
٦٠

 روز هفتم
اهداف:

١ــ توانايی خواندن کلمات و عبارات دارای عالمت تشديد
٢ــ توانايی خواندن کلمات و عبارات قرآنی درس

٣ــ عالقه به خواندن روزانه ی قرآن کريم
وسايل آموزشی:

 لوحه ی آموزش قرآن

روش تدريس و ارزش يابی
الف) آموزش تمرين اّول به روش دروس قبل
ب) آموزش تمرين دوم به روش دروس قبل

انس با قرآن در خانه
امروز  همين  که  کنيد  تشويق  را  دانش آموزان  درس،  پايان  در 
با  خود  خانواده ی  اعضای  برای  را  درس  عبارات  و  کلمات  خانه،  در 

صدای بلند بخوانند.

الف) ترجمه ی عبارات قرآنی تمرين دوم
٢ــ سرزمينی پاک و پروردگاری آمرزنده. ١ــ وقطعًا بزرگ و گرامی داشتيم فرزندان آدم را. 

٤ــ پروردگارا، بر تو توکل کرديم و به سوی تو بازگشتيم. ٣ــ گفت پروردگارت: آن برمن آسان است. 
٥  ــ پاک و منّزهی تو، نيست هيچ علمی برای ما مگر آن چه آموختی به ما.

٦  ــ پروردگارا، فروبار بر ما صبر و پايداری را و بميران ما را در حالی که مسلمانيم.

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم
ترجمه ی اين عبارات قرآنی را کامل کنيد.

َانَت: تو آَمّنا: ايمان آورديم  َاَنا: من  ما: نه، نيست 
يوسف، ١٠٨ ِه َو ما١ َاَنا ِمـَن الـُمشـِرکيـنَ  ١ــ َو ُسبـحاَن اللّٰ

و … … … … و … … … … … … … … .    
ُملک، ٢٩ لـنا  ٢ــ ُقل ُهـَو الـرَّحـٰمـٌن آَمـّنا ِبـه ی َو َعـَليـِه َتـَوکَّ

… … … … … است؛ … …  و … … … … .
انبياء، ٨٧ ـُلـماِت َان ال ِاٰلـَه ِاّال َانـَت ُسبـحاَنَك ِاّنـی ُکنـُت ِمَن الـّظاِلـمـينَ  ٣ــ َفـنادٰی ِفـی الظُّ

پس ندا داد … … … …که … … … … … … … … …    بودم … … … … … .
١ــ اين «ما» که نافيه و به معنای «نه» يا «نيست» است، با توجه به ساير اجزای جمله معنا می شود؛ مثًال در اين عبارت با توجه به «َاَنا» به صورت «نيستم» معنا  می شود. 

مينی پاک و پروردگاری آمرزنده.
ازگشت ت ی ه د ک کل ت ت ا دگا

اى معلم 
دانستنى ه



٦١

روز هشتم
اهداف: 

١ــ توانايی خواندن کلمات و عبارات دارای عالمت تشديد
٢ــ توانايی خواندن کلمات و عبارات قرآنی درس

٣ــ عالقه به خواندن روزانه ی قرآن کريم
وسايل آموزشی:

 لوحه ی آموزشی

روش تدريس و ارزش يابی
الف) آموزش تمرين اّول به روش دروس قبل
ب) آموزش تمرين دوم به روش دروس قبل

تذکر: به دو نکته ای که در درس روز اّول درباره ی روخوانی 
دانش آموزان تذکر داده شده است، توجه جدی داشته باشيد.

انس با قرآن در خانه
در پايان درس، دانش آموزان را تشويق کنيد که همين امروز در خانه، کلمات و عبارات درس را برای اعضای خانواده ی خود 

با صدای بلند بخوانند.
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الف) ترجمه ی ترکيب های قرآنی تمرين اّول
(خدای) يکتای چيره، برای هر گروهی (يا اّمتی)، ستاره ی درخشنده،  آزاد در برابر آزاد، قدرتمنِد با عظمت، و مردان و زنان 

راست کردار (و مردان راست کردار و زنان راست کردار)

ب) ترجمه ی عبارات قرآنی تمرين دوم
٢ــ قطعًا خدا  دوست دارد، توکل کنندگان را. ١ــ سوگند به انجير و زيتون. 

٤ــ و هرکس توکل کند بر خدا، پس او برايش کافی است. ٣ــ و نيست ياری و پيروزی جز از نزد خدا. 
٥  ــ پروردگارا (َرِبّ = َرّبی = يا َرّبی: ای پروردگار من) قطعًا من به آن چه نازل کردی به سوی من از خوبی، نيازمندم.

ج) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم
ترجمه ی اين عبارات قرآنی را کامل کنيد.

َمَع: با، همراه  ِلـ: برای   ناس: مردم   َاال: آگاه باشيد، آگاه باش  
ُکنُتم: هستيد، بوديد ِان: اگر                   ُمحِسن: نيکوکار  

بقره، ٢١٤ ـِه َقـريـٌب  ١ــ َاال ِانَّ َنصـَر الـلّٰ
… … … … … …  نزديک است.

بقره، ١٩٥ ـَه َمـَع الـُمـحـِسـنيـنَ  ٢ــ َو َاحـِسـنوا ِانَّ الـلّٰ
و نيکی کنيد … … … … … … … … … .

نمل، ٦٤ ٣ــ َا ِاٰلـــٌه َمـــَع الــلّٰــِه ُقـل هـاتــوا ُبـرهـاَنـُکـم ِان ُکـنـُتـم صـاِدقـيـنَ 
… … … …  است؟! … … بياوريد … … را، … … … … .

آل عمران، ١١٠ ـٍة ُاخـِرَجت ِلـلـّنــاِس َتـــأُمـروَن ِبـالـَمــعـروِف َو َتـنَهوَن َعـِن الُمـنَکـِر  ٤ــ ُکنـُتم َخيـَر ُامَّ
… … … …  که پديدار شد … … …؛ امر می کنيد به … … …  و نهی می کنيد از … … .

 در برابر آزاد، قدرتمنِد با عظمت، و مردان و زنا

اى معلم 
دانستنى ه
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 روز نهم
اهداف: 

١ــ توانايی خواندن کلمات  دارای عالمت «  ـه و  » و «  ـه ی  »
٢ــ توانايی خواندن کلمات و عبارات قرآنی درس

٣ــ عالقه به خواندن روزانه ی قرآن کريم
وسايل آموزشی:

لوحه ی آموزشی روز نهم

روش تدريس و ارزش يابی
«  ـه ی  »  و  «  ـه و  »  آموزش  مراحل   : اّول  تمرين  آموزش  الف) 

به صورت زير است:
ابتدا معلم مصوت «آ» را روی تخته سياه می نويسد و از دانش آموزان 
آن  مقابل  را  ـ)  ـٰ (ـ کوچک  الف  سپس  بخوانند.  را  آن  که  می خواهد 
که  می کند  سؤال  دانش آموزان  از  آن گاه  بخوانند.  نيز  را  آن  تا  می نويسد 
وقتی «ا» را کوچک می نويسيم، آ يا صدايش تغيير می کند؟ دانش آموزان 
می گويند:  نه. معلم «او» را روی تخته می نويسد تا دانش آموزان آن را 

بخوانند، سپس مقابل آن «او» دوم را می نويسد تا آن را نيز بخوانند.
او   ←   و

سپس می گويد: شکل «و» مانند «ا» کوچک می شود، ولی صدايش تغيير نمی کند.
و   ←   و

آن گاه شکل های زير را می نويسد تا  دانش آموزان آن ها را بخوانند.
ـه و   ←   هو
ه و  ←   هو

ب) آموزش تمرين دوم  به روش دروس قبل

ج) آموزش تمرين سوم: از دانش آموزان بخواهيد هر کدام، چند کلمه يا يک سطر از عبارات تمرين دوم را به صورت شمرده 
و آرام از روی کتاب خود بخوانند.

انس با قرآن در خانه
معلم در پايان درس تذکر دهد که همين امروز در خانه تمرين اّول تا سوم اين درس را حداقل يک بار برای اعضای خانواده ی 

خود با صدای بلند بخوانند.
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الف) ترجمه ی کلمات و عبارات قرآنی تمرين دوم
پاداش او (يا پاداشش)، بيان و روشن شدن آن، اهل و خانواده ی او، زن او.

تالشش، به خانه اش، غير او (به جای او)، فرمانروايی او.
٢ــ هنگامی که گفت به او پروردگارش تسليم باش. ١ــ پس برای او تسليم شويد (تسليم او باشيد). 

٤ــ هر کس هدايت شد، پس فقط به نفع خودش هدايت می شود. ٣ــ پس احساس ترس (خيَفة) کرد، در خودش موسی. 

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم
ترجمه ی اين عبارات قرآنی را کامل کنيد.

َعظيم: بزرگ  َمغِفَرة: آمرزش  َيتَّقوَن: تقوا دارند، تقوا پيشه می کنند  َلـ: قطعاً 
َانَزلنا: نازل کرديم، فرو فرستاديم

انعام، ٣٢ ١ــ َو َللـّداُر اآلِخـَرِة َخيـرٌ ِللَّـذيـَن َيتَّـقوَن  
و … … … …   است … … … … … .  

مائده، ٩  َعـظيـم َو َاجـر ذيَن آَمـنوا َو َعـِمـلُوا الـّصاِلـحاِت َلـُهم١ َمـغِفـَرة ٢ــ الـَّ
… … … …  و … … … … … … … … … … …  و … … … … … . 

زمر، ٤١ ٣ــ ِاّنا َانـَزلـنا َعـَليـَك الـِکـتاَب ِللـّناس ِبالـَحـِقّ َفـَمـِن اهـَتـدٰی ِلـَنـفـِسـه ی 
… … … … … … … … …  را … … … … … … … … … … …  است.

١ــ همان طور که آموخته ايد، «ِلـ» يعنی «برای» و «َلـ» يعنی «قطعًا». خوب است بدانيد «ِلـ» به معنای «برای» قبل از ضمائر به صورت «َلـ» به کار می رود اما معنای آن تغييری نمی کند، 
مانند: َله و (برای او)، َلُهم (برای آن ها)، َلها (برای آن)، َلَك (برای تو)، َلُکم (برای شما)، َلنا (برای ما).

.

ا ل گا ا

اى معلم 
دانستنى ه



٦٥

 روز دهم
اهداف: 

١ــ توانايی خواندن کلمات دارای  « ـه و» و « ـه ی»
٢ــ توانايی خواندن کلمات و عبارات قرآنی درس

٣ــ عالقه به خواندن روزانه ی قرآن کريم
وسايل آموزشی:

لوحه ی آموزش قرآن

روش تدريس و ارزش يابی
الف) آموزش تمرين اّول به روش دروس قبل
ب) آموزش تمرين دوم به روش دروس قبل

تذکر: به دو نکته  ای که در درس روز اّول  درباره ی روخوانی دانش آموزان تذکر داده شده است، توجه جدی داشته باشيد.
انس با قرآن در خانه

در پايان درس، دانش آموزان را تشويق کنيد که همين امروز در خانه، کلمات و عبارات درس را برای اعضای خانواده ی خود 
با صدای بلند بخوانند.

الف) ترجمه ی عبارات قرآنی تمرين دوم
١ــ وکسی که وارد آن (سرزمين مکه) شود، ايمن است.        ٢ــ پس خارج شد (قارون) بر قومش با تمام زينت خود.

٣ــ قطعًا لطف و رحمت او بر تو بزرگ (زياد) است.        ٤ــ پس تمام و کامل شد وعده ی با پروردگارش در چهل شب.
٥  ــ دوستش به او گفت در حالی که با او گفت وگو می کرد.    ٦  ــ سپس نازل کرد خدا آرامش خود را بر پيامبرش.

٧ــ تا چيره کند او را بر همه ی دين ها، هر چند مشرکان را  ناخوش آيد.

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم
ترجمه ی اين عبارات قرآنی را کامل کنيد.

َغيب: غيب ، نهان خاِسريَن: زيان کاران  ِاذ: هنگامی که  ماء: آب  َسماء:آسمان 
َنحل، ٦٥ ـماِء ماءً  ـُه َانـَزل ِمـَن السَّ ١ــ وَ   الـلّٰ

و… … … … … … … … …  را.
بقره، ٥١ ٢ــ َو ِاذ واَعـــدنـــــا موسٰی َارَبـعيـَن َليـَلـةً 

و… وعده گذاشتيم با … … … … … …  .
بقره، ٦٤ ـِه َعـَليـُکم َو َرحـَمـُتـه و َلـُکنـُتم ِمـَن الـخاِسـرينَ  ٣ــ َفـَلوال َفضُل الـلّٰ

پس اگر نبود… … … … …  و … … … … … … … … … … … .
ُملک، ١٢ ـُهـم ِبــالــَغـيــِب َلـُهم َمغـِفـَرة َو َاجـٌر َکـبيـرٌ  ذيــَن َيخـَشوَن َربـَّ ٤ــ ِانَّ الـَّ

… … …  می ترسند از… … … … در نهان … … … … و … … … … است.

رون) بر قومش با تمام زينت خخخودددد..
شب. چهل در پروردگارش با وعدهی شد

اى معلم 
دانستنى ه
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روز يازدهم
اهداف: 

١ــ توانايی خواندن کلمات و عبارات قرآنی درس
٢ــ توانايی خواندن کلماتی که دارای همزه با پايه های «ئ» و «ؤ» 

هستند.
٣ــ عالقه به خواندن روزانه ی قرآن کريم

وسايل آموزشی:
 لوحه ی آموزشی روز يازدهم

روش تدريس و ارزش يابی
الف) روش تدريس همزه و پايه های آن

مراحل آموزش
ـ  معلم ترکيب حرف «ع» را با حرکت های مختلف روی تخته  ١ـ

می نويسد و از دانش آموزان می خواهد که آن ها را بخوانند.
عيـ  عی  عو َعـ  ِعـ  ُعـ  عـا  

آن گاه می گويد: حرف ديگری از حروف الفبا نيز شکل و صدای آن شبيه «ع» است که نام آن همزه است. شما نيز در کلماتی 
مانند «سؤال، قائم، رأی» با آن آشنا شده ايد.

سپس حرف همزه را با حرکت های مختلف ترکيب کند و از دانش آموزان بخواهد که آن ها را بخوانند:
ٌء ٍء  ًءا  ءً  ءو  ءا  ءُ  ِء  ءَ 

٢ــ همزه گاهی روی پايه می آيد. اين پايه ها عبارت اند از: «ئـ، أ، ؤ، ئ».
٣ــ معلم همزه ی روی دندانه (ئـ) را روی تخته بنويسد و جلوی آن نيز همزه ی بدون پايه را بنويسد و بگويد: اين دو شکل را 

بخوانيد.
ئـ ← ء

آن گاه معلم اين شکل از همزه را با صداهای مختلف ترکيب کند و از دانش آموزان بخواهد که آن ها را بخوانند.
ًئـا ئو  ئی  ئيـ  ئـا  ـ  ُئ ِئـ   ـ   َئ

٤ــ معلم کلماتی مانند «تأليف» و «مأمور» را روی تخته بنويسد و از دانش آموزان بخواهد که آن ها را بخوانند؛ آن گاه همزه ی 
روی الف «أ» را روی تخته بنويسد و جلوی آن نيز همزه ی بدون پايه را بنويسد و بگويد اين دو مانند يکديگر خوانده می شوند:

أ← ء
اشتباه  به  که  «َمۡأکول»  مانند  می خوانند؛  «ا»  به صورت  کلمه  وسط  در  را  شکل  اين  دانش آموزان  گاهی  تذکر: 
«ماکول» خوانده می شود يا «ِاۡقَرُأ» که خوانده می شود «ِاۡقَر». با توجه به اين که شکل همزه «ۡأ» ساکن است، معلم با حرکت 

ـ ۡأ ـَ دست از فتحه به سمت عالمت سکون، توجه دانش آموزان را به تلفظ همزه ی ساکن جلب کند. ـ
٥  ــ معلم همزه ی روی واو (ٔو) را روی تخته بنويسد و بگويد صدای اين شکل همان صدای «ء» است.

ٔو ← ء
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سپس ترکيبات آن را با حرکات کوتاه بنويسد تا با اشاره ی او دانش آموزان بخوانند.
ٔوُ ؤَ  ٔوِ  

ب) آموزش تمرين دوم به روش دروس قبل
ج) آموزش تمرين سوم: معلم از دانش آموزان بخواهد که هر کدام، چند کلمه يا يک سطر از عبارات تمرين دوم را به صورت 

شمرده و آرام از روی کتاب خود بخوانند.
انس با قرآن در خانه 

معلم در پايان درس، تذکر دهد که همين امروز در خانه، تمرين های اّول تا سوم  اين درس را حداقل يک بار برای اعضای 
خانواده ی خود با صدای بلند بخوانند.

الف) ترجمه ی کلمات و عبارات تمرين اّول
 ايمان می آورد، آفريننده، خواستيد، َنأِت ِبـ: می آوريم

می دهد، می بخشد، خوانده شد، چيز چيزی، آب آن (ماء: آب، ها: آن)
٢ــ و تبرئه نمی کنم خودم را. ١ــ اين بخشش ماست. 

٤ــ و آورديم کااليی اندک. ٣ــ پس بياوريد برای ما دليل روشنی. 

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم
ترجمه ی اين عبارات قرآنی را کامل کنيد.

آيات: آيات، نشانه ها، معجزه ها َارَسلنا: فرستاديم  َلَقد: قطعًا   َجزاء: پاداش 
َتغاُبن، ١١ ِه َيهِد١ َقلَبه و  ١ــ َو َمن ُيؤِمن ِباللّٰ

و … … … … … … … … را.
حديد، ٢١ ـِه ُيــؤتی َمن َيـشاءُ  ٢ــ ذٰ ِلـَك َفضـُل الـلّٰ

… … … … … …است … … … به … … … .
َنبأ،  ٣٦ ٣ــ َجـزاًء ِمن َرِبّـَك َعـطاًء ِحـسابًا 

… … …  کافی و از روی حساب.
هود، ٩٦ ٤ــ َلـَقـد َارَسلـنـا مـوسٰی ِبـآيــاِتـنـا َو ُسـلطاٍن ُمـبيـٍن 

… … … … … را با … … … …و  … … … … ...   .

١ــ َيهِد = َيهدی

اى معلم 
دانستنى ه
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روز دوازدهم
اهداف: 

١ــ توانايی خواندن کلمات دارای همزه با پايه ی «ٔوا»
٢ــ توانايی خواندن کلمات و عبارات قرآنی درس

٣ــ عالقه به خواندن روزانه ی قرآن کريم
وسايل آموزشی:

لوحه ی آموزشی روز دوازدهم

روش تدريس و ارزش يابی
الف) روش تدريس «ٔوا»

مراحل آموزش
١ــ معلم همزه ی روی واو «ٔو» را روی تخته بنويسد و بگويد: 
همان طور که ديروز گفتيم اين شکل چه حرفی است؟ دانش آموزان 

می گويند: همزه. معلم ضمن تأييد روی تخته بنويسد: 
ٔو ← ء

٢ــ سپس معلم ترکيب های «ٔو» را با حرکات کوتاه بنويسد و از دانش آموزان بخواهد که آن ها را بخوانند:
ٔوُ ٔوِ                                                                 ٔوَ 

آن گاه ترکيب «ٔو» را با صدای «آ» به صورت «ٔوا» روی تخته بنويسد و با اشاره ی صحيح از دانش آموزان بخواهد که آن را 
بخوانند.

ٔوا ← ئا ← آ
ب) آموزش تمرين دوم به روش دروس قبل
ج) آموزش تمرين سوم به روش دروس قبل

انس با قرآن در خانه 
معلم در پايان درس تذکر دهد که همين امروز در خانه، تمرين های اّول تا سوم را برای اعضای خانواده ی خود حداقل يک بار 

بخوانند.
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الف) ترجمه ی کلمات و عبارات قرآنی تمرين اّول ودوم
سؤال (پرسش)، قلب، می گيرد (مؤاخذه می کند)، نگير ما را (مؤاخذه نکن ما را)، مرواريد، دعا و درخواست شما، نگير مرا، 

ايشان ( آن ها)
١ــ اين چنين تا محکم و استوار کنيم به وسيله ی آن (قرآن) قلب تو را.

٢ــ می گيرد (مؤاخذه می کند) شما را به خاطر آن چه کسب کرد (به دست آورد) قلب های شما.
٣ــ پاداش ايشان نزد پروردگارشان بهشت های جاودانه است.

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم
ترجمه ی اين عبارات قرآنی را کامل کنيد.

ُکّل: هر، همه    َنفس: شخص، فرد، جان، خود     َمساِکن: خانه  ها، جمع َمسَکن     فی: در     ُرُسل: پيامبران، جمع َرسول
ِثّر، ٣٨ ُمدَّ  ١ــ ُکلُّ َنفـٍس ِبـما َکـَسـَبـت َرهيـَنـة

… … … … … … … در گرو است.
توبه، ٧٢ ِه َاکـَبـرُ  ـَبـًة فی َجـّناِت َعدٍن َو ِرضوان ِمَن اللّٰ ٢ــ َو َمـساِکـَن َطِيّ

و … … … … … … … … … …  و خشنودی … … … است.
هود، ١٢ ـــُت ِبــه ی ُفــــؤاَدَك  ُسـِل ما ُنــَثــِبّ ٣ــ ُکــال َنـــُقــصُّ َعـَلـــيـَك ِمــن َانـبـاِء الرُّ

… …را حکايت می کنيم … … … اخبار … … … استوار می کنيم به وسيله ی آن  … … … را.

اى معلم 
دانستنى ه
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روز سيزدهم
اهداف: 

و  «ؤ»  پايه ی  با  همزه  دارای  کلمات  خواندن  توانايی  ١ــ 
«ئ»

٢ــ توانايی خواندن کلمات و عبارات قرآنی درس
٣ــ عالقه به خواندن روزانه ی قرآن کريم

وسايل آموزشی: 
لوحه ی آموزش قرآن

روش تدريس و ارزش يابی
الف) آموزش تمرين اّول به روش دروس قبل
ب) آموزش تمرين دوم به روش دروس قبل

درباره ی  اّول  روز  درس  در  که  نکته ای  دو  به  تذکر: 
روخوانی دانش آموزان تذکر داده شده است، توجه جدی داشته 

باشيد.

انس با قرآن در خانه 
در پايان درس، دانش آموزان را تشويق کنيد که همين امروز در خانه، کلمات و عبارات درس را برای اعضای خانواده ی خود 

با صدای بلند بخوانند.
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الف) ترجمه ی عبارات قرآنی تمرين دوم
٢ــ قطعًا خدا امر می کند به عدل و نيکی کردن. ١ــ و آماده ساز برای ما در کارمان هدايتی. 

٤ــ پس قطعًا جهنم جزا (کيفر) شماست، کيفری کامل. ٣ــ و آورديم (قرار داديم) تو را گواه و ناظر بر ايشان. 
٥  ــ پس هر کس خواست (بخواهد) بايد ايمان بياورد و هرکس خواست بايد کفر ورزد.

٦  ــ قطعًا آمده ايد نزد ما، همان طور که خلق کرديم شما را اّول بار.
٧ــ بگو: حق آمد و باطل نه شروع و ايجاد می کند و نه باز می گرداند.

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم
ترجمه ی اين عبارات قرآنی را کامل کنيد.

َاهل: اهل، خانواده َان: که، اين که  َلّما: وقتی که  َشیء: چيز 
بقره، ٢٥٥ ١ــ َو ال ُيـحــيـطوَن ِبــَشیٍء ِمن ِعـــلـِمـــه ی ِاّال ِبـمــا شاءَ 

و احاطه ندارند به … … ی… … … او(خدا) … … … … (بخواهد).
هود، ٥٨ ذيَن آَمـنوا َمـَعـه و  ـيـنــا هــوًدا َو الـَّ ٢ــ َفـَلّمــا جــاَء َامـُرنــا َنـجَّ

پس … … … … …  نجات داديم … … … را و … … … …  .
نساء، ٥٨ وا اَالمـانــاِت ِالٰی َاهـِلها  َه َيــأُمـُرُکـم َان ُتـَؤدُّ ٣ــ ِانَّ اللّٰ

… … … … … …   ادا کنيد (بپردازيد) … … … را … … …  .

ند به عدل و نيکی کردن.

اى معلم 
دانستنى ه
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روز چهاردهم
اهداف: 

١ــ توانايی خواندن کلمات دارای حرف ناخوانای (ی) زير الف کوچک (ٰی)
٢ــ توانايی خواندن کلماتی که دارای حرف ناخوانای «الف» بعد از «واو» آخر 

کلمه اند.
٣ــ عالقه به خواندن روزانه ی قرآن کريم

وسايل آموزشی: 
لوحه ی آموزشی روز چهاردهم

روش تدريس و ارزش يابی
الف) تدريس حرف ناخوانای «ی» زير الف کوچک  (ٰی)

١ــ نصب لوحه ی روز چهاردهم در جای مناسب
کلمات موسٰی، مرتضٰی، مصطفٰی و عيسٰی را از روی لوحه نشان دهيد و از دانش آموزان بخواهيد که آن ها را بخوانند. پس از 

خواندن آن ها از دانش آموزان بپرسيد که «ی» زير الف کوچک را خواندند؟ پس از پاسخ آن ها کلمات زير را بنويسيد.
٢ــ کلمات زير را از روی لوحه نشان دهيد تا دانش آموزان آن ها را بخوانند:

ِالٰی        َفَهدٰی        َتزّکٰی        َاّنٰی        َيرٰی
٣ــ پس از خواندن دانش آموزان، کلمات مشابه را که به صورت توپر (سياه) نوشته شده، نشان دهيد و از آن ها بخواهيد که آن را 

بخوانند.
ِالٰی     َفَهدٰی     َتزّکٰی   َيرٰی

٤ــ پس از خواندن آن ها توجه دانش آموزان را به اين نکته جلب کنيد که «ی» زير الف کوچک « ٰ » از اين پس هميشه توپر 
(مشکی) نوشته می شود، ولی خوانده نمی شود.

ب) تدريس حرف ناخوانای «الف» بعد  از «واو» آخر کلمه
١ــ کلمات زير را روی لوحه نشان دهيد و از دانش آموزان بخواهيد که آن ها را بخوانند:

قالوا        کانوا        َکَفروا        ءاَمنوا        ُتۡؤِمنوا
٢ــ همين کلمات را که به صورت توپر (سياه) نوشته شده، از روی لوحه نشان دهيد و از دانش آموزان بخواهيد که آن ها را نيز 

بخوانند.
ُتۡؤِمنوا ءاَمنوا  َکَفروا  کانوا  قالوا 

٣ــ توجه دانش آموزان را به اين نکته جلب کنيد که «الف» بعد از واو  آخر کلمه از اين پس هميشه توپر (مشکی) نوشته می شود، 
ولی خوانده نمی شود.

ج) آموزش تمرين دوم به روش دروس قبل
د) آموزش تمرين سوم به روش دروس قبل

انس با قرآن در خانه
اعضای  برای  بار  يک  حداقل  را  درس  اين  دوم  و  اّول  تمرين های  منزل  در  امروز  همين  که  دهد  تذکر  درس  پايان  در  معلم 

خانواده ی خود با صدای بلند بخوانند.
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الف) معنای کلمات و عبارات تمرين اّول
ماندگارتر، پس درست کرد، پس بچشيد، درنگ می کنند، يکديگر را سفارش کردند، روی گرداند، پس اصالح و درست کنيد، 

مخفی است.
٢ــ و بگوييد سخن راست و درست. ١ــ گفتند: آری! سوگند به پروردگارمان. 

٤ــ و کسی که اندازه گيری کرد، پس آن گاه هدايت کرد. ٣ــ آبياری شود (شوند) به وسيله ی يک نوع آب. 
٥  ــ ای کسانی که ايمان آورديد، ايمان بياوريد به خدا و پيامبرش.

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم
ترجمه ی اين عبارات قرآنی را کامل کنيد.

: سپس ُثمَّ َخلق: خلقت، آفرينش  ِاخَوة: برادران  آتوا: بپردازيد  َاقيموا:به پا داريد 
بقره، ٨٣ کاةَ  ـالَة و آُتوا الـزَّ ١ــ َو قـــولـــوا ِلـــلــّنـــاس ُحسـًنــا وَ  َاقيـُموا الصَّ

و(سخن)… … با … … … به نيکويی و … … … … …  و … … … … .
ُحُجرات، ١٠ َمـا الـُمـؤِمـنــوَن ِاخـَوٌة َفـَاصـِلـحوا َبـيَن َاَخـَويـُکم  ٢ــ ِانـَّ

قطعًا … … … … … هستند پس … … …  ميان برادرانتان را.
َتغاُبن، ٨ ذی َانـَزلـنا  ِه َو َرسوِلـه ی َو الـّنوِر الـَّ ٣ــ َفـآِمـنوا ِباللّٰ

… … … …  و … … … و … … … … …  ی که … … .
طه، ٥٠ ــذی َاعـطـٰی ُکلَّ َشیٍء َخلـَقـه و ُثمَّ َهـدٰی  ــَنـــا الـَّ ٤ــ قـــاَل َربـُّ

…: … … کسی است که بخشيد به … … … … …را… … … (آن را).

اى معلم 
دانستنى ه



٧٤

روز پانزدهم
اهداف: 

ناخوانای  حرف  دارای  کلمات  خواندن  توانايی  ١ــ 
ـ) ـٰ (ی) زير الف کوچک (ـ

٢ــ توانايی خواندن کلمات و عبارات قرآنی درس
٣ــ عالقه به خواندن روزانه ی قرآن کريم

وسايل آموزشی:
 لوحه ی آموزش قرآن

روش تدريس و ارزش يابی
الف) آموزش تمرين اّول به روش دروس قبل
ب) آموزش تمرين دوم به روش دروس قبل

انس با قرآن در خانه
در پايان درس، دانش آموزان را تشويق کنيد که همين 
اعضای  برای  را  درس  عبارات  و  کلمات  خانه،  در  امروز 

خانواده ی خود با صدای بلند بخوانند.



٧٥

الف) ترجمه ی عبارات قرآنی تمرين دوم
٢ــ و اوست که بی نياز کرد و مال بخشيد. ١ــ و سخن نمی گويد از روی هوا و هوس. 

٣ــ و قطعًا تو (ای پيامبر) بر ُخلق و خوی بسيار بزرگ و پسنديده ای.
٥  ــ و اگر ببينی هنگامی که آن ها را متوقف می کنند نزد پروردگارشان. ٤ــ عدالت بورزيد که آن نزديک به تقواست. 

٦  ــ و مساوی نيستند نابينا و بينا! 
٧ــ ای کسانی که ايمان آورديد، رکوع کنيد و سجده کنيد و عبادت کنيد پروردگارتان را.

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم
ترجمه ی اين عبارات قرآنی را کامل کنيد.

َنحُن: ما روَن: تفکر می کنند  َتَتَفکَّ َهل: آيا  ُقل: بگو 
ُملک، ٣ ١ــ ما َتـرٰی فی َخـلِق الـرَّحـٰمـِن ِمن١ َتـفاُوٍت 

… … … … … … … … … …  نقص و کاستی.
ق، ١٦ ٢ــ َو َنــحـُن َاقـــَرُب ِاَلـيـِه ِمن َحبـِل الـَوريـِد 

و… … …   هستيم … … … رگ گردن.
انعام، ٥٠ رونَ  ٣ــ ُقل َهل َيسـَتـِوی اَالعـمٰی َو الـَبـصيُر َاَفـال َتـَتـَفـکَّ

… … … … … … … …   و … … … پس آيا … … … … …  .
بقره، ٢١ ـذيـَن ِمن َقبـِلـُکم  ذی َخـَلـَقـُکم َو الـَّ ُکـُم الـَّ ٤ــ يا َايَُّها الّناُس اعـُبـدوا َربـَّ

… … … … … … … … …   را که … … …  را و … … …راکه … … … بودند.

١ــ در جمله های منفی کلمه ی «ِمن» به صورت «هيچ» معنا می شود.

 و مال بخشيد.

اى معلم 
دانستنى ه



٧٦

روز شانزدهم
اهداف: 

ی»  ا  ناخوانای «و  حروف  دارای  کلمات  خواندن  توانايی  ١ــ 
قبل از ساکن

٢ــ توانايی خواندن کلمات و عبارات قرآنی درس
٣ــ عالقه به خواندن روزانه ی قرآن کريم

وسايل آموزشی: 
لوحه ی آموزشی روز شانزدهم

روش تدريس و ارزش يابی
الف) روش تدريس کلمات دارای حروف ناخوانای «و ا ی» 

قبل از ساکن
١ــ نصب لوحه ی روز شانزدهم

کلمات ابوالقاسم، بيت المقدس و نهج البالغه را از روی لوحه 
نشان دهيد و از دانش آموزان بخواهيد که آن ها را بخوانند.

٢ــ از دانش آموزان سؤال کنيد: در اين سه کلمه، کدام حروف خوانده نمی شوند؟ دانش آموزان پس از دقت، پاسخ می دهند 
«و»، «ا»، «ی».

ناخوانا  ساکن آمده اند،  گفتيد، در اين کلمات حروف «و»، «ا» و «ی» که قبل از حرف  بگويد: همان طور که  ٣ــ سپس معلم 
هستند؛ در کلمات قرآنی نيز حروف «و ا ی» بدون حرکت قبل از ساکن ناخوانا هستند.

٤ــ آن گاه از دانش آموزان بخواهد که اين ترکيب ها رابخوانند:
ِذی اۡلَعۡرِش َعَلی اۡلَغۡيِب  َاۡهَل اۡلَبۡيِت 

خوانده  نوشته می شد، ولی  توخالی (يا آبی)  شکل  قرآنی، اين حروف به  ترکيب های  تاکنون در اين نوع  ادامه دهد:  معلم  ٥ ــ 
نمی شد. از اين به بعد اين حروف، در صورتی توپر (سياه) نوشته شده باشند، با هم خوانده نمی شوند؛ مانند:

ِذی اۡلَعۡرِش َعَلی اۡلَغۡيِب  َاۡهَل اۡلَبۡيِت 
ب) آموزش تمرين دوم به روش دروس قبل
ج) آموزش تمرين سوم به روش دروس قبل

انس با قرآن در خانه
معلم در پايان درس، تذکر دهد که همين امروز در منزل تمرين های اّول و دوم را حداقل يک بار برای اعضای خانواده ی خود 

با صدای بلند بخوانند.



٧٧

الف) ترجمه ی عبارات قرآنی تمرين اّول
٢ــ و او (خدا) برتر و بزرگ است. ١ــ و عاقبت (خير) برای (اهل) تقواست. 

٤ــ خارج می کند (بيرون می آورد) زنده را از مرده. ٣ــ قطعًا مؤمنان برادران يکديگرند. 
٥  ــ پروردگارا، داوری کن ميان ما و ميان قوم ما به حق که تو بهترين داوری.

٦  ــ حق را با باطل نياميزيد و حق را نپوشانيد. 
٧ــ و بخشيد مال را با عالقه ای که به آن داشت، به خويشاوندان و يتيمان و نيازمندان.

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم
ترجمه ی اين عبارات قرآنی را کامل کنيد.

َنِبّی: پيامبر َموت: مرگ  ُيحيی: زنده می کند 
نساء، ٣٤ َه کاَن َعـِلـيـا َکـبيـًرا  ١ــ ِانَّ اللّٰ

… … … … …  و … … …   .
روم، ١٩ ٢ــ َو ُيخـِرُج الـَمِيّـَت ِمـَن الـَحِیّ َو ُيحـِيی اَالرَض َبعـَد َموِتـها 

و… … … … …  را … … … و … … … … … را … … …  .
مريم، ٣٠ ِه ءاتاِنَی١ الـِکـتاَب َو َجـَعـَلـنٰی َنِبيا  ٣ــ قـاَل ِاّنی َعبـُد اللّٰ

… … … … … هستم… … … …   و … … … …   .

١ــ ءاتانی = ءاتٰی + ن + ی؛ هرگاه ضمير «ی» بعد از فعل بيايد حرف «نـ» بين فعل و اين ضمير قرار می گيرد اما در معنا تأثير ندارد؛ مانند همين فعل و نيز فعل «َجَعَلنی» که 
عبارت  است ازَجَعَل + نـ + ی. 

اى معلم 
دانستنى ه



٧٨

روز هفدهم
اهداف: 

١ــ توانايی خواندن کلمات دارای حروف ناخوانای «و ا ی» 
قبل از ساکن

٢ــ توانايی خواندن کلمات و عبارات قرآنی درس
٣ــ عالقه به خواندن روزانه ی قرآن کريم

وسايل آموزشی: 
لوحه ی آموزش قرآن

روش تدريس و ارزش يابی
الف) آموزش تمرين اّول به روش دروس قبل
ب) آموزش تمرين دوم به روش دروس قبل

انس با قرآن در خانه 
در پايان درس، دانش آموزان را تشويق کنيد که همين امروز 

در خانه، کلمات و عبارات درس را برای اعضای خانواده ی خود با صدای بلند بخوانند.

دانش آموزان خود را به خواندن روزانه ی قرآن کريم تشويق کنيم.



٧٩

الف) ترجمه ی عبارات قرآنی تمرين دوم
٢ــ پس منتظر باشيد، قطعًا من همراه شما از منتظرانم. ١ــ و قطعًا لشکر ما پيروز و چيره اند. 

٤ــ نمی خواهم (طلب نمی کنم) خير اصالح (امور) تا آن چه می توانم. ٣ــ پس قطعًا تمسک جست به دستگيره ی محکم. 
٥  ــ برای چه کسی است فرمانروايی، امروز؟ برای خدای واحد قدرتمند.

٦  ــ و بگذر (عفو کن) از ما و بيامرز ما را و رحم کن برما.
٧ــ تو موال و سرپرست ما هستی پس ياری و پيروی کن ما را بر گروه کافران.

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم
ترجمه ی اين عبارات قرآنی را کامل کنيد.

غاِفر: آمرزنده َوِلّی: سرپرست، دوست   ُمفِسد: فسادکار، تبهکار  ِاسَتغِفر: آمرزش بخواه  َعن: از 
آل عمران، ١٥٩ ١ــ َفاعـُف َعنـُهم َو اسـَتغـِفر َلـُهم 

… … … …    و … … … … … .
َعنکبوت، ٣٠ ١ انـُصرنی٢ َعـَلی الـَقوِم الـُمفـِسـديـنَ  ٢ــ قاَل َرِبّ

. … … … … … … … … … … … … … … … …
َاعراف، ١٥٥ ٣ــ َانــَت َوِلـيُّـنــا َفـاغـِفــرَلـنــا َو ارَحـمـنــا َو َانـَت َخيـُر الـغاِفـريـنَ 

… … … …  هستی  … … … را و … … بر … و  … … … … … هستی.

٢ــ ُانُصرنی = ُانُصر + نـ + ی: ياری کن مرا ١ــ َربِّ = َربی: ای پروردگار من، پروردگارا   

ان ظ ن از ا ش ا ًا

اى معلم 
دانستنى ه



٨٠

روز هجدهم
اهداف: 

١ــ توانايی خواندن کلمات دارای حروف ناخوانای «و ا ل ی» قبل 
از تشديد

٢ــ توانايی خواندن کلمات و عبارات قرآنی درس
٣ــ عالقه به خواندن روزانه ی قرآن کريم

وسايل آموزشی:
 لوحه ی آموزشی درس

روش تدريس و ارزش يابی
الف) روش تدريس کلمات دارای حروف ناخوانای «و ا ل ی» 

قبل از تشديد
١ــ نصب لوحه ی روز هجدهم

ِیّ بِن موَسی الّرضا را  هداء، َعِلِ ُد الشُّ هراء، َسِيّ کلماتی مانند: فاِطمُة الزَّ
از روی لوحه نشان دهيد و از دانش آموزان بخواهيد که آن ها را بخوانند.

٢ــ از دانش آموزان سؤال کنيد که در اين کلمات، کدام حروف ناخوانا هستند؟ دانش آموزان پس از دقت و جست وجو، پاسخ 
می دهند: «و ا ل ی» 

٣ــ سپس معلم ادامه دهد: همان طور که گفتيد در اين کلمات، حروف «و»، «ا»، «ل» و «ی» که قبل از تشديد آمده اند، ناخوانا 
هستند. در کلمات قرآنی نيز حروف «والی» بدون حرکت قبل از تشديد خوانده نمی شوند.

ـ آن گاه از دانش آموزان بخواهد که اين ترکيب ها را بخوانند: ٤ـ
َوَاطيُعواالرَّسوَل َواتَُّقوااللّٰهَ  ماء  ِاَلی السَّ َوالّطاِرِق  ِلـلّناِس 

تاکنون در اين نوع ترکيب های قرآنی، اين حروف به شکل توخالی (يا آبی) نوشته می شد، ولی خوانده  ٥  ــ معلم ادامه دهد: 
نمی شد. از اين به بعد اين حروف در صورتی که توپر (سياه) نوشته شود، باز هم خوانده نمی شود؛ مانند:

َوَاطيُعواالرَّسوَل َو اتَُّقوااللّٰهَ  ماِء  ِاَلی السَّ َوالّطاِرِق  ِللـّناِس 

ب) آموزش تمرين دوم به روش دروس قبل
ج) آموزش تمرين سوم به روش دروس قبل

انس با قرآن در خانه 
معلم در پايان درس تذکر دهد که همين امروز در منزل تمرين های اّول و دوم را حداقل يک بار برای اعضای خانواده ی خود 

با صدای بلند بخوانند.



٨١

الف) ترجمه ی کلمات و عبارات  قرآنی تمرين اّول
نام حضرت يونس،      و تبعّيت کنيد مرا،      مهربان ترين مهربانان
صاحب رحمت،         برای او دين است،    و بر پاکنندگان نماز

١ــ آيا نيست صبح نزديک؟ 
٢ــ آگاه باشيد لعنت و نفرين خدا بر ستمگران.

٣ــ و خدا می خواند به سوی خانه ی سالمت و امنيت (بهشت).
٤ــ او کسی است که قرار داد برای شما شب را تا آرامش يابيد در آن و روز را روشن.

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم
ترجمه ی اين عبارات قرآنی را کامل کنيد.

ُتؤِمنوَن، ُتؤِمنوا: ايمان می آوريد، ايمان بياوريد ِعباد: بندگان، جمع َعبد  ِاذا: وقتی که  ُمرَسليَن: پيامبران 
يس، ٢٠ ِبـُعوا الـُمرَسـليـنَ  ١ــ قاَل يا َقوِم١ اتـَّ

… … … … … … … … … را. 
بقره، ١٨٦ ٢ــ َو ِاذا َســـَاَلـــَك ِعـبـــادی َعّنـی َفـِاّنی َقـريـٌب 

و… … …پرسيدند از تو … … … … … … … … هستم. 
حديد، ٨ ِه َو الــــرَّسوُل َيـــدعوُکم ِلـُتؤِمـنوا ِبـَرِبّـُکم  ٣ــ َومـاَلـُکم ال ُتؤِمـنـوَن ِباللّٰ

و چرا شما … … … … … …  در حالی که… … … را تا … … … … … . 

اى معلم 
دانستنى ه

١ــ َقوِم = َقومی



٨٢

روز نوزدهم
اهداف: 

«والی»  ناخوانای  حروف  دارای  کلمات  خواندن  توانايی  ١ــ 
قبل از تشديد

٢ــ توانايی خواندن کلمات و عبارات قرآنی درس
٣ــ عالقه به خواندن روزانه ی قرآن کريم

وسايل آموزشی:
لوحه ی آموزش قرآن

روش تدريس و ارزش يابی
الف) آموزش تمرين اّول به روش دروس قبل
ب) آموزش تمرين دوم به روش دروس قبل

انس با قرآن در خانه
در پايان درس، دانش آموزان را تشويق کنيد که همين امروز 
در خانه، کلمات و عبارات درس را برای اعضای خانواده ی خود با 

صدای بلند بخوانند.



٨٣

الف) ترجمه ی عبارات  قرآنی تمرين دوم
٢ــ سپس نجات می دهيم کسانی را که تقوا داشتند. ١ــ و تقوای او را پيشه کنيد و به پا داريد نماز را. 

٤ــ و هم نشينی کن با آن دو (پدر و مادر) در (امور) دنيا به خوبی. ٣ــ قطعًا خدا می آمرزد همه ی گناهان را. 
٦  ــ و زنان پاک برای مردان پاک و مردان پاک برای زنان پاک اند. ٥  ــ که عبادت کنيد خدا را و دوری کنيد از طاغوت. 

٧ــ و قطعًا زديم (آورديم) برای مردم در اين قرآن از هر مثلی.

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم
ترجمه ی اين عبارات قرآنی را کامل کنيد.

: که، اين که، قطعًا َانَّ ِاعَلموا: بدانيد 
نحل، ١٢٨ ذيـَن ُهم ُمحـِسـنونَ  ــَقــوا َو الـَّ ذيــَن اتـَّ ١ــ ِانَّ الـلّٰـــَه َمـَع الـَّ

… … … … …است که… … … … و … … … … …  هستند.
بقره، ٢٣٣ ـَه ِبما َتعـَمـلوَن َبـصيـرٌ  ُقــوا الــلّٰــَه َو اعـَلـموا َانَّ الـلّٰ ٢ــ َو اتـَّ

و… … … ی خدا را … … و … … … … … … … … … … .
آل عمران، ٣١ ِبـعــونــی١ ُيحـِببـُکـُم الــلّٰــُه َو َيغـِفر َلـُکم ُذنوَبـُکم  ٣ــ َفاتـَّ

… … … … تا دوست دارد … … و … … … … … … … را.  

سانی را که تقوا داشتند.

اى معلم 
دانستنى ه

١ــ فَاتَِّبعونی = فَـ + ِاتَِّبعوا + نـ + ی


