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قرآن پیام روشن الهی است که همٔه انسان ها را به راستی و رستگاری دعوت می کند، از صدر اسالم تاکنون در میان مسلمانان، 
توانایی خواندن و فهمیدن این پیام جاودانه از مهم ترین اهداف تعلیم و تربیت بوده است. 

در کشور ما نیز به اقتضای جایگاه خاّص دین اسالم در فرهنگ مردم ایران و جایگاه ویژٔه قرآن در دین اسالم، باید به آموزش قرآن 
به طور خاص توجه کرد تا شرایط مساعد برای تحّقق اهداف این درس فراهم آید.

از این رو، درس قرآن در بین دروس دوره های تحصیلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
به همین جهت برای ارتقای توانایی شما آموزگار محترم و کسب توفیق بیشتر در دستیابی به اهداف آموزشی، کتاب راهنمای معلم 
تدوین شده است که معلم با مطالعٔه دقیق آن از یک   سو با طرح درس و اهداف خاص هر درس آشنا می شود و از سوی دیگر با استفاده 
از توضیحات و دانستنی هایی که ویژٔه معلم است، توانایی خود را در پاسخ دادن به پرسش های احتمالی دانش آموزان ارتقاء می بخشد و 
با اعتماد و اطمینان بیشتری در کالس حضور می یابد. ضمناً کتاب راهنمای معلم موجب هماهنگی در آموزش و آشنایی بیشتر معلمان با 

اهداف و روش های تدریس درس موردنظر می شود و زمینٔه خاّلقیت و ابتکار بیشتر او را فراهم می آورد.
آموزگار محترم، از آنجا که دانش آموزان از پایٔه اول ابتدایی آموزش قرآن را آغاز می کنند، بسیار مناسب است که کتاب آموزش 
قرآن پایٔه اول و راهنمای معلم آن را مطالعه کنید تا هر چه بیشتر با آموخته ها و توانایی های موردنظر دانش آموزان برای ورود به آموزش 
کتاب پایٔه دوم آشنا شوید. همچنین پیش از آغاز سال تحصیلی یک بار همٔه مطالب کتاب راهنمای معلم آموزش قرآن پایٔه دوم کتاب حاضر 
و قبل از تدریس هر درس یک بار دیگر، روش تدریس آن درس را به دقت مطالعه کنید. توجه داشته باشید که پس از تسلط بر مطالب کتاب، 

آن چه اهمیت دارد، خالقیت شما در ارائٔه مناسب مطالب با توجه به شرایط خاص کالس است.
آموزگاران و کارشناسان محترم، والدین گرامی و دانش آموزان عزیز می توانند برای هرگونه اظهارنظر و ارائٔه پیشنهاد در اصالح 

و تکمیل برنامٔه درسی و کتاب های آموزش قرآن با گروه قرآن به نشانی زیر تماس بگیرند.
پیشاپیش از همکاری و تالش همٔه عزیزان سپاس گزاری می شود.
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در پایان هر جلسه تكالیف مربوط به آن جلسه، كه باید در خانه انجام شود، بیان شده است.  انس با قرآن در خانه       

پیام قرآنی                                  

دانش آموزان آیات درس را از نوار یا کتاب گویا گوش می کنند و با نشان دادن خط از روی كتاب خود، همراه با آن می خوانند.

                            با انتخاب معّلم، هر دانش آموز حدود یک سطر از آیات یا عبارات قرآنی را از روی كتاب خود می خواند.

                            دانش آموزان سوره ی مورد نظر را از حفظ، همه با هم، دسته جمعی می خوانند.

چند دانش آموز عبارت پیام قرآنی و معنای آن را می خوانند. آن گاه با استفاده از تصویر پیام، با دوستان 
هم گروه خود درباره ی آن  تصویر، مفهوم و مصادیق آن در زندگی، گفت و گو كرده و سپس نظر خود را 

برای كالس بیان می كنند.

دانش آموزان سوره یا عبارات قرآنی را با اشاره ی معلم از روی لوحه ابتدا دسته جمعی و سپس انفرادی، 
به صورت بخش بخش می خوانند. 

معلم داستان را به شیوه ی قصه گویی برای دانش آموزان تعریف می كند و سپس متن داستان توسط چند دانش آموز قّصه ی آیه ها 
خوانده می شود.

 آموزش لوحه

راهنمای نمادهای كتاب درسی

 فرد خوانی 

پنجم

جمع خوانی
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آموزش قرآن در جست وجوی چیست؟
از  پایه و اصلی در استفاده  به مهارت های  به تدریج دانش آموزان   در آموزش و پرورش، درس آموزش قرآن در صدد است 

قرآن کریم دست یابند. این  مهارت ها عبارت است از:
1ــ توانایی خواندن قرآن کریم

2ــ توانایی درک معنای عبارات و آیات قرآن کریم
3ــ آشنایی با روش ها و مراتب ساده و اولیه تدبر در قرآن کریم

آیات  از  یعنی خواندن روزانه بخشی  با قرآن  با قرآن کریم منجر شود و ضروری ترین بخش انس  به انس  باید  این سه مهارت 
قرآن کریم به نحوی که سه مهارت اصلی یاد شده در حد قابل قبول در آن رعایت شود.

بدیهی است که این سه مهارت اصلی و انس با قرآن کریم مانند اسکلت و ارکان اصلی یک بنا است. هر چند برپایی و ایستادگی 
یک بنا بر اسکلت و ارکان اصلی استوار است اما تا این اسکلت با سایر اجزای ضروری یک ساختمان تکمیل و پوشانده نشود، آن 

ساختمان برای سکونت و زندگی قابلیت الزم را ندارد.
از این رو در آموزش قرآن متناسب با هر پایٔه تحصیلی اموری مانند شنیدن قرائت زیبای قرآن کریم و عالقه مندی به خواندن 
قرآن  به صورت زیبا و آهنگین، آشنایی با مفهوم و مضمون پیام های قرآنی و ارتباط آنها با زندگی ما، حفظ برخی از سوره ها، آیات 
و پیام های زیبای قرآن کریم، آشنایی با برخی از داستان های قرآنی، انجام فعالیت های جذاب و متنوع که زمینه ساز تقویت عالقه به قرآن کریم و 

یادگیری آن است، خواندن روزانه و مستمر قرآن و برخی امور دیگر، همه با هم بنای محکم و زیبای آموزش قرآن را می سازند.

در آموزش قرآن پایه اول چه گذشته است؟
دانش آموزان در پایه اول ابتدایی با قرائت زیبا و جمع خوانی هفت سوره کوتاه قرآن کریم و اشعاری درباره مضمون این سوره ها، 
با مفهوم و کاربرد حدود ده پیام سادهٔ قرآنی، چند داستان کوتاه از قرآن کریم یا درباره قرآن و برخی فعالیت های متنوع و جذاب یادگیری 
قرآن کریم آشنا شده اند و نیز آموخته اند که برخی کلمات و عبارات ساده قرآنی را به صورت آرام و شمرده و یا حداقل بخش بخش بخوانند.

از دانش آموزان در آغاز پایه دوم ابتدایی چه انتظاری داریم؟
 در صورتی که آموزگار پایه اول مطابق برنامٔه ارائه شده به آموزش قرآن پرداخته باشد، هر دانش آموزی که از استعداد و زمینه 
الزم برای دستیابی به حداقل اهداف مورد نظر در دروس فارسی، ریاضی و علوم برخوردار است، بدون استثناء به اهداف موردنظر 
در درس قرآن نیز دست یافته است. اما اگر به هر دلیلی آموزگار پایه اول، درس قرآن را مطابق برنامه ارائه شده، تدریس نکرده باشد، 
برنامه آموزش قرآن پایه دوم به نحوی پیش بینی و تدوین شده است که به تدریج مهارت های موردنظر برای دانش آموزان حاصل شود؛ 
فقط آموزگار پایه دوم باید نسبت به استفاده آموزگار پایه اول از لوحه های آموزش روخوانی قرآن و شیؤه صحیح تدریس آنها مطمئن 
شود. اگر این کار به خوبی انجام شده باشد کار اصلی و مهم آموزش قرآن اتفاق افتاده است و در غیر این صورت آموزگار پایه دوم با 
آشنایی و تسلط کافی در چگونگی استفاده از لوحه های آموزش روخوانی و روش صحیح تدریس آنها ــ که در قسمت های بعدی این 
کتاب ارائه خواهد شد ــ با دقت و جدیت کافی در چند هفته اول سال تحصیلی، عقب افتادگی کلیه دانش آموزان را جبران می کند. این 
قسمت از آموزش قرآن مانند کسب مهارت دانش آموزان نسبت به چهار عمل اصلی در درس ریاضی است. حتی یک دانش آموز نیز 
نباید وجود داشته باشد مگر آن که روش خواندن کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را حداقل  به صورت بخش بخش در همان چند 
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هفته آغاز سال تحصیلی بیاموزد. 
در این صورت است که خشت اول مهارت خواندن قرآن، درست گذاشته شده است و ان شاءالله با انجام مراحل بعدی آموزش، 
به تدریج بخش مربوط به اولین مهارت پایه در آموزش قرآن یعنی مهارت خواندن قرآن کریم، مستقیم و مستحکم باال می رود و سایر 

مهارت های موردنظر نیز به تدریج کسب می شود.

اهداف آموزش قرآن در پایۀ دوم ابتدایی
1ــ به شنیدن قرائت زیبای سوره های کتاب عالقه نشان می دهد.

2ــ دوست دارد کتاب قرآن خود را پاکیزه نگه دارد و به آن احترام بگذارد.
3ــ با بعضی از آداب خواندن قرآن مانند پاکی و پاکیزگی آشنا می شود.

4ــ برخی از نشانه ها و نمادهای رسم الخط قرآن را می شناسد.
5  ــ عبارات قرآنی هر درس را به صورت ساده و شمرده می خواند.

6ــ سوره های کتاب را )از طریق استماع نوار و نشان دادن خط کتاب( ساده یا آهنگین می خواند.
پیام های قرآنی کتاب آشنا می شود. با مفاهیم سادٔه برخی از  7ــ 

8  ــ می تواند مفهوم پیام های قرآنی کتاب را به زبان کودکانه بیان کند.
9ــ سوره های حمد، توحید، ناس و عصر را از حفظ می خواند.

10ــ با داستان های قرآنی کتاب آشنا می شود.
11ــ معنای برخی از کلمات سادٔه پیام های قرآنی کتاب را می داند.

اهداف تکمیلی با توجه به همسوسازی برنامه آموزش قرآن با برنامه درسی ملی
1ــ تقویت قدرت تخیل، تفکر و تعقل

2ــ تقویت ایمان و باور به خدای یگانه و سایر اعتقادات دینی
3ــ آشنایی با برخی از آموزه های دینی و پدیده های طبیعی به عنوان نشانه ها و نعمت های الهی

4ــ تالش در انجام برخی آداب پسندیده و اسالمی

ساختار و محتوای کلی کتاب آموزش قرآن پایۀ دوم ابتدایی
کتاب آموزش قرآن در این پایه دارای 14 درس و سه »یادآوری« است. هر درس از قسمت های زیر تشکیل شده است.

1ــ یکی از سوره های کوتاه جزء سی ام
2ــ کلمات و عبارات قرآنی

3ــ پیام یا یک داستان قرآنی
4ــ انس با قرآن در خانه

5  ــ قرآن در تابستان
تبصره: قواعد روخوانی یا نمادهای خاص خط قرآن که عموماً در قالب سوره ها و عبارات قرآنی آموزش داده شده است.
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تعریف، اهداف و روش کلی تدریس بخش های مختلف یک درس
سوره های کوتاه

تعریف: سوره های حمد، ناس، فلق، توحید، نصر، کوثر، عصر، فیل، ماعون، کافرون، انشراح، قدر و تین به ترتیب در دروس 
دوم تا چهاردهم کتاب آمده است.

اهداف
1ــ آشنایی اولیه با تعدادی از سوره های کوتاه

2ــ کسب توانایی روخوانی آیات سوره ها
3ــ عالقه  به شنیدن و خواندن زیبا و آهنگین سوره های کوتاه قرآن

4ــ توانایی خواندن نمادهای خاص خط قرآن به کار رفته در هر یک از سوره ها
5 ــ تقویت عالقه به یادگیری و خواندن روزانٔه قرآن کریم

روش کلی تدریس
1ــ قراردادن لوحۀ سوره مقابل دید دانش آموزان

دانش آموزان  دسته جمعی  خواندن  و  عبارات  و  کلمات  بخش های  به  معلم  اشارٔه  با  سوره،  آیات  روخوانی  آموزش  2ــ 
به صورت بخش بخش از روی لوحه 

تذکر: اشارٔه صحیح معلم به بخش های کلمات و خواندن بخش بخش دانش آموزان، مهم ترین گام در آموزش روخوانی است. 
این روش به تفصیل پس از همین بخش از کتاب توضیح داده شده است. 

3ــ آموزش قاعده )نماد جدید خط قرآن( ؛ معلم می تواند نماد جدید را قبل از آموزش روخوانی سوره یا هنگامی که 
به همان نماد می رسد، تدریس کند. چگونگی تدریس هر یک از این نمادها در بخش دوم همین کتاب در درس مربوط بیان شده 

است.
4ــ اشارۀ معلم به بخش های کلمات از روی لوحه و خواندن دانش آموزان داوطلب به صورت انفرادی

5  ــ پخش قرائت زیبا و آهنگین سوره؛ هنگام پخش قرائت، معلم از دانش آموزان می خواهد که کتاب خود را باز کنند و 
هنگام شنیدن آیات از روی کتاب خط ببرند. هر آیه یا سطر سه بار پخش می شود؛ دانش آموزان بار اول خوب به آیه گوش می دهند، بار 
دوم با آرامی همراه آن زمزمه می کنند و بار سوم همراه آن بلند می خوانند. معلم قبل از پخش قرائت، روش صحیح انجام این فعالیت و 
چگونگی مشارکت دانش آموزان را برای آنها توضیح می دهد؛ سپس قرائت سوره را پخش کرده و بر روند کار و مشارکت صحیح و 

فعال دانش آموزان نظارت می کند. همچنین در صورت نیاز، به دانش آموزان تذکر می دهد.
تذکر: چنانچه دانش آموزانی، در مراحل آموزش قرائت سوره، صحیح خواندن کلمات و... دقت و مشارکت نداشته باشند، 

معلم برای انجام هر چه بهتر این امر، به آنها تذکر می دهد.
6ــ خواندن انفرادی برای کالس؛ پس از تمرین قرائت سوره، معلم از دانش آموزان می خواهد که به صورت انفرادی هر کدام 
یک آیه یا یک سطر از سوره را از روی کتاب خود بخواند. ضمن آن که معلم، دانش آموزان را تشویق می کند که در صورت تمایل و 
توانایی، آیات را حتی االمکان شبیه نوار بخوانند؛ اما خواندن آیات سوره، حتی به صورت بخش بخش و تمرین روخوانی، حداقل در 

چند درس اول، نیز می تواندقابل قبول باشد.
تذکر مهم: همیشه آموزش روخوانی سوره و تمرین روخوانی، قبل از پخش قرائت و تمرین زیباخوانی انجام می شود.
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کلمات و عبارات قرآنی
تعریف: تعدادی از کلمات یا عبارات قرآن کریم که در آنها، نماد جدید خط قرآن به کار رفته و همچنین در برخی از دروس، 

تعدادی از عبارات زیبای قرآن که از نظر معنا و مفهوم با پیام قرآنی درس ارتباط دارد، در درس مربوط آمده است.
اهداف

1ــ تقویت توانایی روخوانی عبارات و آیات قرآن کریم
2ــ آشنایی با نمادهای جدید خط قرآن 

3ــ تقویت توانایی خواندن صحیح نمادهای جدید خط قرآن 
روش کلی تدریس

1ــ در صورتی که عبارات قرآنی دارای لوحه است، لوحٔه مربوط مقابل دید دانش آموزان قرار می گیرد.
2ــ آموزش روخوانی عبارات با اشارٔه معلم به بخش های کلمات، و خواندن دسته جمعی دانش آموزان به صورت بخش بخش از 

روی لوحه 
3ــ یادآوری و تأکید بیشتر نسبت به صحیح خواندن نماد جدید که در عبارات به کار رفته است و در صورت نیاز تکرار آموزش 

و تمرین آن
4ــ اشارٔه معلم به بخش های کلمات از روی لوحه و خواندن دانش آموزان داوطلب به صورت انفرادی

5  ــ باز کردن کتاب درسی و خواندن همان عبارات توسط دانش آموزان به صورت انفرادی از روی کتاب
دو تذکر

اول: در این مرحله، خواندن عبارات توسط دانش آموزان به صورت آرام و شمرده یا بخش بخش، خوب و قابل قبول است و 
هر دانش آموز با توجه به استعداد و توان فردی خود مورد تشویق قرار می گیرد.

دوم: ممکن است در این تمرین، برخی از عباراتی که در کتاب آمده است، به علت محدودیت حجم لوحه، در لوحه نیامده 
باشد. این امر مشکل آموزشی ایجاد نمی کند؛ بلکه به تدریج موجب توانایی بیشتر دانش آموزان در روخوانی عبارات جدید قرآنی 

نیز می شود.
6ــ در صورتی که عبارات قرآنی دارای لوحه نباشد، معلم از دانش آموزان می خواهد هر کدام یک سطر از آن عبارات را از 
روی کتاب برای کالس به صورت انفرادی بخوانند. خوب است معلم، چند دقیقه به دانش آموزان وقت دهد که ابتدا این عبارات را 
برای خود پیش خوانی کنند و سپس با انتخاب معلم برای کالس بخوانند. خواندن این عبارات به صورت آرام و شمرده یا بخش بخش 

خوب و قابل قبول است.

پیام قرآنی
تعریف: پیام قرآنی، آیه یا عبارت کوتاه و زیبایی از قرآن کریم است که دارای پیامی واال، ارزشمند و متناسب با کودکان دربارٔه 

موضوعات اعتقادی، اخالقی، تربیتی، اجتماعی و … است.
اهداف

1ــ آشنایی با معنا، مفاهیم و مصادیق پیام های قرآنی کتاب
2ــ آشنایی با برخی از معارف و آموزه های ارزشمند قرآن کریم 
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3ــ تقویت قدرت تعقل و تفکر از راه تدبر در معنا و مفهوم پیام های قرآنی
4ــ عالقه به بهره گیری و استفاده از آموزه های قرآن کریم در زندگی

 5  ــ عالقه  به حفظ پیام های قرآنی
روش کلی تدریس

1ــ خواندن عبارت پیام قرآنی و ترجمٔه آن توسط چند دانش آموز 
2ــ بیان معنای برخی از کلمات آشنای به کار رفته در پیام و پرسش از بعضی از کلمات هم خانواده آنها که در فارسی به کار 

می رود. 
3ــ تفکر و اندیشه دربارهٔ مفاهیم و مصادیق پیام توسط دانش آموزان با استفاده از معنا و تصاویر مربوط به پیام

4ــ گفت وگوی دانش آموزان دربارهٔ پیام با دوستان هم گروه خود
5  ــ بیان نظر گروه ها برای کالس توسط یکی از اعضای گروه

6ــ تکمیل و تصحیح نظر دانش آموزان توسط معلم و هدایت نظرات ایشان به سوی مطالبی که از این پیام مورد نظر است.
چند تذکر

1ــ معلم باید بیشتر وقت فعالیت مربوط به پیام قرآنی را در اختیار گفت وگوی دانش آموزان در گروه های خود و ارائه نظرشان 
به کالس اختصاص دهد و فقط در صورت نیاز و تشخیص، توضیحات کوتاهی را در جهت تصحیح و تکمیل نظر آنها ارائه کند و از 

سخنرانی و بیان مطالب اضافی بپرهیزد.
2ــ روش معمول تدریس پیام های قرآنی به گونه ای است که بیان شد. معلمان عزیز می توانند با مراجعه به کتاب مبانی و روش 
آموزش قرآن در دوره ابتدایی ــ کُد 6011 ــ و نیز راهنمای معلم آموزش قرآن پایٔه سوم ابتدایی با برخی از روش ها و توصیه های دیگر 

برای ارائه خالق پیام های قرآنی آشنا شوند.
3ــ تشویق دانش آموزان به حفظ پیام ها و ترجمٔه آنها بدون اجبار و تحمیل و به دور از فضای رقابت های ناسالم، خوب و مفید 
است. همچنین معلم می تواند در مدت زمان تدریس یک درس از دروس کتاب آموزش قرآن، از دانش آموزان بخواهد، هنگام ورود او 
به کالس، همراه بلند شدن، پیام قرآنی و ترجمه آن را، همه با هم بخوانند. وقتی چند روز این کار تکرار شود، بیشتر دانش آموزان به طور 
طبیعی، پیام و معنای آن را از حفظ می شوند. همچنین معلم می تواند به شیوه های مناسب و جذاب هر پیام قرآنی را همراه با ترجمٔه آن، 

در معرض دید دانش آموزان در کالس قرار دهد.

داستان قرآنی
مناسب  که  داستان  قالب  در  قرآنی  آموزه های  به  مربوط  مطالب  از  بعضی  یا  کریم  قرآن  داستان های  از  برخی  بیان  تعریف: 

دانش آموزان است.
اهداف

1ــ آشنایی با برخی از معارف و آموزه های قرآن کریم در قالب داستان
2ــ زمینه سازی برای تقویت ایمان کودکان به خدای مهربان

3ــ آشنایی با پیامبران و اولیای بزرگ الهی و تقویت عالقه و ایمان به ایشان 
4ــ تقویت و پرورش قدرت تعقل، تفکر، تخیل و بیان مطالب
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5  ــ تقویت انگیزه و عالقه به یادگیری قرآن کریم از راه ایجاد فضاهای جذاب و متنوع ارائٔه آموزه های قرآنی
روش تدریس

1ــ بیان داستان به یکی از شیوه های قصه گویی به زبان ساده و به اختصار و با استفاده از تصاویر مربوط در کتاب دانش آموزان 
2ــ خواندن متن داستان توسط دانش آموزان در کالس، هر دانش آموز یکی دو سطر از داستان را از روی کتاب برای کالس 

می خواند. 
دو تذکر

 1ــ برای آشنایی بیشتر با شیوه های قصه گویی و اهداف بیان داستان های قرآنی، عالوه بر کتاب های مربوط می توانید به کتاب 
مبانی و روش آموزش قرآن در دورٔه ابتدایی ــ کُد 6011ــ نیز مراجعه کنید. 

 2ــ در بیان داستان ها ضمن استفادهٔ کامل از متن کتاب، از طرح مطالب زائد و غیرمستند بپرهیزید.

ُانس با قرآن در خانه
تعریف: فعالیت و تکلیف دانش آموزان در درس قرآن با عنوان »انس با قرآن در خانه« بیان شده است.

اهداف
1ــ تمرین و ارتقای مهارت نسبت به آموخته های درس قرآن

2ــ درونی کردن سنت نیکوی خواندن روزانٔه قرآن کریم به ویژه در خانه
3ــ تقویت عالقه و انگیزه به یادگیری و ارتباط مستمر با قرآن کریم

4ــ مشارکت والدین در فرایند یادگیری قرآن و تقویت زمینٔه دستیابی به تربیت قرآنی در خانواده
روش کلی تدریس: در این روش با هدایت خانواده و خود یادگیری دانش آموز صورت می گیرد.

تکالیف معلم
1ــ تذکر معلم به انجام تکلیف »انس با قرآن در خانه« در پایان هر جلسه و تشویق دانش آموزان به این کار 

ترغیب سایر  و  موفق  دانش آموزان  تشویق  بعد،  آغاز جلسٔه  در  هر جلسه  مطالب  از  پرسش  و  انجام شده  تکلیف  بررسی  2ــ 
دانش آموزان به انجام مرتب تکلیف »انس با قرآن در خانه« و یادگیری و تمرین کامل درس قرآن.

روش صحیح اشاره به بخش های کلمات
ـ کُد 6011ــ  این روش در آغاز مجموعٔه لوحٔه آموزش قرآن پایه دوم ابتدایی، کتاب مبانی و روش آموزش قرآن در دورٔه ابتداییـ 

و پیش گفتار کتاب های آموزش قرآن پایه های اول تا سوم ابتدایی سال 90،  به تفصیل آمده است.
برای آشنایی بیش تر با این روش و کسب تسلط کافی در انجام آن، حتماً به یکی از این منابع مراجعه کنید. 

روش رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان
دقت،  عدم  به  اشکاالت  این  بیشتر  شوند.  روبه رو  اشکاالتی  با  روخوانی  در  دانش آموزان  است  ممکن  طبیعی  طور  به 
به شیؤه  برای رفع اشکال روخوانی دانش آموزان  نفس کافی دانش آموزان مربوط می شود.  به  شتابزدگی، اضطراب و عدم اعتماد 

صفحٔه بعد عمل می کنیم.
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1ــ قبل از رسیدن به پایان سطر، اشکاالت دانش آموز را به او نگویید و از دیگر دانش آموزان بخواهید در صورت بروز اشکال 
تا پایان سطر، اشکاالت دوست خود را تصحیح نکنند.

2ــ وقتی دانش آموز به پایان سطر رسید در صورتی که غلط نداشته باشد به طور کامل مورد تشویق قرار می گیرد.
3ــ ضمن تشویق دانش آموز نسبت به کلمات و عباراتی که درست خوانده است، از او می خواهیم که یک بار دیگر آن آیه یا 

عبارت قرآنی را که در آن غلط داشته است، با آرامش و دقت بیشتری بخواند.
در هنگام درخواست از دانش آموز برای خواندن مجدد، با توجه به نوع اشکال، او را با جمالتی مانند »به حرکات بیشتر دقت 
کن«، »اول، هر حرکت را خوب ببین آن گاه بخوان«، »توجه به اتصاالت )اتصال به تشدید یا به حرف ساکن(،  خواندن صحیح حروف 

مشّدد«، »نخواندن حروف و حرکات آبی رنگ )حروف ناخوانا(« و … راهنمایی می کنیم.
معموالً با این تمهیدات، عمدٔه مشکل دانش آموزان بر طرف می شود.

4ــ در صورتی که مشکل دانش آموز برطرف نشد، از این مرحله به بعد معلم با تشخیص وضعیت دانش آموز و شرایط عمومی 
کالس می تواند یکی از روش های زیر را انجام دهد.

ــ با بیان شکل صحیح و غلط کلمه یا عبارت، این دو حالت را با هم مقایسه کرده و از دانش آموز سؤال می کند که کدام یک 
صحیح است.

ــ کلمه یا عبارت غلط خوانده شده را روی تخته می نویسد و با اشارٔه صحیح به بخش های آن از دانش آموزان می خواهد آن کلمه 
یا عبارت را دسته جمعی  به صورت بخش بخش بخوانند. در این قسمت می توان از دانش آموزی که کلمه را غلط خوانده نیز خواست 

که یک بار آن را  به صورت انفرادی بخواند.
چند تذکر مهم

1ــ تسلط خود معلم نسبت به خواندن صحیح قرآن کریم یا حداقل عبارات و آیات همان درس، شرط اول تشخیص 
اشکاالت دانش آموزان و سپس رفع آن اشکاالت است.

2ــ معلم و یا دانش آموزان دیگر نباید به عنوان اولین گام، شکل خواندن صحیح کلمه یا عبارت را بگویند و از دانش آموزان 
بخواهند آن را تکرار کنند. این روش تقریباً هیچ فایده ای برای رفع اشکال دانش آموز و عدم تکرار این اشکال ندارد.

3ــ معلم باید مشکل دانش آموز را تشخیص دهد. آیا او در شناخت حروف و حرکات، در ترکیب آنها، در خواندن حرف 
ساکن با حرکت قبل از خودش در یک بخش، در چگونگی خواندن حروف مشّدد، در اتصاالت، در تشخیص یک نماد خاص، 
در نخواندن حروف ناخوانا و از جمله پایٔه همزه و … اشکال دارد؟ تا بیماری یا مشکل شناخته نشود، سخن از راه درمان بی فایده 
است. پس از شناخت مشکل، معلم باید تالش کند تا با استفاده از روش های رفع مشکل، به تدریج مشکل دانش آموزان را برطرف 

سازد.
4ــ رفع برخی از اشکاالت به تمرین بیشتر و مرور زمان نیاز دارد. معلم نباید انتظار داشته باشد که همٔه اشکاالت همٔه دانش آموز 

در یکی دو جلسه برطرف شود.
 5  ــ اگر دانش آموزی در خواندن یک عبارت، اشکاالت متعددی دارد، مهم ترین و ساده ترین آنها را انتخاب کرده و به رفع آن 

اقدام کنید و در نوبت و جلسات بعدی به رفع سایر اشکاالت بپردازید.
6ــ بعضی از دانش آموزان لکنت زبان دارند و عبارات را با مکث، تکرار و کندی می خوانند. معلم ضمن برخورد لطیف، مناسب 
و طبیعی سعی کند با تشویق های الزم و دادن اعتماد به نفس، به آنها کمک کند تا در مقابل سایر دانش آموزان خجالت زده نشوند و مورد 
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تمسخر قرار نگیرند.
7ــ معموالً ابتدا از دانش آموزان قوی تر و سپس از سایر دانش آموزان پرسش کنید.

8   ــ سعی کنید در هر جلسه، هر دانش آموز حداقل یک سطر از عبارات قرآنی درس را بخواند.

وسایل و تجهیزات مورد استفاده در آموزش قرآن
ابزارها و رسانه های آموزشی، جزئی از لوازم فرایند یادگیری است. این ابزارها و رسانه ها هر چه از تنّوع و جذابیت بیشتری 

برخوردار باشند، بر عمق و وسعت یادگیری می افزایند. رسانه های مورد استفاده در درس قرآن عبارت اند از:
1ــ کتاب درسی: کتاب درسی، حلقٔه اتصال بین برنامه ریزان، معلمان، دانش آموزان، اولیای آنها و عموم افراد جامعه است 

به طوری که هیچ رسانٔه آموزشی دیگری از این نقش و اهمیت برخوردار نیست.
ارکان مهم برنامٔه درسی مانند رویکرد، اهداف آموزش، سازماندهی محتوا، روش های آموزش و شیوه های ارزش یابی، در کتاب 

درسی تجلّی می یابد.
2ــ لوحۀ آموزشی: لوحه، قسمتی از متن کتاب است که به صورت تصویر و یا نوشته، در ابعاد بزرگ تر، برای تعمیق و تسهیل 

یادگیری به کار می رود.
که  به روشی  و  پیش  ِروی دانش آموزان نصب می کند  را در کالس،  لوحه  توجه دانش آموزان،  تمرکز و جلب  آموزگار جهت 
توضیح داده شد، از دانش آموزان می خواهد تا سوره های کوتاه یا کلمات و عبارات قرآنی را از روی لوحه، با اشارٔه او، بخش بخش 

بخوانند.
لوحه در آموزش روخوانی قرآن نقش اساسی و کلیدی دارد. از این رو، در آموزش روخوانی قرآن همیشه از این وسیله استفاده 
کنید و توجه داشته باشید که لوحه، موجب مشارکت فعال دانش آموزان در فرایند یادگیری می شود و عدم استفاده از آن در کسب 

مهارت روخوانی قرآن اختالل جدی ایجاد می کند.
3ــ نوار صوتی آموزشی: یکی از مؤثرترین مهارت ها در آموزش هر درس به ویژه آموزش زبان، مهارت گوش دادن است؛ 
بنابراین نوارهای صوتی آموزشی که وسیله ای ساده و قابل دسترس برای عموم است، در دستیابی به مهارت قرائت قرآن بسیار مفید و 

مؤثر است.
معلمان محترم با استفاده از ضبط صوت و نوار صوتی آموزشی، در واقع قاری توانایی را به کالس می برند و ضعف های موجود 

را جبران می کنند.
دانش آموزان با تقلید و الگو گرفتن از قرائت نوار صوتی، به تدریج می توانند شبیه قرائت نوار بخوانند و به مهارت های قرائت 

صحیح دست یابند.
در نوار صوتی آموزشی عبارات و آیات به صورت کوتاه، با نظم و ترتیب بیشتری نسبت به نوارهای رایج، و با صوتی رسا و تلفظی 

واضح قرائت شده است. از این رو استفاده از نوار قرائت ویژهٔ این کتاب توصیه می شود.
تذکر مهم: در برنامٔه آموزش قرآن همٔه پایه های دورٔه ابتدایی، آموزش روخوانی قرآن بر آموزش قرائت زیبای آیات مقدم است. 
از این رو در پایه های اول تا سوم که لوحٔه آموزشی وجود دارد، تدریس روخوانی از روی لوحه قبل از استماع نوار انجام می شود. 
در پایه های چهارم تا ششم نیز همیشه دانش آموزان آیات قرآنی را ابتدا از روی کتاب تمرین کرده و می خوانند، سپس به نوار صوتی آن 

گوش می دهند و سعی می کنند شبیه آن بخوانند. 
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4ــ کتاب راهنمای معلم: به منظور ارتقای توانایی معلم و کسب توفیق بیشتر در دستیابی به اهداف آموزشی، استفاده از 
کتاب راهنمای معلم ضروری است. معموالً هر کتاب راهنمای معلم، از دو بخش اصلی تشکیل می شود. در بخش اول، کلیاتی دربارٔه 
اهداف، محتوای کتاب، روش های آموزش و ارزش یابی پیشرفت تحصیلی و در بخش دوم، توضیحات جزئی دربارٔه هر درس ارائه 

می شود.
از  بهره گیری  با  و  می شود  آشنا  درس  هر  خاص  اهداف  و  درس  طرح  با  یک سو  از  راهنما،  کتاب  دقیق  مطالعٔه  با  معلم 
شیوه های تدریس ارائه شده بر توفیقات خود در دستیابی به اهداف آموزشی می افزاید و از سوی دیگر با استفاده از توضیحات 
ارتقا  دانش آموزان،  احتمالی  پرسش های  به  دادن  پاسخ  در  را  خود  توانایی  است،  معلم  مخصوص  که  دیگر  دانستنی هایی  و 
نیز  را  معلم  بیشتر  ابتکار  و  خالقیت  زمینٔه  کتاب  این  ضمناً  می یابد.  حضور  کالس  در  بیشتری  اطمینان  و  اعتماد  با  و  می بخشد 

فراهم می آورد.
 5  ــ نرم افزار دانش آموز: به منظور توسعه و تعمیق آموخته های قرآنی دانش آموزان، برای هر یک از کتاب های آموزش قرآن 

دورٔه ابتدایی و از جمله کتاب پایه دوم، نرم افزاری تولید شده است که استفادٔه از آن در خانه توصیه می شود.

نقش خانواده در دستیابی به اهداف آموزش قرآن
خانواده و مدرسه از مؤثرترین نهادهای جامعه در تعلیم و تربیت کودکان هستند. هر چه این دو کانون نقش خود را بهتر ایفا کنند 

و از هماهنگی بیشتری برخوردار باشند، دستیابی به اهداف تعلیم و تربیت با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود.
بسیار مناسب است در آغاز سال تحصیلی و با کمک مدیریت مدرسه از والدین دانش آموزان دعوت کنید تا دربارٔه دروس به ویژه 
درس قرآن و نقش حمایتی آنها از این درس، گفت وگو شود. خانواده دانش آموزان به ویژه مادران از این امر استقبال می کنند. در این 

جلسه با استفاده از پیش گفتار کتاِب دانش آموزان می توانید مطالب زیر را با والدین در میان گذارید.
1ــ توصیه به خواندن دقیق پیش گفتار کتاب

2ــ کودکان عزیزمان باید با تشویق ها و راهنمایی های الزم و به موقع، سادگی یادگیری قرآن را احساس کنند و با کسب موفقیت 
در این راه، هر چه بیشتر به یادگیری قرآن عالقه مند شوند. آنها احترام به قرآن و کوشش در راه آشنایی با آن را از ما می آموزند و با 
مشاهدٔه اخالق و رفتار ما درک می کنند که همه می خواهیم آن گونه باشیم که خدا دوست دارد. آنها باید عالقه به قرآن، عمل به دستورات 

خدا، مهربانی به مردم و اخالق اسالمی را از رفتار بزرگ ترها بیاموزند.
بازگو کند. سوره های کوتاه را، از روی کتاب  3ــ از فرزندتان بخواهید آن چه از قرآن در مدرسه آموخته است، برای شما 
بخواند. خوب است این سوره ها، حتی االمکان زیبا و آهنگین خوانده شود. اگر فرزند شما عالقه مند است، لوح فشرده ای مانند نوار 

صوتی آموزشی کالس برای او تهیه کنید تا در یادگیری کامل تر و زیباخوانی قرآن توفیق بیشتری به دست آورد.
4ــ از او بخواهید هر روز، حداقل چند دقیقه آیات و عبارات قرآنی هر درس را از روی کتاب، برای شما به صورت بخش بخش 
یا شمرده بخواند. دقت کنید، شما نباید آیات و عبارات قرآنی را برای او بخوانید تا او به تقلید از شما بخواند. آموزگار نیز عبارات 
قرآن را برای دانش آموزان نمی خواند؛ بلکه خوِد دانش آموزان به کمک آن چه در درس قرآن و حتی در سوادآموزی فارسی آموخته اند، 
می توانند عبارات قرآن را نیز بخوانند. اگر فرزند شما در خواندن کلمات اشتباهی داشت، از او بخواهید که برگردد و دوباره آن را با 

دقت بخواند تا خود به اشتباهش پی ببرد و آن را اصالح کند.
5  ــ حفظ سوره های کتاب الزامی نیست؛ ولی اگر کودک شما به حفظ سوره های کتاب عالقه نشان می دهد، او را به انجام این 
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کار تشویق کنید. این امر زمینٔه شرکت او را در مسابقات قرآن مدرسه نیز فراهم می کند.
6ــ در هر درس یکی از عبارات زیبا، کوتاه و حکمت آمیز قرآن به نام پیام قرآنی آمده است. حفظ پیام های قرآنی و ترجمٔه آنها 
نیز الزامی نیست؛ ولی اگر کودک شما به حفظ این پیام ها عالقه مند است، او را به این کار تشویق کنید تا بتواند به تدریج آنها را سرلوحٔه 

زندگی خویش قرار دهد. ضمناً حفظ پیام ها، او را برای شرکت در مسابقات قرآن مدرسه نیز آماده می کند.
7ــ غالباً مفهوم هر یک از پیام ها با مجموعه ای از تصاویر توضیح داده شده و از دانش آموزان خواسته شده است که دربارٔه 
مفهوم پیام، موضوع جدیدی را نقاشی کنند یا چند جمله ای بنویسند. این امر زمینٔه خالقیت آنها را فراهم می آورد. نباید از آنها انتظار 
پاسخ مشخصی را داشت؛ بلکه هر مطلب مناسبی را بیان کنند، می تواند به نوعی پاسخ مطلوب باشد؛ از این رو، باید پاسخ را پذیرفت 

و آنها را تشویق کرد.
8   ــ از فرزندتان بخواهید داستان های کتاب را که برای ایجاد انس و عالقٔه بیشتر به قرآن و فهم و درک مفاهیم آن است، از روی 
کتاب برای شما بخواند و به کمک تصاویر برای شما تعریف کند. این کار عالوه بر آموزش قرآن، موجب تقویت مهارت های خواندن 

و گفتن در زبان فارسی نیز می شود.
9ــ اگر شما با روش های آموزش روخوانی قرآن آشنایی دارید، از کتاب درسی پیشی نگیرید و هیچ قاعده ای را عالوه بر 
آن چه در کتاب آمده است، به او نیاموزید. به یاری خداوند، این آموزش در پایه های بعد با نظم خاصی پیش رفته و کامل خواهد 

شد.
10ــ به یاد داشته باشید هیچ وقت بر کودک خود سخت نگیرید؛ بلکه موفقیت های او را ارج نهید و با مالطفت، نرمی، صبر و 

حوصله به او کمک کنید تا ضعف های خود را جبران کند.
پایان کتاب دانش آموز، فهرست تعدادی کتاب و لوح فشرده )CD( معرفی شده است. در صورت امکان برخی   11ــ در 
از آنها را تهیه کنید و در اختیار فرزندتان قرار دهید، تا زمینه ساز افزایش مهارت او در خواندن قرآن کریم و انس بیشتر با کتاب 

خدا باشد.

ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان
 همان طور که می دانید آموخته های دانش آموزان در پایٔه دوم ابتدایی در همٔه دروس به شیؤه ارزش یابی توصیفی انجام می شود. 
برای آشنایی بیشتر با این شیوه می توانید به کتاب »راهنمای معلم در ارزش یابی توصیفی، ویژٔه معلمان پایه اول و دوم ابتدایی« کُد 53/5 

مراجعه کنید.
 در این جا به منظور اختصار، جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس قرآن پایٔه دوم در دو صفحٔه  بعد ارائه 

می شود.
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عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
س

شمارۀ درو
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

خواندن

روخوانی

مهارت روخوانی کلمات و عبارات 
قرآنی کتاب درسی

کلیه دروس

ــ خواندن صحیح و شمرده کلمات 
و عبارات 1 قرآنی کتاب درسی

خیلی خوب
و شمرده می خواند. کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحیح1 

خوب
بیشتر کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحیح و شمرده می خواند.

قابل قبول
برخی از کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحیح و شمرده می خواند.

نیازمند 
ش

آموز
ک معلم کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را شمرده می خواند.

با کم

قرائت

مهارت روان خوانی
 سوره های کتاب درسی

17 ــ ٤

ــ خواندن سوره های کتاب درسی 
به صورت

روان و معمولی و حفظ سوره

خیلی خوب
سوره های کتاب درسی را روان و آهنگین  می خواند. حداقل دو سورٔه دلخواه را از حفظ  بخواند.

خوب
ک سورٔه  دلخواه را از حفظ می خواند.

سوره های کتاب درسی را روان وتقریبًا آهنگین می خواند. حداقل ی

قابل قبول
خواند. ک سورٔه  دلخواه را از حفظ  می 

سوره های کتاب درسی را روان و معمولی می خواند. حداقل ی

نیازمند 
ش

آموز
ها از روی کتاب، به صورت روان و معمولی، به راهنمایی معّلم نیاز دارد. در خواندن سوره 

                                                                        

1ــ صحیح خوانی یعنی خواندن کلمات، عبارات و آیات قرآن کریم با رعایت عملی قواعد خواندن قرآن.
تذکر: تعریف و بیان قواعد روخوانی در ارزیابی مورد نظر نیست، بلکه کاربرد و رعایت عملی آنها کافی است.

س »قرآن« پایۀ دوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 96 ـ 95
جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در
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عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
س

شمارۀ درو
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

آموزه  های قرآنی

آداب خواندن قرآن

عمل به آداب خواندن 
قرآن کریم

کلیٔه دروس

ــ رعایت آداب خواندن 
قرآن کریم

خیلی خوب
آداب اولیٔه1  خواندن قرآن را رعایت می کند.

خوب
بیشتر آداب اولیٔه خواندن قرآن را رعایت می کند.

قابل  قبول
برخی از آداب اولیٔه خواندن قرآن را رعایت می کند.

نیازمند 
ش

آموز
در رعایت آداب اولیٔه خواندن قرآن پیوسته به یادآوری معلم نیاز دارد.

پیام قرآنی

درک پیام های قرآنی

17ــ4

ــ  خواندن متن پیام و ترجمه آن از روی کتاب 
درسی و بیان مصادیق پیام

خیلی خوب
متن و ترجمه پیام قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و با توضیحات کافی مفاهیم ومصادیق آن را با زبان کودکانه بازگو 

کند. می 

خوب
متن و ترجمه پیام قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و می تواند برخی از مفاهیم و مصادیق آن را با زبان کودکانه  بازگو  کند.

قابل  قبول
متن و ترجمه پیام قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و می تواند با راهنمایی معلم، مفهوم و مصداق آن را  با زبان کودکانه  

کند. بازگو  

نیازمند 
ش

آموز
ک معلم نیازمند است.

خواند و در بیان مفهوم و مصداق آن پیوسته به کم های قرآنی را از روی کتاب درسی می  متن و ترجمه پیام 

داستان های  قرآنی 

آشنایی با 
داستان های قرآنی

17 ،16، 15 ،13، 10 ،8

ــ بیان داستان های کتاب درسی 
به زبان ساده

خیلی خوب
ش بازگو می کند.

داستان های کتاب را با ذکر جزئیات به زبان خود

خوب
کند. ش بازگو می 

داستان های کتاب را به صورت کلی به زبان خود

قابل  قبول
ش بازگو می کند.

ک تصاویر به صورت کلی  به زبان خود
داستان های کتاب را با  کم

نیازمند 
ش

آموز
ک معلم نیازمند است.

های کتاب پیوسته به کم در بیان داستان 

س »قرآن« پایۀ دوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 96 ـ 95
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

                ادامۀ جدول اهدا

ش آموزان پایٔه دوم ابتدایی رعایت کنند، عبارت است از : پاکی و پاکیزگی، سکوت هنگام شنیدن قرآن، احترام به قرآن و گفتن بسم الله الرحمن الرحیم در شروع خواندن قرآن.
1ــ  آداب اولیه ای که انتظار می رود دان
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  بخش دوم

روش تدریس 
هر یک از دروس

دو نکته 
1ــ برای رعایت اختصار، روش تدریس چند درس اول، به صورت کامل آورده شده و در سایر دروس به بیان 
اجمالی روش تدریس هر قسمت بسنده شده است. از این رو در صورت نیاز، ضمن مطالعٔه کلیات روش تدریس در 
بخش اول، روش کامل تدریس هر یک از بخش ها را در درس اول و دوم و نکات اختصاصی دروس دیگر را در 

روش تدریس هر یک از آن دروس مطالعه کنید.
2ــ هر درس از چهار جلسه تشکیل شده است که در این جلسات، مجموعه ای از فعالیت های یاددهی و 
یادگیری مربوط به آن درس انجام می شود. در جلسٔه اول هر درس اهداف و روش های تدریس و اقدامات مربوط به 
هر مبحث که معلم باید به آنها عمل کند، آمده است ولی در سایر جلسات، فقط به اقدامات یا تکالیفی که باید توسط 

معلم در آن جلسه انجام دهد، اشاره شده است.

14
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درس اول

الف ِکوچک، سکون و ترکیب حروف و حرکات

اهداف
1ــ آشنایی با الف کوچک ) ٰ (

2ــ آشنایی با دو صفت بخشندگی و مهربانی خدا در قالب پیام قرآنی
3ــ تقویت مهارت ترکیب حروف با حرکات و خواندن کلمات و عبارات قرآنی

4ــ توانایی خواندن بخش های دارای حرف ساکن
5ــ یادآوری قرائت سوره های توحید و کوثر

6ــ تقویت عالقه به یادگیری قرآن و خواندن مستمر آن

روش تدریس و ارزشیابی

جلسۀ اول

15
2

جلسه ی اّول

2

درس اّول 

دانش آموزان عزیز ! 
ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. 

امیدواریم در سال جدید تحصیلی، برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای قرآن كریم آماده باشید.

- آیا می دانید امسال می خواهیم چه چیزهایی از قرآن را بیاموزیم؟
- آیا می توانید هر كدام از شما یكی از سوره ها و پیام هایی را كه از سال قبل به یاد 

دارید، برای دوستان خود بخوانید؟
- كدام یک از شما می تواند یكی از داستان های كتاب آموزش قرآن كالس اّول را 

برای دوستان خود تعریف كند؟

است  بهتر  قرآن  آموزش  جلسٔه  اولین  قرآن:  جشن  1ــ 
به طور مثال، از چند  برنامٔه مخصوص و مناسب شروع شود؛  با  که 
نفر بخواهید که هر کدام یک سوره از سوره هایی را که سال گذشته 
آموخته اند برای هم کالسی های خود بخوانند. در صورت امکان مانند 
جشن آغازین قرآن پایٔه اول ابتدایی جشن مختصری برگزار کنید و از 
دانش آموزان، متناسب با امکانات موجود پذیرایی کنید. با بیان ساده 
دربارٔه اهمیت و ارزش یادگیری قرآن صحبت کنید و بگویید امسال 
با آموزش قرآن بیشتر آشنا می شوید، به گونه ای که ان شاءالله در پایان 
سال قادر خواهید بود آیات و عبارات قرآنی را بخوانید. سعی کنید 
درس قرآن به گونه ای آغاز شود که دانش آموزان از آن خاطرٔه خوشی 

داشته باشند.
هر  پایان  در  دروس  همٔه  در  خانه:  در  قرآن  با  انس  2ــ 
جلسه، دانش آموزان را به انجام تکلیف انس با قرآن در خانه، تشویق 

کنید.
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جلسۀ دوم

1ــ یادآوری دو سورۀ توحید و کوثر
ــ جمع خوانی آهنگین دانش آموزان

ــ خواندن انفرادی دانش آموزان داوطلب
2ــ آموزش الف کوچک ) ٰ (: برای آموزش الف کوچک ) ٰ ( بدین گونه عمل کنید:

 ابتدا شکل »آ« را روی تخته بنویسید و از دانش آموزان بخواهید که آن را بخوانند؛ پس از خواندن، روبه روی »آ« شکل »ا« را 
بنویسید و از دانش آموزان بخواهید که آن را بخوانند؛ پس از خواندن دانش آموزان، با تخته پاک کن کم کم از پایین شکل »ا« را پاک 
کنید تا کوتاه تر شود و از دانش آموزان بخواهید تا آن را بخوانند. این کار را آن قدر ادامه  دهید تا شکل »ا« به اندازٔه الف کوچک برسد. 

سپس می گویید: بچه ها »آ« کوچک شد اّما آیا صدایش عوض شد؟
باالی  آی کوچولو  بچه ها!  می دهد.  را  »آ«  »آی کوچولو« همان صدای  آن گاه می گویید پس  داد: خیر؛  پاسخ خواهند  آنها   

حرف ها می آید. حاال این ترکیب ها را بخوانید. 
)ترکیب چند حرف را با الف کوچک روی تخته بنویسید تا دانش آموزان به طور دسته جمعی آنها را بخوانند.(

ـٰ   مـٰ  ی هـٰ  لـٰ  ـٰ   س رٰ  دٰ  تـٰ  ـٰ    ب

 3ــ آموزش لوحۀ ترکیب حروف با حرکات: 
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   2- حروف الفبا را با همه ی حركت ها، با اشاره ی معلم بخوانید.

او اى  ایـ  ا ٰ  آ  اُ  ِا  َا     

بـو بـى  بـیـ  ٰـ  ب بـا  ـ  ُب ـ  ِب ـ  َب  

تـو تـى  تـیـ  ٰـ  ت تـا  ـ  ُت ـ  ِت ـ  َت  

ثـو ثـى  ثـیـ  ٰـ  ث ثـا  ـ  ُث ـ  ِث ـ  َث  

جـو جـى  جـیـ  جٰـ  جـا  ُجـ  َجـ     ِجـ   

حـو حـى  حـیـ  حٰـ  حـا  ُحـ  َحـ    ِحـ   

خـو خـى  خـیـ  خٰـ  خـا  ُخـ  َخـ  ِخـ   

دو دى  دیـ  دٰ  دا  دُ  ِد  دَ   

4

جلسه ی دوم

 سوره های توحید و کوثر را كه در سال گذشته آموخته اید، همه باهم به صورت دسته جمعی بخوانید. جمع خوانی 

آ                 ا                  ٰ 
ذا ـٰ آَدَم               قـاَل                 ه

1- كلمات زیر را بخوانید. آموزش لوحه

ــ خواندن دسته جمعی دانش آموزان از روی لوحه با اشارٔه معلم
ــ خواندن تعدادی از دانش آموزان  به صورت انفرادی از روی 

لوحه با اشارٔه معلم
 4ــ خواندن از روی کتاب: 

ــ خواندن هر سطر از جدول از روی کتاب توسط دانش آموزان 
به صورت انفرادی و خط بردن سایر دانش آموزان

تذکر
1ــ این لوحه و چند لوحٔه بعدی را با سرعت کمتر اشاره کنید و 
آموزش دهید تا دانش آموزان ضعیف تر نیز فرصت کافی برای خواندن 

صحیح داشته باشند.
در  افتادن  از جلو  که  بخواهید  نیز  قوی تر  دانش آموزان  از  2ــ 

خواندن بخش ها بپرهیزند و هم زمان با اشارٔه شما بخوانند. 
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 جلسۀ سوم

در ابتدای هر جلسه، ضمن کسب اطمینان از انجام تکلیف انس با قرآن در خانه، آموخته های جلسٔه قبل را مرور کنید.
 1ــ آموزش پیام قرآنی

حـیُم ۡحٰمـُن الـرَّ ُهـَو الـرَّ
خدا بخشنده و مهربان است.

حـیم: مهربان الـرَّ ۡحٰمـن: بخشنده   الـرَّ
 

مراحل آموزش پیام
 1ــ پیام قرآنی و ترجمٔه آن و نیز دو کلمٔه معناشده همراه با معنای آنها، توسط چند دانش آموز داوطلب خوانده می شود.

 2ــ آموزگار شعر را آهنگین برای دانش آموزان می خواند، سپس از دانش آموزان می خواهد شعر را هم خوانی کنند.
 3ــ دانش آموزان در گروه های دو یا سه نفره دربارهٔ این پیام گفت وگو می کنند.

 4ــ از چند گروه بخواهید نتایج گفت وگوی خود را برای کالس بیان کنند.
 نکته: در صورتی که توضیحات دانش آموزان ارتباط مناسبی با پیام نداشت آموزگار با پرسش های مناسب آنان را به مفهوم 

پیام هدایت کند.

17

پیام قرآنی                                  

حیُم ۡحـٰمـُن الـرَّ ُهـَو الـرَّ

ربان                                                                                             داده    هب     ما     گوش     و   زبان ی   خوب      و    مه خدا

بخشیده    ما    را    دل   و    جان                                                                                      چشم و سر و دست و داهن

از   لطف  و   نعمت اهی  او                                                                                         ما      زنده ایم     و      پرُ       توان

7

جلسه ی سوم

با كمک شعر، درباره ی این پیام قرآنی با هم گفت وگو كنید.

خـدا بخـشنـده و مهـربان است.
حۡـٰمن : بخـشنـده                     َالـر َّحیم : مهـربان َالـرَّ

 سوره ی بقره ، آیه ی 163

عباس یمینی شریف
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2ــ آموزش روخوانی عبارات از روی لوحه 
ــ خواندن دسته جمعی عبارات از روی لوحه توسط دانش آموزان با اشارٔه معلم

ــ خواندن تعدادی از دانش آموزان به صورت انفرادی از روی لوحه با اشارٔه معلم
ـ « قبل از »ی« را در کلماتی مانند »ِهـَی« و »َرواِسـَی« مانند سایر کسره ها  ـِ تذکر: دانش آموزان هنگام بخش خوانی، صدای » ـ
می خوانند. این شیؤه خواندن غلط نیست؛ هر چند به تدریج در خواندن شمرده و روان کلمات می آموزند که این صدا را به صورت 

»ای« بخوانند.
3ــ خواندن از کتاب: خواندن هر سطر از عبارات قرآنی از روی کتاب توسط دانش آموزان به صورت انفرادی و خط بردن 

سایر دانش آموزان.
دو نکتۀ مهم

 1ــ مناسب ترین نحؤه خواندن این است که دانش آموز با دیدن هر بخش از کلمه همان بخش را با صدای بلند بخواند؛ الزم نیست 
تمام بخش های یک کلمه را در ذهنش جمع کند و سپس آن کلمه را یک جا بخواند.

 2ــ سرعِت طی کردن مراحل بخش خوانی، شمرده خوانی و روان خوانی1 به استعدادهای فردی و مقدار تمرین دانش آموزان 
بستگی دارد. با دادن فرصت الزم به دانش آموزان و عدم انتظار از این که همٔه آنها در یک زمان به این مهارت دست یابند، از ایجاد 

اضطراب و احساس عدم موفقیت جلوگیری کنید.

18

8

1ــ قـا َل  یـا  آَدُم

ـٰذا  ِكـتـابُـنـا 2ــ ه

3ــ َو  َاخـاُه  هـاروَن

4ــ قـاَل  ِهـَى  َعـصـاَى

5  ــ َو  َجـَعـَل  لَـهـا  َرواِسـَى

عبارات قرآنی را از روی لوحه بخش بخش بخوانید. 

انس با قرآن در خانه       

1ــ  قاَل  یا  نوُح                            2ــ َصـالتی  َو  ُنـُسـکی

 آموزش لوحه

    این دو عبارت قرآنی را بخوان.

1ــ برای آشنایی بیشتر با تعریف و ویژگی های هر یک از مراحل خواندن قرآن به کتاب مبانی و روش تدریس قرآن دورهٔ ابتدایی ویژه مراکز تربیت معلم، کد 6011، چاپ چهارم، 1385، ص 36 مراجعه کنید.
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جلسۀ چهارم

1ــ آموزش عالمت سکون: کلمات »َسـر، ِدل، ُقـم« را روی تخته بنویسید و از دانش آموزان بخواهید آنها را بخوانند. آن گاه 
ـُـ ـا ـو ـی« است؟ ـ ـ

ـِ ـَـ ـ به حرف »ر« در کلمٔه »َسـر« اشاره کنید و بپرسید: »آیا این حرف دارای یکی از حرکات »
دانش آموزان پاسخ خواهند داد: خیر.

 همین گونه دربارٔه حروف »ل« و »م« در کلمات »ِدل« و »ُقـم« بپرسید. پس از پاسخ دانش آموزان، با اشاره به حروف »ر« و »ل« 
ـ( می گذارند. آن گاه عالمت سکون  ـۡ و »م« در کلمات فوق بگویید در قرآن روی این حروف که هیچ حرکتی ندارند، یک عالمتی مانند )ـ
را روی حروف مذکور بنویسید و برای دانش آموزان توضیح دهید هرگاه این عالمت روی حرفی بود، یعنی آن حرف هیچ حرکتی ندارد 

و باید آن را با حرکت قبل از خودش در یک بخش، خواند.
ـ(  ـۡ ـُـ« به عالمت سکون )ـ ـ ـ

ـِ ـَـ ـ  سپس کلمات »لَـۡم«، »ِمـۡن« و »ُقـۡل« را از روی تخته نشان دهید و با اشاره از حرکت کوتاه »ـ
از دانش آموزان بخواهید، آنها را بخوانند.

توجه: در اشاره به بخش دارای حرف ساکن حتماً به عالمت سکون اشاره کنید نه به حرف دارای این عالمت. پس از آموزش 
لوحه، تعدادی از دانش آموزان، هر کدام یک سطر از جدول را از روی کتاب خود، برای کالس می خوانند.

2ــ آموزش لوحۀ عبارات قرآنی 
ــ خواندن دسته جمعی عبارات از روی لوحه با اشارٔه معلم

9
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 تركیب های زیر را با اشاره ی معّلم از روی لوحه، بخش بخش بخوانید.

اكنون هر كدام یک سطر از جدول باال را از روی كتاب خود بخوانید. فرد خوانی 

اُ ۡثـِاثۡـاَ ۡثـاُ     ۡتـِاۡتـَاۡتـُابۡـِابۡـَابۡـ

ُاۡخـِاۡخـَاۡخـُاۡحـِاۡحـَاۡحـُاۡجـِاۡجـَاۡجـ

ُاۡرِاۡرَاۡرُاۡذِاۡذَاۡذ ُاۡدِاۡدَاۡد

ُاۡشـِاۡشـَاۡشـُاۡسـِاۡسـَاۡسـ ُاۡزِاۡزَاۡز

ُاۡطِاۡطَاۡطُاۡضـِاۡضـَاۡضـُاۡصـِاۡصـَاۡصـ

ُاۡغـِاۡغـَاۡغـُاۡعـِاۡعـَاۡعـُاۡظِاۡظَاۡظ

ُاكۡـِاكۡـَاكۡـُاۡقـِاۡقـَاۡقـُافۡـِافۡـَافۡـ

ُقـۡل ِمـنۡ  َلـمۡ   
 آموزش لوحه

ــ خواندن تعدادی از دانش آموزان  به صورت انفرادی 
از روی لوحه با اشارٔه معلم

از عبارات   3ــ خواندن از روی کتاب: خواندن هر سطر 
قرآنی از روی کتاب توسط دانش آموزان به صورت انفرادی و خط بردن 

سایر دانش آموزان
4ــ ارزش یابی مستمر و ثبت امتیازات مثبت دانش آموزان در 
دفتر ثبت فعالیت ها با توجه به دستورالعمل آن که در بخش اول کتاب به 

آن اشاره شده است، انجام شود.
در  تکلیف  این  انجام  یادآوری  خانه:  در  قرآن  با  انس  5  ــ 

خانه



درس دوم

تشدید، حروف ناخوانا و اتصاالت

اهداف
1ــ یادآوری قرائت سوره های ناس، فلق و عصر
2ــ تقویت مهارت خواندن کلمات دارای تشدید

3ــ آشنایی با حروف ناخوانا در قالب حروف متمایز )رنگی(
4ــ کسب مهارت خواندن کلمات و عبارات دارای حروف ناخوانا یا اتصال

5ــ تقویت عالقه  به یادگیری قرآن و خواندن مستمر آن

روش تدریس و ارزش یابی

جلسۀ اول
1ــ یادآوری سورۀ ناس 

ــ جمع خوانی آهنگین دانش آموزان
ــ خواندن انفرادی دانش آموزان داوطلب

 2ــ آموزش لوحۀ عبارات قرآنی
ــ خواندن دسته جمعی دانش آموزان از روی لوحه با اشارٔه معلم
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11

فردخوانی

جمع خوانی

جلسه ی اّول درس دوم 

یادآوری سوره ی ناس  

تركیب های زیر را با اشاره ی معّلم از روی لوحه بخش بخش بخوانید. آموزش لوحه

َاّبـوَاّبـىَاّبـاَابُّـَابِّـَابَّـ

َاّتـوَاّتـىَاّتـاَاتُـَّاتِّـَاتَّـ

َاثّـوَاثّـىَاثّـاَاثُـَّاثِّـاَ ثَّـ

ـ ـَاجَّ ـ َاِجّ َاّجـوَاّجیَاّجاَاجُّ

َاد ّوَاّدیَاّداَادَُّاِدَّادَّ

َاّزوَاّزىَاّزااَ زَُّاِزَّازَّ

ـ ـَاسَّ ـَاِسّ َاّسـوَاّسیَاّسـاَاسُّ

ـ ـَاشَّ ـَاِشّ َاّشـوَاّشیَاّشـاَاشُّ

ـ ـَاصَّ ـَاِصّ َاّصوَاّصیَاّصـاَاصُّ

ـ ـَاضَّ ـَاِضّ َاّضوَاّضیَاّضـاَاضُّ

اكنون هر كدام یک سطر از جدول باال را از روی كتاب خود، بخوانید.

    سه كلمه ی دارای تشدید را از كتاب های درسی انتخاب كرده و در این جا بنویس.

......              ......            ......

ــ خواندن تعدادی از دانش آموزان به صورت انفرادی از روی لوحه 
با اشارٔه معلم

 3ــ خواندن از روی کتاب 
ــ خواندن هر سطر از عبارات قرآنی از روی کتاب توسط دانش آموزان 

به صورت انفرادی و خط بردن سایر دانش آموزان
ــ ارزیابی معلم از نحؤه خواندن دانش آموزان و درج ثبت آن در دفتر 
ثبت فعالیت های دانش آموزان با توجه به دستورالعمل آن، که در بخش اول 

کتاب اشاره شده است، انجام شود.

4ــ یادآوری انجام تکلیف انس با قرآن در خانه
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جلسۀ دوم

 1ــ پرسش: با پرسش از دانش آموزان از انجام تکلیف انس با قرآن در خانه، اطمینان حاصل کرده و از آموخته های جلسٔه 
قبل ارزش یابی کنید.

 2ــ یادآوری: یادآوری قرائت سورٔه فلق به روش سوره های قبل
 3ــ یادآوری تشدید: برای یادآوری خواندن حرف دارای تشدید به روش زیر عمل کنید. کلمٔه » بـّنـا « را روی تخته بنویسید 
و از دانش آموزان بخواهید آن را بخوانند. پس از خواندن، از آنها بپرسید »در این کلمه چند حرف » نـ « خواندیم؟« اگر پاسخ درست 
ندادند، آموزگار با بخش بخش خواندن کلمٔه » بـّنـا « توجه دانش آموزان را به این که دو حرف نون در این کلمه تلّفظ می شود، جلب 

می کند. آن گاه آموزگار کلمٔه » َرِبّ « را روی تخته می نویسد تا با اشارٔه او دانش آموزان این کلمه را به صورت دسته جمعی بخوانند.
ـّـ(   برای کسب مهارت کافی در خواندن حرف دارای تشدید اوالً از حرکت کوتاه قبل از حرف مشدد، به عالمت تشدید )ـ
ـّـ( حتماً کمی مکث کنید، سپس به بخش بعدی اشاره کنید. این مکِث بین دو اشاره  اشاره کنید؛ ثانیاً پس از اشاره به عالمت تشدید )ـ

در کسب مهارت الزم در خواندن حرف مشّدد، نقش مهم و اساسی دارد. 

َر ِبّ

 توجه کنید برخی از دانش آموزان این مکث را رعایت نمی کنند و سریع می خوانند. آموزگار باید از آنها بخواهد که در خواندن  
به صورت دسته جمعی، همراه اشارٔه او بخوانند و جلوتر از اشارٔه معلم نخوانند.

 4ــ آموزش روخوانی لوحه: خواندن دسته جمعی و سپس انفرادی دانش آموزان از روی لوحه با اشارٔه معلم
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12

جلسه ی دوم

 فرد خوانی 

یادآوری سوره ی َفـَلـق  جمع خوانی

سوره ی فلق را به صورت دسته جمعی بخوانید. آموزش لوحه

کلمات و عبارات قرآنی را از روی لوحه، بخش بخش بخوانید.

ثُـمَّ کُـلُّ  ِانَّ  َرِبّ 

ۡت ُردَّ یُـَصـلّـونَ  لَـّمـا  َربّـی 

     1ـ  لَـَعـلَّـُهـۡم یَـَتـَفـکَّـروَن

ۡل ِمـّنـا نـا تَـَقـبَـّ َـّ      ٢ـ  َرب

     ٣ـ  فَـَسـِبّـۡح ِبـَحـۡمـِد َرِبّـَك

اکنون هرکدام، یک سطر از عبارات قرآنی را، از روی کتاب خود بخوانید.

           عبارات قرآنی باال را یک بار بخوان.

خوب  تشدید،  دارای  حرف  خواندن  مهارت  تقویت  برای  تذکر: 
است در لوحه های اولیه، گاهی با پرسش از دانش آموزان، دوبار خواندن 

حرف مشدد یادآوری شود.

 5  ــ خواندن از روی کتاب 
1ــ خواندن هر سطر از عبارات قرآنی از روی کتاب توسط 

دانش آموزان به صورت انفرادی
ثبت  و  دانش آموزان  خواندن  نحؤه  از  معلم  ارزیابی  2ــ 

امتیازات مثبت در دفتر ثبت فعالیت ها طبق دستورالعمل بخش اول کتاب 

 6ــ تذکر انجام تکلیف انس با قرآن در خانه
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 جلسۀ سوم

 1ــ پرسش از آموخته های جلسۀ قبل

 2ــ آموزش پیام قرآنی
ــ خواندن پیام قرآنی و ترجمٔه آن توسط چند دانش آموز داوطلب

ــ بحث و گفت وگوی دانش آموزان دربارهٔ معنی و تصاویر پیام، در گروه های دو یا سه نفره
ــ ارائٔه نتایج بحث و گفت وگو توسط دو یا چند گروه به کالس

انتظار می رود دانش آموزان به این نکات اشاره کنند:
ــ خداونِد مهربان و بخشنده، قرآن را به پیامبر یاد داد.

ــ خدا به انسان یاد داد که چگونه قرآن بخواند.

3ــ آموزش روخوانی لوحه و توجه به حروف ناخوانا: خواندن دسته جمعی و سپس انفرادی دانش آموزان از روی لوحه 
با اشارٔه معلم

دو نکته
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جلسه ی سوم

پیام قرآنی                                  

   یادآوری سوره ی َنـصـر  

                  

َم اۡلـُقـۡرآَن ۡحـٰمـُن  َعلَـّ َالـرَّ
خدای بخشنده ، قرآن را به ما یاد داد.               

                                                                                                     
                                                                                         سوره ی الّرحٰمن، آیه ی 1 و 2

 با كمک تصویر درباره ی این پیام قرآنی با هم گفت وگو كنید.

 جمع خوانی 

1ــ یادآوری ناخوانا بودن حروف آبی رنگ، با طرح سؤال مناسب 
از دانش آموزان

الف  هرگاه  نیز  و  لوحه  این  کلمات  در  باشید  داشته  توجه  2ــ 
کوچک روی یک حرف ناخوانا مانند »ی« باشد اشاره به الف کوچک  

به صورت متحرک از حرف قبل به سوی الِف کوچک انجام می شود.

4ــ خواندن از کتاب 
توسط  کتاب  روی  از  قرآنی  عبارات  از  سطر  هر  خواندن  1ــ 

دانش آموزان  به صورت انفرادی و خط بردن سایر دانش آموزان
در  دانش آموزان  مثبت  امتیازات  ثبت  و  مستمر  ارزش یابی  2ــ 

دفتر ثبت فعالیت ها طبق دستورالعمل بخش اول کتاب 

5ــ یادآوری انجام تکلیف انس با قرآن در خانه
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 جلسۀ چهارم

1ــ ارزش یابی ورودی و پرسش از مطالب جلسۀ قبل

2ــ یادآوری سورۀ عصر به روش سوره های قبلی

3ــ آموزش روخوانی عبارات دارای اتصال از روی لوحه: خواندن دسته جمعی و سپس انفرادی دانش آموزان از روی 
لوحه با اشارٔه معلم

 همان طور که می دانید در عبارات دارای اتصال، حروف ناخوانا، قبل از حرف ساکن یا مشّدد قرار دارد. برای آموزش این نوع 
عبارات از حرکت کوتاه قبل از حروف ناخوانا به عالمت سکون یا تشدید اشاره می کنیم. هنگام اشاره، روی عالمت سکون یا تشدید 

کمی مکث کنید تا دانش آموزان، در خواندن عبارات دارای اتصال، مهارت الزم را به دست آورند.

4ــ خواندن هر سطر از عبارات قرآنی از روی کتاب توسط دانش آموزان به صورت انفرادی

 نکته: حرکت آخر هر عبارت، در لوحه به رنگ مشکی و معمولی نوشته شده تا هنگام بخش خوانی عبارات لوحه، آن حرکات 
خوانده شود؛ اما همین حرکات در کتاب به رنگ آبی نوشته شده است. دانش آموزان هنگام خواندن عبارات از روی کتاب که معموالً  
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این دو پیام قرآنی را بخوان و زیر کلمات شبیه به هم خط بکش.

حیُم           ۡحـٰمـُن الـرَّ                                                            2ـ ُهـَو الـرَّ

جلسه ی چهارم

15

یادآوری سوره ی َكـوَثـر  

فرد خوانی

 جمع خوانی 

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

این عبارات قرآنی را از روی لوحه، بخش بخش بخوانید.  آموزش لوحه

ـَمـُد  ُه  الصَّ 1ـ  َالـلٰـّ

2ـ  َرِبّ  الۡـعالَـمیـَن

َه 3ـ  َاِن  اۡعـبُـُدوا  الـلٰـّ

توِن  ـۡ ی 4ـ  َو  الـّتـیـِن  َو  الـزَّ

5  ـ  َو  هُـَو  الۡـَغـفوُر  الۡـَودوُد

حیـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ 1ـ بِۡسـِم الـلٰـّ

و  می کنند  وقف  سطر  هر  آخر  می خوانند،  آرام  و  شمرده  به صورت 
به  دانش آموزان  نمی خوانند. ضمناً  را  آخر عبارت  آبی رنگ  حرکت 
طور غیرمستقیم با چگونگی وقف کردن در آخر عبارات به تدریج و 

به صورت غیرمستقیم آشنا می شوند.

مثبت  امتیازات  ثبت  و  مستمر  ارزش یابی  5  ــ 
دانش آموزان در دفتر ثبت فعالیت ها

6  ــ یادآوری انجام تکلیف انس با قرآن در خانه
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درس سوم

سورۀ حمد / ك

اهداف
1ــ توانایی روخوانی سورٔه حمد

2ــ توانایی خواندن کلمات و عبارات قرآنی دارای حرف »ك«
3ــ آشنایی با پیام قرآنی دربارٔه نیکوکاران

4ــ عالقه به خواندن زیبا و آهنگین سورٔه حمد
5ــ تقویت عالقه  به یادگیری و خواندن مستمر قرآن کریم

روش تدریس و ارزش یابی
 جلسۀ اول

1ــ آموزش روخوانی سورۀ حمد: خواندن دسته جمعی آیات سوره از روی لوحه به صورت بخش بخش با اشارٔه معلم
2ــ خواندن انفرادی دانش آموزان از روی لوحه با اشارۀ معلم

3ــ آموزش نماد » ك «: حرف »ک« را روی تخته بنویسید و از دانش آموزان بخواهید تا آن را بخوانند. آن گاه شکل »ك« 
به این دو حرف  بنویسید و بگویید در کلمات قرآنی حرف »ک«  به صورت » ك « نوشته می شود. در این هنگام  را روبه روی »ک« 

انس با قرآن در خانه       
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جلسه ی اّول درس سوم 

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

سوره ی َحـمـد

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

َك       ِك       ُك ك            ک 

    سوره ی حمد را از نوار یا کتاب گویا گوش كن و سعی كن شبیه آن بخوانی.

حـیـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ 1ـ  ِبـۡسـِم الـلٰـّ
ِه  َرِبّ   الۡـعـالَـمـیـَن 2 ـ  َالۡـَحـۡمـُد  ِلـلٰـّ

حـیـِم      ۡحـٰمـِن  الـرَّ 3 ـ  َالـرَّ
4ـ  مـا ِلـِك  ىَـۡوِم٭         الـّدىـِن

5  ـ  ِایّـاَك نَـۡعـبُـُد  َو  ِایّـاَك  نَـۡسـَتـعـیـُن
ـراَط    الۡـُمـۡسـَتـقـیـَم 6 ـ  ِاۡهـِد نَـا  الـِصّ

ذیـَن   َانۡـَعـۡمـَت  َعـلَـۡیـِهـۡم  7 ـ  ِصـراَط  الَـّ
َغـۡیـِر  الۡـَمـۡغـضـوِب  َعـلَـۡیـِهـۡم  َو  َ   الـّضـالّـیـَن 

ـ «، واو ساكن بیاید )ـَـ وۡ   ( واو نرم تر تلفظ مى شود؛ مانند تلفظ »َیۡوِم« در نوار. توجه دانش آموزان را به این گونه تلفظ جلب كنید. ـَ ٭ همان طور كه مى دانید اگر بعد از » ـ

 آموزش لوحه

24

دارد؟  صدایی  چه   » ك   « شکل  بپرسید  دانش آموزان  از  سپس  کنید.  اشاره 
ـُـ (  ــ  ـِ ــ  ـَ دانش آموزان پاسخ می دهند: ك. آن گاه این شکل را با حرکات کوتاه )ـ 

نوشته از آنها بخواهید که این ترکیبات را بخوانند.

                 َك          ِك        ُك

هنگام  یا  سوره  آموزش  از  قبل  را  جدید  نماد  می تواند  معلم  تذکر: 
رسیدن به کلمه ای که دارای این نماد است تدریس کند.
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سوره ی َحمـد را از روی لوحه، با اشاره ی معّلم بخش بخش بخوانید.

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

جلسه ی دوم

با نگاه به سوره ی حمد از روی كتاب خود و گوش کردن نوار، آن را ابتدا دسته جمعی و 
سپس انفرادی بخوانید.

تَـۡمـِلـُك َمـِلـِك  َعـلَـۡیـَك          َصـۡدَركَ 

   1ـ  َو  ِالَـۡیـَك  َانَـبۡـنـا

2ـ  َو  َاۡدِخـۡلـنـا  فـی  َرۡحـَمـِتـَك

3ـ  َو  اَ لۡـِق  مـا  فـى  یَـمـیـِنـَك

4ـ كَـذ ِٰلـَك ِكـۡدنـا  ِلـیـوُسـَف

این عبارات قرآنی را از روی لوحه، با اشاره ی معّلم، بخش بخش بخوانید.

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

 سوره ی حمد را بخوان و تعداد کلمه های دارای حرف » ك « را بنویس.
                                           ……… کلمه

 آموزش لوحه

4ــ گوش دادن به قرائت سورۀ حمد
ــ بخش قرائت سوره همراه با اشاره کلی معلم به زیر کلمات از روی لوحه و خواندن دسته جمعی دانش آموزان طبق دستورالعمل 

)گوش دادن، زمزمه و بلند خواندن(
ــ خواندن سورهٔ حمد از روی کتاب توسط دانش آموزان داوطلب، حتی االمکان نزدیک به قرائت پخش شده

تذکر: خوب است در جلسات اولیه هنگام پخش قرائت، معلم از روی لوحه اشاره کند و پس از پیشرفت تدریجی دانش آموزان، 
هنگام پخش قرائت، دانش آموزان می توانند از روی کتاب خود خط ببرند.

 5  ــ انس با قرآن در خانه: دانش آموزان را به انجام تکلیف انس با قرآن در خانه تشویق کنید.

 جلسۀ دوم
 1ــ با پرسش از دانش آموزان، از انجام تکلیف انس با قرآن در خانه مطمئن شوید.

 2ــ پخش قرائت سورٔه حمد و خواندن دسته جمعی دانش آموزان همراه با خط بردن از روی کتاب
3ــ پرسش سورهٔ حمد از روی کتاب  به صورت انفرادی

4ــ آموزش لوحٔه کلمات و عبارات
ــ خواندن دسته جمعی دانش آموزان به صورت بخش بخش با اشارٔه معلم از روی لوحه

ــ خواندن انفرادی دانش آموزان از روی کتاب
 5  ــ یادآوری انجام تکلیف انس با قرآن در خانه

25
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جلسۀ سوم
1ــ پرسش از مطالب جلسۀ قبل

2ــ آموزش پیام قرآنی
ــ خواندن پیام قرآنی و ترجمٔه آن توسط چند دانش آموز داوطلب

ــ بحث و گفت وگوی دانش آموزان دربارهٔ معنا و تصاویر پیام، در گروه های دو یا سه نفره
ــ ارائٔه نتایج بحث و گفت وگو توسط دو یا چند گروه به کالس

انتظار می رود دانش آموزان به این نکات اشاره کنند:
ــ نمونه ای از کارهایی را که خداوند دوست دارد، نام ببرند.

ــ خداوند انسان هایی را که کار خوب می کنند، دوست دارد.
ــ به کارهایی که خداوند دوست دارند آنها انجام دهند، اشاره کنند و …

3ــ خواندن عبارات قرآنی از روی کتاب: دانش آموزان هرکدام یک سطر از عبارات را می خوانند.

تذکر: در این مرحله خواندن به صورت آرام و شمرده یا حداقل  به صورت بخش بخش قابل قبول است. دانش آموزان با تمرین 

26

جلسه ی سوم   

 با كمک تصویر درباره ی این پیام قرآنی با هم گفت   وگو كنید، و بگویید نیكوكاران چه كسانی هستند.

پیام قرآنی                                  

ُه ُیـِحـبُّ اۡلـُمۡحـِسـنیَن        َو الـلٰـّ

          ُمۡحـِسن: نیكوكار

18

خدا، نیكوكاران را دوست دارد.

سوره ی آل ِعمران،  آیه ی 134

بیشتر، به تدریج به سطوح باالتر توانایی خواندن دست می یابند.

تقویت  و  قرآنی  سواد  ارتقای  منظور  به  ترجمه:  راهنمای 
مهارت شما در ترجمٔه عبارات، برخی از کلمات معنا شده است. این 
ترجمه ها، ویژٔه معلمان گرامی است تا با مفاهیم عبارات قرآنی بیشتر 

آشنا شوند.

ِاّنـا = ِانَّ + نـا: قطعاً ما 
نَـراَك = نَـرٰی + َك: می بینیم تو را

کَـٰذلِـَك: این چنین
نَـۡجزی: پاداش می دهیم 
َاۡحـِسـنـوا: نیکی کنید 

لَـَقـۡد: قطعاً
َاۡحَسـِن تَـۡقویم: نیکوترین ساختار، بهترین آفرینش
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جلسۀ چهارم

1ــ پرسش از مطالب جلسۀ قبل

2ــ خواندن عبارات قرآنی از روی کتاب
از  و  بنویسید  تخته  را روی  َهداء«  الشُّ »َسِیُّد  یا  الّزمان«  »یا صاحَب  مانند  ترکیب هایی  ابتدا  تمرین  این  انجام  منظور  به  الف(   
دانش آموزان بخواهید که آنها را بخوانند. سپس در حالی که توضیح می دهید در این ترکیب ها، برخی از حروف ناخوانا هستند، حرکت 

قبل از حروف ناخوانا را به عالمت حرف خوانای بعد از آنها با فلش متصل می کنید.

 ب( هر کدام از دانش آموزان یک سطر از عبارات را می خوانند.

 راهنمای ترجمه: همان طور که در جلسٔه قبل تذکر داده شد، راهنمای ترجمه ویژٔه معلم و برای افزایش آشنایی او با مفاهیم 
عبارات قرآنی است.

ِاۡجتَـنِـبـوا: اجتناب کنید، دوری کنید َو )واو قسم(: سوگند به  تـین: انجیر 
هـا: آن، او نَـۡتلـو: تالوت می کنیم، می خوانیم  نِـۡعَم: چه خوب 

َسـحـاب: ابرها ُتـثـیُر: به حرکت درمی آورد  ِریاح: بادها 

27

انس با قرآن در خانه       

20

جلسه ی چهارم

1ـ  َو  اۡجـَتـِنـبُــوا الـطّـاغـوَت

2ـ  فَـِنـۡعـَم  الۡـَمـۡولـٰی  َو ِنـۡعـَم  الـنَّـصـیـُر 

ِه نَـۡتـلـوهـا َعـلَۡیـَك ِبـالۡـَحـِقّ 3ـ  ِتۡلـَك آیـاُت الـلٰـّ

یـاَح  فَـُتـثـیـُر َسـحـابًـا  ذی یُـۡرِسـُل الـِرّ ُه  الَـّ 4 ـ  َالـلٰـّ  

فعالیت: این عبارات قرآنی را بخوانید و در جای مناسب فلش بگذارید.

          1ـ َو هٰـَذا اۡلـَبـَلـِد اۡلـَامیـِن                                 

          2ـ َفـاۡسـَتـِبـُقوا اۡلـَخۡیـراِت

 سعی کن به کمک خانواده ی خود به تدریج سوره ی حمد را حفظ کنی.

این عبارات قرآنی را بخوانید. فرد خوانی

 ج( از دانش آموزان بخواهید که عبارات این فعالیت را در گروه 
خود ابتدا بخوانند و پس از مشخص کردن محل اتصال، فلش مربوط 

را در کتاب خود رسم کنند.

3ــ ارزش یابی مستمر و ثبت امتیازات مثبت دانش آموزان در 
دفتر ثبت فعالیت ها با توجه به مطالب مربوط در بخش اول کتاب

4ــ یادآوری انجام تکلیف انس با قرآن در خانه 



درس چهارم

سورۀ ناس ؛ ة ،  ـة

اهداف
1ــ توانایی روخوانی سورٔه ناس

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

5ــ تقویت عالقه  به یادگیری و خواندن مستمر قرآن کریم

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

روش تدریس نماد )ـة،  ة (

28

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

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

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

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

ة

ـة
ت



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

که آنها را بخوانند.
ُة  ةَ  ِة       ـةَ  ـِة  ـةُ 

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

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

راهنمای ترجمه ویژۀ معلم

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

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

لَۡم َیۡقُتروا: خّست نورزیدند   َاۡنَفـقوا: )در اینجا( خرج کردند  الُتۡحصوا: نمی توانید شما 
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جلسه ی دوم

ِسـۡدَرِة  َشـهـاَدُة              ِعـمـاَرةَ 

َجـنَّـُة َرۡحـَمـِة  َلـۡىـَلـةَ   

ِه َة  ِااّل  ِبـالـلٰـّ 1 ـ  ال ُقـوَّ

ِه  ِهـَى  الۡـُعـۡلـىـا 2ـ  َو كَـِلـَمـُة  الـلٰـّ

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

       این عبارت قرآنی را بخوان.

ۡث َو  َاّمـا بِـِنۡعـَمـِة  َربِّـَك  َفـَحـِدّ

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

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

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

 آموزش لوحه



درس پنجم

ـ  ا  ـً ـ،  ـ ـٌ سورۀ فلق ؛ ــٍـ،  ـ

اهداف
1ــ توانایی خواندن سورٔه فلق

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

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

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

26

جلسه ی اّول درس پنجم 

الفبا را با صدای  ٍ    بخوانىد.

ـةٍ  ٍة  ٍت  ٍب  ٍا   
ٍد ٍخ  ٍح  ٍج  ٍث   

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

ٍو ٍن  مٍ  ٍل  ٍك   
ٍى ـهٍ  هٍ    

ًَــٍـ             ــِـ ۡن
ۡن

 آموزش لوحه

30



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

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

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

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

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

ّفـاثاِت« که با نشان دادن تشدید »نّـ«، صداکشی و بخش کردن آن، این اشکال  ــ عدم تلّفظ تشدید »نـ« در عبارت »َشـِرّ الـنِـّ
برطرف می شود.
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ـ ا« در این قسمت یک جا توضیح داده شده است، اما شما هر یک از موارد تنوین را در جای مناسب خود که در درس  ـً ـ  « و » ـٌ ـ« و »  1ــ به منظور جلوگیری از طوالنی شدن مبحث تدریس تنوین ها، هر سه مورد تنوین )»ـٍ
آمده است، تدریس کنید.
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جلسه ی سوم

ٌ ـٌةةٌٌتٌبا
ٌدٌخٌحٌجٌث 

ٌشٌسٌزٌرذٌ
ٌعٌظٌطٌضٌص
ٌقٌفـٌغغٌـٌع
ٌوٌنٌمٌلٌك

ٌ ٌىـٌهه

ۡنٌُ

ٌالفبا را با صدای             بخوانید.  آموزش لوحه
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جلسه ی چهارم

  سوره ی َفـَلـق 

الفبا را با صدای  -ً ا بخوانید.

ثًـاـًةًةتًـابًـا

ًذاًداًخـاًحـاًجـا

ًصـاًشـا ًسـاًزاًرا

ـًعـاًعـاظًـاطًـا ًضـا 

كًـاقًـافًـاـًغـاًغـا

هًـاًوانًـاًمـالًـا

یًـا

جمع خوانی

ۡنًَ

 آموزش لوحه
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یادآوری 1

اهداف
1ــ تقویت حفظ سوره های آموخته شده

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

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

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

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

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

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

2

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

َحـَسـًنا 

  َمـكاٍن  

ُكلٌّ

ُقـلوٍب  

َجـمیًعا

َصـالٌة 

ُشكـًرا َرسوٍل       

ِكـتاٌب  

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

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

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

34

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

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

فلقناستوحیدحمدسوره

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

ُه  یُـِحبُّ  الۡـُمۡحـِسـنیَن  1 ـ  َو  الـلٰـّ

ۡحـٰمـُن  َعـلَّـَم  الۡـُقـۡرآَن 2 ـ  َالـرَّ

ِه 3 ـ  َو  ما  ِبـکُـۡم  ِمۡن  ِنۡعـَمـٍة  فَـِمـَن  الـلٰـّ

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

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

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

ـراَط اۡلـُمسـَتـقیَم   ِاۡهـِدَنا الِصّ

لَۡم َیـِلۡد َو لَۡم یولَۡد

ِمـَن اۡلـِجـنَّـِة َو الـّنـاِس 
َو ِمۡن َشـِرّ حاِسـٍد ِاذا َحـَسـَد

35

فلقناستوحیدحمدسوره

نارنجیزردآبیسبزرنگ



درس ششم

سورۀ توحید؛ ـه و ه و،  ـه ی ه ی

اهداف
1ــ توانایی خواندن سورٔه توحید و عبارات قرآنی درس

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

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

6  ــ آشنایی با معنای کلمٔه »ذکر«

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

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

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

آ ← ا ← ٰ
او ← و 

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

او ← و ← و

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

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

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

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

َمـَع: با  ُیـۡسر: آسانی  َیۡجَعۡل: قرار می دهد 

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

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

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

حـیـِم ۡحـٰمـِن  الـرَّ ِه الـرَّ ِبۡسـِم  الـلٰـّ

ُه  َاَحـٌد 1ـ  ُقـۡل  هُـَو  الـلٰـّ

ـَمـُد ُه  الـصَّ 2ـ  َالـلٰـّ

3ـ  لَـۡم  ىَـِلـۡد  َو  لَـۡم  ىـولَـۡد

4ـ  َو  لَـۡم  ىَـُكـۡن  لَـه و  كُـُفـًوا  َاَحـٌد

سوره ى توحید

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

ه و    هـو                   ـه و    هـو

 آموزش لوحه

                       ه ى    هى                    ـه ى    هى 

َعـبۡـِده ى َرِبّـه ى  َوۡحـَده و  مـالُـه و   

ه و  َاۡسـِلـۡم ُـّ 1 ـ  ِاۡذ  قاَل  لَـه و  َرب

2  ـ  ِلـُیـظۡـِهـَره و  َعـلَی  الـّدىـِن کُـِلّـه ی

ه و  كـاَن  ِبـِعـبـاِده ى  َخـبـیـًرا  بَـصـیـًرا َـّ 3 ـ  ِان

ـمـاواِت  َو   الۡـاَۡرضِ 4 ـ  َو  ِمـۡن  آىـاِتـه ى  َخـۡلـُق  الـسَّ

َه   ىَـۡجـَعـۡل  لَـه و ِمـۡن  َاۡمـِره ى  ىُـۡسـًرا 5 ـ  َو  َمـۡن   ىَـتَّـِق  الـلٰـّ
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انس با قرآن در خانه       

 فرد خوانی 

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

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

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

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

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

 آموزش لوحه



درس هفتم

سورۀ نصر؛ ء )همزه(، فتح مکه

اهداف
1ــ توانایی خواندن سورٔه نصر و عبارات قرآنی درس

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

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

6  ــ آشنایی با معنای کلمٔه »رزق«

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

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

عی عیـ  عو  ُعـ    عا  ِعـ  َعـ       

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

بخوانید.

ۡء ءٌ  ٍء  ءُ    ًء ا  ِء  ءَ      

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

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

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

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

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

پ( عدم تلّفظ » ه « در »َو اۡسـَتۡغـِفۡرُه« در حالت وقف، که با صداکشی و تأکید بر تلّفظ »ه« رفع اشکال می شود.
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انس با قرآن در خانه       

41

سوره ی نصر را از روی كتاب با دّقت بخوان و سعی كن با استفاده از کتاب گویا آن را 
زیبا بخوانی.

جلسه  ی اّول درس هفتم 

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

حـیـِم ۡحـٰمـِن  الـرَّ ِه  الـرَّ                   ِبۡسـِم  الـلٰـّ

ِه  َو  الۡـَفـۡتـُح  1 ـ  ِاذا  جـاَء  نَـۡصـُر  الـلٰـّ

2 ـ َو  َرَایۡـَت  الـّنـاَس  یَـۡدُخـلـوَن

ـًا ِه  َافۡـواج     فـى  دىـِن  الـلٰـّ

3 ـ  فَـَسـِبّـۡح  ِبـَحـۡمـِد  َرِبّـَك 

ـًا ه و  كاَن  تَـّواب َـّ      َو اۡسـَتـۡغـِفـۡرُه  ِان

سوره ی َنـصر

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

َء      ِء       ُء       ًء ا      ٍء      ءٌ        ۡء

 آموزش لوحه

2
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جلسه ی دوم

            جىءَ      ِنـسـاِء           ُرَحـمـاءُ            ُجـۡز ءٌ      

      1 ـ  فـیـِه  ِشـفـاءٌ  ِلـلـّنـاِس 

ۡل  ُدعـاِء نـا  َو  تَـَقـبَـّ َـّ 2 ـ  َرب

3 ـ  َو  َجـَعـلۡـنـا  ِمـَن  اۡلـمـاِء  كُـلَّ  َشـۡىٍء  َحـّىٍ

ُه  ىَـۡرُزُق  َمـۡن  ىَـشـاُء  ِبـَغـۡیـِر  ِحـسـاٍب 4 ـ  َو الـلٰـّ

سوره ی َنـصر 

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

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

 این عبارت قرآنی را بخوان. 

ـَهـداُء  ِعـۡنـَد  َربِّـِهـۡم                َو  الـشُّ

 جمع خوانی 

 فرد خوانی 

 آموزش لوحه



درس هشتم

سورۀ کوثر؛ ئـ

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

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

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

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

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

ئـ ← ء       

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

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

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

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

ترکیب فتحه، قبل از واو ساکن  به صورت نرم تلّفظ می شود. 
37



راهنمای ترجمه ویژۀ معلم
َیۡو َمـئٍِذ: آن روز، این روز  ُمۡلک: فرمان روایی  

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

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

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

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

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

4ــ در گمراهی آشکار

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

سوره ی کـوثـر

حـیـِم ۡحـٰمـِن  الـرَّ ِه  الـرَّ ِبۡسـِم  الـلٰـّ

1 ـ  ِانّـا  َاۡعـطَـۡیـنـاَك  الۡـَكـۡوثَـَر

َك  َو  انۡـَحـۡر ّـِ 2 ـ  فَـَصـِلّ  ِلـَرب

3 ـ  ِانَّ  شـاِنـئَـَك  هُـَو  الۡـاَ بۡـَتـُر

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

جلسه ی اّول درس هشتم 

ئـ    ء
ئـَ       ِئـ       ئُـ       ئـا       ئـى       ئـو      ئًـا       ئۡـ

 آموزش لوحه

 انس با قرآن در خانه       
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         سـاِئـٌل      ِجـئۡـَت            َخـطـیـئَـةً             َسـنُـۡقـِرئُـَك 

ِه  1 ـ َو الۡـاََۡمـُر  یَـۡوَمـِئـٍذ  ِلـلٰـّ

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

ُهـۡم  َاۡجـَمـعـوَن  3 ـ  فَـَسـَجـَد  الۡـَمـالِئـَكـُة  كُـلُـّ

ـِئـَك َاۡصـحـاُب  الۡـَجـنَّـِة  هُـۡم  فیـها خاِلـدوَن ـٰ 4 ـ  ُاول

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

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

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

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

 آموزش لوحه



درس نهم

سورۀ عصر
اهداف

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

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

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

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

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

جلسه ی اّول درس نهم 

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

سوره ی َعـصر

ۡحـٰمـِن  الـرَّ حـیـِم ِه  ا لـرَّ      ِبـۡسـِم  الـلٰـّ

1ـ  َو  الۡـَعـۡصـِر  

2 ـ  ِانَّ  الۡـاِ نۡسـاَن  لَـفى  ُخـۡسـٍر

ذیـَن  آَمـنـوا   َّال  الَـّ 3ـ  ِا

    َو  َعـِمـلُـوا  الـّصـاِلـحـاِت  

    َو  تَـواَصـۡوا  ِبـا لَۡحـِقّ  

ـبۡـِر      َو  تَـواَصـۡوا  ِبـالـصَّ

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

 آموزش لوحه
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               آتَـۡیـنـا   َرآهُ     فَـآَمـَن

      َمـآِرُب      ِبـآیَـٍة    ِبـالۡـآِخـَرِة

1ـ  ُاۡدُخـلوها  ِبـَسـالٍم  آِمـنیَن

ِه  َو  ُرُسـِلـه ى 2ـ  فَـآِمـنوا  ِبـالـلٰـّ

3ـ  َو اَلَۡجـُر   الۡـآِخـرَ ِة  َاكۡـبَـُر

این كلمات و عبارات قرآنی را بخوانید. فرد خوانی 

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



راهنمای ترجمه ویژۀ معلم
بَـصیر:	بینا	 	 َاۡصلِـحوا:	اصالح	کنید	

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

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

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

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

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

جلسه ی دوم

سـوره ی َعـصـر  

َو  اۡعـَمـلوا  صاِلـًحـا
       کارهای خوب انجام دهید.

                                                                                                                                  

                                                                                                                                      سوره ی َحج،  آیه ی 51

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

انس با قرآن در خانه       

آیه ی ٩ سوره ی انسان را بخوان.

      ِانَّـما  ُنۡطـِعـُمـُكۡم  لِـَوۡجـِه  الـّلٰـِه  ال ُنـریـُد  ِمۡنـُكۡم  َجـزاًء َو ال ُشـكوًرا

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

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

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

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

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



درس دهم

سورۀ فیل؛ أ، اصحاب فیل و سورۀ ماعون
اهداف

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

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

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

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

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

ئو ← او

 انس با قرآن در خانه       

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

جلسه ی اول درس دهم 

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

سوره ی فـیل

ۡحـٰمـِن  الـرَّ حـیـِم ِه  الـرَّ                    ِبـۡسـِم الـلٰـّ

َك ُـّ 1 ـ َا  لَـۡم تَـَر كَـۡیـَف  فَـَعـَل  َرب

   ِبـاَۡصـحـاِب  الۡـفـیـِل

ـَۡجـَعـلۡ   كَـۡیـَدهُـۡم  فى  تَـۡضـلـیـٍل 2 ـ َا  لَـۡم ی

3 ـ َو  َارۡ َسـَل  َعـلَـۡیـِهـۡم  طَـۡیـًرا  َابـابـیـَل

4 ـ تَـرۡ مـیـِهـۡم  ِبـِحـجـارَ ٍة  ِمـۡن  ِسـّجـیـٍل

5 ـ فَـَجـَعـلَـُهـۡم  كَـَعـۡصـٍف  َمـۡأكـوٍل

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

ۡءۡأ

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

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

رفع می شود.

راهنمای ترجمه ویژۀ معلم
َو أُۡمـۡر: و امر کن 

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

ِاۡقَرأۡ: بخوان 
کاَن َیـأُۡمـُر: امر می کرد  

کِـتاب: در اینجا به معنای نامٔه عمل است



اهداف
1ــ تقویت حفظ سوره های آموخته شده،

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

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

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

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



درس یازدهم

سورۀ کافرون
اهداف

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

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

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

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

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

َیۡغـِفـَر: بیامرزد  َا ال ُتـِحـّبوَن: آیا دوست ندارید 

72

جلسه ی اّول درس یازدهم 

سـوره ی کافـرون را بخوانید.

سوره ی کـافـرون

حـیـِم ۡحـٰمـِن  الـرَّ ِه  الـرَّ ِبـۡسـِم  ا لـلٰـّ

َهـا  الۡـكاِفـروَن ُـّ 1 ـ ُقـۡل  ىـا  َاى

2 ـ ال  َاۡعـبُـُد  ما  تَـۡعـبُـدوَن

3 ـ َو ال  َانۡـُتـۡم  عاِبـدوَن  ما  َاۡعـبُـُد  

4 ـ َو ال  َانَـا  عاِبــٌد  ما  َعـبَـۡدتُـۡم

5 ـ َو ال  َانۡـُتـۡم  عاِبـدوَن  ما  َاۡعـبُـُد  

6 ـ لَـُكـۡم  دىـنُـُكـۡم  وَ              ِلـَى  دىـِن

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

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

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

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



درس دوازدهم

سورۀ انشراح 

اهداف
1ــ توانایی خواندن سورٔه انشراح

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

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

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

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

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

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

َعلٰی  ِل 
َصّ ُهّم  ََاللّٰ

82

                                                                 آیه ی صلوات را بخوانید. 

َه َو َمـالِئـَكـَتـه و یُـَصـلّوَن َعـلَی الـنَّـِبـِىّ ِانَّ الـلٰـّ

ذیـَن آَمـنوا َهـا الَـّ ُـّ یـا َای

َصـلّوا َعـلَۡیـِه َو َسـِلّـموا تَۡسـلیـًمـا

سوره ی ِانـِشـراح 

جلسه ی چهارم

 فرد خوانی 



درس سیزدهم

سورۀ تین

اهداف
1ــ توانایی خواندن سورهٔ تین و عبارات قرآنی درس 

2ــ عالقه به زیبا خواندن سورٔه تین
٣ــ آشنایی با پیام قرآنی دربارٔه دعا و برخی از دعاهای قرآنی

٤ــ آشنایی با داستان قهرمان بت شکن

راهنمای ترجمه ویژۀ معلم
َاۡتِمۡم: تمام و کامل کن  َاۡفـِرۡغ: فرو ریز، ببار  

آَمـّنا: ایمان آوردیم  ِاۡغـِفـۡر: بیامرز  
ال تَۡجـَعۡل: قرار نده َفاکُۡتۡبنا: پس بنویس ما را  

ِاتَّـبَۡعـنا: تبعّیت و پیروی کردیم  َاۡنـَزۡلـَت: نازل کردی  
نا: ما  ُذنوب: گناهان  

ُاۡنُصۡر: یاری کن  ثَـِبّۡت: محکم و استوار بدار  
ِاۡرَحۡم: رحم و مهربانی کن  َاۡنَت: تو  

ُسۡبحانَـَك: پاک و منّزه هستی ما َخـلَۡقـَت: نیافریدی  
َفـِقـنا )َفـ + ِقـ + نا(: پس حفظ کن ما را از

تذکر: ارزشیابی از مطالب آموخته در جلسات این درس با توجه به دستورالعمل مربوط که در بخش اول کتاب به آن اشاره 
صورت گیرد.

٤5
88

     مردم به یک دیگر نگاه كردند و گفتند: چگونه از بت ها بپرسیم، آن ها كه نمى توانند حرف بزنند.
     حضرت ابراهیم )ع( گفت: آن ها فقط سنگ و چوب هستند و هیچ كارى نمى توانند بكنند. چرا به جاى بت ها، خداى دانا و 

توانا را نمى پرستید؟!
      گروهى از مردم در باره ى حرف هاى حضرت ابراهیم )ع( فكر كردند و با خود گفتند: شاید ابراهیم راست مى گوید!
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انس با قرآن در خانه       

 داستان قهرمان بت شكن را برای اعضای خانواده ات تعریف كن
 و چند عبارت از آیات مربوط به آن را بخوان.



94

پیام قرآنی                                  

 با كمک تصوىر درباره ی اىن پیام قرآنی با هم گفت و گو كنید.

ـَر  ِمـَن  ا ۡلـُقـۡر�نِ َفـاۡقـَرئـوا  مـا  َتـَیـسَّ
هر مقدار مى توانید قرآن بخوانید.

ُقـۡرآن: قرآن ، كتاب خدا
ل، آىه ى20 ِمّ سوره ى ُمزَّ

جلسه ی دوم

درس چهاردهم

سورۀ قدر؛ باغی میان آتش
اهداف

1ــ توانایی خواندن آیات سورٔه قدر و عبارات قرآنی درس
2ــ آشنایی با پیام قرآنی درس که هر چه می توانید قرآن بخوانید.

3ــ آشنایی با داستان باغی در میان آتش
4ــ عالقه به زیبا خواندن سورٔه قدر

5ــ تقویت عالقه به خواندن روزانٔه قرآن کریم

        

انس با قرآن در خانه       
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 فرد خوانی 

جلسه ی اّول درس چهاردهم 

سـوره ی قدر را بخوانید.

حـىـمِ ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه  الـرَّ ـۡسـِم الـلّٰـّ                    ِبِ

١ـ ِانّـا  اَ نۡـَزلۡـنـاُه  فـى  لَـۡیـلَـِة  الۡـَقـۡدرِ

٢ ـ َو  مـا  َاۡدراَك  مـا  لَـۡیـلَـُة  الۡـَقـۡدرِ

٣ـ لَـۡیـلَـُة  الۡـَقـۡدِر  َخـۡیـٌر  ِمـۡن  اَ لۡـِف   َشـۡهـرٍ 

٤ ـ تَـَنـز َّ ُل  الۡـَمـالِئـَكـُة  وَ  الـّروُح  فـیـهـا 

ۡذِن  َر ِبّـِهـۡم  ِمـۡن  كُـِلّ  َاۡمـرٍ     ِبـاِ

٥  ـ َسـالٌم  ِهـَى  َحـّتـٰی  َمـطۡـلَـِع  الۡـَفـۡجـرِ

سوره ى قدر

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

در این سوره می آموزیم كه قرآن در شب قدر بر پیامبر عزیز ما، نازل شده است. 
درباره ی مراسم شب قدر با اعضای خانواده ی خود گفت و گو كن.

٤6



 برخی از اشکاالت شایع در خواندن سورٔه قدر عبارت اند از: 
ــ عدم بیان »ر« در کلمات )َقدر، َشهر، َامر، فَجر( که با نشان دادن »ر« و تأکید بر تلّفظ آن، رفع اشکال می شود.

ـَـ« و مقایسٔه غلط با صحیح، رفع اشکال می شود. ــ تبدیل »لَـ،  َخـ« به »ِلـ، ِخـ« در کلمات »لَیلَـة، َخیر« که با نشان دادن »ـ
ــ عدم بیان »هـ« در کلمٔه )َشهر( که با نشان دادن »هـ« و تأکید بر تلّفظ آن رفع اشکال می شود.

 راهنمای ترجمه ویژۀ معلم
بَـالغ: پیام رسا و زیبا بَـیان: پیام روشن  ذا: این  ـٰ ه

َشـۡهـر: ماه بَـصائِر: بصیرت ها، بینش ها  لِلـّناِس )لِـ + َالنّاس(: برای مردم 
بَـِیّـنات: دالیل روشن ُاۡنـِزَل: نازل شد  الَّـذی: که 

َحـکیم: باحکمت، حکمت آموز  َو )واو قسم(: سوگند به  ُفـۡرقان: وسیلٔه تشخیص حق از باطل 
ـۡرنا: آسان کردیم    َیـسَّ َا َفال َیـتَـَد َبَّروَن: پس آیا تدبّر نمی کنند  َرتِّـۡل: مرتب و زیبا و با دقت بخوان 

کِۡر )لِـ + الّذکر(: برای پند گرفتن لِلـِذّ

٤7

 انس با قرآن در خانه       
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 اىن عبارات قرآنی را بخوانید.

 درباره ی آن چه از پیام قرآنی فهمیده ای با پدر و مادر خوبت صحبت کن.

 فرد خوانی 

١ـ ٰهـذا  بَـیـاٌن  ِلـلّنـاِس

2ـ ٰهـذا  بَـالغٌ  ِلـلّنـاِس

٣ـ ٰهـذا  بَـصـاِئـُر  ِلـلّنـاِس

ذی  ُانۡـِزَل  فـیـِه  الۡـُقـۡرآُن ٤ـ َشۡهـُر  َرَمـضـاَن  الَـّ

٥ ـ هُـًدی  ِلـلّنـاِس  َو  بَـِیّـناٍت  ِمـَن الۡـُهـدٰی  َو الۡـُفـۡرقاِن 

  

98

باغی میان آتشقّصه ی آىه ها 



یادآوری 3

اهداف
تقویت توانایی معنا کردن کلمات آموخته شده 1ــ 

توسعٔه شناخت مصادیق جدید پیام های قرآنی آموخته شده 2ــ 
توانایی روخوانی آیات 9 و 10 سورٔه یونُس و عبارات مربوط به پیام قرآنی 3ــ 

روش آموزش
1ــ از دانش آموزان بخواهید هر کلمه را به شکل آن وصل کنند.

2ــ در فعالیت دوم و سوم به روش دروس قبل فرصت دهید ابتدا دانش آموزان عبارات را برای خود و سپس برای کالس 
بخوانند.

راهنمای ترجمه ویژۀ معلم
ُاۡشکُـروا: شکر کنید  ِاۡقَرئوا: بخوانید  

َاۡنهار: رودها  تَـۡجری: جاری و روان است  
نَـعیم: پرنعمت َجـّنات: بهشت ها، باغ ها  

آِخـر: پایان، آخر   َدۡعوٰی: درخواست  

٤8

2

ُرَطـب   

                                        

ِعـَنـب      

                                      

َزۡیـتون      

                                     

تـین     

                                         

ُرّمـان                                              

١ـ  ِانَّ  َمـَع  الۡـُعـۡسـِر  یُـۡسـًرا 

ـَر  ِمـَن  الۡـُقـۡرآِن                                                                       ٢ـ  فَـاۡقـَرئـوا  مـا  تَـَیـسَّ

٣ـ  َو اۡعـَمـلـوا  صـاِلـًحـا                                                     

٤ـ  کُـلوا  ِمـۡن  ِرۡزِق  َرِبّـکُۡم  َو اۡشـکُـروا  لَـهو 
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فّعالّىت اّول: نام اىن مىوه های قرآنی را به تصوىر آن ها وصل كن.

فّعالّىت دوم: اىن پىام های قرآنی را بخوانىد و شماره ی هر ىک را كنار تصوىر مربوط به آن بنوىسىد.

 ىادآوری 3

ُرَطـب   

                                        

ِعـَنـب      

                                      

َزۡیـتون      

                                     

تـین     

                                         

ُرّمـان                                              

١ـ  ِانَّ  َمـَع  الۡـُعـۡسـِر  یُـۡسـًرا 

ـَر  ِمـَن  الۡـُقـۡرآِن                                                                       ٢ـ  فَـاۡقـَرئـوا  مـا  تَـَیـسَّ

٣ـ  َو اۡعـَمـلـوا  صـاِلـًحـا                                                     

٤ـ  کُـلوا  ِمـۡن  ِرۡزِق  َرِبّـکُۡم  َو اۡشـکُـروا  لَـهو 
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فّعالّىت سوم : آىات 9 و 10 سوره ی ىوُنس را بخوانىد.

ذیَن  آَمـنـوا  َو َعـِمـلُـوا الـّصـاِلـحـاِت  1ـ  ِانَّ  الَـّ

ُهـۡم  ِبـایـمـاِنـِهـۡم  ُـّ ٢ـ  یَـۡهـدیـِهـۡم  َرب

٣ـ  تَۡجـری  ِمـۡن  تَۡحـِتـِهـُم ااۡلَ نۡـهـاُر  فی َجـّناِت  الـنَّـعـیـِم 9

ُهـّم   ٤ـ  َدۡعـواهُۡم  فیـها  ُسبۡـحانَـَك  الـلٰـّ

٥ ـ  َو  تَـِحـیَّـُتـُهۡم  فـیـهـا  َسـالٌم 

٦ ـ  َو  آِخـُر  َدۡعـواهُـۡم

ِه  َرِبّ اۡلـعـالَـمـیـَن ١0 ٧ـ  َاِن  اۡلـَحـۡمـُد  ِلـلٰـّ

َ



ه رب العالمین و ذکر صلوات الحمد لّلٰ
 دعای شکر و ذکر صلوات را که در پایان کتاب آمده است، برای بچه ها بخوانید، و یا از آنها بخواهید پس از تمرین کردن، همه 

با هم بخوانند.
 خوب است در آخرین جلسٔه سال تحصیلی طی مراسمی، به شکرانٔه یادگیری قرآن پایٔه دوم ابتدایی، از دانش آموزان تقدیر شود.

٤9
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اْلعاَلمیَن َرِبّ  َاْلَحْمُدِلّٰلِه 



روش آموزش بخش » قرآن در تابستان «

 خوب است متن صفحٔه 107 در کالس خوانده شود و دربارهٔ تمرین و تکرار درس قرآن در تابستان با بچه ها صحبت کنید.
 عالوه بر این معلمان محترم در طول سال تحصیلی و در فرصت های اضافی می توانند دانش آموزان را به خواندن آیات قرآن در 

تابستان در کالس درس تشویق کنند.
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درس آخر

قرآن در تابسـتان 

خدا را سپاس می گوىىم که با تالش خود سال تحصىلی را با موفقىت گذرانده اىد. 
شما در اىن سال چىزهای بسىاری آموختىد و اىنک می توانىد قرآن کرىم ــ کتاب آسمانی ــ خود را بخوانىد 

و از آن بهره ببرىد.
در تابستان مدرسه تعطیل می شود، اّما خواندن قرآن تعطیل نمی شود. 

چه خوب است اىنک که خواندن قرآن را آموخته اىد، هر روز مقداری قرآن بخوانىد. به کمک پدر و مادر 
ىا خواهر و برادر بزرگ تر خود، اىن کار را از روی قرآنی که در خانه دارىد، انجام دهىد.

در کتاب درسی نىز برای هر هفته از تابستان، ىک صفحه از قرآن کرىم درنظر گرفته شده است. شما هر 
روز، تعدادی از آىات مربوط به آن هفته را بخوانىد تا به اىن ترتىب هم به سفارش پىامبر اعظم و امامان معصوم 

علىهم الّسالم عمل کرده باشىد و هم در اىن کار مهارت بىشتری پىدا کنىد.
ىادتان باشد هرگاه می خواهىد خدا با شما سخن بگوىد، قرآن بخوانىد و هر وقت می خواهىد شما با خدا 

سخن بگوىىد، نماز بخوانىد.
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سوره های َمـَسد و قریش را با صدای بلند بخوانید، و به قرائت این سوره ها گوش دهید.

ۡحـٰمـِن الرَّحيـِم ِه الرَّ ِبۡسـِم اللّٰ

ۡت یَـدا َابـی لَـَهـٍب َو تَـَبّ  1ـ  تَـبَـّ

٢ـ  مـا َاۡغـنـٰی َعـۡنـُه مـالُـه و َو مـا کَـَسـَب 

3ـ  َسـَيـۡصـلـٰی نـاًرا ذاَت لَـَهـٍب 

4ـ  َو اۡمـَرَاتُـه و َحـّمـالَـَة الۡـَحـطَـِب 

5 ـ  فـی جـيـِدهـا َحـبۡـٌل ِمـۡن َمـَسـٍد 

ۡحـٰمـِن الرَّحيـِم ِه الرَّ ِبۡسـِم اللّٰ

1ـ  ِلـایـالِف ُقـَریۡـٍش 

ـۡيـِف  ـتـاِء َو الـصَّ ٢ـ  ایـالِفـِهـۡم ِرۡحـلَـَة الـِشّ

3ـ  فَۡلـَيـۡعـبُـدوا َربَّ ٰهـَذا الۡـبَـۡيـِت 

ذى َاطۡـَعـَمـُهـۡم ِمـۡن جـوٍع  4ـ  َالَـّ

   َو آَمـَنـُهـۡم ِمـۡن َخۡوٍف 

هفته ی اّول تیرماه

سوره ی ُقـَریش

سوره ی َمـَسد
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