	 	 ـروا	فی	َاۡنـُفـِسـِهۡم ـ			َا	َو	َلۡم	َیـَتـَفـكَّ 5ـ
	و	آیا	تفكر	نكردند	…	خودشان؟!

كهف	71 	 	 ـ			قاَل	َا	َخـَرۡقـَتـها	ِلـُتۡغـِرَق	َاۡهـَلـها 6ـ
	…	آیا	سوراخ	كردی	آن	)ِكشتی(	را	تا	غرق	كنی	سرنشیناِن	آن	را.

نمل	44 	 	 2	ِاّنی1	َظـَلۡمُت	َنۡفسی 7ــ	قاَلۡت	َرِبّ
	گفت:	…		…		…			ظلم	كردم	به	خودم.	

	+	ی َّنی	=	ِانّی	=	ِانَّ 1ــ	ِان
	=	َرّب	+	ی:	)ای(	پروردگار	من،	پروردگارا 2ــ	َرِبّ
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هفتۀ اول مرداد ماه

رعد	21	 1ــ	َو	َیـۡخـَشــۡوَن	َرِبّـُهمۡ	
و	می	ترسند	از	…			…

رعد	32		 2ــ	َفــَكۡیـَف	كاَن	ِعـقاِب	
…	چگونه	…	كیفر	من؟

رعد	3 3ــ	َو	َجـَعـَل	فیها	َرواِسـَی		
و	قرار	داد	…	آن	)زمین(	كوه	ها	را.

رعد	22	 4ــ	َو	َانۡـَفـقوا	ِمـّما1	َرَزۡقـناهُـمۡ	
و	انفاق	كردند	…	…	روزی	دادیم	به	…

	شورٰی	13 5ــ		َو	یَۡهـدی	ِالَۡیـِه2	َمـۡن	یُــنیُب	
و	هدایت	می	كند	…	خودش	هر	كه	را	كه	توبه	كند.

رعد	30 ۡلـُت	َو	ِالَۡیـِه	َمـتاِب	 ـ			َعلَۡیـِه	تَــَوكَـّ 6ـ
…	…	توكل	كردم	و	به	سوی	…	است	بازگشت	من.

	طه	110 7ــ	َیـۡعـَلـُم	ما	َبۡیـَن	َاۡیـدیِهۡم	َو	ما	َخۡلـَفـُهمۡ	
	…	…	را	در	پیش	دارند	و	…	را	پشت	سر	گذاشته	اند.

1ــ	ِمّما	=	ِمۡن	+	ما
2ــ	ِالَۡیـِه	=	ِالٰی	+ه
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هفتۀ دوم مرداد ماه

	صاّفات	92 1ــ	ماَلُكـۡم	الَتۡنـِطـقونَ	
	شما	را	چه	شده	)چرا(	سخن	نمی	گویید؟

	صاّفات	13 ـروا	ال	َیـۡذُكـرونَ	 2ــ	َو	ِاذا	ُذِكّ
و	هنگامی	كه	پند	داده	شوند،	عبرت	نمی	گیرند!

	شعراء	15 3ــ	ِاّنــا٭	َمـَعــُكـۡم	ُمسـَتـِمـعونَ	
…	…	…	…	شنونده	ایم.

	شعراء	87 4ــ	َو	ال	تُـۡخـِزنی	یَـۡوَم	یُـبۡـَعـثونَ	
و	رسوایم	نكن	در	آن	…	كه	]مردم[	برانگیخته	می	شوند.

صاّفات	95	 ـ			قاَل	َا	تَۡعـبُدوَن	ما	تَۡنـِحـتونَ	 5ـ
…	:	آیا		…		…		را	می	تراشید؟!

صاّفات	12 6ــ	َبۡل	َعـِجـۡبـَت	َو	َیۡسـَخرونَ	
بلكه	تعجب	می	كنی	و	آنها	مسخره	می	كنند.

	بقره	33 7ــ	َو	َاعـَلـــُم	ما	ُتــۡبـدوَن	َو	ما	ُكۡنـُتۡم	َتۡكـُتـموَن		
	و	می	دانم	…	را	آشكار	می	كنید	و	…	را	پنهان	می	کردید.

	+	نا ٭	ِاّنا=	ِانَّ



126

هفتۀ سوم مرداد ماه

یس	27	 1ــ	ِبما	َغـَفـَرلی	َرّبـی	
…	…	آمرزید	…		…		…		…

محّمد	30 2ــ	َفـَلـَعــَرۡفَتـُهـۡم	ِبــسـیمـاُهـۡم		
…	قطعاً	می	شناختی	…	را	با	چهره)ی	حقیقی(	شان	

صاّفات	154 3ــ	ما	َلـُكۡم	َكۡیـَف	َتۡحـُكـمونَ	
شما	را	چه	شده	است	؟	چگونه	داوری	می	كنید؟

یس	26 4ــ	قاَل	یا	لَۡیـَت	َقــۡومی	یَۡعـلَـمونَ	
…	ای	كاش،	قوم	…	می	دانستند.

صاّفات	175 ـ			َو	َاۡبـِصۡرُهۡم	َفـَسـۡوَف	ُیـۡبـِصـرونَ	 5ـ
و	بنگر	…	را	كه	خواهند	دید.

محّمد	5 6ــ		َسـَیـۡهـدیِهـۡم	و	یُـۡصـِلـُح	بـالَـُهمۡ	
به	زودی	راهنمایی	می	كند	…	را	و	نیكو	می	گرداند	حال	…	را	

صاّفات	72 7ــ	َو	َلـَقـۡد	َاۡرَسـۡلـنا	فـیِهـۡم	ُمۡنـِذرینَ	
و	حال	آن	كه	قطعًا	فرستادیم	در	میان	…	هشداردهندگانی
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احزاب	71	 1ــ	ُیــۡصـِلـۡح	َلـُكـۡم	َاۡعـماَلـُكمۡ	
تا	درست	کند	…	…	…	…	را،

احزاب	71 2ــ	َو	یَـۡغـِفـر	لَـُكۡم	ُذنوبَــُكمۡ	
و	ببخشاید	…		…	گناهان	…	را.

بقره	4 3ــ	َو	ِمّمـا	َرَزۡقـنـاهُۡم	یُـۡنـِفـقونَ	
و	…	…	…	به	…	انفاق	می	كنند.

نحل	21	 4ــ	َو	ما	َیۡشـُعـروَن	َاّیاَن	ُیۡبـَعـثـونَ	
و	نمی	دانند	ِكـی	برانگیخته	خواهند	شد؟

طور	16 ـ			ِانَّما	ُتـۡجـَزوَن	مـا	ُكۡنـُتۡم	َتۡعـَمـلونَ	 5ـ
فقط	مجازات	می	شوید	به	اندازٔه	…	انجام	می	دادید.

بقره	139 ـ			َو	لَـنا	َاۡعـمـالُـنـا	َو		لَـُكۡم	َاۡعـمالُـُكۡم		 6ـ
و	برای	…		…	…	است	و	برای	…	…		…	است.

واقعه	57 قونَ	 7ــ	َنۡحـُن	َخـَلۡقـناُكـۡم	َفـَلۡوال	ُتــَصــِدّ
…	آفریدیم	…	را	…	چرا	تصدیق	نمی	كنید؟!
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طه	90	 1ــ	َو	َاطـیعوا	َاۡمـری	
و	اطاعت	كنید	از	…		…	

	توبه	118 	تـاَب	َعـَلـۡیـِهم	ِلـَیـتوبوا	 2ــ	ُثـمَّ
سپس	)خدا(	توجه	کرد	…		…	،	تا	توبه	كنند.

واقعه	85 3ــ	َو		نَۡحـُن	َاۡقـَرُب	ِالَۡیـِه	ِمۡنـُكمۡ	
و	…	نزدیک	تریم	به	آن	)فردی	كه	در	حال	مرگ	است(	…	…

واقعه	86 4ــ	َفَلۡوال	ِاۡن	ُكۡنـُتۡم	َغۡیـَر	َمـدینینَ	
پس	اگر	جزا	داده	نمی	شوید	)و	حساب	و	كتابی	در	كار	نیست(

واقعه	87 ـ			تَـۡرِجـعـونَـها	ِاۡن	كُۡنُتۡم	صاِدقینَ	 5ـ
آن	)روح(	را	برگردانید،	…	…		…	

شعراء	92 ـ			َو	قیَل	َلـُهـۡم	َاۡیـَنـما	ُكۡنـُتۡم	َتۡعـُبدونَ	 6ـ
  و	گفته	شد	به	…	كجاست	آنچه	می	پرستیدید؟!

انعام	24 ۡم	ما	كانوا	َیۡفـَتـرونَ	 ـُ 	َعـۡنـه 7ــ	َو	َضـــلَّ
  و	گم	شد	…	…	…	به	دروغ	می	بافتند.
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مؤمنون	44	 	َاۡرَسۡلـنا	ُرُسـَلـنا	َتـۡتـرا	 1ــ	ُثـمَّ
سپس	فرستادیم		…	…		پی	در	پی.

اعراف	157 2ــ	َو	َیـَضـُع	َعۡنـُهۡم	ِاۡصـَرُهمۡ	
و	بردارد	از	دوش	ایشان	بارهای	سنگین	)و	تكالیف	دشوار(	شان	را.

شعراء	80 ضـُت	َفـُهـَو	َیۡشـفیِن	 3ــ	َو	ِاذا	َمـِرۡ
و	هنگامی	كه	مریض	شوم	…		…	شفایم	می	دهد.

احزاب	50 4ــ		َقـۡد	َعـِلۡمـنا	ما	َفــَر	ۡضنا	َعـَلۡیـِهمۡ	
…	می	دانیم	…	را	مقّرر	كرده	ایم	…	…	

ابراهیم	10 ـ			َیـۡدعوُكۡم	ِلـَیۡغـِفــَر	َلـُكۡم	ِمۡن	ُذنوِبـُكمۡ	 5ـ
دعوت	می	كند	...	را	تا	بیامرزد	...	...	...	گناهان	...

شعراء	12 بـوِن		 	ِاّنـی	َاخاُف	َاۡن	ُیـَكـذِّ ـ			قاَل	َرِبّ 6ـ
...:	...	...	...	می	ترسم	كه	مرا	تكذیب	كنند.

قلم	29 7ــ	قالوا	ُسۡبـحـاَن	َرِبّــنـا	ِانّا	ُكّنـا	ظاِلـمینَ	
گفتند:	پاک	و	بی	عیب	است	...		...	...؛	...	...	ستمكاران.
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انعام	60	 1ــ	ِاَلـۡیـِه	َمـۡرِجـُعـُكمۡ	
به	سوی	…	است	بازگشت	…

واقعه	85 2ــ	َو	َنۡحـُن	َاۡقـَرُب	ِاَلۡیـِه	ِمۡنـُكمۡ	
و	…	نزدیک	تریم	به	آن	)فردی	كه	در	حال	مرگ	است(	…		…

طالق	3	 3ــ	َو		َیـۡرُزۡقـُه	ِمۡن	َحۡیـُث	ال	َیۡحـَتـِسـُب	
و	روزی	می	دهد	به	…	…	جایی	كه	حساب	نمی	كند.

توبه	14 4ــ	َو	ُیـخـِزِهۡم	َو	َیۡنـُصـۡرُكـۡم	َعـَلۡیـِهمۡ	
و	خوار	كند	…	را	و	پیروزی	بخشد	…	را	…		…	

یوسف	98 ـ				قاَل	َسـۡوَف	َاۡسـَتـۡغـِفــُر	َلـُكۡم	َرّبـی	 5ـ
…:	به	زودی	آمرزش	خواهم	خواست	…		…	از	…		…	

	یس	52 6ــ	قالوا	یا	َوۡیـَلـنـا	َمـۡن	َبـَعـَثـنـا	ِمن	َمۡرَقـِدنا	
    …:	ای	وای	بر	ما،	چه	كسی	برانگیخت	ما	را	…	آرامگاهمان؟!

نوح	9 	ِاّنـی	َاۡعـَلۡنـُت	َلـُهۡم	َو	َاۡسـَرۡرُت	َلـُهۡم	ِاۡسـراًرا	 7ــ		ُثـمَّ
سپس	…	…	اعالم	كردم	به	…	و	در	نهان	نیز	به	آنها	گفتم.
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بقره	30 1ــ	قاَل	ِاّنـی	َاۡعـَلـُم	ما	ال	َتۡعـَلـمونَ	
…:	…	…	می	دانم	…	را	…

بقره	56 	َبـَعـۡثـناُكۡم	ِمۡن	َبۡعـِد1		َمۡوِتـُكمۡ	 2ــ	ُثـمَّ
سپس	برانگیختیم	…	را	…	…	مرگ	…

غافر	13 ـُر	ِااّل	َمۡن	ُیــنیُب	 3ــ	َو	ما	َیـَتـَذكَّ
و	پند	نمی	گیرد	…	كسی	که	)به	سوی	خدا(	باز	می	گردد.

شعراء	188 4ــ	قاَل	َرّبـی	َاۡعـَلـُم	ِبـما	َتۡعـَمـلونَ	
…:	…	…	داناتر	است	…	…	انجام	می	دهید.

معارج	39 ـ			َكـاّل		ِاّنـا	َخـَلۡقناُهۡم	ِمّما2	َیۡعـَلمـونَ	 5ـ
هرگز	چنین	نیست؛	…	…	آفریدیم	…	را	…	…	می	دانند.

اسراء	25 ُكۡم	َاۡعـَلــُم	ِبـما	فی	ُنــفوِسـُكمۡ	 ـ			َربُـّ 6ـ
…	…	داناتر	است	…	…	…				دل	های	خود	دارید.

یونس	21 	ُرُسـَلنا	َیۡکـُتبوَن	مـا	َتمـُکـرونَ	 ـ			ِانَّ 5ـ
…	فرستادگان	…	می	نویسند	…	را	نیرنگ	می	کنید.

1ــ	ِمۡن	بَۡعـِد:	بعد	از،	پس	از
2ــ	ِمّما:	از	آنچه
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الف
َا

آَمنوا
آیات

َاۡجر
ِاذ 

َاۡرض
ِاۡسم 

ُاۡعُبدوا
َاعوُذ

ِااّل
الَّذی
الَّذیَن

ه الّلّٰ
ِاٰله
َاۡمر
ِاۡن
ِانَّ

َاۡنُتم
َاۡنَزلنا

ب، ت
بِـ

َبصیر
َتۡعَلموَن
َتۡعُبدوَن 
َتقولوَن

 11٭
3
12
 8  
	11
3   
2 
8 
6  
2   
6
3  
2  
2  
7 
7
4
7

12  

2
7
7 
11
11

آیا
ایمان	آوردند
نشانه	ها،	آیات

پاداش
هنگامی	كه

زمین
اسم،	نام

عبادت	كنید،	پرستش	كنید
پناه	می	برم
مگر،	جز

كسی	كه،	كه،	چیزی	كه	
كسانی	كه

الله،	خدای	یگانه،	خداوند
خدا،	معبود
فرمان،	كار

اگر
قطعًا
شما

نازل	كردیم

به
بینا

می	دانید
عبادت	می	كنید

می	گویید

ج، ح، خ
جاَء
َجنَّة
َحۡمد
َحق

َخَلَق
َخۡیر

د،ذ،ر،ز
ذات
َرّب

َرۡحٰمن
َرحیم
ِرۡزق

َرَزقنا 
َرسول

 َسماوات
صاِدقوَن،

صاِدقیَن
صالِحات   

َصۡبر
ُصدور
ِصراط
بات َطیِّ

5
3
2
3 
8

11 
  

6
2
3 
2 
12
12
6   

3 

11
3
3
6 
8 
12 

	
آمد

	باغ،	بهشت
	سپاس	و	ستایش

	حق،	درست
	خلق	كرد،	آفرید

بهتر،	خوب

درون،	خود
پروردگار
بخشنده
مهربان
روزی

روزی	دادیم
پیامبر

	

آسمان	ها

راستگویان
كارهای	خوب
صبر،	شكیبایی

سینه	ها
راه

غذاهای	پاک

فهرست کلمات قرآنی

س، ش، ص، ض، ط  

٭	شمارهٔ	اولین	درسی	که	این	کلمه	در	آن	به	کار	رفته	است.



ع، غ
عالَمیَن  

ِعباد
َغفور
َعلٰی 
َعلیم

َعِملوا
َعۡن

ف، ق
َفـ

َفۡتح
فی
قاَل
َقۡد 
ُقۡل 

ك، ل
َك

كاَن
َكثیر
ُكلوا

ُكۡم
ُكّنا

ُكۡنُتۡم 
لِـ

8
7
4
6

 7
 3

 12

 4
 5
 3

 11
 6
 2

4  
 5 

 12
 12
4
12
7
4

جهانیان،	مردم
بندگان

بسیار	آمرزنده
بر
دانا

عمل	كردند،	انجام	دادند
از

پس،	و
پیروزی

در
گفت
قطعًا
بگو

تو
بود،	است

بسیار
بخورید

شما،	ـتان
بودیم

بودید،	هستید
برای

ال
لَۡیل، لَۡیَلة

م، ن
ما

ُمۡؤِمنیَن
              ُمۡسَتقیم

َمَع
ِمۡن 

نا
ناس
َنۡحُن

و، هـ
َوۡعد
َولِّی

ـه
ُهۡم، ِهۡم 

ُهَو 

ی
ی

یا،یا َایُّها
ُیۡؤِمنوَن

َیۡعَلُم
َیۡوم

2 
12    

11
7
8

 11 
 4
 4
6

 2   

 3
 3
5 
12
2

7
6
 8
 7
 8

نه،	نیست
شب

آنچه،	نه
مؤمنان،	افراد	با	ایمان

راست
با
از

ما،	ـمان
مردم
ما

وعده
سرپرست،	اوست

او،	آن،	ـش
آن	ها،	ایشان

او

من،	ـم
ای

ایمان	می	آورند
می	داند
	روز
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