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مدرسۀ ما

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

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

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

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

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

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

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

هفتۀ دوم اسفند ماه

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

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

تمیز	نگه	داشتن	مدرسه	توجه	بیشتری	شود.

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

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

	خاهر 																																																																				خواهر	
	خاب 																																																																				خواب	
	خاندن 																																																																		خواندن	
	خا 																																																																								خوا	

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

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

ــ	آیا	این	حرف	آبی	را	بخوانیم؟	
ــ	خیر!	

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

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

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

توانایی	آنها	نیز	ارزیابی	می	شود.	

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

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

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

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

انفرادی	توسط	افراد	داوطلب	به	پایان	می	رسد.

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

بد	و	شر	شیطان،	جلب	کنید.

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

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

خانواده	خود	بخوانند.
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هفتۀ چهارم اسفند ماه

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

ضعف	دانش	آموزان	در	رفع	آنها	بکوشد.

2ــ پیام قرآنی »َرّب ِزدنی ِعلــّما« 
مراحل آموزش

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

روی	تخته	می	نویسد	و	از	بچه	ها	می	خواهد	تا	دو	شکل	هر	یک	از	این	کلمه	ها	را	بخوانند.
معلم:	بّچه	ها!	پس	هر	وقت	حرفی	در	یک	کلمه،	عالمت	تشدید	داشته	باشد	آن	حرف	را	چند	بار	می	خوانیم؟	دانش	آموزان:	دوبار.	



91

اگر	گفتند	»یکی«	دو	مرتبه	به	شکل	های	سمت	راست	اشاره	می	شود	تا	به	خوبی	دریابند	که	تشدید	به	جای	یکی	از	آن	حرف	هاست.	
پس	از	آموزش	باال	معلّم	می	گوید:	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اعضای	خانواده	خود	بخوانند.
تذکّر: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ج(ترجمۀ سورۀ فلق
حیِم ۡحٰمِن	الـرَّ ِبسِم	اللِّه	الـرَّ 	

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

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

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

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

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

د(ترجمۀ عبارات لوحۀ 22
1ــ		قالوا	یا	َویۡـلَنا

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

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

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

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

			و	به	آیات	ما	یقین	داشتند. 	

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

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

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

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

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

1ــ	اگر	معنای	کلمه	ای	را	فراموش	کرده	اید	می	توانید	با	استفاده	از	فهرست	کلمات	معنا	شده	که	در	آخر	کتاب	آمده	است،	معنای	کلمٔه	مورد	نظر	خود	
	 را	بیابید



96

	بقره	127		 نـا	تَـَقبَّـۡل	ِمّنا	2		 2ــ			َربَـّ
	…	…	قبول	کن	…	…	

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

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

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

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

جلسۀ اول: هفتۀ چهارم فروردین ماه
1ــ	تصویر	خوانی

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

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

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

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

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

1ــ	تمرین	سورٔه	نصر
2ــ	تمرین	پیام	قرآنی

3ــ	قرآن	بخوانیم	)لوحه	های	31	و	32(

درس هفتم
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پیامبران خدا

اهداف	
1ــ	آشنایی	با	پنج	پیامبر	بزرگ	الهی

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

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

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

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

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

هفتۀ چهارم فروردین ماه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

توسط	افراد	داوطلب	به	پایان	می	رسد.

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

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

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

داستان	توّجه	دهید.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بکوشد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دو	بار	برای	اعضای	خانواده	خود	بخوانند.
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دانستنی های معّلم

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

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

						و	قطعًا	ما	راستگویان	هستیم.
2ــ	ِان	ُکۡنُتۡم صاِدقیَن

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

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

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

							چرا	می	گویید	آنچه	را	که	عمل	نمی	کنید؟!
	

ب( محتوا و مفهوم کلی سورۀ نصر
مشکل	اساسی	پیشرفت	اسالم،	مقاومت	و	مزاحمت	های	مشرکان	مکه	بود	که	با	فتح	مکه	در	سال	هشتم	هجری،	فصل	جدیدی	در	
تاریخ	اسالم	به	وجود	آمد	و	بساط	شرک	و	توطئٔه	آنها	برچیده	شد.	پیامبر	اسالم	)ص(	تمام	شرایط	برچیدن	این	کانون	بت	پرستی	و	نفاق	
را	فراهم	نمود	و	به	فرمان	خدا،	با	نزول	سورٔه	نصر،	آمادٔه	حرکت	به	سوی	مکه	شد.	پیامبر)ص(	سرتاسر	جادٔه	مکه	و	مدینه	را	ُقرق	کرد	که	

خبر	لشکرکشی	اسالم	به	گوش	اهل	مکّه	نرسد	تا	آنها	را	غافلگیر	کنند	و	بدون	خونریزی	مکه	فتح	گردد	و	چنین	هم	شد.
مشرکان	خیال	می	کردند	با	آن	همه	ظلم	و	آزار	و	اذیتی	که	نسبت	به	پیامبر)ص(	و	مسلمانان	روا	داشته	اند،	پیامبر)ص(	پس	از	فتح	
مکه	همٔه	آنها	را	ازبین	خواهد	برد.	در	حالی	که	چنین	نشد	و	پیامبر	روز	پیروزی	را	روز	رحمت	نامید	و	همٔه	آنها	را	بخشید.	این	رفتار	
پیامبر)ص(	یک	بار	دیگر	نشان	داد	که	اوالً،	همانطور	که	قرآن	می	فرماید	پیامبر	اکرم)ص(،	رحمت	خدا	بر	همٔه	جهانیان	است	و	ثانیاً،	اسالم	

دین	رحمت	و	حقیقت	است	و	جز	برای	دفاع	از	حق	و	رفع	ظلم	و	ستم	دست	به	شمشیر	نمی	برد.	

ج( ترجمۀ سورۀ نصر
ۡحـٰمِن	الـرَّحیِم 	ِبۡسـِم	الّلِه	الـرَّ

1ــ	ِاذا	جاَء	َنۡصـُر	الّلِه	َو	اۡلـَفۡتـُح
							هنگامی	که	آمد	یاری	خدا	و	پیروزی

2ــ	َو	َرَأۡیـَت	الّناَس	َیـۡدُخلوَن
								و	دیدی	مردم	را	که	داخل	می	شوند
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ِه	َاۡفـواًجا 			فی	دیِن	اللّٰ
			در	دین	خدا	گروه	گروه
َك 3ــ	َفَسبِّۡح	ِبَحۡمـِد	َربِـّ

						پس	با	ستایش	پروردگارت	)او	را(	به	پاکی	یاد	کن
			َوۡاسَتۡغـِفۡرُه	ِانَّه	و	کاَن	َتـّوابًا

			و	از	او	آمرزش	بخواه	که	قطعاً	او	بسیار	توبه	پذیر	است.

د( گامی به سوی درک معنای آیات قرآن
٭	با	استفاده	از	ترجمٔه	آیات	درس،	معنای	صحیح	کلمات	را	عالمت	بزنید.

	رفت 	آمد	 	1ــ	جاءَ	
	یاری 	پیروزی	 	 	2ــ	نَصرۡ	
	یاری 	پیروزی	 	 	3ــ	فَۡتح	

	ـش،	او،	آن 	ـت،	تو	 	 4ــ	ـه	
	است،	بود 	گفت	 	 	5ــ		کانَ	

٭	عبارات	قرآنی	زیر	را	به	کمک	دانسته	های	قبلی	خود	و	تمرین	باال	ترجمه	کنید.
1ــ		َو	ُقل	جاَء	اۡلـَحقُّ
 	و	…		…			…

2ــ	َنۡصـٌر	ِمَن	الّلِه				َو	َفۡتـٌح	َقریٌب
	…		…		…				و		…	نزدیک

	َنـۡصــَر	الّلِه	َقریٌب 3ــ	َاال	ِانَّ
	آگاه	باشید	قطعًا	…	…	…	است.

ه1	و	کاَن	َغفوًرا	َرحیًما 4ــ	ِانَـّ
…						…		…	…	…	

	ِمۡن	َرِبّــُکۡم ـ			ُقۡل	یا	َایَُّها	الّناُس	َقۡد	جاَء	ُکــُم	اۡلَحقُّ 5ـ

…	ای	مردم	قطعًا		…			برای	…	…	…	سوی	…	…
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هـ( ترجمۀ عبارات لوحۀ 30
1ــ	َو	َاۡحِسنوا

					و	نیکی	کنید	)کارهای	خوب	انجام	دهید(.
2ــ	َو	ما	َضُعفوا

						و	ضعیف	نشدند
3ــ	َو	َرضوا	َعۡنُه

						و	راضی	و	خشنود	شدند	از	او	)	از	خدای	بزرگ(
ۡت	َاۡقداَمنا 4ــ	َو	َثِبّ

						و	محکم	و	استوار	دار	گام	ها	و	قدم	های	ما	را
	تاَب	َعَلۡیِهۡم 5ــ	ُثمَّ

							سپس	)خداوند(	بازگشت	)و	توجه	کرد(	بر	آنها

و( ترجمۀ عبارات لوحۀ 31
1ــ	َربَّنا	ال	ُتِزۡغ	ُقلوَبنا

				پروردگارا	نلغزان	دل	های	ما	را.
2ــ	ِلَیۡغِفَر	َلنا	َخطایانا

					تا	بیامرزد	برای	)از(	ما	خطاهای	ما	را.
3ــ	َو	ُکّنا	َلُهۡم	حاِفظیَن

					و	بودیم	)هستیم(	برای	آنها	نگهبانان.
4ــ	َو	ُیۡذِهۡب	َغۡیَظ	ُقلوِبِهۡم

					و	ببرد	خشم	دل	های	ایشان	را.
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یادآوری 2

هفتۀ چهارم اردیبهشت ماه

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

انجام	می	شود.
فّعالّیت 1ــ ابتدا	به	هفت	گروه	تقسیم	شوید	و	آنگاه	هر	گروه،	یک	سوره	از	هفت	سورٔه	کتاب	را	به	صورت	دسته	جمعی	برای	

هم	کالسی	های	خود	بخوانید.
دانش	آموزان	از	آغاز	سال	تاکنون	با	هفت	سورٔه	توحید،	کوثر،	عصر،	ناس،	حمد،	فلق	و	نصر	آشنا	شده	اند.	دانش	آموزان	این	
سوره	ها	را	در	گروه	های	دو	یا	سه	نفره	تمرین	می	کنند.	بهتر	است	برای	انجام	این	گونه	تمرین	ها	از	روش	گروهی	بهره	گرفته	شود،	ابتدا	
دانش	آموزان	این	سوره	ها	را	به	صورت	دسته	جمعی	خوانده	و	سپس	افراد	داوطلب	یکی	از	سوره	ها	را	که	حفظ	هستند	برای	کالس	

می	خوانند.
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فّعالّیت 2ــ با	کشیدن	خط	نشان	دهید	صندوقی	که	حضرت	موسی	علیه	السالم	در	آن	قرار	داشت،	به	کجا	رسید؟
این	تمرین	ضمن	یادآوری	داستان	کودکی	حضرت	موسی	علیه	السالم،	سعی	در	ایجاد	ارتباط	بین	درس	آموزش	قرآن	و	سایر	

مفاهیم	و	اهداف	ضمنی	از	جمله	مفهوم	باال،	وسط	و	پایین،	در	درس	ریاضی	و	نیز	درس	هنر	را	نیز	برعهده	دارد.
ابتدا	این	تمرین	را	برای	دانش	آموزان	توضیح	دهید	و	آنگاه	از	آنان	بخواهید	با	مرور	داستان	در	ذهن	خود	و	همچنین	مشورت	با	
هم	گروهی	های	خود	فّعالّیت	در	خواست	شده	در	تمرین	را	با	استفاده	از	مداد	انجام	دهند.	معلم	نیز	بر	کار	دانش	آموزان	نظارت	می	کند.	

بدیهی	است	جواب	صحیح	کشیدن	اتصال	تصویر	صندوق	به	آخرین	تصویر	است.

فّعالّیت 3ــکدام	تصویر،	کدام	پیام؟
با	کشیدن	خط،	تصویر	مناسب	را	به	پیام	قرآنی	مربوط	به	آن	وصل	کنید.

ابتدا	دانش	آموزان	را	تشویق	کنید	تا	این	چهار	پیام	قرآنی	را	هم	خوانی	کنند.	سپس	از	آنان	بخواهید	به	تصاویر	نگاه	کنند	و	با	
دقت	در	هر	تصویر	بگویند	که	آن	عکس	به	کدام	پیام	قرآنی	ارتباط	دارد.	آنگاه	به	وسیلٔه	مداد	و	با	کشیدن	خط،	آن	تصویر	و	پیام	قرآنی	
را	به	هم	وصل	کنند.	معلم	می	تواند	این	تمرین	را	به	صورت	مسابقٔه	گروهی	برگزار	کند	و	گروهی	را	که	زودتر	از	سایر	گروه	ها	کار	را	تمام	

کرده	برنده	اعالم	کند.	
پیام	اول	به	تصویر	دوم،	پیام	دوم	به	تصویر	آخر،	پیام	سوم	به	تصویر	اول	و	پیام	چهارم	به	تصویر	سوم	مربوط	است.
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فّعالّیت 4ــ یکی	از	پیام	های	قرآنی	درس	های	پنجم	تا	هفتم	را	به	صورت	گروهی	نمایش	دهید.
دانش	آموزان	در	این	سال	با	نه	پیام	قرآنی	آشنا	شده	اند.	چه	خوب	است	ابتدا	دانش	آموزان	پیام	های	قرآنی	را	که	تاکنون	آموخته	اند	
به	ترتیب	هم	خوانی	کنند.	برخی	از	کلمات	سادٔه	این	پیام	ها	را	که	برای	ایشان	معنا	شده	است،	از	ایشان	سؤال	کنید	تا	مجددًا	یادآوری	
شود.	آنگاه	با	راهنمایی	معلّم	هرگروه	یکی	از	پیام	های	قرآنی	درس	های	پنجم	تا	هفتم	را	برای	ارائه	به	صورت	نمایش	انتخاب	می	کنند.	
معلّم	ضمن	راهنمایی	بچه	ها	از	آنها	می	خواهد	تا	مفهوم	پیام	قرآنی	را	به	صورت	نمایش	اجرا	کنند.	این	روش،	زمینٔه	خوبی	برای	تثبیت	

آموزٔه	پیام	های	قرآنی	برای	دانش	آموزان	است.

فّعالّیت 5ــ این	عبارت	های	قرآنی	را	بخش	بخش	بخوانید.
این	تمرین	مانند	یادآوری	1	است	و	دانش	آموزان	باید	کلمات	و	عبارات	قرآنی	را	از	روی	کتاب	درسی	به	صورت	بخش	بخش	
بخوانند.	ابتدا	معلم	به	دانش	آموزان	فرصت	می	دهد	تا	به	صورت	انفرادی	و	سپس	گروهی	کلمات	و	عبارات	قرآنی	را	بخش	بخش	بخوانند	
و	سپس	تعدادی	از	آنان	با	انتخاب	معلم،	کلمات	و	عبارات	قرآنی	را	برای	کالس،	بلند	می	خوانند.	لطفاً	به	چند	تذکّر	مهّمی	که	در	تمرین	

مشابه	یادآوری	1	آمده	بود	توجه	کنید.

دانستنی های معّلم

ترجمۀ کلمات و عبارات تمرین 5
َجّناُت:	بهشت	ها،	باغ	ها َخفَّۡت:	سبک	شد،	سبک	بود	 ۡت:	تمام	شد	 تَمَّ

ُهدوا:	هدایت	شدند ُیقیموا:	)که(	بر	پا	دارند	 ر:	پس	بشارت	بده	 فَبَِشّ
ۡرلی	َاۡمری																																																																									طه	26 1ــ	َو	ُیِسّ

				و	آسان	کن	برای	من	کار	مرا.																																														
13 2ــ	َو	َسّبۡح	ِبَحۡمِد	َرِبَّك																																																																			طه	

				و	تسبیح	کن	)خدا	را(	با	سپاس	و	ستایش	پروردگارت.
3ــ	َفَاۡصَبحوا	ظاِهریَن																																																																					صف	14

				پس	شدند	پیروز	و	چیره
4 4ــ	َو	اوفوا	ِبَعۡهدی																																																																									بقره	

				و	وفا	کنید	به	عهد	و	پیمان	من
4 5ــ	اوِف	ِبَعۡهِدُکۡم																																																																												بقره	

						)تا(	وفا	کنم	به	عهد	و	پیمان	شما
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در تابستان نیز قرآن بخوانیم

یکی	از	لوازم	مهم	یادگیری	قرآن،	استمرار	خواندن	آن	حتی	در	فصل	تابستان	است؛	از	این	رو	در	کتاب	های	آموزش	قرآن	دورٔه	
ابتدایی	بخشی	با	عنوان	»درس	آخر«	قرآن	در	تابستان	آورده	شده	است.

اهداف
1ــ	تشویق	دانش	آموزان	به	خواندن	مستمر	قرآن	کریم

2ــ	تالش	برای	ایجاد	فرهنگ	خواندن	روزانٔه	قرآن	در	جامعه

روش آموزش
1ــ	تعدادی	از	دانش	آموزان	متن	درس	آخر	را	بخوانند.

2ــ	دانش	آموزان	دربارٔه	مطالب	ارائه	شده	گفت	وگو	کنند	و	نظرات	خود	را	برای	دانش	آموزان	دیگر	بیان	کنند.
3ــ	معلم	ضمن	ارائٔه	توضیحات	الزم،	دانش	آموزان	را	به	خواندن	آیات	سورهٔ	بقره	در	فصل	تابستان	تشویق	کند.

4ــ	دانش	آموزان	را	به	حفظ	و	نگهداری	و	احترام	به	کتاب	درسی	قرآن	خود	تشویق	کنید	و	از	آنها	بخواهید	که	این	کتاب	را	در	
قفسٔه	کتاب	های	خود	به	خوبی	نگهداری	کنند	و	یا	آن	را	به	مدرسه	یا	مسجد	محلٔه	خود	تحویل	دهند.
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»در تابستان نیز قرآن بخوانیم«
در	این	قسمت	با	توجه	به	آنچه	تاكنون	آموخته	اید،	ترجمٔه	عبارات	قرآنی	را	كامل	كنید.	اگر	معنای	كلمه	ای	را	فراموش	كرده	اید	

می	توانید	به	فهرست	كلمات	پایان	كتاب	مراجعه	كنید.

هفتۀ اول تیرماه
طه	55	 1ــ	ِمۡنـها٭	َخــَلـۡقـنـاُكمۡ	

…	آن	آفریدیم	…	را،
طه	55 َو	فیها	٭	ُنـعیُدُكمۡ	 2ــ	

         و	…	آن	برمی	گردانیم	…	را،
طه	55 َو		ِمۡنـها٭	ُنۡخـِرُجـُكمۡ	 3ــ	

        و	…	آن	خارج	می	كنیم	…	را.
1 یونس3 	ُنـَنّجی	ُرُســَلـنا	 ُثـمَّ 4ــ	

     سپــس	نجات	می	دهیم	پیامبران	مان	را.
انعام	151 َنۡحُن	َنــۡرُزُقـُكۡم	َو	ِاّیـاُهمۡ	 ـ			 5ـ

           ما	روزی	می	دهیم	به	…	و	آنها.
انبیاء	86 َو	َاۡدَخۡلنـاُهـۡم	فی	َرۡحَمـِتـنا	 6ــ			

      و	داخل	كردیم	…	را	…	رحمت	مان.
حدید	4 َو	ُهـَو	َمـَعـُكۡم	َاۡیـَنـما	ُكۡنـُتمۡ	 7ــ			

        و	…	…	…	است	هرجا	كه	…
٭	کلمه	»ها«	ضمیر	و	به	معنای	»آن«	است	و	منظور	از	آن	در	این	سه	عبارت،	»زمین«	است.	این	سه	عبارت	به	دنبال	هم	در	آیٔه	55	سوره	طه	آمده	اند.
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هفتۀ دوم تیرماه

صاّفات	18	 ـ			َو	َاۡنـُتـۡم	داِخـرونَ	 1ـ
       درحالی	كه	…	خوار	هستید.

نحل	75 ـ		فَـُهـَو	یُـۡنـِفـُق	ِمـۡنـهُ	 2ـ
…	…	انفاق	می	كند	…	آن.

نحل	96 3ــ	ما	ِعۡنـَدُكۡم	َیۡنـَفـدُ	
	…	نزد	…	است،	از	بین	می	رود.

شعرا	24 	ِاۡن	ُكۡنـُتۡم	موِقـنینَ	 4ــ	
…	…	اهل	یقین.

عنكبوت	33 ـََخۡف	َو	ال	تَۡحـَزنۡ	 ـ			قالوا	ال	ت 5ـ
گفتند	نترس	و	اندوهگین	نباش.

1 صاّفات	4 ـ			َو	ناَدۡیـناُه	َاۡن	یاِ	اۡبـراهیمُ	 6ـ
و	ندا	دادیم	كه	…	و		…	.

8 طه	 كُـمۡ	 7ــ	َقۡد	َانَۡجۡیناكُۡم	ِمۡن	َعـُدِوّ
…	نجات	دادیم	…	را	…	)دست(	دشمن	…



122

هفتۀ سوم تیرماه

غاشیه	25	 	ِاَلۡیـنا	ِایاَبـهمۡ	 1ــ	ِانَّ
…	به	سوی	…	است	بازگشت	…

ّصَلت	31 ُفِ عوَن		 2ــ	َو	َلـُكۡم	فیهـا	ما	َتدَّ
و	…	…	است	…	آن،	…	بخواهید.

انشقاق	2 ـۡت	 3ــ	َو	َاِذَنـۡت	ِلـَرِبّـهـا	َو	ُحـقَّ
و	فرمان	برد	…	…ش	و	همین	طور	سزاوار	است.

تكاثر	4 	َكـاّل		َسـۡوَف	َتۡعـَلـمونَ	 4ــ	ُثــمَّ
پس	نه	چنین	است،	به	زودی	خواهید	دانست.

غاشیه	26 	َعـَلۡیـنا	ِحـساَبـُهمۡ	 	ِانَّ ـ			ُثـمَّ 5ـ
ســپــس	…	بر	عهدٔه	…	است	حساب	…

انشقاق	4 ۡت	 6ــ	َو	َاۡلـَقۡت	مـا	فیهـا	و	َتـَخـلَـّ
و	بیرون	اندازد	…	…	آن	است	و	خالی	شود.

شعراء	92 7ــ	َو	قیَل	َلـُهۡم	َاۡیـَن	ما	ُكۡنــُتـۡم	َتۡعـُبـدونَ	
و	گفته	شد	به	…	كجاست	…	می	پرستیدید.
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هفتۀ چهارم تیرماه

	8 انبیاء	 	 	 1ــ	َفـَهۡل	َاۡنـُتۡم	شاِكروَن
پس		…		…	شكرگزار	هستید؟

نور	54 	 	 2ــ	َو	ِاۡن	تُـطیعوُه	تَۡهـَتـدوا
و	…	اطاعت	كنید	از	…	هدایت	می	شوید.

7 مؤمنون	 	 	 	كاِرهوَن 3ــ	َو	َاۡكـَثــُرُهۡم	ِلۡلـَحِقّ
	و	بیشتر	…	از	حقیقت	خوششان	نمی	آید.

طه	46 	 	 نی1	َمـَعـُكما َـّ 4ــ	قاَل	ال	تَـخافا	ِان
	…:	نترسید		…		…		…		شما	)دو	نفر(	هستم.

روم	8 	 	 ـروا	فی	َاۡنـُفـِسـِهۡم ـ			َا	َو	َلۡم	َیـَتـَفـكَّ 5ـ
	و	آیا	تفكر	نكردند	…	خودشان؟!

كهف	71 	 	 ـ			قاَل	َا	َخـَرۡقـَتـها	ِلـُتۡغـِرَق	َاۡهـَلـها 6ـ
	…	آیا	سوراخ	كردی	آن	)ِكشتی(	را	تا	غرق	كنی	سرنشیناِن	آن	را.

نمل	44 	 	 2	ِاّنی1	َظـَلۡمُت	َنۡفسی 7ــ	قاَلۡت	َرِبّ
	گفت:	…		…		…			ظلم	كردم	به	خودم.	

	ی 	 َّنی	=	ِانّی	=	ِانَّ 1ــ	ِان
	ی:	)ای(	پروردگار	من،	پروردگارا 	=	رّب	 2ــ	رِبّ
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هفتۀ اول مرداد ماه

رعد	21	 1ــ	َو	َیـۡخـَشــۡوَن	َرِبّـُهمۡ	
و	می	ترسند	از	…			…

رعد	32		 2ــ	َفــَكۡیـَف	كاَن	ِعـقاِب	
…	چگونه	…	كیفر	من؟

رعد	3 3ــ	َو	َجـَعـَل	فیها	َرواِسـَی		
و	قرار	داد	…	آن	)زمین(	كوه	ها	را.

رعد	22	 4ــ	َو	َانۡـَفـقوا	ِمـّما1	َرَزۡقـناهُـمۡ	
و	انفاق	كردند	…	…	روزی	دادیم	به	…

	شورٰی	13 5ــ		َو	یَۡهـدی	ِالَۡیـِه2	َمـۡن	یُــنیُب	
و	هدایت	می	كند	…	خودش	هر	كه	را	كه	توبه	كند.

3 رعد	 ۡلـُت	َو	ِالَۡیـِه	َمـتاِب	 ـ			َعلَۡیـِه	تَــَوكَـّ 6ـ
…	…	توكل	كردم	و	به	سوی	…	است	بازگشت	من.

11 	طه	 7ــ	َیـۡعـَلـُم	ما	َبۡیـَن	َاۡیـدیِهۡم	َو	ما	َخۡلـَفـُهمۡ	
	…	…	را	در	پیش	دارند	و	…	را	پشت	سر	گذاشته	اند.

	ما 1ــ	ِمّما	=	ِمن	
ه 2ــ	ِالیـِه	=	ِالٰی	
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هفتۀ دوم مرداد ماه

	صاّفات	92 1ــ	ماَلُكـۡم	الَتۡنـِطـقونَ	
	شما	را	چه	شده	)چرا(	سخن	نمی	گویید؟

	صاّفات	13 ـروا	ال	َیـۡذُكـرونَ	 2ــ	َو	ِاذا	ُذِكّ
و	هنگامی	كه	پند	داده	شوند،	عبرت	نمی	گیرند!

	شعراء	15 3ــ	ِاّنــا٭	َمـَعــُكـۡم	ُمسـَتـِمـعونَ	
…	…	…	…	شنونده	ایم.

	شعراء	87 4ــ	َو	ال	تُـۡخـِزنی	یَـۡوَم	یُـبۡـَعـثونَ	
و	رسوایم	نكن	در	آن	…	كه	]مردم[	برانگیخته	می	شوند.

صاّفات	95	 ـ			قاَل	َا	تَۡعـبُدوَن	ما	تَۡنـِحـتونَ	 5ـ
…	:	آیا		…		…		را	می	تراشید؟!

صاّفات	12 6ــ	َبۡل	َعـِجـۡبـَت	َو	َیۡسـَخرونَ	
بلكه	تعجب	می	كنی	و	آنها	مسخره	می	كنند.

	بقره	33 7ــ	َو	َاعـَلـــُم	ما	ُتــۡبـدوَن	َو	ما	ُكۡنـُتۡم	َتۡكـُتـموَن		
	و	می	دانم	…	را	آشكار	می	كنید	و	…	را	پنهان	می	کردید.

	نا 	 ٭	ِاّنا=	ِانَّ
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هفتۀ سوم مرداد ماه

یس	27	 1ــ	ِبما	َغـَفـَرلی	َرّبـی	
…	…	آمرزید	…		…		…		…

3 محّمد	 2ــ	َفـَلـَعــَرۡفَتـُهـۡم	ِبــسـیمـاُهـۡم		
…	قطعاً	می	شناختی	…	را	با	چهره)ی	حقیقی(	شان	

صاّفات	154 3ــ	ما	َلـُكۡم	َكۡیـَف	َتۡحـُكـمونَ	
شما	را	چه	شده	است	؟	چگونه	داوری	می	كنید؟

یس	26 4ــ	قاَل	یا	لَۡیـَت	َقــۡومی	یَۡعـلَـمونَ	
…	ای	كاش،	قوم	…	می	دانستند.

صاّفات	175 ـ			َو	َاۡبـِصۡرُهۡم	َفـَسـۡوَف	ُیـۡبـِصـرونَ	 5ـ
و	بنگر	…	را	كه	خواهند	دید.

محّمد	5 6ــ		َسـَیـۡهـدیِهـۡم	و	یُـۡصـِلـُح	بـالَـُهمۡ	
به	زودی	راهنمایی	می	كند	…	را	و	نیكو	می	گرداند	حال	…	را	

صاّفات	72 7ــ	َو	َلـَقـۡد	َاۡرَسـۡلـنا	فـیِهـۡم	ُمۡنـِذرینَ	
و	حال	آن	كه	قطعًا	فرستادیم	در	میان	…	هشداردهندگانی
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هفتۀ چهارم مرداد ماه

احزاب	71	 1ــ	ُیــۡصـِلـۡح	َلـُكـۡم	َاۡعـماَلـُكمۡ	
تا	درست	کند	…	…	…	…	را،

احزاب	71 2ــ	َو	یَـۡغـِفـر	لَـُكۡم	ُذنوبَــُكمۡ	
و	ببخشاید	…		…	گناهان	…	را.

بقره	4 3ــ	َو	ِمّمـا	َرَزۡقـنـاهُۡم	یُـۡنـِفـقونَ	
و	…	…	…	به	…	انفاق	می	كنند.

نحل	21	 4ــ	َو	ما	َیۡشـُعـروَن	َاّیاَن	ُیۡبـَعـثـونَ	
و	نمی	دانند	ِكـی	برانگیخته	خواهند	شد؟

طور	16 ـ			ِانَّما	ُتـۡجـَزوَن	مـا	ُكۡنـُتۡم	َتۡعـَمـلونَ	 5ـ
فقط	مجازات	می	شوید	به	اندازٔه	…	انجام	می	دادید.

بقره	139 ـ			َو	لَـنا	َاۡعـمـالُـنـا	َو		لَـُكۡم	َاۡعـمالُـُكۡم		 6ـ
و	برای	…		…	…	است	و	برای	…	…		…	است.

واقعه	57 قونَ	 7ــ	َنۡحـُن	َخـَلۡقـناُكـۡم	َفـَلۡوال	ُتــَصــِدّ
…	آفریدیم	…	را	…	چرا	تصدیق	نمی	كنید؟!
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	9 طه	 1ــ	َو	َاطـیعوا	َاۡمـری	
و	اطاعت	كنید	از	…		…	

	توبه	118 	تـاَب	َعـَلـۡیـِهم	ِلـَیـتوبوا	 2ــ	ُثـمَّ
سپس	)خدا(	توجه	کرد	…		…	،	تا	توبه	كنند.

واقعه	85 3ــ	َو		نَۡحـُن	َاۡقـَرُب	ِالَۡیـِه	ِمۡنـُكمۡ	
و	…	نزدیک	تریم	به	آن	)فردی	كه	در	حال	مرگ	است(	…	…

واقعه	86 4ــ	َفَلۡوال	ِاۡن	ُكۡنـُتۡم	َغۡیـَر	َمـدینینَ	
پس	اگر	جزا	داده	نمی	شوید	)و	حساب	و	كتابی	در	كار	نیست(

واقعه	87 ـ			تَـۡرِجـعـونَـها	ِاۡن	كُۡنُتۡم	صاِدقینَ	 5ـ
آن	)روح(	را	برگردانید،	…	…		…	

شعراء	92 ـ			َو	قیَل	َلـُهـۡم	َاۡیـَنـما	ُكۡنـُتۡم	َتۡعـُبدونَ	 6ـ
  و	گفته	شد	به	…	كجاست	آنچه	می	پرستیدید؟!

انعام	24 ۡم	ما	كانوا	َیۡفـَتـرونَ	 ـُ 	َعـۡنـه 7ــ	َو	َضـــلَّ
  و	گم	شد	…	…	…	به	دروغ	می	بافتند.
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مؤمنون	44	 	َاۡرَسۡلـنا	ُرُسـَلـنا	َتـۡتـرا	 1ــ	ُثـمَّ
سپس	فرستادیم		…	…		پی	در	پی.

اعراف	157 2ــ	َو	َیـَضـُع	َعۡنـُهۡم	ِاۡصـَرُهمۡ	
و	بردارد	از	دوش	ایشان	بارهای	سنگین	)و	تكالیف	دشوار(	شان	را.

8 شعراء	 ضـُت	َفـُهـَو	َیۡشـفیِن	 3ــ	َو	ِاذا	َمـِرۡ
و	هنگامی	كه	مریض	شوم	…		…	شفایم	می	دهد.

5 احزاب	 4ــ		َقـۡد	َعـِلۡمـنا	ما	َفــَر	ۡضنا	َعـَلۡیـِهمۡ	
…	می	دانیم	…	را	مقّرر	كرده	ایم	…	…	

1 ابراهیم	 ـ			َیـۡدعوُكۡم	ِلـَیۡغـِفــَر	َلـُكۡم	ِمۡن	ُذنوِبـُكمۡ	 5ـ
دعوت	می	كند	...	را	تا	بیامرزد	...	...	...	گناهان	...

شعراء	12 بـوِن		 	ِاّنـی	َاخاُف	َاۡن	ُیـَكـذِّ ـ			قاَل	َرِبّ 6ـ
...:	...	...	...	می	ترسم	كه	مرا	تكذیب	كنند.

قلم	29 7ــ	قالوا	ُسۡبـحـاَن	َرِبّــنـا	ِانّا	ُكّنـا	ظاِلـمینَ	
گفتند:	پاک	و	بی	عیب	است	...		...	...؛	...	...	ستمكاران.
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	6 انعام	 1ــ	ِاَلـۡیـِه	َمـۡرِجـُعـُكمۡ	
به	سوی	…	است	بازگشت	…

واقعه	85 2ــ	َو	َنۡحـُن	َاۡقـَرُب	ِاَلۡیـِه	ِمۡنـُكمۡ	
و	…	نزدیک	تریم	به	آن	)فردی	كه	در	حال	مرگ	است(	…		…

طالق	3	 3ــ	َو		َیـۡرُزۡقـُه	ِمۡن	َحۡیـُث	ال	َیۡحـَتـِسـُب	
و	روزی	می	دهد	به	…	…	جایی	كه	حساب	نمی	كند.

توبه	14 4ــ	َو	ُیـخـِزِهۡم	َو	َیۡنـُصـۡرُكـۡم	َعـَلۡیـِهمۡ	
و	خوار	كند	…	را	و	پیروزی	بخشد	…	را	…		…	

یوسف	98 ـ				قاَل	َسـۡوَف	َاۡسـَتـۡغـِفــُر	َلـُكۡم	َرّبـی	 5ـ
…:	به	زودی	آمرزش	خواهم	خواست	…		…	از	…		…	

	یس	52 6ــ	قالوا	یا	َوۡیـَلـنـا	َمـۡن	َبـَعـَثـنـا	ِمن	َمۡرَقـِدنا	
    …:	ای	وای	بر	ما،	چه	كسی	برانگیخت	ما	را	…	آرامگاهمان؟!

نوح	9 	ِاّنـی	َاۡعـَلۡنـُت	َلـُهۡم	َو	َاۡسـَرۡرُت	َلـُهۡم	ِاۡسـراًرا	 7ــ		ُثـمَّ
سپس	…	…	اعالم	كردم	به	…	و	در	نهان	نیز	به	آنها	گفتم.
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3 بقره	 1ــ	قاَل	ِاّنـی	َاۡعـَلـُم	ما	ال	َتۡعـَلـمونَ	
…:	…	…	می	دانم	…	را	…

بقره	56 	َبـَعـۡثـناُكۡم	ِمۡن	َبۡعـِد1		َمۡوِتـُكمۡ	 2ــ	ُثـمَّ
سپس	برانگیختیم	…	را	…	…	مرگ	…

غافر	13 ـُر	ِااّل	َمۡن	ُیــنیُب	 3ــ	َو	ما	َیـَتـَذكَّ
و	پند	نمی	گیرد	…	كسی	که	)به	سوی	خدا(	باز	می	گردد.

شعراء	188 4ــ	قاَل	َرّبـی	َاۡعـَلـُم	ِبـما	َتۡعـَمـلونَ	
…:	…	…	داناتر	است	…	…	انجام	می	دهید.

معارج	39 ـ			َكـاّل		ِاّنـا	َخـَلۡقناُهۡم	ِمّما2	َیۡعـَلمـونَ	 5ـ
هرگز	چنین	نیست؛	…	…	آفریدیم	…	را	…	…	می	دانند.

اسراء	25 ُكۡم	َاۡعـَلــُم	ِبـما	فی	ُنــفوِسـُكمۡ	 ـ			َربُـّ 6ـ
…	…	داناتر	است	…	…	…				دل	های	خود	دارید.

یونس	21 	ُرُسـَلنا	َیۡکـُتبوَن	مـا	َتمـُکـرونَ	 ـ			ِانَّ 5ـ
…	فرستادگان	…	می	نویسند	…	را	نیرنگ	می	کنید.

1ــ	ِمن	بعـِد:	بعد	از،	پس	از
2ــ	ِمّما:	از	آنچه
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الف
َا

آَمنوا
آیات

َاۡجر
ِاذ 

َاۡرض
ِاۡسم 

ُاۡعُبدوا
َاعوُذ

ِااّل
الَّذی
الَّذیَن

ه الّلٰ
ِاٰله
َاۡمر
ِاۡن
ِانَّ

َاۡنُتم
َاۡنَزلنا

ب، ت
بِـ

َبصیر
َتۡعَلموَن
َتۡعُبدوَن 
َتقولوَن
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3
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	11
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2 
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3  
2  
2  
7 
7
4
7

12  

2
7
7 
11
11

آیا
ایمان	آوردند
نشانه	ها،	آیات

پاداش
هنگامی	كه

زمین
اسم،	نام

عبادت	كنید،	پرستش	كنید
پناه	می	برم
مگر،	جز

كسی	كه،	كه،	چیزی	كه	
كسانی	كه

الله،	خدای	یگانه،	خداوند
خدا،	معبود
فرمان،	كار

اگر
قطعًا
شما

نازل	كردیم

به
بینا

می	دانید
عبادت	می	كنید

می	گویید

ج، ح، خ
جاَء
َجنَّة
َحۡمد
َحق

َخَلَق
َخۡیر

د،ذ،ر،ز
ذات
َرّب

َرۡحٰمن
َرحیم
ِرۡزق
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َرسول

 َسماوات
صاِدقوَن،

صاِدقیَن
صالِحات   

َصۡبر
ُصدور
ِصراط
بات َطیِّ

5
3
2
3 
8

11 
  

6
2
3 
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12
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11
3
3
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آمد

	باغ،	بهشت
	سپاس	و	ستایش

	حق،	درست
	خلق	كرد،	آفرید

بهتر،	خوب

درون،	خود
پروردگار
بخشنده
مهربان
روزی

روزی	دادیم
پیامبر

	

آسمان	ها

راستگویان
كارهای	خوب
صبر،	شكیبایی

سینه	ها
راه

غذاهای	پاک

فهرست کلمات قرآنی

س، ش، ص، ض، ط  

٭	شمارهٔ	اولین	درسی	که	این	کلمه	در	آن	به	کار	رفته	است.
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جهانیان،	مردم
بندگان

بسیار	آمرزنده
بر
دانا

عمل	كردند،	انجام	دادند
از

پس،	و
پیروزی

در
گفت
قطعًا
بگو

تو
بود،	است

بسیار
بخورید

شما،	ـتان
بودیم

بودید،	هستید
برای

ال
لَۡیل، لَۡیَلة

م، ن
ما

ُمۡؤِمنیَن
              ُمۡسَتقیم

َمَع
ِمۡن 

نا
ناس
َنۡحُن

و، هـ
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ـه
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نه،	نیست
شب

آنچه،	نه
مؤمنان،	افراد	با	ایمان

راست
با
از

ما،	ـمان
مردم
ما

وعده
سرپرست،	اوست

او،	آن،	ـش
آن	ها،	ایشان

او

من،	ـم
ای

ایمان	می	آورند
می	داند
	روز
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