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شما ای فرزندان برومند اسالم!
تدریس قرآن در هر رشتهای از آن را مدنظر
و مقصد اعالی خود قرار دهید.
تربیت باید تربیت قرآنی باشد و بچه های
ما باید تربیت قرآنی بشوند.

من از معلّمان محترم دورۀ ابتدایی خواهش
می کنم به درس قرآن در این دوره اهمیّت
بیش تری بدهند.
اگر حتصیل کرده های ما روزی یک صفحه
از قرآن را با توجه به معنا بخوانند و در آن
تدبّر کنند ،غوغایی در  کشور به پا میشود.

قرآن کریم ،پناه همۀ ماست.

این کار به فرهنگ سازی و تدبیر نیاز دارد.
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پىش گفتار

همه انسان ها را به راستی و رستگاری دعوت می کند ،از صدر اسالم تاکنون در
قرآن پیام روشن الهی است که ٔ

میان مسلمانان ،توانایی خواندن و فهمیدن این پیام جاودانه از مهم ترین اهداف تعلیم و تربیت بوده است.

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

باید به آموزش قرآن به طور خاص توجه کرد تا شرایط مساعد برای تحقّق 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 دست یابی به اهداف آموزشی،

مطالعه دقیق آن از یک سو با طرح درس و اهداف خاص هر درس آشنا
کتاب راهنمای معلم تدوین شده است که معلم با
ٔ

ویژه معلم است ،توانایی خود را در پاسخ دادن
می شود و از سوی دیگر با استفاده از توضیحات و دانستنی هایی که ٔ

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

خلقیت و ابتکار بیشتر او را فراهم می آورد.
زمینه ّ
می شود و ٔ

پایه اول ابتدایی آموزش قرآن را آغاز می کنند ،بسیار مناسب است
آموزگار محترم ،از آنجا که دانش آموزان از ٔ

که کتاب های آموزش قرآن پایه های قبلی و راهنمای معلم آنها را مطالعه کنید تا هرچه بیشتر با آموخته ها و توانایی های
پایه ششم آشنا شوید .همچنین پیش از آغاز سال تحصیلی یک
موردنظر دانش آموزان برای ورود به آموزش کتاب ٔ

پایه ششم ــ کتاب حاضر ــ و قبل از تدریس هر درس یک بار دیگر،
همه مطالب کتاب راهنمای معلم آموزش قرآن ٔ
بار ٔ
روش تدریس آن درس را به دقت مطالعه کنید .توجه داشته باشید که پس از تسلط بر مطالب کتاب ،آنچه اهمیت دارد،
ارائه مناسب مطالب با توجه به شرایط خاص کالس است.
خالقیت شما در ٔ

ارائه
آموزگاران و کارشناسان محترم ،والدین گرامی و دانش آموزان عزیز می توانند برای هر گونه اظهارنظر و ٔ
برنامه درسی و کتاب های آموزش قرآن با گروه قرآن به نشانی زیر تماس بگیرند.
پیشنهاد در اصالح و تکمیل ٔ
همه عزیزان سپاس گزاری می شود.
پیشاپیش از همکاری و تالش ٔ
وب گاه (سایت)
پیام نگار (ایمیل)
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بخش اول

کلیات روش تدریس

آموزش قرآن در جست وجوی چیست؟

در آموزش و پرورش ،درس آموزش قرآن در صدد است به تدریج دانش آموزان به مهارت های پایه و اصلی در استفاده از 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
روزانه بخشی از آیات قرآن
این سه مهارت باید به انس با قرآن کریم منجر شود و ضروری ترین بخش انس با قرآن یعنی خواندن
ٔ
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 اجزاء 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 عالقه مندی به خواندن
از این رو در آموزش قرآن متناسب با هر ٔ
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 به منظور تقویت عالقه به قرآن کریم
و یادگیری آن ،خواندن روزانه و مستمر قرآن همه با هم بنای محکم و زیبای آموزش قرآن را می سازند.
دانش آموزان در پنج پایه اول دورۀ ابتدایی در درس قرآن چه آموخته اند؟

استفاده دائمی از قرآن کریم است.
همان طور که بیان شد هدف اصلی آموزش قرآن ،دستیابی دانش آموزان به مهارت های پایه در
ٔ
همه پایه های تحصیلی بر
در قسمت قبل با این مهارت های پایه آشنا شدید .هر چند مطابق یکی از اصول آموزش قرآن ،این آموزش در ٔ
دوره تحصیلی تأکید اصلی بر یکی از این مهارت هاست
جامعیت آموزش که ٔ
همه مهارت های پایه را دنبال می کند تأکید دارد .اما در هر ٔ
و سایر مهارت ها در کنار مهارت اصلی ،هم آموزش را جذاب و متنوع می سازد و هم با شیبی مالیم دانش آموزان را برای کسب
مهارت های باالتر و کامل تر در آموزش قرآن پایه های باالتر آماده می سازد.
دوره ابتدایی کسب توانایی خواندن قرآن است اما به سایر مهارت ها نیز در حد نیاز و ضرورت
مهارت اصلی آموزش قرآن در ٔ
پایه ششم ابتدایی را در کنار آموزش سایر دروس برعهده دارید خوب است با فرآیند
پرداخته شده است .اینک که شما آموزش قرآن در ٔ
آموزش خواندن قرآن از پایه اول تا پنجم به طور اجمال آشنا باشید و بدانید که در آغاز سال تحصیلی ،انتظار است یک دانش آموز پایه
ششم ابتدایی در خواندن انس با قرآن کریم به چه مهارت هایی دست یافته باشد.
پایه اول ابتدایی براساس آموخته های خود در سوادآموزی فارسی می آموزند حروف و حرکات را در کلمات و
دانش آموزان در ٔ
ساده قرآنی ترکیب کرده و آنها را آرام و شمرده یا حداقل بخش بخش بخوانند .ترکیب حروف و حرکات ،خواندن بخش های
عبارات ٔ
مشدد ،سنگ بنا و خشت اول ،کسب توانایی روخوانی قرآن است .اگر این گام صحیح برداشته شود بنای
دارای حرف ساکن یا ّ
خواندن قرآن ،محکم و به درستی به تدریج باال رفته و کامل می شود.
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پایه دوم دانش آموزان با نمادهای خاص رسم الخط قرآن و یا تقریباً همان قواعد اولیه و مهم روخوانی آشنا شده و می توانند
در ٔ
کلمات و عباراتی را که عالوه بر نمادهای خط فارسی ،نمادهای خاص خط قرآن را نیز دارد ،به تدریج بخوانند.
در کالس سوم پس از یادآوری قواعد کالس دوم ،قواعد اصلی روخوانی قرآن تکمیل شده و در یک فرصت زمانی  33روزه
که دانش آموزان هر روز یک زنگ قرآن دارند ،آموزش و کسب مهارت های اصلی و اولیه روخوانی قرآن به انجام می رسد .از این
پایه چهارم و پنجم طی می شود .البته
پایه سوم و نیز در ٔ
ادامه ٔ
زمان به بعد ،فرآیند تمرین و تکرار برای تثبیت مهارت های کسب شده در ٔ
در این دو پایه ،دانش آموزان با برخی از قواعد و نکات تکمیلی روخوانی قرآن و همچنین با برخی از ویژگی های نگارش کلمات در
مصحف های  30جزء قرآن کریم که اصطالحاً به آن «رسم المصحف» می گویند نیز آشنا می شوند .ایشان از پایه چهارم ضمن آشنایی
مذکور ،به تدریج توانایی خواندن قرآن از روی قرآن کامل را نیز به دست می آورند.
قابل ذکر است که فرآیند مهارت خواندن قرآن از بخش خوانی کلمات و عبارات ،شمرده و آرام خواندن آنها که به روخوانی
قرآن مشهور است ،آغاز شده و به روان خوانی عبارات و آیات قرآن کریم منتهی می شود .دانش آموزان ،این فرآیند را با توجه به
استعداددهای فردی ،میزان تمرین و تکرار و نیز مهارت و ممارست آموزگاران خود در آموزش قرآن و برخی عوامل و انگیزه های
جانبی دیگر ،در مدت زمان متفاوت طی می کنند.
پایه ششم در آغاز سال تحصیلی انتظار می رود که عموم آیات و عبارات قرآن کریم را از روی مصحف های
از دانش آموزان ٔ
آموزشی یا کتاب درسی خود حداقل به صورت آرام و شمرده بخوانند .توانایی کمتر از این میزان ضعف جدی به شمار می رود و
توانایی های بیش از این مقدار که می تواند تا حد روان خوانی و تسلط نسبتاً کامل و گاه زیباخوانی قرآن کریم برسد ،مطلوب است.
نکته بسیار مهم و کلیدی در آغاز هر یک از پایه های تحصیلی آن است که آموزگار محترم به میزان توانایی و نوع اشکاالت هر
پایه پنجم
یک از دانش آموزان واقف گشته و به تدریج در رفع آنها بکوشد .از این رو ،فعالیت اصلی آموزگار در آموزش قرآن به ویژه در ٔ
و ششم ،شناخت مشکالت هر دانش آموز در خواندن قرآن و برطرف ساختن آن است .اگر این مشکالت به هر دلیلی مخصوصاً به علت
استفاده کامل و صحیح از
عدم تسلط کافی معلم در خواندن قرآن و مأنوس نبودن با آن ،شناسایی نشود و برطرف نگردد ،بدیهی است
ٔ
کالس قرآن به عمل نیامده و اهداف موردنظر آموزش درس قرآن حاصل نشده است.
معلمان عزیز برای آشنایی بیشتر با فرآیند آموزش روخوانی و روان خوانی قرآن کریم و چگونگی رفع اشکاالت خاص
دانش آموزان عالوه بر شرکت در کالس های آموزشی و خواندن دقیق کتاب حاضر ،ضروری است به کتاب مبانی و روش آموزش قرآن
ویژه مراکز تربیت معلم ــ کُد  6011ــ نیز مراجعه کنند.
دوره ابتدایی ٔ
در ٔ
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اهداف درس قرآن پایۀ ششم ابتدایی
انتظار می رود هر دانش آموز در پایان سال تحصیلی در درس قرآن به اهداف زیر دست یابد.
1ــ به شنیدن قرائت قرآن کریم و خواندن آن عالقه نشان دهد.
2ــ آیات و عبارات قرآنی کتاب درسی را روان و حتی المقدور زیبا و آهنگین بخواند.
3ــ آیات قرآن کریم را از روی مصحف شریف با خط آموزشی به صورت شمرده بخواند.
4ــ مفهوم پیام های قرآنی کتاب را به زبان ساده بیان کند.
  5ــ به حفظ برخی از آیات ،سوره ها و پیام های قرآنی کتاب درسی عالقه نشان دهد.
  6ــ عالقمند است معنای آیات را بداند.
7ــ با معنای برخی از کلمات ساده یا پرکابرد قرآن کریم آشنا شود.
   8ــ برخی از عبارات ساده قرآن را معنا کند.
9ــ با داستان های قرآنی کتاب درسی آشنا شود.
10ــ به استفاده از رسانه ها و شرکت در فعالیت های قرآنی عالقه نشان دهد.
11ــ به خواندن روزانه قرآن کریم عالقه نشان دهد.

ساختار و محتوای کلی کتاب آموزش قرآن پایۀ ششم ابتدایی

کتاب آموزش قرآن این پایه شامل  14درس 3 ،یادآوری و یک درس با عنوان درس آخر است .هر درس طی چهار جلسه
تدریس می شود و هر جلسه شامل بخش های زیر است:
جلسۀ اول :خواندن یک صفحه از قرآن کامل.
ترجمه آنها و انجام تمرین کار در کالس.
جلسه قبل همراه با
جلسه قبل ،خواندن برخی از آیات
جلسۀ دوم :استماع قرائت آیات
ٔ
ٔ
ٔ
جلسۀ سوم :خواندن یک صفحه از قرآن کامل ،پیام قرآنی یا یک داستان از قرآن کریم.
جلسۀ چهارم :خواندن از روی قرآن کامل و موضوع «یک نکته از هزاران».
قابل ذکر است که درس اول تفاوت هایی با سایر دروس دارد که در بخش دوم کتاب توضیح داده خواهد شد و همچنین در پایان
چهارگانه فوق در هر درس ،تکلیف «انس با قرآن در خانه» متناسب با محتوا و موضوع همان جلسه آمده است.
هر جلسه از جلسات
ٔ
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تعریف ،اهداف و روش کلی تدریس بخش های مختلف یک درس
جلسۀ اول
یک صفحه از قرآن کریم

جلسه هر درس تمرین خواندن یک صفحه از قرآن کامل که در کتاب درسی دانش آموزان آمده درنظر
تعریف :برای اولین
ٔ
گرفته شده است.
اهداف
1ــ تقویت خواندن قرآن کریم
شیوه خاصی در مصحف های کامل نوشته
2ــ آشنایی بیشتر با ویژگی های نگارش برخی از کلمات قرآنی که به ٔ
می شوند (رسم المصحف)
روزانه قرآن کریم
3ــ تقویت عالقه به خواندن
ٔ
4ــ شناسایی مشکالت دانش آموزان در خواندن قرآن و توانایی رفع آنها
روش کلی تدریس و ارزشیابی

خواندن آیات
صفحه کامل از قرآن کریم است .این تمرین طی مراحل زیر انجام می شود.
جلسه اول هر درس ،تمرین خواندن یک
فعالیت اصلی
ٔ
ٔ
1ــ خواندن در گروه :دانش آموزان را به گروه های  2یا حداکثر  3نفره تقسیم می کنیم.
پس از تعیین گروه ها از دانش آموزان می خواهیم ابتدا به صورت فردی ظرف چند دقیقه هر مقدار از آیات صفحه را که فرصت
دارند ،برای خودشان به آرامی بخوانند .سپس از ایشان می خواهیم هر دانش آموز یک تا دو سطر از همان آیات را برای دوست هم گروه
خود بخواند .به این ترتیب ابتدا فردخوانی و سپس خواندن در گروه اتفاق می افتد.
چند نکته:
الف) چون زمان این مرحله ،که از دو بخش فردخوانی و خواندن برای دوست هم گروه خود حداکثر نباید از ده دقیقه بیشتر به
همه گروه ها خواست از همان ابتدای صفحه تمرین را آغاز کنند و یا صفحه قرآن را مثال ً به سه بخش تقسیم
طول انجامد ،می توان از ٔ
کرد و هر سه گروه یک بخش از آیات صفحه را تمرین کنند.
ب) به دانش آموزان بیاموزید چه در زمان خواندن در گروه و چه در زمانی که یک دانش آموز برای کل کالس می خواند ،در
صورتی که کلمه یا ترکیبی را اشتباه خواند ،بالفاصله اشتباه او را تصحیح نکنند بلکه فرصت دهند که به محل وقف یا پایان آیه برسد،
آنگاه به روش صحیح ــ که بعد ًا توضیح داده خواهد شد ــ اشتباه دانش آموز تذکر داده شده و تصحیح می شود.
ج) در حین انجام تمرین فردی و خواندن در گروه ،معلم در کالس می گردد ،به خواندن دانش آموزان توجه می کند ،احتماال ً به
مرحله بعد ،آن نکته و موضوع
نکته مهمی در خواندن ایشان برخورد کرد ،قبل از انجام
ٔ
سؤاالت آنها پاسخ می دهد و همچنین اگر به ٔ
را برای عموم کالس توضیح می دهد.
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مرحله اول که دانش آموزان ابتدا به صورت فردی و سپس برای دوست هم گروه خود ،آیات
2ــ خواندن برای کالس :پس از
ٔ
درس را خوانده و تمرین کردند ،اینک نوبت خواندن برای کالس فرا می رسد .در این مرحله معلم از دانش آموزان می خواهد با انتخاب
او به صورت فردی و با صدای بلند هر کدام حدود یک سطر از آیات درس را برای کالس بخوانند .انتخاب دانش آموزان با تشخیص
معلم ،می تواند ابتدا از میان دانش آموزان داوطلب و قوی تر و سپس از میان سایر دانش آموزان باشد .در صورت نیاز و امکان ،بسیار
همه دانش آموزان یا بیشتر آنها ،حداقل یک سطر از آیات درس را برای کالس بخوانند.
خوب است در یک جلسه یا ٔ
خواندن برای کالس تا اواخر ساعت آموزشی ادامه می یابد و ممکن است چند بار آیات همین صفحه در کالس خوانده شود.
3ــ انجام تکلیف انس با قرآن درخانه :در پایان کالس معلم دانش آموزان را به انجام این تکلیف در خانه تشویق کرده و در
صورت نیاز توضیحات الزم را ارائه می کند.
دو تذکر بسیار مهم
1ــ مهم ترین موضوع یادگیری و آموزش در فرایند فوق ــ تمرین و خواندن آیات ــ تشخیص مشکالت و ضعف های خاص هر دانش آموز
در خواندن قرآن کریم است .این ضعف ها می تواند در یک دانش آموز نسبت به دانش آموز دیگر کامال ً متفاوت باشد.ممکن است یک دانش آموز
در اصل روخوانی قرآن ،هنوز مشکالتی داشته باشد ،دیگری با بی دقتی و شتابزدگی می خواند ،سومی به خاطر سریع خواندن یا علل دیگر دچار
اضطراب و غلط خوانی می شود و …  .معلم باید ضمن تسلط کامل خود به خواندن آیات درس ــ که قبل از شروع کالس از آن مطمئن شده
است  ــ اوال ً اشتباهات دانش آموزان را به خوبی تشخیص دهد و ثانیاً با صبر ،حوصله و آرامش به روش صحیح ،آن اشتباه را برطرف سازد .اگر
این کار انجام نشود تمرین خواندن آیات در کالس کمک چندانی به شناسایی و برطرف شدن ضعف های دانش آموزان نمی کند.
2ــ در صورتی که دانش آموزی در خواندن یک سطر اشتباهات و ضعف زیادی دارد ،می توان به رفع یکی دو مورد از موارد
ساده آنها (مانند صحیح و دقیق خواندن حرکات کوتاه یا خواندن حرف ساکن با حرکت ماقبل خود در یک بخش و …)
مهم و چه بسا ٔ
اقدام کرد و موارد دیگر را به نوبت های بعد موکول نمود.
به خاطر اهمیت روش صحیح رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان ،در اینجا به اختصار به آن اشاره می کنیم.
روش رفع اشکاالت روخوانی

1ــ همان طور که قبال ً بیان شد ،در صورتی که در خواندن یک دانش آموز اشتباهی پیش آمد هم خودمان صبر می کنیم و هم به
دانش آموزان یاد می دهیم که بالفاصله اشتباه دانش آموز را تذکر ندهند؛ بلکه فرصت می دهیم تا خواندن او به محل وقف یا پایان آیه
برسد .آنگاه معموال ً خوب است قبل از اقدام به انجام هر روش دیگری ضمن تشویق دانش آموز نسبت به آنچه صحیح خوانده است،
از او بخواهیم یک بار دیگر همان سطر را با آرامش و دقت بیشتر بخواند .بسیار مناسب است به طور ضمنی ،نسبت به اشتباهات مهم او
تذکراتی را نیز به طور کلی ارائه کنیم .مثال ً بگوییم عزیزم! عجله نکن ،با آرامش بخوان ،در خواندن حرکات کوتاه دقت کن ،اول حرکت
را ببین و بعد ًا آن را بخوان (ببین و بخوان) یا حرف ساکن را همراه با صدای قبل آن در یک بخش بخوان و یا حرفی را که تشدید
دارد دوبار بخوان یک بار با صدای قبلش و بار دوم با صدای خودش و … معموال ً با این گونه تذکرات اگردانش آموزی در روخوانی
قرآن مشکل جدی نداشته باشد بیش از  90درصد مشکالت او برطرف می شود.
2ــ پس از انجام اولین گام در رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان که می تواند عمومی باشد و همیشه انجام شود ،سپس
می توان با توجه به نوع اشکال دانش آموز ،شناختی که از میزان توانایی یا ضعف او داریم و … با استفاده از یکی از روش هایی چون
اشاره
مقایسه غلط و صحیح کلمه با هم و سؤال از دانش آموز که کدام یک صحیح است ،نوشتن کلمه یا ترکیب موردنظر روی تخته و
ٔ
ٔ
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اشاره معلم به بخش ها ،آن کلمه یا ترکیب را
صحیح 1به بخش های کلمات و درخواست از دانش آموزان که به طور دسته جمعی با
ٔ
بخش بخش بخوانند و سپس دانش آموز موردنظر ،آن کلمه را بخواند و … اشکال دانش آموز را برطرف کرد.
معلمان گرامی می توانند برای آشنایی بیشتر و کامل تر با روش های رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان به کتاب مبانی و روش
ویژه مراکز تربیت معلم (کُد  )6011مراجعه کنند.
دوره ابتدایی ٔ
آموزش قرآن ٔ
جلسۀ دوم
قرائت آیات درس

تعریف :منظور از قرائت آیات ،خواندن آنها به صورت زیبا و روان و حتی االمکان نزدیک به لحن عربی است.
اهداف
1ــ تقویت زیبا و روان خوانی قرآن کریم
انگیزه خواندن قرآن کریم
2ــ تقویت
ٔ
3ــ ایجاد تنوع و جذابیت در کالس قرآن
4ــ آشنایی ضمنی و غیرمستقیم با برخی از نکات تجویدی و زیباخوانی قرآن کریم
  5ــ کسب مهارت تدریجی و عملی زیبا خواندن قرآن کریم.

روش کلی تدریس و ارزشیابی

وسیله صوتی (مانند نوار یا  )CDدر کالس پخش
جلسه قبل از طریق یک
جلسه دوم هر درس ،قرائت زیبای آیات
معموال ً در
ٔ
ٔ
ٔ
می شود و دانش آموزان ضمن خط بردن از روی آیات قرآن که در کتاب آمده است ،در حالی که به قرائت نوار گوش می کنند به آنچه
در نوار از آنها خواسته شده ،عمل می کنند.
دو نکته
1ــ معموال ً خوب است در آغاز هر جلسه از انجام تکلیف انس با قرآن در خانه پرسش شود تا دانش آموزان به طور مرتب و
مستمر نسبت به اهمیت تمرین در خانه و ارزش انس روزانه با قرآن کریم توجه نموده و تشویق شوند .همچنین از آنها نسبت به مطالب
نمره مناسب درنظر گرفته شود.
ٔ
جلسه قبل پرسش به عمل آمده و از آموخته های ایشان ارزشیابی شده و برای آنها امتیاز یا ٔ
2ــ پرسش آغازین جلسه از دانش آموزان در
جلسه دوم هر درس ،در صورتی که عموماً دانش آموزان در روخوانی (نه لزوماً
ٔ
روان خوانی) آیات قرآن مشکل جدی ندارند می تواند پس از پخش نوار قرائت آیات به عمل آید .اما اگر تعداد قابل توجهی از
جلسه قبل پرسش شود و سپس به پخش نوار
دانش آموزان هنوز در روخوانی مشکالتی دارند ،بهتر است قبل از پخش نوار ،از آیات
ٔ
و تمرین قرائت مبادرت ورزید.
لوحه آموزش قرآن پایه های اول تا سوم ابتدایی ،پیش گفتار کتاب های آموزشی قرآن اول تا سوم ابتدایی چاپ سال  90و نیز کتاب مبانی و روش
1ــ این روش در آغاز
مجموعه ٔ
ٔ

دوره ابتدایی ــ کُد  6011ــ به تفصیل آمده است .برای آشنایی بیشتر با این روش و تسلط در انجام آن ،مراجعه به یکی از این منابع ،کامال ً ضروری است.
آموزش قرآن در ٔ
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خوب است این نکته بسیار مهم را بدانید تا زمانی که دانش آموزان به میزان کافی در روخوانی آیات قرآن به مهارت کافی دست
نیافته اند باید بر روخوانی که مبتنی بر خوب دیدن حروف و حرکات ،آرام و شمرده خواندن کلمات و ترکیب هاست ،تأکید و تمرین شود.
البته پس از دست یابی به این مهارت می توان در جهت روان خوانی که یکی از بهترین راه های آن ،تمرین با نوارهای صوتی قرائت قرآن
به ویژه قرائت هایی به شیوه ترتیل آموزشی است ،اقدام کرد .از این رو اگر دانش آموزان شما در روخوانی قرآن مشکل جدی ندارند
جلسه قبل ،پرسش به عمل آورید.
می توانید ابتدا قرائت آیات را پخش کنید و سپس از خواندن آیات
ٔ
خواندن برخی از آیات درس همراه با ترجمۀ آنها

جلسه دوم هر درس ،چند آیه از آیات همان درس که از نظر موضوع و مفهوم برای دانش آموزان مناسب است
تعریف :در
ٔ
انتخاب و ترجمه شده است.
اهداف
1ــ آشنایی با برخی از آموزه های بلند و حکمت  آمیز قرآن کریم
2ــ تقویت انگیزه و عالقه به یادگیری قرآن و خواندن مستمر آن
3ــ ایجاد زمینه برای درک تدریجی معنای واژگان پرکاربرد قرآن کریم
4ــ کسب توانایی تدریجی برای معنا کردن ترکیب ها و عبارات ساده و پرکاربرد قرآن کریم
روش کلی تدریس و ارزشیابی

ترجمه آن برای کالس با صدای بلند
معلم از تعدادی از دانش آموزان می خواهد که هر کدام یک سطر از آیات را همراه با
ٔ
بخوانند .بدیهی است موضوع رفع اشکاالت روخوانی همیشه بر هر امر دیگری مقدم است و در هر فعالیتی اگر دانش آموز در خواندن
عبارت قرآنی ،اشکالی داشت و به روش مناسب مذکور باید اشکال او را برطرف کرد.
ترجمه آنها توسط دانش آموزان به میزان یک بار در کالس کفایت می کند،
احتماال ً خواندن عبارات قرآنی این تمرین همراه با
ٔ
هر چند با تشخیص معلم و وجود وقت ،عبارات می تواند بیش از یک بار خوانده شود.
کار در کالس

تعریف :کار در کالس ،مجموعه ای از کلمات و عبارات قرآنی است که توسط دانش آموزان حتماً در خود کالس به کمک
صفحه قبل ترجمه می شود.
ترجمه عبارات قرآنی
آموخته های عمومی و قبلی ایشان و نیز به کمک
ٔ
ٔ
اهداف
ساده قرآن کریم
1ــ آشنایی با معنای برخی از کلمات پرکاربرد و ٔ
2ــ تقویت توانایی درک معنای عبارات ساده و پرکاربرد قرآن کریم
3ــ آشنایی با آموز ه های بلند و حکمت آمیز قرآن کریم
4ــ تقویت انگیزه و عالقه به یادگیری قرآن کریم و خواندن مستمر آن حتی االمکان با توجه به درک معنای عبارات
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روش کلی تدریس و ارزشیابی

1ــ از دانش آموزان می خواهیم تمرین اول را ابتدا به صورت فردی انجام داده و معنای لغات را روبه روی آنها بنویسند و سپس
درباره آنچه نوشته اند مذاکره کنند.
با هم گروه خود
ٔ
2ــ یک یا چند دانش آموز هر کدام یک کلمه را همراه با معنا می خوانند و در صورت نیاز ،خواندن کلمه و معنای آن به روش
صحیح ،تصحیح می شود.
3ــ تمرین دوم و سپس تمرین سوم به روش فوق توسط دانش آموزان ابتدا حل شده و پس از حل برای کالس خوانده و در
صورت نیاز تصحیح می شود.
چند تذکر:
1ــ پس از حل هر تمرین و قبل از حل تمرین بعدی ،آن تمرین توسط چند دانش آموز برای کالس خوانده و تصحیح می شود.
2ــ در زمان خواندن کلمات و عبارات قرآنی توسط دانش آموزان ،به صحیح خواندن آنها و رفع اشکاالت روخوانی ،توجه
کافی به عمل آید .تصور نشود اگر در حل این تمرین ،عبارات و برخی کلمات غلط خوانده شود اشکالی ندارد .دانش آموزان عمال ً باید
بیاموزند که هر وقت قرآن می خوانند ،باید با دقت و صحیح بخوانند.
ترجمه کلمات و عبارات بخش کار در کالس نیستند ،این موارد را در ارزشیابی
3ــ از آنجا که دانش آموزان موظف به حفظ
ٔ
شیوه مناسب تشویق
پایانی درنظر نگیرید .می توانید دانش آموزان را که در این زمینه عالقه و توانایی بیشتری از خود نشان می دهند ،به ٔ
کنید و برای آنها در ارزشیابی مستمر ،نمره و امتیاز خاصی قائل شوید .از آنجا که تمرین های کار در کالس برای دانش آموزان جذاب و
جالب است ،عمدتاً به انجام آنها اشتیاق نشان می دهند و به تدریج خودشان در می یابند که انجام این گونه تمرینات به چه میزان بر توانایی
آنها در فهم تدریجی معنای آیات و عبارات قرآن کریم می افزاید.
4ــ شما می توانید با تشخیص خودتان به تدریج وقتی دانش آموزان یک آیه یا عبارت قرآنی را از صفحات دیگر کتاب درسی یا
ساده آنها از دانش آموزان پرسش کنید و عمال ً آنها را نسبت به درک
قرآن کریم خواندند ،از معنای برخی از کلمات ،ترکیب ها یا عبارات ٔ
تدریجی معنای آیات قرآن کریم تشویق نمایید.
  5ــ برای حل تمرین های کار در کالس ،اطالعات عمومی و آموخته های قبلی دانش آموزان کفایت می کند .در صورت نیاز
صفحه قبل این تمرین ها نیز استفاده کنند .به احتمال بسیار ضعیف اگر
ترجمه عبارات قرآنی
ترجمه یک کلمه از
می توانند برای یافتن
ٔ
ٔ
ٔ
هیچ یک از این مراحل برای دانستن معنای یک کلمه کفایت نکرد ،مراجعه به فهرست کلمات معنا شده که در آخر کتاب دانش آموزان
آمده است ،اشکالی ندارد.

جلسۀ سوم
الف) یک صفحه از قرآن کریم

جلسه سوم هر درس ابتدا یک صفحه دیگر از قرآن کریم برای تمرین روخوانی و روان خوانی درنظر گرفته شده
تعریف :در
ٔ
جلسه اول آمده است.
صفحه بعدی آیاتی است که در
است .این صفحه،
ٔ
ٔ
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اهداف:
1ــ تقویت خواندن قرآن کریم
شیوه خاصی در مصحف های کامل نوشته
2ــ آشنایی بیشتر با ویژگی های نگارش برخی از کلمات قرآنی که به ٔ
می شوند (رسم المصحف)
روزانه قرآن کریم
3ــ تقویت عالقه به خواندن
ٔ
4ــ شناسایی مشکالت دانش آموزان در خواندن قرآن و توانایی رفع آنها
روش کلی تدریس و ارزشیابی

جلسه اول است.
صفحه قرآنی
روش تدریس تمرین و ارزشیابی این صفحه نیز مانند همان
ٔ
ٔ
دو تذکر:
شده قبلی ،از
1ــ همان طور که قبال ً گفته شد در آغاز هر جلسه از انجام تکالیف انس با قرآن
ٔ
جلسه قبل و نیز مطالب آموخته ٔ
دانش آموزان پرسش می شود.
2ــ برای
جلسه سوم ،عالوه بر تمرین خواندن یک صفحه از قرآن کریم ،یک پیام قرآنی نیز درنظر گرفته شده است .از این رو
ٔ
اگر حدود  10دقیقه برای پرسش اولیه و نیز حدود  15دقیقه برای پیام قرآنی درنظر گرفته شود ،می توان و باید حداقل  25دقیقه یعنی
جلسه آموزشی را به تدریس و تمرین خواندن این صفحه از قرآن کریم اختصاص داد.
حدود نیمی از زمان یک
ٔ
ب) پیام قرآنی

تعریف :پیام قرآنی ،معموال ً عبارتی کوتاه ،زیبا ،پرمعنا و معموال ً مشهور قرآن کریم است که حاوی آموزه های عمیق اعتقادی،
اخالقی و تربیتی ،اجتماعی و سیاسی و … می باشد.
اهداف
1ــ آشنایی بیشتر با آموزه های حکمت آمیز قرآن کریم در قالب عبارات زیبا و کوتاه قرآنی
ساده تدبّر در معنای آیات قرآن کریم
2ــ آشنایی با روش های اولیه و ٔ
3ــ تقویت قدرت تفکر و تعقل
4ــ به کارگیری آموزه های قرآنی در زندگی عملی
  5ــ حفظ تدریجی و آزاد برخی از عبارات کوتاه ،زیبا و عمیق قرآن کریم همراه با معنای آنها
  6ــ تقویت عالقه به یادگیری قرآن کریم و انس هرچه بیشتر با آن
روش کلی تدریس و ارزشیابی

ترجمه آن برای کالس با صدای بلند و زیبا
1ــ ابتدا از یکی دو نفر از دانش آموزان می خواهیم عبارت پیام قرآنی را همراه با
ٔ
ترجمه پیام ،کلمه ای از آن نیز معنا شده بود ،آن کلمه نیز همراه با معنا خوانده می شود.
بخوانند .اگر عالوه بر
ٔ
2ــ معلم از دانش آموزان می خواهد که در گروه های خود ،با استفاده از تصاویر ،اشعار و هرگونه توضیحاتی که در ذیل پیام
10

درباره مفهوم پیام گفت وگو کنند.
قرآنی آمده و نیز با استفاده از اطالعات و تجارب قبلی خود ،با یکدیگر
ٔ
مذاکره دانش آموزان با یکدیگر در گروه ،چند گروه از دانش آموزان و نیز دانش آموز داوطلب
3ــ پس از چند دقیقه گفت وگو و
ٔ
درباره پیام برای کالس بیان کنند ،ارائه نظر می کنند.
که دوست دارند ،نظر خود را
ٔ
چند تذکر:
اول :معلم باید بیشتر وقت فعالیت مربوط به پیام قرآنی را دراختیار 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.
دوم :روش معمول تدریس پیام های قرآنی به گونه ای است که بیان شد .معلمان عزیز می توانند با مراجعه به کتاب مبانی و روش
پایه سوم ابتدایی با برخی از روش ها و توصیه های دیگر
آموزش قرآن در دوره ابتدایی ــ کُد  6011ــ و نیز راهنمای معلم آموزش قرآن ٔ
برای ارائه خالق پیام های قرآنی آشنا شوند.
ترجمه آنها بدون اجبار و تحمیل و به دور از فضای رقابت های ناسالم ،خوب
سوم :تشویق دانش آموزان به حفظ پیام ها و
ٔ
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
ترجمه آن ،در معرض دید دانش آموزان در کالس قرار دهد.
راهمراه با
ٔ
چهارم :در پایان فعالیت مربوط به پیام ،معلم از دانش آموزان می خواهد تا عبارت پیام قرآنی را از روی آیات درس یافته و آن
را بخوانند .این فعالیت موجب دریافت بیشتر ارتباط پیام با متن قرآن کریم می شود و دانش آموزان عمال ً احساس می کنند که در قرآن
کریم ،چه مطالب ارزشمند و حکیمانه ای وجود دارد.
ج) 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 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 ،تخیل و بیان مطالب
ارائه آموزه های قرآنی
  5ــ تقویت انگیزه و عالقه به یادگیری قرآن کریم از راه ایجاد فضاهای جذاب و متنوع ٔ
روش کلی و تدریس و ارزشیابی

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.
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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
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 داستان ها ضمن
ٔ
در پایان جلسه ،مانندجلسات قبل ،معلم دانش آموزان را به انجام تکلیف «انس با قرآن در خانه» تشویق کرده و در صورت نیاز،
توضیحات الزم را ارائه می کند.
جلسۀ چهارم
الف) خواندن از روی قرآن کامل

تعریف :یکی از فعالیت های آموزش قرآن در پایه پنجم و ششم ابتدایی ،خواندن از روی قرآن کامل است .مصحف های کامل
قرآن از دفتر مدرسه به کالس آورده می شود و به روشی که بیان خواهد شد ،دانش آموزان خواندن قرآن را از روی مصحف های کامل
تمرین می کنند.
اهداف
1ــ آشنایی با ویژگی های ظاهری قرآن کامل مانند اجزاء و سوره های آن
2ــ تقویت و اعتماد به نفس در توانایی خواندن قرآن از روی مصحف های کامل
3ــ تقویت انس و ارتباط بیشتر با قرآن کریم
روزانه قرآن کریم
4ــ تقویت عالقه و انگیزه به خواندن مستمر و
ٔ
  5ــ تقویت هر چه بیشتر توانایی خواندن عموم آیات قرآن کریم حداقل به صورت آرام و شمرده
روش کلی تدریس و ارزشیابی

نمازخانه مدرسه
جلسه چهارم هر درس ،معلم از دانش آموزان می خواهد تعدادی مصحف کامل قرآن کریم را از دفتر یا
ــ در
ٔ
ٔ
به کالس بیاورند .برای هر میز حداقل یک قرآن الزم است .در صورتی که در مدرسه ای مصحف های قرآن با رسم الخط آموزشی
(کم عالمت و ساده) موجود نباشد ،می توان با کمک مدیر مدرسه نسبت به تهیه این گونه از مصحف ها اقدام کرد و در غیر این صورت
استفاده از سایر مصحف ها یا قرآنی که دانش آموزان در این جلسه از خانه یا مدرسه می آورند بدون اشکال است .پس توزیع مصحف ها
به میزان حداقل هر میز یک مصحف به روش زیر این بخش از فعالیت آموزشی ،تدریس و تمرین می شود .این فعالیت می تواند تا حدود
سه چهارم زمان این جلسه را به خود اختصاص دهد.
شماره صفحه
1ــ معلم یا یکی از دانش آموزان یک صفحه از قرآن را ،کامال ً به طور تصادفی (مانند استخاره کردن) باز کرده و
ٔ
را به دانش آموزان اعالم می کنند تا دانش آموزان نیز آن صفحه را باز کنند.
جلسه هر درس آمده است ،روبه رو
2ــ اینک دانش آموزان با یک صفحه از قرآن درست مانند صفحه ای از قرآن که در اولین
ٔ
هستند .از این رو معلم برای آنها توضیح می دهد که کامال ً همان روش قبلی ،یعنی فردخوانی و برای دوست خود خواندن (خواندن در
گروه) و سپس خواندن برای کالس را انجام دهند .این تمرین تقریباً تا پایان وقت مقرر برای این فعالیت ادامه می یابد.
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دو نکته
همه این مشکالت را در همان جلسه
1ــ اگر دانش آموزی در خواندن آیات این صفحه ،مشکالت زیادی داشت ،الزم نیست ٔ
ساده او را متذکر شده و برطرف سازید و
برطرف کرد .او را نسبت به توانایی هایش تشویق کنید ،برخی از مشکالت مهم و در عین حال ٔ
از بقیه صرف نظر نموده تا در جلسات بعدی به تدریج حل شود.
2ــ با تشخیص خودتان می توانید تمرین آیات را تا پایان همان صفحه ادامه دهید یا برای تنوع و هیجان بیشتر پس از خواندن
چند سطر اول صفحه به صورت خواندن برای کالس ،از دانش آموزان بخواهید ،آن صفحه را بسته و صفحه دیگری را باز کند و به
همان روش قبلی تمرین کرده و با انتخاب شما برای کالس بخوانند.
ب) یک نکته از هزاران

تعریف :نکته ای جالب ،جذاب و چه بسا اعجاز گونه از قرآن کریم که با آیات همان درس مرتبط است.
اهداف
1ــ ایجاد جذابیت و تنوع در مطالب درس قرآن
عالقه هرچه بیشتر به آشنایی و انس با قرآن کریم
2ــ تقویت انگیزه و
ٔ
دیرینه ادبیات غنی فارسی با قرآن کریم و اثرپذیری آن از قرآن
3ــ آشنایی با ارتباط زیبا و
ٔ
روزانه قرآن و دستیابی بیشتر به نکات ظریف و جالب آیات
4ــ تقویت عالقه به خواندن مستمر و
ٔ
روش کلی تدریس و ارزشیابی

1ــ از چند دانش آموز بخواهید مطلب مربوط به این بخش را برای کالس بخوانند.
2ــ نظر دانش آموزان عالقه مند و داوطلب را در توضیح بیشتر مطلب برای کالس ،جویا شوید.
تذکر :قبل از کالس مطالب مربوط به این بخش را با دقت بخوانید تا زمان طرح موضوع در کالس ،نسبت به آن اطالع و تسلط
نحوه خواندن آنها با مشکلی روبه رو نباشید.
کافی داشته باشید .به ویژه اشعار این قسمت را قبال ً خوب بخوانید تا در ٔ
یادآوری

پس از هر پنج درس مطالبی تحت عنوان یادآوری درنظر گرفته ایم ،در کل کتاب  ٣یادآوری داریم یکی پس از درس پنجم،
جلسه کامل در کالس
یادآوری  ٢پس از درس دهم و یادآوری  ٣پس از درس چهاردهم .توجه داشته باشید که این یادآوری ها در یک
ٔ
و با نظارت آموزگار ،توسط دانش آموزان انجام می شود.
تعریف :همان طور که از موضوع مشخص است ،این قسمت به عنوان یادآوری مطالبی است که دانش آموز در دروس گذشته
خوانده است.
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اهداف
ارائه آموزه های قرآنی
١ــ ایجاد تنوع و جذابیت در ٔ
ترجمه آنها به طور غیرمستقیم و بدون اجبار
٢ــ تشویق دانش آموزان به حفظ پیام ها و
ٔ
روزمره زندگی
٣ــ گسترش درک و فهم دانش آموزان نسبت به آموزه های قرآنی و ارتباط آموزه ها با مسائل
ٔ
٤ــ مروری بر قواعد روخوانی قرآن کریم
٥ــ تقویت روخوانی صحیح آیات قرآن کریم
٦ــ کمک به خودارزیابی در دانش آموزان
روش کلی تدریس و ارزشیابی

برخی از فعالیت های این بخش را هر دانش آموز به صورت انفرادی انجام می دهد و برخی دیگر پس از فعالیت انفرادی در گروه
مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد .در هر دو صورت آموزگار باید پاسخ های صحیح را به شیوه ای که مناسب می داند مورد بررسی
قرار دهد.
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
١ــ تمرین و ارتقاء مهارت نسبت به آموخته های درس قرآن
روزانه قرآن کریم به ویژه در خانه
٢ــ درونی کردن سنت نیکوی خواندن
ٔ
٣ــ تقویت عالقه و انگیزه به یادگیری و ارتباط مستمر با قرآن کریم
زمینه دستیابی به تربیت قرآنی در خانواده
٤ــ مشارکت والدین در فرایند یادگیری قرآن و تقویت ٔ
روش کلی تدریس

١ــ تذکر معلم به انجام تکلیف «انس با قرآن» در خانه در پایان هر جلسه و تشویق دانش آموزان به این کار
جلسه بعد ،تشویق دانش آموزان موفق و ترغیب سایر
٢ــ بررسی تکلیف انجام شده و پرسش از مطالب هر جلسه در آغاز
ٔ
دانش آموزان به انجام مرتب تکلیف «انس با قرآن در خانه» و یادگیری و تمرین کامل درس قرآن.
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قرآن در تابستان

تعریف :صفحاتی از قرآن کریم در ادامه صفحات و سوره هایی که در دروس کتاب آمده است برای تمرین مستمر خواندن قرآن
و انس روزانه با آن برای تابستان درنظر گرفته شده است.
اهداف
١ــ تثبیت مهارت های کسب شده در خواندن قرآن کریم
روزانه قرآن کریم
٢ــ ایجاد عادت به خواندن
ٔ
٣ــ به کارگیری آموخته های خود در فهم کلمات ،عبارات و آیات ساده و پرکاربرد قرآن کریم

روش کلّی تدریس و ارزشیابی

١ــ به عنوان درس آخر ،موضوع و اهمیت آن را با دانش آموزان در میان گذارید و از آنها بخواهید هر روز چند سطر از این
صفحه مربوط به آن هفته خوانده شود.
آیات را بخوانند به نحوی که حداقل هر هفته یک
ٔ
٢ــ حتماً برای آنها توضیح دهید که شما می توانید با توجه به توانایی خود و آموخته هایی که کسب کرده اید برخی از کلمات،
ساده همین صفحات را معنا کنید .سعی کنید هر وقت قرآن می خوانید ،توانایی های خود در فهم قرآن را به کار گیرید.
عبارات و آیات ٔ
خوب است برای نمونه ،در آیات و صفحاتی از بخش قرآن در تابستان ،این توانایی ها را به آنها نشان دهید؛ تا هم روش کار را
بیاموزند و هم بیشتر به توانایی های خود در فهم قرآن پی ببرند.
تذکر :در صورتی که در طول سال احساس کردید در برخی از جلسات برای فعالیت بیشتر ،زمان مناسب در اختیار دارید،
می توانید از همین صفحات قرآنی مربوط به تابستان استفاده کرده و از دانش آموزان بخواهید در کالس ،آن صفحات را بخوانند و برخی
ساده آنها را معنا کنند.
کلمات و عبارات ٔ
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رسانه ها ،وسایل و تجهیزات مورد استفاده در آموزش قرآن

تنوع و جذابیت و تناسب
ابزارها و رسانه های آموزشی ،جزئی از لوازم فرایند یادگیری است .این ابزارها و رسانه ها هرچه از ّ
بیشتری برخوردار باشند ،بر عمق و وسعت یادگیری می افزایند .رسانه های مورد استفاده در درس قرآن عبارت اند از:
بسته آموزشی :بسته آموزشی در پایه ششم شامل مجموعه ای به شرح زیر است:
حلقه اتصال بین برنامه ریزان ،معلمان ،دانش آموزان ،اولیای آنها و عموم افراد جامعه است
١ــ 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 ،روش های آموزش و شیوه های ارزشیابی ،در کتاب
ارکان مهم ٔ
درسی تجلّی می یابد.
٢ــ 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 دست یابی 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 از 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 ،بانظم و ترتیب بیشتری نسبت به نوارهای رایج ،و با صوتی
ویژه این کتاب توصیه می شود.
رسا و تلفظی واضح قرائت شده است .از این رو استفاده از نوار قرائت ٔ
دوره ابتدایی ،آموزش روخوانی قرآن بر آموزش قرائت زیبای آیات مقدم
برنامه آموزش قرآن در ٔ
تذکر مهم :در ٔ
همه پایه های ٔ
است .از این رو در پایه های اول تا سوم که عالوه بر کتاب درسی ،لوحه های آموزشی نیز وجود دارد ،تدریس روخوانی از روی لوحه
قبل از استماع نوار انجام می شود .درپایه های چهارم تا ششم نیز همیشه دانش آموزان ابتدا آیات قرآنی را از روی کتاب تمرین کرده
و می خوانند ،سپس به نوار یا  CDصوتی گوش می دهند و سعی می کنند شبیه آن بخوانند.
پایه پنجم ،بخشی از آموزش از روی مصحف کامل قرآن ( ٣٠جزئی) انجام
٣ــ مصحف کامل قرآن :در این پایه نیز مانند ٔ
می شود .این مصحف در عین حال که تمام ویژگی های استاندارد مصحف های کامل قرآن را داراست از رسم الخط ساده و کم کلمات
برخوردار است تا از یک سو به خط قرآن کتاب درسی دانش آموزان نزدیک باشد و هم دانش آموزان نسبت به سایر مصحف ها ،در
خواندن این مصحف شریف با کمترین مشکل و سختی روبه رو باشند.
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٤ــ کتاب راهنمای معلم :به منظور ارتقای توانایی معلم و کسب توفیق بیشتر در دست یابی به اهداف آموزشی ،استفاده از کتاب
درباره اهداف،
راهنمای معلم ضروری است .معموال ً هر کتاب راهنمای معلم ،از دو بخش اصلی تشکیل می شود .در بخش اول ،کلیاتی
ٔ
درباره هر درس ارائه می شود.
محتوای کتاب ،روش های آموزش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و در بخش دوم ،توضیحات جزئی
ٔ
مطالعه دقیق کتاب راهنما ،از یک سو با طرح درس و اهداف خاص هر درس آشنا می شود و با بهره گیری از شیوه های
معلم با
ٔ
تدریس ارائه شده بر توفیقات خود در دست یابی به اهداف آموزشی می افزاید و از سوی دیگر با استفاده از توضیحات و دانستنی هایی
دیگر که مخصوص معلم است ،توانایی خود را در پاسخ دادن به پرسش های احتمالی دانش آموزان ،ارتقا می بخشد و با اعتماد و
زمینه خالقیت و ابتکار بیشتر معلم را نیز فراهم می آورد.
اطمینان بیشتری در کالس حضور می یابد .ضمناً این کتاب ٔ

آموزش
قرآن  -ششم دبستان

34/4
شابک -3

بهای

فروش در سراسر كشور
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 9000رىال ـ ١٣91

٥ــ نرم افزار دانش آموز :به منظور توسعه و تعمیق آموخته های قرآنی دانش آموزان برای هریک از کتاب های آموزش قرآن
استفاده از آن در خانه توصیه می شود.
دوره ابتدایی و از جمله کتاب پایه ششم نرم افزاری تولید شده است که
ٔ
ٔ
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نقش خانواده در دستیابی به اهداف آموزش قرآن

خانواده و مدرسه از مؤثرترین نهادهای جامعه در تعلیم و تربیت کودکان هستند .هرچه این دو کانون نقش خود را بهتر ایفا کنند
و از هماهنگی بیشتری برخوردار باشند ،دست یابی 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 دانش آموزان دعوت کنید تا
ٔ
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 کتاب دانش آموزان می توانید مطالب زیر را با والدین درمیان بگذارید.
١ــ توصیه به خواندن دقیق پیش گفتار کتاب
٢ــ 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 ،هرچه بیشتر به یادگیری قرآن عالقه مند شوند .آنها احترام به قرآن و کوشش در راه آشنایی با آن را از ما می آموزند و
مشاهده 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
با
ٔ
دستورات خدا ،مهربانی به مردم و اخالق اسالمی را از رفتار بزرگ ترها بیاموزند.
٣ــ از فرزندتان بخواهید آنچه از قرآن در مدرسه آموخته است ،برای شما بازگو کند .سوره های کوتاه را ،از روی کتاب
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.
٤ــ 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 ِ
خود دانش آموزان به کمک آنچه 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.
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 ٥ــ حفظ سوره های کتاب الزامی نیست؛ ولی اگر کودک شما به حفظ سوره های کتاب عالقه نشان می دهد ،او را به انجام این
زمینه شرکت او را در مسابقات قرآن مدرسه نیز فراهم می کند.
کار تشویق کنید .این امر ٔ
ترجمه آنها
٦ــ در هر درس یکی از عبارات زیبا ،کوتاه و حکمت آمیز قرآن به نام پیام قرآنی آمده است .حفظ پیام های قرآنی و
ٔ
سرلوحه
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
ٔ
زندگی خویش قرار دهد .ضمناً حفظ پیام ها ،او را برای شرکت در مسابقات قرآن مدرسه نیز آماده می کند.
درباره
٧ــ غالباً مفهوم هریک از پیام ها با مجموعه ای از تصاویر توضیح داده شده و از دانش آموزان خواسته شده است که
ٔ
زمینه خالقیت آنها را فراهم می آورد .نباید از آنها انتظار
مفهوم پیام ،موضوع جدیدی را نقاشی کنند یا چند جمله ای بنویسند .این امر ٔ
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.
عالقه بیشتر به قرآن و فهم و درک مفاهیم آن است ،از روی
  ٨ــ از فرزندتان بخواهید داستان های 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 مهارت های خواندن
و گفتن در زبان فارسی نیز می شود.
٩ــ اگر شما با روش های آموزش روخوانی قرآن آشنایی دارید ،از کتاب درسی پیشی نگیرید و هیچ قاعده ای را عالوه بر آنچه
در کتاب آمده است ،به او نیاموزید .به یاری خداوند ،این آموزش در پایه های بعد بانظم خاصی پیش رفته و کامل خواهد شد.
١٠ــ به یاد داشته باشید هیچ وقت بر کودک خود سخت نگیرید؛ موفقیت های او را ارج نهید و با مالطفت ،نرمی ،صبر و
حوصله به او کمک کنید تا ضعف های خود را جبران کند.
١١ــ در پایان کتاب دانش آموز ،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 زمینه ساز افزایش مهارت او در خواندن قرآن کریم و انس بیشتر با کتاب
خدا باشد.
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ارزشیابی مستمر و پایانی پیشرفت تحصیلی درس قرآن در پایۀ ششم ابتدایی

درس قرآن در پایه های ششم ابتدایی به صورت شفاهی و به دو نوع ارزشیابی می شود:
الف) ارزشیابی مستمر ب) ارزشیابی پایانی
نمره ارزشیابی مستمر با توجه به میزان مشارکت دانش آموز در فعالیت های یادگیری تعیین می شود.
الف) ارزشیابی مستمرٔ :
اهم این فعالیت ها در درس قرآن ،عبارت است از:
١ــ اعالم آمادگی برای خواندن آیات و عبارات از روی کتاب درسی
٢ــ مشارکت در کار گروهی به منظور فهم بیشتر (بیان مصادیق پیام های قرآنی)
٣ــ مشارکت در جمع خوانی آیات و عبارات قرآنی و همراهی با نوار آموزشی
٤ــ بیان داستان های قرآنی کتاب
٥ــ میزان توانایی در خواندن آیات و عبارات قرآنی کتاب درسی (در پرسش های تدریجی)
٦ــ انجام فعالیت های کار در کالس
٧ــ انجام منظم تکلیف انس با قرآن در خانه
٨ــ خواندن آیات از روی صفحات پایانی هر درس یا از روی قرآن کامل
تبصره :بدیهی است اگر دانش آموزی در خواندن آیات از روی صفحات پایانی هر درس یا قرآن کامل موفقیت الزم را کسب
نکرده است ،نباید از او نمره ای کسر شود.
٩ــ انجام فعالیت های خارج از کالس مرتبط با درس قرآن ،مانند:
تهیه نوار آموزشی قرآن یا سایر نوارهای قرآن و استماع آن در خانه؛
ــ ٔ
ــ خواندن قرآن در خانه؛
درباره داستان های قرآنی پیام های زندگی (پیام قرآنی)
مطالعه کتاب های جانبی
ــ
ٔ
ٔ
ــ حفظ برخی از سوره ها ،آیات و پیام های قرآنی؛
ــ تالوت قرآن با صوت خوش و زیبا؛
درباره پیام های قرآنی ،داستان ها و …
ــ نقاشی ،خوش نویسی و انجام سایر کارهای هنری
ٔ
ــ شرکت در جلسات و مسابقات قرآنی مانند حضور در دارالقرآن ها و سایر برنامه های مشابه؛
دوره ابتدایی؛
درباره قرآن از
ــ جمع آوری مطالبی
ٔ
مجموعه کتاب های درسی ٔ
ٔ
ارائه مطالب مربوط به قرآن در روزنامه های دیواری مدرسه؛
ــ تولید روزنامه های دیواری خاص قرآن با ٔ
ــ توانایی دانش آموزان در معناکردن عبارات قرآنی؛
برنامه آموزش قرآن و مناسب با اصول ،محتوا و روش های آن ،دانش آموزان را به
بدیهی است آموزگار می تواند در چارچوب ٔ
هر فعالیت مناسب دیگری نیز ترغیب و تشویق کند.
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پایه ششم ابتدایی در پایان هر نیم سال به صورت شفاهی به شرح زیر
ب) ارزشیابی پایانی :ارزشیابی پایانی از دانش آموزان ٔ
انجام می شود:
ردیف

مواد ارزشیابی

میزان ارزشیابی

نمره

١

روخوانی آیات
جلس ٔه اول دروس

حدود چهار سطر

٩

٢

روخوانی آیات
جلس ٔه سوم دروس

حدود چهار سطر

٩

٣

پیام قرآنی

دو پیام

٢

جمع

سطح انتظار
خواندن به صورت معمولی و روان
خواندن به صورت شمرده و آرام
پس از روخوانی پیام قرآنی و ترجم ٔه آن از روی کتاب ،بتواند با استفاده از تصاویر کتاب یا
بدون آن ،مفهوم پیام را به زبان خود توضیح دهد یا نمونه و مصداقی از آن را بیان کند.
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نمره تشویقی کسب کند:
تبصره :هر دانش آموز می تواند با توجه به هریک از موارد زیر و در مجموع حداکثر ٔ ٢
١ــ قرائت آیات ،تقریباً شبیه نوار آموزشی
٢ــ روان خوانی حدود نیم صفحه از مصحف کامل
٣ــ حفظ یک صفحه (یا به میزان یک صفحه از آیات مختلف) از صفحات قرآنی کتاب درسی
٤ــ حفظ حداقل چهار پیام قرآنی از پیام هایی که در هر نیم سال تدریس شده است.
شیوۀ کسر نمره در ارزشیابی پایانی

الف) روخوانی

کلمه غلط خوانده شده ،نیم ( )0/5نمره کسر می شود .در صورت تصحیح
١ــ کسر نمره به علت غلط خواندن :به ازای هر ٔ
غلط توسط دانش آموز ــ با تذکر یا بدون تذکر معلم ــ نمره ای کسر نمی شود.
٢ــ کسر نمره از نظر کیفیت و سرعت خواندن :در صورتی که دانش آموز نمی تواند آیات و عبارات قرآنی کتاب درسی را مطابق
سطح انتظار بخواند و یا مکث و برگشت های زیاد دارد ،با توجه به میزان نقص ،عالوه بر غلط های اعرابی ،حداکثر دونمره کسر می شود.
درباره آن توضیح دهد یا مصداقی را بیان کند و یا
ترجمه پیام ازروی کتاب ،نتواند
ب) پیام قرآنی :اگر دانش آموز پس از خواندن متن و
ٔ
ٔ
نمره آن پیام کسر می شود.
نمره آن پیام را (هر پیام یک نمره) کسب نمی کند و یا به میزان نقص ،از ٔ
توضیح ارائه شده خیلی از مفهوم پیام دور باشدٔ ،
تذکر :در ارزشیابی همیشه به نکات زیر توجه داشته باشید:
عالقه دانش آموز به درس قرآن شود .از این رو ،باید از سخت گیری های بی جا پرهیز کرد یا به نحوی
١ــ ارزشیابی نبایدموجب تضعیف ٔ
ارزشیابی را انجام داد که دانش آموزان ،آن راجزئی از فرایند یادگیری احساس کنند تا محیط اضطراب آور همراه با فشار روانی ایجاد نشود.
٢ــ مهارت روخوانی قرآن ،به تدریج کسب می شود ،از این رو ،نباید انتظار داشت که همه یا بیشتر دانش آموزان مهارت
روخوانی آیات یک درس را در زمان تدریس به طور کامل کسب کنند .هر دانش آموز با توجه به استعداد خود ،این مهارت را به تدریج
در دروس بعدی به دست می آورد.
ساده کتاب پرسش کرد.
٣ــ با توجه به اصل تفاوت های فردی بهتر است از دانش آموزان ضعیف تر از قسمت های ٔ
٤ــ فرصت رفع اشکال را برای دانش آموزان فراهم آورید تا بتوانند اشتباه خود را تصحیح کنند .برای مثال ،تذکر برای برگشت
و صحیح خواندن ،در صورتی که موجب اضطراب بیشتر دانش آموزان نشود ،مناسب و مفید است.
٥ــ از بخش های داستان ،بیشتر بدانیم و کار در کالس ارزشیابی پایانی به عمل نمی آید.
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بخش دوم

روش تدریس هر درس

همکار گرامی!

برای رعایت اختصار ،روش تدریس درس اول و دوم به صورت کامل آورده شده است .روش
تدریس سایر دروس دقیقاً مانند درس دوم است ،به همنی جهت در بیان روش تدریس دروس
دوم به بعد فقط به مطالبی که مختص همان درس است ،بسنده می شود.
از این رو با تأکید بر مطالعهٔ دقیق کلیات روش تدریس در بخش اول ،مطالعهٔ روش تدریس
درس دوم و نکات اختصاصی هر درس ،ضروری است.

آموزش قر
آن  -ششم دبستان

34/4
٩٧٨-٩٦٤- ٠٥-١٩8
شابک 1-3

بهای فر

وش در سراسر كشور
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درس اول

اهداف درس
١ــ یادآوری برخی قواعد مهم روخوانی قرآن کریم مانند عالمت مد و عالمت های وقف
٢ــ تقویت مهارت خواندن قرآن به ویژه عبارات دارای حروف ناخوانا
درباره اهمیت نماز
ترجمه آنها
٣ــ آشنایی با برخی از آیات قرآن کریم و
ٔ
ٔ
٤ــ آشنایی با معنای برخی از کلمات ساده و پرکاربرد قرآن کریم
ساده قرآن کریم
٥ــ تقویت توانایی درک معنای برخی از عبارات ٔ
٦ــ یادآوری ویژگی های مهم رسم الخط قرآن کریم
٧ــ تقویت خواندن قرآن از روی مصحف کامل
درباره نماز
٨ــ آشنایی با پیام قرآنی
ٔ
روش کلی تدریس و ارزشیابی

این درس ،طی چهار جلسه ،تدریس ،تمرین و پرسش می شود.

جلسۀ اول

١ــ یادآوری خواندن صحیح عبارات قرآنی دارای حروف ناخوانا .این بخش شامل سه تمرین است .از دانش آموزان بخواهید
در گروه های خود هر تمرین را با توجه به نوع حرف ناخوانای آن ابتدا برای خود و سپس برای دوست هم گروه خود بخوانند.
٢ــ خواندن عبارات هر تمرین توسط برخی از دانش آموزان با انتخاب معلم برای کالس
دو نکته
الف) اشتباهات احتمالی دانش آموزان را به همان روشی که در بخش کلیات توضیح داده شد ،با دقت شناسایی کرده و به روش
صحیح برطرف کنید.
ب) برای توجه بیشتر به قواعد یادآوری شده و تثبیت یادگیری آنها می توانید وقتی دانش آموزی عبارتی را خواند از او بپرسید
می توانی بگویی در این عبارت چه حرفی را نخواندی؟ در صورت پاسخ صحیح ،ضمن تشویق او ،آن پاسخ را تأکید کنید و خطاب به
کالس بگویید :خوب ،بچه های خوبم همان طور که دیدید حروف زیر همزه را نمی خوانیم .این حروف که زیر همزه می آیند و گاهی به
همزه روی آنها را می خوانیم؛ و یا نمونه های دیگری از حروف ناخوانا.
آنها کرسی همزه می گویند ،هیچ وقت خوانده نمی شوند .فقط ٔ
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٣ــ عالمت َم ّد (~) در تمرین سوم یادآوری شده است.
می توانید قبل از انجام این تمرین برای دانش آموزان بیان کنید
که هرکجا این عالمت روی صداهای کشیده آمد ،آن صدا را
کمی بیش از حدمعمول کشیده می خوانیم .آن گاه از آنها بخواهید
مانند سایر عبارات ابتدا در گروه و سپس عبارات را با انتخاب
شما برای کالس با صدای بلند بخوانند.
٤ــ در تمرین چهارم عالئم وقف و نیز اتصال کلمات به
یکدیگر یادآوری شده است .توجه دادن دانش آموزان به عالئم
وقف و وقف کردن هنگام
مشاهده این عال ئم بسیار مهم است.
ٔ
رعایت وقف حداقل دو فایدۀ مهم دارد:
الف) کوتاه شدن عبارات که موجب خواندن راحت تر و
صحیح تر آنها می شود.
ب) تثبیت یادگیری چگونگی وقف صحیح در پایان
عبارات ،در شکل های مختلف وقف.
ِ
آیه
در این تمرین آیه آخر
سوره ُم َّز ّمل آمده است .این ٔ
ٔ
نسبتاً طوالنی را ابتدا دانش آموزان به صورت فردی و سپس
برای دوست هم گروه خود خوانده و تمرین می کنند (خواندن در گروه) .ضمناً از آنها بخواهید که در همین مرحله اتصاالت بین کلمات
را با فلش نشان دهند و فلش ها را در کتاب خود رسم کنند .آن گاه با انتخاب معلم هر دانش آموز قسمتی از این آیه را تا عالمت وقف
بقیه آیه را تا عالمت وقف بعدی دانش آموز دیگری ادامه می دهد .درصورت وجود وقت می توانید از دانش آموزان
می خواند و ٔ
بخواهید به همین صورت حداقل دوبار آیه را در کالس به صورت فردی با صدای بلند برای سایر دانش آموزان بخوانند.

نکته

درباره تفاوت عالئم وقف با یکدیگر از شما پرسش کنند .در پاسخ بگویید این ها نیز مثل
ممکن است برخی از دانش آموزان
ٔ
ویرگول ( )،یا نقطه ویرگول (؛) و یا نقطه( ).هستند و ما می توانیم و خوب است هرکجا این عالئم آمد در همان جا وقف کنیم.
ضمناً خوب است خود شما با تفاوت این عالئم به شرح زیر آشنا باشید.
ج) وقف و وصل هردو خوب و ممکن است.
ز) وقف و وصل هردو ممکن است ولی وصل بهتر است.
ط) تأکید می شود که وقف کنید چون موضوع مورد بحث تمام است.
م) عالمت وقف الزم .وصل به عبارت بعد صحیح نیست؛ یعنی حتماً باید وقف شود.
همه این عالئم
همان طور که مالحظه می کنید آنچه در این مرحله برای دانش آموزان مناسب و صحیح است و وجه مشترک ٔ
است ،همان وقف کردن است .از این رو همیشه به دانش آموزان تذکر می دهیم که هنگام دیدن این عالئم ،وقف کنند.
در پایان جلسه ،دانش آموزان را به انجام تکلیف «انس با قرآن در خانه» تشویق کرده و در صورت نیاز توضیحات الزم را ارائه کنید.
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جلسۀ دوم

جلسه قبل و دادن امتیاز و نمره به دانش آموزان
١ــ پرسش از عبارات قرآنی
ٔ

جلسه قبل نیامده است ،خوب
ترجمه آنها .چون این عبارات در
سوره انفال همراه با
٢ــ خواندن عبارات قرآنی آیات  ٢تا ٤
ٔ
ٔ
ٔ

است ابتدا خواندن دو گروه و سپس خواندن انفرادی برای کالس انجام شود.

٣ــ انجام تمرین های کار در کالس به روش توضیح داده شده در بخش کلیات .دانش آموزان حتماً پاسخ تمرین ها را در کالس

در کتاب خود بنویسند و سپس بعد از هر تمرین ،همان تمرین را با انتخاب معلم به صورت انفرادی همراه با جواب خود برای کالس

بخوانند .دقت کنید که عالوه بر صحیح بودن ترجمه های به عمل آمده ،حتماً دانش آموزان باید اوال ً عبارات قرآنی را بخوانند و ثانیاً در

صورت غلط خواندن برخی کلمات ،باید اشتباه آنها به روش درست ،تصحیح شود.
٤ــ یادآوری انجام تکلیف انس با قرآن درخانه
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جلسه قبل و انجام تکلیف انس با قرآن در خانه
١ــ پرسش از مطالب
ٔ

٢ــ خواندن کلمات جدول توسط دانش آموزان در گروه های خود و مقایسه هر دو کلمه ای که در یک ردیف آمده است.

قابل ذکر است که ستون اول شکل نگارش کلمات در مصحف کامل (رسم المصحف) و ستون دوم شکل نگارش کلمات در

غیرمصحف کامل (رسم االمالء) است.

کلمه یک سطر را برای کالس بلند می خواند و آن دو
پس از کار گروهی ،یا انتخاب معلم هر دانش آموز به صورت انفرادی دو ٔ

را باهم مقایسه کرده و تفاوتشان را بیان می کند .هدف از این جدول آن است تا دانش آموزان آماده شوند صفحات قرآن کامل را نیز

حتی االمکان بدون اشکال یا با اشکال کمتر بخوانند .در هر مورد توضیح مختصری را ضروری تشخیص دادید ،بیان کنید.
٤ــ انجام فعالیت مربوط به جدول مقایسه ای کلمات در گروه های دانش آموزی.

صفحه  ٩٥قرآن کامل که در کتاب درسی آمده است .این تمرین با رعایت کامل روشی که در بخش کلیات
٥ــ تمرین خواندن
ٔ

جلسه اول درس آمد ،تدریس تمرین و پرسش می شود.
مربوط به
ٔ

درباره انجام تکلیف انس با قرآن در خانه
٦ــ تذکرات الزم
ٔ
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جلسه قبل.
١ــ پرسش از مطالب
ٔ

ترجمه آن توسط دو یا  ٣نفر از دانش آموزان به صورت انفرادی برای کالس.
٢ــ خواندن متن پیام قرآنی همراه با
ٔ
درباره تصاویر پیام قرآنی.
٣ــ گفت و گوی دانش آموزان در گروه های خود
ٔ
٤ــ ارائه نظر دانش آموزان به کالس.

سوره نساء و مشخص کردن تعداد آن.
آیه ١٠٣
  صلـٰوة  » در ٔ
 ٥ــ انجام فعالیت دوم و یافتن ٔ
کلمه « َ
ٔ

٦ــ آوردن قرآن کامل از دفتر یا نمازخانه مدرسه به کالس و انجام این تمرین به روشی که در بخش کلیات توضیح داده شد.

ضمناً در صورت امکان می توان این فعالیت را در نمازخانه مدرسه نیز انجام داد.

درباره وقت نماز است به روش مذکور در بخش کلیات.
٧ــ انجام فعالیت «یک نکته از هزاران» که
ٔ

 ٨ــ یادآوری انجام تکلیف انس با قرآن در خانه.
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درس دوم

اهداف درس
سوره فتح
١ــ توانایی خواندن آیات  ١تا ١٥
ٔ
٢ــ تقویت عالقه به شنیدن و زیباخواندن آیات درس
٣ــ توانایی خواندن و معناکردن برخی از کلمات ساده و پرکاربرد قرآن کریم
درباره فتح و پیروزی
٤ــ آشنایی با پیام قرآنی
ٔ
٥ــ تقویت توانایی و عالقه به خواندن قرآن از روی مصحف کامل
٦ــ آشنایی با نام برخی از عملیات دفاع مقدس که از قرآن برگرفته بود.
روش کلی تدریس و ارزشیابی

این درس ،طی چهار جلسه تدریس ،تمرین و ارزشیابی می شود.
جلسۀ اول

١ــ خواندن آیات
الف) خواندن در گروه :از دانش آموزان بخواهید
سوره فتح را ،ابتدا به صورت انفرادی پیش خوانی
آیات  ١تا ٩
ٔ
کنند و سپس برای دوست هم گروه خود بخوانند.
ب) خواندن برای کالس :با انتخاب معلم ،هر
دانش آموز حدود یک سطر از آیات را برای کالس می خواند.
دو نکته:
ــ سعی شود در هر جلسه هریک از دانش آموزان،
حداقل یک سطر از آیات درس را بخوانند.
ــ مهم ترین امر در این مرحله ،تشخیص و رفع
اشکاالت روخوانی دانش آموزان است .معلم از قبل باید آمادگی
و توانایی الزم را برای این امر کسب کرده باشد.
٢ــ انس با قرآن در خانه :تذکر به دانش آموزان برای
انجام تکلیف انس با قرآن درخانه.
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جلسه قبل
١ــ پرسش از آموخته های دانش آموزان از
ٔ
جلسه اول را گوش می کنند و با نشان دادن خط ،همراه با آن می خوانند.
٢ــ تمرین با نوار (لوح فشرده) :دانش آموزان ،قرائت آیات ٔ
٣ــ خواندن عبارات قرآنی آیات  ٧تا  ٩سورۀ فتح :تعدادی از دانش آموزان هرکدام یک سطر از عبارات قرآنی این بخش را می خوانند.
اولیه برخی از آیات قرآن کریم ،برای انجام فعالیت «کار در کالس» آماده شوند.
این عبارات ترجمه شده است تا دانش آموزان ضمن آشنایی با مفاهیم ٔ
زمینه درک و فهم تدریجی عبارات
٤ــ کار در کالس :همان طور که در کلیات نیز آمده است ،این بخش به منظور فراهم آوردن ٔ
ساده و کوتاه قرآن درنظر گرفته شده و به روش یادگیری مشارکتی و به صورت گروهی توسط دانش آموزان انجام می شود .ابتدا هریک
از آنان هر تمرین را در کتاب خود انجام می دهند ،سپس آموزگار پاسخ هر سطر را از یک گروه می پرسد ،چنانچه پاسخ صحیح نبود،
گروه دیگر جواب می دهد تا به طور غیرمستقیم دانش آموزان به نادرستی پاسخ قبلی خود پی ببرند.
نکته :خوب است قبل از انجام فعالیت کار در کالس از دانش آموزان بخواهید:
ــ با توجه به اطالعات قبلی خود به تمرین ها پاسخ دهند (استفاده از کلمات هم خانواده ،هم معنی در فارسی و …)
صفحه قبل تمرین ها را انجام دهند.
ــ با توجه به معنای آیات
ٔ
نامه پایان کتاب مراجعه کنند.
ــ چنانچه در انجام تمرین دچار اشکال شدند به لغت ٔ
تذکر :انجام تمرین های «کار در کالس» الزامی است ،ولی همان طور که قبال ً نیز بیان شد ،فراگیری مطالب این بخش توسط
دانش آموزان می تواند به عنوان فعالیت های آزاد خارج از کالس در ارزشیابی مستمر دانش آموزان منظور شود .عدم یادگیری آنها
نباید در ارزشیابی مستمر یا پایانی منجر به کسر نمره ای از دانش آموزان گردد.
٥ــ انس با قرآن در خانه :انجام تکلیف انس با قرآن را به دانش آموزان یادآوری کنید .پاسخ صحیح این تکلیف عبارت ٦
از
صفحه  ١١می باشد.
ٔ
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جلسه قبل شامل روخوانی آیات و عبارات ،تکلیف انس با قرآن در خانه و …
١ــ ارزشیابی آموخته های دانش آموزان از مطالب
ٔ
مرحله زیر تدریس و تمرین می شود.
جلسه اول طی دو
سوره فتح :این آیات هم مانند
٢ــ خواندن آیات  ١٠تا ١٥
ٔ
ٔ
ٔ
الف) خواندن در گروه (پیش خوانی فردی و خواندن فرد برای دوستان خود در گروه)

ب) خواندن برای کالس با انتخاب آموزگار

٣ــ پیام قرآنی

ترجمه آن توسط چند دانش آموز
الف) خواندن عبارت پیام قرآنی و
ٔ

درباره مفهوم پیام (فتح و پیروزی) با استفاده از تصاویر
ب) گفت و گوی دانش آموزان با دوستان هم گروه خود
ٔ
درباره مفهوم و مصادیق این پیام در جامعه و یا در زندگی خود ،برای کالس
ارائه نظر دانش آموزان
پ) ٔ
ٔ

آیه )١
شماره آیه در قسمت آدرس آیه ،زیر پیام قرآنی.
ت) یافتن این پیام قرآنی در آیات درس و نوشتن
(سوره فتح ٔ
ٔ
ٔ

٤ــ یادآوری انجام تکلیف انس با قرآن در خانه
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جلسه قبل
١ــ ارزشیابی آموخته های دانش آموزان از
ٔ

٢ــ خواندن از روی قرآن کامل :این تمرین طی مراحل زیر انجام می شود:

ــ آوردن قرآن کامل به کالس ،به طوری که هر میز حداقل یک جلد قرآن در اختیار داشته باشد.

ــ باز کردن یک صفحه از قرآن کریم به طور تصادفی
ــ پیش خوانی فردی و در گروه خواندن

ــ خواندن برای کالس ،تشویق آموزگار نسبت به موفقیت های کسب شده و رفع اشکاالت روخوانی به روش صحیح

حماسه دفاع مقدس و نام عملیات که برگرفته از
درباره
٣ــ یک نکته از هزاران :موضوع این درس «حتی یک وجب خاک»
ٔ
ٔ

سوره های قرآن کریم است.

٤ــ یادآوری تکلیف انس با قرآن در خانه

تذکر :رسانه و وسایل کمک آموزشی مورد استفاده در این درس معرفی شود.
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اهداف درس
آیه ٢٩
سوره حجرات
سوره فتح و آیات  ١تا ١١
١ــ توانایی خواندن ٔ
ٔ
ٔ
٢ــ تقویت عالقه به شنیدن و زیباخواندن آیات درس
٣ــ توانایی خواندن و معناکردن برخی از کلمات ساده و پرکاربرد قرآن کریم
درباره فتح و پیروزی
٤ــ آشنایی با پیام قرآنی
ٔ
٥ــ تقویت توانایی و عالقه به خواندن قرآن از روی مصحف کامل
٦ــ آشنایی با مفهوم مؤمنان برادر یکدیگرند .
روش کلی تدریس و ارزشیابی

این درس ،طی چهار جلسه تدریس ،تمرین و ارزشیابی می شود.
جلسۀ اول

١ــ خواندن آیات
سوره حجرات را ،ابتدا به صورت انفرادی
سوره فتح و آیات  ١تا ٤
آیه ٢٩
الف) خواندن در گروه :از دانش آموزان بخواهید ٔ
ٔ
ٔ
پیش خوانی کنند و سپس برای دوست هم گروه خود بخوانند.
ب) خواندن برای کالس :با انتخاب معلم ،هر دانش آموز
حدود یک سطر از آیات را برای کالس می خواند.
ِ
ِ
سم» آمده
آیه ١١
نکته :در ٔ
ٔ
سوره حجرات ،ترکیب «بئ ْ َس اال ُ
ِ
ِ
ئس ل ْس ُم» خوانده می شود.
است .این ترکیب به صورت «ب َ
هرچند بیان دلیل خواندن این کلمه به صورت مذکور برای
دانش آموزان ضرورت ندارد ،اما خوب است معلمان عزیز بدانند از
ِ
همزه وصل و این همزه در وسط یک ترکیب
همزه «اسم» ٔ
آن جا که ٔ
ِ
خوانده نمی شود نمی توانیم این ترکیب را به صورت ِ«بئ ْ َس ْال ْس ُم»
بخوانیم از این رو به صورتی که در باال آمده ،خوانده می شود.
قاعده کلی قرار گرفتن دو حرف
قابل ذکر است این امر از
ٔ
ساکن در کنار یکدیگر (التقاء ِ
ساک َنین) پیروی می کند که چون امکان
خواندن آن دو باهم وجود ندارد ،اولین حرف معموال ً کسره می گیرد؛
ِ
راب
راب = قالَت ْال َ ْع ُ
مانند قال َ ْت ْال َ ْع ُ
همزه
در ترکیب مورد بحث نیز « لْـ » ساکن و « ا » نیز ناخوانا و ٔ
وصل است .از این رو « لـ » با کسره ( ِلـ ) خوانده می شود.
٢ــ انس با قرآن در خانه :تذکر به دانش آموزان برای
انجام تکلیف انس با قرآن درخانه
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جلسه قبل
١ــ پرسش از آموخته های دانش آموزان از
ٔ
جلسه اول را گوش می کنند و با نشان دادن خط ،همراه با آن
٢ــ تمرین با نوار (لوح فشرده) :دانش آموزان ،قرائت آیات
ٔ
می خوانند.
٣ــ خواندن عبارات قرآنی آیۀ  ٢٩سورۀ فتح و آیات  ١تا  ٤سورۀ حجرات :تعدادی از دانش آموزان هرکدام یک سطر از
اولیه برخی از آیات قرآن کریم ،برای
عبارات قرآنی این بخش را می خوانند .این عبارات ترجمه شده است تا دانش آموزان ضمن آشنایی با مفاهیم ٔ
انجام فعالیت «کار در کالس» آماده شوند.
زمینه درک و فهم تدریجی عبارات
٤ــ کار در کالس :همان طور که در کلیات نیز آمده است ،این بخش به منظور فراهم آوردن ٔ
ساده و کوتاه قرآن درنظر گرفته شده و به روش یادگیری مشارکتی و به صورت گروهی توسط دانش آموزان انجام می شود .ابتدا هریک
از آنان هر تمرین را در کتاب خود انجام می دهند ،سپس آموزگار پاسخ هر سطر را از یک گروه می پرسد ،چنانچه پاسخ صحیح نبود،
گروه دیگر جواب می دهد تا به طور غیرمستقیم دانش آموزان به نادرستی پاسخ قبلی خود پی ببرند.
٥ــ انس با قرآن در خانه :انجام تکلیف انس با قرآن را به دانش آموزان یادآوری کنید .پاسخ صحیح این تکلیف عبارت ٦
صفحه  ١١می باشد.
از
ٔ
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١ــ ارزشیابی آموخته های دانش آموزان از مطالب
جلسه قبل شامل روخوانی آیات و عبارات ،تکلیف انس با
ٔ
قرآن در خانه و …
سوره حجرات
٢ــ خواندن آیات  ٥تا ٔ ١١
٣ــ پیام قرآنی
٤ــ یادآوری انجام تکلیف انس با قرآن در خانه
جلسۀ چهارم

جلسه قبل
١ــ ارزشیابی آموخته های دانش آموزان از
ٔ
٢ــ خواندن از روی قرآن کامل
٣ــ یک نکته از هزاران :موضوع این درس «حتی
حماسه دفاع مقدس و نام عملیات که
درباره
یک وجب خاک»
ٔ
ٔ
برگرفته از سوره های قرآن کریم است.
٤ــ یادآوری تکلیف انس با قرآن در خانه
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درس چهارم
اهداف درس
سوره قاف
سوره حجرات و آیات  ١تا ١٥
١ــ توانایی خواندن آیات  ١٢تا ١٨
ٔ
ٔ
٢ــ تقویت عالقه به شنیدن و زیباخواندن آیات درس
٣ــ توانایی خواندن و معناکردن برخی از کلمات ساده و پرکاربرد قرآن کریم
درباره مفهوم تقوا
٤ــ آشنایی با پیام قرآنی
ٔ
٥ــ تقویت توانایی و عالقه به خواندن قرآن از روی مصحف کامل
٦ــ آشنایی با مفهوم مؤمنان برادر یکدیگرند .
روش کلی تدریس و ارزشیابی

این درس ،طی چهار جلسه تدریس ،تمرین و ارزشیابی می شود.
جلسۀ اول

١ــ خواندن آیات
الف) خواندن در گروه :از دانش آموزان بخواهید آیات
سوره حجرات را ،ابتدا به صورت انفرادی پیش خوانی
 ١٢تا ١٨
ٔ
کنند و سپس برای دوست هم گروه خود بخوانند.
دو نکته:
سوره حجرات به سه رفتار ناپسند اشاره شده
آیه ١٢
١ــ در ٔ
ٔ
است .خوب است ارتباط این سه رفتار باهم برای دانش آموزان
روشن شود .منظور از این ارتباط آن است که انسان وقتی به
کسی گمان بد می برد در کار وی تجسس می کند و این تجسس
معموال ً منجر به غیبت از او می شود که هرسه کار گناه است و خدا
انسان را از انجام این سه رفتار ناپسند نهی کرده است.
آیه ١٥
کلمه « َافَ َعیینا» در ٔ
٢ــ احتماال ً دانش آموزان در خواندن ٔ
سوره «ق» با مشکل روبه رو باشند .این کلمه را روی تخته بنویسید و
ٔ
اشاره صحیح به بخش های این کلمه ،از دانش آموزان بخواهید چند بار آن را به شکل صحیح بخوانند .همان طور که می دانید سه حرف اول
با
ٔ
(نحوه اشاره به شکل زیر است.).
اشاره متحرک خوانده می شود
ٔ
اشاره ثابت ( َا ــ فَـ ــ َـعـ) و دو بخش پایانی کلمه با ٔ
این کلمه با ٔ

َافَ َـعـیـیـنـا

ب) خواندن برای کالس :با انتخاب معلم ،هر دانش آموز حدود یک سطر از آیات را برای کالس می خواند.
٢ــ انس با قرآن در خانه :تذکر به دانش آموزان برای انجام تکلیف انس با قرآن درخانه
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جلسۀ دوم

جلسه قبل
١ــ پرسش از آموخته های دانش آموزان از
ٔ

جلسه اول را گوش می کنند و با نشان دادن خط ،همراه با آن
٢ــ تمرین با نوار (لوح فشرده) :دانش آموزان ،قرائت آیات
ٔ

می خوانند.

٣ــ خواندن عبارات قرآنی آیات  ١تا  ١٥سورۀ قاف

زمینه درک و فهم تدریجی عبارات ساده و کوتاه قرآن درنظر گرفته شده
٤ــ کار در کالس :این بخش به منظور فراهم آوردن ٔ

و به روش یادگیری مشارکتی و به صورت گروهی توسط دانش آموزان انجام می شود.

٥ــ انس با قرآن در خانه :انجام تکلیف انس با قرآن را به دانش آموزان یادآوری کنید.
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جلسۀ سوم

جلسه قبل شامل روخوانی آیات و عبارات ،تکلیف انس با قرآن در خانه و …
١ــ ارزشیابی آموخته های دانش آموزان از مطالب
ٔ
سوره ذاریات
سوره قاف و آیات  ١تا ٦
٢ــ خواندن آیات  ٣٦تا ٤٥
ٔ
ٔ
٣ــ پیام قرآنی
٤ــ یادآوری انجام تکلیف انس با قرآن در خانه
جلسۀ چهارم

جلسه قبل
١ــ ارزشیابی آموخته های دانش آموزان از
ٔ
٢ــ خواندن از روی قرآن کامل
٣ــ یک نکته از هزاران :خوب است از دانش آموزان
درباره آن
ترجمه این آیه با دقت فکر کنند ،سپس
درباره
بخواهید
ٔ
ٔ
ٔ
در کالس ،بحث و گفت وگو کنند.
توجه :از آن جا که ممکن است دانش آموزان «مالک
برتری» را به مسائل مادی ارتباط دهند الزم است که آموزگار
محترم با جهت دهی مناسب به بحث و با طرح سؤاالت مناسب ،دقت
ترجمه آیه ،بیشتر کند.
درباره
دانش آموزان را برای تفکر عمیق تر
ٔ
ٔ
٤ــ یادآوری تکلیف انس با قرآن در خانه
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درس پنجم

اهداف درس
سوره قاف و آیات  ١تا ٣٠
١ــ توانایی خواندن آیات  ٣٦تا ٤٥
سوره ذاریات
ٔ
ٔ
٢ــ تقویت عالقه به شنیدن و زیباخواندن آیات درس
٣ــ توانایی خواندن و معناکردن برخی از کلمات ساده و پرکاربرد قرآن کریم
درباره مفهوم وقت نماز
٤ــ آشنایی با پیام قرآنی
ٔ
٥ــ تقویت توانایی و عالقه به خواندن قرآن از روی مصحف کامل

جلسۀ سوم

پیام قرآنی

پیام قرآنی این درس با سایر پیام های قرآنی یک تفاوت

دارد .در پیام های پیشین مصداق و مفهوم پیام در خود پیام آمده

بود و دانش آموزان باید به مصادیق مشابه اشاره می کردند .اما در

این پیام موضوع تقوا ،یک مصداق به شمار نمی رود بلکه یک

درباره کارهای
مفهوم کلی است .معلم ابتدا به مصادیق مشابه
ٔ
خوب مانند خوش اخالقی ،امانت داری ،قرآن خواندن و …
اشاره کرده و سپس این موارد و نمونه ها را جزء مصادیق تقوا

معرفی می کند.

معلم از این پس در سایر دروس و پیام های قرآنی ،مصادیق

و موارد مربوط به این موضوع را جزء تقوا معرفی می کند.
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یادآوری ١

جلسه کامل تدریس و ارزشیابی می شود.
همان طور که در بحث کلیات کتاب خواندید ،این مبحث در یک
ٔ
فعالیت اول :به دانش آموزان فرصت کوتاهی بدهید تا هریک ،مسیر صحیح عبور رزمنده را با رنگ دیگری روی کتاب
مشخص کنند.
پایه همزه درنظر گرفته شده ،به دانش آموزان فرصت دهید کلمات
فعالیت دوم :این تمرین به منظور یادآوری
قاعده ناخوانا بودن ٔ
ٔ
و عبارات قرآنی را ابتدا انفرادی سپس در گروه و نهایتاً با انتخاب آموزگار برای کالس بخوانند.
فعالیت سوم :به گسترش فهم و درک دانش آموزان از پیام های قرآنی کمک می کند ،ضمن این که با حدیثی از پیامبر اکرم (ص)
صفحه  ٢١کتاب ارتباط دارد.
آیه ١١
نیز آشنا می شوند .این حدیث با پیام قرآنی و التنابزوا بااللقاب،
ٔ
سوره ُح ُجرات ٔ
ٔ
ترجمه کلمات ذکر تشهد در نماز آمده است.
فعالیت چهارم :این فعالیت به منظور توانایی
ٔ
ترجمۀ ١ــ گواهی می دهم که نیست معبودی جز خدا
ترجمۀ ٢ــ او یکتا است و نیست شریکی برای او
بنده او و پیامبر اوست.
ترجمۀ ٣ــ و گواهی می دهم که محمد ٔ
ترجمۀ ٤ــ بارالها! درود فرست بر محمد و خاندان (خانواده) محمد
فعالیت پنجم :این فعالیت به یادآوری قواعد روخوانی کمک می کند و به دانش آموزان فرصت دهید آیات قرآنی را ابتدا به صورت
انفرادی ،سپس در گروه و نهایتاً با انتخاب آموزگار برای کالس بخوانند .توجه دانش آموزان را به حروف مقطعه و عالئم وقف جلب کنید.
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درس هفتم

جلسۀ اول

١ــ َش ُّق ال َقمر ،ماجرای معجزه ای است که به دستور
خداوند و توسط پیامبر اکرم (ص) صورت گرفته ،آموزگار محترم
می تواند این ماجرا را به صورت داستان برای دانش آموزان تعریف
کند و یا از روی متن بخواند و یا یکی از دانش آموزان این متن را
برای کالس بخواند.
٢ــ خواندن آیات :الف) خواندن در گروه ب) خواندن
برای کالس
٣ــ یادآوری انجام تکلیف انس با قرآن در خانه

جلسۀ سوم

آموزش پیام قرآنی :روش تدریس مانند دروس قبل انجام
می گیرد .پیشنهاد می شود قبل از تدریس پیام توجه دانش آموزان
را به  ٦پیام قرآنی که باالی تصویر آمده است جلب کنید و از آنها
بخواهید با همفکری دوستان خود در گروه آن پیام ها را ترجمه
درباره مفهوم هرکدام گفت وگوی کوتاهی داشته باشند
کنند و
ٔ
سپس نظر خود را به کالس ارائه کنند.
پاسخ فعالیت انتهای پیام :این پیام قرآنی در آیات ، ١٧
سوره قمر آمده است .پس از یافتن پاسخ توسط
 ٣٢ ، ٢٢و ٤٠
ٔ
دانش آموزان ،از آنان بخواهید یک صدا این آیه را باهم بخوانند.
٤ــ یادآوری انجام تکالیف انس با قرآن در خانه
یادآوری :طبق فرمایش امام صادق علیه السالم توصیه
شده است پس از خواندن آیه شریفه «ف ِباَی ِ
آالء َر ِبّکُما ت ُ َک ِ ّذبان» این
ٔ َ ِّ
ٔ
١
ِ
ِ
ٍ
کَ ،ر ِ ّب اکَذّ ُب» هیچ یک
عبارت خوانده شود «ال ِب َشی ء من آالئ َ
از نعمت های تو را تکذیب نمی کنم.
سوره الرحمن
١ــ تفسیر صافی،
ٔ
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یادآوری 2
فعالیت  :١این فعالیت به منظور گسترش درک و فهم
دانش آموزان نسبت به پیام های قرآنی و ارتباط آن با حدیث
آیه .٧٩
سوره واقعهٔ ،
رسول اکرم (ص) آمده است .پاسخ صحیحٔ :
فعالیت  :٢به منظور تقویت روخوانی صحیح آیات قرآن،
و مروری بر صحیح خواندن حروف مقطعه ابتدا به دانش آموزان
فرصت دهید که هریک ،آیات را به صورت انفرادی سپس درگروه
بخوانند و نهایتاً با انتخاب آموزگار برای کالس بخوانند.
فعالیت  :٣برای انجام این فعالیت باید قرآن کامل را
به کالس آورده و از دانش آموزان بخواهید که هرگروه ،یکی از
موارد را انتخاب و ابتدا انفرادی ،سپس در گروه و نهایتاً برای
کالس بخوانند( .برای ارزیابی از تمام افراد گروه خوب است هر
آیه را یک نفر بخواند).
فعالیت  :٤دانش آموزان در یک فعالیت گروهی این
تمرین را انجام می دهند .مناسب است از آنها بخواهید اگر
موارد بیشتری به ذهنشان می رسد .می توانند بنویسند ،سپس در
مورد این صفات در کالس گفت وگو کنند.
یادآوری ٣
فعالیت  :١این فعالیت به منظور گسترش درک و
فهم دانش آموزان از پیام های قرآنی است و چنانچه پیام مورد
نظر را از معنای شعر دریابند ،تشخیص می دهند که پیام قرآنی
اع َت ِبروا یا ا ِ
ُولی ْالَبْصار» صحیح است .مناسب است معنای
«  فَ ْ
دو پیام دیگر را نیز از بچه ها بخواهیم.
فعالیت  :٢دانش آموزان با دیدن تصویر فردی که کمربند
ایمنی بسته و سالم مانده است و فردی که کمربند ایمنی نبسته و
نکته ایمنی توجه و
از دنیا رفته است عبرت می گیرند که به این ٔ
رعایت کنند .پیام «فاعتبروا یا اولی االبصار» صحیح است.
سوره
فعالیت  :٣دانش آموزان ابتدا آیات  ١٨٠تا ١٨٢
ٔ
صافات را پیش خوانی و در گروه می خوانند سپس با انتخاب
آموزگار برای کالس می خوانند.
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درس آخر

قرآن در تابستان

ادامه سوره های جزء  ٢٨قرآن کریم است.
در پایان کتاب درسی بخشی با عنوان قرآن در تابستان آمده است .این سوره ها ٔ

ویژه تابستان نیست بلکه در موارد زیر می توان از این بخش استفاده کرد.
خواندن این سوره ها فقط ٔ
١ــ دانش آموزان را تشویق کنید عالوه بر آیات درس در منزل این سوره ها را بخوانند.

جلسه خواندن قرآن کامل ،یک صفحه از آن را به جای قرآن کامل
٢ــ چنانچه در مدرسه قرآن کامل موجود نمی باشد ،در هر
ٔ

تمرین کنند.
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فهرست کلمات ترجمه شده در کتاب های آموزش قرآن پایه های دوم تا ششم ابتدایی
کلمه

درس  /پایه

ءاتوا
ِ
ءاخ َرة
ءام َن
َ
ءامـ ّنـا
َ
ءایات
ءایَـة
َا
ِاتَّـ َخ َذ
ِاتَّـقوا
ِ
ـم
اثۡ ٌ
ِا ۡج َـت ِنـبوا
َا ۡجـر
َا َجـل
َا َحد
ِا ۡحسان
َا ۡح َسنوا
ِا ۡخوان
ذی
ذیَ ،ا ٰ
َا ً
َا ۡرض
ِا ۡسم
َاطـیـعوا
ا ُۡعـبُدوا
ِا ۡغ ِـفر
َاقیموا
َا ۡکـبَـر
ِا ّل
َالَّـذی
ـذیـن
َال َّ َ
َالـلّٰـه

٥/١
3/2
٥/٥
4/10
٥/٦
٤/١٢
6/9
٥/٩
6/3
6/4
6/4
3/3
4/11
٥/٧
٢/11
٥/٤
6/13
٥/٨
٤/٤
6/8
4/3
5/3
5/12
٥/١
٣/1
6/8
4/15
4/9
4/6

معنا
الف

کلمه

بپردازید
آخرت
ایمان آورد
ایمان آوردیم
آیات ،نشانه ها
آیه ،نشانه
آیا
گرفت
تقوا پیشه کنید
گناه
اجتناب کنید و دوری کنید
پاداش
زمان
کسی ،یکی
کار خوب ،نیکی
کار خوب کردند
برادران
آزار و اذیت
زمین
نام ،اسم
اطاعت کنید
عبادت کنید
بیامرز
بر پا دارید
بزرگ تر
مگر
کسی که
کسانی که
خدا
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ِا ٰلـه
َا ۡمر
ـت
َان ۡ َ
َان ۡ ُـتم
َان ۡ َـز َل
ُان ۡ ِـز َل
َان ۡ َـزلۡنا
َان ۡ َع ۡم َت
َانۡـ َفـقـوا
َان ۡ ِـفـقـوا
َانۡهار

بَـصـیـر
ب َ ۡعض
بُـ ۡک َـرة
ـی
ب ُ َـن َّ
بَـیـان
ب َ ۡـیت
ب َِ ّیـنات
ِ
جارة
ت َ
ِ
لون
ت َ ۡعـق َ
لون
ـم َ
ت َ ۡع َ
تَـ َقـبَّـل
توبوا
ِ
ـنون
ت ُ ۡؤم َ
ِ
جاهـدوا
َجزاء
َج ّنات

معنا

درس  /پایه
3/1
٥/ ٧
4/13
6/9
4/15
٥/1٠
٥/٦
٥/١٢
6/10
4/9
٥/٨
3/7

ب

6/٤
4/12
2/5
2/7
٥/1٣
6/11
6/14

ت

٥/٦
6/٤
4/6
٥/٨
6/14
٥/٣
2/11
٥/٥

ج

خدا ،معبود
کار
تو
شما
نازل کرد ،فروفرستاد
نازل شد
نازل کردیم ،فرو فرستادیم
نعمت دادی
انفاق کردند
انفاق کنید ،ببخشید
رودها
بینا
بعضی
صبح
فرزندم
پیام
خانه
دلیل روشن
تجارت
اندیشه می کنید
عمل می کنید
قبول کن ،بپذیر
توبه کنید
ایمان می آورید
جهاد کنید
پاداش
بهشت ها

کلمه

درس  /پایه

ُجـنود
َج ّنة

6/2

ـب
َحـبَّـةَ ،ح ّ
َح ۡـبـل
َحدید
ِحـساب
ـس َـنـة
َح َ
ـس َـنـة
َح َ
َح ۡـمـد
ـی
َح ّ

٥/٥
4/9
4/5
6/10
4/1
3/1
4/10
3/1
٨

ِ
خـالق
4/11
َخـلَ َـق
3/10
َخ ۡـیـر
4/13
َخ ۡـیـر
٣/٧
َخ ۡـیـرات
ـمل ٣/١
َخ ۡـی ِـر َ
الـع َ
4/10

ُدنیا
َذ َّرة
ِ
ری
ذکۡ ٰ
ُذنوب
ذو
َرئوف
َر ّب
َربَّـنـا
ـمـة
َر ۡح َ
َر ۡحـ ٰمـن
َرحـیـم
ِرزق

معنا

ح

2/3
3/11

خ

د
ذ

6/14

6/13
3/8
2/11
2/12
3/1
3/10
2/15

ُر ُسل
َرسـول
ُر ّمان

لشگریان
بهشت
دانه
ریسمان
آهن
حساب ،قیامت
خیر و خوبی
کارخوب ،خوب

َزکـاة
زینـة
َ
ـحـان
ُس ۡـب َ
َس ۡـبـع
َسماء
َسماوات
َسـمـیـع
َس ِ ّـیـئَـة

سپاس و ستایش

6/6
6/6

کلمه

ر

زنده

خالق ،آفریننده
آفرید ،خلق کرد
خوبی ،کار خوب
بهتر ،بهترین
کارهای خوب
بهترین کار

َش ّـر
َش ۡـمـس
شـوری
ٰ
ِ
صالح
ِ
صالحات
َص َدقات
َص َد َقة
ِصـراط
َصـالة

دنیا
ذره
ّ
تذکُّر
گناهان
صاحب

طَعام
ط َ ِ ّـیـبـات

بسیار دلسوز و مهربان
پروردگار
پروردگار ما ،پروردگارا
رحمت
بخشنده
مهربان
روزی

ِ
ـمـیـن
ظـال
َ
ظَ ّن
ِ
عـالم
ـمـیـن
عـال َ َ
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معنا

٥/٤

پیامبران
پیامبر
انار

3/1
6/8
4/7
٥/٩
3/1

ز

س

4/9
٥/٧
٥/1١
4/2
4/10
3/11

ش

4/14
3/13
٥/5

ص

٥/٣
٥/٨
٥/٨
4/5
2/5
4/15
2/4
3/5
6/٤
4/4
3/1

ط

ظ

ع

زکات ،صدقهی واجب
زیور ،زینت
عیب و نقصی ندارد
هفت
آسمان
آسمان ها
شنوا
گناه
بدی ،بد
خورشید
مشورت
کار خوب
کارهای خوب
بخشش ها
بخشش
راه
نماز
غذا
غذاهای پاک و خوب
ظالمان ،ستمگران
گمان
دانا
جهان ها ،جهانیان

کلمه
ِعباد

َع ۡـبـد
ـسـر
ُع ۡ
ِ
ـی
َعـش ّ
َعـظـیـم
ِعـ ۡلـم
َعـلـیـم
َع ِم َل
َع ِـمـلوا
ِع ۡـنـد
ُعـیون
َغ ۡـیـب
َغـفـور
ُغالم
َغ ِن ّی

درس  /پایه

معنا
بندگان
بنده
سختی
شب
بزرگ
دانش
دانا
انجام داد
انجام دادند
نزد
چشمه ها

٥/٧
4/3
2/11
4/12
3/1
3/8
4/2
٥/٥
٥/٣
4/6
6/5

غ

4/7
٥/٥
٥/١١

ق

4/8

ِ
ـریـن
کـاف َ
کَـثـیـر ،کَـثـیـرة 4/4
َ
6/8
کُل
2/4
کُـلـوا
4/13

ل
ِ
لون
لت َ ۡعـق َ
ِ
ـب
ل یُـح ُّ
ل ُ ۡـؤل ُ ۡـؤ
ل َ ۡیل
ل َ ۡیلَة
ماء
ِ
نون
ُم ۡؤم َ
ِ
نیـن
ُم ۡـؤم َ
بارکَـ َة
ُم َ
ُمبَ ِ ّشر
ُمبین
ـقین
ُمـ َّت َ
َمـثَـل
م ِ
نیـن
ُ ۡ
ـحس َ
ـمـة
ح
َم ْر َ َ
ُم ۡـر َسـلـیـن
ـس َـتـقـیـم
ُم ۡ
ُم ۡ ِ
فـیـن
ـسر َ
ـسـ ًّمـی
ُم َ
َم ۡعروف
ُمـ ۡف ِسدیـن
ُم ۡف ِـلـحون
م ِ
ـالئـ َکة
َ
ِ
َمنافع
میزان

نهان ،غیب
بسیار آمرزنده
پسر
بی نیاز

4/4

قـال
َ
4/2
َقـدیـر
2/14
ُق ۡـرآن
٥/١٢
ُق ۡل
َقـلـیـلَ ،قـلـیـلَة 4/4
4/13
ُقـلـوب
4/14
ـمـر
َق َ
٥/٤
ُق َّـوة
4/12
َق ۡـوم
6/10
َق ِو ّی

کلمه

ک

گفت
توانا
قرآن ،کتاب خدا
بگو
کم
قلوب ،دلها ،قلبها
ماه
قدرت و نیرو
قوم ،گروه
نیرومند
کافران ،افراد بیایمان
بسیار
همه ،هر
بخورید

نا
نـار
نـاس
ِ
ـی
نَـب ّ
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4/7

معنا
ل

٥/٦
2/12
6/8
٥/٢
٥/10
4/15

م

6/1
4/1
٥/10
6/2
٥/٦
6/5
٥/9
2/16
3/16
4/٥
4/5
2/9
4/11
٥/٨
3/5
6/12
2/3
6/10
6/7
4/13
2/3
2/7
2/3

ن

نیست
اندیشه نمی کنید
دوست ندارد
مروارید
شب
شب
آب
مؤمنان
مؤمنان
مبارک ،با برکت
بشارت دهنده
روشن
افراد باتقوا
َمثَل ،داستان
نیکوکاران
مهربانی
پیامبران ،فرستادگان (الهی)
راست
اسراف کنندگان
معین
ّ
خوب ،کار خوب
بدکاران
افراد رستگار و موفق
مالئکه ،فرشتگان
فایده ها
ترازو
ما
آتش
مردم
پیامبر

کلمه
نَـذیر
ِنساء
ن َ ۡح ُن
ِ
ـمـة
ن ۡـع َ
نَهار
ِ
وال َـدی ۡ ِـن
ِ
وال َد َّی

درس  /پایه

معنا

6/2
6/3
6/9
2/6
٥/٢
3/4
٥/١٢

هُ ًـدی ،هُ ٰـدی
4/14
ٰهـذا
6/8
َه ۡـل
4/15
هُ َـو
4/11

و

هـ

کلمه

هشداردهنده
زنان
ما
نعمت
روز

یا َایُّـها
ِ
ـب
یُـح ُّ
ی َ ۡس َـتوی
ی َ ۡعـلَ ُم
ـم ۡل
ی َ ۡع َ
ـقیـمون
َ
یُ
ِ
ـقـون
ی ُ ۡـنـف َ
ی َ ۡهدی
ی َ ۡـوم
ی َ ۡو َم ِئ ٍذ
الـد ِ
یـن
ی َ ۡـومِ ّ
ِ
قیامة
ی َ ۡـو َم ال َ

پدر و مادر
پدر و مادرم
هدایت
این
آیا
او
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6/3
2/5
6/13
6/٤
٥/١١
6/1
4/9
٥/١١
3/1
٥/٩
3/1
٥/٤

معنا
ی

ای
دوست دارد
مساوی است
می داند
انجام دهد
برپا می دارند
انفاق میکنند
هدایت می کند
روز
آن روز
روز قیامت
روز قیامت

فهرست کتب مفید برای مطالعه
نام کتاب

ردیف

ناشر

نویسنده

١٣٨٩

دوره ابتدایی
آموزش قرآن در ٔ

١٣٨٢

آموزش روخوانی

١٣٦٦

آموزش روخوانی
آموزش روخوانی

١

مبانی و روش آموزش قرآن
دوره ابتدایی (کد )٦٠١١
ٔ

٣

یادگیری قرآن به روش آسان

٤

آشنایی با اصول و روش های غالمعباس سرشور خراسانی به نشر
تدریس روخوانی قرآن

١٣٧٩

٥

روش شناسی روخوانی قرآن

کارین

١٣٨٠

آموزش روخوانی

٦

قرآن کریم ترجمه و شرح واژگان ابوالفضل بهرام پور

انتشارات عصمت

١٣٨٣

مسعود وکیل

مدرسه

١٣٨٢

ترجمه متن و لغات قرآن
ٔ

درک و فهم مفاهیم قرآن

مصطفی اسرار

محیا

١٣٧٥

جمعی از نویسندگان

مهد قرآن

١٣٧٨

ترجمه لغات قرآن
ٔ

آموزش درک و فهم

ابوالفضل بهرام پور

هجرت

١٣٧٦

درک و فهم قرآن

١٣٧٧

مجموعه کتاب های مصور در مورد
آیات

١٣٧٦

احادیث در مورد قرآن

 ١٣کلید معارف

صادق حسن زاده

فیروزآبادی

١٣٧٥

اطالعات آماری از موضوعات
قرآن

 ١٤گذری بر قرآن

جعفر شیخ االسالمی

مدرسه

١٣٧٦

اطالعات آماری از موضوعات
قرآن

 ١٥قرآن از زبان قرآن

شهید سیدمحمدتقی حکیم

سروش

١٣٧٧

علوم قرآنی

 ١٦نوای ملکوت

علی علیزاده

داراالرشاد

١٣٧٦

اشعاری در مورد قرآن

قصه آیه ها
١٧
ٔ

رضا شیرازی

پیام آزادی

١٣٧٩

داستان های شأن نزول

رضا شیرازی

پیام نور

١٣٧٤

مجموعه داستان

٢

گروه قرآن دفتر برنامه ریزی و اداره کل چاپ و توزیع
کتب درسی
تألیف کتب درسی

سال نشر

موضوع

آموزش روخوانی قرآن همراه با سیدمهدی سیف
ِ
جزء سی ام

کریم

٧
٨

مجموعه انس با قرآن
ٔ

مفاهیم قرآن

٩

مجموعه کتاب آموزش
ٔ
مفاهیم قرآن ( ١تا )٩

 ١٠نسیم حیات

مرکز طبع و نشر

سیدابراهیم محمودی هاشمی آستان قدس رضوی

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

١١
ترجمه تصویری و تفسیری دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی فرهنگ اسالمی
ٔ
آهنگین
 ١٢در آستان قرآن

 ١٨بهترین قصه ها

قدرت الله حسینی شاهمرادی حدیث
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صفحه ی  566قرآن

 ١٩تاریخ پیامبران

عالمه مجلسی

پیام محراب

١٣٧٩

داستان های قرآن

 ٢٠زندگانی پیامبر (ص) در قرآن

ترجمه علی چراغی
ٔ

ذکر

١٣٨١

داستان

طلوع آزادی

١٣٧٧

داستان

١٣٨٠

آموزش روخوانی

١٣٧٧

آموزش روخوانی
آموزش روخوانی

 ٢١داستان ها و پندها

مصطفی زمانی

 ٢٢آموزش روخوانی قرآن برای غالمعباس سرشور خراسانی آستان قدس رضوی
دوره ابتدایی
دانش آموزان ٔ
 ٢٣آموزش قرآن

جمعی از نویسندگان

بنیاد شهید

 ٢٤آموزش روخوانی قرآن

مهد قرآن
آذربایجان شرقی

مهد قرآن
آذربایجان شرقی

١٣٨٣

مجله بشارت
٢٥
ٔ

مـؤسسه مـعـارف
امـام رضـا علیه السالم

مؤسسه معارف
امام رضا (ع)

ــ

نشریه

مجله رشد قرآن
٢٦
ٔ

گروه قرآن دفتر تألیف کتب مدرسه
درسی

ــ

نشریه

١٣٨٨

دانستنی های قرآنی

 ٢٧چراهای شگفت انگیز قرآن کریم رضا نباتی
جلد ١و٢

محراب قلم
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