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 سمه تعالياب

كانمااحياالناس جميعا...((  ))...ومه احيااهف

يٌذ بزًاهِ ريشي درسي اس هَلفِ ّاي پيچيذُ، گستزدُ ٍ بسيار تأثيزگذاري است كِ بِ چزايي آفز

ٍ بيا اسيتفادُ اس اّيذام، هاتيَا ٍ      .ٍ چگًَگي آهَسش ٍ پزٍرش بِ ضكل تجَيشي ٍ كالى هيي پيزداسد  

 سياست ّاي تعلين ٍ تزبيت هي پزداسد.ييي برٍش يا سايز عٌاصز بِ ت

يٌذ بزًاهِ رييشي درسيي اسيت كيِ بيا سياسهاى دّيي هفياّين ٍ         هاتَاي تأليف ضذُ بخطي اس فزآ

عييي  ضيوي ظفين اًع يام پيذيزي      ههَضَعات )داراي هخاطباى هطخص ٍ اّذام، ساختار ٍ بزًاهِ ي 

 زاى طزاظي ضذُ است.بزاي تاقق اّذام در ابعاد هختلف هتٌاسب با ًياسّاي هتٌَع فزاگي

ارم ايي هاتَا سهيٌِ ساس دست يابي داًص آهَساى بِ صالظيت ّاي فزدي ٍ اجتواعي باضيذ  ٍاهيذ

 ي ٍاقعيت بپَضاًذ.ي ايي كَدكاى ٍ ًَجَاًاى را جاهِ ٍ آرسٍّاي هعلواى ٍ ٍالذي

 َ ليي ٍ دسيت  ٍبي ضك تاقق ايي اّذام بشرگ ٍ تعالي بخص ًياسهٌذ ّوزاّي ٍ هساعذت هسي

ّوكياراى سياسهاى پيشٍّص ٍ بزًاهيِ رييشي       ٍهيَلفيي   ،اًذركاراى در ساسهاى آهَسش ٍ پزٍرش استثٌايي

ن اس ّوِ عشيشاى كِ تيالش بسييار سييادي را در هزاظيل گًَياگَى      ًآهَسضي است. لذا بزخَد السم هي دا

ًظيزات ٍ   ٌتظيز هصويواًِ تطكز ٍ قذرداًي ًواين. در ضيوي   ،چاپ اًجام دادُ اًذ ٍتأليف ٍ آهادُ ساسي 

 .ن بَديّ اپيطٌْادّاي ارسًذُ صاظباى اًذيطِ ٍ تجزبِ در جْت ارتقاء كيفيت بزًاهِ ّا خَ

 ٍهاتَفيقٌااالبا...العشيشالاكين                                                                         

 دكتر انمدار عبدالهيان
 ورش ا�يي شوورمعاون وزري و رئيس سازمان آموزش  و رپ
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بسم الّلّه الّرحمن الّرحيمپيش گفتار

ساختار كتاب 
ايفا می كند .  تأمين اهداف آموزش و پرورش  از مواد آموزشی است و نقش مهّمی در  كتاب درسی يكی 

سازماندهی محتوا بر اساس ساختار موضوعی است . 
1- با توجه به اينکه بخشی از قواعد مربوط به روخوانی قرآن در پايه های قبل آموزش داده شده و ادامه آن در 
محتوای دروس پيش حرفه ای ارائه شده است ، در نتيجه، در جهت حفظ توالی آموزش، در پايه ششم ابتدايی 

فقط آموزش روخوانی سوره های قرآن مّدنظر است.
های            توانايی  با  متناسب  ها  آن  خواندن  که  است  شده  انتخاب  قرآن  از  کوتاهی  های  سوره  کتاب  اين  در   -2

دانش آموزان است. 
3- در طراحی و تدوين تمرين ها سعی بر آن بوده که دانش آموزان عالوه بر تمرين های انفرادی،در فّعالّيت های 
گروهی نيز شرکت کنند.فّعالّيت ها در قالب » آمادگی برای خواندن سوره « ، » کلمه خوانی « و » جداخوانی و 

تکميل کلمه « طراحی شده است. 
ارائه شده که مورد   » باغ دين  از  » گلی  با عنوان  پايان هر درس قسمتی  تر در  بيش  ارائه اطالعات  برای   -4

ارزشيابی قرار نمی گيرد. 
5- استفاده از شعرهای مرتبط با اهداف کتاب در شروع هر درس به دليل ايجاد فضايی با نشاط، ايجاد انگيزه و 

هم چنين به عنوان يک فّعالّيت گروهی در نظر گرفته شده است و نيازی به حفظ کردن آن ها نمی باشد. 
6- دروس ارائه شده که شامل خواندن سوره ها می باشد صرفًا جهت روخوانی بوده و نيازی به حفظ کردن 

ندارند. 

ویژگی فّعالّيت ها و تمرین های کتاب » آموزش قرآن «
- شعرخوانی: اين فّعالّيت با هدف ايجاد انگيزه بوده و معّلم می تواند آن را به صورت فردی و گروهی در کالس 

اجرا کند. 
ــ آمادگی برای خواندن سوره: در قسمت اول خواندن کلمات با استفاده از نوار يا لوح فشرده صورت می گيرد 



) در صورتی که نوار در دسترس نباشد می توانيم از قبل، کلمات مورد نظر را ضبط کرده و در کالس از آن 
استفاده کنيم(. در مرحله بعد کلمات داخل جدول بدون استفاده از نوار توسط معّلم و دانش آموز، ابتدا به 
صورت جداخوانی و سپس کل کلمه خوانده می شود.در مرحله آخر دانش آموز بايد بتواند کلمات را به تنهايی 
جداخوانی کرده و در آخر کل کلمه را به صورت مستقل بخواند.مراحل فّعالّيت های آمادگی برای خواندن 

سوره به شرح زير می باشد:
ــ به جداخوانی و خواندن کلمات گوش دهيد.

 ــ کلمات را همراه با آموزگار تکرار کنيد.
ــ اکنون کلمات را به تنهايی جداخوانی کرده و کلمه را به صورت کامل بخوانيد.

ــ گلی از باغ دين: اين فّعالّيت صرفًا جهت افزايش آگاهی دانش آموزان بوده و با استناد به آيات و رواياتی 
از پيامبر گرامی اسالم )ص( و ائمه معصومين )ع(، نکات آموزنده اخالقی دينی را به فراگيران ارائه می نمايد.

ــ تمرين 1 : در اين تمرين دانش آموز بايد کلمات داده شده را به صورت مستقل بخواند. 
ــ تمرين 2 : هدف اين فّعالّيت مرور قواعد قرآنی شامل ساکن،  تشديد، تنوين و والی ارائه شده است. دانش آموز 
ابتدا جداخوانی کلمات را انجام داده و سپس کلمه ی کامل شده را در محل مخصوص يادداشت می نمايد. در 
اين تمرين معّلم بايد نظارت مستقيم بر صحيح بودن نگارش کلمات داشته باشد و در صورت لزوم قاعده مربوط را 

آموزش دهد.

نحوه ارزشيابی دروس کتاب  » آموزش قرآن «
ــ در رابطه با ارزشيابی دروس قرآنی، »آمادگی برای خواندن سوره ها « ) جدا خوانی کلمات ( و » تمرين 2 « 

هر درس دارای ارزشيابی مستمرند.
ــ  » روخوانی سوره ها « و » تمرين 1 « هر درس، دارای ارزشيابی مستمر و پايانی هستند. 
ــ فّعالّيت های » شعر خوانی « و » گلی از باغ دين « برای مطالعه بوده و ازشيابی نمی گردند.

ــ سوره ها صرفًا جهت روخوانی بوده و نبايد حفظ شوند . 
ــ کلمات معنی شده در انتهای اشعار جهت درک مطلب بوده و مورد ارزشيابی قرار نمی گيرند . 



2

بگو که ای خدایا 

پناه من تو هستی 

تویی که راه خود را 

به روی من نبستی

پروردگار انسان 

ای خدای مهربان 

پناه می آرم به تو 

از حمله های شیطان

شعرسوره ی ناس 

شعرخوانی
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٭ دانش آموز عزيز؛ به جداخوانی و خواندن كلمات گوش دهيد .

٭ كلمات را همراه با آموزگار تكرار كنيد .
٭ اكنون كلمات را به تنهايی جداخوانی كرده و هر كلمه را به صورت كامل بخوانيد.

٭٭آمادگی برای خواندن سوره ناس ٭ ٭

1

َاُعوُذُذُعوَا

َوْسواِسِسواَوْسـ

ـْ َخّناِسِسناَخن

ُيَوْسِوُسُسِوَوْسـُيـ

ُصُدوِرِرُدوُصـ

ـْ ـَِجن ِةـِةن ـَ ِجّن

11

1
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درس اول 

ابتدا به خواندن سوره ناس گوش دهيد و سپس آن را تكرار كنيد .

حيمِ  ْحمِن الـرَّ بِْسِم الـّلـِه الـرَّ
1

1

1

وُذ بَِرّب ِ الـّناِس ـُ ُقْل َاع

َمِلِک الـّناِس

ِالِه الـّناِس 

ِمْن َشّر ِاْلَوْسواِس اْلَخّناِس

الَّذى ُيَوْسِوُس فى ُصُدوِر الـّناِس

ِمَن اْلِجنَِّة َو الـّناِس

1

2

3

4

5

6

1

1

1
1

1

1

1 1

1

1

خواندن سوره ناس
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 ياد خدا : 

حضرت علی )ع( می فرمايد: هر بنده اى بخواهد چيزى بخواند يا كارى انجام دهد و »ِبْسِم الّلِه  الرَّحمِن الرَّحيِم« 

بگويد ، در كارش بركت داده مى شود.
ما مسلمانان برای شروع هر كاری نام خداوند مهربان را بر زبان می آوريم و می گوييم:   

حيِم « .  حمِن الرَّ       » بِْسِم الّلِه الرَّ
و هنگامی كه از نعمت های خداوند استفاده كرديم او را ُشكر می كنيم و می گوييم: 

      » َالَحْمُدلِّله « 

1

1

1

1

1

1

1

گلی از باغ دين
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تمرين 1 

تمرين 2 

َوَضْعناناَضْعـَو

ـِةَمـنِْعـبِـ

َنكيـِمْسـ

ُعَمـَتْسـ

ِهْملَْيـَعـ

َنُروُظـَتْنـ

كلمات زير را بخوانيد .

                          َاُعـوُذ  -    َوْسواِس  -    َخّناِس

                           ُيَوْسِوُس  -   ُصُدوِر   -   ِجنَِّة

 يادآوری ساكن: كلمات زير را مانند نمونه كامل كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

11

11

1
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شعر سوره ی کوثر

٭ حشر : گرد آوردن مردم ــ برانگيختن 
٭ افالك : آسمان ها 

گزيده ای از شعر محمد مهدی طريقت با اندكی تغيير 

با نام خدا ، خداي زهرا

دل هاي همه به یاد زهرا

کوثر به جهان خدا عطا کرد

با دست گره گشاي زهرا

ره گم نكند هر آنكه در حشر

دل داده به ماجراي زهرا

آسوده برد تو را بر اَفالك

لطف و کرم و وفاي زهرا

شعرخوانی

كلمات زير را بخوانيد .

                          َاُعـوُذ  -    َوْسواِس  -    َخّناِس

                           ُيَوْسِوُس  -   ُصُدوِر   -   ِجنَِّة

 يادآوری ساكن: كلمات زير را مانند نمونه كامل كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 ٭

 ٭
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٭ دانش آموز عزيز؛ به جداخوانی و خواندن كلمات گوش دهيد .

٭ كلمات را همراه با آموزگار تكرار كنيد .
٭ اكنون كلمات را به تنهايی جداخوانی كرده و هر كلمه را به صورت كامل بخوانيد.

َاْعَطْينا َکَکناَطْيـَاْعـ

َكْوَثَرَرَثـَكْو

ـَِر ْبـلِـ ـَِکَکب لَِر ّب

شانَِئَکَکَئـنِـشا

ُرُرَتـَا ْبـ ـَ َا ْبـت

11

1 1

٭٭آمادگی برای خواندن سوره کوثر ٭ ٭



ابتدا به خواندن سوره کوثر گوش دهيد و سپس آن را تكرار كنيد. 

حيمِ  ْحمِن الـرَّ بِْسِم الـّلـِه الـرَّ
1

1

1

9

درس دوم 

خواندن سوره کوثر

 ِإّنا َاْعَطْينا َک اْلَكْوَثَر

َفَصّلِ  لِـَر ّبَک َواْنَحْر

ْبَتُر ِإنَّ شانَِئَک ُهَو اْلَ

1

2

3

1

1

َ

1
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كتاب آسمانی : 

حضرت محّمد )ص( مي فرمايد :  فرزندم! از خواندن قرآن غافل مباش؛ زيرا که قرآن دل را زنده كرده و 

از گناه دور می كند.

قرآن كتاب آسمانی ما مسلمانان است . در دين اسالم به خواندن قرآن سفارش زيادی شده است . 
خداوند مهربان به وسيله آيات قرآن راه درست زندگی كردن را به ما نشان داده است . ما در سوره حمد 

از او می خواهيم:

 » خدايا ما را به راه راست هدايت فرما « 

گلی از باغ دين



11

تمرين 1 

تمرين 2 

ُهْمُهْمُبـَر ْبـ ـّ َر ُب

َبْتَذَكْذ

ـَْفـ ِلَصل

َنذيـلَـَاْلـ

ُدُمْدَيـ

ـلـ ـْ ن ـِ َنك

1

1

كلمات زير را بخوانيد .

                         شانَِئَک   - ُهَو اْلَ ْبـَتـُر   

                     َاْعَطْيناَک اْلَكْوَثَر - لِـَر ّبَک    
 

يادآوری تشديد : كلمات زير را مانند نمونه كامل كنيد.

1

1

َ
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شعر سوره ی فيل

کی بود کی بود ابرهه؟         چی کار می کرد تو مكه؟

اون آدم خیلی بد                        سوی مكه حمله کرد

اون یه لشگر، فیل داشت         یک سپاه عظیم  داشت

می رفت به سوی مكه                   تا نابود کنه کعبه

چی شد چی شد یک باره             بارون سنگ می باره

یه عالمه ابابیل                            اومد رو لشگر فیل

تو پاهاشون سنگ دارن                با دشمنا جنگ دارن 

                          چی شد چی شد نتیجه ؟

دشمنا نابود شدن                       خاکستر و دود شدن

سوره ی فیل نازل شد               قّصه ی ما کامل شد

٭ عظيم : بزرگ        
٭ ابابيل : گروه های مختلفی از پرندگان بودند كه به دستور خدا، سنگ حمل می كردند. 

شعرخوانی

 ٭

 ٭
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٭ دانش آموز عزيز؛ به جداخوانی و خواندن كلمات گوش دهيد .

٭ كلمات را همراه با آموزگار تكرار كنيد .
٭ اكنون كلمات را به تنهايی جداخوانی كرده و هر كلمه را به صورت كامل بخوانيد.

11

11

٭٭آمادگی برای خواندن سوره ی فيل)آيات 1تا3( ٭ ٭

بَِاْصحاِبِبحاَاْصـبِـ

َكْيَدُهْمُهْمَدَكْيـ

َتْضليٍلٍلليـَتْضـ

َعَلْيِهْمِهْملَْيـَعـ

َطْيًر اًر اَطْيـ

َابابيَلَلبيـباَا 1

1

1

1

1

1 1



حيمِ  ْحمِن الـرَّ بِْسِم الـّلـِه الـرَّ
1

1

1

َالَْم َتَر َكْيَف َفَعَل َر بَُّک بَِاْصحاِب اْلفيِل

َالَْم َيْجَعْل َكْيَدُهْم فی َتْضـليٍل

َو َاْرَسَل َعَلْيِهْم َطْيًرا َابابيَل

14

درس سوم 

ابتدا به خواندن سوره ی فيل گوش دهيد و سپس آن را تكرار كنيد. 

1

2

3

خواندن سوره فيل)آيات 1تا3(

1

1

1

1

1

1
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سالم کردن : 

حضرت محّمد )ص( می فرمايد : وقتی مسلمانی به مسلمان ديگر سالم می کند و او پاسخ می دهد ، 

فرشتگان به او درود می فرستند.

در دين ما اسالم ، سالم كردن اهميت زيادی دارد. ما مسلمانان هر وقت كه يكديگر را می بينيم 
می گوييم : » سالم « و جواب سالم يكديگر را می دهيم . 

زمانی هم كه می خواهيم از هم جدا شويم، می گوييم: » خداحافظ « و يكديگر را به خداوند 
بزرگ می سپاريم.

گلی از باغ دين
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تمرين 1 

تمرين 2 

كلمات زير را بخوانيد. 

                بَِاْصحاِب -    َكْيَدُهْم  -  َتْضـليٍل

                   َعَلْيِهْم  -    َطْيًرا   -   َابابيَل

يادآوری تنوين : كلمات زير را مانند نمونه كامل كنيد.

1

1

1

1

ـَا ًةَتْني ـَ اي

ـِوا َتْنَدح

ـِحا ِدْنس

ـُ ـْق ْنَر ي ـِ ش

ـْ ف ـَ ْنن ـُ س

ـَ ـِك ـَل ْنم ـُ ت

1

1

1

1
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٭ كلمات را همراه با آموزگار تكرار كنيد .
٭ اكنون كلمات را به تنهايی جداخوانی كرده و هر كلمه را به صورت كامل بخوانيد.

َتْرميِهْمِهْمميـَتْر

بِِحجاَرٍةٍةَرجاِحـبِـ

ـْ ِسّجيٍلٍلجيـِسج

َفَجَعَلُهْمُهْملَـَعـَجـَفـ

َكَعْصٍفٍفَعْصـَكـ

َمْا ُكـوِلِلُكـوَمـْا

1

٭ دانش آموز عزيز؛ به جداخوانی و خواندن كلمات گوش دهيد .

11

1 1

1

٭٭آمادگی برای خواندن سوره ی فيل)آيات 4و5( ٭ ٭



حيمِ  ْحمِن الـرَّ بِْسِم الـّلـِه الـرَّ
1

1

1

18

درس چهارم 

ابتدا به خواندن سوره ی فيل گوش دهيد و سپس آن را تكرار كنيد. 

َتْرميِهْم بِِحجاَرٍة ِمْن ِسّجيٍل

َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف َمْا ُكـوِل

4

5

خواندن سوره فيل)آيات4و5(

1

1

1
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صلوات : 

خداوند در قرآن می فرمايد :خدا و فرشتگانش بر پيامبر درود می فرستند، ای كسانی كه ايمان آورده ايد، بر 

او درود فرستيد و سالم گوييد و كاماًل تسليم )فرمان او( باشيد. 
                                                                                                                                                                  ) سوره احزاب – آيه 56  (

ما مسلمانان پيامبر گرامی خود ، حضرت محّمد )ص( را بسيار دوست داريم و هميشه سعی می كنيم به 
دستورات ايشان عمل كنيم تا خداوند از ما راضی باشد.ما هر موقع نام پيامبر گرامی )ص( را می شنويم 

يا می خوانيم ، صلوات می فرستيم و می گوييم:

د «  ٍد َو آِل ُمَحمَّ » َالّلُهَم َصّل َِعلی ُمَحمَّ

گلی از باغ دين
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كلمات زير را بخوانيد .

                   َتْرميـِهـْم -  بِِحجاَرٍة  -  ِسّجيٍل

                َفَجَعـَلـُهـْم  -  َكَعْصٍف  -   َمْا ُكـوِل

يادآوری والی: كلمات زير را مانند نمونه كامل كنيد.

1

11

ـْ ـالـص ـِ ـْب ب ـَ ِرِرص ـْ ـب َـّ ـالـص ـِ ب

ـْ َحـْرَو ا ن

ریَيـ

ـْ ِرَعْصـَو ال

ـَ َةيـوح

ـْ ْمـَالـش ـَ ُسش

1

1

تمرين 1 

تمرين 2 
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بهترين راهنما

با قرآن خو بگیر 
یاری از او بگیر 

آیه هایش بخوان 
پند و نیرو بگیر 

بهترین یار ماست 
همدمی باوفاست 

این کتاب خدا 
بهترین راهنماست

شعرخوانی
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