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سخنی با والدین دانش آموزان  پیش گفتار 
سخنی با آموزگار گرامی                                                                                    

                                                            
3ــ٢ درس اّول                                         یادآوری 
٥ــ4 نـمـاز در قرآن، سوره ی َانفال، آیات ٢ تا 4    
٦ آشنایی بیش تر با خّط قرآن    
٨ــ٧ سوره ی ِنـساء، آیات 10٢ تا 10٥    
9 وقت نماز   

1٢ــ10 سوره ی َفتح، آیات 1 تا 9    درس دوم 
14ــ13 سوره ی َفتح، آیات 10 تا 1٥     
1٥ حّتی یک وجب خاک   

19ــ1٦ سوره ی فتـح، آیه ی ٢9 و سوره ی ُحـُجـرات، آیات 1 تا 4   درس سوم 
٢1ــ٢0 سوره ی ُحـُجـرات، آیات ٥ تا 11    
٢٢ مؤمنان برادرند   

٢٥ــ٢3 سوره ی ُحـُجـرات، آیات  1٢ تا 1٨    درس چهارم 
٢٧ــ٢٦ سوره ی ق، آیات 1 تا 1٥    
٢٨ مالک برتری                   

31ــ٢9 سوره ی ق، آیات 3٦  تا 4٥ و سوره ی ذاریات، آیات 1 تا ٦   درس پنجم 
33ــ3٢ سوره ی ذاریات، آیات ٧ تا 30    
34 گسترش آسمان   
3٦ــ3٥ یاد آوری 1       

                                               
39ــ3٧ سوره ی ذاریات، آیات ٥٢ تا ٦0 و سوره ی طور آیات 1 تا 14   درس ششم 
41ــ40 سوره ی طور، آیات 1٥ تا 31      
4٢ همیشه در تپش   

4٦ــ43 سوره ی َقـمر، آیات 1 تا ٢٧   درس هفتم 
4٨ــ4٧ سوره ی َقـمر، آیات ٥0 تا ٥٥ و سوره ی الّرحـمن، آیات1 تا1٦    
49 نظم در آفرینش   



٥٢ــ٥0 سوره ی الّرحمن، آیات  1٧ تا 40  درس هشتم 
٥4ــ٥3 سوره ی الّرحمن، آیات  41 تا ٦٧     
٥٥ مردان پارسی   

 
٥٨ــ٥٦ سوره ی الّرحٰمن، آیات  ٦٨ تا ٧٨ و سوره ی واقعه ، آیات1 تا 1٦   درس نهم 
٦0ــ٥9 سوره ی واقعه، آیات٥1  تا ٧٦     
٦1 آب و آبادانی   

٦4ــ٦٢ سوره ی َحـدید، آیات  4 تا 11   درس دهم 
٦٦ــ٦٥ سوره ی َحـدید، آیات  1٢ تا 1٨    
٦٧ توّلدی دوباره   
٦9 یاد آوری ٢     

                                                                                                      
٧٢ــ٧0 سوره ی َحـدید، آیات  ٢٥ تا ٢9    درس یازدهم 
٧4ــ٧3 سوره ی ُمـجادله، آیات 1 تا ٦     
٧٥ مادر فلّزات   

٧٨ــ٧٦ سوره ی ُمـجادله، آیات1٢ تا٢1   درس دوازدهم 
٨0ــ٧9 سوره ی ُمـجادله، آیه ی ٢٢ و سوره ی َحشـر، آیات 1 تا 3     
٨1 حزب الله پیروز است.   

٨4ــ٨٢ سوره ی َحشـر، آیات 1٧ تا ٢4    درس سیزدهم 
٨٦ــ٨٥ سوره ی ُممـَتـَحـنه، آیات 1 تا ٥     
٨٧ خدای تصویرگر                         

90ــ٨٨ سوره ی ُممَتَحنه، آیات1٢و 13 و سوره ی َصّف، آیات1و ٥   درس چهاردهم 
91 سوره ی َصّف، آیات ٦ تا 14    
93ــ9٢ رطب خورده، منع رطب کی کند؟   
94 همه تسبیح گوی او …   

 
9٥ یاد آوری 3     

9٦ دعای ختم قرآن    
                                                    

111ــ9٧ قرآن در تابستان   درس آخر 
)سوره های جمعه، منافقون، َتغاُبن، َطالق، َتحریم، ُملک و َقَلم(   

11٥ــ11٢ فهرست کلمات ترجمه شده   



نام و نام خانوادگی  :                                         نام کالس :

نام مدرسه :                                                      نام معّلم :

نشانی مدرسه :

دانش آموزان عزیز

سعى کنیم همه ى کتاب هاى درسى خود، به ویژه کتاب آموزش قرآن را که حاوى آیات نورانى 
قرآن کریم است به خوبى نگه دارى کرده و در رعایت پاکیزگى و احترام به آن بکوشیم. هم چنین خوب 

است در زنگ قرآن، همیشه با وضو باشیم.

همکاران عزیز و دانش آموزان گرامى

این کتاب به وسیله لوح فشرده )کتاب گویا(، که قبالً در اختیار سازمان هاى آموزش         و      پرورش 
استان ها قرار گرفته است، تدریس مى شود. استفاده از این لوح در خارج از کالس نیز توصیه مى شود؛ 
دانش آموزان عزیز مى توانند با همکارى معلّم محترم نسبت به تهیه ی سی دی آموزش قرآن پایه ی ششم، 

از طریق نمایندگى انتشارات مدرسه در تمام شهرستان ها اقدام کنند.



پیش گفتار

بسم الّلّٰه الّرحٰمن الّرحیم
حضرت امام صادق علیه الّسالم :

قرآن، عهد خدا با خلقش است؛ پس سزاوار است که هر مسلمانی، 
در این پیمان الهی بنگرد و هر روز، پنجاه آیه از آن را بخواند.

            اصول کافی، کتاب فضل القرآن
پدر و مادرگرامى !

     فرزند، هدیه و امانت الهی است که خداوند مسئولیت تربیت او را برعهده ی پدر و مادر نهاده است و شما والدین محترم، قسمتی از این حق و مسئولیت 
خویش را در اختیار اولیای مدرسه قرار داده اید. همه ی ما باید با پذیرش امر خطیر تعلیم و تربیِت فرزندانمان، این باِر امانت را به سالمت به سر منزل مقصود 

برسانیم تا ان شاءالله از این غنچه های بهشتی، باغ ها و بوستان های پرطراوتی که مظهر رحمت و خیر خداوند است، پدید آید.
     قرآن کالم و پیام خدا، میزان حق و باطل، دستورالعمل زندگی و رحمت حق برای همه ی جهانیان است. آموزش و پرورش برنامه ای منظم تدوین کرده 
است تا همه ی دانش آموزان به یادگیری قرآن عالقه مند شوند و بتوانند قرآن را روان و زیبا بخوانند، به تدریج معنای کالم خداوند را درک کنند و با تالوت 

روزانه ی آن، همیشه با قرآن مأنوس باشند و خود را در پناه هدایت خداوند قرار دهند.

انتظار ما از شما اولیای گرامی
     1ــ همان طور که همه ی ما خواندن نماز و گرفتن روزه را به صورت عملی از پدر و مادر خود آموخته ایم، کودکان ما نیز خواندن قرآن و نماز را از ما 

می آموزند. ما نیز می توانیم با خواندن روزانه ی قرآن کریم، الگوی شایسته ای برای کودک خود باشیم.
     ٢ــ از فرزندتان بخواهید آیات و عبارات قرآنی هر درس را از روی کتاب برای شما بخواند. اگر فرزند شما در خواندن کلمات، اشتباهی داشت، از او 

بخواهید که دوباره آن را با دّقت بخواند تا خود به اشتباهش پی ببرد و آن را اصالح کند.
     3ــ لوح فشرده )کتاب گویا( یا نرم افزار آموزش قرآن پایه ی ششم را برای فرزند خود تهّیه کنید.

     ٤ــ در هر درس، یکی از عبارات زیبا، کوتاه و حکمت آمیز قرآن به نام پیام قرآنی آمده است. حفظ پیام های قرآنی و ترجمه ی آن ها الزامی نیست؛ ولی 
اگر فرزند شما به حفظ این پیام ها عالقه مند است، او را به این کار تشویق کنید تا به تدریج آن ها را سر لوحه ی زندگی خویش قرار دهد. ضمنًا حفظ پیام ها، 

او را برای شرکت در مسابقات قرآن نیز آماده می کند.
     5ــ از فرزندتان بخواهید داستان های کتاب را از روی کتاب و به کمک تصاویر برای شما تعریف کند.

     ٦ــ برخی از آیات دروس به طور نسبتًا ساده ترجمه شده است. این ترجمه ها برای مطالعه ی آزاد است و دانش آموزان موظف نیستند ترجمه ی این آیات 
و هم چنین مفاهیمی را که در بخش »کار در کالس« هر درس آمده است، حفظ کنند و نباید در ارزش یابی پایانی از این گونه ترجمه ها و مفاهیم پرسش شود. 

بدیهی است در صورتی که فرزند شما به یادگیری این مطالب عالقه نشان داد، یاری و تشویق او بسیار مفید است.
به این امید که فرزند شما در آینده، انسانی بزرگ، باایمان، بنده ی خالص خدا، خدمتگزار مردم و باقیاُت الّصالحات برای همه ی ما باشد.

ان شاءالّله            

الف



پیامبر اعظم اسالم صّلی الّله علیه و آله:

همه ی موجودات عالَم حتی ماهی در دریا، برای کسی که قرآن را یاد می دهد
و کسی که قرآن را یاد می گیرد، از خدا طلب آمرزش می کنند.

           ُمستدرک الوسایل، ج 4، ص ٢3٥
همکار و آموزگار گرامی!

     با اهدای سالم و آرزوی توفیق و سالمتی برای شما همکار محترم، مهم ترین مسائل مربوط به آموزش این کتاب به شرح زیر است. توجه و عمل به 
این امور، ضامن موفقیت بیش تر شماست. خوب است تفصیل این مطالب را در کتاب راهنمای معّلم مطالعه کنید.

اهم اهداف مورد انتظار
     هر چند تقویت عالقه ی دانش آموزان به خواندن روزانه ی قرآن کریم و یادگیری آن، مهم ترین هدف درس قرآن است و به همین منظور محتوای 

آموزش از تنوع برخوردار است، ولی انتظار می رود دانش آموزان در پایان سال تحصیلی، به طور خاص به توانایی های زیر دست یابند.
1ــ آیات جلسه ی اّول هر درس را شبیه قرائت آن یا حداقل به صورت معمولی و روان بخوانند.

٢ــ قرآن کریم را به صورت شمرده و آرام از روی مصحف آموزشی بخوانند.
3ــ عبارت پیام قرآنی و ترجمه ی آن را از روی کتاب بخوانند و بتوانند مفهوم آن را به زبان ساده توضیح دهند یا برخی از مصادیق آن را بیان کنند.

     هر دانش آموز با توانایی های فوق، حداکثر نمره را کسب می کند. بدیهی است بسیاری از دانش آموزان بیش از این حد توفیق خواهند داشت. 
تفصیل این بخش نیز در کتاب راهنمای معّلم آمده است.

مراحل تدریس:  هر درس، طی چهار جلسه، تدریس، تمرین و پرسش می شود.

جلسه ی اّول

الف( خواندن در گروه: شامل پیش خوانی فردی و خواندن فرد برای دوستان خود در گروه است.
ب( خواندن برای کالس: با انتخاب معّلم، هر دانش آموز حدود یک سطر از آیات را برای کالس می خواند.

دو نکته: 
سعی شود در هر جلسه هر یک از دانش آموزان، حداقل یک سطر از آیات درس را بخوانند.

 مهم ترین امر در این مرحله، تشخیص و رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان است. معّلم از قبل باید آمادگی و توانایی الزم را برای این امر 
کسب کرده باشد.

                تذکر به دانش آموزان برای انجام تکالیف انس با قرآن در خانه

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

خواندن قرآن

ب



جلسه ی دوم
                            دانش آموزان، قرائت آیات درس را گوش می کنند و با نشان دادن خط، همراه با آن می خوانند.

پرسش و ارزش یابی: معّلم با پرسش از دانش آموزان، توانایی آن ها را در خواندن آیات درس ارزیابی می کند.

                          تعدادی از دانش آموزان هر کدام یک سطر از عبارات قرآنی این قسمت را می خوانند. این عبارات به صورتی ساده و قابل فهم برای 
دانش آموزان ترجمه شده است تا آن ها ضمن آشنایی با مفاهیم اولیه ی برخی از آیات قرآن کریم، برای انجام فعالیت »کار در کالس« آماده شوند.

   
                             به منظور فراهم آوردن زمینه ی درک و فهم تدریجی عبارات ساده و کوتاه قرآن، در هر درس بخشی به عنوان »کار در کالس« در 
نظر گرفته شده است. این بخش به روش یادگیری مشارکتی و به صورت گروهی توسط دانش آموزان انجام می شود. ایشان در کالس ابتدا هر تمرین را 
در کتاب خود انجام می دهند. آن گاه معّلم پاسخ هر سطر را از یک گروه می پرسد؛ اگر پاسخ نادرست بود، گروه دیگر جواب می دهد تا به طور غیرمستقیم 

دانش آموزان به نادرستی پاسخ اّول پی ببرند.
      انجام تمرین های »کار در کالس« الزامی است، ولی فراگیری مطالب این بخش توسط دانش آموزان می تواند به عنوان فعالیت های آزاد خارج از کالس در 

ارزش یابی مستمر دانش آموزان منظور شود؛ و عدم یادگیری آن ها نباید در ارزش یابی مستمر یا پایانی منجر به کسر نمره ای از دانش آموزان گردد.

                  یادآوری انجام این تکلیف در خانه

جلسه ی سوم
                            مانند جلسه ی اّول طی دو مرحله ی زیر تدریس و تمرین می شود:

الف( خواندن در گروه: پیش خوانی فردی و خواندن فرد برای دوستان خود در گروه است.
ب( خواندن برای کالس

الف( خواندن عبارت پیام قرآنی و ترجمه ی آن توسط چند دانش آموز
ب( گفت وگوی دانش آموزان با دوستان هم گروه خود درباره ی مفهوم پیام با استفاده از تصاویر

ج( ارائه ی نظر دانش آموزان درباره ی مفهوم و مصادیق پیام در زندگی خود برای کالس
پیام  آیات درس و  از ترجمه ی  با استفاده  از دانش آموزان بخواهید که  باید معنا شود.  ترکیباتی است که  پیام قرآنی، دارای کلمات و  گاهی  تبصره: 
قرآنی، معنای کلمات یا عباراتی را که مشخص شده است، پیدا کنند. در صورتی که این کلمات، هم خانواده ی آشنا و رایج در زبان فارسی دارند، از 

دانش آموزان بخواهید آن ها را بیان کنند.
     خوب است دانش آموزان در آغاز هر زنگ، همزمان با ورود معّلم به کالس، پیام قرآنی را به صورت دسته جمعی بخوانند.

                 یادآوری انجام این تکلیف در خانه

کار رد کالس

خواندن قرآن

خواندن قرآن

تمرین قرائت
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           پیام قرآنی
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ن ا

یک نکته 
از هزاران

د

جلسه ی چهارم
                                به منظور آشنایی بیش تر دانش آموزان با قرآن کامل، احساس توانایی و اعتماد به نفس در خواندن آن و تحقق هدف آموزش قرآن 

در دوره ی ابتدایی، جلسه ی چهارم هر درس، به آوردن قرآن کامل به کالس و خواندن از روی آن اختصاص یافته است. 
           این تمرین طی مراحل زیر انجام می شود:

1ــ پس از آوردن قرآن کامل، هر میز حداقل یک جلد قرآن در اختیار داشته باشد.
٢ــ یک صفحه از قرآن کریم را به طور تصادفی انتخاب کنید.

3ــ دانش آموزان هر میز در ظرف چند دقیقه، آیات صفحه را برای یک دیگر می خوانند.
4ــ چند نفر از دانش آموزان هر کدام یک سطر از آن صفحه را برای کالس می خوانند. معّلم ضمن تشویق دانش آموزان نسبت به موفقیت های کسب 

شده، ِاشکاالت روخوانی آن ها را به روش صحیح برطرف می کند.
                           

                          در این قسمت یکی از نکات جالب و قابل توجه قرآن کریم در قالب ها و شکل های متنوعی آمده است. معّلم با توّجه به شرایط و 
امکانات کالس، این مطالب را به شیوه ای جذاب، ارائه می کند.

                  
                    یادآوری انجام این تکلیف در خانه

رفع اشکاالت روخوانی
     شرط اّولیه ی رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان، تسّلط معّلم به خواندن قرآن کریم و تشخیص اشتباهات است. امید است همه ی معّلمان واجد 

این توانایی و تسلط باشند. در غیر این صورت ضروری است پیش از تدریس، این تسلط حداقل در مورد آیات درس حاصل شود.
     هرگاه دانش آموزی کلمه یا عبارتی را اشتباه خواند، به شیوه ی زیر عمل می شود:

     صبر می کنیم تا آن دانش آموز به پایان جمله )معمواًل محل وقف( برسد. ضمن تشویق اّولیه، از او می خواهیم با آرامش و دقت بیش تر، در حرکات، 
حروف و اتصاالت، اشتباه خود را یافته و تصحیح کند.

     انتظار می رود اشکاالت اغلب دانش آموزان توسط خودشان در همین مرحله برطرف شود. در غیر این صورت معّلم باید با توّجه به توانایی کلی آن 
دانش آموز، میزان و نوع اشکال، یکی از روش های زیر را با تشخیص خود به کار گیرد:

1ــ معّلم هر دو حالت صحیح و غلط آن کلمه یا عبارت را می خواند و سپس از همان دانش آموز سؤال می کند که کدام یک صحیح است.
٢ــ معّلم کلمه یا عبارت مورد نظر را روی تخته می نویسد و با اشاره ی صحیح به بخش های آن، از دانش آموزان می خواهد آن کلمه یا عبارت را به 

صورت دسته جمعی، بخش بخش بخوانند.

دو نکته: 
الف( از بی توجهی به رفع اشکال دانش آموزان و نیز پافشاری و سخت گیری بی جا در این امر پرهیز کنید.

ب( برای آگاهی بیش تر نسبت به سایر روش های رفع اشکاالت روخوانی به کتاب راهنمای معّلم و نیز کتاب مبانی و روش آموزش قرآن در دوره ی 
ابتدایی )کد ٦011( مراجعه کنید.

خواندن 
از روی قرآن کامل



پرسش و ارزیابی :
     ارزش یابی درس قرآن در پایه ی ششم مانند سایر دروس به صورت کمی و به دو شکل مستمر و پایانی برگزار می شود.

ارزش یابی مستمر :
     همیشه در آغاز هر جلسه، پس از گفت و گو درباره ی چگونگی انجام تکالیف انس با قرآن در خانه و یادآوری اهمیت خواندن روزانه ی قرآن کریم، 

آیات جلسه ی قبل را از دانش آموزان پرسش کنید و متناسب با توانایی آن ها، به ایشان نمره و امتیاز دهید.

ارزش یابی پایانی:
1ــ ارزش یابی پایانی از خواندن آیات دروس و بیان مفهوم پیام های قرآنی به عمل می آید.

٢ــ شیوه ی کسر نمره و چگونگی انجام آن به ویژه در ارزش یابی پایانی در کتاب راهنمای معّلم و آیین نامه ی مربوط، به تفصیل آمده است.

دو تذکر مهم :
1ــ در درس قرآن، هیچ گونه پرسش و ارزش یابی کتبی، چه در ارزش یابی مستمر و چه در ارزش یابی پایانی به عمل نمی آید.

 ٢ــ به منظور تقویت انس دانش آموزان با قرآن کریم، آیات دروس برای دانش آموزان ترجمه شده است. از آن جا که دانش آموزان موظف به حفظ 
ترجمه ی کلمات و عبارات بخش کار در کالس نیستند، این موارد را در ارزش یابی پایانی در نظر نگیرید. می توانید دانش آموزانی را که در این زمینه 

عالقه و توانایی بیش تری از خود نشان می دهند، به شیوه ی مناسب تشویق کنید و برای آن ها در ارزش یابی مستمر، نمره و امتیاز خاّصی قائل شوید. 
 چند توصیه

1ــ تشویق دانش آموزان به خواندن روزانه ی قرآن کریم، خواندن آیات دروس شبیه قرائت آن، حفظ پیام های قرآنی در صورتی که بدون فشار و اجبار 
باشد، مناسب و ارزشمند است.

٢ــ در صورت امکان، نرم افزار آموزشی )کتاب گویا( را تهیه کرده و در اختیار دانش آموزان قرار دهید.
3ــ دانش آموزان را به فعالیت های جّذاب خارج از کالس تشویق کنید مانند: خواندن آیات درس در خانه در حضور والدین حتی االمکان هر روز به 
مدت چند دقیقه، استماع قرائت آیات درس در خانه، انجام فعالیت های هنری و ذوقی درباره ی پیام های قرآنی، شرکت در مسابقات و حضور در مجالس 

قرآنی )مدرسه قرآن، مساجد و هیئت های مذهبی( و استفاده از برنامه های رادیو قرآن و شبکه قرآن و معارف سیما و ...
٤ــ توجه داشته باشید دانش آموزان باید تمام این فعالیت های قرآنی به ویژه فعالیت های فوق برنامه را با رغبت و عالقه و بدون اکراه و اجبار و به دور از 

رقابت های ناسالم انجام دهند.
     امید است که خداوند همه ی کارهایتان را عبادت محسوب کند و دانش آموزان را از باقیات صالحات شما قرار دهد.

هـ

آموزگاران و کارشناسان محترم، والدین گرامى و دانش آموزان عزیز مى توانند براى 
هرگونه اظهارنظر و ارائه ى پیشنهاد در اصالح و تکمیل برنامه ى درسى و کتاب هاى آموزش 

قرآن با گروه قرآن به نشانى زیر تماس بگیرند.
پیشاپیش از همکارى و تالش همه ى عزیزان سپاس گزارى مى شود.

http://quran-dept.talif.sch.ir       )وب گاه )وب سایت
quran-dept@talif.sch.ir    )پیام نگار )ایمیل


