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همه انسانها را به راستی و رستگاری دعوت میکند ،از صدر اسالم تاکنون در میان مسلمانان،
قرآن پیام روشن الهی است که ٔ

توانایی خواندن و فهمیدن این پیام جاودانه از مهمترین اهداف تعلیم و تربیت بوده است.

ویژه قرآن در دین اسالم ،باید به آموزش قرآن
در کشور ما نیز به اقتضای جایگاه ّ
خاص دین اسالم در فرهنگ مردم ایران و جایگاه ٔ

به طور خاص توجه کرد تا شرایط مساعد برای تحقّق اهداف این درس فراهم آید.

از اینرو ،درس قرآن در بین دروس دورههای تحصیلی از اهمیت ویژهای 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
مطالعه دقیق آن از یک  سو با طرح درس و اهداف خاص هر درس آشنا میشود و از سوی دیگر با استفاده
ٔ

ویژه معلم است ،توانایی خود را در پاسخ دادن به پرسشهای احتمالی دانشآموزان ارتقاء میبخشد و
از توضیحات و دانستنیهایی که ٔ

با اعتماد و اطمینان بیشتری در کالس حضور مییابد .ضمناً کتاب راهنمای معلم موجب هماهنگی در آموزش و آشنایی بیشتر معلمان با
زمینه ّ
خلقیت و ابتکار بیشتر او را فراهم میآورد.
اهداف و روشهای تدریس درس موردنظر میشود و ٔ

پایه اول ابتدایی آموزش قرآن را آغاز میکنند ،بسیار مناسب است که کتاب آموزش
آموزگار محترم ،از آنجا که دانشآموزان از ٔ

پایه اول و راهنمای معلم آن را مطالعه کنید تا هر چه بیشتر با آموختهها و تواناییهای موردنظر دانشآموزان برای ورود به آموزش
قرآن ٔ
پایه دوم کتاب حاضر
همه مطالب کتاب راهنمای معلم آموزش قرآن ٔ
پایه دوم آشنا شوید .همچنین پیش از آغاز سال تحصیلی یک بار ٔ
کتاب ٔ

و قبل از تدریس هر درس یکبار دیگر ،روش تدریس آن درس را به دقت مطالعه کنید .توجه داشته باشید که پس از تسلط بر مطالب کتاب،
ارائه مناسب مطالب با توجه به شرایط خاص کالس است.
آنچه اهمیت دارد ،خالقیت شما در ٔ

ارائه پیشنهاد در اصالح
آموزگاران و کارشناسان محترم ،والدین گرامی و دانشآموزان عزیز میتوانند برای هرگونه اظهارنظر و ٔ

برنامه درسی و کتابهای آموزش قرآن با گروه قرآن به نشانی زیر تماس بگیرند.
و تکمیل ٔ
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راهنمای نمادهای كتاب درسی

دانش آموزان سوره یا عبارات قرآنی را با اشارهی معلم از روی لوحه ابتدا دسته جمعی و سپس انفرادی،

آموزش لوحه

به صورت بخش بخش میخوانند.
دانش آموزان آیات درس را از نوار یا کتاب گویا گوش میکنند و با نشان دادن خط از روی كتاب خود ،همراه با آن میخوانند.

فرد خوانی

جمع خوانی

پیام قرآنی

با انتخاب مع ّلم ،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 دربارهی آن تصویر ،مفهوم و مصادیق آن در زندگی ،گفت و گو كرده و سپس نظر خود را
برای كالس بیان میكنند.

قصه ی آیه ها
ّ

انس با قرآن در خانه

معلم داستان را به شیوهی قصه گویی برای دانش آموزان تعریف میكند و سپس متن داستان توسط چند دانشآموز
خوانده میشود.
در پایان هر جلسه تكالیف مربوط به آن جلسه ،كه باید در خانه انجام شود ،بیان شده است.

پنجم

بخش اول

کلیات روش تدریس
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آموزش قرآن در جستوجوی چیست؟

در آموزش و پرورش ،درس آموزش قرآن در صدد است به تدریج دانشآموزان به مهارتهای پایه و اصلی در استفاده از
قرآن کریم دست یابند .این مهارتها عبارت است از:
1ــ توانایی خواندن قرآن کریم
2ــ توانایی درک معنای عبارات و آیات قرآن کریم
3ــ آشنایی با روشها و مراتب ساده و اولیه تدبر در قرآن کریم
این سه مهارت باید به انس با قرآن کریم منجر شود و ضروریترین بخش انس با قرآن یعنی خواندن روزانه بخشی از آیات
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.
پایه تحصیلی اموری مانند شنیدن قرائت زیبای قرآن کریم و عالقهمندی به خواندن
از اینرو در آموزش قرآن متناسب با هر ٔ
قرآن به صورت زیبا و آهنگین ،آشنایی با مفهوم و مضمون پیامهای قرآنی و ارتباط آنها با زندگی ما ،حفظ برخی از سورهها ،آیات
و پیامهای زیبای قرآن کریم ،آشنایی با برخی از داستانهای قرآنی ،انجام فعالیتهای جذاب و متنوع که زمینهساز 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 میسازند.

در آموزش قرآن پایه اول چه گذشته است؟

دانشآموزان در پایه اول ابتدایی با قرائت زیبا و جمعخوانی هفت سوره کوتاه قرآن کریم و اشعاری درباره مضمون این سورهها،
ساده قرآنی ،چند داستان کوتاه از قرآن کریم یا درباره قرآن و برخی فعالیتهای متنوع و جذاب یادگیری
با مفهوم و کاربرد حدود ده پیام ٔ
قرآن کریم آشنا شدهاند و نیز آموختهاند که برخی کلمات و عبارات ساده قرآنی را بهصورت آرام و شمرده و یا حداقل بخشبخش بخوانند.

از دانشآموزان در آغاز پایه دوم ابتدایی چه انتظاری داریم؟

برنامه ارائه شده به آموزش قرآن پرداخته باشد ،هر دانشآموزی که از استعداد و زمینه
در صورتی که آموزگار پایه اول مطابق ٔ
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 پیشبینی و تدوین شده است که به تدریج مهارتهای موردنظر برای دانشآموزان حاصل شود؛
شیوه صحیح تدریس آنها مطمئن
فقط آموزگار پایه دوم باید نسبت به استفاده آموزگار پایه اول از لوحههای آموزش روخوانی قرآن و ٔ
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 لوحههای آموزش روخوانی و روش صحیح تدریس آنها ــ که در قسمتهای بعدی این
کتاب ارائه خواهد شد ــ با دقت و جدیت کافی در چند هفته اول سال تحصیلی ،عقبافتادگی کلیه دانشآموزان را جبران میکند .این
قسمت از آموزش قرآن مانند کسب مهارت دانشآموزان نسبت به چهار عمل اصلی در درس ریاضی است .حتی یک دانشآموز نیز
نباید وجود داشته باشد مگر آنکه روش خواندن کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را حداقل به صورت بخشبخش 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 انشاءالله 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 میرود و سایر
مهارتهای موردنظر نیز به تدریج کسب میشود.

اهداف آموزش قرآن در پایۀ دوم ابتدایی

1ــ به شنیدن قرائت زیبای سورههای کتاب عالقه نشان میدهد.
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 میشود.
4ــ برخی از نشانهها و نمادهای رسمالخط قرآن را میشناسد.
  5ــ عبارات قرآنی هر درس را به صورت ساده و شمرده میخواند.
6ــ سورههای کتاب را (از طریق استماع نوار و نشان دادن خط کتاب) ساده یا آهنگین میخواند.
ساده برخی از پیامهای قرآنی کتاب آشنا میشود.
7ــ با مفاهیم ٔ
  8ــ میتواند مفهوم پیامهای قرآنی کتاب را به زبان کودکانه بیان کند.
9ــ سورههای حمد ،توحید ،ناس و عصر را از حفظ میخواند.
10ــ با داستانهای قرآنی کتاب آشنا میشود.
ساده پیامهای قرآنی کتاب را میداند.
11ــ معنای برخی از کلمات ٔ

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 آموزههای دینی و پدیدههای طبیعی به عنوان نشانهها و نعمتهای 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  14درس و سه «یادآوری» است .هر درس از قسمتهای زیر تشکیل شده است.
1ــ یکی از سورههای کوتاه جزء سیام
2ــ کلمات و عبارات قرآنی
3ــ پیام یا یک داستان قرآنی
4ــ انس با قرآن در خانه
  5ــ قرآن در تابستان
تبصره :قواعد روخوانی یا نمادهای خاص خط قرآن که عموماً در قالب سورهها و عبارات قرآنی آموزش داده شده است.
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تعریف ،اهداف و روش کلی تدریس بخشهای مختلف یک درس

سورههای کوتاه
تعریف :سورههای 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 سورههای کوتاه
2ــ کسب توانایی روخوانی آیات سورهها
3ــ عالق ه به شنیدن و خواندن زیبا و آهنگین سورههای کوتاه قرآن
4ــ توانایی خواندن نمادهای خاص خط قرآن به کار رفته در هر یک از سورهها
روزانه قرآن کریم
 5ــ تقویت عالقه به یادگیری و خواندن
ٔ
روش کلی تدریس
1ــ قراردادن لوحۀ سوره مقابل دید دانشآموزان
2ــ آموزش روخوانی آیات سوره ،با
اشاره معلم به بخشهای کلمات و عبارات و خواندن دستهجمعی دانشآموزان
ٔ
به صورت بخشبخش از روی لوحه
تذکر:
اشاره صحیح معلم به بخش های کلمات و خواندن بخشبخش دانشآموزان ،مهمترین 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 میرسد ،تدریس کند .چگونگی تدریس هر یک از این نمادها در بخش دوم همین کتاب در درس مربوط بیان شده
است.
4ــ اشارۀ معلم به بخشهای کلمات از روی لوحه و خواندن دانشآموزان داوطلب به صورت انفرادی
  5ــ پخش قرائت زیبا و آهنگین سوره؛ هنگام پخش قرائت ،معلم از دانشآموزان میخواهد که کتاب خود را باز کنند و
هنگام شنیدن آیات از روی کتاب خط ببرند .هر آیه یا سطر سه بار پخش میشود؛ دانشآموزان بار اول خوب به آیه گوش میدهند ،بار
دوم با آرامی همراه آن زمزمه میکنند و بار سوم همراه آن بلند میخوانند .معلم قبل از پخش قرائت ،روش صحیح انجام این فعالیت و
چگونگی مشارکت دانشآموزان را برای آنها توضیح میدهد؛ سپس قرائت سوره را پخش کرده و بر روند کار و مشارکت صحیح و
فعال دانشآموزان نظارت میکند .همچنین در صورت نیاز ،به دانشآموزان تذکر میدهد.
تذکر :چنانچه دانشآموزانی ،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 میدهد.
6ــ خواندن انفرادی برای کالس؛ پس از تمرین قرائت سوره ،معلم از دانشآموزان میخواهد که به صورت انفرادی هر کدام
یک آیه یا یک سطر از سوره را از روی کتاب خود بخواند .ضمن آن که معلم ،دانشآموزان را تشویق میکند که در صورت تمایل و
توانایی ،آیات را حتیاالمکان شبیه نوار بخوانند؛ اما خواندن آیات سوره ،حتی به صورت بخشبخش 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 میشود.
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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
لوحه مربوط مقابل دید دانشآموزان قرار میگیرد.
1ــ در صورتی که عبارات قرآنی دارای لوحه استٔ ،
2ــ آموزش روخوانی عبارات با
اشاره معلم به بخشهای کلمات ،و خواندن دستهجمعی دانشآموزان به صورت بخشبخش 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
اشاره معلم به بخشهای کلمات از روی لوحه و خواندن دانشآموزان داوطلب به صورت انفرادی
4ــ
ٔ
  5ــ باز کردن کتاب درسی و خواندن همان عبارات توسط دانشآموزان به صورت انفرادی از روی کتاب
دو تذکر
اول :در این مرحله ،خواندن عبارات توسط دانشآموزان به صورت آرام و شمرده یا بخشبخش ،خوب و قابل قبول است و
هر دانشآموز با توجه به استعداد و توان فردی خود مورد تشویق قرار میگیرد.
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 نمیکند؛ بلکه به تدریج موجب توانایی بیشتر دانشآموزان در روخوانی عبارات جدید قرآنی
نیز میشود.
6ــ در صورتی که عبارات قرآنی دارای لوحه نباشد ،معلم از دانشآموزان میخواهد هر کدام یک سطر از آن عبارات را از
روی کتاب برای کالس به صورت انفرادی بخوانند .خوب است معلم ،چند دقیقه به دانشآموزان وقت دهد که ابتدا این عبارات را
برای خود پیشخوانی کنند و سپس با انتخاب معلم برای کالس بخوانند .خواندن این عبارات به صورت آرام و شمرده یا بخشبخش
خوب و قابل قبول است.

پیام قرآنی

درباره
تعریف :پیام قرآنی ،آیه یا عبارت کوتاه و زیبایی از قرآن کریم است که دارای پیامی واال ،ارزشمند و متناسب با کودکان
ٔ
موضوعات اعتقادی ،اخالقی ،تربیتی ،اجتماعی و … است.
اهداف
1ــ آشنایی با معنا ،مفاهیم و مصادیق پیامهای قرآنی کتاب
2ــ آشنایی با برخی از معارف و آموزههای ارزشمند قرآن کریم
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3ــ تقویت قدرت تعقل و تفکر از راه تدبر در معنا و مفهوم پیامهای قرآنی
4ــ عالقه به بهرهگیری و استفاده از آموزههای قرآن کریم در زندگی
  5ــ عالق ه به حفظ پیامهای قرآنی
روش کلی تدریس
ترجمه آن توسط چند دانشآموز
1ــ خواندن عبارت پیام قرآنی و
ٔ
2ــ بیان معنای برخی از کلمات آشنای به کار رفته در پیام و پرسش از بعضی از کلمات همخانواده آنها که در فارسی به کار
میرود.
درباره مفاهیم و مصادیق پیام توسط دانشآموزان با استفاده از معنا و تصاویر مربوط به پیام
3ــ تفکر و اندیشه
ٔ
درباره پیام با دوستان همگروه خود
4ــ گفتوگوی دانشآموزان
ٔ
  5ــ بیان نظر گروهها برای کالس توسط یکی از اعضای گروه
6ــ تکمیل و تصحیح نظر دانشآموزان 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 گفتوگوی دانشآموزان در گروههای 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 پیامهای قرآنی بهگونهای است که بیان شد .معلمان عزیز میتوانند با مراجعه به کتاب مبانی و روش
پایه سوم ابتدایی با برخی از روشها و توصیههای دیگر
آموزش قرآن در دوره ابتدایی ــ کُد  6011ــ و نیز راهنمای معلم آموزش قرآن ٔ
برای ارائه خالق پیامهای قرآنی آشنا شوند.
ترجمه آنها بدون اجبار و تحمیل و به دور از فضای رقابتهای ناسالم ،خوب و مفید
3ــ تشویق دانشآموزان به حفظ پیامها و
ٔ
است .همچنین معلم میتواند در مدت زمان تدریس یک درس از دروس کتاب آموزش قرآن ،از دانشآموزان 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 دانشآموزان به طور
ترجمه آن،
طبیعی ،پیام و معنای آن را از حفظ میشوند .همچنین معلم میتواند به شیوههای مناسب و جذاب هر پیام قرآنی را همراه با
ٔ
در معرض دید دانشآموزان در کالس قرار دهد.

داستان قرآنی

تعریف :بیان برخی از داستانهای قرآن کریم یا بعضی از مطالب مربوط به آموزههای قرآنی در قالب داستان که مناسب
دانشآموزان است.
اهداف
1ــ آشنایی با برخی از معارف و آموزههای قرآن کریم در قالب داستان
2ــ زمینهسازی 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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ارائه آموزههای قرآنی
  5ــ تقویت انگیزه و عالقه به یادگیری قرآن کریم از راه ایجاد فضاهای جذاب و متنوع ٔ
روش تدریس
1ــ بیان داستان به یکی از شیوههای قصهگویی به زبان ساده و به اختصار و با استفاده از تصاویر مربوط در کتاب دانشآموزان
2ــ خواندن متن داستان توسط دانشآموزان در کالس ،هر دانشآموز یکی دو سطر از داستان را از روی کتاب برای کالس
میخواند.
دو تذکر
1ــ برای آشنایی بیشتر با شیوههای قصهگویی و اهداف بیان داستانهای قرآنی ،عالوه بر کتابهای مربوط میتوانید به کتاب
دوره ابتدایی ــ کُد 6011ــ نیز مراجعه کنید.
مبانی و روش آموزش قرآن در ٔ
استفاده کامل از متن کتاب ،از طرح مطالب زائد و غیرمستند بپرهیزید.
2ــ در بیان داستانها ضمن
ٔ

ُانس با قرآن در خانه

تعریف :فعالیت و تکلیف دانشآموزان در درس قرآن با عنوان «انس با قرآن در خانه» بیان شده است.
اهداف
1ــ تمرین و ارتقای مهارت نسبت به آموختههای درس قرآن
روزانه قرآن کریم به ویژه در خانه
2ــ درونی کردن سنت نیکوی خواندن
ٔ
3ــ تقویت عالقه و انگیزه به یادگیری و ارتباط مستمر با قرآن کریم
زمینه دستیابی به تربیت قرآنی در خانواده
4ــ مشارکت والدین در فرایند یادگیری قرآن و تقویت ٔ
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 دانشآموزان به این کار
جلسه بعد ،تشویق دانشآموزان موفق و ترغیب سایر
2ــ بررسی تکلیف انجام شده و پرسش از مطالب هر جلسه در آغاز
ٔ
دانشآموزان به انجام مرتب تکلیف «انس با قرآن در خانه» و یادگیری و تمرین کامل درس قرآن.

روش صحیح اشاره به بخشهای کلمات

دوره ابتدایی ــ کُد 6011ــ
این روش در آغاز
مجموعه ٔ
ٔ
لوحه آموزش قرآن پایه دوم ابتدایی ،کتاب مبانی و روش آموزش قرآن در ٔ
و پیشگفتار کتابهای آموزش قرآن پایههای اول تا سوم ابتدایی سال  ،90به 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 دانشآموزان

به طور طبیعی ممکن است دانشآموزان در روخوانی با اشکاالتی روبهرو شوند .بیشتر این اشکاالت به عدم دقت،
شیوه
شتابزدگی ،اضطراب و عدماعتماد به نفس کافی دانشآموزان مربوط میشود .برای رفع اشکال روخوانی دانشآموزان به
ٔ
صفحه بعد عمل میکنیم.
ٔ
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1ــ قبل از رسیدن به پایان سطر ،اشکاالت دانشآموز را به او نگویید و از دیگر دانشآموزان بخواهید در صورت بروز اشکال
تا پایان سطر ،اشکاالت دوست خود را تصحیح نکنند.
2ــ وقتی دانشآموز به پایان سطر رسید در صورتی که غلط نداشته باشد به طور کامل مورد تشویق قرار میگیرد.
3ــ ضمن تشویق دانشآموز نسبت به کلمات و عباراتی که درست خوانده است ،از او میخواهیم 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 دانشآموز برای خواندن مجدد ،با توجه به نوع اشکال ،او را با جمالتی مانند «به حرکات بیشتر دقت
کن»« ،اول ،هر حرکت را خوب ببین آنگاه بخوان»« ،توجه به اتصاالت (اتصال به تشدید یا به حرف ساکن) ،خواندن صحیح حروف
مشدد»« ،نخواندن حروف و حرکات آبیرنگ (حروف ناخوانا)» و … راهنمایی میکنیم.
ّ
عمده مشکل دانشآموزان برطرف میشود.
معموال ً با این تمهیداتٔ ،
4ــ در صورتی که مشکل دانشآموز برطرف نشد ،از این مرحله به بعد معلم با تشخیص وضعیت دانشآموز و شرایط عمومی
کالس میتواند یکی از روشهای زیر را انجام دهد.
ــ با بیان شکل صحیح و غلط کلمه یا عبارت ،این دو حالت را با هم مقایسه کرده و از دانشآموز سؤال میکند که کدام یک
صحیح است.
اشاره صحیح به بخشهای آن از دانشآموزان میخواهد آن کلمه
ــ کلمه یا عبارت غلط خوانده شده را روی تخته مینویسد و با
ٔ
یا عبارت را دستهجمعی به صورت بخشبخش بخوانند .در این قسمت میتوان از دانشآموزی 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 دانشآموزان و سپس رفع آن اشکاالت است.
2ــ معلم و یا دانشآموزان دیگر نباید به عنوان اولین گام ،شکل خواندن صحیح کلمه یا عبارت را بگویند و از دانشآموزان
بخواهند آن را تکرار کنند .این روش تقریباً هیچ فایدهای برای رفع اشکال دانشآموز و عدم تکرار این اشکال ندارد.
3ــ معلم باید مشکل دانشآموز را تشخیص دهد .آیا او در شناخت حروف و حرکات ،در ترکیب آنها ،در خواندن حرف
مشدد ،در اتصاالت ،در تشخیص یک نماد خاص،
ساکن با حرکت قبل از خودش در یک بخش ،در چگونگی خواندن حروف ّ
پایه همزه و … اشکال دارد؟ تا بیماری یا مشکل شناخته نشود ،سخن از راه درمان بیفایده
در نخواندن حروف ناخوانا و از جمله ٔ
است .پس از شناخت مشکل ،معلم باید تالش کند تا با استفاده از روشهای رفع مشکل ،بهتدریج مشکل دانشآموزان را برطرف
سازد.
همه دانشآموز
همه اشکاالت ٔ
4ــ رفع برخی از اشکاالت به تمرین بیشتر و مرور زمان نیاز دارد .معلم نباید انتظار داشته باشد که ٔ
در یکی دو جلسه برطرف شود.
  5ــ اگر دانشآموزی در خواندن یک عبارت ،اشکاالت متعددی دارد ،مهمترین و سادهترین آنها را انتخاب کرده و به رفع آن
اقدام کنید و در نوبت و جلسات بعدی به رفع سایر اشکاالت بپردازید.
6ــ بعضی از دانشآموزان لکنتزبان دارند و عبارات را با مکث ،تکرار و کندی میخوانند .معلم ضمن برخورد لطیف ،مناسب
و طبیعی سعی کند با تشویقهای الزم و دادن اعتماد به نفس ،به آنها کمک کند تا در مقابل سایر دانشآموزان خجالتزده نشوند و مورد
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تمسخر قرار نگیرند.
7ــ معموال ً ابتدا از دانشآموزان قویتر و سپس از سایر دانشآموزان پرسش کنید.
   8ــ سعی کنید در هر جلسه ،هر دانشآموز حداقل یک سطر از عبارات قرآنی درس را بخواند.

وسایل و تجهیزات مورد استفاده در آموزش قرآن

تنوع و جذابیت بیشتری
ابزارها و رسانههای آموزشی ،جزئی از لوازم فرایند یادگیری است .این ابزارها و رسانهها هر چه از ّ
برخوردار باشند ،بر عمق و وسعت یادگیری میافزایند .رسانههای مورد استفاده در درس قرآن عبارتاند از:
حلقه اتصال بین برنامهریزان ،معلمان ،دانشآموزان ،اولیای آنها و عموم افراد جامعه است
1ــ کتاب درسی :کتاب درسیٔ ،
رسانه آموزشی دیگری از این نقش و اهمیت برخوردار نیست.
به طوری که هیچ
ٔ
برنامه درسی مانند رویکرد ،اهداف آموزش ،سازماندهی محتوا ،روشهای آموزش و شیوههای ارزشیابی ،در کتاب
ارکان مهم ٔ
درسی تجلّی مییابد.
2ــ لوحۀ آموزشی :لوحه ،قسمتی از متن کتاب است که به صورت تصویر و یا نوشته ،در ابعاد بزرگتر ،برای تعمیق و تسهیل
یادگیری به کار میرود.
آموزگار جهت تمرکز و جلب توجه دانشآموزان ،لوحه را در کالس ،پیشِروی دانشآموزان نصب میکند و به روشی که
اشاره او ،بخشبخش
توضیح داده شد ،از دانشآموزان میخواهد تا سورههای کوتاه یا کلمات و عبارات قرآنی را از روی لوحه ،با
ٔ
بخوانند.
لوحه در آموزش روخوانی قرآن نقش اساسی و کلیدی دارد .از اینرو ،در آموزش روخوانی قرآن همیشه از این وسیله استفاده
کنید و توجه داشته باشید که لوحه ،موجب مشارکت فعال دانشآموزان در فرایند یادگیری میشود و عدم استفاده از آن در کسب
مهارت روخوانی قرآن اختالل جدی ایجاد میکند.
3ــ نوار صوتی آموزشی :یکی از مؤثرترین مهارتها در آموزش هر درس به ویژه آموزش زبان ،مهارت گوشدادن است؛
بنابراین نوارهای صوتی آموزشی که وسیلهای 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 میبرند و ضعفهای موجود
را جبران میکنند.
دانشآموزان با تقلید و الگو گرفتن از قرائت نوار صوتی ،به تدریج میتوانند شبیه قرائت نوار بخوانند و به مهارتهای 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
ویژه این کتاب توصیه میشود.
واضح قرائت شده است .از این رو استفاده از نوار قرائت ٔ
دوره ابتدایی ،آموزش روخوانی قرآن بر آموزش قرائت زیبای آیات مقدم است.
برنامه آموزش قرآن ٔ
تذکر مهم :در ٔ
همه پایههای ٔ
لوحه آموزشی وجود دارد ،تدریس روخوانی از روی لوحه قبل از استماع نوار انجام میشود.
از اینرو در پایههای اول تا سوم که ٔ
در پایههای چهارم تا ششم نیز همیشه دانشآموزان آیات قرآنی را ابتدا از روی کتاب تمرین کرده و میخوانند ،سپس به نوار صوتی آن
گوش میدهند و سعی میکنند 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
درباره
کتاب راهنمای معلم ضروری است .معموال ً هر کتاب راهنمای معلم ،از دو بخش اصلی تشکیل میشود .در بخش اول ،کلیاتی
ٔ
درباره هر درس ارائه
اهداف ،محتوای کتاب ،روشهای آموزش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و در بخش دوم ،توضیحات جزئی
ٔ
میشود.
مطالعه دقیق کتاب راهنما ،از یکسو با طرح درس و اهداف خاص هر درس آشنا میشود و با بهرهگیری از
معلم با
ٔ
شیوههای تدریس ارائه شده بر توفیقات خود در دستیابی به اهداف آموزشی میافزاید و از سوی دیگر با استفاده از توضیحات
و دانستنیهایی دیگر که مخصوص معلم است ،توانایی خود را در پاسخ دادن به پرسشهای احتمالی دانشآموزان ،ارتقا
زمینه خالقیت و ابتکار بیشتر معلم را نیز
میبخشد و با اعتماد و اطمینان بیشتری در کالس حضور مییابد .ضمناً این کتاب
ٔ
فراهم میآورد.
  5ــ نرمافزار دانشآموز :به منظور توسعه و تعمیق آموختههای قرآنی دانشآموزان ،برای هر یک از کتابهای آموزش قرآن
استفاده از آن در خانه توصیه میشود.
دوره ابتدایی و از جمله کتاب پایه دوم ،نرمافزاری تولید شده است که
ٔ
ٔ

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.
درباره دروس به ویژه
بسیار مناسب است در آغاز سال تحصیلی و با کمک مدیریت مدرسه از والدین دانشآموزان دعوت کنید تا
ٔ
درس قرآن و نقش حمایتی آنها از این درس ،گفتوگو شود .خانواده دانشآموزان بهویژه مادران از این امر استقبال میکنند .در این
جلسه با استفاده از پیشگفتار ِ
کتاب دانشآموزان میتوانید مطالب زیر را با والدین در میان گذارید.
1ــ توصیه به خواندن دقیق پیشگفتار کتاب
2ــ کودکان عزیزمان باید با تشویقها و راهنماییهای الزم و به موقع ،سادگی یادگیری قرآن را احساس کنند و با کسب موفقیت
در این راه ،هر چه بیشتر به یادگیری قرآن عالقهمند شوند .آنها احترام به قرآن و کوشش در راه آشنایی با آن را از ما میآموزند و با
مشاهده اخالق و رفتار ما درک میکنند که همه میخواهیم آنگونه باشیم که خدا دوست دارد .آنها باید عالقه به قرآن ،عمل به دستورات
ٔ
خدا ،مهربانی به مردم و اخالق اسالمی را از رفتار بزرگترها بیاموزند.
3ــ از فرزندتان بخواهید آنچه از قرآن در مدرسه آموخته است ،برای شما بازگو کند .سورههای کوتاه را ،از روی کتاب
بخواند .خوب است این سورهها ،حتیاالمکان زیبا و آهنگین خوانده شود .اگر فرزند شما عالقهمند است ،لوحفشردهای مانند نوار
صوتی آموزشی کالس برای او تهیه کنید تا در یادگیری کاملتر 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 بخشبخش
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 دانشآموزان نمیخواند؛ بلکه ِ
خود دانشآموزان به کمک آنچه در درس قرآن و حتی در سوادآموزی فارسی آموختهاند،
میتوانند 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.
  5ــ حفظ سورههای کتاب الزامی نیست؛ ولی اگر کودک شما به حفظ سورههای کتاب عالقه نشان میدهد ،او را به انجام این
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زمینه شرکت او را در مسابقات قرآن مدرسه نیز فراهم میکند.
کار تشویق کنید .این امر ٔ
ترجمه آنها
6ــ در هر درس یکی از عبارات زیبا ،کوتاه و حکمتآمیز قرآن به نام پیام قرآنی آمده است .حفظ پیامهای قرآنی و
ٔ
سرلوحه
نیز الزامی نیست؛ ولی اگر کودک شما به حفظ این پیامها عالقهمند است ،او را به این کار تشویق کنید تا بتواند به تدریج آنها را
ٔ
زندگی خویش قرار دهد .ضمناً حفظ پیامها ،او را برای شرکت در مسابقات قرآن مدرسه نیز آماده میکند.
درباره
7ــ غالباً مفهوم هر یک از پیامها با مجموعهای از تصاویر توضیح داده شده و از دانشآموزان خواسته شده است که
ٔ
زمینه خالقیت آنها را فراهم میآورد .نباید از آنها انتظار
مفهوم پیام ،موضوع جدیدی را نقاشی کنند یا چند جملهای بنویسند .این امر ٔ
پاسخ مشخصی را داشت؛ بلکه هر مطلب مناسبی را بیان کنند ،میتواند به نوعی پاسخ مطلوب باشد؛ از اینرو ،باید پاسخ را پذیرفت
و آنها را تشویق کرد.
عالقه بیشتر به قرآن و فهم و درک مفاهیم آن است ،از روی
   8ــ از فرزندتان بخواهید داستانهای کتاب را که برای ایجاد انس و
ٔ
کتاب برای شما بخواند و به کمک تصاویر برای شما تعریف کند .این کار عالوه بر آموزش قرآن ،موجب تقویت مهارتهای خواندن
و گفتن در زبان فارسی نیز میشود.
9ــ اگر شما با روشهای آموزش روخوانی قرآن آشنایی دارید ،از کتاب درسی پیشی نگیرید و هیچ قاعدهای را عالوه بر
آنچه در کتاب آمده است ،به او نیاموزید .به یاری خداوند ،این آموزش در پایههای بعد با نظم خاصی پیش رفته و کامل خواهد
شد.
10ــ به یاد داشته باشید هیچ وقت بر کودک خود سخت نگیرید؛ بلکه موفقیتهای او را ارج نهید و با مالطفت ،نرمی ،صبر و
حوصله به او کمک کنید تا ضعفهای خود را جبران کند.
11ــ در پایان کتاب دانشآموز ،فهرست تعدادی کتاب و لوح فشرده ( )CDمعرفی شده است .در صورت امکان برخی
از آنها را تهیه کنید و در اختیار فرزندتان قرار دهید ،تا زمینهساز افزایش مهارت او در خواندن قرآن کریم و انس بیشتر با کتاب
خدا باشد.

ارزشیابی از آموختههای دانشآموزان

شیوه ارزشیابی توصیفی انجام میشود.
پایه دوم ابتدایی در ٔ
همانطور که میدانید آموختههای دانشآموزان در ٔ
همه دروس به ٔ
ویژه معلمان پایه اول و دوم ابتدایی» کُد 53/5
برای آشنایی بیشتر با این شیوه میتوانید به کتاب «راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفیٔ ،
مراجعه کنید.
صفحهبعد ارائه
پایه دوم در دو
ٔ
در اینجا به منظور اختصار ،جدول اهداف ،نشانههای تحقق و سطوح عملکردی درس قرآن ٔ
میشود.
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عناوین کارنامه

اهداف کلی شمارۀ دروس نشانههای تحقق

کلیه دروس

 17ــ ٤

مهارت روخوانی کلمات و عبارات
قرآنی کتاب درسی

مهارت روان خوانی
سورههای کتاب درسی

روخوانی

قرائت

خواندن
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جدول اهداف ،نشانههای تحقق و سطوح عملکرد درس «قرآن» پایۀ دوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی  96ـ 95
سطوح عملکرد
خیلی خوب کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحیح 1و شمرده میخواند.
خوب

بیشتر کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحیح و شمرده میخواند.

قابل قبول برخی از کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحیح و شمرده میخواند.
نیازمند
آموزش

با کمک معلم کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را شمرده میخواند.

سورههای کتاب درسی را روان و معمولی میخواند .حداقل یک
سوره دلخواه را از حفظمی خواند.
ٔ

سورههای کتاب درسی را روان وتقریب ًا آهنگین میخواند .حداقل یک
سوره دلخواه را از حفظ می خواند.
ٔ

سوره دلخواه را از حفظبخواند.
خیلی خوب سورههای کتاب درسی را روان و آهنگین میخواند .حداقل دو
ٔ
خوب
قابل قبول
نیازمند
آموزش

در خواندن سورهها از روی کتاب ،به صورت روان و معمولی ،به راهنمایی مع ّلم نیاز دارد.

تذکر :تعریف و بیان قواعد روخوانی در ارزیابی مورد نظر نیست ،بلکه کاربرد و رعایت عملی آنها کافی است.

1ــ صحیح خوانی یعنی خواندن کلمات ،عبارات و آیات قرآن کریم با رعایت عملی قواعد خواندن قرآن.

ــ خواندن صحیح و شمرده کلمات
و عبارات  1قرآنی کتاب درسی
ــ خواندن سورههای کتاب درسی
به صورت
روان و معمولی و حفظ سوره

شمارۀ دروس

کلیه دروس
ٔ

17ــ4

17 ،16، 15 ،13، 10 ،8

اهداف کلی

عمل به آداب خواندن
قرآن کریم

درک پیام های قرآنی

آشنایی با
داستان های قرآنی

عناوین کارنامه

آداب خواندن قرآن

پیام قرآنی

داستانهای قرآنی

آموزههای قرآنی
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اولیه 1خواندن قرآن را رعایت میکند.
خیلی خوب آداب ٔ
خوب

اولیه خواندن قرآن را رعایت میکند.
بیشتر آداب ٔ

اولیه خواندن قرآن را رعایت میکند.
قابل قبول برخی از آداب ٔ
نیازمند
آموزش

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

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

متن و ترجمه پیام قرآنی را از روی کتاب درسی میخواند و میتواند برخی از مفاهیم و مصادیق آن را با زبان کودکانه بازگوکند.

متن و ترجمه پیامهای قرآنی را از روی کتاب درسی میخواند و در بیان مفهوم و مصداق آن پیوسته به کمک معلم نیازمند است.

قابل قبول متن و ترجمه پیام قرآنی را از روی کتاب درسی میخواند و میتواند با راهنمایی معلم ،مفهوم و مصداق آن را با زبان کودکانه
بازگوکند.
نیازمند
آموزش
خیلی خوب داستانهای کتاب را با ذکر جزئیات به زبان خودش بازگو میکند.
خوب
داستانهای کتاب را به صورت کلی به زبان خودش بازگو میکند.

قابل قبول داستانهای کتاب را با کمک تصاویر به صورت کلی به زبان خودش بازگو میکند.
نیازمند
آموزش
در بیان داستانهای کتاب پیوسته به کمک معلم نیازمند است.

پایه 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 اولیهای که انتظار می رود دانش آموزان ٔ

نشانههای تحقق
ــ رعایت آداب خواندن
قرآن کریم
ــ خواندن متن پیام و ترجمه آن از روی کتاب
درسی و بیان مصادیق پیام
ــ بیان داستانهای کتاب درسی
به زبان ساده

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
مطالعه کلیات روش تدریس در
اجمالی روش تدریس هر قسمت بسنده شده است .از این رو در صورت نیاز ،ضمن
ٔ
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
جلسه اول هر درس اهداف و روش های تدریس و اقدامات مربوط به
یادگیری مربوط به آن درس انجام می شود .در
ٔ
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.
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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 بخشهای دارای حرف ساکن
5ــ یادآوری قرائت سورههای توحید و کوثر
6ــ تقویت عالقه به یادگیری قرآن و خواندن مستمر آن

روش تدریس و ارزشیابی
جلسۀ اول
جلسه آموزش قرآن بهتر است
1ــ جشن قرآن :اولین
ٔ
برنامه مخصوص و مناسب شروع شود؛ به طور مثال ،از چند
که با
ٔ
نفر بخواهید که هر کدام یک سوره از سورههایی را که سال گذشته
آموختهاند برای همکالسیهای خود بخوانند .در صورت امکان مانند
پایه اول ابتدایی جشن مختصری برگزار کنید و از
جشن آغازین قرآن ٔ
دانشآموزان ،متناسب با امکانات موجود پذیرایی کنید .با بیان ساده
درباره اهمیت و ارزش یادگیری قرآن صحبت کنید و بگویید امسال
ٔ
با آموزش قرآن بیشتر آشنا میشوید ،بهگونهای که انشاءالله در پایان
سال قادر خواهید بود آیات و عبارات قرآنی را بخوانید .سعی کنید
خاطره خوشی
درس قرآن بهگونهای آغاز شود که دانشآموزان از آن
ٔ
داشته باشند.
همه دروس در پایان هر
2ــ انس با قرآن در خانه :در ٔ
جلسه ،دانشآموزان را به انجام تکلیف انس با قرآن در خانه ،تشویق
کنید.
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اول
جلسه ی ّ

اول
درس ّ

دانش آموزان عزیز !

ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم.
امیدواریم در سال جدید تحصیلی ،برای یادگیری سورهها 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 یاددارید ،برای دوستان خود بخوانید؟
 -كدام یک از شما می تواند یكی از داستان های كتاب آموزش قرآن كالس ا ّول را

برای دوستان خود تعریف كند؟

2

جلسۀ دوم
1ــ یادآوری دو سورۀ توحید و کوثر

ــ جمعخوانی آهنگین دانشآموزان
ــ خواندن انفرادی دانشآموزان داوطلب
2ــ آموزش الف کوچک ( ٰ ) :برای آموزش الف کوچک ( ٰ ) بدین گونه عمل کنید:
ابتدا شکل «آ» را روی تخته بنویسید و از دانشآموزان بخواهید که آن را بخوانند؛ پس از خواندن ،روبهروی «آ» شکل «ا» را
بنویسید و از دانشآموزان بخواهید که آن را بخوانند؛ پس از خواندن دانشآموزان ،با تخته پاککن کمکم از پایین شکل «ا» را پاک
اندازه الف کوچک برسد.
کنید تا کوتاهتر شود و از دانشآموزان بخواهید تا آن را بخوانند .این کار را آن قدر ادامهدهید تا شکل «ا» به
ٔ
سپس میگویید :بچهها «آ» کوچک شد ّاما آیا صدایش عوض شد؟
آنها پاسخ خواهند داد :خیر؛ آنگاه میگویید پس «آی کوچولو» همان صدای «آ» را میدهد .بچهها! آی کوچولو باالی
حرفها میآید .حاال این ترکیبها را بخوانید.
(ترکیب چند حرف را با الف کوچک روی تخته بنویسید تا دانشآموزان به طور دستهجمعی آنها را بخوانند).
ٰبـ

ٰتـ

ٰد

ٰر

سـ
ٰ

هـ
ٰ

ٰلـ

ٰیـ

ٰمـ

3ــ آموزش لوحۀ ترکیب حروف با حرکات:
اشاره معلم
ــ خواندن دستهجمعی دانشآموزان از روی لوحه با
ٔ
ــ خواندن تعدادی از دانشآموزان به صورت انفرادی از روی
اشاره معلم
لوحه با
ٔ

4ــ خواندن از روی کتاب:

ــ خواندن هر سطر از جدول از روی کتاب توسط دانشآموزان
به صورت انفرادی و خط بردن سایر دانشآموزان
تذکر
لوحه بعدی را با سرعت کمتر اشاره کنید و
1ــ این لوحه و چند ٔ
آموزش دهید تا دانشآموزان ضعیفتر نیز فرصت کافی برای خواندن
صحیح داشته باشند.
2ــ از دانشآموزان قویتر نیز بخواهید که از جلو افتادن در
اشاره شما بخوانند.
خواندن بخشها بپرهیزند و همزمان با
ٔ
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جلسهی دوم
جمع خوانی

سورههای توحید و کوثر را كه در سال گذشته آموختهاید ،همه باهم به صورت دسته جمعی بخوانید.

 -1كلمات زیر را بخوانید.

آموزش لوحه

ا

آ

ٰ

َ
قـال

آ َد َم

 -2حروف الفبا را با همه ی حركت ها ،با اشارهی معلم بخوانید.

َا

ِا

ُا

آ

اٰ

ایـ

اى

او

َبـ

بِ ـ

َتـ

ِتـ

ُبـ

بـا

ب ٰـ

بـیـ

بـى

بـو

ُتـ

تـا

ت ٰـ

تـیـ

تـى

تـو

َثـ

ِثـ

ثُـ

ثـا

ث ٰـ

ثـیـ

ثـى

ثـو

َجـ

ِجـ ُجـ

جـا

ج ٰـ

جـیـ جـى جـو

حـا

ح ٰـ

حـیـ حـى حـو

َخـ

ِخـ خُ ـ

خـا

َد

ِد

خ ٰـ

خـیـ خـى خـو

ُد

دا

دٰ

َحـ

4

هـذا
ٰ

ِحـ ُحـ

دیـ

دى

دو

جلسۀ سوم
جلسه قبل را مرور کنید.
در ابتدای هر جلسه ،ضمن کسب اطمینان از انجام تکلیف انس با قرآن در خانه ،آموختههای
ٔ

1ــ آموزش پیام قرآنی

الـر ۡح ٰمـن :بخشنده
َّ

حـیم
الـر ۡح ٰم ُ
ـن َّ
ـو َّ
الـر ُ
ُه َ
خدا بخشنده و مهربان است.
الـرحـیم :مهربان
َّ

مراحل آموزش پیام

کلمه معناشده همراه با معنای آنها ،توسط چند دانشآموز داوطلب خوانده میشود.
1ــ پیام قرآنی و
ترجمه آن و نیز دو ٔ
ٔ
2ــ آموزگار شعر را آهنگین برای دانشآموزان میخواند ،سپس از دانشآموزان میخواهد شعر را همخوانی کنند.
درباره این پیام گفتوگو میکنند.
3ــ دانشآموزان در گروههای دو یا سه نفره
ٔ
4ــ از چند گروه بخواهید نتایج گفتوگوی خود را برای کالس بیان کنند.
نکته :در صورتی که توضیحات دانشآموزان ارتباط مناسبی با پیام نداشت آموزگار با پرسشهای مناسب آنان را به مفهوم
پیام هدایت کند.
جلسهی سوم

پیام قرآنی
حیم
ـم ُ
ـن َّ
ـو َّ
الـر ُ
الـر ۡح ٰ
ُه َ
خـدا بخـشنـده و مهـربان است.

لـرحیم  :مهـربان
َا َّ

ـمن  :بخـشنـده
َا َّ
لـرحۡ ٰ

سورهی بقره  ،آیهی 163

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

داده هب ما گوش و زبان

خدا ی خوب و مه ربان

چش

بخشیده ما را دل و جان

م و سر و دست و داهن

رُ
ما زنده ایم و پ توان

از لطف و نعمت اهی او

عباس یمینی شریف
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2ــ آموزش روخوانی عبارات از روی لوحه

اشاره معلم
ــ خواندن دستهجمعی عبارات از روی لوحه توسط دانشآموزان با
ٔ
اشاره معلم
ــ خواندن تعدادی از دانشآموزان به صورت انفرادی از روی لوحه با
ٔ
تذکر :دانشآموزان هنگام بخشخوانی ،صدای « ِـــ » قبل از «ی» را در کلماتی مانند ِ«هـی» و «ر ِ
واسـی» مانند سایر کسرهها
َ
َ
َ
شیوه خواندن غلط نیست؛ هر چند به تدریج در خواندن شمرده و روان کلمات میآموزند که این صدا را به صورت
میخوانند .این ٔ
«ای» بخوانند.
3ــ خواندن از کتاب :خواندن هر سطر از عبارات قرآنی از روی کتاب توسط دانشآموزان به صورت انفرادی و خط بردن
سایر دانشآموزان.
دو نکتۀ مهم
نحوه خواندن این است که دانشآموز با دیدن هر بخش از کلمه همان بخش را با صدای بلند بخواند؛ الزم نیست
1ــ مناسبترین ٔ
تمام بخشهای یک کلمه را در ذهنش جمع کند و سپس آن کلمه را یکجا بخواند.
ِ
2ــ
سرعت طی کردن مراحل بخشخوانی ،شمردهخوانی و روانخوانی 1به استعدادهای فردی و مقدار تمرین دانشآموزان
همه آنها در یک زمان به این مهارت دست یابند ،از ایجاد
بستگی دارد .با دادن فرصت الزم به دانشآموزان و عدم انتظار از این که ٔ
اضطراب و احساس عدم موفقیت جلوگیری کنید.

آموزش لوحه

عبارات قرآنی را از روی لوحه بخش بخش بخوانید.

آد ُم
1ــ قـا َل یـا َ
هـذا ِكـتـابُـنـا
2ــ ٰ

هـارون
خـاه
َ
3ــ َو َا ُ
ـصـاى
قـال ِهـى َع
4ــ
َ
َ َ
 5ــ و جـع َـل لَـهـا ر ِ
واسـى
َ َ َ
َ
َ

انس با قرآن در خانه
این دو عبارت قرآنی را بخوان.

1ــ َ
نوح
قال یا ُ

ُـسـکی
2ــ َصـالتی َو ن ُ

8

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

18

جلسۀ چهارم
«سـرِ ،دلُ ،قـم» را روی تخته بنویسید و از دانشآموزان بخواهید آنها را بخوانند .آنگاه
1ــ آموزش عالمت سکون :کلمات َ
«سـر» اشاره کنید و بپرسید« :آیا این حرف دارای یکی از حرکات َ«ــ ِـــ ُـــ ـا ـو ـی» است؟
به حرف «ر» در ٔ
کلمه َ
دانشآموزان پاسخ خواهند داد :خیر.
درباره حروف «ل» و «م» در کلمات ِ«دل» و « ُقـم» بپرسید .پس از پاسخ دانشآموزان ،با اشاره به حروف «ر» و «ل»
همینگونه
ٔ
(ـــ) میگذارند .آنگاه عالمت سکون
و «م» در کلمات فوق بگویید در قرآن روی این حروف که هیچ حرکتی ندارند ،یک عالمتی مانند ۡ
را روی حروف مذکور بنویسید و برای دانشآموزان 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.
ِ
ِ
(ـــ)
سپس کلمات «ل َ ۡـم»« ،م ۡ
«ـــ ـــ ُـــ» به عالمت سکون ۡ
ـن» و « ُق ۡـل» را از روی تخته نشان دهید و با اشاره از حرکت کوتاه َ
از دانشآموزان 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 دانشآموزان ،هر کدام یک سطر از جدول را از روی کتاب خود ،برای کالس میخوانند.
2ــ آموزش لوحۀ عبارات قرآنی
اشاره معلم
ــ خواندن دستهجمعی عبارات از روی لوحه با
ٔ
ــ خواندن تعدادی از دانشآموزان به صورت انفرادی
اشاره معلم
از روی لوحه با
ٔ
3ــ خواندن از روی کتاب :خواندن هر سطر از عبارات
قرآنی از روی کتاب توسط دانشآموزان به صورت انفرادی و خط بردن
سایر دانشآموزان
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.
  5ــ انس با قرآن در خانه :یادآوری انجام این تکلیف در
خانه

جلسهی چهارم

تركیب های زیر را با اشارهی مع ّلم از روی لوحه ،بخش بخش بخوانید.

آموزش لوحه

َابۡـ

ِابۡـ

َا ۡجـ ِا ۡجـ
َا ۡد ِا ۡد
َا ۡز ِا ۡز
َا ۡصـ ِا ۡصـ
اَظۡ ِاظۡ
َافۡـ ِافۡـ
فرد خوانی

ـن
ِم ۡ

ل َۡـم
اُبۡـ

َا ۡتـ

ِا ۡتـ

ا ُۡجـ َا ۡحـ ِا ۡحـ
ا ُۡد َا ۡذ ِا ۡذ
ا ُۡز َا ۡسـ ِا ۡسـ
ا ُۡصـ َا ۡضـ ِا ۡضـ
اُظۡ َا ۡعـ ِا ۡعـ
ُافۡـ َا ۡقـ ِا ۡقـ

ق ۡ
ُـل
ُا ۡتـ

َا ۡثـ

ِاثۡـ ُا ۡثـ

ا ُۡحـ َا ۡخـ ِا ۡخـ ُا ۡخـ
ُا ۡذ َا ۡر ِا ۡر ا ُۡر
ا ُۡسـ َا ۡشـ ِا ۡشـ ا ُۡشـ
ا ُۡضـ َا ۡط ِا ۡط اُطۡ
ا ُۡعـ َا ۡغـ ِا ۡغـ ُا ۡغـ
ُا ۡقـ َاكۡـ ِاكۡـ ُاكۡـ

اكنون هر كدام یک سطر از جدول باال را از روی كتاب خود بخوانید.
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درس دوم
تشدید ،حروف ناخوانا و اتصاالت
اهداف

1ــ یادآوری قرائت سورههای 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 عالق ه به یادگیری قرآن و خواندن مستمر آن

روش تدریس و ارزشیابی
1ــ یادآوری سورۀ ناس

جلسۀ اول

ــ جمعخوانی آهنگین دانشآموزان
ــ خواندن انفرادی دانشآموزان داوطلب

2ــ آموزش لوحۀ عبارات قرآنی

اشاره معلم
ــ خواندن دستهجمعی دانشآموزان از روی لوحه با
ٔ
ــ خواندن تعدادی از دانشآموزان به صورت انفرادی از روی لوحه
اشاره معلم
با
ٔ

درس دوم
یادآوری سورهی ناس

جمع خوانی

تركیبهای زیر را با اشارهی مع ّلم از روی لوحه بخش بخش بخوانید.

آموزش لوحه

ا ََّبـ

3ــ خواندن از روی کتاب

َا َّتـ

ــ خواندن هر سطر از عبارات قرآنی از روی کتاب توسط دانشآموزان
به صورت انفرادی و خط بردن سایر دانشآموزان
نحوه خواندن دانش آموزان و درج ثبت آن در دفتر
ــ ارزیابی معلم از ٔ
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

َا ثَّـ
ا ََّجـ
َا َّد

َا َّز
ا ََّسـ

ا ََّشـ
ا ََّصـ

ا ََّضـ

فردخوانی

اول
جلسهی ّ

َا ّبِـ
ا َّتِـ

اَثِّـ

ا ِ َّجـ
ا َِّد

َا ّ ِز

ا َُّبـ

ا َّبـا

ا َّبـى

ا َّبـو

َاتُّـ

َا ّتـا

َا ّتـى

َا ّتـو

َاثُّـ

َاثّـا

َاثّـى

َاثّـو

ا َُّجـ

ا َّجا

ا َّجی

ا َّجـو

َا ُّد

ا َّدا

ا َّدی

اَد ّو

ا ّ َِسـ

َا ُّز

َا ّزا

َا ّزى

َا ّزو

ا َُّسـ

ا َّسـا

ا َّسی

ا َّسـو

ا ِ
َصـ
ّ

ا َُّصـ

ا َّصـا

ا َّصی

ا َّصو

ا ّ َِشـ

ا ِّ
َضـ

ا َُّشـ

َضـ
ا ُّ

ا َّشـا

ا َّضـا

ا َّشی

ا َّضی

ا َّشـو
ا َّضو

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

انس با قرآن در خانه
سه كلمهی دارای تشدید را از كتابهای درسی انتخاب كرده و در این جا بنویس.
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جلسۀ دوم
جلسه
1ــ پرسش :با پرسش از دانشآموزان از انجام تکلیف انس با قرآن در خانه ،اطمینان حاصل کرده و از آموختههای
ٔ
قبل ارزشیابی کنید.
سوره فلق به روش سورههای قبل
2ــ یادآوری :یادآوری قرائت
ٔ
کلمه « بـ ّنـا » را روی تخته بنویسید
3ــ یادآوری تشدید :برای یادآوری خواندن حرف دارای تشدید به روش زیر عمل کنیدٔ .
و از دانشآموزان بخواهید آن را بخوانند .پس از خواندن ،از آنها بپرسید «در این کلمه چند حرف « نـ » خواندیم؟» اگر پاسخ درست
کلمه « بـ ّنـا » توجه دانشآموزان را به این که دو حرف نون در این کلمه تل ّفظ میشود ،جلب
ندادند ،آموزگار با بخشبخش خواندن ٔ
اشاره او دانشآموزان این کلمه را به صورت دستهجمعی بخوانند.
کلمه « َر ِ ّب » را روی تخته مینویسد تا با
میکند .آنگاه آموزگار ٔ
ٔ
(ـــ)
برای کسب مهارت کافی در خواندن حرف دارای تشدید اوال ً از حرکت کوتاه قبل از حرف مشدد ،به عالمت تشدید ّ
اشاره کنید؛ ثانیاً پس از اشاره به عالمت تشدید (ـــ) حتماً کمی مکث کنید ،سپس به بخش بعدی اشاره کنید .این ِ
مکث بین دو اشاره
ّ
مشدد ،نقش مهم و اساسی دارد.
در کسب مهارت الزم در خواندن حرف ّ
َر ِّب
توجه کنید برخی از دانشآموزان این مکث را رعایت نمیکنند و سریع میخوانند .آموزگار باید از آنها بخواهد که در خواندن
اشاره معلم نخوانند.
اشاره او بخوانند و جلوتر از
به صورت دستهجمعی ،همراه
ٔ
ٔ
اشاره معلم
4ــ آموزش روخوانی لوحه :خواندن دستهجمعی و سپس انفرادی دانشآموزان از روی لوحه با
ٔ
تذکر :برای تقویت مهارت خواندن حرف دارای تشدید ،خوب
است در لوحههای اولیه ،گاهی با پرسش از دانشآموزان ،دوبار خواندن
حرف مشدد یادآوری شود.
جلسهی دوم

یادآوری سورهی فَـلَـق

جمع خوانی

سورهی فلق را بهصورت دستهجمعی بخوانید.

آموزش لوحه

  5ــ خواندن از روی کتاب

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

َر ِ ّب

1ــ خواندن هر سطر از عبارات قرآنی از روی کتاب توسط
دانشآموزان به صورت انفرادی
نحوه خواندن دانش آموزان و ثبت
2ــ ارزیابی معلم از
ٔ
امتیازات مثبت در دفتر ثبت فعالیت ها طبق دستورالعمل بخش اول کتاب

َربّـی

1ـ
٢ـ
٣ـ

فرد خوانی

6ــ تذکر انجام تکلیف انس با قرآن در خانه

ِا َّن

کُ ُّـل

ث ُ َّـم

ـمـا
لَ ّ

ّـون
یُ َ
ـصـل َ

ُر َّد ۡت

ـرون
ل َ َـعـ َّل ُ
ـه ۡـم ی َ َـتـ َفـ َّک َ
َربَّـنـا تَـ َقـبَّ ۡـل ِمـ ّنـا
فَ ِ
ـك
ـح ۡـم ِـد َرِب ّ َ
ـح ِب َ
َ
ـسـبّ ۡ

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

انس با قرآن در خانه
عبارات قرآنی باال را یک بار بخوان.

12

21

جلسۀ سوم
1ــ پرسش از آموختههای جلسۀ قبل
2ــ آموزش پیام قرآنی

ترجمه آن توسط چند دانشآموز داوطلب
ــ خواندن پیام قرآنی و
ٔ
درباره معنی و تصاویر پیام ،در گروههای دو یا سه نفره
ــ بحث و گفتوگوی دانشآموزان
ٔ
ارائه نتایج بحث و گفتوگو توسط دو یا چند گروه به کالس
ــ ٔ
انتظار میرود دانشآموزان به این نکات اشاره کنند:
ِ
خداوند مهربان و بخشنده ،قرآن را به پیامبر یاد داد.
ــ
ــ خدا به انسان یاد داد که چگونه قرآن بخواند.
3ــ آموزش روخوانی لوحه و توجه به حروف ناخوانا :خواندن دستهجمعی و سپس انفرادی دانشآموزان از روی لوحه
اشاره معلم
با
ٔ
دو نکته

1ــ یادآوری ناخوانا بودن حروف آبیرنگ ،با طرح سؤال مناسب
از دانشآموزان
2ــ توجه داشته باشید در کلمات این لوحه و نیز هرگاه الف
کوچک روی یک حرف ناخوانا مانند «ی» باشد اشاره به الف کوچک
به صورت متحرک از حرف قبل به سوی ِ
الف کوچک انجام میشود.

جمع خوانی

جلسهی سوم

یادآوری سورهی َنـصـر

پیام قرآنی
ُـر َآن
َلـر ۡح ٰـم ُ
ا َّ
ـن َعلَّ َـم ا ۡلـق ۡ

خدای بخشنده  ،قرآن را به ما یاد داد.
الرحمٰ ن ،آیهی  1و 2
سورهی ّ

4ــ خواندن از کتاب

1ــ خواندن هر سطر از عبارات قرآنی از روی کتاب توسط
دانشآموزان به صورت انفرادی و خط بردن سایر دانشآموزان
2ــ ارزش یابی مستمر و ثبت امتیازات مثبت دانش آموزان در
دفتر ثبت فعالیت ها طبق دستورالعمل بخش اول کتاب

با كمک تصویر دربارهی این پیام قرآنی با هم گفتوگو كنید.

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 سورههای قبلی
3ــ آموزش روخوانی عبارات دارای اتصال از روی لوحه :خواندن دستهجمعی و سپس انفرادی دانشآموزان از روی
اشاره معلم
لوحه با
ٔ
مشدد قرار دارد .برای آموزش این نوع
همان طور که میدانید در عبارات دارای اتصال ،حروف ناخوانا ،قبل از حرف ساکن یا ّ
عبارات از حرکت کوتاه قبل از حروف ناخوانا به عالمت سکون یا تشدید اشاره میکنیم .هنگام اشاره ،روی عالمت سکون یا تشدید
کمی مکث کنید تا دانشآموزان ،در خواندن عبارات دارای اتصال ،مهارت الزم را به دست آورند.

4ــ خواندن هر سطر از عبارات قرآنی از روی کتاب توسط دانشآموزان به صورت انفرادی
نکته :حرکت آخر هر عبارت ،در لوحه به رنگ مشکی و معمولی نوشته شده تا هنگام بخشخوانی عبارات لوحه ،آن حرکات
خوانده شود؛ اما همین حرکات در کتاب به رنگ آبی نوشته شده است .دانشآموزان هنگام خواندن عبارات از روی کتاب که معموال ً
به صورت شمرده و آرام میخوانند ،آخر هر سطر وقف میکنند و
حرکت آبیرنگ آخر عبارت را نمیخوانند .ضمناً دانشآموزان به
جلسه ی چهارم
طور غیرمستقیم با چگونگی وقف کردن در آخر عبارات به تدریج و
به صورت غیرمستقیم آشنا میشوند.
جمع خوانی

آموزش لوحه

1ـ

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

2ـ
3ـ
4ـ

  6ــ یادآوری انجام تکلیف انس با قرآن در خانه

5ـ

فرد خوانی

یادآوری سورهی كَـو َثـر

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

ـم ُـد
َالـل ُّٰـه َّ
الص َ

ِ
ـمیـن
َر ّب الۡـعال َ َ
اعـبُ ُـدوا الـل َّٰـه
َا ِن ۡ
الـزیـ ِ
و الـ ّت ِ
تون
ـیـن َو َّ ۡ
َ

دود
ـفور ال َۡـو ُ
َو هُ َـو الۡـ َغ ُ
اكنون هركدام از شما یک سطر از عبارات قرآنی باال را از روی كتاب خود ،بخوانید.

انس با قرآن در خانه
این دو پیام قرآنی را بخوان و زیر کلمات شبیه به هم خط بکش.

1ـ بِس ِ ِ
حیـم
الـر ِ
ـمـنِ َّ
ـم الـلّٰـه َّ
ۡ
الـر ۡح ٰ

حیم
ـم ُ
ـن َّ
ـو َّ
الـر ُ
الـر ۡح ٰ
2ـ ُه َ
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درس سوم

سورۀ حمد  /ﻙ
اهداف

سوره حمد
1ــ توانایی روخوانی
ٔ
2ــ توانایی خواندن کلمات و عبارات قرآنی دارای حرف «ﻙ»
درباره نیکوکاران
3ــ آشنایی با پیام قرآنی
ٔ
سوره حمد
4ــ عالقه به خواندن زیبا و آهنگین
ٔ
5ــ تقویت عالق ه به یادگیری و خواندن مستمر قرآن کریم

روش تدریس و ارزشیابی

جلسۀ اول

اشاره معلم
1ــ آموزش روخوانی سورۀ حمد :خواندن دستهجمعی آیات سوره از روی لوحه به صورت بخشبخش با
ٔ
2ــ خواندن انفرادی دانشآموزان از روی لوحه با اشارۀ معلم
3ــ آموزش نماد « ﻙ » :حرف «ک» را روی تخته بنویسید و از دانشآموزان بخواهید تا آن را بخوانند .آنگاه شکل «ﻙ»
را روبهروی «ک» بنویسید و بگویید در کلمات قرآنی حرف «ک» به صورت « ﻙ » نوشته میشود .در این هنگام به این دو حرف
اشاره کنید .سپس از دانشآموزان بپرسید شکل « ﻙ » چه صدایی دارد؟
درس سوم
دانشآموزان پاسخ میدهند :ﻙ .آنگاه این شکل را با حرکات کوتاه ( َـــ ِـــ ُـــ )
نوشته از آنها بخواهید که این ترکیبات را بخوانند.
اول
جلسهی ّ

آموزش لوحه

سورهی َحمـد را از روی لوحه ،با اشارهی مع ّلم بخش بخش بخوانید.

سورهی َحـمـد

َﻙ

ِﻙ

ِ
الـرحـیـمِ
الـر ۡحـ ٰم ِـن َّ
1ـ ِبـ ۡسـمِ الـلّٰـه َّ
ِ
ِ
ِ
ـمـیـن
 2ـ َالۡ َ
ـح ۡـم ُـد لـلّٰـه َر ّب الۡـعـال َ َ
ِ
الـرحـیـمِ
ـن
م
ـ
ح
ٰ
َّ
 3ـ ا َّ
َلـر ۡ
4ـ مـا ِل ِ
الـد ِ
ىـن
ـك ى َ ۡـومِ ٭ ّ
ِ
ِ
ـعـیـن
ـاك ن َ ۡـعـبُ ُـد َو ای ّ َ
 5ـ ای ّ َ
ـاك ن َ ۡ
ـس َـت ُ
ِ
ِ
ِ
ـقـیـم
الـص َ
 6ـ ا ۡهـدنَـا ّ
ـراط الۡ ُ
ـم ۡ
ـس َـت َ
ـت َعـلَ ۡـی ِـه ۡـم
ـم
ـع
ن
ا
ـذیـن
َ
 7ـ ِص َ
ۡ
ـراط ال َّ َ َ ۡ َ
ِ
ّـیـن
ـمـ ۡغ
ـضـوب َعـلَ ۡـی ِـه ۡـم َو َ ّ
َغ ۡـی ِـر الۡ َ
الـضـال َ

ُﻙ

تذکر :معلم میتواند نماد جدید را قبل از آموزش سوره یا هنگام
رسیدن به کلمهای که دارای این نماد است تدریس کند.

ك

ک

َك

ِك

ُك

اكنون سورهی َحمـد را از نوار با کتاب گویا گوش كنید و با نشان دادن خط همراه با آن بخوانید.
انس با قرآن در خانه
سورهی حمد را از نوار یا کتاب گویا گوش كن و سعی كن شبیه آن بخوانی.
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٭ همان طور كه مى دانید اگر بعد از « َـــ » ،واو ساكن بیاید (ـَـ ۡو) واو نرم تر تلفظ مى شود؛ مانند تلفظ َ«ی ۡو ِم» در نوار .توجه دانش آموزان را به این گونه تلفظ جلب كنید.

4ــ گوش دادن به قرائت سورۀ حمد
ــ بخش قرائت سوره همراه با اشاره کلی معلم به زیر کلمات از روی لوحه و خواندن دستهجمعی دانشآموزان طبق دستورالعمل
(گوش دادن ،زمزمه و بلند خواندن)
سوره حمد از روی کتاب توسط دانشآموزان داوطلب ،حتیاالمکان نزدیک به قرائت پخش شده
ــ خواندن
ٔ
تذکر :خوب است در جلسات اولیه هنگام پخش قرائت ،معلم از روی لوحه اشاره کند و پس از پیشرفت تدریجی دانشآموزان،
هنگام پخش قرائت ،دانشآموزان میتوانند از روی کتاب خود خط ببرند.
  5ــ انس با قرآن در خانه :دانشآموزان را به انجام تکلیف انس با قرآن در خانه تشویق کنید.

جلسۀ دوم

1ــ با پرسش از دانشآموزان ،از انجام تکلیف انس با قرآن در خانه مطمئن شوید.
سوره حمد و خواندن دستهجمعی دانشآموزان همراه با خط بردن از روی کتاب
2ــ پخش قرائت
ٔ
سوره حمد از روی کتاب به صورت انفرادی
3ــ پرسش
ٔ
لوحه کلمات و عبارات
4ــ آموزش ٔ
اشاره معلم از روی لوحه
ــ خواندن دستهجمعی دانشآموزان به صورت بخشبخش با
ٔ
ــ خواندن انفرادی دانشآموزان از روی کتاب
جلسهی دوم
سورهی حمد از روی كتاب خود و گوش کردن نوار ،آن را ابتدا دسته جمعی و
  5ــ یادآوری انجام تکلیف انس با قرآن دربا نگاه به
خانه

سورهی َحمـد را از روی لوحه ،با اشارهی مع ّلم بخش بخش بخوانید.

سپس انفرادی بخوانید.

آموزش لوحه

این عبارات قرآنی را از روی لوحه ،با اشارهی مع ّلم ،بخش بخش بخوانید.

َص ۡـد َر َك

ـك
َعـلَ ۡـی َ
ِ
ـك َان َ ۡـبـنـا
1ـ َو ال َ ۡـی َ
ِ
ـك
ـم ِـت َ
2ـ َو َا ۡدخـ ۡلـنـا فـی َر ۡح َ
3ـ و َا لۡ ِـق مـا فـى ی ِ
ـك
ـمـیـن َ
َ
َ
ـك ِكـدنـا ِ
ِ
ـیـوس َـف
ل
ٰل
ـذ
4ـ كَ َ ۡ
ُ
فرد خوانی

كنون سورهی َحمـد را از نوار با کتاب گویا گوش كنید و با نشان دادن خط همراه با آن بخوانید.

م ِـل ِ
ـك
َ

ـك
ت َ ۡـم ِـل ُ

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

انس با قرآن در خانه

سورهی حمد را بخوان و تعداد کلمههای دارای حرف « ك » را بنویس.
……… کلمه
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1ــ پرسش از مطالب جلسۀ قبل

جلسۀ سوم

2ــ آموزش پیام قرآنی

ترجمه آن توسط چند دانشآموز داوطلب
ــ خواندن پیام قرآنی و
ٔ
درباره معنا و تصاویر پیام ،در گروههای دو یا سه نفره
ــ بحث و گفتوگوی دانشآموزان
ٔ
ارائه نتایج بحث و گفتوگو توسط دو یا چند گروه به کالس
ــ ٔ

انتظار میرود دانشآموزان به این نکات اشاره کنند:
ــ نمونهای از کارهایی را که خداوند دوست دارد ،نام ببرند.
ــ خداوند انسانهایی را که کار خوب میکنند ،دوست دارد.
ــ به کارهایی که خداوند دوست دارند آنها انجام دهند ،اشاره کنند و …
3ــ خواندن عبارات قرآنی از روی کتاب :دانشآموزان هرکدام یک سطر از عبارات را میخوانند.
تذکر :در این مرحله خواندن به صورت آرام و شمرده یا حداقل به صورت بخشبخش قابل قبول است .دانشآموزان با تمرین
بیشتر ،به تدریج به سطوح باالتر توانایی خواندن دست مییابند.
جلسه ی سوم

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

پیام قرآنی
ـنین
َو الـلّٰـ ُه ُی ِـح ُّ
ـب ا ۡل ُـم ۡح ِـس َ
خدا ،نیكوكاران را دوست دارد.
ُم ۡحـسِ ن :نیكوكار

ِا ّنـا = ِا َّن  +نـا :قطعاً ما
ـری َ +ﻙ :میبینیم تو را
نَ َ
ـراﻙ = ن َ ٰ
ـك :این چنین
ک ٰ
َـذلِ َ
ـجزی :پاداش میدهیم
نَ ۡ
اَح ِ
ـسـنـوا :نیکی کنید
ۡ
ـد :قطعاً
لَـ َق ۡ
ا َۡح َس ِ
ـن تَـ ۡقویم :نیکوترین ساختار ،بهترین آفرینش
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با كمک تصویر دربارهی این پیام قرآنی با هم گفت وگو كنید ،و بگویید نیكوكاران چه كسانی هستند.
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جلسۀ چهارم
1ــ پرسش از مطالب جلسۀ قبل
2ــ خواندن عبارات قرآنی از روی کتاب

الش َهداء» را روی تخته بنویسید و از
الف) به منظور انجام این تمرین ابتدا ترکیبهایی مانند «یا
«س ِ ّی ُد ُّ
صاحب ال ّزمان» یا َ
َ
دانشآموزان بخواهید که آنها را بخوانند .سپس در حالی که توضیح میدهید در این ترکیبها ،برخی از حروف ناخوانا هستند ،حرکت
قبل از حروف ناخوانا را به عالمت حرف خوانای بعد از آنها با فلش متصل میکنید.
ب) هر کدام از دانشآموزان یک سطر از عبارات را میخوانند.
ویژه معلم و برای افزایش آشنایی او با مفاهیم
راهنمای ترجمه :همان طور که در
ٔ
جلسه قبل تذکر داده شد ،راهنمای ترجمه ٔ
عبارات قرآنی است.
ِا ۡجتَـنِـبـوا :اجتناب کنید ،دوری کنید
تـین :انجیر
َو (واو قسم) :سوگند به
ِ
هـا :آن ،او
ـتلـو :تالوت میکنیم ،میخوانیم
ـع َم :چه خوب
نَ ۡ
ن ۡ
َسـحـاب :ابرها
ـثـیر :به حرکت درمیآورد
ِریاح :بادها
ُت ُ
ج) از دانشآموزان 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.

جلسهی چهارم

فرد خوانی

این عبارات قرآنی را بخوانید.

ّـاغـوت
اج َـت ِـنـبُــوا الـط
َ
1ـ َو ۡ
ِ
ـصـیـر
لـی َو ِن ۡـع َـم الـ َّن
ـم ۡـو ٰ
2ـ فَـن ۡـع َـم الۡ َ
ُ
ِ
آیـات الـل ِّٰـه ن َ ۡـتـلـوهـا َعـلَی َ ِ
ـح ِ ّـق
ـك ُ
3ـ ت ۡل َ
ـك بـالۡ َ
ۡ
ِ
ـثـیـر َسـحـابًـا
4ـ َالـل ُّٰـه الَّـذی ی ُ ۡـرس ُـل ِ ّ
الـر َ
یـاح فَ ُـت ُ

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

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

1ـ َو هٰـذَ ا ا ۡل َـبـل َِـد ا ۡلـا ِ
َمیـن

َـاسـ َتـبِ ـقُوا ا ۡلـخَ ۡی ِ
ـرات
2ـ ف ۡ
انس با قرآن در خانه

سعی کن به کمک خانوادهی خود بهتدریج سورهی حمد را حفظ کنی.
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درس چهارم
سورۀ ناس ؛ ﺓ  ،ـﺔ
اهداف

سوره ناس
1ــ توانایی روخوانی
ٔ
2ــ توانایی خواندن کلمات و عبارات قرآنی دارای حرف «ﺓ  ،ـﺔ »
درباره پرهیز از اسراف
3ــ آشنایی با پیام قرآنی
ٔ
سوره ناس
4ــ عالقه به خواندن زیبا و آهنگین
ٔ
5ــ تقویت عالق ه 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 )

اشاره صحیح به بخشهای کلمات و عبارات ،دانشآموزان آیات
با
ٔ
سوره ناس را به صورت دستهجمعی بخشبخش میخوانند ،در سطر شش،
ٔ
ِ
نماد «  ـة» در کلمه «الۡ ِج َّنة» قرار دارد .توجه دانشآموزان را به نماد جدید
جلب کنید ،آنگاه 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 میکنید ،بگویید که صدای آن «ت»
است و شکل «ت» را زیر آنها بنویسید؛ به این صورت:

ـة
ة

ت
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دو یا سه بار صدای آن را تکرار کنید و توجه دانشآموزان را به صدای نماد «  ـة ،ة» جلب کنید .سپس از آنها بپرسید« :صدای
اینها چیست؟» آنها پاسخ میدهند« :ت» .سپس نماد « ـة ،ة » را با حرکات کوتاه (مانند زیر) ترکیب کنید و از دانشآموزان بخواهید
که آنها را بخوانند.
ُة
ـ ُة
ِـة
ـ َة
				
ِة
َة
ادامه سوره را از سطر ششم ،به صورت دستهجمعی بخشخوانی
پس از دو یا سه بار تکرار این عمل ،از دانشآموزان بخواهید ٔ
کنند.
تذکر :چنانچه الزم دیدید میتوانید ابتدا نماد « ـة ،ة » را به روش فوق تدریس کرده ،سپس روخوانی لوحه را شروع کنید.

راهنمای ترجمه ویژۀ معلم
َر َز ۡقنا :روزی دادیم به
ک ُۡم :شما
ال ُت ۡحصوا :نمیتوانید شما

ـم :آنها ،ایشان
ُه ۡ
ِا ۡن :اگر

ِ
ـن :از
م ۡ

ما :آنچه

ـع ّدوا :بشمارید
تَ ُ

ها :آن ،آنها ،او

خست نورزیدند 		
َا ۡن َفـقوا( :در اینجا) خرج کردند لَ ۡم َی ۡق ُترواّ :
جلسه ی دوم
با نگاه به سورهی ناس از روی كتاب خود و شنىدن قرائت ،آن را باهم بخوانىد.

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

آموزش لوحه

ـمـار َة
ِع َ

ِس ۡـد َر ِة

َر ۡح َـم ِـة

ل َۡـىـلَـ َة

ـهـاد ُة
َش َ
َجـنَّـ ُة

 1ـ ال ُق َّـو َة ِاّال ِبـالـل ِّٰـه
ِ
ـمـ ُة الـل ِّٰـه ِهـى الۡ ُـعـ ۡلـىـا
2ـ َو كَـل َ
َ
ـالة و َّ ِ
ـالـص ِ
ـت َح ًّـىـا
3ـ َو َا ۡو صـانـى ِب َّ
الـزکـاة مـا ُد ۡم ُ
َ
فرد خوانی

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

انس با قرآن در خانه
این عبارت قرآنی را بخوان.

ـمـ ِة َر ّبِ َ
َـحـ ِّد ۡث
ـك ف َ
َو َا ّمـا بِـ ِن ۡع َ
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درس پنجم
ـــ ا
ـــً ،
سورۀ فلق ؛ ــٍـٌ ،
اهداف

سوره فلق
1ــ توانایی خواندن
ٔ
سوره فلق
2ــ عالقه به زیبا خواندن
ٔ
3ــ آشنایی با شکلهای مختلف تنوین
4ــ توانایی روخوانی عبارات قرآنی دارای تنوین
همه نعمتها از خداوند است.
  5ــ آشنایی با این پیام قرآنی که ٔ
  6ــ آشنایی با معنای کلمههای «نعمة» و «اللّٰه»

درس پنجم
الفبا را با صدای

آموزش لوحه

ــٍـ

ــِـ ۡن

ٍ

بخوانىد.

ً

ٍا

ٍب

ٍث

ٍج

ٍح

ٍ
ص

ٍ
ض

ٍط

ٍـع
ٍك

ٍغ

ٍـغ

ٍذ

جلسه ی اوّ ل

ٍت
ٍز

ٍر

ٍل
ٍه

ٍم

ٍـه
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َ

ۡن
ٍة

ٍـة

ٍخ
ٍس

ٍش

ٍظ

ٍف
ٍن

ٍى

ٍد

ٍع
ٍق
ٍو

روش تدریس نماد تنوین

پس از ایجاد آمادگی الزم ،قسمتهای مختلف این درس طی مراحل زیر تدریس و ارزشیابی میشود.
آموزش نماد تنوین :1آموزگار برای آموزش نماد تنوین ،ابتدا شکل تنوین مورد نظر را روی تخته مینویسد و از دانشآموزان
ُـــ ← ُا
		
َـــ ← َا
		
میخواهد آن را بخوانند:
ِـــ ← ِا
ِ
ِ
  ن»
«ن» را به « ا »َ « ،ا » و « ُا » اضافه میکند تا دانشآموزان بخوانند .سپس آموزگار میگوید صداهای «  ـــ ۡن»َ « ،ـــ ۡ
آنگاه حرف ۡ
لوحه اول درس را که ترکیب حروف با تنوین « ٍـــ » است،
و « ُــ ۡن » در قرآن به صورت « ٍ  ـــ »  ً « ،ــا » و «  ــٌـ  » نوشته میشود .آنگاه ٔ
اشاره صحیح به
سوره فلق را نصب میکند و با
لوحه
نصب میکند تا دانشآموزان چگونگی خواندن این تنوین را ،تمرین کنند .سپس ٔ
ٔ
ٔ
هر یک از بخشهای کلمات ،از دانشآموزان میخواهد که کلمات را به صورت دستهجمعی و بخشبخش بخوانند.
تذکر
«ش ِ ّـر ّمـا» میخوانند .با نشان دادن «ما» و تشدید نداشتن آن
آیه دوم را ّ
مشدد و به صورت َ
کلمه «ما» در ٔ
ــ گاهی دانشآموزان ٔ
رفع اشکال میشود.
«ش ِـر الـنِّـ ّف ِ
ـاثات» که با نشان دادن تشدید «نّـ» ،صداکشی و بخش کردن آن ،این اشکال
ــ عدم تل ّفظ تشدید «نـ» در عبارت َ ّ
برطرف میشود.

جلسه ی سوم

جلسه ی چهارم
الفبا را با صدای

ٌ

آموزش لوحه

بخوانید.

ٌث

ٌب
ٌج

اٌ

ٌص
ٌـع

غٌ

ذٌ

ٌك

ٌر
ٌض

جمع خوانی

ُ
ٌ
ٌت

ٌح
ٌز

سورهی فَـلَـق

ۡن
ةٌ

ٌخ

ٌط

ٌس
ظٌ

ٌل

ـغ
ٌ
ٌم

ٌف

هٌ

ٌـه

ٌى

ٌن

الفبا را با صدای ً -ا بخوانید.

آموزش لوحه

ًا

ـ ٌة

ٌد
ٌش
ٌع
ٌق
ٌو

ۡن
َ

بًـا

تًـا

ًة

ـ ًة

ثًـا

ًجـا

ًحـا

ًخـا

ًدا

ًذا

ًرا

ًزا

ًسـا

ًشـا

ًصـا

ًضـا

ط ًـا

ظًـا

ًعـا

ًـعـا

ًغـا

ـ ًغـا

فًـا

ًقـا

كًـا

لًـا

ًمـا

نًـا

ًوا

هًـا

یًـا
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١ــ به منظور جلوگیری از طوالنی شدن مبحث تدریس تنوین ها ،هر سه مورد تنوین («ـٍ ـ» و « ٌــ » و ً«ــ 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

آمده است ،تدریس کنید.
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یادآوری 1
اهداف

1ــ تقویت حفظ سورههای آموخته شده
2ــ توانایی خواندن کلمات و عبارات قرآنی دارای تنوین
3ــ شناخت مصداقهای جدیدی از پیامهای قرآنی

روش انجام و بررسی فعالیتها

ــ انجام هر فعالیت به صورت انفرادی ،توسط دانشآموزان
درباره فعالیت انجام شده
ــ گفتوگوی اعضای گروه با یکدیگر
ٔ
نتیجه فعالیتها به کالس و بررسی و ارزشیابی معلم
ارائه ٔ
ــ ٔ
نکتهها
جلسه آموزشی در کالس با نظارت معلم انجام میشود.
1ــ فعالیتهای «یادآوری» در یک
ٔ
شده فوق انجام میشود سپس دانشآموزان به انجام فعالیتهای بعدی میپردازند.
2ــ در هر فعالیت ،ابتدا سه
ٔ
مرحله اشاره ٔ

راهنمای ترجمه ویژۀ معلم

ِ
ـمـا = ِم ۡن  +ما :از آنچه
م ّ

ع ِ
ـمـلوا :عمل کردند ،انجام دادند
َ

یادآوری 1

الیت چهارم :شكل مربوط به هر پیام را به آن وصل كن.
ف ّع ّ

الیت اول :امسال در درس قرآن ،چند سوره آموختهای؟ آنها را نام ببر .یكی از آنها را كه از حفظ هستی ،برای دوستانت بخوان.
ف ّع ّ

الیت دوم :بخوان و رنگ كن.
ف ّع ّ

بادكنکهایی را كه كلمهی داخل آنها تنوین «

ً ا»

بادكنکهایی را كه كلمهی داخل آنها تنوین «
بادكنکهایی را كه كلمهی داخل آنها تنوین «

ٌ
ٍ

1ـ

دارد ،رنگ آبی بزن؛

2ـ

» دارد ،رنگ سبز بزن؛
» دارد ،رنگ قرمز بزن.

3ـ

ُك ٌّل
سول
َر ٍ
ُـلوب
ق ٍ

طـینِ :گل

ـسـ ًنا
َح َ

كـرا
ُش ً
ـتاب
ِك ٌ

َصـال ٌة

و الـلّٰـه ی ِـحب الۡ ِ
ـنین
ُ ُ ُّ ُ
ـم ۡحـس َ
َ
َّ
آن
ـن َعـل َـم الۡـ ُق ۡـر َ
َا َّ
لـر ۡحـ ٰم ُ
و ما ِبـکُـم ِمن ِنعـم ٍـة فَ ِـمـن الـلّٰـهِ
ۡ ۡ ۡ َ
َ
َ

توجه به جدول راهنما ،آیهی مربوط به هر سوره را رنگ كن.
الیت پنجم :با ّ
ف ّع ّ

توجه به جدول راهنما ،آیهی مربوط به هر سوره را رنگ كن.
الیت پنجم :با ّ
ف ّع ّ
سوره

َم ٍ
ـكان

ـمیعا
َج ً

رنگ

حمد
سبز

توحید
آبی

سوره

حمد

توحید

ناس

رنگ

سبز

آبی

زرد

ناس
زرد

فلق

فلق

نارنجی

نارنجی

الص َ
ِاهۡ ـ ِدنَا ِّ
ـقیم
ـراط ا ۡل ُ
ـمسـ َت َ
لَ ۡم َیـ ِلدۡ َو لَ ۡم یولَدۡ

ّـاس
ِـن الۡـجِ ـنَّـ ِة َو الـن ِ
م َ

الیت سوم :این عبارات قرآنی را آرام و شمرده بخوانید.
ف ّع ّ

1ــ و ِلـک ٍُّـل درجات ِ
ـما َع ِـمـلوا
شمرده ٌ
بخوانید .م ّ
قرآنی را آرام و َ َ
ف ّع ّالیت سوم :این عبارات َ
1ــ

34
2

ِ
ِ
ـما َع ِـمـلوا
َو لـکُ ٍّـل َد َر ٌ
جات م ّ

2ــ

2ــ

ِ
ِ
ـش ًـرا ِم ۡن ٍ
طین
ـق ب َ َ
انّی خال ٌ

ِ
ِ
ـش ًـرا ِم ۡن ٍ
طین
ـق ب َ َ
انّی خال ٌ

ـسـ َد
َو م ِۡن شَ ـ ِّر حاسِ ـ ٍد اِذا َح َ
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درس ششم
سورۀ توحید؛ ـهو هو ،ـه ی ه

ی

اهداف

سوره توحید و عبارات قرآنی درس
1ــ توانایی خواندن
ٔ
سوره توحید
2ــ عالقه به زیبا خواندن
ٔ
3ــ آشنایی با نماد واو و یاء کوچک
4ــ توانایی خواندن کلمات و عبارات دارای واو و یاء کوچک
درباره نماز
  5ــ آشنایی با پیام قرآنی
ٔ
کلمه «ذکر»
  6ــ آشنایی با معنای ٔ

روش تدریس نماد «واو» و «یاء» کوچک (اشباع های ضمیر)

سوره توحید از دانشآموزان
آیه
کلمه «لَهو» در آخرین ٔ
آموزش نماد «واو» و «یاء» کوچک به روش زیر :هنگام رسیدن به ٔ
ٔ
بپرسید« :به نظر شما این کلمه چگونه خوانده میشود؟» ممکن است یک یا چند نفر از دانشآموزان بتوانند این کلمه را درست بخوانند؛
در این صورت ،ایشان را تشویق کنید .آنگاه برای آموزش این نماد جدید ،ابتدا شکل صدای «آ» را به صورت زیر بنویسید:
آ←ا←ٰ
آنگاه از ایشان بخواهید این صداها را بخوانند .سپس از آنها سؤال کنید« :آیا وقتی «ا» را کوچک مینویسیم صدایش تغییر
میکند؟» پاسخ میدهند« :خیر» .سپس این دو شکل را زیر شکلهای قبل بنویسید و از آنها بخواهید که این دو شکل را نیز بخوانند.

آ←ا←ٰ
او ← و
اکنون با اشاره به «و» دوم میگوییم که این شکل هم مانند «ا» کوچک میشود ولی صدایش عوض نمیشود.

او ← و ← و
آنگاه شکلهای زیر را روی تخته بنویسید و از دانشآموزان بخواهید تا آنها را بخوانند.

ه و ـه
33

و

بیاید:

سوره توحید را از حفظ آموختهاند ،ممکن است برخی از اشکاالت زیر پیش
تذکر :از آنجا که معموال ً دانشآموزان از قبل
ٔ
کلمه «ل َ ۡـم» با صداکشی حرف الم.
ــ تبدیل «لَـ» به «یَـ » در ٔ
کلمه «کُـ ُف ًـوا».
ــ تبدیل «و» به «فـ» در ٔ
در این صورت ،با نشان دادن حرف،
مقایسه شکل غلط با صحیح یا صداکشی ،رفع اشکال میشود.
ٔ

راهنمای ترجمه ویژۀ معلم
ـن :هر کس ،کسی که
َم ۡ
َی ۡج َعلۡ  :قرار میدهد

َی َّت ِ
ـق ال ّلٰ َه :تقوای خدا را پیشه کنید

ِ
ـن ا َۡم ِره ی :در کارش
م ۡ

ی :من

ُیـقیمو َنُ ،یـقیموا :برپا میدارند ،برپا دارند

ـسر :آسانی
ُی ۡ

ِا ۡستَـعینوا :یاری بگیرید

ـع :با
َم َ

ـح :تسبیح کرد ،دراینجا تسبیح میکند
ـح :تسبیح و ستایش کن َس َّ
َسـ ِّب ۡ
ـب َ
ـك ،لَـکُ ۡم ،لَـنا
ـه ۡـم ،لَـها ،ل َ َ
لِـ (برای) :قبل از ضمائر به صورت « لَـ » به کار میرود؛ مانند :لَـهو ،ل َ ُ

درس ششم

آموزش لوحه

آموزش لوحه

جلسه ی اوّ ل

ه

ِ
الـرحـیـمِ
الـر ۡحـ ٰم ِـن َّ
ِب ۡسـمِ الـلّٰـه َّ

3ـ
4ـ

َو ۡح َـده

و

و

ـه

ى

هى

َرِبّـه

ى

َع ۡـب ِـده

ى

ِ
قال لَـه و َربُّـه و َا ۡس ِـل ۡـم
 1ـ ا ۡذ َ
الـد ِ ِ
ىـن کُـلّـه ی
 2ـ ِل ُـیـظ ِۡـه َـره و َعـلَی ّ
ِ
ِ ِ ِ
ـصـیـرا
 3ـ ان َّـه و َ
ـبـیـرا ب َ
ً
كـان بـعـبـاده ى َخ ً
ِ
ِ
ِ
ض
ـن آىـاتـه ى َخـ ۡل ُـق َّ
الـسـمـاوات َو الۡـاَ ۡر ِ
 4ـ َو م ۡ
ِ
ـس ًـرا
ـن ىَـ َّت ِـق الـل َّٰـه ى َ ۡ
ـن َا ۡم ِـرهى ى ُ ۡ
ـج َـع ۡـل لَـهو م ۡ
 5ـ َو َم ۡ

سوره ى توحید

2ـ

هى

ى

مـالُـه

سورهی توحید را از روی لوحه ،با اشارهی مع ّلم ،بخشبخش بخوانید.

1ـ

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

ُق ۡـل هُ َـو الـل ُّٰـه َا َح ٌـد

ـم ُـد
َالـل ُّٰـه َّ
الـص َ
ل َ ۡـم ى َ ِـل ۡـد َو ل َ ۡـم ىـول َ ۡـد

ُـن لَـه و كُـ ُف ًـوا َا َح ٌـد
َو ل َ ۡـم ىَـك ۡ

فرد خوانی

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

انس با قرآن در خانه

ه

و

هـو

ـه

و

هـو

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.

اكنون سورهی توحید را از نوار یا کتاب گویا گوش كنید و با نشان دادن خط از روی

2ـ کلمات و عبارات قرآنی این صفحه را بخوان و تعداد « هو  ،ـهو » و « هی  ،ـهی » را
مشخص کن.

كتاب ،همراه با آن بخوانید.

« هو  ،ـهو » ………

« هی  ،ـهی » ………
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درس هفتم
سورۀ نصر؛ ء (همزه) ،فتح مکه
اهداف

سوره نصر و عبارات قرآنی درس
1ــ توانایی خواندن
ٔ
2ــ شناخت حرف همزه (ء) و توانایی خواندن ترکیب آن با حرکت های کوتاه و تنوین
درباره شکرگزاری
3ــ آشنایی با پیام قرآنی
ٔ
4ــ آشنایی با داستان فتح مکّه
سوره نصر
  5ــ عالقه به خواندن زیبای
ٔ
کلمه «رزق»
  6ــ آشنایی با معنای ٔ

روش تدریس ء (همزه)

(جاء) به نماد جدید
آموزش نماد همزه (ء) و ترکیب آن با حرکتهای کوتاه و تنوین :در دومین کلمه از ٔ
آیه ّاول این سوره َ
همزه میرسید .این نماد به روش زیر تدریس میشود.
آموزگار حرف «ع» را با حرکتهای ششگانه روی تخته مینویسد و از دانشآموزان میخواهد تا آنها را بخوانند.
				

َعـ

ِعـ

ُعـ

عا

عو

عیـ

عی

آنگاه میگوید :در حروف الفبا شکل دیگری هم داریم که شکل و صدای آن تقریباً شبیه حرف «ع» است .نام این شکل،
کلمه «سؤال» این شکل را دیدهاید و با آن آشنایید .اکنون حرف همزه (ء) را با حرکات زیر
همزه است و شما در کتاب فارسی در ٔ
بخوانید.
				

َء

ِء

ُء

ًء ا

ٍء

ءٌ

ۡء

شیوه تلفظ
همزه ساکن ۡ(ء) ،شما میتوانید با تل ّفظ واضح همزه در آخر کلماتی مانند ُدعاءَ ،شیء ،سوء ،ماء و َسماءٔ ،
برای آموزش ٔ
همزه ساکن تأکید کنند.
همزه ساکن را به ایشان بیاموزید .از دانشآموزان بخواهید هر کلمه را پس از شما تکرار کرده و روی صدای ٔ
پس از آموزش نماد جدید ،بخشخوانی کلمات و عبارات تا پایان سوره ادامه مییابد.
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تذکر :در صورت لزوم میتوان بخشهای دارای اتّصال یا تشدید مانند «فَ ِ
ـح» و َ«و ۡاس َـت ۡغ ِـف ۡر ُه» را دو یا سهبار نشان داد تا
َ
ـسـبّ ۡ
توجه و د ّقت بیشتری خوانده شود.
با ّ
اهم این مشکالت به شرح زیر
ممکن است هنگام تدریس و تمرین
سوره نصر ،دانشآموزان برخی از کلمات را صحیح نخوانندّ .
ٔ
شیوه بیان شده ،این اشکاالت را برطرف کنید.
است که در صورت بروز به ٔ
«افواجا» که با بخش کردن و کشیدن صدا رفع میشود.
کلمه
الف) تبدیل « و» به «ف» و ّ
مشدد خواندن «ف» در ٔ
ً
کلمه « َو ال َفتح» و «فَ َس ِـبّ ۡح » که با صدا کشی و تأکید بر تل ّفظ «ح» رفع اشکال میشود.
ب) عدم تل ّفظ «ح» در دو ٔ
«و ۡاس َـت ۡغ ِـف ۡر ُه» در حالت وقف ،که با صداکشی و تأکید بر تل ّفظ «ه» رفع اشکال میشود.
پ) عدم تل ّفظ « ه » در َ

درس هفتم

جلسه ی دوم

جلسه ی اوّ ل

سـورهی َنـصـر را از روی لوحه ،بخش بخش بخوانید.

آموزش لوحه

جمع خوانی

سوره ی َنـصر

ِ
الـرحـیـمِ
الـر ۡحـ ٰم ِـن َّ
ِب ۡسـمِ الـلّٰـه َّ

1ـ

آموزش لوحه

ِ
ِ
ـح
جـاء ن َ ۡ
ـص ُـر الـلّٰـه َو الۡـ َف ۡـت ُ
اذا َ

َء

ِء

ُء

ًء ا

ٍء

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

ِن ِ
ـسـاء

ـلـون
 2ـ َو َر َای ۡ َ
ـاس ی َ ۡـد ُخ َ
ـت الـ ّن َ
ِ
ِ
ـواجـا
فـى دىـن الـلّٰـه َافۡ ً
 3ـ فَ ِ
ـك
ـح ۡـم ِـد َرِب ّ َ
ـح ِب َ
َ
ـسـبّ ۡ
و اسـتـغ ِـفـره ِ
ابـا
ـو
ت
كان
و
َّـه
ن
ا
َ ۡ َ ۡ ُۡ
َ َ ّ ً
ءٌ

سورهی َنـصر

1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

ۡء

فرد خوانی

جىء
َ
ِ
فـیـه ِشـفـاء ِلـلـ ّن ِ
ـاس
ٌ

ـمـاء
ُر َح ُ

ربـنـا و تـ َقـب ۡـل د ِ
عـاء
َ َّ َ َ َّ ُ
ِ
ِ
ٍ
ـى
ـن الۡـمـاء ك َّـل ش
َو َج َـعـل ۡـنـا م َ
ـىء َح ٍ ّ
ُ َ ۡ
ـشـاء ِب َـغ ۡـی ِـر ِح ٍ
ـسـاب
َو الـل ُّٰـه ى َ ۡـر ُز ُق َم ۡ
ـن ى َ ُ
اكنون هركدام از شما یک سطر از عبارات قرآنی باال را از روی كتاب خود ،بخوانید.

اكنون سورهی َنصـر را از نوار یا کتاب گویا گوش كنید و با نشان دادن خط همراه با آن بخوانید.
انس با قرآن در خانه
این عبارت قرآنی را بخوان.

انس با قرآن در خانه

ـن َ ِ ِ
ـم
َو ُّ
ـداء ِع ۡ
الـش َ
ـه ُ
ـد َر ّبـه ۡ

سورهی نصر را از روی كتاب با دقّت بخوان و سعی كن با استفاده از کتاب گویا آن را
زیبا بخوانی.

42
2
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ُج ۡـز ءٌ

درس هشتم
سورۀ کوثر؛ ئـ
اهداف

سوره کوثر و عبارات قرآنی درس
1ــ توانایی خواندن
ٔ
2ــ توانایی خواندن کلمات دارای همزه به شکل «ئـ  »
3ــ آشنایی با این پیام قرآنی که باید از خداوند و پدر و مادر خود تشکر کنیم.
4ــ آشنایی با داستان کودک خداپرست
سوره کوثر
  5ــ عالقه به خواندن زیبای
ٔ

روش تدریس ئـ (همزه)

کلمه «شانئک» آشنا
آموزش کلمات دارای همزه به شکل «ئـ » :در سطر آخر این سوره ،با شکل دیگری از همزه در ٔ
میشوید.
همه حروف با حرکات ترکیب و خوانده میشود ولی همیشه به
همانطور که میدانید ،همزه (ء) یکی از حروف الفباست و مانند ٔ
کلمه «سؤال» روی حرف واو آمده است .در این درس هم میبینید که حرف همزه
تنهایی نمیآید؛ برای نمونه ،در فارسی ،همزه (ء) در ٔ
کلمه «شانئک» روی دندانه آمده است .برای دانشآموزان توضیح دهید که گاهی همزه روی کرسی مینشیند و در این درس ،کرسی
در ٔ
یک دندانه است .این شکل نیز کامال ً همان صدای همزه را دارد.

ئـ ← ء

						

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

ئـ ← ء ئَـ

ئِـ

ئُـ

ءا

ئی

ئا

ئو

ئًـا

ئۡـ

سوره کوثر را ادامه دهید تا دانشآموزان این آیه را نیز به صورت دستهجمعی
آیه آخر
پس از آموزش نماد جدید همزه ،تدریس ٔ
ٔ
بخشبخش بخوانند.
توجه آنها را
تذکر :ممکن است دانشآموزان «کوثر» را «کوثر» بخوانند .در صورت پیش آمدن این اشکال ،فقط کافی است ّ
به حرکت فتحه روی حرف «کَـ» جلب کنید .تل ّفظ این فتحه با ترکیب واو ساکن ۡ(و) موجب صحیحخوانی این کلمه میشود .ضمناً
ترکیب فتحه ،قبل از واو ساکن به صورت نرم تل ّفظ میشود.
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َی ۡو َمـئِ ٍذ :آن روز ،این روز
		
ُملۡک :فرمانروایی
ماذا :چه (چیزی)
		
َی ۡسئَـلو َن :میپرسند از
ی ۡن ِ
ـفـقو َن :انفاق میکنند (در اینجا انفاقکنند)
		
تَـنَـ َّز ُل :نازل میکند
ُ
مقرب و بزرگ خداست
روح :در اینجا منظور فرشتهای از فرشتگان ّ
ِ
َشـک َۡر ُتم :شکرگزاری کردید
ـن = لَـ ِ +ا ۡن :قطعاً اگر
لَـئ ۡ
ـل :قرار داد
ُـم :قطعاً بر نعمتهای شما میافزایم
َ َل َ
ـع َ
َج َ
َزید َّنـک ُ
تَ ۡشکُرو َن :شکر میکنید (در اینجا شکرکنید)
		
ـعـلَّ  :تا ،شاید ،امید است
لَ َ
سوره انعام چنین است:
ترجمه آیه 74
ٔ
ٔ
1ــ و هنگامی که حضرت ابراهیم به سرپرست ( َاب) خود ،آزر ،گفت:
2ــ آیا بتها ( َاصنام) را خدایان ِ(آل َهة) میگیری؟
3ــ قطعاً من تو و قومت را میبینم،
4ــ در گمراهی آشکار

تذکر :ارزشیابی از مطالب آموخته شده در جلسات این درس طبق دستورالعمل مربوط که در بخش اول کتاب آمده صورت میگیرد.
درس هشتم

جلسه ی اوّ ل
كلمات و عبارات قرآنی را از روی لوحه بخش بخش بخوانید.

آموزش لوحه

ِ
سـائ ٌـل

سـوره ی کـوثـر را از روی لوحه ،با اشاره ی مع ّلم بخش بخش بخوانید.

آموزش لوحه

 1ـ َو الۡـاَ ۡم ُـر ی َ ۡـو َم ِـئ ٍـذ ِلـل ِّٰـه

سوره ی کـوثـر
ِ
الـرحـیـمِ
الـر ۡحـ ٰم ِـن َّ
ِب ۡسـمِ الـلّٰـه َّ

1ـ
2ـ
3ـ

َئـ

ِئـ

2ـ

ِ
ـنـاك الۡـ َك ۡـوث َ َـر
انّـا َا ۡعـطَ ۡـی َ
ِ ِ
ـح ۡـر
فَ َ
ـص ِّـل ل َـربّـ َك َو ان ۡ َ
ِا َّن ِ
ـك هُ َـو الۡـاَ ب ۡ َـت ُـر
شـانـئ َ َ

ئُـ

ئـ

ء

ئـا

ئـى

ـت
ِجـئۡ َ

َخـطـیـئَـ ًة

3ـ
4ـ

فرد خوانی

ـك
َسـنُـ ۡق ِـرئ ُ َ

مـائـدة ِمـن الـس ِ
ـمـاء
َربَّـنـا َان ۡ ِـز ۡل َعـلَ ۡـیـنـا ِ َ ً َ َّ
ِ
ـعـون
ـم َ
ـس َ
فَ َ
ـج َـد ال َۡـمـالئـ َكـ ُة كُـل ُُّـه ۡـم َا ۡج َ

اُولـ ِـئـك َاصـحـاب ال ِ
ِ
ـدون
ۡـجـ َّنـة هُ ۡـم فیـها خال َ
َ
ٰ َ ۡ
ُ
اكنون هركدام از شما یک سطر از عبارات قرآنی باال را از روی كتاب خود ،بخوانید.

انس با قرآن در خانه

ئـو

ئًـا

ئۡـ

آیا به یاد داری شعر سورهی كوثر را که در سال گذشته آموختی ،درباره ی چه كسی بود؟

الم ال ّٰل ِه َعل َۡیها
«كـوثـر» به معنای خوبی های بسیار است و یكی از نام های حضـرت فـاطـمـه َس ُ

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

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

2
48

49
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درس نهم
سورۀ عصر
اهداف

سوره عصر و عبارات قرآنی درس
1ــ توانایی خواندن
ٔ
سوره عصر
2ــ عالقه به خواندن زیبای
ٔ
درباره انجام کارهای خوب
3ــ آشنایی با این پیام قرآنی
ٔ
4ــ آشنایی با داستان نخلستان بر دوش

برخی از اشکاالت شایع در خواندن
سوره عصر عبارتاند از:
ٔ
«ال ال ّذین» به «ا ّن ال ّذین» که با نشان دادن «لـ » و صداکشی رفع اشکال است.
ــ تبدیل عبارت ّ
(صـ) به کمک حرکت
ــ عدم تل ّفظ تشدید در عبارت «و عملوا ّ
ضم ٔه حرف الم و اتصال آن به تشدید ّ
الصالحات» :با نشان دادن ّ
دست ،از دانشآموزان بخواهید به اتّصال توجه کرده و تشدید را محکم بخوانند.
فتحه صاد و تأکید بر آن اصالح میشود.
تواص ۡوا که با نشان دادن ٔ
«ص ۡو» در ٔ
«ص ۡو» به صورت ُ
کلمه َ
ــ تل ّفظ َ
درس نهم

جلسه ی اوّ ل
این كلمات و عبارات قرآنی را بخوانید.

فرد خوانی

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

آموزش لوحه

( آیكون جمع خوانی ) سوره ی َنـصـر ( آیكون فرد خوانی )

پیام قرآنی

سوره ی َعـصر

ِ
ِ
الـر حـیـمِ
لـر ۡحـ ٰم ِـن َّ
ـسـمِ الـلّٰـه ا َّ
ب ۡ

ـص ِـر
1ـ َو الۡ َـع ۡ
ِ
ِ
ـس ٍـر
 2ـ ا َّن الۡـا ن ۡ َ
سـان لَـفى ُخ ۡ
ِ
ـذیـن َآمـنـوا
3ـ اَّال ال َّ َ
الـص ِـال ِ
ـحـات
َو َع ِـمـلُـوا ّ
ـواص ۡـوا ِبـا لۡ َح ِ ّـق
َو ت َ َ
ـالـص ۡـب ِـر
ـواص ۡـوا ِب َّ
َو ت َ َ

آت َ ۡـیـنـا

َر ُآه

ـن
فَ َ
ـآم َ

م ِ
ـآر ُب
َ

ِبـآی َ ٍـة

ِبـالۡ ِ
ـآخ َـر ِة

1ـ

اُد ُخـلوها ِبـس ٍ ِ
ـنین
ۡ
َ
ـالم آم َ

2ـ

ِ
ِ
ِ
فَـآمـنوا ِبـالـلّٰـه و رسـلـه ى
َ ُ ُ

3ـ

و َالَجـر ال ِ
ۡـآخ َـر ِة َاكۡـبَ ُـر
َ ۡ ُ

انس با قرآن در خانه

چه خوب است سورهی عصر را چند بار شمرده و با دقّت بخوانی
و بهتدریج آن را حفظ کنی.

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

بخوانید.

57
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ا َۡصلِـحوا :اصالح کنید
ذات بَ ۡینِـک ُۡم :بین خودتان را
َ
ب ِّ
ـشـر :بشارت و مژده بده به
َ
ِ
ـل :انجام داد
َعـم َ
َفـلِـنَ ِ
فـسه ی ( َفـ  +لِـ  +نَفس  +ه ) :پس برای خودش (است)
بِ ّر :خیر و نیکی
ِا ۡس َمـعوا :گوش کنید
َا ۡن ِفـقوا :انفاق کنید

بَـصیر :بینا
لَـنا = لِـ  +نا :برای ما
تَ ۡع َمـلو َن :انجام میدهید
ُر ُسـل :پیامبران ،جمع َرسول
ـن تَنالوا :هرگز نمیرسید به
لَ ۡ
ِ
ـبو َن :دوست دارید
ُتـح ّ
اَطیعوا :اطاعت کنید
َخـیر :بهتر ،خوب

ُاکۡ ُت ۡب :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.

جلسهی دوم

به کمک تصاویر ،داستان «نخلستان بر دوش»٭ را برای دوستانتان تعریف کنید.

سـوره ی َعـصـر

پیام قرآنی

ِ
ـحـا
َو ۡ
ـمـلوا صال ً
اع َ
کارهای خوب انجام دهید.

سوره ی َحج ،آیه ی 51

السالم پرسیدند :چه بر دوش داری؟
١ـ از حضرت علی علیه ّ

السالم هستههای خرما را در زمین کاشتند.
٢ـ امام علی علیه ّ

حضرت فرمودند :نخلستان

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

٣ـ پس از چند سال تالش ،هستههای خرما به نخلستان

تبدیل شدند.

السالم ،محصول
٤ـ حضرت امیرالمؤمنین علی علیه ّ
نخلستان را در راه خدا انفاق میکردند.

انس با قرآن در خانه
آیهی  ٩سورهی انسان را بخوان.

ِ
ـه ال ُن ُ ِ
ِ
ـعـمـكُم لِـوج ِ
ـه الـ ّلٰ ِ
ـكورا
انَّـما ُن ۡط ُ ۡ َ ۡ
ـزاء َو ال ُش ً
ـریـد م ۡنـك ُۡم َج ً
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٭ کتاب داستان راستان ،جلد  ،١داستان  ،٤٦صفحهی  ،١٥١نوشتهی استاد شهید مطهری

درس دهم
سورۀ فیل؛ أ ،اصحاب فیل و سورۀ ماعون
اهداف

سوره ماعون و عبارات قرآنی درس
سوره فیل و
1ــ توانایی خواندن
ٔ
ٔ
سوره ماعون
سوره فیل و
2ــ عالقه به خواندن زیبای
ٔ
ٔ
3ــ توانایی خواندن کلمات دارای حرف همزه «   أ »
4ــ آشنایی با داستان اصحاب فیل

روش تدریس أ (همزه)

کلمه «مأکول» میرسیم که نماد جدید دارد .میگوییم
کلمه این سوره به ٔ
آموزش کلمات دارای همزه روی الف (أ) :در آخرین ٔ
پایه آن الف است؛ مانندَ :مأمور ،تألیف .آنگاه روی تخته بنویسید:
در فارسی هم ،این شکل همزه (أ) را داریم که کرسی یا ٔ
						
أ ← ۡء
کشیده «او» را به صورت «ئو» روی تخته
آیه ششم این سوره ،آموزگار شکل همزه با صدای
آموزش نماد «ئو» :قبل از خواندن ٔ
ٔ
مینویسد و به دانشآموزان میگوید این شکل به صورت «او» خوانده میشود:

ئو ← او

سوره فیل عبارتاست از:
برخی از اشکاالت رایج در خواندن
ٔ
«سجیل»؛
کلمه ّ
ــ نخواندن تشدید در ٔ
ٍ
«بحجارة»؛
«طیرا» و
ــ نخواندن تنوین در کلمات ً
این اشکاالت با نشان دادن تشدید ،تنوین ،تأکید و صداکشی
رفع میشود.

راهنمای ترجمه ویژۀ معلم

السالم هستههای خرما را در زمین کاشتند.
٢ـ امام علی علیه ّ

درس دهم
آموزش لوحه

جلسه ی اول

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

سوره ی فـیل
ِ
ِ
الـر حـیـمِ
الـر ۡحـ ٰم ِـن َّ
ـسـمِ الـلّٰـه َّ
ب ۡ

ـك
 1ـ َا ل َ ۡـم ت َ َـر كَ ۡـی َـف فَ َـع َـل َرب ُّ َ
ِبـاَ ۡص ِ
ـحـاب الۡ ِ
ـفـیـل

ـض ٍ
ـلـیـل
 2ـ َا ل َ ۡـم َیـ ۡج َـع ۡـل كَ ۡـی َـدهُ ۡـم فى ت َ ۡ
بـابـیـل
 3ـ َو َا ۡر َس َـل َعـلَ ۡـی ِـه ۡـم ط َ ۡـی ًـرا َا
َ
ٍ ِ
ِ ِ ِ
ـج ٍ
ـیـل
ـن ِس ّ
ـجـار ة م ۡ
 4ـ ت َ ۡـرمـیـه ۡـم بـح َ
ـص ٍـف َمـ ۡأ ٍ
كـول
ـج َـعـلَ ُ
ـه ۡـم كَ َـع ۡ
 5ـ فَ َ

ۡ
ـر :و امر کن
َو أ ُم ۡ
ا َۡهل :خانواده
ۡ
ـر :امر میکند ،فرمان میدهد
َیـأ ُم ُ
ِا ۡق َرأۡ :بخوان
ۡ
ـر :امر میکرد
کا َن َیـأ ُم ُ
نامه عمل است
کِـتاب :در اینجا به معنای ٔ

ۡأ

ۡء

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

انس با قرآن در خانه

توجه به شکل جدید همزه ( أ ) کلمات
سوره ی فیل را در خانه بخوان و با ّ

و عبارات قرآنی صفحه ی بعد را پیش خوانی کن.
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یادآوری 2
اهداف

1ــ تقویت حفظ سورههای آموخته شده،
سوره ماعون از روی کتاب،
2ــ توانایی خواندن
ٔ
3ــ توانایی معنای کلمههای آموخته شده،
توسعه شناخت مصداق جدیدی از پیام در قالب یک نقاشی.
4ــ
ٔ

روش انجام و بررسی فعالیتها

برای انجام فعالیتهای این جلسه از درس قرآن میتوانید از روشهای جذابی مانند بازیهای قرآنی (در قسمت مفاهیم) انجام
مسابقه (در قسمت حفظ) و نقاشی گروهی بهره جست .این روشها به کالس قرآن شادی و نشاط بیشتر میبخشد.
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درس یازدهم
سورۀ کافرون
اهداف

سوره کافرون
1ــ توانایی خواندن
ٔ
سوره کافرون
2ــ عالقه به زیبا خواندن
ٔ
3ــ آشنایی با این پیام قرآنی که پاداش نیکی ،نیکی کردن است.
4ــ آشنایی با معنای کلمات «جزاء» و «احسان»

راهنمای ترجمه ویژۀ معلم

َا ۡنـ َز ۡلـنا :نازل کردیم ،در اختیار قرار دادیم
ِ
فیه (فی  +ه) :در آن
کَـما :همانطور که
ـضیع :ضایع و تباه نمیکند
الی
ُ
ُ
ِ
ِ
ذین ) :برای کسانی که
ذین (لـ َ +ا َّل َ
لـ َّل َ
ـی ۡعـفوا :و باید عفو کنند
َو ۡل َ
ِ
ـبو َن :آیا دوست ندارید
َا ال ُتـح ّ

		
َحدید :آهن
م ِ
		
ـنافع :سودها
َ
ـس َن :نیکی کرد
ا َۡح َ
ـسنوا :نیکی کردند
ا َۡح َ
ـف :پس عفو کن و ببخش
َف ۡاع ُ
ـی ۡصـ َفـحوا :و باید درگذرند
َو ۡل َ
ِ
ـر :بیامرزد
َی ۡغـف َ

سوره کافرون به
تذکر :یکی از اشکاالت شایع در خواندن
ٔ
شرح زیر است:
کلمه ِ
«دین» و غلط
ــ اضافه شدن تشدید به حرف «د» در ٔ
«و ِلی
الد ِین» که با نشان دادن عبارت
خواندن آن به صورت َ«و ِل َی ّ
َ َ
ِ
دین» که دارای تشدید و اتصال نیست و نیز با ایجاد مکث بسیار
کلمه «و ِلی» و ِ
«دین» ،رفع اشکال میشود.
کوتاهی بین دو
ٔ َ َ

بَ ۡـأس :سختی
اَح ِ
ـس ۡن :نیکی کن
ۡ
ِ
ا َۡحـسنوا :نیکی کنید
ِا َّتـ َق ۡوا :تقوا داشتند
ِا ۡصـ َف ۡح :درگذر 		
ا َۡن :که
درس یازدهم

فرد خوانی

اول
جلسهی ّ

سـورهی کافـرون را بخوانید.

سورهی کـافـرون
ِ
ِ
الـرحـیـمِ
الـر ۡحـ ٰم ِـن َّ
ـسـمِ ا لـلّٰـه َّ
ب ۡ

ِ
ـرون
 1ـ ُق ۡـل ىـا َاى ُّ َـهـا الۡـكاف َ

ـدون
 2ـ ال َا ۡعـبُ ُـد ما ت َ ۡـعـبُ َ
 3ـ و ال َان ۡ ُـتـم ِ
ـدون ما َا ۡعـبُ ُـد
عاب َ
ۡ
َ
 4ـ و ال َانَـا ِ
ــد ما َعـبَ ۡـدت ُ ۡـم
عاب ٌ
َ
ِ
ـدون ما َا ۡعـبُ ُـد
 5ـ َو ال َان ۡ ُـت ۡـم عاب َ
 6ـ لَـكُـم دىـنُـكُـم و ِلـى ِ
دىـن
ۡ
ۡ َ َ
اكنون سورهی كافرون را از نوار ىا کتاب گوىا گوش كنید و با نشان دادن خط از روی كتاب،
همراه با آن بخوانید.
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درس دوازدهم
سورۀ انشراح
اهداف

سوره انشراح
1ــ توانایی خواندن
ٔ
سوره انشراح
2ــ عالقه به زیبا خواندن
ٔ
3ــ توانایی روخوانی عبارات قرآنی دارای تنوین فتحه
آیه صلوات
4ــ آشنایی با پیام قرآنی
درباره «پس از هر سختی ،آسانی است» و ٔ
ٔ
درباره اخالق خوب پیامبر (ص)
5ــ آشنایی با داستانی
ٔ

تذکر :برخی از اشکاالت شایع در خواندن این سوره به شرح زیر است:
«م َـع الۡ ُـع ۡس ِـر» که با نشان دادن و صداکشی این دو حرف ،رفع اشکال میشود.
ــ عدم تل ّفظ «ح» در ٔ
«لـ » در َ
کلمه «ن َ ۡش َـرح» و ۡ

راهنمای ترجمه ویژۀ معلم

ِالّ :مگر
ما ا َۡر َسلۡـنا :نفرستادیم
ِ
مـب ّ ِ
ـشر :بشارت و مژدهدهنده
شاهد :گواه ،ناظر
َ َ
ِا ۡذن :اجازه
داعی :فراخواننده
ـصـ ّلو َن :سالم و درود میفرستند
ُمـنیر :نورانی و روشنیبخش
ُی َ
َس ّ
سـلیما :کامال ً تسلیم فرمان (پیامبر) باشید
ـلِـموا تَ
ً

َصـ ّلوا :سالم و درود بفرستید

ّٰ ّ
ُمح َّ
َ لل ُه َّ َص َعل ٰ ُمح َّ َ
ا م ل ی م ٍد و آل م ٍد
ِ
ِ

جلسهی چهارم
سوره ی ِا ِ
نـشـراح

فرد خوانی

		
ُا ۡذکُـروا :یاد کنید
نَـذیر :هشداردهنده
		
ِسـراج :چراغ

آیه ی صلوات را بخوانید.

ِ
ِ
ِ ِ
ـى
ا َّن الـل َّٰـه َو َمـالئـ َك َـتـه و ی ُ َ
ـصـل َ
ّون َعـلَی الـ َّنـب ّ
ـذیـن َآمـنوا
یـا َای ُّ َـهـا ال َّ َ
ِ
ِ
ـلیـمـا
َصـلّوا َعـلَ ۡیـه َو َسـلّـموا ت َ ۡس ً
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درس سیزدهم
سورۀ تین
اهداف

سوره تین و عبارات قرآنی درس
1ــ توانایی خواندن
ٔ
سوره تین
2ــ عالقه به زیبا خواندن
ٔ
درباره دعا و برخی از دعاهای قرآنی
٣ــ آشنایی با پیام قرآنی
ٔ
٤ــ آشنایی با داستان قهرمان بت شکن

راهنمای ترجمه ویژۀ معلم

ا َۡت ِم ۡم :تمام و کامل کن
آمـ ّنا :ایمان آوردیم
َ
ـع ۡل :قرار نده
ج
ت
ال َ ۡ َ
ِ
تبعیت و پیروی کردیم
ا َّتـبَ ۡعـناّ :
نا :ما
ُا ۡن ُص ۡر :یاری کن
ِا ۡر َح ۡم :رحم و مهربانی کن
ـك :پاک و من ّزه هستی
ُس ۡبحانَ َ

		
َا ۡفـ ِر ۡغ :فرو ریز ،ببار
ِ ِ
		
ـر :بیامرز
ا ۡغـف ۡ
		
َفاکۡ ُت ۡبنا :پس بنویس ما را
		
ـت :نازل کردی
َا ۡنـ َز ۡل َ
		
ُذنوب :گناهان
		
ثَـ ِّب ۡت :محکم و استوار بدار
َا ۡن َت :تو		
		
ـت :نیافریدی
ما َخـلَ ۡق َ
َف ِ
ـقـنا ( َ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.

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!

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.
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درس چهاردهم
سورۀ قدر؛ باغی میان آتش
اهداف

سوره قدر و عبارات قرآنی درس
1ــ توانایی خواندن آيات
ٔ
2ــ آشنایی با پیام قرآنی درس که هر چه می توانید قرآن بخوانید.
3ــ آشنایی با داستان باغی در میان آتش
سوره قدر
4ــ عالقه به زیبا خواندن
ٔ
روزانه قرآن کریم
٥ــ تقویت عالقه به خواندن
ٔ

درس چهاردهم
فرد خوانی

جلسه ی دوم

جلسه ی اوّ ل

پیام قرآنی

سـورهی قدر را بخوانید.

سوره ى قدر

ُـرنِ
ۡـرئـوا مـا َت َـی َّ
ـس َـر ِم َ
ـن ا ۡلـق ۡ
فَـاق َ

ِ
ِ
الـرحـىـ ِم
الـر ۡحـ ٰم ِـن َّ
ـسـمِ الـلّّٰـه َّ
ب ۡ

هر مقدار مىتوانید قرآن بخوانید.

ِ
ـنـاه فـى ل َ ۡـیـلَ ِـة الۡـ َق ۡـدرِ
١ـ انّـا َا ن ۡ َـزلۡ ُ

ُـرآن :قرآن  ،كتاب خدا
ق ۡ

راك مـا ل َ ۡـیـلَـ ُة الۡـ َق ۡـدرِ
 ٢ـ َو مـا َا ۡد َ
٣ـ لَـیـلَـ ُة الۡـ َقـد ِر َخـیـر ِمـن َا لۡ ِ
ـف َش ۡـهـرٍ
ۡ
ۡ
ۡ ٌ ۡ
ِ
وح فـیـهـا
الـر ُ
ـمـالئـ َكـ ُة َو ّ
 ٤ـ ت َ َـنـز َّ ُل الۡ َ
ِِ ِ ِ ِ ِ
ـن كُ ِّـل َا ۡمـرٍ
بـا ۡذن َر بّـه ۡـم م ۡ
ـجـرِ
 ٥ـ سـالم ِه
ـی َمـطۡـلَ ِـع الۡـ َف ۡ
ـى َحـ ّت ٰ
َ ٌ َ

سوره ى ُم َّز ِمّل ،آىه ى20

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

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

انس با قرآن در خانه
در این سوره میآموزیم كه قرآن در شب قدر بر پیامبر عزیز ما ،نازل شده است.
دربارهی مراسم شب قدر با اعضای خانوادهی خود گفت و گو كن.
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سوره قدر عبارتاند از:
برخی از اشکاالت شایع در خواندن
ٔ
ــ عدم بیان «ر» در کلمات ( َقدرَ ،شهرَ ،امر ،فَجر) که با نشان دادن «ر» و تأکید بر تل ّفظ آن ،رفع اشکال میشود.
ِ ِ
مقایسه غلط با صحیح ،رفع اشکال میشود.
«ـــ» و
ٔ
ــ تبدیل «لَـَ ،خـ» به «لـ ،خـ» در کلمات «لَیلَـﺔَ ،خیر» که با نشان دادن َ
کلمه َ(شهر) که با نشان دادن «هـ» و تأکید بر تل ّفظ آن رفع اشکال میشود.
ــ عدم بیان «هـ» در ٔ

راهنمای ترجمه ویژۀ معلم

هـذا :این
ٰ
ِ
ِ
لِلـ ّناس (لـ  +اَل ّناس) :برای مردم
ا َّلـذی :که
وسیله تشخیص حق از باطل
ـرقان:
ٔ
ُف ۡ
ـل :مرتب و زیبا و با دقت بخوان
َر ّتِ ۡ
ل ِ ِّ
لـذکۡ ِر (لِـ  +الذّ کر) :برای پند گرفتن

بَـیان :پیام روشن
بَـصائِر :بصیرتها ،بینشها
ُا ۡنـ ِز َل :نازل شد
َو (واو قسم) :سوگند به
ـد ََّبرو َن :پس آیا تدبّر نمیکنند
َا َفال َیـتَ َ

قصه ی آىه ها
ّ
فرد خوانی

اىن عبارات قرآنی را بخوانید.

ـیـان ِلـل ّن ِ
ـاس
١ـ ٰهـذا ب َ ٌ
2ـ ٰهـذا بـالغ ٌ ِلـل ّن ِ
ـاس
َ
ِ
ِ
ِ
٣ـ ٰهـذا بَـصـائ ُـر لـل ّنـاس

ِ
آن
٤ـ َش ۡه ُـر َر َم
ـضـان الَّـذی ُان ۡ ِـز َل فـیـه الۡـ ُق ۡـر ُ
َ
ِ ٍ ِ
ِ ِ
ـهـدٰی و الۡـ ُفـر ِ
قان
ـن الۡ ُ
٥ـ هُ ًـدی لـل ّنـاس َو ب َ ّـیـنات م َ
َ
ۡ

انس با قرآن در خانه
دربارهی آن چه از پیام قرآنی فهمیدهای با پدر و مادر خوبت صحبت کن.
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بَـالغ :پیام رسا و زیبا
ـهـر :ماه
َش ۡ
بَـ ِّیـنات :دالیل روشن
َحـکیم :باحکمت ،حکمتآموز
ـرنا :آسان کردیم 		
َی َّ
ـس ۡ

باغی میان آتش

یادآوری 3
اهداف

1ــ تقویت توانایی معنا کردن کلمات آموخته شده
توسعه شناخت مصادیق جدید پیامهای قرآنی آموخته شده
2ــ
ٔ
سوره یونُس و عبارات مربوط به پیام قرآنی
3ــ توانایی روخوانی آیات  9و 10
ٔ

روش آموزش

1ــ از دانشآموزان بخواهید هر کلمه را به شکل آن وصل کنند.
2ــ در فعالیت دوم و سوم به روش دروس قبل فرصت دهید ابتدا دانشآموزان عبارات را برای خود و سپس برای کالس
بخوانند.

راهنمای ترجمه ویژۀ معلم

		
ِا ۡق َرئوا :بخوانید
		
ـجری :جاری و روان است
تَ ۡ
		
َجـ ّنات :بهشتها ،باغها
		
وی :درخواست
َد ۡع ٰ

ُا ۡشکُـروا :شکر کنید
َا ۡنهار :رودها
نَـعیم :پرنعمت
ِ
		
آخـر :پایان ،آخر

ىادآوری 3
الىت ا ّول :نام اىن مىوه های قرآنی را به تصوىر آنها وصل كن.
ف ّع ّ

ـبـب
ُر َ ُطر َط
الىت سوم  :آىات  9و  10سورهی ىونُس را بخوانىد.
ف ّع ّ

ـبـب
ِعـ ِعَنـ َن

1ـ

ـتون
ـتون
زَ ۡیزَ ۡی

٢ـ

تـین
تـین

٣ـ
٤ـ

ـانـان
ُر ّم ُر ّم

٥ـ

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

ِِ
ـس ۡ ِ
ـس ًـراًـرا
ـسـر ِـری ُ ی ُ ۡ
١ـ١ـا َّان َّن َم َم َـع َـعالۡالۡ ُـع ُـع ۡ
ـس ۡ

٦ـ

ئـوامـامـات تـیـیـس ِ ِ
٢ـ٢ـفَ فَـا ۡقـا ۡق َـر َـرئـوا
ـنالۡاـلۡ ُقـ ُق ۡـر ۡـرِآن ِآن
َ َ َ َّ َّ
ـس َـر َـرم م َ
ـن َ
ـلـوا ِ
صـال ِ
ـمـلـوا
ـحـاـا
٣ـ٣ـ َو َو ۡ
اع ۡ
صـال ً
ـح ً
اع َ
ـم َ
٤ـ٤ـکُکُـلوا ِ ِ
ـهو
اشـککُـروا
ـن ِر ِ ۡرز ِۡزق ِق َر ِب َّرِـبّـک ۡکُم ُۡم َو َو ۡاش ۡـ
ـهو
ُـروال َ ل َ
ـلوام م ۡ
ـن ۡ

٧ـ

2
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ِ
الـص ِـال ِ
ـحـات
ـذین َآمـنـوا َو َع ِـمـلُـوا ّ
ا َّن ال َّ َ
ِ
ی ۡـه ِ
ـایـمـان ِـه ۡـم
ـه ۡـم ِب
ـدیـه ۡـم َرب ُّ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ـهـار فی َجـ ّن ِات الـ َّنـعـیـمِ
ال
ا
ـم
ـه
ـت
ح
ت
ـن
م
ـری
ج
ن
ۡ
ۡ َۡ
تَ ۡ
ُ َۡ ُ

9

ـك الـل ُّٰـه َّـم
َد ۡعـواهُ ۡم فیـها ُس ۡبـحان َ َ
ِ
ـالم
َو تَـح َّـی ُـت ُ
ـه ۡم فـیـهـا َس ٌ
َو ِآخ ُـر َد ۡعـواهُ ۡـم
ا َِن الۡـحـم ِ ِ
ـد لـلّٰـه ر ِب الۡـعـالَـمـیـن ١0
َ ۡ ُ
َ ّ
َ
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الحمد ل ٰ ّله رب العالمین و ذکر صلوات

دعای شکر و ذکر صلوات را که در پایان کتاب آمده است ،برای بچهها بخوانید ،و یا از آنها بخواهید پس از تمرین کردن ،همه
با هم بخوانند.
پایه دوم ابتدایی ،از دانشآموزان تقدیر شود.
جلسه سال تحصیلی طی مراسمی ،به
خوب است در آخرین
شکرانه یادگیری قرآن ٔ
ٔ
ٔ

ْ َ
م
ل
َا ْلَح ْم ُد ّٰلله َر ّب العا ینَ
ِ ِ ِ
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روش آموزش بخش « قرآن در تابستان »
درباره تمرین و تکرار درس قرآن در تابستان با بچهها صحبت کنید.
صفحه  107در کالس خوانده شود و
خوب است متن
ٔ
ٔ
عالوه بر این معلمان محترم در طول سال تحصیلی و در فرصتهای اضافی میتوانند دانشآموزان را به خواندن آیات قرآن در
تابستان در کالس درس تشویق کنند.

درس آخر
خدا را سپاس می گوىىم که با تالش خود سال تحصىلی را با موفقىت گذرانده اىد.

هفته ی اوّ ل تیرماه

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.

ـسد و قریش را با صدای بلند بخوانید ،و به قرائت این سوره ها گوش دهید.
سوره های َم َ

ـسد
سوره ی َم َ

اما خواندن قرآن تعطیل نمی شود.
در تابستان مدرسه تعطیل می شودّ ،

حيـم
الر ِ
الر ۡح ٰـم ِـن َّ
بِ ۡس ِـم ال ّٰل ِه َّ

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.

1ـ

در کتاب درسی نىز برای هر هفته از تابستان ،ىک صفحه از قرآن کرىم درنظر گرفته شده است .شما هر

٢ـ

روز ،تعدادی از آىات مربوط به آن هفته را بخوانىد تا به اىن ترتىب هم به سفارش پىامبر اعظم و امامان معصوم

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

3ـ
4ـ

سخن بگوىىد ،نماز بخوانىد.

5ـ

ـب
تَـبَّ ۡ
ـت یَـدا َابـی ل َ َـه ٍـب َو ت َ َّ
ـب
ـنـی َع ۡـن ُـه مـال ُـه و َو مـا کَ َ
مـا َا ۡغ ٰ
ـس َ
ذات ل َ َـه ٍـب
نـارا َ
َس َـي ۡ
ـص ٰ
ـلـی ً

ـحـطَ ِـب
َو ۡام َـر َاتُـه و َح ّ
ـمـالَـ َة الۡ َ
جـيـدهـا حـب ٌـل ِ
فـی ِ
ـس ٍـد
م
ـن
م
ۡ َ َ
َ ۡ
ُـریش
سوره ی ق َ

حيـم
الر ِ
الر ۡح ٰـم ِـن َّ
بِ ۡس ِـم ال ّٰل ِه َّ

قرآن در تابسـتان

1ـ
٢ـ
3ـ
4ـ
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ِ
ـایـالف ُق َـری ۡ ٍـش
ِل
ایـالف ِـهـم ِرحـلَـة ِ ّ ِ
الـصـي ِ
ـف
ِ ۡ ۡ َ
الـشـتـاء َو َّ ۡ
فَ ۡلـيـعـبـدوا رب ٰه َـذا الۡـبـي ِ
ـت
َ ۡ ُ َ َّ
َۡ
ِ
جـوع
ـن
م
ـم
ـه
ٍ
َالَّـذى َاط َۡـع َ
ـم ُ ۡ ۡ
و آمـن ِ
ـن َخ ۡو ٍف
َ َ َ ُ
ـه ۡـم م ۡ

