
٣٦

بخش دوم

روش آموزش دروس 
و فعاليت هاى يادگيرى 

براى ارتقاى سواد قرآنى معلمان

فصل اّول ــ آموزش نماز 
فصل دوم ــ آموزش روخوانى قرآن كريم 

فصل سوم ــ انس با قرآن كريم



٣٧

 

آموزش نماز

مقدمه 
جلسه ی اّول: آموزش عبارات اذان و اقامه 

جلسه ی دوم: آموزش سوره ی حمد
جلسه ی سوم: آموزش سوره ی توحيد 

جلسه ی چهارم: آموزش ذکر قنوت و ذکر رکوع 
جلسه ی پنجم: آموزش اذکارقيام، سجده و استغفار 

جلسه ی ششم: آموزش ذکر برخاستن و تسبيحات اربعه
جلسه ی هفتم: آموزش ذکر تشّهد

جلسه ی هشتم: آموزش ذکر سالم و آيه ی صلوات و پيام قرآنی 

فصل اّول



٣٨

مقدمه 
همان طور که در بخش اّول کتاب در قسمت «محتوای کتاب آموزش قرآن پايه ی  
سوم ابتدايی» به اختصار بيان شد، فصل اّول کتاب دانش آموزان به آموزش صحيح خوانی     
نماز اختصاص دارد.از آن جا که آموزش صحيح خواندن عبارات و اذکار نماز برعهده ی 
است  مناسب  آموزان،  دانش  سنی  ويژگی های  به  توجه  با  هم چنين  و  است  قرآن  درس 
معلمان عزيز مطالب اين فصل را با دقت الزم و به روشی که در بخش کليات بيان شده و 

در صفحات آينده نيز با تفصيل بيش تری توضيح داده خواهد شد، تدريس کنند. ۱
در آموزش اين فصل توجه به نکات زير ضروری است: 

١ــ فصل اّول کتاب آموزش قرآن پايه ی سوم ابتدايی در مهرماه به مدت هشت 
جلسه (هفته ای دو جلسه) تدريس می شود. توانايی خواندن عبارات و اذکار نماز، عمدتًا 

ماهيت مهارتی و روانی ــ حرکتی دارد؛ از اين رو تمرين و تکرار عبارات و اذکار نماز به شيوه ی خاصی پس از فصل 
دوم، از فصل سوم کتاب ادامه می يابد. 

٢ــ هنگام خواندن کلمات و عبارات نماز توسط دانش آموزان، معلم بايد با دقت کافی اشکاالت فرد فرد دانش آموزان 
را شناسايی کند و با توجه به نوع اشکال، به صورت انفرادی يا عمومی درصدد رفع آن و بيان توضيحات الزم برآيد. 

٣ــ اين فصل عالوه بر لوحه ی آموزشی به کمک نوار آموزشی تدريس می شود. البته بايد دقت داشت که همواره 
مرحله ی استماع پس از آموزش لوحه؛ يعنی بخش خوانی و شمرده خوانی عبارات و اذکار انجام می شود. 

٤ــ روش رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان و مهم ترين علل بروز آن ها در بخش کليات همين کتاب به تفصيل 
آمده است. يک بار ديگر آن را مطالعه کنيد. برخی از نکات ضروری ديگر در روش تدريس روز به روز همين فصل از 

کتاب بيان خواهد شد. 

آموزش نماز 
اهداف: 

١ــ توانايی خواندن عبارات، اذان و اقامه و اذکار نماز 
٢ــ  آشنايی با معنای عبارات اذان و اقامه و اذکار نماز 

٣ــ آشنايی با پيام قرآن درباره ی صلوات فرستادن بر پيامبر (ص) 
٤ــ عالقه به خواندن صحيح و زيبای نماز 

وسايل آموزشی: 
١ــ کتاب درسی 

٢ــ  لوحه های آموزش نماز 
٣ــ نوار صوتی آموزش نماز 

٤ــ ضبط صوت 

۱ــ گفتنی است در زنگ قرآن بايد از بيان احکام نماز پرهيز شود و صرفًا مهارت صحيح خوانی اذکار و عبارات نماز آموزش داده شود. 
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روش تدريس و ارزش يابی 

جلسه ی اّول (هفته ی اّول مهرماه) 

آموزش عبارات اذان و اقامه 
١ــ گفت و گوی معلم درباره ی اهميت نماز و نحوه و زمان گفتن اذان 

٢ــ نصب لوحه ی عبارات اذان و اقامه 
دسته جمعی            خواندن  و  معلم  توسط  سطر  هر  کلمات  بخش های  به  اشاره  ٣ــ 
دانش آموزان به صورت بخش بخش۱ (با توجه به شرايط کالس می توانيد اين فعاليت را 

يکی دو بار انجام دهيد). 
هنگام اشاره به بخش های کلمات، رعايت نکات زير ضروری است. 

گرفته  دانش آموزان  ديد  جلوی  که  بايستيد  نحوی  به  و  کنيد  استفاده  نشانگر  يا  خط کش  يک  از  کردن،  اشاره  برای  الف) 
نشود. 

ب) در چند لوحه ی اّول با تأنّی بيش تری به بخش ها اشاره شود تا دانش آموزان، بخش خوانی کلمات را به صورت دسته جمعی 
بياموزند و هماهنگ باهم بخوانند. هم چنين به دانش آموزان بياموزيد که همراه با اشاره ی شما بخوانند و عقب يا جلو نيفتند. 

ج) همه ی دانش آموزان را در خواندن دسته جمعی مشارکت دهيد. 
د) در برخی از موارد الزم است بخشی را مجددًا نشان داد تا دوباره خوانده شود (مانند بخش های دارای تشديد، اتصاالت يا 

مواردی که دانش آموزان اشتباه می خوانند). 
٤ــ پس از تمرين کافی از روی لوحه، عبارات لوحه از روی کتاب توسط دانش آموزان به صورت آرام و شمرده خوانده شود. 
بهتر است ابتدا چند دانش آموز داوطلب و قوی تر بخوانند و سپس ساير دانش آموزان. هر دانش آموز يک يا دو سطر را با صدای بلند 

می خواند و ساير دانش آموزان از روی کتاب خود خط می برند. 
ـ پخش نوار صوتی و هم خوانی دانش آموزان با نوار دانش آموزان، همراه با نوار، عبارات و اذکار نماز را به صورت دسته جمعی،  ٥ـ 

شبيه نوار می خوانند. هنگام شنيدن و هم خوانی با نوار رعايت نکات زير ضروری است. 
الف) هنگام پخش نوار، آموزگار باز هم لوحه را نشان می دهد ولی به جای اشاره به بخش ها، زير کلمات را نشان می دهد و همراه 
با خواندن نوار پيش می رود. به اين ترتيب گوش دانش آموزان قرائت کلمات را می شنود، چشم آن ها کلمات را می بيند و زبانشان، 

آن ها  را می خواند. 
ب) گاهی ممکن است آن چه دانش آموزان از نوار می شنوند، با آن چه در کتاب می بينند متفاوت باشد و درباره ی آن سؤال کنند؛ 
مثًال ممکن است بپرسند، در عبارت دوم اين لوحه به جای َاۡن ال ِالَه ِاالَّ اللّٰه، نوار می گويد َاّال …؛ يعنی «ۡن» خوانده نمی شود و به جای 
آن «لـ» مشّدد خوانده می شود. همان طور که می دانيد، در نوار قواعد تجويدی تا حدودی رعايت می شود، ولی نياز نيست اين گونه 
مطالب برای دانش آموزان بيان شود. برای آنان توضيح می دهيم که اّوًال نوار برای زيبايی اين گونه می خواند و ثانيًا شما می توانيد مانند 

نوار بخوانيد يا مانند آن چه که در کتاب نوشته شده است؛ هردو شکل صحيح است. 

۱ــ برای مطالعه ی بيش تر به فصل اّول کتاب (نحوه ی اشاره) مراجعه کنيد. 
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٦ــ دانش آموزان کتاب های خود را باز می کنند و هر دانش آموز يک سطر از عبارات اذان و اقامه را از روی کتاب خود همراه 
با ترجمه ی آن می خوانند. 

٧ــ تشويق دانش آموزان به حفظ عبارات اذان و اقامه و خواندن آن ها با صدای بلند و زيبا  

جلسه ی دوم (هفته ی اّول مهرماه) 
آموزش سوره ی حمد 

١ــ ارزش يابی جلسه ی قبل (پرسش روخوانی عبارات اذان و اقامه از چند دانش آموز) 
٢ــ  انجام مراحل جلسه ی اّول برروی لوحه ی سوره ی حمد 

در آموزش سوره ی حمد رعايت نکات زير ضروری است: 
الف) با توجه به وجوب قرائت سوره ی حمد و توحيد در نماز، سعی کنيد دانش آموزان عبارات اين دو سوره را به طور صحيح 

بياموزند و ادا کنند. البته اين مطلب به معنای سخت گيری نيست، بلکه بايد با صبر و حوصله و به تدريج انجام گيرد. 
ب) خوب است دانش آموزان معنای آيات سوره ی حمد و نيز سوره ی توحيد را نيز بياموزند، ولی توجه داشته باشيد اّوًال فراگيری 

ترجمه ی آيات الزامی نيست، ثانيًا بايد از برخی شيوه های نامناسب مانند تکليف رونويسی آيات و ترجمه ی آن ها اکيدًا پرهيز شود. 
٣ــ تکليف خانه: تمرين روخوانی و حفظ تدريجی سوره ی حمد 

جلسه ی سوم (هفته ی دوم مهرماه) 
آموزش سوره ی توحيد 

١ــ ارزش يابی جلسه ی قبل (پرسش روخوانی سوره ی حمد از چند دانش آموز) 
٢ــ  انجام مراحل جلسه ی اّول بر روی لوحه ی سوره ی توحيد 

٣ــ تکليف منزل ــ تمرين روخوانی و حفظ سوره ی توحيد 
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جلسه ی چهارم (هفته ی دوم مهرماه) 
آموزش ذکر قنوت و ذکر رکوع 

١ــ ارزش يابی جلسه ی قبل (پرسش روخوانی سوره ی توحيد از چند دانش آموز) 
٢ــ  انجام مراحل جلسه ی اّول برروی لوحه ی اذکار قنوت و رکوع 

٣ــ تکليف خانه: تمرين روخوانی و حفظ اذکار قنوت و رکوع 

جلسه ی پنجم (هفته ی سوم مهرماه) 
آموزش اذکار قيام، سجده و استغفار 

١ــ ارزش يابی جلسه ی قبل (پرسش روخوانی اذکار قنوت و رکوع از چند دانش آموز) 
٢ــ  انجام مراحل جلسه ی اّول روی لوحه ی اذکار قيام، سجده واستغفار 

٣ــ تکليف خانه: تمرين روخوانی و حفظ اذکار قيام، سجده و استغفار 

جلسه ی ششم (هفته ی سوم مهرماه) 
آموزش ذکر برخاستن و تسبيحات اربعه 

١ــ ارزش يابی جلسه ی قبل (پرسش روخوانی اذکار قيام، سجده و استغفار از چند دانش آموز) 
٢ــ  انجام مراحل جلسه ی اّول، برروی لوحه ی ذکر برخاستن و تسبيحات اربعه 

٣ــ تکليف خانه: تمرين روخوانی و حفظ ذکر برخاستن و تسبيحات اربعه 

جلسه ی هفتم (هفته ی چهارم مهرماه) 
آموزش ذکر تشّهد 

١ــ ارزش يابی جلسه ی قبل (پرسش روخوانی ذکر برخاستن و تسبيحات اربعه از چند دانش آموز) 
٢ــ  انجام مراحل جلسه ی اّول برروی لوحه ی ذکر تشّهد 

٣ــ تکليف خانه: تمرين روخوانی و حفظ ذکر تشّهد 
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جلسه ی هشتم (هفته ی چهارم مهرماه) 
آموزش ذکر سالم و آيه ی صلوات و پيام قرآنی 

١ــ ارزش يابی جلسه ی قبل (پرسش روخوانی ذکر تشّهد از چند دانش آموز) 
٢ــ  انجام مراحل جلسه ی اّول برروی لوحه های ذکر سالم و آيه ی صلوات 

٣ــ آموزش پيام قرآنی (آيه ی صلوات) 
الف) گفت وگو درباره ی پيام قرآنی؛ مثًال معلم از دانش آموزان می پرسد: 

ــ پس از تمام شدن نماز جماعت مکّبر چه می گويد؟ 
ــ پس از خواندن آيه ی صلوات چه می کنيم؟ 

ب) قرائت زيبای آيه ی صلوات توسط چند دانش آموز داوطلب 
ج) گفت وگوی دانش آموزان درباره ی پيام قرآنی با راهنمايی معلم؛ مثًال درباره ی احترام به انسان های بزرگ، خوب و مهربان، به 
نيکی يادکردن از آنان و توضيح اين که خدا و فرشتگان نيز بر پيامبر اکرم حضرت محمد صلی الله عليه و آله درود و صلوات می فرستد و 
از ما می خواهند که بر پيامبر سالم و درود بفرستيم؛ از اين رو ما نيز اّوًال هميشه نام پيامبر اکرم را با احترام می بريم؛ ثانيًا بر او و خاندان 

ُهَم َصِلّ َعلٰی ُمحّمٍد َو آِل ُمحّمد  پاکش درود می فرستيم؛ يعنی می گوييم: َاللّٰ
د) تکليف خانه: تمرين روخوانی و حفظ ذکر سالم و آيه ی صلوات 

دو نکته: 
١ــ به دليل اهميت واالی نماز، می توانيد با روش های مناسب دانش آموزان را به حفظ تدريجی عبارات و اذکار نماز تشويق 
کنيد اين کار در طول سال تحصيلی انجام می شود و نبايد انتظار داشت که همه ی دانش آموزان در مهرماه، عبارات و اذکار نماز را حفظ 

کنند. هم چنين از آن ها بخواهيد در خانه يا مسجد محله نماز بخوانند. 
٢ــ  بسيار مناسب است که با کمک مدير و اّوليا و خيرين محله، برای دانش آموزانی که در خواندن نماز کوشا هستند، جوايزی 

تهيه شود. 

دانستنى هاى معلم 

دانستنی های معلم در هر درس مخصوص آموزگاران محترم است و نبايد تصور شود که می توان اين مطالب را در کالس برای 
دانش آموزان بيان کرد؛ بلکه هدف از مطالب اين بخش اين است که اّوًال همکاران محترم درباره ی مطالب هر درس بيش تر بدانند، ثانيًا 
درصورتی که با پرسشی از سوی دانش آموزان روبه رو شدند، بتوانند آن را بهتر و کامل تر پاسخ دهند. اينک به ترتيب مطالب درس، 

موضوعات زير ارائه می شود. 
١ــ همان طور که می دانيد اذان و اقامه دارای اين تفاوت هاست: 

٭ الله اکبر (اّولين عبارت) در اذان چهار بار و در اقامه دوبار گفته می شود. 
الُة» در اذان گفته نمی شود ولی در اقامه دو بار بيان می شود.  ٭ عبارت «َقد قاَمِت الصَّ

٭ آخرين عبارت (ال اله اال الله) در اذان دو بار و در اقامه يک بار گفته می شود. 
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٢ــ  گاهی دانش آموزان عبارت دوم اذان را به صورت «َاۡشَهُد َانَّ …» می خوانند که بايد به آن ها تذکر داد تا آن عبارت را به صورت 
) بيان می کنند.  » را به اشتباه به صورت کسره (َحِیّ صحيح آن، يعنی «َاۡشَهُد َاۡن …» بخوانند. هم چنين گاهی فتحه ی آخر کلمه «َحیَّ

٣ــ گفتن اذان و اقامه بيش از خواندن نماز مستحب مؤکد است. 
٤ــ سوره ی حمد را «فاتحة الکتاب» هم می نامند. نام ديگر سوره ی توحيد «اخالص» است که گاهی در زبان عامه ی مردم به آن 

«قل هوالله» هم گفته می شود. 
٥ــ چهار سوره ی جزِء سی ام قرآن که با «قل» شروع می شود، به «چهارُقل» مشهور است. اين چهار سوره عبارت اند از: ناس، 

فلق، توحيد و کافرون. 
٦ــ همان طور که می دانيد، در رکعت اّول و دوم هر نماز پس از خواندن سوره ی حمد، خواندن يک سوره از قرآن کريم واجب 

است. خواندن سوره ی توحيد بيش تر تأکيد شده است، ولی می توان سوره ی ديگری نيز خواند. 
٧ــ همان طور که در قرائت برخی از عبارات اذان و سوره ی توحيد از نوار آموزشی شنيده ايد، گاهی نون ساکن (ۡن) يا تنوين 

ـٌـ) براساس ادغام، به حرف بعدش تبديل می شود. اين موارد عبارت است است از:  ـ ـٍ ـً )
            َاۡشَهُد َاۡن ال   ←   َاۡشَهُد َاۡل ال 

ِه  سوُل اللّٰ َد رَّ ِه     ←    ُمَحمَّ ًدا َرسوُل اللّٰ  ُمَحمَّ
ِه  ِه      ←   َعِليَّۡو َوِلیُّ اللّٰ        َعلّيًا َوِلیُّ اللّٰ

           َلم َيُکۡن َله و     ←   َلم َيُکۡل َله و

تذکر: از آن جا که برخی از دانش آموزان، اذکار نماز را از قبل به صورت شنيداری آموخته اند، برخی از کلمات 
و ترکيبات را صحيح ادا نمی کنند؛ هنگام آموزش لوحه و بخش خوانی اين کلمات را با تأکيد و تکرار بيش تری آموزش 

دهيد تا اشکاالت احتمالی آن ها برطرف شود. برخی از اين موارد عبارت اند از: 

قرائت صحيح  قرائت غلط               ← 
َرِبَّی الَعظيِم  عظيِم             ←  َرِبَّی اۡالَ
ۡعلٰی  َرِبَّی اۡالَ َرِبَّی اۡلَعلٰی                 ← 

َاۡسَتۡغِفُر  ِاۡسَتۡغِفُر                     ← 
ِه  ِبَحۡوِل اللّٰ ِه                 ←  ِبُحۡوِل اللّٰ

َعۡبُده و  َعۡبَده و                       ← 
َعَلۡيَك، َعَلۡينا، َعَلۡيُکم  َعِلۡيَك، َعِلينا، َعِلۡيُکم  ← 



٤٤

تشويق دانش آموزان به يادگيری نماز 

با توجه به اهميت و جايگاه خاص نماز در دين مبين اسالم و تربيت انسان، بسيار شايسته است، تدبيری بينديشيد تا دانش آموزان به 
يادگيری و خواندن نماز عالقه مند شوند. اين کار نيازمند صبر و حوصله و استمرار و تدريج است. برخی از شيوه ها و تدابيری که می تواند 

شما را در اين کار ارزشمند موفق کند و پاداش خواندن نماز دانش آموزان را باقيات صالحات شما قرار دهد، عبارت است از: 
١ــ برای دانش آموزانی که نماز را آموخته اند، هديه و جايزه درنظر بگيريد و برنامه ای تنظيم کنيد تا درطول سال تحصيلی و به تدريج 
همه ی آن ها نماز را بياموزند و در فرصت های مناسب در کالس نماز بخوانند و جايزه بگيرند. برای خريد جوايز مناسب می توانيد از والدين 

دانش آموزان و افراد خّير کمک بگيريد. 
٢ــ  اگر در مدرسه ی شما نماز جماعت برگزار می شود، سعی کنيد هميشه همراه دانش آموزان درنماز جماعت شرکت کنيد. در 
غير اين صورت بسيار خوب است که در ايام خاص مانند ماه مبارک رمضان، جشن ها، سوگواری ها و … همراه دانش آموزان به مسجد 

برويد و در آن جا نماز جماعت بخوانيد. 
٣ــ در صورت امکان تابلوها و تصاوير زيبايی از آموزش نماز يا برگزاری باشکوه نمازهای جمعه، جماعت، عيدفطر، نماز در 

مسجدالحرام و … تهيه و در محل های مناسب کالس و مدرسه نصب کنيد. 
٤ــ دانش آموزان را به تهيه ی روزنامه ی ديواری، معرفی کتاب های خوب و خواندنی، نوشتن انشا و سرودن اشعار زيبا، طراحی 

جدول و انواع بازی ها و سرگرمی های متنوع درباره ی نماز تشويق کنيد. 
بديهی است که ابتکار و خالقيت شما می تواند عالوه بر آن چه بيان شد، با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم محلی دانش آموزان، 

راه ها و روش های ديگر و بهتری را برای دست يابی به اين امر مهم و ارزشمند در اختيار شما قرار دهد. 
همان طور که می دانيد اهداف برنامه ی آموزش قرآن به طور جامع درنظر گرفته شده است. هرچند در دوره ی ابتدايی مهم ترين هدف 
پس از عالقه و انس دانش آموزان به قرآن کريم، توانايی روخوانی آيات کريمه ی قرآن است. ولی درکنار اين دو هدف مهم و هم چنين 
برای زمينه سازی بيش تر برای دست يابی به اين دو هدف، اهداف ديگری نيز درنظر است. يکی از اين اهداف کسب تدريجی توانايی معنا 
کردن آيات و عبارات ساده و پرکاربرد قرآن کريم است.اين هدف مهم به طور جدی در دوره ی راهنمايی تعقيب می شود، ولی در دوره ی 

ابتدايی به ويژه در پايه های پايانی نيز با انجام تمرينات بسيار ساده ای زمينه ی دست يابی به آن فراهم شده است. 



٤٥

از اين رو، در هر درس، در بخش دانستنی های معلم اّوًال ترجمه ی همه ی عبارات قرآنی آن درس در اختيار آموزگاران محترم قرار 
می گيرد، ثانيًا با انجام يک تمرين بسيار ساده سعی می شود توانايی شما در معنا کردن عبارات ساده قرآن ارتقا يابد. اين امر هم زمينه ی 

بهره وری و انس بيش تر شما را با قرآن کريم فراهم می آورد و هم می توانيد پرسش های احتمالی دانش آموزان را بهتر پاسخ دهيد. 

اينک با استفاده از ترجمه های عبارات نماز که در کتاب دانش آموزان آمده است، ترجمه ی دو آيه ی ارائه شده را تکميل کنيد. 
در صورتی که معنای کلمه ای را فراموش کرده ايد به فهرست معنای کلمات پايان همين کتاب مراجعه کنيد. 

ـَم  ی: من،  : قطعًا    ِانَّ
بقره، ۱۶۳ حيـُم     حٰمـُن الـَرّ ــــَه ِاّال ُهــَو الـَرّ ـٰ ـٌه واِحـــٌد ال ِال ـٰ ُهــُکـم ِال ـٰ ١ــ َو ِال

 و  …  شما … … است؛ … … يی … او کـه   … … … … …  است. 
آل عمران، ۵۱ ـُکــم َفـــــاعـــُبــــــدوُه ٰهـــــذا ِصـراٌط ُمستـقيـٌم    َه َرّبــی َو َربـُّ ٢ــ  ِانَّ اللّٰ

… … … …  و … شماست پس او را عبادت کنيد، اين    … … … …   است. 



٤٦

فصل دوم

آموزش روخوانی قرآن كريم 

مقدمه 
روش تدريس 

روز اّول: يادآوری ترکيب حروف و حرکات و دانستنی های معلم 
روز دوم: يادآوری حرف ساکن و دانستنی های معلم 

روز سوم: تمرين حرف ساکن و دانستنی های معلم 
روز چهارم: يادآوری تنوين و دانستنی های معلم 

روز پنجم: تمرين تنوين و دانستنی های معلم 
روز ششم: يادآوری تشديد و دانستنی های معلم 

روز هفتم: تمرين تشديد (١) و دانستنی های معلم 
روز هشتم: تمرين تشديد (٢) و دانستنی های معلم 

روز نهم: يادآوری خواندن «ـه و» و «ـه ی» و دانستنی های معلم 
روز دهم: تمرين خواندن «ـه و» و «ـه ی» و دانستنی های معلم 

روز يازدهم: پايه ی همزه و دانستنی های معلم 
روز دوازدهم: تمرين پايه ی همزه (١) و دانستنی های معلم 
روز سيزدهم: تمرين پايه ی همزه (٢) و دانستنی های معلم 

روز چهاردهم: حروف ناخوانا (١) و دانستنی های معلم 
روز پانزدهم: تمرين حروف ناخوانا (١) و دانستنی های معلم 

روز شانزدهم: حروف ناخوانا (٢) و دانستنی های معلم 
روز هفدهم: تمرين حروف ناخوانا (٢) و دانستنی های معلم 

روز هجدهم: حروف ناخوانا (٣) و دانستنی های معلم 
روز نوزدهم: تمرين حروف ناخوانا (٣) و دانستنی های معلم 

روش کلی تدريس روز بيستم تا سی و سوم



٤٧

مقدمه 
همان طور که دربخش اّول کتاب در قسمت «محتوای کتاب آموزش قرآن پايه ی سوم ابتدايی» به اختصار بيان 
شد، فصل دوم کتاب دانش آموزان به آموزش روخوانی قرآن کريم اختصاص دارد. اين فصل در آموزش قرآن دوره ی 
ابتدايی از اهميت و جايگاه خاصی برخوردار است؛ زيرا پس از اهداف کلی آموزش قرآن مانند انس و عالقه به قرآن کريم 
و يادگيری آن، مهم ترين هدف آموزش قرآن در دوره ی ابتدايی دست يابی به توانايی خواندن قرآن است. از اين رو، اين 
فصل بايد با دقت الزم و به روشی که در بخش کليات بيان شده است و در صفحات آينده نيز با تفصيل بيش تری توضيح 

داده خواهد شد، تدريس شود. در آموزش اين فصل توجه به نکات زير ضروری است: 
١ــ فصل دوم کتاب آموزش قرآن پايه ی سوم ابتدايی از اّول آبان ماه تا اوايل آذرماه هر سال تحصيلی طی ۳۳ 
روز متوالی تدريس می شود. از آن جا که توانايی خواندن قرآن کريم، عمدتًا ماهيت مهارتی و روانی ــ حرکتی دارد، 

آموزش مستمر و روزانه ی آن تا کسب مهارت الزم از اهميت ويژه ای برخوردار است. 
٢ــ  در اين مدت، درس قرآن در زنگ اّول يا دوم هرروز آموزش داده می شود. 

٣ــ اهميت يادگيری مطالب اين فصل مانند اهميت يادگيری چهار عمل اصلی در رياضيات است. حتی يک 
دانش آموز نبايد وجود داشته باشد که در پايان اين فصل مهارت کافی در ترکيب حروف و حرکات، خواندن بخش های 
دارای حرف ساکن يا مشّدد، خواندن صحيح تنوين و همزه و نيز انجام صحيح اتصاالت در ترکيب های دارای اتصال 

و کاربست ساير قواعد مهم، روخوانی را به دست نياورده باشد. 
فرد  فرد  اشکاالت  کافی  دقت  با  بايد  معلم  دانش آموزان،  توسط  قرآنی  عبارات  و  کلمات  خواندن  هنگام  ٤ــ 
دانش آموزان را شناسايی کند و با توجه به نوع اشکال و ميزان تکرار آن توسط ساير دانش آموزان، به صورت انفرادی 

يا عمومی درصدد رفع اشکال و بيان توضيحات الزم برآيد. 
٥ــ اين فصل، نوار آموزشی ندارد، زيرا کسب مهارت روخوانی قرآن به نحوی که محصول آن توانايی خواندن 
آرام و شمرده ی کل قرآن کريم باشد، عمدتًا متکی بر کاريست عملی قواعد روخوانی در خواندن عبارات و آيات جديد 

است. در کسب اين مهارت نيز غير از مسائل ذهنی و روانی، «چشم» بيش از گوش ايفای نقش می کند. 
٦ــ روش رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان و مهم ترين علل بروز اين اشکاالت در بخش کليات همين کتاب 
به تفصيل آمده است. يک بار ديگر آن را مطالعه کنيد. برخی نکات ضروری ديگر در روش تدريس روز به روز همين 

فصل از کتاب بيان خواهد شد. 
دوتذکر مهم: 

١ــ مناسب ترين شيوه برای خواندن کلمات آن است که دانش آموز با ديدن هر بخش از کلمه، همان بخش را با صدای بلند بخواند، 
يعنی الزم نيست که دانش آموز ابتدا در ذهن خود، همه ی بخش های کلمه را مرور کند و سپس تمام آن را يک جا بخواند. شما با تأکيد 
برنحوه ی مناسب خواندن، دانش آموزان راکمک کنيد تا بدون اضطراب، کلمات را به روش صحيح، شمرده و آرام بخوانند. سرعت خواندن 

بخش ها با توجه به توانايی فردی دانش آموزان و با تمرين، به تدريج افزايش می يابد و خواندن به صورت شمرده و آرام می رسد. 
٢ــ  در اين مرحله انتظار می رود که همه ی دانش آموزان مهارت ترکيب حروف و حرکات را کسب کنند و بتوانند کلمات و عبارات 

قرآنی درس را حداقل به صورت بخش بخش بخوانند. 
هرچند عموم دانش آموزان می توانند کلمات را به صورت آرام و شمرده نيز بخوانند اما معلم نبايد اصرار داشته باشد، دانش آموزی 
که کلمات را به صورت بخش بخش می خواند. اين کلمات را به صورت آرام و شمرده بخواند. او نيز به تدريج در روزهای آينده با توجه 

به توانايی های فردی خود به اين مهارت دست خواهد يافت. 



٤٨

روز اّول 
اهداف: 

١ــ توانايی خواندن ترکيب حروف و حرکات 
٢ــ  توانايی خواندن کلمات قرآنی درس 

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

١ــ کتاب درسی 
٢ــ  لوحه ی آموزش جدول ترکيب حروف و حرکات 

٣ــ لوحه ی آموزش کلمات قرآنی 

روش تدريس و ارزش يابی 
الف) آموزش لوحه ی تمرين اّول 

١ــ نصب لوحه 
٢ــ  اشاره به حروف و حرکات جدول با روش صحيح اشاره کردن۱ 

دو نکته: 
اول ــ ممکن است دانش آموزان برای صحيح خواندن حرف همزه (ء) به يادآوری بيش تری نياز داشته باشند. برای آن ها توضيح 
دهيد که صدای اين حرف تقريبًا شبيه صدای حرف عين (ع) است. برای اطالع بيش تر از روش تدريس همزه به کتاب راهنمای معلم 

آموزش قرآن پايه ی دوم ابتدايی کد ۵۷/۱ مراجعه کنيد. 
ـ شيوه ی خواندن الف کوچک (ا) نيز به توجه بيش تری نيازمند است. برای دانش آموزان توضيح می دهيم که اندازه ی شکل  دومـ 

«ا» کوچک می شود اما صدای آن تغيير نمی کند. 
٣ــ خواندن دسته جمعی دانش آموزان همراه با اشاره ی معلم به بخش های کلمات 

٤ــ خواندن ترکيب های لوحه توسط دانش آموزان به صورت انفرادی 
ب) آموزش لوحه ی تمرين دوم 

١ــ انجام مراحل چهارگانه ی قسمت الف 
٢ــ  خواندن کلمات قرآنی تمرين دوم از روی کتاب توسط دانش آموزان به صورت انفرادی 

کسره ها  ساير  مثل  «َرواِسَی»  و  «ِهَی»  مانند  کلماتی  در  را  «ی»  از  قبل  ـ»  «ـِ صدای  بخش خوانی،  هنگام  دانش آموزان  نکته: 
می خوانند. اين شيوه ی خواندن و هرچند غيرمعمول است ولی غلط نيست. دانش آموزان به تدريج در خواندن شمرده و آرام کلمات، 

می آموزند که اين صدا را به صورت «ای» بخوانند؛ کلمه های خيابان و بيابان نيز در فارسی به همين گونه تلفظ می شوند. 
انس با قرآن در خانه 

در پايان درس به دانش آموزان تذکر دهيد که همين امروز در خانه، جدول ترکيب حروف و حرکات و نيز کلمات قرآنی تمرين دوم 
را حداقل يک بار برای اعضای خانواده ی خود با صدای بلند بخوانند. 

۱ــ يک بار ديگر به قسمت «نحوه ی اشاره ی صحيح به بخش های کلمات» در بخش کليات همين کتاب مراجعه کنيد. 



٤٩

برای         آن ها  بيان  و  است  قرآن  آموزش  در  محترم  معلم  توانايی  و  دانايی  افزايش  منظور  می شود،به  ارائه  بخش  اين  در  چه  آن 
دانش آموزان ضرورت ندارد. بديهی است آشنايی با اين مطالب، برتوفيقات معلم در آموزش قرآن می افزايد و می تواند در پاسخ دادن به 

برخی از پرسش های احتمالی دانش آموزان مفيد باشد.سعی کنيد اين بخش را به خوبی مطالعه کنيد و تمرين های آن را نيز انجام دهيد. 
اينک برخی نکات مفيد، ترجمه ی کلمات و عبارات قرآنی «روز اّول» و دو تمرين ارائه می شود. 

الف) شيوه ی تلفظ کسره ی قبل از «ياء»
به دنبال توضيح شيوه ی تلفظ کلماتی مانند «ِهَی» که در درس بيان شد، خوب است بدانيد کسره در زبان عربی مانند صدای «ای» 
است، ولی کوتاه تلفظ می شود؛ در حالی که درفارسی همان صدای «ِا» را دارد. البته در فارسی نيز وقتی کسره قبل از «ياء» قرار گيرد، 

شبيه لهجه ی عربی تلفظ می شود؛ مانند، خيابان، سياست، زيارت. 
در روخوانی قرآن معموًال کسره به حالت فارسی تلفظ می شود ولی وقتی کسره قبل از «ياء» می آيد، غالبًا مانند لهجه ی عربی 

تلفظ می شود؛ مانند: ِهَی، ِاّياَك، ِقياَمِة، ِلَی. 
خوب است هنگام تدريس و تمرين در زمان های مناسب، با مقايسه ی اين دو حالت، توجه دانش آموزان را به اين نکته جلب 
کنيد. مثًال از آن ها سؤال کنيد که در فارسی می گوييم ِخيابان يا خيابان؟ نسبت به اين امر حساسيت زياد نشان ندهيد؛ زيرا با چند بار 

تذکر، دانش آموزان به تدريج آن را می آموزند. 

ب) ترجمه ی کلمات و عبارات قرآنی تمرين دوم (به ترتيب) 
بگيريد او (با آن) را  ايمان او، ايمانش   کتاب ما  

مناسک (اعمال عبادی) ما  پس کشتند آن را (شتر صالح را)   روبه روی هم  
پس مالقات کننده ی او  با رسالت های من   چرا می گوييد  

٢ــ  گفت: اين عصای من است.  ١ــ گفت به پدرش.  

ج) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم 
ترجمه ی اين عبارات قرآنی را به کمک معنای کلمات زير و کلمات آموخته شده، کامل کنيد.۱

يا، يا َايُّها: ای  َهوٰی: هوا و هوس     واِحد: يک، يکتا، يگانه   
عنکبوت، ۴۶ ـُهــُکـۡم واِحٌد      ـٰ ـُهـنــا َو ِال ـٰ ١ــ َو ِال

و … … … و … …  شما يکی است. 
فرقان، ۴۳ َهه و َهواُه ۲     ـٰ ــَخــَذ ِال ٢ــ  َا َرَايـَت َمــِن اتـَّ

آيا ديدی کسی را که گرفت … …   را … … .
طه، ۱۹ ٣ــ قاَل َاِلَقها يا موسٰی      

… …  بينداز … … را (عصا را) … … … .
صف، ۲  ٤ــ يا َايَُّها الَّذيَن آَمنوا ِلَم َتقولوَن ماال َتفَعلوَن     

… کسانی که ايمان آورديد چرا … …  آن چه را که عمل نمی کنيد؟! 
۱ــ در صورتی که معنای کلمه ای را فراموش کرده ايد، می توانيد به فهرست کلمات آخر همين کتاب مراجعه کنيد. 

ـَش» معنا می شود.  ۲ــ هر دو ضمير «ـه و» و «ُه» در اين عبارت به صورت « 

براااااایییییی آآن هااا  بيان  و  است  قرآن   
ايد و می تواند در پاسخ دادن به

هاى معلم 
دانستنى 



٥٠

روز دوم
اهداف: 

١ــ توانايی خواندن جدول ترکيب های دارای حرف ساکن 
٢ــ  توانايی خواندن کلمات و عبارات دارای حرف ساکن 

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

١ــ لوحه ی آموزش جدول ترکيب ها 
٣ــ لوحه ی آموزش کلمات و عبارات قرآنی 

روش تدريس و ارزش يابی 
الف) آموزش لوحه ی تمرين اّول 

١ــ نصب لوحه 
٢ــ  اشاره به ترکيب های جدول به روش صحيح

سه کلمه ی «َبۡل، ِاۡن و ُقۡم» را روی تخته بنويسيد، آن گاه با اشاره از حرکت به عالمت سکون، از دانش آموزان بخواهيد اين سه کلمه را به 
صورت دسته جمعی بخوانند.خوب است برای دانش آموزان توضيح دهيدکه حرف ساکن را با حرکت قبل از آن در يک بخش می خوانيم. 

٣ــ خواندن ترکيب های لوحه توسط دانش آموزان به صورت دسته جمعی همراه با اشاره ی معلم
٤ــ خواندن ترکيب های لوحه توسط دانش آموزان به صورت انفرادی

ب) آموزش لوحه ی تمرين دوم 
١ــ نصب لوحه ی تمرين دوم در جای مناسب 

٢ــ  خواندن کلمات و عبارات قرآنی توسط دانش آموزان با اشاره ی معلم به صورت بخش بخش و دسته جمعی
ج) تمرين سوم: از تک تک دانش آموزان بخواهيد، حتی االمکان چند کلمه يا يک سطر از عبارات تمرين دوم را به صورت 

آرام و شمرده از روی کتاب بخوانند. 
در کسب مهارت روخوانی قرآن، صحيح خواندن کلمات و عبارات در اّولويت است هر دانش آموز با توجه به استعداد و توانايی 
فردی خود به تدريج مراحل بخش خوانی، شمرده خوانی، و روان خوانی را طی می کند. از اين رو، نبايد در کسب مهارت روان خوانی 

عبارات قرآنی عجله کرد. 

تذکر: آن چه در اين درس اهميت دارد، اين است که دانش آموزان به خوبی بياموزند هميشه بايد حرف ساکن را 
با حرکت قبل از خودش در يک بخش بخوانند. از اين رو، در آموزش ترکيب های حروف و حرکات تمرين دوم، دقت 
کافی به عمل آوريد تا مطمئن شويد که يکايک دانش آموزان در خواندن بخش های دارای حرف ساکن مهارت الزم را 

کسب کرده اند. 
انس با قرآن در خانه 

در پايان درس به دانش آموزان تذکر دهيد که همين امروز در منزل، جدول دارای حرف ساکن و نيز کلمات قرآنی تمرين دوم را 
حداقل يک بار برای اعضای خانواده ی خود با صدای بلند بخوانند. 



٥١

الف) تفاوت سکون و ساکن 
را  عالمت  اين  که  حرفی  به  و  می شود  گفته  سکون   «ۡ عالمت «  به 

دارد، حرف ساکن يا ساکن می گويند. 

ب) ترجمه ی کلمات و عبارات قرآنی (به ترتيب) 
حاضر کرد        حاضر شد  سپاس و ستايش   

هشدار داديم شما را   غذا داد و سير کرد آن ها را  
نعمت دادی به ايشان 

٣ــ و بينداز آن چه در دست توست  ٢ــ  پس او انفاق می کند از آن   ١ــ از آن آفريديم شما را  
٥ــ و هدايت می کند (خدا) کسی را که به سوی او بازمی گردد.  ٤ــ اين گونه چاره جويی کرديم برای يوسف  

ج) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم 
ترجمه ی اين عبارات قرآنی را به کمک معنای کلمات آموخته شده و کلمات زير را کامل کنيد. 

الَّذيَن: کسانی که   ُتراب: خاک   َفـ: پس  
صاِلحات: کارهای خوب  َعِملوا: انجام دادند   ءاَمنوا: ايمان آوردند  

حج، ۵  ١ــ َفِاّنا۱ َخَلقناُکم ِمن ُتـراٍب     
… … … …  را … … … … .

ـُهـم ِبـايمـاِنِهـم  ٢ــ  ِانَّ الَّذيَن آَمنوا َو َعِمُلوا الّصاِلحاِت َيهديِهـم۲ َربـُّ
… … … … … و … … … … … … … را … … شان به … …  ـشان. 

۱ــ ِانَّ + نا = ِانَّنا، ِاّنا: قطعًا ما 
۲ــ ضمير «ُهم» گاهی به علت حرکت حرف قبل از خودش به صورت «ِهم» به کار می رود، اما در معنای آن تغييری ايجاد نمی شود. 

ک

اى معلم 
دانستنى ه
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روز سوم
اهداف: 

١ــ توانايی خواندن کلمات و عبارات دارای حرف ساکن  
٢ــ  توانايی خواندن کلمات و عبارات قرآنی درس 

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

١ــ لوحه ی آموزشی کلمات و عبارات قرآنی دارای ساکن 

روش تدريس و ارزش يابی 
الف) آموزش تمرين اّول 

١ــ نصب لوحه 
روش  به  لوحه  عبارت  و  کلمات  بخش های  به  اشاره  ٢ــ  

صحيح 
٣ــ خواندن کلمات و عبارات لوحه توسط دانش آموزان به 

صورت دسته جمعی همراه با اشاره ی معلم 
٤ــ خواندن کلمات و عبارات لوحه توسط چند دانش آموز 

به صورت انفرادی 
ب) آموزش تمرين دوم

هر دانش آموز از روی کتاب خود، يک عبارت را می خواند و بقيه ی دانش آموزان گوش می کنند و خط می برند و معلم، گوش 
دادن و خط بردن آن ها را کنترل می کند. 

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

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

با صدای بلند بخوانند. 



٥٣

الف) ترجمه ی عبارات قرآنی تمرين دوم 
١ــ بگو بياوريد برهانتان را (برهان خود را).  

٢ــ  به خاطر آن چه کسب می کردند (انجام می دادند). 
٣ــ و هدايت می کند کسی را که بازگشت به سوی او.

٤ــ گفت آيا عبادت می کنيد آن چه را که (با دست های خود) می تراشيد؟! 
٥ــ شما را چه می شود؛ چگونه قضاوت می کنيد؟! 

٦ــ پس آيا کسی که خلق می کند، مانند کسی است که خلق نمی کند؟! 
٧ــ و ترک کرديم (قرار داديم) يوسف را نزد (پيش) اثاث و کااليمان 

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن 
ترجمه ی اين عبارات قرآنی را به کمک کلمات آموخته شده، کامل کنيد. 

َسماوات: آسمان ها  ُملك: فرمانروايی   ما: آن چه   َاعُبُد: عبادت می کنم  
َحياة: زندگی  ذاِلَك: اين، آن   َيشاء: می خواهد   َارض: زمين  

کافرون، ۲  ١ــ ال َاعُبُد ما َتعُبدوَن    
. … … … … … … …

شوری، ۴۹  مـــاواِت َواَالرِض َيخُلُق ما َيشاُء   ِه ُمـلــُك السَّ ٢ــ  ِللّٰ
… … …  است … … … و … … …، … … …  را که … … … . 

آل عمران، ۱۴ ُه ِعنـَده و ُحسُن الَمآِب   نـيـا َو اللّٰ ـيــاِة الـدُّ ـَ ٣ــ ٰذِلـَك َمـتـاُع الح
… … … … … … … …  است  و … … … بازگشت نيکو است. 

اى معلم 
دانستنى ه



٥٤

روز چهارم
اهداف: 

١ــ توانايی خواندن ترکيب حروف و تنوين  
٢ــ  توانايی خواندن کلمات و عبارات قرآنی درس 

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

١ــ لوحه ی آموزشی جدول ترکيب حروف و تنوين
٢ــ  لوحه ی آموزشی کلمات و عبارات قرآنی  

روش تدريس و ارزش يابی 
ــ) را  ـَ ـٌ : روی تخته (ـ ـ ـٍ ـ ـً الف) آموزش عالمت تنوين ـ
بنويسيد و از دانش آموزان  بنويسيد، سپس نون ساکن را جلوی آن 
بخواهيد که آن دو را باهم بخوانند. آن گاه روبه روی آن شکل عربی 

آن را بنويسيد و بگوييد در قرآن به اين شکل نوشته می شود: 
ـ ۡن ←  ً ا  ــَ

ــ   ـ ۡن ←  ــٍ ــِ
ـٌـ ـــُ ۡن ←  ـ

در تنوين نصب  ً ا  متذکر شويد که «الف» آن ناخواناست. 
ب) آموزش تمرين اّول 

١ــ نصب لوحه ی جدول ترکيب حروف با تنوين 
٢ــ  اشاره به ترکيبات حروف و تنوين به روش صحيح اشاره 

ـًــ» به دانش آموزان بگوييد که «الف» ناخواناست تا با دقت  تذکر: حتمًا هنگام اشاره به حروف و تنوين نصب «ـ
و تکرار، در ذهن دانش آموز تثبيت شود. 

ج) آموزش تمرين دوم
١ــ نصب لوحه ی تمرين دوم در جای مناسب 

٢ــ اشاره به بخش های کلمات و عبارات قرآنی توسط معلم و خواندن آن ها توسط دانش آموزان به صورت دسته جمعی و انفرادی
د) آموزش تمرين سوم

 از دانش آموزان بخواهيد هرکدام، چند کلمه يا يک سطر از عبارات تمرين دوم را به صورت شمرده و آرام از روی کتاب خود 
بخوانند. 

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

خانواده ی خود با صدای بلند بخوانند. 



٥٥

الف) ترجمه ی کلمات و عبارات قرآنی تمرين دوم 
حکيم، دانا  رحمت، مهربانی    بشر، انسان   شخص، نفس، خود   

چيز، چيزی  نيکی، کار يا چيز خوب   زرع، ِکشت   بعضی، برخی   
مراقبی حاضر و آماده شب و روز  آمرزنده ی مهربان  

١ــ و آمرزشی و روزی ارزشمندی. 
٢ــ  اين راه راست است. 

٣ــ و قرار داد در آن چراغی (خورشيد) و ماه روشن را. 

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

َشمس: خورشيد   َخَلَق: آفريد، خلق کرد    الَّذی: کسی که   ُهَو: او  
َنوم: خواب  ُکلوا: بخوريد  َطيِّب، َطيَِّبة: پاک  

انبياء، ۳۳  ۡمَس َو الَقَمَر      ذی َخـَلـَق اللَّـيـَل َوالنَّهاَر َو الشَّ ١ــ َو ُهــَو الـَّ
و … … است که … … …   و … … و… … … و … … را. 

َسَبأ، ۱۵  ـَبــٌة َو َربٌّ َغفوٌر     ٢ــ  ُکـلـوا ِمـن رزِق َرِبّـُکـمۡ َواۡشُکــروا َلـــه و َبــَلــَدٌة َطــِيّ
… … … … … … … تان و او را شکرکنيد؛ سرزمين … … و … … … . 

فرقان، ۴۷  ـذی َجـَعـَل َلــُکــمُ الـلَّـيـَل ِلـــبـاًسا َوالــنَّـوَم ُسبــاتًــا َوَجَعَل النَّهاَر ُنشوًرا    ٣ــ ُهــــَوالـَّ
… … است که… … برای شما … … را پوشش و … … را آرامش و … … … را تالش و جنبش. 

اى معلم 
دانستنى ه
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روز پنجم
اهداف: 

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

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

لوحه ی آموزشی کلمات و عبارات قرآنی دارای عالمت تنوين 

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

ب) آموزش تمرين دوم به روش دروس قبل 

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

بلند بخوانند. 
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الف) ترجمه ی عبارات قرآنی تمرين دوم 
١ــ و پدر ما پيرمردی کهن سال است. 

٢ــ  و آمدند نزد پدرشان شب هنگام، در حالی که گريه می کردند. 
٣ــ آيا نيست از (در ميان) شما مردی عاقل و رشد يافته؟ 

٤ــ و کمک کند شما را با اموال و فرزندان. 
٥ــ پس قطعًا زيان کرد زيانی آشکار.

٦ــ و کشتزارها و درختان خرما که ميوه يشان نرم و رسيده است. 
٧ــ از ميان غذاهای هضم شده (در شکم) و خون، شير خالص و گوارا (برای نوشيدن قرارداد). 

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

ِملَّة: دين، آيين  َيقوُل: می گويد   َعُدّو: دشمن   َعبد: بنده  
زمر، ۳۶  ١ــ َاَلۡيَس الّلُه ِبــکـاٍف َعۡبَده و   

… … …  کافی برای … …  … . 
يوسف، ۵  ۡيطاَن ِلِالنساِن َعُدوٌّ ُمبيٌن    ٢ــ  ِانَّ الشَّ

… … … … … … … … … …  است. 
غافر، ۲۸ ٣ــ اَ     َتـۡقـُتـلـوَن َرُجــًال َان َيـقوَل َرّبَی الّلُه۱   

…می کشيد … … ی را که … … … … است. 
حج، ۷۸ ٤ــ ِملََّة َابيُکمۡ ِابراهيَم ُهَو َسّمـاُکـُم الُمۡسِلميـَن ِمـن َقۡبُل  

… … … … … … ؛ … ناميد … را مسلمان … قبل. 

۱ــ گاهی بهتر است در ترجمه «اللّٰه» به همان صورت «الله» بيايد، مانند همين عبارت قرآنی. 

اى معلم 
دانستنى ه



٥٨

روز ششم
اهداف:  

١ــ توانايی خواندن بخش های دارای حرف مشّدد  
٢ــ  توانايی خواندن کلمات و عبارات قرآنی دارای حرف مشّدد 

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

 لوحه ی آموزشی روز ششم 

روش تدريس و ارزش يابی 
الف) روش تدريس تمرين اّول 
١ــ يادآوری خواندن حرف مشّدد

برای يادآوری مهارت خواندن حرف مشّدد فعاليت زير را انجام دهيد: 
کلمه ی َانَّ را روی تخته بنويسيد و آن گاه با اشاره ی صحيح از دانش آموزان 

بخواهيد آن را بخش بخش بخوانند. 
توجه: مکث بين دو بخش را حتمًا رعايت کنيد.  

َا نَّ 
سپس با پرسش زير، توجه دانش آموزان به اين که حرف مشّدد دوبار خوانده می شود، جلب کنيد. 

معلم: حرف «ن» (با اشاره به آن) را چند بار خوانديم؟ 
دانش آموزان: دوبار. 

معلم: بنابراين هر وقت عالمت تشديد (ّ ) روی حرفی باشد، آن را چند بار می خوانيم؟ 
دانش آموزان: دو بار. 

٢ــ  نصب لوحه ی جدول ترکيب های دارای تشديد در جای مناسب 
٣ــ اشاره به ترکيب های دارای تشديد توسط معلم و خواندن آن ها توسط دانش آموزان به صورت دسته جمعی 

ب) آموزش تمرين دوم 
١ــ نصب لوحه ی تمرين دوم در جای مناسب 

٢ــ اشاره به بخش های کلمات و عبارات قرآنی توسط معلم و خواندن آن ها توسط دانش آموزان به صورت دسته جمعی و انفرادی 
تذکر: معلم هنگام اشاره به لوحه، به دانش آموزان تذکر دهد که بين بخش هايی که دارای عالمت تشديدند، مقداری 

مکث کنند تا معلوم شود که حرف مشّدد دوباره خوانده می شود. 
ج) آموزش تمرين سوم

 از دانش آموزان بخواهيد هرکدام،چند کلمه يا يک سطر از عبارات تمرين دوم را به صورت شمرده و آرام از روی کتاب خود بخوانند. 
انس با قرآن در خانه 

اعضای  برای  بار  يک  حداقل  را  درس  اين  سوم  و  دوم  اّول،  تمرين  منزل،  در  امروز  همين  که  دهد  تذکر  درس  پايان  در  معلم 
خانواده ی خود با صدای بلند بخوانند. 
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الف) ترجمه ی کلمات و عبارات قرآنی تمرين دوم 
کشيده شد بهشت   مّنت گذاشت   پروردگار  

برگردانيد آن را   سخت بگيرم   ريخته می شود   ًة ُاخرٰی: بار ديگر)   بار (َمرَّ
محکم و استوار می کند   شش   برتری داديم آن ها را   پس پاک کن  

باقی گذاشته ی خدا            آزموديم تو را  
١ــ ای پروردگار ما (پروردگارا) قبول کن از ما. 

٢ــ  الله پروردگار ما و پروردگار شماست. 
٣ــ و هرکس گمراه شد، پس فقط به زيان خود گمراه می شود. 

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

َعلٰی: بر   َطِيّبات: غذاهای پاک     َرَزقنا: روزی داديم به   
َك: ايشان   ـِ ُاولٰئ َيعَمل: عمل می کند، انجام می دهد  

جاثيه، ۱۶ ۡلناُهۡم َعَلی العاَلميَن    باِت و َفضَّ ِيّ ١ــ َو َرَزقناُهم ِمَن الطَّ
و… … … … … … … و … … … … را … … …  .

نساء، ۱۲۴ ٢ــ َوَمن َيعَمل ِمَن الّصاِلحاِت ِمن َذَکـــٍر َاو ُانـــثـــٰی َو ُهَو ُمؤِمٌن   
و……………… ……………مرد يا زن در حالی که ………… است. 

نساء، ۱۲۴ دُخلوَن الَجنََّة     ـَ ِئــَك ي ـٰ ٣ــ َفـُاول
… … … … داخل می شوند به… … … … .

اى معلم 
دانستنى ه


