
 

 اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان

 معاونت آموزش ابتدایی

 ابتدایی محتوا بررسی و آموزشی های تکنولوژی،گروه اداره                                                                                            

 

     1044 – 1041رات کتاب های پنجم  تغیی

 قرآنکتاب 

در قسمت رفع اشکاالت روخوانی جهت کسب اطالعات بیشتردر مورد شیوه ی صحیح اشاره : صفحه چهارم 

کردن به بخش ها همکاران را به کتاب قرآن کالس اول ارجاع داده است در صورتی که در سال های 

 .ه به کتاب کالس سوم اشاره شده بودگذشت

 جدید اضافه شده است. صفحه پنجم : در توضیحات جلسه دوم یک نکته

 

 بنابراین با توجه به نکته ذکر شده بخش جدید حفظ قرآن به کتاب اضافه شده است.

 

 

 رح شده است.مط جدید 5ط به جلسه سوم نکته ی شماره صفحه ششم : در توضیحات مربو

 

 

 



 

ن می سوره های قرآ از تغییرات کتاب مربوط به صفحات با توجه به نکته ی باال می توان گفت یکی دیگر

 ش آموزباشد. در این صفحات زیر بعضی از عبارات خط کشیده شده که باید ترجمه آن عبارت را از دان

 که این بخش امتیاز و نمره ای ندارد. است تذکرداده شده بپرسیم و نکته ی مهمی

همچنین در کنار می باشد و  تغییر دیگری که در این صفحات لحاظ شده است مربوط به نوع خط نوشتاری

 .کادر دور آیات تغییر کرده است و سطرها شماره نوشته شده است

 کتاب قدیمکتاب جدید

 

صفحه هشتم : در قسمت توصیه ها توضیحی مختصردرباره درس آخر )قرآن در تابستان (ذکرشده است.)نکته 

 ( 5شماره 

 

 سلیمانی.: تغییر عکس و اضافه شدن عکس سردار دل ها حاج قاسم  6صفحه



 

 

 

 

 تغییرات مربوط به آیات خواندن روزانه قرآن

 سوره ی اسرا را 11تا  8که آیات  بود خواسته شده موز: در قرآن سال قبل از دانش آ8صفحه

 اشاره شده است. 16تا  9روخوانی کند در صورتی که در کتاب جدید به آیات 

 سوره الرحمن را  04تا  11که آیات بود خواسته شده موز: در قرآن سال قبل از دانش آ16صفحه

 سوره ی اعراف اشاره شده است. 14تا  1روخوانی کند در صورتی که در کتاب جدید به آیات

  سوره ی انعام را  165که تا آیه ی  بود : در قرآن سال قبل از دانش آموز خواسته شده 04صفحه

 شود. خوانده 160بخواند در صورتی که در کتاب جدید باید تا آیه 

  سوره ی انعام را بخواند  5که تا آیه ی  بود : در قرآن سال قبل از دانش آموز خواسته شده 54صفحه

 خوانده شود.0در صورتی که در کتاب جدید باید تا آیه 

 سوره ی ابراهیم )ع(   6که از آیه ی  بود : در قرآن سال قبل از دانش آموز خواسته شده 64صفحه

 خوانده شود.1بخواند در صورتی که در کتاب جدید باید از آیه ی 

 سوره ی نحل را  144تا  90که آیات  بود : در قرآن سال قبل از دانش آموز خواسته شده16صفحه

 اشاره شده است. 148تا  144روخوانی کند در صورتی که در کتاب جدید به آیات 

 را  سوره شعرا 88تا  61که آیات  بود در قرآن سال قبل از دانش آموز خواسته شده :90صفحه

 اشاره شده است.  84تا  64روخوانی کند در صورتی که در کتاب جدید به آیات 



  سوره ی انعام را  40که تا آیه ی  بود : در قرآن سال قبل از دانش آموز خواسته شده144صفحه

 خوانده شود. 48جدید باید تا آیه  بخواند در صورتی که در کتاب

 

 تغییرات مربوط به آیات جلسه اول دروس

 

 

 

 

  سوره الرحمن  16آیه ی  سوره ی قمر شروع شده و تا 54درس دوم: کتاب قدیم از آیه ی  14صفحه

سوره الرحمن  10سوره قمر آغاز و به آیه ی  09در صورتی که در کتاب جدید از آیه ی  ادامه داشت

  ختم شده است.

  تغییر سوره هود   61تا  50در کتاب قدیم به  آیات سوره هود  64تا  50 آیاتدرس چهارم : 46صفحه

 است. کرده

  سوره نسا حذف شده است. 116درس ششم : آیه ی  00صفحه  

  سوره ی ابرایم حذف شده است. 5سوره ی رعد و آیه ی  08شتم : آیه ی هدرس   64صفحه 

  سوره ی نحل حذف شده است. 88درس نهم : آیه ی  14صفحه 

   سوره ی  54تا  88سوره ی شعرا در کتاب قدیم به  آیات  64تا  04درس یازدهم : آیات  86صفحه

  شعرا  تغییر کرده است.

 

 11تغییر پس زمینه عکس صفحه ی 



ا  کتاب قدیم کت

 کتاب جدید

 کتاب فارسی

 )بخوان و بیندیش : رییس علی( 65: تصویر صفحه  8درس

 

 


