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درس پنجم

اهداف درس
١ــ توانایی خواندن آیات 3٦ تا ٤٥ سورٔه قاف و آیات ١ تا 3٠ سورٔه ذاریات

٢ــ تقویت عالقه به شنیدن و زیباخواندن آیات درس
3ــ توانایی خواندن و معناکردن برخی از کلمات ساده و پرکاربرد قرآن کریم

٤ــ آشنایی با پیام قرآنی دربارٔه مفهوم وقت نماز
٥ــ تقویت توانایی و عالقه به خواندن قرآن از روی مصحف کامل 

جلسۀ سوم

پیام قرآنی 
تفاوت  قرآنی یک  پیام های  با سایر  این درس  قرآنی  پیام 
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 
به شمار نمی رود بلکه یک  پیام موضوع تقوا، یک مصداق  این 
به مصادیق مشابه دربارٔه کارهای  ابتدا  مفهوم کلی است. معلم 
 … و  خواندن  قرآن  امانت داری،  خوش اخالقی،  مانند  خوب 
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. 



٤٠

یادآوری ١

همان طور که در بحث کلیات کتاب خواندید، این مبحث در یک جلسٔه کامل تدریس و ارزشیابی می شود. 
کتاب  دیگری روی  با رنگ  را  تا هریک، مسیر صحیح عبور رزمنده  بدهید  دانش آموزان فرصت کوتاهی  به  فعالیت اول: 

مشخص کنند. 
فعالیت دوم: این تمرین به منظور یادآوری قاعدٔه ناخوانا بودن پایٔه همزه درنظر گرفته شده، به دانش آموزان فرصت دهید کلمات 

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( 

نیز آشنا می شوند. این حدیث با پیام قرآنی و التنابزوا بااللقاب، سورٔه ُحُجرات آیٔه ١١ صفحٔه ٢١ کتاب ارتباط دارد. 
فعالیت چهارم: این فعالیت به منظور توانایی ترجمٔه کلمات ذکر تشهد در نماز آمده است. 

ترجمۀ ١ــ گواهی می دهم که نیست معبودی جز خدا
ترجمۀ ٢ــ او یکتا است و نیست شریکی برای او 

ترجمۀ ٣ــ و گواهی می دهم که محمد بندٔه او و پیامبر اوست.
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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جلسۀ اول
دستور  به  که  است  معجزه ای  ماجرای  الَقمر،  َشقُّ  1ــ 
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. 
خواندن  ب(  گروه  در  خواندن  الف(  آیات:  خواندن  ٢ــ 

برای کالس
٣ــ یادآوری انجام تکلیف انس با قرآن در خانه 

درس هفتم

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 ٦ پیام قرآنی که باالی تصویر آمده است جلب کنید و از آنها 
ترجمه  را  پیام ها  آن  گروه  در  با همفکری دوستان خود  بخواهید 
باشند  داشته  کوتاهی  گفت وگوی  هرکدام  مفهوم  دربارٔه  و  کنند 

سپس نظر خود را به کالس ارائه کنند. 
 ، 1٧ آیات  در  قرآنی  پیام  این  پیام:  انتهای  فعالیت  پاسخ 
٢٢ ، ٣٢  و 4٠ سورٔه قمر آمده است. پس از یافتن پاسخ توسط 
دانش آموزان، از آنان بخواهید یک صدا این آیه را باهم بخوانند. 

4ــ یادآوری انجام تکالیف انس با قرآن در خانه 
توصیه  علیه السالم  صادق  امام  فرمایش  طبق  یادآوری: 
بان« این  شده است پس از خواندن آیٔه شریفٔه »فَِباَیِّ آالِء َرِبّکُما تَُکِذّ
عبارت خوانده شود »ال ِبَشی ٍء ِمن آالِئَک، َرِبّ اکَّذُب«1 هیچ یک 

از نعمت های تو را تکذیب نمی کنم. 

1ــ تفسیر صافی، سورٔه الرحمن



٤٢

فهم  و  درک  گسترش  به منظور  فعالیت  این   :١ فعالیت 
حدیث  با  آن  ارتباط  و  قرآنی  پیام های  به  نسبت  دانش آموزان 
رسول اکرم )ص( آمده است. پاسخ صحیح: سورٔه واقعه، آیٔه ٧9. 
فعالیت ٢: به 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. 
را  کامل  قرآن  باید  فعالیت  این  انجام  برای  فعالیت ٣: 
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(. 
این  گروهی  فعالیت  یک  در  دانش آموزان   :٤ فعالیت 
اگر  بخواهید  آنها  از  است  مناسب  می دهند.  انجام  را  تمرین 
موارد بیشتری به ذهنشان می رسد. می توانند بنویسند، سپس در 

مورد این صفات در کالس گفت وگو کنند. 

یادآوری 2

و  درک  گسترش  به منظور  فعالیت  این   :١ فعالیت 
پیام مورد  پیام های قرآنی است و چنانچه  از  فهم دانش آموزان 
نظر را از معنای شعر دریابند، تشخیص می دهند که پیام قرآنی 
»  فَاْعَتِبروا یا ُاولِی ااْلَبْصار« صحیح است. مناسب است معنای 

دو پیام دیگر را نیز از بچه ها بخواهیم. 
فعالیت ٢: دانش آموزان با دیدن تصویر فردی که کمربند 
ایمنی بسته و سالم مانده است و فردی که کمربند ایمنی نبسته و 
از دنیا رفته است عبرت می گیرند که به این نکتٔه ایمنی توجه و 

رعایت کنند. پیام »فاعتبروا یا اولی االبصار« صحیح است. 
فعالیت ٣: دانش آموزان ابتدا آیات ١٨٠ تا ١٨٢ سورٔه 
انتخاب  با  می خوانند سپس  گروه  در  و  پیش خوانی  را  صافات 

آموزگار برای کالس می خوانند. 

یادآوری ٣



٤3

قرآن در تابستان

تابستان آمده است. این سوره ها ادامٔه سوره های جزء ٢٨ قرآن کریم است.  با عنوان قرآن در  پایان کتاب درسی بخشی  در 
خواندن این سوره ها فقط ویژٔه تابستان نیست بلکه در موارد زیر می توان از این بخش استفاده کرد. 

١ــ دانش آموزان را تشویق کنید عالوه بر آیات درس در منزل این سوره ها را بخوانند. 
٢ــ چنانچه در مدرسه قرآن کامل موجود نمی باشد، در هر جلسٔه خواندن قرآن کامل، یک صفحه از آن را به جای قرآن کامل 

تمرین کنند. 

درس آخر



٤٤

الف
بپردازید 	٥/١ ءاتوا		
آخرت 	3/2 ءاِخَرة		

ایمان	آورد 	٥/٥ ءاَمَن		
ایمان	آوردیم	 		4/1 ءاَمـّنـا		
آیات،	نشانه	ها 	٥/٦ ءایات		

آیه،	نشانه 	٤/١٢ ءایَـة		
آیا 	6/9 َا		

گرفت 	٥/٩ َخَذ		 ِاتَـّ
تقوا	پیشه	کنید 	6/3 قوا		 ِاتَـّ

گناه 	6/4 ِاثۡـٌم		
اجتناب	کنید	و	دوری	کنید 	6/4 ِاۡجـَتِنـبوا		

پاداش	 	3/3 َاۡجـر		
زمان	 		4/11 َاَجـل		

کسی،	یکی 	٥/٧ َاَحد		
کار	خوب،	نیکی	 		٢/11 ِاۡحسان		
کار	خوب	کردند 	٥/٤ َاۡحَسنوا		

برادران 	6/13 ِاۡخوان		
آزار	و	اذیت 		٥/٨ َاذًی،	َاذٰی		

زمین	 	٤/٤ َاۡرض		
نام،	اسم 	6/8 ِاۡسم		

اطاعت	کنید	 	4/3	 َاطـیـعوا	
	عبادت	کنید 	5/3	 ُاۡعـبُدوا	

بیامرز 	5/12	 ِاۡغـِفر	
		بر		پا	دارید 	٥/١	 َاقیموا	
بزرگ	تر	 		٣/1 َاکۡـبَـر		

مگر 	6/8 ِاّل		
کسی	که	 	4/15 ذی		 َالَـّ
کسانی	که	 		4/9 ذیـَن		 َالَـّ

خدا	 		4/6 ه		 َالـلٰـّ

خدا،	معبود	 		3/1 ه		 ـٰ ِال
کار 		/٥	٧ َاۡمر		
تو 	4/13 َانۡـَت		

شما	 	6/9 َانۡـُتم		
نازل	کرد،	فروفرستاد	 	4/15 َانۡـَزَل		

نازل	شد 		٥/1 ُانۡـِزَل		
نازل	کردیم،	فرو	فرستادیم 		٥/٦ َانۡـَزلۡنا		

نعمت	دادی 		٥/١٢ َانَۡعۡمَت		
انفاق	کردند 	6/1 َانۡـَفـقـوا		

انفاق	کنید،	ببخشید 	4/9 َانۡـِفـقـوا		
رودها 		٥/٨ َانۡهار		

ب	
بینا	 		3/7 بَـصـیـر		

بعضی 	6/٤ بَۡعض		
صبح	 	4/12 بُـۡکـَرة		
فرزندم 	2/5 		 بُـَنـیَّ
پیام 	2/7 بَـیـان		
خانه 		٥/1٣ بَـۡیت		

دلیل	روشن 	6/11 بَِیّـنات		
ت 

تجارت 	6/14 ِتجاَرة		
اندیشه	می	کنید 	٥/٦ تَۡعـِقلوَن		
عمل	می	کنید 	6/٤ تَۡعـَملوَن		

قبول	کن،	بپذیر	 	4/6 ل		 تَـَقـبَـّ
توبه	کنید 	٥/٨ توبوا		

ایمان	می	آورید 	6/14 تُۡؤِمـنوَن		
ج

جهاد	کنید 	٥/٣ جاِهـدوا		
پاداش 	2/11 َجزاء		

بهشت	ها 	٥/٥ َجّنات		

فهرست کلمات ترجمه شده در کتاب های آموزش قرآن پایه های دوم تا ششم ابتدایی

کلمه																درس	/	پایه													معناکلمه													درس	/	پایه												معنا



٤٥

لشگریان 	6/2 ُجـنود		
بهشت 	٥/٥ َجّنة		

ح	
دانه	 		4/9	 ة،	َحـّب	 َحـبَـّ

ریسمان	 		4/5 َحـبۡـل		
آهن	 	6/10 َحدید		

حساب،	قیامت 		4/1 ِحـساب		
خیر	و	خوبی 	3/1 َحـَسـَنـة		

کارخوب،	خوب	 		4/10 َحـَسـَنـة		
سپاس	و	ستایش 	3/1 َحـۡمـد		

زنده	 		٨ َحـّی		
خ 

خالق،	آفریننده	 		4/10 خـاِلق		
آفرید،	خلق	کرد	 	4/11 َخـلَـَق		
خوبی،	کار	خوب	 	3/10 َخـۡیـر		

بهتر،	بهترین	 	4/13 َخـۡیـر		
کارهای	خوب 	٣/٧				 َخـۡیـرات		

بهترین	کار 	٣/١ َخـۡیـِر	الـَعـَمل		
	د 

دنیا 		2/3 ُدنیا		
ذ	

ذّره 		3/11 ة		 َذرَّ
تذکُّر 	6/6 ِذکۡرٰی		

گناهان 	6/14 ُذنوب		
صاحب 	6/6 ذو		

ر 
بسیار	دلسوز	و	مهربان 	6/13 َرئوف		

پروردگار	 		3/8 َرّب		
پروردگار	ما،	پروردگارا 		2/11 َربَّـنـا		

رحمت 		2/12 َرۡحـَمـة		
بخشنده 		3/1 َرۡحـٰمـن		
مهربان 		3/10 َرحـیـم		
روزی 		2/15 ِرزق		

پیامبران 		٥/٤ ُرُسل		
پیامبر	 	3/1 َرسـول		
انار 	6/8 ُرّمان		

ز
زکات،	صدقه	ی	واجب 		4/7 َزکـاة		

زیور،	زینت 		٥/٩ زیَنـة		
س	

عیب	و	نقصی	ندارد 		3/1 ُسـبۡـحـاَن		
هفت	 		4/9 َسـبۡـع		
آسمان 		٥/٧ َسماء		

آسمان	ها 		٥/1١ َسماوات		
شنوا 	4/2 َسـمـیـع		
گناه	 	4/10 ئَـة		 َسـّیـِ

ش
بدی،	بد 		3/11 َشـّر		
خورشید 		4/14 َشـۡمـس		
مشورت 		3/13 شـورٰی		

ص	
کار	خوب 		٥/5 صاِلح		

کارهای	خوب 		٥/٣ صاِلحات		
بخشش	ها 		٥/٨ َصَدقات		
بخشش 		٥/٨ َصَدَقة		

راه	 		4/5 ِصـراط		
نماز	 	2/5 َصـالة		

ط
غذا	 	4/15 طَعام		

غذاهای	پاک	و	خوب 	2/4 طَـِیّـبـات		
ظ

ظالمان،	ستمگران 	3/5 ظـاِلـمـیـَن		
گمان	 	6/٤ ظَّن		

ع	
دانا	 		4/4 عـاِلم		

جهان	ها،	جهانیان	 		3/1 عـالَـمـیـَن		

کلمه															درس	/	پایه													معناکلمه														درس	/	پایه												معنا



٤٦

بندگان 		٥/٧ ِعباد		
بنده	 		4/3 َعـبۡـد		

سختی 		2/11 ُعـۡسـر		
شب	 	4/12 َعـِشـّی		
بزرگ 	3/1	 َعـظـیـم	
دانش	 		3/8 ِعـۡلـم		
دانا	 		4/2 َعـلـیـم		

انجام	داد 		٥/٥ َعِمَل		
انجام	دادند 		٥/٣ َعـِمـلوا		

نزد	 	4/6 ِعـۡنـد		
چشمه	ها 	6/5 ُعـیون		

غ 
نهان،	غیب	 		4/4 َغـۡیـب		

بسیار	آمرزنده	 	4/7 َغـفـور	
پسر 		٥/٥ ُغالم		

بی	نیاز 		٥/١١ َغِنّی		
ق

گفت	 		4/8 قـاَل		
توانا 	4/2 َقـدیـر		

قرآن،	کتاب	خدا 		2/14 ُقـۡرآن		
بگو 		٥/١٢ ُقۡل		
کم	 		4/4 َقـلـیـل،	َقـلـیـلَة	

قلوب،	دل	ها،	قلب	ها	 	4/13 ُقـلـوب		
ماه	 	4/14 َقـَمـر		

قدرت	و	نیرو 		٥/٤ ة		 ُقـوَّ
قوم،	گروه	 	4/12 َقـۡوم		

نیرومند 	6/10 َقِوّی		
ک

کافران،	افراد	بی	ایمان	 	4/13 کـاِفـریـَن		
بسیار	 	4/4 کَـثـیـر،	کَـثـیـَرة		
همه،	هر 	6/8 کُل		
بخورید 	2/4 کُـلـوا		

ل
نیست 	4/7 ل			

اندیشه	نمی	کنید 		٥/٦ لتَۡعـِقلوَن		
دوست	ندارد 	2/12 			 ل	یُـِحـبُّ

مروارید 	6/8 لُـۡؤلُـؤۡ	
شب 		٥/٢ لَۡیل		
شب 		٥/10 لَۡیلَة		

م
آب	 	4/15 ماء		

مؤمنان 	6/1 ُمۡؤِمنوَن		
مؤمنان 	4/1 ُمـۡؤِمنیـَن		

مبارک،	با	برکت 		٥/10 ُمباَرکَـَة		
بشارت	دهنده 	6/2 ر		 ُمبَِشّ

روشن 		٥/٦ ُمبین		
افراد	باتقوا 	6/5 ُمـتَّـقیَن		
َمثَل،	داستان 		٥/9 َمـثَـل		
نیکوکاران 	2/16 ُمـۡحِسنیـَن		
مهربانی 	3/16 َمْرَحـَمـة		

پیامبران،	فرستادگان		)الهی( 	4/٥ ُمـۡرَسـلـیـن		
راست 	4/5 ُمـۡسـَتـقـیـم	

اسراف	کنندگان	 	2/9 ُمـۡسِرفـیـَن		
معّین	 	4/11 ـی		 ُمـَسـمًّ

خوب،	کار	خوب 		٥/٨ َمۡعروف		
بدکاران 	3/5 ُمـۡفِسدیـن		

افراد	رستگار	و	موفق 	6/12 ُمۡفـِلـحون		
مالئکه،	فرشتگان 	2/3 َمـالِئـَکة		

فایده	ها 	6/10 َمناِفع		
ترازو 	6/7 میزان		

ن
ما	 	4/13 نا		

آتش 	2/3 نـار		
مردم 	2/7 نـاس		
پیامبر 	2/3 نَـِبـّی		

کلمه																درس	/	پایه													معناکلمه															درس	/	پایه												معنا



٤٧

هشداردهنده 	6/2 نَـذیر		
زنان 	6/3 ِنساء		
ما 	6/9 نَۡحُن		

نعمت 	2/6 ِنـۡعـَمـة		
روز 		٥/٢ نَهار		

و
پدر	و	مادر 	3/4 واِلـَدیۡـِن		
پدر	و	مادرم 		٥/١٢ 		 واِلَدیَّ

هـ
هدایت	 	4/11 هُـًدی،	هُـٰدی	
این	 	4/14 ٰهـذا	
آیا 	6/8 َهـۡل		
او	 	4/15 هُـَو		

ی
ای 	6/3 ها		 ُـّ یا	َای

دوست	دارد 	2/5 		 یُـِحـبُّ
مساوی	است 	6/13 یَۡسـَتوی		

می	داند 	6/٤ یَۡعـلَُم		
انجام	دهد 		٥/١١ یَۡعـَمۡل		

برپا	می	دارند 	6/1 یُـقیـموَن		
انفاق	می	کنند 	4/9 یُـۡنـِفـقـوَن		
هدایت	می	کند 		٥/١١ یَۡهدی		

روز 	3/1 یَـۡوم		
آن	روز 		٥/٩ یَۡوَمِئٍذ		

روز	قیامت	 	3/1 یَـۡوِم	الـّدیـِن	
روز	قیامت 		٥/٤ یَـۡوَم	اِلقیاَمة		

کلمه																درس	/	پایه													معناکلمه													درس	/	پایه												معنا



٤٨

موضوعسال نشرناشرنویسندهنام کتابردیف

مبانی و روش آموزش قرآن ١
)٦ دورهٔ ابتدایی )کد ١١

گروه قرآن دفتر برنامه ریزی و 
تألیف کتب درسی

اداره کل چاپ و توزیع 
کتب درسی

آموزش قرآن در دورٔه ابتدایی١3٨9

آموزش روخوانی قرآن همراه با ٢
جزِء سی ام

آموزش روخوانی١3٨٢مرکز طبع و نشرسیدمهدی سیف

آموزش روخوانی١3٦٦آستان قدس رضویسیدابراهیم محمودی هاشمییادگیری قرآن به روش آسان3

روش های ٤ و  اصول  با  آشنایی 
تدریس روخوانی قرآن

آموزش روخوانی١3٧9به نشرغالمعباس سرشور خراسانی

روش شناسی روخوانی قرآن ٥
کریم

آموزش روخوانی١3٨کاریندکتر محمدرضا ناری ابیانه

ترجمٔه متن و لغات قرآن١3٨3انتشارات عصمتابوالفضل بهرام پورقرآن کریم ترجمه و شرح واژگان٦

درک و فهم مفاهیم قرآن١3٨٢مدرسهمسعود وکیلمجموعٔه انس با قرآن٧

ترجمٔه لغات قرآن١3٧٥محیامصطفی اسرارمفاهیم قرآن٨

مجموعٔه کتاب آموزش 9
مفاهیم قرآن )١ تا 9(

آموزش درک و فهم١3٧٨مهد قرآنجمعی از نویسندگان

درک و فهم قرآن١3٧٦هجرتابوالفضل بهرام پورنسیم حیات١

تفسیری ١١ و  تصویری  ترجمٔه 
آهنگین

مجموعه کتاب های مصور در مورد ١3٧٧فرهنگ اسالمیدکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی
آیات

احادیث در مورد قرآن١3٧٦حدیثقدرت الله حسینی شاهمرادیدر آستان قرآن١٢

موضوعات ١3٧٥فیروزآبادیصادق حسن زادهکلید معارف١3 از  آماری  اطالعات 
قرآن

موضوعات ١3٧٦مدرسهجعفر شیخ االسالمیگذری بر قرآن١٤ از  آماری  اطالعات 
قرآن

علوم قرآنی١3٧٧سروششهید سیدمحمدتقی حکیمقرآن از زبان قرآن١٥

اشعاری در مورد قرآن١3٧٦داراالرشادعلی علیزادهنوای ملکوت١٦

داستان های شأن نزول١3٧9پیام آزادیرضا شیرازیقصٔه آیه ها١٧

مجموعه داستان١3٧٤پیام نوررضا شیرازیبهترین قصه ها١٨

فهرست کتب مفید برای مطالعه



٤9

داستان های قرآن١3٧9پیام محرابعالمه مجلسیتاریخ پیامبران١9

داستان١3٨١ذکرترجمٔه علی چراغیزندگانی پیامبر )ص( در قرآن٢

داستان١3٧٧طلوع آزادیمصطفی زمانیداستان ها و پندها٢١

برای ٢٢ قرآن  روخوانی  آموزش 
دانش آموزان دورٔه ابتدایی

آموزش روخوانی١3٨آستان قدس رضویغالمعباس سرشور خراسانی

آموزش روخوانی١3٧٧بنیاد شهیدجمعی از نویسندگانآموزش قرآن٢3

مهد قرآنآموزش روخوانی قرآن٢٤
آذربایجان شرقی

مهد قرآن
آذربایجان شرقی

آموزش روخوانی١3٨3

مـؤسسه مـعـارف مجلٔه بشارت٢٥
امـام رضـا علیه السالم

مؤسسه معارف 
امام رضا )ع(

نشریهــ

کتب مجلٔه رشد قرآن٢٦ تألیف  دفتر  قرآن  گروه 
درسی

نشریهــمدرسه

چراهای شگفت انگیز قرآن کریم ٢٧
جلد ١و٢

دانستنی های قرآنی١3٨٨محراب قلمرضا نباتی

 

    


