
درس چهارم

سورۀ ناس ؛ ة ،  ـة

اهداف
1ــ توانایی روخوانی سورٔه ناس

2ــ توانایی خواندن کلمات و عبارات قرآنی دارای حرف »ة ،  ـة «
3ــ آشنایی با پیام قرآنی دربارٔه پرهیز از اسراف
4ــ عالقه به خواندن زیبا و آهنگین سورٔه ناس

5ــ تقویت عالقه  به یادگیری و خواندن مستمر قرآن کریم

تذکر: جلسات اول تا چهارم مانند درس قبل )سوم( آموزش داده می شود.

روش تدریس نماد )ـة،  ة (

28

با اشارٔه صحیح به بخش های کلمات و عبارات، دانش آموزان آیات 
سورٔه ناس را به صورت دسته جمعی بخش بخش می خوانند، در سطر شش، 
نماد »  ـة« در کلمه »الِۡجنَِّة« قرار دارد. توجه دانش آموزان را به نماد جدید 

جلب کنید، آن گاه به صورت زیر این نماد را آموزش دهید:
 شکل »  ـة،  ة« را روی تخته بنویسید و بگویید این شکل »  ـه،  ه« 

با دو تا نقطه است.
 در حالی که به » ـة، ة  « اشاره می کنید، بگویید که صدای آن »ت« 

است و شکل »ت« را زیر آنها بنویسید؛ به این صورت: 

ة

ـة
ت



 دو یا سه بار صدای آن را تکرار کنید و توجه دانش آموزان را به صدای نماد »  ـة،  ة« جلب کنید. سپس از آنها بپرسید: »صدای 
اینها چیست؟« آنها پاسخ می دهند: »ت«. سپس نماد » ـة،  ة « را با حرکات کوتاه )مانند زیر( ترکیب کنید و از دانش آموزان بخواهید 

که آنها را بخوانند.
ُة  ةَ  ِة       ـةَ  ـِة  ـةُ 

پس از دو یا سه بار تکرار این عمل، از دانش آموزان بخواهید ادامٔه سوره را از سطر ششم، به صورت دسته جمعی بخش خوانی 
کنند.

تذکر: چنان چه الزم دیدید می توانید ابتدا نماد » ـة،  ة « را به روش فوق تدریس کرده، سپس روخوانی لوحه را شروع کنید.
 

راهنمای ترجمه ویژۀ معلم

ما: آنچه ِمـۡن: از  ُهـۡم: آنها، ایشان  َرَزۡقنا: روزی دادیم به 

ها: آن،  آنها،  او تَـُعّدوا: بشمارید  ِاۡن: اگر  کُۡم: شما 

لَۡم َیۡقُتروا: خّست نورزیدند   َاۡنَفـقوا: )در اینجا( خرج کردند  الُتۡحصوا: نمی توانید شما 
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انس با قرآن در خانه       

22

جلسه ی دوم

ِسـۡدَرِة  َشـهـاَدُة              ِعـمـاَرةَ 

َجـنَّـُة َرۡحـَمـِة  َلـۡىـَلـةَ   

ِه َة  ِااّل  ِبـالـلٰـّ 1 ـ  ال ُقـوَّ

ِه  ِهـَى  الۡـُعـۡلـىـا 2ـ  َو كَـِلـَمـُة  الـلٰـّ

کـاِة مـا ُدۡمـُت َحـّىـا ً ـالِة  َو الـزَّ 3ـ  َو َاۡو صـانـى  ِبـالـصَّ

       این عبارت قرآنی را بخوان.

ۡث َو  َاّمـا بِـِنۡعـَمـِة  َربِّـَك  َفـَحـِدّ

با نگاه به سوره ی ناس از روی كتاب خود و شنىدن قرائت، آن را باهم بخوانىد.

كلمات و عبارات قرآنی را از روی لوحه، بخش بخش بخوانىد.

اكنون هر كدام از شما یک سطر از عبارات قرآنی باال را از روی كتاب خود، بخوانىد. فرد خوانی

 آموزش لوحه



درس پنجم

ـ  ا  ـً ـ،  ـ ـٌ سورۀ فلق ؛ ــٍـ،  ـ

اهداف
1ــ توانایی خواندن سورٔه فلق

2ــ عالقه به زیبا خواندن سورٔه فلق
3ــ آشنایی با شکل های مختلف تنوین

4ــ توانایی روخوانی عبارات قرآنی دارای تنوین
5  ــ آشنایی با این پیام قرآنی که همٔه نعمت ها از خداوند است.

6  ــ آشنایی با معنای کلمه های »نعمة« و »اللّٰه«

26

جلسه ی اّول درس پنجم 

الفبا را با صدای  ٍ    بخوانىد.

ـةٍ  ٍة  ٍت  ٍب  ٍا   
ٍد ٍخ  ٍح  ٍج  ٍث   

ٍش  ٍس  ٍز  ٍر  ٍذ   
ٍع  ٍظ  ٍط  ٍض  ٍص   
ٍق  ٍف  ـٍغ  ٍغ  ـٍع   

ٍو ٍن  مٍ  ٍل  ٍك   
ٍى ـهٍ  هٍ    

ًَــٍـ             ــِـ ۡن
ۡن

 آموزش لوحه

30



روش تدریس نماد تنوین
پس از ایجاد آمادگی الزم، قسمت های مختلف این درس طی مراحل زیر تدریس و ارزش یابی می شود.

 آموزش نماد تنوین1: آموزگار برای آموزش نماد تنوین، ابتدا شکل تنوین مورد نظر را روی تخته می نویسد و از دانش آموزان 
ـُـ ← ُا ـ ـَـ ← َا   ـ ـ ← ِا   ـِ می خواهد آن را بخوانند:          ـ

ـ  ۡن«  ـَ ـ ۡن«،  » ـ ـِ  آن گاه حرف »ۡن« را به » ِا «،  » اَ « و » اُ « اضافه می کند تا دانش آموزان بخوانند. سپس آموزگار می گوید صداهای »  ـ
ـ « است،  ـ  « نوشته می شود. آن گاه لوحٔه اول درس را که ترکیب حروف با تنوین » ــٍ ـ ا « و »  ــٌ ـً ـ «،  »   ـُـ نۡ « در قرآن  به صورت »  ــٍ و » 
نصب می کند تا دانش آموزان چگونگی خواندن این تنوین  را، تمرین کنند. سپس لوحٔه سورٔه فلق را نصب می کند و با اشارٔه صحیح به 

هر یک از بخش های کلمات، از دانش آموزان می خواهد که کلمات را به صورت دسته جمعی و بخش بخش بخوانند.
تذکر 

ــ گاهی دانش آموزان کلمٔه »ما« در آیٔه دوم را مشّدد و  به صورت »َشـِرّ ّمـا« می خوانند. با نشان دادن »ما« و تشدید نداشتن آن 
رفع اشکال می شود.

ّفـاثاِت« که با نشان دادن تشدید »نّـ«، صداکشی و بخش کردن آن، این اشکال  ــ عدم تلّفظ تشدید »نـ« در عبارت »َشـِرّ الـنِـّ
برطرف می شود.

31

ـ ا« در این قسمت یک جا توضیح داده شده است، اما شما هر یک از موارد تنوین را در جای مناسب خود که در درس  ـً ـ  « و » ـٌ ـ« و »  1ــ به منظور جلوگیری از طوالنی شدن مبحث تدریس تنوین ها، هر سه مورد تنوین )»ـٍ
آمده است، تدریس کنید.
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جلسه ی سوم

ٌ ـٌةةٌٌتٌبا
ٌدٌخٌحٌجٌث 

ٌشٌسٌزٌرذٌ
ٌعٌظٌطٌضٌص
ٌقٌفـٌغغٌـٌع
ٌوٌنٌمٌلٌك

ٌ ٌىـٌهه

ۡنٌُ

ٌالفبا را با صدای             بخوانید.  آموزش لوحه
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جلسه ی چهارم

  سوره ی َفـَلـق 

الفبا را با صدای  -ً ا بخوانید.

ثًـاـًةًةتًـابًـا

ًذاًداًخـاًحـاًجـا

ًصـاًشـا ًسـاًزاًرا

ـًعـاًعـاظًـاطًـا ًضـا 

كًـاقًـافًـاـًغـاًغـا

هًـاًوانًـاًمـالًـا

یًـا

جمع خوانی

ۡنًَ

 آموزش لوحه

ا



یادآوری 1

اهداف
1ــ تقویت حفظ سوره های آموخته شده

2ــ توانایی خواندن کلمات و عبارات قرآنی دارای تنوین
3ــ شناخت مصداق های جدیدی از پیام های قرآنی

روش انجام و بررسی فعالیت ها
ــ انجام هر فعالیت به صورت انفرادی، توسط دانش آموزان

ــ گفت وگوی اعضای گروه با یک دیگر دربارٔه فعالیت انجام شده
ــ ارائٔه نتیجٔه فعالیت ها به کالس و بررسی و ارزش یابی معلم

نکته ها
1ــ فعالیت های »یادآوری« در یک جلسٔه آموزشی در کالس با نظارت معلم انجام می شود.

2ــ در هر فعالیت، ابتدا سه مرحلٔه اشاره شدٔه فوق انجام می شود سپس دانش آموزان به انجام فعالیت های بعدی می پردازند.

راهنمای ترجمه ویژۀ معلم
طـین: ِگل َعـِمـلوا: عمل کردند، انجام دادند  ِمـّمـا = ِمۡن + ما: از آنچه 

2

 یادآوری 1
فّعالّیت اول:  امسال در درس قرآن، چند سوره آموخته ای؟  آن ها را نام ببر. یكی از آن ها را كه از حفظ هستی، برای دوستانت بخوان.

َحـَسـًنا 

  َمـكاٍن  

ُكلٌّ

ُقـلوٍب  

َجـمیًعا

َصـالٌة 

ُشكـًرا َرسوٍل       

ِكـتاٌب  

فّعالّیت سوم: این عبارات قرآنی را آرام و شمرده بخوانید.

2ــ   ِانّی  خاِلـٌق  بَـَشـًرا  ِمۡن  طیٍن    1ــ   َو  ِلـکُـٍلّ  َدَرجاٌت  ِمـّما  َعـِمـلوا       

                      فّعالّیت پنجم:  با توّجه به جدول راهنما، آیه ی مربوط به هر سوره را رنگ كن.

34

فّعالّیت دوم:  بخوان و رنگ كن.
        بادكنک هایی را كه كلمه ی داخل آن ها  تنوین   »   ً    ا «  دارد، رنگ آبی بزن؛ 

        بادكنک هایی را كه كلمه ی داخل آن ها تنوین  »    ٌ   «    دارد، رنگ سبز بزن؛ 
        بادكنک هایی را كه كلمه ی داخل آن ها تنوین   »   ٍ     «   دارد، رنگ قرمز بزن.

فلقناستوحیدحمدسوره

نارنجیزردآبیسبزرنگ

32

فّعالّیت چهارم:  شكل مربوط به هر پیام را به آن وصل كن.

ُه  یُـِحبُّ  الۡـُمۡحـِسـنیَن  1 ـ  َو  الـلٰـّ

ۡحـٰمـُن  َعـلَّـَم  الۡـُقـۡرآَن 2 ـ  َالـرَّ

ِه 3 ـ  َو  ما  ِبـکُـۡم  ِمۡن  ِنۡعـَمـٍة  فَـِمـَن  الـلٰـّ

فّعالّیت سوم: این عبارات قرآنی را آرام و شمرده بخوانید.

2ــ   ِانّی  خاِلـٌق  بَـَشـًرا  ِمۡن  طیٍن    1ــ   َو  ِلـکُـٍلّ  َدَرجاٌت  ِمـّما  َعـِمـلوا       

                      فّعالّیت پنجم:  با توّجه به جدول راهنما، آیه ی مربوط به هر سوره را رنگ كن.

ـراَط اۡلـُمسـَتـقیَم   ِاۡهـِدَنا الِصّ

لَۡم َیـِلۡد َو لَۡم یولَۡد

ِمـَن اۡلـِجـنَّـِة َو الـّنـاِس 
َو ِمۡن َشـِرّ حاِسـٍد ِاذا َحـَسـَد

35

فلقناستوحیدحمدسوره

نارنجیزردآبیسبزرنگ



درس ششم

سورۀ توحید؛ ـه و ه و،  ـه ی ه ی

اهداف
1ــ توانایی خواندن سورٔه توحید و عبارات قرآنی درس

2ــ عالقه به زیبا خواندن سورٔه توحید
3ــ آشنایی با نماد واو و یاء کوچک

4ــ توانایی خواندن کلمات و عبارات دارای واو و یاء کوچک
5  ــ آشنایی با پیام قرآنی دربارٔه نماز

6  ــ آشنایی با معنای کلمٔه »ذکر«

روش تدریس  نماد »واو« و »یاء« کوچک )اشباع های ضمیر(
آموزش نماد »واو« و »یاء« کوچک به روش زیر: هنگام رسیدن به کلمٔه »لَه و« در آخرین آیٔه سورٔه توحید از دانش آموزان 
بپرسید: »به نظر شما این کلمه چگونه خوانده می شود؟« ممکن است یک یا چند نفر از دانش آموزان بتوانند این کلمه را درست بخوانند؛ 

در این صورت، ایشان را تشویق کنید. آن گاه برای آموزش این نماد جدید، ابتدا شکل صدای »آ« را به صورت زیر بنویسید:
آ ← ا ← ٰ

 آن گاه از ایشان بخواهید این صداها را بخوانند. سپس از آنها سؤال کنید: »آیا وقتی »ا« را کوچک می نویسیم صدایش تغییر 
می کند؟« پاسخ می دهند: »خیر«. سپس این دو شکل را زیر شکل های قبل بنویسید و از آنها بخواهید که این دو شکل را نیز بخوانند.

آ ← ا ← ٰ
او ← و 

اکنون با اشاره به »و« دوم می گوییم که این شکل هم مانند »ا« کوچک می شود ولی صدایش عوض نمی شود.

او ← و ← و

آن گاه شکل های زیر را روی تخته بنویسید و از دانش آموزان بخواهید تا آنها را بخوانند.
ه  و  ـه و
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تذکر: از آن جا که معموالً دانش آموزان از قبل سورهٔ توحید را از حفظ آموخته اند، ممکن است برخی از اشکاالت زیر پیش 
بیاید:

ــ تبدیل »لَـ« به »یَـ « در کلمٔه »لَـۡم« با صداکشی حرف الم.
ــ تبدیل »و« به »فـ« در کلمٔه »کُـُفـًوا«.

 در این صورت، با نشان دادن حرف، مقایسٔه شکل غلط با صحیح یا صداکشی، رفع اشکال می شود.

راهنمای ترجمه ویژۀ معلم
ِمـۡن َاۡمِره ی: در کارش  َیتَّـِق الّلَٰه: تقوای خدا را پیشه کنید  َمـۡن: هر کس، کسی که 

َمـَع: با  ُیـۡسر: آسانی  َیۡجَعۡل: قرار می دهد 

ُیـقیموَن،  ُیـقیموا: برپا می دارند، برپا دارند ی: من  ِاۡستَـعینوا: یاری بگیرید 

َسـبَّـَح: تسبیح کرد، دراینجا تسبیح می کند  َسـِبّـۡح: تسبیح و ستایش کن 
لِـ )برای(: قبل از ضمائر  به صورت » لَـ « به کار می رود؛ مانند: لَـه و،  لَـُهـۡم،  لَـها،  لَـَك،  لَـکُۡم،  لَـنا  
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جلسه ی اّول درس ششم 

سوره ی توحید را از روی لوحه، با اشاره ی معّلم، بخش بخش بخوانید.

حـیـِم ۡحـٰمـِن  الـرَّ ِه الـرَّ ِبۡسـِم  الـلٰـّ

ُه  َاَحـٌد 1ـ  ُقـۡل  هُـَو  الـلٰـّ

ـَمـُد ُه  الـصَّ 2ـ  َالـلٰـّ

3ـ  لَـۡم  ىَـِلـۡد  َو  لَـۡم  ىـولَـۡد

4ـ  َو  لَـۡم  ىَـُكـۡن  لَـه و  كُـُفـًوا  َاَحـٌد

سوره ى توحید

اكنون سوره ی توحید را از نوار یا کتاب گویا گوش كنید و با نشان دادن خط از روی 
كتاب، همراه با آن بخوانید.

ه و    هـو                   ـه و    هـو

 آموزش لوحه

                       ه ى    هى                    ـه ى    هى 

َعـبۡـِده ى َرِبّـه ى  َوۡحـَده و  مـالُـه و   

ه و  َاۡسـِلـۡم ُـّ 1 ـ  ِاۡذ  قاَل  لَـه و  َرب

2  ـ  ِلـُیـظۡـِهـَره و  َعـلَی  الـّدىـِن کُـِلّـه ی

ه و  كـاَن  ِبـِعـبـاِده ى  َخـبـیـًرا  بَـصـیـًرا َـّ 3 ـ  ِان

ـمـاواِت  َو   الۡـاَۡرضِ 4 ـ  َو  ِمـۡن  آىـاِتـه ى  َخـۡلـُق  الـسَّ

َه   ىَـۡجـَعـۡل  لَـه و ِمـۡن  َاۡمـِره ى  ىُـۡسـًرا 5 ـ  َو  َمـۡن   ىَـتَّـِق  الـلٰـّ
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 فرد خوانی 

کلمات و عبارات 1 تا 4 را از روی لوحه بخش بخش بخوانید.

1ـ  یک بار سوره های حمد و توحید را با صدای بلند برای اعضای خانواده بخوان 
و سعی کن به تدریج این دو سوره را حفظ کنی.

2ـ کلمات و عبارات قرآنی این صفحه را بخوان و تعداد » ه و ، ـه و « و » ه ی ، ـه ی « را 
مشخص کن.

» ه و  ،  ـه و « ………                   » ه ی  ،  ـه ی « ……… 

اکنون کلمات و عبارات باال را از روی کتاب خود بخوانید.

 آموزش لوحه



درس هفتم

سورۀ نصر؛ ء )همزه(، فتح مکه

اهداف
1ــ توانایی خواندن سورٔه نصر و عبارات قرآنی درس

2ــ شناخت حرف همزه )ء( و توانایی خواندن ترکیب آن با حرکت های کوتاه و تنوین
3ــ آشنایی با پیام قرآنی دربارٔه شکرگزاری

4ــ آشنایی با داستان فتح مّکه
5  ــ عالقه به خواندن زیبای سورٔه نصر

6  ــ آشنایی با معنای کلمٔه »رزق«

روش تدریس ء )همزه(
آموزش نماد همزه )ء( و ترکیب آن با حرکت های کوتاه و تنوین: در دومین کلمه از آیٔه اّول این سوره )جاَء( به نماد جدید 

همزه می رسید. این نماد به روش زیر تدریس می شود.
آموزگار حرف »ع« را با حرکت های ششگانه روی تخته می نویسد و از دانش آموزان می خواهد تا آنها را بخوانند.

عی عیـ  عو  ُعـ    عا  ِعـ  َعـ       

آن گاه می گوید: در حروف الفبا شکل دیگری هم داریم که شکل و صدای آن تقریباً شبیه حرف »ع« است. نام این شکل، 
همزه است و شما در کتاب فارسی در کلمٔه »سؤال« این شکل را دیده اید و با آن آشنایید. اکنون حرف همزه )ء( را با حرکات زیر 

بخوانید.

ۡء ءٌ  ٍء  ءُ    ًء ا  ِء  ءَ      

برای آموزش همزٔه ساکن )ۡء(، شما می توانید با تلّفظ واضح همزه در آخر کلماتی مانند ُدعاء، َشی ء، سوء، ماء و َسماء، شیؤه تلفظ 
همزه ساکن را به ایشان بیاموزید. از دانش آموزان بخواهید هر کلمه را پس از شما تکرار کرده و روی صدای همزهٔ ساکن تأکید کنند.

 پس از آموزش نماد جدید، بخش خوانی کلمات و عبارات تا پایان سوره ادامه می یابد.
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 تذکر: در صورت لزوم می توان بخش های دارای اتّصال یا تشدید مانند »فَـَسـِبّـۡح« و »َو اۡسـَتۡغـِفۡرُه« را دو یا سه بار نشان داد تا 
با توّجه و دّقت بیشتری خوانده شود. 

 ممکن است هنگام تدریس و تمرین سورٔه نصر، دانش آموزان برخی از کلمات را صحیح نخوانند. اهّم این مشکالت به شرح زیر 
است که در صورت بروز به شیوهٔ بیان شده، این اشکاالت را برطرف کنید.

الف( تبدیل » و« به »ف« و مشّدد خواندن »ف« در کلمٔه »افواًجا« که با بخش کردن و کشیدن صدا رفع می شود.

ب( عدم تلّفظ »ح« در دو کلمٔه » َو الَفتح« و »فََسـِبّۡح « که با صدا کشی و تأکید بر تلّفظ »ح« رفع اشکال می شود.

پ( عدم تلّفظ » ه « در »َو اۡسـَتۡغـِفۡرُه« در حالت وقف، که با صداکشی و تأکید بر تلّفظ »ه« رفع اشکال می شود.
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سوره ی نصر را از روی كتاب با دّقت بخوان و سعی كن با استفاده از کتاب گویا آن را 
زیبا بخوانی.

جلسه  ی اّول درس هفتم 

سـوره ی َنـصـر را از روی لوحه، بخش بخش بخوانید.

حـیـِم ۡحـٰمـِن  الـرَّ ِه  الـرَّ                   ِبۡسـِم  الـلٰـّ

ِه  َو  الۡـَفـۡتـُح  1 ـ  ِاذا  جـاَء  نَـۡصـُر  الـلٰـّ

2 ـ َو  َرَایۡـَت  الـّنـاَس  یَـۡدُخـلـوَن

ـًا ِه  َافۡـواج     فـى  دىـِن  الـلٰـّ

3 ـ  فَـَسـِبّـۡح  ِبـَحـۡمـِد  َرِبّـَك 

ـًا ه و  كاَن  تَـّواب َـّ      َو اۡسـَتـۡغـِفـۡرُه  ِان

سوره ی َنـصر

 اكنون سوره ی َنصـر را از نوار یا کتاب گویا گوش كنید و با نشان دادن خط همراه با آن بخوانید.

َء      ِء       ُء       ًء ا      ٍء      ءٌ        ۡء

 آموزش لوحه

2
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جلسه ی دوم

            جىءَ      ِنـسـاِء           ُرَحـمـاءُ            ُجـۡز ءٌ      

      1 ـ  فـیـِه  ِشـفـاءٌ  ِلـلـّنـاِس 

ۡل  ُدعـاِء نـا  َو  تَـَقـبَـّ َـّ 2 ـ  َرب

3 ـ  َو  َجـَعـلۡـنـا  ِمـَن  اۡلـمـاِء  كُـلَّ  َشـۡىٍء  َحـّىٍ

ُه  ىَـۡرُزُق  َمـۡن  ىَـشـاُء  ِبـَغـۡیـِر  ِحـسـاٍب 4 ـ  َو الـلٰـّ

سوره ی َنـصر 

كلمات و عبارات قرآنی را از روی لوحه بخش بخش بخوانید.

اكنون هركدام از شما یک سطر از عبارات قرآنی باال را از روی كتاب خود، بخوانید.

 این عبارت قرآنی را بخوان. 

ـَهـداُء  ِعـۡنـَد  َربِّـِهـۡم                َو  الـشُّ

 جمع خوانی 

 فرد خوانی 

 آموزش لوحه



درس هشتم

سورۀ کوثر؛ ئـ

اهداف
1ــ توانایی خواندن سورٔه کوثر و عبارات قرآنی درس
ـ  « 2ــ توانایی خواندن کلمات دارای همزه به شکل »ئ

3ــ آشنایی با این پیام قرآنی که باید از خداوند و پدر و مادر خود تشکر کنیم.
4ــ آشنایی با داستان کودک خداپرست
5  ــ عالقه به خواندن زیبای سورٔه کوثر

روش تدریس ئـ )همزه(
آشنا  کلمٔه »شانئک«  از همزه در  با شکل دیگری  این سوره،  آخر  »ئـ «: در سطر  به شکل  آموزش کلمات دارای همزه 

می شوید.
 همان طور که می دانید، همزه )ء( یکی از حروف الفباست و مانند همٔه حروف با حرکات ترکیب و خوانده می شود ولی همیشه به 
تنهایی نمی آید؛ برای نمونه، در فارسی، همزه )ء( در کلمٔه »سؤال« روی حرف واو آمده است. در این درس هم می بینید که حرف همزه 
در کلمٔه »شانئک« روی دندانه آمده است. برای دانش آموزان توضیح دهید که گاهی همزه روی کرسی می نشیند و در این درس، کرسی 

یک دندانه است. این شکل نیز کامالً همان صدای همزه را دارد. 

ئـ ← ء       

ـًـ( و  به صورت ساکن )ئۡـ( همانند شکلی که در زیر سورٔه کوثر آمده   اکنون ترکیب همزه )ئـ( را با حرکات کوتاه و تنوین فتحه )ـ
است، روی تخته با دو رنگ مانند کتاب بنویسید تا با راهنمایی شما دانش آموزان آنها را بخوانند.

ئۡـ ئًـا  ئو  ئی  ئا  ءا  ـ  ئُ ـ  ئِ ـ  ئَ ئـ ← ء 

 پس از آموزش نماد جدید همزه، تدریس آیٔه آخر سورٔه کوثر را ادامه دهید تا دانش آموزان این آیه را نیز به صورت دسته جمعی 
بخش بخش بخوانند.

 تذکر: ممکن است دانش آموزان »کوثر« را »کوثر« بخوانند. در صورت پیش آمدن این اشکال، فقط کافی است توّجه آنها را 
به حرکت فتحه روی حرف »کَـ« جلب کنید. تلّفظ این فتحه با ترکیب واو ساکن )ۡو( موجب صحیح خوانی این کلمه می شود. ضمناً 

ترکیب فتحه، قبل از واو ساکن  به صورت نرم تلّفظ می شود. 
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َیۡو َمـئٍِذ: آن روز، این روز  ُمۡلک: فرمان روایی  

ماذا: چه )چیزی(  َیۡسَئـلوَن: می پرسند از  
ُیۡنـِفـقوَن: انفاق می کنند )در اینجا انفاق  کنند(  ُل: نازل می کند   تَـنَـزَّ

روح: در اینجا منظور فرشته ای از فرشتگان مقّرب و بزرگ خداست
َشـکَۡرُتم: شکرگزاری کردید  لَـئِـۡن = لَـ + ِاۡن: قطعاً اگر  

َجـَعـَل: قرار داد  اَلََزیَدنَّـکُـُم: قطعاً بر نعمت های شما می افزایم 
تَۡشکُروَن: شکر می کنید )در اینجا شکر  کنید( : تا، شاید، امید است   لَـَعـلَّ

ترجمٔه آیه 74 سورٔه انعام چنین است:
1ــ و هنگامی که حضرت ابراهیم به سرپرست )َاب( خود، آزر، گفت:

2ــ آیا بت ها )َاصنام( را خدایان )آِلَهة( می گیری؟
3ــ قطعاً من تو و قومت را می بینم،

4ــ در گمراهی آشکار

تذکر: ارزشیابی از مطالب آموخته شده در جلسات این درس طبق دستورالعمل مربوط که در بخش اول کتاب آمده صورت می گیرد.
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 سـوره ی کـوثـر را از روی لوحه، با اشاره ی معّلم بخش بخش بخوانید.

سوره ی کـوثـر

حـیـِم ۡحـٰمـِن  الـرَّ ِه  الـرَّ ِبۡسـِم  الـلٰـّ

1 ـ  ِانّـا  َاۡعـطَـۡیـنـاَك  الۡـَكـۡوثَـَر

َك  َو  انۡـَحـۡر ّـِ 2 ـ  فَـَصـِلّ  ِلـَرب

3 ـ  ِانَّ  شـاِنـئَـَك  هُـَو  الۡـاَ بۡـَتـُر

 اكنون سوره ی كوثر را از نوار یا کتاب گویا گوش كنید و با نشان دادن خط از روی كتاب، همراه با آن بخوانید.

جلسه ی اّول درس هشتم 

ئـ    ء
ئـَ       ِئـ       ئُـ       ئـا       ئـى       ئـو      ئًـا       ئۡـ

 آموزش لوحه
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49

         سـاِئـٌل      ِجـئۡـَت            َخـطـیـئَـةً             َسـنُـۡقـِرئُـَك 

ِه  1 ـ َو الۡـاََۡمـُر  یَـۡوَمـِئـٍذ  ِلـلٰـّ

ـمـاِء  نـا  َانۡـِز ۡل َعـلَـۡیـنـا  مـاِئـَدًة  ِمـَن  الـسَّ َـّ 2 ـ  َرب

ُهـۡم  َاۡجـَمـعـوَن  3 ـ  فَـَسـَجـَد  الۡـَمـالِئـَكـُة  كُـلُـّ

ـِئـَك َاۡصـحـاُب  الۡـَجـنَّـِة  هُـۡم  فیـها خاِلـدوَن ـٰ 4 ـ  ُاول

 كلمات و عبارات قرآنی را از روی لوحه بخش بخش بخوانید.

 فرد خوانی  اكنون هركدام از شما یک سطر از عبارات قرآنی باال را از روی كتاب خود، بخوانید.

      آیا به یاد داری شعر سوره ی كوثر را که در سال گذشته آموختی، درباره ی چه كسی بود؟ 
ِه َعَلۡیها      »كـوثـر« به معنای خوبی های بسیار است و یكی از نام های حضـرت فـاطـمـه َسالُم اللّٰ

می باشد. این سوره را حفظ كن و آن را برای كسی كه دوستش داری بخوان. 

 آموزش لوحه



درس نهم

سورۀ عصر
اهداف

1ــ توانایی خواندن سورٔه عصر و عبارات قرآنی درس
2ــ عالقه به خواندن زیبای سورٔه عصر

3ــ آشنایی با این پیام قرآنی دربارٔه انجام کارهای خوب
4ــ آشنایی با داستان نخلستان بر دوش

برخی از اشکاالت شایع در خواندن سورٔه عصر عبارت اند از: 
ــ تبدیل عبارت »ااّل الّذین« به »اّن الّذین« که با نشان دادن »لـ « و صداکشی رفع اشکال است.

ــ عدم تلّفظ تشدید در عبارت »و عملوا الّصالحات«: با نشان دادن ضّمٔه حرف الم و اتصال آن به تشدید )ّصـ( به کمک حرکت 
دست، از دانش آموزان بخواهید به اتّصال توجه کرده و تشدید را محکم بخوانند.

ــ تلّفظ »َصۡو«  به صورت »ُصۡو« در کلمٔه تواَصۡوا که با نشان دادن فتحٔه صاد و تأکید بر آن اصالح می شود. 
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) آیكون جمع خوانی (   سوره ی َنـصـر  ) آیكون فرد خوانی (
پیام قرآنی                       

جلسه ی اّول درس نهم 

 سـوره ی َعـصـر را از روی لوحه، بخش بخش بخوانید.

سوره ی َعـصر

ۡحـٰمـِن  الـرَّ حـیـِم ِه  ا لـرَّ      ِبـۡسـِم  الـلٰـّ

1ـ  َو  الۡـَعـۡصـِر  

2 ـ  ِانَّ  الۡـاِ نۡسـاَن  لَـفى  ُخـۡسـٍر

ذیـَن  آَمـنـوا   َّال  الَـّ 3ـ  ِا

    َو  َعـِمـلُـوا  الـّصـاِلـحـاِت  

    َو  تَـواَصـۡوا  ِبـا لَۡحـِقّ  

ـبۡـِر      َو  تَـواَصـۡوا  ِبـالـصَّ

 اكنون سوره ی َعـصـر را از نوار یا کتاب گویا گوش كنید و با نشان دادن خط از روی كتاب، همراه با آن 
بخوانید.

 آموزش لوحه
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               آتَـۡیـنـا   َرآهُ     فَـآَمـَن

      َمـآِرُب      ِبـآیَـٍة    ِبـالۡـآِخـَرِة

1ـ  ُاۡدُخـلوها  ِبـَسـالٍم  آِمـنیَن

ِه  َو  ُرُسـِلـه ى 2ـ  فَـآِمـنوا  ِبـالـلٰـّ

3ـ  َو اَلَۡجـُر   الۡـآِخـرَ ِة  َاكۡـبَـُر

این كلمات و عبارات قرآنی را بخوانید. فرد خوانی 

چه خوب است سوره ی عصر را چند بار شمرده و با دّقت بخوانی 
و به تدریج آن را حفظ کنی.



راهنمای ترجمه ویژۀ معلم
بَـصیر:	بینا	 	 َاۡصلِـحوا:	اصالح	کنید	

لَـنا	=	لِـ	+	نا:	برای	ما	 	 ذاَت	بَۡینِـکُۡم:	بین	خودتان	را	
تَۡعَمـلوَن:	انجام	می	دهید 	 ـر:	بشارت	و	مژده	بده	به	 بَـِشّ

ُرُسـل:	پیامبران،	جمع	َرسول	 	 َعـِمـَل:	انجام	داد	
لَـۡن	تَنالوا:	هرگز	نمی	رسید	به	 َفـلِـنَفـِسه	ی )َفـ	+	لِـ	+	نَفس	+	ه	(:	پس	برای	خودش	)است(	

ُتـِحـّبوَن:	دوست	دارید 	 بِّر:	خیر	و	نیکی	
َاطیعوا:	اطاعت	کنید	 	 ِاۡسَمـعوا:	گوش	کنید	

َخـیر:	بهتر،	خوب	 	 َاۡنِفـقوا:	انفاق	کنید	
ُاکُۡتۡب:	بنویس

تذکر:	ارزشیابی	از	مطالب	آموخته	شده	در	جلسات	این	درس	طبق	دستورالعمل	مربوط	که	در	بخش	اول	کتاب	به	آن	
اشاره	شده	صورت	گیرد.
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پیام قرآنی                                  

جلسه ی دوم

سـوره ی َعـصـر  

َو  اۡعـَمـلوا  صاِلـًحـا
       کارهای خوب انجام دهید.
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با كمک تصویر درباره ی این پیام قرآنی با هم گفت و گو كنید.
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به کمک تصاویر، داستان  »نخلستان بر دوش«٭ را برای دوستانتان تعریف کنید.

انس با قرآن در خانه       

آیه ی ٩ سوره ی انسان را بخوان.

      ِانَّـما  ُنۡطـِعـُمـُكۡم  لِـَوۡجـِه  الـّلٰـِه  ال ُنـریـُد  ِمۡنـُكۡم  َجـزاًء َو ال ُشـكوًرا

٭ کتاب داستان راستان، جلد ١، داستان ٤٦، صفحه ی ١٥١، نوشته ی استاد شهید مطهری

٣ـ  پس از چند سال تالش، هسته های خرما به نخلستان 
تبدیل شدند.

٢ـ  امام علی علیه الّسالم هسته های خرما را در زمین کاشتند.

محصول  الّسالم،  علیه  علی  امیرالمؤمنین  حضرت  ٤ـ  
نخلستان را در راه خدا انفاق می کردند.

١ـ  از حضرت علی علیه الّسالم پرسیدند: چه بر دوش داری؟ 
حضرت فرمودند: نخلستان



درس دهم

سورۀ فیل؛ أ، اصحاب فیل و سورۀ ماعون
اهداف

1ــ توانایی خواندن سورٔه فیل و سورٔه ماعون و عبارات قرآنی درس
2ــ عالقه به خواندن زیبای سورٔه فیل و سورٔه ماعون

3ــ توانایی خواندن کلمات دارای حرف همزه »   أ «
4ــ آشنایی با داستان اصحاب فیل

روش تدریس أ )همزه(
آموزش کلمات دارای همزه روی الف )أ(:  در آخرین کلمٔه این سوره به کلمٔه »مأکول« می رسیم که نماد جدید دارد. می گوییم 

در فارسی هم، این شکل همزه )أ( را داریم که کرسی یا پایٔه آن الف است؛ مانند: َمأمور، تألیف. آن گاه روی تخته بنویسید:
أ ← ۡء       

آموزش نماد »ئو«: قبل از خواندن آیٔه ششم این سوره، آموزگار شکل همزه با صدای کشیدٔه »او« را  به صورت »ئو« روی تخته 
می نویسد و به دانش آموزان می گوید این شکل  به صورت »او« خوانده می شود:

ئو ← او

 انس با قرآن در خانه       

سوره ی فیل را در خانه بخوان و با توّجه به شکل جدید همزه ) أ ( کلمات
و عبارات قرآنی صفحه ی بعد را پیش خوانی کن.

جلسه ی اول درس دهم 

سـوره ی فـیل را از روی لوحه، با اشاره ی معّلم بخش بخش بخوانید.

سوره ی فـیل

ۡحـٰمـِن  الـرَّ حـیـِم ِه  الـرَّ                    ِبـۡسـِم الـلٰـّ

َك ُـّ 1 ـ َا  لَـۡم تَـَر كَـۡیـَف  فَـَعـَل  َرب

   ِبـاَۡصـحـاِب  الۡـفـیـِل

ـَۡجـَعـلۡ   كَـۡیـَدهُـۡم  فى  تَـۡضـلـیـٍل 2 ـ َا  لَـۡم ی

3 ـ َو  َارۡ َسـَل  َعـلَـۡیـِهـۡم  طَـۡیـًرا  َابـابـیـَل

4 ـ تَـرۡ مـیـِهـۡم  ِبـِحـجـارَ ٍة  ِمـۡن  ِسـّجـیـٍل

5 ـ فَـَجـَعـلَـُهـۡم  كَـَعـۡصـٍف  َمـۡأكـوٍل

 اكنون سوره ی فـیل را از نوار یا کتاب گویا گوش كنید و با نشان دادن خط از روی كتاب، همراه با آن بخوانید.
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 آموزش لوحه

ۡءۡأ

٢ـ  امام علی علیه الّسالم هسته های خرما را در زمین کاشتند.
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 برخی از اشکاالت رایج در خواندن سورٔه فیل عبارت  است از: 
نخواندن تشدید در کلمٔه »سّجیل«؛ ــ 

نخواندن تنوین در کلمات »طیًرا« و »بحجارٍة«؛ ــ 
صداکشی  و  تأکید  تنوین،  تشدید،  دادن  نشان  با  اشکاالت  این 

رفع می شود.

راهنمای ترجمه ویژۀ معلم
َو أُۡمـۡر: و امر کن 

َاۡهل: خانواده 
َیـأُۡمـُر: امر می کند، فرمان می دهد

ِاۡقَرأۡ: بخوان 
کاَن َیـأُۡمـُر: امر می کرد  

کِـتاب: در اینجا به معنای نامٔه عمل است



اهداف
1ــ تقویت حفظ سوره های آموخته شده،

2ــ توانایی خواندن سورٔه ماعون از روی کتاب،
3ــ توانایی معنای کلمه های آموخته شده،

4ــ توسعٔه شناخت مصداق جدیدی از پیام در قالب یک نقاشی.

روش انجام و بررسی فعالیت ها
 برای انجام فعالیت های این جلسه از درس قرآن می توانید از روش های جذابی مانند بازی های قرآنی )در قسمت مفاهیم( انجام 

مسابقه )در قسمت حفظ( و نقاشی گروهی بهره جست. این روش ها به کالس قرآن شادی و نشاط بیشتر می بخشد.
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یادآوری 2



درس یازدهم

سورۀ کافرون
اهداف

1ــ توانایی خواندن سورٔه کافرون
2ــ عالقه به زیبا خواندن سورٔه کافرون

3ــ آشنایی با این پیام قرآنی که پاداش نیکی، نیکی کردن است.
4ــ آشنایی با معنای کلمات »جزاء« و »احسان«

راهنمای ترجمه ویژۀ معلم
بَـۡأس: سختی   َحدید: آهن   َاۡنـَزۡلـنا: نازل کردیم، در اختیار قرار دادیم 

َاۡحـِسۡن: نیکی کن  َمـناِفع: سودها   فیِه )فی + ه(: در آن 
َاۡحـِسنوا: نیکی کنید کَـما: همان طور که  َاۡحـَسَن: نیکی کرد 
ِاتَّـَقۡوا: تقوا داشتند َاۡحـَسنوا: نیکی کردند  الُیـضیُع: ضایع و تباه نمی کند 

ِاۡصـَفۡح: درگذر   َفاۡعـُف: پس عفو کن و ببخش  لِـلَّذیَن )لِـ + َالَّذیَن (: برای کسانی که 
َاۡن: که َو ۡلـَیۡصـَفـحوا: و باید درگذرند  َو ۡلـَیۡعـفوا: و باید عفو کنند 

َیۡغـِفـَر: بیامرزد  َا ال ُتـِحـّبوَن: آیا دوست ندارید 

72

جلسه ی اّول درس یازدهم 

سـوره ی کافـرون را بخوانید.

سوره ی کـافـرون

حـیـِم ۡحـٰمـِن  الـرَّ ِه  الـرَّ ِبـۡسـِم  ا لـلٰـّ

َهـا  الۡـكاِفـروَن ُـّ 1 ـ ُقـۡل  ىـا  َاى

2 ـ ال  َاۡعـبُـُد  ما  تَـۡعـبُـدوَن

3 ـ َو ال  َانۡـُتـۡم  عاِبـدوَن  ما  َاۡعـبُـُد  

4 ـ َو ال  َانَـا  عاِبــٌد  ما  َعـبَـۡدتُـۡم

5 ـ َو ال  َانۡـُتـۡم  عاِبـدوَن  ما  َاۡعـبُـُد  

6 ـ لَـُكـۡم  دىـنُـُكـۡم  وَ              ِلـَى  دىـِن

اكنون سوره ی كافرون را از نوار ىا کتاب گوىا گوش كنید و با نشان دادن خط از روی كتاب، 
همراه با آن بخوانید.

 فرد خوانی 
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تذکر: یکی از اشکاالت شایع در خواندن سورٔه کافرون به 
شرح زیر است:

به حرف »د« در کلمٔه »دیِن« و غلط  ــ اضافه شدن تشدید 
خواندن آن  به صورت »َوِلَی الّدیِن« که با نشان دادن عبارت »َو ِلَی 
با ایجاد مکث بسیار  نیز  دیِن« که دارای تشدید و اتصال نیست و 

کوتاهی بین دو کلمٔه »َو ِلَی« و »دیِن«، رفع اشکال می شود.



درس دوازدهم

سورۀ انشراح 

اهداف
1ــ توانایی خواندن سورٔه انشراح

2ــ عالقه به زیبا خواندن سورٔه انشراح
3ــ توانایی روخوانی عبارات قرآنی دارای تنوین فتحه

4ــ آشنایی با پیام قرآنی دربارهٔ »پس از هر سختی، آسانی است« و آیٔه صلوات
5ــ آشنایی با داستانی دربارٔه اخالق خوب پیامبر )ص(

 تذکر: برخی از اشکاالت شایع در خواندن این سوره به شرح زیر است:
ـۡ « در »َمـَع الۡـُعۡسـِر« که با نشان دادن و صداکشی این دو حرف، رفع اشکال می شود. عدم تلّفظ »ح« در کلمٔه »نَۡشـَرح« و »ل ــ 

راهنمای ترجمه ویژۀ معلم
ُاۡذکُـروا: یاد کنید   ِاالّ: مگر  ما َاۡرَسۡلـنا: نفرستادیم 

ر: بشارت و مژده دهنده  نَـذیر: هشداردهنده َمـبَـِشّ شاِهد: گواه، ناظر 
ِسـراج: چراغ   ِاۡذن: اجازه  داعی: فراخواننده 

َصـّلوا: سالم و درود بفرستید   ُیـَصـّلوَن: سالم و درود می فرستند  ُمـنیر: نورانی و روشنی بخش 
َسـلِّـموا تَسـلیًما: کامالً تسلیم فرمان )پیامبر( باشید
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ٍد  محَمّ ُ
آِل   َو  ٍد  محَمّ ُ

َعلٰی  ِل 
َصّ ُهّم  ََاللّٰ
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                                                                 آیه ی صلوات را بخوانید. 

َه َو َمـالِئـَكـَتـه و یُـَصـلّوَن َعـلَی الـنَّـِبـِىّ ِانَّ الـلٰـّ

ذیـَن آَمـنوا َهـا الَـّ ُـّ یـا َای

َصـلّوا َعـلَۡیـِه َو َسـِلّـموا تَۡسـلیـًمـا

سوره ی ِانـِشـراح 

جلسه ی چهارم

 فرد خوانی 


