
١١٠

نکات انس با قرآن کريم (٣)
سوره  ابراهيم آيات ٣٥ تا ٤١ و دانستني ها معلّم

روش آموزش داستان «چشمه ی زمزم»

روش تدريس و ارزش يابی
الف) قبل از تدريس

١ــ خوب است آموزگار محترم قبًال حداقل يک بار متن داستان را با دقت بخواند و صحنه ها و نکات مهم را در ذهن خود 
مشخص کند تا هنگام بيان داستان به آن موارد تأکيد نمايد.

٢ــ در صورت دسترسی معلم به وسايل آموزشی مانند کارت های قصه گويی١ يا نوارهای تالوت آيات منتخب درس و يا فيلم ها 
و سی دی های آموزشی، آماده سازی و استفاده از آن ها در کالس درس توصيه می شود.

ب) حين تدريس
١ــ آموزگار ضمن گفت وگوی کوتاه با دانش آموزان درباره ی آيات درس و حضرت موسی عليه السالم آنان را به شنيدن داستان 

تشويق کند.
٢ــ معلم با اشاره به  آيات درس، داستان را به زبان ساده و کودکانه برای دانش آموزان بيان کند. بهتر است در حين بيان داستان 

توسط معلم کتاب های دانش آموزان بسته باشد تا توجه آنان به داستان بيش تر جلب شود.
٣ــ معلم از چند دانش آموز بخواهد که هر يک چند خط از داستان را از روی کتاب خود بخوانند.

٤ــ معلم از برخی از دانش آموزان درباره ی سير و نتايج داستان سؤال هايی را مطرح می کند. دقت شود از سخت گيری در اين 
مورد پرهيز شود. مالک مشارکت دانش آموزان در فعاليت قصه گويی است.

١ــ به فهرست معرفی کتب مفيد در انتهای همين کتاب مراجعه کنيد.



١١١

الف) برخی از کلمات و ترکيب هايی که خواندن آن ها به دقت بيش تری نيازمند است
دانش آموزان  از  است.  بيش تری  دقت  نيازمند  هم،  سر  پشت  مشّدد  حرف  دو  داشتن  دليل  به  کلمه  اين  خواندن  يَّتی؛  ُذِرّ ١ــ 

بخواهيد اگر الزم بود اين کلمه را آرام تر و حتی بخش بخش بخوانند.
بخش  بخش  يا  شمرده  شمرده  را  آن  که  بخواهيد  آن ها  از  خواندند،  اشتباه  را  ترکيب  اين  دانش آموزان  اگر  الّصالَة؛  ِلُيقيُموا  ٢ــ 

بخوانند.

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم
به کمک آموخته های قبلی و توضيحات زير، ترکيب ها و عبارت های آشنا و نيز آيات ٣٩ تا ٤١ درس را ترجمه کنيد.

١ــ معنای کلمات جديد
ِکَبر: کهن سالی، پيری    َوَهَب: بخشيد  

ُدعاء: دعا، درخواست  َسميع: شنوا، پذيرنده  
ُمقيم: اقامه کننده، برپادارنده  ِاجَعل: قرار ده  

َتَقبَّل: قبول کن، بپذير يَّة: فرزندان، نسل   ُذِرّ
َيقوُم: برپا می شود : پدر و مادرم    واِلَدیَّ

٢ــ َرِبّ اجَعلنی = َرّبی + ِاجَعل + نـ + ی: ای پروردگار من (پروردگارا) قرار بده مرا.
٣ــ ِمن ُذّرَيتی: از فرزندان من (نيز بر پا دارنده ی نماز قرار بده).

٤ــ ُدعاِء = ُدعائی: دعا و درخواست مرا.
٥  ــ َيوَم َيقوُم الِحساُب: روزی که برپا می شود حساب (روز قيامت).

اى معلم 
دانستنى ه



١١٢

نکات انس با قرآن کريم(٤)
 سوره  اسراء آيات ٢١ تا ٢٧ و دانستني ها معلّم

روش آموزش پيام قرآنی 
«َو بِاۡلوالَِدۡيِن ِاۡحسانًا»؛ 

به پدر و مادر خود نيکی کنيد.
١ــ ابتدا از يک يا چند دانش آموز بخواهيد که پيام و ترجمه ی آن را بخواند.

٢ــ سپس توجه دانش آموزان را به تصاوير کتاب جلب کنيد به آن ها فرصت کوتاهی دهيد که درباره ی تصاوير داستانی بگويند 
يا درباره ی آن ها با هم گفت وگو کنند و نظر خود را برای دوستانشان در کالس بيان کنند. 

٣ــ در پايان می توان از آن ها خواست فهرستی از کارهای خوبی را که شايسته است برای پدر و مادر انجام دهند، بنويسند.
اگر فرصت کافی داريد، از چند نفر بخواهيد که نوشته های خود را بخوانند.

انتظار می رود دانش آموزان به موارد زير اشاره کنند:
ــ خداوند به خوبی کردن و کمک کردن به پدر و مادر دستور داده است.

ــ بايد به پدر و مادر خود احترام بگذاريم.
ــ خداوند کسانی را که به حرف پدر و مادر خود گوش می کنند، دوست دارد و به آنان پاداش می دهد. 

روش پيشنهادی
آموزگار از قبل پيام قرآنی درس را روی يک برگه ی A٤ درشت بنويسد و به تعداد دانش آموزان تکثير کند و در جاميزی آن ها 
بگذارد، وقتی دانش آموزان در جای خود مستقر شدند از آن ها بخواهد پيام مورد نظر را روی ميز گذاشته و بخوانند و پس از طی 

مراحل فوق الذکر برگه را به دلخواه تزيين کرده و به والدين خود هديه بدهند.



١١٣

اى معلم 
دانستنى ه

الف) برخی از کلمات و ترکيب هايی که خواندن آن ها به دقت بيش تری نيازمند است
١ــ لَۡالِٔخَرةُ ؛ اگر دانش آموزان اين کلمه را اشتباه خواندند، آن را روی تخته بنويسيد. آن گاه با اشاره ی درست توجه دانش آموزان 

را به بخش های اين کلمه جلب کنيد.
ِخَرة» عمل کنيد. ٢ــ ِلۡالَّوابيَن؛ اگر دانش آموزان اين کلمه را اشتباه خواندند، برای صحيح خوانی آن، مانند کلمه ی «َلالٔۡ

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم 
به کمک آموخته های قبلی و توضيحات زير، ترکيب ها و عبارت های آشنا و نيز دو آيه ی ٢٦ و ٢٧ درس را ترجمه کنيد. 

١ــ معنای کلمات جديد
َذالُقربٰی: خويشان ءاِت: بپرداز، ببخش    

ر: ولخرجی و اسراف نکن   الُتَبِذّ بيل: در راه مانده   ِابَن السَّ
رين: افراد ولخرج و اسراف کار  ُمَبِذّ َتبذير: ولخرجی و اسراف کردن 

ِاخوان: برادران
ر َتبذيرًا: و ولخرجی و اسراف نکن؛ َتبذيرًا مصدر است و برای تأکيد معنای فعل قبل از خودش آمده است. ٢ــ َوالُتَبِذّ

٣ــ کانوا: هستند؛ «کاَن» و «کانوا» در بسياری از عبارات به صورت «است» و «هستند» معنا می شوند.

امام رضا عليه الّسالم فرمودند:

« « بدون وضو به آيات قرآن دست نزنيدبدون وضو به آيات قرآن دست نزنيد..»»٭

٭ تهذيب، ج ١، ص ١٢٧



١١٤

نکات انس با قرآن کريم (٥)
سوره  آل عمران آيات ٥٥ تا ٦٠ و دانستني ها معلّم

روش آموزش پيام قرآنی 
ُه ال ُيِحبُّ الّظالِميَن»؛  «َوالّلٰ

خدا ستمگران را دوست ندارد.

روش پيشنهادی
که  را  کسانی  از  فهرستی  خود  گروه های  در  بخواهيد  دانش آموزان  از  ١ــ 

خدا آن ها را دوست ندارد، تهيه کنند (دو دقيقه).
٢ــ بعد نظرات گروه ها را جويا شويد و روی تابلوی کالس بنويسيد. (يک دقيقه)

٣ــ سپس از آن ها بخواهيد کتاب درسی خود را باز کنند و پيام و معنی آن را با صدای بلند بخوانند.
٤ــ آن گاه بار ديگر گروه ها درباره ی تصوير کتاب گفت وگو کنند و نظرات خود را برای دوستانشان بيان کنند.

انتظار می رود دانش آموزان به موارد زير اشاره کنند:
ــ مصاديقی از ستمگری را بيان کنند.
ــ خداوند ستمگران را دوست ندارد.

ــ مردم به افراد ستمگر اعتماد ندارند و با آن ها دوستی نمی کنند.

٭ بحاراالنوار، ج ٩٢، ص ٢٠٤، حديث ٣١

امام حسن مجتبى عليه الّسالم فرمودند:

« « هرکس قرآن بخواند، يک دعای او در نزد خدا، هرکس قرآن بخواند، يک دعای او در نزد خدا، 

دير يا زود قبول می شوددير يا زود قبول می شود..»»٭



١١٥

اى معلم 
دانستنى ه

الف) برخی از کلمات و ترکيب هايی که خواندن آن ها به دقت بيش تری نيازمند است
َيَك و َفُيَوّفيِهۡم؛ به علت نزديک بودن مخرج «و» و «ف» بعضی از دانش آموزان در تلفظ اين دو کلمه مشکل خواهند  کلمات ُمَتَوِفّ

داشت. با بخش بخش خواندن آن ها؛ اين مشکل را رفع کنيد.

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم
به کمک آموخته های قبلی و توضيحات زير، ترکيب ها و عبارت های آشنا و نيز آيات ٥٧ تا ٦٠ درس را ترجمه کنيد.

١ــ معنای کلمات جديد
ُاجور: جمع َاجر، پاداش ها ُيَوّفی: به طور کامل می پردازيد   
ِذکر: يادآوری، پند، قرآن  َتتلوا: می خوانيم، تالوت می کنيم            

َکـ: مانند  َمَثل: َمثل، داستان  
َيکوُن: می باشد  ُکن: باش  

ُممَتريَن: شک کنندگان الَتُکن: نباش  
لَِك َنتلوُه َعَليَك: اين ها که بر تو می خوانيم. ٢ــ ذٰ



١١٦

دانستنى هاى معلم 

 نکات انس با قرآن کريم (٦)
سوره  طه آيات ١٣ تا ٤٨ و دانستني ها معلّم

روش آموزش داستان «پيامبری حضرت موسی عليه السالم»

روش تدريس و ارزش يابی
به روش آموزش داستان چشمه ی زمزم مراجعه شود.

٭ اصول کافی، ج٢، ص ٤٩٨

امام صادق عليه الّسالم فرمودند: 

« « خانه ای که در آن قرآن خوانده می شود،خانه ای که در آن قرآن خوانده می شود،
برکاتش زياد می گرددبرکاتش زياد می گردد..»»٭

الف) برخی از کلمات و ترکيب هايی که خواندن آن ها به دقت بيش تری نيازمند است
نََّك؛ در اين کلمه دو حرف مشدد پشت سر هم آمده است از اين رو برخی از دانش آموزان امکان دارد در خواندن آن  ١ــ َيُصدَّ

دچار اشتباه شوند. از ايشان بخواهيد با بخش بخش خواندن آن اين مشکل را رفع کنند.
٢ــ ِلُنِرَيَك؛ گاهی کلماتی که فاقد صداهای کشيده هستند به علت تعدد و تنوع حرکات کوتاه، مشکل تر خوانده می شوند. از 

دانش آموزان بخواهيد با دقت بيش تر در حرکات کوتاه، کلمه را آرام و حتی بخش بخش و به شکل صحيح بخوانند.



١١٧

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم 
به کمک آموخته های قبلی و توضيحات زير، ترکيب ها و عبارت های آشنا و نيز آيه ی ١٤ و ٢٤ تا ٢٨ درس را ترجمه کنيد. 

١ــ معنای کلمات جديد
ُاحُلل: بگشای  ُاعُبد: عبادت کن   َاِقم: به پادار                   

ِاشَرح: فراخ کن، وسعت ببخش   َطغٰی: طغيان و سرکشی کرد  ِاذَهب: برو 
ُعقَدة: گره، لکنت زبان        ر: آسان ساز   َيِسّ َصدر: سينه  

َيفَقهوا: (تا) بفهمند ِلسان: زبان 
٢ــ ِانَّنی = ِانَّ + نـ + ی: قطعًا من.

٣ــ َفاعُبدنی = َفـ + ُاعُبد + نـ + ی: پس عبادت کن مرا.
٤ــ لِِذکری = لِـ + ِذکر + ی: برای ياد من.



١١٨

نکات انس با قرآن کريم (٧)
سوره  مائده آيات ٤٨ تا ٥٠ و دانستني ها معلّم

روش آموزش پيام قرآنی 
«َفاۡسَتِبُقوا اۡلَخۡيراِت»؛ 

سعی کنيد کارهای خوب را زودتر از ديگران انجام دهيد.

١ــ از دو يا سه دانش آموز بخواهيد که پيام را همراه با ترجمه ی آن بخوانند.
٢ــ دانش آموزان به صورت گروهی (مثًال دانش آموزان يک ميز، يا يک گروه) درباره ی پيام قرآنی فکر و گفت وگو کنند.

٣ــ با توجه به وقت، از چند گروه بخواهيد که نظرات گروه خود را برای کالس بيان کنند.
تذکر: در تدريس پيام قرآنی توجه به دو نکته ی زير ضروری است:

اوًال به دانش آموزان فرصت دهيد که پس از تفکر و گفت وگو درباره ی پيام قرآنی، نظر خود را برای ديگران بيان کنند. هرچه 
دانش آموزان بيش تر سخن بگويند و معلم در نقش هدايت گر ظاهر شود، بهتر از آن است که وی مطالب زيادی را برای دانش آموزان 

بيان کند.
ثانيًا در زنگ انشا، نقاشی و خوش نويسی زمينه ی نوشتن و نقاشی کردن و قّصه نويسی را فراهم کنيد. در تدريس پيام قرآنی اين 

درس يا درس های ديگر می توانيد از روش های ابتکاری و جذاب ديگری استفاده کنيد.

روش پيشنهادی
انتظار می رود پس از گفت وگو نتايج زير حاصل شود:

ــ کارهای خوب را زودتر از ديگران انجام دهيم.
ــ انجام کارهای خوب، ديگران را به اين کارها تشويق می کند و عمل نيک جنبه ی عمومی پيدا می کند.

ــ چون همه دوست دارند هرچه زودتر کارهای خوب را انجام دهند، اين کارها به سرعت انجام می شود.



١١٩

اى معلم 
دانستنى ه

الف) برخی از کلمات و ترکيب هايی که خواندن آن ها به دقت بيش تری نيازمند است
ۡئُکۡم، خواندن اين دو کلمه به علت نداشتن حرکت بلند (ا ی و) برای برخی از دانش آموزان مشکل است از آن ها  ١ــ ِلَيبُلَوُکۡم؛ َفُيَنِبّ

بخواهيد ضمن دقت به حرکات حروف اين دو کلمه، آن را بخش بخش بخوانند.
در  است.  مشکل  دانش آموزان  از  برخی  برای  آن  بخش های  زياد  تعداد  علت  به  ترکيب  اين  خواندن  اۡلَخيراِت؛  َفاۡسَتِبقُوا  ٢ــ 

صورت نياز با ترغيب  آن ها به بخش خوانی اين مشکل رفع خواهد شد.

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم
به کمک آموخته های قبلی و توضيحات زير، ترکيب ها و عبارت های آشنا و نيز آيه ی ٥٠ درس را ترجمه کنيد.

١ــ معنای کلمات جديد
جاِهِليَّة: جاهليت، دوران جهل و نادانی  ُحکم: حکم، قانون 

َاحَسن: بهتر، بهترين َيبغوَن: طلب می کنند، می جويند 
٢ــ َاَفُحکَم = َا + َفـ + ُحکم: پس آيا حکم …؛ در عربی کلمات استفهام هميشه در اّول جمله می آيد، ولی در فارسی کلماتی 

مانند «پس»، «و»، «سپس» و … معموًال قبل از کلمات استفهام می آيند.
ِه ُحکمًا: و چه کسی بهتر است از خدا در حکم کردن. ٣ــ َو َمن َاحَسُن ِمَن الّلٰ

٭ نهج البالغه، خطبه ی ١٧٦

امام على عليه الّسالم فرمودند:
« « در قرآن، بهار دل ها و چشمه های دانش استدر قرآن، بهار دل ها و چشمه های دانش است..»»٭



١٢٠

نکات انس با قرآن کريم(٨)
 سوره  طه آيات ١١٤ تا ١٢٢ و دانستني ها معلّم

روش آموزش پيام قرآنی 
«َو ُقۡل َرّب ِزۡدنی ِعۡلمًا»؛ 

پروردگارا، علم و دانش مرا زياد کن.
١ــ ابتدا از يک يا چند دانش آموز بخواهيد پيام قرآنی و معنی آن را با صدای بلند بخواند تا ديگران آن را تکرار کنند.

٢ــ از گروه ها بخواهيد درباره ی پيام با يکديگر گفت وگو کنند و نظر خود را برای دانش آموزان ديگر بيان کنند. 
٣ــ شما نيز درباره ی ارزش علم آموزی با آنان به گفت وگو بپردازيد، توجه داشته باشيد نقش شما بيش تر در جهت هدايت بحث 

است و نتيجه گيری برعهده ی دانش آموزان است.
انتظار می رود پس از گفت وگو به موارد زير اشاره کنند:

ــ از خداوند بخواهيم که توفيق علم آموزی را به ما عنايت کند.
ــ از طريق دانش افزايی بيش تر و بهتر می توانيم به جامعه خدمت کنيم.

ــ خوب است اين دعا را در قنوت نماز بخوانيم. 

روش پيشنهادی
تصاويری از چند دانشمند به کالس ببريد (دکتر حسابی، ابن سينا و …) و درباره ی خدماتی که دانشمندان به بشريت کرده اند، 

گفت وگو کنيد.



١٢١

اى معلم 
دانستنى ه

الف) برخی از کلمات و ترکيب هايی که خواندن آن ها به دقت بيش تری نيازمند است
؛ برخی از دانش آموزان اين کلمه را «َعدو» می خوانند و به عالمت تشديد حرف «واو» دقت نمی کنند. توجه آن ها را به  ١ــ َعُدوٌّ

عالمت تشديد جلب کنيد.
٢ــ َسۡو ءاُتُهما؛ در اين کلمه برخی از دانش آموزان به عالمت سکون «واو» و هم چنين همزه «ءا» توجه نمی کنند، با نوشتن اين 

کلمه روی تخته و اشاره ی صحيح توجه آن ها را به عالمت سکون «واو» و همزه «ءا» جلب کنيد.

ب) گامی به سوی درک معنای قرآن کريم
به کمک آموخته های قبلی و توضيحات زير، ترکيب ها و عبارت های آشنا و نيز آيات ١١٧،١١٦ و ١٢٠ درس را ترجمه کنيد. 

١ــ معنای کلمات جديد
َمالِئَکة: فرشتگان، جمع َمَلك   ُقلنا: گفتيم  

َسَجدوا: سجده کردند   ُاسُعِدوا: سجده کنيد  
: خارج نکند الُيخِرَجنَّ َابٰی: امتناع ورزيد، سرپيچی کرد 

َتشقٰی: به مشقت و سختی می افتی   کُما: شما دونفر 
: راهنمايی کنم   َاُدلُّ َوسَوَس: وسوسه کرد 
ُخلد: جاودانگی َشَجَرة: درخت 

َيبلٰی: کهنه می شود، از بين می رود
٢ــ ُقلنالِـ: گفتيم به؛ حرف «ِلـ» به معنای «برای» است اما با افعال از خانواده ی «قاَل» به صورت «به» معنا می شود؛ مانند: و 

قال موسی ِلَقوِمه ی: و گفت موسی به قومش.
٣ــ ُملٍك ال َيبلٰی: فرمانروايی بی زوال (هميشگی و ماندگار).

رسول گرامى اسالم صّلى اهللا عليه و آله فرمودند:

 « « قرآن را بخوانيد و از آن کمک بگيريدقرآن را بخوانيد و از آن کمک بگيريد..»»٭

٭  مستدرک الوسائل، ج ٤، ص ٢٤٥



١٢٢

نکات انس با قرآن کريم (٩)
سوره  طه آيات ٤٠ تا ٥٠ و دانستني ها معلّم

روش آموزش داستان «به سوی مبارزه ی بزرگ»

روش تدريس و ارزش يابی
به روش آموزش داستان چشمه ی زمزم مراجعه شود.



١٢٣

اى معلم 
دانستنى ه

الف) برخی از کلمات و ترکيب هايی که خواندن آن ها به دقت بيش تری نيازمند است
ۡيناَك؛ برخی از دانش آموزان به عالمت سکون «يا» دقت نمی کنند و آن بخش را «عجب» می خوانند. توجه آن ها را به  ١ــ َفَنجَّ

عالمت تشديد حرف «ج» و هم به عالمت سکون «يا» جلب کنيد.
٢ــ َواۡصطَنعُتَك؛ خواندن اين کلمه به علت آن که حرکت بلند (ا و ی) ندارد. برای دانش آموزان متوسط مشکل است. از آن ها 

بخواهيد اين کلمه را به آرامی به صورت بخش بخش بخوانند.
٣ــ َفۡأِتياُه؛ برخی از دانش آموزان به همزه ی ساکن «ۡأ» و کسره حرف «تا» دقت نمی کنند و اين کلمه را اشتباه می خوانند. توجه 

آن ها را به اين دو مطلب جلب کنيد.
را  آن  درست  تلفظ  همزه،  درس  به  مراجعه  با  دارند.  مشکل  ساکن «ۡئـ»  همزه ی  تلفظ  در  دانش آموزان  از  برخی  ِجۡئناك؛  ٤ــ 

آموزش دهيد.

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم
به کمک آموخته های قبلی و توضيحات زير، ترکيب ها و عبارت های آشنا و نيز آيات ٤٣، ٤٦،  ٤٩ و ٥٠ را ترجمه کنيد.

١ــ معنای کلمات جديد
الَتخافا: نترسيد (شما دو نفر)   ِاذَهبا: برويد (شما دو نفر)  

َارٰی: می بينم   َاسَمُع: می شنوم   
َاعطٰی: بخشيد به

٢ــ َخلَقه و: آفرينش آن را ( آن چيز را).



١٢٤

نکات انس با قرآن کريم (١٠)
 سوره  حج آيات ٧٤ تا ٧٨ و دانستني ها معلّم

روش آموزش پيام قرآنی 
«َو اۡفَعُلوا اۡلَخۡيَر َلَعلَُّکۡم ُتۡفِلحوَن»؛ 

کار خوب انجام دهيد تا موّفق و پيروز شويد. 

روش پيشنهادی
١ــ برای آموزش اين پيام مناسب است ابتدا از تصاوير کتاب استفاده کنيد. از دانش آموزان بپرسيد هر يک از تصاوير درباره ی 

چيست؟ 
٢ــ وقتی دانش آموزان در اين باره فکر کردند و با هم به گفت و گو پرداختند، از آنان بخواهيد نظرات خود را بيان کنند.

٣ــ با توجه به گفته های آنان بيان کنيد که خداوند درباره ی کارهای خوب در قرآن به ما سفارش کرده است. اکنون به پيام قرآنی 
درس توجه کنيد و برای خود زمزمه کنيد. 

٤ــ سپس از يک يا چند دانش آموز بخواهيد پيام قرآنی را همراه با ترجمه ی آن با صدای بلند بخواند.
انتظار می رود که دانش آموزان به موارد زير اشاره کنند:

ــ برای موفق شدن در زندگی بايد کارهای خوب انجام دهيم.
ــ تالش و کوشش در جهت انجام کارهای خوب پيروزی و موفقّيت را به دنبال دارد.



١٢٥

اى معلم 
دانستنى ه

الف) برخی از کلمات و ترکيب هايی که خواندن آن ها به دقت بيش تری نيازمند است
به  بخواهيد  آن ها  از  می خوانند.  اشتباه  دانش آموزان  برخی  را  کاَة»  الزَّ و «ءاُتوا  الَة»  الصَّ و «َفَاقيُموا  َه»  اللّٰ و  َقَدُرو  ترکيبات «ما 

حروف ناخوانا دقت کنند و در صورت نياز آن ها را بخش بخش بخوانند.

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم 
به کمک آموخته های قبلی و توضيحات زير، ترکيب ها و عبارت های آشنا و نيز آيات ٧٥ تا ٧٧ را ترجمه کنيد. 

١ــ معنای کلمات جديد
َايدی: دستان، جمع َيد  َيصَطفی: بر می گزيند، انتخاب می کند 

ُترَجُع: باز گردانده می شود  َخلف: پشت سر 
ِارَکعوا: رکوع کنيد ُامور: کارها، جمع َامر 

: تا، شايد، اميد است  َلَعلَّ ِافَعلوا: انجام دهيد 
ُتفِلحوَن: رستگار می شويد

٢ــ َبيَن َايديِهم: پيش رويشان.
٣ــ َو افَعلُوا الَخير: و کار خوب انجام دهيد.

٤ــ َلَعلَُّکم ُتفِلحوَن: تا شما رستگار شويد؛ با توجه به ساير اجزاِء جمله گاهی فعل مضارع ِاخباری ( مانند: رستگار می شويد) 
به صورت التزامی (مانند رستگار شويد) معنا می شود.



١٢٦

نکات انس با قرآن کريم (١١)
سوره ها قدر و زلزال و دانستني ها معلّم

روش آموزش پيام قرآنی 
ٍة َخۡيًرا َيَره و»؛  «َفَمۡن َيۡعَمۡل ِمۡثقاَل َذرَّ

هرکس ّذره ای خوبی کند، نتيجه ی کارش را می بيند.
ا َيَره و»؛  ٍة َشر «و َمۡن َيۡعَمۡل ِمۡثقاَل َذرَّ

و هرکس ّذره ای بدی کند، نتيجه ی کارش را می بيند.

روش پيشنهادی
١ــ دانش آموزان را گروه بندی کنيد (هرگروه حداکثر ٣ نفر).

٢ــ از قبل پيام قرآنی را روی چند کاغذ (يا مقوا) بنويسيد و به هر گروه يک 
برگ از آن را تحويل دهيد. 

٣ــ هر يک از افراد گروه به آرامی پيام را برای خود زمزمه کند و معنای آن را 
بخواند.

٤ــ سپس افراد هر گروه با توجه به تصاوير کتاب درباره ی پيام با يکديگر به گفت وگو بپردازند (بين پنج الی هشت دقيقه).
٥  ــ آن گاه از يک يا چند گروه درباره ی نتايج حاصل از گفت وگو نظرخواهی کنيد.

٦  ــ هر فردی که از گروه (با نظر ساير افراد) به عنوان سخنران گروه انتخاب شد، ابتدا پيام را همراه با ترجمه ی آن با صدای بلند 
بخواند سپس نظر گروه را ارائه دهد.

انتظار می رود نتايج زير پس از گفت وگو در کالس به دست آيد:
ــ اگر کسی بدی کند، اّول به خودش بدی کرده است؛ زيرا ديگران با او دوستی نمی کنند.

ــ افرادی که خوبی می کنند، شادمان اند و ديگران دوستشان دارند.
ــ در کارهای کوچک خود نيز بايد دقيق باشيم، زيرا کم ترين بدی هم در روز جزا مورد حساب قرار می گيرند.

ــ از انجام کوچک ترين کار خوب هم دريغ نکنيم؛ زيرا محاسبه می شود.
ــ کارهای خوب پاداش خوب دارد و خدا آن را دوست دارد و کارهای بد را خدا دوست ندارد و سرانجام باعث آبروريزی 

می شود؛ «چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشيمانی».
کنی خود  به  کنی  کنیهرچه  بد  و  نيک  همه  گر 

شعر زير را به دانش آموزان آموزش دهيد تا دسته جمعی در کالس بخوانند.
انــجام بــده کــار خوبای گــل نــاز و محبوب
ارزشهــم ريــز و هم درشتش داره  هـمـيشـــه 
خـــدا دوستش می دارهکــم يــا زيــاد نــــداره
هر کار خوب هست زياد١هــرگــز نبــر تـو از ياد

١ــ شاعر: س.رضايی ــ نهج البالغه برای کودکان جلد ٦ ــ نشر برکات اهل بيت



١٢٧

الف) برخی از کلمات و ترکيب هايی که خواندن آن ها به دقت بيش تری نيازمند است
و  ساکن «الم»  عالمت  به  را  آن ها  توجه  می خوانند.  به صورت «ال»  را  ترکيب «ِۡال»  دانش آموزان  از  برخی  اِۡالنساُن؛  قاَل  ١ــ 

کسره ی «الف» در شکل «ِۡال» جلب کنيد و از آن ها بخواهيد الم ساکن (ۡلـ) را با حرف «َل» قبل از آن بخوانند.
٢ــ ِلُيَرۡوا؛ برخی از دانش آموزان اين کلمه را «ِلَيروا» می خوانند. توجه آن ها را به حرکات کوتاه هر يک از حروف جلب کنيد. 

دقت کنيد که واو ساکن (ۡو) بعد از فتحه به صورت نرم ادا شود.

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم
به کمک آموخته های قبلی و توضيحات زير، ترکيب ها و عبارت های آشنا، آيات درس و نيز سوره ی قدر را ترجمه کنيد.

١ــ معنای کلمات جديد
َشهر: ماه  َالف: هزار  َادرٰی: آگاه کرد 

ِاذن: اجازه  روح: فرشته ی بزرگ و عالی مقام الهی  ُل: نازل می شود   َتَنزَّ
َحّتٰی: تا  ِهَی: او، آن  َسالم: درود و سالمتی 

َفجر: سپيده دم، صبح َمطَلع: طلوع 
٢ــ ِاّنا َانزلناُه:قطعًا ما نازل کرديم آن را (قرآن را).

٣ــ ما َادراَك: چه چيز آگاه کرد تو را، تو چه می دانی.
٤ــ ما َليَلُة الَقدِر: چيست شب قدر.

ُل الَمالِئَکُة: نازل می شود فرشتگان ← نازل می شوند فرشتگان؛ هرگاه پس از فعل مفرد فاعل آن جمع باشد، فعل  ٥  ــ َتَنزَّ
به صورت جمع معنا می شود.

٦  ــ َسالٌم ِهَی: سالمتی است آن (شب).

ری نيازمند است
و ساککن ««الالالم»  عالمت  به  را  آن ها  توجه  خوانند. 

آ َ

اى معلم 
دانستنى ه

٭ مستدرک الوسائل، ج ٤، ص ٢٣٩

پيامبر اكرم صّلى اهللا عليه و آله فرمودند: 

« « بهترين شما کسی است که قرآن را فراگيردبهترين شما کسی است که قرآن را فراگيرد
و به ديگران هم بياموزدو به ديگران هم بياموزد..»»٭



١٢٨

نکات انس با قرآن کريم (١٢)
 سوره  شعراء آيات ٤٠ تا ٥١ و دانستني ها معلّم

روش آموزش داستان «پيروزی حضرت موسی عليه السالم»

روش تدريس و ارزش يابی
به روش آموزش داستان چشمه ی زمزم مراجعه شود.

رسول اكرم صّلى اهللا عليه و آله فرمودند:

« « هرکسی در کودکی قرآن بخواند، به اوهرکسی در کودکی قرآن بخواند، به او
عقل و دانش داده می شود.عقل و دانش داده می شود.»»٭

٭ کنز الُعّمال، ج ١، ص ٥٤٧



١٢٩

الف) برخی از کلمات و ترکيب هايی که خواندن آن ها به دقت بيش تری نيازمند است
١ــ َيۡأِفکوَن؛ برخی دانش آموزان اين کلمه را «ياِفکوَن» می خوانند با اشاره ی درست به بخش «َيۡأ» اشتباه آن ها را رفع کنيد.

آن ها  از  است  مشکل  دانش آموزان  برخی  برای  بلند  حرکات  نداشتن  علت  به  َبنَُّکۡم»  َصِلّ «َالُ و   « َقِطَعنَّ «َالُ کلمات  خواندن  ٢ــ 
بخواهيد اين کلمات را به آرامی و در صورت نياز به صورت بخش بخش بخوانند.

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم 
به کمک آموخته های قبلی و توضيحات زير، ترکيب ها و عبارت های آشنا و نيز آيات ٤١،  ٤٧ و ٤٨ درس را ترجمه کنيد. 

١ــ معنای کلمات جديد
قالوا: گفتند  َسَحَرة: جادوگران، جمع ساِحر  

غاِلب: چيره، پيروز ُکّنا: بوديم، هستيم  
َحَرُة: آمد جادوگران ← آمدند جادوگران. ٢ــ جاَء السَّ

٣ــ ِان ُکّنا َنحُن الغالِبيَن؛ اگر بوديم ما پيروز؛ هر چند «غاِلبيَن» جمع و به معنای افراد پيروز است اما بهتر است از چنين 
مواردی به صورت مفرد معنا شود.

اى معلم 
دانستنى ه



١٣٠

نکات انس با قرآن کريم (١٣)
ٰ آيات ٣٦ تا ٤٤ و دانستني ها معلّم سوره  شور

روش آموزش پيام قرآنی 
«َو َاۡمُرُهۡم شورٰی َبـۡيَنُهۡم»؛ 

افراد با ايمان، کارهای خود را با مشورت يکديگر انجام می دهند.

روش پيشنهادی
١ــ پيام قرآنی را به صورت جورچين (پازل) فراهم کنيد (جورچين ها به تعداد گروه های کالس باشد).

٢ــ تکه های جورچين هر گروه را داخل يک پاکت بريزيد سپس از آن ها بخواهيد با همفکری يکديگر جورچين ها را مرتب کنند 
(دو دقيقه).

٣ــ هر گروه که جورچين مربوط به پيام درس را زودتر آماده کرد، پيام و معنای آن را با صدای بلند می خواند.
٤ــ سپس از آن ها بخواهيد درباره ی تصوير درس با هم گفت وگو کنند و نظرات خود را بيان کنند. 

انتظار می رود پس از بحث و گفت وگو به نتايج زير اشاره کنند:
ــ خوب است در انجام کارهايمان با يکديگر همکاری و همفکری کنيم.

ــ از فکر و نظر انسان های دانا و خيرخواه کمک بگيريم.
ــ همفکری و همکاری به کارها سرعت بيش تری می بخشد.

ـ  در اثر مشورت و همفکری کارها با عيب و نقص کم تری انجام می شود. ـ
نمونه ای از جورچين

 َو َا ۡمُر ُهۡم شو رٰی  َبۡيَنـُهۡم



١٣١

الف) برخی از کلمات و ترکيب هايی که خواندن آن ها به دقت بيش تری نيازمند است
بيَل» و «َتَری  الّظاِلميَن» برای برخی از دانش آموزان مشکل است. آن ها را راهنمايی  الَة» و «ِانََّما السَّ خواندن عبارات «َاقاُموا الصَّ

کنيد که اين عبارات را در صورت نياز به صورت بخش بخش بخوانند.

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم
به کمک آموخته های قبلی و توضيحات زير، ترکيب ها و عبارت های آشنا و نيز دو آيه ی ٣٨ و ٤٠ را ترجمه کنيد.

معنای کلمات جديد
َاقاموا: برپاداشتند  ِاسَتجابوا: اجابت کردند، پاسخ دادند 

َعفا: عفو کرد، بخشيد  َئة: کار بد، بدی  َسِيّ
َاصَلَح: اصالح کرد، آشتی کرد

ی نيازمند است

اى معلم 
دانستنى ه

آمده  عليها  سالم اهللا  زهرا  فاطمه ى  حضرت  از  حديثى  در 
است كه ايشان فرمودند:

« « من خواندن کتاب خدا را بسيار دوست دارممن خواندن کتاب خدا را بسيار دوست دارم..»»٭

٭ نهج الحياة، ص ٢٧١



١٣٢

نکات انس با قرآن کريم (١٤)
 سوره  قصص آيات ٧٤ تا ٧٧و  دانستني ها معلّم

روش آموزش پيام قرآنی
ُه ِاَلۡيَك»؛  «َو َاۡحِسۡن َکما َاۡحَسَن الّلٰ

همان طور که خدا به تو خوبی کرده است، به ديگران خوبی کن. 

روش پيشنهادی
١ــ پيام قرآنی درس را روی يک نوار کاغذی با ماژيک رنگی بنويسيد (با چسباندن چند ورق کاغذ سفيد در کنار هم اين نوار 

کاغذی را فراهم کنيد). 
٢ــ نوار کاغذی را لوله کنيد و از دانش آموزی بخواهيد که روبه روی ديگران بايستد و آرام آرام لوله ی کاغذی را باز کند. 
همين طورکه لوله ی کاغذی را باز می کند، کلمات پيام قرآنی يکی يکی ديده می شود و دانش آموزان با ديدن هر کلمه ی پيام، آن را با 

صدای بلند می خوانند.
٣ــ سپس پيام و ترجمه ی آن توسط يک يا چند دانش آموز ديگر خوانده شود.

٤ــ آن گاه توجه آنان را به تصاوير کتاب جلب کنيد و فرصت دهيد که دانش  آموزان درگروه های چند نفره درباره ی مفهوم پيام 
و تصاوير با يکديگر گفت وگو کنند. 

٥  ــ سپس نتايج مذاکرات خود را برای کالس بيان کنند و بحث را به گونه ای هدايت کنيد تا آنان به موارد زير اشاره کنند:
ــ انجام کارهای خوب، موجب رضايت خداوند و خوشحالی خودمان می شود.

ــ مردم افراد نيکوکار را دوست دارند.
ــ انجام کارهای خوب، مثل کمک کردن به ديگران موجب خوشحالی آن ها می شود.

ــ اگر زمانی هم ما به کمک نياز داشته باشيم، ديگران به ما کمک می کنند.

روش ديگر
از دانش آموزان بخواهيد فهرستی از نعمت های (خوبی های) خداوند را که به آنان داده شده، تهيه کنند و در فهرست ديگری کارهای 
خوبی را که خودشان می توانند در حق ديگران انجام دهند، بنويسند. و درباره ی مطالب فهرست ها به گفت وگو بپردازند و نتيجه گيری کنند.



١٣٣

الف) برخی از کلمات و ترکيب هايی که خواندن آن ها به دقت بيش تری نيازمند است
١ــ َلُتنوُء؛ برخی از دانش آموزان همزه ی «ُء» را تلفظ نمی کنند. توجه آن ها را به آن جلب کنيد.

ِة: در کلمه ی اول اين ترکيب «واو» ناخواناست در نتيجه اين کلمه «ُاِلی» خوانده می شود و نه «اولی». برخی از  ٢ــ ُاوِلی اۡلُقوَّ
دانش آموزان به کسره ی حرف «الم» دقت نمی کنند و آن را «لی» می خوانند. توجه آن ها را به عالمت کسره و اتصال آن به «الم» ساکن 

جلب کنيد.
ُه الّداَر اۡالِٔخَرَة: خواندن اين عبارت به دليل سه اتصال پشت سرهم برای برخی از دانش آموزان مشکل است. با  ٣ــ ءاتاَك اللّٰ

بخش بخش خوانی خواندن آن ساده خواهد شد.

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم
به کمک آموخته های قبلی و توضيحات زير، ترکيب ها و عبارت های آشنا و نيز دو آيه ی ٧٣ و ٧٧ درس را ترجمه کنيد.

١ــ معنای کلمات جديد 
َتبَتغوا: (تا) بجوييد، طلب کنيد َتسُکنوا: (تا) آرامش يابيد 

ِابَتِغ: بجوی، بخواه َتشُکروَن: شکر و سپاس گزاری می کنيد 
الَتنَس: فراموش نکن الَتبِغ: مجوی، مخواه 

َاحِسن: نيکی کن َنصيب: سهم 
َاحَسَن: نيکی کرد َکما: همان طور که 

ُه: آن چه داد (بخشيد) به تو خدا. ُه = ما + ءاتٰی + َك + الّلٰ ٢ــ ما ءاتاَك الّلٰ

ی نيازمند است
 آن جلب کنيد.

ا ل ا ا ُال

اى معلم 
دانستنى ه

حضرت على عليه الّسالم فرمودند:
« قرآن را فراگيريد،زيرا قرآن نيکوترين سخن هاست.»« قرآن را فراگيريد،زيرا قرآن نيکوترين سخن هاست.»٭

نهج البالغه، خطبه ی ١١٠ ٭ 



١٣٤

نکات انس با قرآن کريم (١٥)
 سوره ها عاديات و قارعه و دانستني ها معلّم

روش آموزش داستان «صبح پيروزی» 

روش تدريس و ارزش يابی
به روش داستان چشمه ی زمزم مراجعه شود.

امام صادق عليه الّسالم فرمودند:
« « نگاه کردن به آيات قرآن، عبادت است.نگاه کردن به آيات قرآن، عبادت است.»» ٭

٭  اصول کافی، ج ٢، ص ٦١٤



١٣٥

الف) برخی از کلمات و ترکيب هايی که خواندن آن ها به دقت بيش تری نيازمند است
١ــ َفَوَسۡطَن؛ به دليل نزديک بودن مخرج دو حرف «ف» و «و» برخی در خواندن اين کلمه دچار اشتباه می شوند. با آرام و شمرده 

خواندن آن، اشتباه آن ها رفع خواهد شد.
٢ــ َيۡوَمِئٍذ؛ برخی از دانش آموزان اين کلمه را «َيۡوَمٍذ» می خوانند. يعنی حرف «ِئـ» را نمی خوانند. توجه آن ها را به عالمت سکون 

حرف «واو» و حرف همزه جلب کنيد تا آن را درست و صحيح بخوانند.

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم
به کمک آموخته های قبلی و توضيحات زير، ترکيب ها و عبارت های آشنا و نيز آيات ٦ تا ٨ و ١١ سوره ی عاديات و آيات ٦ تا ٩ 

سوره ی قارعه را ترجمه کنيد.
معنای کلمات جديد

َشهيد: شاهد و ناظر، گواه َکنود: بسيار ناسپاس 
َيوَمِئٍذ: (در) آن روز َخير: در اين جا به معنای مال و ثروت 

َموازين: (اعمال) وزن شده َثُقَلت: وزين و سنگين است 
راِضَية: رضايت بخش عيَشة: زندگی 

ُاّم: مادر، در اين جا يعنی پناه گاه و جای گاه َخفَّت: سبک است 
هاِوَية: يکی از نام های جهنم 

اى معلم 
دانستنى ه



١٣٦

نکات انس با قرآن کريم (١٦)
 سوره  بقره آيات ٧٩ تا ٨٣ و دانستني ها معلّم

روش آموزش پيام قرآنی
«َو قولوا لِلّناِس ُحۡسنًا»؛ 

با مردم به زبان خوش سخن بگوييد. 

روش پيشنهادی
١ــ از دانش آموزان بخواهيد بهترين و زيباترين جمله ای را که در برخورد با دوستان و ساير افرادی که در زندگی روزمره با 

آن ها روبه رو می شوند، بنويسند. 
٢ــ سپس چند مورد از جمله ها را در کالس بخوانند.

٣ــ آن گاه توجه دانش آموزان را به پيام قرآنی درس جلب کنند و از چند دانش آموز بخواهيد پيام را با معنای آن با صدای بلند 
بخوانند. 

٤ــ با توجه به تصوير کتاب، داستانی درباره ی خوش صحبتی با مردم بسازند و برای دوستانشان تعريف کنند و در مورد پيام و 
تصوير کتاب گفت وگو کنند و نظرات خود را بيان کنند.

انتظار می رود دانش آموزان به موارد زير اشاره کنند:
ــ در زندگی بايد دستورهای خداوند را اطاعت کنيم تا خوشبخت شويم.

ــ با هم مهربان باشيم و زيباترين کلمات را در سخن گفتن با همديگر به کار ببريم.
ــ زبان خوش محبت بين افراد را زياد می کند و ناراحتی ها را از بين می برد.

ضمنًا برای زيباتر کردن فضای کالس از دانش آموزان بخواهيد جمله های زيبايی را که برای ديگران نوشته اند، تزيين کنند و در 
کالس نصب کنند.



١٣٧

الف) برخی از کلمات و ترکيب هايی که خواندن آن ها به دقت بيش تری نيازمند است
َنا الّناُر» و «ِذی الُقۡربٰی» برای برخی از دانش آموزان مشکل است. دانش آموزان با بخش بخش خواندن  خواندن ترکيب «َتَمسَّ

آن می توانند اين مشکل را رفع کنند.

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم
به کمک آموخته های قبلی و توضيحات زير، ترکيب ها و عبارت های آشنا و نيز دو آيه ی ٨٢ و ٨٣ درس را ترجمه کنيد.

معنای کلمات جديد
ميثاق: پيمان َاَخذنا: گرفتيم 

ِاحسان: نيکی، نيکی کردن واِلَديِن: پدر و مادر 
َمساکين: نيازمندان َيتامٰی: يتيمان 

َتَولَّيُتم: روی برگردانديد، ِاعراض کرديد ُحسن: نيکی 
َانُتم: شما َقليل: کم، اندک 

ُمعِرضوَن: ِاعراض کنندگان

ش تری نيازمند است

اى معلم 
دانستنى ه

پيامبر اكرم صّلى اهللا عليه و آله فرمودند:

« « قرآن را بياموزيد و آن را بسيار بخوانيدقرآن را بياموزيد و آن را بسيار بخوانيد..»»٭

٭  کَنُزالُعّمال، حديث ٢٣٦٨



١٣٨

يکی از لوازم مهم يادگيری قرآن، استمرار خواندن آن حتی در فصل تابستان است؛ از اين رو در کتاب های آموزش قرآن دوره ی 
ابتدايی بخشی با عنوان «درس آخر» قرآن در تابستان آورده شده است.

اهداف:
١ــ تشويق دانش آموزان به خواندن مستمر قرآن کريم

٢ــ تالش برای ايجاد فرهنگ خواندن روزانه ی قرآن در جامعه

روش آموزش
١ــ تعدادی از دانش آموزان متن درس آخر را بخوانند.

٢ــ دانش آموزان درباره ی مطالب ارائه شده گفت وگو کنند و نظرات خود را برای دانش آموزان ديگر بيان کنند.
٣ــ معلم ضمن ارائه ی توضيحات الزم، دانش آموزان را به خواندن آيات سوره ی بقره در فصل تابستان تشويق کنند.

٤ــ دانش آموزان را به حفظ و نگهداری و احترام به کتاب درسی قرآن خود تشويق کنيد و از آن ها بخواهيد که اين کتاب را در 
قفسه ی کتاب های خود به خوبی نگهداری کنند و يا آن را به مدرسه يا مسجد تحويل دهند.

درس آخر: قرآن در تابستان



١٣٩

آن! ر  ز آ

اغ را دت 
ودان سوز! اي مشع 

 دارم آن را
خوامن    و روز

ي  ر خود رسا
 را   اميان
ا  از  دارم

آن ت  ا  

آن گ درس  آ
ىن ا آواي 
ن ه ي   

ىن ا ق ز

رت ي خت  در 
آن ار دل 

يت از  (ص) سو
ا ا  كب ز

آن! ر  ز آ
وداىن  ِ اي 
، خبوامن آ
ت آمساىن آ

ا كور داىي  آن دوره ي ا مان  دمي  متا 


