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روش كلی تدريس روز بيستم تا سی و سوم

اهداف: 
١ــ توانايی خواندن آيات درس به صورت شمرده و آرام

٢ــ تقويت عالقه به خواندن روزانه ی قرآن کريم

روش تدريس و ارزش يابی 
يادآوری و تدريس مهم ترين قواعد روخوانی در قالب خواندن کلمات و عبارات قرآنی پس از نوزده روز پياپی به پايان رسيده 
است. از روز بيستم تا روز سی و سوم دانش آموزان خواندن فرازهايی از سوره های قرآن کريم را تمرين می کنند. در اين چهارده روز 

بايد سعی کنيد تا ضمن تثبيت مهارت روخوانی قرآن، ضعف فرد فرد دانش آموزان شناسايی و برطرف شود. 
دو نکته ی مهم: 

١ــ هنگام خواندن عبارات قرآنی توسط هريک از دانش آموزان، با دقت گوش کنيد تا اشکاالت دانش آموز به خوبی شناسايی 
شود. آن گاه با توجه به شيوه ی رفع اشکاالت فردی يا عمومی دانش آموزان که در فصل اّول اين کتاب به تفصيل بيان شده است، آن 
اشکاالت را برطرف سازيد. در اين چهارده روز، پی گيری رفع اشکاالت دانش آموزان اهميت بسزايی دارد. به عبارت ديگر تمرين 

خواندن آيات در اين مدت به همين منظور است. 
خواندن  از  ارزش يابی  در  و  کنيد  مطالعه  مجددًا  آمده،  کتاب  همين  اّول  روز  تدريس  روش  پايان  در  که  را  مهمی  تذکر  دو  ٢ــ 

دانش آموزان، مّدنظر قرار دهيد. 
روش انجام تمرين اّول

١ــ تشکيل گروه های دو يا حداکثر سه نفره (دانش آموزانی که در يک ميز کنار يکديگرند) 
٢ــ هر عضو گروه يک يا دو سطر از آيات درس را به آرامی برای هم گروه خود می خواند. 

٣ــ هم گروه در صورت وجود اشکال در خواندن دوست خود با تذکر «ببين و بخوان» از او می خواهد با دقت بيش تر، اشکال 
را برطرف کند. 

٤ــ خواندن آيات توسط نفر دوم و سپس نفر سوم گروه، ادامه می يابد. 
٥ــ معلم در کالس قدم می زند و به اشکاالت و سؤاالت احتمالی دانش آموزان پاسخ می دهد. 

٦ــ اشکاالت رايج و نسبتًا پرتکرار دانش آموزان شناسايی شود. 
٧ــ اشکال خواندن کلمات و ترکيبات مشکل تر به طور عمومی برای همه ی دانش آموزان به شيوه ای که به تفصيل در بخش کليات 
همين کتاب آمده است، رفع شود. با تشخيص معلم، پس از شناسايی مشکالت عمومی و مهم، می توان قبل از انجام تمرين دوم با استفاده 

از تخته، توضيحات الزم را برای همه ی دانش آموزان ارائه کرد. 
برای انجام تمرين اّول می توانيد ١٠ تا ١٥دقيقه وقت اختصاص دهيد. 



٨٥

روش انجام تمرين دوم 
١ــ خواندن آيات درس به صورت انفرادی: اين فعاليت بهتر است از دانش آموزان داوطلب آغاز شود. در اين هنگام 
کالس کامًال ساکت است و هريک با دو سطر از آيات درس، با انتخاب معلم توسط يکی از دانش آموزان با صدای بلند خوانده می شود 

و ساير دانش آموزان از روی کتاب خود خط می برند. 
کامًال  دانش آموزان،  از  يکی  توسط  قرآن  خواندن  هنگام  می خواهيم  دانش آموزان  از  دانش آموزان:  توسط  تصحيح  ٢ــ 
سکوت را رعايت کنند و با دقت به خواندن آيات گوش دهند. پس از پايان خواندن دانش آموز، در صورتی که کلمه ای غلط خوانده 
شده است، دانش آموز ديگر با بيان عبارت «ببين و بخوان» و در صورت نياز با راهنمايی معلم، از او می خواهند تا اشکال خود را پيدا 

و برطرف کند. 
همان طور که قبًال گفته شد، خواندن دانش آموزان به صورت بخش بخش يا شمرده يا روان مورد قبول است. 

قبل  مانند  را  درس  آيات  از  يک سطر  هرکدام  ديگر،  دانش آموزان  از  تعدادی  معلم  انتخاب  با  آيات:  ادامه ی  خواندن  ٣ــ 
می خوانند، تا خواندن آيات درس به پايان برسد. 

چند تذکر مهم: 
١ــ انجام فعاليت فوق، هم تدريس و تمرين و هم ارزيابی توانايی دانش آموزان در روخوانی قرآن است. سعی کنيد طی اين چهارده 

روز (روز بيستم تا روز سی و سوم) عموم دانش آموزان مهارت های اصلی روخوانی قرآن کريم را به دست آورند. 
٢ــ شيوه ی نگارش آيات اين بخش از فصل دوم کتاب مانند آيات روزهای اّول تا نوزدهم است، با اين تفاوت که کلمات کمی 
فشرده تر نوشته شده و نيز آيات بدون تقطيع، شبيه قرآن کامل نوشته شده است. هم چنين همه ی حروف ناخوانا، متمايز و به رنگ آبی 

است. 
٣ــ برای آسان تر خواندن اين بخش از آيات فصل دوم، از فلش اتصال استفاده شده است. اين فلش ها از روز بيستم تا روز 

سی  و سوم به تدريج کم و در نهايت حذف شده است. 
٤ــ هرچند تعدادی از دانش آموزان به توانايی روان خوانی اين بخش از آيات دست می يابند؛ ولی هر دانش آموزی که می تواند آيات 
را به صورت شمرده و آرام روخوانی کند، به انتظار مطلوب دست می يابد و حداکثر نمره و امتياز مربوط را کسب می کند. از اين رو، 
ضمن جدّيت در شناسايی و رفع مشکالت روخوانی هريک از دانش آموزان، از سخت گيری های بی جا پرهيز کنيد و انتظار نداشته باشيد 

که همه ی دانش آموزان در پايان فصل دوم کتاب به يک ميزان به مهارت های الزم در روخوانی وروان خوانی قرآن دست يابند. 

٭  ٭  ٭
ازآن جا که شيوه ی تدريس، تمرين و ارزش يابی آيات روزهای بيستم تا سی و سوم شبيه يکديگر است، بيان مجدد مطالب فوق در 

درس های آينده ضرورت ندارد و فقط مطالبی به عنوان نکات خاص مربوط به هر روز به تفکيک ارائه می شود. 



٨٦

نکات روز بيستم 

الف) برخی از کلمات و ترکيب هايی که خواندن آن ها به دقت بيش تری نيازمند است
َر: بعضی دانش آموزان «َتَا» را «تا» می خوانند. تذکر دهيد که الف (همزه) با فتحه خوانده شود.   ١ــ َتَاخَّ

٢ــ َيهِدَيَك: در روخوانی قرآن معموًال کسره به حالت فارسی تلّفظ می شود، ولی وقتی کسره قبل از «يا» می آيد، معموًال مانند 
لهجه ی عربی تلّفظ می شود؛ هرچند تلفظ حرف دال به صورت «ِد» و حرف يا به صورت «َيـ» درست است. 

٣ــ کلمات ُمؤمنين مؤمنات: بعضی از دانش آموزان به همزه روی «واو» توجه ندارند و آن بخش را «مو» می خوانند. 
٤ــ َفۡوًزا: برخی از دانش آموزان به عالمت سکون «واو» توجه نمی کنند و اشتباه می خوانند. 

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم 
به کمک معنای کلمات آموخته و توضيحات زير، ترکيب ها و عبارت های آشنا و نيز آيه ی٤ و ٥ درس را ترجمه کنيد۱. 

١ــ معنای کلمات جديد 
ِلَيزدادوا: تا بيفزايند  َسکيَنة: آرامش  

َحکيم: يا حکمت، دانا، کسی که کارهايش با درستی و عاقبت انديشی همراه است ُجنود: جمع ُجند، لشکريان  
َتجری: جاری و روان است  ِلُيدِخَل: تا داخل و وارد کند  

َانهار: رودها  َتحت: زير  
ر: می پوشاند  ُيَکفِّ خاِلديَن، خاِلدوَن: جاودان  
َفوز: رستگاری  َسيِّئات: جمع َسيِّئة، بدی ها، زشتی ها  

مانند:  می شوند؛  معنا  نکره  صورت  به  معموًال  دارند،  تنوين  که  اسم هايی  است …؛  روان  که  بهشت هايی  َتجری:  َجّناٍت  ٢ــ 
َجّناٍت: بهشت هايی. 

٣ــ «لِـ» قبل از فعل مضارع به صورت «تا» معنا می شود؛ مانند: ِلُيدِخَل: تا داخل و وارد کند. 
۱ــ در صورتی که معنای يکی از کلمات آموخته شده ی قبلی را فراموش کرديد، به فهرست معنای کلمات در آخر همين کتاب مراجعه کنيد. 

دانستنى هاى معلم 



٨٧

نکات روز بيست ويکم 

الف) برخی از کلمات و ترکيب هايی که خواندن آن ها به دقت بيش تری نيازمند است
١ــ َکۡأٍس (صدای همزه به طور کامل ادا شود)، ُمۡسَتطيًرا (دو حرف تـ، ط به طور کامل تلفظ شود) 

٢ــ َيۡوًما (فتحه ی ياء تلفظ شود و «ۡو» غليظ تلفظ نشود)

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم
به کمک معنای کلمات آموخته شده و توضيحات زير، ترکيب ها و عبارت های آشنا و نيز آيه ی ٣ و ٨ درس را ترجمه  کنيد. 

١ــ معنای کلمات جديد 
َسبيل: راه    َهَدينا: هدايت کرديم، نشان داديم  

شاِکر: شکرگزار   ِاّما: يا  
عاَم: غذا می دهند   ُيطِعموَن الطَّ َکفور: ناسپاس  

ِمسکين: نيازمند  ُحب: دوستی، عالقه  
ـبيـَل: نشان داديم به او (به انسان) راه را؛ َعلٰی ُحبِّه ی: با ميل و عالقه اش به آن (به غذا). ٢ــ َهـَديـناُه السَّ

ِبّه ی: با ميل و عالقه اش به آن (به غذا).  ـُ ٣ــ َعـلٰی ح

اى معلم 
دانستنى ه



٨٨

نکات روز بيست و دوم 

الف) برخی از کلمات و ترکيب هايی که خواندن آن ها به دقت بيش تری نيازمند است
بی (ِلـ، َا، بی خوانده شود).  ١ــ ُيۡحيين (در تلفظ ياء به حرکت کشيده ی يـ دقت شود)، ِالَ

٢ــ َجنَِّة النَّعيم (به تشديدها و اتصال دقت شود) ُاۡزِلَفِت اۡلَجنَُّة (به اعراب و اتصال و تشديد دقت شود). 
۳ــ در ترکيب ِفی اۡالِٔخريَن: ترکيب «ۡالٔ» را برخی از دانش آموزان «ال» می خوانند توجه آن ها را به عالمت سکون «الم» و همزه 

«ءا» جلب کنيد. 

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم 
به کمک آموخته های قبلی و توضيحات زير، ترکيب ها و عبارت های آشنا و نيز آيه ی ٧٨ تا ٨١ درس را ترجمه کنيد. 

۱ــ معنای کلمات جديد 
َيسقی: آب می دهد، سيراب می کند  ُيطِعُم: غذا می دهد  
َيشفی: شفا می دهد، درمان می کند  َمِرضُت: مريض و بيمار شدم  

ُيميُت: می ميراند 
٢ــ همان طور که می دانيد در افعالی مانند «َخَلَقنی، ُيطِعُمنی» ضمير «ی» در آخر فعل آمده و بين آن ها حرف «نـ» قرار گرفته است 

که در معنای آن تأثيری ندارد. معنای اين دو فعل می شود: مرا خلق می کند، غذا می دهد به من. 
٣ــ َيهديِن، َيسقيِن، َيشفيِن، ُيحييِن = َيهدينی، َيسقينی، َيشفينی، ُيحيينی، گاهی برای زيبايی و ساده تر شدن کالم به جای ضمير 
«ی»، کسره می آيد. در آخر همه ی اين فعل ها ضمير «ی» و قبل از آن حرف «نـ» آمده است. معنای اين افعال به ترتيب می شود: هدايت 

می کند مرا، آب می دهد به من، شفا می دهد مرا و زنده می کند مرا. 

دانستنى هاى معلم 



٨٩

نکات روز بيست و سوم 

الف) برخی از کلمات و ترکيب هايی که خواندن آن ها به دقت بيش تری نيازمند است
١ــ َتۡأتيَنا الّساَعُة؛ به همزه ی ساکن، اتصال و تشديد توجه شود. 

٢ــ َلَتۡأِتَينَُّکۡم؛ به همزه ی ساکن، کسره ی قبل از ياء و تشديد دقت شود. و هم چنين تلفظ همزه ی ساکن «ۡأ» برای برخی مشکل 
است. با توجه به تدريس همزه در کتاب راهنمای معلم اين حرف را درست تلفظ کنيد تا دانش آموزان تکرار کنند. 

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم 
به کمک آموخته های قبلی و توضيحات زير، ترکيب ها و عبارت های آشنا و نيز آيه ی ١ و ٢ درس را ترجمه کنيد. 

١ــ معنای کلمات جديد
َيِلُج: فرو می رود   َيعَلُم: می داند     َخبير: آگاه  
َيعُرُج: باال می رود َينِزُل: نازل می شود، پايين می آيد    َيخُرُج: خارج می شود، بيرون می آيد  

٢ــ همه ی کلمات «ما» که در دو آيه ی اّول درس به کار رفته، به معنای «آن چه» است. 
ـِ به کلمه ای که دارای «الـ» است، اضافه شود «ا» آن کلمه حذف می شود مانند: ـِ + الّله: برای خدا؛ هرگاه ل ِه = ل ٣ــ ِللّٰ

ـِ +  الَّذی ← ِللَّذی؛ ِلـ + الرَّسول ← ِللرَّسول.   ل

اى معلم 
دانستنى ه



٩٠

نکات روز بيست و چهارم 

الف) برخی از کلمات و ترکيب هايی که خواندن آن ها به دقت بيش تری نيازمند است
١ــ ُمۡسَتۡوَدع؛ به فتحه ی ت دقت شود و ۡو غليظ تلفظ نشود. 

٢ــ کلمه ی ُتۡؤَفکون؛ دانش آموزان ممکن است به همزه ی ساکن روی «واو» توجه نکنند، توّجه آن ها را به آن جلب کنيد. 
اشتباه  «ۡالٔ»  ترکيب  هم  و  آن  اتصال  به خاطر  هم  دانش آموزان  از  برخی  است  ممکن  را  ترکيب  اين  ياِت؛  االٔۡ ۡلَنا  َفصَّ ترکيب  ٣ــ 

بخوانند. 

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم
به کمک آموخته های قبلی و توضيحات زير، ترکيب ها و عبارت های آشنا و نيز آيه ی ٩٥ و ٩٦ درس را ترجمه کنيد. 

١ــ معنای کلمات جديد 
َنوٰی: هسته   َحّب: دانه     فاِلق: شکافنده  

َاّنٰی: چگونه، کجا  ٰذاِلُکم: اين     ُمخِرج: خارج کننده، بيرون آورنده  
َسَکن: آرامش   ِاصباح: صبح    ُتؤَفکوَن: منحرف می شويد  
َعزيز: عزتمند  َتقدير: اندازه گيری     ُحسبان: حساب کردن  

ه: اين خدای يگانه است؛ ُحسابًا: برای حساب کردن.  ٢ــ ٰذلُِکُم الّلٰ

دانستنى هاى معلم 



٩١

نکات روز بيست و پنجم 

الف) برخی از کلمات و ترکيب هايی که خواندن آن ها به دقت بيش تری نيازمند است
يَِّتِهما؛ چنان چه در خواندن اين کلمه مشکلی بود به صورت بخش بخش خوانده شود.  ١ــ ُذرِّ

٢ــ َمَنّنا؛ تشديد درحرف نون دوم رعايت شود. 
ۡيناُهما؛ برخی از دانش آموزان آن را «َنّجيـ» می خوانند. توجه آن ها را به عالمت سکون «يا» جلب کنيد.  ٣ــ َنجَّ

راَط اۡلُمسَتقيَم؛ برخی از دانش آموزان اين عبارت را به دليل دو اتصال پشت سرهم و طوالنی شدن  ٤ــ عبارت َهَدۡينا ُهَما الِصّ
بخش ها، اشتباه می خوانند؛ از آن ها بخواهيد اين عبارت را به آرامی و بخش بخش بخوانند تا دچار خطا نشوند. 

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم
به کمک آموخته های قبلی و توضيحات زير، ترکيب ها و عبارت های آشنا و نيز آيه ی ۱۰۹ تا ۱۱۲ درس را ترجمه کنيد. 

١ــ معنای کلمات جديد 
َنجزی: جزا و پاداش می دهيم  َکذٰ ِلَك: اين چنين  

صاِلـح: نيکوکار، شايسته  رنا: بشارت داديم   َبشَّ
٢ــ ِعباِدَنا الُمؤِمنين: بندگان مؤمن ما؛ در اين ترکيب دو نکته گفتنی است. اّول آن که «مؤمنين» صفت ِعباد و جمع است؛ 
يعنی «بندگان مؤمنان»؛ اما در فارسی صفت را هميشه مفرد معنا می کنيم، پس معنای آن می شود «بندگان مؤمن». ديگر آن که ترجمه ی 

کلمه به کلمه ی ترکيب مذکور می شود «بندگاِن ما مؤمن» اما در فارسی می گوييم «بندگان مؤمن ما». 
رناُه: بشارت داديم او را؛ يعنی حضرت ابراهيم را (به تولد اسحاق) .  ٣ــ َبشَّ

اى معلم 
دانستنى ه



٩٢

نکات روز بيست و ششم 

الف) برخی از کلمات و ترکيب هايی که خواندن آن ها به دقت بيش تری نيازمند است
عالمت  به  را  آن ها  توجه  می خوانند،  اشتباه  ساکن «ۡأ»  همزه ی  وجود  دليل  به  را  َيۡأتيِهۡم  َتۡأتيِهۡم و  کلمات  دانش آموزان  از  برخی 

سکون همزه جلب کنيد.  

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم
به کمک آموخته های قبلی و توضيحات زير، ترکيب ها و عبارت های آشنا و نيز آيه ی ١ و ٣ درس را ترجمه کنيد. 

١ــ معنای کلمات جديد 
ِسّر: پنهان، راز   َيعِدلوَن: شبيه و شريک قرار می دهند   َکَفروا: کافر شدند، کفرورزيدند  

َتکِسبوَن: کسب می کنيد، انجام می دهيد  َجهر: آشکار  
٢ــ الَّذيَن َکَفروا بَِربِِّهم َيعِدلوَن: کسانی که کافر شدند (کافران) برای پروردگارشان شبيه و شريک قرار می دهند. 

دانستنى هاى معلم 



٩٣

نکات روز بيست و هفتم 

الف) برخی از کلمات و ترکيب هايی که خواندن آن ها به دقت بيش تری نيازمند است
ُتۡؤذوَننی؛ برخی دانش آموزان اين کلمه را به دليل همزه ی ساکن «ۡؤ» و دو حرف نون پيوسته اشتباه می خوانند، ضمن توجه دادن 

به همزه ی ساکن، با بخش بخش خواندن آن دانش آموزان را به صحيح خواندن آن راهنمايی کنيد.  

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم
به کمک آموخته های قبلی و توضيحات زير، ترکيب ها و عبارت های آشنا و نيز آيه ی ١ تا ٣ درس را ترجمه کنيد. 

١ــ معنای کلمات جديد 
ِلَم (ِلما): برای چه، چرا  َسبََّح: تسبيح کرد، تسبيح می کند  

َکُبَر: سخت و سنگين است َتفَعلوَن: انجام می دهيد  
َمقت: خشم، غضب 

٢ــ همه ی کلمات «ما» در اين آيات «آن چه» معنا می شود. 
٣ــ َکُبَر َمقتًا: خشم و غضب سختی است. 

اى معلم 
دانستنى ه



٩٤

نکات روز بيست و هشتم 

الف) برخی از کلمات و ترکيب هايی که خواندن آن ها به دقت بيش تری نيازمند است
َلَرَأۡيَته و؛ به اعراب کلمه دقت شود و برای مصون ماندن از خطا بهتر است اين عبارت را بخش بخش بخوانند. آيه ی آخر به طور 

آرام و با حفظ اتصاالت خوانده شود. 
از دانش آموزانی که اين عبارت را اشتباه می خوانند، بخواهيد آن را آرام و بخش بخش بخوانند تا دچار اشتباه نشوند. 

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم
به کمک آموخته های قبلی و توضيحات زير، ترکيب ها و عبارت های آشنا و نيز آيه ی ١٨ ، ٢٠ و ٢٢ درس را ترجمه کنيد. 

١ــ معنای کلمات جديد 
َمت: پيش فرستاد     َقدَّ ِلَتنُظر: بايد ببيند و دقت کند    

َتعَملوَن: انجام می دهيد   َغد: فردا    
َاصحاب: اهل، ياران  َيسَتوی: مساوی است    

عاِلم: دانا     فاِئز: رستگار    
َشهاَدة: آشکار 

٢ــ َولَتنُظر َنفٌس: هر فرد و شخصی بايد دقت کند. 
َمت: آن چه از پيش فرستاد.  ٣ــ ما َقدَّ

دانستنى هاى معلم 



٩٥

نکات روز بيست و نهم 

الف) برخی از کلمات و ترکيب هايی که خواندن آن ها به دقت بيش تری نيازمند است
ـٔا؛ به توضيحات زير صفحه دقت شود.  ١ــ َن

ۡد؛ در خواندن تشديد دقت شود.  ٢ــ َفَتَهجَّ
» را به علت نداشتن مصوت بلند (ا و ی) برخی از دانش آموزان اشتباه می خوانند که با بخش بخش  ُه الّشرُّ ٣ــ ترکيب عبارت «َمسَّ

خواندن آن را به صورت صحيح خواهند خواند. 

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم
به کمک آموخته های قبلی و توضيحات زير، ترکيب ها و عبارت های آشنا و نيز دو آيه ی ٨١ و ٨٢ درس را ترجمه کنيد. 

١ــ معنای کلمات جديد
َزهوق: نابود شدنی    َزَهَق: نابود شد   

ِشفاء: شفا، درمان   ُل: نازل می کنيم، فرومی فرستيم    ُنَنزِّ
ظاِلم: ستمگر، ظالم  َيزيُد: می افزايد   

َخسار: زيان  
٢ــ ال َيزيُد الّظالِميَن…: نمی افزايد (قرآن) ظالمان را … .

اى معلم 
دانستنى ه



٩٦

نکات روز سی ام 

الف) برخی از کلمات و ترکيب هايی که خواندن آن ها به دقت بيش تری نيازمند است
ياٍت؛ در خواندن همزه دقت شود.  ١ــ الَٔ

ـٔا» بعد از «يای» مشدد اشتباه می خوانند.  ٢ــ َسّيئاِتنا؛ برخی از دانش آموزان اين عبارت را به دليل تشديد «يا» و هم چنين همزه ی «  
با بخش بخش خواندن اين عبارت آن را صحيح خواهند خواند.  

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم
به کمک آموخته های قبلی و توضيحات زير، ترکيب ها و عبارت های آشنا و نيز آيات ۱۸۹ تا ۱۹۱ درس را ترجمه کنيد. 

١ــ معنای کلمات جديد
ُاوِلی االٔلباب، ُاوُلواَاللباب: خردمندان  ِاختالف: آمد و شد، اختالف   َقدير: توانا  

ُجنوب: پهلوها   قعوًدا: نشسته  قياًما: ايستاده   َيذُکروَن: ياد می کنند  
نار: آتش  َخَلقَت: خلق کردی        ق: نگه دار   روَن: فکر و انديشه می کنند   َيَتَفکَّ

٢ــ ما َخَلقَت: خلق نکردی. 
٣ــ َفِقنا = َفـ + ِق + نا: پس نگه دار ما را از. 

» شروع می شود، بعد از چند کلمه حرف تأکيد «َلـ» نيز به کار می رود؛  ٤ــ ِانَّ فی َخلق … َألياٍت: معموًال در جمالتی که با «ِانَّ
در ترجمه می توان «َلـ» را معنا نکرد. 

دانستنى هاى معلم 



٩٧

نکات روز سی و يکم 

الف) برخی از کلمات و ترکيب هايی که خواندن آن ها به دقت بيش تری نيازمند است
ُبه و؛ برای تلفظ درست آرام و شمرده بخوانند.   ١ــ ُاَعِذّ

٢ــ َاِن اۡعُبُدوا اللّٰه؛ در خواندن متصل شود و با آرام و شمرده خواندن، اشکال دانش آموزان رفع خواهد شد. 
يَتنی؛ در خواندن اين کلمه به دليل نزديک مخرج بودن حرف «واو» و «ف» و مشّدد بودن حرف «ف» و هم چنين «يای»  ٣ــ َتَوفَّ

ساکن بعد از حرف مشّدد، برخی به اضطراب خواهند افتاد؛ با بخش  بخش خواندن اين کلمه اين اشکال را رفع کنيد. 

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم
به کمک آموخته های قبلی و توضيحات زير، ترکيب ها و عبارت های آشنا و نيز آيه ی ١١٤ درس را ترجمه کنيد. 

١ــ معنای کلمات جديد
َانِزل: نازل کن، فروفرست    : خدايا   ُهمَّ اللّٰ

َتکوُن: باشد، می باشد   ماِئَدة: سفره، غذا  
ُارُزق: روزی بده به عيد: عيد، روز خوش و شادی  

راِزقيَن: روزی دهندگان 
لِنا َوءاِخِرنا: عيدی برای اّولين و آخرين ما.  ٢ــ عيدًا ِالَوَّ

اى معلم 
دانستنى ه



٩٨

نکات روز سی و دوم 

الف) برخی از کلمات و ترکيب هايی که خواندن آن ها به دقت بيش تری نيازمند است
ـ) چون قبل از «يـ» است به صورت  ّييَن؛ با شمرده خوانی در تلفظ کامل هردو تشديد دقت شود؛ هم چنين کسره ی ميم (ِمّ ١ــ اُالِمّ

«ای» تلفظ می شود. 
ُمُهُم اۡلِکتاَب؛ شمرده خوانی کنند.  ٢ــ ُيَعِلّ

ُلوا التَّۡوراَة؛ به تشديد و اتصال دقت شود و نيز به فتحه ی حرف «َتـ»؛ يعنی َتوراة گفته شود، نه «ُتوراة». هم چنين توجه  ٣ــ ُحمِّ
شود که اگر روی اين کلمه وقف شود مانند قاعده ی کلی وقف هرگونه «ة» به صورت «ه» است يعنی می شود «التَّۡوراه»

٤ــ َفَتَمنَُّوا اۡلَۡمۡوَت؛ شمرده خوانی کنند و به اتصال دقت شود.  

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم
به کمک آموخته های قبلی و توضيحات زير، ترکيب ها و عبارت های آشنا و نيز آيه ی ۱ و ۲ درس را ترجمه کنيد. 

١ــ معنای کلمات جديد 
َمِلک: فرمانروا، پادشاه    ُح: تسبيح می کند   ُيَسِبّ

َبَعَث: برانگيخت، مبعوث کرد   ُقّدوس: بسيار پاک و مقدس  
َيتلوا: تالوت می کند، می خواند ّييَن: افراد درس ناخوانده   ُاِمّ

ُم: می آموزد به   ُيَعِلّ ُيَزّکی: تزکيه و پاک می کند  
َضالل: گمراهی  کانوا: بودند، هستند  

٢ــ َيتلوا َعَليِهم ءاياِتهِ ی: می خواند برايشان آيات او را. همان طور که می دانيد ضيمر «ـه» به صورت «او» و «ـش» معنا می شود. 
گاهی به هر دو و گاهی به يکی از اين دو شکل صحيح است. مثًال در همين عبارت که فاعل «َيتلوا» پيامبر است، اگر به صورت «آيات 
او» معنا کنيم؛ يعنی پيامبر آيات خدا را بر مردم می خواند، که صحيح است؛ و اگر به صورت «آياتش» معنا کنيم؛ يعنی پيامبر آيات خودش 

را می خواند که چنين چيزی منظور آيه نيست. 
٣ــ َو ِان کانوا ِمن َقبُل …: و هرچند بودند از قبل …  .

دانستنى هاى معلم 



٩٩

نکات روز سی و سوم 

الف) برخی از کلمات و ترکيب هايی که خواندن آن ها به دقت بيش تری نيازمند است
١ــ َلَنۡحُن الّصاّفوَن؛ به اتصال و تلفظ تشديد در صاد و فاء دقت شود. 

٢ــ َاَفِبَعذاِبنا؛ شمرده خوانی شود. 

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم
به کمک آموخته های قبلی و توضيحات زير، ترکيب ها و عبارت های آشنا و نيز آيات ١٨٠ تا آخر درس را ترجمه کنيد. 

١ــ معنای کلمات جديد 
َعّما = َعن + ما: از آن چه  ة: عّزت، سربلندی، شکست ناپذيری   ِعزَّ

َيِصفوَن: وصف می کنند، توصيف می کنند  
٢ــ سنت است که در پايان هر جلسه، کالس درس و يا يک فعاليت جمعی سه آيه ی آخر سوره ی صافات (آيات همين درس) 
خوانده شود. در پايان هر نشست و گفت وگويی، پروردگار عزتمند را از هر عيب و نقصی به دور می دانيم؛ بر پيامبران او درود می فرستيم 

و سپاس و ستايش خداوند يکتا، پروردگار جهانيان را به جا می  آوريم. 

اى معلم 
دانستنى ه



١٠٠

 
روش كلی تدريس «انس با قرآن» 1 تا 16 

روش تدريس 
نکات انس با قرآن کريم (١): سوره ی حمد و سوره ی بقره آيات ١ تا ٥ و دانستنی های معلم 

نکات انس با قرآن کريم (٢): آية الکرسی و دانستنی های معلم 
نکات انس با قرآن کريم (٣): سوره ی ابراهيم آيات ٣٥ تا ٤١، داستان چشمه ی زمزم و دانستنی های معلم 

نکات انس با قرآن کريم (٤): سوره ی اسراء آيات ٢١ تا ٢٧ و دانستنی های معلم 
نکات انس با قرآن کريم (٥): سوره ی آل عمران آيات ٥٥ تا ٦٠ و دانستنی های معلم 

نکات انس با قرآن کريم (٦): سوره ی طه آيات ١٣ تا ٤٨، داستان پيامبری حضرت موسی عليه السالم و           
       دانستنی های معلم 

نکات انس با قرآن کريم (٧): سوره ی مائده آيات ٤٨ تا ٥٠ و دانستنی های معلم 
نکات انس با قرآن کريم (٨): سوره ی طه آيات ١١٤ تا ١٢٢ و دانستنی های معلم 

نکات انس با قرآن کريم (٩): سوره ی طه آيات ٤٠ تا ٥٠، داستان به سوی مبارزه ی بزرگ و دانستنی های معلم 
نکات انس با قرآن کريم (١٠): سوره ی حج آيات ٧٤ تا ٧٨ و دانستنی های معلم 

نکات انس با قرآن کريم (۱١): سوره های قدر و زلزال و دانستنی های معلم 
نکات انس با قرآن کريم (١٢): سوره ی شعراء آيات ٤٠ تا ٥١، داستان پيروزی حضرت موسی عليه السالم و     

        دانستنی های معلم 
نکات انس با قرآن کريم (١٣): سوره ی شورٰی آيات ۳۶ تا ۴۴ و دانستنی های معلم

نکات انس با قرآن کريم (١٤): سوره ی قصص آيات ۷۴ تا ۷۷ و دانستنی های معلم 
نکات انس با قرآن کريم (١٥): سوره ها ی عاديات و قارعه، داستان صبح پيروزی و دانستنی های معلم 

نکات انس با قرآن کريم (١٦): سوره ی بقره آيات ۷۹ تا ۸۳ و دانستنی های معلم

فصل سوم
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٢ــ آشنايی با مفهوم برخی از پيام های قرآن کريم ١ــ توانايی خواندن آيات درس به صورت شمرده و آرام اهداف آموزش قرآن در فصل سوم 
٤ــ آشنايی با احاديث و روايات ائمه ی اطهار عليهم السالم درباره ی انس با قرآن کريم ٣ــ آشنايی با برخی از داستان های قرآن کريم 

٦ــ تقويت عالقه به خواندن روزانه ی قرآن کريم٥ــ تقويت عالقه و مهارت خواندن نماز 
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محتوای کتاب آموزش قرآن در فصل سوم 
اهـداف  بـه  رسيدن  در  را  دانش آموزان  فصل  اين  محتـوای 
آموزش قرآن در پايـه ی سوم، ياری می کند. اين محـتوا در هريک از 
دروس ايـن فصل که برای يک هفـته درنظر گرفـته شده، «انس با قرآن 

کريم» نام گذاری شده و از قسمت های زير تشکيل شده است. 

الف) فرازی از قرآن کريم: آيات درس بخش اصلی محتوای 
هر درس (انس با قرآن کريم) را تشکيل می دهد. اين آيات برای تقويت 

مهارت دانش آموزان در خواندن قرآن کريم آمده است. 

ب) پيام قرآنی: پيام قرآنی، آيه يا عبارتی کوتاه و زيبا از قرآن 
درباره ی  کودکان  با  متناسب  ارزشمند  و  واال  پيامی  دارای  که  است 

موضوعات اعتقادی، اخالقی، تربيتی، اجتماعی و … است؛ مانند: 
َو ِباۡلواِلَدۡيِن ِاۡحسانًا             بقره، ٨٣ 

پيام قرآنی استفاده شده در کتاب درسی معموًال دارای ويژگی های زير 
است: 

١ــ موضوع آن برای دانش آموزان قابل درک است. 
٢ــ کوتاه و پرمعناست. 

٣ــ دانش آموزان می توانند مثال ها و نمونه های عملی از زندگی روزمره ی خود برای پيام ها بيان کنند. 

يکی از اهداف مهم دوره ی ابتدايی، تقويت زمينه های تربيتی و پرورشی کودکان است؛ از اين رو آموزش پيام های قرآنی يکی 
از مناسب ترين راه های انس دانش آموزان با مفاهيم ارزنده ی تربيتی و اخالقی قرآن کريم می باشد. پيام قرآنی درس، يادگيری قرآن را 

معنادار می کند و دانش آموزان را به دريافت معنای آيات قرآن عالقه مند می سازد. 
ـ يادگيری فراهم می کند؛ زيرا دانش آموزان  ضمنًا پيام های قرآنی بهترين فرصت را برای مشارکت دانش آموزان در فرآيند ياددهیـ 
با بحث های گروهی، برای اين پيام ها مصاديق جديدی می يابند و بيان می کنند و آموزگار نيز يافته های آن ها را تصحيح و تکميل می نمايد. 
به اين ترتيب دانش آموزان، يادگيری خود را توسعه می دهند و به اعتقاد و باورهايشان عمق می بخشند. پيام های قرآنی به شيوه ای ساده 

و مؤثر، دانش آموزان را با خطوط اصلی قرآن کريم برای يک زندگی سعادتمند آشنا می سازد. 
آموزگاران محترم می توانند برای تدريس پيام قرآنی هر درس، شيوه ی جديدی را به کار گيرند و بدون اين که وقت چندان زيادی 
در کالس صرف شود، با مشارکت دانش آموزان، آن ها را با مفهوم پيام آشنا سازند. عالوه بر اين، ساعت های کالس قرآن را با شادابی 
و نشاط برگزار کنند. هم چنين انگيزه ی يادگيری و حتی حفظ اختياری پيام ها را در دانش آموزان تقويت کنند. به همين منظور در بخش 
روش تدريس هر پيام، به شيوه های پيشنهادی گوناگونی اشاره شده است. بديهی است آموزگار کالس می تواند شيوه ها را گسترش دهد 

و به دلخواه خود در هر درسی به کار گيرد. 
ج) داستان های قرآنی: يکی از روش های جذاب ارائه ی مطالب، بيان آن ها به شيوه ی داستان است. داستان های قرآنی می توانند 
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به طور غيرمستقيم، زمينه ی مناسبی را برای تقويت ايمان کودکان به خدا، 
عالم غيب و آشنـايی با پيامبران و اّوليـای الهی، جبهـه ی حق و باطل 

و … فراهم آورد. 
وجود داستان در يک آموزش قرآن، آموزش را جذاب و 
متنوع می کند و موجب افزايش عالقه و انگيزه ی کودکان به اين 
و  ارزنده  بسيار  مطالب  شامل  قرآنی  داستان های  می شود.  درس 
از  آن ها  از  استفاده  و  است  و …  اخالقی  اعتقادی،  جاودانه ی 
بهترين راه هايی است که ريشه ی شجره ی طيبه ی ايمان را در جان 
بهره مند  آن  ثمره ی  از  را  آن ها  هميشه  برای  و  می دواند  کودکان 

می سازد. 
بيان داستان های قرآنی در درس قرآن، راه توليدات متنوع 
تصويری  و  صوتی  نوارهای  کمک آموزشی،  کتاب های  جذاب  و 
و … را نيز باز می کند. در ضمن والدين دانش آموزان، معموًال با 
اين داستان ها آشنا هستند. اين آشنايی زمينه ی ارتباط آن ها را با 

درس قرآن و گفت وگو با کودکان خود درباره ی اين درس فراهم می سازد. 

د) انس با قرآن در خانه: پيامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) در طول زندگی پربار خود همواره با قرآن کريم 
انس داشته و مسلمانان را نيز براين امر سفارش کرده اند نقش الگويی ايشان از يک سو و احاديث و روايات فراوان درباره ی 
انس با قرآن کريم از سوی ديگر، می تواند به عنوان يک روش تأثيرگذار در زمينه ی آموزش قرآن، بستر مناسبی را برای 

تحقق اهداف موردنظر فراهم آورد. به همين منظور بخشی را تحت عنوان قطره اما دريا درنظر گرفته ايم. 
همه ی  تحصيلی،  سال  پايان  تا  می رود  انتظار  است.  نماز  اذکار  خواندن  در  کافی  مهارت  کسب  برای  اّول  تمرين 

دانش آموزان در خواندن نماز، توانايی کافی پيدا کنند. 
تمرين دوم برای تقويت مهارت خواندن قرآن کريم است. 

برای بهره گيری بيش تر از بخش انس با قرآن در خانه الزم است به نکات زير توجه شود: 
١ــ اين صفحه از کتاب، برای تقويت مهارت خواندن و انس با قرآن در خانه است از اين رو نبايد از اين صفحه در 

امتحانات پايانی سؤال طرح شود. 
٢ــ دانش آموزان را به انجام تمرين های اين صفحه تشويق کنيد. 

٣ــ پرسش از تمرين ها را به عنوان بخشی از ارزش يابی مستمر دانش آموزان منظور کنيد. 
٤ــ دانش آموزان را به حفظ اجباری روايات ذکرشده در بخش «قطره اما دريا» وادار نکنيد؛ بلکه حفظ اين روايات 

اختياری است و می توان در ارزش يابی مستمر حفظ کردن هريک از آن ها را به عنوان امتياز تشويقی درنظر گرفت. 
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روش تدريس دروس «انس با قرآن ١ تا ١٦»
خواندن آيات قرآن کريم: ابتدا دانش آموزان در گروه های 
دو يا سه نفره درمدت حداکثر ٥ دقيقه به ميزانی که می توانند آيات 
اين صفحه را پيش خوانی کنند و سپس با انتخاب معلم تعدادی از 
دانش آموزان، هرکدام يک يا دو سطر از اين آيات را با صدای بلند 
قرآن کريم  يا  خود،  کتاب  روی  از  دانش آموزان  ساير  و  می خوانند 
روش  بخش  در  ــ  دوم  درفصل  که  نکاتی  بر  عالوه  می برند.  خط 
ـ بيان شد، توجه به نکات زير ضروری  تدريس روخوانی قرآن کريمـ 

است. 
١ــ در مراحل اّوليه، اگر اشتباهات برخی از دانش آموزان 
نسبتًا زياد است، نيازی نيست همه ی اين اشتباهات را گوشزد کنيد. 
بيش تر بر توانايی های آن ها تأکيد کنيد تا با احساس موفقيت به تدريج ضعف 

خود را جبران کنند. 
از  تعدادی  برای  قرآنی  عبارات  از  برخی  است  ممکن  ٢ــ 
دانش آموزان نسبتًا مشکل باشد. اّوًال به منظور کسب مهارت روخوانی 

نياز  صورت  در  و  آرام تر  را  عبارات  اين گونه  که  بياموزيد  دانش آموزان  به  ثانيًا  است؛  الزم  نيز  عبارات  اين گونه  خواندن  کريم،  قرآن 
تمرين آيات قرآن کريم در هر درس می توان بين بيست تا بيست و پنج دقيقه وقت  تدريس و  بخوانند. برای  به صورت بخش بخش 

اختصاص داد. 
پيام قرآنی: از دانش آموزان بخواهيد که پس از خواندن عبارت قرآنی پيام و ترجمه ی آن از روی کتاب، درباره ی مفهوم آن به 
کمک تصاوير يا پرسش هايی که در کتاب آمده است، به صورت گروه های دو يا سه نفره با يکديگر گفت وگو و مشورت کنند؛ سپس نظر 

خود را درباره ی پيام و مصاديق آن در زندگی خود، برای کالس بيان کنند. 
داستان: داستان را به شيوه ی قصه گويی و با زبان ساده به کمک تصاوير برای دانش آموزان تعريف کنيد. از بيان مطالب زايد 
و غيرمستند بپرهيزيد. در صورت وجود وقت می توانيد از دانش آموزان بخواهيد تا هريک، چند سطر از داستان را، يک بار در کالس 

از روی کتاب بخوانند. 
انس با قرآن در خانه

 دانش آموزان را به تمرين آيات درس از روی کتاب درسی يا قرآن کامل که در خانه دارند، تشويق کنيد. مؤثرترين روش در انس 
با قرآن کريم، خواندن مقداری از قرآن در هر روز است. چه خوب است شما در ايجاد اين سنت نيکو در دانش آموزان و نيز در پاداش 

يک عمر قرآن خواندن آن ها سهيم شويد. 
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انس با قرآن در خانه 
همان طور که گفته شد، اين قسمت که به عنوان تکليف دانش آموزان 
در خانه است، از سه قسمت تشکيل شده است. در پايان هر جلسه انجام 
بخش های مختلف «انس با قرآن در خانه» را به دانش آموزان تذکر دهيد و در 
ابتدا يا انتهای جلسه ی بعد انجام اين تکليف توسط آن ها را به شيوه ی زير 
بررسی کنيد. اين بررسی با توجه به نظر معلم و شرايط کالس می تواند در 

ابتدای زنگ و قبل از درس جديد يا در انتهای زنگ صورت پذيرد. 
١ــ قطره اما دريا: می توان از دانش آموزان سؤال کرد که چه کسی 
می داند حديث اين درس از کدام يک از معصومان است و در آن حديث 
چه بيان شده است. بعد از توضيح احتمالی برخی از دانش آموزان، يک 
حفظ  می شود.  خوانده  آن ها  از  يکی  توسط  کتاب  روی  از  حديث  بار 
احاديث جزء برنامه ی آموزشی نيست و نبايد دانش آموزان را مکّلف به اين 
کار کرد؛ البته به خاطرسپاری احاديث مفيد است، به شرط آن که اين کار 
بدون فشارهای پنهان يا آشکار انجام شود. برای دانش آموزان عالقه مندی 
که اين کار را می کنند، می توان در ارزش يابی مستمر نمره تشويقی درنظر 
گرفت. هنگام بررسی تکليف «انس با قرآن درخانه» با گفت وگوی کوتاهی 

درباره ی حديث شريف، مضمون آن را يادآوری کنيد. 
٢ــ تمرين دوم (تمرين نماز): با توجه به ضرورت يادگيری اذکار و عبارات نماز در طول سال تحصيلی، در هر زنگ به مدت 
چند دقيقه تمرين دوم اين بخش توسط يکی از دانش آموزان در کالس انجام شود و در صورت نياز تذکرات الزم از سوی معلم ارائه 

شود. 
٣ــ تمرين سوم (خواندن آيات درس در خانه): در مورد انجام اين کار از دانش آموزان سؤال کنيد و افرادی راکه اين کار را 
انجام داده اند تشويق کنيد و از ساير دانش آموزان نيز بخواهيد که آيات درس را در طول يک هفته به تدريج در خانه بخوانند. بسيار 
ـ در هر جلسه درباره ی آيات جلسه ی قبل حداقل از دو يا سه نفر از دانش آموزان پرسش  ـ در صورت وجود وقتـ  مناسب و مفيد استـ 

شود و توانايی آن ها در خواندن قرآن در قالب ارزش يابی مستمر ارزيابی شود. 

٭  ٭  ٭

در درس «انس با قرآن ١ تا ١٦» به روشی که توضيح داده شد، تدريس، تمرين و پرسش می شود. در ادامه برخی نکات خاص 
و نيز دانستنی های معلم مربوط به هريک از دروس ١ تا ١٦ به ترتيب خواهد آمد. 
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نکات انس با قرآن کريم (١)
سوره  حمد و سوره  بقره آيات ١ تا ٥ و دانستني ها معلّم

روش آموزش پيام قرآنی 
الِة»؛  «َرِبّ اۡجَعۡلنی ُمقيَم الصَّ

پروردگارا، مرا از نمازگزاران قرارده. 
١ــ ابتدا از يک يا چند دانش آموز بخواهيد که پيام و ترجمه ی آن را بخواند. 

اختيار آن ها  در  کوتاهی  کنند و فرصت  کتاب جلب  در  تصوير  زير  پرسش  تصوير و  پيام و  رابه  دانش آموزان  سپس توجه  ٢ــ 
بگذاريد که درباره ی آن ها با هم گفت وگو کنند (ترجيحًا در گروه های سه تا چهارنفره). 

٣ــ آن گاه نظرات خود را برای دوستانشان در کالس بيان کنند. 
انتظار می رود دانش آموزان به موارد زير اشاره کنند: 

ــ برای انجام هر کاری از خداوند کمک می خواهيم (حتی برای توفيق در نماز خواندن). 
ــ برای سپاس گزاری از خداوند بايد نماز بخوانيم و … .

٭  اصول کافی، ج٢، ص ٦١٠

پيامبر اعظم صّلى اهللا عليه و آله فرمودند:
« خانه های خود را با خواندن قرآن نورانی کنيد. »« خانه های خود را با خواندن قرآن نورانی کنيد. »٭
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الف) برخی از کلمات و ترکيب هايی که خواندن آن ها به دقت بيش تری نيازمند است 
١ــ ُيؤِمنوَن: بعضی از دانش آموزان به همزه ی بخش «ُيؤ» دقت نمی کنند آن را «ُيو» می خوانند، توجه آن ها را نسبت به خواندن 

همزه «ء» روی «واو» جلب کنيد. 
ـٔا»  «ل بخش  در  «ءا»  ترکيب  به  نسبت  را  آن ها  توجه  می خوانند.  «ال»  را  ـٔا»  «ل بخش  دانش آموزان  از  بعضی  ـٔاِخَرِة:  ِبال ٢ــ 

جلب کنيد. 

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم 
به کمک آموخته های قبلی و توضيحات زير، سوره ی حمد و پنج آيه ی اّول سوره ی بقره را ترجمه کنيد. 

١ــ معنای کلمات جديد
يَوِم اّلدين: روز قيامت  ماِلک: صاحب  

َنسَتعيُن: کمک می خواهيم  َنعُبُد: عبادت می کنيم 
َانَعمَت: نعمت دادی  ِاهِد: هدايت کن  

َمغضوب: غضب شده  َغير: غير، جز  
َريب: شک و ترديد  ضاّليَن: گمراهان  

ُيـؤِمنوَن: ايمان دادند  ُهًدی: هدايت 
ِمّما = ِمن + ما: از آن چه  ُيقيموَن: برپا می دارند  

ُانِزَل: نازل شد  ُينِفقوَن: انفاق می کند  
ُمفِلحوَن: رستگاران  يوِقنوَن: يقين دادند  

انحصار  است،  آمده  آن  بر  مقدم  چون  و  است  َنعُبُد  فعل  مفعول  و  ضمير  می کنيم؛ «َك»  عبادت  را  تو  فقط  َنعُبُد:  اّياک  ٢ــ 
را می رساند. از اين رو معنا می کنيم «فقط تو را …»؛ و چون «َك» نمی تواند بدون اتصال به چيزی بيايد، حرف «ِاّيا» قبل از آن آمده 

است. 
٣ــ الم (از حروف مقطعه ی قرآن): که رمزی است ميان خدا و پيامبر او و معنای آن به طور حتمی و دقيق برای ما مجهول 

است. 

اى معلم 
دانستنى ه
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نکات انس با قرآن کريم (٢)
آيه الکرسي و دانستني ها معلّم

روش آموزش پيام قرآنی 
ِه»؛  «َفَمۡن َعفا َو َاۡصَلَح، َفَاۡجُره و َعَلی اللّٰ

هرکس دوستش را ببخشد و با او آشتی کند، خدا به او پاداش می دهد. 

روش پيشنهادی 
١ــ پيام قرآنی درس را کلمه به کلمه تفکيک کنيد و هر کلمه را جداگانه روی يک برگ کاغذ به اندازه ی دلخواه بنويسيد. 

٢ــ سپس برگه ها را به تعداد گروه های کالس تکثير کنيد و به هر گروه يک دسته از آن ها را بدهيد (در هر دسته تمام کلمات مربوط 
به پيام قرآنی وجود داشته باشد). 

٣ــ آن گاه يکی از دانش آموزان پيام قرآنی را به صورت شمرده بخواند و گروه ها همزمان با هر کلمه ای که خوانده می شود، برگ 
مربوط به آن کلمه را روی ميز بگذارند تا پيام موردنظر کامل شود. 

٤ــ سپس از هر گروه بخواهيد يک بار با صدای بلند پيام قرآنی را بخوانند. 
٥ــ آن گاه توجه دانش آموزان را به تصاوير کتاب جلب کنيد و از هر گروه بخواهيد درباره ی تصاوير فکر کنند و پس از گفت وگوی 

گروهی نظر خود را برای کالس بيان کنند. 
انتظار می رود دانش آموزان در پايان اين گفت و گو به نتايج زير برسند: 

ــ با يکديگر دوست باشيم و قدر اين دوستی ها را بدانيم. 
ــ دوستان خوب را از خود نرنجانيم و آن ها را به راحتی از دست ندهيم. 

ــ گذشت و چشم پوشی از خطاها و اشتباهات ديگران، پاداش خداوند را به دنبال دارد. 

..
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الف) برخی از کلمات و ترکيب هايی که خواندن آن ها به دقت بيش تری نيازمند است 
١ــ َتأُخُذه و: توجه دانش آموزان را نسبت به خواندن همزه ی ساکن بخش «َتأ» جلب کنيد. 

ماواِت: اگر دانش آموزی در خواندن اين عبارت مشکل داشت، از او بخواهيد آن را به صورت آرام و حتی  ٢ــ ُکۡرِسيُُّه السَّ
بخش  بخش بخواند. 

٣ــ ال َيئوُدهو: دانش آموزان را به خواندن صحيح ترکيب «ئو» توجه دهيد. 
٤ــ ُيۡؤِمُن: توجه دانش آموزان را به خواندن همزه در بخش «ُيۡؤ» جلب کنيد. 

صورت  به  آرام و  را  آن  که  بخواهيد  از او  داشت،  مشکل  عبارت  اين  خواندن  در  دانش آموزی  اگر  الّطاغوُت:  ٥ــ َاۡوِلياُؤُهُم 
بخش بخش بخواند. 

ب) گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم 
به کمک آموخته های قبلی و توضيحات زير، ترکيب ها و عبارت های آشنا و نيز آيه ی ٢٥٧ درس را ترجمه کنيد. 

معنای کلمات جديد
ُيخِرجوَن: خارج می کنند  

َاوِلياء: جمع َوِلّی ، سرپرستان، دوستان 
طاغوت: انسان های طغيان گر 

است نيازمند تری

اى معلم 
دانستنى ه

٭ تفسير نمونه، ج ٢، ص ١٩١

حضرت على عليه الّسالم فرمودند: 
« « اگر بدانيد آية الکرسی تا چه اندازه اهّمّيت دارد، اگر بدانيد آية الکرسی تا چه اندازه اهّمّيت دارد، 

هيچ گاه خواندن آن را ترک نمی کنيد. هيچ گاه خواندن آن را ترک نمی کنيد. »»٭
چه خوب است آية الکرسی را حفظ كنيم و هر روز در پايان نمازهاى 

خود يا هر وقت مناسب ديگرى آن را بخوانيم.


