


دانش آموزان عزيز !
سعی کنيم از همه ی کتاب های درسی خود به ويژه کتاب آموزش قرآن که دارای 
آيات نورانی قرآن کريم است، به خوبی محافظت کنيم،  هميشه آن را پاکيزه نگه داريم و 

در احترام به آن بکوشيم؛ و چه خوب است هميشه در کالس قرآن با وضو باشيم.
شايسته است در پايان سال تحصيلی، اين کتاب را در کتابخانه ی خود نگه داری 

کنيم يا به مدرسه تحويل دهيم.

مشخصات دانش آموز

نام و نام خانوادگی:............................ نام کالس:.............. 
نام مدرسه:.................................... نام معلّم:................ 
نشانی مدرسه:...........................................................  
 .........................................................................



سوم دبستان

1391

ويژه ى مدارس قرآنى



ISBN   978 - 964 - 05 - 2091 - 8         ۹۷۸-۹۶۴-۰۵  -۲۰۹۱-شابک  ٨

براساس مصّوبه جلسات ۶۷۷ و ٨٤۴ شورای عالی آموزش و پرورش
اين کتاب توسط آموزگار پايه،طی٣ جلسه در هفته تدريس می شود.١

ضمناً در تدريس اين کتاب، استفاده از لوحه ی آموزشی ضروری است.

١ــ فصل اول،٤جلسه در هفته (مجموعًا ١٢جلسه)
         فصل دوم،از اول آبان ماه تا اواسط آذر ماه (حدود ٦/٥ هفته)٣٣ روز پياپی آموزشی

      فصل سوم،طی٣جلسه در هفته

برنامه ريزی محتوا و نظارت بر تأليف: دفتر برنامه ريزی و تأليف كتاب های درسی
نام كتاب: آموزش قرآن سوم دبستان ويژه ی مدارس قرآنی ـ ١٢/٥

مؤّلفان: ابوالفضل انوشه پور، الهه ستوده، غالمعباس سرشور  خراسانى، سيدمهدى سيف،
               دکتر محی الدين بهرام محمديان، رضا نباتی و مسعود وكيل

با همکاری: سيد محمدعلی جواهريان، محمد قدوسی
کارشناس اداره کل قرآن، نماز و عترت: حوريه عقبايی 

کارشناس آموزش ابتدايی: طّيبه حمزه بيگی
بازنويسی داستان ها: محمد على دهقانى

آماده سازی و نظارت بر چاپ و توزيع: اداره ی كلّ  چاپ و توزيع كتاب های درسی
مدير امور فنی و چاپ: سّيد احمد حسينی
طّراح گرافيک   و  تصويرگر:  نفيسه شهدادی

طّراح جلد:  طاهره حسن زاده ، نفيسه شهدادی
 با همکاری و اجرای کامپيوتری: گلبرگ کيانی

صفحه آرا: علی نجمی
حروفچين: سّيده فاطمه محسنی، کبریٰ اجابتی
مصحح: فاطمه گيتی جبين ، زهرا رشيدی مقدم
امور آماده سازی خبر: زينت بهشتی شيرازی

امور فنی رايانه: حميد ثابت کالچاهی، پيمان حبيب پور 
ناشر: اداره ی كلّ  چاپ و توزيع كتاب هاى درسى

ـ   ساختمان شماره ی ٤آموزش و  پرورش  (شهيد موسوی)    تهران: خيابان ايرانشهر شمالی 
ـ    ٨٨٨٣١١٦١      ،     دورنگار   :       ٨٨٣٠٩٢٦٦     ،     کدپستی  :    ١٥٨٤٧٤٧٣٥٩،    تلفن:  ٩  

www.chap.sch ir :وب سايت  
(WWW.Offset.ir) «چاپخانه: شركت افست «سهامی عام

سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ پنجم ۱۳٩۱
حقّ  چاپ محفوظ است.

  وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی



فرزندم!

قرآن، سخن خدا با انسان است. 
قرآن، انسان را به اخالق و خوبی دعوت می كند.

                                                                                                           امام خمينی (ره)



۲ فصل اول: آموزش نماز 
٤ َاذان و ِاقامه    
٧ سوره ی حمد   

  ٩ سوره ی توحيد   
١١ اذکار نماز   
٢٢ آيه ی صلوات   

٢٤ فصل دوم: آموزش روخواني قرآن کريم 

٢٦ روز اول، يادآوری ترکيب حروف و حرکات   
٢٧ روز دوم، يادآوری حرف ساکن   
٢٩ روز سوم، تمرين حرف ساکن   
۳۰ روز چهارم، يادآوری تنوين   
۳۲ روز پنجم، تمرين تنوين   
۳۳ روز ششم، يادآوری تشديد   
٣٥ روز هفتم، تمرين تشديد (١)   
٣٦ روز هشتم، تمرين تشديد (٢)   
٣٧ روز نهم، يادآوری خواندن «ـه و» و «ـه ی»   
٣٨ روز دهم، تمرين خواندن «ـه و»، « ه و»، «ـه ی» و «ه ی»   
۳۹ روز يازدهم، پايه های همزه   



۴۰ روز دوازدهم، تمرين پايه ی همزه (١)   
۴۱ روز سيزدهم، تمرين پايه ی همزه (٢)   
۴۲ روز چهاردهم، حروف ناخوانا (١)   
۴۴ روز پانزدهم، تمرين حروف ناخوانا (١)   
۴۵ روز شانزدهم، حروف ناخوانا (٢)    
۴۷ روز هفدهم، تمرين حروف ناخوانا (٢)    
۴۸ روز هجدهم، حروف ناخوانا (٣)    
۵۰ روز نوزدهم، تمرين حروف ناخوانا (٣)    

۵۱ تا ۶۴ روز بيستم تا سی وسوم، تمرين و روخوانی قرآن    

٦٦ فصل سوم: انس با قرآن کريم 

۶۸ درس (١) سوره ی حمد و سوره ی بقره آيات ۱ تا ۵   
۷۲                 حفظ آيات ١ تا ٥ سوره ی بقره 
۷۴ درس (٢) آية الکرسی   
۷٧                           حفظ آيه ی ۲۵۵ سوره ی بقره 
۷۹ درس (٣) سوره ی ابراهيم آيات ۳٥  تا  ۴١    
۸۰ داستان چشمه ی زمزم    
۸۴                           حفظ آيات ۴۰ و ۴۱ سوره ی ابراهيم 



۸۶ درس (٤) سوره ی ِاسراء آيات ٢١ تا   ۲۷   
۸۹                           حفظ آيات ۱ تا ۱۳ سوره ی اعلٰی 
۹۱ درس (٥) سوره ی آل عمران آيات ۵٥  تا  ۶٠   
۹۴                           حفظ آيات ۱۳ تا ۱۹ سوره ی اعلٰی 
۹۶ درس (٦) سوره ی طٰه آيات ۱۳  تا  ٢٨   
۹۷ داستان پيامبری حضرت موسٰی عليه الّسالم    
۱۰۰                           حفظ آيات ۲۵ تا ۳۸ سوره ی طه 
۱۰۲ درس (٧) سوره ی مائده آيات ۴٨  تا  ۵۰   
۱۰۵                           حفظ آيات ۱ تا ۱۳ سوره ی َنبأ 
۱۰۷ درس (٨) سوره ی طٰه آيات ۱۱۴  تا  ۱۲٢   
۱۱۰                           حفظ آيات ۱۴ تا ۲۱ سوره ی َنبأ 
۱۱۲ درس (٩) سوره ی طٰه آيات ٤٠  تا  ۵٠   
۱۱۳ داستان به سوی مبارزه ی بزرگ    
۱۱۶                           حفظ آيات ۲۲ تا ۳۳ سوره ی َنبأ 
۱۱۸ درس (١٠) سوره ی َحّج آيات ٧٤ تا  ٧٨   
۱۲۱                           حفظ آيات ۳۱ تا ۴۰ سوره ی َنبأ 
۱۲۳ درس (١١) سوره ی آِل عمران آيات ۱۰۲  تا  ۱۰۵   
۱۲۶                           حفظ آيات ۱۰۲ و ۱۰۳ سوره ی آل عمران 



۱۲۸ درس (١٢) سوره ی ُشَعراء آيات ۴۰ تا   ٥١   
۱۲۹                        داستان پيروزی حضرت موسٰی عليه الّسالم 
۱۳۲                           حفظ آيات ۱ تا ۹ سوره ی واقعه 
۱۳۴ درس (١٣) سوره ی شورٰی آيات ٣٦  تا  ۴۴   
۱۳۷                           حفظ آيات ۱۰ تا ۱۶ سوره ی واقعه 
۱۳۹ درس (١٤)  سوره ی َقَصص آيات ۷٣  تا  ۷۷   
۱۴۲                           حفظ آيات ۱۷ تا ۲۶ سوره ی واقعه 
۱۴۴ درس (١٥) سوره های عاديات و قارعه   
۱۴۵                          داستان صبح پيروزی  
۱۴۸                           حفظ آيات ۲۷ تا ۴۰ سوره ی واقعه 
۱۵۰ درس (١٦) سوره ی بقره آيات ۷٩  تا  ۸۳   
۱۵۳                           حفظ آيات ۴۱ تا ۵۰ سوره ی واقعه 

۱۵۵ قرآن در تابستان 

١۵۶ تا ١۶۷ سوره ی بقره آيات ١ تا ۸۸    
۱۶۸ فهرست كلمات 

۱۷۱ بيش تر بخوانيم، بيش تر بدانيم 



حضرت على عليه الّسالم فرمود:
حّق فرزند بر پدر اين است که براى او، نام خوب انتخاب کند، او را 

با ادب و نيکو تربيت کرده و به او قرآن بياموزد.
نهج البالغه فيض االسالم، حکمت ٣٩١

اول

پدر و مادر گرامى
بااهدای سالم و آرزوی توفيق برای شما، از اين که مدرسه ی قرآنی را برای ادامه ی تحصيل 

فرزند خود انتخاب کرده ايد، به شما تبريک می گوييم. 
فرزند، هديه و امانت الهى است که خداوند مسئوليت تربيت او را بر عهده ى پدر و مادر نهاده 
است و شما والدين محترم، قسمتى از اين حق و مسئوليت خويش را در اختيار اولياى مدرسه قرار 
در  مهمى  بسيار  نقش  کودکى  دوران  در  به ويژه  کريم  قرآن  با  انس  و  فراگيرى  که  آن جا  از  داده ايد. 
«تربيت قرآنی» کودک دارد، انتظار ما از شما اولياى گرامى آن است که با توجه به نکات زير، ما را در 

آموزش    قرآن به کودک عزيز خود يارى کنيد. 
١ـ همان طور که کودکان ما، نماز خواندن و روزه گرفتن را از ما می آموزند، انس با قرآن را نيز 
از ما ياد می گيرند. اگر ما هر روز مقداری از قرآن را بخوانيم و به معنای آيات توجه کنيم، می توانيم 
الگوی عملی برای انس آنان با قرآن کريم باشيم. بايد احترام به قرآن و کوشش در راه آشنايى با آن را از 
ما بياموزند و با مشاهده ى اخالق و رفتار ما درک کنند که همه مى خواهيم آن گونه باشيم که خدا دوست 
دارد. آن ها بايد عالقه به قرآن، عمل به دستورات خدا، مهربانى به مردم و اخالق و رفتار اسالمى را 

عمالً از بزرگ ترها بياموزند.
٢ـ از فرزندتان بخواهيد آن چه از قرآن در مدرسه آموخته است براى شما بازگو کند. آيات قرآن کريم 

را براى شما از روى کتاب بخواند و ساير تکاليف کتاب خود را با نظارت شما انجام دهد. 
٣ـ او را تشويق کنيد هر روز حدود ١٠ دقيقه آيات و عبارات قرآنى هر درس را از روى کتاب يا از 
روى قرآِن کامل، بخواند. دقت کنيد، شما نبايد آيات و عبارات قرآنى را براى او بخوانيد تا او به تقليد از 
شما بخواند. آموزگار نيز عبارات قرآن را براى دانش آموزان نمى خواند، بلکه خوِد دانش آموزان مى توانند 
عبارات قرآن را بخوانند. اگر فرزند شما در خواندن کلمات اشتباهى داشت، از او بخواهيد که برگردد و 
دوباره آن را با دقت بخواند تا خود به اشتباهش پى ببرد و آن را اصالح کند. در مراحل اوليه، اگر اشتباهات 

او نسبتاً زياد است، نيازى نيست همه ى آن ها را به او گوشزد کنيد.
٤ـ همان طور که مى دانيد يکى از وظايف مهم والدين، آموزش نماز به فرزندان است. خداوند در 

پيش گفتار



آيه ی١٣٢ سوره ی طه مى فرمايد خانواده ى خود را به نماز امر کنيد و در اين کار، پايدارى و حوصله به 
خرج دهيد. آموزش قرائت نماز در فصل اول همين کتاب آمده است. براى يادگيرى بهتر، با آموزگار 
فرزندتان همکارى نماييد و در صورت امکان نوار آموزش نماز را براى فرزند خود تهيه کنيد تا در خانه 
با آن تمرين کند.خوب است به روشى برانگيزنده و جذاب، او را به خواندن نمازهاى روزانه تشويق کنيد. 
اهداى جوايز مناسب، موجب عالقه ى بيش تر فرزندتان به يادگيرى نماز و قرآن مى شود. در اين امر نيز 

با آموزگار او همکارى کنيد.
٥ ـ حفظ آيات قرآنی کتاب الزامى نيست؛ ولى اگر فرزند شما به حفظ سوره هاى کتاب عالقه نشان 
مى دهد، او را به انجام اين کار تشويق کنيد. اين امر زمينه ى شرکت او را در مسابقات قرآن مدرسه نيز 

فراهم مى کند.
٦ ـ در برخى از دروس يکى از عبارات زيبا، کوتاه و حکمت آميز قرآن به نام پيام قرآنى آمده است. 
پيام ها  اين  حفظ  به  شما  کودک  اگر  ولى  نيست؛  الزامى  آن ها  ترجمه ى  هم چنين  و  قرآنى  پيام هاى  حفظ 
عالقه مند است، او را به اين کار تشويق کنيد تا بتواند به تدريج آن ها را سرلوحه ى زندگى خويش قرار دهد. 

ضمناً حفظ پيام ها، او را براى شرکت در مسابقات قرآن مدرسه نيز آماده مى کند.
مفهوم هريک از پيام ها با مجموعه اى از تصاوير توضيح داده شده و از دانش آموزان  ٧ـ غالباً 
خواسته شده است که درباره ى مفهوم پيام، موضوع جديدى را نقاشى کنند يا چندجمله اى بنويسند. 
اين امر زمينه ى خالقيت آن ها را فراهم مى آورد. نبايد از آن ها انتظار پاسخ مشخصى را داشت، بلکه 
هر مطلب مناسبى را بيان کنند، مى تواند به نوعى پاسخ مطلوب باشد. از اين رو، بايد پاسخ را پذيرفت و 

آن ها را تشويق کرد.
٨ ـ از فرزندتان بخواهيد داستان هاى کتاب را که براى ايجاد انس و عالقه بيش تر به قرآن و فهم و 
درک مفاهيم آن است، از روى کتاب براى شما بخواند و به کمک تصاوير براى شما تعريف کند. اين کار 

عالوه بر آموزش قرآن، موجب تقويت مهارت هاى خواندن و سخن گفتن در زبان فارسى نيز مى شود.
٩ـ اگر شما با روش هاى آموزش روخوانى قرآن آشنايى داريد، از کتاب درسى پيشى نگيريد و 
هيچ قاعده اى را عالوه بر آن چه در کتاب آمده است به او نياموزيد. به يارى خداوند، اين آموزش با نظم 

خاصى پيش رفته و کامل خواهد شد.
١٠ـ به ياد داشته باشيد هيچ وقت بر کودک خود سخت نگيريد بلکه موفقيت هاى او را ارج نهيد 

و با مالطفت، نرمى، صبر و حوصله به او کمک کنيد تا ضعف هاى خود را جبران کند.
١١ـ آموزگاِر کودک شما بسيار خوشحال مى شود که تجارب و اطالعات خود را براى توفيق هرچه 

بيش تر فرزندتان، در اختيار شما قرار دهد؛ و صميمانه آماده است از تجربيات شما نيز بهره مند شود.
به اميد آن که فرزند شما در آينده انسانى مؤمن، بنده ى خوب خدا، خدمتگزار مردم و از باقيات 

صالحات براى همه ى ما و در يک کلمه يار با وفاى حضرت امام زمان عليه الّسالم باشد.

دوم



همکار و آموزگار گرامى
بيش تر  توفيق  منظور  به  محترم،  همکار  شما  براى  سالمتى  و  توفيق  آرزوى  و  سالم  اهداى  با 
دانش آموزان در مدارس قرآنی، آشنايى با اهداف، محتوا و روش تدريس هريک از فصل هاى اين کتاب 

ضرورى است. لطفاً اين مطالب را به دقت مطالعه کنيد.

سوم

اين فصل به آموزش قرائت نماز مى پردازد تا دانش آموزان توانايى الزم را در خواندن اذکار نماز 
به دست آورند. اين آموزش طى ٤ هفته ى مهرماه و هر هفته چهار ساعت به روش زير انجام مى شود.

روش تدريس اذکار نماز
لوحه ى اذکار نماز و نوار آموزشى مربوط را از قبل آماده کنيد و طى مراحل زير آموزش دهيد.

١ــ لوحه ى اذکار نماز را به ترتيب در محل مناسبى مقابل دانش آموزان نصب کنيد.
٢ــ از دانش آموزان بخواهيد اذکار نماز را سطر به سطر، همراه اشاره ى شما به صورت دسته جمعى 
بخش بخش بخوانند (شيوه ى صحيح اشاره به بخش هاى کلمات در قسمت آموزش روخوانى در همين 

پيش گفتار آمده است).
٣ــ پس از توانايى نسبى دانش آموزان در روخوانى اذکار نماز، قرائت اين اذکار را از کتاب گويا 
جمع خوانى  آن  همراه  و  کرده  عمل  گويا  کتاب  دستور  به  مى خواهيد  دانش آموزان  از  و  مى کنيد  پخش 
کنند. هنگام شنيدن قرائت اذکار از کتاب گويا ، از دانش آموزان بخواهيد از روى کتاب خود خط را 

نشان دهند و با کتاب گويا پيش بروند.
دو تذکر مهم:

١ـ آموزش قرائت اذکار نماز در طى ١٦ جلسه در مهرماه (هر هفته ٤ ساعت) انجام مى شود؛ اما 
همان طور که مى دانيد تسلط کافى در خواندن اذکار نماز به تمرين و ممارست بيش تر نياز دارد. براى 
اين منظور در فصل سوم همين کتاب، تمرين هايى آمده است که با انجام آن ها تا پايان سال تحصيلى، 

ان شاء الله همه ى دانش آموزان در خواندن نماز، توانايى کافى پيدا خواهند کرد.
بر  بيش تر  نگيريد،  سخت  آن ها  بر  نماز،  خواندن  و  يادگيرى  به  دانش آموزان  تشويق  ضمن  ٢ـ 
توفيقات آن ها تأکيد کنيد تا ضمن احساس موفقيت به رفع نواقص خود نيز عالقه مند شوند. قابل ذکر 

است ترجمه ی نماز برای مطالعه ی آزاد است و آموختن آن اجباری نيست.

فصل اول            آموزش قرائت مناز



در اين برنامه براى کسب توانايى روخوانى قرآن کريم، تأکيد اصلى بر ضرورت استمرار آموزش 
و تمرين و تکرار روزانه است. مطالب مربوط به اين فصل با هدف کسب مهارت روخوانى قرآن کريم 
تنظيم شده است، زيرا در مراحل اوليه يادگيری، تمرين مستمر و روزانه نقش به سزايی در کسب مهارت 
مورد نظر دارد. به همين منظور در طى ٣٣ روز متوالى درزنگ اول يا دوم هر روز تدريس مى شود. 
در ١٩ روز اول ضمن يادآورى و آموزش قواعد روخوانى، دانش آموزان مهارت کافى در به کار بردن 
اين قواعد در روخوانى کلمات، عبارات و آيات قرآنى به دست مى آورند و در ١٤ روز دوم با تمرين کافى به 

توانايى روخوانى آياتی از قرآن دست مى يابند. روش تدريس هرکدام از اين دو بخش به شرح زير است.
بخش اول ــ يادآورى و آموزش قواعد روخوانى قرآن

که  ابتدايى  دوره ى  قرآن  آموزش  روش  کتاب  به  مى توانيد  بخش  اين  بهتر  هرچه  تدريس  براى 
برای مراکز تربيت معلم رشته ى ابتدايى کُد ٦٠١١ منتشر شده بود و هم چنين کتاب راهنماى معلم  قبالً 
آموزش قرآن پايه ى دوم و سوم ابتدايى مراجعه کنيد. در اين جا به اختصار مراحل تدريس به شرح زير 

بيان مى شود.
١ـ لوحه ى مربوط را در محل مناسب نصب کنيد.

را  عبارات  و  کلمات  که  بخواهيد  دانش آموزان  از  کلمات،  بخش هاى  به  صحيح  اشاره ى  با  ٢ـ 
تکرار  ديگر  بار  دو  يا  يک  را  مرحله  اين  نياز  صورت  در  بخوانند.  بخش بخش  دسته جمعى،  به صورت 

کنيد.
٣ـ قاعده ى مربوط را به روش بيان شده در يکى از کتاب هاى فوق به زبان ساده توضيح دهيد.

٤ـ تعدادى از دانش آموزان، هرکدام يک سطر از لوحه را به صورت انفرادى مى خوانند؛ ابتدا 
دانش آموزان قوى تر و سپس ساير دانش آموزان.

تمرين  در  که  را  قرآنى  عبارات  و  کلمات  از  سطر  يک  هرکدام  که  بخواهيد  دانش آموزان  از  ٥ ـ 
ديگرى آمده است، از روى کتاب خود بخوانند. اين فعاليت را به ميزانى که نياز است و وقت داريد، 

تکرار کنيد.
تذکر: در پايان اين بخش، دانش آموزان را تشويق کنيد که درس هر روز قرآن را چند بار در 

خانه تمرين و تکرار کرده تا براى درس روز بعد کامالً آماده باشند.
با توجه به اهميت شيوه ى صحيح اشاره به بخش هاى کلمات در آموزش لوحه هاى قرآن، قبل از 

بيان روش تدريس روخوانى قرآن کريم، اين شيوه به اختصار توضيح داده مى شود.

چهارم

فصل دوم              آموزش روخوانی قرآن كرمي



نحوه ى اشاره ى صحيح به بخش هاى کلمات
روخوانى  آموزش  در  اوليه  گام هاى  مهم ترين  از  حرکات،  و  حروف  به  فّنى  و  صحيح  اشاره ى 
ترکيب  و  آن ها  خواندن  صحيح  در  دقت  و  حرکات  و  حروف  بازشناسى  به  منجر  امر  اين  است.  قرآن 
بخش هاى کلمات توسط دانش آموزان مى شود. کسب اين مهارت در روخوانى قرآن، هم چون جايگاه 
شناخت حروف و حرکات در خواندن و نوشتن زبان فارسى و نيز يادگيرى چهار عمل اصلى در رياضى، 
از اهميت خاصى برخوردار است. اگر اين آموزش، صحيح و کامل انجام شود، مهم ترين سنگ بناى 
مهارت خواندن صحيح قرآن گذاشته شده است و درغير اين صورت حتى در سال هاى باالتر نيز بايد اين 

مرحله از آموزش با دقت انجام شود.
اشاره به حروف و حرکات معموالً به کمک خط بر يا وسيله اى مانند خط کش انجام مى شود. از 
متحرک، روش صحيح اشاره در دو بخش زير  آن جا که هنگام اشاره کردن، دست يا ثابت است و يا 

توضيح داده مى شود.

الف ــ اشاره ى ثابت: در اين نوع اشاره، دست ثابت است. اين شکل از اشاره در موارد 
زير انجام مى شود.

ـ  » در بخش هاى داراى اين گونه حرکات؛ مانند: ــُ ــِ ١ــ اشاره به حرکات «  ــَ

ُخـِلـَق
ـ  » اشاره مى کند تا دانش آموزان همه با  آموزگار با خط بر يا وسيله ى مشابه ديگرى به حرکت «  ــُ
ـ   »  ـ  »؛ ممکن است در يکى دو بار اول، برخى از دانش آموزان به جاى اين که بگويند «  ُخ هم بگويند «  ُخ
ـ  »  بگويند «  اُ  ». به آن ها تذکر مى دهيم هر حرکت را با حرف آن بخوانند. سپس با کمى مکث به حرکت «  ــِ
ـ  » اشاره مى شود تا آن ها بگويند «  َق  ». ـ  » و آن گاه به حرکت «  ــَ اشاره مى کنيم تا دانش آموزان بگويند «  ِل

ـ  ): اشاره به تنوين مانند اشاره به حرکات کوتاه است؛ يعنى براى  ٌ ـ ــ ـًـ ــٍ ٢ــ اشاره به تنوين (  ـ
ـ  » اشاره مى شود، مانند: ٌ ـ  » يا «  ــ ـٍ ـ  » يا «  ـ ـً اشاره به تنوين، دست ثابت است و به «  ـ

        َحـَرًجـا             َاَحـٍد          َولَـٌد

پنجم



ـ  » اشاره مى کند تا دانش آموزان بگويند « َحـ »، سپس به  ـَ در کلمه ى «  َحـَرًجـا  » آموزگار به «  ـ
ـ  » اشاره مى کند تا دانش آموزان بگويند  ـً ـ  » اشاره مى کند تا دانش آموزان بگويند «  رَ  » و آن گاه به «  ـ ـَ «  ـ
ـ  » اشاره مى کند تا دانش آموزان بگويند «  ِدن  ». در  ـٍ «  َجـن  ». هم چنين در کلمه ى «  َاَحـٍد  » آموزگار به «  ـ

ـ  » اشاره مى کند تا دانش آموزان بگويند: «  ُدن  ». ٌ کلمه ى «  َولَـدٌ  » نيز آموزگار به «  ــ
توضيح: دقت کنيد فلش ها در کلمات صفحه ی قبل فقط نشان دهنده ى اشاره ی شما به حرکات 

است، نه اين که بايد اين فلش ها رسم شود.

در  اشاره  از  شکل  اين  مى کند.  حرکت  دست  اشاره،  نوع  اين  در  متحرک:  اشاره ى  ــ  ب 
موارد زير پيش مى آيد.

١ــ اشاره از حرف به سوى حرکات بلند ( ا، يـ، ى، و ) در بخش هاى داراى اين گونه ترکيبات، 
مانند: 

نـوحـيـهـا
مى کند،  اشاره  «  و »  صداى  سوى  به  ـ  »  «  ن حرف  از  خط بر،  کمک  به  که  درحالى  آموزگار 
مى گويند  آن ها  و  شده  اشاره  ـ   »  صداى «  اي سوى  به  حرف «حـ»  از  آن گاه  مى گويند « نو»  دانش آموزان 

ـ  » و باالخره از حرف «  هـ  » به سوى «  ا  » اشاره مى شود تا بگويند «  ها  ». «  حـي
توجه داريد که فلش ها فقط مسير حرکت دست را نشان مى دهد، نه اين که بايد اين فلش ها رسم 

شود.
تذکر: اشاره به الف کوتاه (  ٰ ) دو حالت دارد، چنان چه الف کوتاه روى حرف باشد مانند کلمه 
ـٰذا» به آن اشاره مى شود تا دانش آموزان بگويند «  ها »؛ و چنان چه الف کوتاه روى پايه «ٰى» باشد در  «ه
اين صورت مثل صداى بلند اشاره مى شود؛ مانند کلمه ى « هُـدٰى  » که از حرف «د» به سوى «    ٰ   » اشاره 

مى شود تا دانش آموزان بگويند «دا».
٢ــ اشاره از حرکت کوتاه به سوى عالمت سکون؛ مانند: َاۡمـِهـۡلـُهـۡم

ـ  »، آن گاه از  ـ  » به عالمت (ــۡـ) اشاره مى کند تا دانش آموزان بگويند «  َاۡم ـَ آموزگار از حرکت «  ـ
ـ )  ـ  » به عالمت ( ــۡ ـُ ـ  » و سپس از حرکت «  ـ ـ) اشاره مى کند تا بگويند «  ـِهـۡل ـۡ ـ  » به عالمت (  ـ ـِ صداى «  ـ

اشاره مى شود تا بگويند «ـُهـۡم».
٣ــ اشاره به تشديد در بخش هاى داراى حرف مشّدد مانند:        َحـقَّ

ششم



ـ  » به سوى عالمت تشديد اشاره مى کند، دانش آموزان  ـَ آموزگار درحالى که از حرکت کوتاه «  ـ
ـ  » آن گاه آموزگار پس از کمى مکث، با توجه به حرکت حرف تشديد، به صورت ثابت يا  مى گويند «  َحـق
ـَـ» اشاره مى شود و  متحرک به آن حرکت اشاره مى کند. در مورد مثال باال با اشاره ى ثابت به حرکت «ـ

بچه ها مى گويند «  َق  »؛ دو مثال ديگر:

لَـّمـا                        نُـَنـّجـى
ـ  » به سوى عالمت تشديد و آن گاه پس از کمى مکث  ـَ آموزگار در کلمه ى «  لَّما » ابتدا از حرکت «  ـ
ـ »، سپس از  ـُ ـ  » به سوى صداى «  ـا  » اشاره مى کند. در کلمه ى دوم نيز، ابتدا به حرکت «  ـ از حرف «  م
اشاره  صداى «  ى »  به سوى  حرف « جـ  »  از  مکث،  کمى  از  پس  آن گاه  و  تشديد  به سوى  ـ  »  ـَ حرکت «  ـ

مى شود.
نکته: وجود کمى مکث بين اشاره به بخش اول حرف مشّدد و بخش دوم آن ضرورى است. 
اين امر به خوبى به دانش آموزان مى آموزد که حرف داراى تشديد درواقع دو حرف است و دو بار خوانده 

مى شود.
دو تذکر مهم

به صورت  را  کلمات  و  بخش ها  شما،  اشاره ی  با  هم زمان  که  بخواهيد  دانش آموزان  از  ١ــ 
شما  اشاره ی  از  ديرتر  يا  زودتر  را  بخش ها  دانش آموزان،  از  برخى  است  ممکن  بخوانند.  دسته جمعى 

بخوانند؛ از آن ها بخواهيد با اشاره بخوانند و عقب و جلو نيفتند.
دسته جمعى  را  عبارات  و  کلمات  فوق،  روش  به  دانش آموزان  ابتدا  لوحه ها،  آموزش  در  ٢ــ 
مى خوانند و پس از کمى تمرين، خوب است با اشاره ى آموزگار خواندن به صورت انفرادى نيز انجام 

شود. پرسش انفرادى را هميشه از دانش آموزان قوى تر آغاز کنيد.

بخش دوم ــ روش تدريس روخوانى قرآن کريم
براى ١٤ روز دوم اين فصل از کتاب، آياتى از قرآن کريم درنظر گرفته شده که مجموعه آيات هر 
روز، در يک صفحه از کتاب آمده است. تمرين و خواندن روزانه ى اين آيات در کالس درس، موجب 

تقويت توانايى روخوانى قرآن کريم مى شود.
به   آرامى  يک ديگر  براى  را  صفحه  هر  آيات  ابتدا  نفره،  سه  يا  دو  گروه هاى  در  دانش آموزان 
مى خوانند، سپس هرکدام يک سطر از همين آيات را با صداى بلند خوانده و ساير دانش آموزان نيز 

از روى کتاب خود خط مى برند. هميشه خواندن انفرادى را از دانش آموزان قوى تر آغاز کنيد.

هفتم



قبل  مانند  و  نوشته  تخته  روى  را  آن  بود،  مشکل  دانش آموزان  براى  عبارتى  يا  کلمه  چنان چه 
بخش بخش  دسته جمعى،  به صورت  را  آن  دانش آموزان  تا  کنيد  اشاره  عبارت  يا  کلمه  آن  بخش هاى  به 
بخوانند. به دانش آموزان بياموزيد که هرگاه در خواندن قرآن با کلمه يا عبارت نسبتاً مشکل روبه رو شدند 
خودشان سعى کنند آن کلمه را بخش بخش بخوانند. اگر اين يادگيرى اتفاق بيفتد مهم ترين گام در کسب 

مهارت روخوانى قرآن برداشته شده است.

هشتم

قرآن  روخوانى  مهارت  تقويت  و  تثبيت  منظور  به  کتاب،  از  فصل  اين  آموزشى  فعاليت هاى 
شده  تدوين  کريم  قرآن  با  دانش آموزان  انس  تقويت  جهت  در  نيز  ديگر  فعاليت هاى  برخى  و  است 

است.
در  جلسه  دو  تحصيلى، طّی  سال  پايان  تا  قرآن  روخوانى  روزه ى   ٣٣ آموزش  از  پس  فصل  اين 

هفته   (در زنگ اول يا دوم) ،تدريس مى شود.

محتواى دروس فصل سوم
هريک از دروس اين فصل که براى يک هفته درنظر گرفته شده به نام «انس با قرآن کريم» ناميده 
شده است. از انس با قرآن کريم (١) تا انس با قرآن کريم (١٦) فرازهايى از قرآن کريم و نيز يک داستان 

يا پيام قرآنى آمده است معموالً اين فراز قرآنى به داستان يا پيام قرآنى درس مربوط است.

روش تدريس دروس فصل سوم

خواندن آيات قرآن کريم: ابتدا دانش آموزان در گروه هاى دو يا سه نفره آيات اين صفحه را 
پيش خوانى کرده، سپس هرکدام يک سطر از اين آيات را با صداى بلند مى خوانند و ساير دانش آموزان 
از روى کتاب خود يا قرآن کريم خط مى برند. عالوه بر نکاتى که در قسمت «ب» فصل دوم در بخش 

روش تدريس روخوانى قرآن کريم بيان شد توجه به نکات زير نيز ضرورى است.

١ـ در مراحل اوليه، اگر اشتباهات برخى از دانش آموزان نسبتاً زياد است، نيازى نيست همه ى 
اين اشتباهات را گوشزد کنيد. بيش تر بر توانايى هاى ايشان تأکيد کنيد تا با احساس موفقيت به تدريج 

ضعف خود را جبران کنند.

فصل سوم             انس با قرآن كرمي



به  مشکل باشد. اوالً  ٢ـ ممکن است برخى عبارات قرآنی برای تعدادی از دانش آموزان نسبتاً 
منظور کسب مهارت روخوانى قرآن کريم، خواندن اين گونه عبارات نيز الزم است و ثانياً به دانش آموزان 

بياموزيد که اين گونه عبارات را آرام تر و به صورت بخش بخش بخوانند.
پيام قرآنى: از دانش آموزان بخواهيد که پس از خواندن آيه و ترجمه ى پيام، درباره ى مفهوم 
آن به کمک تصاوير يا پرسش هايى که در کتاب آمده است به صورت گروه هاى دو يا سه نفره با يک ديگر 
گفت و گو و مشورت کنند؛ سپس نظر خود را درباره ى پيام و مصاديق آن در زندگى خود، براى کالس 

بيان کنند.
داستان: داستان را به شيوه ى قصه گويى و به زبان ساده به کمک تصاوير براى دانش آموزان 
تعريف کنيد. از بيان مطالب زائد و غيرمستند بپرهيزيد. در صورت وجود وقت مى توانيد از دانش آموزان 

بخواهيد تا هريک، چند سطر از داستان را، يک بار در کالس از روى کتاب بخوانند.
انس با قرآن در خانه: دانش آموزان را به تمرين آيات درس از روى کتاب درسى يا قرآن کامل 
که در خانه دارند، تشويق کنيد. مؤثرترين روش در انس با قرآن کريم، خواندن مقدارى قرآن در هر روز 
قرآن  عمر  يک  پاداش  در  و  دانش آموزان  در  نيکو  سنت  اين  ايجاد  در  شما  است  خوب  چه  مى باشد. 

خواندن ايشان سهيم شويد.
حديث نورانی: پيامبر اکرم و ا ئمه ی معصومين عليهم السالم در طول زندگی پربار خود همواره 
با قرآن کريم انس داشته و مسلمانان را نيز بر اين امر سفارش کرده اند. نقش الگويی ايشان از يک سو 
روش  يک  عنوان  ديگر، می تواند به  کريم از سوی  قرآن  با  انس  درباره ی  فراوان  روايات  احاديث و  و 

تأثير گذار در آموزش قرآن، زمينه ی مناسبی را برای تحقق اهداف مورد نظر فراهم آورد. 
دانش آموزان در جلسه انس با قرآن، حديث را قرائت کرده و با راهنمايی معلم، درباره ی آن با 

يک ديگر گفت وگو می کنند. 

چند تذکّر: در آموزش روخوانى، توجه به نکات زير ضرورى است.
خوِد  تا  کنيد  هدايت  بلکه  بپرهيزيد؛  دانش آموزان  برای  قرآنى  عبارات  و  کلمات  خواندن  از  ١ـ 

دانش آموزان آن ها را بخوانند.
٢ـ استفاده از لوحه و اشاره ى صحيح به بخش هاى کلمات و خواندن بخش بخش آن ها توسط 
دانش آموزان به صورت دسته جمعى و انفرادى، مهم ترين نقش را در کسب مهارت روخوانى دارد و عدم 

توجه کافى به انجام اين تمرين، در کسب اين مهارت اختالل جدى ايجاد مى کند.
٣ـ مناسب ترين شيوه براى خواندن کلمات، آن است که دانش آموز با ديدن هر بخش از کلمه، همان 
بخش را بلند بخواند؛ يعنى الزم نيست که دانش آموز ابتدا در ذهن خود، همه ى بخش هاى کلمه را مرور 
کند سپس تمام آن را يک جا بلند بخواند. شما با تأکيد بر نحوه ى مناسب خواندن، دانش آموزان را کمک 
کنيد تا بدون اضطراب، کلمات را به روش صحيح، شمرده و آرام بخوانند. سرعت خواندن بخش ها با توجه 

به توانايى فردى دانش آموزان و با تمرين، به تدريج افزايش مى يابد تا به روان خوانى برسد.

نهم



با  را  فرصت  اين  دارند.  نياز  کافى  فرصت  به  روخوانى،  مهارت  کسب  براى  دانش آموزان  ٤ـ 
توجه به استعدادهاى متفاوت آن ها در اختيارشان بگذاريد و انتظار نداشته باشيد که همه در يک زمان 

به مهارت موردنظر دست يابند.
٥ ـ دانش آموزان را تشويق کنيد که هر روز در خانه، درس قرآن را براى والدين خود بخوانند.

مهم ترين اهداف مورد انتظار
انتظار مى رود در پايان سال تحصيلى، هر دانش آموز توانايى هاى زير را کسب کرده باشد.

١ـ عبارات و آيات کتاب درسی را به صورت شمرده و آرام بخواند.
٢ـ عبارت پيام قرآنى و ترجمه ى آن را از روى کتاب بخواند و بتواند مفهوم آن را به زبان کودکانه 

توضيح دهد يا برخى از مصاديق آن را بيان کند.
هر دانش آموزى با داشتن توانايى هاى فوق، حداکثر نمره را کسب مى کند. بديهى است توفيق 

بسيارى از دانش آموزان بيش از اين حد خواهد بود.

چند توصيه
١ـ دانش آموزان را تشويق کنيد تا با وضو در کالس قرآن بيايند و يا برای نشان دادن خط، از 

نشان گر استفاده کنند. در اين مورد از هرگونه اجبار و سخت گيری جدًا خود داری کنيد.
٢ـ در صورت امکان، کتاب گويای  نماز را تکثير کرده و در اختيار دانش آموزان قرار دهيد.

٣ـ تشويق دانش آموزان به حفظ پيام هاى قرآنى و برخى از آيات، در صورتى که بدون فشار و 
اجبار باشد، مناسب است.

٤ـ دانش آموزان را به فعاليت هاى جذاب خارج از کالس تشويق کنيد؛ مانند: خواندن از روى 
قرآن کامل و نيز خواندن آيات درس و انجام فعاليت هاى هنرى و ذوقى درباره ى پيام هاى قرآنى، شرکت 
در مسابقات و حضور در جلسات و مراکز قرآنى مانند دارالقرآن، مساجد و غيره. توجه داشته باشيد که 
تمام اين فعاليت ها بايد با رغبت و عالقه، بدون اکراه و اجبار و به دور از رقابت هاى ناسالم و آسيب زا 

انجام شود.
آموزگار عزيز! اميد است که خداوند همه ى کارهاى شما را عبادت محسوب کند و دانش آموزان 

را برايتان از باقيات صالحات قرار دهد.

دهم

آموزگاران و كارشناسان محترم، والدين گرامى و دانش آموزان عزيز مى توانند براى 
رنامه ى درسى و كتاب هاى  هاد در اصالح و تكميل  نظر و ارائه ى پيش ونه اظها هر

آموزش قرآن با گروه قرآن به نشانى زير تماس بگيرند
پيشاپيش از همكارى و تالش همه ى عزيزان سپاس گزارى مى شود

http://quran-dept.talif.sch.ir       (سايت) وب گاه
quran-dept@talif.sch.ir    (ايميل) پيام نگار

آموزگاران و كارشناسان محترم، والدين گرامى و دانش آموزان عزيز مى توانند براى 
هرگونه اظهارنظر و ارائه ى پيشنهاد در اصالح و تكميل برنامه ى درسى و كتاب هاى 

آموزش قرآن با گروه قرآن به نشانى زير تماس بگيرند
پيشاپيش از همكارى و تالش همه ى عزيزان سپاس گزارى مى شود

http://quran-dept.talif.sch.ir      r وب گاه (سايت)
quran-dept@talif.sch.ir پيام نگار (ايميل)


