درس دوم

نعمت های خدا
هفته ا ّول آبان ماه
جلسۀ اوّ لٔ :
١ــ تصویرخوانی
٢ــ شعر (نعمتهای خدا)
٣ــ پیام قرآنی (الحمدللّه)
جلسۀ دوم :هفت ٔه دوم آبان ماه
سوره کوثر
١ــ
(لوحه )٢
ٔ
ٔ
سوره کوثر
٢ــ شعر
ٔ
جلسۀ سوم :هفت ٔه سوم آبان ماه
سوره کوثر
١ــ تمرین
ٔ
فعالیت یادگیری (داستان نان)
٢ــ ّ
جلسۀ چهارم :هفت ٔه چهارم آبان ماه
١ــ پیام قرآنی (شکر الهی)
الیت یادگیری (گفتوگو)
٢ــ ّفع ّ

38

نعمتهای خدا
اهداف
١ــ آشنایی با پدیدههای طبیعی به عنوان نعمتهای خدای مهربان
٢ــ آشنایی با ادب تشکر از خدا بهخاطر نعمتهای او
سوره کوثر به صورت دستهجمعی
٣ــ توانایی خواندن
ٔ
٤ــ آشنایی با حضرت زهرا (س) به عنوان نعمت بزرگ خدا به پیامبر اسالم (ص)
٥ــ آشنایی با نعمت نان ،تشکر از تولیدکنندگان آن و پرهیز از اسراف آن
٦ــ آشنایی با نعمت آب و سعی در پاکیزه نگهداشتن و مصرف درست آن
ساده آن
٧ــ آشنایی با پیامهای قرآنی
درباره تشکر نعمتهای خدا و معنای کلمات ٔ
ٔ
روزانه قرآن کریم
 ٨ــ تقویت عالقه به شنیدن و خواندن
ٔ

مواد و رسانهها

کتاب درسی ،نوار یا سیدی آموزشی و کتاب راهنمای معلّم

راهبردها و روشهای یاددهی ــ یادگیری

تصویرخوانی ،پرسش و پاسخ ،گوش دادن ،همیاری و مشارکت ،بحث و گفتوگو
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چارچوب آموزش در هر جلسه

هفتۀ اول آبان ماه
الف) تصویرخوانی با موضوع «نعمتهای خدا»

مراحل آموزش
١ــ معرفی و بیان موضوع درس توسط آموزگار
درباره تصویر اول درس در گروههای  ٢یا  ٣نفره
٢ــ گفتوگوی دانشآموزان
ٔ
درباره تصویر درس برای کالس بیان میکند.
٣ــ هر گروه از دانشآموزان نظر خود را
ٔ
درباره تصویر درس ،به موضوع درس یعنی نعمتهای خدا اشاره نشود ،آموزگار با طرح
در صورتی که در بیان دانشآموزان
ٔ
پرسشهایی مانند اینکه چه کسی خورشید و گیاهان را برای ما آفریده است ،اینها چه فایدهای برای ما دارد ،دانشآموزان را بهسوی
درک بیشتر موضوع درس هدایت میکند.
نکته :سعی شود اغلب دانشآموزان در بحث ،شرکت فعال داشته باشند.
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ب) شعر «نعمتهای خدا»

مراحل آموزش
١ــ پخش شعر «نعمتهای خدا» از طریق نوار صوتی و گوش کردن معلم و دانشآموزان به آن
٢ــ پخش مجدد شعر از نوار و همخوانی معلّم و دانشآموزان با آن
٣ــ جمعخوانی شعر توسط معلم و دانشآموزان بدون نوار صوتی
درباره آنچه از این شعر فهمیدهاند .خوب است ابتدا از دانشآموزان بخواهید نعمتهای خدا را که
٤ــ پرسش از دانشآموزان
ٔ
در این شعر آمده است ،نام ببرند .آنگاه از ایشان بخواهید برخی از نعمتهای دیگر خدا را نیز نام ببرند.
توجه :خوب است شعرهای کتاب در زمان مناسب در جلسات دیگر نیز به صورت دستهجمعی خوانده شود.

ج) پیام قرآنی « َال َۡح ۡم ُد لِ ّلٰ ِه»

مراحل آموزش
ترجمه آن از طریق نوار پخش میشود و دانشآموزان پیام را با کمک نوار و راهنمایی معلم چند بار همخوانی میکنند.
١ــ پیام و
ٔ
٢ــ توجه دادن دانشآموزان به معنای کلمه حمد
٣ــ جمعخوانی پیام قرآنی توسط معلّم و دانشآموزان بدون نوار صوتی
٤ــ معلم از دانشآموزان میخواهد که تصاویر مربوط به پیام قرآنی را کامل و رنگآمیزی کنند.
٥ــ گفتوگو درباره سؤاالت مربوط به پیام قرآنی و پاسخ به آنها توسط دانشآموزان
٦ــ خواندن پیام قرآنی از دانشآموزان داوطلب
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هفتۀ دوم آبان ماه
د) آموزش سورۀ کوثر و شعر مربوط به آن (زهرای کوثر آمد)

مراحل آموزش
١ــ معرفی نام سوره و آماده کردن دانشآموزان برای یادگیری آن
همه دانشآموزان آن را ببینند.
لوحه
سوره کوثر در جای مناسب بهگونهای که ٔ
٢ــ نصب ٔ
ٔ
٣ــ پخش قرائت سوره کوثر از طریق ضبط صوت در حالی که معلم با نشان دادن آیات ،دانشآموزان را به درست شنیدن و
خواندن سوره کوثر همراه با نوار صوتی تشویق و راهنمایی میکند.
کلمه «کوثر» دقت شود ترکیب «کَو» به «کُو» تبدیل نگردد.
تذکر :در ٔ
٤ــ پرسش سوره از دانشآموزان داوطلب
سوره کوثر از طریق نوار صوتی و گوش کردن معلّم و دانشآموزان به آن
٥ــ پخش «شعر» مربوط به
ٔ
٦ــ جمعخوانی شعر توسط معلم و دانشآموزان بدون نوار صوتی
٧ــ از دانشآموزان بخواهید که نام مناسبی برای شعر انتخاب کنند.
سوره کوثر و شعر آن تشویق کنید.
 ٨ــ دانشآموزان را به حفظ
ٔ
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هفتۀ سوم آبان ماه
هـ) فعالیتهای یادگیری

١ــ تمرین و یادآوری سوره کوثر حتیاالمکان با استفاده از لوحه و نوار آموزشی
٢ــ معلم از دانشآموزان میخواهد که به صورت انفرادی به تصاویر مربوط به داستان نان از راست به چپ و از باال به پایین با
دقت نگاه کنند و داستانی برای آن بسازند.
٣ــ دانشآموزان ابتدا در گروههای  ٢یا  ٣نفره داستان تولید نان را برای دوستان خود و سپس برای کالس بیان میکنند.
٤ــ در صورت نیاز ،معلم با پرسش و پاسخ ،توجه دانشآموزان را به نکات و مسائل زیر جلب میکند:
ــ چه کسانی زحمت میکشند تا نان تولید شود و به دست ما برسد؟
ــ نان یکی از نعمتهای خداست.
ــ در مصرف نان و نگهداری آن باید صرفهجویی و دقت کنیم.
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هفتۀ چهارم آبان ماه
ِ
ـع َمـ َة ال ّلٰ ِه»
«و ۡ
اشکُـروا ن ۡ
و) پیام قرآنی َ

مراحل آموزش
ترجمه آن از طریق نوار پخش میشود و دانشآموزان با کمک نوار و راهنمایی معلم پیام را چندبار همخوانی میکنند.
١ــ پیام و
ٔ
درباره مفهوم پیام قرآنی و تصویر آن با یکدیگر گفتوگو کنند و نظر خود را برای کالس
٢ــ معلم از دانشآموزان میخواهد که
ٔ
بگویند.
ِ
عمة» و « َاللّٰه»
٣ــ پرسش از معنای دو ٔ
کلمه «ن َ
٤ــ جمعخوانی پیام قرآنی توسط معلّم و دانشآموزان بدون نوار صوتی
٥ــ پرسش پیام قرآنی از دانشآموزان داوطلب
درباره نعمت
٦ــ توضیح
ٔ

ز) گفتوگو

مراحل آموزش
درباره آب راهنمایی کنید.
مشاهده تصویر آبشار ،تفکر
١ــ دانشآموزان را به
ٔ
ٔ
٢ــ از دانشآموزان بخواهید نام نعمتهایی را که در تصویر میبینند بگویند.
٣ــ وقتی دانشآموزان نام آب را گفتند ،از آنان بپرسید اگر این نعمت خدا نبود چه میشد؟
٤ــ از دانشآموزان سؤال کنید که چگونه میتوان این نعمت الهی را حفظ و نگهداری کرد؟
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دانستنی های معلّم
الف) محتوا و مفهوم كلى سورۀ كوثر

سوره قرآن كرىم است و وىژگى هاى خاص و منحصر به فردى دارد كه برخى از آنها عبارت است از:
اىن سوره ،كوتاه ترىن
ٔ
ناك» كه بىانگر بخشش همراه با تكرىم و بزرگداشت پىامبر مى باشد،
1ــ تنها در اىن سوره ،خداوند بخشش خود را با لفظ « َا ۡعطَ ۡى َ
بىان كرده است.
2ــ الفاظ « َاعطَىناك»« ،كَوثر»« ،انۡحر»ِ ،
«شانئ َ َك» و « َاب ۡ َـتر» فقط در اىن سوره به كار رفته است.
َ
ۡ ۡ َ
َ
ناك» آمده است نشان مى دهد كه آن چىز باىد «نعمت و خىر فراوان» باشد.
3ــ «كَوثَر» ىعنى ،بسىار زىاد؛ و چون بعد از ٔ
كلمه « َا ۡعطَ ۡى َ
آىه آخر اىن سوره كه مى فرماىد دشمن تو بدون نسل خواهد بود فهمىده مى شود كه اىن خىر كثىر باىد مربوط به نسل پىامبر
با توجه به ٔ
باشد و چون نسل آن حضرت از سوى حضرت فاطمه سالم الله علىها باقى مانده است روشن مى شود كه منظور از كوثر ،حضرت زهرا
سالم الله علىها است.
سوره شرىف ،حاوى خبر غىبى است .از ىک سو بىان مى دارد كه نسل پىامبر ادامه خواهد داشت و از سوى دىگر
4ــ اىن
ٔ
پىش بىنى مى كند آن كس كه با درگذشت ابراهىم ــ پسر پىامبر ــ  به پىامبر طعنه زده است كه او نسلى نخواهد داشت ،خود او بدون نسل
خواهد شد كه چنىن نىز شده است.

ب) ترجمۀ سورۀ كوثر

ِ
الـرحىمِ
الـر ۡح ٰم ِن َّ
ِب ۡسمِ اللّٰه َّ

1ــ ِانّا٭ َا ۡعطَ ۡىناكَ  الۡـ َك ۡو   ث َ َر

     قطعاً ما عطا كردىم به تو كوثر را؛

ـك َوان ۡ َح ۡر
2ــ فَ َص ِّل ِل َـر ِب ّ َ
     پس نماز بگزار براى پروردگارت و قربانى كن.
ۡ
3ــ ِا َّن ِ
شانئ َ َك هُ َو ال ب ۡ َـت ُـر
     قطعاً دشمن تو خودش بدون نسل خواهد بود.

ج) گامى به سوى درک معناى آىات قرآن

ترجمه آىات درس ،معناى صحىح كلمات را عالمت بزنىد.
٭ با استفاده از
ٔ
         1ــ ِا َّن                 قطعاً                 از
         2ــ نا                    شما                    ما
٭ ِا َّن  +نا = ِانّاِ ،ان َّنا
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        3ــ َك                         ـت ،تو       ـم ،من
        4ــ فَـ                  تا                    پس
         5ــ ِلـ                  براى                 از
٭ عبارات قرآنى زىر را به كمک تمرىن باال و معناى كلمات داده شده ،ترجمه كنىد.
ِ
شما            من :از ،از سوى
         َغفور :بسىار آمرزنده           ـ ُكم:
ِ
حىم
  ر ٌ
1ــ ا َّن  الل َّٰه     َغ ٌ
فور َ
    …   …   …   …  است.
  ربُّــ ُك ۡم
  ربُّــنـا َو َ
2ــ َالل ُّٰه َ
 …   … …  و  …   … است.
ِ
ـك
  رِب ّ َ
3ــ َالۡ َح ُّق   م ۡن َ
 …   …   …   … است.
   علَ ۡی ُك ۡم
4ــ فَ
ـالم َ
    ُق ۡل َ
  س ٌ
 …  …   … بر …  .
ـش ِ
ــر ُق     َو الۡ َم ۡغ ِر ُب
 5ــ    َو ِ  لـل ِّٰـه الۡ َمــ ۡ
  و …     … است   …   و    …
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درس سوم

خانۀ ما
جلسۀ اوّ ل :هفت ٔه ا ّول آذر ماه
١ــ تصویرخوانی
(خانه ما)
٢ــ شعر ٔ
جلسۀ دوم :هفتۀ دوم آذر ماه
سوره عصر
١ــ
(لوحه )3
ٔ
ٔ
سوره عصر
٢ــ شعر
ٔ
جلسۀ سوم :هفتۀ سوم آذر ماه
سوره عصر
١ــ تمرین
ٔ
٢ــ پیام قرآنی (نیکی به والدین)
فعالیت یادگیری (بازی نمایشی)
٣ــ ّ
جلسۀ چهارم :هفتۀ چهارم آذر ماه
سوره عصر
١ــ تمرین
ٔ
٢ــ تمرین پیام قرآنی درس
(هدیه پدربزرگ)
٣ــ داستان ٔ
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خانۀ ما

اهداف
١ــ آشنایی با خانواده و نقش هریک از اعضای آن
سوره عصر به صورت دستهجمعی
٢ــ توانایی خواندن
ٔ
سوره عصر در قالب شعر
٣ــ آشنایی با مفهوم
ٔ
درباره نیکی به پدر و مادر
٤ــ آشنایی با پیام قرآنی درس
ٔ
٥ــ مشارکت در اجرای نمایش به پدر و مادر
هدیه پدربزرگ
٦ــ تقویت
انگیزه دانشآموزان به یادگیری قرآن از طریق داستان ٔ
ٔ
٧ــ تقویت حس همکاری ،احترام به پدر و مادر و اعضای خانواده و تشکر از آنها
٨ــ تقویت عالقه به رعایت نظم ،وقتشناسی ،کار و تالش و بهداشت فردی و محیط خانه
روزانه قرآن کریم
٩ــ تقویت عالقه به شنیدن و خواندن
ٔ

مواد و رسانهها

کتاب درسی ،نوار یا سیدی آموزشی و کتاب راهنمای معلّم

راهبردها و روشهای یاددهی ــ یادگیری

تصویرخوانی ،پرسش و پاسخ ،گوش دادن ،همیاری و مشارکت ،بحث و گفتوگو
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چارچوب آموزش در هر جلسه
الف) تصویرخوانی با موضوع «خانۀ ما»

هفتۀ ا ّول آذرماه

مراحل آموزش
(خانه ما) توسط معلم
١ــ معرفی موضوع درس ٔ
درباره تصویر به صورت گروهی
٢ــ گفتوگوی دانشآموزان
ٔ
٣ــ بیان نظرگروهها برای کالس درباره تصویر
٤ــ تکمیل نظرات دانشآموزان توسط معلم در ارتباط با اهداف درس؛ مانند:
ــ هرکسی در خانه مشغول یک کار مفید است.
ــ اعضای خانواده در انجام کارهای خوب به یکدیگر کمک میکنند.
نکته:
١ــ سعی شود اغلب دانشآموزان در بحث شرکت ّفعال داشته باشند.
٢ــ در صورتی که دانشآموزان به اهداف درس  اشاره کردند معلّم آنها را تشویق میکند و آن اهداف را مورد تأکید قرار میدهد
و در غیر اینصورت معلّم ،دانشآموزان را به سمت بیان اهداف درس سوق میدهد.
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ب) شعر «خانۀ ما»

مراحل آموزش
«خانه ما» از طریق نوار صوتی و گوش کردن معلّم و دانشآموزان به آن
١ــ پخش شعر
ٔ
٢ــ جمعخوانی شعر توسط معلّم و دانشآموزان
٣ــ خواندن شعر توسط دانشآموزان داوطلب
خانه ما؛ مانند:
٤ــ پرسش و گفتوگو
درباره مفاهیم و مضامین شعر ٔ
ٔ
خانه ما هستند.
ــ مامان و بابا ،گلهای خوب ٔ
خانه خود هستیم.
ــ ما فرزند خوب ٔ
توجه :شعرهای کتاب در زمانهای خالی سایر دروس نیز به صورت خواندن دستهجمعی تمرین میشود.

هفتۀ دوم آذرماه
ج) آموزش سورۀ عصر و شعر مربوط به آن

مراحل آموزش
سوره و شعر آن به روش دروس قبل تدریس و تمرین می شود .به مضامین شعر مانند کار و تالش ،سحرخیزی ،نظم و ترتیب
و… توجه شود.
سوره توحىد گفته شده است ،رعاىت نكات زىر نىز ضرورى
در آموزش اىن سوره عالوه بر آنچه در بخش كلىات و آموزش
ٔ
است:
ِ
ِ
ا
كلمه ِ«ا َّل» را با تأكىد بىشتر و نشان دادن
ذىن» مى خوانند .معلم محترم ،تلفظ ٔ
ذىن» را «ا َّن ال َّ َ
1ــ بعضى ز دانش آموزان «ا َّل ال َّ َ
حالت زبان و دهان ،به دانش آموزان مى آموزد.
الص ِال ِ
حات» اتصال صداى «لُـ   » به «صـ  » مورد توجه و تأكىد قرار گىرد.
«و َع ِملُوا ّ
2ــ در تلفظ عبارت َ
«صو» تبدىل نشود.
3ــ در ٔ
«صو» مانند نوار تلفظ شده تا به ُ
واصوا» دقت شود كه تركىب َ
كلمه «ت َ َ
خوب است معلم حفظ سوره عصر را به دانشآموزان توصیه کند.
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هفتۀ سوم آذرماه
د) پیام قرآنی «و بِ
الوالد ِ
ین ِاحسا ًنا»
َ
َ

مراحل آموزش
سوره عصر را نصب کرده و با استفاده از نوار آموزشی آن را با بچهها تمرین
لوحه
١ــ معلم قبل از آموزش پیام قرآنیٔ ،
ٔ
می کند.
٢ــ پیام قرآنی درس ،به روش دروس قبلی تدریس میشد.
کلمه «والدین» و «احسان»
٣ــ توجه دادن دانشآموزان به معنای دو ٔ
انتظار میرود دانشآموزان به مصادیقی مانند گوش کردن به سخنان پدر و مادر ،همکاری با اعضای خانواده ،تشکر از والدین
و احترام به آنها اشاره کنند.

هـ) فعالیتهای یادگیری

١ــ معلم از دانشآموزان میخواهد ابتدا به تصویر خوب نگاه کنند.
٢ــ دانشآموزان موضوع تصویر را با خالقیت خود نمایش میدهند.
٣ــ از آنان خواسته میشود نظرات خود را برای هم کالسان خود بازگو کنند.
٤ــ معلم با پرسش و پاسخ ،توجه دانشآموزان را به اهداف درس هدایت میکند.
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هفتۀ چهارم آذرماه
و) داستان «هدیۀ پدربزرگ»

مراحل آموزش
سوره عصر را نصب کرده و سوره را با دانشآموزان تمرین میکنند.
لوحه
هدیه پدربزرگٔ ،
١ــ معلم قبل از گفتن داستان ٔ
ٔ
جلسه قبل
٢ــ تمرین پیام قرآنی
ٔ
«هدیه پدربزرگ» داستانی بسازند.
٣ــ معلم از دانشآموزان میخواهد به صورت گروهی برای تصاویر
ٔ
٤ــ دانشآموز داستان خود را برای کالس تعریف میکند.
٥ــ معلّم دانشآموزان را راهنمایی میکند تا اهداف موردنظر را بیان کنند.
همانطور که میدانید این تصاویر ،پدربزرگی را نشان میدهد که نوههای خود را بهخاطر آموختن سورههایی از قرآن کریم مورد
تشویق قرار داده است .بهتر است در جلساتی که اولیای مدرسه با والدین دانشآموزان برگزار میکنند ،اینگونه موارد برای آنها تذکر
و توضیح داده شود که اولیای دانشآموزان کودکان خود را برای آموختن قرآن تشویق کنند .همانطور که در درس قبل تذکر داده شد،
درباره این تصاویر گفته می شود یا بهنظر خود او میرسد ،به اختصار
معلم میتواند برخی موارد مفید و جانبی را که توسط دانشآموزان
ٔ
برای آنها توضیح دهد؛ مانند :احترام به بزرگترها ،تشکر از آنها به خاطر جایزه و هدیهای که به ما میدهند و … .
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دانستنی های معلّم
الف) محتوا و مفهوم كلى سورۀ عصر

اىن سوره به دو موضوع مهم اشاره دارد:
1ــ عمر انسان به عنوان ىک سرماىه ،لحظه به لحظه از دست مى رود؛ از اىن رو ،آدمى در زىان و ضرر است ،مگر آن كه لحظات
عمرش را با اىمان و اعمال صالح ارزش ابدى بخشد.
2ــ مؤمنان باىد در مىان خود ،ىكدىگر را به اىمان و تقوىت عقاىد و صبر توصىه كنند و معرفت خود را ّقوت بخشند.
اىن سوره در اختصار و زىباىى ،به طور كامل ،حىات و تارىخ بشرى را به تصوىر كشىده است .رستگارى انسان ها جز با اىمان
به خدا ،دعوت پىامبران و آخرت و انجام اعمال صالح به دست نخواهد آمد .دستىابى به اىن رستگارى ،نىازمند سفارش دائمى مؤمنان
به ىكدىگر براى پىمودن راه حق و صبر و پاىدارى در رسىدن به آرمان هاى الهى است.

ب) ترجمۀ سورۀ عصر

ِ
الـرحىمِ
الـر ۡح ٰم ِن َّ
ِب ۡسمِ اللّٰه َّ
1ــ َوالۡ َع ۡص ِر
سوگند به عصر
ِ ِۡ
سان لَفى ُخ ۡس ٍر
2ــ ا َّن الن ۡ َ
قطعاً انسان در زىان است.
ِ
ذىن َآمنوا
3ــ ا َّل ال َّ َ
مگر آنان كه اىمان آوردند
الص ِال ِ
حات
َو َع ِملُوا ّ
و كارهاى خوب انجام دادند
واص ۡوا ِبالۡ َح ِ ّق
َو ت َ َ
و ىكدىگر را سفارش كردند به راستى و درستى
الص ۡب ِر
واص ۡوا ِب َّ
َو ت َ َ
  و ىكدىگر را سفارش كردند به شكىباىى و پاىدارى

ج) گامى به سوى درک معناى آىات قرآن

ترجمه آىات درس ،معناى صحىح كلمات را عالمت بزنىد.
٭ با استفاده از
ٔ
١ــ فى                   در                                 از
ذىن                   كسى كه                         كسانى كه
2ــ َا ل َّ َ
3ــ َآمنوا                  اىمان آوردند                     اىمان بىاورىد
٤ــ َع ِملوا                انجام مى دهند                 انجام دادند
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  ٥ــ ِ
صالحات          كار خوب                      كارهاى خوب
 6ــ َح ّق                    راستى و درستى                 شكىباىى و پاىدارى
 7ــ َص ۡبر                   شكىباىى و پاىدارى           راستى و درستى
٭ عبارات قرآنى زىر را به كمک تمرىن باال و معناى كلمات داده شده ،ترجمه كنىد.
دوست       سماوات :آسمان ها
وعده           و ِل ّى :سرپرست،
      و ۡعد:
َ
َ
َ
          ج َّنة :بهشت
زمىن
ض:
ر
َ
       َا ۡ
1ــ ِ  ا َّن َو ۡع َد الل ِّٰه َح ٌّق
     قطعاً  …  …  … است.

2ــ     َاللّٰه ِ
     آمنوا
ذىن َ
  ول ُّى  ال َّ َ
ُ َ
  …  …  …     است كه …
ۡ
ِ
الس ِ
ماوات َو ِفى ال َۡر ِض
3ــ    و هُ َـو الـل ُّٰـه  فى َّ
َ
     و … … است  …   …    و …   …
ِ ۡ
  و ال َۡر َض ِبالۡ َح ِ ّق
4ــ     و َخلَ َق الل ُّٰه َّ
السماوات َ
َ
     و آفرىد …    …        و  … را  …   …
حات ا ِ
الص ِال ِ
حاب الۡ َج َّن ِة
    و َع ِملُوا ّ
ٰ
ُولـئ َك َا ۡص ُ
  ــ    و ال َّ َ
ذىن َآمنوا َ
َ 5
    و   …   …   و            …           ایشان     اهل      …   هستند.
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درس چهارم

قرآن بخوانیم
جلسۀ اوّ ل :هفتۀ اول دی ماه
١ــ تصویرخوانی
٢ــ شعر (آرزوی من)
٣ــ قرآن بخوانیم (لوحهای ٤و )٥
جلسۀ دوم :هفتۀ دوم دی ماه
١ــ قرآن بخوانیم (لوحههای ٦و )٧
سوره ناس
٢ــ
(لوحه )٨
ٔ
ٔ
سوره ناس
٣ــ شعر
ٔ
جلسۀ سوم :هفتۀ سوم دی ماه
سوره ناس
١ــ تمرین
ٔ
٢ــ داستان (مهربانترین معلّم)
٣ــ قرآن بخوانیم (لوحههای  ٩و )١٠
جلسۀ چهارم :هفتۀ چهارم دی ماه
١ــ قرآن بخوانیم (لوحههای ١١و )١٢
(هدیه باارزش)
٢ــ داستان ٔ
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قرآن بخوانیم
اهداف
١ــ ایجاد فضای جذاب برای تقویت انگیزه و عالقه به یادگیری قرآن و روخوانی آن
ساده قرآنی به صورت بخشبخش
٢ــ توانایی ترکیب حروف و حرکات و خواندن برخی کلمات ٔ
سوره ناس از نوار آموزشی
٣ــ تقویت عالقه به شنیدن آیات
ٔ
٤ــ توانایی خواندن سوره ناس به صورت دستهجمعی
٥ــ آشنایی با خاندان پاک پیامبر اکرم (ص) و اهمیت دادن ایشان به یادگیری قرآن و رفتار ایشان با یکدیگر و با دیگران
سوره ناس و شعر آن مانند محبت خدا به انسان و کمک و یاری گرفتن از او برای انجام کارهای خوب
٦ــ آشنایی با مفاهیم کلی
ٔ
و دوری از کارهای زشت و بد
٧ــ آشنایی با قرآن به عنوان کالم و سخن خدا
 ٨ــ تقویت عالقه به دعا کردن و سخن گفتن با خدا
٩ــ تقویت عالقه به خواندن روزانه قرآن کریم

مواد و رسانهها

کتاب درسی ،نوار یا سیدی آموزشی و کتاب راهنمای معلّم

راهبردها و روشهای یاددهی ــ یادگیری

تصویرخوانی ،پرسش و پاسخ ،گوش دادن ،همیاری و مشارکت ،بحث و گفتوگو
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فرایند یاددهی ــ یادگیری در هر جلسه

هفتۀ اول دیماه

توصیه میشود آموختههای درس قبلی مانند جمعخوانی سوره عصر و دو پیام قرآنی آن حداکثر به مدت  ٥دقیقه یادآوری شود.

١ــ تصویرخوانی

ّاولین تصویر ،یک کالس درس آموزش قرآن را نشان میدهد .مانند دروس قبل ابتدا از دانشآموزان بخواهید پس از د ّقت در
درباره آن با دوستان هم گروه خود گفتوگو کرده و آنگاه نظر خود را برای کالس بگویند .در گفتوگوی کالسی به عناصری
تصویر
ٔ
توجه شود.
الرحیم ،نقشه ایرانٔ ،
لوحه آموزش قرآن و ضبط صوت بیشتر ّ
الرحمن ّ
چون قرآن کریم ،رحل ،تابلوی بسماللّه ّ

٢ــ شنیدن و خواندن شعر «آرزوی من»

درباره تصویر ،شعر
از دانشآموزان بخواهید که کتاب خود را باز کنند و پس از دیدن تصویر مربوط به این شعر و گفتوگوی کوتاهی
ٔ
دوم ،مجدد ًا شعر را پخش کنید و این بار از دانشآموزان
را از نوار برای آنها پخش کنید .ابتدا یک بار کامال ً همه به شعر گوش میدهند و بار ّ
بخواهید که همه با هم ،همراه با نوار شعر را بخوانند؛ شما نیز آنها را همراهی کنید .در صورت نیاز و یا تشخیص خودتان و همچنین در
صورتی که پخش صوت یا نوار مربوط را در اختیار ندارید ،میتوانید خودتان همراه با دانشآموزان چندبار شعر را بخوانید.
درباره آنچه در شعر آمده است ،جویا شوید .ایشان هرچه از
پس از خواندن شعر به روش پرسش و پاسخ ،نظر دانشآموزان را
ٔ
شعر درک کرده باشند ،میگویند .پاسخهای آنان را در صورت نیاز کامل کنید و یا با پرسشهای هدایتگر آنها را به نکات مهمتر شعر
توجه دهید .برخی از این نکات که در واقع از اهداف ضمنی آموزش این درس نیز میباشد به شرح زیر است:
ــ پدر قرآن میخواند (نقش الگویی خانواده)
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ــ قرآن قصههای زیبا دارد.
ــ قرآن حرف خدای مهربان است.
ــ دوست داشتن قرآن و همیشه با آن بودن؛ همیشه با قرآن بودن را برای آنها توضیح دهید و مثال ً بگویید میتوانیم هرروز آنچه
تاکنون از سورهها و پیامهای قرآنی آموختهایم در خانه ،در راه خانه و مدرسه ،زنگهای تفریح پیش خودمان یا همراه دوستانمان باهم
آنها را بخوانیم تا به تدریج آنها را حفظ شویم.

٣ــ آغاز آموزش لوحههای روخوانی

جلسه آموزش روخوانی انجام میشود؛ از اینرو اهمیت زیادی دارد .قبل از کالس ،یک بار دیگر ،روش
در این ساعتّ ،اولین
ٔ
صحیح اشاره به بخشهای کلمات را که در مقدمه کتاب دانشآموزان و همچنین بخش کلیات همین کتاب آمده ،مرور کنید .لوحهای را
لوحه  ٤کتاب دانشآموزان است ،از قبل آماده کنید و آن را مقابل دید دانشآموزان در محل مناسبی روی تخته نصب کنید یا به
که مطابق ٔ
صورت منشور ،روی میز معلّم قرار دهید .دانش آموزان در دروس فارسی با هفت حرف و سه حرکت این لوحه آشنا شدهاند و میتوانند
اشاره شما این حروف را با حرکات ترکیب کرده و به صورت دستهجمعی بخوانند .همانطور که میدانید در بخشهای دارای
به راحتی با
ٔ
حرکت کوتاه ،فقط به حرکت ،اشاره میکنید تا مثال ً دانشآموزان همه با هم بهصورت دستهجمعی بخوانند «بَـ» و در حرکات کشیده ،از حرف
به صدا (حرکت) اشاره میکنید تا همه با هم بگویند «با» یا «سو» .این کار را با آرامش در مورد همه ترکیبهای  این جدول انجام میدهید.
چند تذکر مهم:
اشاره شما بخوانند و جلو و عقب نیفتند.
١ــ از دانش آموزان بخواهید همراه با
ٔ
٢ــ هنگام اشاره کردن اوال ً خودتان نخوانید ثانیاً بهگونهای بایستید که بتوانید هم به لوحه اشاره کنید و هم بتوانید بر مشارکت
همه دانشآموزان در خواندن لوحه نظارت کنید .پس از یکی دو بار اشاره کردن به ترکیبهای جدول و خواندن دستهجمعی میتوانید
ٔ
به برخی از ترکیبها اشاره کنید و از دانشآموزان داوطلب بخواهید آنها را به صورت انفرادی بخوانند.
لوحه  5بپردازید .در این لوحه ،نُه کلمه قرآنی که از بخشهای دارای صدای کوتاه َ«ــ» و
اکنون به آموزش روخوانی کلمات ٔ
صدای کشیده «ا» ترکیب شده ،آمده است .به روش صحیح به بخشهای کلمات اشاره کنید ،به هیچوجه کلمات را خودتان نمیخوانید
لوحه قبل ،چندبار کلمات را ابتدا به صورت دستهجمعی و سپس افراد ،با اشاره شما بخشبخش
و از دانشآموزان میخواهید مانند ٔ
بخوانند .پس از تدریس و تمرین لوحه ،از دانشآموزان بخواهید کتاب خود را باز کنند و افراد داوطلب ترکیبهای لوحه  ٤و سپس
همه دانشآموزان کالس ،حداقل یکی دو کلمه را از روی
کلمات لوحه  ٥را ،هرکدام یک سطر بخوانند .چه خوب است در این مرحله ٔ
کتاب خود بخوانند .در همین گامهای ّاولیه با دقت و هوشیاری کامل ،ضعفهای احتمالی دانشآموزان ضعیفتر را تشخیص دهید و
سعی کنید با شناسایی مشکل آنها در شناخت حروف ،حرکات و یا ترکیب آنها ،مشکل را برطرف سازید .این مشکل با توجه به نوع و
شدت آن ،در زنگ قرآن یا زنگ فارسی باید برطرف شود.
ّ
این قسمت از آموزش یعنی روخوانی ترکیبها و کلمات قرآنی هرچند بسیار ساده است اما باید به نحوی تدریس و تمرین شود
تا دانشآموزان ،بتوانند این کلمات را حداقل به صورت بخشبخش بخوانند.
3ــ در آموزش روخوانی در لوحههای نخست ،بین هر اشاره با اشاره بعدی ،کمی فاصله باشد تا دانشآموزان ضعیفتر ،فرصت
تعقیب اشارهها و خواندن حروف و حرکات را داشته باشند.
4ــ دانشآموزان برای کسب مهارت روخوانی به فرصت کافی نیاز دارند .این فرصت را با توجه به استعدادهای متفاوت آنها
در اختیارشان بگذارید و انتظار نداشته باشید که همه در یک زمان به مهارت موردنظر دست یابند.
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هفتۀ دوم دیماه
١ــ یادآوری روخوانی لوحۀ ٥

اشاره صحیح شما به بخشهای کلمات به صورت
خوب است قبل از تدریس لوحه  ٦و   ،٧دانشآموزان یک بار لوحه  ٥را با
ٔ
دستهجمعی بخوانند.

٢ــ تدریس لوحۀ  ٦و سپس لوحۀ ٧

کامال ً به روش تدریس دو لوحه شماره  ٤و  ٥انجام میشود .در اینجا چند تذکر مفید است.
الف) همانطور که مالحظه میکنید نماد جدید در هر لوحه به رنگ قرمز آمده است ،از این رو صدای «ایـ» در لوحه  ٦به رنگ
قرمز است اما در لوحه  ٧به رنگ مشکی و معمولی نوشته شده است .ضمناً برای اشاره به ترکیبهایی مانند «بیـ» از حرف به مصوت
«یـ ،ی» اشاره کنید.
اشاره ثابت داشته باشید تا دانشآموزان همه با هم بگویند «آ».
ب) هنگام اشاره به «آ» میتوانید به کاله آن
ٔ
ج) پس از چند بار تمرین و تکرار و خواندن دستهجمعی و انفرادی کلمات از روی لوحهها ،از دانشآموزان بخواهید کتاب خود
را باز کنند و ابتدا دانشآموزان داوطلب و سپس سایر دانشآموزان ،هرکدام حداقل دو یا سه کلمه را از روی کتاب خود بهصورت
بخشبخش بخوانند.
د) اگر دانشآموزی در خواندن کلمهای مشکل داشت ،توجه کالس را به لوحه جلب کنید و مجدد ًا به شیوه صحیح به بخشهای
همان کلمه اشاره کنید و از کالس بخواهید همه با هم به صورت دستهجمعی آن کلمه را بخشبخش بخوانند ،سپس از دانشآموزی که
مشکل داشته است بخواهید در حالی که به بخشهای کلمه اشاره میکنید ،آن کلمه را بخشبخش بخواند.
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هـ) خوب است پس از تدریس و تمرین لوحه ،در صورتی که در آن لوحه برخی از کلمات قرآنی که در فارسی نیز بهکار میرود،
از دانشآموزان بخواهید این کلمات را شناسایی کرده و بیان کنند مانند «آدم» و «نور».

٣ــ تدریس سورۀ ناس و شعر آن

این سوره و شعر آن کامال ً به روش سورههای قبلی (توحید ،کوثر و عصر) تدریس و تمرین میشود .قابل ذکر است که پس از
پخش شعر با پرسش و پاسخ توجه دانشآموزان را به مفاهیم مهم شعر مانند درخواست از خدا برای انجام کارهای خوب ،خدا یار و
نگهدار ماست و نیز کمک از خدا برای دوری از انجام کارهای بد و شر شیطان ،جلب کنید.
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هفتۀ سوم دیماه
١ــ یادآوری و پرسش

جلسه قبل را برای
هفته قبل هر روز مقداری قرآن خواندهاند و درس
ٔ
جلسه درس را با گفتوگو با دانشآموزان و اینکه آیا در ٔ
ٔ
سوره ناس را نصب کردهاید و قرائت آن را از نوار پخش
لوحه
خانواده خود تعریف و تمرین کردهاند ،آغاز کنید .آنگاه در حالی که ٔ
ٔ
می کنید ،از دانشآموزان بخواهید این سوره را به صورت دسته جمعی و نیز انفرادی بخوانند .خوب است حداقل یک بار شعر سوره
را نیز همه با هم به صورت دستهجمعی بخوانید همچنین به عنوان تمرین و یادآوری از ایشان بخواهید کتاب خود را باز کنند و هر
جلسه قبل میتواند تا حدود  ١٠دقیقه زمان آغاز کالس را به
دانش آموز یکی دو کلمه از کلمات لوحه  ٧را بخواند .یادآوری مطالب
ٔ
خود اختصاص دهد .این یادآوری ،هم تمرین و هم ارزشیابی از توانایی دانشآموزان محسوب میشود و معلّم باید با تشخیص نقاط
ضعف دانشآموزان در رفع آنها بکوشد.

٢ــ تصویرخوانی و بیان داستان «مهربانترین مع ّلم»

از دانشآموزان بخواهید با دقت در تصویر مربوط به این داستان هرچه از آن متوجه میشوند و یا حدس میزنند ابتدا برای
دوستان همگروه خود و سپس برای کالس بگویند .در زمان مناسب ،حدیثی را که از حضرت فاطمه سالماللّه علیها در زیر تصویر نوشته
شده است ،در قالب داستان زیر ،به زبان کودکانه ،برای دانشآموزان تعریف کنید.
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حسن و حسین در اتاق مشغول بازی هستند و حضرت علی به همسر خود حضرت فاطمه در انجام کارهای
خانه کمک می کند .صدای در به گوش میرسد .بچهها با خوشحالی به طرف در حیاط میدوند و از پشت در صدا
میزنند شما چه کسی هستید؟ پدر بزرگ با لبخند میگوید :سالم بچهها من هستم پدر بزرگ شما
بچّهها با خوشحالی و لبخند در را باز میکنند و به پدر بزرگ سالم میکنند .حضرت محمد در حالی که
آن دو را در بغل گرفته و صورت آنها را میبوسد به سوی اتاق حرکت میکند .در این هنگام حضرت علی و
حضرت فاطمه نیز بهسوی پیامبر خدا میآیند و به او سالم میکنند و او را به داخل خانه دعوت می کنند.
پیامبر هم جواب سالم آنها را میدهد و با کودکان داخل خانه میشود .پدر بزرگ در حالی که حسن و حسین
را روی زانوی خود مینشاند از آنها میپرسد که بچهها دوست دارید اآلن به شما سورهای از قرآن را بیاموزم
آنها با خوشحالی میگویند بله دوست داریم.
آنگاه پیامبر یکی از سورههای زیبای قرآن را برای آنها میخواند و از آنها میخواهد که آیات آن سوره را
با او تکرار کنند .حضرت علی و فاطمه با لبخند و شادی به این منظرة زیبا نگاه میکنند و خدا را به خاطر داشتن
چنین فرزندان خوبی شکر میکنند و از مع ّلم مهربان آنها نیز تشکر میکنند.
تصویر و حدیث آن مشخص میکند فردی که روی نیمکت نشسته است پیامبر اکرم صلّیاللّه علیه و آله و دو کودک ،حضرت
ایستاده دیگر ،حضرت علی
امام حسن و حضرت امام حسین سالماللّه علیهما ،بانوی ایستاده حضرت فاطمه سالماللّه علیها و شخص
ٔ
علیهالسالم هستند.

٣ــ تدریس و تمرین لوحههای  ٩و ١٠

کامال ً به روش تدریس لوحههای قبل ،لوحه مربوط به ترکیبها و کلمات این دو لوحه را نصب کرده و آنها را تدریس و چندین
بار تمرین کنید .در تدریس لوحههای روخوانی به مطالب و تذکرات بیان شده در بخش کلیات و مطالب جلسات قبل به خوبی توجه
کرده و آنها را عمل کنید.
در پایان این بخش از دانشآموزان بخواهید کتاب خود را باز کرده و هرکدام یکی دو ترکیب یا کلمه از این لوحهها را از روی
کتاب بخوانند.
در آخر جلسه نیز از ایشان بخواهید که در خانه ،داستان «مهربانترین معلّم» را برای اعضای خانواده خود تعریف کرده و کلمات
لوحهها را تا هفته آینده ،هر روز ،یکی دو بار برای آنها بخوانند.
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هفتۀ چهارم دیماه
١ــ یادآوری و پرسش

مانند جلسات قبل با گفتوگوی با دانشآموزان ،فعالیت آنها در خانه را در ارتباط با درس قرآن جویا شوید و تذکرات الزم
را بیان کنید .خوب است یکی از دانشآموزان موضوع و داستان «مهربانترین معلّم» را خیلی کوتاه برای کالس بازگو کنند و نیز
لوحه  ١٠را از روی کتاب بخوانند .همانطور که میدانید خواندن کلمات به صورت
چند دانشآموز هرکدام یک یا دو کلمه از روی ٔ
بخش بخش کفایت میکند و در این مرحله روانخوانی کلمات موردانتظار نیست .در صورتی که دانشآموزی کلمهای را غلط بخواند،
معلم ابتدا او را تشویق میکند و سپس از او میخواهد که با آرامش و دقت در حرکات ،آن کلمه را تکرار کند.
اشاره صحیح به بخشهای کلمه آن دانشآموز را هدایت میکند .برای آشنایی با شیوههای رفع
در صورت تکرار اشتباه ،معلم با
ٔ
اشکاالت روخوانی دانشآموزان به بخش کلیات این کتاب مراجعه کنید.
تذکر :ممکن است برخی از دانشآموزان کلمات را شمرده یا روان بخوانند در این صورت نیازی نیست که از ایشان خواسته
شود که کلمات را بخشبخش بخوانند.

٢ــ تدریس و تمرین لوحههای  ١١و ١٢

لوحه مربوط به این ترکیبها و کلمات را نصب کرده و به روش تدریس لوحههای روخوانی ،آنها را تدریس کنید .دانش آموزان با
ٔ
اشاره صحیح شما چندین بار ترکیبها و کلمات را ابتدا به صورت دستهجمعی و سپس انفرادی از روی لوحه ،بخشبخش می خوانند.
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در قسمت پایانی این فعالیت از ایشان بخواهید که کتابهای خود را بازکنند و هر دانشآموز چند ترکیب یا کلمه را از روی کتاب
بخواند.

٣ــ تصویرخوانی و بیان داستان «هدیۀ باارزش»

از دانشآموزان بخواهید با دوستان همگروه خود و د ّقت در چهار تصویر این داستان هرچه به نظرشان میآید ابتدا برای یکدیگر
و سپس برای کالس تعریف کنند .همیشه تصویرها از راست به چپ و از باال به پایین مرتب و مرتبط با یکدیگر هستند .تصویر ّاول
یک کالس قرآن را نشان میدهد که معلّم در حال آموزش قرآن به کودکان است .در جمع کودکان یکی از فرزندان حضرت امام حسین
السالم نیز حضور دارند .تصویر دوم نشانگر حضور ایشان در این کالس است و تصویر سوم استقبال و خوشحالی کودکان از
علیه ّ
السالم در کالس را نشان میدهد ،و باالخره تصویر آخر بیانگر تشکر امام از معلّم قرآن کودکان و احساس خشنودی
حضور امام علیه ّ
و اهداء هدیهای باارزش به او از سوی امام است.
مدرسه فرزند خود
هدیه باارزش به این شرح است :امام حسین (ع) تصمیم میگیرند به
ٔ
اجمال داستان ٔ
سری بزنند و از تالشهای معلم او تشکر کنند .به همین خاطر ایشان در یکی از روزها به مدرسه میروند در حالی
که معلم مشغول درس دادن به کودکان است و شاگردان نیز با عالقه به صحبتهای معلم گوش میدهند .با دیدن
همه بچه ها خوشحال میشوند .امام علیهالسالم به معلم و شاگردان سالم م یکند و آنها به ایشان
امام حسین (ع) ٔ
خوش آمد می گویند.
سوره حمد را یاد داده است .پدر خوشحال میشود
فرزند امام حسین به پدر میگوید که معلم مهربانمان ،به ما
ٔ
سوره حمد را برای ایشان
و از بچهها میخواهد که آن سوره را برای او بخوانند .کودکان نیز با خوشحالی آیاتی از
ٔ
میخوانند.
امام حسین (ع) با لبخند رضایتی که بر لب دارند به بچهها نگاه میکنند و در حالی که از معلم مهربان تشکر
هدیه
می کنند هدیهای را به او میدهند .آن معلم هم که امام حسین (ع) را خیلی دوست دارد از ایشان به خاطر آن ٔ
باارزش تشکر میکند.

دهید.

دانشآموزان دریافتهای خود را تا آنجا که میتوانند از این تصاویر بیان میکنند و معلّم نیز مطالب آنها را کامل میکند.
در پایان کالس ،تمرین مطالب درس قرآن در خانه و نیز تعریف کردن این داستان را برای اعضای خانواده ،به دانشآموزان تذکر
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دانستنی های معلّم
همان طور که می دانید دانش آموزان به کمک آنچه در درس فارسی آموخته اند ،می توانند برخی از کلمات قرآنی را بخوانند.
لوحه  ٥می باشد .در این قسمت این کلمات برای شما معنا می شود
لوحه  ،٤اولین لوحه ای که دارای کلماتی از قرآن استٔ ،
پس از ٔ
تا اوال ً خود شما با معنای آنها آشنا شوید و ثانیاً ،اگر دانش آموزی از معنای آنها پرسش کرد ،پاسخ او روشن باشد .بدیهی است
بیان معنای این کلمات در صورتی که از آنها پرسش نشود ،برای دانش آموزان الزم و مفید نیست.

الف) ترجمۀ معنای کلمات لوحۀ  ٥و ٧
َابا :پدران
َا َم َر :فرمان داد
َسنا :درخشندگی

َآد َم :آدم
نور :نور ،روشنایی
َ
دون :غیر ،جز
َ

َدنا :نزدیک شد
راد :خواست
َا َ
تاب :توبه کرد ،بازگشت
َ
٭٭٭
َآم َن :ایمان آورد
َابی :پدرم
ـنون :فرزندان
بَ َ

ب) محتوا و مفهوم سورۀ ناس

سار :حرکت کرد ،سیر کرد
َ
َابانا :پدر ما
َارادا :خواستند (آن دو نفر)
ناب :بازگشت ،توبه کرد
َا َ
دینی :دین من
تَتوبا( :اگر) توبه کنید( ،شما دو نفر)

وسوسه تبلىغات
در اىن سوره ،سخن از حفظ اىمان و سالمت دىن در پناه خداست .اىن آىات بىانگر اىن است كه باىد از خطر
ٔ
ضد دىن و انواع وسوسه هاى درونى و بىرونى كه سالمت دىن و اىمان را به خطر مى اندازد ،به خدا پناه برد.
سوء ،تأثىر تفكرات ّ
پناه بردن به خدا فقط به معناى ذكر زبانى آىات سوره نىست بلكه مراد آن است كه انسان ،فكر و عقىده و عمل خود را از مسىر
سهمگىن طوفان هاى شىطانى و نفسانى و افكار باطل به دور نگه دارد.

ج) ترجمۀ سورۀ ناس

ِ
ِ
الـرحىمِ
الـر ۡح ٰم ِن َّ
     ب ۡسمِ  اللّٰه َّ
 1ــ ُق ۡل َاعو ُذ ِب َر ِ ّب ال ّن ِاس
بگو :پناه مى برم به پروردگار مردم
2ــ َم ِل ِك ال ّن ِاس
فرمانرواى مردم
 3ــ ِالِٰه ال ّن ِاس
خداى مردم
4ــ ِ  من َش ِر الۡو ِ
سواس الۡ َخ ّن ِاس
ۡ ّ َ
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شر وسوسه گر پنهان كار
از ّ
  5ــ   َالَّذى ىُوس ِوس فى ُص ِ
دور ال ّن ِاس
َ ۡ ُ
كسى كه وسوسه مى كند در سىنه هاى مردم
 6ــ ِم َن الۡ ِج َّن ِة َو ال ّن ِاس
جن و انس)
                از پرىان و آدمىان (وسوسه كنندگانى از ّ

د) ترجمۀ کلمات لوحۀ  ١٠و ١٢
َا ِرنی :به من نشان بده

تَرانی :مرا می بینی
ِ
بون :نوشندگان
شار َ

ِ
تابنا :کتاب ما
ک ُ
کُ ِت َب :نوشته شد ،واجب شد
نیب :بازگشت و توبه می کند
یُ ُ

نین :فرزندان
بَ َ
َش ِر َب :نوشید
ماروت :نام یک فرشته
َ
٭٭٭
َا ِ
ساو َر :دستبند زینتی
اوتینا :به ما داده شد

آتاك :به تو بخشید
َ

َارونی :به من نشان دهید

َابینا :پدر ما
ِ
آیاتنا :آیات ما

ُنیب :بازگشت و توبه می کنم
ا ُ
یُنادی :ندا می دهد

زید :به زودی می افزاییم
َس َن ُ

هـ) گامى به سوى درک معناى آىات قرآن

ترجمه آىات درس ،معناى صحىح كلمات را عالمت بزنىد.
٭ با استفاده از
ٔ
        1ــ َاعو ُذ                پناه مى برم                  پناه مى برىم
        2ــ ناس                    آدمى                           مردم
        3ــ َالَّذى                   كسى كه ،چىزى كه      كسانى كه
       4ــ ُصدور              سىنه ها                      پشت ها

٭ عبارات قرآنى زىر را به كمک تمرىن باال و معناى كلمات داده شده ترجمه كنىد.
       ذات:
لىَ ،علَىـ :بر                      ىا ،ىا َاىُّها :اى
َ
درون                       ع ٰ
پىامبر                     علىم :دانا
ً                         رسول:
        َقد :قطعا
َ
َ
ِ 1
ــ     انَّـه و  عـلىـم ِب ِ
الـص ِ
ـدور
ـذات ُّ
َ ٌ
    …   …   …است به …  …
ِ 2
ِ
ــ    انّــا٭    َانـــزلـنا  علَى َ ِ
ِ
ــق
ـح ِ ّ
ۡ َ
تـاب   لـلـ ّنـاس ِ  بـالۡ َ
َ ۡ
ـك الۡـك َ
               … … نازل كردىم … …   …     را  …   …  … …

٭ ِانّا= ِا َّن+نا
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 3ــ    َالۡحمد ِلل ِّٰه      الَّـذى َانۡــز َل    على ِ ِ ِ
ـتاب
َُۡ
َ
َ ٰ َ
  ع ۡبـده الۡـك َ
 … … …است   …  نازل كرد … بنده اش …   را
سول ِبالۡ َح ّق ِ ِم ۡن َر ِبّــ ُك ۡم
  الـر ُ
  جاءكُ ُـم َّ
4ــ      ىا َاى ُّ َها ال ّن ُاس    َق ۡد َ
 …  …   …   … براى …   …   …   …   …   …  تان
    بك ِ
     مـن هم ِ
الش ِ
ىاطىن
زات َّ
    ر ِ ّب     َاعـو ُذ ِ َ
ۡ ََ
  5ــ    َو ُق ۡل َ
   و  … پروردگارا …   …   …   … وسوسه هاى  …
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هفتۀ اول بهمنماه
یادآوری ١

این هفته به یادآوری کلّی محتوای دروس نیمسال اول اختصاص دارد .در این جلسه مطالب دروس قبل ،خالصه و جمعبندی
شده است .این فعالیتها موجب تقویت توانایی دانشآموزان در یادگیری قرآن ،فراهم آوردن فرصت بیشتر تمرین در کالس درس و
جلسه کامل ،توسط دانشآموزان و با راهنمایی آموزگار
نیز تثبیت مطالب دروس قبل میشود .فعالیتهای این دو صفحه ،در یک
ٔ
گرامی انجام میشود.
الیت ١ــ سورههایی را که تاکنون آموختهاید ،در گروههای دو یا سه نفره تمرین کنید و برای همکالسیهای خود بخوانید.
ّ
فع ّ
سوره توحید ،کوثر ،عصر و ناس آشنا شدهاند .دانشآموزان این سورهها را در
از آغاز سال تاکنون دانشآموزان با چهار
ٔ
گروه های دو یا سه نفره تمرین میکنند.
ابتدا دانشآموزان این سورهها را به صورت دستهجمعی خوانده و سپس افراد داوطلب ،یکی از سورهها را که از حفظ هستند،
برابر کالس میخوانند.
الیت ٢ــ کنار جملهای که در ّاول غذا خوردن میگوییم عدد ١و کنار جملهای که در آخر غذا خوردن میگوییم عدد  ٢بنویسید.
ّ
فع ّ
این تمرین ضمن آموزش دو ادب از آداب اسالمی مانند گفتن «بسماللّه» و «الحمدللّه» هنگام غذاخوردن ،سعی در ایجاد ارتباط
بین درس آموزش قرآن و سایر مفاهیم ضمنی از جمله مفهوم ترتیب در درس ریاضی را نیز برعهده دارد .معلّمان محترم میتوانند در
سایر دروس نیز زمینههای ایجاد و تقویت این نوع موارد را فراهم آورند.
68

ابتدا این تمرین را برای دانشآموزان توضیح دهید .اگر ایشان میتوانند این دو آیه را روخوانی کنند ،این کار به همین صورت
انجام میشود .در غیراینصورت ،کلّیخوانی این دو آیه نیز کفایت میکند .دانشآموزان چندین بار همه با هم ،این دو آیه را میخوانند
و آنگاه از آنان بخواهید فعالیت درخواست شده در تمرین را انجام دهند.
خوب است معلم با پرسش و پاسخ به دانشآموزان بیاموزد که ما در انجام هر کاری «بسماللّه» میگوییم و همیشه برای نعمت و
چیزهای خوبی که خدا به ما میدهد «الحمدللّه» میگوییم.
الیت ٣ــ یکی از پیامهای قرآنی درسهای اول تا چهارم را به صورت گروهی ،نمایش دهید.
ّ
فع ّ
دانشآموزان از آغاز سال تحصیلی تاکنون با پنج پیام قرآنی آشنا شدهاند .چه خوب است ابتدا دانشآموزان پیامهای قرآنی را
ساده این پیامها را که برای ایشان معنا شده است ،از ایشان سؤال کنید
که تاکنون آموختهاند به ترتیب همخوانی کنند .برخی از کلمات ٔ
تا یادآوری شود .آنگاه هر گروه با راهنمایی معلّم یکی از پیامهای قرآنی را برای ارائه به صورت نمایش انتخاب میکنند .در صورت نیاز
معلم ضمن راهنمایی بچهها نقشهایی را برای بچهها انتخاب میکند و از آنها میخواهد تا مفهوم پیام قرآنی را به صورت نمایش اجرا
زمینه خوبی را برای تثبیت آموزههای پیام قرآنی ،برای دانشآموزان فراهم میآورد.
کنند .این روشٔ ،
فعالیت ٤ــ این عبارتهای قرآنی را بخشبخش بخوانید.
ّ
ابتدا معلم به دانشآموزان فرصت میدهد 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 سایر دانشآموزان میخوانند.
چند تذکّر مهم:
١ــ هر دانشآموز که میتواند کلمات قرآنی کتاب را بخشبخش و صحیح بخواند به توانایی الزم درحد قابل قبول دست یافته است؛
ّاما با توجه به تمرینهای انجام شده ،بسیاری از دانشآموزان تقریباً از همان ِ
اوایل آموزش روخوانی ،کلمات و عبارات قرآنی را به صورت
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آرام و شمرده ــ و نه بخش بخش ــ میخوانند این امر اشکالی ندارد و نیازی نیست که آنها را ملزم کنیم حتماً بخشبخش بخوانند.
٢ــ از آنجا که آموزش روخوانی از بخشخوانی شروع می شود و صحیح خواندن بخشهای کلمات و ترکیب بخشها با یکدیگر
بسیار اهمیت دارد ،گاهی برخی معلمان یا برخی از دانشآموزان تصور میکنند که اصال ً باید قرآن را اینگونه خواند .در زمان مناسب
باید این موضوع را برای آنان توضیح دهید .مثال ً اگر دانشآموزی کلمه یا عبارتی را آرام و شمرده بخواند ــ و نه بخشبخش ــ او را
تشویق میکنیم و میگوییم :آفرین بچهها! شما هم اگر دوست دارید میتوانید کلمات را آرام و شمرده بخوانید.
٣ــ معلّم باید از توانایی دانشآموزانی که معموال ً کلماتی و عبارات را آرام و شمرده میخوانند ،در صحیح خواندن کلمات و
عبارات جدید ،هرچند به صورت بخشخوانی مطمئن شود .برای کسب این اطمینان ،در صورت نیاز میتوان عباراتی از درسهای آینده
یا بخش «قرآن در تابستان» انتخاب کرد تا این گروه از دانشآموزان آنها را صحیح و به صورت آرام و شمرده یا بخشبخش بخوانند.
مقوا ،مانند شکل یک رحل قرآن درست کنید.
فعالیت ٥ــ با کمک معلّم (یا پدر و مادر خود) و با استفاده از ّ
عالقه بیشتر دانشآموزان به یادگیری قرآن و نیز ایجاد ارتباط این درس با درس هنر و ریاضی طراحی
این فعالیت به منظور ایجاد
ٔ
شده است.
بهتر است این نوع فعالیتها زیر نظر معلم و در کالس درس انجام گیرد؛ ّاما معلّمان میتوانند آن را برای دانشآموزان توضیح
دهند تا آنهایی که دوست دارند ،این کار را در منزل و به کمک پدر و مادرخود انجام دهند.
همه خانهها موجود نباشد.
تذکّر :دانشآموزان را به انجام این کار الزام نکنید زیرا ممکن است لوازم مورد نیاز در ٔ

دانستنی های معلّم
ترجمۀ لغات

بار َك :خیر و برکت زیاد قرار داد
َ
ِ
وار ُد :داخل

َس َک َن :آرام و قرار گرفت
م ِ
ساک َن :خانه ها
َ

١ــ یا َابانا :ای پدر ما
٢ــ و َا ِرنا م ِ
ناس َکنا :و به ما نشان بده آداب دینی ما را
َ
َ
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َارونی :به من نشان دهید
ر ِ
واک َد( :کشتی های) ساکن و بی حرکت
َ

درس پنجم

کودک مسلمان
جلسۀ اول :هفتۀ دوم بهمن ماه
١ــ تصویرخوانی
٢ــ شعر (منم بچه مسلمان)
٣ــ پیام قرآنی (نماز)
جلسۀ دوم :هفتۀ سوم بهمن ماه
١ــ قرآن بخوانیم (لوحههای ١٣و )١٤
٢ــ
لوحه )١٥
سوره حمد (آیات  ١تا ٔ ،٤
ٔ
سوره حمد
٣ــ شعر
ٔ
جلسۀ سوم :هفتۀ چهارم بهمن ماه
١ــ تمرین
سوره حمد (آیات  ١تا )٤
ٔ
لوحه )١٥
٢ــ
سوره حمد (آیات  ٥تا ٔ ،7
ٔ
٣ــ قرآن بخوانیم (لوحههای  ١٦و )١٧
جلسۀ چهارم :هفتۀ اول اسفند ماه
سوره حمد
١ــ تمرین
ٔ
٢ــ قرآن بخوانیم (لوحههای  ١٨و )١٩
٣ــ پیام قرآنی (پاکیزگی)
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کودک مسلمان
اهداف
١ــ ایجاد فضای جذاب برای تقویت انگیزه و عالقه به یادگیری قرآن و روخوانی آن
ساده قرآنی به صورت بخشبخش
٢ــ توانایی خواندن برخی کلمات ٔ
سوره حمد از نوار آموزشی
٣ــ تقویت عالقه به شنیدن آیات
ٔ
٤ــ عالقه به خواندن سوره حمد به صورت دستهجمعی
عالقه دانشآموزان به یادگیری نماز
٥ــ آشنایی با نماز و مسجد و تقویت
ٔ
درباره پاکیزگی و سعی در رعایت آن
٦ــ آشنایی با پیام قرآنی
ٔ
درباره نظم و پاکیزگی
٧ــ آشنایی با برخی از آداب و رفتار اسالمی
ٔ
٨ــ  تقویت عالقه به خواندن روزانه قرآن کریم

مواد و رسانهها

کتاب درسی ،نوار یا سیدی آموزشی و کتاب راهنمای معلّم

راهبردها و روشهای یاددهی ــ یادگیری

تصویرخوانی ،پرسش و پاسخ ،گوش دادن ،همیاری و مشارکت ،بحث و گفتوگو
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هفتۀ دوم بهمنماه
فرایند یاددهی ــ یادگیری در هر جلسه

توصیه میشود آموختههای درس قبل با جمعخوانی سوره ناس و دو پیام قرآنی آن حداکثر در  ٥دقیقه یادآوری شود.

١ــ تصویرخوانی

ّاولین تصویر این درس یک کودک را در حال انجام کارهایی مانند بیدار شدن از خواب ،شستن دست ها ،نماز خواندن با پدر
و مادر و نیز خواندن قرآن نشان میدهد.
درباره آنها با دوستان همگروه خود
در این درس نیز مانند دروس قبل ابتدا از دانشآموزان بخواهید پس از دقت در تصویرها،
ٔ
گفت وگو کرده و آنگاه نظر خود را برای کالس بگویند .در این گفتوگو به موضوعاتی مانند سحرخیزی ،سالم کردن به پدر و مادر ،شستن
روزانه قرآن و گفتن «بسماللّه الرحمن الرحیم» ،توجه الزم صورت پذیرد.
دست و صورت پس از برخاستن از خواب ،نماز خواندن ،خواندن
ٔ

٢ــ شنیدن و خواندن شعر «منم بچه مسلمان»

از دانشآموزان بخواهید که کتاب خود را باز کنند و پس از دیدن تصویر مربوط به این شعر و گفتوگوی کوتاهی درباره تصویر،
و به خواندن شعر از نوار گوش دهند .ابتدا یک بار کامال ً همه کالس به شعر گوش میدهند و بار دوم ،مجدد ًا شعر را پخش کنید و
این بار از دانشآموزان بخواهید که همه با هم ،همراه با نوار ،شعر را بخوانند .خود شما نیز آنها را همراهی کنید .در صورت نیاز و یا
تشخیص خودتان و همچنین در صورتی که پخش صوت یا نوار مربوط را در اختیار ندارید ،میتوانید خودتان همراه با دانشآموزان
چندبار شعر را بخوانید.
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درباره آنچه در شعر آمده است ،جویا شوید.ایشان هرچه از
پس از خواندن شعر به روش پرسش و پاسخ ،نظر دانشآموزان را
ٔ
شعر درک کرده باشند ،میگویند .پاسخهای آنان را در صورت نیاز کامل کنید و یا با پرسشهای هدایتگر ،آنها را به نکات مهم تر شعر
توجه دهید .برخی از این نکات که در واقع از اهداف ضمنی آموزش این درس نیز میباشد به شرح زیر است:
ــ ما مسلمان هستیم و به خدای مهربان ایمان داریم.
ــ کتاب آسمانی ما قرآن است.
روزانه خود را با خواندن نماز و شکر نعمتهای خدا آغاز میکنیم.
ــ تالش
ٔ

الصال َة»
٣ــ پیام قرآنی «یا ُبنَیَّ ا َِق ِم َّ

مراحل آموزش
١ــ معلّم دانشآموزان را برای شنیدن پیام قرآنی آماده میکند.
ترجمه آن از طریق نوار پخش میشود و دانشآموزان با راهنمایی معلّم آن را چند بار همخوانی میکنند.
٢ــ پیام قرآنی و
ٔ
کلمه «صالة» راکجا
٣ــ دانشآموزان میآموزند که «صالة» به معنای نماز است .معلم میتواند از دانشآموزان سؤال کند ٔ
شنیده اید؟ در صورتی که ایشان مثال ً بگویند در اذان ،مورد تشویق قرار میگیرند .در غیراینصورت با پرسش و پاسخ و راهنمایی بیشتر
به پاسخ درست دست مییابند.
درباره پیام قرآنی و تصاویر آن با یکدیگر گفتوگو کنند.
٤ــ معلّم از دانشآموزان میخواهد که
ٔ
٥ــ جمعخوانی پیام قرآنی توسط معلّم و دانشآموزان بدون نوار صوتی
٦ــ دانشآموزان داوطلب پیام قرآنی را همراه با معنای آن برای کالس میخوانند.
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هفتۀ سوم بهمن ماه
١ــ آموزش لوحههای روخوانی

لوحه این درس دانشآموزان میآموزند که چگونه حرف ساکن را با حرکت قبل از خودش در یک بخش بخوانند.
در اولین ٔ
حرف بی حرکت ،ساکن است و با حرف متحرک قبل از خودش در یک بخش خوانده میشود .برای کسب مهارت در خواندن
بخش های حرف ساکن مراحل زیر انجام میشود:
«سر»«ِ ،دل» و « ُقم» را روی تخته مینویسد و سپس از دانشآموزان میخواهد که آنها را بخوانند .آنگاه
١ــ معلّم کلماتی مانند ّ
«سر» اشاره میکند و میپرسد آیا این حرف دارای حرکت است؟ دانشآموزان میگویند خیر .سپس به همینگونه
به حرف «ر» در ٔ
کلمه ّ
به کلمات دیگر اشاره میکنیم.
آنگاه میگوییم روی این حروف که هیچ حرکتی ندارند ،یک عالمت کوچک به نام عالمت «سکون» گذاشته شده است .آنگاه
معلم روی تخته کلماتی مانند «ل َ ۡم»«ِ ،م ۡن» و « ُق ۡل» را مینویسد و از دانشآموزان میخواهد که آنها را بخوانند.
توجه :در اشاره به بخش دارای حرف ساکن ،از حرکت قبل حتماً به عالمت سکون اشاره کنید و نه به حرف ساکن؛ تا
ّ
دانش آموزان با دیدن عالمت ساکن را بخوانند.
لوحه  ١٣و  ١٤کتاب دانشآموزان است ،از قبل آماده کنید و آن را مقابل دید دانشآموزان در
٢ــ سپس لوحهای را که مطابق ٔ
محل مناسبی روی تخته نصب کنید یا به صورت منشور روی میز معلّم قرار دهید.
(اشاره متحرک) و دانشآموزان هریک از
٣ــ معلم بدون آنکه خودش بخواند ،از صدای کوتاه به حرف ساکن اشاره میکند
ٔ
ترکیبها را ابتدا به صورت دستهجمعی و سپس به صورت انفرادی کلمات را از روی لوحه ،بخشبخش ابتدا به صورت دستهجمعی و
(لوحه )١٣
سپس به صورت انفرادی میخوانند.
ٔ
لوحه  1٤رامانند لوحههای قبل با اشاره به بخشهای کلمات آموزش میدهد و از دانشآموزان میخواهد که بخوانند.
٤ــ معلم ٔ
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زمینه درست خواندن بخشهای دارای تشدید را فراهم میآورد.
کسب مهارت در صحیح خواندن بخشهای دارای ساکنٔ ،
٥ــ معلم از دانشآموزان میخواهد کتاب خود را باز کنند و حداقل یک بار لوحههای  ١٣و  ١٤را بخوانند .این قسمت از
آموزش هرچند بسیار ساده است ّاما باید بهنحوی تدریس و تمرین شود که حتیاالمکان همه دانشآموزان ،بتوانند این کلمات را حداقل
به صورت بخشبخش بخوانند.

٢ــ تدریس سورۀ حمد

سوره حمد کامال ً به روش سورههای قبلی تدریس میشود .تدریس با پخش نوار ،اشاره به زیر کلمات همراه با نوار،
آیات  ١تا ٤
ٔ
آیه اول
شنیدن آیات و همخوانی دستهجمعی مطابق دستور نوار ،خواندن دستهجمعی بدون نوار آغاز میشود و باالخره با خواندن ٔ 4
سوره حمد به صورت انفرادی توسط افراد داوطلب به پایان میرسد.
ٔ

٣ــ آموزش شعر سورۀ حمد

١ــ این شعر نیز به روش شعرهای دروس قبلی تدریس و تمرین میشود.
٢ــ برخی از مفاهیم شعر که میتوان با پرسش و پاسخ از دانشآموزان بیشتر مورد تأکید قرار گیرد به شرح زیر است:
ــ همیشه از خدای مهربان به خاطر نعمتهای او تشکر میکنیم.
همه چیزهاست.
ــ خدا
آفریننده آسمان و زمین ،ابر و باد ،این جهان و آن جهان و ٔ
ٔ
ــ از او میخواهیم که ما را به راه راست و انجام کارهای درست راهنمایی کند.
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هفتۀ چهارم بهمن ماه
١ــ یادآوری و پرسش

جلسه قبل را برای
جلسه درس را با گفتوگوی با دانشآموزان و اینکه آیا در هفته قبل هر روز مقداری قرآن خواندهاند و درس
ٔ
ٔ
سوره حمد را نصب کردهاید و قرائت آیات  ١تا  ٤آن را از
لوحه
خانواده خود تعریف و تمرین کردهاند ،آغاز کنید .آنگاه در حالی که ٔ
ٔ
نوار پخش میکنید ،از دانشآموزان بخواهید این آیات را به صورت دستهجمعی و نیز انفرادی بخوانند .خوب است حداقل یک بار
شعر سوره را نیز همه باهم به صورت دستهجمعی بخوانند.
یادآوری مطالب جلسه قبل میتواند تا حدود  ١٠دقیقه زمان آغاز کالس را به خود اختصاص دهد .این یادآوری هم تمرین و هم
ارزشیابی از توانایی دانشآموزان محسوب می شود و معلّم باید با تشخیص نقاط ضعف دانشآموزان ،در رفع آنها بکوشد.

٢ــ آموزش آیات  ٥تا  ٧سورۀ حمد

سوره حمد کامال ً به روش آیات  ١تا  ٤این سوره تدریس میشود .تدریس با پخش نوار ،اشاره به زیر کلمات همراه با
آیات  ٥تا ٧
ٔ
نوار ،شنیدن آیات و همخوانی دستهجمعی مطابق دستور نوار ،خواندن دسته جمعی بدون نوار آغاز میشود و باالخره با خواندن سوره
به صورت انفرادی توسط افراد داوطلب به انجام میرسد.
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٣ــ تدریس و تمرین لوحههای  ١٦و ١٧

تدریس این لوحهها کامال ً به روش تدریس لوحههای قبل است .لوحه مربوط به ترکیبها و کلمات این دو لوحه را نصب کرده و
آنها را تدریس و چندین بار تمرین کنید .در تدریس لوحههای روخوانی به مطالب و تذکرات بیان شده در بخش کلّیات کتاب و مطالب
توجه کرده و به آنها عمل کنید.
جلسات قبل به خوبی ّ
در پایان این بخش از دانشآموزان بخواهید کتاب خود را باز کرده و هرکدام یکی دو ترکیب یا کلمه از این لوحهها را از روی
کتاب بخوانند.
سوره حمد و کلمات لوحهها را تا هفته آینده ،هرروز ،یکی دو بار برای اعضای
در آخر جلسه نیز از دانشآموزان بخواهید
ٔ
خانواده خود بخوانند.
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هفتۀ اول اسفند ماه
١ــ یادآوری و پرسش

جلسه قبل را برای
درهفته قبل هر روز مقداری قرآن خواندهاند و درس
جلسه درس را با گفتوگو با دانشآموزان و اینکه آیا
ٔ
ٔ
ٔ
سوره حمد را نصب کردهاید و قرائت آن را از نوار پخش
لوحه
خانواده خود تعریف و تمرین کردهاند ،آغاز کنید .آنگاه در حالی که ٔ
ٔ
می کنید ،از دانشآموزان بخواهید این سوره را به صورت دستهجمعی و نیز انفرادی بخوانند .خوب است حداقل یک بار شعر سوره
را نیز همه با هم به صورت دستهجمعی بخوانید.
یادآوری مطالب جلسه قبل میتواند تا حدود  ١٠دقیقه زمان آغاز کالس را به خود اختصاص دهد .این یادآوری هم تمرین و هم
ارزشیابی از توانایی دانشآموزان محسوب می شود و معلّم باید با تشخیص نقاط ضعف دانشآموزان در رفع آنها بکوشد.

٢ــ تدریس و تمرین لوحههای  ١٨و ١٩

تدریس این لوحهها کامالً  به روش تدریس لوحه های قبل است .لوحه مربوط به ترکیبها و کلمات این دو لوحه را نصب کرده
کلیات کتاب و مطالب
و آنها را تدریس و چندین بار تمرین کنید .در تدریس لوحههای روخوانی به مطالب و تذکرات بیان شده در بخش ّ
توجه کرده و به آنها عمل کنید.
جلسات قبل به خوبی ّ
در پایان این بخش از دانشآموزان بخواهید کتاب خود را باز کرده و هرکدام یکی دو ترکیب یا کلمه از این لوحهها را از روی
کتاب بخوانند.
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هفته آینده ،هر روز ،یکی دو بار برای اعضای
در آخر جلسه نیز از دانشآموزان بخواهید
سوره حمد و کلمات لوحهها را تا ٔ
ٔ
خانواده خود بخوانند.

«و ثِیابَکَ َفطَ ِّهر»
٣ــ پیام قرآنی َ

مراحل آموزش
١ــ معلّم دانشآموزان را برای شنیدن پیام قرآنی آماده کند.
ترجمه آن از طریق نوار پخش میشود و دانشآموزان با راهنمایی معلّم آن را چند بار همخوانی میکنند.
٢ــ پیام قرآنی و
ٔ
٣ــ جمعخوانی پیام قرآنی توسط معلّم و دانشآموزان بدون نوار صوتی انجام میشود.
درباره پیام قرآنی و تصاویر آن با یکدیگر گفتوگو کنند.
٤ــ معلّم از دانشآموزان میخواهد که
ٔ
٥ــ دانشآموزان داوطلب پیام قرآنی را همراه با معنای آن برای کالس میخوانند.
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الف) محتواى سورۀ حمد

دانستنی های معلّم

اىن سوره كه از زىباترىن و جامع ترىن سوره هاى قرآن كرىم است از زبان بندگان نقل شده است .در اىن سوره خداوند چگونگى
مناجات و سخن گفتن با خود را به بندگانش آموخته است.
در اىن سوره با حمد خدا ،هم او را مى ستاىىم و هم در برابر نعمت هاى بى پاىان ،از او سپاسگزارى مى كنىم .بىان مى دارىم كه
فقط او را عبادت مى كنىم و فقط از او ىارى مى جوىىم .از او مى خواهىم كه ما را به راه راست هداىت كند .اىن مضامىن جاودانه ،هر
روز بارها تكرار مى شود تا ما را در مسىر بندگى كه راه راست خداست ،نگاه دارد.
سوره حمد ،حضرت على علىه السالم از
نام دىگر اىن سوره ،فاتحة الكتاب به معناى آغازگر كتاب (قرآن) است و پىرامون عظمت
ٔ
قول پىامبر اكرم صلى الله علىه و آله نقل مى فرماىد:
سوره حمد ،به طور خاص بر من م ّنت نهاده و آن را در برابر قرآن عظىم قرار داده است .همچنىن در
خداوند بزرگ براى نزول
ٔ
سوره حمد با ارزش ترىن ذخىره از گنج هاى عرش خداست .1
رواىتى از حضرت امىر المؤمنىن على علىه السالم آمده است كه
ٔ

ب) ترجمۀ سورۀ حمد

ِ
الـرحىمِ
الـر ْح ٰم ِن َّ
 1ــ ِبسمِ اللّٰه َّ
ِ ِِ ٢
ـمىن
 2ــ َالۡ َح ۡم ُـد لـلّٰـه َر ّب الۡـعال َ َ
سپاس و ستاىش براى خداست كه پروردگار جهانىان است،
الــرحىمِ
لــر ۡحـ ٰم ِن َّ
 3ــ َا َّ
بخشنده مهربان،
ٔ
مال ِ
 4ــ ِ
الـد ِىن
ـك ى َ ۡـومِ ّ
فرمانرواى روز قىامت است.
ِ
ِ
ـعـىـن
ـاك ن َ ۡـعــبُ ُـد َو اى ّ َ
 5ــ اى ّ َ
ـاك ن َ ۡ
ـس َـت ُ
فقط تو را عبادت مى كنىم و فقط از تو ىارى مى خواهىم.
ِ
ـقـىـم
الـص َ
 6ــ ا ۡه ِـدنَـا ِ ّ
ـراط الۡ ُ
ـم ۡس َـت َ
هداىت كن ما را به راه راست،
ـت َعـلَ ۡـى ِـه ۡـم
 7ــ ِص َ
ـذىن َان ۡ َـع ۡـم َ
راط ال َّ َ
راه كسانى كه نعمت دادى به آنها
ِ
ـضـوب َعـلَ ۡـى ِـه ۡـم
ـمـ ۡغ
َغ ۡـى ِـر الۡ َ
نه (آنان كه) غضب شده بر آنها
ّـىـن
َو َ ل ّ
الـضـال َ
و نه گمراهان

2ــ ِلل ِّٰه = ِلـ  +اللّٰه

1ــ تفسیر نمونه :آیةالله مکارم شیرازی .ج  ،١ص ٥
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ج) ترجمۀ لغات لوحه 14

١ــ َا ۡمری :کار من ،فرمان من
٤ــ ک ََش َف :برطرف کرد

٢ــ ا ُۡشکُ َر :شکر کنم
٥ــ ِ
کاش َف :برطرف کننده

د) ترجمۀ عبارات قرآنى لوحۀ 17

٣ــ َا ۡکـ ُف َـر :ناسپاسی کنم
ِ
فین :اسراف کنندگان
٣ــ ُم ۡسر َ
    

 1ــ ُقـ ۡلـنا ال تَـ َخ ۡف
گفتىم :نترس
ِ
ِ
نین                                                                        
 2ــ ا ۡن کُ ۡـن ُـت ۡـم موق َ
اگر یقین دارید.
 3ــ نَـ ۡق َت ِـبس ِمن ِ
نورکُ ۡـم                                                                                     
ۡ ۡ
بگیریم از نور شما
ـن ی َ ۡخـلُ ُـق                                                                       
ـن ی َ ۡخـلُ ُـق کَ َ
4ــ   َافَ َ
ـم ۡ
ـم ۡ
پس آیا کسی که خلق می کند مانند کسی است که خلق نمی کند؟!

هـ) ترجمۀ عبارات قرآنى لوحۀ 19

 1ــ ن َ ۡجـزى َم ۡن َشـ َكــر                                                                                         قمر 35

َ
پاداش مى دهىم به كسى كه شكرگزار باشد.
ـهـو ى َ ۡه ِ
ـدىـن                                                                                   شعراء 78
 2ــ َخـلَـ َقـنى فَ ُ َ
مرا آفرىد پس او هداىت مى كند مرا.
ِ ِ
ناب                                                                     
 3ــ َو ی َ ۡـهـدی ال َ ۡـیـه َمن َا َ
و (خدا) هدایت می کند به سوی خودش کسی را که بازگشت و توبه می کند.
بقره    134
ــت ۡـم                                                   
ـس ۡـب ُ
ـسـبَ ۡ
ـت َو لَـ ُك ۡم ما كَ َ
 4ــ لَها ما كَ َ
براى آنهاست آنچه به دست آورده اند و براى شماست آنچه به دست آوردىد.

و) گامى به سوى درک معناى آىات قرآن

ترجمه آىات و عبارات قرآنى درس ،معناى صحىح كلمات را عالمت بزنىد.
٭ با استفاده از
ٔ
مىن              جهانىان             جهان
       1ــ عال َ َ
       2ــ ى َ ۡـوم                                  شب                         روز
        3ــ ِصراط             راه                     راست
  م ۡس َتقىم               راه                           راست
      4ــ ُ
        5ــ َخلَ َق               آفرىنش                 آفرىد
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٭ عبارات قرآنى زىر را به كمک تمرىن باال و معناى كلمات داده شده ،ترجمه كنىد.
ِ
   ٰهـذا :اىن
َا ۡجـر :پاداش
نون :اىمان دارند ،اىمان مى آورند
       ىُـؤۡم َ
ِ
ـنـون ِ
    بـالـل ِّٰـه  و ال ۡ َـى ۡومِ ۡال ِخ ِـر                                                                  آل عمران 114
 1ــ  ىُــؤۡم َ
َ
 اىمان دارند … … و …  قىامت

ِ
جرى ِاال ّ َع ٰ ِ
ِ
ـمىـن                                                                 شعرا        109
لى َر ّب الۡـعـال َ َ
 2ــ      ا ۡن   َا َ
  نىست  …  …  …   … …    …
ِ
ض                                          انعام 1
الـس
ـماوات و ۡال َۡر َ
ــد ِلـل ِّٰـه  الَّـذى َخـلَ َـق َّ
ـح ۡم ُ
 3ــ َالۡ َ

َ
 … … …است             …    …    …   ،و …     را

ِ
ط ُم ۡس َـتـقىـم                      آل عمران  51
ـدوه       ٰهـذا ِصـرا ٌ
4ــ   ا َّن  الـل َّٰـه ربّــى و ربُّـ ُكـم     فَ ۡ
ـاعـبُ ُ

َ
ٌ
َ َ ۡ
 …  … … …  و …  …  است پس عبادت كنىد او را    …  …  … ،است.

ِ ِ
ِ
ـماوات و ر ِ ّب ۡال َۡر ِ ِ
الس
ـمىـن                          جاثىه   36
ــد ر ِ ّب َّ
 5ــ  فَـلـلّٰـه الۡ َح ۡم ُ
ض ر ّب الۡـعـال َ َ

َ
َ َ
َ
  پس … …  است  …      … ،و …    …     …     …     … ،
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