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     اهداف کلی آموزش قرآن در پایۀ ابتدایی   

)مصوبه 677 شورای عالی آموزش و پرورش(

1 آشنایی با قرآن کریم که کالم الهی و کتاب آسمانی است.

2 تقویت انس و عالقه به قرآن کریم و یادگیری آن.

3 روخوانی قرآن به صورت شمرده و آرام از روی مصحف با استفاده از رسم الخط آموزشی.

4 توانایی خواندن آیات کتاب درسی به صورت روان و آهنگین.

5 آشنایی با قواعد ضروری روخوانی قرآن.

6 حفظ کردن برخی از سوره های کوتاه کتاب درسی.

7 آشنایی با برخی از داستان های قرآن کریم.

8 فراگیری معنای برخی از کلمات ساده و عبارات کوتاه قرآن.

9 تقویت عالقه به شنیدن خواندن و فهم معنای آیات قرآن.

10 آشنایی با مفهوم برخی از پیام های قرآن.

11 شناسایی و تقویت استعدادهای دانش آموزان در گرایش های مختلف آموزش قرآن.

     مقدمه   

ِحيِم  حٰمِن الرَّ بِسِم الـّلٰـِه الرَّ

حٰمُن  َعلََّم القرآن« »الرَّ
                                                                         سوره الرحمن، 1 و 2

تعریف تربيت: »ایجاد زمینه مناسب، به منظور رشد و شکوفایی فطرت الهی، در جهت 
درک مراتبی از عبودیت الهی، در راستای حیات طیبه، مبتنی بر رضایت حجت خدا«.

مؤلف )   براساس اسناد تحولی بنیادین(
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قرآن کریم، کتاب هدایت و تربیت است، نوری است که راه سعادت را به انسان می نمایاند و دلیل روشنی 
از سوی پروردگار است که به انسان جهت انتخاب مسیر، معرفت و بینش می دهد. این کتاب، همواره محور 
تعلیم و تربیت دینی بوده و در این برهه از زمان، پناه بردن به این کتاب عزیز، مصداق بارزی است از تعبیر پیامبر 

عظیم الشأن اسالم)ص( که فرمودند:

ِاَذا التَبََست َعلَيکُُم الِفتَِن، کَِقطَِع اللَّيِل الُمظلِِم، َفَعلَيکُم بِالُقرآِن

هر گاه فتنه ها و آشوب ها چون پاره های شِب تار، شما را فرا گرفت، به قرآن روی آورید.
                                                                                                         وسایل الشيعه، ج 6، ص 169

حال که وظیفٔه آموزش این کتاب شریف را بر عهده گرفته ایم، باید قدر موقعیت خود را بدانیم و آن را 
توفیقی از جانب خداوند باری تعالی به حساب آوریم؛ چرا که پیامبر اکرم )ص( می فرمایند:

 ُیَصّلوَن َعلیٰ ُمَعلِِّم الّناِس الَخيَر
ُ
ِانَّ الّلَٰه َو مالئِکَتَه

خداوند و فرشتگانش بر معلمی که خوبی ها را به مردم می آموزد، درود می فرستند.
                                                                                                                                                        کنزل الُعّمال، ج 28736

و اما در آموزش این کتاب شریف به دانش آموزان چه اهدافی را باید دنبال کنیم و روش آموزش بایستی 
چگونه باشد؟ در آیٔه دوم سورٔه مبارکٔه جمعه، برنامٔه بعثت و رسالت پیامبر اکرم)ص( تالوت آیات الهی، 

تزکیٔه مردم، تعلیم کتاب خدا و حکمت الهی معرفی شده است و همین آیه، الهام بخش هدف کلی آموزش 
قرآن که آموزشی جامع است، می باشد.

     جامعیت آموزش قرآن   

آموزش جامع قرآن، فرایندی است برای دستیابی به توانایی خواندن، درک معنا، تدبر در آیات و آشنایی 
با معارف قرآن به منظور انس و بهره گیری دائمی از قرآن کریم و تقویت ایمان و عمل صالح؛ و در این راستا، 
چهار مهارت را بایستی در دانش آموزان ایجاد کرد که سه مهارت اول، اجزای سواد قرآنی و مهارت چهارم، 

ثمرٔه آن است.
 سواد قرآنی

»سواد قرآنی، اعتقاد و عالقه به یادگیری قرآن کریم و برخورداری از دانش و مهارت پایه به منظور بهره گیری 
مستمر و مادام العمر از قرآن کریم و انس دائمی با آن است.«
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مطابق این تعریف سواد قرآنی دارای ویژگی های زیر است:

1   سواد قرآنی یک نياز همگانی است.
آنکه  برای  اجتماعی و...  اقتصادی،  اقلیمی، شغلی،  هر وضع  با  افراد جامعه  همٔه   
هویت انسانی ــ الهی خویش را بشناسند، از آن مراقبت کنند و زمینٔه شکوفایی تدریجی 

آن را فراهم آورند، به سواد قرآنی نیازمندند.
2 سواد قرآنی از یک حّد پایه برخوردار است. 

به تفاوت هایی که در تحصیالت، شرایط اقتصادی و اجتماعی  با توجه  هرچند افراد 
دارند به سطوح مختلفی از سواد قرآنی نیازمندند، ولی بهره مندی عموم از یک حّد پایه 

ضروری است.
3 حّد سواد قرآنی در طول زمان در حال رشد است.

 با توجه به شرایط و امکانات مختلف در هر جامعه و نیز تغییرات این شرایط در طول زمان،  این 
حد، نیازمند شناسایی و تعریف خاص است. برای مثال، ممکن است با توجه به شرایط و امکانات 
فعلی در آموزش قرآن، حّد ضروری را، خواندن با لحن عربی تعیین کرد. یا حّد برخی از دیگر 

مهارت های پایه را ارتقا بخشید.
4 حداقل سواد قرآنی منجر به عالقه مندی خواندن مستمّر قرآن کریم، فهم تدریجی 

معنای عبارات و آیات آن شده و زمينه ساز بهره گيری مادام العمر از آموزه های الهی 
می شود.

هدف آموزش عمومی قرآن کریم، نمی تواند صرفاً دستیابی به دانش و مهارت خاصی در 
ارتباط با قرآن باشد؛ بلکه باید توانایی و قابلیتی فراهم آورد که فرد بتواند ضمن انس و 
ارتباط دائمی با قرآن کریم، پیوسته خود را در معرض تزکیه و تعلیم الهی قرار دهد و از 

قرآن کریم استفاده کند.

 هرم سواد قرآنی

سواد قرآنی دارای اجزای زیر است:
1 توانایی خواندن قرآن کریم

2 درک معنای عبارات و آیات قرآن کریم

3 تدبر در آیات

4 انس با قرآن کریم )قاعدٔه هرم( قاعده 

12
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کد فیلم ١

مبانی آموزش قرآن 
سواد قرآنی 
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1 توانایی خواندن قرآن کریم 

جلسٔه  زمان  است.بیشترین  خواندن«  »مهارت  کسب  قرآنی  سواد  رکن  مهم ترین  و  اولین 
آموزش قرآن باید به کسب مهارت خواندن دانش آموزان اختصاص یابد. در واقع تمام علوم 
از مجرای خواندن و نوشتن می گذرند و راه ورود به دریای قرآن نیز مهارت خواندن قرآن 

کریم است.
معمول بر این است که آموزش قرآن با »روخوانی« شروع می شود اما تفاوت روخوانی با 

روان خوانی در چیست؟
     تفاوت روخوانی و روان خوانی

مهارت روان خوانیمهارت روخوانی

تجربٔه شنیداریتجربٔه دیداری
صوت، لحن، تجوید و...بخش خوانی، شمرده خوانی، آموزش قواعدروخوانی

کلی خوانیجزء به کل
زیباخوانی )فصیح خوانی(درست خوانی )صحیح خوانی(

کیفیکّمی
عبارت های تکراریعبارت های غیر تکراری

  روش دیداری یا روش شنيداری:  همانطوری که در باال اشاره  شده، اولین 
تفاوتی که روخوانی با روان خوانی دارد در نوع مهارت است. روخوانی مهارتی دیداری 

و روان خوانی مهارتی شنیداری است.
زمانی که روخوانی آموزش می دهیم، چشم دانش آموزان را با آیات و عبارات قرآن 
درگیر می کنیم و هنگامی که به آموزش روان خوانی می پردازیم، گوش دانش آموزان را در 

معرض شنیدن آیات و عبارات قرار می دهیم.
  نقش چشم در کسب مهارت خواندن:  در واقع بیشتر اطالعاتی که از محیط کسب 
می کنیم از طریق چشم است )طبق نظر روان شناسان حدود ۸۰ درصد(؛ ولی تنبل ترین عضو 
بدن هم چشم می باشد و چشم و گوش در امر آموزش قرآن دو عضو کامال متضادند و ما هر 
اندازه گوش دانش آموزان را در معرض عبارات قرآنی قرار می دهیم، به همان نسبت چشم آنها 
به حرکات و عالئم بی توجه می شود. مثالی که اینجا می توان ذکر کرد در مورد سوره هایی چون 

کد فیلم 2
تفاوت روخوانی و

 روان خوانی 
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»حمد« و »توحید« است؛ مثالً بارها با دانش آموزانی مواجه شده ایم که در خواندن سورٔه 
العالَمیَن« می خوانند؛ در سورٔه  َرِبّ  ِرللِّٰه  »َالَحمُد  الَْعالَِمیَن« را  َرِبّ  ِللِّٰه  »َالَْحْمُد  آیٔه  حمد، 

توحید »لَم یَِلد َو لَم یولَد« را به اشتباه »یَم یَِلد َو یَم یولَد« می خوانند.
اشکال این دانش آموزان این است که گوش آنها در معرض این سوره ها قرار گرفته 
 است و چشم آنها این آیات را ندیده  است و اگر هم آیات را به او نشان داده ایم؛ یا آنها را 
واداشته ایم که از رو بخوانند، با همان پیش زمینٔه قبلی، دیگر توجه به حروف و حرکات 
ندارند )این همان تضادی است که در مورد چشم و گوش در بحث آموزش به آن اشاره 

کردیم(.
آموزش  کتاب  در  کرد،  ذکر  می توان  که  دیگری  مثال  شنيداری:  آسيب روش   
از دانش آموزان می خواهند  اکثر همکاران  آیة الکرسی است.  پایٔه سوم صفحٔه ۶۴  قرآن 
این صفحه را بعد از پخش فایل صوتی یا قرائت خود آموزگار تکرار کنند. این کار باعث 
می شود که دانش آموزان پس از مدتی عبارات این صفحه را به زیبایی از حفظ بخوانند، 
و  قبل  آیات  دانش آموزان خواسته شود  از  اگر  که  این است  آموزش  نوع  این  آسیب  اما 
به آیات صفحه های قبل  بعد را بخوانند، آنان نمی توانند آیات این صفحه را در خواندن 
و بعد تعمیم دهند. حتی اگر از دانش آموزان خواسته شود همین قسمت حفظ شده را از 
روی کتاب بخوانند، باز هم معموالً با اشکال می خوانند؛ یعنی آموزش به شیؤه شنیداری 
باعث می شود که دانش آموزان فقط همان قسمت هایی که شنیده و تکرار کرده اند را یاد 
بگیرند و این در صورتی است که در آموزش قرآن، آیه ها و سوره های خاصی موضوعیت 
ندارد و بایستی دانش آموزان به این توانایی برسند که هر جای قرآن را باز کنند، بخوانند؛ 
همانطوری که در درس فارسی، هنگامی دانش آموز به توانایی خواندن رسیده است بتواند 
عالوه بر توانایی خواندن کتاب فارسی اش، متن سایر کتاب هایش را نیز بخواند. بنابراین، 

در روش شنیداری تعمیم پذیری به آیات و عبارات جدید ضعیف می باشد.
دومین تفاوتی که روش دیداری با روش شنیداری در آموزش قرآن دارد، این است 
که در روخوانی از دانش آموزان می خواهیم که عبارات را به صورت بخش بخش و سپس 
گذرا  صورت  به  نیز  را  روخوانی  قواعد  آنها،  بخش خوانی  حین  در  و  بخوانند  شمرده 
آموزش می دهیم و از قاعده گویی اجتناب می کنیم؛ اما در روان خوانی به شیؤه شنیداری، با 
صوت، لحن و رعایت قواعد تجویدی سر و کار داریم؛ که هیچ کدام از این موارد، رسالت 

و وظیفٔه آموزگار دورٔه ابتدایی نیست.

کد فیلم 4
مهارت آموزی به جای 

قاعده آموزی
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     نمادها و قواعد قرآن دورۀ ابتدایی )در یک نگاه(   

و اما قواعد روخوانی شامل چه مواردی است؟ قواعدی چون عالمت سکون، تشدید، الف کوچک و... 
قواعد روخوانی اند.

در پایۀ اول ابتدایی: دانش آموزان با حروف ناخوانا و عالمت تشدید آشنا می شوند.
در پایۀ  دوم ابتدایی: دانش آموزان عالوه بر موارد فوق، با الف کوچک، سکون، اتصاالت، ك، ة ، 

ـ  ( آشنا می شوند. تنوین ها، ــهو، ــه ی، همزه )ء(، و پایه های همزه )  أ ، ئـ
بر  دانش آموزان عالوه  اول  روز  نوزده  در  روزه(،  )برنامٔه 33  دوم  در فصل  ابتدایی:  پایۀ سوم  در 
یادآوری موارد باال، برخی دیگر از حروف ناخوانا و همچنین دو پایٔه دیگر همزه )ؤ ــ ئ( را نیز می آموزند.

در پایۀ چهارم ابتدایی: دانش آموزان با قواعد وقف، حروف مقطعه و عالمت مد آشنا می شوند.
در پایۀ پنجم ابتدایی: دانش آموزان با التقای ساکنین آشنا می شوند.

در پایۀ ششم ابتدایی: قاعدٔه جدیدی وجود ندارد و دانش آموزان در سال های گذشته با تمام قواعد 
روخوانی قرآن آشنا شده و تنها به یادآوری و مرور این قواعد می پردازند.

تدریس قواعد روخوانیپایۀ تحصيلی

حروف ناخوانا و عالمت تشدیداول ابتدایی

الف کوچک، سکون، اتصاالت، ك )کاف عربی(،ة، ــة، تنوین ها، ــهو ــه ی، همزه )ء( دو پایٔه همزه )أ، ئــ(دوم ابتدایی

حروف ناخوانا، دو پایٔه همزه )ؤ ــ ئ(سوم ابتدایی

قواعد وقف، حروف مقطعه و عالمت مدچهارم ابتدایی

 التقای ساکنین وقفپنجم ابتدایی

قاعدهٔ جدیدی وجود ندارد )تثبیت مهارت آموزش خواندن همراه با رعایت کلیه قواعد روخوانی(ششم ابتدایی

 کلی خوانی چيست؟

تفاوت دیگر روخوانی با روان خوانی این است که در روخوانی دانش آموزان از جزء به کل می روند؛ یعنی 
از بخش خوانی به سمت شمرده خوانی و از حرف و حرکت خوانی به سمت کلمه خوانی پیش می روند، ولی در 
روان خوانی، دانش آموزان نه از جزء به کل می روند و نه از کل به جزء؛ بلکه آن ها کلی خوانی می کنند، و در این 

صورت، دیگر کمتر به حرکات و عالئم توجه می شود. 
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با یک مثال این تفاوت، آشکارتر می شود:

 مثال  
این کلمات را بخوانيد: »دعا«، »قل«، »ذکر«.

چگونه این کلمات را خواندید؟ احتماالً شما خواندید: »ُدعا«، »قُل« و »ِذکر«.
چرا این گونه خواندید؟ آیا حرکتی روی این کلمات مشاهده می کنید؟

عالئم  به  توجه  بدون  دیگر  شنیده اید،  شکل  این  به  بیشتر  را  کلمات  این  چون  آری، 
و حرکات، همان را تکرار می کنید؛ در صورتی که کلمٔه »دعا« در عبارات قرآن کریم به 
شکل های »َدعا، ُدعا و َدعًّا« آمده است. و »قل« می تواند به هر یک از اشکال »َقلَّ ، ُقل و 

ُقِل« باشد. همچنین کلمٔه »ذکر« در آیات متعدد به شکل های گوناگونی آمده است.
  صحيح خوانی یا زیباخوانی؟

دانش آموزان  از  روخوانی،  در  که  است  این  روان خوانی  با  روخوانی  دیگر  تفاوت 
درست خوانی یا صحیح خوانی می خواهیم؛ ولی در روان خوانی، زیباخوانی یا فصیح خوانی 

را انتظار داریم.
 هدف، کّميت است یا کيفيت؟

و  دارد  کّمی  جنبٔه  روخوانی  که  است  این  روان خوانی  با  روخوانی  دیگر  تفاوت 
روان خوانی جنبٔه کیفی؛ یعنی در روخوانی به دانش آموز می گوییم درست بخوان و کمتر 

اشتباه کن، ولی در روان خوانی می گوییم با کیفیت بهتری بخوان.
یا  جمله  بایستی  بعد  نفر  بخواند،  را  عبارت  یا  جمله  دانش آموزی  اگر  روخوانی،  در 
اگر  و  باشد  تکراری  غیر  باید  می خوانند  که  را  عبارتی  یعنی  بخواند؛  را  دیگری  عبارت 
تکرار شود، مهارت شنیداری می شود؛ اما در روان خوانی، نفر بعد همان عبارت را تکرار 

می کند.
  مزیت های روش دیداری نسبت به روش شنيداری

1  دانش آموز حرکات را می بیند و توجه اش نسبت به عالئم روخوانی باال می رود؛ یعنی 

« را »ُقل« نمی خواند؛ یا »َدعا« را »ُدعا« نمی خواند. مثالً دیگر »َقلَّ
2 در روش دیداری، تعمیم پذیری به آیات و عبارات جدید وجود دارد.

3 در این روش، بین آموزش و ارزشیابی هم خوانی و هماهنگی وجود دارد.

  هدف استفاده از لوحۀ آموزشی

آموزش  دیداری و شنیداری در  تفاوت های روش  به  توجه  با  و  آنچه گفته شد  به  بنا 
قرآن و ذکر مزیت های روش دیداری، یکی از ابزارهایی که آموزگاران پایه های اول، دوم و 

کد فیلم 3
ضرورت استفاده از 

لوحه آموزشی 
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سوم ابتدایی بایستی از آن استفاده نمایند، لوح محفوظ یا لوحٔه آموزشی قرآن است. این 
ابزار، جزء جدایی ناپذیر آموزش قرآن به روش دیداری است. کار با لوحه در تقویت قؤه 
دیداری دانش آموزان در امر آموزش بسیار مؤثر است و در حقیقت هدف از کار با لوحه، 
»شرطی سازی چشم دانش آموزان نسبت به حرکات قرآن« می باشد. در حین کار با لوحه، 

آموزگار اشاره می کند و دانش آموزان با اشارٔه او بخش بخش می خوانند.
  نحوۀ اشاره صحيح به حرکات و عبارات قرآنی

و اما قبل از کار با لوحه، آموزگار بایستی با انواع اشاره آشنا باشد. در آموزش با لوحه 
دو نوع اشاره داریم: اشاره ثابت و اشاره متحرک. مقصود از اشارهٔ ثابت این است که دست 
آموزگار هنگام اشاره به حرکات ثابت است و منظور از اشارهٔ متحرک این است که دست 

آموزگار هنگام اشاره حرکت می کند. 

    نحوۀ اشارۀ صحیح به بخش های کلمات   

  اشاره ثابت
ــٌــ و همچنین الف کوچک باالی  ـًــٍ ـُـــــ ـ

ـِ ـ ـَ اشارات ثابت یعنی اشاره است معلم به:ـ 

حرف خوانا به صورت ثابت است. به عنوان مثال وقتی که الف کوچک، باالی حرف خوانا 

قرار گرفته باشد اشاره ثابت است. مانند: ٰهـذا، ٰذِلـَک؛ ولی اگر الف کوچک از حرف جدا 

کد فیلم 5
نحوه ی اشاره صحیح 

به بخش های كلمات

اشاره

ثابت

صداهای کشیده

صداهای  کوتاه

ساکن

تنوین

تشدید

الف کوچک

الف کوچک

کَـَتـَب

َاَحـًد

ٰذِلَک

نوحیــها

اَْمـِهـلْـُهْم

ٰا  او  ای

ّ

ْ

ٌ    ٍ    ً

ُ   ِ   َ

متحرک

بَـلٰی

َحـقَّ

ٰ

ٰ
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افتاده باشد و روی حرف ناخوانا قرار گیرد، اشاره متحرک است؛ مانند: َعلٰی، َحّتٰی. در اینجا به دانش آموزان 
می گوییم: بچه ها! هر وقت دیدیم الف کوچک از جایش جدا شده، ما هم به سمتش حرکت می کنیم. در واقع 
داریم قاعده ای را به دانش آموزان یاد می دهیم و آن قاعده این است که: »پایٔه الف مقصوره ناخوانا است«، اما 
هرگز از این نوع ادبیات استفاده نمی کنیم؛ چرا که دانش آموز نمی داند مقصوره چیست؟ منظور از الف مقصوره 
چه چیزی است؟ پایٔه الف مقصوره یعنی چه؟ در واقع از قاعده گویی می پرهیزیم و تا حّد امکان قواعد روخوانی 

را حین آموزش به ساده ترین شکل و به زبان کودکانه بیان می کنیم.

                       پست می گویم بــه انــدازهٔ عــقول      عــیب نَــبَود ایــن بــَود کــار رســول
                           چون که با کودک سر و کارت فتاد      پــس زبــان کــودکــی بــایــد گــشاد
                                                                                                                                                                                        مولوی

حال، چند کلمه که در آن ها اشاره ها ثابت است و نحؤه اشاره به حرکات را می آوریم: 
کلماتی مانند: کَٰذِلَک،  َاَحًدا،  َمَسٍد،  کُُتٌب را در نظر بگیریم.

در بخش های دارای این گونه حرکات، با استفاده از خط بر یا وسیلٔه مشابه دیگری به حرکات اشاره می کنیم 
ـَــ« اشاره  »ـ به حرکت  ترتیب که در کلمٔه »کَٰذِلَک«  بدین  با هم بخوانند.  از دانش آموزان می خواهیم همه  و 
می کنیم و از دانش آموزان می خواهیم بگویند؛ »َک«، سپس به »الف کوچک« اشاره می کنیم و دانش آموزان 
ـَــ« اشاره می کنیم و  ــ« اشاره می کنیم و آن ها می خوانند: »ِل« و سپس به »ـ ـِ با هم می خوانند: »ذا، بعد به »ـ

دانش آموزان می خوانند: »َک«.

  نکته 1  
در بین هر اشاره بایستی قدری مکث داشته باشیم و در واقع فوت کوزه گری در کار با لوحه، مکث قابل 
توجه بین بخشها می باشد. دوم اینکه باید با تأکید بیشتر اشاره کنیم؛ یعنی اینکه پس از هر بار اشاره خط بر یا 

وسیله اشاره را از صفحه جدا کنیم تا دانش آموزان تفکیک را احساس کنند.
ـًــ« اشاره  »ـ ـَــ«و  »ـ ـَــ«،  »ـ به:  به ترتیب  بین بخش ها  با مکث  »َاَحًدا«، همراه  به همین ترتیب در کلمٔه 
ـَــ«،  می کنیم و دانش آموزان می خوانند: »َا«، »َح«، »َدن«، و به همین ترتیب، در کلمٔه »َمَسٍد« به ترتیب به: »ـ
ـُــ«،  ــ« اشاره می کنیم و می خوانند: »َم«، »َس«، »ِدن« و همچنین در کلمٔه »کُُتٌب« به ترتیب به: »ـ ـَــ« و »ــٍ »ـ

ـُــ« و »ــٌــ« اشاره می کنیم و دانش آموزان با هم می خوانند: »ُک«، »ُت«، »ٌب«. »ـ

  نکته 2  

توجه داشته باشیم که ممکن است در یکی دو بار اول، برخی از دانش آموزان در هنگام اشارٔه ما،تنها 
حرکت را بخوانند، که در این صورت به آن ها تذکر می دهیم که هر حرکت را با حرف آن بخوانند.
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 اشارۀ متحرک
غیر از موارد فوق، سایر اشارات، اشارٔه متحرک اند و همان طور که گفته شد، در این نوع اشاره دست 

حرکت می کند. این شکل از اشاره در موارد زیر پیش می آید:
1  اشاره از حرف به سوی صداهای كشیده )ا، ی، و( در بخش های دارای این گونه ترکیبات، مانند: 

دانش آموزان  اشاره می کنیم،  »و«  به سوی صدای  »ن«  از حرف  به وسیلٔه خط بر،  که  »نوحیها«، در حالی 
می خوانند: »نو«، آن گاه از »ح« به سوی صدای »ی«، اشاره کرده و آن ها میخوانند: »حی« و سپس از حرف 

»ه« به سوی صدای »ا« اشاره می کنیم تا بخوانند: »ها«.
2  اشاره از حرکت کوتاه به سوی حرف ساکن، مانند: َاْصــِلْح، ِاْســَتکْــبَْرتُْم، َاْمــِهلْــُهْم در این گونه 

ـَــ« به عالمت  کلمات از حرکت به سوی عالمت سکون اشاره می کنیم؛ مثالً در کلمٔه »َاْصــِلْح« از حرکت »ـ
ـْــ« اشاره  »ـ به عالمت  ــ«  ـِ »ـ از حرکت  »َاْصــ«، سپس  ـْــ« اشاره می کنیم و دانش آموزان می خوانند:  »ـ

می کنیم و آن ها می خوانند: »  ِلحْ  «.
، لَــّما. در این گونه کلمات، از  ، َحــقٌّ 3  اشاره به تشدید در بخش های دارای حرف مشّدد مانند: َربُّ

ـَــ« به سوی عالمت  « از حرکت »ـ حرکت کوتاه به سوی عالمت تشدید اشاره می کنیم؛ مثالً در کلمٔه »َربُّ
ـّــ« اشاره می کنیم و دانش آموزان می خوانند: »َرْب«، سپس به حرکت »ــٌــ« اشاره می کنیم و دانش آموزان  »ـ

با هم می خوانند: »ٌب«.
  مهم ترین سنگ بنای مهارت خواندن

در کار با لوحه، اشارٔه صحیح و فنی به حرف وحرکات، از مهم ترین گام های اولیه در آموزش روخوانی 
در صحیح  دّقت  و  و حرکات  بازشناسی حروف  در  مؤثری  بسیار  نقش  که  آموزش  این  اگر  و  است  قرآن 
خواندن  مهارت  بنای  سنگ  مهم ترین  شود،  انجام  کامل  و  درست  شکل  به  دارد،  دانش آموزان  خواندن 

صحیح قرآن گذاشته می شود.
توجه داشته باشیم که در هنگام آموزش لوحه، دانش آموزان با اشارٔه ما، فقط بخش خوانی می کنند و در 
اینجا شمرده خوانی صورت نمی گیرد و پس از آموزش لوحه، در همان جلسه، دانش آموزان کتاب های قرآن 
را باز کرده هر کدام از آن ها بخشی از آیات و عبارات آن جلسه را به صورت شمرده می خوانند. بنابراین، 

لوحه را بخش بخش و عبارات کتاب را به صورت شمرده می خوانند و این دو مکمل یکدیگرند.

  مهم ترین علل بروز مشکالت در روخوانی

1  عجله و شتاب زدگی: از دانش آموز می خواهیم که کلمات و عبارات را آرام و شمرده بخواند و به 

حروف و حرکات نیز دقت کند . 
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2 طوالنی خواندن و وصل عبارات به یکدیگر: از او می خواهیم که جمله  به 

جمله بخواند؛ مانند آیات تقطیع شده در کتاب درسی.
با برخوردهای مناسب و ایجاد  خجالت، اضطراب و عدم اعتماد به نفس:    3

اعتماد به نفس این مشکل را برطرف می کنیم. برخوردهای مناسبی از قبیل: خوش رویی، 
تشویق، تغییر نوبت قرائت، قطع نکردن قرائت دانش آموز. 

از طریق  به حروف و حرکات و کلی خوانی کلمات و ترکيبات:  کم توجهی   4

اشاره به بخش های مختلف كلمات، توجه دانش آموز را به عالئم و حرکات جلب می كنیم.
5  نمادها و ترکيبات جدید و نامأنوس نسبت به سواد فارسی: این موارد را با 

معادل های فارسی مقایسه کرده و آموزش می دهیم. مواردی مانند:
 ءاَمّنا = آَمّنا           ِبه ی= بهی

6  وجود حروف ناخوانا در بسياری از کلمات و ترکيبات آیات قرآن: گاهی 

دانش آموز، خودبه خود، آن ها را می خواند. با معادل سازی و تذکر نسبت به ناخوانا بودن 
این حروف، می توانیم مشکل را برطرف کنیم. به موارد زیر توجه کنید.

    
الة             ِذکرٰی ــ ِذکٰر لٰوة ــ الصَّ قالوا ــ قالو            الصَّ

  چه زمانی از کتاب گویا استفاده کنيم؟

همان طور که مشخص است، تمام مراحل آموزش روخوانی به صورت دیداری است 
پس در آموزش روخوانی از فایل صوتی )کتاب گویا( استفاده نمی کنیم؛ یعنی نه خودمان 
برای دانش آموزان می خوانیم و نه از دانش آموزان قوی تر می خواهیم بخوانند و سایرین 
گوش دهند و احیاناً تکرار کنند؛ بلکه همه دانش آموزان را وادار به خواندن می کنیم؛ یعنی 
ابتدا فردخوانی می کنند، سپس در گروه می خوانند و پس از آن برای کالس می خوانند. 
پس از رفع اشکال روخوانی و آموزش درک معنای آیات، جهت تثبیت یادگیری و آشنایی 

با زیبایی های تالوت، از فایل صوتی استفاده می کنیم.

 قرائت آیات درس
ــ  اهداف

1  تقویت زیباخوانی و روان خوانی قرآن کریم

2  تقویت انگیزٔه خواندن قرآن کریم

3  ایجاد تنوع و جذابیت در کالس قرآن

کد فیلم ۶
روش رفع اشکال 

روخوانی

کد فیلم 1۴
جمله خوانی آیات
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4  آشنایی ضمنی و غیر مستقیم با برخی از نکات تجویدی و زیباخوانی قرآن کریم

5  کسب مهارت تدریجی و عملی زیبا خواندن قرآن کریم.

آیات هر درس، به صورت قرائت آموزشی و با تکرار، ضبط شده است. دانش آموزان 
ابتدا هر عبارت قرآنی را گوش می دهند و به خط قرآن نگاه می کنند، سپس آن عبارت را 
شبیه قرائت پخش شده و همراه با آن تکرار می کنند تا از طریق الگوگیری، با نحؤه قرائت 

زیبا، صحیح و منظم قرآن آشنا شوند و زمینٔه کسب مهارت های قرائت قرآن فراهم آید.

 مراحل تدریس قرائت

الف( پس از تمرین روخوانی آیات مــورد نــظر و آماده کردن دانش آموزان و ایجاد انگیزه 
برای تمرین قرائت، فایل صوتی قـرائت را پخش کرده و از دانش آموزان می خواهیم با نگاه 
به متن آیات درس، قرائت هر عبارت را ابتدا گوش کنند، سپس همراه با نوار به صورت 

دسته جمعی، شبیه آن بخوانند.
ب( در مواردی که کلمه یا ترکیبی را بیشتر دانش آموزان اشتباه می خوانند، به شیؤه 

مناسب رفع اشکال می کنیم و مجددًا فایل قرائت را پخش می کنیم.
ج( پس از اتمام تمرین قرائت با فایل صوتی، از دانش آموزان می خواهیم که هر کدام 

یک جمله از آیات درس را بخوانند.

  چند نکته  
1  به منظور افزایش توانایی دانش آموزان در قرائت قرآن و فراهم کردن فرصت بیش تر 

را  دانش آموزان  یعنی  بگیریم؛  بهره  گروهی  تمرین  روش  از  می توانیم  کالس،  در  تمرین 
گروه بندی کنیم تا هر یک بخشی از آیات درس را برای سایر اعضای گروه بخواند. در این 
حالت، اعضای گروه اشتباهات یکدیگر را تصحیح می کنند و ما بر فعالیت دانش آموزان 

نظارت داریم.
2  بهتر است هنگام تمرین قرائت آیات درس، ابتدا دانش آموزان قوی تر، آنگاه سایر 

دانش آموزان بخوانند تا افراد ضعیف تر به دور از اضطراب آمادگی بیشتری برای خواندن 
دانش آموزان  به  و طوالنی تر  مشکل  عبارات  است خواندن  مناسب  همچنین  کنند.  پیدا 

قوی تر سپرده شود.

کد فیلم 7
مراحل روخوانی و 

روان خوانی

کد فیلم ۸
مراحل آموزش رو 

خوانی در کالس
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2 درک معنای عبارات و آیات قرآن کریم 

دومین مهارتی که در فرایند آموزشی جامع قرآن بایستی در دانش آموزان ایجاد کرد، »کسب مهارت درک 
معنای عبارات و آیات قرآن کریم« است. این مهارت را می توان در ضمن آموزش روخوانی به دانش آموزان ایجاد 

كرد.
در دورهٔ ابتدایی می توانیم به فهم کلمات آشنا و پرکاربرد که با زبان فارسی اشتراک و قرابت دارند اشاراتی 
داشته باشیم، تا به مرور دانش آموزان بتوانند در حین خواندن آیات و عبارات قرآن کریم، فهمی نسبی به آیات 

داشته باشند و با قرآن کریم ارتباط بیشتری برقرار کنند.
این مهارت را می توان از همان پایٔه اول ابتدایی و حتی پیش از آنکه دانش آموزان حروف و حرکات را 
بشناسند و به توانایی روخوانی برسند، آغاز کرد؛ مثالً در همان ماه های اول سال که معلم ناچار است به شیؤه 
شنیداری آموزش دهد )در پایٔه اول آموزش لوحه به شیوهٔ دیداری و بخش خوانی دانش آموزان از روی لوحه، 
از هفتٔه سوم آذرماه شروع می شود(، در حالی که دانش آموزان سوره های کوتاه را می شنوند و تکرار می کنند. از 
آن ها می خواهیم معنی کلماتی را که برایشان آشناست بگویند. مثالً سورهٔ »حمد« را آموزش می دهیم. دانش آموز 
حیِم« و تکرار می کنند در همین حال از او می پرسیم: معنای کدام کلمات را  ْحٰمِن الرَّ می شنود: »ِبْسِم اللِّٰه الرَّ
می دانید؟ در همین عبارت، معنی »اسم« و »َاللّٰه« را اکثرًا بیان می کنند و بعد از شنیدن آیٔه »َالَحمُد ِللِّٰه َرِبّ الَْعالَِمیَن « 
معنی کلمات »َحمد« و »َاللّٰه«. یا ترکیب »َالَحمُد ِللّٰه« را بیان می کنند، یا می توان از هر فرصتی جهت آموزش معنای 
آیات و عبارت قرآن استفاده کرد؛ مثالً از دانش آموزان کالس اول می پرسیم: بچه ها »َاللّٰه« به چه معنا است؟ 
جواب می دهند: یعنی »خدا«، بعد می پرسیم: »کتاب« یعنی چه؟ می گویند: یعنی همان »کتاب«. سپس می گوییم: 
ه«،  بچه ها حاال »ِکتاُب اللّٰه« یعنی چه؟ جواب می دهند یعنی »کتاب خدا«. و به همین ترتیب، معنای »ِنعـَمَت الـلٰـّ
»َرسوُل اللّٰه« و... را از آن ها می پرسیم یا به طور مثال، در پایٔه دوم، در همان درس اول )جلسٔه سوم( عبارات 

زیر آمده است:
»قال یـا آَدُم«، »ٰهـذا ِکـتاُبنا«، »َو َاخاُه هاروَن« و »قاَل ِهـیَ َعـصاَی«.

هر  روال،  همین  به  و  هستند  آشنا  دانش آموزان  برای  و عصا  هارون  کتاب،  آدم،  کلمات  نیز  اینجا  در 
جمله ای که دانش آموز می خواند، از او بخواهیم معنای کلماتی را که می داند، بیان کند.

 خواندن برخی از آیات درس همراه با ترجمۀ آن ها

ــ  اهداف
1  آشنایی با برخی از آموزه های بلند و حکمت آمیز قرآن کریم

2 تقویت انگیزه و عالقه به یادگیری قرآن و خواندن مستمر آن

3  ایجاد زمینه برای درک تدریجی معنای واژگان بر کاربرد قرآن کریم
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4  تقویت انگیزه و عالقه به یادگیری قرآن کریم و خواندن مستمر آن حتی االمکان با توجه به درک معنای 

عبارات.
دانش آموزان  از  بخش  این  در  گیرد.  انجام  دانش آموزان  توسط  کالس  در  بایستی  حتماً  کالس  در  کار 
می خواهیم تمرین ها را به کمک آموخته های عمومی و قبلی ایشان و نیز به کمک ترجمٔه عبارات قرآنی صفحٔه 
قبل، ابتدا به صورت فردی انجام دهند و پس از آن با هم گروه خود در مورد آن چه نوشته اند مذاکره کنند. 
سپس از چند نفر از دانش آموزان می خواهیم این کلمات و عبارات را همراه با معنای آن برای کالس بخوانند و 

در صورت نیاز به تصحیح روخوانی با معنای کلمه یا عبارت خوانده شده می پردازیم. بنابراین:
1  پس از گروه بندی دانش آموزان، از آن ها می خواهیم با مراجعه به ترجمٔه آیات درس، معنای کلمه ها 

و ترکیب های مورد نظر را ابتدا به صورت انفرادی و سپس به صورت گروهی به دست آورده و در مقابل آن 
با مداد بنویسند.

2  از یکی از اعضای گروه می خواهیم کلمه ها یا ترکیب ها را همراه با معنای آن بخواند. این کار توسط 

گروه های دیگر نیز انجام می شود تا همٔه کلمه ها و ترکیب ها معنا شود.
3  از دانش آموزان می خواهیم ابتدا به صورت انفرادی و سپس به صورت گروهی و به کمک معنای 

کلمات ارائه شده، ترکیب ها، عبارات و برخی از آیات ساده و کوتاه قرآنی را که در تمرین دوم این بخش 
پیش بینی شده است، معنا کنند.

در  و  شده  در کالس خوانده  مختلف،  گروه های  اعضای  توسط  قبل  تمرین  مانند  نیز،  تمرین  این    4

صورت نیاز تصحیح می شود.

 چند تذکر

1 پس از انجام هر تمرین و قبل از انجام تمرین بعدی، آن تمرین توسط چند دانش آموز برای کالس 

خوانده و تصحیح می شود.
2 در زمان خواندن کلمات و عبارات قرآنی توسط دانش آموزان، بایستی به صحیح خواندن آن ها و رفع 

اشکاالت روخوانی توجه کافی داشته باشیم. 
3 از آنجا که دانش آموزان موظف به حفظ ترجمٔه کلمات و عبارات بخش »کار در کالس« نیستند، این 

موارد را در ارزشیابی پایانی در نظر نمی گیریم.
کفایت  دانش آموزان  قبلی  آموخته های  و  کار در کالس، اطالعات عمومی  تمرین های  انجام  برای    4

این  قبل  قرآنی صفحٔه  عبارات  ترجمٔه  از  کلمه  یک  ترجمٔه  یافتن  برای  می توانند  نیاز  در صورت  می کند. 
تمرین ها نیز استفاده کنند. به احتمال بسیار ضعیف اگر هیچ یک از این مراحل برای دانستن معنای یک کلمه 
کفایت نکرد، مراجعه به فهرست کلمات معنا شده که در آخر کتاب دانش آموزان آمده است، اشکالی ندارد.
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3 تدّبر در قرآن 

سومین مهارت در جامعیت آموزش قرآن، تدبر در آیات است.

         : امیرالمؤمنین 
ال َخيـَر فی ِقـرائَـةٍ   لَيـَس فيـَها التَّـَدبُّـَر

در قرآن خواندنی که با تدبر همراه نباشد، خیر و برکتی نیست.
                                                                                                                            )اصول کافی، ج 1، ص 36(

آموزش  در  تسبیح  نخ  حقیقت  در  تدبر  و  تفکر  دارد.  تربیتی  ماهیتی  قرآن،  آموزش 
قرآن است که زمینه های هدایت فرد را مهیا می کند. شاید بتوان گفت در برنامه ریزی ها، 
تمام فعالیت های قرآنی بایستی با محوریت تدبر باشد؛ چرا که تدبر است که باعث تحول و 
اثربخشی قرآن می شود. توانایی خواندن و فهم اولیه آیات مقدمه و پیش نیاز تدبر در قرآن 

کریم است.
معلم در حین آموزش آیات، عباراتی را مشخص کرده و به نکات اعتقادی، اخالقی و 

تربیتی آن از طریق بحث و گفت وگو اشاره می کند.

  پيام قرآنی
در واقع بهترین جایگاه و محمل برای آموزش »مهارت تدبّر« در قرآن کریم، پیام های 
بلکه  نیست؛  نظر  مّد  آن  حفظ  و  پیام  معنای  قرآنی،  پیام های  آموزش  در  است.  قرآنی 
»چگونه فکر کردن در مواجهه با آیات« هدف می باشد در واقع پیام قرآنی، بستری است که 
دانش آموزان فرصت پیدا می کنند تا در گروه خود دربارٔه پیام قرآنی با یکدیگر گفت وگو 
کنند. بدین وسیله مهارت های ایشان در کار گروهی، بحث کردن و تفکر تقویت می شود و 
دانش آموزان اندیشه کردن و تدبر در آیات قرآن کریم را تجربه می کنند. این گام کوچک، 
از  مادام العمر  بهره گیری  قرآن کریم،  آیات  تدبر در  و  اندیشه  بی پایان  راه  آغاز حرکت در 

آموزه های قرآنی و در یک کالم، انس مادام العمر با قرآن کریم است.

 اهداف تدریس پيام قرآنی
1 آشنایی با آموزه های حکمت آمیز قرآن کریم در قالب عبارات زیبا و کوتاه قرآنی

2  آشنایی با روش های اولیه و سادٔه تدبر در معنای آیات قرآن کریم

کد فیلم 9
چیستی تدبر در قرآن ؟ 

کد فیلم 1۰
چرا تدبر در قرآن ؟

کد فیلم 11
چگونگی  تدبر در قرآن ؟
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3  تقویت قدرت تفکر و تعقل

4  به کار گیری آموزه های قرآنی در زندگی عملی

5  حفظ تدریجی و آزاد برخی از عبارات کوتاه، زیبا و عمیق قرآن کریم همراه با معنای آن ها

6 تقویت عالقه به یادگیری قرآن کریم و انس هرچه بیشتر با آن.

 روش آموزش پيام قرآنی
1  خواندن متن پيام: به شیؤه تدریس آیات درس، از دانش آموزان می خواهیم متن پیام قرآنی را ابتدا 

برای خود سپس برای دوست خود و بعد برای کالس بخوانند.
2 خواندن ترجمۀ پيام: از یکی دو نفر از دانش آموزان می خواهیم ترجمٔه پیام را بخوانند.

3  بحث و گفت وگو دربارۀ مفهوم پيام: از دانش آموزان می خواهیم با استفاده از تصاویر، شعر، ضرب المثل، 

حكایت و... كه در ذیل پیام قرآنی آمده، در گروه های خود دربارٔه مفهوم پیام گفت وگو کنند و پس از مذاکره و 
گفت وگو، از چند گروه می خواهیم تا نظر خود را دربارهٔ پیام برای کالس بیان کنند.

و  تکمیل  را جمع بندی،  دانش آموزان  مطالب  دانش آموزان،  با  گفت وگو  و  پاسخ  و  پرسش  با  می توانیم 
هدایت کنیم. بدین ترتیب، با مشارکت فعال دانش آموزان، مفهوم پیام روشن می شود.

پیام، از دانش آموزان می خواهیم که مصادیق و  بيان مصادیق جدید: پس از روشن شدن مفهوم   4

نمونه های جدیدی را در رابطه با این پیام بیان کنند یا در فرصت های بعدی دربارٔه موضوع پیام نقاشی بکشند 
یا خاطره بنویسند.

 چند تذکر

1  بیشتر وقِت فعالیت مربوط به پیام قرآنی را بایستی در اختیار گفت وگوی دانش آموزان در گروه های 

خود و ارائٔه نظرشان به کالس اختصاص دهیم و فقط در صورت نیاز و تشخیص، توضیحات کوتاهی را در 
جهت تصحیح و تکمیل نظر آن ها ارائه کنیم و از سخنرانی و بیان مطالب اضافی بپرهیزیم.

2  خوب است دانش آموزان را به حفظ پیام ها و ترجمٔه آن ها بدون اجبار و تحمیل و به دور از فضای 

رقابت های ناسالم تشویق کنیم. می توانیم در مدت زمان تدریس یک درس از دروس کتاب آموزش قرآن، 
با هم  پیام قرآنی و ترجمٔه آن را همه  بلند شدن،  به کالس، همراه  از دانش آموزان بخواهیم هنگام ورود ما 
بخوانند. وقتی چند روز این کار تکرار شود، بیشتر دانش آموزان به طور طبیعی، پیام و معنای آن را از حفظ 
می شوند. همچنین می توانیم به شیوه های مناسب و جذاب هر پیام قرآنی را همراه با ترجمٔه آن، در معرض دید 

دانش آموزان قرار دهیم.
3 در پایان فعالیت مربوط به پیام، از دانش آموزان می خواهیم تا عبارت پیام قرآنی را از روی آیات درس 
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قرآن کریم  با متن  پیام  ارتباط  بیشتر  فعالیت موجب دریافت  این  آن را بخوانند.  یافته و 
می شود و دانش آموزان عمالً احساس می کنند که در قرآن کریم، چه مطالب ارزشمند و 

حکیمانه ای وجود دارد.
با  قرآن،  از درس  غیر  زنگ های  در  مناسب حتی  فرصت های  در  که  است  شایسته   4

توجه به رفتار دانش آموزان یا پیشامدهای مختلف، ایشان را به مفهوم پیام های قرآنی توجه 
دهیم؛ مثالً، وقتی دو دانش آموز برخورد لفظی ومشاجره پیدا می کنند به آن ها بگوییم عزیزان 
لُح َخیٌر ! تا  لُح... چه؟ آری، آفرین، َو الصُّ یادتان هست که خدا در قرآن می فرماید: »َو الصُّ

دانش آموزان در موقعیت های مناسب، روح و جان پیام قرآنی را درک کنند.
به  مربوط  از کالس  فعالیت های خارج  برخی  انجام  به  را  دانش آموزان  می توانیم   5

به آن ها در روزنامٔه دیواری  پیام ها، کشیدن تصاویر مربوط  پیام های قرآنی، مانند نوشتن 
تشویق کنیم و دانش آموزانی را که چنین فعالیت هایی انجام می دهند به نحو مناسب مورد 

تشویق قرار دهیم.

 داستان قرآنی

اهداف
1 آشنایی با برخی از معارف و آموزه های قرآن کریم در قالب داستان

2 زمینه سازی برای تقویت ایمان کودکان به خدای مهربان

3 آشنایی با پیامبران و اولیای بزرگ الهی و تقویت عالقه و ایمان به ایشان

4 تقویت و پرورش قدرت تعقل، تخیل و بیان مطالب

5 تقویت انگیزه و عالقه به یادگیری قرآن کریم از راه ایجاد فضاهای جذاب و متنوع 

ارائٔه آموزه های قرآنی.
بیان  که  شیوه هایی  به  و  زیر  مراحل  طی  قرآن  آموزش  کتاب های  قرآنی  داستان های 

خواهد شد، تدریس می شود.

 مراحل داستان گویی

1  قبل از ورود به کالس، داستان را حداقل یک بار بخوانیم تا به متن و عبارات آن 

تسلط نسبی پیدا کنیم. همچنین، اگر وسایل کمک آموزشی از قبیل عکس، فیلم و فایل 

کد فیلم 12
فرآیند آموزش 

داستان های قرآنی
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صوتی قصه در مورد داستان کتاب درسی تهیه کرده ایم، آماده کنیم و همراه خود به کالس ببریم.
2  در هنگام تدریس، داستان را به یکی از شیوه های قصه گویی، به طور جذاب و زیبا بیان کنیم. در 

صورت امکان چند نفر از دانش آموزان متن داستان را بخوانند. مناسب است بعضی از دانش آموزان، آیات 
مربوط به داستان را از روی متن آیات کتاب بخوانند. همچنین در صورت امکان از فایل صوتی یا فیلم در 

ارتباط با داستان استفاده کنیم.
3 پس از تدریـس، از دو یــا ســه نــفر از دانــش آمــوزان داوطلب می خواهیم قصه را تعریف کنند و 

اگر دانش آموزان دربارهٔ داستان پرسشی دارند، به پرسش آن ها متناسب با درک و فهم آن ها پاسخ می دهیم.

  شيوه های بيان داستان

1  قصه خوانی

ساده ترین شیؤه داستان گویی، خواندن آن از روی متن کتاب است. از شیؤه قصه خوانی به دلیل نداشتن 
جذابیت کمتر استفاده می شود و در فضای کالس و مدرسه چندان کاربردی ندارد.

2  قصه گویی

یکی از ساده ترین شیوه های بیان داستان، قصه گویی است که با کمترین امکانات می توانیم به کمک نقل 
داستان، مخاطب خود را تحت تأثیر پیام های داستان خود قرار دهیم.

3 قصه گویی به کمک پرده، تصویر یا نقاشی

با استفاده از تصاویر مناسب و در صورت امکان با طراحی صحنه های داستان بر روی پارچه یا مقوا 
می توانیم داستان را جذاب تر و تأثیرگذارتر بیان کنیم.

4 قصه گویی همراه با تقليد صدا و حرکات

 این شیوه یکی از متداول ترین شیوه های قصه گویی است. در این شیوه، ضمن بیان قصه، صدا و حرکات 
شخصیت های داستان را تقلید می کنیم.

5  قصه گویی همراه با بازیگران آشکار یا پنهان

در این شیوه، نقش شخصیت های مختلف داستان را بین دانش آموزان تقسیم می کنیم و از آن ها می خواهیم 
با تمرین قبلی، داستان را به صورت نمایش اجرا کنند. گاهی نیز به شیؤه نمایش عروسکی، دانش آموزان به 

طور پنهان ایفای نقش می کنند.
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 یک نکته از هزاران
اهداف

1 ایجاد جذابیت و تنوع در مطالب درس قرآن

2 تقویت انگیزه و عالقٔه هر چه بیشتر به آشنایی و انس با قرآن کریم

3 آشنایی با ارتباط زیبا و دیرینٔه ادبیات غنی فارسی با قرآن کریم و اثرپذیری آن از 

قرآن
4 تقویت عالقه به خواندن مستمر و روزانٔه قرآن و دستیابی بیشتر به نکات ظریف و 

جالب آیات.

 برای تدریس این بخش
الف( از چند دانش آموز می خواهیم مطلب مربوط به این بخش را برای کالس بخوانند.
ب(  نظر دانش آموزان عالقه مند و داوطلب را در توضیح بیشتر مطلب برای کالس 

جویا می شویم.

 تذکر
قبل از کالس، مطالب مربوط به این بخش را با دقت بخوانیم تا زمان طرح موضوع در 

کالس، نسبت به آن اطالع و تسلط کافی داشته باشیم.

4 انس با قرآن کریم 

است  توجه  مورد  قرآن  جامع  آموزش  فرایند  در  که  مهارتی  اصلی ترین  و  چهارمین 
باشیم که اگر حتی  نکته را مد نظر داشته  این  باید  ما  با قرآن کریم« است.  »انس مستمر 
دانش آموزان را به قرآن عالقه مند کنیم، اما آن ها نتوانند قرآن بخوانند، ما در کارمان موفق 
نبوده ایم. همچنین اگر دانش آموزان در خواندن قرآن پیشرفت حاصل کنند، ولی با قرآن 

انس پیدا نکنند، باز هم موفق نبوده ایم.
به دانش آموزان  امسال که  آیا  باشد که  این  بایستی  معلم  از دغدغه های  بنابراین، یکی 
قرآن آموزش می دهم، می توانم کاری کنم که آن ها روزی یک صفحه یا قسمتی از آن را 
به صورت خودانگیخته و با میل و رضایت درونی بخوانند؟ یعنی اینکه چگونه می توانیم 

فرهنگ خواندن روزانه قرآن را در دانش آموزان ایجاد کنیم؟

کد فیلم 15
راهكارهای انس با قرآن 

) سواد قرآنی ( 

کد فیلم 1۶
راهكارهای

 انس با قرآن 1
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با قرآن کریم انس داشته باشیم. قرآن  در دانش آموزان تقویت کنیم که ابتدا خودمان 
کریم در آیات متعددی به این مطلب اشاره نموده و رفتار دعوت کنندٔه غیر عامل را ناشی 
از عدم اندیشٔه وی می داند )بقره، ۴۴( و در آیات 2 و 3 سورٔه مبارکٔه صف، این گونه رفتار 
را مورد سرزنش قرار می دهد. اگر معلم خود را مکلف کند که هر روز آیاتی از قرآن را 
بخواند، آنگاه می تواند توقع داشته باشد که دانش آموزان نیز قرآن بخوانند؛ چراکه »سخنی 

کز دل برآید، الجرم بر دل نشیند«

 انس با قرآن در خانه
اهداف

1  تمرین و ارتقای مهارت نسبت به آموخته های درس قرآن

2  درونی کردن سنت نیکوی خواندن روزانٔه قرآن کریم به ویژه در خانه

3 تقویت عالقه و انگیزه به یادگیری و ارتباط مستمر با قرآن کریم

4 مشارکت والدین در فرایند یادگیری قرآن و تقویت زمینٔه دستیابی به تربیت قرآنی 

در خانواده
در پایان هر جلسه دانش آموزان را به انجام تکلیف »انس با قرآن در خانه« تشویق و 
در آغاز جلسٔه بعد تکلیف انجام شده را بررسی می کنیم و از آن پرسش به عمل می آوریم.

 پنجاه راهکار برای انس روزانۀ دانش آموزان با قرآن کریم )پيشنهادی(
اگر مهم ترین هدف آموزگار محترم و اولیای دانش آموزان »تقویت انس روزانٔه دانش آموزان 
با قرآن کریم« باشد. آن گاه می توان برای تحقق این هدف، راهکارهای متعددی را ارائه کرد، 

پیشنهادهای زیر تنها بخشی از این راهکارها  است:
1 با تالوت روزانٔه قرآن در نزد دانش آموزان، برای آنان »نقش الگویی« داشته باشید.

2  میثاق نامٔه تالوت روزانه قرآن را که قبالً تهیه کرده اید، همه با هم امضا کنید و پس از 

آن در هر جلسه از دانش آموزان بپرسید که چه کسانی در این هفته هر روز قرآن خوانده اند؟ اگر 
تعدادی نخوانده اند علت را جویا شوید و در رفع آن بکوشید. مسلماً اگر دانش آموزان اصرار 

شما را ببینند خود را با نظر شما تطبیق خواهند داد.
3 بیشترین وقت هر جلسه را به خواندن آیات و عبارات قرآنی کتاب درسی توسط 

دانش آموزان اختصاص دهید.

کد فیلم 1۸
راهكارهای

 انس با قرآن 3

کد فیلم 17
راهكارهای

 انس با قرآن 2
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4 همه با هم روزی یک صفحه یا کمتر از آن را در کالس درس بخوانید.

5 در جلسات آموزش خانواده به موضوع اهمیت انس روزانٔه دانش آموزان با قرآن تأکید کنید.

6 دانش آموزان را به تدبر در پیام های قرآنی تشویق کنید.

7 از دانش آموزان بخواهید پیام قرآنی و برخی از آیات مشهور را در آیات درس یا مصحف شریف پیدا کنند.

8 قرآن کم عالمت را برای دانش آموزان پایه های سوم تا ششم تهیه و آنان را به خواندن روزانٔه آن تشویق کنید.

با مسابقه در مدرسه و منطقه  انشاء کالسی  9 احساس بچه ها را دربارٔه تالوت روزانٔه قرآن موضوع 

قرار دهید. 
10 آیات مشهور مانند پیام های قرآنی را حفظ کنند.

11  آیات درس با پیام قرآنی را مثل نوار با صوت زیبا بخوانند.

12  وظایف هر یک از مسلمانان دربارٔه انتظارات قرآن دربارٔه خودش را برای دانش آموزان به زبان ساده 

بیان کنید. مانند اهمیت دادن به قرآن )مریم، 12( خواندن قرآن )مزمل، 2۰( آداب تالوت )اعراف، 2۰۴( تدبر 
در قرآن )نساء، ۸2( عمل به قرآن )بقره، ۴۴(

13  فعالیت آخر هر جلسه به موضوع »انس با قرآن در خانه« اختصاص دارد. نحؤه انجام هر یک از این 

تمرینات را در جلسٔه قبل از آن برای دانش آموزان توضیح دهید.
14  از والدین بخواهید به انجام تمرینات کتاب مخصوصاً به بخش انس با قرآن در خانه نظارت کنند.

15  قرآن را از منزل به کالس بیاورند و از روی آن بخوانند.

16 کلمات، آیات و عبارات مشابه را در درس یا کتاب و یا مصحف شریف پیدا و با هم مقایسه کنید.

17  از احادیث، اشعار و جمالت ادبی مناسب برای ایجاد انگیزه برای انس روزانه با قرآن استفاده کنید.

18  نوار یا سی دی قرائت آیات کتاب درسی را در اختیار دانش آموزان قرار دهید و آنان را تشویق کنید 

در منزل تمرین کنند تا شبیه نوار صوتی بخوانند.
19  نرم افزار آموزش قرآن را که به تفکیک پایه تولید و توزیع شده است را برای دانش آموزان تهیه کنید 

و آنان را به استفاده از آن تشویق نمایید.
20  فیلم، نوار یا سی دی قرائت آیات کتاب را با صدای قاریان ممتاز جهان برای بچه ها پخش کنید.

21  آیه های مشهور را با رنــگ )فسفری( در کتاب درسی مشخص کنند.

22  دانش آموزان را تشویق کنید تا با زمان سنج، سرعت تالوت خود را در کالس و منزل افزایش دهند.

23  بین آنان رقابت ایجاد کنید تا یک آیه را با یک نفس بخوانند.

24  بین آنان رقابت ایجاد کنید تا یک عبارت یا آیه را با صوت زیبا بخوانند.

25  برای داوری در رقابت های کالسی از دانش آموزان استفاده کنید.

26  مسابقات روخوانی قرآن برای دانش آموزان پایه های اول تا سوم ابتدایی و مسابقات روان خوانی قرآن 
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برای دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم و ششم ابتدایی به مسابقات قرآنی مدرسه و منطقه اضافه کنید.

27  دفترچه ای برای خواندن روزانٔه قرآن کریم تهیه کنید تا دانش آموزان تالوت روزانٔه خود را در جداول 

مربوطه عالمت بزنند.
28  دانش آموزان را تشویق کنید در بین نماز ظهر و عصر یک صفحه یا کمتر از آن را در نمازخانٔه مدرسه بخوانند.

29  از هر موقعیت مناسب ضمن اشاره به معارف و آموزه های اخالقی، به آیات قرآن استناد کنید.

30  با پرسش از معنای کلماتی که در فارسی و قرآن مشترک هستند، بچه ها را به فهم لغات و ترجمٔه آن 

و نیز یافتن هم خانوادهٔ لغات عادت دهید.
31  داستان های کتاب را همراه با پخش قرائت آیات مربوطه برای بچه ها تعریف کنید.

، ائمٔه اطهار  و بزرگان دینی دربارٔه انس روزانه با قرآن را برای دانش آموزان  32 حاالت پیامبر 

بیان کنید. در بخش »قطره اما دریا«ی کتاب های آموزش قرآن پایه های سوم تا پنجم موارد زیبایی ذکر شده 
است. با مشارکت دانش آموزان آن ها را آموزش دهید.

33  داستــان هایی دربارٔه اهمیت و فواید انس دائمی با قرآن کریم برای دانش آموزان بیان کنید.

34  حکایات شیرین، لطیفه ها و سرگرمی های مناسب دربارٔه قرآن کریم ارائه دهید.

35  در قالب ویژه نامه به ارائه رهنمودهای الزم برای دانش آموزان و اولیای آنان بپردازید و دانش آموزانی 

را که انس روزانه با قرآن دارند را معرفی کنید.
36  از قاریان مشهور شهر، منطقه و مدرسه برای مراسم آغازین صبحگاه و ظهرگاه دعوت کنید.

37  از دانش آموزان فعال قرآنی مدرسه و منتخبین مسابقات قرآنی تجلیل کنید.

38  آداب ظاهری و باطنی تالوت قرآن را به تدریج به دانش آموزان آموزش دهید.

39  برخی از آثار و اسرار تالوت قرآن را به زبان کوتاه برای دانش آموزان بیان کنید.

40  فضائل تالوت برخی از سوره ها و آیات را به زبان ساده برای آنان شرح دهید.

41  عواقب و نتایج سبک شمردن قرآن را گوشزد کنید. 

42  با توجه به تفاوت های فردی و استعداد، عالقه و انگیزٔه هر یک از دانش آموزان تکالیف خاص تحت 

عنوان فعالیت های فردی یا گروهی به آنان بدهید. مانند حفظ، قرائت، داستان گویی، انشاء، شعر، روزنامه 
دیواری و ...

43  به فضاسازی قرآنی در مدرسه و کالس ها اهمیت بیشتری بدهید مانند دیوارنویسی، پارچه نویسی، 

تراکت و...
44  مدرسٔه قرآن و دارالقرآن های شهر را به دانش آموزان معرفی کنید.

45  دانش آموزان عالقه مند و با استعداد را شناسایی و آنان را به ثبت نام و شرکت در کالس های تخصصی 
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مدرسه قرآن و دارالقرآن های منطقه تشویق کنید. همچنین این موضوع را با خانوادٔه آنان 

در میان بگذارید.
46  با توجه به عالقه و توانایی خود در موقعیت های مناسب بین موضوعات مختلف 

درسی و آیات قرآن کریم ارتباط برقرار کنید. این کار ضمن ایجاد عالقٔه بیشتر دانش آموزان 
به قرآن کریم، در ایجاد رویكرد خلقت گرایانه در سایر دروس تأثیر به سزایی در تربیت قرآن 

دانش آموزان دارد.
47  به جایگاه قرآن کریم در سایر دروس مانند علوم تجربی، ریاضی، جغرافی، تاریخ 

و... و حوزه های علمی و تربیتی )تربیت قرآنی( توجه کنید.
48  جشن شکوفه های قرآن کالس اولی ها، مراسم شکرانٔه روخوانی کالس سومی ها 

و مراسم شکرانٔه روان خوانی کالس پنجمی ها را با شکوه و با تأکید بر انس روزانه با قرآن 
کریم برگزار کنید.

49 از مدیر مدرسه بخواهید تا از کالس شما بازدید کند و در حضور او دانش آموزانی 

را که هر روز قرآن می خوانند تشویق کنید.
همٔه  روزانٔه  انس  به  مدرسه  آغازین  مراسم  در  مکرر  تأکید  ضمن  مدرسه  مدیر   50

دانش آموزان با قرآن کریم در مراسم گوناگون مدرسه از دانش آموزان مدرسه تقدیر نماید.

جدول برنامۀ زمان بندی هفتگی تدریس قرآن و منابع آن در دورۀ ابتدایی

ششمپنجمچهارمسومدوماولپایۀ تحصيلی

 تعداد جلسات 
233333در هفته

 منابع
 تدریس

1  کتاب درسی
 راهنمای تدریس معلم 2

3 لوحٔه آموزشی )نگاره ها(
4 رمزبندی سریع پاسخ / کتاب گویا 

)فایل صوتی آیات(

1  کتاب درسی
 راهنمای تدریس معلم 2

3 مصحف آموزشی )قرآن کم عالمت(
4 رمزبندی سریع پاسخ / کتاب گویا )فایل 

صوتی آیات(

 تذکر مهم
بر اساس مصوبٔه جلسات ۶77 و ۸۴۴ شورای عالی آموزش و پرورش درس قرآن 

توسط آموزگار پایه و مطابق جدول )تعداد جلسات در هفته( تدریس می شود.

کد فیلم 19
راهكارهای

 انس با قرآن ۴
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 دو هدف محوری آموزش قرآن در دورٔه ابتدایی

1  کسب مهارت خواندن قرآن

2  انس با قرآن کریم

 درس آخر، قرآن در تابستان

اهداف
1  تثبیت مهارت کسب شده در خواندن قرآن کریم

2  ایجاد عادت به خواندن روزانٔه قرآن کریم

3 به کارگیری آموخته های خود در فهم کلمات عبارات و آیات ساده و پرکاربرد قرآن کریم. برای تمرین 

مستمر خواندن قرآن و انس روزانه با آن، صفحاتی از قرآن کریم در ادامٔه صفحات و سوره هایی که در دروس 
کتاب آمده است، در نظر گرفته شده است. در مورد این بخش:

الف( به عنوان درس آخر، موضوع و اهمیت آن را با دانش آموزان در میان می گذاریم و از آن ها می خواهیم 
هر روز چند سطر از این آیات را بخوانند، به نحوی که حداقل هر هفته یک صفحٔه مربوط به آن هفته خوانده 

شود.
که کسب  آموخته هایی  و  توانایی خود  به  توجه  با  می توانید  شما  که  دهیم  توضیح  آن ها  برای  حتماً  ب( 

کرده اید برخی از کلمات، عبارات و آیات سادهٔ همین صفحات را معنا کنید.

 تذکر 
در صورتی که در طول سال در برخی از جلسات برای فعالیت بیشتر، زمان مناسب در اختیار داریم، 

می توانیم از همین صفحات قرآنی مربوط به تابستان استفاده كنیم.

 رسانه های آموزشی

1  کتاب درسی: کتاب درسی، حلقٔه اتصال بین برنامه ریزان، معلمان، دانش آموزان، اولیای آن ها و 

عموم افراد جامعه است. به طوری که هیچ رسانه ای آموزشی دیگری از این نقش و اهمیت برخوردار نیست.
2  لوحٔه آموزشی )قبالً توضیح داده شد.(

3 کتاب گویا: این وسیله در دستیابی به مهارت قرائت قرآن بسیار مفید و مؤثر است و دانش آموزان با 

تقلید از الگو گرفتن از قرائت آموزشی به تدریج می توانند شبیه قرائت الگو بخوانند و به مهارت های قرائت 
صحیح دست یابند.
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 تذکر مهم
ابتدایی، آمـوزش روخـوانی قـرآن  پایه هـای دورٔه  برنامٔه آمـوزش قـرآن در همٔه   در 
بر  آموزش قرائت زیبای آیات مقدم است. از این رو، در پایه های اول تا سوم که عالوه    بر 
نیز وجود دارد، تدریس روخوانی از روی لوحه قبل  کتاب درسی، لوحه های آموزشی 
از استماع نوار انجام می شود. در پایه های چهارم تا ششم نیز همیشه دانش آموزان ابتدا 
آیات قرآنی را از روی کتاب تمرین کرده و می خوانند، سپس به نوار یا فایل صوتی گوش 

می دهند و سعی می کنند شبیه آن بخوانند.

استاندارد  ویژگی های  تمام  که  حال  عین  در  مصحف  این  کم عالمت:  مصحف   4

تا  مصحف های کامل قرآن را داراست، از رسم الخط ساده و کم عالمت برخوردار است 
از یک سو به خط قرآن کتاب درسی دانش آموزان نزدیک باشد و هم دانش آموزان نسبت به 

سایر مصحف ها، در خواندن این مصحف شریف با کمترین مشکل و سخنی روبه رو باشند.

 تذکر
 در کتاب قرآن پایٔه چهارم، از درس هفتم با ویژگی های قرآن کامل آشنا می شوند و از 

این پس می توانند در جلساتی، آیات قرآن کریم را از روی مصحف کامل بخوانند.

5  کتاب راهنمای معلم: به منظور ارتقای توانایی و کسب توفیق بیشتر در دستیابی 

به اهداف آموزشی، استفاده از کتاب راهنمای معلم ضروری است.
6 نرم افزار دانش آموز: به منظور توسعه و تعمیق آموخته های قرآنی دانش آموزان 

که  است  شده  تولید  نرم افزاری  ابتدایی  دورٔه  قرآن  آموزش  کتاب های  از  یک  هر  برای 
استفاده از آن در خانه را به دانش آموزان توصیه می کنیم.

  چه چيزی آموزش قرآن نيست؟

مبانی و روش های آموزش و تدریس قرآن در  باورهای غلط دربارٔه  از  برخی  وجود 
دورٔه ابتدایی باعث بروز مشکالت عدیده ای شده است که از جمله می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
1  تلقی اینکه درس قرآن یک درس تخصصی است و باید معلمان خاص تدریس شود؛

کد فیلم 2۰
حفظ نسبی قرآن

کد فیلم 13
جایگاه رسم الخط قرآن 
در آموزش عمومی قرآن
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2  هدف اصلی تنها عالقه مند کردن دانش آموزان به قرآن کریم است؛

3  هدف آموزش حفظ و قرائت برخی از سوره های کتاب درسی است.

4  هدف آموزش حفظ پیام های قرآنی کتاب درسی است.

5  هدف آموزش روخوانی، آموزش قواعد روخوانی قرآن است.

6  تأکید بر آموزش روخوانی قرآن کریم به روش شنیداری.

  دو اشکال اساسی در روش های تدریس روخوانی قرآن کریم آموزگاران
1  آموزش بر خواندن معلم استوار است و قرآن آموزان آیات درس را با معلم یا نوار آموزشی همخوانی 

می کنند.
2  کالس درس آموزش روخوانی قرآن به جای مهارت آموزی مبتنی بر قاعده محوری است.

  ارزشيابی توصيفی چيست؟
ارزشابی توصيفی1: شیوه ای از ارزشیابی تحصیلی ــ تربیتی است که اطالعات الزم، معتبر و مستند 
برای شناخت دقیق و همه جانبٔه فراگیران در ابعاد مختلف یادگیری، با استفاده از ابزارها و روش های مناسب 
مانند کارپوشه، آزمون ها )با تأکید بر آزمون های عملکردی( و مشاهدات در طول فرایند یاددهی ــ یادگیری 
به دست می آید؛ تا بر اساس آن بازخوردهای توصیفی مورد نیاز برای کمک به یادگیری و یاددهی بهتر در 

فضای روانی و عاطفی مطلوب برای دانش آموز، معلم و اولیا حاصل آید.

1 ــ آیین نامه پیشرفت تحصیلی و تربیتی دورٔه ابتدایی )ارزشیابی توصیفی( مصوبٔه هفتصد و نود و سومین جلسٔه شورای عالی آموزش و 
پرورش مورخه ۸۸/5/2۰
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ارزشيابی توصيفی در یک نگاه 

تأکيدات اساسی موارد
مطرح در ارزشيابی توصيفی

 نکاتی که الزم است 
از سوی معلمان مورد توجه قرار گيرند

بی
شيا

رز
ن ا

زما

اســتمرار جریــان ارزشــیابی در طــول 
ــرای  ــم ب ــزی معل ــزوم برنامه ری ــال و ل س
رفــع کاســتی های احتمالــی در فراینــد 

دانش آمــوزان یادگیــری 

ارزشیابی در زمان های مشخص انجام نمی شود بلکه معلمان در فرایند 
یاددهی ــ یادگیری با بهره گیری از ابزارها و روش های متنوع از کّم 

و کیف پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارزشیابی به عمل می آورند.

ات
الع

اط
ی 

ور
ع آ

ابزارهــای جم و  روش هــا  تنــوع  و  تعــدد 
ــت و  ــارٔه کمی ــات درب ــع آوری اطالع جم
دانش آمــوزان آموخته هــای  کیفیــت 

دروس  در  یادگیری  اهداف  تحقق  کیف  و  کّم  بررسی  برای  معلمان 
آزمون های کتبی و شفاهی، در زمان های  برگزاری  به  مختلف، صرفاً 
مشخص بسنده نکرده، انواع روش ها و ابزارها، از جمله آزمون های 

عملکردی، کارپوشه و... را به خدمت می گیرند.

ورد
زخ

ه با
رائ

و ا
بی 

شيا
رز

ج ا
تای

ت ن
ثب

ــای  ــا و ابزاره ــوع در روش ه ــر و تن تغیی
ــاوت  ــؤه قض ــیابی، نح ــج ارزش ــت نتای ثب
تحصیلــی  پیشــرفت  نتایــج  اعــالم  و 

دانش آمــوزان

معلمان از ابزارهای متنوعی برای ثبت نتایج ارزشیابی استفاده می کنند.
و  اطالعات  ارائٔه  منابع  جزء  نیز  وی  اولیای  و  دانش آموز  معلم،  بر  عالوه 

قضاوت در این موارد خواهند بود.
در فرایند آموزش، دانش آموز همواره بازخوردهای مناسب و به موقع دریافت 

می کند.
تحصیلی  پیشرفت  وضعیت   ،2۰ تا   1 مقیاس  در  نمرات  اعالم  جای  به 
تالش  و  آموزش  به  »نیازمند  چون:  درجاتی  و  الفاظ  قالب  در  دانش آموز 

بیشتر«، »قابل قبول«، »خوب« و »خیلی خوب« گزارش می شود.

لی
صي

تح
ی 

تقا
ار

تغییــر مرجــع تصمیم گیــری در خصــوص 
ارتقــای تحصیلــی دانش آمــوز

بیشتری  اهمیت  دانش آموزان  تحصیلی  ارتقای  مورد  در  معلمان  نظر 
نیز قضاوت خواهد  یافته است و در موارد ضروری شورای مدرسه 
کرد. بنابراین ضروری است که معلمان از اهداف و انتظارات دروس 
و نشانه های تحقق آن ها آگاهی داشته باشند تا بر اساس آن بتوانند برای 
انجام  را  برنامه ریزی های الزم  باالتر  پایه های  به  دانش آموزان  ارتقای 

دهند.
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  اهداف مورد انتظار درس قرآن )به تفکيک پایه(
همان طور که در »مقدمه« کتاب های درسی قرآن اول تا ششم ابتدایی آماده است، از دانش آموزان انتظار 

می رود در طول سال تحصیلی با تالش خود و با نظارت و کمک معلم به این اهداف برسند:

  پایۀ اول ابتدایی
1  خواندن )جمع خوانی سوره ها  +  بخش خوانی کلمات و عبارات درس(

2  آموزه های قرآنی )آداب خواندن قرآن  +  پیام قرآنی )مهارت تفکر(  +  داستان های قرآنی(

3  حفظ دو سوره به دلخواه

 پایه های دوم ابتدایی
1 خواندن )بخش خوانی سوره ها و عبارات قرآنی + جمع خوانی سوره ها(

2  آموزه های قرآنی )آداب خواندن قرآن + پیام قرآنی )مهارت تفکر( + داستان های قرآنی(

3  حفظ دو سوره به دلخواه

 پایۀ سوم ابتدایی
1  خواندن )شمرده خوانی عبارات نماز و قرآن از روی کتاب درسی(

2  آموزه های قرآنی )آداب خواندن قرآن + پیام قرآنی )مهارت تفکر( + داستان های قرآنی(

3 قرائت حفظ تدریجی نماز

 پایه چهارم ابتدایی
1 خواندن )شمرده خوانی عبارات و آیات از روی کتاب درسی(

2  آموزه های قرآنی )آداب خواندن قرآن + پیام قرآنی )مهارت تفکر( + داستان های قرآنی(

3  خواندن شمرده از روی مصحف آموزشی

  پایه  پنجم ابتدایی
1  خواندن )شمرده خوانی عبارات و آیات از روی کتاب درسی(

2  آموزه های قرآنی )آداب خواندن قرآن + پیام قرآنی )مهارت تفکر( + داستان های قرآنی(

3  خواندن شمرده از روی مصحف آموزشی

  پایه ششم ابتدایی
1  خواندن )شمرده خوانی عبارات و آیات از روی کتاب درسی(

2  آموزه های قرآنی )آداب خواندن قرآن + پیام قرآنی )مهارت تفکر( + داستان های قرآنی(

3  خواندن ساده از روی مصحف آموزشی





بخش  دوم
راهنمای تدریس دروس کتاب آموزش قرآن
 پایۀ اول ابتدایی
به تفکیک دروس و مطالب مهم هر درس
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     اهداف آموزش قرآن در پایۀ اول ابتدایی   

  به شنیدن قرائت زیبای سوره های کتاب عالقه نشان می دهد. 1

  دوست دارد کتاب قرآن خود را پاکیزه نگه دارد. 2

  با داستان های قرآنی کتاب آشنا می شود. 3

 با معنای برخی از عبارات سادهٔ قرآن )با زبان کودکانه یا شعر( آشنا می شود. 4

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

  با گوش دادن به قرائت آیات قرآن و نگاه کردن به عبارات آنها، سوره های کتاب درسی را به صورت  6

ساده یا آهنگین می خواند.
  برخی از کلمات یا عبارات ساده قرآنی کتاب را بر اساس سیر آموزش می خواند. 7

     آموزش قرآن اول دبستان   

طبق مصوبٔه جلسات 677 شورای عالی آموزش و پرورش این کتاب توسط آموزگار پایه و طی دو جلسه 
در هفته تدریس می شود.



33

فهرست و بودجه بندی کتاب قرآن اول دبستان

شماره عنوان درسدرس
بودجه بندی کتابصفحه

اول
به نام خدا، 
ِبْسِم اللِّٰه 
سورٔه توحید

مهر14

هفتٔه اول
هفتٔه اول جلسه اول و دوم: 

جشن آغازین قرآن »به نام خدا، ِبْسِم اللِّٰه «

هفتٔه دوم
جلسٔه اول: پیام قرآنی

جلسٔه دوم: فعالیت »با هم بخوانیم«

هفتٔه سوم
جلسٔه اول: لوحه 1 »سوره توحید«
جلسٔه دوم: فعالیت »با هم بخوانیم«

هفتٔه چهارم

جلسٔه اول: پیام قرآنی »سالٌم علیکم«
جلسٔه دوم: انجام فعالیت

1ــ خواندن پیام قرآنی »سالٌم علیکم«
2ــ خواندن سورٔه توحید به همراه نوار

3ــ اجرای نمایش »سالم«
4ــ نقاشی با موضوع »سالم

دوم
نعمت های خدا
سورٔه کوثر 
داستان نان

آبان22

هفتٔه اول
جلسٔه اول: نعمت های خدا و همخوانی شعر

جلسٔه دوم: لوحٔه 2 سورٔه »کوثر«

هفتٔه دوم
جلسٔه اول: فعالیت با هم بخوانیم
جلسٔه دوم: پیام قرآنی »َالَحمُدِللّه«

هفتٔه سوم
جلسٔه اول: تصویرخوانی داستان نان

جلسٔه دوم: پیام قرآنی

هفتٔه چهارم
جلسٔه اول: فعالیت گفت وگو کنید

جلسٔه دوم: درس سوم »خانٔه ما« ، با هم بخوانیم
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شماره عنوان درسدرس
بودجه بندی کتابصفحه

سوم
خانٔه ما 

سورٔه عصر 
هدیٔه پدربزرگ

آذر30

هفتٔه اول
جلسٔه اول: لوحٔه 3 سوره عصر
جلسٔه دوم: با هم بخوانیم »شعر«

هفتٔه دوم
جلسٔه اول: پیام قرآنی

جلسٔه دوم: روخوانی سورٔه کوثر

هفتٔه سوم
جلسٔه اول: هدیٔه پدربزرگ

جلسٔه دوم: درس 4 قرآن بخوانیم

هفتٔه چهارم
جلسٔه اول: قرآن بخوانیم لوحٔه 4 و لوحٔه 5

جلسٔه دوم: لوحٔه 6 و لوحٔه 7

چهارم

قرآن بخوانیم 
سورٔه ناس

 مهربان ترین معلم
 هدیٔه باارزش

دی38

جلسٔه اول: لوحٔه 8 سورٔه »ناس«هفتٔه اول
جلسٔه دوم: با هم بخوانیم »شعر«هفتٔه دوم

هفتٔه سوم
جلسٔه اول: مهربان ترین معلم

جلسٔه دوم: لوحٔه 11 و لوحٔه 12

هفتٔه چهارم
جلسٔه اول: هدیٔه باارزش

جلسٔه دوم: یادآوری

پنجم
کودک مسلمان 
سورٔه حمد

بهمن50

هفتٔه اول
جلسٔه اول: کودک مسلمان ـ با هم بخوانیم

جلسٔه دوم: پیام قرآنی

هفتٔه دوم
جلسٔه اول: لوحٔه 13 و لوحٔه 14

جلسٔه دوم: لوحٔه 15

هفتٔه سوم
جلسٔه اول: با هم بخوانیم »شعر«

جلسٔه دوم: خواندن سورٔه حمد دسته جمعی با نوار

هفتٔه چهارم
جلسٔه اول: قرآن بخوانیم ـ لوحٔه 16 و 17

جلسٔه دوم: لوحٔه 18 و لوحٔه 19
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شماره عنوان درسدرس
بودجه بندی کتابصفحه

ششم
مدرسه ما 
سورٔه فلق 
کالس قرآن

اسفند60

هفتٔه اول
جلسٔه اول: پیام قرآنی

جلسٔه دوم: درس 6 مدرسٔه ما

هفتٔه دوم
جلسٔه اول: قرآن بخوانیم لوحٔه 21 سورٔه فلق

جلسٔه دوم: با هم بخوانیم شعر سورٔه فلق

هفتٔه سوم
جلسٔه اول: قرآن بخوانیم لوحٔه 22

جلسٔه دوم: پیام قرآنی

هفتٔه چهارم
جلسٔه اول: کالس قرآن

جلسٔه دوم:

هفتم

پیامبران خدا 
سورٔه نصر 

کودکی حضرت 
موسی علیه السالم

70
فروردین
اردیبهشت

هفتٔه سوم
جلسٔه اول: قرآن بخوانیم لوحٔه 23 »تشدید«

جلسٔه دوم: لوحٔه 24 »ترکیب حروف«

هفتٔه چهارم
جلسٔه اول: درس هفتم پیامبران خدا

جلسٔه دوم: قرآن بخوانیم لوحٔه 26 و لوحٔه 27

هفتٔه اول
جلسٔه اول: لوحٔه 28 سورٔه نصر

جلسٔه دوم: با هم بخوانیم شعر

هفتٔه دوم
جلسٔه اول: داستان کودکی حضرت موسی)ع(

جلسٔه دوم: پیام قرآنی

هفتٔه سوم
جلسٔه اول: لوحٔه 29 و 30

جلسٔه دوم:

درس آخر
در تابستان نیز قرآن 

بخوانیم
81
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     اهداف   

 ایجاد فضای شاد و جّذاب برای تقویت انگیزه و عالقه به یادگیری قرآن 1

حیـِم حـمـِن الـرَّ ِه الـرَّ  آشنایی با ادِب آغاز کردن کارها با گفتن ِبسِم الـلٰـّ 2

حیـِم و معنای دو کلمٔه سادٔه آن حـمـِن الـرَّ ِه الـرَّ  آشنایی با پیام قرآنی و معنای ِبسِم الـلٰـّ 3

 تقویت عالقه و شنیدن آیات سورٔه توحید 4

 توانایی خواندن سورٔه توحید به صورت دسته جمعی 5

 آشنایی با ادب سالم کردن در معاشرت با دیگران 6

 تالش و عالقه به تفکر و تعقل دربارٔه آفریده های خدای مهربان 7

 تقویت عالقه به خواندن روزانٔه قرآن کریم 8

     رسانه های آموزشی   

کتاب درسی، نوار یا سی دی آموزشی، کتاب راهنمای معلم

عنوان درس
درس

شمارۀ 
بودجه بندی درس اولصفحه

اول

حید
 تو
ورٔه

ـ س
ّٰه ـ ل

ِم ال
 ِبْس
خدا

نام 
به 

مهر22

جلسٔه اول و دوم جشن آغازین قرآن  »به نام خدا، ِبْسِم اللِّٰه «هفتٔه اول

هفتٔه دوم
جلسٔه اول: پیام قرآنی

جلسٔه دوم: فعالیت »با هم بخوانیم«

هفتٔه سوم
جلسٔه اول: لوحٔه 1 »سورٔه توحید«

جلسٔه دوم: فعالیت »با هم بخوانیم«

هفتٔه چهارم

جلسٔه اول: پیام قرآنی »سالٌم علیکم«

جلسٔه دوم: انجام فعالیت
1  خواندن پیام قرآنی »سالٌم علیکم«
2  خواندن سورٔه توحید به همراه نوار

3  اجرای نمایش »سالم«
4  نقاشی با موضوع »سالم«

به نام خدا  ، ِبْسِم اهللدرس اّول
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     راهبردها و روش های یاددهیـ  یادگیری   

      هفته اول مهرماه     

جلسۀ اول و دوم  .................................................

کد فیلم 21
کلیات روش تدریس 
قرآن اول ابتدایی 

     هفته دوم مهرماه

     جلسۀ اول .......................................................
  پیام قرآنی

الف( قبل از شروع تدریس و هنگام ورود به کالس به صورت تأکیدی و برجسته »ِبْسِم اللِّٰه 
حیِم« بگوییم و از دانش آموزان بخواهیم که چه کسی معنی این عبارت را می داند؟  ْحٰمِن الرَّ الرَّ
حیِم« را در ابتدای تدریس  ْحٰمِن الرَّ در ضمن می توانیم مجموعه ای از تیزرهای »ِبْسِم اللِّٰه الرَّ

به صورت فیلم پخش کنیم.

آغازین  جشن  برگزاری 
تزئین  با  قرآن  آموزش 
مدرسه.  یا  درس،  کالس 
و  دانش آموزان  والدین  از 
مربیان و آموزگاران محترم 
محترم  مسئوالن  و  مدیر  و 
منطقه در جهت بهتر شدن 
این جشن کمک بگیریم. 
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ب( سپس نوار، یا سی دی پیام قرآنی را پخش می کنیم و چند بار دانش آموزان این پیام را هم خوانی کنند.

ج( توجه بـه دو کلمٔه ساده و پُرکاربرد »ِاسم« و »َاللّٰه« و درک معنای این دو واژه.

  پیشنهاد تدریس
ــ فهم دو عبارت »ِاسم« و » َالٰلّه «

رو به یکی از دانش آموزان می کنیم و می پرسیم اسم شما چیه؟
سراغ یکی دیگر از بچه ها می رویم و می پرسیم نام و نام خانوادگی خودت را بگو؟

کجای کلمٔه َاللّٰه را شنیده اید؟

 تذکر
سعی کنیم آنچه آموزش می دهیم در ارتباط با زندگی روزمرٔه خودمان باشد.

د( از تصاویر برای فهم بیشتر پیام قرآنی استفاده و با دانش آموزان در این خصوص گفت وگو می کنیم. هر 
کدام از تصاویر بیانگر موضوعات زیر است:

حیـِم« درس را آغاز می کند. حـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ تصویر اول: معلمی  که  با  گفتن  و  نوشتن  عبارت   » ِبسِم الـلٰـّ
حیـِم« از خانه خارج شده و به  حـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ تصویر دوم: دانش آموز دختری که با گفتن »ِبسِم الـلٰـّ

سوی مدرسه می رود.

حیِم« شروع به غذا خوردن می کند. ْحٰمِن الـرَّ تصویر سوم: دختری که با گفتن »ِبْسِم اللِّٰه الـرَّ

حیِم« شروع به خواندن قرآن می کنند. ْحٰمِن الـرَّ تصویر چهارم: دانش آموزانی که با گفتن »ِبْسِم اللِّٰه الـرَّ

 گفت وگو
ــ معلم از بچه ها می پرسد شما چه کارهای دیگری را با نام خدا آغاز می کنید؟

ــ از دانش آموزان بپرسیم که شما در کجا و چه کسانی را دیده اید که با نام خدا و گفتن ِبْسِم اللِّٰه کار خود را 
آغاز می کنند.

ــ از بچه ها می خواهیم که همٔه کتاب های درسی خود را روی میز بگذارند و اولین صفحٔه آن را ورق بزنند، 
با چه عبارتی شروع شده است؟

ـ مجری برنامٔه کودک(  ـ خبرـ  ــ قبل از پخش یک برنامٔه تلویزیونی با چه عبارتی برنامه شروع می شود. )فیلمـ 
می توانیم بخش اول فیلم، خبر، یا یک برنامٔه کودک را برای بچه ها پخش کنیم.
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     جلسۀ دوم .....................................................................
به نام خدا، ِبسِم اللِّٰه

  مراحل آموزش  
ِه« و گوش دادن به آن همراه با دانش آموزان  پخش نوار، یا سی دی صوت »به نام خدا، ِبسِم الـلٰـّ 1

  شعر را بدون استفاده از نوار همراه با دانش آموزان جمع خوانی می کنیم. 2

  فضاسازی مناسب هنگام تدریس
الف( می توانیم عبارت »ِبْسِم اللّٰه « را روی یک مقوا بنویسیم و هنگام خواندن شعر، زمانی که به عبارت 

»ِبْسِم    اللّٰه  « می رسیم آن را به حالت تأکید و توجه بیشتر دانش آموزان به بچه ها نشان دهیم.
ب( هر کدام از دانش آموزان عبارت »ِبْسِم اللّٰه  « را روی مقوا نوشته و همراه خود به کالس بیاورند و هنگام 

خواندن شعر به صورت جمع خوانی زمانی که به عبارت »ِبْسِم اللّٰه « می رسند آن را باالی سر بگیرند.



40

  هفته سوم مهرماه 

     جلسۀ اول .......................................................
  فعالیت: پیام قرآنی را به همراه دانش آموزان و یکصدا سر کالس می خوانیم.

چگونگی استفاده از لوحۀ شمارۀ یک:  سورهٔ  توحید 
از آنجایی که دانش آموزان ما سواد فارسی و خوانداری ندارند در ماه های اول تدریس 
لوحه های هر سوره را در جلوی کالس و در مکانی مناسب که همٔه بچه ها آن را ببینند نصب 
می کنیم سپس همزمان با پخش نوار و همخوانی دانش آموزان زیر عبارت های کلی قرآن را به 

فراگیران نشان می دهیم تا حدود هر آیه را متوجه شوند.

      چند نکته  

 ابتدای سال تحصیلی در دیدار یا اولیا حتماً روند آموزش در سه ماه اول به صورت  1

کلی خوانی را مورد تأکید قرار دهیم تا پدر و مادرهای گرامی در طول آموزش، بستری 
مناسب را در منزل برای دانش آموزان فراهم کنند و از عجله و شتاب زدگی پرهیز شود.

 سوره های کوتاه جزء سی از جمله آیاتی هستند که قبل از ورود به دبستان در مهد  2

کودک ها و یا منزل توسط اولیای محترم با بچه ها کار می شود لذا ماه های اول سال بهترین 
فرصت است تا اگر احیاناً دانش آموزان در اثر تکرار و تمرین به صورت شنیداری برخی 

واژه ها را جابه جا می گویند در این زمان تا حدود زیادی اصالح شود.

 تذکر
با  و  دانش آموزان  فارسی  پیشرفت سواد  با  همزمان  قرآن،  آموزش  دوم  ماهٔه  سه  در 

روش صحیح اشاره به آیات به طور حتم این مسئله رفع خواهد شد.

     جلسۀ دوم .......................................................
  مراحل آموزش شعر سورۀ توحید   

 پخش نوار یا سی دی مربوط به شعر سورٔه توحید 1

 هم خوانی شعر به همراه شاگردان با پخش نوار یا سی دی 2

 پرسش شعر از دانش آموزان داوطلب 3

کد فیلم 22
آموزش تدریس تصویر 
خوانی سوره ی اخالص

کد فیلم 22
آموزش تدریس تصویر 
خوانی سوره اخالص ، 

شعر و پیام قرآنی
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در پرسش های خود مضامین شعر توحید را مورد تأکید و توجه بیشتر قرار می دهیم. مانند:

ــ هیچ کس مانند خدا نیست
ــ او آفرینندٔه کوه و درخت و دریاست

ــ او کسی است که پدر و مادر را برای ما آفریده

   هفته چهارم مهرماه   

     جلسۀ اول .....................................................................
 

  مراحل آموزش
 لوحٔه آموزشی را در جای مناسب نصب کنیم و از دانش آموزان بخواهیم همراه با نوار یا سی دی  1

سورهٔ توحید را با نشان دادن عبارات و آیات سوره توسط ما به صورت دسته جمعی بخوانند.
 در تدریس پیام قرآنی ابتدا نوار یا سی دی برای دانش آموزان پخش و چند بار با هم هم خوانی کنیم. 2

تصویر  کرد.  خواهیم  گفت وگو  دانش آموزان  همراه  به  قرآنی  پیام  با  رابطه  در  تصاویر  کمک  به  سپس 
خورشید که با طلوع خودش به همٔه موجودات سالم می کند.
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 توصیه های آموزشی

به دانش آموزان توضیح دهیم که برخی از واژه ها و کلمات در عربی و فارسی به صورت مشترک استفاده 
می شوند؛ مانند: سالم، کتاب، نور

     جلسۀ دوم .....................................................................
این جلسه در واقع تثبیت یادگیری در پنج جلسٔه گذشته است از جمله:

حیـِم« حـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ  پیام قرآنی »ِبسـِم الـلٰـّ 1

 خواندن دسته جمعی سورٔه توحید. 2

  تمرین و تکرار و تثبیت پیام قرآنی »َسالٌم َعلَیکُم« 3

  کشیدن بهترین نقاشی در رابطه با سالم در قسمت مشخص شده. 4

 تذکر
به دنبال درونی کردن صفات خوب و پسندیده سفارش شده  در قسمت نمایش سالم کردن در واقع ما 

توسط خداوند مهربان هستیم. در اجرای نمایش به موارد زیر توجه کنیم.
 در اجرای نمایش سالم کردن توسط دانش آموزان، مشارکت داشته باشیم؛ چرا که ما به عنوان  آموزگار  1

کالس تأثیرگذاری بیشتری بر رفتار دانش آموزانمان داریم.
 انواع سالم کردن ها را در کالس در قالب نمایش اجرا کنیم. مخصوصاً دانش آموزانمان در زندگی  2

)سام  مانند  می بینند؛  و  می شنوند  را  شده  مرسوم  چهره ها  برخی  توسط  که  غلطی  واژه های  برخی  روزمره 
علیکم( این امور توسط نمایش اصالح و زیبا سالم کردن را به آنها آموزش دهیم.
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     اهداف   

  آشنایی با پدیده های طبیعی به عنوان نعمت های خدای مهربان 1

  آشنایی با ادب تشکر از خدا به خاطر نعمت های او 2

  توانایی خواندن سورهٔ کوثر به صورت دسته جمعی 3

 به عنوان نعمت بزرگ خدا به پیامبر اسالم   آشنایی با حضرت زهرا 4

  آشنایی با نعمت نان، تشکر از تولیدکنندگان آن و پرهیز از اسراف آن 5

  آشنایی با نعمت  آب و سعی در پاکیزه نگه داشتن و مصرف درست آن 6

  آشنایی با پیام های قرآنی دربارهٔ تشکر از نعمت های خدا و معنای کلمات سادهٔ آن 7

 تقویت عالقه به شنیدن و خواندن روزانٔه قرآن کریم. 8

     رسانه های آموزشی   

کتاب درسی، نوار یا سی دی آموزشی، کتاب راهنمای معلم

بودجه بندی درس اولشمارۀ صفحهعنوان درسدرس

دوم

نان
ان 
است

، د
وثر
ٔه ک
سور

دا، 
ی خ

ت ها
نعم

آبان22

هفتٔه اول
جلسٔه اول: نعمت های خدا و همخوانی شعر

جلسٔه دوم: لوحٔه 2 سورٔه »کوثر«

هفتٔه دوم
جلسٔه اول: فعالیت با هم بخوانیم

جلسٔه دوم: پیام قرآنی »َالَحمُدِللّـه«

هفتٔه سوم
جلسٔه اول: تصویرخوانی داستان نان

جلسٔه دوم: پیام قرآنی

هفتٔه چهارم
جلسٔه اول: فعالیت گفت وگو کنید

جلسٔه دوم: درس سوم »خانٔه ما« ،  با هم بخوانیم

نعمت های خدادرس دوم



44

     راهبردها و روش های یاددهیـ  یادگیری   

      هفته اول آبان ماه     

جلسۀ اول  .....................................................................
  تصویرخوانی با موضوع »نعمت های خدا« 1

از دانش آموزان می خواهیم با توجه به تصاویر به موارد زیر توجه کنند.
 چه چیزی در تصویر می بینند. )صرفاً موارد مشاهده شده را نام ببرد بدون توجه به ارتباط آنها(

 حال از دانش آموزان می خواهیم تا ارتباط این تصاویر را برایمان بگویند.
 اثرات و فواید وجود تصاویر مشاهده شده را با زبان کودکانه بیان کنند.

 از دانش آموزان بپرسیم که این تصاویر چه چیزی را می خواهد به ما بگوید.

      چند نکته  
از تصاویر و فیلم های متفاوت و متنوع با موضوع »نعمت های خدا« تهیه کرده و به صورت پاور، کارت 

تصویر، فیلم، کلیپ نشان دهیم.
فضایی را فراهم کنیم تا تمام بچه ها در مورد این موضوع صحبت کنند. در قالب گروه های دو یا سه نفره در 

مورد تصاویر مشاهده شده بحث و گفت وگو کنند.

  شعر »نعمت های خدا« 2

برای  را  شعر  این  صوتی  فایل  بار  یک   
دانش آموزان پخش می کنیم.

بگویند  ما  به  می خواهیم  دانش آموزان  از   
چند تا از نعمت هایی را که خداوند به ما داده است 

در این شعر آمده؟
را  شعر  این  بچه ها  با  همراه  کنیم  سعی   
بخوانیم و آن را حفظ کنیم و در روزهای دیگر نیز 
آن را در ساعات و زنگ های دیگر همراه با بچه ها 

زمزمه کنیم.
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جلسۀ دوم  .....................................................................
   لوحۀ 2: سوره کوثر  3

 ابتدای تدریس دوباره فایل صوتی شعر »نعمت های خدا« را پخش کرده و همراه بچه شعر را می خوانیم.
 لوحٔه قرآن را در محلی مناسب در کالس گذاشته به گونه ای که تمام دانش آموزان به خوبی این آیات را 

ببینند.
 اگر دانش آموزی به نام »کوثر« در کالس داشتیم معنی نامش را می پرسیم. در غیر این صورت عبارت 

»کوثر« را روی تختٔه کالس نوشته و در مورد معنای آن کمی برای دانش آموزان توضیح می دهیم.
 از دانش آموزان داوطلبی که سورهٔ کوثر را از حفظ هستند می خواهیم تا برای بچه ها بخوانند.

  فایل صوتی سورهٔ »کوثر« را پخش کرده و خودمان با نشانه گر عبارات قرائت شده را به دانش آموزان 
نشان می دهیم.

      هفته دوم آبان ماه     

جلسۀ اول  .....................................................................
  با هم بخوانیم 4

  از دانش آموزان می خواهیم به سورهٔ کوثر 
نگاه کنند و همراه با فایل صوتی که همزمان پخش 

می شود دسته جمعی سورهٔ کوثر را بخوانند.
برای  را  کوثر  سورهٔ  شعر  صوتی  فایل     
دانش آموزان پخش می کنیم و از آنها می خواهیم 
تا همراه با آن شعر را بخوانند. سعی کنیم شعر را 
فایل صوتی شعر  با  خودمان حفظ کرده و همراه 
را زمزمه کنیم و در ساعات غیر قرآن نیز این شعر 
صورت  به  دانش آموزان  با  همراه  و  حفظ  از  را 
دسته جمعی بخوانیم. به این صورت غیر مستقیم 
بچه ها را به حفظ سورهٔ کوثر و شعر مربوط به آن 

تشویق می کنیم.
از دانش آموزان می خواهیم تا یک نام برای 

این شعر انتخاب کنند.
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جلسۀ دوم  .....................................................................
ـهِ  «   پیام قرآنی  »َالَحمُد لِـّلٰ 5

 از دانش آموزان می خواهیم به سورهٔ کوثر نگاه کنند و همراه با فایل صوتی که همزمان پخش می شود 
دسته جمعی سورهٔ کوثر را بخوانند.

  فایل صوتی پیام قرآنی را برای دانش آموزان پخش می کنیم و عبارت »َالَحمُدِللّٰه« را نشان می دهیم.
  از دانش آموزان می پرسیم که در چه جاهایی این عبارت را شنیده اند؟ از زبان چه کسانی شنیده اند؟ فکر 

می کنید این عبارت چه معنایی دارد؟
 هنگام ورود به کالس از بچه ها بلند بپرسید که آیا حالشان خوب است؟ زمانی که در پاسخ سؤال شما 
می گویند »بله« شما عبارت »َالَحمُدِللّٰه« را نشان داده و بگویید »خدا را شکر« سپس بپرسید: حال دوستانتان 
خوب است؟ دانش آموزان می گویند: »بله« شما عبارت »َالَحمُدِللّٰه« را نشان دهید و بگویید: »َالَحمُدِللّٰه« و با 

پرسیدن نمونه هایی از این دست غیر مستقیم آنها را متوجه این عبارت و معنای آن کنید.
 از دانش آموزان می خواهیم تا نام نعمت هایی که شکل آنها رسم شده را بگویند و آن را رنگ کنند. سپس 
می گوییم. خدا به ما )دانش آموزان اسم آن نعمت که شکل آن رسم شده را بلند به زبان می آورند( و ما در ادامه 

می گوییم: »َالَحمُدِللّٰه«
 در ادامٔه فعالیت »گفت وگو نعمت های دیگری را از دانش آموزان می خواهیم تا نام ببرند، با تصاویر 
مربوط به آن را تهیه کرده و نشان می دهیم و بعد از نام بردن هر کدام از نعمت های خدا از طرف تک تک بچه ها 
بقیٔه دانش آموزان بلند یکی در میان می گویند: »َالَحمُدِللّٰه«، »خدا را شکر« و به این طریق حّس سپاسگزاری و 

معنای این عبارات را به آنها آموزش می دهیم.

      هفته سوم آبان ماه     

جلسۀ اول  .....................................................................
  فعالیت های یادگیری 6

  سورهٔ کوثر و شعر آن را همه با هم مانند الگوی قرائت بلند می خوانند.
  پیام قرآنی را دسته جمعی با هم می خوانیم. و از دانش آموزان می خواهیم تا در گروه های دو نفره یک نفر 
یک به یک به نعمت اشاره کند و هم گروهی او با صدای بلند بگوید »َالَحمُدِللّٰه« در این کار هم تمرین برای تقویت 

حس سپاسگزاری در دانش آموزان است و هم درک عمیق و فهم عبارت »َالَحمُدِللّٰه«
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  تصاویر مربوط به داستان نان را بریده و به صورت جدا و پراکنده روی میز قرار می دهیم و از بچه ها 
می خواهیم تا بیایند و هر کدام یک تصویر را برداشته و در مورد آن برای بچه ها صحبت کنند. سپس از گروه 
دیگر از دانش آموزان می خواهیم تا به ترتیب، تصاویر را کنار هم بر روی تابلوی کالس نصب کرده و بعد داستان 

آن را تعریف کنند. در انتها نمایش این داستان را به کمک خود بچه ها اجرا می کنیم.

جلسۀ دوم  .....................................................................
ـهِ  «   پیام قرآنی  » َواشـکُروا نِعـَمـَةَ الـّلٰ 7

  دانش آموزان به لوحٔه آموزش سورٔه کوثر نگاه می کنند و همراه با فایل صوتی پخش شده دسته جمعی 
آن را می خوانند.

ه« را به همان روش که قبالً شرح دادیم مجدد یادآوری کنید.   پیام قرآنی »َالَحمُدِلـلٰـّ
چه  که  بگویند  و  کنند  بیان  را  می بینند  که  را  آنچه  هر  و  کنند  نگاه  تصویر خوب  به  دانش آموزان     
نعمت هایی را در این تصویر می بینند. با نام بردن هر کدام از نعمت ها همه بلند بگویند »خدا را شکر« و یک 

بار دیگر با شنیدن یک نعمت دیگر که از داخل عکس به آن اشاره می کنند. بگویند »الحمدللّٰه«
  عبارت پیام قرآنی را نوشته و از دانش آموزان می پرسیم که کدام یک از عبارات برای شما آشنا هستند 
ه« با کمی تفکر و هدایت ما، دانش آموزان به راحتی این  و معنای آن را می دانید »َواشـکُـروا«، »ِنـعَمـَة«، »َالـلٰـّ

عبارات را درک خواهند کرد.

      هفته چهارم آبان ماه     

جلسۀ اول  .....................................................................
    گفت وگو 8

 از دانش آموزان می خواهیم تا سورٔه کوثر را برای دوستان خود بخوانند.
 دومین پیام قرآنی را به صورت دسته جمعی می خوانیم.

 به کمک تصویرخوانی از بچه ها می خواهیم تا نعمت هایی را که در تصویر می بینند را نام برده و عبارت 
ِه« است را بلند بر زبان می آوریم. تشکر از خدا که همان »َالَحمُدِلـلٰـّ

 فیلم و تصاویر بیشتری از آبشار، دریا و رودخانه در ابتدای این درس به دانش آموزان نشان داده و 
هم زمان با صحبت در مورد نعمت های خداوند صدای دلنشین آب را نیز پخش کنید.
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 زمانی که بچه ها به »آب« اشاره می کنند. در مورد اینکه اگر یک روز آب نباشد، چه اتفاقی خواهد افتاد 
از دانش آموزان سؤال می کنیم.

 خدا چرا آب را آفرید. خدا آب را آفرید تا... این جمله را کامل کنید.
 نقاشی یک روز بدون آب رسم کنند. این فعالیت را می توانند در منزل نیز انجام دهند.

جلسۀ دوم  .....................................................................
  تصویرخوانی درس چهارم با موضوع »خانۀ ما«

 از دانش آموزان می خواهیم تا آنچه را که در تصویر می بینند را بیان کنند.
 هر کدام از افراد در این تصویر مشغول چه کاری هستند؟

     چند نکته   

 از تصاویر، فیلم و کلیپ های متنوع دیگری در ارتباط با درس استفاده کنیم. ذهن دانش آموزان را به این 
موضوع متوجه کنیم که هر کدام از اعضای خانواده در حال انجام کارهای مفیدی هستند و در انجام کارهای 

منزل به همدیگر کمک می کنند.

 فعالیت با هم بخوانیم شعر »خانٔه ما« را همراه دانش آموزان می خوانیم.
 فایل صوتی این شعر را برای دانش آموزان پخش می کنیم و همراه آن شعر را می خوانیم.

 گل های خانه چه کسانی اند؟ مامان و بابا و…
 ما نیز در منزل مانند پروانه هستیم که دائماً به گرد گل های زیبای خانه می چرخیم.

     چند نکته   

سعی کنیم خودمان شعر را حفظ کرده و در ساعات دیگر این شعر را همراه دانش آموزان زمزمه کنیم و به این 
صورت آنها را به حفظ آن تشویق خواهیم کرد.

می توانیم از دانش آموزان بخواهیم تا اعضای خانوادهٔ خودشان را نقاشی کرده آن را به کالس بیاورند. بعد 
از تماشای تصاویر نقاشی تمام بچه ها شعر »خانٔه ما« را با هم می خوانیم.
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  تقویت عالقه به رعایت نظم، وقت شناسی، کار و تالش و بهداشت فردی و محیط خانه 8
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جلسٔه دوم: با هم بخوانیم  »شعر«

هفتٔه دوم
جلسٔه اول: پیام قرآنی

جلسٔه دوم: روخوانی سورٔه عصر با نوار ـ جمع خوانی ـ نمایش

هفتٔه سوم
جلسٔه اول: هدیٔه پدربزرگ

جلسٔه دوم: درس 4 قرآن بخوانیم

هفتٔه چهارم
جلسٔه اول: قرآن بخوانیم لوحٔه 4 و لوحٔه 5
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50

     راهبردها و روش های یاددهی ـ یادگیری   

      هفته اول آذر ماه     

جلسۀ اول  .......................................................
   لوحۀ 3 : سوره عصر   1

 شعر »خانٔه ما« را با صدای بلند و دسته جمعی می خوانیم.
 لوحٔه قرآن سورهٔ عصر را دوباره در محل مناسبی در کالس قرار می دهیم و هم زمان 
با پخش فایل صوتی قرآن با نشانگر عبارات قرائت شده را به دانش آموزان نشان می دهیم.

 بعد از این مرحله از دانش آموزانی که به صورت داوطلب آمادگی خواندن سورهٔ عصر 
را دارند می خواهیم تا آن را بخوانند. سایر دانش آموزان به آیات خوانده شده گوش دهند.

 از بچه ها می خواهیم تا هنگام خواندن آیات قرآن توسط دوستشان سکوت کنند و 
خوب گوش دهند.

« را با   الَّذیَن« می خوانند. تلفظ کلمه »ِاالَّ  الَّذیَن« را »ِانَّ  بعضی از دانش آموزان »ِاالَّ
تأکید بیشتر و نشان دادن حالت زبان و دهان، به دانش آموزان بیاموزیم.

 در تلفظ عبارت »َو َعِملُوا الّصاِلحات« اتصال صدای »لُـ« به »صـ« مورد توجه و تأکید 
قرار گیرد.

 در کلمه »تَواَصوا« دقت شود که ترکیب »َصو« مانند فایل صوتی تلفظ شده تا به »ُصو« 
تبدیل نشود. 

جلسۀ دوم  .......................................................
   تمرین سورۀ »عصر« و آموزش شعر سورۀ »عصر« 2

 لوحٔه قرآن سورهٔ عصر را در محل مناسبی قرار داده و از دانش آموزان می خواهیم تا 
همراه با پخش فایل صوتی قرائت این آیه به صورت دسته جمعی بخوانند.

کد فیلم 44
نمونه قرائت سوره ی 

عصر

کد فیلم 24
راهنمای  تدریس درس 
سوم سوره ی عصر 
قسمت اول  / صوتی

کد فیلم 25
ادامه روش تدریس درس 
سوم  سوره ی  عصر
 قسمت دوم / صوتی
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 فایل صوتی شعر را از سیستم صوتی کالس پخش کرده و همراه با دانش آموزان 
همخوانی می کنیم. 

به کمک دانش آموزان یک اسم نیز برای آن انتخاب می کنیم.
 بهتر است که هنگام تدریس این درس یک ساعت آموزشی بزرگ را به کالس ببریم 
و همراه با نشان دادن این ساعت شعر را بخوانیم. در ضمن می توانیم تصاویر مربوط به 
فصل های سال را نیز تهیه کرده و یا به صورت فیلم نشان دهیم. )فصل بهار، تابستان، پاییز، 
زمستان( تصاویر کارگرانی که در حال کارند، کسانی که در حال نماز خواندن در مساجد، 
یا منزل هستند را هم زمان با خواندن شعر مربوط به سورهٔ عصر به دانش آموزان نشان دهیم. 

این کار فضای قابل لمس خوبی را برای به یاد سپاری مفهوم شعر ایجاد خواهد کرد.
 به مضامین شعر مانند کار و تالش، سحرخیزی، نظم و ترتیب و... توجه شود.

کد فیلم 26
ادامه روش تدریس درس 
سوم  سوره ی  عصر
 قسمت سوم / صوتی
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      هفته دوم آذر ماه     

جلسۀ اول  .....................................................................
  پیام قرآنی  » َو بِالـوالِـَدیِن ِاحـساًنا   « 3

فایل صوتی که پخش  با  نگاه کنند و همراه  لوحٔه سورٔه عصر  به  تدریس دانش آموزان  ابتدای   در   
می شود به صورت دسته جمعی بخوانند.

می کنیم  پخش  را  آن  به  مربوط  صوتی  فایل  و  می دهیم  نشان  دانش آموزان  به  را  قرآنی  پیام     
دو  به  آشناست.  شما  برای  کلمه  کدام  که  می پرسیم  دانش آموزان  از  می خوانیم.  نیز  را  آن  معنی  و 
چند  می تواند  کسی  چه  مثال:  کنید.  توجه  بیشتر  آن  معنی  فهم  و  »احسان«  و  »والدین«  عبارت 
کمک  خودمان  نیز  ما  بگوید  »احسان«  کلمٔه  برای  هم خانواده  چند  یا  احسان  کلمٔه  به  شبیه   کلمه 
می کنیم عباراتی چون »َحَسن، ُحسن، محسن و...« خوب این عبارات به معنی نیکی و خوبی کردن است« 
در مورد عبارت »والدین« نیز اشاره کنید به معنی عبارت »جلسٔه اولیا« و آن را ارتباط بدهید به واژٔه »والدین«
  از تصاویر کتاب، فیلم و کلیپ با موضوع خوبی و نیکی به پدر و مادر استفاده کنیم. مصادیق خوبی 
کردن را تشریح کنیم و سعی کنیم تا تمام دانش آموزان در مورد آن صحبت کنند »تشکر از خوبی های مادر و 

پدر با خرید یک گل، کمک به پدر و مادر در حین 
کار کردن در منزل، خرید نان و...«

باری  آخرین  که  بپرسیم  دانش آموزان  از   
و  بوده  زمانی  چه  کردید  خوبی  مادر  و  پدر  به  که 
و  تجربیات  از  دادید.  انجام  آنها  برای  کاری  چه 

صحبت های بچه ها در این زمینه استفاده کنیم.
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  بهتر است که خودمان نیز صریح و صادقانه 
به دانش آموزان بگوییم که چه کارهای خوبی برای 
به  چگونه  و  داده ایم  انجام  خودمان  مادر  و  پدر 
حیات  قید  در  که  زمانی  حتی  کرده ایم.  نیکی  آنها 
و  مستمر  صورت  به  موضوع  این  گفتن  نباشند 
بر  دائمی  و  عمیق  تأثیرات  تحصیلی  سال  طول  در 
روی دانش آموزان خواهد داشت. از این موضوع 

غفلت نکنیم.

جلسۀ دوم ...................................................................
 تصویرخوانی با موضوع »احسان و نیکی کردن به والدین« 4

  در آغاز درس مروری داشته باشیم بر آنچه که در جلسات قبل گذشته است. ابتدا فایل صوتی سورٔه 
عصر را پخش می کنیم و دانش آموزان به لوحه و سورهٔ عصر نگاه می کنند و به صورت دسته جمعی آیات را 

می خوانند.
  چند تصویر از کمک و خوبی به پدر و مادر را تهیه می کنیم، یا فیلم مربوط به احترام به والدین را پخش 

می کنیم و سپس از دانش آموزان می خواهیم تا پیام قرآنی درس را به صورت دسته جمعی بخوانند.
 از دانش آموزان می خواهیم تا مصداقی از خوبی کردن به پدر و مادر خود نقاشی کنند و برای جلسٔه بعد 

به کالس بیاورند.
  با توجه به تصویر کمک و نیکی کردن به پدر و مادر مطالب گذشته را یادآوری می کنیم. می توانیم از 
بچه ها بخواهیم تا داستان این تصویر را برای ما تعریف کنند و بعد کارهایی را که نشان دهندهٔ نیکی به پدر و مادر 
است را بیان کنند. از جمله »همکاری با اعضای خانواده، احترام به بزرگ ترها، گوش کردن به سخنان پدر و 

مادر«
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      هفته سوم آذر ماه     

جلسۀ اول  .......................................................
  داستان »  هدیۀ پدربزرگ  « 5

  جهت یادآوری جلسات آموزشی گذشته لوحٔه سورهٔ عصر را در مقابل چشمان 
قرائت   فایل صوتی  پخش  با  همراه  تا  می خواهیم  بچه ها  از  و  می دهیم  قرار  دانش آموزان 
با نشانگر به  آیات مورد نظر به صورت دسته جمعی آیات را بخوانند. ما نیز هر عبارت را 

دانش آموزان نشان می دهیم.
  نقاشی بچه ها با موضوع کمک و نیکی به پدر و مادر خود را بر روی تابلوی کالس 
نصب می کنیم و هر کدام از بچه ها در مورد نقاشی خود کمی صحبت می کنند و سپس پیام 

قرآنی درس را دسته جمعی با هم می خوانیم.
  از دانش آموزان می خواهیم تا با توجه به تصاویر داستان »هدیٔه پدربزرگ« را تعریف 
نشان می دهیم  را  پسر  و  به دو دانش آموز دختر  مربوط  فیلم  و  آن، تصاویر  از  قبل  کنند. 
که در کالس های قرآن شرکت می کنند و در حال آموختن قرآن هستند و در این زمینه هم 
موفقیت هایی به دست آوردند. همچنین تصاویری از تشویق آنان توسط پدر مادر را نشان 
بدهیم. به این صورت ذهن دانش آموزان به این سمت خواهد رفت که حتماً داستان »هدیٔه 

پدربزرگ« مربوط به آموختن قرآن کریم است.

کد فیلم 27
روش تدریس درس سوم 
پیام قرآنی به پدر و مادر 

خود نیکی کنید 
صفحه ی34 و 35
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     اهداف   

  ایجاد فضای جذاب برای تقویت انگیزه و عالقه به یادگیری قرآن و روخوانی آن 1

 توانایی ترکیب حروف و حرکات و خواندن برخی کلمات سادٔه قرآنی به صورت بخش بخش 2

 تقویت عالقه به شنیدن آیات سورٔه ناس از نوار آموزشی 3

 توانایی خواندن سورٔه ناس به صورت دسته جمعی 4

 آشنایی با خاندان پاک پیامبر اکرم)ص( و اهمیت دادن ایشان به یادگیری قرآن و رفتار با یکدیگر و با  5

دیگران
 آشنایی با مفاهیم کلی سورٔه ناس و شعر آن، مانند محبت خدا به انسان و کمک و یاری گرفتن از او  6

برای انجام کارهای خوب و دوری از کارهای زشت و بد
  آشنایی با قرآن به عنوان کالم و سخن خدا 7

  تقویت عالقه به دعا کردن و سخن گفتن با خدا 8

  تقویت عالقه به خواندن روزانٔه قرآن کریم. 9

     رسانه های آموزشی   

کتاب درسی، نوار یا سی دی آموزشی، کتاب راهنمای معلم

بودجه بندی درس چهارمشمارۀ صفحهعنوان درسدرس

چهارم

س 
ٔه نا
سور

 ــ 
انیم

خو
ن ب
قرآ

ش
ارز

ٔه با
هدی
لم،
 مع
رین

ان ت
هرب
 م

دی38

هفتٔه اول

جلسٔه دوم: با هم بخوانیم »شعر«هفتٔه دوم

هفتٔه سوم
جلسٔه اول: مهربان ترین معلم

جلسٔه دوم: لوحٔه 11 و لوحٔه 12

هفتٔه چهارم
جلسٔه اول: هدیٔه باارزش

جلسٔه دوم: یادآوری

درس
قرآن بخوانیمچهارم
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     راهبردها و روش های یاددهی ـ یادگیری   

      هفته سوم آذر ماه     

جلسۀ دوم  .......................................................
  تصویرخوانی با موضوع »خواندن قرآن« 1

 قبل از نشان دادن تصاویر کتاب درسی یک فیلم از تدریس قرآن به کمک لوحٔه قرآن 
توسط آموزگار را نشان می دهیم. )ترجیحاً کالس اول باشد( یا قرائت چند دانش آموز را 

نشان می دهیم.
سپس از دانش آموزان می خواهیم که در مورد تصاویر صحبت کنند.

 زمانی که در کالس قرآن حاضرند، چه آرزویی دارند، یا چه خواسته ای از خداوند 
دارند.

 شعر »آرزوی من« را همراه با پخش فایل صوتی این شعر دسته جمعی می خوانیم.

کد فیلم 28
روش تدریس درس 
چهارم ، صفحه ی38
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      هفته چهارم آذر ماه     

جلسۀ اول  .......................................................

   لوحۀ 4 و 5 2

 در ابتدای درس از دانش آموزان می پرسیم که آرزوی شما چیست؟ با توجه به شعر و 
صحبت های جلسٔه قبل به توانایی در خواندن قرآن اشاره خواهند کرد. بعد از این گفت وگو 

همگی با هم شعر »آرزوی من« را می خوانیم. 
  لوحٔه شماره 4 و 5 را در معرض دید دانش آموزان قرار می دهیم و از دانش آموزان 

می خواهیم تا با اشاره ما ترکیب حرف و حرکات را بخوانند.
  با توجه به آموزش قرآن در دورهٔ ابتدایی با روش اشاره تنها و تنها ما حرکات را نشان 
می دهیم و دانش آموز می بایست با توجه به پایه و حرکتی که ما به او نشان می دهیم؛ آن عبارت 

را بخواند.
  به هیچ وجه ما نباید عبارات و آیات قرآنی را هنگام اشاره به حرکات بخوانیم.

کد فیلم 29
روش تدریس درس چهارم، 
صفحه 40 ، لوحٔه 4 و 5
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  به گونه ای بایستیم که تمام دانش آموزان بتوانند عبارات قرآنی را و اشارهٔ صحیح ما را ببینند.
  در حین اشاره به عبارات قرآنی حتماً مکث داشته باشیم. بخشی از اشتباهات خواندن قرآن با مکث 

معنادار ما رفع خواهد شد. شتابی در نشان دادن حرکات و عبارات قرآنی نداریم.
این  بر  تا اشراف  با دقت  آیات و حرکات را توضیح داده است حتماً  به   مقدمٔه کتاب اشارهٔ صحیح   

موضوع، مطالب را با توجه و تمرین زیاد مطالعه کنیم.
  از دانش آموزان می خواهیم تا آنچه را که به آنها نشان می دهیم را بخوانند و جلو یا عقب نیفتند.

 به دانش آموزان فرصت دهیم تا به دقت به حرکات و عبارات توجه کنند تا به سطح از مهارت های پایه در 
خواندن قرآن برسند. با توجه به تفاوت های فردی انتظار نداریم تمام بچه های در یک زمان به یک سطح قابل 

قبولی از مهارت ها برسند.

جلسۀ دوم  .....................................................................
  لوحۀ  6 و 7 3

  لوحٔه شماره 4 و 5 را به جهت یادآوری از روی کتاب برای هم گروهی خود می خوانند و سپس با انتخاب 
معلم برای هم کالسی های خود بلند بخوانند.

اشارٔه  با  قرآن  خواندن  به  توجه  با     
آنکه  برای  می خواهیم  دانش آموزان  از  معلم 
را  قرآن  بتوانید  و  برسید  خودتان  آرزوی  به 
بهتر بخوانید شعر »آرزوی من« را همراه با هم 

می خوانیم.
روش صحیح  با  را   6 شمارهٔ  لوحٔه     
اشاره آموزش می دهیم. نمادهای جدیدی که 
هستند  قرمز  رنگ  به  می شود  داده  آموزش 
می رویم  بعدی  لوحه های  به  که  زمانی  ولیکن 
دیگر این نمادها به رنگ مشکی نوشته خواهند 

شد.
  هنگام اشاره به »آ« می توانیم به کاله آن 
اشاره ثابت داشته باشیم تا دانش آموزان همه 
با هم بگویند »آ« اگر دانش آموزی در خواندن 
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کلمه ای مشکل داشت، توجه کالس را به لوحه جلب می کنیم و مجددًا به شیوهٔ صحیح به بخش های همان کلمه 
اشاره می کنیم و از کالس می خواهیم همه با هم به صورت دسته جمعی آن کلمه را بخش بخش بخوانند، سپس 
از دانش آموزی که مشکل داشته است می خواهیم در حالی که به بخش های کلمه اشاره می کنیم، آن کلمه را 

بخش بخش بخواند.
  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 بخواهیم این کلمات را شناسایی کرده و بیان کنند؛ مانند »آدم« و »نور«.

      هفته اول دی ماه     

جلسۀ اول  .....................................................................
  لوحۀ 8   4

 برای یادآوری نمادهای جلسات گذشته از دانش آموزان می خواهیم تا لوحه های 6 و 7 را از روی کتاب 
برای هم گروهی خود بخواند و بعد از پنج دقیقه با انتخاب معلم یکی از دانش آموزان را انتخاب می کنیم تا همه 

عبارات را برای هم کالسی های خود بلند بخواند.
محلی  در  را  ناس  سورهٔ   8 شمارهٔ  لوحٔه   
صوتی  فایل  و  می دهیم  قرار  کالس  در  مناسب 
قرائت سورهٔ ناس را پخش می کنیم دانش آموزان با 
نگاه کردن به لوحه همراه با شنیدن قرائت به صورت 

دسته جمعی آیات را می خوانند.
 از میان دانش آموزان داوطلب می خواهیم 

آیات سوره ناس را بخوانند.
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      هفته دوم دی ماه     

جلسۀ دوم  .......................................................
  یادآوری و فعالیت »با هم بخوانیم« 5

 با نگاه به سورهٔ ناس همراه با شنیدن قرائت سورهٔ ناس به صورت دسته جمعی در 
کالس بخوانند.

 لوحه های 5 و 7 را از روی کتاب برای هم گروهی خود بخواند، سپس به انتخاب 
معلم، آن را برای هم کالسی های خودش بخواند.

 شعر سورهٔ ناس را هم زمان با شنیدن فایل صوتی آن با هم در کالس می خوانیم و یک 
نام نیز برای آن انتخاب می کنیم.

کد فیلم 30
روش تدریس درس 
چهارم، سوره ناس
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      هفته سوم دی ماه     

جلسۀ اول  .....................................................................
  داستان »مهربان ترین معلم« 6

 بخشی از زمان این جلسٔه آموزشی را به تکرار و تمرین لوحٔه سورهٔ ناس اختصاص می دهیم. لوحه را در 
محلی مناسب در کالس قرار می دهیم تا دانش آموزان بتوانند به راحتی آن را مشاهده کنند و سپس فایل صوتی 

سورهٔ ناس را پخش می کنیم و بچه ها همراه با آن به صورت دسته جمعی آیات سورهٔ ناس را می خوانند.
داستان »مهربان ترین معلم« را برای دانش آموزان تعریف می کنیم. قبل از آن، از بچه ها می خواهیم تا 

حدس بزنند که داستان این تصاویر مربوط به چه کسانی است و چه داستانی داشته اند.
 اما داستان »مهربان ترین معلم«

حسن و حسین علیه السالم در اتاق مشغول بازی اند و حضرت علی)ع( به همسر خود حضرت فاطمه)س( 
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؟ پدربزرگ با لبخند می گوید: سالم بچه ها من هستم 

پدربزرگ شما.
بچه ها با خوشحالی و لبخند در را باز می کنند و به پدربزرگ سالم می کنند حضرت محمد)ص( 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)ع( 
و حضرت فاطمه)س( نیز به سوی پیامبر خدا)ص( می آیند و به او سالم می کنند و او را به داخل خانه دعوت 
می کنند. پیامبر هم جواب سالم آنها را می دهد و با کودکان داخل خانه می شوند. پدربزرگ در حالی که حسن 
و حسین را روی زانوی خود می نشاند از آنها می پرسد که بچه ها دوست دارید االن 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 منظره زیبا نگاه می کنند و خدا را به خاطر داشتن چنین 

فرزندان خوبی شکر می کنند و از معلم مهربان آنها نیز تشکر می کنند.
  قرآن بخوانیم، لوحۀ 9 و 10 7

 همانند جلسات گذشته لوحٔه قرآن را با اشارهٔ صحیح تمرین و کار خواهد شد.
 با اشارهٔ معلم، دسته جمعی عبارات را می خوانند.

 در پایان درس نیز از دانش آموزان می خواهیم تا از روی کتاب قسمتی از آیات را بخوانند.
همچنین داستان »مهربان ترین معلم« را برایمان تعریف کنند.
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جلسۀ دوم  ............................
   لوحۀ 11 و 12 8

 همانند جلسات و فعالیت های گذشته لوحٔه 10 
را تمرین و تکرار می کنیم از دانش آموزان می خواهیم تا 
این لوحه را از روی کتاب به صورت انفرادی بخوانند.
 سورهٔ ناس را به صورت دسته جمعی می خوانیم.

      هفته  چهارم دی ماه     

جلسۀ اول  ............................
  داستان »هدیۀ باارزش« 9

 همانند جلسات گذشته سورهٔ ناس را به صورت 
انفرادی در گروه های دونفره یادآوری می کنند.

بغل دستی  برای  را  معلم«  »مهربان ترین  داستان   
خود تعریف کنند.

دانش آموزان  از  تصویرخوانی  طریق  از   
به  توجه  با  را  ارزش«  با »هدیٔه  داستان  تا  می خواهیم 

تصاویر حدس بزنند و برای ما تعریف کنند.
ارزش«  اما داستان »هدیٔه با

فرزند  مدرسه  به  می گیرند  تصمیم    امام حسین
خود 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 
گوش  معلم  صحبت های  به  عالقه  با  نیز  شاگردان  و 
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 همٔه بچه ها خوشحال می شوند. امام علیه السالم به معلم و شاگردان سالم  با دیدن امام حسین می دهند. 

می کند و آنها به ایشان خوش آمد می گویند.
 به پدر می گوید که معلم مهربانمان، به ما سورهٔ حمد را یاد داده است. پدر خوشحال  فرزند امام حسین
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.
 با لبخند رضایتی که بر لب دارند به بچه ها نگاه می کنند و در حالی که از معلم مهربان تشکر  امام حسین
را خیلی دوست دارد از ایشان به خاطر آن هدیٔه  می کنند هدیه ای را به او می دهند آن معلم هم که امام حسین

باارزش تشکر می کند.

جلسۀ دوم  .....................................................................
  یادآوری 1 10

 در این هفته به یادآوری تمام آنچه از آیات، پیام قرآنی و داستان تدریس شده خواهیم پرداخت.
  در تمرین اول، چهار سوره ای که خوانده شده را یادآوری و کار می کنیم. سوره های توحید، کوثر، 

عصر و ناس.
  در گروه های دو یا سه نفره این سوره ها را بخوانند.

  سپس از بچه ها می خواهیم تا سوره ها را به صورت دسته جمعی با هم بخوانند.
  در ادامه از دانش آموزانی که در خواندن آیات 
داوطلب اند می خواهیم که هر سوره ای که به خاطر دارند 

را از حفظ برایمان بخوانند.

  فعالیت 2
به آداب غذا خوردن اشاره    در تمرین دوم 

می کند.
 از دانش آموزان می خواهیم که با شماره مشخص 
اول غذا خوردن  را در  قرآنی  کنند که کدام عبارت 
حیِم« و کدام عبارت  ْحٰمِن الـرَّ می گوییم»ِبْسِم اللِّٰه الـرَّ

را بعد از غذا خوردن »َالَحمُدِللِّٰه  رب العالمین«. 
را  قرآنی  عبارت  دو  این  دانش آموزان  اگر     
نتوانستند روخوانی کنند، به صورت کلی خوانی نیز 

کفایت می کند.
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  فعالیت 3

  یکی از پیـام های قرآنی را به صورت گـروهی به صورت نمایش اجرا کنند.
  از درس اول تـا چهارم با پنج پیام قرآنی آشنا شده اند. در ابتدا هر پنج پیام قرآنی با هم به صورت 

دسته جمعی پیام قرآنی آن تصویر را بخوانیم و سپس دانش آموزان، آن را به صورت نمایش اجرا می کنند.

 فعالیت 4
  از دانش آموزان می خواهیم تا عبارات قرآنی را به صورت بخش بخش بخوانند.

  ابتدا به بچه ها فرصت می دهیم تا عبارات قرآنی را به صورت فردی و سپس گروهی بخش بخش بخوانند 
و در نهایت سعی می کنیم از تمام بچه ها بپرسیم و هر کدام به انتخاب ما یک یا دو عبارت قرآنی را برای کالس 

بلند بخوانند.

 تذکر
هدف اصلی از روخوانی قرآن در دورهٔ ابتدایی صحیح خواندن عبارات قرآنی است و اما در کیفیت خواندن، 
مراحلی وجود دارد که ابتدا به صورت بخش بخش است ولیکن به مرور زمان و به تدریج انتظار داریم از این 

مرحله عبور کرده و به مرحلٔه شمرده و آرام خواندن برسد.
ما هیچ کدام از دانش آموزان را به لحاظ کیفیت خواندن )بخش خوانی، شمرده خوانی و روان خوانی( در یک 

مرحله متوقف نخواهیم کرد.

 فعالیت  5
  در این فعـالیت از دانش آموزان می خواهیم تا 
با کمک مقوا یک رحل قرآن درست کنند. از جمله 
و  هنر  چون  درس هایی  با  ارتباط  درس،  این  اهداف 

ریاضی است.
اولیا و  با کمک  از دانش آموزان می خواهیم     

معلم این کاردستی را درست کنند.
بچه ها  داریم  قرآن  که  جلساتی  در  همچنین   
و  بیاورند  با خود  می توانند رحل های درست شده را 
در نمازخانٔه مدرسه کتاب های قرآن خود را روی آن 

گذاشته و قرآن بخوانند.
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     اهداف   

  ایجاد فضای جذاب برای تقویت انگیزه و عالقه به یادگیری قرآن و روخوانی آن 1

  توانایی خواندن برخی کلمات سادٔه قرآنی به صورت بخش بخش 2

  تقویت عالقه به شنیدن آیات سورٔه حمد از نوار آموزشی 3

  عالقه به خواندن سورٔه حمد به صورت دسته جمعی 4

  آشنایی با نماز و مسجد و تقویت عالقٔه دانش آموزان به یادگیری نماز 5

  آشنایی با پیام قرآنی دربارٔه پاکیزگی و سعی در رعایت آن 6

 آشنایی با برخی از آداب و رفتار اسالمی دربارٔه نظم و پاکیزگی 7

 تقویت عالقه به خواندن روزانٔه قرآن کریم 8

     رسانه های آموزشی   

کتاب درسی، نوار یا سی دی آموزشی، کتاب راهنمای معلم

بودجه بندی درس پنجمشمارۀ صفحهعنوان درسدرس

پنجم

حمد
رٔه 
سو
ان 
سلم

ک م
کود

بهمن5

هفتٔه اول
جلسٔه اول: کودک مسلمان ـ با هم بخوانیم

جلسٔه دوم: پیام قرآنی

هفتٔه دوم
جلسٔه اول: لوحٔه 12 و لوحٔه 14

جلسٔه دوم: لوحٔه 15

هفتٔه سوم
جلسٔه اول: با هم بخوانیم »شعر«

جلسٔه دوم: خواندن سورٔه حمد دسته جمعی با نوار

هفتٔه چهارم
جلسٔه اول: قرآن بخوانیم، لوحٔه 16 و 17

لوحٔه 18 و لوحٔه 19

درس
کودک مسلمانپنجم
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     راهبردها و روش های یاددهی ـ یادگیری   

      هفته اول بهمن ماه     

جلسۀ اول  .......................................................
  تصویرخوانی با موضوع »کودک مسلمان« 1

 از دانش آموزان می خواهیم با دقت به تصاویر نگاه کنند و آنچه را که می بینند را بیان 
کنند.

از جمله مواردی که نیاز است تا توجه دانش آموزان را به آن جلب کرد عبارت اند از:
 سحرخیزی

 دست و صورت شستن پس از برخاستن از خواب
 نماز خواندن

 خواندن روزانٔه قرآن
حیـِم«. حـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ـ گفتن »ِبسـِم الـلٰـّ

  فعالیت »با هم بخوانیم« 2

 یک بار شعر را همراه با دانش آموزان می خوانیم.
 فایل صوتی شعر را پخش می کنیم.

 دوباره همراه با دانش آموزان این شعر را هم خوانی می کنیم.
نماز  یا کلیپی از هنگام برخواستن از خواب و وضو گرفتن و   بهتر است تصاویر 
خواندن را در کالس به نمایش بگذاریم؛ و در ادامه در مورد فیلم با بچه ها صحبت کنیم و 
آنگاه شعر را بخوانیم. گفت وگو در مورد ارتباط فیلم پخش شده با شعر می تواند به فهم شعر 

توسط بچه ها کمک کند.

کد فیلم 31
روش تدریس
 درس پنجم
قسمت 1 
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جلسۀ دوم  .......................................................
  پیام قرآنی   3

ـالةَ «    » یا ُبـنَیَّ َاِقـِم الصَّ
                                              لقمان 170

 در ابتدای این جلسه با نشان دادن تصاویر مربوط به مساجد و نماز خواندن افراد به 
شعر »منم بچه مسلمان« اشاره می کنیم و دوباره این شعر را با هم می خوانیم.

 تا به حال چه کسانی به مسجد رفته اند؟ اگر خاطره ای از آن روز دارید برایمان تعریف 
کنید.

 عبارت پیام قرآنی را به دانش آموزان نشان می دهیم و فایل صوتی آن را پخش می کنیم.
هم زمان با آن یک صدا پیام قرآنی را می خوانیم. بعد از معنی کردن، توجه دانش آموزان را 
به عبارت »َصالة« جلب می کنیم. َصالة به معنای نماز، تا به حال این عبارت را کجا شنیده اید؟
 از دانش آموزانی که می توانند اذان بگویند می خواهیم که در کالس اذان بگویند، 
الة«  می رسند. در مورد معنای آن با دانش آموزان گفت وگو   َعلَی الصَّ زمانی که به عبارت »َحیَّ

می کنیم. فایل صوتی اذان را نیز می توانیم استفاده کنیم.

      هفته دوم بهمن ماه     

جلسۀ اول  ..............
  لوحۀ 13 و 14 کد فیلم 432

روش تدریس درس 
پنجم قسمت 2
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جلسۀ دوم  .......................................................
  لوحۀ 15 سورۀ »حمد « 5

 در ابتدا این جلسه نیز پیام قرآنی را با نشان دادن تصاویری از مساجد و مسلمانانی که 
در حال خواندن قرآن و نمازند شروع می کنیم.

 لوحٔه 14 را از روی کتاب درسی برای هم گروه خود به صورت انفرادی بخوانند.
 لوحٔه 15 سورٔه توحید را در محل مناسب قرار می دهیم و دانش آموزان به آن 
نگاه می کنند و فایل صوتی آیات 1 تا 4 را پخش می کنیم و به صورت دسته جمعی همراه 

با آن می خوانیم.

      هفته سوم بهمن ماه     

جلسۀ اول  .......................................................
  فعالیت »با هم بخوانیم« شعر سورۀ »حمد« 6

 در شروع این جلسه با نگاه به سورهٔ حمد، آیات 1 تا 4 را همراه با شنیدن فایل صوتی 
آیات به صورت دسته جمعی می خوانیم.
این شعر را پخش   فایل صوتی 
این  دسته جمعی  صورت  به  و  می کنیم 

اشعار را می خوانیم.
نیز  شعر  مضامین  و  مفاهیم  به   
بپردازیم. به کمک تصاویر و فیلم مانند: 
)تصاویر و فیلم از کسانی که دست به دعا 
برداشتند، یا سجده می کنند ـ تصاویری 
از  فیلمی  آسمان(  ابر،  زمین،  کرهٔ  از 
یکی از امامان، یا پیامبران کسانی که از 
جانب خدا آمده اند، تا ما راه راست را 

گم نکنیم.

کد فیلم 34
روش تدریس  درس 

پنجم سکون
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جلسۀ دوم  .......................................................
  یادآوری 7

 فعالیت 1ــ شعر سورهٔ حمد را یک بار به صورت دسته جمعی می خوانیم.
 فعالیت 2ــ لوحٔه سورهٔ حمد را در محل مناسب در کالس قرار می دهیم و سپس به 

مدت ده دقیقه آیات مربوط به آن را همراه با پخش صوت آن می خوانیم.
دسته جمعی  به صورت  آیات  پخش صوت  همراه  به  نیز  را   7 تا   5 آیات  ادامٔه  در   

می خوانیم.
 در این جلسه یک ارزیابی از روند آموزش و اشکاالت دانش آموزان و مقدار پیشرفت 

بچه ها را نیز می توانیم داشته باشیم.

      هفته  چهارم بهمن ماه     

جلسۀ اول  .......................................................
  فعالیت قرآن بخوانیم: لوحۀ 16 و 17 8

به  با پخش فایل صوتی آن   در آغاز این جلسه سورهٔ حمد را دانش آموزان همراه 
صورت دسته جمعی می خوانند.

 همانند جلسات گذشته و اشارهٔ صحیح به حرکات همراه با مکث و آرامش در اشاره 
کردن، حرکات را نشان می دهیم و دانش آموزان ترکیب حرف و حرکت را می خوانند. )لوحٔه 

)16
 لوحٔه 17 را نیز همانند گذشته و رعایت موارد مهم در حین اشاره کردن بدون آنکه 

خودمان بخوانیم با نشان دادن حرکات بچه ها عبارات جدید قرآنی را می خوانند.

کد فیلم 33
روش تدریس  درس 

پنجم قسمت 3
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جلسۀ دوم  ..........................
  یادآوری و آموزش لوحۀ 19 و 20 9

در  را  حمد  سورهٔ  لوحٔه  جلسه  ابتدای  در   
همراه  و  می دهیم  قرار  دانش آموزان  چشمان  مقابل 
با پخش فایل صوتی آن به صورت دسته جمعی آیات 

سورهٔ حمد را می خوانیم.

 لوحٔه 17 را از روی کتاب برای هم کالسی های 
خود به صورت انفرادی می خواند.

در  که  آنچه  مانند  نیز  را   19 و   18 لوحٔه   
شد  گفته  آیات  به  اشاره  مورد  در  گذشته  جلسات 

تدریس می شود. 

      هفته اول اسفند ماه     

جلسۀ اول  .....................................................................
  پیام قرآنی 10

ر « » َو ثِـیابَـکَ َفـطَِهّ
ثِّر، آیۀ4                                                                                                                                                      مدَّ

 در آغاز این جلسه نیز ابتدا دانش آموزان با نگاه کردن به سورهٔ حمد، همراه با پخش فایل صوتی به 
صورت دسته جمعی آیات را می خوانند.

 لوحٔه 19 را از روی کتاب برای هم کالسی های خود به صورت دسته جمعی می خوانند.
 در صورتی که در هر کدام از مراحل خواندن  آیات دانش آموزان دچار اشکال در روخوانی اند با اشاره 
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صحیح و فرصت دوباره سعی می کنیم تا به سطح مطلوبی از مهارت روخوانی و سواد قرآنی برسند. سعی می کنیم 
از هیچ کدام از این موارد بی تفاوت نگذریم.

 پیام قرآنی را بر روی تابلوی کالس می نویسیم و هم صدا با پخش فایل صوتی آن، آیات را می خوانیم و 
معنای آن را به کمک تصاویر تدریس می کنیم.

 از فیلم و کارتون مرتبط با موضوع درس استفاده می کنیم. همچنین در مورد تصاویر کتاب نیز گفت وگو 
می کنیم.

 شعر پیام قرآنی را نیز می توانیم روی تابلوی کالس نوشته و نظر دانش آموزان را در مورد  آن بپرسیم.
 زمانی که شما به مدرسه می روید چه کارهایی را انجام می دهید؟

به منزل می روید و کارهایی را که انجام می دهید را در نقاشی   نقاشی خودتان را بکشید هنگامی که 
مشخص کنید. سپس نقاشی را به کالس بیاورید.
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     اهداف   

  ایجاد فضای جذاب برای تقویت انگیزه و عالقه به یادگیری قرآن و روخوانی آن 1

  توانایی خواندن برخی کلمات سادٔه قرآنی به صورت بخش بخش 2

 تقویت عالقه به شنیدن آیات سورٔه فَلَق از نوار آموزشی و به صورت دسته جمعی 3

  آشنایی با حروف ناخوانا در قرآن 4

  توانایی خواندن کلمات دارای تشدید به صورت بخش بخش 5

 آشنایی با پیام قرآنی دربارٔه اهمیت و ارزش آموختن علم و دانش 6

  تقویت عالقه به دعا کردن و سخن گفتن با خدا 7

  آشنایی با ارزش آموختن قرآن از نظر امامان معصوم 8

  تقویت عالقه به خواندن روزانٔه قرآن کریم 9

     رسانه های آموزشی   

کتاب درسی، نوار یا سی دی آموزشی، کتاب راهنمای معلم

بودجه بندی درس ششمشمارۀ صفحهعنوان درسدرس

ششم

رآن
س ق

کال
ــ  
ق  
ٔه فل

سور
ــ  
ا   
ٔه م
رس
مد

اسفند22

هفتٔه اول
جلسٔه اول: پیام قرآنی

جلسٔه دوم: درس 6 مدرسٔه ما

هفتٔه دوم
جلسٔه اول: قرآن بخوانیم، لوحٔه 21 سورٔه فلق

جلسٔه دوم: با هم بخوانیم، شعر سورٔه فلق

هفتٔه سوم
جلسٔه اول: قرآن بخوانیم، لوحٔه 22

جلسٔه دوم: پیام قرآنی

هفتٔه چهارم
جلسٔه اول: کالس قرآن

جلسٔه دوم: 

درس
مدرسۀ ماششم
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     راهبردها و روش های یاددهی ـ یادگیری   

      هفته دوم اسفند ماه     

جلسۀ اول  .......................................................
  تصویرخوانی، قرآن بخوانیم لوحۀ 20 1

از دانش آموزان می خواهیم تا با دقت به تصاویر نگاه کنند. به موارد زیر توجه شود:
 نقش مدیر و معلم

 قرآنی که در دست معلم است
 پرچم ایران
نام مدرسه

کد فیلم 35
روش تدریس  درس 
ششم، الف ناخوانا، 

صفحٔه 61
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 دوستی بچه ها
 کمک آنها به یکدیگر در تمیز نگه داشتن مدرسه

 لوحٔه 20 را در جای مناسب قرار داده و در حین تدریس و آموزش به موارد زیر توجه کنید:
 در آموزش نماد حرف ناخوانا بهتر است که کلمات »خواهر، خواندن و خواب« را یکی یکی روی 
تابلوی کالس بنویسیم. و حرف »و« را با یک رنگ متمایز کنیم. در ردیف پایین هر کدام از کلمات نوشته 

شده دوباره این عبارات را می نویسیم.
ــ »خواهر، خواندن و خواب«

ــ »خاهر، خاندن و خاب«
حرف »و« را پاک می کنیم و از دوباره کلمات را می خوانیم. هم زمان به دانش آموزان می گوییم که چون 
رنگ لباس این حرف با بقیه فرق می کند حذف می شود. اگر کالس مجهز به سیستم هوشمند باشد، زمانی 
که حرف »و« را حذف می کنید به صورت خودکار دو حرف کناری به هم می چسبند و آن عبارتی را که مورد 

نظر ما است نمایان می شود و این موضوع به تدریس ما کمک می کند.
یک نوار کاغذی درست کنید و آن را به سه قسمت تقسیم کنید قسمت اول حرف خوانای اول و قسمت 

دوم حرف ناخوانا و قسمت سوم حرف خوانای سوم.
مثال: از قسمت دو خط همان طور که مشاهده می کنید کاغذ را تا کنید حرف »و« پنهان می شود و به این 

وسیله دانش آموزان را به حرفی که نوشته می شود، ولی خوانده نمی شود متوجه می کنید.
این موضوع را تعمیم می دهیم به عبارات و کلماتی که در عربی و قرآن وجود دارد که حروفی هستند که 
نوشته می شود ولیکن خوانده نمی شوند و آن را با یک رنگ مشخص کرده اند. این قسمت می بایست چندین 

بار با دانش آموزان تمرین و کار شود.
 هنگام اشاره به لوحٔه 20 ما نیز هیچ گاه حروف ناخوانا را نشان نمی دهیم و مالک درست خواندن 

بچه ها هنگام اشاره است.
 در پایان تدریس، از دانش آموزان می خواهیم تا از روی کتاب نیز یک بار برای هم کالسی خودش به 

صورت انفرادی و بار دیگر با انتخاب ما یک عبارت را برای دانش آموزان کالس بخواند.
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      هفته سوم اسفند ماه     

جلسۀ اول  .....................................................................
  آموزش لوحۀ 21 سورۀ فلق 2

 فعالیت 1:  در ابتدای این جلسه لوحٔه شماره 20 مجدد تمرین و یادآوری می شود.
 لوحٔه 21 سورٔه فلق را همانند آموزش تمام لوحه های گذشته با روش اشاره صحیح تدریس می شود.
 فعالیت 2: از دانش آموزانی که به صورت داوطلب آمادگی خواندن این آیات را دارند می خواهیم تا 

با صدای بلند برای تمام بچه های کالس بخوانند.
دانش آموزان را تشویق کنیم به خواندن سورٔه فلق در منزل کنار پدر و مادرشان خودمان نیز همین کار 
را انجام می دهیم؛ یعنی به دانش آموزان می گوییم که امروز من هم سعی می کنم سورٔه فلق را بخوانم. این 
موضوع از آن جهت که الگوی شاگردانمان هستیم قابل تأمل است. فردای آن روز که وارد کالس می شویم 
دانش آموزان  از  سپس  و  خوانده ایم  را  نظر  مورد  آیٔه  که  می گوییم  بچه ها  به  احوال پرسی  و  سالم  از  بعد 
می خواهیم آنهایی که در منزل قرآن خوانده اند دست هایشان را باال ببرند. آنها را تشویق می کنیم و از کسانی 

خواهش  مهربانانه  لحنی  با  نکردند  بلند  دست  که 
سورٔه  می روند.  منزل  به  امروز  وقتی  که  می کنیم 
تدریس شده را بخوانند و خوشحال شدن خودمان 
را از این اتفاق به دانش آموزان انتقال می دهیم.
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جلسۀ دوم  ..........................
  فعالیت »با هم بخوانیم« شعر سورۀ فلق 3

با  همراه  لوحه  از روی  دوباره  را  فلق   سورهٔ 
فایل صوتی آن می خوانیم.

 شعر را نیز مانند تمام شعرهای جلسات گذشته 
را خودمان حفظ  اشعار  این  کنیم  می خوانیم. سعی 
با  را همراه  آن  دیگر  و در ساعات و زنگ های  کنیم 
می شود  باعث  عمل  این  کنیم  زمزمه  دانش آموزان 
دانش آموزان نیز آن را حفظ کنند. )هرچند که هدف 

حفظ این ابیات نیست.(

      هفته چهارم اسفند ماه     

جلسۀ اول  ..........................
  یادآوری روخوانی سورۀ فلق و شعر مربوط به  4

آن و آموزش لوحۀ22
روش  و  گذشته  جلسات  همانند  لوحه  آموزش 

صحیح اشاره به آیات تدریس می شود.
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جلسۀ دوم  .....................................................................
  پیام قرآنی 5

» َرِبّ ِزدنی ِعلـًما «
                                                                                                                                                       طه، 114

لوحٔه  عبارات  و  فلق  سورهٔ  یادآوری  از  بعد 
قرآنی  پیام  تدریس  و  مفهوم  به  گذشته  جلسٔه   22

می پردازیم.
تابلوی کالس  بر روی  را  قرآنی  پیام  عبارت   
نوشته و با پخش صوت آن دسته جمعی به همراه معنای 

آن می خوانیم. 
عبارت  کدام  که  می پرسیم  دانش آموزان  از   

قرآنی این پیام برای آنها آشناست؟
 توجه بچه ها را به دو کلمٔه »رب« و »علم« جلب 
می کنیم. کجاها شما کلمٔه »رب« را شنیده اید؟ زمانی که 

کسی دعا می کند آخر دعا چه عباراتی را می گوییم.

»آمین یا رب العالمین« و همچنین عبارت »علم« 
می توانید چند هم خانواده برای علم بگوییم. )علوم، 
عالم، معلوم( و به این صورت کلمات مورد نظر را در 

ذهن دانش آموزان درونی می کنیم.

 از تصاویر کتاب استفاده می کنیم و نظر بچه ها را در مورد هر کدام از تصاویر می پرسیم. خوب است که 
قبل از آن از تصاویر دانشمندان و آرامگاه های آنان استفاده کنیم، یا کلیپی از سرگذشت یکی از آنان را برای 
دانش آموزان پخش کنیم و در ادامه از بچه ها بپرسیم چه کسانی دوست دارند مانند دانشمندان و متفکران باشند؟
همگی دست به دعا برداریم و از خداوند بخواهیم که علم ما را مانند دانشمندان که به آنها علم دادی به ما هم 

علم بدهد و پیام قرآنی را بخوانیم و در پایان بگوییم: »آمین یا رب العالمین«
 با توجه و دقت در هر کدام از زمینه ها بر اطالعات و آگاهی های ما اضافه می شود مطابق شکل تحقیق در 
طبیعت، خواندن قرآن، سؤال پرسیدن در مورد نقاشی و درست کردن کاردستی. در هر حوزه ای که وارد شویم 



78
در همان قسمت اطالعات و دانش خوبی پیدا خواهیم کرد. دانش و دانستن ارتباط پدیده های طبیعت، آگاه شدن 

از سخن خداوند، مهارت در درست کردن کارهای هنری و...
 استفاده از تصاویر و فیلم های مربـوط به کسانی که مهارت و دانش خاصی در زمینه های مختلف به دست 
آورده اند نیز می تواند به جذابیت کالس بیفزاید. یا دعوت از کسانی که قاری قرآن هستند، کسی که نقاش و طراح 

خوبی است و... به کالس
 با نزدیک شدن به عید نوروز از دانش آموزان بخواهیم تا با دقت به محیط پیرامون خودشان نگاه کنند 
و اگر در سفر به شهرهای مختلف می روند از دانشمندان و عالمان آن منطقه نیز اطالعاتی به دست بیاورند و در 

کالس ارائه کنند.

      هفته سوم فروردین ماه     

جلسۀ اول  .....................................................................
  داستان کالس قرآن 6

ابتدای این جلسه با نگاه کردن بـه لوحٔه سورهٔ فلق همراه با پخش صوت آیات به صورت دسته جمعی آن را 
می خوانیم.

 پیام قرآنی را دوباره بـه کمک تصاویر و فیلم های تهیه شده یادآوری می کنیم.
 به کمک تصاویـر از دانش آموزان می خواهیم تا داسـتان این تصاویر را برایمان تعریف کنند.

 اما داستان »کالس قرآن«
با  از معلم خود می پرسند و معلم هم  یادگیری علم و دانش اند و  با عالقٔه فراوان مشغول  دانش آموزان 
  امام حسن مجتبی   این وقت، ناگهان صدای در شنیده می شود و سپس  آنها را می دهد.در  پاسخ  مهربانی 
  امام حسن  به سوی  با خوشحالی  آنها سالم می کنند. معلم و بچه ها  به همٔه  وارد کالس درس شده و 
می روند. امام به طرف معلم می آید و در کنار آنها می نشینند 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.
  نمایش این داستان را می توانیم در کالس به کمک دانش آموزان انجام دهیم.

 از بچه ها بخواهیم تا این داستان را برای اعضای خانواده تعریف کنند.
  نظر دانش آموزان را در مورد داستان و نوع رفتار امام حسن)ع( را جویا شده و نکاتی که در این 

داستان وجود داشت را از زبان بچه ها بشنویم و آن را تقویت کنیم. نکاتی چون:
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 عالقه به یادگیری و علم و دانش
  اهمیت و نقش افراد جامعه مانند معلم و کودکان
  آشنایی با امامان معصوم و رفتارهای پسندیدهٔ آنان

  تقویت و عالقه به خواندن قرآن و یادگیری و انس با آن
  آشنایی با برخی از آداب تالوت کتاب خدا )نظم و پاکیزگی، قرار دادن قرآن روی 

رحل و...(
 انجام کارهایی که خدا دوست دارد.

      هفته چهارم فروردین ماه     

در این هفته و در طی دو جلسٔه آموزشی لوحه های شمارهٔ 23، 24 و 25 در قسمت روخوانی 
آیات آموزش داده می شود. نمادی که تدریس می شود مربوط به حرکت »تشدید« است. 

از عبارات و کلمات فارسی می توانیم استفاده کنیم. کلماتی چون تشّکر، بّنا، معّما و... 
این کلمات را بر روی تخته به این شکل می نویسیم. »بننا«، »تشککر« از بچه ها می خواهیم آن 
را بخوانند و می پرسیم در عبارت »بننا« چند بار حرف »ن« را می شنوید؟ )پاسخ: دو بار( چند 
کلمه را به این شکل نوشته و پرسیده می شود در ادامه »ن« اول بدون حرکت است و »ن« دوم 

به حرف بعدی متصل شده است.

کد فیلم 36
روش تدریس درس 

ششم/ تشدید
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توجه: زمان اشاره، از حرکت کوتاه به سمت عالمت تشدید می رویم و آن را نشان می دهیم به عنوان نمایندٔه 
ساکن و کمی مکث می کنیم تا دانش آموزان متوجه شوند که عبارت دو بار خوانده می شود. سپس از همان تشدید 
به سمت حرکت بعدی و آن را نشان می دهیم. از دانـش آموزان می پـرسیـم که چـند بار حـرف »ن« را در عبـارت 
»بَّنا« شنیده اند. حتماً با اشارهٔ صحیح شما خواهند گفت دو بار و به این شکل تمرینات و کلماتی بیشتری را به 

جهت تثبیت این درس کار خواهیم کرد.

 تذکر

یادگیری نماد تشدید مستلزم صبر و بردباری ماست و با تأمل و مکث به جا این موضوع را تدریس کنیم. چرا 
که آنچه انجام می دهیم پایه ای است برای یادگیری نمادهای بعدی.
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     اهداف   

  آشنایی با پنج پیامبر بزرگ الهی 1

  ایجاد فضای جذاب برای تقویت انگیزه و عالقه به یادگیری قرآن و روخوانی آن 2

  توانایی خواندن برخی کلمات سادٔه قرآن به صورت بخش بخش 3

  تقویت عالقه به شنیدن آیات سورٔه نصر از نوار آموزشی 4

  توانایی خواندن سورٔه نصر و شعر آن به صورت دسته جمعی 5

  آشنایی با ذکر صلوات و تقویت عالقه به گفتن آن 6

و خاندان پاک او   تقویت عالقه به پیامبر اکرم 7

 تقویت عالقه به خواندن روزانٔه قرآن کریم 8

     رسانه های آموزشی   

کتاب درسی، نوار یا سی دی آموزشی، کتاب راهنمای معلم

بودجه بندی درس هفتمشمارۀ صفحهعنوان درسدرس

هفتم

سی 
 مو
رت

حض
کی 

کود
 ــ 
صر

رٔه ن
سو
  -
دا  

ن خ
مبرا

پیا

فروردین7

هفتٔه سوم
جلسٔه اول: قرآن بخوانیم لوحٔه 23 »تشدید«

جلسٔه دوم: لوحٔه 24 »ترکیب حروف«

هفتٔه چهارم
جلسٔه اول: درس هفتم پیامبران خدا

جلسٔه دوم: قرآن بخوانیم، لوحٔه 26 و لوحٔه 27

هفتٔه اول
جلسٔه اول: لوحٔه 28 سورٔه نصر

جلسٔه دوم: با هم بخوانیم شعر سورٔه نصر

هفتٔه سوم
جلسٔه اول: داستان کودکی حضرت موسی

جلسٔه دوم: پیام قرآنی

هفتٔه چهارم
جلسٔه اول: لوحٔه 29 و 30

جلسٔه دوم: لوحٔه 31 و 32، یادآوری

درس
پیامبران خداهفتم
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     راهبردها و روش های یاددهی ـ یادگیری   

      هفته اول اردیبهشت ماه     

جلسۀ اول  ....................................................
  تصویرخوانی با موضوع »پیامبران خدا« 1

در این جلسه پنج تصویر وجود دارد که هر کدام به سرگذشت پنج پیامبر بزرگ خداوند 
 و حضرت  ، حضرت عیسی ، حضرت موسی  ، حضرت ابراهیم  )حضرت نوح 
( اشاره می کند. ابتدا از خود دانش آموزان می خواهیم که حدس بزنند داستان  محمد
تصاویر را و در ادامه خودمان کمک می کنیم به فهم و درک درست هر کدام از تصاویر و 

داستانی که در آن است.
     نکته   

در مورد هر کدام از تصاویر و داستان های آن یک فیلم مرتبط با آن را تهیه می کنیم و 
 و بعد از  یکی یکی به دانش آموزان نشان می دهیم؛ مثالً کارتون مربوط به حضرت نوح
پایان هر کدام از فیلم ها از بچه ها می خواهیم که به ما کمک کنند تا بدانیم این فیلم به کدام 

تصویر مربوط می شود.

کد فیلم 37
روش تدریس درس 
هفتم / قسمت اول
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جلسۀ دوم  .......................................................
  در این جلسه، تدریس و آموزش لوحه های قرآنی تا پایان جلسات مربوط به درس  2

هفتم آغاز می شود. لوحه های شمارهٔ 26، 27و 28 سورهٔ نصر و شعر مربوط به آن و همچنین 
تا لوحٔه شمارهٔ 32 روش اجرا در آموزش این لوحه ها همان است که در آموزش صحیح 
اشاره به آیات گفته شده است و می بایست تمام نکات مربوط به آموزش نمادهای جدید و 
نکاتی که در حین اشاره به آیات بر روی آن تأکید شده را رعایت کنیم. بخش زیادی از این 
یادآوری است و رفع اشکال صحیح دانش آموزان در هنگام خواندن عبارات و  جلسات 
کلمات قرآنی است. در قسمت هایی که فایل صوتی وجود دارد مانند لوحٔه شمارهٔ 28 و سورٔه 
نصر حتماً آن را پخش کنیم و هم صدا آیات را به صورت دسته جمعی بخوانیم و عبارات را به 

دانش آموزان نشان دهیم.

      هفته دوم اردیبهشت ماه     

جلسۀ اول  .......................................................
 است؛ مانند تصویرخوانی سایر    تصویرخوانی داستان »کودکی حضرت موسی 3

دروس دانش آموزان این تصاویر را مشاهده می کنند و در مورد آن صحبت کنند بهتر است 
که فیلم کارتونی یا سینمایی آن را که مطابق با آموزه های دینی ما است را تهیه کنیم و قبل از 

پخش فیلم در مورد آن گفت وگو نمائیم. 

جلسۀ دوم  .......................................................
ـٌد َرسوُل الـّلٰـِه«   پیام قرآنی با موضوع »ُمـحمَّ 4

 در  در ابتدای جلسه عالوه بر یادآوری لوحٔه سورهٔ نصر و داستان حضرت موسی
ادامه به پیام قرآنی می پردازیم.

)آرامگاه  باال  تصویر  کنند  نگاه  تصاویر  به  دقت  با  تا  می خواهیم  دانش آموزان  از   
 است. در مورد عبارت   و تصویر پایین )آرامگاه حضرت امام رضا حضرت محمد
و پیام قرآنی کتاب از بچه ها بپرسیم در چه جاهایی این ذکر را شنیده اند. ذکر »صلوات« و 

ٌد َرسوُل الـّلٰـِه« عبارت »ُمَحمَّ
ٌد َرسوُل اللِّٰه« خوب است که فایل صوتی اذان را پخش   برای تأکید بر عبارت »ُمحمَّ

کد فیلم 38
روش تدریس درس 
هفتم / قسمت دوم

کد فیلم 39
روش تدریس درس 
هفتم / قسمت سوم
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بپرسیم که زمانی که  آنان  ببینیم و از  پیامبر را می شنوند را  نام  کنیم و عکس العمل دانش آموزان هنگامی که 

مسلمانان نام پیامبر را می شنوند چه می گویند؟
 می توانیم فایل صوتی چند صلوات را برای ورود به این بحث در کالس پخش کنیم و همراه آن همگی 

آن را بخوانیم.
 به معنی عبارت »رسول: پیامبر« توجه کنیم و آن را به دانش آموزان بیاموزیم.

 دارد. در بخش ورود به این بحث تصاویر و   چه ارتباطی با حضرت محمد   حضرت امام رضا
 را نشان دهیم مخصوصاً زمانی که زائران در حال صلوات فرستادن هستند. فیلم هایی از آرامگاه امام رضا

 سعی کنیم تا جایی که ممکن است در ایجاد فضای مناسب که کمک به درک هر چه بهتر پیام قرآنی 
می کند تالش کنیم.

      هفته سوم اردیبهشت ماه     

یادآوری 2: خالصه و جمع بندی تمام مواردی که در طول سال خوانده شده در این قسمت آمده است.

 فعالیت 1: دانش آموزان را به هفت گروه تقسیم می کنیم و از هر گروه می خواهیم تا از هفت سورهٔ  »  توحید، 
کوثر، عصر، ناس، حمد، فلق و نصر« یکی را به انتخاب برای کالس به صورت دسته جمعی در گروه بخوانند. 
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در  که  را  آنچه  تا  می خواهیم  تصویرخوانی  و  تصاویر  به کمک  فعالیت 2 و3:   
فرایند تدریس آموخته در سطحی باالتر یادآوری کنیم. اتصال تصاویر به تصویر مرتبط و 
وصل کردن آیات به تصاویری که ارتباط معنای بیشتری با آن آیه دارند از جملٔه تمرین ها 

هستند از این دست تمرینات را می توانیم طراحی و اجرا کنیم.
 فعالیت 4: اجرای یکی از پیام های قرآنی درس به صورت گروهی و در قالب 

نمایش است.
 فعالیت 5: سنجش و یادآوری مهارت روخوانی دانش آموزان با توجه به نمادهایی 
به آنها  که آموخته اند. در جریان خواندن عبارات و آیات اگر احیاناً دچار مشکل شدند 
فرصت می دهیم و در صورت نیاز آیات را روی تخته نوشته و با اشارٔه صحیح دوباره آن 

را آموزش می دهیم.

     قرآن در تابستان   

از اهداف مهم آموزش قرآن در دورهٔ ابتدایی، انس دائمی؛ یعنی ارتباط پایدار، معنادار 
تأکید و پیگیری زیاد و ایجاد فرهنگ خواندن  با  با قرآن کریم است و این مهم  و عاطفی 
روزانٔه قرآن کریم است که در این زمینه نقش الگویی معلم و خانواده سهم بسزایی دارد. در 
کد فیلم 40کتاب های درسی آموزش قرآن دوره ابتدایی بخش قرآن در تابستان به این انس کمک می کند. 

روش تدریس قرآن در 
تابستان



86
س »قرآن« پایۀ اّول دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 400 ـ 99

ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در
        جدول اهدا

 
 

 
                                                         

عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

خواندن

جمع خوانی1

مشارکت در یادگیری 
قرآن کریم

ــ شرکت در جمع خوانی 
سوره های  کتاب درسی و 
حفظ سوره

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

خوب
 خواند.  کند و در طول سال دو سوره دلخواه را از حفظ می  خوانی شرکت می در جمع

قابل قبول
ک سوره دلخواه 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

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

روخوانی2

کسب مهارت روخوانی 
کلمات و عبارات قرآنی 

کتاب درسی

ــ خواندن صحیح و 
بخش بخش کلمات و 

عبارات قرآنی کتاب درسی

خیلی خوب
می خواند. ش 

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

خوب
 خواند.    می ش

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

قابل قبول
ش می خواند.

ش   بخ
برخی 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

ــ رعایت آداب 
خواندن قرآن کریم

خیلی خوب
خواندن قرآن را رعایت می کند.

آداب اولیهٔ 3 

خوب
بیشتر آداب اولیه خواندن قرآن را رعایت می کند.

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

ش 
نیازمند آموز

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

پیام قرآنی

درک پیام های قرآنی

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

ــ بیان داستان های کتاب 
درسی به زبان ساده

خیلی خوب
می کند. ش بازگو 

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

ب خو
 کند. ش بازگو می

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

قابل قبول
می کند. ش بازگو 

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 راهنمایی معلم نیازمند است.
داستان های کتاب به کم در بیان 

1ــ منظور، جمع خوانی سوره های کتاب درسی است.
2ــ منظور از روخوانی:بخش خوانی کلمات و عبارات درس چهارم به بعد است.

3ــ آداب اّولیه ای که انتظار می رود دانش آموزان پایٔه اّول ابتدایی رعایت کنند عبارت است از: پاکی و پاکیزگی، سکوت هنگام شنیدن قرآن و احترام به قرآن
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کد فیلم 41
جایگاه حفظ قرآن

کد فیلم 42
حفظ نسبی یا اجمالی و 

قرآن در تابستان

کد فیلم 43
نمونه قرائت سورٔه فیل 

کد فیلم 45
قرآن در تابستان هفته 

دوم تیر ماه 

کد فیلم 46
قرآن در تابستان هفته 

سوم تیر ماه 

کد فیلم 47
قرآن در تابستان هفته 

چهارم تیر ماه 

کد فیلم 48
قرآن در تابستان هفته 

اول مرداد  ماه 

کد فیلم 49
قرآن در تابستان هفته 

سوم مرداد  ماه 

کد فیلم 50
قرآن در تابستان هفته 
چهارم مرداد  ماه 

کد فیلم 51
قرآن در تابستان هفته 
اول شهریور  ماه 

قرآن در تابستان  ) پایه اول ابتدایی( 





راهنمای تدریس دروس کتاب آموزش قرآن
 پایۀ دوم ابتدایی

به تفکیک  دروس  و  مطالب   مهم   هر   درس
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     اهداف آموزش قرآن در پایۀ دوم ابتدایی   

بهشنیدنقرائتزیبایسورههایکتابعالقهنشانمیدهد. 1

دوستداردکتابخودراپاکیزهنگهداردوبهآناحترامبگذارد. 2

بابعضیازآدابخواندنقرآنمانندپاکیوپاکیزگیآشنامیشود. 3

باداستانهایقرآنیکتابآشنامیشود. 4

بامفهومسادٔهبرخیازپیامهایقرآنیکتابآشنامیشود. 5

معنایبرخیازکلماتسادٔهپیامهایقرآنیکتابرامیداند. 6

برخیازنشانههاونمادهایرسمالخطقرآنرامیشناسد. 7

سورههایکتابرا)ازطریقاستماعنوارونشاندادنخطکتاب(سادهیاآهنگینمیخواند. 8

سورههایحمد،توحید،ناسوعصرراازحفظمیخواند. 9

عبارتقرآنهردرسرابهصورتسادهوشمردهمیخواند. 10

میتواندمفهومپیامهایقرآنیکتابرابهزبانکودکانهبیانکند. 11

٭طبقمصوبه677شورایعالیآموزشوپرورشاینکتاب،توسطآموزگارپایهودرطیسهجلسهدرهفتهتدریسمیشود.
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 کتاب آموزش قرآن پایۀ دوم ابتدایی شامل:
آشناییباقرائتزیباوجمعخوانیسیزدهسورٔهکوتاهازقرآنکریم 1

اشعاریدربارهمضمونومفهوماینسورهها 2

دهپیامقرآنیساده 3

چندداستانکوتاه 4

تعدادیفعالیتمتنوعوجذاب 5

فراگیریخواندنکلماتوعباراتسادٔهقرآنیبهصورتآراموشمردهیاحداقلبخشبخش. 6

  از دانش آموزان در آغاز پایۀ دوم ابتدایی چه انتظاری داریم؟
دستیابیبهاهدافآموزشقرآنپایٔهاول 1

اطمیناننسبتبهاستفادٔهآموزگارپایٔهاولازلوحٔهآموزشروخوانیقرآن. 2

توجهداشتهباشیمکهزنگقرآنبایدبازنگهایدیگرفرقداشتهباشد،بهگونهایکهدانشآموزان
تغییررادراینساعاتاحساسکنند.سعیکنیمباگل،شیرینییاگالبواردکالسقرآنشویم.

ازکتابفارسیبرایآموزشقرآنبهرهببریم.آموزشقرآنتاحدودیهمانندآموزشفارسیبا
اعرابگذاریاست.

سعیکنیمپیشگفتارکتابدرسی)سخنیباوالدینومعلمان(رابخوانیم.

کدفیلم52
کلیاتآموزشقرآندر

دورٔهابتدایی
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     اهداف   

آشناییباالفکوچک)ٰ( 1

آشناییبادوصفت»بخشندگی«و»مهربانی«خدادرقالبپیامقرآنی 2

تقویتمهارتترکیبحروفباحرکاتوخواندنکلماتوعباراتقرآنی 3

تواناییخواندنبخشهایدارایحرفساکن 4

یادآوریقرائتسورههایتوحیدوکوثر 5

تقویتعالقهبهیادگیریقرآنوخواندنمستمرآن. 6

     جلسۀ اول .....................................................................
نحؤهبرگزاریجلسٔهاول)جشنقرآن(،درروندوادامٔهآموزشاینکتابآسمانیبسیارتأثیرگذار 1

استومیتواندخاطرهایبهیادماندنیرادرذهندانشآموزانرقمبزند.
درصورتامکان،بهتراستاینجلسهرادرفضاییغیررسمی)مسجدمحله،یانمازخانٔهمدرسه( 2

برگزارکنیم.
سعیکنیمجلسهرابهگونهایبرگزارکنیمتاهمٔهدانشآموزاندراینمراسممشارکتفعالداشته 3

باشند؛مثالًازقبلبچههاراگروهبندیکردهوازآنهابخواهیمتاهرگروهیکسورٔهکوتاهیایکپیامقرآنی
راکهدرپایٔهاولفراگرفتهاند،همخوانیکنندوازقبلبهآنهاکمککنیمتاتصاویرمتناسبباپیامهایقرآنی

راآمادهکنندوازاینتصاویربرایانتقالمضمونپیامهااستفادهنمایند.
ازبازیهایمتنوعومفّرحنیزمیتواناستفادهکرد؛مثالًاعضایهرگروه،یکیازپیامهایقرآنی 4

رابهصورتپانتومیماجراکنندوسایرگروههامضمونپیامراحدسبزنند،یااگرآنپیامقرآنیرابهخاطر
دارند،جمعخوانیکنند.

داستانهایکوتاهکهدرسالپیشآموختهاندرانیزمیتواننددرگروههابهصورتایفاینقشاجراکنند. 5

چهخوباستشروعاینمراسمباصوتزیباییازقرآنکریم،متناسبباذوقکودکانباشد. 6

قرآنرادرحّد نزول از بهصورتخیلیمختصر،هدف بُعدشناختیدانشآموزان، تقویت جهت 7

الِف کوچک، سکون و ترکیب حروف و حرکاتدرس اّول
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درکوفهمبچههابیانکنیم)بهطورمثال،بچههایعزیز!خداوندکهخیلیمهرباناستومارادوستدارد،
یکهدیٔهخیلیارزشمندیرابرایمافرستادهاستتامازندگیبهتریداشتهباشیم،بااخالقباشیمو…(
درصورتامکانازصلواتهایقرآنی)تواشیح(بهفراخورسنکودکاناستفادهکنیم.پخشاین 8

نمایش یا بیان باشد.)مثالً:درحین نغمههاوسرودهامیتوانددرحینفعالیتهایگروهیدانشآموزان
داستانهایقرآنی(

درپایاناینمراسم،ازدانشآموزانمیخواهیمخاطرٔهجشنقرآنامروزرابرایاعضایخانواده 9

خودتعریفکنند.

     جلسۀ دوم .....................................................................
 انس با قرآن 1

سعیکنیمهرجلسهراباانسباقرآنشروعکنیم.
تذکر جّدی: بهخاطرداشتهباشیمکهاگردانشآموزانمانراشیفتهوعاشققرآنکنیم،ولیآنهامهارت

خواندنقرآنراکسبنکنند،مادرکارمانموفقنبودهایم.
همچنیناگردرکسبمهارتخواندنقرآنبهدانشآموزانمانکمککنیم؛بهطوریکهبهزیباییبتوانند
قرآنرابخوانندولیباقرآنمأنوسنشوندوخواندنروزانٔهقرآنجزوبرنامٔهزندگیشانقرارنگیرد،بازهم

مادرانجامرسالتمانموفقنبودهوشکستخوردهایم.
یکیازجلوههایانسباقرآنایناستکهاگربخواهیمرفتاریرادردانشآموزاننهادینهکنیم،قبالً

بایدآنرفتاردرخودمانایجادشدهباشد.
خداونددرقرآنمیفرماید:

َاتَأُمروَن الّناَس بِالِبِرّ َوتَنـَسوَن َانـُفـَسـُكم َو َانـُتم تَتـلوَن الِكتاَب،   َاَفـال تَعـِقـلوَن 
                                                                                                                                                                                         » بقره، 44«

آیامردمرابهنیکیفرمانمیدهیدوخودرافراموشمیکنید،بااینکهشماکتاب]خدا[رامیخوانید؟
آیا]هیچ[نمیاندیشید؟

حال می توانیم با این ادبیات شروع کنیم:
دانشآموزانعزیز!امروزمنموفقشدمیکصفحهازقرآنرابخوانم.کدامیکازشماامروزیادیروز

قرآنخواندهاید؟
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ازآنهاییکهدستبلندمیکنندمیپرسیمکهچهقسمتیازقرآنراخواندهاندوآنهارا
تشویقمیکنیموبعدمیگوییم:خیلیخوشحالمکهمیبینمعدهایازشماامروزیادیروز
قرآنخواندهاید.دوستدارمآنهاییکهنخواندهاندامروزکهمنزلمیروندقسمتیازقرآن

رابخوانندوآنهاییکهخواندهاندفردادستانشانباالتربرود.
اگرازایننوعارتباطهایعاطفیاستفادهکنیم؛قطعاًدرانسدانشآموزانباقرآن

کریمتأثیربهسزاییخواهدداشت.

یادآوری دو سورۀ توحید و کوثر 2

جهتیادآوریدوسورٔهتوحیدوکوثر،ازدانشآموزانمیخواهیماینسورههارابه
صورتآهنگینجمعخوانیکنند.سپسازچندنفرازدانشآموزانداوطلبمیخواهیم
بهصورتانفرادیایندوسورهراانفرادیبخوانند.میتواندرادامه،فایلصوتیاین

سورههاراپخشکرد.

 آموزش الف کوچک)ٰ(  3

برایآموزشالفکوچک)ٰ(میتوانیمبدینگونهعملکنیم:
الف(ابتدایککلمٔهفارسی)مانند»آب«(رارویتابلومینویسیمومیگوییمبچهها

بخوانید.
ب(سپسدوشکل»آ«و»ا«رامینویـسیمودانشآموزانصدایآنرامیگویند.

ج(آنگاهبااستفادهازتختهپاککن،آرامآرامشکل»ا«راازپایینپاکمیکنیموهربار
ازدانشآموزانمیخواهیمآنرابخوانندواینکارراآنقدرادامهمیدهیمتاشکل»ا«

بهاندازٔهالفکوچکبرسد.
د(سپسمیگوییمبچههااینهمان»ا«استفقطقدشکوتاهترشدهاست؛بچههای

عزیز!آیکوچولوباالیحرفهامیآید.
ه(بعدترکیبچندحرفباالفکوچکمانندبٰـ،تٰـ،ثٰـ،ٰجـو...رارویتابلومینویسیم

وبااشارهبهالفکوچکازدانشآموزانمیخواهیمترکیبهاراهمخوانیکنند.

    نکته
 توجهداشتهباشیماگرالفکوچکرویحرفباشد،اشارهثابتاستواگرالف
کوچکازحرفجداافتادهباشد،اشارهمتحرکاست؛مثالًدرکلمٔه»ٰهذا«چونالف
کوچکباالیحرف»ه«است،اشارٔهماثابتاستوفقطبهالفکوچکاشارهمیکنیم

کدفیلم53
روشتدریسنمادو
قاعدهالفكوچك



95
ودرکلمٔه»هُٰدی«چونالفکوچکازحرف»د«جداافتادهورویحرفناخوانای»ی«است،اشارٔهما

متحرکاستوازحرف»د«بهسویالفکوچکاشارهمیکنیم.

 آموزش لوحۀ ترکیب حروف با حرکات 4

دراینمرحله،ابتدالوحهرادرمکانیقرارمیدهیمکهدرمعرضدیدهمٔهدانشآموزانباشدوخودمان
از وحرکات بهحروف اشارٔهصحیح با آنگاه نگیریم. را لوحه جلوی که میمانیم درجایی اشاره هنگام
دانشآموزانمیخواهیمبهطوردستهجمعیبخوانندودرالبهالیجمعخوانیدانشآموزان،ازتعدادیاز

آنهامیخواهیمبهصورتانفرادیبااشارٔهمابخوانند.

    چندنکته
درآموزشلوحهبهاینچندنکتهتوجهکنید:

اولیننکته،رعایتاشارهثابتواشارهمتحرکاستکهدرمقدمٔههمینکتاببهطورمفصلبهآن 1

پرداختهشدهاست.دراینجلسهستونهایاول،دوم،سوموپنجماشارهثابتوستونهایچهارم،ششم،
هفتموهشتماشارهمتحرکمیباشد)البتهدرستونچهارم،حرف»آ«بهتنهاییاشارهثابتودرترکیبات

آناشارهمتحرکاست.(
دومیننکتهمکثقابلتوجهدربینبخشهاست.مکثقابلتوجهدرحقیقتفوتکوزهگریکار 2

بالوحهاستوبرایمحققشدناینامرمیتوانیمپسازاشارٔههربخش،باگفتنواژههاییچون:آفرین،
احسنت،بارکاللهو...اینمکثراایجادکنیم.

سومیننکتهایناستکـهدراشارهبهحروفوحرکات،جهتاثربخشیآموزش،بهتراستاشاره 3

کمیباغلّوهمراهباشد.اشارٔههمراهباغلّویعنیاینکهپسازاشارٔههربخش،نشانگرراکامالًازلوحهجدا
کنیمتادانشآموزانتفکیکبینبخشهارااحساسکنند.

مکثقابلتوجهواشارٔههمراهباتأکیددرتقویتآموزشبهشیؤهدیداریتأثیربهسزاییخواهدداشت.
نکتٔهدیگراینکهازدانشآموزانبخواهیمهمزمانبااشارٔهمابخشخوانیکنندوازجلوافتادندر 4

خواندنبخشهاپرهیزکنند.درصورتمشاهدٔهعدمرعایتدانشآموزانمیتوانباگریززدنوپرشبین
بخشهااینناهماهنگیرامرتفعنمود؛مثالًدرترکیبات:َد،ِد،ُد،داو...میتوانبعدازاشارهبه»َد«به»ُد«

یا»دا«اشارهنمودودراشارهبهبخشهاترتیبرارعایتنکرد.

 تذکر
درهنگامبخشخوانیازرویلوحه،کـتابهایدانشآموزانبایستیبستهباشدوهمهبهلوحهتوجه

کنند.
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 خواندن از روی کتاب 5

پسازتمرینازرویلوحه،ازدانشآموزانمیخواهیمهرکدامحدودیکسطرازجدولرابهصورت
انفرادیازرویکتاببخوانندوسایردانشآموزانهمزمانخطببرند.دراینقسمتمیتوانازبازیکه

درآخراینجلسه)انسباقرآندرخانه(آمدهاستنیزاستفادهکرد.

 تذکر
یادگیری برای دو این و یکدیگرند مکمل کتاب روی از شمردهخوانی و لوحه روی از بخشخوانی

روخوانیقرآنبایددریکجلسٔهآموزشیانجامگیرند.

 انس با قرآن در خانه 6

درپایاناینجلسه،دانشآموزانرابهخواندنقرآندرخانهتشویقمیکنیم.

     جلسۀ سوم ....................................................................
انس با قرآن 1

یا َایَُّها الَّذیَن آَمنوا لَِم تَقولوَن ما ال تَفَعلونَ  َكـُبَر َمقـًتا ِعنـَد الـّلٰـِه َان تَقولوا ما ال تَفَعلونَ
ایکسانیکهایمانآوردهاید!چراچیزیمیگوییدکهانجامنمیدهید؟نزدخداسختناپسنداستکه

چیزیرابگوییدوانجامندهید.
                                                                                                                                                                                  » صف، 3ـ2«

امیدآنکههمهمادرخواندنقرآنکریموعملبهآنهموارهپیشقدمباشیمتاموردسرزنشقرآنكریم
قرارنگیریم.

جلسٔهسومآموزشقرآنراباارتباطیعاطفیوبااینادبیاتآغازمیکنیم:
»بچههایعزیز!منامروزموفقشدمصفحهیاصفحات...راازسورٔه...بخوانم.کدامیکازشما

امروزیادیروزقسمتیازقرآنراخواندهاست؟«

    نکته
 بهدانشآموزاناینتذکررابدهیمکهخواندنآنهامیتواندآیاتیاعباراتجلساتقبلیکتابدرسیشان

باشد.
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 مرور آموخته های جلسۀ قبل 2

آموختههایجلسٔهقبلرابادانشآموزانمرورمیکنیم.

 آموزش پیام قرآنی 3

بهخاطرداشتهباشیمکههدفازآموزشپیامقرآنی،»تقویتمهارتتفکروتدبّردرقرآناست.«ودر
اینآموزشمیخواهیمنحؤهمواجهٔهدانشآموزانباآیاتقرآنراتقویتکنیم.

     روش تدریس پیام قرآنی   

تابلو روی زیبا باخط را قرآنی پیام ابتدا الف(
اشارٔه با میخواهیم دانشآموزان از و مینویسیم

معلمدستهجمعیبخوانند.
پیام داوطلبانه میخواهیم نفر ازچند ب(سپس
)این بخوانند شمرده انفرادی صورت به را قرآنی
کاردرراستایتقویتمهارتخواندندانشآموزان

میباشد.(
میکنیم: مطرح را پرسش این ادامه، در ج(
قرآنیمعنیکدامکلمات پیام این بچههایعزیز!در
رامیدانید؟ممکناستبرخیازدانشآموزانمعنی
کلمات»رحمن«و»رحیم«رابدانندوپاسخدهند،که

آنهاراموردتشویققرارمیدهیم.
میخواهیم دانشآموزان از یکی از سپس د(

معنیپیامقرآنیراازرویکتاببخواند)اینکاردرراستایتقویتدرکمعنایآیاتوعباراتقرآنکریم
میباشد.(

بادانشآموزانهمخوانیمیکنیم.برایایجادنشاطدر ه(درمرحلٔهبعد،شعررابهصورتآهنگین
کالسمیتوانیمدانشآموزانرابهدودستهتقسیمکنیموازآنهابخواهیمدستٔهاولمصراعاولودستٔهدوم
مصراعدومهربیترابخوانندوبههرعضویازاعضایبدندرشعرمیرسند،بهآنعضواشارهنمایند.
درادامه،دانشآموزانرابهگروههایدویاسهنفرهتقسیممیکنیموازآنهامیخواهیمباکمکشعر

دربارٔهاینپیامگفتوگوکنند.
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و(درنهایتازچندگروهمیخواهیمنتایجگفتوگویخودرابرایکالسبیانکنندودرصورتنیاز

توضیحاتآنهاراباپرسشهایمناسبهدایتمیکنیم.
خوباستکهشعرراابتداهمراهبادانشآموزانبخوانیم.متناسببامتنشعرهنگامرسیدنبهعبارات

»گوش،زبان،چشم،سر،دستودهان«بهایناعضاءاشارهکنیم.
بهکلماتمشخصشدهدراینپیامبپردازیممثال:الرحمن»بخشنده«بخشندهبهچهمعنیاست؟بهچه
کسیبخشندهمیگوییم؟چراخداوندبخشندهاست؟ازکجامیفهمیمکهاوبخشدهاست؟همینروشرانیز
درموردعبارت»الرحیم«انجاممیدهیم،بهچهکسیمهربانمیگوییم؟چندنفرازکسانیکهمهربانهستند

رانامببرید؟چرابهآنهامهربانمیگویید؟چراخداوندازهمهمهربانتراست؟
دانشآموزانراتشویقکنیمتانعمتهاییکهخداوندبهمابخشیدهراتکبهتکنامببرندمیتوانیمتمام
گفتههایدانشآموزانرابررویتابلویکالسبنویسیم.بااینکارتوجهدانشآموزانرابیشتربهمطلب

جلبمیکنیموحسسپاسگزاریرانیزدرآنهاتقویتخواهیمکرد.
پیامقرآنیبههمراهمعنیآیهتوسطیکیازدانشآموزانخواندهشود.

     آموزش روخوانی عبارات از روی لوحه و کتاب درسی   

پسازنصبلوحهوقراردادنآندرمعرضدیددانشآموزان،ازآنهامیخواهیمبااشارٔهما،عبارات
رادستهجمعیبهصورتبخشبخشبخوانند.درالبهالیجمعخوانیآنها،ازچندنفرازدانشآموزانهم

میخواهیمبهصورتانفرادیبااشارٔهمابخشبخشبخوانند.

 چند تذکر

اشارٔهمابایدهمراهباتأکیدومکثقابلتوجهباشد. 1

درهنگامبخشخوانیازرویلوحه،دانشآموزانبایستیکتابهایشانبستهباشدوفقطبهلوحه 2

توجهکنند.

    چندنکته
توجهداشتهباشیمکهدربخشخوانیازرویلوحهحرکتآخرعباراتخواندهمیشود. 1

ــ«قبلاز»ی«رادرکلماتیمانند»ِهَی«و»َرواِسَی« ـِ دانشآموزانهنگامبخشخوانی،صدای»ـ 2

مانندسایرکسرههامیخوانند.اینشیؤهخواندنصحیحاست؛هرچندبهتدریجدرخواندنشمردهوروان
کلمات،میآموزندکهاینصدارابهصورت»ای«بخوانند.دراینموردنیزمیتوانیمازکلماتفارسیمانند

ِعید،ِخیابان،ِبیابانو...بهعنوانمثالاستفادهکنیم.
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پسازکاربالوحه،ازدانشآموزانمیخواهیمکتابهایشانرابازکنندوهرکدامبهطورانفرادییک

سطریاقسمتیازیکسطرراازرویکتابشمردهبخوانند.
به که را هرسطر میخواهیم دانشآموزان از عبارات، و آیات معنای درک مهارت تقویت درجهت
صورتشمردهازرویکتابمیخوانند،معنایکلماتیراکهمیدانندبگویند؛مثالًدانشآموزیمیخواند:
میدانی؟ را کلمه کدام معنی که میپرسیم وی از دانشآموز، روخوانی اشکال رفع از بعد آَدَم«، یا »قاَل
میگوید:»آدم«.درسایرعبارات،دانشآموزانمعنایکلمات»کتاب«،»هارون«و»عصا«رامیدانند.حتی
درعبارتسطرآخر،اگردانشآموزبگویدمعنی»َو«رامیدانم،یا»َو«فارسیاست،ازویمیپذیریمواو
راموردتشویققرارمیدهیمواینکارباعثمیشودتادانشآموزاندرمواجههباآیات،توجهشانجلب
شودونکتٔهدیگراینکهچونمیداندازویدرموردمعنیکلماتآشناوپرکاربردمیپرسیم،سعیمیکند
قبلازحضوردرجلسه،درمنزلازبزرگترهادرموردمعنایکلماتسؤالکندواینخودنوعیتشویق

درونیاست.
درپایاناینجلسه،دانشآموزانرابهخواندنقرآندرخانهتشویقمیکنیم.

     جلسۀ چهارم ...................................................................
 انس با قرآن 1

اینجلسهرانیزبااینادبیاتشروعمیکنیم:»دانشآموزانعزیز!امروزمنموفقشدمآیاتیازقرآن
رابخوانم.منآیات...ازسورٔه...راخواندم.کدامیکازشماامروزیادیروزتوانستقسمتیازقرآن

رابخواند؟«

 آموزش عالمت سکون 2

الف(ابتداچندکلمهمانند:َسر،َمن،ُقمرارویتابلومینویسیموازدانشآموزانمیخواهیماینكلمات
رابخوانند.

ب(آنگاهبهحروف»ر«،»ن«و»م«دراینکلماتاشارهمیکنیموازآنهامیپرسیم:آیااینحروفدارای
ـُــاـوـی«است؟ ـ

ـِ ـَـ یکیازحرکات»
ج(پسازپاسخمنفیآنهامیگوییمدرقرآنرویاینحروفکههیچحرکتیندارند،یکعالمتیمانند

ـْـ(میگذارند. )ـ
د(آنگاهاینعالمترارویحروفمذکورمینویسیموتوضیحمیدهیمکههرگاهاینعالمترویحرفی

بود،یعنیاینحرفهیچحرکتینداردوبایدآنراباحرکتقبلازخودشدریکبخشخواند.
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ـُـبهعالمت ـ

ـِ ـَـ ه(سپسکلمات»لَْم«،»ِمْن«و»ُقْل«رارویتابلومینویسیموبااشارهازحرکتکوتاه
ـْـ(ازدانشآموزانمیخواهیمآنهارابهصورتدستهجمعیبخوانند. سکون)ـ

 روش آموزش لوحۀ عبارات قرآنی 3

پسازنصبلوحه،ازدانشآموزانمیخواهیمبااشارٔهماعباراترابهصورتدستهجمعیبخوانند.
درالبهالیجمعخوانیدانشآموزان،ازچندنفرازآنهامیخواهیمبهطورانفرادیبااشارهمابخوانند.

 تذکر
ــمکثقابلتوجهدربینبخشهاوهمچنیناشارهٔهمراهباتأکیدرافراموشنکنیم.

    نکته
ـْــ(است؛یعنیدرتمامبخشهایاینصفحه،نشانگررا اشارهماازحرکاتکوتاهبهعالمتسکون)ـ

ـْـ(نشانمیدهیم. ـُـبهسویعالمتسکون)ـ ـ
ـِ ـَـ ازحرکات

خواندن از روی کتاب درسی 4

آنهامیخواهیمکههریکچندترکیبراازرویجدول بهتعداددانشآموزانکالسمان،از باتوجه
بخوانندوازسایردانشآموزاننیزمیخواهیمخطببرند.همٔهدانشآموزانرادراینفعالیتشرکتدهیم
وسعیکنیمخواندنآنهابهترتیبنشستنرویمیزنباشدوبهصورتتصادفیانتخابکنیم.اینکارباعث
میشودکههمٔهدانشآموزانبهعنواننفربعدیآمادگیبرایخواندنداشتهباشندوبهدقتخطببرند.
لوحهجمعخوانی ازروی ما اشارٔه با ابتدا یعنی بههمینشکلصورتمیگیرد؛ نیز آموزشصفحٔه10
میکنندوچندنفرنیزبهصورتانفرادیمیخوانند.پسازکاربالوحهازآنهامیخواهیمکتابهایشانرا
بازکنندوهریکازدانشآموزانیکسطریاقسمتیازیکسطررابهطورانفرادیبخوانندوبقیهخط

ببرند.

 انس با قرآن در خانه 5

درپایاناینجلسه،دانشآموزانرابهخواندنقرآندرخانهتشویقمیکنیم.
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     اهداف   

تشدید، حروف ناخوانا و اتصاالتدرس دوم

یادآوریقرائتسورههایناس،فلقوعصر 1

تقویتمهارتخواندنکلماتدارایتشدید 2

آشناییباحروفناخوانادرقالبحروفمتمایز)رنگی( 3

کسبمهارتخواندنکلماتوعباراتدارایحروفناخوانایااتصال 4

تقویتعالقهبهیادگیریقرآنوخواندنمستمرآن. 5

     جلسۀ اول .......................................................
 انس با قرآن 1

امامعلی

»َمن نََصَب نَفَسُه لِلّناِس ِاماًما، َفلَیبَدأ بِتَعلیِم نَفِسِه َقبَل تَعلیمِ َغیِرِه؛ َو لَیـُكن تَأدیُبُه 
ُبها َاَحقُّ بِاالِ جالِل ِمن ُمَعلِِّم الـّنـاِس  بِسیَرتِِه َقبَل تَأدیِبِه بِلِسانِِه؛ َو ُمَعلُِّم نَفِسِه َو ُمؤَِدّ

بِِهم.« َو ُمؤَِدّ
کسیکهخودرارهبرمردمقرارداد،بایدپیشازآنکهبهتعلیمدیگرانپردازد،خودرا
بسازد،وپیشازآنکهبهگفتارتربیتکند،باکردارتعلیمدهد؛زیراآنکسکهخودرا
تعلیمدهدوادبکندسزاوارتربهتعظیماستازآنکهدیگریراتعلیمدهدوادببیاموزد.

»نهج البالغه ـ دشتی، 1389: 454«

 مانند جلسات قبل دانش آموزان را به انس با قرآن تشویق می کنیم:

ازشما بخوانم.کدامیک را قرآن از آیاتی امروزمنموفقشدم دانشآموزانعزیز
امروزیادیروزتوانستقسمتیازقرآنرابخواند؟

کدفیلم55
روشتدریس
درسدوم
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 یادآوری سورۀ ناس 2

ـجمعخوانیآهنگیندانشآموزان ـ
ــخواندنانفرادیدانشآموزانداوطلب

یادآوری عالمت تشدید )-ّ         (.  3

بیانعالمتتشدیدازکلماتیاستفادهمیکنیمکهدانشآموزاندرکتاب برای الف(
فارسیپایٔهاولآموختهاند.

»بَننا« بهصورت را کلمه این سپس و نوشته تابلو روی را »بَّنا« مانند کلمهای ب(
دستهجمعی صورت به میخواهیم آنها از ما، طرف از صحیح اشارٔه با و مینویسیم

بخشبخشبخوانند.

 آموزش لوحۀ عبارات قرآنی 4

بخشبخش دستـهجمعی صورت به لوحه روی از ما،دانشآموزان اشارٔه با ــ
میخوانند.

ــبااشارٔهما،تعدادیازدانشآموزانبهصورتانفرادیبخشبخشمیخوانند.

کدفیلم54
روشتدریسنمادو

قاعدهتشدید
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 تذکر
ــاشارٔهمابهصورتُغلوشدهوهمراهبامکثقابلتوجهباشد.

ــجهتتمرکزودقتدانشآموزانوجلوگیریازجلوتررفتندرخواندن،هرازگاهیدربینبخشها
گریزیبزنیم.

 خواندن از روی کتاب 5

ازترکیبهای تعدادی آنهامیخواهیمهرکدام از تعداددانشآموزان، به باتوجه بالوحه پسازکار
جدولراازرویکتاببهصورتانفرادیبخوانندوسایردانشآموزانخطببرند.

 انس با قرآن در خانه 6

درپایانجلسه،دانشآموزانرابهخواندنقرآندرخانهتشویقمیکنیم.

     جلسۀ دوم .....................................................................
 انس با قرآن 1

هماهنگیبینگفتارورفتاروحتیتقدمعملبرگفتارراموردتأکیدقراردادهومیفرماید: امامعلی

َو َقد َارَعدوا َو َابَرقوا َو َمَع ٰهَذیِن االَمَریِن الَفَشُل َو لَسنا ُنرِعـُد َحّتٰى نوِقَع َو ال ُنـسیُل َحّتٰى ُنمِطـَر.

چونرعدخروشیدندوچونبرقدرخشیدند،اماکاریازپیشنبردندوسرانجامسستگردیدند!ولیما
اینگونهنیستیم،تاعملنکنیمرعدوبرقینداریم،وتانباریمسیلجارینمیسازیم.«

                                                                                                                                                     »نهج البالغه ـ دشتی، 1389: 34«

دانشآموزانعزیز!امروزمنموفقشدمآیاتیازقرآنرابخوانم.منآیات...ازسورٔه...راخواندم.
کدامیکازشماامروزیادیروزتوانستقسمتیازقرآنرابخواند؟

 پرسش از تکلیف جلسۀ قبل )انس با قرآن در خانه( 2

ازدانشآموزانمیپرسیمکهبچهها!ازکتابهایدرسی،چهکلماتیپیداکردیدکهدارایتشدیدبودند؟

 یادآوری سورۀ  فلق 3

ازدانشآموزانمیخواهیمسورٔهفلقرابهصورتآهنگینجمعخوانیکنندوچندنفرداوطلبنیزبه
صورتانفرادیبخوانند.
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 آموزش روخوانی لوحه 4

ــبااشارٔهمادانشآموزانازرویلوحهبهصورتدستهجمعیبخشبخشمیخوانند.
ــبااشارٔهماتعدادیازدانشآموزانبهصورتانفرادیبخشبخشمیخوانند.

 تذکر
برایتقویتمهارتخواندنحرفدارایتشدید،باپرسشازدانشآموزاندوبارخواندنحرفمشدد
رایادآوریمیکنیم.دراینجامیتوانیمتوضیحاتجلسٔهقبلراازآنهابخواهیمومیپرسیمبچههاتشدید

چیست؟
آنهاجوابمیدهندکهازجنسهمانحرفیاستکهتشدیدرویآنقراردارد،اماساکناست.

 خواندن از روی کتاب 5

ازدانشآموزانمیخواهیمهرکدامیکیاچندکلمهیایکعبارتراازرویکتاببهصورتشمرده
بخوانند.

درهرحالدانشآموزانراتشویقمیکنیمودرصورتاشکال،بهرفعاشکالروخوانیآنهامیپردازیم.

    مراحل رفع اشکاالت روخوانی   

الف(میخواهیمیکباردیگرآرامتروبادقتبخواند
ب(مقایسٔهشکلصحیحوغلطکلمهیاعبارتغلطخواندهشده

ج(بخشخوانی.

 تذکر
بهدانشآموزاجازهدهیمتاپایانعبارتیراکهبرایشمشخصکردهایمرابخواند،سپسبهرفعاشکال

بپردازیم.
ازدانشآموزان آیاتوعباراتهرکدام معنای تقویتدرک ازرفعاشکاالتروخوانی،جهت پس
آنها از »َربِّکَ «رسیدند، و »بَِحمدِ  « »تََقبَّل«، »َربَّنا  «، »َیتََفکَّرونَ  «، »َرّبی«، »کُلّ«، »َرِبّ  «، کلمات به

میخواهیممعنیاینکلماترابگویند.

    نکته
توقعنداشتهباشیمکهدانشآموزانعینمعنایکلمهرابرایمابگوید؛مثالًاگرکلمٔه»یََتَفکَّروَن«را»فکر«

یا»فکرکردن«معناکردازاومیپذیریم.
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 انس با قرآن در خانه 6

درپایانجلسه،دانشآموزانرابهخواندنقرآندرخانهتشویقمیکنیم.

     جلسۀ سوم ....................................................................
 انس با قرآن 1

عرضکردم: مفّصلگوید:بهامامصادق
ازچهراهیمیتوانبهدستآوردکهچهکسیاهلنجاتاست؟فرمود:»هرکسکردارشباگفتارش
او ایمان همانا نیست، موافق گفتارش با کهکردارش هر و ثبتشده، برایش نجات موافقاست،گواهی

عاریتاستودرمعرضزوالمیباشد.«
»کلینی،ترجمٔهکمرهای،1375،ج483:6«

دانشآموزانعزیز!امروزمنموفقشدمآیاتیازقرآنرابخوانم.منآیات...ازسورٔه...راخواندم.
کدامیکازشماامروزیادیروزتوانستقسمتیازقرآنرابخواند؟

 پرسش از آموخته های جلسۀ قبل 2

 یادآوری سورۀ نصر 3

 آموزش پیام قرآنی 4
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 پیشنهاد تدریس 

صحبت خوباستکهدرابتداباتوجهبهکتابهدیههایآسماندرکالسدومدرموردپیامبراکرم
کنیم،واینکهجبرئیلامیناولینآیاتخداوندرادرغارحرابرایایشانتالوتکردند.همچنینعبارتابتدای

سورهٔعلق»اقرأ«بخوانوارتباطآنبامعنیعبارت»قرآن«خواندن،خداوندچهانتظاریازمادارد؟
میتوانیمباطرحبرخیازسؤاالتدانشآموزانرابهمعنیپیامقرآنیهدایتکنیم:قرآنکریم»سخن
خداوند«برایچهکسانیاست؟دانشمندان،دانشآموزان،معلمان،کشاورزان،آهنگران،پزشکانیا....با
گفتوگودراینمواردوهدایتدانشآموزانبهاینمطالبمهماشارهخواهندکردکهسخنخداوندبرای
گروهیاصنفخاصینیست.همانطورکهخداوندمیفرمایدقرآنسخنخداوندبرایمردماست.»ٰهذا

بَیاُنِللّناس«
نیزاستفادهمیکنیم.دراینتصاویرچهکسانیحضوردارند؟روحانی،دانشآموز، ازتصویرکتاب

پیرمرد،جوانباشغلهایمختلفومتفاوت،همگیدرحالخواندنسخنخداوندهستند.
 آموزش روخوانی لوحه و توجه به حروف ناخوانا 5

از نفر چند همچنین میکنند. بخشخوانی دستهجمعی صورت به دانشآموزان ما، صحیح اشاره با
دانشآموزانبهصورتانفرادیبااشارٔهمابخشبخشمیخوانند.

    چندنکته
 ــدراینصفحه،درکلماتیکهالفکوچکرویحرفناخوانای»ی«قراردارد،اشارهمتحرکاست

وازحرفقبلبهسویالفکوچکاشارهمیکنیم.
آنها به را آبی بودنحروف ناخوانا مناسب، باطرحسؤالهای دانشآموزان، ــدرحینبخشخوانی

یادآوریمیکنیم.

 خواندن از روی کتاب 6

ازهرکدامازدانشآموزانمیخواهیمقسمتیازیکسطرراازرویکتاببهصورتانفرادیشمرده
بخوانندوازسایردانشآموزانمیخواهیمخطببرند.

 تذکر
سعیمیکنیمبهصورتتصادفیانتخابکنیموخواندندانشآموزانبهترتیبخاصی)مثالًترتیبمیز(

نباشد.

 انس با قرآن در خانه 7

درپایانجلسه،دانشآموزانرابهخواندنقرآندرخانهتشویقمیکنیم.
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     جلسۀ چهارم ...................................................................
انس با قرآن 1

دانشآموزانعزیز!امروزمنموفقشدمآیاتیازقرآنرابخوانم.منآیات...ازسورٔه...راخواندم.
کدامیکازشماامروزیادیروزتوانستقسمتیازقرآنرابخواند؟

 پرسش از مطالب جلسۀ قبل 2

 یادآوری سورۀ کوثر 3

 آموزش روخوانی عبارات دارای اتصال از روی لوحه 4

انفرادیبخشخوانی بهصورت بهصورتدستهجمعیوسپس ابتدا ما،دانشآموزان اشارٔهصحیح با
میکنند.

    نکته
یا ـْـ( )ـ بیانمیکنیمکههرجاعالمتسکون برایدانشآموزان را نکته این اتصاالت، برایتوضیح 
ـّـ(دیدید،ایندوباحرکتقبلازخودخواندهمیشوند؛خواهبینآنهاحروفناخواناوجودداشته تشدید)ـ
باشدیاوجودنداشتهباشدوچندبارایننکتهرادرحیناشارهبهلوحهبهدانشآموزانیادآوریمیکنیم.

هرگاهبهاتصاالتمیرسیمازدانشآموزانمیپرسیم:بچههاچرابهاینصورتخواندید؟وانتظارداریم
ـْـ(میبینیموتشدیدوسکون ـّـ(میبینیم،یاعالمتسکون)ـ آنهاجوابدهند:چوناینجاعالمتتشدید)ـ

باحرکتقبلخواندهمیشوند.

 تذکر
مکثقابلتوجههمراهباغلورادرهنگاماشارهفراموشنکنیم.

 خواندن از روی کتاب 5

ازدانشآموزانمیخواهیمهرکدامیکسطرازاینصفحهراانفرادیوبهصورتشمردهبخوانند.پس
ازخواندنهرسطرورفعاشکاالتروخوانیهردانشآموز،ازویمیخواهیممعنیکلماتیراکهدرسطر
،» خواندهشدهمیداندبرایمابگوید.معموالًاغلبدانشآموزاندراینصفحهمعنیکلمات»اللّٰه«،»َرِبّ

العالَمیَن«رامیدانند. »َزیتون«ویاترکیب»َرِبّ

 انس با قرآن در خانه 6

درپایانجلسه،دانشآموزانرابهخواندنقرآندرخانهتشویقمیکنیم.
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     اهداف   

تواناییروخوانیسورٔهحمد 1

تواناییخواندنکلماتوعباراتقرآنیدارایحرف»ك« 2

آشناییباپیامقرآنیدربارٔهنیکوکاران 3

عالقهبهخواندنزیباوآهنگینسورٔهحمد 4

تقویتعالقهبهیادگیریوخواندنمستمرقرآنکریم. 5

     جلسۀ اول .......................................................

 انس با قرآن 1

روایتشدهکهخداوندبهبعضیازپیامبرانبنیاسراییلوحیفرمودکه:

َفاسـتَـحی ِمّنی ِعظ نَفـَسَك؛ َفِاِن اتَّـَعظـَت َفـِعـِظ الـّنـاَس، َو ِاال ّ
خودترااندرزده،اگرپندپذیرشدی،آنگاهمردمرااندرزده،وگرنهازمنشرمکن.

»  ورام بن ابی فراس، 1410، ج 1، 239«

از آیات... من بخوانم. را قرآن از آیاتی موفقشدم من امروز عزیز! دانشآموزان
سورٔه...راخواندم.کدامیکازشماامروزیادیروزتوانستقسمتیازقرآنرابخواند؟

 پرسش از تکلیف جلسۀ قبل 2

 آموزش روخوانی سورۀ حمد از روی لوحه 3

بهصورت ما، صحیح اشارٔه با میخواهیم دانشآموزان از لوحه، نصب از پس
دستهجمعیبخشبخشبخوانند.

عبارتاول،دوموسومراکهخواندندبهکلمٔه»مالك«درسطرچهارمکهرسیدیم
و میکنیم اشاره را ادامٔهسوره و میدهیم توضیح گذرا بهصورتخیلی را »ك« نماد

سورۀ حمد؛ » ك « )کاف بدون سرکج(درس سوم

کدفیلم56
آموزشکافبدون

سرکج
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دانشآموزاندستهجمعیبخشخوانیمیکنندوسپسچندنفرهمبااشارٔهمابهصورتانفرادیبخشبخش

میخواند.
نحوهٔ توضیح نماد » ك «:درآموزشایننمادنیزازآموختههایپیشیندانشآموزانکمکمیگیریم
وفارسیرادرخدمتآموزشقرآنقرارمیدهیم.بهاینترتیبکهچندکلمهماننداردک،نمک،کیک
و...کهبهحرف»ک«ختممیشوندرارویتابلومینویسیموازدانشآموزانمیخواهیماینکلماترا
ـْـ(ترکیبمیکنیموبااشارهبهحرکات ـُـ(وعالمتسکون)ـ ـ

ـِ ـ ـَ بخوانند.سپسحرف»ک«راباحرکات)ـ
ازدانشآموزانمیخواهیمبهصورتدستهجمعیبخشبخشبخوانند.سپسمیگوییم:بچهها!درکلمات
ـْـ( ـُـ(وعالمتسکون)ـ

ـِ
ـَ قرآنیحرف»ک«بهصورت»ك«نوشتهمیشودوشکل»ك«رانیزباحرکات)ـ

ترکیبکردهوازدانشآموزانمیخواهیمکهبااشارٔهمابهصورتدستهجمعیبخشخوانیکنندوپساز
اینتوضیحمختصرکاربالوحهراادامهمیدهیم.

    نکته
 ایننمادراهمچونسایرنمادهاوقواعدروخوانیدیگر،حداکثرطیدودقیقهتوضیحمیدهیموبهادامٔه

روخوانیازرویلوحهمیپردازیم؛چراکهنبایدبهجایآموزشمهارت،قاعدهآموزیکنیم.

 تذکر
ــ هدفازکاربالوحهشرطیسازیچشمدانشآموزاننسبتبهحرکاتقرآناست.بنابراین،هرجا
رویحرفیحرکتیاعالمتیباشد،بههیچوجهبهحرفاشارهنمیکنیم،بلکهاشارهمابهحرکتیاعالمت

است.
 ــ ُغلوشدهاشارهکنیمتادانشآموزتفکیکرااحساسکندوایناشارههمراهبامکثقابلتوجهباشد.

 خواندن از روی کتاب 3

   نکته
 اغلبدانشآموزاندراینصفحهبامعنایکلمات»ِاسم«،»َاللّه«،»َرحٰمن«،»َرحیم«،»َرّب«،»ماِلک«،

حیِم«و»َالَحمُدِللّٰه«آشناهستند. حٰمِنالـرَّ »ُمسَتقیم«،ویاترکیبکلمات»ِبسِماللِّهالـرَّ

 گوش دادن به قرائت سورۀ حمد 5

گوش ابتدا دستورالعمل، طبق آنها و میکنیم پخش دانشآموزان برای را حمد سورٔه قرائت صوت
میکنند،سپسهمراهباآنزمزمهمیکنندودرمرتبٔهسومباآنبلندمیخوانند.
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 تذکر
ــ درجلساتاولیهبهتراستهنگامپخشقرائت،بهلوحهاشارهکنیمونظردانشآموزانرابهآنجلب
نماییمودرطیپیشرفتتدریجی،ازآنهابخواهیمهنگامپخشقرائت،ازرویکتابخطببرند.درادامه
ازدانشآموزانداوطلبمیخواهیمازرویکتابوحتیاالمکانشبیهبهقرائتپخششده،سورٔهحمد

رابخوانند.
ــ     درهنگامپخشقرائت،اشارهبهلوحهبایستیبهصورتکلیواشارهبهزیرکلماتباشد.

 انس با قرآن در خانه 6

درپایانجلسه،دانشآموزانرابهخواندنقرآندرخانهتشویقمیکنیم.

     جلسۀ دوم .....................................................................
 انس با قرآن 1

درفرازیازدعاهایتکاندهندهاشاینچنینمیفرمایند: امامزینالعابدین

َالّلٰـُهمَّ ِاّنی ُاصِبـُح َو ُامـسی ُمستَـِقالًّ لِـَعـَمـلی
                                                                                                                            »کبیر مدنی، 1409، ج 7: 256«

خداوندا!همانامنشبرابهصبح،وصبحرابهشبمیرسانم،درحالیکهعملخودرااندکمیبینم.

دانشآموزانعزیز!منامروزموفقشدمآیاتیازقرآنرابخوانم.منآیات...ازسورٔه....راخواندم.
کدامیکازشماامروزیادیروزتوانستقسمتیازقرآنرابخواند؟

 پخش سورۀ حمد و خواندن دسته جمعی و سپس انفرادی دانش آموزان 2

توجه کلمات، به کلی اشارٔه با است بهتر دانشآموزان دستهجمعی خواندن و قرائت پخش هنگام
دانشآموزانرابهلوحهجلبکنیمودرهنگامفردخوانیبهتراستدانشآموزازرویکتاببخواندوسایر

دانشآموزانهمازرویکتابخطببرند.
 آموزش روخوانی کلمات و عبارات از روی لوحه 3

ــخواندندستهجمعیوانفرادی
خواندن از روی کتاب 4

درایـنصـفحهمعنـایکـلمات»َرحَمِتَک«و»ِلُیوُسَف«راازدانشآموزانیکهعباراتدارایاینکلمات
رامیخوانندمیپرسیم.
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 انس با قرآن در خانه 5

درپایانجلسه،دانشآموزانرابهخواندن
قرآندرخانهتشویقمیکنیم.

     جلسۀ سوم ....................................................................
 انس با قرآن 1

میفرمایند: امامعلی

ن... ُیـبالِـُغ فی الـَموِعظَةِ، َو ال َیتَّـِعـُظ؛ َفـُهَو بِالـَقوِل ُمـِدلُّ َو ِمـَن الَعـَمـِل ُمـِقلُّ ال تَـُكن ِممَّ

مانندکسیمباشکه...درپنددادنمبالغهمیکند،اماخودپندپذیرنمیباشد.سخنبسیارمیگوید،اما
کردارخوباواندکاست.

»نهج البالغه ـ دشتی، 1389: 472«

آیاتیازقرآنرابخوانم.منآیات...ازسورٔه...راخواندم. دانشآموزانعزیز!امروزموفقشدم
کدامیکازشماامروزیادیروزتوانستقسمتیازقرآنرابخواند؟

 پرسش از مطالب جلسۀ قبل 2

 آموزش پیام قرآنی 3
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  پیشنهاد تدریس 
نامچهکسانی»محسن«یا»احسان«است؟

محسنیعنیچه؟
بهمعنیعبارتمحسناشارهکنیم.نیکوکاربهچهکسانینیکوکارمیگوییم؟ازتصاویرموجوددرکتاب

استفادهکنیم،کسیکهبهعیادتمیرود،آبدادنبهگیاهانو...
ازمفاهیمآیاتموجوددرکتابمیتوانیمنهایتاستفادهراببریم

دراینآیاتآمدهاستکهانسانرابهبهترینونیکوترینحالتخلقکردهاست
مثال: بود. نیکوکارانخواهند از نیز دهند انجام حالت و روش بهترین به را کاری که کسانی پس
دهد. می انجام ممکن حالت بهترین به را مدرسه عالیتهای ف خواند. می درس خوب که دانشآموزی
دانشآموزیکهخوبنقاشیمیکندویارنگآمیزیزیباییراانجاممیدهد.دربخشیازآیاتنیزبهکسانی

کهباپدرومادرخودخوبرفتارمیکنندنیزنیکوکارمیگویند
هدفازپیامقرآنیایجادتفکروتدبردرآیاتوبهکارگیریآندرعملاست.لطفاًازارتباطپیامقرآنیبا
سایرآیاتغافلنشوید.ارتباطمعنیآیاتبایکدیگرنیزموجبانسوارتباطعمیققلبیوذهنیباقرآنخواهد

شد.

 خواندن عبارات قرآنی از روی کتاب 4

ازدانشآموزانمیخواهیمهرکدامیکسطر
یاقسمتیازیکسطررابهصورتآراموشمرده

بخوانند.
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    چندنکته
درمراحلاولیه،تپقزدنوبازگشتپیاپیدانشآموزان،یاحتیخواندنآنهابهصورتبخشبخش 1

طبیعیاستواینگونهخواندنگامیاستدرجهتشمردهخوانیوسپسروانخوانیآنها.بنابراین،بهدور
ازشتابوباتشویقهایبهجا،دانشآموزانرادرمسیریادگیریقرآنحمایتوهدایتمیکنیم.

بهتراستقبلازخواندنبرایکالس،بهدانشآموزانفرصتدهیمچنددقیقهعباراتاینصفحه 2

رابرایخودپیشخوانیکنند.

 تذکر
درهرحالتی،حتیدرصورتخواندنهمراهبااشکال،دانشآموزانراپسازخواندنهرعبارتمورد

تشویققرارمیدهیمودرصورتداشتناشکال،رفعاشکالمیکنیم.

 مراحل رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان

الف(میخواهیمیکباردیگرآرامتروبادقتبخواند
ب(مقایسٔهشکلصحیحوغلطکلمهیاعبارتغلطخواندهشده

ج(بخشخوانی

 تذکر
ــبهدانشآموزاجازهدهیمتاپایانعبارتیراکهبرایشمشخصکردهایمرابخواند،سپسبهرفعاشکال

بپردازیم.
ــپسازرفعاشکاالتروخوانی،ازکلماتیکهمعنیآنهارامیدانندمیپرسیم)منظورکلماتآشناو

پرکاربردمیباشد.(

اغلبدانشآموزاندراینصفحهباکلماتیچون:»محسنین«،»الله«،»انسان«،»والدین«،»احسان«و
»خلق«آشناهستندکهمعنایاینکلماترادرحدفهمدانشآموزانازآنهامیپرسیم.

میتوانیمپسازانجاماینمراحل،اینپرسشرامطرحکنیمکهدانشآموزانعزیز!آیاتاینصفحهدر
موردچهکسانیداردصحبتمیکند؟یااینکهچهارتباطیبیناینآیاتوتصویروجوددارد؟

 انس با قرآن در خانه 5

درپایانجلسه،دانشآموزانرابهخواندنقرآندرخانهتشویقمیکنیم.
پیامقرآنیدرسرابخوانوسهموردازکارهاییراکهنیکوکارانانجاممیدهندرانامببر.
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     جلسۀ چهارم ...................................................................
 انس با قرآن 1

میفرماید: امامعلی

ِاّنی اِلَرَفع نَفسی َان َانَهی الّناَس َعّما لَسُت َانـتَهی َعنـُه، َاو َامـَرُهم بِما ال َاسـِبقـُهم ِالَیِه بِـَعـَمـلی

منشأنخودرابرترازآنمیدانمکهمردمراازچیزیبازدارمکهخودمآنراترکنمیکنمیابهکاری
فرمانشاندهمکهخودجلوترازآنهابهآنعملنکنم.

»لیثی واسطی، 1376: 170«

دانشآموزانعزیز!امروزمنموفقشدمآیاتیازقرآنرابخوانم.منآیات...ازسورٔه...راخواندم.
کدامیکازشماامروزیادیروزتوانستقسمتیازقرآنرابخواند؟

 پرسش از مطالب جلسۀ قبل 2

 خواندن عبارات قرآنی از روی کتاب 3

هداء«. میتوانیمپیشازخواندندانشآموزان،ترکیبهاییمانند»یاسیدالشُّ
ابتدا بخواهیم دانشآموزان از و بنویسیم تابلو روی را مان« الزَّ صاِحَب »یا و الَعباس« َابَالفضِل »یا
به اشاره با سپس بخوانند. را ترکیبها این بخشبخش بهصورت ما، اشارٔه با سپس و کلی بهصورت
ـّـ(وخواندهنشدنآنهاباحرکاتقبلازخودواتصالایندوبهحروف ـْـ(وتشدید)ـ عالمتهایسکون)ـ
این از هرکدامقسمتی دانشآموزانمیخواهیم از اشارهمیکنیم.سپس دارند قرار آنها بین که ناخوانا

عباراترابخوانند.

 انجام فعالیت 4

ازدانشآموزانمیخواهیماینعباراتقرآنیرادرگروهخودبخوانند.سپسباتوجهبهتوضیحاتیکه
درباالدادهشد،پسازمشخصکردنمحِلاتصال،فلشمربوطرادرکتابخودرسمکنند.

 انس با قرآن در خانه 5

درپایانجلسه،دانشآموزانرابهخواندنقرآندرخانهتشویقمیکنیم.
سعیکنبهکمکخانوادٔهخودبهتدریجسورٔهحمدراحفظکنی.
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     اهداف   

تواناییروخوانیسورٔهناس 1

تواناییخواندنکلماتوعباراتقرآنیدارایحرف»ـة،ة« 2

آشناییباپیامقرآنیپرهیزازاسراف 3

عالقهبهخواندنزیباوآهنگینسورٔهناس 4

تقویتعالقهبهیادگیریوخواندنمستمرقرآنکریم 5

     جلسۀ اول .....................................................................
 انس با قرآن 1

میفرماید: امامعلی

»لََعَن الـّلٰـُه اآلِمریَن بِالَمعروِف الّتاِرکیَن لَُه، َو النّاهیَن َعِن الُمنکَِر العاِملیَن بِـِه«
نفرینبرآنانکهامربهمعروفمیکنندوخودترکمینمایند،نهیازمنکردارندوخودمرتکبآنمیشوند.
» نهج البالغه ـ دشتی، 1389: 174«

دانشآموزانعزیز!امروزمنموفقشدمآیاتیازقرآنرابخوانم.منآیات...ازسورٔه...راخواندم.
کدامیکازشماامروزیادیروزتوانستقسمتیازقرآنرابخواند؟

ابتداچندکلمٔهآشنامانند»دوست«،»نعمت«و»رحمت«رارویتابلومینویسیمومیگوییم:»بچههای
ـُـ( ـ

ـِ ـ ـَ عزیز!درکلماتقرآنی،گاهیشکل»ت«بهصورت»ـة«یا»ة«نیزنوشتهمیشود،سپسحرکات)ـ
را ترکیبات این میخواهیم دانشآموزان از بهحرکات، اشاره با و میکنیم ترکیب نیز دوشکل این با را
نیزبخشبخشبخوانندوپسازآنازدانشآموزانمیخواهیمادامٔهسورهراازسطرششمبااشارٔهما،

دستهجمعیبخشخوانیکنند.

درس
سورۀ ناس ؛ ـه .. ،  ه ..  )تاء گرد(چهارم
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 گوش دادن به قرائت 2

سورهٔناسطبقدستورالعمل)گوشکردن،زمزمهکردن،وبلندخواندن(
دراینجانیزمیتوانیمهمزمانباگوشدادندانشآموزانبااشارهٔکلیبهکلماتتوجهآنها
رابهلوحهجلبکنیموبعدازشنیدنقرائتصوتیازچنددانشآموزداوطلببخواهیمبه

صورتانفرادیازرویکتاببخوانندوبقیٔهدانشآموزانازرویکتابخطببرند.

 انس با قرآن در خانه 3

درپایاناینجلسه،دانشآموزانرابهخواندنسورٔهناسدرخانهتشویقمیکنیم.

     جلسۀ دوم .......................................................
 انس با قرآن 1

:بدبختترینمردمراکسیمیداندکهنزدمردمبهعلمشناختهشده عیسیابنمریم
باشد،بدونآنکهعملیداشتهباشد:

َاشـَقی الّناِس َمن ُهـَو َمعـروٌف ِعنـَد الّناِس بِـِعـلـِمـِه َمجـهوٌل بِـَعـَمـلِـِه
                                                                                                                       »مجلسی، 1403، ج 2: 52«

دانشآموزانعزیزامروزمنموفقشدمآیاتیازقرآنرابخوانم،منآیات...ازسورٔه...
راخواندم.کدامیکازشماامروزیادیروزتوانستقسمتیازقرآنرابخواند؟

پرسش از مطالب جلسه قبل 2

 آموزش روخوانی کلمات و عبارات از روی لوحه 3

 خواندن از روی کتاب 4

 انس با قرآن در خانه 5

درپایاناینجلسه،دانشآموزانبهخواندنعبارتقرآنیدرخانهتشویقمیکنیم.

     جلسۀ سوم و چهارم  ..............................................
 انس با قرآن 1

ازحضرتپیغمبر)ص(روایتاستکهفرمودند:
»اهلجهنم،ازبویعالمیکهبهعلمخودعملنکردهباشدمتأذیمیشوند.«

»تحفۀ االولیا، ترجمۀ اصول کافی، ج 1: ص 171«

کدفیلم57
درسچهارمآموزش

تاءتأنیث

کدفیلم58
تمرینوتثبیتتمرین
عباراتداراینمادو

قاعدهتاءتأنیث
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دانشآموزانعزیز!منامروزموفقشدمآیاتیازقرآنرابخوانم.منآیات...ازسورٔه...راخواندم.

کدامیکازشماامروزیادیروزتوانستقسمتیازقرآنرابخواند؟

 پرسش از مطالب جلسۀ قبل 2

 آموزش پیام قرآنی 3

  پیشنهاد تدریس 
پیامقرآنیبههمراهمعنیآنتوسطیکیازدانشآموزانخواندهشود.

نوشیدن، آشامیدن، = َواشَربو مثال کلمات این خانواده هم و بپردازیم شده مشخص کلمات معنی به
ذهن در عبارات این که میشود باعث اینصورت به کلمات به پرداختن اسراف، = بیاشامید،التسرفوا

دانشآموزانتثبیتشود.
برایفهمعبارتقرآنیازتصاویراستفادهکنیم.دردرسهایگذشتهخواندیمکهخداوندبخشندهاست
وبهمانعمتهایزیادیدادهاست.حاالبهتصاویرنگاهکنیددراینجشنیکهدانشآموزانگرفتهاندبرخی

درحالهدردادننعمتهایخداوندهستند.خوبنگاهکنیدومواردرابیانکنید.
کتاب ادامه کهدر قرآنی مفاهیم و ازعبارات 
آیات این طبق کنیم. می استفاده نیز است آمده
خداوندبهغذاهایپاکاشارهکردهاست.بهاینکه
نعمتهایبیشماریرابخشیده،خداونددوست
نداردکهدراستفادهازایننعمتهااسرافکنیم.
درآموزههایدینیماوجودداردکهحتیاگر
کناررودخانههمکههستیددراستفادهکردنازآب
اسرافنکنید.)میتوانیمازتصویریکهدرکتاب

آمدهاستاستفادهکنیم.(

 خواندن از روی کتاب 4

 انس با قرآن در خانه 5

درپایاناینجلسه،دانشآموزانرابهتکلیف
انسباقرآندرخانهتشویقمیکنیم.
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     اهداف   

درس
ـپنجم ـٌ ـ ـٍ ـ ـً سورۀ فلق  ـ

تواناییخواندنسورٔهفلق 1

عالقهبهزیباخواندنسورٔهفلق 2

آشناییباشکلهایمختلفتنوین 3

تواناییروخوانیعباراتقرآنیدارایتنوین 4

آشناییباپیامقرآنیکههمٔهنعمتهاازخداونداست. 5

     جلسۀ اول .......................................................
 انس با قرآن 1

کهفرمودند: امامصادق

فا ِانَّ العالَِم ِاذا لَم َیعَمل بِِعلِمِه، َزلَّت َموِعظَُتُه َعِن الُقلوِب، کَما َیِزلُّ الَمطَُر َعِن الصَّ
                                                                                                                               »کلینی، 1407، ج 1: 44«

عالمهرگاهبهعلمخودعملنکند،اندرزهایشبردلهامیلغزد،چنانکهباران
برسنگصافمیلغزد.

من امروز عزیز! دانشآموزان
بخوانم. را قرآن از آیاتی شدم موفق
آیات...ازسورٔه...راخواندم. من
دیروز یا امروز شما از کدامیک

توانستقسمتیازقرآنرابخواند؟

کدفیلم59
تدریسنمادوقاعدٔه

تنوین
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 پرسش از تکلیف جلسه قبل 2

 آموزش نماد تنوین کسره )ــٍـ(  3

ـْـ( ـ(بهعالمتسکون)ـ
ـِ ـْن(رارویتابلومینویسیموازحرکت)ـ ـِ ( برایآموزشایننمادابتدا

بااشارٔهماجمعخوانیکنندواینکاررادوسهبارتکرار اشارهمیکنیموازدانشآموزانمیخواهیم
ـ(دیگرکنارآنقرارمیدهیمتاشکل ـِ ـ(راروبهرویآنقرارمیدهیمویک)ـ ـِ میکنیمسپسحرکت)ـ
ساکن نون نمایندگی به دوم ـ( ـِ )ـ که میدهیم دانشآموزان به را توضیح این و شود ایجاد ـ( )ــٍ تنوین
ْن(خواندهمیشودوبااشارٔهصحیحازآنهامیخواهیمهردوشکلرا ـِ آمدهاستوبههمانشکل)ـ
جمعخوانیکنند.بایدتوجهداشتكههنگامخواندنتنوینتوسطدانشآموزان،صداینونشنیدهشود

كهباحركتكسرهاشتباهنشود.

    چندنکته
ــبهتراستتنوینكسرهراابتداهنگامآموزشسورهفلقودرعبارتسوم)دردكمهیغاِسٍق(توضیح

دادوبعدبهجدولتركیبحروفباتنوینكسرهمراجعهكردوآنراتعمیمداد.
ــدرآموزشقواعدروخوانیدونكتهرابایستیمدنظرقرارداد؛یكیاینكهقاعدهرادرحینآموزش
روخوانیوهرجابهآنقاعدهرسیدیمتوضیحدهیم.دوماینكهازقاعدهمحوریپرهیزكردوآموزشقواعد

راخیلیكوتاهوگذراآموزشدادوبیشترینزمانراصرفخواندندانشآموزانكرد.

 آموزش ترکیب ها و عبارات از روی لوحه 4

پسازنصبلوحهازدانشآموزانمیخواهیمبااشارٔهمابهصورتجمعیبخشخوانیکنند.ایندو
صفحهرابههمینصورتبخشخوانیمیکنند.

 تذکر
 حروفدارایتنوین،جزواشاراتثابتهستند.بنابراین،دراشاره،بهحروفکارینداریموفقطبه

تنویناشارهمیکنیم.

 خواندن دانش آموزان از روی کتاب 5

 تذکر
ّما«میخوانندبانشاندادن گاهیدانشآموزانکلمٔه»ما«درآیٔهدومسورٔهفلقرامشّددوبهصورت»َشِرّ
النَّّفاثاِت« »ما«وتشدیدنداشتنآن،رفعاشکالمیکنیم.گاهیدرآیٔهچهارمتشدید»نـ«رادرعبارت»َشِرّ

تلفظنمیکنندکهبانشاندادنتشدید»نّـ«وبخشخوانیدانشآموزانایناشکالرابرطرفمیکنیم.
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 شنیدن قرائت سورۀ فلق و خواندن به همراه آن و خط بردن از روی کتاب 6

 انس با قرآن در خانه 7

درپایاناینجلسه،دانشآموزانرابهخواندنسورٔهفلقدرخانهتشویقمیکنیم.

     جلسۀ دوم .....................................................................
 انس با قرآن 1

میفرماید: امامعلی

ُه َسمٌع َو ال َیعِدُلُه نَفٌع ما َسکََت َعنُه لِساُن الَقوِل َو نَطََق بِه ی لِساُن الَعقِل ِانَّ الَوَعَظ الَّذی ال َیُمجُّ
                                                                                                                                                            »تمیمی آمدی، 1410: 231«

قطعاًپندیکههیچگوشیآنراردنکندوهیچسودیباآنبرابرینکند،پندیاستکهزبانگفتارازآن
خاموشباشدوزبانکرداربدانگویاگردد.

دانشآموزانعزیز!امروزمنموفقشدمآیاتیازقرآنرابخوانم.منآیات...ازسورٔه...راخواندم.
کدامیکازشماامروزیادیروزتوانستقسمتیازقرآنرابخواند؟

 پرسش از تکلیف جلسۀ قبل 2

 پخش صوت سورۀ فلق و همخوانی دانش آموزان با آن 3

 تذکر
درآموزشقرآندورٔهابتدایی،پخشقرائتصوتیهمیشهپـسازروخـوانیخوددانشآموزانمیباشد؛
یعنیپخشقرائتصوتیدرپایانهمانجلسهیادرابتدایجلسٔهبعدصورتمیگیرد.بنابراین،همواره

شیؤهدیداریبرشیؤهشنیداریدرآموزشمامقّدماست.

 آموزش کلمات و عبارات قرآنی از روی لوحه 4

 خواندن از روی کتاب 5

 تذکر
ــ درآموزشلوحه،دانشآموزانبااشارٔهصحیحمابخشخوانیمیکنندودرخواندنازرویکتاب

شمردهمیخوانند.
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ــ دربخشخوانیازرویلوحهوقفنداریم،ولیدرشمردهخوانیازرویکتابدانشآموزاندرپایان

عباراتوقفمیکنند.

 آموزش پیام قرآنی 6

 پیشنهاد تدریس 
پیامقرآنیبههمراهمعنیآنتوسطیکیازدانشآموزانخواندهشود.

بهمفاهیموآیاتیکهدرهفتههایگذشتهدردرسهایقبلخواندیماشارهمیکنیم،خداوندبخشندهاست،
مهرباناست،نعمتهایبیشماریرابهمابخشیدهاستکهازشمارشآنناتوانهستیم.

بهعبارتنعمتواللهاشارهکنیمومعنیآنراجهتتأکیدبیشتربیانکنیم.
ازدانشآموزانبخواهیمدرداخلدفترخودشانیکجدولبکشندوبههرمقدارکهمیتوانندنعمتهای

خداوندرانامببرندوبنویسند.همانند

به نام خداوند بخشندۀ مهربان 

نعمت هایی که خدا در بدن قرار 
داده است 

نعمت هایی  که خدا در زمین قرار 
داده است 

نعمت هایی که خدا در آسمان قرار 
داده است 

ایخدایمهربانازتومتشکرمکهبهمااینهمهنعمتبخشیدهای

 انس با قرآن در خانه 7

درپایاناینجلسه،دانشآموزانرابهخواندنعباراتوپیامقرآنیاینجلسهدرخانهتشویقمیکنیم.
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     جلسۀ سوم ....................................................................
 انس با قرآن 1

میفرماید: امامصادق

الةَ َو الَخیَر، َفِانَّ ٰذلِکَ داِعَیًة« »کونوا ُدعاًه لِلّناِس بَِغیِر َالِسنَِتکُم، لَِیَروا ِمنکُُم الَوَرَع َو االِجِتهاَد َوالصَّ
»کلینی، 1407، ج 2: 78«

باغیرزبانخویشمردمرادعوتکنید،تاببینندکهشماخوداهلپرهیزکاریوتالشونمازوکارخیر
هستید؛دعوتواقعیایناست.

دانشآموزانعزیز!امروزمنموفقشدمآیاتیازقرآنرابخوانم.منآیات...ازسورٔه...راخواندم.
کدامیکازشماامروزیادیروزتوانستقسمتیازقرآنرابخواند؟

 پرسش از تکلیف جلسۀ قبل 2

ـ( ـٌ  آموزش نماد تنوین ضمه )ـ 3

این و میکنیم همیندرسعمل اول درجلسٔه ـ( )ــٍ تنوینکسر آموزش مانند نماد این آموزش برای
ـُـ( توضیحرابهدانشآموزانمیدهیمکهیک)ـ
دیگربهنمایندگینونساکنبهصورتوارونه

ـُـ(قرارمیگیرد. روی)ـ

 آموزش ترکیب ها و عبارات قرآنی  4

از روی لوحه

 خواندن از روی کتاب 5

 انس با قرآن در خانه  6

را دانشآموزان جلسه، این پایان در
تشویق خانه در قرآنی عبارات بهخواندن

میکنیم.
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     جلسۀ چهارم ...................................................................
 انس با قرآن 1

ماهموارهبایدخودراتحتهدایتوتربیتالهیقراردهیمودرغیراینصورت،خویشتنرادرمسیر
میفرماید: ورودبهعرصٔههالکتخواهیمیافت؛چراکهامامسجاد

»   َهـلَـکَ َمن لَیـَس لَـُه َحـکیـٌم ُیرِشـُدهو...   « 
                                                                                                           » مجلسی، 1403: 159«

دانشآموزانعزیز!امروزمنموفقشدمآیاتیازقرآنرابخوانم.منآیات...ازسورٔه…راخواندم،
کدامیکازشماامروزیادیروزتوانستقسمتیازقرآنرابخواند؟

 پرسش از تکلیف جلسۀ قبل 2

ـ( ـً  آموزش نماد تنوین فتحه )ـ 3

ـ(و)ــٌـ(درجلساتاولوسومهمیندرسعمل برایآموزشایننمادنیزهمانندآموزشتنوین)ــٍ
میکنیم.

    نکته
ـًـ(یک»الف«میآیدکهناخواناست.البتهاگر  اینتوضیحرابهدانشآموزانمیدهیمکهپسازتنوین)ـ

تنوینروی»ة«یا»ــة«قرارگیردپسازآن»الف«نمیآید.

 آموزش ترکیب ها و عبارات قرآنی از روی لوحه 4

 خواندن دانش آموزان از روی کتاب 5

 نکته
ـًـ(درآخرعباراتآشنامیشوند. دراینجادانشآموزانبهصورتغیرمستقیمباوقفبرتنوین)ـ

 انس با قرآن در خانه 6

درپایاناینجلسه،دانشآموزانرابهخواندنعبارتقرآنیدرخانهتشویقمیکنیم.
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 یادآوری 1
ــاهداف

تقویتحفظسورههایآموختهشده 1

تواناییخواندنکلماتوعباراتقرآنیدارایتنوین 2

شناختمصداقهایجدیدیازپیامهایقرآنی. 3

  روش انجام و بررسی فعالیت ها

انجامهرفعالیتبهصورتانفرادی،توسطدانشآموزان 1

گفتوگویاعضایگروهبایکدیگردربارٔهفعالیتهایانجامشده 2

ارائٔهنتیجهفعالیتهابهکالسوبررسیوارزشیابیتوسطما. 3

    چندنکته
ـفعالیتهای»یادآوری«دراینجلسٔهآموزشیدرکالسبانظارتماانجاممیشود.

ـدرهرفعالیتابتداسهمرحلٔهاشارهشدٔهفوقانجاممیشود.سپسدانشآموزانبهانجامفعالیتهای
بعدیمیپردازند.

 تذکر
یادآوری2نیزبههمینصورتآموزشدادهمیشود.
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     اهداف   

درس
سورۀ توحید؛  ـه و ه و،  ـه ی ه یششم

تواناییخواندنسورٔهتوحیدوعباراتقرآنیدرس 1

عالقهوزیباخواندنسورٔهتوحید 2

آشناییبانمادواوویاءکوچک 3

تواناییخواندنکلماتوعباراتدارایواوویاءکوچک 4

آشناییباپیامقرآنیدربارٔهنماز 5

آشناییبامعنایکلمٔه»ذکر«. 6

     جلسۀ اول .......................................................
 انس با قرآن 1

از آیات... من بخوانم. را قرآن از آیاتی موفقشدم من امروز عزیز! دانشآموزان
سورٔه...راخواندم.کدامیکازشماامروزیادیروزتوانستقسمتیازقرآنرابخواند؟

 آموزش سورۀ توحید از  روی لوحه 2

پسازنصبلوحه،ازدانشآموزانمیخواهیمبااشارهما،ازرویلوحهبهصورت
جمعیبخشخوانیکنندوهنگامیکهدرسطرآخربهکلمٔه»لَهو«رسیدیماینگونهبهآموزش
نماد»هو«و»هی«میپردازیم.دوکلمهفارسیمانند»آهو«و»ماهی«رارویتابلومینویسیم
وازدانشآموزانمیخواهیمآنهارابخوانند.سپس»هو«و»هی«رانوشتهوبازهمبا
اشارهازدانشآموزانمیخواهیمایندورابخوانندوپسازآندرمقابل»هو«شکل

»ـهو«ودرمقابل»هی«شکل»ـهی«رامینویسیم.
بهایندوشکلهمنوشتهمیشوند. توضیحمیدهیمکهکلماتقرآنی»هو«و»هی«
سپسبااشارٔهمتحرکماازآنهامیخواهیمایندوشکلرانیزبخوانندوبعدشکل»هو«
و»هی«رانیزدرجلویهرکداممینویسیمومیگوییماینهاهمشکلهایدیگریاز»هو«
و»هی«هستندوپسازآنبهادامٔهبخشخوانیدرسدرسطرآخرمیپردازیم.همچنین
میتوانیمبرایآموزش»هو«ازشکلصدای»آ«وتبدیلآنبهالفکوچک)همانطورکه
درجلسٔهدومدرساولتوضیحدادهشد(استفادهکنیموبااینپرسشازدانشآموزان

کدفیلم60
تدریسنمادوقاعدهی

ضمیرهووهی
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کهآیاوقتی»ا«راکوچکمینویسیمصدایآنتغییرمیکند؟

تغییر نیزاگر»و«کوچکشودصدایآن اینموارد بیانکنیمکهدر اینمطلبرا
نمیکند.

    نکته
ـُـ« ـُـ«خواندندبااینپرسشکه»ـ اگردانشآموزاندراینموارد»و«رابهشکل»ـ
ـُـ« کجایحرفقرارمیگیرد؟توضیحدهیمکهبله،وقتیباالیحرفقرارگیردصدای»ـ

وزمانیکهکناروزیرحرف»ـه«یا»ه«قرارگیردصدای»و«میدهد.

 تذکر
شکلهای»ـهو«،»هو«،»ـهی«و»هی«جزواشاراتمتحرکاند.

 خواندن از روی کتاب 3

ازآنجاکهمعموالًدانشآموزانازقبلسورٔهتوحیدراازحفظآموختهاند،ممکن
استبرخیازاشکاالتزیرپیشآید:

ــ»لَمیَِلد«را»یَمیَِلد«بخواند
ــ»کُُفًواَاَحٌد«را»کُُفَفنَاَحٌد«بخواند.

دراینصورتبانشاندادنحرف،مقایسٔهشکلغلطباصحیحویاصداکشی،رفع
اشکالمیکنیم.

بخش کــردن قــرائت  4

سورۀ توحید

 آموزش عبارات قرآنی  5

از روی لوحه  

 خواندن از روی کتاب 6

پیام قرآنی  7

کدفیلم61
نمادوقاعدهیضمیر

هووهی
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 پیشنهاد تدریس 
از یکی توسط آن معنی همراه به قرآنی پیام

دانشآموزانخواندهشود.
از یکی از یا کنیم پخش را اذان صوت
دانشآموزانبخواهیمکهاذانبگویید.دردرسهای
گذشتهخواندیمکهمحسنیعنینیکوکاریویکیاز

بهترینکارهایخوبنمازاست
)حیعلیخیرالعمل(

همخانوادهعبارت»ذکـر«=تذکر،ذاکربهمعنی
یـاد،یـادآوریازگنجینهلغاتدانشآمـوزاندراین

رابطهاستفادهمیکنیم.

ازپیامهاوعباراتقرآنیدرسهاگذشتهاستفادهمیکنیمویادآوریکنیم.بهنعمتهایخداوندو....
اهمیتاینموضوعکهباتوجهبهاینهمهمهربانیوبخشندگیخداوندخوباستکهماهمبهیاداوباشیم

چراکهاوهمیشهبهیادمااست.
چگونهمیتوانیمبهیادخداوندباشیم؟

ــکارهایخوبانجامدهیم
ــقرآنبخوانیم

ــنمازبخوانیم
ازدانشآموزانمیخواهیمتاتصویرنمازخواندنخودشانرابههمراهوالدینبهکالسبیاورند.خاطرٔه

آنروزرابرایبچههایکالستعریفکنندواینکهچهکارهاییانجامدادندوچهحسیداشتند؟
تصاویرمربوطبهنمازجماعتداخلمساجدو...راتهیهکنیموبهکالسبیاوریم.درموردهرکدام
ازاینتصاویرنیزمیتوانیمبادانشآموزانصحبتکنیمواینکهچهکسانیتجربهنمازخواندندرمسجد

واماکنمتبرکهراداشتند؟

 انس با قرآن در خانه 8

درپایاناینجلسه،دانشآموزانرابهتکلیفانسباقرآندرخانهتشویقمیکنیم.ماننددروسقبل
تدریسشود.
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     اهداف   

درس
سورۀ نصر؛  همزه )ء( ، فتح مکههفتم

تواناییخواندنسورٔهنصروعباراتقرآنیدرس 1

شناختحرفهمزه)ء(وتواناییخواندنترکیبآنباحرکتهایکوتاهوتنوین 2

آشناییباپیامقرآنیدربارٔهشکرگزاری 3

آشناییباداستانفتحمکه 4

عالقهبهخواندنزیبایسورٔهنصر 5

آشناییبامعنایکلمٔه»رزق«. 6

     جلسۀ اول .......................................................
 انس با قرآن 1

از آیات... من بخوانم. را قرآن از آیاتی موفقشدم من امروز عزیز! دانشآموزان
سورٔه...راخواندم.کدامیکازشماامروزیادیروزتوانستقسمتیازقرآنرابخواند؟

 پرسش از تکلیف جلسۀ قبل 2

 آموزش سورۀ نصر از روی لوحه 3

دردومینکلمهازآیٔهاولاینسوره)جاء(بهنمادجدیدهمزهمیرسیم.ایننمادرابه
روشزیرتدریسمیکنیم:

از و مینویسیم تابلو روی را شروع و جمع معصومه، علی، مانند کلمه چند ابتدا
را تنها( آخر )عین »ع« حرف سپس بخوانند. را کلمات این میخواهیم دانشآموزان
»ء« بهشکلهمزه تقریباً تا آنمیکنیم پاککردن به پایینشروع از مینویسیموسپس
درآید.توضیحمیدهیمکهناماینشکلهمزهاستوصدایآنتقریباًشبیهحرف»ع«
ـْـ(«وصداهای ـُـ«عالمتسکون»)ـ ــ

ـِ ـَــ استوپسازآنحرفهمزهراباحرکات»ـ
»ا،ـی،ـو«ترکیبکردهوبااشارٔهصحیحازدانشآموزانمیخواهیمآنهارادستهجمعی
بخوانندوپسازآموزشایننماد،بخشخوانیکلماتوعباراتراتاپایانسورهادامه

میدهیم.

کدفیلم62
تدریسونمادقاعدٔه

همزه
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 تذکر
درصورتلزوممیتوانیمبخشهایدارایاتصالیاتشدیدمانند»فََسِبّـح«و»واسَتْغِفرُه«رادویاسهبار

نشاندهیمتادانشآموزاناینکلماترابادقتبیشتریبخوانند.

 خواندن سورۀ نصر از روی کتاب 4

 تذکر
ممکناستهنگامتدریسوتمرینسورٔهنصر،دانشآموزانبرخیازکلماتراصحیحنخوانند.اهماین

مشکالتبهشرحزیراستکهدرصورتبروز،بهشیوهٔبیانشدهایناشکاالترابرطرفمیکنیم.
وکشیدنصدارفع باپخشکردن که »َافواجاً« کلمٔه در ومشّددخواندن»ف« به»ف« »و« تبدیل ــ

میشود.
اشکال رفع »ح« تلفظ بر تأکید و باصداکشی که »فََسِبّـح« و »َوالفتح« کلمٔه دو در »ح« تلفظ ــعدم

میشود.
ــعدمتلفظ»ه«در»َواسَتغِفرُه«درحالتوقف،کهباصداکشیوتأکیدبرتلفظ»ه«رفعمیشود.

5 پخش فایل صوتی سورۀ نصر 

 انس با قرآن در خانه 6

درپایاناینجلسه،دانشآموزانرابهخواندنقرآندرخانهتشویقمیکنیم.

جلسۀ دوم، سوم و چهارم .........................................................
1  انس با قرآن

دانشآموزانعزیز!منامروزموفقشدمآیاتیازقرآنرابخوانم.منآیات...ازسورٔه...راخواندم.
کدامیکازشماامروزیادیروزتوانستقسمتیازقرآنرابخواند؟

2  پرسش از تکلیف جلسۀ قبل

3  جمع خوانی سورۀ نصر

4  آموزش کلمات و عبارات از روی لوحه  

5  خواندن از روی کتاب
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6  پیام قرآنی

 پیشنهاد تدریس 
پیامقرآنیبههمراهمعنیتوسطدانشآموزانکالسخواندهشودهمانندجلسههایگذشتهبهمعنیکلمه

موردنظربپردازیم.
ازدانشآموزانبخواهیمکهبهاینتصویرخوبنگاهکنندوبهغذاییکهدرداخلسفرهاستدقتکنند.

چهچیزهاییمیبینندنامببرندودرجدولبنویسند.


ِحیم  حٰمِن الرَّ در ابتدای غذا خوردن می گوییم: بِسِم الّلٰه الرَّ

آبیادوغ،نان،برنج،سبزیخوردنو...داخلسفرهچهچیزهاییوجوددارد

اَلَحمُدِللّٰهدرپایانغذاخوردنمیگوییم

خوباستکهآدابغذاخوردنرانیزبهصورتمستقیمبهدانشآموزانآموزشبدهیم.ودرپایانغذا
خوردنعبارتتشکریاَالَحمُدِللّٰهرابهآنهایادبدهیم.

بعدازآنکهازخداوندمهربانتشکرکردندخوباستكهازبچههابخواهیمازکسیکهغذاراآمادهکرده
است)مادر(نیزتشکرکنند.

خوبنگاهکردنبهمحیطپیرامونخودشانرابهآنهایادبدهیم،چهچیزهاییوجودداردوچگونهو
درستازآنهااستفادهکنیم.

7  انس با قرآن در خانه

درپایانجلسه،دانشآموزانرابهخواندنقرآندرخانهتشویقمیکنیم.
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     اهداف   

تواناییخواندنسورٔهکوثروعباراتقرآنیدرس 1

تواناییخواندنکلماتدارایهمزهبهشکل»ئـ« 2

آشناییبااینپیامقرآنیکهبایدازخداوندوپدرومادرخودتشکرکنیم. 3

آشناییباداستانکودکخداپرست 4

عالقهبهخواندنزیبایسورٔهکوثر. 5

     جلسۀ اول .....................................................................
 انس با قرآن 1

دانشآموزانعزیز!امروزمنموفقشدمآیاتیازقرآنرابخوانم.منآیات...ازسورٔه...راخواندم.
کدامیکازشماامروزیادیروزتوانستقسمتیازقرآنرابخواند؟

 پرسش از تکلیف جلسۀ قبل 2

 آموزش سورۀ  کوثر از روی لوحه 3

درآخرینآیهازاینسوره،دانشآموزانراباشکلدیگریازهمزهدرکلمٔه»شاِنئََک«آشنامیکنیم.
وخوانده ترکیب باحرکات همٔهحروف مانند است؛ الفبا ازحروف یکی )ء( همزه میدانیم که همانطور
برای است. آمده دندانه روی »شاِنئََک« کلمٔه در درس این در و نمیآید تنهایی به همیشه ولی میشود،
آموزشپایٔههمزهمیتوانیمازیکمثالعینیاستفادهکنیم،بهاینترتیبکهیکصندلیراجلویکالس
بهدانشآموزاننشانمیدهیموبهآنهامیگوییمچهچیزیمیبینید؟میگویندصندلی،سپسرویصندلی
مینشینیموازآنهامیپرسیمحاالچهکسیرامیبینید؟پاسخمیدهندمعلمرامیبینیموازهمینمثالعینی
استفادهمیکنیموتوضیحمیدهیمکهبچهها!هروقتهمزههمروییکصندلی،یاپایهایقرارگیرد،دیگر
ـُـ«رابااینشکلازهمزهترکیب ــ

ـِ ـَــ صندلیرانمیبینیموفقطهمزهرامیبینیمودرادامهحرکات»ـ
میکنیمورویتابلومینویسیموبازبههمانمثالنشستنرویصندلیبرمیگردیم.

ـُـ«رامینویسیمودرحالیکهرویصندلی ــ
ـِ ـَــ بهاینترتیبکهرویبرگٔهکاغذیکیازحرکات»ـ

درس
سورۀ کوثر ؛  پایه همزه )ئـ(هشتم
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نشستهایمبرگهراباالبردهوبهدانشآموزاننشانمیدهیموازآنهامیخواهیمآنرابخوانندوازهمین
موردنیزاستفادهکردهوایننکتهرابیانمیکنیمکههمانطورکهشمااینبارفقطبهنوشتٔهرویبرگهتوجه
ـُـ«یاتنوینهایآنقرارگیرد،فقطآنحرکتیاتنوین ــ

ـِ ـَــ کردید،هنگامیکهرویهمزهیکیازحرکات»ـ
رامیبینیمومیخوانیم.سپسازدانشآموزانمیخواهیمبااشارٔهما،ترکیباینشکلهمزهراباحرکات

وصداهابخوانند.
ــئَـِئـئُـ

ــئاًٍئـئًـئا
ــئائیئو

پسازآموزشنمادجدیدهمزه،تدریسآیٔهآخرسورٔهکوثرراادامهمیدهیمتادانشآموزاناینآیهرا
نیزبهصورتدستهجمعیبخشبخشبخوانند.

 خواندن از روی کتاب 4

 تذکر
ممکناستدانشآموزان»کَوثر«را»کُوثر«بخوانندوبهحرکتفتحهرویحرف»ک«توجهنکنند.
برایرفعایناشکال،توجهآنهارابهحرکتفتحهجلبمیکنیم.تلفظاینفتحهباترکیبواوساکن»ْو«
موجبصحیحخوانیاینکلمهمیشود.ضمناًترکیبفتحه،قبلازواوساکنبهصورتنرمتلفظمیشود.

پخش قرائت سورۀ  کوثر 5

 آموزش لوحۀ کلمات و عبارات قرآنی 6

 خواندن کلمات و عبارات قرآنی از روی کتاب 7

 پیام قرآنی  8

 پیشنهاد تدریس 
بعدازآنکهپیامقرآنیتوسطدانشآموزانخواندهشدبهمواردزیرمیپردازیم.

بچههایادتانهستکههنگامغذاخوردنچهکارهاییانجامدادیم؟ازخداوندمهربانتشکرکردیمبه
خاطرغذاهایخوبوخوشمزهاییکهبهمادادهاستوهمچنینازمادروپدرنیزتشکرکردیمکهاینغذای

خوبومقویرابرایمادرستکردهاند.
ازتصاویراینقسمتاستفادهمیکنیم،ماچگونهمیتوانیمازخدا،پدرومادرمانتشکرکنیم؟تصاویر

راخوبمیبینیمودرموردآنبادانشآموزانگفتوگومیكنیم.
را گرفتهاند گذشته های هفته در خودشان اولیاء کنار خواندن نماز هنگام دانشآموزان که تصاویری
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و کنیم استفاده جا این در مجدد میتوانیم نیز
همچنینازبچههامیخواهیمکهدستپدریامادر
وبزرگترخودشانراکهحقبهگردنآنهادارند
خودشان بزرگترهای العمل عکس و ببوسند را
رانسبتبهاینکارشانرادرکالسبیانکنند.
گفتنعبارتتشکروتشکرکردنچهحسی

بهشمامیدهد؟
زمانیکهشماتشکرمیکنیدچهحسخوبیبه
دیگرانواطرافیانمخصوصاًپدرومادرمیدهید؟
آنهاشماراچگونهتصورمیکنند؟میتوانیماز
اثرات و کنیم تفاده اس کالس در سؤاالت این
دانشآموزان در را ل عم این روانی و روحی

نهادینهکنیم.

ازمفاهیمعباراتقرآنیصفحههایبعدیکهتثبیتکنندهاستنیزمیتوانیماستفادهکنیم.خداوندبه
نعمتوروزیکسانیکهشکرمیکننداضافهمیکندو....

دركالساینسؤاالترامیتوانیممطرحكنیم.
ــچرابایدازخداوندسپاسگزاریكنیم؟

ــچراازپدرومادربایدتشكركرد؟
ــچگونهمیتوانازخداوندتشكركرد؟

ــچگونهمیتوانازپدرومادرتشكركرد؟
پاسخبهاینسؤاالتهدفتدبردرآیاتوپیامقرآنیرامحققخواهدكرد.

یاكوچكبودیماینپدرومادراستكهازمانگهداریمیكنند.خوباستكه زمانیكهمانوزاد
دانشآموزانعكسنوزادیوزمانیكهخیلیكوچكبودندرابهكالسبیاورند.ایننوعفعالیتهاباهدایت

معلمدرراستایپیامقرآنیدرسبسیارمفیدخواهدبود.

 انس با قرآن در خانه 9

درپایاناینجلسه،دانشآموزانرابهتکلیفانسباقرآندرخانهتشویقمیکنیم.جلسٔهدوم،سومو
چهارمماننددروسقبلتدریسشود.
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     اهداف   

سوره عصردرس نهم

تواناییخواندنسورٔهعصروعباراتقرآنیدرس 1

عالقهبهخواندنزیبایسورٔهعصر 2

آشناییبااینپیامقرآنیدربارٔهانجامکارهایخوب 3

آشناییباداستاننخلستانبردوش. 4

     جلسۀ اول .....................................................................
 انس با قرآن 1

دانشآموزانعزیز!امروزمنموفقشدمآیاتیازقرآنرابخوانم.منآیات...ازسورٔه...راخواندم.
کدامیکازشماامروزیادیروزتوانستقسمتیازقرآنرابخواند؟

 پرسش از تکلیف جلسۀ قبل 2

 آموزش سورۀ عصر از روی کتاب 3

 خواندن سورۀ عصر از روی کتاب 4

برخیازاشکاالتشایعدرخواندنسورٔهعصرعبارتانداز:
»لـ«وصداکشیرفعاشکال دادن نشان با را ایناشکال که الَّذیَن«  »ِانَّ به الَّذیَن«  »ِاالَّ تبدیلعبارت

میکنیم.
عدمتلفظتشدیددرعبارات»َوَعِملُواالّصاِلحات«برایرفعایناشکال،بااشارٔهمتحرکازضمٔهحرف
المبهتشدیدحرفصاد،ازدانشآموزانمیخواهیمبهایناتصالتوجهکردهوتشدیدرامحکمبخوانند.

تلفظ»َصْو«بهصورت»ُصْو«درکلمٔه»تَواَصوا«،کهایناشکالرابانشاندادنفتحٔهصادوتأکیدبر
آناصالحمیکنیم.

 پخش قرائت سورۀ عصر 5

خواندن کلمات و عبارات قرآنی از روی کتاب 6
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 پیام قرآنی  7

ابتداازدانشآموزانمیخواهیم پیامهایگذشته نیزهمانندسایر پیامقرآنی این در
تاآیهرابههمراهمعنیآنبخوانند.خوباستتاآدرسآیهرانیزیادبگیرند.سپساز
دانشآموزانمیخواهیمتاكلماتآشنارابیانكنند.دراینپیامعبارت»عمل«آشنا
نمونهاییازكارهای بهكمكتصاویر بهمعنیخوباست. نیز یعنیكار،صالح است.
خوبآمدهاستكهتوسطدانشآموزاندرموردآنگفتوگوخواهدشددراینفرایند

دانشآموزانبهنمونههایبیشتریازكارهایخوباشارهخواهندكرد.

  انس با قرآن در خانه 8

درپایاناینجلسه،دانشآموزانرابهتکلیفانسباقرآندرخانهتشویقمیکنیم.
جلسٔهدوم،سوموچهارمماننددروسقبلتدریسشود.

کدفیلم63
آموزشنحوهاتصالبه

کلمهبعدی
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     اهداف   

تواناییخواندنسورٔهفیلوسورٔهماعونوعباراتقرآنیدرس 1

عالقهبهخواندنزیبایسورٔهفیلوسورٔهماعون 2

تواناییخواندنکلماتدارایحرفهمزه»أ« 3

آشناییباداستاناصحابفیل. 4

     جلسۀ اول .....................................................................
 انس با قرآن 1

دانشآموزانعزیز!امروزمنموفقشدمآیاتیازقرآنرابخوانم.منآیات...ازسورٔه...راخواندم.
کدامیکازشماامروزیادیروزتوانستقسمتیازقرآنرابخواند؟

 پرسش از تکلیف جلسۀ قبل 2

 آموزش سورۀ فیل از روی لوحه 3

بهصورتدستهجمعیبخشخوانی ما، اشاره با دانشآموزانمیخواهیمهمراه از لوحه ازنصب پس
کنندودرالبهالیبخشخوانیدانشآموزان،ازچندنفرازآنهامیخواهیمبااشارهما،بهصورتانفرادی
بخشبخشبخوانند.اینکارراادامهمیدهیمتادرسطرآخربهنمادجدیدهمزه)أ(میرسیموایننمادرا

نیزمشابهنماد»ئـ«کهدرجلسٔهاولدرسهشتمبهتوضیحآنپرداختیم،تدریسمیکنیم.

 خواندن سورۀ فیل از روی کتاب 4

برخیازاشکاالترایجدرخواندنسورٔهفیلعبارتاستاز:
ــنخواندنتشدیددرکلمٔه»ِسّجیل«

ــنخواندنتنویندرکلمات»طَْیًرا«و»ِبِحجاَرٍة«؛
ایناشکاالترابانشاندادنتشدید،تنوینوصداکشیوتأکیدبهدانشآموزانرفعمیکنیم.

 پخش قرائت سورۀ فیل 5

 انس با قرآن در خانه. 6

 تذکر
جلسٔهدوم،سوموچهارمماننددروسقبلتدریسشود.

سورۀ فیل؛ أ )پایۀ همزه الف(درس دهم
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عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
س

شمارۀ درو
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

خواندن

روخوانی

مهارتروخوانیکلماتوعبارات
قرآنیکتابدرسی

کلیهدروس

ــخواندنصحیحوشمردهکلماتو
عباراتقرآنیکتابدرسی

خیلی خوب
وشمردهمیخواند. کلماتوعباراتقرآنیکتابدرسیراصحیح1 

خوب
بیشترکلماتوعباراتقرآنیکتابدرسیراصحیحوشمردهمیخواند.

قابل قبول
برخیازکلماتوعباراتقرآنیکتابدرسیراصحیحوشمردهمیخواند.

نیازمند 
ش

آموز
میخواند. کمعلمکلماتوعباراتقرآنیکتابدرسیراصحیحوشمرده

باکم

قرائت

مهارتروانخوانی
سورههایکتابدرسی

17ــ4

ــخواندنسورههایکتابدرسیبهصورت
روانومعمولیوحفظسوره

خیلی خوب
بخواند. ٔهدلخواهراازحفظ خواند.حداقلدوسور هایکتابدرسیراروانوآهنگینمی سوره

خوب
خواند. می کسورٔهدلخواهراازحفظ

میخواند.حداقلی سورههایکتابدرسیراروانوتقریبًاآهنگین

قبول قابل 
میخواند. کسورٔهدلخواهراازحفظ

میخواند.حداقلی سورههایکتابدرسیراروانومعمولی

نیازمند 
ش

آموز
سورههاازرویکتاب،بهصورتروانومعمولی،بهراهنماییمعّلمنیازدارد. درخواندن

                                                                        
1ــ صحیح خوانی یعنیخواندنکلمات،عباراتوآیاتقرآنکریمبارعایتعملیقواعدخواندنقرآن.
تذکر:تعریفوبیانقواعدروخوانیدرارزیابیموردنظرنیست،بلکهکاربردورعایتعملیآنهاکافیاست.

س »قرآن« پایۀ دوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی  400 ـ 99
جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در
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عناوین کارنامه

ف کلی
اهدا

س
شمارۀ درو

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

آموزه  های قرآنی

آداب خواندن قرآن

عملبهآدابخواندن
قرآنکریم

کلیٔهدروس

ــرعایتآدابخواندن
قرآنکریم

خیلی خوب
خواندنقرآنرارعایتمیکند. آداباولیٔه1 

خوب
میکند. اولیٔهخواندنقرآنرارعایت بیشترآداب

قابل  قبول
کند. خواندنقرآنرارعایتمی برخیازآداباولیٔه

نیازمند 
ش

آموز
دارد. اولیٔهخواندنقرآنپیوستهبهیادآوریمعلمنیاز دررعایتآداب

پیام قرآنی

درکپیامهایقرآنی

17ــ4

ــخواندنمتنپیاموترجمهآنازرویکتابدرسی
وبیانمصادیقپیام

خیلی خوب
متنوترجمهپیامقرآنیراازرویکتابدرسیمیخواندوباتوضیحاتکافیمفاهیمومصادیقآنرابازبانکودکانهبازگومیکند.

خوب
کند. متنوترجمهپیامقرآنیراازرویکتابدرسیمیخواندومیتواندبرخیازمفاهیمومصادیقآنرابازبانکودکانهبازگو

قابل  قبول
کند. میتواندباراهنماییمعلم،مفهومومصداقآنرابازبانکودکانهبازگو میخواندو متنوترجمهپیامقرآنیراازرویکتابدرسی

نیازمند 
ش

آموز
کمعلمنیازمنداست.

میخواندودربیانمفهومومصداقآنپیوستهبهکم پیامهایقرآنیراازرویکتابدرسی ترجمه متنو

داستان های  قرآنی 

آشناییبا
داستانهایقرآنی

17،16،15،13،10،8

ــبیانداستانهایکتابدرسیبه
زبانساده

خیلی خوب
شبازگومیکند.

داستانهایکتابراباذکرجزئیاتبهزبانخود

خوب
شبازگومیکند.

داستانهایکتابرابهصورتکلیبهزبانخود

قابل  قبول
شبازگومیکند.

کتصاویربهصورتکلیبهزبانخود
داستانهایکتابراباکم

نیازمند 
ش

آموز
کتصاویرپیوستهبهراهنماییمعلمنیازمنداست.

دربیانداستانهایکتاببهکم

س »قرآن« پایۀ دوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی  400 ـ 99
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

                ادامۀ جدول اهدا

شآموزانپایٔهدومابتداییرعایتکنند،عبارتاستاز:پاکیوپاکیزگی،سکوتهنگامشنیدنقرآن،احترامبهقرآنوگفتنبسماللهالرحمنالرحیمدرشروعخواندنقرآن.
1ــآداباولیهایکهانتظارمیروددان
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کدفیلم64
روشتدریسدرس
یازدهم/سورهی

کافرون

کدفیلم65
روشتدریسدرس
یازدهمقسمتدوم

کدفیلم66
ادامهروشتدریس
درسیازدهم/پیام
قرآنیو...

کدفیلم67
روشتدریسدرس
دوازدهم/سورهی

انشراح

کدفیلم68
روشتدریسدرس
دوازدهم/سورهتین

کدفیلم69
قرآندرتابستان
سورهیقریش

کدفیلم70
قرآندرتابستانسوره

همزه

کدفیلم71
قرآندرتابستانسوره

ضحی

کدفیلم72
قرآندرتابستانسوره

تکاثر

کدفیلم73
قرآندرتابستانسوره

قارعه

کدفیلم74
قرآندرتابستان

سورهبَِیّنه

کدفیلم75
قرآندرتابستانسوره

شمس

کدفیلم76
قرآندرتابستان
سورهلیل

قرآن در تابستان  ) پایه دوم ابتدایی( 





راهنمای تدریس دروس کتاب آموزش قرآن
 پایۀ سوم ابتدایی

به تفکیک دروس و مطالب مهم هر درس
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     اهداف آموزش قرآن در پایۀ سوم ابتدایی   

کد فیلم 77
مبانی و کلیات آموزش 
قرآن سوم ابتدایی / فیلم

1  به شنیدن قرائت زیبای سوره های کتاب عالقه نشان دهد.

2  به زیبا خواندن سوره های کتاب عالقه مند است.

3 با چگونگی وقف در آخر آیات و عبارات قرآنی آشنا می شود.

4  با داستان های قرآنی کتاب آشنا می شود.

5  با مفاهیم سادٔه پیام های قرآنی کتاب آشنا می شود.

6 معنای برخی از کلمات آشنا و سادٔه قرآنی را می داند.

7 نشانه ها و نمادهای رسم الخط قرآن را می شناسد.

8  سوره های کوتاه کتاب را )با نشان دادن خط( به صورت روان یا آهنگین می خواند.

9 عبارات قرآنی کتاب را به صورت ساده و شمرده می خواند.

10 می تواند مفهوم پیام های قرآنی را به زبان ساده بیان کند. 

٭ طبق مصوبه 677 شورای عالی آموزش و پرورش این کتاب، توسط آموزگار پایه و در طی سه جلسه در 
هفته تدریس می شود.

کد فیلم 78
مبانی وکلیات کتاب 
قرآن سوم ابتدایی 
روش تدریس فصل 

اول / صوتی
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     اهداف   

1 توانایی خواندن عبارات اذان، اقامه و اذکار نماز

2  آشنایی با معنای عبارات اذان، اقامه و اذکار نماز

3  آشنایی با پیام قرآن دربارٔه صلوات فرستاده بر پیامبر

4  عالقه به خواندن صحیح و زیبای نماز.

این فصل را در مهرماه به مدت هشت جلسه )هفته ای دو جلسه( تدریس می کنیم.

آموزش قرائت نمازفصل اّول

کد فیلم 79
آموزش یک نماز دو 

رکعتی 

در آموزش نماز بایستی سه اصل را مورد توجه قرار دهیم: اصل صحت، اصل تمرین 
و تدریج و اصل عدم سخت گیری. بنابراین، آنچه به دانش آموزان انتقال می دهیم باید صحیح 
آنها  اشکاالت  دقت  با  دانش آموزان  توسط  نماز  عبارات  و  کلمات  خواندن  هنگام  و  باشد 
را شناسایی کنیم و در صدد رفع آن برآییم. همچنین توانایی خواندن عبارات و اذکار نماز 
ماهیت مهارتی داشته و به زمان نیاز دارد، به همین دلیل سعی کنیم این مهارت را به دور از 

سخت گیری و به تدریج طی سال تحصیلی در دانش آموزان به وجود آوریم.

     جلسۀ اول و دوم .................................................
1  آموزش عبارات اذان و اقامه

نحوه  دربارٔه  پاسخ  و  پرسش  و  نماز  اهمیت  دربارٔه  گفت وگو  از  پس  این جلسه،  در 
دید  معرض  در  و  مناسب  جای  در  را  اقامه  و  اذان  لوحٔه  عبارات  اذان،  گفتن  زمان  و 
دانش آموزان نصب می کنیم. سپس با اشاره به بخش های کلمات هر سطر، از دانش آموزان 

می خواهیم به صورت دسته جمعی بخش بخش بخوانند. 
بهتر است پس از جمع خوانی دانش آموزان از چند نفر بخواهیم به صورت انفرادی با 

اشارهٔ ما بخش خوانی کنند.

کد فیلم 81
آموزش اذان

کد فیلم 82
ادامه آموزش اذان
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در آموزش عبارات به وسیلٔه لوحه چند نکته را بایستی رعایت کنیم.

اولین نکته، رعایت اشارات ثابت و متحرک است که در مقدمٔه همین کتاب به طور مفصل به آن پرداخته 
شده است.

دومین نکته، مکث قابل توجه در بین بخش هاست. مکث قابل توجه در حقیقت فوت کوزه گری کار با 
لوحه است و برای محقق شدن این امر می توانیم پس از اشارٔه هر بخش، با گفته واژه هایی چون: آفرین، 

احسنت، بارک الله و... این مکث را ایجاد کنیم.
سومین نکته این است که در اشاره به حروف و حرکات، ُغلو شده اشاره کنیم. اشارٔه همراه با ُغلو یعنی 
اینکه پس از اشارٔه هر بخش، نشانگر را کامالً از لوحه جدا کنیم تا دانش آموزان تفکیک بین بخش ها را 

احساس کنند.
مکث قابل توجه و اشارهٔ  همراه با ُغلو در تقویت آموزش به شیؤه دیداری تأثیر به سزایی خواهد داشت.

در  افتادن  از جلو  و  کنند  ما بخش خوانی  اشارٔه  با  هم زمان  بخواهیم  دانش آموزان  از  اینکه  دیگر  نکتٔه 
خواندن بخش ها پرهیز کنند. در صورت مشاهدٔه عدم رعایت دانش آموزان می توان با گریز زدن و پرش بین 

بخش ها این ناهماهنگی را مرتفع نمود.

 تذکر
ــ در هنگام بخش خوانی از روی لوحه، کتاب های دانش آموزان بایستی بسته باشد و همه به لوحه توجه 

کنند.
ــ پس از بخش خوانی دانش آموزان، از آنها می خواهیم کتاب هایشان را باز کنند و هر کدام یک سطر را 

به صورت شمرده از روی کتاب بخوانند و سایر دانش آموزان از روی کتابشان خط ببرند.

    چند نکته   
 »... ــ گاهی دانش آموزان عبارت »َاشَهُد َان ل ِالٰه ِالَّ الـّلٰـُه« را »َاشَهُد َانَّ ل ِالٰه الَّ الـّلٰـه« و »َحیَّ
نشان دادن عالمت  با  این صورت  ...« می خوانند. در  به اشتباه »َحیِّ پنجم، ششم و هفتم  را در عبارات 

سکون و حرکت فتحه، مقایسٔه شکل غلط با صحیح و یا صداکشی، رفع اشکال می کنیم.
ــ جهت درک معنای عبارات و اذکار نماز، پس از خواندن هر سطر و رفع اشکال روخوانی دانش آموز، 
می توانیم معنای کلماتی را که از هر سطر می داند از او بپرسیم. در بخش اذان و اقامه، اغلب دانش آموزان 

د«، »َرسول« »َصـالة«، »َخـیر« و »َعَمِل« را می دانند. معنی کلمات »َالـّلٰـه«، »ُمَحمَّ

در مرحلٔه بعد، فایل صوتی اذان و اقامه را برای دانش آموزان پخش می کنیم و از آنها می خواهیم به همراه 
فایل صوتی به صورت دسته جمعی شبیه آن بخوانند.



145
 تذکر مهم

پخش فایل صوتی همواره پس از بخش خوانی از روی لوحه و شمرده خوانی از روی 
کتاب توسط دانش آموزان اجرا می شود.

 چند نکته   
ــ هنگام پخش فایل صوتی، باز هم لوحه را به دانش آموزان نشان می دهیم، اما این بار 
به جای اشاره به بخش ها، زیر کلمات را به همراه فایل صوتی نشان می دهیم، تا بدین وسیله 

به طور همزمان چشم، گوش و زبانشان درگیر شود.
ــ در آموزش قرآن دورٔه ابتدایی، از گفتن قواعد تجویدی صرف نظر می کنیم. گاهی 
ممکن است دانش آموزان آنچه را که می بینند با آنچه از طریق فایل صوتی می شنوند تفاوت 
احساس کنند و در مورد آن بپرسند؛ مثالً در سطرهای دوم، سوم و چهارم با این مورد 
ه«، »َاشـَهُد َااّل ِالٰه ِاالَّ  برخورد می کنند. در عبارت دوم به جای »َاشَهُد َان ال ِالٰه ِاالَّ الـلٰـّ
اللّٰه« می شنوند؛ یعنی »ْن« خوانده نمی شود و به جای آن »لـ« مشّدد خوانده می شود، یا 
اللّٰه« می شنوند؛ یعنی  سوُل  َدا رَّ ُمَحمَّ َانَّ  اللّٰه« را »َاشَهُد  ًدا َرسوُل  ُمَحمَّ َانَّ  عبارت »َاشَهُد 
ًدا َرسوُل« تلفظ نمی شود و به جای آن حرف »ر« مشّدد خوانده  نون ساکن تنوین در »محمَّ
می شود. این موارد به دلیل رعایت قواعد تجویدی است، و ما الزم نیست این قواعد را 
برای دانش آموزان بیان کنیم؛ بلکه در پاسخ سؤال آنها می گوییم که قرائت به هر دو شکل 

صحیح است و شما هم می توانید به هر دو شکل بخوانید.

در مرحلٔه بعد، از دانش آموزان می خواهیم کتاب های خود را باز کنند و هر کدام یک 
سطر از عبارات اذان و اقامه را به همراه ترجمه آن از روی کتاب بخوانند.

در پایان این جلسه، دانش آموزان را به حفظ عبارات اذان و اقامه و خواندن آنها با 
صدای زیبا تشویق می کنیم. 

     جلسۀ سوم و چهارم ..............................................
1  آموزش سورۀ حمد و سورۀ توحید

در این جلسه، پس از ارزشیابی جلسٔه قبل و پرسش روخوانی عبارات اذان و اقامه از 
چند دانش آموز، لوحٔه سورهٔ حمد را نصب می کنیم و با اشارهٔ صحیح ما بر روی لوحه، از 
دانش آموزان می خواهیم به صورت دسته جمعی بخش بخش بخوانند. در البه الی جمع خوانی 

دانش آموزان از چند نفر می خواهیم به صورت انفرادی با اشارهٔ ما بخش خوانی کنند.

کد فیلم 80
اذکار نماز/ قنوت، 

قیام، رکوع، سجده، 
استغفار، تسبیحات، 

تشهد، سالم

کد فیلم 83
آموزش اذان و 
اقامه، سورۀ حمد
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 تذکر

مکث قابل توجه همراه با ُغلو را فراموش نکنیم. 

    نکته 
اشاره به لوحه توسط ما صورت می گیرد و از دانش آموزان نمی خواهیم اشاره کنند؛ 

بلکه آنها فقط با اشارهٔ ما بخش خوانی می کنند.

در مرحلٔه بعد از دانش آموزان می خواهیم کتاب های خود را باز کنند و کدام یک سطر 
یا قسمتی از یک سطر را از روی کتاب به صورت شمرده بخوانند و پس از رفع اشکال 
روخوانی هر دانش آموز، از وی می خواهیم معنی کلماتی را که در آن سطر می داند برای 
ما بیان کند. معموالً دانش آموزان در این سوره، معنی کلمات »ِاسم«، »َالله«، »َرحمن«، 
اللِه  »ِبسِم  عبارات  یا  و  »َغیر«  »مستقیم«،  »ماِلک«،  »عالَم«،  »َرب«،  »َحمد«،  »َرحیم«، 
حیِم« و »َالَحمُدلله« را می دانند. توجه داشته باشیم که حفظ ترجمٔه سورٔه حمد  حمِن الرَّ الرَّ
توسط دانش آموزان الزامی نیست، ولی با این روش می توانیم تا حدودی دانش آموزان را 

با معنای عبارات این سوره آشنا کنیم. 

    نکته  
ــ با توجه به وجوب قرائت سورٔه حمد در نماز، سعی کنیم به دور از سخت گیری و 

با صبر و حوصله، به تدریج این سوره را به شکل صحیح به دانش آموزان آموزش دهیم.
ــ از آنجا که معموالً دانش آموزان از قبل سورٔه حمد را از حفظ آموخته اند، ممکن 
است عبارت »َالَحمُد ِللِّٰه َربِّ العالَمیُن« را به اشتباه »َالَحمُد ِراللِّٰه َربِّ العالَمیَن« بخوانند. 
رفع  یا صداکشی،  با صحیح،  غلط  مقایسٔه شکل  دادن حرف،  نشان  با  این صورت  در 

اشکال می کنیم.

در مرحلٔه بعد، فایل صوتی سورٔه حمد را برای دانش آموزان پخش می کنیم و از آنها 
می خواهیم به همراه فایل صوتی به صورت دسته جمعی شبیه آن بخوانند. در این مرحله، 
همزمان با پخش فایل صوتی به لوحه اشاره می کنیم تا به همراه شنیدن آیات، همزمان آیات 

را ببینند.

    نکته  
ــ در این مرحله، به جای اشاره به بخش ها، به زیر کلمات اشاره می کنیم.

کد فیلم 89
روش تدریس سورۀ 

توحید

کد فیلم 87
قرائت الگوی سوره 

توحید
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ــ با توجه به اینکه معموالً دانش آموزان از قبل سورٔه توحید را از حفظ آموخته اند، 
ممکن است »لَم یَِلْد« را »یَْم یَِلْد« بخوانند یا »کُُفًوا َاَحد« را »کُُفَفن َاَحد« بخوانند که در 
این صورت با نشان دادن حرف، مقایسٔه شکل غلط با صحیح، یا صداکشی، رفع اشکال 

می کنیم.
در پایان این جلسه، دانش آموزان را به قرائت و حفظ سوره های حمد و توحید تشویق 

می کنیم.

     جلسۀ پنجم ......................................................

1  آموزش ذکر قنوت و ذکر رکوع

سورٔه  لوحٔه  توحید،  و  حمد  سوره های  روخوانی  از  پرسش  از  پس  جلسه،  این  در 
توحید را نصب نموده و همانند جلسات قبل به آموزش این اذکار می پردازیم.

  مراحل آموزش ذکر قنوت و ذکر رکوع
ــ نصب لوحه و بخش خوانی دسته جمعی دانش آموزان با اشارٔه ما
ــ بخش خواهی چند نفر از دانش آموزان به صورت انفرادی با اشارٔه ما

ــ شمرده خوانی دانش آموزان از روی کتاب
ــ پخش فایل صوتی و جمع خوانی دانش آموزان به همراه آن

ــ خواندن چند نفر از دانش آموزان از روی کتاب به صورت شمرده به همراه ترجمه 
تشویق دانش آموزان به تمرین روخوانی و حفظ اذکار قنوت و رکوع.

    نکته 
گاهی برخی از دانش آموزان به دلیل آموخته اذکار نماز از قبل به صورت شنیداری، 
هنگام  اشکال،  رفع  برای  می خوانند.  االَعظیم«  »َرِبَّی  اشتباه  به  را  الَعظیم«  »َرِبَّی  ترکیب 

آموزش لوحه و بخش خوانی، این مورد را با تأکید و تکرار بیشتری آموزش می دهیم.

کد فیلم 84
آموزش اذکار نماز 

کد فیلم 90
روش تدریس اذکار 

نماز قنوت

کد فیلم 91
روش تدریس اذکار 

نماز رکوع

کد فیلم 85
ادامه آموزش اذکار نماز 
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     جلسۀ ششم ......................................................
1  آموزش اذکار قیام، سجده و استغفار

در این جلسه، پس از پرسش از روخوانی اذکار قنوت و رکوع، لوحٔه اذکار سجده، 
قیام و استغفار را نصب نموده و همانند جلسات قبل به آموزش این اذکار می پردازیم.

  مراحل آموزش اذکار قیام، سجده و استغفار 
ــ نصب لوحه و بخش خوانی دسته جمعی دانش آموزان با اشارٔه ما

ــ بخش خوانی چند نفر از دانش آموزان به صورت انفرادی به اشارٔه ما
ــ  شمرده خوانی دانش آموزان از روی کتاب

ــ پخش فایل صوتی و جمع خوانی دانش آموزان به همراه آن
ــ خواندن چند نفر از دانش آموزان از روی کتاب به صورت شمرده به همراه ترجمه

ــ تشویق دانش آموزان به تمرین روخوانی و حفظ اذکار قیام، سجده و استغفار

   نکته 
گاهی برخی از دانش آموزان به دلیل آموختن اذکار نماز از قبل به صورت شنیداری، 
هنگام قرائت اذکار قیام و استغفار، ترکیب »َرِبَّی االَعلی« را به اشتباه »َرِبَّی الَعلی« و ترکیب 
»َاْسَتْغِفُراللَّٰه« را به اشتباه »ِاْسَتْغِفُراللَّٰه« می خوانند. برای رفع اشکال، هنگام آموزش لوحه 

و بخش خوانی، این موارد را با تأکید و تکرار بیشتری آموزش می دهیم. 

     جلسۀ هفتم ......................................................
1   آموزش ذکر برخاستن و تسبیحات اربعه

در این جلسه، پس از پرسش از روخوانی اذکار قیام، سجده و استغفار، لوحٔه اذکار 
اذکار  این  آموزش  به  قبل  همانند جلسات  و  نموده  نصب  را  اربعه  تسبیحات  و  برخاستن 

می پردازیم.

   مراحل آموزش اذکار برخاستن و تسبیحات اربعه
ــ نصب لوحه و بخش خوانی دسته جمعی دانش آموزان با اشارٔه ما

ــ بخش خوانی چند نفر از دانش آموزان به صورت انفرادی با اشارٔه ما

کد فیلم 86
روش تدریس اذکار 

نماز

کد فیلم 92
روش تدریس اذکار 

نماز سجده
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ــ شمرده خوانی دانش آموزان از روی کتاب

ــ پخش فایل صوتی و جمع خوانی دانش آموزان به همراه آن
ــ خواندن چند نفر از دانش آموزان از روی کتاب به صورت شمرده به همراه ترجمه

ــ تشویق دانش آموزان به تمرین روخوانی و حفظ اذکار برخاستن و تسبیحات اربعه.

   نکته 
به دلیل آموختن اذکار نماز از قبل  در قرائت ذکر برخاستن، برخی از دانش آموزان 
ادا می کنند. هنگام  اللِه«  »ِبُحْوِل  اشتباه  به  را  اللِه«  »ِبَحْوِل  ترکیب  به صورت شنیداری، 
آموزش لوحه و بخش خوانی، با تأکید و تکرار بیشتر بر این قسمت، اشکال آنها را رفع 

می کنیم.

     جلسۀ هشتم .....................................................
1   آموزش ذکر تشّهد

در این جلسه، پس از پرسش روخوانی اذکار برخاستن و تسبیحات اربعه، لوحٔه ذکر 
تشّهد را نصب نموده و همانند جلسات قبل به آموزش این ذکر می پردازیم.

   مراحل آموزش ذکر تشّهد
ــ نصب لوحه و بخش خوانی دسته جمعی دانش آموزان با اشارٔه ما

ــ بخش خوانی چند نفر از دانش آموزان به صورت انفرادی با اشارٔه ما
ــ شمرده خوانی دانش آموزان از روی کتاب

ــ پخش فایل صوتی و جمع خوانی دانش آموزان به همراه آن
ــ  خواندن چند نفر از دانش آموزان از روی کتاب به صورت شمرده به همراه ترجمه

ــ تشویق دانش آموزان به تمرین روخوانی و حفظ ذکر تشّهد.

   نکته 
گاهی برخی از دانش آموزان به دلیل آموختن اذکار نماز از قبل به صورت شنیداری، 
آموزش  هنگام  می خوانند.  »َعبَده و«  اشتباه  به  را  »َعبُده و«  کلمٔه  تشّهد  ذکر  قرائت  هنگام 

لوحه و بخش خوانی، با تأکید و تکرار بیشتر این کلمه، اشکال آنها را رفع می کنیم.

کد فیلم 93
روش تدریس اذکار 

نماز تشهد
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  جلسۀ نهم و دهم .................................................
1  آموزش ذکر سالم و آیۀ صلوات و پیام قرآنی

در این جلسه، پس از پرسش از روخوانی ذکر تشهد، لوحٔه ذکر سالم و آیٔه صلوات را 
نصب نموده و همانند جلسات قبل به آموزش این ذکر می پردازیم.

  مراحل آموزش ذکر سالم و آیۀ صلوات 
ــ نصب لوحه و بخش خوانی دسته جمعی دانش آموزان با اشارٔه ما

ــ بخش خوانی چند نفر از دانش آموزان به صورت انفرادی با اشارٔه ما
ــ شمرده خوانی دانش آموزان از روی کتاب

ــ پخش فایل صوتی و جمع خوانی دانش آموزان به همراه آن
ــ خواندن چند نفر از دانش آموزان از روی کتاب، به صورت شمرده به همراه ترجمه

   آموزش پیام قرآنی )آیۀ صلوات(
الف(  گفت وگو دربارٔه پیام قرآنی؛ طرح سؤال هایی از قبیل: پس از تمام شدن نماز 

جماعت مکبر چه می گوید؟
پس از خواندن آیٔه صلوات چه می کنیم؟ 

چگونه می توان به انسان های بزرگ و مهربان احترام گذاشت؟
چگونه می توان از این افراد به نیکی یاد کرد؟ 

در  نظراتشان  ارائٔه  و  گروه های خود  میان  در  گفت وگو  به  دانش آموزان  واداشتن  و 
مورد این پیام قرآنی به کالس.

ب(   قرائت زیبای آیٔه صلوات توسط چند دانش آموز داوطلب، تشویق دانش آموزان 
به تمرین روخوانی و حفظ ذکر سالم و آیٔه صلوات.

  نکته 
در قرائت ذکر سالم، گاهی برخی از دانش آموزان به دلیل آموختن اذکار نماز از قبل 
به صورت شنیداری، کلمات »َعلَْیَک، َعلَْینا و َعلَْیکُم« را به اشتباه به ترتیب »َعِلیَک، َعِلینا 
و َعِلیکُم« می خوانند. برای رفع اشکال، هنگام آموزش لوحه و بخش خوانی، این کلمات 

را با تأکید و تکرار بیشتری آموزش می دهیم.

کد فیلم 94
روش تدریس اذکار 

نماز سالم
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  جلسۀ یازدهم و دوازدهم ..........................................
1 تمرین نماز

در این جلسه، از چند نفر از دانش آموزان می خواهیم یک نماز سه رکعتی را در کالس 
یا نمازخانٔه مدرسه به طور کامل با صدای بلند بخوانند. 

  عوامل مؤثر در جذب دانش آموزان به اقامۀ نماز
ــ برخورد محترمانه با دانش آموزان به خصوص در دعوت عملی به نماز با استفاده از 

فرصت ها
بودن  معروف  به  امر  و  نماز  در صفوف  مدرسه  معاونین  و  مدیر  آموزگار،  ــ حضور 

ایشان در عمل
ــ تمیز و خوشبو و جذاب بودن محیط نمازخانه

ــ با زبان نرم و جذاب در مورد نماز و واجبات دینی صحبت نمودن
ــ نوشتن مطالبی نو و دلنشین با عباراتی جذاب در مورد نیایش و عبادت و نصب در 

محل دید دانش آموزان
ــ کمک گرفتن از دانش آموزان مؤّذن و مکبّر خوش صدا در راستای افزایش جذابیت 

نماز
ــ برگزاری مسابقات فرهنگی در ارتباط با نماز و عبادت معبود در بین دانش آموزان 

و دادن هدایای مناسب
ــ  صحبت کردن با خانواده ها در راستای همسویی بیشتر با مدرسه دربارٔه اقامٔه نماز

ــ برقراری ارتباط بین مفاهیم درسی و خداشناسی در جهت آگاهی بخشی به دانش آموزان
ــ  پذیرایی از دانش آموزان حاضر در نماز با شکالت و شیرینی

و  ابراز صمیمیت  با  اقامٔه  نماز  به  اکسیر محبت و جذب دانش آموزان  از  استفاده  ــ 
پرهیز از زور و اجبار

یادمان باشد که نماز اکسیر غم زداست. نماز یاد خداست و یاد خدا آرام بخش دل هاست 
»َاال بذکرالله تطمئن القلوب« پس در آخر هر نماز جماعت به کودکانمان لبخند بزنیم تا او 

آرامش و خداباوری را در چهره هایمان ببیند.

کد فیلم 88
روش تدریس سورٔه 

حمد
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کد فیلم 95
روش آموزش تلفظ 
حرف »حاء« در نماز

کد فیلم 96
روش آموزش تلفظ 
حرف »واو« در نماز

کد فیلم 97
روش آموزش تلفظ 
حرف »عینی« در نماز

کد فیلم 98
روش آموزش تلفظ 
حرف »  صاد« در نماز

کد فیلم 99
روش آموزش تلفظ 
حرف » طا « در نماز

کد فیلم 100
روش آموزش تلفظ 
حرف »ذال« در نماز

کد فیلم 101
روش آموزش تلفظ 
حرف »غین« در نماز

کد فیلم 102
روش آموزش تلفظ 
حرف » ضاد« در نماز

کد فیلم 103
روش آموزش تلفظ 
حرف » ظا« در نماز

قرآن در تابستان  ) پایه سوم ابتدایی( 
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     اهداف   

  برنامۀ 33 روزه ارتقای آموزش قرآن

ــ آموزش قرآن در دورٔه ابتدایی دو هدف اصلی را دنبال می کند:
1 انس روزانٔه  دانش آموزان با قرآن کریم

2 دستیابی به توانایی خواندن قرآن

ــ در این راستا آموزش صحیح و جامع این فصل تا حّد زیادی می تواند اهداف را تحت پوشش قرار 
دهد.

ــ این فصل طی 33 روز متوالی و از اول آبان ماه تا اواسط آذرماه تدریس می شود.
ــ سعی کنیم حتی االمکان درس قرآن را در این مدت در زنگ اول هر روز آموزش دهیم.

ــ با توجه به تأکید بر آموزش قرآن به شیؤه دیداری، این فصل نوار آموزشی یا فایل صوتی ندارد.
ــ در هر جلسه از تک تک دانش آموزان بخواهیم حداقل یک جمله از عبارات را روخوانی کنند.

 تذکر مهم
در کسب مهارت روخوانی قرآن، صحیح خواندن در اولویت قرار دهیم؛ چراکه دانش آموزان با توجه به 
استعداد و توانایی فردی خود به تدریج مراحل بخش خوانی، شمرده خوانی و روان خوانی را طی می کنند. از 
این رو، نباید در کسب مهارت روان خوانی عبارات عجله کرد. بنابراین، هرچند عموم دانش آموزان می توانند 
به  را  کلمات  که  دانش آموزی  باشیم،  داشته  اصرار  نباید  اما  بخوانند،  و شمرده  آرام  به صورت  را  کلمات 
صورت بخش بخش می خواند، این کلمات را به صورت آرام و شمرده بخواند. او نیز به تدریج در روزهای 

آینده با توجه به توانایی های فردی خود به این مهارت دست خواهد یافت.

   روز اول: یادآوری ترکیب حروف و حرکات ......................................
 اهداف

ــ توانایی خواندن حروف و حرکات
ــ  توانایی خواندن کلمات قرآنی درس
ــ عالقه به خواندن روزانٔه قرآن کریم.

روخوانی قرآن کریمفصل دوم
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  انس با قرآن
سعی می کنیم هر جلسه را با انس با قرآن شروع کنیم.

آموزش قرآن در دورٔه ابتدایی، دو هدف اصلی را دنبال می کند: یکی انس با قرآن و دیگری کسب مهارت 
خواندن قرآن کریم است. به خاطر داشته باشیم که اگر دانش آموزانمان را شیفته و عاشق قرآن کنیم، ولی آنها 
مهارت خواندن قرآن را کسب نکنند ما در کارمان موفق نبوده ایم. همچنین اگر در کسب مهارت خواندن 
مأنوس  قرآن  با  بخوانند، ولی  را  قرآن  بتوانند  زیبایی  به  که  به طوری  به دانش آموزانمان کمک کنیم؛  قرآن 
نشوند و خواندن روزانٔه قرآن جزء برنامهٔ زندگی شان قرار نگیرد، باز هم ما در انجام رسالتمان موفق نبوده ایم.

یکی از نمودهای بحث انس با قرآن این است که اگر بخواهیم رفتاری را در دانش آموزان نهادینه کنیم، 
قبلش بایستی آن رفتار در خودمان ایجاد شده باشد.

خداوند در قرآن می فرماید:

، َوتَنَسوَن َانـُفـَسـکُم، َو َانـُتم تَتـلوَن الـکِتاٌب؛ اَ  َفال تَعـِقـلوَن   َاتَـأُمـروَن الـّنـاَس بِالـِبِرّ
                                                                                                                                                                     )بقره، 44( 

 آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خود را فراموش می کنید، با اینکه شما کتاب ]خدا[ را می خوانید؟ 
آیا ]هیچ[ نمی اندیشید؟

حال می توانیم با این ادبیات شروع کنیم: دانش آموزان عزیز! امروز من موفق شدم یک صفحه از قرآن 
را بخوانم. امروز من صفحٔه... را از سورٔه... خواندم. کدام یک از شما امروز یا دیروز قرآن خوانده اید؟ 
از آنهایی که دست بلند می کنند می پرسیم که چه قسمتی از قرآن را خوانده اند و آنها را تشویق می کنیم و بعد 
می گوییم: خیلی خوشحالم که می بینم عده ای از شما امروز یا دیروز قرآن خوانده اید. دوست دارم آنهایی 
که نخوانده اند امروز که منزل می روند قسمتی از قرآن را بخوانند و آنهایی که خوانده اند فردا دستانشان برود 
باالتر. از این ارتباط عاطفی استفاده کنیم؛ قطعاً در انس دانش آموزان با قرآن تأثیر به سزایی خواهد داشت.

  تمرین اول ...................................................................

1  آموزش روخوانی ترکیب حروف و حرکات از روی لوحه: پس از نصب لوحه و قرار دادن آن 

در معرض دید دانش آموزان، از آنها می خواهیم با اشارٔه ما، ترکیب ها را دسته جمعی به صورت بخش بخش 
با  انفرادی  به صورت  از دانش آموزان هم می خواهیم  نفر  از چند  آنها،  بخوانند. در البه الی جمع خوانی 

اشارهٔ ما بخش بخش بخوانند.
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 تذکر

ــ اشارٔه ما ُغلو شده و همراه با مکث قابل توجه باشد.
ــ در هنگام بخش خوانی از روی لوحه، دانش آموزان بایستی کتاب هایشان بسته باشد و فقط به لوحه 

توجه نمایند.

   نکته 
برای صحیح خواندن حرف همزه )ء( و الف کوچک ) ا ( خیلی خالصه این توضیح را می دهیم که حرف 

همزه تقریباً شبیه صدای حرف عین )ع( است و الف کوچک همان صدای الف )ا( را دارد.

 تذکر
نحؤه اشارات ثابت و متحرک را رعایت کنیم. در این جدول، اشاره به ترکیب های سه ستون اول )از باال 

به پایین( ثابت و اشاره به ترکیب های سایر ستون ها متحرک می باشد.

2  روخوانی ترکیب حروف و حرکات از روی کتاب درسی: پس از کار با لوحه، از دانش آموزان 

می خواهیم کتاب هایشان را باز کنند و هر کدام به طور انفرادی چند ترکیب از این جدول را از روی کتاب 
بخوانند.

  تمرین دوم ...................................................................

1  آموزش روخوانی کلمات و عبارات قرآنی از روی لوحه: این قسمت را نیز همانند تمرین قبل 

انجام می دهیم.
دانش آموزان  از  لوحه،  با  کار  از  پس  درسی:  کتاب  روی  از  عبارات  و  کلمات  روخوانی    2

می خواهیم کتاب هایشان را باز کنند و هر کدام به طور انفرادی یک یا چند کلمه یا عبارت را از روی کتاب 
شمرده بخوانند.

   نکته 
از  را  پرکاربرد  و  آشنا  کلمات  معنی  کریم،  قرآن  عبارات  و  آیات  معنای  درک  مهارت  تقویت  جهت 
دانش آموزان می پرسیم؛ به این ترتیب که هر گاه دانش آموز عبارتی را می خواند، پس از رفع اشکال روخوانی 
این عبارات  در  این عبارتی که خواندی، معنی کدام کلمات را می دانی؟« مثالً  او، از وی می پرسیم: »در 

دانش آموزان به کلمات »کتاب«، »ایمان« و »عصا« اشاره می کنند.
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   نکته 
ـ« قبل از »ی« را در کلماتی مانند »ِهَی« و  ـِ دانش آموزان هنگام بخش خوانی، صدای »ـ
»َرواِسَی« مانند سایر کسره ها می خوانند. این شیؤه خواندن غلط نیست؛ هرچند به تدریج 
در خواندن شمرده و روان کلمات می آموزند که این صدا را به صورت »ای« بخوانند. 
عنوان  به  و...  بیابان،  ِعید، خیابان،  مانند  فارسی  کلمات  از  می توانیم  نیز  مورد  این  در 
جمالتی  قالب  در  کردیم،  برخورد  کلماتی  چنین  به  هرگاه  می توانیم  کنیم.  استفاده  مثال 
توجه دانش آموزان را به این نکته جلب کنیم؛ مثالً بگوییم: »امروز ِخیابان خلوت بود.«، 
»هوای ِبیابان در تابستان خیلی گرم است.«، »من ِنیاز به استراحت دارم.«، »دو کیلو ِپیاز 
خریدم.«. سپس با توجه به واکنش دانش آموازن از آنها می پرسیم: »بچه ها متوجه شدید 
چی گفتم؟« و پس از پاسخ مثبت آنها توضیح می دهیم که کلماتی مانند »ِهَی«، »ِایّاَک«، 

»  ِقیاَمة  « و »َرواِسَی« را نیز می توانیم به هر دو شکل بخوانیم.

در پایان این جلسه، دانش آموزان را به خواندن ترکیب ها، کلمات و عبارات این صفحه 
برای اعضای خانوادٔه خود تشویق می کنیم.

  روز دوم و سوم: یادآوری حرف ساکن   و  تمرین آن ....................
 اهداف

ــ توانایی خواندن جدول ترکیب های دارای حرف ساکن
ــ توانایی خواندن کلمات و عبارات دارای حرف ساکن

ــ عالقه به خواندن روزانٔه قرآن کریم.

  مراحل آموزش تمرین اول ......................................

1  آموزش روخوانی ترکیب های جدول از روی لوحه: پس از نصب لوحه، سه 

ـُـ« به عالمت  ـ ـ
ـِ ـَـ ـ کلمٔه »بَْل، ِاْن و ُقْم« را روی تابلو می نویسیم و با اشاره از حرکت »ـ

ـْـ«، از دانش آموزان می خواهیم این کلمات را به صورت دسته جمعی بخوانند.  سکون »ـ
سپس با اشارٔه صحیح به لوحه، از دانش آموزان می خواهیم به صورت دسته جمعی همراه 

با اشارٔه ما بخوانند.

کد فیلم 105
روز دوم ، یادآوری 

حرف ساکن

کد فیلم 104
روش تدریس 

جلسه های روز 2تا4



157
 تذکر

1  فوت کوزه گری کار با لوحه )مکث قابل توجه( را فراموش نکنیم.

2  ُغلو شده اشاره کنیم.

3 برای جلوگیری از جلو افتادن برخی از دانش آموزان در خواندن و ناهماهنگی بین 

اشارهٔ ما و بخش خوانی آنها، هر از گاهی در بین بخش ها جهش داشته باشیم.

2 روخوانی ترکیب های جدول از روی کتاب درسی

پس از کار با لوحه، از دانش آموزان می خواهیم کتاب هایشان را باز کنند و هر کدام به 
طور انفرادی چند ترکیب از این جدول را از روی کتاب بخوانند.

  مراحل آموزش تمرین دوم ......................................

1  آموزش روخوانی کلمات و عبارات قرآنی از روی لوحه: این قسمت را نیز 

همانند تمرین قبل انجام می دهیم.
2  روخوانی کلمات و عبارات قرآنی از روی کتاب: پس از کار با لوحه، از 

دانش آموزان می خواهیم کتاب هایشان را باز کنند و هر کدام به طور انفرادی یک یا چند 
کلمه یا یک عبارت از این صفحه را از روی کتاب شمرده بخوانند.

 تذکر
ــ تک تک دانش آموزان را در خواندن عبارات درس شرکت دهیم.

ــ مطمئن شویم که دانش آموزان این مطلب را فرا گرفته اند که همیشه حرف ساکن با 
حرکت قبل از خودش خوانده می شود و در خواندن بخش های دارای حرف ساکن به 

این مهارت رسیده اند.

به خواندن ترکیب ها، کلمات و عبارات این دو  پایان این جلسه، دانش آموزان را  در 
صفحه برای اعضای خانوادٔه خود تشویق می کنیم.

  روز چهارم و پنجم: یادآوری تنوین و تمرین آن .........................
 اهداف

ــ توانایی خواندن ترکیب حروف و تنوین
ــ توانایی خواندن کلمات و عبارات قرآنی درس

ــ عالقه به خواندن روزانٔه قرآن کریم.

کد فیلم 106
روز دوم یادآوری حرف 

ساکن/صوتی

کد فیلم 107
تدریس یادآوری تنوین
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  انس با قرآن
دانش آموزان عزیز! امروز من موفق شدم آیاتی از قرآن را بخوانم. من آیات... از سورٔه... را خواندم. 

کدام یک از شما امروز یا دیروز توانست قسمتی از قرآن را بخواند؟
 آموزش عالمت تنوین 

ـَـ( را روی تابلو می نویسیم و سپس نون ساکن )ْن( را  جهت یادآوری عالمت تنوین، ابتدا حرکت فتحه )ـ
ـَـ« به »ْن« از دانش آموزان می خواهیم همراه با اشارٔه ما بخوانند. آن گاه  جلوی آن می نویسیم و با اشاره از »ـ
شکل عربی آن را روبه روی آن قرار می دهیم و می گوییم در قرآن به این شکل نوشته می شود. در مورد تنوین 

کسره و ضمه نیز به همین ترتیب عمل می کنیم.

ـُـ ْن           ــٌ ـ ْن           ــٍ     ،        ـ ـِ ـً ا    ،     ـ ـَـ ْن          ـ   ـ

در تنوین نصب » ًا « متذکر می شویم که »الف« آن ناخواناست.

  مراحل آموزش تمرین اول ....................................................

1 نصب لوحٔه جدول ترکیب حروف با تنوین

2 اشارٔه صحیح به لوحه

 تذکر
تمام اشارات این جدول، اشارٔه ثابت اند و ما در این صفحه فقط به تنوین اشاره می کنیم.

3 خواندن ترکیبات لوحه توسط دانش آموزان به صورت دسته جمعی همراه با اشارٔه ما

4 خواندن ترکیبات لوحه توسط چند دانش آموز به صورت انفرادی با اشارٔه ما

5  خواندن ترکیبات جدول توسط چند دانش آموز به صورت انفرادی از روی کتاب.

  مراحل آموزش تمرین دوم ....................................................

1 نصب لوحٔه کلمات و عبارات قرآنی در جای مناسب.

2  اشاره به بخش های کلمات و عبارات قرآنی توسط ما و خواندن آنها توسط دانش آموزان به صورت 

دسته جمعی و انفرادی
 تذکر

مکث قابل توجه در بین بخش ها و همچنین اشارٔه همراه با ُغلو را فراموش نکنیم.
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  مراحل آموزش تمرین سوم ......................................

از دانش آموزان می خواهیم هر کدام یک یا چند کلمه، یک سطر، یا قسمتی از یک 
سطر را بخوانند.

 تذکر
همٔه دانش آموزان را به خواندن واداریم.

به خواندن ترکیب ها، کلمات و عبارات این دو  پایان این جلسه، دانش آموزان را  در 
صفحه برای اعضای خانوادٔه خود تشویق می کنیم.

 روز ششم و هفتم و هشتم: یادآوری تشدید و تمرین آن .................
 اهداف

ــ توانایی خواندن بخش های دارای حرف مشّدد
ــ توانایی خواندن کلمات و عبارات قرآنی دارای حرف مشّدد

ــ عالقه به خواندن روزانٔه قرآن کریم.

  انس با قرآن
از  آیات...  بخوانم. من  را  قرآن  از  آیاتی  امروز من موفق شدم  دانش آموزان عزیز! 
سورٔه... را خواندم. کدام یک از شما امروز یا دیروز توانست قسمتی از قرآن را بخواند؟

یادآوری خواندن حرف مشّدد: برای بیان عالمت تشدید از کلماتی استفاده می کنیم که 
دانش آموزان در کتاب فارسی آموخته اند. کلمه ای مانند »َبّنا« را روی تابلو نوشته و سپس این 
ـْـ( و سپس  ـَـ( به عالمت )ـ کلمه را به صورت »َبْننا« می نویسیم و با اشاره از حرکت فتحه )ـ
اشاره از حرف نون به حرف الف، از آنها می خواهیم به صورت دسته جمعی بخش بخش 
بخوانند. پس از آن توضیح می دهیم که اغلب موارد هرگاه در یک کلمه حرفی دو بار تکرار 

شود، حرف اول ساکن است و به جای حرف ساکن، عالمت تشدید می آید.

   نکته 
بررسی« عالمت تشدید جایگزین حرف  مانند،  کلماتی چون »ممکن، خودداری،  در 

تکراری نمی شود.

کد فیلم 108
تدریس یادآوری 

تشدید  / صوتی

کد فیلم 109
تدریس تمرین 
تشدید /   صوتی
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  مراحل آموزش تمرین اول ....................................................

1  نصب لوحهٔ جدول ترکیب های دارای تشدید

2  اشارٔه صحیح به لوحه

 تذکر
(، تمام اشارات بخش اول ترکیبات، از حرکات کوتاه به  در این جدول، به جز دو کلمٔه آخر )جانَّ و حاجَّ
« از حرف »جـ« به حرف »ا« و عالمت تشدید ) ّ  ( و در بخش  عالمت تشدید است. در بخش اول کلمٔه »جانَّ

« از حرف »حـ« به حرف »ا« و عالمت تشدید )  ّ (  اشاره می کنیم. اول کلمٔه »حاجَّ

3  خواندن ترکیبات لوحه توسط دانش آموزان به صورت دسته جمعی همراه با اشارٔه ما

4  خواندن ترکیت لوحه توسط چند دانش آموز به صورت انفرادی با اشارٔه ما

5  خواندن ترکیبات جدول توسط چند دانش آموز به صورت انفرادی از روی کتاب.

  مراحل آموزش تمرین دوم ....................................................

1  نصب لوحٔه کلمات و عبارات قرآنی در جای مناسب

2  اشاره به بخش های کلمات و عبارات قرآنی توسط ما و خواندن آنها توسط دانش آموزان به صورت 

دسته جمعی و انفرادی.

 تذکر
در کار با لوحه بایستی در بین بخش ها مکث قابل توّجه داشته باشیم. در مورد کلمات دارای تشدید این 
مکث را با توجه بیشتری رعایت می کنیم تا دانش آموزان متوجه شوند که حرف مشّدد دو بار خوانده می شود.

  مراحل آموزش تمرین سوم ....................................................

از دانش آموزان می خواهیم هر کدام یک یا چند کلمه، یک سطر، یا قسمتی از یک سطر را بخوانند.

 تذکر
همٔه دانش آموزان را به خواندن واداریم.

در پایان این جلسه، دانش آموزان را به خواندن ترکیب ها،  کلمات و عبارات این دو صفحه برای اعضای 
خانوادٔه خود تشویق می کنیم.
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  روز نهم و دهم: یادآوری خواندن »ـه و« و »ـه ی« و تمرین آن .........
 اهداف

ــ توانایی خواندن کلمات دارای عالمت »ـه و« و »ـه ی«
ــ توانایی خواندن کلمات و عبارات قرآنی درس

ــ عالقه به خواندن روزانٔه قرآن کریم.

  انس با قرآن
از  آیات...  بخوانم. من  را  قرآن  از  آیاتی  امروز من موفق شدم  دانش آموزان عزیز! 
سورٔه... را خواندم. کدام یک از شما امروز یا دیروز توانست قسمتی از قرآن را بخواند؟

  مراحل آموزش تمرین اول ......................................

و  »آهو«  مانند  کلمٔه  فارسی  دو  ابتدا  »ـه ی«:  و  »ـه و«  نمادهای  یادآوری  چگونگی 
سپس  بخوانند.  را  آنها  می خواهیم  دانش آموزان  از  و  می نویسیم  تابلو  روی  »ماهی« را 
»هو« و »هی« را نوشته و باز هم با اشاره از دانش آموزان می خواهیم این دو را بخوانند و 

پس از آن در مقابل »هو« شکل »ـه و« و در مقابل »هی« شکل »ـه ی« را می نویسیم.
و توضیح می دهیم که کلمات قرآنی »هو« و »هی« به این دو شکل هم نوشته می شوند. 
سپس با اشارٔه  متحرک ما، از آنها می خواهیم این دو شکل را نیز بخوانند و بعد شکل »ه و« 
و »ه ی« را نیز در جلوی هر کدام می نویسیم و می گوییم این دو هم، شکل های دیگری از 
»هو« و »هی« هستند. همچنین می توانیم برای آموزش »ـه و« و »ـه ی« از شکل صدای »آ« 
و تبدیل آن به الف کوچک استفاده کنیم، و با این پرسش، از دانش آموزان که آیا وقتی »ا« 
را کوچک می نویسیم صدای آن تغییر می کند؟ این مطلب را بیان کنیم که در این موارد نیز 

اگر »و« و »ی« کوچک شوند، صدای آنها تغییر نمی کند.

آ ــ ا ــ ا     ،    او ــ و ــ و

   نکته 
اگر دانش آموزان در این موارد »و« را به شکل »ُ  « خواندند با این پرسش که »ُ  « کجای 
حرف قرار می گیرد؟ توضیح دهیم که بله، وقتی باالی حرف قرار گیرد صدای »ُ « و زمانی 

که کنار و زیر حرف »ـه« یا »ه« قرار گیرد صدای »و« می دهد.

کد فیلم 110
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  مراحل آموزش تمرین دوم ......................................

1  نصب لوحه

2 اشاره به بخش های کلمات و عبارات لوحه به روش صحیح

3  خواندن کلمات و عبارات لوحه توسط دانش آموزان به صورت دسته جمعی همراه 

با اشارٔه ما
4 خواندن کلمات و عبارات لوحه توسط چند دانش آموز به صورت انفرادی.

 تذکر
شکل های »ـه و«، »ه و«، »ـه ی« و »ه ی« جزو اشارات متحرک هستند؛ یعنی هنگام اشاره 

به این نمادها، از »ـه« یا »ه« به »و« یا »ی« اشاره می کنیم.

  مراحل آموزش تمرین سوم ......................................

از دانش آموزان می خواهیم هر کدام یک کلمه یا قسمتی از یک عبارت قرآنی را از روی کتاب 
به صورت شمرده و آرام بخوانند و بقیه خط ببرند.

برای  این صفحه  عبارات  و  کلمات  به خواندن  را  دانش آموزان  این جلسه،  پایان  در 
اعضای خانوادٔه خود تشویق می کنیم.

   روز یازدهم، دوازدهم و سیزدهم: پایۀ همزه و تمرین آن .................
  اهداف

ــ  توانایی خواندن کلمات و عبارات قرآنی درس
ــ توانایی خواندن کلماتی که دارای همزه با پایٔه »ئ« و »ؤ« هستند.

ــ عالقه به خواندن روزانٔه قرآن کریم.

  انس با قرآن
از  آیات...  بخوانم. من  را  قرآن  از  آیاتی  امروز موفق شدم  دانش آموزان عزیز! من 
سورٔه... را خواندم. کدام یک از شما امروز یا دیروز توانست قسمتی از قرآن را بخواند؟
ابتدا چند کلمه مانند علم، معلوم، جمع و  یادآوری همزه و آموزش پایه های همزه: 
تابلو می نویسیم و از دانش آموزان می خواهیم این کلمات را بخوانند.  مجموع را روی 

کد فیلم 111
نمونه روش تدریس 

لوحه ی  ضمیر هو و 
هی روز نهم

کد فیلم 112
روش آموزش تدریس 

نماد همزه

کد فیلم 115
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یازدهم  پایه همزه
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سپس حرف »ع« )عین آخر تنها( را می نویسیم و از پایان شروع به پاک کردن آن می کنیم 
تا تقریباً به شکل همره »ء« درآید. توضیح می دهیم که نام این شکل همزه است و صدای 
 »ْ ـُـ« عالمت سکون »  ـ

ـِ ـ ـَ آن تقریباً شبیه حرف »ع« است و پس از آن حرف همزه را »ـ
و صداهای »ـا، ـی، ـو« ترکیب کرده و با اشاره صحیح از دانش آموزان می خواهیم آنها 
به دانش آموزان توضیح می دهیم، همان طور که می دانیم  را دسته جمعی بخوانند. سپس 
همزه )ء( یکی از حروف الفباست؛ مانند همٔه حروف با حرکات ترکیب و خوانده می شود، 
ولی همیشه به تنهایی نمی آید. برای آموزش پایٔه همزه می توانیم از یک مثال عینی استفاده 
کنیم. به این ترتیب که یک صندلی را جلوی کالس به دانش آموزان نشان می دهیم و به 
آنها می گوییم چه چیزی می بینید؟ می گویند صندلی. سپس روی صندلی می نشینیم و از 
آنها می پرسیم حاال چه کسی را می بینید؟ پاسخ می دهند معلم را می بینیم و از همین مثال 
عینی استفاده می کنیم و توضیح می دهیم که بچه ها! هر وقت همزه هم روی یک صندلی، یا 
پایه ای قرار گیرد، دیگر صندلی را نمی بینیم و فقط همزه را می بینیم و برای توضیح چهار 
با رنگ های متفاوت را جلوی کالس  أ، ؤ، ئ(، می توانیم چهار صندلی  )ئـ،  پایٔه همزه 
بگذاریم و تک تک روی آنها بنشینیم و همان پرسش های فوق را مطرح کنیم و در ادامه 
توضیح دهیم که مهم نیست همزه روی چه نوع پایه ای قرار گیرد، مهم این است که ما فقط 
ـُـ« را با این  ـ

ـِ ـ ـَ همزه را می بینیم و می خوانیم و با پایٔه آن کاری نداریم. در ادامه حرکات »ـ
شکل های همزه )ئـ، أ، ؤ، ئ( ترکیب می کنیم و روی تابلو می نویسیم و باز به همان مثال 
ـُـ«  ـ

ـِ ـَـ نشستن روی صندلی برمی گردیم، به این ترتیب که روی برگٔه کاغذ یکی از حرکات »ـ
را می نویسیم و در حالی که روی صندلی نشسته ایم برگه را باال برده و به دانش آموزان 
نشان می دهیم و از آنها می خواهیم آن را بخوانند و از همین مورد نیز استفاده کرده و این 
نکته را بیان می کنیم که همان طور که شما این بار فقط به نوشتٔه روی برگه توجه کردید، 
ـُـ« یا تنوین های آن قرار گیرد، فقط آن حرکت  ـ

ـِ ـ ـَ هنگامی که روی همزه یکی از حرکات »ـ
یا تنوین را می بینیم و می خوانیم. سپس از دانش آموزان می خواهیم با اشارٔه ما، ترکیب 

این اشکال مختلف همزه را با حرکات و صداها بخوانند:
 َء  ِء  ُء  ْء  ًءا  ءٌ ءا  ءو ،     ئَـ  ِئـ  ئُـ  ئْـ  ئًـا  ئـا  ئـی  ئـو ،    َؤ  ُؤ  ْؤ  ؤا

می توانیم در ادامه این موارد را بنویسیم و از دانش آموزان بخواهیم بخوانند:

 آ = ئا = ئـا = ؤا      ،  او = ءو = ئـو = ؤو
کد فیلم 113و جهت دقت و توجه بیشتر دانش آموزان یک کلمه را روی تابلو می نویسیم؛ مثالً: 

آموزش پایه همزه  
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رؤف به احتمال زیاد، خیلی از دانش آموزان این کلمه را به اشتباه َرئوف« می خوانند. این 
نوع خواندن به دلیل تکیه بر آموزش به شیؤه شنیداری است؛ چرا که گوششان با این کلمه 
بدون دیدن اجزای کلمه، کلی خوانی کنند. سپس می گوییم  باعث می شود  آشنا است و 
کلمٔه باال »َرؤف« است و در واقع همزه ساکن می باشد و کلمٔه »َرئوف« به شکل ها نوشته 

می شود:
َرءوف ،     َرئـوف ،     َرؤوف

تا  می دهیم  ادامه  را  کوثر  سورهٔ   آخر  آیٔه  تدریس  همزه،  جدید  نماد  آموزش  از  پس 
دانش آموزان این آیه را نیز به صورت دسته جمعی بخش بخش بخوانند.

  مراحل آموزش تمرین اول ......................................

1  نصب لوحٔه جلسٔه قبل

2  اشاره به بخش های کلمات و عبارات لوحه به روش صحیح

3 خواندن کلمات و عبارات لوحه توسط دانش آموزان به صورت دسته جمعی همراه 

با اشارٔه ما
4 خواندن کلمات و عبارات لوحه توسط چند دانش آموز به صورت انفرادی.

   نکته 
یا  آن حرکت،  به  فقط  باشد،  یا عالمتی  همزه حرکت  هرگاه روی  همزه،  به  اشاره  در 

عالمت اشاره می کنیم و به همزه یا پایٔه آن اشاره نمی کنیم.

  مراحل آموزش تمرین دوم ......................................

از دانش آموزان می خواهیم هر کدام یک کلمه یا قسمتی از یک عبارت قرآنی را از 
روی کتاب به صورت شمرده و آرام بخوانند و بقیه خط ببرند.

به خواندن کلمات و عبارات قرآنی این صفحه  این جلسه، دانش آموزان را  پایان  در 
برای اعضای خانوادٔه خود تشویق می کنیم.

   روز چهاردهم و پانزدهم: حروف ناخوانا )1( و تمرین آن ................

کد فیلم 114
روش آموزش پایه 

همزه »ئو« 

کد فیلم 116
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همزه
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 اهداف
ــ  توانایی خواندن کلمات دارای حرف ناخوانای »ی« زیر الف کوچک »ی«

ــ  توانایی خواندن کلماتی که دارای حرف ناخوانای »الف« بعد از »واو« آخر کلمه اند.
ــ  عالقه به خواندن روزانهٔ قرآن کریم.

 انس با قرآن

از  آیات...  بخوانم. من  را  قرآن  از  آیاتی  امروز من موفق شدم  دانش آموزان عزیز! 
سورٔه... را خواندم. کدام یک از شما امروز یا دیروز توانست قسمتی از قرآن را بخواند؟
الف(  تدریس حرف ناخوانای »ی« زیر الف کوچک )یا(: پس از نصب لوحه در جای 
مناسب، کلمات موسی، مرتضی، حتی، مصطفی و عیسی را از روی لوحه نشان می دهیم و 
از دانش آموزان می خواهیم این کلمات را بخوانند، پس از خواندن آنها، از دانش آموزان 
می پرسیم که آیا »ی« زیر الف کوچک را خواندید؟ پس از پاسخ آنها، کلمات ِالٰی، فََهدٰی، 
تََزکّٰی، َانّٰی و یَرٰی را از روی لوحه نشان می دهیم تا دانش آموزان این کلمات را بخوانند 
دانش آموزان،  خواندن  از  پس  و  می دهیم  نشان  توپر  صورت  به  را  کلمات  همین  سپس 
توجهشان را به این نکته جلب می کنیم که »ی« زیر الف کوچک )  ٰ ( از این به بعد اگر 

نوشته  شود، خوانده نمی شود.
ب( تدریس حرف ناخوانای »الف« بعد از »واو« آخر کلمه: همانند مورد قبلی، ابتدا 
کلمات قالوا، کانوا، کََفروا، ءاَمنوا و تُؤِْمنوا را از روی لوحه به دانش آموزان نشان می دهیم 
توپر  به صورت  این کلمات را بخوانند. سپس همین کلمات را که  آنها می خواهیم  از  و 
)سیاه( نوشته شده، از روی لوحه نشان می دهیم و پس از خواندن آنها، توجه دانش آموزان 
را به این نکته جلب می کنیم که »الف« بعد از واو آخر کلمه از این پس اگر توپر )مشکی( 

نوشته  شود، خوانده نمی شود.

  مراحل آموزش تمرین اول ......................................

1  نصب لوحٔه کلمات و عبارات قرآنی

2  اشاره به بخش های کلمات و عبارات لوحه به روش صحیح

3 خواندن کلمات و عبارات لوحه توسط دانش آموزان به صورت دسته جمعی همراه 

با اشارٔه ما
4 خواندن کلمات و عبارات لوحه توسط چند دانش آموز به صورت انفرادی.

کد فیلم 117
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  مراحل آموزش تمرین دوم ......................................

از دانش آموزان می خواهیم هر کدام یک یا چند کلمه یا قسمتی از یک عبارت قرآنی 
را از روی کتاب به صورت شمرده و آرام بخوانند و بقیه خط ببرند.

 تذکر
در هر جلسه، از همٔه دانش آموزان روخوانی بپرسیم.

به خواندن کلمات و عبارات قرآنی این صفحه  این جلسه، دانش آموزان را  پایان  در 
برای اعضای خانوادٔه خود تشویق می کنیم.

  روز شانزدهم و هفدهم: حروف ناخوانا )1( و تمرین آن ...............
 اهداف

ــ  توانایی خواندن کلمات دارای حروف ناخوانای »و ا ی« قبل از ساکن
ــ  توانایی خواندن کلمات و عبارات قرآنی درس

ــ  عالقه به خواندن روزانٔه قرآن کریم.

  انس با قرآن
از  آیات...  بخوانم. من  را  قرآن  از  آیاتی  امروز من موفق شدم  دانش آموزان عزیز! 
سورٔه... را خواندم. کدام یک از شما امروز یا دیروز توانست قسمتی از قرآن را بخواند؟
تدریس کلمات دارای حروف ناخوانای »و ا ی« قبل از ساکن؛ پس از نصب لوحه 
لوحه  روی  از  را  نهج البالغه  و  س  الُْمَقدَّ بَیُت  َابُوالْقاِسم،  کلمات  مناسب،  جای  در 
از  سپس  بخوانند.  را  کلمات  این  می خواهیم  آنها  از  و  می دهیم  نشان  دانش آموزان  به 
پاسخ  از  نمی شوند؟ پس  این سه کلمه کدام حروف خوانده  دانش آموزان می پرسیم: در 
»ی«  و  »ا«  »و«،  کلمات حروف  این  در  گفتید،  درستی  به  که  همان طور  می گوییم:  آنها 
ا ی«  »و  نیز حروف  قرآنی  کلمات  در  هستند؛  ناخوانا  آمده اند،  ساکن  از حرف  قبل  که 
بدون حرکت، قبل از ساکن ناخوانا هستند. آنگاه از دانش آموزان می خواهیم ترکیب های 
اهل البیت، علی الغیب و ذی العرش را بخوانند. سپس همین کلمات را به صورت توپر 
)مشکی( نشان می دهیم و پس از خواندن دانش آموزان، توضیح می دهیم که تا کنون در 
این نوع ترکیب های قرآنی، این حروف به شکل توخالی )یا آبی( نوشته می شد، ولی خوانده 

نمی شد.

کد فیلم 118
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از این به بعد، این حروف در صورتی توپر )مشکی( نوشته شده باشند باز هم خوانده 

نمی شوند.
 تذکر

برای توضیح حروف ناخوانا )به استثنای الف بعد از واو آخر(، می توانیم بگوییم هر جا 
عالمت سکون یا تشدید دیدید، این دو با حرکت قبل از خودش خوانده می شوند. این نکته 

برای رعایت اتصاالت هم کفایت می کند.

  مراحل آموزش تمرین اول ......................................

1  نصب لوحه

2  اشاره به بخش های کلمات و عبارات لوحه به روش صحیح

3  خواندن کلمات و عبارات لوحه توسط دانش آموزان به صورت دسته جمعی همراه 

با اشارٔه معلم
4 خواندن کلمات و عبارات لوحه توسط چند دانش آموز به صورت انفرادی.

  مراحل آموزش تمرین دوم ......................................

از دانش آموزان می خواهیم هر کدام قسمتی از یک عبارت قرآنی را از روی کتاب به 
صورت شمرده و آرام بخوانند و بقیه خط ببرند.

 تذکر
در هر جلسه، از همٔه دانش آموزان روخوانی بپرسیم.

   نکته 
برای رعایت اتصاالت توسط دانش آموزان، به آنها این توضیح را می دهیم که همان طور 
که یاد گرفتیم همیشه حرف ساکن با حرکت قبل از خودش خوانده می شود و می دانیم که 
عالمت تشدید هم از جنس حرفی است که روی آن می نشیند، اما ساکن است، پس تشدید 
هم با حرکت قبل از خودش خوانده می شود. بنابراین، هرگاه به عالمت سکون یا تشدید 
رسیدیم می دانیم که بایستی با حرکت قبل از خودش وصل شود، خواه بین آن دو، حروف 
دیگری باشد یا نباشد، که اگر حروفی هم بین آن دو باشد آن حروف خوانده نمی شوند. 

می توانیم هر چند وقت یک بار با مثال هایی این نکته را به دانش آموزان تذکر دهیم.

کد فیلم 119
روش تدریس حروف 

ناخوانا قسمت 2
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 تذکر

از اشکاالت عمدٔه دانش آموزان در روخوانی قرآن عدم رعایت اتصاالت و همچنین 
همزه و پایه های همزه می باشد. برای مرتفع کردن اشکال اتصاالت خوب است هر از گاهی 
نمونه هایی را روی تابلو بنویسیم و با اشارٔه مناسب به بخش های آن و از طریق پرسش و 

پاسخ این مورد را برای دانش آموزان یادآوری و بر رعایت اتصاالت تأکید کنیم.
در پایان این جلسه، دانش آموزان را به خواندن عبارات قرآنی این صفحه برای اعضای 

خانوادٔه خود تشویق می کنیم. 

  روز هجدهم و نوزدهم: حروف ناخوانا )3( و تمرین آن .................
 اهداف

ــ توانایی خواندن کلمات دارای حروف ناخوانای »و ا ی« قبل از تشدید
ــ توانایی خواندن کلمات و عبارات قرآنی درس

ــ عالقه به خواندن روزانٔه قرآن کریم.

  انس با قرآن
از  آیات...  بخوانم. من  را  قرآن  از  آیاتی  امروز من موفق شدم  دانش آموزان عزیز! 
سورٔه... را خواندم. کدام یک از شما امروز یا دیروز توانست قسمتی از قرآن را بخواند؟
از  پس  تشدید:  از  قبل  ی«  ل  ا  »و  ناخوانای  حروف  دارای  کلمات  تدریس 
مان و  ضا، صاحُب الزَّ َهداء، َعلِّی بِن موَسی الِرّ هْراء، َسیُِّدالشُّ نصب لوحه، کلمات فاِطَمُةالزَّ
الم را از روی لوحه به دانش آموزان نشان می دهیم و از آنها می خواهیم این کلمات  علیه ِالسَّ
را بخوانند. سپس از آنها می پرسیم که در این کلمات، کدام حروف ناخوانا هستند. پس 
از پاسخ درست دانش آموزان، می گوییم: همان طور که به درستی گفتید در این کلمات، 
حروف »و«، »ا«، »ل« و »ی« که قبل از تشدید آمده اند، ناخوانا هستند. در کلمات قرآنی 
نیز حروف »والی« بدون حرکت قبل از تشدید خوانده نمی شوند. آنگاه از دانش آموزان 
سوَل« را بخوانند.  ماِء، َو اتَُّقواللَّه َو َاطیُعوالرَّ می خواهیم ترکیبات »ِللّناِس، َو الطّاِرِق، ِالَی السَّ
سپس همین کلمات را به صورت توپر )مشکی( نشان می دهیم و پس از خواندن دانش آموزان، 
به شکل توخالی  این حروف  این نوع ترکیب های قرآنی،  تاکنون در  توضیح می دهیم که 
)یا آبی( نوشته می شد، ولی خوانده نمی شد. از این به بعد، این حروف در صورتی توپر 

)مشکی( نوشته شده باشند باز هم خوانده نمی شوند.

کد فیلم 120
مرور   ، روزهای 7 تا 
10 قرآن سوم برنامه 

33 روزه 

کد فیلم 121
روش تدریس آموزش 

روز هفدهم



169
 تذکر

برای توضیح حروف ناخوانا )به استثنای الف بعد از واو آخر(، می توانیم بگوییم هر جا عالمت سکون یا 
تشدید دیدید، این دو با حرکت قبل از خودش خوانده می شوند. این نکته برای رعایت اتصاالت هم کفایت 

می کند.

  مراحل آموزش تمرین اول ....................................................
 نصب لوحه

1  اشاره به بخش های کلمات و عبارات لوحه به روش صحیح

2  خواندن کلمات و عبارات لوحه توسط دانش آموزان به صورت دسته جمعی همراه با اشارٔه ما

3 خواندن کلمات و عبارات لوحه توسط چند دانش آموز به صورت انفرادی.

  مراحل آموزش تمرین دوم ....................................................
از دانش آموزان می خواهیم هر کدام یک کلمه، یا قسمتی از یک عبارت قرآنی را از روی کتاب به صورت 

شمرده و آرام بخوانند و بقیه خط ببرند.

   نکته 
گرفتیم  یاد  که  همان طور  می دهیم،  را  توضیح  این  آنها  به  دانش آموزان،  توسط  اتصاالت  رعایت  برای 
از جنس  هم  تشدید  که عالمت  و می دانیم  از خودش خوانده می شود  قبل  با حرکت  همیشه حرف ساکن 
حرفی است که روی آن می نشیند اما ساکن است، پس تشدید هم با حرکت قبل از خودش خوانده می شود. 
بنابراین، هرگاه به عالمت سکون یا تشدید رسیدیم می دانیم که بایستی با حرکت قبل از خودش وصل شود، 
خواه بین آن دو، حروف دیگری باشد یا نباشد، که اگر حروفی هم بین آن دو باشد، آن حروف ناخوانا هستند.

 تذکر
پایه های  از اشکاالت عمدٔه دانش آموزان در روخوانی قرآن عدم رعایت اتصاالت و همچنین همزه و   
همزه است.برای مرتفع کردن اشکال اتصاالت خوب است هراز گاهی نمونه هایی را روی تابلو بنویسیم و با 
اشارٔه مناسب به بخش های آن و از طریق پرسش و پاسخ این مورد را برای دانش آموزان یادآوری و بر رعایت 

اتصاالت تأکید کنیم.
در پایان این جلسه، دانش آموزان را به خواندن عبارات قرآنی این صفحه برای اعضای خانوادٔه خود 

تشویق می کنیم.
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   روز بیستم تا سی و سوم: تمرین و روخوانی قرآن ..................
 اهداف

ــ توانایی خواندن آیات درس به صورت شمرده و آرام
ــ تقویت عالقه به خواندن روزانٔه قرآن کریم.

یادآوری و تدریس مهم ترین قواعد روخوانی در قالب خواندن کلمات و عبارات 
پایان رسیده است. از روز بیستم تا روز سی و سوم  به  پیاپی  قرآنی: پس از نوزده روز 
دانش آموزان خواندن فرازهایی از سوره های قرآن کریم را تمرین می کنند. در این چهارده 
روز سعی می کنیم تا ضمن تثبیت مهارت روخوانی قرآن، ضعف فردفرد دانش آموزان را 

شناسایی و برطرف نماییم.
در این چهارده روز، پیگیری رفع اشکاالت دانش آموزان اهمیت به سزایی دارد. به 

عبارت دیگر، تمرین خواندن آیات در این مدت به همین منظور است.

قاعدۀ »آشنایی با عالئم وقف«   

چهار حرف ریز »ج، ز، ط، مـ« باالی برخی از کلمات، نشانٔه وقف است.

    نکته 1 
نیازی به آموزش سایر عالئم وقف نیست. همین اندازه که بدانند زمانی که این عالئم را 

می بینند باید بایستند کافی است.

    نکته 2  
چرا باید با دیدن این عالئم بایستیم؟
ــ فرصتی برای نفس گرفتن است.

ــ جمله تمام شده است.
ــ این عالئم برای غیر عرب که معنای آیات را نمی داند است، ممکن است با وصل 

کردن جمله معنای آن تغییر کند.

کد فیلم 122
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   چند نکته راجع به رفع اشکال 

1  اگر دانش آموز عبارتی را اشتباه خواند، اجازه دهیم عبارت را تا آخر بخواند.

2  بعد از خواندن دانش آموز، او را مورد تشویق قرار دهیم و از او بخواهیم یک بار 

دیگر آرام تر و با دقت بخواند؛ یعنی بخواهیم هم سرعت خواندنش را کم کند و هم با دقت 
بیشتری به حرکات و نمادها نگاه کند. در این مرحله معموالً بیش از نیمی از دانش آموزان 

اشکاالت خود را اصالح می کنند.
از  یکی  به  اشکاالتش،  به  اشاره  با  می توانیم  نکرد،  اصالح  را  اشکاالتش  اگر    3

روش های زیر عمل کنیم:
الف( از او می خواهیم یک بار بخش بخش بخواند. می توانیم واژٔه مورد نظر را روی 

تابلو بنویسیم و بخواهیم با اشارهٔ ما بخش خوانی کند.
ب( شکل درست و غلط کلمه یا عبارت را به او می گوییم و از او می خواهیم مقایسه 

کند و شکل درست را بیان نماید.
 تذکر

 بدترین روش رفع اشکال این است که بگوییم: »شما اشتباه خواندی، نفر بعد بخواند.« 
سعی کنیم دانش آموزان را با هم مقایسه نکنیم. این کار باعث می شود دانش آموز از معلم 

و قرآن زده شود.

   مراحل آموزش   .............................................
می کنیم.  تقسیم  سه نفره(  حداکثر  )و  دونفره  گروه های  در  را  دانش آموزان  الف( 

)دانش آموزانی که در یک میز کنار یکدیگرند(
برای  صفحه  پایان  تا  انفرادی  صورت  به  کسی  هر  می خواهیم  دانش آموزان  از  ب( 

خودش آرام بخواند. )پیش خوانی(
در  صفحه  پایان  تا  نوبت  به  جمله  یک  جمله  یک  می خواهیم  دانش آموزان  از  ج( 

گروه های خود بخوانند و از همدیگر رفع اشکال کنند. )خواندن در گروه(
د( ابتدا از دانش آموزان داوطلب و سپس از سایر دانش آموزان می خواهیم هر کدام 
یک جمله را برای کالس به صورت انفرادی با صدای بلند بخوانند و بقیٔه دانش آموزان از 
روی کتاب خود خط ببرند. در صورت اشکال، به رفع اشکال دانش آموزان به ترتیبی که 

در باال ذکر شد می پردازیم. )خواندن برای کالس(.

کد فیلم 123
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   یادآوری چند نکته مهم 

خواندن قرآن، کلید ورود به دریای قرآن است. مهم ترین کار در هر جلسه این است که دانش آموزان را 
به خواندن قرآن واداریم.

دوم اینکه برای قرآن موضوعیت قائل شویم؛ نه فقط طریقت؛ یعنی روخوانی و روان خوانی قرآن بایستی 
منجر به انس دانش آموزان با قرآن شود و همان طوری که اشاره کردیم، در وهلٔه اول بایستی این انس در 
خود ما به عنوان مربی ایجاد شود و نمود پیدا کند. آری، اگر به آنچه می گوییم خودمان عمل نکنیم، چگونه 
می توانیم عمل به گفته هایمان را از دانش آموزان بخواهیم؟ »رطب خورده، منع رطب چون کند؟« بنابراین؛ 
کنیم:  ادبیات شروع  این  با  و  قرآن  با  انس  با  را  هر جلسه  قرآن،  از  قسمتی  روزانٔه  با خواندن  کنیم  سعی 
»دانش آموزان عزیز! امروز من موفق شدم آیاتی از قرآن را بخوانم. من آیات... از سورٔه... را خواندم. 

کدام یک از شما امروز یا دیروز توانست قسمتی از قرآن را بخواند؟«
بنابراین، اولین دغدغٔه ما این باشد که در هر جلسه از همٔه دانش آموزان روخوانی بپرسیم و دومین دغدغٔه 

ما بایستی نهادینه کردن فرهنگ خواندن قرآن و انس دانش آموزان با قرآن کریم باشد.
به  روخوانی  آموزش  در  بنابراین،  نیست.  موردنظر  خاصی  سورٔه  و  آیه  قرآن،  روخوانی  بحث  در 
دانش آموزان، در آیه و سورٔه خاصی متوقف نمی شویم. هر چقدر در یک سوره بیشتر بمانیم، دانش آموزان 
آیات و سوره های  توانمندی در خواندن سوره های دیگر را از دست می دهند. پس، سعی کنیم همواره 
جدید بیاوریم. اگر در آموزش روخوانی یک صفحه وقت اضافه آوردیم یا عبارت کم آوردیم، به سراغ 
روخوانی بخش »قرآن در تابستان« برویم؛ چرا که قرآن در تابستان فقط مختص فصل تابستان نیست و 
در جلسات طول سال می توانیم از این بخش در آموزش روخوانی قرآن بهره گیریم. همچنین در روخوانی 
قرآن، اگر دانش آموزی سطری را خواند، نفر بعدی همان سطر را تکرار نکند، بلکه همیشه عبارت جدید 

را بخواند.
در پایٔه سوم ابتدایی در آموزش قرآن بیشتر هدفمان تثبیت مهارت روخوانی دانش آموزان است. روخوانی 
قرآن مهارتی دیداری است و باید بر چشم دانش آموزان تکیه کنیم تا گوش آنها؛ یعنی نباید خودمان بخوانیم 
و دانش آموزان گوش کنند یا از فایل صوتی در ابتدای آموزش استفاده کنیم؛ بلکه بایستی دانش آموزان را 

وادار به خواندن کنیم.
دو  این  جابه جایی  و  فصیح خوانی  نه  باشیم،  صحیح خوانی  دنبال  به  بایستی  ابتدا  قرآن،  روخوانی  در 

آسیب زاست.
خواندن دانش آموزان به صورت بخش بخش یا شمرده یا روان مورد قبول است.

شیوهٔ تدریس، تمرین و ارزشیابی آیات روزهای بیستم تا سی و سوم شبیه یکدیگر است.
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   نکات روز بیستم
برخی از کلمات و ترکیب هایی که خواندن آنها به دقت بیشتری نیازمند است:

ر: بعضی از دانش آموزان »تَأَ « را »تا« می خوانند. تذکر دهیم که الف )همزه(  1 تَأَخَّ

با فتحه خوانده شود.
یَهِدیََک: در روخوانی قرآن معموالً کسره به حالت فارسی تلفظ می شود، ولی    2

وقتی کسره قبل از »یا« می آید، معموالً مانند لهجٔه عربی تلفظ می شود؛ هرچند تلفظ حرف 
دال به صورت »ِد« و حرف یا به صورت »یَـ« درست است.

3  کلمات مؤمنیَن و مؤمنات: بعضی از دانش آموزان به همزٔه روی »واو« توجه ندارند 

و آن بخش را »مو« می خوانند.
اشتباه  و  نمی کنند  توجه  »واو«  به عالمت سکون  دانش آموزان  از  برخی  فَوًزا:    4

می خوانند.

   نکات روز بیست و یکم
برخی از کلمات و ترکیب هایی که خواندن آنها به دقت بیشتری نیازمند است:

کَأٍس )صدای همزه به طور کامل ادا شود(، ُمسَتطیًرا )دو حرف ت، ط به طور    1

کامل تلفظ شود(
2 یَوًما )فتحٔه یاء تلفظ شود و »و« غلیظ تلفظ نشود(

   نکات روز بیست و دوم
برخی از کلمات و ترکیب هایی که خواندن آنها به دقت بیشتری نیازمند است:

1  یُحییَن )در تلفظ »یاء« به حرکت کشیدٔه »یـ« دقت شود(

2 اِلَبی )»ِلـ، َا، بی« خوانده شود(

3  َجنَُّة النَّعیِم )به تشدیدها و اتصال دقت شود( 

4  در ترکیب ِفی اآلِخریَن؛ ترکیب »لـآ را برخی از دانش آموزان »ال« می خوانند. 

توجه آنها را به عالمت سکون »الم« و همزٔه »ءا« جلب کنیم.
5  ُازِلَفِت الَجنَُّة )به اعراب و اتصال و تشدید دقت شود(.
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   نکات روز بیست و سوم
برخی از کلمات و ترکیب هایی که خواندن آنها به دقت بیشتری نیازمند است:

1  تَأتیَنا الّساَعٔه: به همزهٔ ساکن، اتصال و تشدید توجه شود.

2  ِلَتأِتَینَّکُم: به همزه کسرٔه قبل از یاء و تشدید دقت شود. همچنین تلفظ همزٔه ساکن 

»ا« برای برخی مشکل است. این حرف را درست تلفظ کنیم و از دانش آموزان بخواهیم 
تکرار کنند. 

   نکات روز بیست و چهارم
برخی از کلمات و ترکیب هایی که خواندن آنها به دقت بیشتری نیازمند است:

1  تُؤفَکوَن: دانش آموزان ممکن است به همزٔه ساکن روی »واو« توجه نکنند. توجه 

آنها را به آن جلب کنیم. 
2  ُمْسَتوَدع: به فتحٔه »د« دقت شود و »ْو« غلیظ تلفظ نشود.

خاطر  به  هم  دانش آموزان  از  برخی  است  ممکن  را  ترکیب  این  الـآیاِت:  لَنا  فَصَّ  3

اتصال آن و هم ترکیب »لـا« اشتباه بخوانند.

   نکات روز بیست و پنجم
برخی از کلمات و ترکیب هایی که خواندن آنها به دقت بیشتری نیازمند است:

َِّتِهما: چنانچه در خواندن این کلمه مشکلی بود به صورت بخش بخش خوانده شود. ی 1 ُذرِّ

2 َمَننّا: تشدید در حرف نون دوم رعایت شود.

یناهُما: برخی از دانش آموزان دو بخش اول آن را نَْجیـ« می خوانند. توجه آنها  3  نَجَّ

را به عالمت سکون »یا« جلب می کنیم.
به  دو  اْلُمسَتقیَم: برخی از دانش آموزان این عبارت را  راَط  َهَدیناهَُما الصِّ 5 عبارت 

دلیل دو اتصال پشت سر هم و طوالنی شدن بخش ها، اشتباه می خوانند. از آنها می خواهیم 
این عبارات را به آرامی و بخش بخش بخوانند تا دچار خطا نشوند.

   نکات روز بیست و ششم
برخی از کلمات و ترکیب هایی که خواندن آنها به دقت بیشتری نیازمند است:

به دلیل وجود همزٔه ساکن »أ«  بعضی از دانش آموزان کلمات »تَأتیِهم« و »یَأتیِهم« را 
اشتباه می خوانند. توجه آنها را به عالمت سکون همزه جلب می کنیم. کد فیلم 127

روش تدریس آموزش 
روز بیست و ششم

کد فیلم 126
روش تدریس آموزش 

روز بیست و چهارم

کد فیلم 125
روش تدریس آموزش 

روز بیست و سوم
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   نکات روز بیست و هفتم
برخی از کلمات و ترکیب هایی که خواندن آنها به دقت بیشتری نیازمند است:

اشتباه  پیوسته  نون  و دو حرف  »ؤْ«  دلیل همزٔه ساکن  به  را  کلمه  این  دانش آموزان  از  برخی  تُؤذونَنی: 
می خوانند. ضمن توجه دادن به همزٔه ساکن، با بخش بخش خواندن آن، دانش آموزان را به صحیح خواندن 

آن راهنمایی می کنیم.

   نکات روز بیست و هشتم
برخی از کلمات و ترکیب هایی که خواندن آنها به دقت بیشتری نیازمند است:

1  لََرَایَته و: به اعراب کلمه دقت شود و برای مصون ماندن از خطا بهتر است این عبارت را بخش بخش 

بخوانند.
2 آیٔه آخر به صورت آرام و با حفظ اتصاالت خوانده شود.

   نکات روز بیست و نهم
برخی از کلمات و ترکیب هایی که خواندن آنها به دقت بیشتری نیازمند است:

د: در خواندن تشدید دقت شود. 1  فََتَهجَّ

ـٔا = نَـ +  ـٔا: در خواندن این کلمه، نظر دانش آموزان را به توضیحات پایین صفحه جلب می کنیم )ن 2  ن

ءا = نَـ + آ = نَـآ (
اشتباه  ی(  و  )ا  بلند  مصّوت  نداشتن  علت  به  را  ترکیب  این  دانش آموزان  از  برخی   : رُّ الشَّ ُه  َمسَّ   3

می خوانند. از آنها می خواهیم این ترکیب را بخش بخش بخوانند.

   نکات روز سی ام
برخی از کلمات و ترکیب هایی که خواندن آنها به دقت بیشتری نیازمند است:

1  لَـایاٍت: در خواندن همزه دقت شود.

2  َسیِّئاِتنا: برخی از دانش آموزان این عبارت را به دلیل تشدید »یا« و همچنین همزٔه »ءـا« بعد از »یای« 

مشّدد اشتباه می خوانند. با بخش بخش خواندن این عبارت، آن را صحیح خواهند خواند.

   نکات روز سی  ویکم
برخی از کلمات و ترکیب هایی که خواندن آنها به دقت بیشتری نیازمند است:

بُه و: از دانش آموزان می خواهیم برای تلفظ درست، آرام و شمرده بخوانند. 1  ُاَعِذّ
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2  َاِن اعبُُدوا اللَّه: در خواندن متصل شود و با آرام و شمرده خواندن، اشکال دانش آموزان رفع خواهد 

شد.
3  تَُوفَّیَتنی: در خواندن این کلمه به دلیل نزدیک مخرج بودن حرف »واو« و »ف« و مشّدد بودن حرف 

»ف« و همچنین »یای« ساکن بعد از حرف مشّدد، برخی از دانش آموزان در خواندن آن به اضطراب می افتند. 
جهت برطرف شدن این اشکال، از آنها می خواهیم بخش بخش بخوانند.

   نکات روز سی  ودوم
برخی از کلمات و ترکیب هایی که خواندن آنها به دقت بیشتری نیازمند است:

1  ِفی االُِمّییَن: یا شمرده خوانی در تلفظ کامل هر دو تشدید دقت شود؛ همچنین کسری میم )مـ( چون 

قبل از »یـ« است، به صورت »ای« تلفظ می شود.
2 یَُعلُِّمُهُم الِکتاَب: شمرده خوانی کنند.

نه  گفته شود،  تَوراة  یعنی  »تَـ«؛  فتحٔه حرف  به  نیز  و  اتصال دقت شود  و  تشدید  به  الَتْوراَة:  لُو  ُحمِّ  3

»تُوراة«، همچنین توجه شود که اگر روی این کلمه وقف شود؛ مانند قاعدٔه کلی وقف هر گونه »ة« به صورت 
»ه« است؛ یعنی می شود »تَوراه«

4 فََتَمنَُّو الَمْوَت: شمرده خوانی کنند و به اتصال دقت شود.

   نکات روز سی  سوم
برخی از کلمات و ترکیب هایی که خواندن آنها به دقت بیشتری نیازمند است:

ــ  لََنْحُن الّصافّوَن: به اتصال و تلفظ تشدید در صاد و فاء دقت شود.
ــ  َافَِبَعذابَنا: شمرده خوانی شود.

ــ  رویکرد برنامٔه درسی قرآن: انس با قرآن کریم
ــ  قبل از ورود به فصل سوم، بیان این نکته ضروری است که موفقیت برنامٔه درسی قرآن بستگی زیادی 

به انس دانش آموز با قرآن کریم دارد.
ــ رویکرد برنامه درسی قرآن، عالوه بر جامعیت آموزش در اهداف، در محتوا و روش و نیز ارزش یابی به 

»انس مستمر با قرآن« استوار است.
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     اهداف آموزش قرآن   

1  توانایی خواندن آیات درس به صورت شمرده و آرام

2  آشنایی با مفهوم برخی از پیام های قرآن کریم

3  آشنایی با برخی از داستان های قرآن کریم

4  آشنایی با احادیث و روایات ائمٔه اطهار علیهم السالم دربارهٔ انس با قرآن کریم

5  تقویت عالقه و مهارت خواندن نماز

6 تقویت عالقه به خواندن روزانٔه قرآن کریم

     بخش های کتاب آموزش قرآن در فصل سوم   

محتوای هر یک از دروس این فصل که برای یک هفته در نظر گرفته شده، »انس با قرآن کریم« نام گذاری 
شده و از قسمت های زیر تشکیل شده است.

  فرازی از قرآن کریم
برای تقویت مهارت  آیات  این  با قرآن کریم( است.  آیات درس، بخش اصلی محتوای هر درس )انس 

دانش آموزان در خواندن قرآن کریم آمده است.

  پیام قرآنی 
پیام قرآنی، آیه یا عبارتی کوتاه و زیبا از قرآن است که دارای پیامی واال و ارزشمند متناسب با کودکان 

دربارهٔ موضوعات اعتقادی، اخالقی، تربیتی، اجتماعی و... است، مانند:

»َو بِالوالَِدیِن ِاحساًنا« 
                                                                                                                    ) بقره 83(

پیام قرآنی درس، یادگیری قرآن را معنادار می کند و دانش آموزان را به دریافت معنای آیات قرآن عالقه مند 
می کند.

ُانس با قرآن کریمفصل سوم
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از جمله ویژگی های پیام قرآنی کتاب درسی عبارت اند از: 

1  موضوع آن برای دانش آموزان قابل درک است.

2  کوتاه و پرمعناست.

3  دانش آموزان می توانند مثال ها و نمونه های عملی از زندگی روزمرٔه خود برای پیام ها بیان کنند.

 داستان های قرآنی
یکی از روش های جذاب ارائٔه مطالب، بیان آنها به شیؤه داستان است. داستان های قرآنی شامل مطالب 
بسیار ارزنده و جاودانٔه اعتقادی، اخالقی و... است و استفاده از آنها از بهترین راه هایی است که ریشه 

شجرهٔ طیبه ایمان را در جان کودکان می دواند و برای همیشه آنها را از ثمرٔه آن بهره مند می سازد.

  انس با قرآن 
پیامبر اکرم و امامان معصوم در طول زندگی پربار خود همواره با قرآن کریم انس داشته و مسلمانان 
با  انس  از یک سو و احادیث و روایات فراوان دربارٔه  ایشان  الگویی  امر سفارش کرده اند نقش  این  بر  نیز  را 
قرآن کریم از سوی دیگر می تواند به عنوان یک روش تأثیرگذار در زمینٔه آموزش قرآن، بستر مناسب را برای 

تحقق اهداف مورد نظر فراهم آورد.
بخش قطره اما دریا به همین منظور در کتاب درسی در نظر گرفته شده است.

 تذکر
دانش آموزان را به حفظ اجباری روایات ذکرشده در این بخش وادار نکنیم. ما می توانیم با قرار دادن 
امتیاز تشویقی در این قسمت، دانش آموزان را به حفظ آن ترغیب کنیم. خودمان در حضور دانش آموزان 
احادیث و روایات را از حفظ بخوانیم و این امر را به صورت غیر مستقیم و اختیاری در دانش آموزانمان 

ایجاد کنیم.
ــ تمرین اول، برای کسب مهارت کافی در خواندن اذکار نماز است.

ــ تمرین دوم، برای تقویت مهارت خواندن قرآن کریم است.

     روش و مراحل تدریس   

  خواندن آیات قرآن کریم
ابتدا دانش آموزان در گروه های دو یا سه نفره در مدت حداکثر پنج دقیقه به میزانی که می توانند آیات این 
صفحه را پیش خوانی کنند و سپس با انتخاب معلم تعدادی از دانش آموزان، هر کدام یک یا دو جمله از این 
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آیات را با صدای بلند می خوانند و سایر دانش آموزان از روی کتاب خود، یا قرآن کریم )مصحف آموزشی( 

خط می برند.

   نکته 
را  اشتباهات  این  همٔه  نیست  نیازی  است،  زیاد  نسبتاً  در حین خواندن  دانش آموزان  اشتباهات  اگر  ــ 
گوشزد کنیم. بیشتر بر توانایی های آنها تأکید می کنیم تا با احساس موفقیت به تدریج ضعف خود را جبران 

کنند.
ــ ممکن است برخی از عبارات قرآنی برای تعدادی از دانش آموزان نسبتاً مشکل باشد.
1  به منظور کسب مهارت روخوانی قرآن کریم، خواندن این گونه عبارات الزم است.

بخش بخش  صورت  به  نیاز  صورت  در  و  آرام تر  را  عبارات  این گونه  که  بیاموزیم  دانش آموزان  به   2

بخوانند.
3 برای تدریس و تمرین آیات قرآن کریم در هر درس می توانیم بین 20 تا 25 دقیقه وقت اختصاص دهیم.

 پیام قرآنی
از دانش آموزان می خواهیم که پس از خواندن عبارت قرآنی پیام و ترجمٔه آن از روی کتاب، مراحل زیر 

را اجرا کنند:
1 گروه های دو یا سه نفره تشکیل دهند.

2  با دقت و کمک از تصاویر یا پرسش هایی که در کتاب آمده با همدیگر گفت وگو و مشورت کنند.

3  سپس نظر خود را دربارهٔ پیام و مصادیق آن در زندگی خود، برای کالس بیان کنند.

 داستان
داستان را به شیؤه قصه گویی و با زبان ساده و به کمک تصاویر برای دانش آموزان تعریف کنید )استفاده 
از فیلم یا کارتون مربوط به داستان نیز توصیه می شود(. در صورت وجود وقت می توانیم از دانش آموزان 

بخواهیم تا هر یک، چند سطر از داستان را یک بار در کالس از روی کتاب بخوانند.

 تذکر
 از بیان مطالب زاید و غیر مستند پرهیز کنیم.

   ُانس با قرآن در خانه
تشویق  از  قبل  است.  روز  هر  در  قرآن  از  مقداری  خواندن  کریم،  قرآن  با  انس  در  روش  مؤثرترین 
دانش آموزان به خواندن و تمرین آیات درس از روی کتاب درسی با قرآن کامل در منزل، می بایست خواندن 
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روزانٔه قرآن را پیش تر در خودمان ایجاد کرده باشیم و به دانش آموزان نیز بگوییم که خود من نیز این کار 
را انجام می دهم. مطمئن باشیم که در این صورت است که می توانیم در حاالت و رفتار دانش آموزان تغییر 

ایجاد کنیم.
این بخش به عنوان تکلیف دانش آموزان در خانه است، در پایان هر جلسه انجام بخش های مختلف »انس 
با قرآن در خانه« را به دانش آموزان تذکر می دهیم و در ابتدا یا انتهای جلسٔه بعد انجام این تکالیف توسط آنها 

را به شیوهٔ زیر بررسی می کنیم.

1  قطره اما دریا

ــ چه کسی می داند حدیث این درس از کدام یک از معصومان است؟
ــ در آن حدیث چه بیان شده است؟

ــ یک بار حدیث از روی کتاب توسط یکی از دانش آموزان خوانده شود.

 تذکر
حفظ احادیث جزء برنامٔه آموزشی نیست. البته به خاطرسپاری احادیث مفید است، به شرط آنکه این کار 
بدون فشارهای پنهان یا آشکار انجام شود. برای دانش آموزان عالقه مندی که این کار را می کنند، می توان 

در ارزشیابی مستمر نمرٔه تشویقی در نظر گرفت.
2 تمرین دوم )تمرین نماز(: با توجه به ضرورت یادگیری اذکار و عبارات نماز در طول سال تحصیلی، 

بهتر است که در هر زنگ به مدت چند دقیقه تمرین دوم این بخش توسط یکی از دانش آموزان در کالس 
انجام شود و در صورت نیاز تذکرات الزم ارائه شود.

3  تمرین سوم )خواندن آیات درس در خانه(: با توجه به تأثیر نقش الگویی خود معلم بهتر است 

قبل از آنکه از دانش آموزان بپرسیم که آیا آیات درس را در منزل خوانده اند یا نه، به آنها بگوییم که کدام 
قسمت از آیات را خوانده ایم و سپس از دانش آموزان سؤال بپرسیم. بهتر است در قالب ارزشیابی، تعدادی 

از دانش آموزان آیات مربوط به درس های گذشته را بخوانند.

   نکات انس با قرآن )1( ........................................................
  سورۀ »حمد« و سورۀ »بقره« آیات 1 تا 5

برخی از کلمات و ترکیب هایی که خواندن آنها به دقت بیشتری نیازمند است:
یُؤِمنوَن: بعضی از دانش آموزان به همزه بخش »یُؤ« دقت نمی کنند آن را »یو« می خوانند، توجه آنها را 

نسبت به خواندن همزه »ء« روی »واو« جلب کنیم.
به این ترکیب در  آنها را نسبت  ِباآلِخَرة: بعضی از دانش آموزان بخش »آل« را »ال« می خوانند، توجه 

بخش »آل« جلب کنیم.
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  پیام قرآنی
ـالَة َرِبّ اجـَعلـنی ُمـقیـَم الصَّ

                                                                                                                    )   ابراهیم، 40(

پروردگارا، مرا از نمازگزاران قرار ده.

1  ابتدا از یک یا چند دانش آموز می خواهیم که پیام و ترجمٔه آن را بخوانند.

2  یک فرصت کوتاهی به دانش آموزان در گروه های سه تا چهار نفره می دهیم تا به کمک تصاویر دربارٔه 

پیام قرآنی گفت وگو کنند.
3  سپس نظر خود را برای دوستانشان در کالس بیان کنند.

انتظار می رود دانش آموزان به موارد زیر اشاره کنند:
برای انجام هر کاری از خداوند کمک می خواهیم )حتی برای توفیق در نماز خواندن( برای سپاسگزاری 

از خداوند باید نماز بخوانیم و.... .
4  با توجه به پیام قرآنی، کلمٔه »صالة« به چه معنای است و این عبارت را کجا شنیده اید؟

 روش پیشنهادی
بهترین ورودیٔه خوب برای تدریس این پیام، آن است که فایل صوتی اذان را پخش کنیم و هم زمان لوحه 
مربوط به اذان را نیز به دانش آموزان نشان دهیم. حال و هوای ایجاد شده، حس و حال نماز است و در 
الة «  را می بینند و این نکتٔه خوبی برای  ضمن در حین شنیدن اذان و نگاه به لوحه عبارت »َحیَّ َعلَی الصَّ

شروع گفت وگوها خواهد بود.

   نکات انس با قرآن )2(  ........................................................

  آیة الکرسی )سورۀ »بقره« آیات 255 تا 257(
برخی از کلمات و ترکیب هایی که خواندن آنها به دقت بیشتری نیازمند است:

1  تأُخُذه و: توجه دانش آموزان را نسبت به خواندن همزٔه ساکن بخش »تَأ« جلب می کنیم.

ماواِت: اگر دانش آموزی در خواندن این عبارت مشکل داشت، از او می خواهیم آن را  ُه السَّ ـُ 2  کُرِسّی

به صورت آرام و حتی بخش بخش بخواند.
3  ال یَئوُده: دانش آموزان را به خواندن صحیح ترکیب »ئو« توجه می دهیم.

4  یُؤِمُن: توجه دانش آموزان در خواندن این عبارات مشکل داشت، از او بخواهید که آن را آرام به 

صورت بخش بخش بخواند.
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 پیام قرآنی
َفَمن َعفا َو َاصلََح، َفاَجُره و َعلَی الّلِٰه

                                                                                                                                     )شوری، 40(

هر کس دوستش را ببخشد و با او آشتی کند، خدا به او پاداش می دهد.

  روش پیشنهادی
پیام قرآنی با هدف تقویت مهارت تفکر و تدبر آمده است و در آموزش این قسمت بایستی ابتدا دانش آموزان 
به گفت و گو و  پیام وجود دارد  یا هر محتوایی که در ذیل  به تصاویر  با توجه  با ترجمه بخوانند و  پیام را 

مصداق گویی حول محور آن پیام بپردازند.
در این مورد پس از انجام فعالیت فوق می توان جهت بسط مفهوم این پیام قرآنی از روش های زیر نیز 

استفاده کرد:
الف( با نشان دادن تصویر داستان »خواب شیرین« در کتاب هدیه های آسمان از یکی از دانش آموزان 

بخواهیم تا داستان آن را برای بچه های کالس تعریف کند.
ب( پیام قرآنی را با صدای بلند یکی از دانش آموزان بخواند و در مورد ارتباط آن با داستان »خواب 

شیرین« و تصویر کتاب در گروه با هم کالسی های خود گفت وگو کند.
ج( چه داستانی را در کتاب هدیه های آسمان پایٔه دوم سراغ دارید که در ارتباط با پیام قرآنی این درس 

است.
درس »بهترین دوست« هدیه های آسمان پایٔه دوم. در مورد امام حسن و رفتار ایشان با کسی که به 

او ناسزا می گفت.
د( انتظار داریم دانش آموزان در پایان درس به نتایج زیر برسند:

با یکدیگر دوست باشیم و قدر این دوستی را بدانیم.
دوستان خوب را از خود نرنجانیم و آنها را به راحتی از دست ندهیم.

گذشت و چشم پوشی از خطاها و اشتباهات دیگران، پاداش خداوند را به دنبال دارد.

   نکات انس با قرآن )3(  ........................................................
  سورۀ ابراهیم، آیات 35 تا 41

یَّتی: خواندن این کلمه به دلیل داشتن دو حرف مشّدد پشت سر هم، نیازمند دقت بیشتری است.  1  ُذِرّ

از دانش آموزان می خواهیم اگر الزم بود این کلمه را آرام تر و حتی بخش بخش بخوانند.
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را  آن  که  آنها می خواهیم  از  اشتباه خواندند،  را  ترکیب  این  اگر دانش آموزان  الة:  لُِیقیُموا الصَّ   2

شمرده شمرده، یا بخش بخش بخوانند.
داستان »چشمٔه زمزم«

الف( خوب است از قبل حداقل یک بار متن داستان را با دقت مطالعه کنیم و صحنه ها و نکات مهم را 
یادداشت، یا در ذهنمان مشخص کنیم تا هنگام بیان داستان به آن موارد تأکید کنیم.

ب( در صورت امکان از وسایل آموزشی مانند فیلم، تصاویر، کارت های قصه گویی یا نوارهای تالوت آیات منتخب 
درس استفاده کنیم.

ج( در حین بیان داستان بهتر است که کتاب های دانش آموزان بسته باشد تا توجه آنان به داستان بیشتر 
جلب شود.

برای  کودکانه  و  ساده  زبان  به  را  قصه  و  کنیم  اشاره  نیز  درس  آیات  به  داستان  تعریف  جریان  در  د( 
دانش آموزان بیان کنیم.

ه( در حین خواندن داستان از چند دانش آموز می خواهیم که هر یک چند خط از داستان را از روی 
کتاب خود بخوانند.

و( در جریان داستان از برخی از دانش آموزان دربارٔه سیر و نتایج داستان سؤال هایی را مطرح کنیم. دقت 
شود که از سخت گیری در این مورد پرهیز شود.

ز( داستان »پیامبری حضرت موسی علیه السالم« و »به سوی مبارزٔه بزرگ« و »پیروزی حضرت موسی« 
و »صبح پیروزی« به همین روش تدریس می شود.

   نکات انس با قرآن )4(  ........................................................
  سورۀ اسراء، آیات 21 تا 27

ِلْلِخَرُة: اگر دانش آموزان این کلمه را اشتباه خواندند، آن را روی تخته بنویسیم. آنگاه با اشارٔه    1

درست توجه دانش آموزان را به بخش های این کلمه جلب می کنیم.
2  ِلالَّوابیَن: اگر دانش آموزان این کلمه را اشتباه خواندند، برای صحیح خوانی آن، مانند کلمٔه »ِلْلِخَرُة« 

عمل می کنیم.

 پیام قرآنی
َو بِالـوالِـَدیِن ِاحـساًنا

                                                                                                     )بقره، 83(

به پدر و مادر خود نیکی کنید.
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 روش پیشنهادی
پیام قرآنی با هدف تقویت مهارت تفکر و تدبر آمده است و در آموزش این قسمت بایستی ابتدا دانش آموزان 
به گفت و گو و  پیام وجود دارد  یا هر محتوایی که در ذیل  به تصاویر  با توجه  با ترجمه بخوانند و  پیام را 

مصداق گویی حول محور آن پیام بپردازند.
در این مورد پس از انجام فعالیت فوق می توان جهت بسط مفهوم این پیام قرآنی از روش های زیر نیز 

استفاده کرد:
الف( نشان دادن تصویر تأمل برانگیز یا پخش فیلمی مرتبط با نیکی به پدر و مادر.

ب( گفتن داستان های آموزنده از شخصیت های مشهور در خصوص احترام به پدر و مادر می تواند تأثیر 
به سزایی در دانش آموزان داشته باشد.

ج( استفاده از احادیث، روایات و همچنین سیرهٔ معصومین در خصوص احترام به پدر و مادر
د( از دانش آموزان بپرسیم آخرین باری که به پدر و مادرشان نیکی و خوبی کرده اند چه زمان و چه کاری 

را انجام دادند؟ در کالس بیان کنند.
ه( استفاده از تصاویر مربوط به نیکی به پدر و مادر و گفت وگو در مورد پیام قرآنی در گروه های دو، سه 

یا چهار نفره.
و( عبارت »والدین« و »احسان« را بر روی تابلوی کالس می نویسیم و از دانش آموزان می خواهیم تا در 

مورد آن یک جمله بگویند.
انتظار داریم دانش آموزان در پایان درس به موارد زیر اشاره کنند:

1  خداوند به خوبی کردن و کمک کردن به پدر و مادر دستور داده است.

2  باید به پدر و مادر خود احترام بگذاریم.

3  خداوند کسانی را که به حرف پدر و مادر خود گوش می کنند، دوست دارد و به آنان پاداش می دهد.

   نکات انس با قرآن )5(  ........................................................
 سورۀ آل عمران، آیات 55 تا 60

برخی از کلمات و ترکیب هایی که خواندن آنها به دقت بیشتری نیازمند است:
کلمات »ُمتََوِفَّیکَ« و »َفُیَوّفیِهم«: به علت بودن مخرج »و« و »ف« بعضی از دانش آموزان در تلفظ این 

دو کلمه مشکل خواهند داشت. با بخش بخش خواندن آنها؛ این مشکل را رفع می کنیم.
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 پیام قرآنی
وَ  الـّلٰـُه ل ُیِحبُّ الّظالِمیـَن

                                                )آل عمران، 140(

خدا ستمگران را دوست ندارد.

 روش پیشنهادی

پیام قرآنی با هدف تقویت مهارت تفکر و تدبر آمده است و در آموزش این قسمت بایستی ابتدا دانش آموزان 
به گفت و گو و  پیام وجود دارد  یا هر محتوایی که در ذیل  به تصاویر  با توجه  با ترجمه بخوانند و  پیام را 

مصداق گویی حول محور آن پیام بپردازند.
در این مورد پس از انجام فعالیت فوق می توان جهت بسط مفهوم این پیام قرآنی از روش های زیر نیز 

استفاده کرد:
الف( پخش تصاویر قابل نمایش از ستمگری رژیم صهیونیستی در کشور فلسطین می تواند ورودیٔه خوبی 

برای این شروع درس باشد.
ب(  بر روی تابلوی کالس می نویسیم:

ــ خداوند دوست ندارد.
ــ خداوند دوست دارد.

دانش آموزان جای خالی را با عبارت مناسب کامل کنند و بگویند که خداوند چه کسانی را دوست ندارد 
و چه کسانی را دوست دارد.

ج( پخش قسمتی از فیلم »مختارنامه« و بحث و گفت وگو در مورد فیلم و ارتباط آن با پیام قرآنی را بیان 
کنند.

د( چه مصادیق و کارهای دیگری در رفتار و گفتار ما نشان دهندٔه ظلم کردن بر دیگران است؟
ه( تصویرخوانی مربوط به پیام قرآنی توسط دانش آموزان  کالس و گفت وگو در خصوص این پیام در 

گروه های دو یا چهار نفره و بیان نظرات در کالس.

انتظار می رود دانش آموزان به موارد زیر اشاره کنند:
ــ مصادیقی از ستمگری را بیان کنند.
ــ خداوند ستمگران را دوست ندارد.

ــ مردم به افراد ستمگر اعتماد ندارند و با آنها دوستی نمی کنند.
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   نکات انس با قرآن )6(  ..........................................
 سورۀ طه )طاها(، آیات 13 تا 28

برخی از کلمات و ترکیب هایی که خواندن آنها به دقت بیشتری نیازمند است:
َک: در این کلمه دو حرف مشّدد پشت سر هم آمده است. از این رو، برخی  َـّ ن 1  یَُصدَّ

از دانش آموزان امکان دارد در خواندن آن دچار اشتباه شوند. از ایشان می خواهیم با 
بخش بخش خواندن آن مشکل را رفع کند.

2  ِلنُِریََک: گاهی کلماتی که فاقد صداهای کشیده اند به علت تعّدد و تنّوع حرکات 

کوتاه، مشکل تر خوانده می شوند. از دانش آموزان می خواهیم با دقت بیشتر در حرکات 
کوتاه، کلمه را آرام و حتی بخش بخش و به شکل صحیح بخوانند.

   نکات انس با قرآن )7(  ..........................................
 سورۀ مائده، آیات 48 تا 50

برخی از کلمات و ترکیب هایی که خواندن آنها به دقت بیشتری نیازمند است:
1  ِلَیبلَُوکُم؛ فُُیَنِبّئُکُم، خواندن این دو کلمه به علت نداشتن حرکت بلند )ا ی و( برای 

برخی از دانش آموزان مشکل است از آنها می خواهیم ضمن دقت به حرکات حروف این 
دو کلمه، آن را بخش بخش بخوانند.

الَْخیراِت: خواندن این ترکیب به علت تعداد زیاد بخش های آن برای  فَاسَتِبُقوا    2

برخی از دانش آموزان مشکل است. در صورت نیاز به ترغیب آنها به بخش خوانی این 
مشکل رفع خواهد شد.

 پیام قرآنی
َفاستَـِبـُقوا الَخیـراِت 

                                                                                 )بقره، 148(

سعی کنید کارهای خوب را زودتر از دیگران انجام دهید.

 روش پیشنهادی
از  و  نوشته  کالس  تابلوی  روی  را  »فاستبقوا«  عبارت  تدریس  شروع  در  الف( 
»سبقت  تابلوی  سپس  است؟  شنیده  را  عبارت  این  کسی  چه  که  بپرسیم  دانش آموزان 
ممنوع« را به دانش آموزان نشان دهیم و از آنها بخواهیم تا معنای این تابلو را برای کالس 

کد فیلم 129
انس با قرآن 6

کد فیلم 130
انس با قرآن 6
قصه ی آیه ها
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بگویند؛ و به معنای »سبقت« و »فاستبقوا« اشاره می کنیم.

خداوند در این پیام قرآنی می گوید »سبقت بگیرید« در چه کاری باید سبقت بگیریم؟ 
به کمک تصاویر به این سؤال پاسخ بدهند؟ و در گروه خود در این مورد گفت وگو کنند و 

نظرشان را برای کالس بیان نمایند.
استفاده  یا  شنیده،  کجا  را  عبارت  این  شود.  پرداخته  نیز  »خیر«  کلمٔه  معنی  ب(   به 
کرده اند. زمانی که برای کسی کاری را انجام می دهیم یا کمکی می کنیم فرد مقابل به ما 
می گوید: »خدا خیر به شما دهد« می توانیم بخشی از این ادبیات را به کمک دانش آموزان 

در کالس به صورت نمایشی اجرا کنیم.
ج( از خاطرٔه دانـش آموزان در ایـن مورد نیز می توانیم استفاده کنیم.

د( انتظار می رود پس از گفت وگو نتایج زیر حاصل شود:
ــ کارهای خوب را زودتر از دیگران انجام دهیم.

جنبٔه  نیک  عمل  و  می کند  تشویق  کارها  این  به  را  دیگران  خوب،  کارهای  انجام  ــ 
عمومی پیدا می کند.

به  این کارها  انجام دهند،  را  ــ چون همه دوست دارند هرچه زودتر کارهای خوب 
سرعت انجام می شود.

   نکات انس با قرآن )8(  .........................................
  سورۀ طه، آیات 114 تا 122

برخی از کلمات و ترکیب هایی که خواندن آنها به دقت بیشتری نیازمند است:
به عالمت تشدید  ؛ برخی از دانش آموزان این کلمه را »َعدو« می خوانند و  َعُدوٌّ   1

حرف »واو« دقت نمی کنند. توجه آنها را به عالمت تشدید جلب می کنیم.
2  َسوءاتُُهما؛ در این کلمه برخی از دانش آموزان به عالمت سکون »واو« و همچنین 

همزه »ءا« توجه نمی کنند، با نوشتن این کلمه روی تخته و اشارٔه صحیح توجه آنها را به 
عالمت سکون »واو« و همزه »ءا« جلب می کنیم.

 پیام قرآنی
َو ُقل َرِبّ  ِزدنی ِعلًما

                                                                                      )طه، 114(

پروردگارا، علم و دانش مرا زیاد کن.

کد فیلم 128
روش تدریس پیام قرآنی 

»در کارهای خوب 
از همدیگر سبقت 

بگیرید.« 



188

 روش پیشنهادی
الف( پیام قرآنی توسط یکی از دانش آموزان با صدای بلند خوانده شود و در گروه های دو، سه یا چهار 

نفره در مورد آن گفت وگو کنند.
ب( همراه دانش آموزان شعر را همخوانی کنیم و هر کدام از دانش آموزان نظر خود را در مورد شعر بیان 

کنند.
ج( در ابتدای تدریس تصاویر مربوط به دانشمندان کشورمان را مانند دکتر حسابی، ابن سینا و... را به 

کالس ببریم، یا قسمتی از فیلم یا کلیپی از سرگذشت یکی از دانشمندان را پخش کنیم.
د(  در پایان از دانش آموزان می خواهیم تا همگی دست به دعا بردارند و عبارت پیام قرآنی را با هم بخوانیم و 

»آمین« بگوییم و تأکید کنیم که بهتر است این دعا را در قنوت نمازمان نیز بخوانیم.
ه( در انتهای تدریس و بعد از گفت وگو در خصوص پیام قرآنی درس انتظار داریم دانش آموزان به موارد 

زیر اشاره کنند:
ــ از خداوند بخواهیم که توفیق علم آموزی را به ما عنایت کند.

ــ از طریق دانش افزایی بیشتر و بهتر می توانیم به جامعه خدمت کنیم.
ــ خوب است این دعا را در قنوت نماز بخوانیم.

   نکات انس با قرآن )9(  ........................................................
  سورۀ طه )طاها(، آیات 40 تا 50

برخی از کلمات و ترکیب هایی که خواندن آنها به دقت بیشتری نیازمند است:
یناک: برخی از دانش آموزان به عالمت سکون »یا« دقت نمی کنند. توجه آنها را به عالمت  َفنَجَّ   1

تشدید حرف »ج« و هم به عالمت سکون »یا« جلب می کنیم.
2   َواصطنَُتک: خواندن این کلمه به علت آنکه حرکت بلند )ا و ی( ندارد، برای دانش آموزان متوسط 

مشکل است. از آنها می خواهیم این کلمه را به آرامی به صورت بخش بخش بخوانند.
3  َفأتِیاُه: برخی از دانش آموزان به همزٔه ساکن »أ« و کسره حرف »تا« دقت نمی کنند و این کلمه را 

اشتباه می خوانند. توجه آنها را به این دو مطلب جلب می کنیم.
4 ِجئناک: برخی از دانش آموزان در تلفظ همزٔه ساکن »ئـ« مشکل دارند. با مراجعه به درس همزه، 

تلفظ درست آن را آموزش می دهیم.
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   نکات انس با قرآن )10(  .......................................................
  سورۀ َحّج، آیات 74 تا 78

برخی از کلمات و ترکیب هایی که خواندن آنها به دقت بیشتری نیازمند است:
کاَة« را برخی دانش آموزان اشتباه می خوانند. از  الَة« و »ءاتُوا الزَّ ترکیبات »ما َقَدرو اللَّٰه« و »فَاَقیُموا الصَّ

آنها می خواهیم که به حروف ناخوانا دقت کنند و در صورت نیاز آنها را بخش بخش بخوانند.

 پیام قرآنی
َوافـَعـلُوا الـَخیـَر، لَـَعـلَّکُم ُتفـلِـحوَن
                                                             )حّج، 77(

کار خوب انجام دهید تا موفق و پیروز شوید.

 روش پیشنهادی
الف( پیام قرآنی توسط یکی از دانش آموزان با صدای بلند خوانده شود و در گروه های دو، سه یا چهار 
بگویند که چه کارهای خوبی را در تصویر مشاهده  به تصاویر  با توجه  و  نفره در مورد آن گفت وگو کنند 

می کنند و نتایج این کارهای خوب چیست؟
پیام قرآنی درس در کالس، برای دانش آموزان جذاب و آموزنده  با موضوع  خواندن داستان هایی  ب( 
است. همچنین می توانیم از دانش آموزان بخواهیم که اگر داستانی را در ذهن دارند در مورد انجام کار خوب 

و نتایج آن در زندگی برای همکالسی هایشان تعریف کنند.

    نکته 
از پویانمایی و فیلم هایی که با موضوع پیام قرآنی در ارتباط است نیز می توانیم استفاده کنیم.

ج(  استفاده از خاطرات دانش آموزان در مورد انجام کارهای خوب و موفقیت در زندگی و درس هایشان 
نیز می تواند به جذاب و شاد شدن فضای کالس کمک بسیاری کند.

د( پیام قرآنی به صورت دسته جمعی خوانده شود و در مورد معنا و مصادیق آن صحبت و گفت وگو کنند. 
در پایان انتظار داریم که دانش آموزان به موارد زیر اشاره کنند:

تالش و کوشش در جهت انجام کارهای خوب پیروزی و موفقیت را به دنبال دارد.
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   نکات انس با قرآن )11(  .....................................................
  سورۀ َقدر و ِزلزال

برخی از کلمات و ترکیب هایی که خواندن آنها به دقت بیشتری نیازمند است:
نساُن: برخی از دانش آموزان ترکیب »اِل« را به صورت »ال« می خوانند. توجه آنها را به  1  قاَل اْلِ

عالمت ساکن »الم« و کسرٔه »الف« در شکل »اِل« جلب می کنیم و از آنها می خواهیم الم ساکن )لـ( را با 
حرف »َل« قبل از آن بخواند.

2 لُِیَروا؛ برخی از دانش آموزان این کلمه را »ِلَیروا« می خوانند. توجه آنها را به حرکات کوتاه هر یک 

از حروف جلب می کنیم.

    نکته 
 واو ساکن )و( بعد از فتحه به صورت نرم ادا می شود.

  پیام قرآنی
ةٍ َخیًرا َیَرُه ــ َفَمن َیعَمل ِمثقاَل َذرَّ

ــ هر کس ذره ای خوبی کند، نتیجٔه کارش را می بیند.
ا َیَرُه ةٍ َشرًّ ــ َو َمن َیعَمل ِمثقاَل َذرَّ

ــ و هر کس ذره ای بدی کند، نتیجٔه کارش را می بیند.
                                                                           )زلزال، 7 و 8(

  روش پیشنهادی
الف( بر روی تابلوی کالس عبارت های زیر را می نویسیم.

ــ چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی
ــ هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی

ــ چاه مکن بهر کسی اول خودت، بعدًا کسی.
ب( از دانش آموزان می خواهیم برای هر کدام از عبارات مشخص شده، یک نمایش در کالس اجرا کنند 

که به عبارت مورد نظر اشاره می کند.
از دانش آموزان می خواهیم تا داستان تصاویر کتاب را برای کالسی تعریف کنند؛ و در گروه های خود در 

مورد آن گفت وگو کنند.
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انتظار می رود نتایج زیر پس از گفت وگو در کالس به دست آید:

ــ اگر کسی بدی کند، اول به خودش بدی کرده است؛ زیرا دیگران با او دوستی نمی کنند.
ــ افرادی که خوبی می کنند، شادمان اند و دیگران دوستشان دارند.

ــ در کارهای کوچک خود نیز باید دقیق باشیم؛ زیرا کمترین بدی هم در روز جزا مورد حساب قرار می گیرد.
و  ندارد  را خدا دوست  بد  و کارهای  دارد  را دوست  آن  دارد و خدا  پاداش خوب  ــ کارهای خوب 

سرانجام باعث آبروریزی می شود.
از دانش آموزان می خواهیم تا شعر زیر را به صورت دسته جمعی در کالس بخوانند.

ای  گل  نـاز  و  محبوب          انجـام  بـده  کـار خـوب
هم   ریز  و  هم  درشتش          همیشه     داره     ارزش
کم    یــا   زیـاد   نــداره          خدا   دوستش  مـی داره
هرگـز   مبر  تـو  از  یـاد           هر کار خوب هست زیاد

   نکات انس با قرآن )12(  .....................................................
  سورۀ ُشَعراء، آیات 40 تا 51

برخی از کلمات و ترکیب هایی که خواندن آنها به دقت بیشتری نیازمند است:
1  یَأِفکوَن؛ برخی از دانش آموزان این کلمه را »یاِفکون« می خوانند با اشارٔه درست به بخش »یَأ« اشتباه 

آنها را رفع می کنیم.
« و »اَلَُصلِّبَنَّکُم« به علت نداشتن صداهای کشیده برای برخی از دانش آموزان  2  خواندن کلمات »اَلَُقِطَّعنَّ

مشکل است از آنها می خواهیم این کلمات را به آرامی و در صورت نیاز به صورت بخش بخش بخوانند.

   نکات انس با قرآن )13(  .....................................................
  سورۀ شوری، آیات 36 تا 44

برخی از کلمات و ترکیب هایی که خواندن آنها به دقت بیشتری نیازمند است:
بیَل« و »تََری الظّاِلمیَن« برای برخی از دانش آموزان مشکل  ََّما السَّ الة« و »ِان خواندن عبارات »َاقاُموا الصَّ

است. آنها را راهنمایی کنیم که این عبارات را در صورت نیاز به صورت بخش بخش بخوانند.

  پیام قرآنی
َو َامـُرُهم شورٰی بَیـنَـُهم

                                                                                                              )شوری، 38(

افراد باایمان، کارهای خود را با مشورت یکدیگر انجام می دهند.
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 روش پیشنهادی
شورای  و  شهر  شورای  اسالمی،  شورای  مجلس  به  مربوط  فیلم  پخش  و  تصاویر  از  استفاده  الف(  
یا  ابتدای تدریس و گفت وگو در خصوص تصاویر و فیلم مشاهده شده در گروه های دو  دانش آموزی در 

چهار نفره دانش آموزان.
انتظار می رود پس از بحث و گفت وگو به نتایج زیر اشاره شود:
ــ خوب است در انجام کارهایمان با یکدیگر همکاری و همفکری کنیم.

ــ از فکر و نظر انسان های دانا و خیرخواه کمک بگیریم.
ــ همفکری و همکاری به کارها سرعت بیشتری می بخشد.

ــ در اثر مشورت و همفکری کارها با عیب و نقص کمتری انجام می شود.
ب(   پیام قرآنی به قطعات یک پازل تقسیم می کنیم و پشت هر کدام از قطعات را با شماره مشخص می کنیم 
و از دانش آموزان می خواهیم تا در گروه های خود این قطعات را مرتب کنند و سپس دسته جمعی، گروه برنده 

پیام را برای بچه ها می خوانند.

   نکات انس با قرآن )14(  .....................................................
  سورۀ قصص، آیات 73 تا 77

برخی از کلمات و ترکیب هایی که خواندن آنها به دقت بیشتری نیازمند است:
1 لَتَنوءُ  : برخی از دانش آموزان همزٔه »ُء« را تلفظ نمی کنند. توجه آنها را به آن جلب می کنیم.

ة: در کلمٔه اول این ترکیب »واو« ناخواناست در نتیجه، این کلمه »ُاِلی« خوانده می شود  2  ُاولِی الُقوَّ

و نه »اّولی«. برخی از دانش آموزان به کسرٔه حرف »الم« دقت نمی کنند و آن را »لی« می خوانند. توجه آنها 
با به عالمت کسره و اتصال آن به »الم« ساکن جلب می کنیم.

از  برخی  برای  هم  پشت سر  اتصال  دلیل سه  به  عبارت  این  اْلِخَرَة: خواندن  الّداَر  الّلُه  آتاَک    3

دانش آموزان مشکل است. با بخش بخش خوانی خواندن آن ساده خواهد شد.

  پیام قرآنی
َو َاحـِسن کَـما َاحـَسـَن الـّلٰـُه ِالَیـَک

                                                                                                            )قصص، 77(

همان طور که خدا به تو خوبی کرده است، به دیگران خوبی کن.
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 روش پیشنهادی
الف( از دانش آموزان می خواهیم بر روی برگه ای خوبی هایی که خداوند به ما کرده است را بنویسند. 
سپس برگه را تا کرده و جمع می کنیم و به کمک تعدادی از دانش آموزان کالس برگه ها را باز کرده و خوبی ها 
و مهربانی های خداوند نسبت به خودمان را می خوانند. در ادامه به همان مقدار که خداوند به ما خوبی کرده 
و به ذهن ما رسیده و نوشتیم به همان تعداد بر روی برگه ای دیگر خوبی هایی که می توانیم به دیگران بکنیم را 

می نویسیم و مانند مرحلهٔ  قبل عمل می کنیم.
ب( پیام قرآنی به صورت دسته جمعی می خوانیم و دانش آموزان در مورد معنا و مصادیق آن باهم گفت وگو 

میکنند.
ج( از تصاویر کتاب و تصاویری که خودمان در مورد پیام قرآنی تهیه کرده ایم و همچنین فیلم یا کارتون 

مرتبط با این موضوع استفاده می کنیم.
انتظار داریم دانش آموزان در پایان این جلسه به موارد زیر اشاره کنند:
ــ انجام کارهای خوب، موجب رضایت خداوند و خوشحالی خودمان می شود.

ــ مردم افراد نیکوکار را دوست دارند.
ــ انجام کارهای خوب، مثل کمک کردن به دیگران موجب خوشحالی آنها می شود.

ــ اگر زمانی هم ما به کمک نیاز داشته باشیم، دیگران به ما کمک می کنند.

   نکات انس با قرآن )15(  .....................................................
  سورۀ عادیات، سورۀ قارعه

برخی از کلمات و ترکیب هایی که خواندن آنها به دقت بیشتری نیازمند است:
1 َفَوَسطَن: به دلیل نزدیک بودن مخرج دو حرف »ف« و »و« برخی در خواندن این کلمه دچار اشتباه 

می شوند. با آرام و شمرده خواندن آن، اشتباه آنها رفع خواهد شد.
2  َیوَمئٍِذ: برخی از دانش آموزان این کلمه را »یَوَمٍذ« می خوانند؛ یعنی حرف »ِئـ« را نمی خوانند. توجه 

آنها را به عالمت سکون حرف »واو« و حرف همزه جلب می کنیم تا آن را درست و صحیح بخواند.
   نکات انس با قرآن )16(  .....................................................

  سورۀبقره، آیات 79 تا 83
برخی از کلمات و ترکیب هایی که خواندن آنها به دقت بیشتری نیازمند است:

نَا الّناُر« و »ِذی الُْقربی« برای برخی از دانش آموزان مشکل است. دانش آموزان  خواندن ترکیب »تََمسَّ
با بخش بخش خواندن آن می توانند این مشکل را رفع کنند.
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 پیام قرآنی
َو قولوا لِلـّنـاِس ُحسـنًا

                                                   )بقره، 83(

با مردم به زبان خوش سخن بگویید.

 روش پیشنهادی
الف(  پیام قرآنی توسط یکی از دانش آموزان خوانده شود و معنای آن را نیز شخص دیگری بخواند و 
بعد از گفت وگو و صحبت آوردن مثال و مصداق مربوط به آن بار دیگر دسته جمعی این پیام در کالس خوانده 

می شود.
ب(    سه گروه از دانش آموزان را برای اجرای نمایش با موضوع خوش زبانی آماده می کنیم به این صورت 
که »راوی یک شخصیتی را معرفی می کند که در میان خانواده، همکاران و مردم محله یا منطقه مقبولیت 
دارد و مورد احترام است. نوع سخن گفتن، حالت چهره و... بیانگر این ادعا خواهد بود. دانش آموزان 
به سه گروه تقسیم می شوند در نقش خانواده، همکار و مردم محله و نوع تعامل این شخص با هر کدام از 

گروه ها دیدنی خواهد بود.

    نکته 
به جهت مقایسهٔ  رفتارها می توانیم شخصیت دیگری را در مقابل شخص اول داستان )انسان خوش برخورد 

و خوش زبان( را نیز به کمک دانش آموزان اجرا کنیم.
ج( دانش آموزان در حین تماشای داستان می توانند کلمات و حرف های خوب و زیبایی که در داستان بین 
افراد گفته می شود را بنویسند و جمالت و کلمات زیبای دیگری را نیز که خودشان در ارتباط با خانواده، 

هم کالسی ها و همسایه ها به کار می برند را نیز به آن اضافه کنند و در کالس بخوانند. 
د( از دانش آموزان می خواهیم تا برای تصاویر کتاب نیز در مورد موضوع پیام قرآنی یک داستان ساخته 

و آن را در کالس تعریف کنند.
 انتظار می رود دانش آموزان به موارد زیر اشاره کنند:

ــ در زندگی باید دستورهای خداوند را اطاعت کنیم تا خوشبخت شویم.
ــ با هم مهربان باشیم و زیباترین کلمات را در سخن گفتن با همدیگر به کار ببریم.

ــ زبان خوش محبت بین افراد را زیاد می کند و ناراحتی ها را از بین می برد.
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عناوین کارنامه

ف کلی
اهدا

س
درو

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

آموزه های قرآنی

آداب خواندن قرآن

عمل به
 آداب خواندن 

قرآن کریم

فصل های اول، دوم
 و سوم

ــ رعایت آداب خواندن 
قرآن کریم

خیلی خوب
آداب1 خواندن قرآن کریم را رعایت می کند.

خوب
بیشتر آداب خواندن قرآن کریم را رعایت می کند.

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

ش
نیازمند آموز

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

پیام قرآنی

درک مفاهیم
 پیام های قرآنی2

فصل سوم

ــ خواندن متن پیام قرآنی و ترجمٔه آن از روی کتاب 
درسی و بیان مصادیق پیام

خیلی خوب
متن و ترجمه پیام قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و با توضیحات کافی مفاهیم ومصادیق 

آن را با زبان کودکانه بازگو می کند.

خوب
متن و ترجمه پیام قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و با بیان توضیحات کّلی مفاهیم ومصادیق 

آن را با زبان کودکانه بازگو می کند.

قابل قبول
متن و ترجمه پیام قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و برخی از مفاهیم و مصادیق آن را با 

زبان کودکانه بازگو می کند.

ش
نیازمند آموز

ک معلم برخی از مفاهیم و 
متن و ترجمه پیام های قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و به کم

می کند. مصادیق آن را به زبان کودکانه بازگو 

داستان های قرآنی

آشنایی با
 داستان های قرآنی

فصل سوم )دروس
3، 6، 9، 13و15(

ــ بیان داستان های کتاب 
درسی

خیلی خوب
ش بازگو می کند.

داستان های کتاب درسی را با ذکر جزئیات به زبان خود

خوب
ش بازگو می کند.

داستان های کتاب درسی را به صورت کّلی به زبان خود

قبول قابل 
ش بازگو می کند.

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

ش
نیازمند آموز

ک تصویر به راهنمایی معلم نیازمند است.
های کتاب درسی به کم در بیان داستان 

ش دادن به قرآن، احترام به قرآن و گفتن اعوذبالله من الشیطان الرجیم و بسم الله الرحمن الرحیم در شروع خواندن قرآن.
ش آموزان پایٔه سوم ابتدایی رعایت کنند عبارت اند از : با وضو بودن، سکوت هنگام گو

1ــ آداب: آدابی که انتظار می رود  دان
پیام های قرآنی تشویق کنیم.  ش آموزان را به حفظ 

دان 2ــ مناسب است 

س »قرآن« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 400 ـ 99
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامۀ جدول اهدا



196

عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
س

درو
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

خواندن

روخوانی

مهارت روخوانی کلمات و 
عبارات قرآنی کتاب درسی

فصل های اّول، دوم و سوم

صحیح و شمرده خوانی کلمات 
و عبارات قرآنی کتاب درسی

خیلی خوب
و شمرده می خواند. کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحیح1 

خوب
بیشتر کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحیح و شمرده می خواند.

قابل قبول
خواند. برخی از کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحیح و  شمرده می 

نیازمند 
ش

آموز
ش می خواند.

ش بخ
برخی از کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحیح و به صورت بخ

قرائت

مهارت روان خوانی
 عبارات و اذکار نماز 

فصل اّول

ــ خواندن عبارات و اذکار نماز به صورت  روان 
و معمولی

ــ حفظ اذکار واجب نماز

خیلی خوب
عبارات و اذکار نماز را از روی کتاب درسی به صورت  روان و  آهنگین2 و از حفظ 

می خواند.

خوب
از  عبارات و اذکار نماز را از روی کتاب درسی روان و تقریباً آهنگین  و بیشتر آنها را 

حفظ می خواند.

قابل قبول
عبارات و اذکار نماز را از روی کتاب درسی به صورت روان و معمولی  و برخی از آنها 

خواند. می  را از حفظ 

نیازمند 
ش

آموز
ک 

در خواندن عبارات و اذکار نماز از روی کتاب درسی به صورت روان ومعمولی به کم
معلم نیازمند است.

س »قرآن« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 400 ـ 99
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

جدول اهدا

1ــ صحیح خوانی: یعنی خواندن کلمات، عبارات و آیات قرآن کریم با رعایت عملی قواعد خواندن قرآن
تذکر: تعریف و بیان قواعد روخوانی در ارزیابی مورد نظر نیست، بلکه کاربرد و رعایت عملی آنها کافی است.

2ــ  خواندن آهنگین: یعنی خواندن شبیه قرائت الگو )لوح فشرده، نوار صوتی(
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کد فیلم 131
قرآن در تابستان 

سوره ی بقره
 )قسمت اول ( 

کد فیلم 132
قرآن در تابستان 

سوره ی بقره
 )قسمت دوم ( 

کد فیلم 133
قرآن در تابستان 

سوره ی بقره
 )قسمت سوم (

کد فیلم 134
قرآن در تابستان 

سوره ی بقره
 )قسمت چهارم (

کد فیلم 135
قرآن در تابستان 

سوره ی بقره
 )قسمت پنجم(

کد فیلم 136
قرآن در تابستان 

سوره ی بقره
 )قسمت ششم (

کد فیلم 137
قرآن در تابستان 

سوره ی بقره
 )قسمت هفتم (

کد فیلم 138
قرآن در تابستان 

سوره ی بقره
 )قسمت هشتم(

کد فیلم 139
قرآن در تابستان 

سوره ی بقره
 )قسمت نهم (

کد فیلم 140
قرآن در تابستان 

سوره ی بقره
 )قسمت دهم(

قرآن در تابستان  ) پایه سوم ابتدایی( 





راهنمای تدریس دروس کتاب آموزش قرآن
 پایۀ چهارم ابتدایی
به تفکیک دروس و مطالب مهم هر درس
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بهشنیدنقرائتزیبایسورههاوعباراتقرآنیکتابعالقهنشانمیدهد. 1

بهزیباخواندنقرآنوحفظبرخیازسورههاوپیامهایقرآنیکتابعالقهمند ٢

است.
عالقهداردمعنایآیاتوعباراتقرآنیکتابرابداند. ٣

دوستدارددرجلساتقرآنیشرکتکند. ٤

باداستانهایقرآنیکتابآشنامیشود. ٥

بامفاهیمسادٔهپیامهایقرآنیکتابآشنامیشود. ٦

معنایبرخیکلماتآشناوسادٔهقرآنرامیداند. ٧

سورههاوعباراتقرآنیکتابرا)بانشاندادنخط(بهصورتروانیاآهنگین ٨

میخواند.
عباراتقرآنیدارایحروفناخواناراصحیحمیخواند. ٩

1٠قواعدوقفرادرآخرآیاتوعباراتقرآنیرعایتمیکند.

11میتواندمفهومپیامهایقرآنیکتابرابهزبانسادهبیانکند.

1٢برخیازعباراتسادهوکوتاهقرآنرامعنامیکند.

٭طبقمصوبه677شورایعالیآموزشوپرورشاینکتاب،توسطآموزگارپایهودرطیسهجلسهدر
هفتهتدریسمیشود.

     اهداف آموزش قرآن در پایۀ چهارم ابتدایی   

کدفیلم141
کلیاتتدریسقرآن
چهارمابتدایی

کدفیلم143
سخنی با والدین

کدفیلم142
سخنیباآموزگاران
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کدفیلم144
روشتدریسدرساول

»یادآوری«

کدفیلم145
درساولیادآوری
قواعدسالگذشته

     اهداف   

تواناییخواندنآیات12تا16سورٔهلقمان 1

تقویتعالقهبهشنیدنوزیباخواندنآیاتدرس ٢

تواناییخواندنومعناکردنبرخیازکلماتسادهوپرکاربردقرآنکریم ٣

آشناییبامفهومپیامقرآنی. ٤

»پروردگارا،منوپدرومادرمومؤمنانرابیامرز،درروزیکهبهحسابمردمرسیدگی
میشود«

ایندرس،طیچهارجلسهتدریسمیشود.

     جلسۀ اول .......................................................
نمادهایقرآنیسالهایگذشتهدراینجلسهبرایدانشآموزانیادآوریمیشود.

نحوهٔخواندنآیاتباتوجهبهحرکاتثابتیامتحرک 1

نحوهٔخواندنحرفساکن،همراهباحرکتقبلازخودخواندهمیشود. ٢

نحوهٔخواندنحرفدارایتشدید،دوبارخواندهمیشود،یکبارباحرکتقبلاز ٣

خودوباردومباحرکتخودش
نحوهٔخواندنتنوین. ٤

هی«. نحوهٔخواندنترکیبهایقرآنیباصدای»ـهو،ـ ٥

نحوهٔخواندنکلماتقرآنیکهحروفناخوانادارند. ٦

خواندنعباراتوترکیباتقرآنیباتوجهبهاتصاالتآن. ٧

درس اّول
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     جلسۀ دوم .......................................................
ترجمه داراییک که آوردهشدهاست نماز به مربوط آیات از برخی اینجلسه در
سادهاندوازدانشآموزانمیخواهیمتااینآیاترابخوانندوبهترجمۀآننیزتوجهکنند.

تذکر
بهتراستقبلازشروعجلسهدرموردنمازصحبتشود.خواندناینآیات،بحث

وگفتوگوراکاملخواهدکرد.

 پیام قرآنی 
نَا اغـِفرلی َو لِـوالِـَدیَّ َو لِلـُمؤِمـنیـَن َیوَم َیـقوُم الـِحـساُب َربَّ

                                                                                                                   )ابراهیم، 41(

الف(درابتدایشروعتدریسازدانشآموزانمیخواهیمتاهرکدامیکجملٔهدعایی
بگویندوسایربچههانیز»الهیآمین«میگویند.

کلمات مورد در و نوشته تخته روی را وحساب« یوم مؤمنین، »ربنا، عبارات ب(
همخانواده،هممعنیاینعباراتبادانشآموزانگفتوگومیکنیم.

ج(ازدانشآموزانمیخواهیمتااگردردرسهدیههایآسمانیاقرآنامسال،یاسال
گذشتهآیاتیراکهبا»ربنا«شروعمیشودرابرایکالسبخوانند.

د(یکشروعخوببرایایندرسآناستکهانواعتواشیحهاونغماتوسرودهایی
باعباراتهایدعاییقرآنآغازشدهاسترادرکالسپخشکنیم.اینکارباعث که

میشودکهفضایخوبوتأثیرگذاریرادرکالسایجادکنیم.
ه(ازیکیازدانشآموزانمیخواهیمتااینعبارتراحفظکردهوبهبهانٔهیادآوری
یکنمازدورکعتیدرمقابلچشمانبچههایکالسهنگامقنوتدعایپیامقرآنیرابا

صدایبلندبخواندند.
و(یکیدیگرازفعالیتهاییکهمیتواندبهماندگاریواثراینتدریسکمکبسیار
کندآناستکهازدانشآموزانبخواهیمزمانیکهبهمنزلمیروندابتدادستپدرومادر
خودراببوسند،یایکهدیهبرایآنهاگرفته)هدیهمیتواندیکنوشتهمحبتآمیز،یک
نقاشیو...باشد(وبگویندکهازامروزمیخواهمبهخاطرتمامزحماتیکهبرایمکشیدید،
درقنوتنمازم،یاهرزمانیکهشمارامیبینمبرایتاندعامیکنموسپسدعایپیامقرآنی

کدفیلم146
درساولنمازدرقرآن

کدفیلم147
آموزشتدریسدرس
اول،جلسٔهدوم،پیام

قرآنی/صوتی

کدفیلم148
آموزشتدریس

درساول
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ایندرسرابرایشانبخوانند.بازخورداینعملراحتماًدرهفتههایبعدیبهکالس
گزارشبدهند.

با را است آمده امسال درسی کتابهای در »ربنا« عبارت با که قرآنی دعاهای ز(
ماژیکزردبرجستهومشخصکنند.

ح(دعایقرآنیرایکیازدانشآموزانباصدایبلندقرائتکندودیگریمعنایآن
رابیانکند.

کدفیلم154
روشآموزشدرس

دوم/صوتی

کدفیلم152
روشتدریسدرس

اولجلسه1
صفحٔه2/صوتی



کدفیلم151
روشتدریسدرس

اولجلسٔه1
صفحٔه1/صوتی

کدفیلم150
آموزشتدریسدرس
اول،جلسٔهچهارم
انسباقرآندرخانه

کدفیلم149
آموزشتدریسدرس
اول،جلسٔهسوم،

قاعدهوقفبرحركات
/صوتی
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     اهداف   

تواناییخواندنآیات1تا14،سورٔهتَغابُن 1

تقویتعالقهبهشنیدنوزیباخواندنآیاتدرس ٢

تواناییخواندنومعناکردنبرخیازکلماتسادهوپرکاربردقرآنکریم ٣

آشناییبامفهومپیامقرآنی. ٤

»خداوندهرکاریراکهمیکنید،میبیند«
ایندرس،طیسهجلسهدرهفتهتدریسمیشود.

     جلسۀ اول .......................................................
 انس با قرآن در خانه )جلسۀ قبل( 1

درهرجلسه،»انسباقرآندرخانه«راابتداازخودمانشروعمیکنیم،امروزمن
موفقشدمکهآیات12تا16،سورٔهلقمانرابخوانم.کدامیکازشماتوانستیدقرآن
آیاتیراکهخواندهاندرا بلندکردندمیخواهیمکهمقدار ازکسانیکهدست بخوانید.
بگویندوآنهاراتشویقمیکنیم»خوشحالمازاینکهشماهمقرآنخواندید،درودبرشما
و...«اگردستیازسرلطفبرسروشانٔهآنهانیزبکشیمتأثیرکالمورفتارمادوچندان
خواهدشد.خوبتعدادیازدانشآموزاندستبلندنکردندآنهارامؤاخذهنمیکنیم؛
بلکهازایشانمیخواهیمکهامروزکهبهمنزلمیروندمقداریازآیاتمشخصشدهرا

قرائتکنند.حتماًبهبچههابگوییمکهاینعملآنهاماراخوشحالخواهدکرد.

خواندن آیات درس ٢

الف( خواندن در گروه:ازدانشآموزانمیخواهیمآیات1تا6سورٔهتغابنراابتدابهصورت
انفرادیپیشخوانیکنندوسپسدرادامهدرگروههایدویاسهنفرهبراییکدیگربخوانند.

ب( خواندن برای کالس:باانتخابمعلم،هردانشآموزیکجملهازآیاترابرای
کالسبخواند.

کدفیلم153
روشتدریسدرس
اول،جلسٔهدومنماز/

صوتی

درس دوم
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  نکته
بهگونهایکالسرامدیریتکنیمتاتمامدانشآموزاندرپایانهرجلسٔهآموزشقرآن
قرار نظر مّد قرآن آموزش بهعنوانیکاصلدر را این و بخوانند را آیات از بخشی
دهیم.یادگیریزمانخواندنآیاتورفعاشکالتوسطمادرطّیسالتحصیلیاتفاق

خواهدافتاد.
ج( رفع اشکال صحیح

ــاگردانشآموزیازرویبیدقتیعبارتیراجابهجابخواندبهاوفرصتمیدهیمتا
دوبارهبادقتدرحرکاتوعباراتدوبارهبخواندکهمعموالًبااینروشاکثردانشآموزان

اشتباهخودرااصالحمیکنند.
را تنوین یعنی ندارد؛ را قرآن در پایه مهارتهای دانشآموز که صورتی در ــ
و... است مشکل دچار میشوند متصل هم به که آیاتی هنگامخواندن یا نمیشناسد
دراینزمان،عبارتموردنظررارویتابلویکالسنوشتهوبااشارهصحیحکهدر
بهتمامدانشآموزان باصبروحوصله،حرکاتومحلاتصاالترا مقدمٔهکتابآمده
نشانمیدهیمونگاهمانبهدانشآموزموردنظراستتااونیزعباراترابخواندسعی
کنیمبهصورتمجزاوتنهاازدانشآموزیکهعباراترااشتباهمیخواندنپرسیم؛زیرا
امکانداردکهدوبارهاشتباهخودراتکرارکردهوازلحاظروحیدرمیاندوستانش

سرافکندهشود.
ــگاهیاوقاتنیزممکناستدانشآموزییکحرکتراجابهجابخواندوباآنکه
بهاوفرصتوزماناصالحهممیدهیمدوبارهاشتباهخودراتکرارکند،دراینموقعاز
روشمقایسهکردناستفادهمیکنیم؛مثال:عبارت»َمْن«را»ِمْن«میخواند.ماهمچون
برنامههایتفریحیکهمیخواهندگزینٔهدرسترابهشرکتکنندهبرسانند،دقیقاًهمانگزینه
رابازبانبدنوکمیباتأکیدوبرجستهعنوانمیکنندتامخاطبمتوجهگزینهشوددر
مورداینرفعاشکالنیزاینگونهعملمیکنیم.یکبارعبارت»َمْن«راباتأکیدوبرجسته
وسپسعبارت»ِمْن«راضعیفادامیکنیم.دراینصورت،دانشآموزمتوجهاشتباه

خودخواهدشد.

پیام قرآنی ٣

الف(پیامقرآنیدرستوسطیکیازدانشآموزانخواندهمیشودودیگریمعنایآن

کدفیلم158
روشرفعاشکال

روخوانیدانشآموزان

کدفیلم155
آموزشدرسدوم
صفحه10پیامقرآنی
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رابلندبرایدوستانشمیخواند.
ب(ازدانشآموزانمیخواهیمتاداستانتصاویرکتابرابرایدوستانخودتعریف

کنند.
ج(بهتراستیکهفتهقبلازتدریسبههرکدامازدانشآموزانچهارعددشکالت
دادهوبهآنهااجازهدهیمروزیکهشکالتهارادریافتکردنددوعددازآنهارابخورند
از کدام هر آینده روزهای نبیند. را آنها کهکسی کنند میل درجایی را دیگر عدد دو

دانشآموزانگزارشخوردنشکالتهارابهکالسارائهکنند.
د(داستانیافیلمکارتونیمرتبطباپیامقرآنیرانیزمیتوانیمقبلازتدریساینپیام

برایدانشآموزانتعریفیاپخشکنیم.
  نکته

ازدانشآموزانمیخواهیمتادرپایانتدریساینپیاممتنپیامقرآنیرادرآیات1تا
6،سورٔهتغابنپیداکردهوباماژیکزردیامدادرنگیزردآنرارنگآمیزیکردهوبه
اینصورت،اینپیامدرمتنآیاتدرسبرجستهشدهوهرزمانکهآیاترامیخوانندیاد
اتفاقات،داستانیافیلموصحبتهایکالسخواهدافتادوبهاینصورت،ارتباطآیاتبا
زندگیروزمرهرادرذهندانشآموزانبیشازپیشتقویتمیکنیم.اینآیاتوپیامهای

آنجداییاززندگیمانیست.

     جلسۀ دوم .......................................................
دقیقه پنج مدت در خالصه و کوتاه صورت به ــ ـٌ ـــٍــ ـً ـ حرکات  بر  وقف   1

ـــٌــنوشتهومیگوییمکهاینحرکاتدرآخرهرسطرهنگاموقفبهصورت ـًـــٍ صداهایـ
آبیتوخالیمیآیدوخواندهنمیشود.امسالنیزاینحرکاتآخرهرسطرخواندهنمیشود

ولیکنبهصورتمشکیومعمولینوشتهمیشود.
  نکته

بیشتردانشآموزانباکلمهوعبارت»وقف«آشنانیستند.برایآنکهیادگیریایجاد
شدهیکیادگیریمعنادارباشد،ابتدابررویمفهوماینعبارتکارمیکنیم.بانوشتن
کلمٔه»وقف«بررویتابلویکالسازدانشآموزانمیخواهیمتاچندکلمٔههمخانوادهو

هممعنیدرفارسیبرایعبارت»وقف«بیانکنند.
مانند:واقف،توقف

کدفیلم156
درسدوم
جلسٔهاول
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تمرین اول:تعدادیازدانشآموزانراانتخابمیکنیموازآنهامیخواهیمتا ٢

آیاتجلسٔهقبلرابخوانند.هردانشآموزیکجملهازآیاترامیخواند.
برای را اول جلسٔه آیات می کنیم.قرائتصوتی پخش  را  آیات  فشردۀ  لوح   ٣

دانشآموزانپخشمیکنیموازآنهامیخواهیمتاهمراهباآنخطبردهوآرامبخوانند؛
ـــٌــچگونهآنرامیخواند. ـًـــٍ همچنیندقتکنندکهقاریدرهنگاموقفبرتنوینهایـ

  نکته
همانطورکهدقتمیفرماییددرجلسٔهاوللوحفشردهآیاتپخشنشدوسعیکردیم
تمامدانشآموزانآیاترامشاهدهکردهوبخوانندواگراشکالیبودهآنرارفعکنیم.بعد
ازروخوانیوتمریندرخواندنصحیحآیاتدراینجلسهبرایتثبیتوتکمیلفرایند

روخوانیلوحفشردٔهآیاتراپخشکردیم.
تمرین دوم:دراینقسمت،ازدانشآموزانمیخواهیمبارعایتقاعدٔهوقف  ٤

آیاترابخوانندوهمزمانبهترجمٔهآیاتنیزتوجهکنند.
  نکته

آیاتاینجلسهبادرساولهدیههایآسمانچهارم)دانهایکهنمیخواستبروید!(
ارتباطدارد.بانشاندادنتصویردرساولهدیههایآسمانازدانشآموزانبپرسیمکه

کدامیکازآیاتاینجلسهبااینتصویردرارتباطاست؟چرا؟
کار در کالس ٥

الف(ازدانشآموزانمیخواهیمباتوجهبهترجمٔهآیاتصفحٔهقبلمعنایصحیحرا
عالمتبزنند.

ب(همچنینبااستفادهازمعنایکلماتآموختهشدهدرتمریناتقبل،ترجمٔهآیاتدر
تمریندومرانیزبنویسند.

     جلسۀ سوم ......................................................
انس با قرآن در خانه

این دارد. فرهنگی بهیکجریانسازی نیاز و است فرهنگی کار یک قرآن با انس
پرورش و آموزش تربیتو و بزرگانعرصٔهتعلیم اولیا، ازمنوشما، حرکتفرهنگی

شروعمیشودوبهطورحتمبهنسلنومنتقلخواهدشد.
امر این کنیم تشویق کریم قرآن روزانٔه بهخواندن را دانشآموزان آنکه از قبل پس

کدفیلم157
درسدومآموزش
روخوانیآیاتاول
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مبارکراازخودمانشروعکنیموبهبچههانیزبگوییمکهماهمهرروزقرآنمیخوانیمواینکهچهصفحاتی
راهرروزمیخوانیماینجلسهازسهقسمتتقسیممیشود.

بهطورحتم بهقرآنهستند کهخودعامل بزرگاندینومعصومین قطره اما دریا:سخنان  1

ازجملهمواردیاستکهبرجانودلهرانسانآزادهایمینشیند.انسانهاییکهالگووراهنمایمادر
سعادتزندگیدنیاوآخرتماهستند.

پرسیدند:چهرمزیدرکاراستکهقرآنهرچهبیشتردرمیانمردمپخشوقرائت ازامامصادق
امام نمیگردد؟ افزوده تازگیاش و برطراوت وفحصمیشود،جز بحث آن در بیشتر وهرچه میگردد

فرمود:
»اینبدانجهتاستکهقرآنبراییکزمانوعصرمعینوبراییکمردمخاصینازلنشدهاست؛
قرآنبرایهمٔهزمانهاوهمهمردمهاست.ازاینجهتدرهرزمانینواستوبرایهمٔهمردمانتازهاست.«
خواندن آیات درس برای اعضای خانواده:حّسخوبیاستزمانیکهآنچهرایادگرفتهایمرانزد ٢

پدرومادرواعضایخانوادهمیخوانیمدراینتمرین،عالوهبرخواندنآیات،ازدانشآموزانمیخواهیم
تادرحالتوقف،حرکاتآخرعباراترابخوانندوتوصیهمیشودکهآیاتدرسراهمراهباپخشقرائت

صوتیآیاتتمرینشودوتالشکنندتاشبیهآنقرائتکنند.
٣ تمرین دوم و سوم:ازدانشآموزانمیخواهیمتاآیاتوعباراتقرآنیرابخوانندودورحرکاتی

کههنگاموقفخواندهنمیشوند،راخطبکشند.بهمعنایآیاتنیزتوجهشود.
همچنینصدایقبلازحروفناخوانارابافلشبهساکنیاتشدیدوصلکنند.

ازدانشآموزانخواستیمهرروزمقداریازآیات7تا14،سورٔهتغابنراازرویصفحٔهکتابدرسی
درجلسٔهسومراسعیکندشبیهنوارقرائتکند.

  نکته
کشور این فرهنگسازان عزیز مربیان و معلمین است. فرهنگی کار یک نیست تکلیف قرآن با انس

هستند.

کدفیلم162
روشآموزشپیام

قرآنی

کدفیلم161
کاردرکالس
درسدوم

کدفیلم160
روشآموزش

روخوانیآیاتدرس
دومجلسٔهاول

کدفیلم159
روشآموزش

روخوانیآیاتدرس
درسدومجلسٔهاول
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     اهداف   

تواناییخواندنآیات34تا48،سورٔهابراهیم 1

تقویتعالقهبهشنیدنوزیباخواندنآیاتدرس ٢

تواناییخواندنومعناکردنبرخیازکلماتسادهوپرکاربردقرآنکریم ٣

آشناییبامفهومپیامقرآنی. ٤

»اگربخواهیدنعمتهایخدارابشماریدآنقدرزیاداستکهنمیتوانید.«
ایندرس،طیسهجلسهدرهفتهتدریسمیشود.

     جلسۀ اول .......................................................
انس با قرآن در خانه )جلسۀ قبل( 1

آیاتیازقرآنکریمرابخوانم.ُخب امروزمنخیلیخوشحالم؛چراکهموفقشدم
دیروزیاامروزچهکسانیموفقشدندکهقرآنبخوانند؟

  نکته
خواندنروزانٔهقرآنتنهامربوطبهجلسٔهچهارمهردرسنیست.هرروزکهبهمدرسه

میآیم؛بعدازسالمواحوالپرسیاینعباراتراباذوقوشوقعنوانکنیم.
خواندن آیات درس ٢

الف( خواندن در گروه:ازدانشآموزانمیخواهیم؛آیات34تا38،سورٔهابراهیم
برای نفره سه یا دو گروههای در سپس و کنند پیشخوانی انفرادی بهصورت ابتدا را

یکدیگربخوانند.
ب( خواندن برای کالس:باانتخابمعلم،هردانشآموزیکجملهازآیاترابرای

کالسبخواند.
  نکته

را قرآن از جمله یک کالس بچههای تمام آموزشی جلسٔه هر در کنیم سعی الف(

کدفیلم163
آموزشدرسسوم
جلسٔهاولروانخوانی

آیات/صوتی

درس سوم
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بخوانند.باتوجهبهسطحمهارتهریکازدانشآموزانمیزانمشخصیازعباراتوکلماتقرآنیرابرای
خواندنانتخابکنیم.

ب(دردورٔهاولابتدایی)پایٔهاول،دوموسوم(بیشاز80درصدازنمادهاومهارتهایروخوانی
قرآنبهدانشآموزانانتقالپیداکردهاستودردورٔهدوم)پایٔهچهارم،پنجموششم(باتمرینوتکراربه
تثبیتیادگیریوهمچنینرفعاشکالصحیحوتوجهبهتدبّردرمعنایآیاتوانسباقرآنتأکیدخواهدشد.

ج(رفعاشکالصحیح
مراحلرفعاشکالزیررادوبارهمرورمیکنیم:

ــبهدانشآموزیکهبیدقتاستفرصتدوبارهمیدهیمتاعبارتموردنظررابخواند.
ــبرایدانشآموزیکهباردومعبارتموردنظررابابیدقتیاشتباهمیخواندازروشمقایسهصحیح

وغلطاستفادهمیکنیم.
ــدانشآموزیکهمهارتپایهنداردوحتیبادادنفرصتومقایسه،صحیحوغلطکلمهموردنظررا

اشتباهمیخواندازروشاشارهصحیحبهآیاتاستفادهمیکنیم.
اتفاق یادگیری زمان این در که چرا نمیخوانیم؛ خودمان هیچوقت اشکال رفع در ّجدی:  تذکر  
نمیافتد؛بلکهدانشآموزشنیدههایشماراتکرارمیکندواگربعدازدهدقیقهدوبارهازاوبخواهیمکههمان

عبارترابخوانددوبارههماناشتباهراتکرارمیکند.
پیام قرآنی ٣

»َو ِان تَـُعّدوا نِعـَمـَة الـّلٰـِه ال ُتحـصوها«
اگربخواهیدنعمتهایخدارابشماریدآنقدرزیادکهنمیتوانید

است داده قرار آنها بدن در کهخداوند را نعمتهایی برگه دریک میخواهیم دانشآموزان از الف(
بنویسند.سپسازبچههامیخواهیمتامواردنوشتهشدهرابرایکالسبخوانند.

نیز آنهارا پیرامونماقرارداده)زمین،آسمان( بعدنعمتهاییراکهخداونددراطرافو ب(مرحلٔه
بنویسندوبهنوبتهرکدامازدانشآموزانآنرابخوانند.

هر که برد پیخواهند نکته این به دانشآموزان نوشتهاندخود بچهها که نعمتهایی ازخواندن بعد ج( 
چقدرکهمینویسیمبازنعمتدیگریرابهذهنمیرسدواینکهنعمتهایزیادیراباهمفکریدانشآموزان

کالسنوشتهشدهوحیرتهرکدامرابرمیانگیزد.
د(شعرسعدیرابلندباهممیخوانیم»فضلخدایراکهتواندشمارکرد؟یاکیستآنکهشکریکیاز

هزارکرد؟«
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ه(آیاتوپیامقرآنیتوسطیکیازبچههاخواندهشدهوهمانپیامرادرداخلآیاتجلسٔهاولپیداکرده
وباماژیکزردرنگآنمشخصوبرجستهمیکنیم.

و(ازدانشآموزانمیخواهیمهمینپیامقرآنیرابرایپدرومادرخودبخوانندوازآنهابخواهیدتا
دریکبرگهنعمتهاییراکهخداوندبهآنهادادهاسترابنویسندودراینموردباآنهاصحبتکنندنتیجٔه

گفتوگوهایداخلخانهرادرجلسٔهقرآندرکالسبیانکنند.

     جلسۀ دوم .....................................................................
وقف بر » ـه و، ه و، ـه ی، ه ی«:بهیادداشتهباشیمکهتمامزمانکالسرابهقاعدهاختصاصندهیم. 1

بهصورتکوتاهومختصرباتوجهبهپیشنهادیکهدرتدریساینقاعدهدرمقدمهآمدهاستعملمیکنیم
وسپسباخواندنآیاتوتمریناتمشخصشدهدانشآموزانمهارترعایتاینقاعدهراتمرینخواهند

کرد.
تمرین اول:درابتدایتدریس،لوحفشردٔهآیاتدرسراپخشکردهوازدانشآموزانمیخواهیم ٢

تابهآنگوشدهند.بانشاندادنخط،همراهباقرائتآیاتبخوانندوبهوقفبرحرکاتتوجهکنند.
تمرین دوم: دراینتمرینازدانشآموزانمیخواهیمتاعباراتقرآنیرابارعایتقاعدههایوقف ٣

بخوانندوبهترجمٔهآنهاتوجهکنند.
کار در کالس ٤

تمرین اول:دراینتمرینازدانشآموزانمیخواهیمباتوجهبهآیاتوترجمهصفحٔهقبلمعنایاین
عباراترامشخصکنند.همچنینازجدولمعنایکلماتدرانتهایصفحٔهکتابنیزمیتواننداستفاده

کنند.
تمرین دوم:دراینفعالیتنیزازدانشآموزانمیخواهیمتاهمانندآنچهکهدرتمریناولانجامدادند

معنایعبارتموردنظررادرجایخالیبنویسند.
توجه:بهمعانیآیاتوارتباطآنباآموزههایدینیکهدرکتابهدیههایآسماننیزبهآناشارهشده

استبرایفهمبهترآیاتاستفادهکنیم.

     جلسۀ سوم ....................................................................
انس با قرآن در خانه 1

با قدری آن درخصوص است شروعشده پیامبر از باحدیثی اینجلسه دریا: اما  قطره   1

دانشآموزانصحبتوگفتوگومیکنیموسپسبهسراغانجامتمریناتمیرویم.
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باقرآنوخواندنآیاتدرخانهودرکناراعضایخانواده ٢ تمرین اول:انس

مختصبهاینتمریننیست.درهمانجلسٔهاولبعدازتدریسازدانشآموزانمیخواهیم
کهدرمنزلآیاتراقرائتکنندوسعیکنندکهشبیهقرائتصوتی)لوحفشرده(بخوانند.

بهتراستکهخودماننیزاینتمرینرابرایاعضایخانوادهبخوانیم.
تمرین دوم و سوم: دراینتمرینازدانشآموزانمیخواهیمتادورآنچهکهدر ٣

هنگاموقفخواندهنمیشودخطبکشند.
فعالیت 

ازدانشآموزانمیخواهیمتاآیات27تا57،سورٔهواقعهراشبیهقرائتصوتیدر
منزلبخوانند.

کدفیلم164
آموزشدرسسوم،
جلسٔهدومقاعده
وقف/صوتی

کدفیلم169
درسسوم،جلسٔه
سوم،انسباقرآن

کدفیلم168
درسسوم
پیامقرآنی

کدفیلم167
درسسوم
جلسٔهدوم

کدفیلم166
روشتدریسآیات

جلسٔهاول
درسسوم

کدفیلم165
آموزشدرسسوم
جلسٔهاولروخوانی

آیات/صوتی

کدفیلم172
ادامهروشتدریس

درسچهارم

کدفیلم171
درسچهارم،جلسٔه
اولروخوانیآیات

/صوتی

کدفیلم170
درسچهارم
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 پیام قرآنی 
قوا َواعـتَـِصـموا بِـَحبـِل الـّلِٰه َجـمیـًعا، وَ ال تَـَفرَّ

همهباهمبهریسمانالهیچنگبزنیدوپراکندهنشوید.
   )آل عمران، 103(

الف(ازدانشآموزانمیپرسیمکهکدامیکازعباراتوکلماتاینپیامبرایشانآشناستومعنایآن
رامیدانند؟

برای تا میخواهیم دانشآموزان از میکنیم. استفاده پیام این در هممعنا و همخانواده کلمات از ب(
قوا«چندهمخانوادهبگویند.بااینکاردانشآموزانبهمرورزمانپیخواهندبردکه کلمات»َجمیًعا«و»تََفرَّ
بیشترعباراتوکلماتعربیقرآنرامیدانند.اینموضوعحّسخوبیبهدانشآموزانمیدهدواحساس
بیگانگیوناآشنایینمیکنند؛چراکهبیشترکلماتعربیرامادرزبانمحاورهایهرروزتکرارمیکنیمواین

نکتهایاستکهبهخوبیمیتوانیمدرجهتفهمپیاموآیاتقرآنازآناستفادهکنیم.
ج(ازدانشآموزانمیخواهیمکهدرموردتصویرصحبتکنندومانیزتوجهآنانرابهمواردزیرجلب

میکنیم:
ــدانشآموزانیباملیتهاونژادهایمختلفکهدرحالخواندنقرآنهستند.

ــنقشقرآندرمیانجوامعوملتهایدنیا.
  نکته

برخیازدانشآموزاننسبتبهتصاویرمسائلیراعنوانمیکنندازجملهاینکهدانشآموزیکهدروسط
دوفرددیگرقرارگرفتهچشمانشرابستهوگویاخوابیده،اینموردرابهصورتعملیبهدانشآموزان
نشانمیدهیم.خودماندرپشتمیزقرارگرفتهوکتابقرآنرامقابلخودمانبازکردهووانمودمیکنیمکه
درحالخواندنآنهستیمازدیددانشآموزانیکهدرمقابلماقراردارندبهنظرمیرسدکهچشمانمابسته

استدرحالیکهمابیدارهستیموچشمانوپلکمابهسمتپایینمتمایلشدهاست.
د( منظوراز»ریسمانخدا«چیست؟

برایتفهیماینموضوع،عبارتریسمانباطنابرارویتختهنوشتهوتصویریازآنرانشانمیدهیم

درس پنجم
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وازدانشآموزانمیپرسیمکهطناببهچهکارمامیآیدوچهکاراییدارد؟
ممکناستدانشآموزانبهمواردزیراشارهکنند:

ــماباطنابوسایلرامیبندیم.)نگهدارنده(
ــرختولباسهایخودمانرارویطنابمیاندازیم.)نگهدارنده(

ــکوهنوردهابهکمکطناببهباالیکوهمیروند.)نگهدارندهوحرکتبهسمتباال(.
ــچاهکنیکهدرداخلچاهاستوبهکمکطنابازداخلچاهبیرونمیآید.

)نگهدارندهوحرکتبهسمتباال،اینحرکتازمحلیتاریکبهسمتروشناییو
نورمیتوانیمقسمتیازآیةالکرسیراکهاشارهبهخروجازتاریکییهسمتنوراسترا

همراهبادانشآموزانبخوانیم.(
بههمینصورتبهطنابیکهحکمنگهدارندهداردومارابهسمتباالوخداهدایت
میکندوماراازتاریکیبهسمتروشناییمیبردمیرسیم.حالاینطنابنجاتدهندٔه
چهچیزیاست»قرآن«اینعبارترادرطیصحبتوگفتوگوبادانشآموزانخود
 بچههابهآناشارهمیکنندواگردربینصحبتدانشآموزانکسانیبهپیامبراکرم
اشارهکردندنیزمیتواندپاسخدرستیبرایاینموضوعباشد؛چراکه ومعصومین
اعمالورفتارآنانجلوهایازقرآناست.درواقعباعملبهفرامینودستوراتخداوند
خود)قرآنناطقاند(وزمانیکهمادرحرماینبزرگانقرارمیگیریم،اولینکسیکهبه

ذهنمیرسدومیبینیمخداونداست.

نیزمیتوانیماستفادهکنیم،یاآن دراینمیانازداستانورفتارپیامبرومعصومین
رابهکتابهدیههایآسمانارتباطدهیموازمعلوماتوداشتههایدانشآموزاندراین

خصوصاستفادهکنیم.
ه(ازیکیازدانشآموزانمیخواهیمتاپیامقرآنیرابههمراهمعنایآنبخواند.

و(ازدانشآموزانمیخواهیمتاعبارتپیامقرآنیرادرآیاتدرسدرجلسٔهاولپیدا
کردهوآنراباماژیکزردرنگویامدادرنگیزردمشخصورنگآمیزیکنند.تاهر
زمانیکهبهاینآیهمیرسندبهیادمعناوگفتوگوهایمربوطبهآنبیفتندودرذهنشان

ماندگارشود.

کدفیلم173
درسپنجم،جلسٔه
اولمرحلهروخوانی

آیات/صوتی

کدفیلم174
درسپنجم،جلسٔه

اولمرحلهروانخوانی
آیات/صوتی

کدفیلم183
آموزشقاعدهحروف
مقطعهجلسٔهدوم

درسپنجم
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 پیام قرآنی 
، َو َزَهـَق الـباِطـُل جـاءَ الَحقُّ
حقآمدوباطلنابودشد.

)اسراء، 81(

الف(ازتصاویروفیلمهایمربوطبهدورانانقالباستفادهکنیم.
ب(تصاویروفیلمهایمربوطبههشتسالجنگتحمیلینیزبسیارمناسباست.

واردخانٔهخداشدوبتها ج(قسمتیازفیلم»محمدرسولالله«زمانیکهپیامبر
راباتبرشکسترانمایشبدهیم.

د(پخشسـرودانـقالبی»دیوچوبیرونرودفرشتهدرآید«درایجادفضایحماسیو
بیانپیامقرآنیکمکبهسزاییمیکند.

دانشآموزان از شده ذکر موارد به توجه با درس کالس در فضاسازی از بعد ه(
میخواهیمتادرموردتصاویروفیلمهاگفتوگوکنندونظرشانرابهکالسارائهکنند.
و( یکیازدانشآموزانپیامقرآنیرابههمراهمعنایآنبخواندوسایربچههابهآن

گوشدهند.
ز(عبارتقرآنیرادردرسباماژیکزردیامدادرنگیزردمشخصوبرجستهکنند.
ح(ازدانشآموزانبپرسیمکهدرطولتاریخدرچهزمانهاییباآمدنحق،زشتیها
ونادرستیهاازبینرفت.)میتوانبهواقعٔهعاشورااشارهکرد،یاسرگذشتهرکداماز
ظهورخواهدکردو...( باویژگیهایروزیکهحضرتمهدی معصومین

نیزمیتواندبسیارتأملبرانگیزباشدودر ط(شروعکالسبادعایامامزمان
ادامٔهتدریسنظردانشآموزانرابهایننکتهوارتباطبااینپیامقرآنیمتوجهکنید.امامی

کهباآمدنشباطلنابودخواهدشد.

درس ششم

کدفیلم180
آموزشقواعدو
نمادهایقرآنیپایه
چهارمابتدایی
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 حروف مقطعه
در میگوییم و مینویسیم تابلو روی را آنها از یکی مقطعه، حروف تدریس برای
آغازبرخیازسورههاکلماتیبهاینصورتآمدهاستوبااشارهبهیکیازحروف،از
دانشآموزانمیپرسیم:اسماینحرفچیست؟پسازپاسخدانشآموزان،آناسمرا

روبهرویآنمینویسیم.
برای که مقطعهاست اینحروف،حروف نام آنگاهمیگوییم الف الم میم:  الم: 

خواندنآنهابایداسمالفباییهریکازحروفراخواند.
تفاوت آنها نامفارسی با پنجحرف قرآنی نام برایدانشآموزانتوضیحمیدهیمکه
دارد.اینحروفرارویتابلومینویسیمواسمفارسیآنهاراازدانشآموزانمیپرسیم
وروبهرویشانمینویسیم؛آنگاهاسمقرآنیآنهاراجلویهریکمینویسیمتابخوانند.

اسم قرآنیاسم فارسیحرف

ح

ر

ه

ی

ع

ِح

ِر

ِه

ی

ِعین

حا

را

ها

یا

َعین

 عالمت مّد: 
اینعالمتگاهیرویصداهایبلند)اوی(قرارمیگیرد؛دراینصورتصداهای

بلند،باکششبیشتریخواندهمیشوند.
دانشآموزان به و مینویسیم تابلو روی را عالمت این مّد، عالمت تدریس برای
میگوییمهرگاهاینعالمترویصداهای»ـاـیـو«قرارگیرد،اینصداهاراکمیبیشتر
میکشیم.سپسچندنمونهرارویتابلومینویسیمتادانشآموزانبارعایتعالمتمّد،

آنهارابخوانند.

کدفیلم182
روشتدریسحروف

مقطعه

کدفیلم181
روشتدریسقاعدهمد

درسششم
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درس این تمرینات در میشوند. آشنا )کمعالمت( رسمالخط با دانشآموزان بعد به درس این از
دانشآموزانبااشکالحروفوبرخیازنمادهایاستفادهشدهدراینخطآشنامیشوند.

برخی از ویژگی های رسم الخط آموزشی )قرآن کم عالمت(
الف(استفادهازرسماالمالیعربی:حروفوکلمات،مطابقامالیعربیونزدیکبهرسمالخطفارسی

نوشتهمیشود؛
ِلحِت«کهبهشکل»َحیاة،ُضحاها،الّصاِلحاِت«نوشتهمیشود. مانندکلمات»حیٰوة،ُضحٰیها،َالصّٰ

ب(اکتفابهعالئمضروری:درعالمتگذاری،بیشتربهعالئمالزموملفوظاکتفاشدهاست،یعنیعالئم
همراهصداهایکشیده،همزهزیریارویالف،تشدیدادغامو...نوشتهنشدهاست،درنتیجهخطقرآن

بسیارخلوت،آسانونزدیکبهخطفارسیشدهاست،مانند:
نُوِحیَها=نوحیها
َّحُن=ِاننَحُن ِانن

ج(تمایزحروفناخوانا:حروفناخوانابهصورتمتمایز)رنگییاتوخالی(است؛مانند:ُضًحی،قالوا
د(عدمتداخلوترکیبحروفوحرکات:حروفوکلمات،بدونتداخلوترکیب،بلکهبهصورتباز

وسادهنوشتهشدهاست؛
مانند:َاصحاُبالَجحیِم=َاصحاُبالَجـحیِم

ـُـ(وهمانندفارسینوشتهشدهاست؛مانند: ــ
ـِ ـَــ ه( صداهایکشیدهبدونحرکاتاضافی)ـ

قاَلبهجایَقاَلدیِنبهجایِدیِنیوِقنوَنبهجاییُوِقنُوَن
و(حرفساکنهمانندفارسی،بدونعالمتاست؛مانند:َامِهلُهمُرَویًدا

     جلسۀ دوم .....................................................................
دراینجلسهبرایاولینبارازقرآنهایبارسمالخطآموزشی)قرآنکمعالمت(استفادهخواهیمکرد

وتاپایاندورهٔابتدایییکیازمنابعآموزشیمادرآموزشقرآنخواهدبود.

آشنایی با خط قرآن کریمدرس هفتم
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 پیام قرآنی 
جیـِم یـطاِن الرَّ ـِه ِمـَن الشَّ َفـِاذا َقـَرأَت الـُقرآَن َفاسـتَـِعذ بِالـّلٰ
تازمانیکهقرآنمیخوانیبهخداپناهببرازشیطانراندهشده

             )نحل، 98(

قبلازشروعاینجلسهازدانشآموزانمیخواهیمکههمگیبهداخلحیاطمدرسهرفتهووضو 1

بگیریم،اوالًنحؤهوضوگرفتنرایکبارمروروتمرینمیکنیم.ثانیاً:سؤالیدرذهنبچههاایجادخواهد
شددراینساعتازروزکهوقتنمازخواندننیست،پسچراداریموضومیگیریماینپرسشرازمانی
کهبهداخلکالسرفتیمطرحکردهوازبچههامیخواهیمکهبهآنپاسخدهندوگفتوگوهایکالسرابه

سمتهدفاینپیامهدایتمیکنیم.
قرائتصوتیتعدادیازقاریانراانتخابمیکنیموتنهاعباراتاولقرائت»اعوذباللهمنالشیطان ٢

ِحیم«راپخشمیکنیمونظربچههارابهاینموردجلبمیکنیم.اینعبارات ْحمِنالَرّ الرجیم،ِبْسِماللِهالَرّ
بهچهمعناست؟وچرااینعباراترادرابتدایقرائتخواندهمیشود.

ْحمِن جیِم،ِبْسِماللِهالَرّ یطاِنالـرَّ ازهرکدامازدانشآموزانمیخواهیمتاعبارت»َاعوُذِباللِّٰهِمَنالشَّ ٣

ِحیم«راباصدایبلندواگرمیتوانندباصوتبخوانندشبیهآنچهکهدرابتدایکالسبرایآنهاپخش الَرّ
وشنیدهشد.

ذاَقَرأَتالُقرآَن«بخواندوادامٔهپیامراتمامبچههابا یکیازدانشآموزانپیامقرآنیراازابتداتا»فَاِ ٤

صدایبلندباهمهمخوانیکنند.
یاپخشفیلمکارتونیاززمانیکهشیطاناوراوسوسهمیکردو بیانداستانحضرتابراهیم ٥

میتواندتکمیلکنندهاینبحثباشد. رفتارحضرتابراهیم
نشاندادنتصاویریافیلممناسکحجوعملحاجیانزمانیکهبهشیطانسنگمیزنندنیزمیتواند ٦

آغازگرخوبیبرایاینپیامقرآنیباشد.

کدفیلم179
روشتدریسآشناییبا

خطقرآن

کدفیلم178
شیوهنگارشقرآن

کریم2

کدفیلم177
شیوهنگارشقرآن

کریم1

کدفیلم176
آموزشدرسهفتم
رسمالمصحفقرآن

کدفیلم175
درسهفتمصفحٔه43
رسمالمصحفقرآن
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 پیام قرآنی 
یا َایُّها الَّـذیـَن آَمـنوا، َانـِفـقوا ِمّما َرَزقـناکُم

ایمؤمنانازآنچهخدابهشماروزیدادهاست،انفاقکنید.
                           )بقره، 172(

الف(یکیازشروعهایخوببرایاینپیامخواندنشعروهمخوانیکردنآندرکالساست.
ب(عبارت»َانِفقوا«رابررویتابلویکالسنوشتهونظردانشآموزانرادرموردآنمیپرسیم.یک

کلمٔههمخانوادهبرایآنبگویند.چهزمانیاینعبارتراشنیدهاندودربارٔهآنچهمیدانند.
ج( یکیدیگرازورودیهایخوببرایاینپیامتهیٔهکارتهاییاستکهبررویآننعمتهاوروزیهایی
راکهخداوندبهمادادهاستمینویسیمبهتعداددانشآموزانکالسمانند:)نان،برنج،انار،سیبزمینی،
کشمش،گوسفند،گاو،بز،انگور،آب،خرما،نانجوو...(تعدادیازدانشآموزانراانتخابکردهواز
آنهامیخواهیمکهدویاسهتاازنعمتهاوروزیهاییکهدراینکارتهانوشتهشدهوازجانبخداونداست
راجداکردهوبردارند.زمانیکههمٔهکارتهاتوسطآنهابرداشتهشد.درکالسدانشآموزانیراخواهیم
داشتکهکارتدردستدارندوتعدادیدیگرکهفاقداینکارتهاهستندازدانشآموزانمیپرسیمنعمتها
وروزیهاییکهبرداشتیدازجانبچهکسیبود)همگیمیگویندخداوند(خوبدوستنداریدازآنچهکه
خداوندبهشمادادهمقداریرابهدوستانحاضردرکالسکهازبرداشتنایننعمتوروزیمحرومشدند
بدهید.سپسبررویتختهکالسعبارت»انفقوا«رامینویسیموتشکرمیکنیمازبچههایکهدستورخدا

رااطاعتکردهوانفاقمیکنند.
کالس بچههای برای را آن معنای نیز دیگر و شده قرائت دانشآموزان از یکی توسط قرآنی پیام د(

میخواند.
ه(همانندپیامهایقرآنیدیگربعدازگفتوگووصحبتهایانجامشدهپیامرادرآیاتدرسپیداکرده

وباماژیکزردرنگآنرامشخصکنیم.

درس هشتم
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درس نهم

 پیام قرآنی 
ِیّـئاِت ِانَّ الـَحـَسـناِت ُیذِهبـَن السَّ
هود، 114

الف(آیاتپیامقرآنیتوسطیکیازدانشآموزانخواندهمیشودویکیدیگرازبچههامعنایآنرا
پیامقرآنیرامیشناسیدومعنایآنرا این میخواند.ازدانشآموزانمیپرسیمکهکدامیکازعبارات

میدانید.درموردهمخانوادهعبارات»حسنات،حسنه«یادانشآموزانگفتوگومیکنیم.
ب( ازتصویرکمکگرفتهوازدانشآموزانمیخواهیمتاارتباطاینتصویریاپیامرابرایماتوضیحدهند.
ج(میتوانیمبهبرخیازرفتارهایغلطونادرستدانشآموزاننسبتبههمدیگررادرقالبداستان،
تصاویریافیلمپخشکردهوازدانشآموزانبخواهیمبگویندکهچگونهمیشوداینرفتارهاینادرسترا
اصالحوازبینبرد.)رفتارهاینادرستیمانندمسخرهکردن،لقبزشتدادن،بدزبانبودن،بلندصحبت
کردنباپدرومادرو...(هرکدامازرفتارهایزشتهمانندیکآلودگیاستکهانسانرابیمارمیکند
ورفتارخوبوصحیحوشایستهماهمانندهمانصابونیاستکهاینآلودگیرابرطرفوبویخوشیرا

ایجادمیکندودرمیاندوستانوکسانیکهمارامیشناسندمقبولیتپیدامیکنیم.
ه(یکیازشروعهایخوبوملموسبرایدانشآموزانشستندستباآبوصابوناست.ازیکی
ازدانشآموزانمیخواهیمکهدستخودراباآبوصابونبشوید.آبیراکهدستدرآنشستهشدهرا
داخلیکظرفشیشهایمیریزیمتادانشآموزانآلودگیهایآنرامشاهدهکنند،سپسمیگوییمگاهی
اوقاترفتارواخالقزشتیدرماوجودداردولیکنمامتوجهزشتیآننمیشویم؛ماننددستیکهبهظاهر

پاکاست،امازمانیکهباصابونشستهمیشودتازهمتوجهآلودگیآنمیشویم.
ودستوراتخداونددرقرآن پیامبراکرم زمانیکهرفتارواخالقخودرابارفتارمعصومین
کنارهممیگذاریمتازهمتوجهآنزشتیوآلودگیرفتاریمیشویموباعملبهآندستوراتوالگوگیریاز

رفتارمعصومیناینآلودگیوناخالصیهاازروحووجودماپاکخواهدشد.
و( پیامقرآنیراباردیگرباصدایبلندهمگیباهمهمخوانیخواهیمکرد.

آخرین تا دانشآموزانمیخواهیم از که آناست باشد تأثیرگذار میتواند که فعالیتهایی ازجمله ز(
کارهایخوبیراکهدرحقدوستان،پدرومادرو...انجامدادندرانامببرند.
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 پیام قرآنی 
َو ُقل لَـُهـما َقواًل کَـریـًما

باپدرومادرخود،بامهربانیوادبصحبتکن
 )اسراء، 23(

الف(ازجملهشروعهایخوببرایتدریساینپیامقرآنیهمخوانیشعرکتاباست.
دانشآموزان از یکی توسط ابتدایی پایٔهدوم در آسمان کتابهدیههای بهشت«در »بوی داستان ب( 
کالستعریفشود.همچنینبرایورودبهاینبحثازتصاویرمربوطبهاینداستاننیزمیتوانیماستفاده

کنیم.
ج( پخشکلیپیاتصویرازاحترامبهپدرومادرتوسطفرزندان،یاارائهیکگزارشتصویریازنظر

مردمنسبتتکریممقامپدرومادر.
وحضرت د( استفادهازفیلمهاوویژهبرنامههاییکهدرصداوسیمادرروزهایوالدتامامعلی
پخششدهاستوچگونگیاحتراموتکریمازوالدینتوسطفرزندانشانمیتواندبهفهموتثبیت فاطمه

پیامقرآنیکمککند.
ه( ازدانشآموزانمیخواهیمدرکالسبامقوایککارتپستالدرستکردهوبایکجملهمحبتآمیز

آنراتزئینکردهوآنرابهپدرومادرخودهدیهبدهند.
و(پیامقرآنیتوسطیکیازدانشآموزانبههمراهمعنایآنخواندهشود.

ز(پیامقرآنیرادردرسپیداکردهوباماژیکزردآنرابرجستهومشخصکنیم.

درس دهم
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 پیام قرآنی 

ن ُیـجیـُب الـُمضـطَرَّ ِاذا َدعاُه َو َیکـِشـُف الّسوءَ َامَّ
چهکسیجزخدا،دعایانساندرماندهرامیپذیردومشکلاورابرطرفمیکند؟
                               )نحل، 62(

الف(باتوجهبهدرسهدیههایآسمانازدانشآموزانمیخواهیمتاصفاتخداوندرامعرفیکنندو
گفتهونظردانشآموزانرارویتابلویکالسمینویسیم.

ب(میتوانیمعبارتوکلمٔه»َاللّٰه«یا»خدا«راوسطرویتخته،بزرگبنویسیمدورآنرابایکدایره
ببندیموماننداشعههایخورشیدخطهاییازآنرسمکردهوازدانشآموزانصفاتیکهازخداوندسراغ

دارندراپرسیدهوآنرادرامتدادهرکدامازشعاعهایمنتشرشدهازآندایرهبنویسیم؛مانند:

درس 
یازدهم

ج(درموردهرکدامازصفاتخداوندبادانشآموزانصحبتوگفتوگوکنیم.اگربرایهرکدامازما
مشکلیپیشبیاید،یاخواستهایداشتهباشیدباچهکسیدرمیانمیگذارید؟

د(پیامقرآنیتوسطیکیازدانشآموزانقرائتشودودیگریمعنایآنرابخواند.
ه(پیامقرآنیرادرآیاتدرسپیداکنندوباماژیکزردآنرارنگکنند.

خدا
مهربان

آگاهدانا

توانا

کدفیلم188
روشتدریسدرس

سیزدهم3

کدفیلم187
روشتدریسدرس

سیزدهم2

کدفیلم186
روشتدریسدرس

سیزدهم1

کدفیلم185
روشتدریسدرس

دوازدهم

کدفیلم184
آموزشقاعدٔهدرس

یازدهم
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درس 
دوازدهم

 پیام قرآنی 
َفـالـّلٰـُه َخیـٌر حاِفـظًا، َو ُهـَو َارَحـُم الّراِحـمیـَن
خدابهتریننگهدارندهاستواوازهمهمهربانتراست.

                )یوسف، 64(

الف(پیامقرآنیتوسطیکیازدانشآموزانقرائتشود.دانشآموزدیگریمعنای
آنرابخواند.بایکسؤالشروعمیکنیماینعبارتراکجاشنیدهیادیدهاید؟ورودییا
خروجیشهرهاوروستاها،داخلپایانههایمسافربری،داخلاتوبوسو...سعیکنیم

تصاویرمربوطبههرکدامازموقعیتهایگفتهشدهراتهیهکنیم.
ب(داستـان»همیشهبامن«درکتابهدیههایآسمانپایٔهسومابتدایییکیازبهترین
شروعهایخوببرایاینپیاماست.بانشاندادنتصاویراینداستانازدانشآموزان

میخواهیمتاقصٔهآنرابرایمانتعریفیااجراکنند.
ج(تهیٔهتصاویریانوشتنعباراتیچونکودکیبرآب،گلستانآتش،همیشهبامن،
وحضرت وحضرتابراهیم جمکرانو...کهنشاندهندٔهکودکیحضرتموسی
توسط که ما دینی ازشخصیتهای نمونههایی   مهدی وحضرت  محمد
یا جمالت خصوص در دانشآموزان، راهنمایی با شدند. نگهداری و حفظ خداوند

تصاویروارتباطآنباپیامقرآنیبحثوگفتوگوخواهیمکرد.
د(باتوجهبهتصویرپیامقرآنیکجااینصحنٔهگذشتناززیرقرآنرادیدهاید؟زمانی
کهکسیبهمسافرتمیرود،سربازیکهبهپادگانمیرود،رزمندهایکهبهمیدانجنگ

میرود،زوجهایجوانیکهبهخانٔهبختمیروندو...
و(پیامقرآنیرادرآیاتدرسپیدامیکنیموباماژیکزردآنرارنگخواهیمکرد.

کدفیلم189
روشتدریسدرس

چهاردهم
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 پیام قرآنی 

َفلـَینـظُـِر االِنـساُن ِالیٰ طَـعاِمـه ی
انسانبایدبهغذایشدقتکند.

)عبس، 24(

الف(پیامقرآنیتوسطیکیازدانشآموزانبههمراهمعنایآنقرائتشود.
ب(ازدانشآموزانمیخواهیمبگویندکهامروزچهچیزهاییبرایخوردنبهمدرسهآوردهاند؟

ــلقمٔهنانوپنیر
ــکیکیاکلوچه

ــمیوه
درموردموادخوراکیکهبهکالسآوردندومواداولیٔهآنهاباهمصحبتمیکنیمکهازکجاآمدهو

چگونهتهیهشدهچهزحماتیکشیدهشدهاستو...
را دارند راخیلیدوست آن و کهخوردهاند ازغذاهایی تا دو نام که دانشآموزانمیخواهیم از ج(
بنویسندودرکنارنامهرغذاییتوضیحدهندکهدرآنغذاچهچیزهاییوجودداردوازچهموادیتشکیل
شدهاستوهرکدامچگونهتهیهوبهوجودآمدهاست؟درادامه،نوشتهراجمعآوریکردهوسرکالس

توسطدانشآموزانخواندهمیشود.
د(درابتدایتدریساینپیامنیزمیتوانیمفیلمنحؤهغذادرستکردنیاآشپزییکغذایسادهرادر
ابتدایتدریسبهدانشآموزاننشاندهیموبعدازنمایشدرخصوصغذاوموادتشکیلدهندٔهآنواینکه

چگونهبهدستمارسیدهاستنیزگفتوگوکنیم.
ه(شروعپیامباشعر

ــابروبادومهوخورشیدوفلکدرکارند
تاتونانیبهکفآریوبهغفلتنخوری

همهازبهرتوسرگشتهوفرمانبردار
شرطانصافنباشدکهتوفرماننبری

و( پیامقرآنیرادرآیاتدرسپیدامیکنیموهمانندجلساتقبلباماژیکزردآنرامشخصمیکنیم.

درس 
سیزدهم
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ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در
جدول اهدا

عناوین کارنامه 
ف کلی

اهدا
س

درو
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

خواندن

روخوانی

مهارتروخوانی
آیات

آیات
کتابدرسی

ــخواندنصحیحو
شمردٔهآیاتکتاب
درسیومصحف

آموزشی

خیلی خوب
 آیاتوعباراتقرآنیکتابدرسیوبیشترآیاتمصحفآموزشیراصحیحوشمردهمیخواند.

خوب
میخواند. شمرده بیشترآیاتوعباراتقرآنیکتابدرسیوبرخیازآیاتمصحفآموزشیراصحیحو

قابل قبول
میخواند. شمرده بیشترآیاتوعباراتقرآنیکتابدرسیراصحیحو

ش
نیازمند آموز

درخواندنآیاتوعباراتقرآنیکتابدرسیبهصورتصحیحوشمردهبهراهنماییمعلّمنیازدارد.

قرائت

مهارتروانخوانی1
آیاتجلسٔهاّول

آیات
جلسٔهاّول
تمامدروس

ــخواندنآیاتجلسٔه
اّولبهصورتروانو

معمولی

خیلی خوب
میخواند. آیاتجلسهاّولکتابدرسیراروانوآهنگین2

خوب
تقریباًآهنگینمیخواند. آیاتجلسهاّولکتابدرسیراروانو

قابل قبول
آیاتجلسهاّولکتابدرسیراروانومعمولیمیخواند.

ش
نیازمند آموز

کمعلمنیازمنداست.
بهصورتروانومعمولیبهکم کتابدرسی درخواندنآیاتجلسهاول

آموزههایقرآنی

و کلمات ترجمه
عباراتقرآنی

آشناییباکلماتو
عباراتسادهو
پرکاربردقرآنی

جلسٔهدوم
تمامدروس

ــبیانمعنای
کلماتوعبارات
قرآنیکتابدرسی

خیلی خوب
ترجمهکلماتوعباراتقرآنیکتابدرسیرابیانمیکند.

خوب
ترجمهبیشترکلماتوعباراتقرآنیکتابدرسیرابیانمیکند.

قابل قبول
ترجمهبرخیازکلماتوعباراتقرآنیکتابدرسیرابیانمیکند.

ش
نیازمند آموز

کتابدرسیراباراهنماییمعلّمبیانمیکند. ترجمهتعدادکمیازکلماتوعباراتقرآنی

پیامقرآنی

درکمفاهیم
پیامهایقرآنی

جلسٔهاّول
دروس7،6،5،3،2،1،

15،13،11،10،9

ــخواندنمتنپیامقرآنیو
ترجمهآنازکتابدرسیو

بیانمصادیقپیام

خیلی خوب
دربیشترمواردمتنوترجمهپیامقرآنیراازحفظمیخواندوباذکرمثالهایمتنوعمفاهیمومصادیقآنرابازبانخودبازگومیکند.

خوب
ومیکند. ودبازگ انخ قآنرابازب هیمومصادی لمفا رچندمثا دوباذک حفظمیخوان از یرا مقرآن جمهپیا نوتر مواردمت برخی در

قابل قبول
میخواندوباذکرمثالمفهومومصداقآنرابازبانخودبازگومیکند. متنوترجمهپیامقرآنیراازرویکتابدرسی

ش
نیازمند آموز

متنوترجمهپیامهایقرآنیراازرویکتابدرسیمیخواندوباراهنماییمعلمبرخیازمفاهیمومصادیقآنرابهزبان
کند. خودبازگومی

داستانهایقرآنی

داستانهای با آشنایی
قرآنی

،4 دروس اّول جلسٔه
12،8

بیانداستانهایکتاب
درسی

خیلی خوب
میکند. شبازگو

داستانهایکتابدرسیراباذکرجزئیاتبهزبانخود
وب خ

کند. شبازگومی
هایکتابدرسیرابهصورتکلّیبهزبانخود داستان

قابل قبول
میکند. شبازگو

بهصورتکلّیبهزبانخود کتصاویرو
داستانهایکتابدرسیراباکم

ش
نیازمند آموز

هایکتابدرسیبهراهنماییمعلّمنیازمنداست. دربیانداستان

1ــروانخوانییعنیخواندنکلمات،عباراتوآیاتقرآنکریمبارعایتعملیقواعدخواندنقرآنوبهصورتمعمولیوروان
قواعدروخوانیدرارزیابیموردنظرنیست،بلکهکاربردورعایتعملیآنهاکافیاست. تذکر:تعریفوبیان

 2ــخواندنآهنگینیعنیخواندنشبیهقرائتالگو)لوحفشردهونوارصوتی(
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کدفیلم194
قرآندرتابستان
سورٔهاسراء
)قسمتدوم(

کدفیلم193
قرآندرتابستان
سورٔهاسراء
)قسمتاول(

کدفیلم192
قرآندرتابستان

کدفیلم191
شیوهارزشیابی

روخوانیوپیامقرآنی

کدفیلم190
شیوهارزشیابیقرآن

کدفیلم198
قرآندرتابستان
سورٔهاسراء

)قسمتششم(

کدفیلم197
قرآندرتابستان
سورٔهاسراء

)قسمتپنجم(

کدفیلم196
قرآندرتابستان
سورٔهاسراء

)قسمتچهارم(

کدفیلم195
قرآندرتابستان
سورٔهاسراء

)قسمتسوم(



راهنمای تدریس دروس کتاب آموزش قرآن
 پایۀ پنجم ابتدایی
به تفکیک دروس و مطالب مهم هر درس
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بهشنیدنقرائتزیبایقرآنعالقهنشانمیدهد. 1

بهزیباخواندنقرآنوحفظبرخیازسورههاوپیامهایقرآنیکتابعالقهمند ٢

است.
عالقهمنداستمعنایآیاتقرآنرابداند. ٣

دوستدارددرجلساتوبرنامههایقرآنیشرکتکند. ٤

بانحؤهخواندنحروفمقطعهآشنامیشود. ٥

باداستانهایقرآنیکتابآشنامیشود. ٦

بامفاهیمسادٔهپیامهایقرآنیآشنامیشود. ٧

معنایبرخیازکلماتآشناوسادٔهقرآنیرامیداند. ٨

سورههاوعباراتقرآنیکتابرابهصورتروانیاآهنگینمیخواند. ٩

1٠آیاتقرآنیرابهکمکخطآموزشیبهصورتشمردهمیخواند.

11مفهومپیامهایقرآنیکتابرابهزبانسادهبیانمیکند.

1٢برخیازعباراتسادهوکوتاهقرآنرامعنامیکند.

٭طبقمصوبه677شورایعالیآموزشوپرورشاینکتاب،توسطآموزگارپایهودرطیسهجلسهدر
هفتهتدریسمیشود.

     اهداف آموزش قرآن در پایۀ پنجم ابتدایی   

کدفیلم199
کلیاتآموزشقرآن

پنجمابتدایی

کدفیلم201
کلیاتورویکردبرنامه
درسیقرآنپنجم2

کدفیلم200
کلیاتورویکردبرنامه
درسیقرآنپنجم1

کدفیلم202
کلیاتورویکردبرنامه
درسیقرآنپنجم٣
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کدفیلم203
درساولیادآوری

درس اّول

     اهداف   

تواناییخواندنآیاتقرآنکریم 1

تواناییخواندنومعناکردنبرخیازکلماتسادهوپرکاربردقرآنکریم ٢

آشناییبامفهومپیامقرآنی. ٣

     جلسۀ اول .......................................................
 انس با قرآن

سعیکنیمهرجلسهراباانسباقرآنشروعکنیم.
آموزشقرآندردورٔهابتدایی،دوهدفاصلیرادنبالمیکند؛یکیانسباقرآنو
دیگریکسبمهارتخواندنقرآنکریماست.بهخاطرداشتهباشیمکهاگردانشآموزانمان
راشیفتهوعاشققرآنکنیم،ولیآنهامهارتخواندنقرآنراکسبنکنندمادرکارمان
کمک دانشآموزانمان به قرآن خواندن مهارت کسب در اگر همچنین نبودهایم. موفق
کنیم؛بهطوریکهبهزیباییبتوانندقرآنرابخوانند،ولیباقرآنمأنوسنشوندوخواندن
روزانٔهقرآنجزوبرنامٔهزندگیشانقرارنگیرد،بازهممادرانجامرسالتمانموفقنبوده

وشکستخوردهایم.
در را رفتاری بخواهیم اگر که است این قرآن با انس بحث نمودهای از یکی

دانشآموزاننهادینهکنیم،بایدقبالًآنرفتاردرخودمانایجادشدهباشد.
خداونددرقرآنمیفرماید:

َاتَأُمُروَن الّناَس بِالِبِرّ َوتَنَسوَن َانُفَسُكم َو َانُتم تَتلُوَن الِكتاَب، َاَفال تَعـِقلُوَن
آیامردمرابهنیکیفرمانمیدهیدوخودرافراموشمیکنید،بااینکهشماکتاب]خدا[

رامیخوانید؟آیا]هیچ[نمیاندیشید؟
)بقره، 44(

کدفیلم206
چگونگی روش 
تدریس بخش 

یادآوری درس اول
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حالمیتوانیمبااینادبیاتشروعکنیم:دانشآموزانعزیز!امروزمنموفقشدمیک
صفحهازقرآنرابخوانم.منامروزصفحٔه...راازسورٔه...خواندم.کدامیکازشما
امروزیادیروزقرآنخواندهاید؟ازآنهاییکهدستبلندمیکنندمیپرسیمکهچهقسمتی
ازقرآنراخواندهاندوآنهاراتشویقمیکنیموبعدمیگوییم:خیلیخوشحالمکهمیبینم
عدهایازشماامروزیادیروزقرآنخواندهاید.دوستدارمآنهاییکهنخواندهاندامروز
کهمنزلمیروندقسمتیازقرآنرابخوانندوآنهاییکهخواندهاندفردادستانشانباالتر
برود.ازاینارتباطعاطفیاستفادهکنیم؛قطعاًدرانسدانشآموزانباقرآنتأثیربهسزایی

خواهدداشت.

تمرین اول
تمریناولشاملیادآوریخواندنصحیحعباراتقرآنیاست.دراینتمرین،پس
ازتقسیمبندیدانشآموزاندرگروههایدونفره،ازآنهامیخواهیماینعباراتراابتدا
برایخودوسپسبرایدوستانهمگروهخودبخوانندواشکاالتروخوانیخودرادر
گروهرفعنمایندودرمرحلٔهبعداینعباراترابهصورتانفرادیبرایکالسبخوانند
درصورت و میکنیم( شروع داوطلب دانشآموزان از ابتدا را کالس برای )خواندن

اشکال،بهرفعاشکاالتروخوانیآنانمیپردازیم.
ج(خواندنبرایکالس الف(پیشخوانی

 د(رفعاشکاالتروخوانی ب( خواندندرگروه
دانشآموزان 

  چندنکتهراجعبهرفعاشکال
الف(اگردانشآموزعباراتیرااشتباهخواند،اجازهدهیمعبارتراتاآخربخواند.
بار اوبخواهیمیک از اوراموردتشویققراردهیمو ب(ازخواندندانشآموز،
دیگرآرامتروبادقتبخواند؛یعنیبخواهیمهمسرعتخواندنشراکمکندوهمبادقت
بیشتریبهحرکاتوعالئمنگاهکند.دراینمرحلهمعموالًبیشازنیمیازدانشآموزان

اشکاالتخودرااصالحمیکنند.
از یکی به اشکاالتش، به اشاره با میتوانیم نکرد، اصالح را اشکاالتش اگر ج( 

روشهایزیرعملکنیم:
باربخشبخشبخواند.میتوانیمواژٔهموردنظرراروی ازاومیخواهیمیک 1

کدفیلم205
درساولجلسٔهسوم
خواندنازروی

قرآنکامل
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تابلوبنویسیموبخواهیمبااشارٔهمابخشخوانیکند.
٢ شکلدرستوغلطیاعبارترابهاومیگوییموازاومیخواهیممقایسهکندوشکلدرسترا

بیاننماید.
تذکر:بدترینروشرفعاشکالایناستکهبگوییم:»شمااشتباهخواندی،نفربعدبخواند.«سعی

کنیمدانشآموزانراباهممقایسهنکنیم.اینکارباعثمیشوددانشآموزازمعلموقرآنزدهشود.

تمرین دوم
تمریندومشاملیادآوریخواندنصحیحعباراتقرآنیکهحروفناخوانادارند.دراینتمرین،پس
قبل تمرین مراحل همانند را آیات آنهامیخواهیم از نفره، دو گروههای در دانشآموزان تقسیمبندی از

بخوانند.
الف(پیشخوانی

ب( خواندندرگروه
ج(خواندنبرایکالس

د(رفعاشکاالتروخوانیدانشآموزان
  نکته

برایتوجهبیشتربهقواعدیادآوریشدهدرتمریندوموتثبیتیادگیریدانشآموزان،میتوانیمپساز
روخوانیهردانشآموز،ازویبپرسیمآیامیتوانیبرایمبگوییدراینعبارتچهحرفیرانخواندی؟در

صورتپاسخدرست،ضمنموردتشویققراردادندانشآموز،آنپاسخراتأکیدکنیم.

تمرین سوم ٤

اتصاالت رعایت و ناخوانا حروف که قرآنی عبارات خواندنصحیح یادآوری شامل سوم تمرین
برای ابتدا را اینعبارات ازدانشآموزانمیخواهیم قبل، تمرین تمرین،همچوندو این دارند.در
نمایند برایدوستانهمگروهخودبخوانندواشکاالتروخوانیخودرادرگروهرفع خودوسپس
ودرمرحلٔهبعد،اینعباراترابهصورتانفرادیبرایکالسبخوانندودرصورتاشکال،بهرفع
اشکاالتروخوانیآنانمیپردازیم.پسازخواندندانشآموزان،ازآنهامیخواهیماتصاالترابا

فلشنشاندهند.
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  نکته
براییادآوری»وای«بدونحرکتقبلازساکنو»والی«بدونحرکتقبل
ازتشدیدکافیاستبگوییمهرجاعالمتسکونیاتشدیددیدید،ایندوباحرکتقبلاز

خودشخواندهمیشوند.ایننکتهبرایرعایتاتصاالتهمکفایتمیکند.

     جلسۀ دوم .......................................................
انس با قرآن:آری،هرجلسهراباارتباطیعاطفیوبااینادبیاتآغازمیکنیم: 1

بخوانم. سورٔه... از را صفحات... یا صفحه شدم موفق من امروز عزیز! بچههای
کدامیکازشماتوانستامروزیادیروزقسمتیازقرآنرابخواند؟

  نکته
بهدانشآموزاناینتذکررابدهیمکهخواندنآنهامیتواندآیاتیاعباراتجلسات

قبلیکتابدرسیشانباشد.
پرسشازعبارتقرآنیجلسٔهقبل ٢

ازدانشآموزانمیخواهیمهرکدامیکسطرازآیات1تا4سورهٔلقمانرابه ٣

همراهترجمٔهآنباصدایبلندبرایکالسبخوانندودرصورتاشکالدرروخوانی،به
شیؤهمناسبرفعاشکالمیکنیم.

  نکته
را آن ترجمٔه آنکه از پیش و دانشآموز توسط عبارت روخوانی از پس است بهتر
یعنیپساز بپرسیم؛ او بخواند،معنیکلماتیراکهازعبارتخواندهشدهمیداند،از
خواندنورفعاشکاالتروخوانی،بگوییم:»عزیزم!ازاینعبارتیکهخواندی،معنی

کدامکلماترابلدی؟«
به ابتدا را تمرینها میخواهیم دانشآموزان از بخش این در کالس: در  کار   ٤

صورتفردیانجامدهندوپسازآنباهمگروهخوددرموردآنچهنوشتهاندصحبت
کنند.سپسازچندیننفرازدانشآموزانمیخواهیماینکلماتوعباراتراهمراهبا
معنایآنبرایکالسبخوانندودرصورتنیازبهتصحیحروخوانییامعنایکلمهیا

عبارتخواندهشدهمیپردازیم.
  نکته

کاردرکالسحتماًبایستیدرکالستوسطدانشآموزانانجامگیرد.

کدفیلم204
درساولنمازدرقرآن
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     جلسۀ سوم ....................................................................
1 انس با قرآن:اینجلسهرانیزبااینادبیاتشروعمیکنیم:»دانشآموزانعزیز!امروزمنموفق

شدمآیاتیازقرآنرابخوانم.منآیات...ازسورٔه...راخواندم.کدامیکازشماامروزیادیروزتوانست
قسمتیازقرآنرابخواند؟

خواندن از روی قرآن کامل:روشتمرینخواندنازرویقرآنکاملبهشرحزیراست: ٢

یا دفتر از را آموزشی( قرآنکریم)مصحف تعدادیمصحفکامل ازدانشآموزانمیخواهیم الف(
نمازخانٔهمدرسهبادقتواحترامبهکالسبیاورندودرمیانخودتوزیعکنندبهطوریکهبههرمیزحداقل

یکقرآنبرسد.
ب(پسازتوزیعمصحفها،ازیکیازدانشآموزانمیخواهیمیکصفحهازقرآنراکامالًبه
طورتصادفیبازکردهوشمارٔهصفحهرابهدانشآموزاناعالمکندتادانشآموزاننیزآنصفحهرا

بازکنند.
ج(  سپسازدانشآموزانمیخواهیمدرگروههایدونفره،آیاتصفحهراابتدابرایخودوسپسبرای
دوستانهمگروهخودبخوانندواشکاالتروخوانیخودرادرگروهرفعنمایندودرمرحلهٔبعداینآیاترابه
صورتانفرادیبرایکالسبخوانند)خواندنبرایکالسراابتداازدانشآموزانداوطلبشروعمیکنیم(

ودرصورتاشکال،بهرفعاشکاالتروخوانیآنانمیپردازیم.
3ــ خواندنبرایکالس 1ــ پیشخوانی

4ــرفعاشکاالتروخوانیدانشآموزان 2ــ خواندندرگروه

  چندنکته
الف( اینفعالیتمیتواندتاحدودسهچهارمزمانیکجلسهرابهخوداختصاصدهد.

ب( دراولینجلسٔهتمرینباقرآنکامل،باایجادانگیزهوتوجهدادندانشآموزانبهاینموضوعکه
تالشچندسالٔهشمابهکسبمهارتدرخواندنقرآنکاملمنجرشدهاست،آنهارابرایاینتمرینآماده

میکنیم.
ج( انتخابتصادفیصفحٔهموردنظراینحسرادردانشآموزانایجادمیکندکهایشانمیتوانند
همٔهقسمتهایقرآنرابخوانند.ازاینرو،نبایداینفعالیتراازجزءخاصیمانندجزءسیامآغاز

کنیم.
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د( درصورتیکهدرمدرسهقرآنکاملموجودنیستوبرایدانشآموزانهممیسرنیستکهازخانه
قرآنکاملراهمراهخودبیاورند،میتوانیمدراینجلساتازصفحاتقرآنیپایانکتاب)قرآندرتابستان(

بهرهبگیریم.
ه(اگردانشآموزشدرخواندنآیاتاینصفحه،اشکاالتزیادیداشت،الزمنیستهمٔهایناشکاالت
رادرهمانجلسهبرطرفکنیم.اورانسبتبهتواناییهایشتشویقمیکنیم،برخیازاشکاالتمهمودر
عینحالسادٔهاورامتذکرشدهوبرطرفمیسازیموازبقیهصرفنظرنمودهتادرجلساتبعدیبهتدریج

حلشود.
و(میتوانیمتمرینآیاتراتاپایانهمانصفحهادامهدهیمیابرایتنوعوهیجانبیشترپسازخواندن
چندسطراولصفحهبهصورتخواندنبرایکالس،ازدانشآموزانبخواهیمآنصفحهرابستهوصفحٔه

دیگریرابازکنندوبههمانروشقبلیتمرینکردهوباانتخابمابرایکالسبخوانند.

 پیام قرآنی 
ِانَّ ٰهـَذا الُقـرآَن َیهـدی لِلَّتی ِهـیَ ِاقـَوُم

اینقرآنبهدرستترینراهوروش،هدایتمیکند.
                )اسراء، 9(

پیامقرآنیراتدریسکنیمدوکلمه باشد.زمانیکهمیخواهیم بادعایفرج الف(شروعجلسٔهسوم
»مهدی«و»هادی«رارویتابلویکالسمینویسیموازدانشآموزانمیپرسیماینکلماتشمارابهیادچه

کسانیمیاندازدومعنایآنچیست؟
ب( چندنمونهازتصاویرتابلوهایراهنماییورانندگیرابهکالسآوردهوبهدانشآموزاننشانمیدهیم
هرکدامازاینعالئمبهچهمعنااست؟درواقعاینتابلوهاوعالئمماراراهنماییوهدایتمیکندکهکار

درستراانجامدهیم.
مارا بهمعنایآنخواندهشود.قرآنچگونه باتوجه ازدانشآموزان قرآنیتوسطیکی پیام متن ج( 

راهنماییوهدایتمیکند؟
ازدانشآموزانمیخواهیمتاپیامقرآنهاییراکهدرسالهایگذشتهبهخاطردارندرابرایمابخوانند
هرکدامازپیامهاییکهخواندهمیشودرابازبانسادهتوضیحدهند.هرکدامازپیامهایقرآنیمانندعالئم

راهنماییورانندگیهستندکهراهدرسترابهمانشانمیدهند.
د( پیامقرآنیرادرمتنآیاتدرسپیداکردهوآنراباماژیکزردبرجستهومشخصکنند.
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     جلسۀ چهارم ....................................................

 انس با قرآن در خانه 1

قطرهامادریا
امامعلی)ع(:»قرآنرانیکووزیبابخوانید.«

هنگامتدریسزمانیرابهبحثوگفتوگودرخصوصمفهوماحادیثبهدانشآموزان
بدهیمکهبهصورتکوتاهاینجملهرابررسیکنند.

  تمرین اول .....................................................

خانواده اعضای برای را درس آیات میخواهیم دانشآموزان از سوم جلسٔه در
بخوانند.سعیکنندشبیهصوتلوحفشردهآیاتکهدراختیاردارندقرائتکنند.

تذکر 
مانیزبهعنوانمعلموالگویدانشآموزانهمینآیاتراکهمشخصمیکنیمرادر
منزلبرایخانوادهمیخوانیموبهدانشآموزاننیزخواهیمگفتکهچهآیاتوصفحاتی

راخواندهایم.

  تمرین دوم .....................................................

عباراتقرآنیرابخوانندودورحرفناخواناخطبکشند.

  تمرین سوم .....................................................

حرکتقبلازحروفناخوانارابهساکنیاتشدیدبعدازآنهابافلشوصلکنند.

ــخواندن روزانۀ قرآن: دانشآموزانهرروزتعدادیازآیات8تا17سورٔهاسراء
راازرویصفحٔهبعدیشبیهبهصوتلوحفشردهآیاتبخوانیم.

کدفیلم208
جلسۀ چهارم

کدفیلم207
درساول،جلسٔهسوم
روخوانیازروی

قرآنکامل
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     اهداف   

تواناییخواندنآیات50تا55سورٔهقمروآیات1تا16سورٔهالرحمن 1

تقویتعالقهبهشنیدنوزیباخواندنآیاتدرس ٢

ـُــ ـــ
ـِ ـَـــ وقفبرحرکاتکوتاهـــ ٣

تواناییخواندنومعناکردنبرخیازکلماتسادهوپرکاربردقرآنکریم ٤

آشناییبامفهومپیامقرآنی. ٥

     جلسۀ اول .....................................................................
انس با قرآن  1

دانشآموزانعزیز!امروزمنموفقشدمآیاتیازقرآنرابخوانم.منآیات...ازسورٔه...راخواندم.
کدامیکازشماامروزیادیروزتوانستقسمتیازقرآنرابخواند؟

خواندن آیات 50 تا 55 سورۀ قمر و آیات 1 تا 16 سورۀ الرحمن ٢

الف(ازدانشآموزانمیخواهیمبهصورتانفرادیآیاتصفحهرابرایخودبخوانند)پیشخوانی(
  نکته

دراینمرحلهازدانشآموزانبخواهیمآیاترازمزمهکنند،بهطوریکهصدایزمزمٔهآنهابهگوشما
برسدودرواقعفضایکالسرامزینبهزمزمٔهقرآندانشآموزاننماییم.

ب( دانشآموزانهرکدامیکجملهبهترتیبتاپایانصفحهبخوانندواشکاالتروخوانیهمدیگررا
تذکردهند.)خواندندرگروه(

  نکته
برایهرکدامازمراحلفوقحدودپنجدقیقهزماندرنظرمیگیریمودرحینفعالیتدانشآموزانبر

کارآنهانظارتمیکنیم.
ج(پسازمراحلقبلکهدانشآموزانابتدابهصورتفردیوسپسبرایدوستهمگروهخود،آیاتدرس

درس دوم
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راخواندهوتمرینکردند،اینکنوبتخواندنبرایکالسفرامیرسد.دراینمرحلهازدانشآموزانمیخواهیم
بهصورتفردیوباصدایبلندهرکدامیکجملهازصفحهرابرایکالسبخوانند.)خواندنبرایکالس(

  نکته 1
بهتراستابتداازدانشآموزانداوطلبوقویتریوسپسازمیانسایردانشآموزانبخواهیمکهبرایکالس

بخوانند.
  نکته ٢

بسیارخوباستدریکجلسهازهمٔهدانشآموزانبخواهیمهرکدامیكجملهازآیاتدرسرابرای
کالسبخوانند.
  دو تذکر مهم

الف(مهمترینموضوعیادگیریوآموزشدرتمرینوخواندنآیات،تشخیصمشکالتوضعفهای
به نسبت دانشآموز یک در میتواند ضعفها این است. کریم قرآن خواندن در دانشآموز هر خاص
دانشآموزدیگرکامالًمتفاوتباشد.مابایدضمنتسلطکاملخودبهخواندنآیاتدرس،اوالًاشتباهات
باصبر،حوصلهوآرامشبهروشصحیح،آناشتباهرا ثانیاً دانشآموزانرابهخوبیتشخیصدهیمو
برطرفسازیم.اگراینکارانجامنشود،تمرینخواندنآیاتدرکالسکمکچندانیبهشناساییوبرطرف

شدنضعفهایدانشآموزاننمیکند.
ب(درصورتیکهدانشآموزیدرخواندنیکجملهاشتباهاتوضعفهایزیادیدارد،میتوانیمبه
رفعیکیدوموردازمواردمهموچهبساسادٔهآنهااقدام،وموارددیگررابهنوبتهایبعدموکولکنیم.

رفعاشکاالتروخوانی
الف(درصورتیکهدرخواندنیکدانشآموزاشتباهیپیشآمد،همخودمانصبرمیکنیموهمبه
دانشآموزانیادمیدهیمکهبالفاصلهاشتباهدانشآموزراتذکرندهند؛بلکهفرصتمیدهیمتاخواندناوبه

پایانجملهمشخصشدهبرسد.
ب(  آنگاهقبلازاقدامبهانجامهرروشدیگریضمنتشویقدانشآموزنسبتبهآنچهصحیحخوانده

است،ازاوبخواهیمیکباردیگرهمانسطرراباآرامشبیشتروبادقتبخواند.
پسازانجاماولینگامدررفعاشکاالتروخوانیدانشآموزانکهمیتواندعمومیباشدوهمیشهانجام
شود.میتوانیمباتوجهبهنوعاشکالدانشآموز،شناختیکهنسبتبهتواناییوضعفاوداریمو...با
باهموسؤالازدانشآموزکهکدامیک استفادهازیکیازروشهاییچونمقایسٔهصحیحوغلطکلمه
صحیحاست،نوشتنکلمهیاترکیبموردنظررویتختهواشارٔهصحیحبهبخشهایکلماتودرخواست
ازدانشآموزانکهبهطوردستهجمعیبااشارٔهمابهبخشها،آنکلمهیاترکیبرابخشبخشبخوانندو
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سپسدانشآموزموردنظر،آنکلمهرابخواندو...اشکالدانشآموزرابرطرفکنیم.
قرائت آیات درس همراه با نوار یا کتاب گویا ٣

الف(پسازتمرینروخوانیآیاتاینصفحه،لوحصوتیقرائتراپخشکردهواز
دانشآموزانمیخواهیمبانگاهبهمتنآیاتدرس،قرائتهرعبارتراابتداگوشکنند،

سپسهمراهبانواربهصورتدستهجمعی،شبیهآنبخوانند.
ب( درمواردیکهکلمهیاترکیبیرابیشتردانشآموزاناشتباهمیخوانند،بهشیؤه

مناسبرفعاشکالمیکنیمومجددًاقرائتراپخشمیکنیم.
ج(پسازاتمامتمرینقرائتصوتازدانشآموزانمیخواهیمکههرکدامیکجمله

ازآیاتدرسرابخوانند.
تذکر جّدی 

بر آن تقدم و میگیرد انجام دانشآموزان روخوانی از پس قرائت پخش همواره
روخوانیآسیبزاست.

     جلسۀ دوم .......................................................

انس با قرآن: دانشآموزانعزیز!امروزمنموفقشدمآیاتیازقرآنرابخوانم. 1

منآیات...ازسورٔه...راخواندم.کدامیکازشماامروزیادیروزتوانستقسمتیاز
قرآنرابخواند؟

قرائت آیات جلسهٔ قبل همراه با نوار ٢

ازتعدادیازدانشآموزانمیخواهیمکههرکدامبارعایتوقفبرآخرهرجمله، ٣

یکجملهازآیاتراهمراهباترجمٔهآنبرایکالسباصدایبلندبخوانند.

تذکر
موضوعرفعاشکاالتروخوانیهمیشهبرهرامردیگریمقدماستودرهرفعالیتی
اگردانشآموزدرخواندنعبارتقرآنیاشکالیداشت،بایستیبهروشمناسباشکال

اورابرطرفکنیم.

  نکته
ترجمٔهآیاتدروسبرایمطالعٔهآزاداستونبایدهیچگونهارزشیابیازآنبهعمل
آید.بنابراین،ازمجبورکردندانشآموزانبرایحفظترجمٔهآیاتجدًابایدپرهیزکنیم.

کدفیلم209
درس دوم فعالیت 

کار در کالس
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کار در کالس:ازدانشآموزانمیخواهیمتمرینهارابهکمکآموختههایعمومیوقبلیایشانو ٤

نیزبهکمکترجمٔهعباراتقرآنیصفحٔهقبل،ابتدابهصورتفردیانجامدهندوپسازآنباهمگروهخود
درموردآنچهنوشتهاندصحبتکنند.سپسازچندنفرازدانشآموزانمیخواهیماینکلماتوعبارات
راهمراهبامعنایآنبرایکالسبخوانندودرصورتنیازبهتصحیحروخوانییامعنایکلمهیاعبارت

خواندهشدهمیپردازیم.

     جلسۀ سوم ....................................................................
من بخوانم. را قرآن از آیاتی موفقشدم من امروز عزیز! دانشآموزان خانه: در  قرآن  با  انس   1

آیات...ازسورٔه...راخواندم.کدامیکازشماامروزیادیروزتوانستقسمتیازقرآنرابخواند؟
کریم قرآن کامل مصحف تعدادی میخواهیم دانشآموزان از کامل: قرآن  روی  از  خواندن   ٢

)مصحفآموزشی(راازدفتریانمازخانٔهمدرسهبهکالسبیاورندودرمیانخودتوزیعکنندبهطوریکه
هرمیزحداقلیکقرآنبرسد.پسازتوزیعمصحفها:

الف(ازیکیازدانشآموزانمیخواهیمیکصفحهازقرآنراکامالًبهطورتصادفیبازکردهوشمارٔه
صفحهرابهدانشآموزاناعالمکندتادانشآموزاننیزآنصفحهرابازکنند.

ب(سپسازدانشآموزانمیخواهیمهمانندروشقبلی،یعنیفردخوانیوبرایدوستخودخواندن
)خواندندرگروه(وسپسخواندنبرایکالسراانجامدهند.

 پیام قرآنی 
حـٰمُن َعلَّـَم الـُقرآَن« »َالرَّ

خدایبخشندهقرآنرابهمایادداد

الف( آیٔهقرآنتوسطیکیازدانشآموزانباتوجهبهمعنایآندرکالسخواندهمیشود.
ب(  ماازمعلمکالسچهچیزهاییرایادمیگیریم.ازلحاظعلمی،اخالقی،مهارتیو...

ج( ازدانشآموزانمیپرسیمبرایآنکهمعناییکآیهرابفهمیمچهچیزهایینیازاست؟
د( خداوندچهچیزهاییرابهمایاددادهاست؟

ه( پیامقرآنیراازآیاتدرسپیداکردهوباماژیکآنرابرجستهومشخصمیکنیم.
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     جلسۀ چهارم ...................................................................
انس با قرآن در خانه 1

قطرهامادریا
: پیامبراعظم

»خانههایخودراباخواندننمازوقرآن،نورانیکنید.«
به بدهیمکه بهدانشآموزان بهبحثوگفتوگودرخصوصمفهوماحادیث تدریسزمانیرا هنگام

صورتکوتاهاینجملهرابررسیکنند.

  تمرین اول ...................................................................

درجلسٔهسومازدانشآموزانمیخواهیمآیاتدرسرابرایاعضایخانوادهبخوانندسعیکنندشبیه
صورتلوحفشردهآیاتکهدراختیاردارندقرائتکنند.

تذکر
مانیزبهعنوانمعلموالگویدانشآموزانهمینآیاتراکهمشخصمیکنیمرادرمنزلبرایخانواده

میخوانیموبهدانشآموزاننیزخواهیمگفتکهچهآیاتوصفحاتیراخواندهایم.

  تمرین دوم ...................................................................

عباراتقرآنیرابخوانندودرآخرهرسطروقفکنند.

  تمرین سوم ...................................................................

حرکتقبلازحروفناخوانارابهساکنیاتشدیدبعدازآنهابافلشوصلکنند.
ــخواندن روزانۀ قرآن:بههمراهدانشآموزانهرروزتعدادیازآیات17تا40سورٔهالرحمنرااز

رویصفحٔهبعدیشبیهبهصورتلوحفشردهآیاتبخوانیم.

     نکات مهم سایر دروس ..........................................................

کدفیلم211
درسسومکاردر
کالسوپیامقرآنی

کدفیلم210
درسدومفعالیتکار

درکالس
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 پیام قرآنی 
َو ِاذا ُقـِرئَ الـُقرآُن َفاسـتَـِمعـوا لَـه و َو َانـِصـتوا لَـَعلَّـُكم ُترَحـموَن
               )اعراف، 199(

هنگامیکهقرآنخواندهمیشودبهآنگوشدهیدوساکتباشیدتالطفورحمت
خداشاملمیشود.

الف(پیامقرآنیتوسطیکیازدانشآموزانقرائتمیشودومعنایآننیزتوسطیکی
دیگربچههاخواندهشود.

ب( باتهیٔهکارتهاییکهبررویآنهاعباراتیچون»پدر،مادر،معلم،پیامبر،خدا«
مینویسیم.کارتیکهنامپدربررویآننوشتهشدهرانشانمیدهیمومیپرسیمچقدراو
رادوستدارید؟زمانیکهباشماصحبتمیکندشماچگونهرفتارمیکنید؟وبههمین

صورتکارتهایبعدیرانشاندادهودراینخصوصگفتوگوخواهیمکرد.
ج(دردرسمطالعاتاجتماعیبهشنوندٔهخوباشارهشدهاستازاینمطلباستفاده

میکنیمووظایفیکشنوندٔهخوبرابهکمکدانشآموزانبررسیمیکنیم.
د( پیامقرآنیرادردرسپیداکردهوبایکرنگآنرامتمایزمیکنیم.

درس سوم

کدفیلم212
درسسومجلسٔه
چهارمآیات196تا
206سورهاعراف
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ازچندنفرازدانشآموزانمیخواهیمهرکدامیکسطرازعباراتقرآنیراهمراهبا
ترجمهبخوانند.آموزشقاعدهٔتنوینقبلازساکنیاتشدید)التقاءساِکَنین(:هرگاهتنوینبه
حرفساکنیاتشدیدوصلشود،بهصورتنوِنمکسور)ِن(خواندهمیشود.درکتابهای
درسی،تنویندراینموارد،بهصورت»نونمکسورکوچک«نوشتهمیشود.برایتوضیح
اینمورد،مثالیرارویتابلومینویسیموبااشاره،نحوهٔصحیحخواندنرانشانمیدهیم.

 پیام قرآنی 
َو َاوفوا بِالـَعهـِد
بهعهدخودوفاکنید

ِاسراء، 36

الف(پیامقرآنیباتوجهبهترجمٔهآنتوسطیکیازدانشآموزانخواندهشود.
ب( عبارت»عهد«رابررویتابلویکالسمینویسیم.

ازدانشآموزانمیپرسیمکهکجااینعبارتراشنیدهاند؟آیاتابهحالباکسیعهدو
پیمانبستهاند؟چهموردی؟

دانشآموزان از و کرد تهیه نمایشنامه یک نظر مورد قرآنی پیام برای میتوان ج( 
بخواهیمتاآنرادرکالساجراکنند.

د( جمالتزیرراکاملکنند.
ــمنباخداعهدمیبندمکه...

ــمنباپیامبر)ص(عهدمیبندمکه...
ــمنبا...عهدمیبندمکه...

ه( زمانیکهباکسیعهدمیبندیمچگونهبایدباشیم؟
و( پیامقرآنیرادردرسپیداکردهوبایکرنگآنرامشخصوبرجستهمیکنیم.

نـیا بِـزیـنَـةٍ الـَكـواكِـِب ـماءَ الـدُّ نَّا السَّ ِاّنا َزیَّ
هماناماآسماندنیارابهزیورستارگانآراستیم.

صاّفات، 6

خواندن عبارات قرآنیدرس پنجم

کدفیلم213
درسچهارمجلسٔه
اولآیات54تا62

سورٔههود

کدفیلم214
روشتدریسقاعده
التقایساکنینومد،

درسپنجم
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 پیام قرآنی 
َوتَـعاَونوا َعـلَى الِبِرّ َوالـتَّقـوٰى؛ َو ال تَـعاَونوا َعلَى االِثـِم َوالـُعدواِن

درنیکیکردنوکارهایخوببهیکدیگرکمککنید،ولیدرگناهوکارهایبدهمکارینکنید.
                        )مائده، 3(

الف( پیامقرآنیتوسطیکیازدانشآموزانباتوجهبهمعنایآندرکالسقرائتشود.
ب(بهترینشــروعبــرایایــنپیــاماستفــادهازتصــاویرجشننیکوکاریوفیلمیاگزارشیازاین

حرکتخوبوپسندیدهاست.
ج( نمایشیاگزارشیازکارهایخوبیکهمردمدرماهمبارکرمضانبرایکمکبهنیازمندانانجام

میدهند.
د(استفادهازتصاویرداستان»همسفرناشناس«ازکتابهدیههایآسمانپایٔهسومابتداییدرموردامام

سجاد)ع(میتواندورودیٔهخوبیبرایایندرسباشد.
ه( چندموردازکارهایخوبیکهبهکمکدوستانخودانجامدادیدرادرکالسبیانکنید.

مانند: است؛ پسندیده و کارهایخوب انجام در همیاری و نشانگرکمک که تصاویر از استفاده و( 
کاشتنهالبهصورتدستهجمعی،جمعآوریزبالههایریختهشدهدرطبیعت،برگزاریجشننیمٔهشعبان،

همکاریوکمکدرهیئتهایعزاداریو....

درس ششم
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درس هشتم

 پیام قرآنی
لَـئِن َشـَكرُتم اَلََزیـَدنَّــُكم
شکرنعمتت،نعمتتافزونکند.

)ابراهیم، 7(

الف( پیامقرآنیتوسطدانشآموزانخواندهشود.
را آنهادادهاست به نعمتهاییراکهخداوند برگه تادرداخلیک ازدانشآموزانمیخواهیم ب(
بنویسند.سپسبرگههاراجمعآوریکردهوازیکیازدانشآموزانمیخواهیمتانعمتهاییرانوشتهشده
استرابخواندوهمٔهدانشآموزانباگفتنهرنعمتباصدایبلندازخداوندتشکرمیکنیم.)َالَحمُدِللّه(؛

)خدایاشکرت(
ج( پیامقرآنیرادرمتندرسپیداکردهوبامدادرنگییاماژیکآنرامشخصمیکنیم.
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 پیام قرآنی 
ِانَّ الـّلٰـَه َیأُمـُر بِالـَعدِل َواالِحـساِن

خداوندبهرعایتعدالتونیکیبهدیگراندستورمیدهد.
          )نحل، 90(

الف( پیامقرآنیباتوجهبهمعنایآنتوسطیکیازدانشآموزاندرکالسخواندهشود.
ب(ازدانشآموزانبپرسیمکدامیکازعباراتاینپیامقرآنیبرایآنهاآشناستومعنایآنرامیدانند.

عباراتیچون»َالّلٰه«،»َعدل«،»احـسان«
ج( کارتهاییراتهیهکنیمواصولدینرارویآنبنویسیم.دانشآموزاندرگروههایدویاسهنفره
درموردهرکدامازاصولدینومخصوصاًعادلبودنخداوندگفتوگوکنندونظرشانرااعالمکنند.

خداوندخودشعادلاستومارابهرعایتعدلوعدالتدعوتمیکند.
پلیسراهنماییو ازتصاویریچونتصویرکتابداوریفوتبال،قاضیمحاکمقضاییو استفاده د( 

رانندگیهنگامیکهتصادفمیشودو...برایشروعگفتوگودرخصوصپیامقرآنیمناسباست.
ه( بیانقصهیاداستانیمناسبدرخصوصداوریبینچندنفربهجهتاینکهعدالترعایتشودنیز

میتواندورودیٔهخوبیبرایاینپیامباشد.

درس نهم
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درس دهم

 پیام قرآنی
َفاتَّــُقوا الـّلٰـَه َوَاصـلِـحوا ذاَت بَیـنِـُكم

همیشهخدارادرنظرداشتهباشیدوبینیکدیگرصالحوآشتیبرقرارکنید.
انفال، 1

الف(پیامقرآنیباتوجهمعنایآنتوسطیکیازدانشآموزاندرکالسخواندهشود.
ب( ازدانشآموزانبپرسیمکدامیکازعباراتقرآنیاینپیامبرایشماآشناست.

ج(قبلازآنکهدرموردپیامقرآنیصحبتوگفتوگوانجامشودیکنمایشنامهای
راباموضوعپیامقرآنیتهیهکردهوبادانشآموزانکارمیکنیموهمانرادرکالساجرا
بهدانشآموزاننشان را بینچنددوستصمیمی ازدلخوری میکنیم.یکصحنهای
میدهیموازدانشآموزانمیپرسیمکهبرایبرطرفکردنایندلخوریوکدورتچه
وفضای مقدمه دانشآموزان پیشنهادات و بحث این نتایج میدهند. انجام را کارهایی

خوبیرابرایپرداختنبهپیامقرآنیفراهمخواهدکرد.
د(چندنفرازشمادانشآموزانایــنمسئلهراتجربهکردهاست؟درآنموقعیتچه
کارهاییراانجامدادهاید؟درادامٔهاینسؤاالتیکجدولرارویتابلویکالسرسم
میکنیمومزایایصلحوآشتیدادندیگرانرابهکمکنظراتدانشآموزاندرجدول

مینویسیم.
ه( پیامقرآنیرادرمتنآیاتدرسپیداکردهوباماژیکیامدادرنگیآنرامشخص
ومتمایزمیکنیم.اینکارباعثمیشودهرزمانکهدانشآموزانآیاتدرسرامیخوانند
زمانیکهبهاینعبارتپیامقرآنیمیرسند.تمامآنچهکهمادرمورداینپیامدرکالس
اجراکردهایموصحبتهاوگفتوگوهایانجامشدهمجددیادآوریشودوبهیادآنحس
خوبدرکالسبیفتندونکتٔهبعدیآنکهدانشآموزانبهتدریجبهارتباطاینآیاتبازندگی

روزمرهواجتماعیماپیخواهندبرد.

کدفیلم228
ادامهروشتدریس10

کدفیلم227
روشتدریسدرس10

جلسٔهدوموسوم
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 پیام قرآنی 
كـِر، ِان ُكنـُتم ال تَعـلَـموَن َفاسـاَلوا َاهـَل الـِذّ
اگرچیزیرانمیدانیدازدانایانبپرسید.

)انبیاء، 7(

الف( پیامقرآنیتوسطیکیازدانشآموزانباتوجهبهمعنایآندرکالسخوانده
شود.

ب( کدامعبــارتقرآنیایــنپیامرامیشــناســیدومعنایآنرامیدانید؟
ج( برگههاییراتهیهکردهویکسؤالبررویآنمینویسیم.سپسازدانشآموزان
میخواهیمتابیایندویکبرگهرابردارندوسؤالرابخوانند.)سؤاالتترکیبیازمسائل
ازچه اینکه و اینسؤاالت به پاسخ برای آنوقت باشد. پزشکی،علمیو...( دینی،
کسانیمیتوانیمکمکبگیریمتابهجوابسؤالبرسیمبادانشآموزانگفتوگوخواهیم

کرد.
د(چندنفرازدانشآموزانرادرنقشمعلم،روحانی،پزشک،مهندس،مغازهدار،
مقابل صندلی روی بر تا میخواهیم آنها از و میکنیم مشخص و... میوهفروش
از کدام هر که بگویند ما به میخواهیم دانشآموزان از و بنشینند دانشآموزانکالس
درچه کدام هر علم و مهارت و دهند پاسخ میتوانند بهچهسؤاالتی اینشخصیتها

قسمتهاییاست؛ومادرچهمواردیوبهکدامیکازآنهامیتوانیمرجوعکنیم.
ه(پیامقرآنیرادرمتنآیاتدرسپیداکردهوآنراباقلمرنگیمشخصومتمایز

میکنیم.

درس 
دوازدهم

کدفیلم231
روشتدریسدرس12

جلسٔهاول

کدفیلم232
روشتدریسدرس12

جلسٔهدوم
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کدفیلم215
تدریسقرآن،بهروش
درسپژوهیمرحله

طراحی

کدفیلم216
تدریسقرآنبهروش
درسپژوهی1،تبیین

مسئله

کدفیلم217
تدریسقرآنبهروش
درسپژوهی2،تبیین

مسئله

کدفیلم218
آموزشقرآنبه

روشدرسپژوهی1،
جلسٔهاول

کدفیلم233
ارزشیابیپیشرفت

تحصیلیدانشآموزان
دردرسقرآن

کدفیلم219
ادامهآموزشقرآنبه
روشدرسپژوهی3

کدفیلم220
روشتدریسدرس12

جلسٔهدوم

کدفیلم221
ادامهآموزشقرآنبه
روشدرسپژوهی
4خواندنازروی

قرآنكامل

کدفیلم222
ادامهآموزشقرآنبه
روشدرسپژوهی،

قطرهامادریا

کدفیلم223
استفادهازقرآنكامل
وبررسیتصاویركتاب

انسباقرآن

کدفیلم224
روشتدریس
داستانهایقرآنی

کدفیلم225
انسباقرآندرسایر

كشورها

کدفیلم226
روشتدریسدرک
معنیجلسٔهچهارم
آیات17تا40سورٔه

الرحمن

کدفیلم229
روشتدریسدرس11

جلسٔهاول

کدفیلم230
ادامهروشتدریس
درس11جلسٔهدوم

کدفیلم233
ارزشیابیپیشرفت

تحصیلیدانشآموزان
دردرسقرآن

کدفیلم234
قرآندرتابستان
سورٔهیوسف
)قسمتاول(

کدفیلم235
قرآندرتابستان
سورٔهیوسف
)قسمتدوم(

کدفیلم236
روشتدریسدرس12

جلسٔهدوم

کدفیلم237
قرآندرتابستان
سورٔهیوسف
)قسمتسوم(
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کدفیلم238
قرآندرتابستان
سورٔهیوسف
)قسمتچهارم(

کدفیلم239
قرآندرتابستان
سورٔهیوسف
)قسمتپنجم(

کدفیلم240
قرآندرتابستان
سورٔهیوسف
)قسمتششم(

کدفیلم241
قرآندرتابستان
سورٔهیوسف
)قسمتهفتم(

کدفیلم242
قرآندرتابستان
سورٔهیوسف
)قسمتهشتم(

کدفیلم243
قرآندرتابستان
سورٔهیوسف

)قسمتنهم(

کدفیلم244
قرآندرتابستان
سورٔهیوسف

)قسمتنهم(





راهنمای تدریس دروس کتاب آموزش قرآن
 پایۀ ششم ابتدایی
به تفکیک دروس و مطالب مهم هر درس
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 بهشنیدنقرائتزیبایقرآنعالقهنشانمیدهد. 1

بهزیباخواندنقرآنوحفظبرخیازسورههاوپیامهایقرآنیکتابعالقهمنداست. 2

عالقهمنداستمعنایآیاتقرآنرابداند. 3

 دوستدارددرجلساتوبرنامههایقرآنیشرکتکند. 4

 بانحوهٔخواندنحروفمقطعهآشنامیشود. 5

باداستانهایقرآنیکتابآشنامیشود. 6

بامفاهیمسادهٔپیامهایسادهٔقرآنیآشنامیشود. 7

معنایبرخیازکلماتآشناوسادهٔقرآنیرامیداند. 8

سورههاوعباراتقرآنیکتابرابهصورتروانیاآهنگینمیخواند. 9

آیاتقرآنیرابهکمکخطآموزشیبهصورتشمردهمیخواند. 10

مفهومپیامهایقرآنیکتابرابهزبانسادهبیانمیکند. 11

برخیازعباراتسادهوکوتاهقرآنرامعنامیکند. 12

٭طبقمصوبه677شورایعالیآموزشوپرورشاینکتاب،توسطآموزگارپایهودرطیسهجلسهدر
هفتهتدریسمیشود.

کدفیلم245
کلیاتروشآموزش
قرآنششمابتدایی

     اهداف آموزش قرآن در پایۀ ششم ابتدایی   
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کدفیلم246
درساولیادآوری

درس اّول

کدفیلم247
نمازدرقرآن

     اهداف   

یادآوریبرخیقواعدمهمروخوانیقرآنکریم،مانندعالمتمدوعالمتهایوقف 1

تقویتمهارتخواندنقرآنبهویژهعباراتدارایحروفناخوانا 2

آشناییبابرخیازآیاتقرآنکریموترجمٔهآنهادربارهٔاهمیتنماز 3

آشناییبامعنایبرخیازکلماتسادهوپرکاربردقرآنکریم 4

تقویتتواناییدرکمعنایبرخیازعباراتسادهٔقرآنکریم 5

یادآوریویژگیهایمهمرسمالخطقرآنکریم 6

تقویتخواندنقرآنازرویمصحفکامل 7

آشناییباپیامقرآنیدربارهٔنماز 8

     جلسۀ اول .......................................................

 انس با قرآن 1

سعیکنیمهرجلسهراباانسباقرآنشروعکنیم.
یادآوریخواندن تاچهارمشامل اول تمرین تا چهارم: تمرین اول  آموزش   2

صحیحعباراتقرآنیدارایحروفناخوانا،مّدوعالئموقفاست.دراینتمرینها،
پسازتقسیمبندیدانشآموزاندرگروههایدونفره،ازآنهامیخواهیماینعباراترا
ابتدابرایخودوسپسبرایدوستانهمگروهخودبخوانندواشکاالتروخوانیخودرا
درگوهرفعنمایندودرمرحلهٔبعداینعباراترابهصورتانفرادیبرایکالسبخوانند
صورت در و میکنیم( شروع داوطلب دانشآموزان از ابتدا را کالس برای )خواندن

اشکال،بهرفعاشکاالتروخوانیآنانمیپردازیم.
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الف(پیشخوانی
ب(خواندندرگروه

ج(خواندنبرایکالس

  نکته
چند نکته دربارۀ به رفع اشکال

 اگردانشآموزعبارتیرااشتباهخواند،اجازهدهیمعبارتراتاآخربخواند. 1

 بعدازخواندندانشآموز،اوراموردتشویققراردهیموازاوبخواهیمیکباردیگرآرامتروبا 2

دقتبخواند؛یعنیبخواهیمهمسرعتخواندنشراکمکندوهمبادقتبیشتریبهحرکاتونمادهانگاه
کند.دراینمرحله،معموالًبیشازنیمیازدانشآموزاناشکاالتخودرااصالحمیکنند.

اگراشکاالتشرااصالحنکرد،میتوانیمبااشارهبهاشکاالتش،بهیکیازروشهایزیرعملکنیم: 3

و بنویسیم تابلو نظرراروی باربخشبخشبخواند.میتوانیمواژٔهمورد اومیخواهیمیک از الف(
بخواهیمبااشارٔهمابخشخوانیکند.

ب(شکلدرستوغلطکلمهیاعبارترابهاومیگوییموازاومیخواهیممقایسهکندوشکلدرست
رابیاننماید.

تذکر:بدترینروشرفعاشکالایناستکهبگوییم:»شمااشتباهخواندی،نفربعدبخواند.«سعی
کنیمدانشآموزانراباهممقایسهنکنیم.اینکارباعثمیشوددانشآموزازمعلموقرآنزدهشود.

  چندنکته دربارۀ آموزش قواعد
برایتوجهبیشتربهقواعدیادآوریشدهدرتمریناولودوموتثبیتیادگیریدانشآموزان،میتوانیم 1

پسازروخوانیهردانشآموز،ازویبپرسیمآیامیتوانیبرایمبگوییدراینعبارتچهحرفیرانخواندی؟
درصورتپاسخدرست،ضمنموردتشویققراردادندانشآموز،آنپاسخراتأکیدکنیم.

براییادآوریوتوضیحعالمتمد،میتوانیمقبلازانجامتمرینسوم،برایدانشآموزانبیانکنیم 2

کههرجااینعالمترویصداهایکشیده)اوی(آمد،اینصداهاراکمیبیشترازحدمعمولکشیده
بخوانید.

درتمرینچهارم،جهتتوضیحعالئموقف،تنهابهایننکتهاکتفامیکنیمکه:»دانشآموزانعزیز! 3

هروقتبهیکیازاینعالمتهارسیدید،وقفکنید.«میتوانیممثالنقطه).(،)ویرگول)،(ونقطهویرگول
)؛(رابرایآنهابزنیمکهخوباستهرجابهاینعالئمرسیدیم،وقفکنیم.اگردانشآموزیپرسیدکه
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هرکدامازاینعالئمچهمعناییداردویاتفاوتاینعالئمچیست؟اورابهآخرکتاب
قرآنکاملارجاعمیدهیمومیگوییمدرپایانکتابکاملآمدهاستبهآنجامراجعهکن.«
رعایتعالئموقفحداقلدوفایدٔهمهمدارد:یکیکوتاهشدنعباراتکهموجب 4

اینکهچگونگی دیگر و بخوانند را عبارات وصحیحتر راحتتر دانشآموزان میشود
وقفصحیحدرپایانعبارات،درشکلهایمختلفوقفدرذهندانشآموزانتثبیت

میشود.
ترتیب به قبل تمرینهای همانند نیز را چهارم تمرین عبارات دانشآموزان   5

پیشخوانی،درگروهوبعدبرایکالسمیخوانند.
ّملازرویقرآن درپایاناینجلسه،دانشآموزانرابهخواندنآخرینآیٔهسورٔهمزَّ 6

کاملتشویقمیکنیم.

     جلسۀ دوم .......................................................
 انس با قرآن 1

هرجلسهراباارتباطیعاطفیوبااینادبیاتآغازمیکنیم:بچههایعزیز!امروزمن
موفقشدمصفحهیاصفحات...راازسورهٔ...بخوانم.کدامیکازشماتوانستامروز،

یادیروزقسمتیازقرآنرابخواند؟
  نکته

بهدانشآموزاناینتذکررابدهیمکهخواندنآنهامیتواندآیاتیاعباراتجلسات 1

قبلیکتابدرسیشانباشد.
پرسشازعبارتقرآنیجلسهٔقبل 2

به انفالرا ازدانشآموزانمیخواهیمهرکدامیکسطرازآیات2تا4سورٔه 3

همراهترجمٔهآنباصدایبلندبرایکالسبخواندودرصورتاشکالدرروخوانی،به
شیؤهمناسبرفعاشکالمیکنیم.

ترجمٔهآن آنکه از ازروخوانیعبارتتوسطدانشآموزوپیش بهتراستپس  4

رابخواند،معنیکلماتیراکهازعبارتخواندهشدهمیداند،ازاوبپرسیم؛یعنیپساز
خواندنورفعاشکاالتروخوانی،بگوییم:»عزیزم!ازاینعبارتیکهخواندی،معنی
کدامکلماترامیدانی؟«دراینصفحهمعموالًغالبدانشآموزانمعنایبیشازنیمی

کدفیلم248
ادامهدرس1
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مانند: کلماتی معنای اول درسطر مثالً میکنند. بیان ما برای و میدانند را کلمات از
»ُمؤِمنوَن،َالَّذیَن،ُذِکـَر،َاللُّٰه،ُقـلوُب«،ودرسطردوممعنایکلمات»آیاُت،ایماناً«برای

اکثردانشآموزانآشناست.
تذکر:کاردرکالسحتماًبایددرکالستوسطدانشآموزانانجامگیرد.دراین
بخش،ازدانشآموزانمیخواهیمتمرینهاراابتدابهصورتفردیانجامدهندوپساز
آنباهمگروهخود،درموردآنچهنوشتهاندمذاکرهکنند.سپسازچندنفرازدانشآموزان
میخواهیماینکلماتوعباراتراهمراهبامعنایآنبرایکالسبخوانندودرصورت

نیازبهتصحیحروخوانییامعنایکلمهیاعبارتخواندهشدهمیپردازیم.
درپایاناینجلسه،دانشآموزانرابهتکلیفانسباقرآندرخانهتشویقمیکنیم.

     جلسۀ سوم ......................................................
 انس با قرآن 1

پرسشازعبارتقرآنیجلسٔهقبلوانجامتکلیفانسباقرآندرخانه 2

3 ازدانشآموزانمیخواهیمکلماتجدولرادرگروههایخودبخوانندوکلمات

دوردیفراباهممقایسهکنندوپسازکارگروهیهردانشآموزدوکلمهازیکسطررا
بهصورتانفرادیبرایکالسبخواندوبامقایسهآندو،تفاوتشانرابیاننماید.

انجامفعالیتمربوطبهجدولمقایسهایکلماتدرگروه 4

تمرینخواندنصفحٔه95قرآنکاملبهروشزیر: 5

الف(ازدانشآموزانمیخواهیمبهصورتانفرادیاینصفحهرابرایخودبخوانند
)پیشخوانی(

  نکته
دراینمرحلهازدانشآموزانبخواهیمآیاترازمزمهکنند،بهطوریکهصدایزمزمٔه
آنهابهگوشمابرسدودرواقعفضایکالسرامزینبهزمزمٔهقرآنیدانشآموزاننماییم.
اشکاالت و بخوانند صفحه پایان تا ترتیب به سطر یک کدام هر دانشآموزان ب( 

روخوانیهمدیگرراتذکردهند.)خواندندرگروه(
  نکته

برایهرکدامازمراحلفوق،حدودپنجدقیقهزماندرنظرمیگیریمودرحینفعالیت

کدفیلم250
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دانشآموزانبرکارآنهانظارتمیکنیم.
ج(پسازمراحلقبلکهدانشآموزانابتدابهصورتفردیوسپسبرایدوستهمگروهخود،آیات

درسراخواندهوتمرینکردند،اینکنوبتخواندنبرایکالسفرامیرسد.
دراینمرحله،ازدانشآموزانمیخواهیمبهصورتفردیوباصدایبلندهرکدامیکجملهازاین

صفحهرابرایکالسبخوانند.)خواندنبرایکالس(
  نکته

بهتراستابتداازدانشآموزانداوطلبوقویتروسپسازمیانسایردانشآموزانبخواهیمکهبرای
کالسبخوانند.

د( رفعاشکاالتروخوانیدانشآموزان:بهشیؤهصحیح،اشکاالتروخوانیدانشآموزانرابرطرف
میکنیم.

ه(پرسشازمعنایکلماتیاعباراتقرآنی:پسازرفعاشکالروخوانیدانشآموز،ازاومیپرسیم:
»ازاینجملهایکهخواندیمعنیکدامکلماترامیدانی؟«واگرمعنیاکثرکلماتجملهیخواندهشده

برایشآشناست،ازویمیپرسیم:»معنیاینجملهچیست؟یاازاینجملهکهخواندیچهمیفهمی؟«
  نکته

بسیارخوباستدریکجلسهازهمٔهدانشآموزانبخواهیمهرکدامیکجملهازآیاتدرسرابرای
کالسبخوانند.

دو تذکر بسیار مهم: 
آیات،تشخیصمشکالتوضعفهای یادگیریوآموزشدرتمرینوخواندن مهمترینموضوع 1

به نسبت دانشآموز یک در میتواند ضعفها این است. کریم قرآن خواندن در دانشآموز هر خاص
دانشآموزدیگرکامالًمتفاوتباشد.مابایستیضمنتسلطکاملخودبهخواندنآیاتدرس،اوالًاشتباهات
باصبر،حوصلهوآرامشبهروشصحیح،آناشتباهرا ثانیاً دانشآموزانرابهخوبیتشخیصدهیمو
برطرفسازیم.اگراینکارانجامنشود،تمرینخواندنآیاتدرکالسکمکچندانیبهشناساییوبرطرف

شدنضعفهایدانشآموزاننمیکند.
 درصورتیکهدانشآموزیدرخواندنیکجملهاشتباهاتوضعفهایزیادیدارد،میتوانیم 2

بهرفعیکیدوموردازمواردمهموچهبساسادٔهآنهااقدام،وموارددیگررابهنوبتهایبعدموکول
کنیم.
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رفعاشکاالتروخوانی
درصورتیکهدرخواندنیکدانشآموزاشتباهیپیشآمد،همخودمانصبر 4

میکنیموهمبهدانشآموزانیادمیدهیمکهبالفاصلهاشتباهدانشآموزراتذکرندهند؛
بلکهفرصتمیدهیمتاخواندناوبهپایانعبارتیاجملهمشخصشدهبرسد.

به انجامهرروشدیگریضمنتشویقدانشآموزنسبت به اقدام از آنگاهقبل  5

آنچهصحیحخواندهاست،ازاوبخواهیمیکباردیگرهمانجملهراباآرامشبیشترو
بادقتبخواند.

میتواند که دانشآموزان روخوانی اشکاالت رفع در گام اولین انجام از پس   6

عمومیباشدوهمیشهانجامشودمیتوانیمباتوجهبهنوعاشکالدانشآموز،شناختی
کهنسبتبهتواناییوضعفاوداریمو...بااستفادهازیکیازروشهاییچونمقایسٔه
صحیحوغلطکلمهباهموسؤالازدانشآموزکهکدامیکصحیحاست،نوشتنکلمه
از درخواست و کلمات بخشهای به اشارٔهصحیح و تخته روی نظر مورد ترکیب یا
دانشآموزانکهبهطوردستهجمعیبااشارٔهمابهبخشها،آنکلمهیاترکیبرابخشبخش
را دانشآموز اشکال و... بخواند را کلمه آن نظر، مورد دانشآموز وسپس بخوانند

برطرفکنیم.
درپایاناینجلسه،دانشآموزانرابهتکلیفانسباقرآندرخانهتشویقمیکنیم.

     جلسۀ چهارم .....................................................
انسباقرآن 1

آموزشپیامقرآنی 2

خواندنمتنپیام:بهشیؤهتدریسآیاتدرس،ازدانشآموزانمیخواهیممتن 1

پیامقرآنیدربارٔه»اوقاتنماز«راابتدابرایخودسپسبرایدوستخودوبعدبرای
کالسبخوانند.

پیامرا ازدانشآموزانمیخواهیمترجمٔه نفر ازیکیدو پیام: خواندنترجمٔه 2

بخوانند.
از استفاده با میخواهیم دانشآموزان از پیام: مفهوم دربارٔه وگفتوگو بحث  3

تصاویرذیلپیامقرآنیدرگروههایخوددربارٔهمفهومپیامگفتوگوکنندوپسازمذاکره

کدفیلم249
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وگفتوگو،ازچندگروهمیخواهیمتانظرخودرادربارٔهپیامبرایکالسبیانکنند.میتوانیمباپرسشو
پاسخوگفتوگوبادانشآموزان،مطالبدانشآموزانراجمعبندی،تکمیلوهدایتکنیم.بدینترتیب،با

مشارکتفعالدانشآموزان،مفهومپیامروشنمیشود.
و مصادیق که میخواهیم دانشآموزان از پیام، مفهوم شدن روشن از پس جدید، مصادیق بیان  4

نمونههایجدیدیرادررابطهبااینپیامبیانکنند.

چند تذکر:
اول:بیشتروقتفعالیتمربوطبهپیامقرآنیرابایستیدراختیارگفتوگویدانشآموزاندرگروههای
خودوارائٔهنظرشانبهکالساختصاصدهیموفقطدرصورتنیازوتشخیص،توضیحاتکوتاهیرادر

جهتتصحیحوتکمیلنظرآنهاارائهکنیموازسخنرانیوبیانمطالباضافیبپرهیزیم.
دوم:خوباستدانشآموزانرابهحفظپیامهاوترجمٔهآنهابدوناجباروتحمیلوبهدورازفضای
رقابتهایناسالمتشویقکنیم.میتوانیمدرمدتزمانتدریسیکدرسازدروسکتابآموزشقرآن،
باهم پیامقرآنیوترجمٔهآنراهمه بلندشدن، بهکالس،همراه ازدانشآموزانبخواهیمهنگامورودما
بخوانند.وقتیچندروزاینکارتکرارشود،بیشتردانشآموزانبهطورطبیعی،پیامومعنایآنراازحفظ
میشوند.همچنینمیتوانیمبهشیوههایمناسبوجذابهرپیامقرآنیراهمراهباترجمٔهآن،درمعرضدید

دانشآموزانقراردهیم.
سوم:درپایانفعالیتمربوطبهپیام،ازدانشآموزانمیخواهیمتاعبارتپیامقرآنیراازرویآیات
و میشود کریم قرآن متن با پیام ارتباط بیشتر دریافت موجب فعالیت این بخوانند. را آن و یافته درس

دانشآموزانعمالًاحساسمیکنندکهدرقرآنکریم،چهمطالبارزشمندوحکیمانهایوجوددارد.
انجام فعالیت دوم: یافتنکلمٔه»صالة«درآیٔه103،سورٔهنساءومشخصکردنتعدادآن

 پیام قرآنی 3

ـلَةَ كانَت َعـلَى الـُمؤِمـنیـَن كِـتاًبا َموقوًتا ِانَّ الصَّ
قطعاًنمازبرایمؤمنانحکمیواجباستکهاززمانهایانجاممیشود.

                         )نساء 103(

پیامقرآنیتوسطیکیازدانشآموزانباتوجهبهمعنایآندرکالسخواندهشود. 1

ازتصاویرمربوطاوقاتنمازدردرسهدیههایآسمانپایٔهدومابتداییاستفادهشود. 2
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و کتاب تصاویر همچنین و مختلف مکانهای در مردم توسط نماز خواندن از تصاویری همچنین  3

تصاویرمربوطبهنمازخواندنامامخمینی)ره(،مقاممعظمرهبری،مراجعتقلیدوتصاویروفیلممربوطبهنماز
خواندنامامحسین)ع(درظهرعاشورادرسریالمختارنامهنیزمیتواندورودیٔهخوبیبرایایندرسباشد.
درمورداجزاینمازبادانشآموزانگفتوگوکردهونظرشانرادرموردآنبپرسیمواینکههرکدام 4

ازایناجزاچهپیامیدارد.)قیام،تکبیر،رکوع،سجودو...(
پیامقرآنیرادرمتنآیاتدرسپیداکردهوآنرابایکرنگیاماژیکمشخصومتمایزکنند. 5

خواندن از روی قرآن کامل 4

ازدانشآموزانمیخواهیمتعدادیمصحفکاملقرآنکریم)مصحفآموزشی(راازدفتر،یانمازخانٔه
مدرسهبهکالسبیاورندودرمیانخودتوزیعکنند،بهطوریکههرمیزحداقلیکقرآنبرسد.پساز

توزیعمصحفها:
ازیکیازدانشآموزانمیخواهیمیکصفحهازقرآنراکامالًبهطورتصادفیبازکردهوشمارٔه 1

صفحهرابهدانشآموزاناعالمکندتادانشآموزاننیزآنصفحهرابازکنند.
2 سپسازدانشآموزانمیخواهیمهمانندروشقبلی،یعنیفردخوانیوبرایدوستخودخواندن

)خواندندرگروه(وسپسخواندنبرایکالسراانجامدهند.

  چندنکته
اینفعالیتمیتواندتاحدودسهچهارمزماناینجلسهرابهخوداختصاصدهد. 1

اگردانشآموزیدرخواندنآیاتاینصفحه،اشکاالتزیادیداشت،الزمنیستهمٔهایناشکاالت 2

رادرهمانجلسهبرطرفکنیم.اورانسبتبهتواناییهایشتشویقمیکنیم.برخیازاشکاالتمهمودرعین
حالسادٔهاورامتذکرشدهوبرطرفمیسازیموازبقیهصرفنظرنمودهتادرجلساتبعدیبهتدریجحلشود.
میتوانیمتمرینآیاتراتاپایانهمانصفحهادامهدهیم،یابرایتنوعوهیجانبیشترپسازخواندن 3

چندسطراولصفحهبرایکالس،ازدانشآموزانبخواهیمآنصفحهرابستهوصفحٔهدیگریرابازکنند
وبههمانروشقبلی،تمرینکردهوباانتخابمابرایکالسبخوانند.

 انجام فعالیت »یک نکته از هزاران« 5

ازچنددانشآموزمیخواهیمآیٔه130سورهٔطهرابرایکالسبخوانند.سپسنظردانشآموزانعالقهمند
وداوطلبرادرتوضیحبیشترمطلببرایکالسجویامیشویم.

درپایاناینجلسه،دانشآموزانرابهخواندنقرآندرخانهتشویقمیکنیم.
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                      اهداف   

 تواناییخواندنآیات1تا15سورٔهفتح 1

 تقویتعالقهبهشنیدنوزیباخواندنآیاتدرس 2

 تواناییخواندنومعناکردنبرخیازکلماتسادهوپرکاربردقرآنکریم 3

آشناییباپیامقرآنیدربارٔهفتحوپیروزی 4

 تقویتتواناییوعالقهبهخواندنقرآنازرویمصحفکامل 5

آشناییبانامبرخیازعملیاتدفاعمقدسکهازقرآنبرگرفتهبود. 6

     جلسۀ اول .....................................................................
 انس با قرآن 1

دانشآموزانعزیز!امروزمنموفقشدمآیاتیازقرآنرابخوانم.منآیات...ازسورٔه...راخواندم.
کدامیکازشماامروزیادیروزتوانستقسمتیازقرآنرابخواند؟


خواندن آیات 1 تا 9 سورۀ فتح 2

انفرادی بهصورت ابتدا را فتح سورٔه ،9 تا 1 آیات میخواهیم دانشآموزان از پیشخوانی: الف(
پیشخوانیکنند.

ب( خواندندرگروه:ازدانشآموزانمیخواهیمآیات1تا9،سورٔهفتحرایکجملهیکجملهبهنوبت
برایدوستهمگروهخودبخوانند.

ج( خواندنبرایکالس:باانتخابما،هردانشآموزیکجملهازآیاترابرایکالسمیخواند.
د(رفعاشکاالتروخوانیدانشآموزان:بهشیؤهصحیح،اشکاالتروخوانیدانشآموزانرابرطرف

میکنیم.
ه(پرسشازمعنایکلماتیاعباراتقرآنی:پسازرفعاشکالروخوانیدانشآموز،ازاومیپرسیم:

درس دوم
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»ازاینجملهیکهخواندیمعنیکدامکلماترامیدانی؟«واگرمعنیاکثرکلماتجملهیخواندهشدهبرایش
آشنااست،ازویمیپرسیم:»معنیاینجملهیاعبارتچیست؟یاازاینجملهکهخواندیچهمیفهمی؟«

  دونکته
بخوانند. را درس آیات از جمله یک حداقل دانشآموزان، از یک هر جلسه هر در شود سعی  1

مهمترینامردراینمرحله،تشخیصورفعاشکاالتروخوانیدانشآموزاناستکهازقبلبایستیآمادگی
وتواناییالزمرابرایاینامرکسبکردهباشیم.

درپایاناینجلسه،دانشآموزانرابهتکلیفانسباقرآندرخانهتشویقمیکنیم. 2

   جلسۀ دوم .....................................................................

 انس با قرآن 1

دانشآموزانعزیز!منموفقشدمآیاتیازقرآنرابخوانممنآیات...ازسورٔه...راخواندم.کدامیک
ازشماامروزیادیروزتوانستقسمتیازقرآنرابخواند؟

با نوار یا لوح فشرده:دانشآموزانآیاتجلسٔهقبلراگوش 2 قرائت آیات جلسۀ  قبل همراه 

میکنندوبانشاندادنخطهمراهباآنمیخوانند.
خواندن عبارات قرآنی:ازچندنفرازدانشآموزانمیخواهیمهرکدامیکجملهازعبارات 3

قرآنیراهمراهباترجمهبخوانند.
کار در کلس:ازدانشآموزانمیخواهیمتمرینهارابهکمکآموختههایعمومیوقبلیایشان 4

ونیزبهکمکترجمٔهعباراتقرآنیصفحٔهقبل،ابتدابهصورتفردیانجامدهندوپسازآن،باهمگروه
خوددرموردآنچهنوشتهاندمذاکرهکنند.سپسازچندنفرازدانشآموزانمیخواهیماینکلماتوعبارات
راهمراهبامعنایآنبرایکالسبخوانندودرصورتنیاز،بهتصحیحروخوانییامعنایکلمهیاعبارت

خواندهشدهمیپردازیم.

  نکته
قبلازانجامفعالیتکاردرکالس،ازدانشآموزانمیخواهیمابتداباتوجهبهاطالعاتقبلیخود)استفاده
ازکلماتهمخانواده،هممعنیدرفارسیو...(بهتمرینهاپاسخدهندودرصورتنیازازمعنایآیاتصفحٔه

قبلکمکبگیرندوچنانچهدرانجامتمریندچاراشکالشدندبهلغتنامٔهپایانکتابمراجعهکنند.
درپایاناینجلسه،دانشآموزانرابهتکلیفانسباقرآندرخانهتشویقمیکنیم.
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   جلسۀ سوم .....................................................................

 انس با قرآن 1

دانشآموزانعزیز!امروزمنموفقشدمآیاتیازقرآنرابخوانم.منآیات...ازسورٔه...راخواندم.
کدامیکازشماامروزیادیروزتوانستقسمتیازقرآنرابخواند؟

2  پرسش از »انس با قرآن در خانه« جلسۀ قبل

خواندن آیات 10 تا 15، سورۀ فتح 3

الف(پیشخوانی:ازدانشآموزانمیخواهیمآیات10تا15،سورٔهفتحراابتدابهصورتانفرادی
پیشخوانیکنند.

ب( خواندندرگروه:ازدانشآموزانمیخواهیمآیات10تا15سورٔهفتحرایکجملهیکجملهبه
نوبتبرایدوستهمگروهخودبخوانند.

ج( خواندنبرایکالس:باانتخابما،هردانشآموزیکجملهازآیاترابرایکالسمیخواند.
د( رفعاشکاالتروخوانیدانشآموزان:بهشیؤهصحیح،اشکاالتروخوانیدانشآموزانرابرطرفمیکنیم.
ه(پرسشازمعنایکلماتیاعباراتقرآنی:پسازرفعاشکالروخوانیدانشآموز،ازاومیپرسیم:
»ازاینجملهایکهخواندیمعنیکدامکلماترامیدانی؟واگرمعنیاکثرکلماتجملهخواندهشدهبرایش
آشنااست،ازویمیپرسیم:معنیاینجملهیاعبارتچیست؟یاازاینجملهکهخواندیچهمیفهمی؟

تذکر:سعیشوددرهرجلسههریکازدانشآموزان،حداقلیکجملهازآیاتدرسرابخوانند.

 آموزش پیام قرآنی دربارۀ فتح و پیروزی 4

 پیام قرآنی 
ِاّنا َفـتَحـنا لَکَ َفتـًحا ُمـبیـنًا

قطعاًماپیروزیچشمگیروبزرگینصیبتوکردیم.
)فتح، 1(

 پیامقرآنیتوسطیکیازدانشآموزانباتوجهبهمعنایآندرکالسخواندهشود. 1

قسمتیازفیلمفتحمکهتوسطسپاهاسالمدرفیلممحمدرسولاللهدرابتدایتدریساینپیامدر 2

کالسنمایشدادهشود.
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 کلمه»فتح«رارویتابلویکالسنوشتهوازدانشآموزانمیخواهیمبهمابگویندکهاینکلمهرا 3

کجاشنیدهاند؟آیامیتوانندیککلمههمخانوادهبرایآنبگویند؟
رادر آزادسازیخرمشهر پیروزیرزمندگاناسالمدر فتح«درمورد ازمستند»روایت قسمتی 4

کالسنمایشدهیم.نوشتنعبارت»روایتفتح«نیزمیتواندیکیدیگرازشروعووردیهخوببرایاین
پیامباشد.

 پیامقرآنیرابایکصداوبلندتمامدانشآموزاندرکالسبخوانندوبهصورتنمادینباهمانحّس 5

وحالیکهرزمندگانایرانیهنگامفتحخرمشهرداشتندباخواندناینپیامقرآنیپرچمدردستگرفتهوآن
رادرکالسبهاهتزازدربیاورند.

پیامقرآنیرادرمتنآیاتدرسپیداکردهوآنرابایکرنگیاماژیکمشخصومتمایزکنند. 6

درپایاناینجلسه،دانشآموزانرابهتکلیفانسباقرآندرخانهتشویقمیکنیم.

   جلسۀ چهارم ...................................................................

 انس با قرآن 1

دانشآموزانعزیز!امروزمنموفقشدمآیاتیازقرآنرابخوانم.منآیات...ازسورٔه...راخواندم.
کدامیکازشماامروزیادیروزتوانستقسمتیازقرآنرابخواند؟

 خواندن از روی قرآن کامل 2

ازدانشآموزانمیخواهیمتعدادیمصحفکاملقرآنکریم)مصحفآموزشی(راازدفتریانمازخانٔه
مدرسهبهکالسبیاورندودرمیانخودتوزیعکنندبهطوریکههرمیزحداقلیکقرآنبرسد.پسازآنکه

مصحفهابیندانشآموزانتوزیعشد:
ازیکیازدانشآموزانمیخواهیمیکصفحهازقرآنراکامالًبهطورتصادفیبازکردهوشمارٔه 1

صفحهرابهدانشآموزاناعالمکندتادانشآموازننیزآنصفحهرابازکنند.
سپسازدانشآموزانمیخواهیمهمانندروشقبلی،یعنیفردخوانیوبرایدوستخودخواندن 2

)خواندندرگروه(وسپسخواندنبرایکالسراانجامدهند.
اشکاالتروخوانیدانشآموزانرابهروشصحیحرفعمیکنیم. 3

معنایکلماتآشناوپرکاربردیامعنایعباراتیراکهمیدانندازآنهامیپرسیم. 4

آموزشیکنکتهازهزاراندربارٔهحماسٔهدفاعمقدسونامعملیاتکهبرگرفتهازقرآنکریماست. 5

درپایاناینجلسه،دانشآموزانرابهتکلیفانسباقرآندرخانهتشویقمیکنیم.
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 پیام قرآنی 
َو ال تَـلـِمـزوا َانـُفـَسـُكم َوال تَـنابَـزوا بِاالَلـقاِب

ازهمعیبجویینکنید،ویکدیگررابالقبناپسندصدانزنید.
)حجرات، 11(

آندرکالسخوانده معنای به توجه با دانشآموزان از یکی توسط قرآنی پیام   1

شود.
خواندنشعر»سیروپیاز«پرویناعتصامیآغازگروورودیهخوبیبرایاینپیام 2

قرآنیاستخوباستکهآنرابالحنوآهنگمناسبدرکالسخواندهشود.
زمانیکهکسیدنبالعیبشماست،یاباالقابزشتشماراصدامیزندچهحسی 3

آنهاراجمعآوری بنویسیدوسپس برگه بهشمادستمیدهد؟حّسخودتانراروی
میکنیموسرکالسمطالبنوشتهشدهتوسطدانشآموزانخواندهمیشود.

بهترینجملهیالقبوعنوانیکهنزدیکان،پدرومادریادوستانتانبهشماگفتهاند 4

وحسخوبیدرشماایجادکردهچهبودهاست؟آنرابنویسید.مانندفعالیتقبلنوشتهها
رادرکالسمیخوانیم.

دوستداریددیگرانشماراچگونهصدابزنند؟ 5

تحقیقکنیدکهبزرگاندینیماچگونهوباچهادبیاتینزدیکانوکسانیراکهبا 6

بهکالس نوشتهو بهتریننکاتوجمالترا آنهامعاشرتمیکردندراصدامیزدند.
گزارشدهید.

پیامقرآنیرادرمتنآیاتدرسپیداکردهوآنرابایکرنگیاماژیکمشخص 7

ومتمایزکنند.
درپایانجلسه،دانشآموزانرابهتکلیفانسباقرآندرخانهتشویقمیکنیم.

درس سوم

کدفیلم251
درسسوم،جلسٔه

چهارم،آیات12تا18
سورٔهحجرات

آموزش پیام قرآنی
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درس 
چهارم

 پیام قرآنی 
ِانَّ َاکـَرَمـکُم ِعنـَد الـّلٰـِه َاتـقاکُم

بهترینشمانزدخدا،باتقواترینشماست.
)حجرات، 13(

پیامقرآنیتوسطیکیازدانشآموزانباتوجهبهمعنایآندرکالسخواندهشود. 1

را آنعباراتزیر آمادهکردهوروی پنجکارترا قرآنی پیام برای برایشروعوورودیٔهخوب   2

مینویسیم.
منثروتمندم

منباالترینمقاموپسترادارم
منازقوموزبانخاصیهستم

منازنژادخاصیهستم
منبهخاطررضایخدامراقبرفتارواخالقخویشهستم.

ازپنجنفرازدانشآموزانمیخواهیمکهاینکارتهاوتابلوهارادرجلویخودقراردادهوروبهکالس
بایستند.ازدانشآموزانحاضردرکالسمیخواهیمکهبهترینراانتخابکنند.هرکدامازپنجنفربهنوبت
بلندمیشوندبدونآنکهصحبتکنند،تنهاکارتموردنظررانشانمیدهندودانشآموزاننیزباباالبردن
کارتسبزبهنشانٔهتأییدوکارتقرمزبهنشانٔهپاسخمنفیرأیدادهوانتخابمیکنند.مانیزمقداررأیهر

کدامرانوشتهورویتابلویکالسثبتمیکنیم.
دانشآموزان با آن مورد در یا نوشته، درس به توجه با نیز را متقین افراد میتوانیمصفات ادامه در

گفتوگوکنیم.
پیامقرآنیرادرمتنآیاتدرسپیداکردهوآنرابایکرنگباماژیکمشخصومتمایزکنند. 3
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 پیام قرآنی 
مـِس َوَقبـَل الـُغـروِب َوَسِبّح بِـَحمـِد َربِّـَك َقبـَل طُـلوِع الشَّ

وخداراقبلازطلوعخورشیدوقبلازغروبآنعبادتوستایشکن.
                                             )قاف، 39(

 پیامقرآنیتوسطیکیازدانشآموزانباتوجهبهمعنایآندرکالسخواندهشود. 1

شروعخوببرایاینپیامقرآنی،آناستکهازدانشآموزانبخواهیمبهمابگویندکهاینپیامقرآنی 2

باکدامیکیازپیامهایدرسهایقبلدرارتباطاست.
خالصهایازپیامدرسقبلیرایکیازدانشآموزانکالسبرایسایردوستانشتعریفکند. 3

اَلَةكانَتَعلَىالُمؤِمنیَنِكتابًاَموقوتًا«)نساء،103(رایکیازدانشآموزانبخواند الصَّ  پیامقرآنی»ِانَّ 4

وهرآنچهراکهازاینپیامآموختهرادرکالسبیانکند.
 چهخوباستکهحسخوبوحالخوبخودمانراهنگامیکهنمازمیخوانیمرابهدانشآموزان 5

انتقالبدهیمودرضمنبهآنهابگوییمکهامروزکهصبحازخواببرخاستمونمازخواندمبرایموفقیت
تمامشماوعاقبتبهخیریشمادانشآموزاندعاکردم.خوبچهکسانیامروزصبحدرنمازشانبرای
دوستانشاندعاکردند.)غیرمستقیمدانشآموزانرابهخواندننمازدعوتمیکنیمالبتهبامحوریتونقش

الگوییخودمان(
خوبانشاءاللهامروزهنگامنمازظهربعدازنماز،دعادرحقدوستانتانرافراموشنکنید.

پیامقرآنیرادرآیاتدرسپیداکردهوآنراباماژیکیایکمدادرنگیمشخصومتمایزکنند. 6

یادآوری 1 .....................................................................

فعالیت 1
بهدانشآموزانفرصتکوتاهیمیدهیمتاهریک،مسیرصحیحعبوررزمندهرابارنگدیگریرویکتاب

مشخصکنند.

درس پنجم
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فعالیت 2
اینتمرینبهمنظوریادآوریقاعدهٔناخوانابودنپایٔههمزهدرنظرگرفتهشدهاست.بهدانشآموزانفرصت
میدهیمتاکلماتوعباراتقرآنیراابتداانفرادیوسپسدرگروهونهایتاًباانتخابمابرایکالسبخوانند.

فعالیت 3
اینفعالیتبهگسترشفهمودرکدانشآموزانازپیامهایقرآنیکمکمیکند،ضمناینکهباحدیثیاز
پیامبراکرم)ص(نیزآشنامیشوند.اینحدیثباپیامقرآنی»والتنابَزواِباالَلقاِب«سورهٔحجرات،آیٔه11،صفحٔه

21کتابارتباطدارد.

فعالیت 4
اینفعالیتبهمنظورتواناییترجمٔهکلماتذکرتشهددرنمازآمدهاست.

فعالیت 5
اینفعالیتبهیادآوریقواعدروخوانیکمکمیکندوبهدانشآموزانفرصتمیدهیمتاآیاتقرآنیراابتدا
بهصورتانفرادی،سپسدرگروهونهایتاًباانتخابمابرایکالسبخوانند.همچنینتوجهدانشآموزانرابه

حروفمقطعهوعالئموقفجلبمیکنیم.
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 پیام قرآنی 
کُلُّ امـِرئٍ، بِـما کَـَسـَب َرهیـٌن

هرشخصی،بهنتیجٔهعملخودمیرسد.
             )طور، 21(

پیامقرآنیتوسطیکیازدانشآموزانباتوجهبهمعنایآندرکالسخواندهشود. 1

یا )ماهانه میدهیم. را دانشآموزان تحصیل عملکرد کارنامٔه که زمانی قرآنی پیام این است بهتر  2

گفتوگو به مورد این در میتوانند گرفتهاند که نتیجهای به توجه با دانشآموزان کنیم، تدریس هفتگی(
بپردازند.

ورودیٔهخوبی میتواند نیز بودهاند موفق کارهایخود در که انفرادی فیلم یا تصاویر دادن نشان  3

برایاینپیامقرآنیباشد.مانند»دانشمندان،حافظانقرآن،عالماندینی،باغبانموفق،تولیدکنندٔهموفق،
کارآفرینکوشاوموفقو...«

 ازدانشآموزانبخواهیمتحقیقکردهونامکسانیراکهمیشناسنددراقوام،آشنایان،محلهیامنطقه 4

کهدرکارهایخودموفقبودهاندرانوشتهوبهکالسگزارشدهند.
همچنیناگردانشآموزانکالسموفقیتهاییدرزمینههایعلمی،ورزشی،هنریو...دارنددر 5

کالسمطرحکنندوچگونگیرسیدنبهاینموفقیترابرایدوستانشانتعریفکنند.
 پیامقرآنیرادرمتنآیاتدرسپیداکردهوآنرابایکرنگیاماژیکمشخصومتمایزکنند. 6

درس ششم
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 پیام قرآنی 
کـِر ـرنَا الـُقرآَن لِلـِذّ َو لَـَقد َیسَّ

ماقرآنکریمرابرایتوجهویادآوری،قابلفهموآسانکردیم.
                 )قمر، 17(

پیامقرآنیتوسطیکیازدانشآموزانباتوجهبهمعنایآندرکالسخواندهشود. 1

پیامهایقرآنیکهدرسالهایقبلیادگرفتهایدرادرکالسبخوانیدودرموردمعنایآنگفتوگو 2

کنید.
هرکدامازاینپیامهایقرآنیچهچیزیرامیخواهدبهمابگوید؟ 3

چرادائماًخداوندمارابهکارهایخوبدعوتمیکند؟آیاممکناستکهماایننکاترافراموش 4

کنیم؟
پاسخبهاینگونهسؤاالتمیتواندشروعوآغازخوبیبرایاینپیامقرآنیباشد.

پیامقرآنیرادرمتنآیاتدرسپیداکردهوآنرابایکرنگیاماژیکمشخصومتمایزکنند. 5

درس هفتم
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 پیام قرآنی 
باِن َفـِبـاَِیّ آالءِ َربِّـکُـما ُتـکَِذّ

سپسکدامیننعمتخداراانکارمیکنید.
        )الرحمن، 17(

پیامقرآنیتوسطیکیازدانشآموزانباتوجهبهمعنایآندرکالسخواندهشود. 1

ازدانشآموزانبخواهیمنعمتهاییراکهخداوندبهمادادهاسترادریکبرگهبنویسندوسپس 2

ِّکُما آالِءَرب آنرادرکالسبخوانیم.بعدازخواندنهرنعمتهمگیباهماینپیامقرآنیرابخوانیم»فَِباَیِّ
باِن«یایکیدرمیان،یکباراینپیامراوباردیگرترجمٔهپیامرادستهجمعیباهمبخوانیم.»پسکدامین تَُکذِّ

نعمتخداراانکارمیکنید«وپشتسرآنباهمبخوانیم»هیچیکازنعمتهایتوراتکذیبنمیکنم.«
ِّکُما َرب آالِء  فَِباَیِّ « شریفٔه آیٔه خواندن از پس است شده توصیه علیهالسالم امامصادق فرمایش طبق
ُب«)هیچیکازنعمتهایتوراتکذیب باِن«اینعبارتخواندهشود:»ال بَِشیءٍ ِمن آالئِـکَ َرِبّ ُاکَِذّ تَُکذِّ

نمیکنم.(
درموردیکیازنعمتهاییکهخداونددرسورٔهالرحمنبهمادادهاست.بادانشآموزانگفتوگو 3

کنیم.بهطورمثال:»َعلََمُهالبَیاَن«
پیامقرآنیرادرمتنآیاتدرسپیداکردهوآنرابایکرنگیاماژیکمشخصومتمایزکنند. 4

درس هشتم
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 پیام قرآنی 
ـروَن ه و ِاالَّ الُمـطَهَّ ال َیـَمّســُ

باوضووپاکیزگیبهقرآندستمیزنند
     )واقعه، 79(

پیامقرآنیتوسطیکیازدانشآموزانباتوجهبهمعنایآندرکالسخواندهشود. 1

ازدانشآموزانمیخواهیمتاآدابخواندنقرآنرابیانکنند. 2

کدامیکازپیامهایقرآنیسالقبلدرموردآدابخواندنقرآناستآنراباتوجهبهمعنایآیه 3

الُقرآُنفَاسَتِمعولَهوَوَانِصتوالََعلَّکُمتُرَحمون«هنگامیکهقرآنخواندهمیشودبهآن بخوانید.»َوِاذاُقِرٔیَ
گوشدهیدوساکتباشیدتالطفورحمتخداشاملشماشود.«

پیامقرآنیرادرمتنآیاتدرسپیداکردهوآنرابایکرنگیاماژیکمشخصومتمایزکنند. 4

درس نهم
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 پیام قرآنی 
َو ُهـَو َمـَعـکُم، َایـَن ما کُنـُتم
وخداباشماستهرجاکهباشید.

)حدید، 4(

پیامقرآنیتوسطیکیازدانشآموزانباتوجهبهمعنایآندرکالسخواندهشود. 1

شعرسهرابسپهریشروعخوبیبرایایندرسخواهدبود. 2

اینپیامقرآنیباکدامیکازپیامهایقرآنیکهپایٔهچهارمدردرسقرآنخواندهایدارتباطدارد. 3

َو الـّلٰـُه بِـما تَعـَمـلوَن بَـصیـٌر
خداهرکاریراکهمیکنیدمیبیند.

)تغابن، 2(

آیاتپیامخواندهشودودرموردمعنایآندانشآموزانباهمگفتوگوکنند.
پیامقرآنیرادرمتنآیاتدرسپیداکردهوآنرابایکرنگیاماژیکمشخصومتمایزکنند. 4

یادآوری 2 .....................................................................
فعالیت 1:اینفعالیتبهمنظورگسترشدرکوفهمدانشآموزاننسبتبهپیامهایقرآنیوارتباط

آنباحدیثرسولاکرم)ص(آمدهاست.
حروف خواندن برصحیح مروری و قرآن آیات روخوانیصحیح تقویت منظور به :2 فعالیت   
مقطعه،ابتدابهدانشآموزانفرصتمیدهیمکههریکآیاترابهصورتانفرادی،سپسدرگروهبخوانند

ونهایتاًباانتخابمابرایکالسبخوانند.
فعالیت 3:برایانجاماینفعالیت،بایدقرآنکاملرابهکالسآوردهوازدانشآموزانبخواهیمکه

هرگروهیکیازمواردراانتخابوابتداانفرادی،سپسدرگروهونهایتاًبرایکالسبخوانند.
فعالیت 4:دانشآموزاندریکفعالیتگروهیاینتمرینراانجاممیدهند.مناسباستازآنها
بخواهیماگرمواردبیشتریبهذهنشانمیرسد،میتوانندبنویسند،سپسدرمورداینصفاتگفتوگوکنند.

فعالیتهای»یادآوری«دریکجلسٔهکاملتدریسوارزشیابیمیشود.

درس دهم



276

 پیام قرآنی 
َیرَفـِع الـّلٰـُه الَّـذیـَن آَمـنوا ِمنـُكم، َوالَّـذیـَن اوُتوا الـِعلـَم َدَرجاٍت
خداوندکسانیازشماراکهایمانآوردهواهلعلمودانشهستند،

درجاتباالییمیبخشد.
   )مجادله، 11(

پیامقرآنیتوسطیکیازدانشآموزانباتوجهبهمعنایآندرکالسخواندهشود. 1

استفادهازتصاویردانشمندانوعالمانایرانی،یافیلمیازسرگذشتوزندگیهر 2

کدامازاینبزرگانعلمیمیتواندشروعخوبیبرایتفهیمپیامقرآنیباشد.
اینآیاتباکدامیکازپیامهایقرآنیدرسهایگذشتهارتباطبیشتریدارد. 3

، بِـما کَـَسـَب َرهیـٌن کُلُّ امـِرٍیٔ
هرشخصی،بهنتیجٔهعملخودمیرسد.

)طور، 21(

پیامقرآنیرادرمتنآیاتدرسپیداکردهوآنرابایکرنگیاماژیکمشخص 4

ومتمایزکنند.

درس 
یازدهم

کدفیلم252
روشتدریسپیامقرآنی

درسیازدهم
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درس 
دوازدهم

کدفیلم253
روشتدریسدرس
دوازدهم،جلسٔهاول
آیات12تا21سوره

مجادله

 پیام قرآنی 

َفاعـتَـِبروا، یا ُاولِی االَبصاِر
ایصاحبانخردوبینشازسرنوشتگذشتگانعبرتبگیرید.
                                              )صف، 2(

پیامقرآنیتوسطیکیازدانشآموزانباتوجهبهمعنایآندرکالسخواندهشود. 1

را ازتصاویرکتاب تاسرگذشتوداستانهرکدام ازدانشآموزانمیخواهیم  2

حضرت فیلم از قسمتی یا پهلوی رژیم سقوط و مبارزات از فیلم تهیه کنند. تعریف
موسی)ع(غرقشدنفرعوندررودنیلمیتواندآغازگرخوبیبرایپیامقرآنیباشد.

ازدانشآموزانمیخواهیمتااگرخاطرهایعبرتآموزدارندکهازآنپندگرفتهاند 3

رابرایدوستانشانتعریفکنند.
در تا میخواهیم دانشآموزان از تحقیقی کار یک عنوان به قبل، هفته یک  4

سرگذشتاقواموپادشاهانگذشتهمطالعهکنندونکتٔهپندآموزیراکهآموختهاندرادر
کالسبیانکنند.

پیامقرآنیرادرمتنآیاتدرسپیداکردهوآنرابایکرنگیاماژیکمشخص 5

ومتمایزکنند.

کدفیلم254
روشتدریس

درسدوازدهم،
جلسٔهدوم

کدفیلم255
روشتدریس

درسدوازدهم،
جلسٔهسوم
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درس 
سیزدهم

کدفیلم256
روشتدریس
درسسیزدهم،
جلسٔهاول

 پیام قرآنی 

ُكم َاولِـیاءَ ال تَتَّـِخذوا َعـُدّوی َوَعـُدوَّ
دشمنمنودشمنخودتانرادوستنگیرید.

)ممتحنه، 1(

پیامقرآنیتوسطیکیازدانشآموزانباتوجهبهمعنایآندرکالسخواندهشود. 1

پیام این برای بهترینشروع تدریس ابتدای خواندنحکایتگلستانسعدیدر 2

قرآنیاستوازدانشآموزانمیخواهیمتادرموردآنباهمدیگربهگفتگوبپردازند.
درپایتابلوجدولیبادوستونرسمکنیم؛دریکستونویژگیهایدوسترا 3

بنویسیمودرستوندیگریصفاتوویژگیهایدشمنرابهکمکدانشآموزانبنویسیم.
درس دارد. ارتباط آسمان هدیههای درسهای از کدامیک با قرآنی پیام این  4

»شتربانباایمان«درموردارتباطایندرسبادانشآموزانبهگفتوگوبنشینیم.
پیامقرآنیرادرمتنآیاتدرسپیداکردهوآنرابایکرنگیاماژیکمشخص 5

ومتمایزکنند.

کدفیلم257
روشتدریسدرس

سیزدهم،
جلسٔهسوم
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درس 
چهاردهم

 پیام قرآنی 
لِـَم تَـقولوَن ما ال تَفـَعـلوَن

چراسخنیمیگوییدکهبهآنعملنمیکنید.
            )صف، 2(

پیامقرآنیتوسطیکیازدانشآموزانباتوجهبهمعنایآندرکالسخواندهشود. 1

داستان»رطبخورده،منعرطبکیکند«بهترینشروعبرایآموزشمفهوماینپیامقرآنیاست 2

بهتراستکهداستانرابالحنوآهنگمناسبخواندهشودتافضاسازیخوبیبرایشنیدنداستانوتأثیر
آنبردانشآموزانایجادشود.

مردمسخنوپندونصیحتچهکسانیرابیشترقبولمیکنندومیپذیرند؟درمورداینسؤالو 3

ویژگیوتأثیرسخنانافرادبرجستهبادانشآموزانگفتوگومیکنیم.
پیامقرآنیرادرمتنآیاتدرسپیداکردهوآنرابایکرنگیاماژیکمشخصومتمایزکنند. 4
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کدفیلم260
قرآندرتابستان
سورٔهجمعه
)قسمتسوم(

کدفیلم259
قرآندرتابستان
سورٔهجمعه
)قسمتدوم(

کدفیلم258
قرآندرتابستان
سورٔهجمعه
)قسمتاول(

قرآن در تابستان  ) پایه ششم ابتدایی( 





بخش  سوم
فیلم های طرح اتقان )ارتقاء صالحیت های 
حرفه ای آموزگاران(
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کدفیلم264
ادبحضورقرآن2
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کدفیلم263
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قرآنکریم2
تربیتدرحوزهفکرو

اعتقاد2

کدفیلم272
آشناییباابعادتربیت
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