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فصل هشتم

الگوی تدريس يك درس كامل از پايه دوم راهنمايی

اهداف يادگيری: از دانشجو ــ دبير انتظار می رود پس از مطالعه و يادگيری اين 
فصل بتواند:

١ــ با طرح درس بخش قرائت سال دوم راهنمايی آشنا شود.
٢ــ بتواند بخش قرائت مصحف ده جزئی سال دوم را تدريس کند.

٣ــ با روش تدريس مفاهيم به طور عملی آشنا شود.
٤ــ بتواند بخش مفاهيم را به طور عملی تدريس کند.

٥ ــ با روش تدريس بخش شناخت آشنا شود.
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ــ طرح درس قرائت صفحات ٢٠٨ تا ٢١٢ دوم از روی مصحف ده جزيی (جلسه 
اول)

ــ روش تدريس جداول مفاهيم (کار در کالس)
ــ موضوعات شناخت

ــ روش بررسی تکليف انس با قرآن در خانه (جلسٔه دوم)
ــ فعاليت يادگيری
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الگوی تدريس يک درس کامل از پايه دوم راهنمايی

نمونه طرح درس قرائت پايه دوم
١ــ پيش قرائت: صفحات ٢٠٨ تا ٢١٢ قرآن کريم (ده جزء دوم)، بين گروه های دو يا سه نفره 
دوم،  ميز  برای   ٢٠٩ صفحٔه  اّول،  ميز  برای   ٢٠٨ صفحٔه  مثالً  می شود؛  تقسيم  ميز)  هر  (دانش آموزان 
صفحٔه ٢١٠ برای ميز سوم، تا صفحٔه ٢١٢ برای ميز پنجم، دوباره صفحٔه ٢٠٨ برای ميز ششم، صفحٔه 
٢٠٩ برای ميز هفتم، به همين ترتيب تا آخر کالس؛ و افراد هر گروه، صفحٔه مقّرر خود را برای يکديگر 

می خوانند و اشتباهات و اشکاالت يکديگر را تصحيح می کنند. 
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نظارت  آنان  فعاليت  بر  و  می زند  سر  گروه  هر  به  محترم  دبير  روخوانی:  اشکاالت  رفع  ٢ــ 
می کند، سؤاالت هر گروه را پاسخ می دهد و اشکاالت آنها را رفع می کند. در حين انجام اين فعاليت، 
شناسايی شده و روی تابلو نوشته می شود، تا پس از  اشکاالت مهم، عمومی و مبتال به دانش آموزان 
انجام فعاليت پيش قرائت، توضيحات الزم برای همٔه دانش آموزان بيان شود. به اين ترتيب، با مشارکت 
اين  دبير،  عمومی  توضيحات  با  و  شده  شناسايی  درس  آيات  روخوانی  اشکاالت  عمدٔه  دانش آموزان، 

اشکاالت رفع و اصالح می شود. 
آيات  از  صفحه  يک  دبير،  انتخاب  با  فشرده:  لوح  يا  و  نوار  با  همخوانی  و  استماع  ٣ــ 
درس، از نوار يا لوح فشرده پخش می شود، و  دانش آموزان استماع کرده و خط می برند. يک صفحٔه 
ديگر را نيز دانش آموزان ضمن گوش کردن به صدای قاری، با صدای آرام همراهی کرده و با آن زمزمه 

می کنند. 
کرده  تمرين  پيش قرائت  در  که  صفحه ای  اعالم  از  پس  دانش آموز،  هر  فردخوانی:  ٤ــ 
است، حدود يک سطر را (تا سر جمله و محل وقف مناسب) با صدای بلند می خواند، و دبير محترم، 
منظور  برای او  را  مناسبی  امتياز  می کند، و  تصحيح  مناسب  روش  با  را  مهم  اشکاالت  اشتباهات و 

می کند. 
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٥ ــ توجه دادن به تلفظ حروف خاص عربی (ح ع ز ث ص ض ط ظ غ ق)٭: به پيروی 
خودداری  تجويدی  اصطالحات  و  قواعد  بيان  از  داشت  توجه  بايد  فشرده،  لوح  يا  نوار  قرائت  از 

می کنيم.
کلمات و ترکيبات مشکل آيات درس اّول (صفحات ٢٠٨ تا ٢١٢) که ممکن است دانش آموزان 

در خواندن آنها مشکل داشته باشند.
١ــ چگونگی قرائت حروف مقطعه «الۤـر ط» صفحٔه ٢٠٨

صفحٔه  می شود.  خوانده  آن  بر  مکث  با  وقف،  حالت  در  «ِبالَحِقّ ج»  کلمٔه  در  قاف  تشديد  ٢ــ 
٢٠٨

٣ــ توجه به ترکيب همزه با الم و الف، در ترکيب «َالٔ يٍٰت» صفحٔه ٢٠٨
» در اّول سطر بعد، صفحٔه ٢٠٩ ٤ــ اتصال کلمٔه «ُسبٰحَنَك» در آخر سطر، به کلمٔه «اللُّٰهمَّ

» در آخر سطر، به کلمٔه «اسِتعجالَُهم» در اّول سطر بعد، صفحٔه ٢٠٩ رَّ ٥ ــ اتصال «ِللّناِس الشَّ
» در اّول سطر بعد، صفحٔه ٢٠٩ رُّ ٦ ــ اتصال «َمسَّ اِالنساَن» در آخر سطر، به کلمٔه «الضُّ

٧ــ متصل کردن فتحه به همزه در ترکيب «ِلقاۤءَ نَـا ائِت» با عبور از حروف ناخوانا، صفحٔه ٢١٠
لُه» که الم و ها هر دو ساکن می شوند، صفحٔه ٢١٠ ٨ ــ نحؤه وقف بر کلمٔه «بَِدّ
» در حالت وقف، با مکث بر ياء، صفحٔه ٢١٠ ٩ــ بيان تشديد ياء در کلمٔه «ِالَیَّ

١٠ــ اتصال کلمٔه «َدَعُوا» در آخر سطر، به لفظ جالله (اللّٰه) در اّول سطر بعد، صفحٔه ٢١١
يََّنت» صفحٔه ٢١١ ١١ــ دقت در بيان دو تشديد متوالی در کلمٔه «َوازَّ

» در حالت وقف، با  ُّکُُم الَحقُّ ، َرب ُهُم الَحِقّ ـٰ ، َمول ١٢ــ بيان تشديد قاف در ترکيبات «ِبَغيِر الَحِقّ
مکث بر قاف، صفحات ٢١١ و ٢١٢

روش تدريس جداول مفاهيم (کار در کالس) جلسۀ اّول
جدول ١ (کلمات)

اين جدول نيز مانند جدول هاى مشابه در کالس اّول تنظيم شده است و به همان صورت تدريس 
مى شود. براى تکميل جدول، از شناخت کلمه هاى هم خانواده، آشنايى قبلى دانش آموزان با خود کلمه يا 
هم خانوادٔه آن و …  مى توان استفاده کرد. از جمله در مواردى که براى هر کلمه دو معنا درنظر گرفته شده 
و يکى از آنها در جدول ذکر شده است، مى توانيم از تشابه دو معنا براى پيدا کردن معناى دوم استفاده 

٭ تلفظ حروف خاص مربی از درس سوم به بعد آموزش داده می شود. 
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کنيم. همچنين، در سال جديد دانش آموزان در 
درس عربى با صيغه هاى فعل ماضى و  مضارع 
آشنا مى شوند و مى توانند معناى برخى صيغه هاى 
يک فعل را براساس صيغٔه ديگر آن فعل تشخيص 
دهند و سرانجام به عنوان آخرين راه، مى توانند 
به دست  کتاب  آخر  لغت نامه  از  را  لغت  معناى 

آورند. 
همان گونه که در فصل های چهارم و پنجم 

بخش دوم همين کتاب آمده و در فصل هفتم اين کتاب نيز اشاره شده است دانش آموزان ابتدا معناى 
کلمات را حدس مى زنند؛ آنگاه آنها را از مجموعٔه باالى جدول پيدا مى کنند و در محل خود مى نويسند و 
به اين ترتيب، جدول را تکميل مى کنند. در مرحلٔه بعد با رهبرى شما و دقت ساير دانش آموزان، تصحيح 
جدول انجام مى شود. در مرحلٔه سوم، با چند بار پرسش و تکرار به صورت هاى مختلف دسته جمعى و 

فردى، معناى کلمه هاى جدول به طور نسبى در ذهن دانش آموزان تثبيت مى شود. 
در اين قسمت، نکته هايى دربارٔه کلمه هاى خاص اين جدول ارائه مى شود. توجه داشته باشيد که 

گاه بيان نکته هاى اضافى نه تنها ضرورتى ندارد؛ بلکه براى آموزش بى فايده و مضّر است. 
۱ــ ِاتَّـقوا: اين کلمه از فعل «َوقٰى يَقى، ِوقايَـًة» است. وقايه به معناى حفظ کردن چيزى است از 
آنچه بدان ضرر مى رساند. «تَقوٰى» که در قرآن کاربرد فراوان دارد و از کلمه هاى کليدى است، به معناى 
محفوظ داشتن و پرهيز کردن مى آيد. بنابراين، خوف و خويشتن دارى، معانى ديگر تقوا هستند. بهتر 

است در درس  قرآن پس از توضيحات اوليه، همه جا از خود کلمٔه «تقوا» در ترجمه استفاده شود. 
۲ــ َاصحاب: جمع صاحب و به معناى دوستان صميمى و نزديک است و بيشتر به کسانى که 
مالزمت و رفاقت طوالنى و قابل توجهى دارند، گفته مى شود. در قرآن کريم با اضافه به «الجّنه» و «الّنار» 
آمده است، ولى در فارسى ترکيب «ياران بهشت» و يا «هم نشينان آتش» و امثال آن مصطلح نيست. بر اين 

اساس، در ترجمه بهتر است بگوييم: اهل بهشت (يا بهشتيان)، اهل آتش (جهنميان، دوزخيان). 
۳ــ َرَاۡيَت: ديدى، مى ديدى. همان طور که مى دانيد، در فارسى گاهى در جمله هاى شرطى و مانند 
آن، فعل ماضى ساده به صورت ماضى استمرارى معنا مى شود؛ يعنى به جاى «اگر نازل کرديم … ديدى…» 

مى گوييم: «اگر نازل مى کرديم … مى ديدى …»؛ بنابراين هر دو معنا براى فعل «َرَايَْت» کاربرد دارد. 
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۴ــ ُحۡسنٰى: نيکوترين، نيکوتر. در زبان عربى، وزن صفت تفضيلى و صفت عالى يکى است؛ 
بنابراين، «ُحۡسنٰى» در هر دو معنا به کار مى رود. در اين موارد، دانش آموزان با توجه به عبارت قرآنى، 

معناى مناسب و درست کلمه را تشخيص مى دهند. 
جدول۲ (ترکيب ها) 

به  قبالً  تمرين  اين  دادن  انجام  چگونگى 
دانش آموزان  از  ابتدا  است.  شده  بيان  تفصيل 
بخواهيد که در گروه هاى دو يا سه نفره يا به صورت 
انفرادى با استفاده از جدول کلمه هاى اين درس 
و دانستنى هاى قبلى خود، ترکيب ها را به شکل 
تحت اللفظى معنا کنند. در اين هنگام با گردش 

در کالس بر فعاليت دانش آموزان نظارت داشته باشيد و در صورت نياز، آنها را راهنمايى کنيد. 
بيشتر  که  زمانى  دقيقه،  چند  گذشت  از  پس  است،  جدول  تصحيح  مرحلٔه  که  دوم  مرحلٔه 
اول  ترکيب  بخواهيد،  دانش آموزان  از  يکى  از  مى شود.  آغاز  کردند،  معنا  را  ترکيب ها  دانش آموزان، 
بياموزيد که هميشه در خواندن عبارت هاى قرآنى دقت کنند و اگر اشتباه  را بخواند (به دانش آموزان 
خواندند، اشتباه خود را تصحيح کنند)؛ آنگاه همان دانش آموز ترجمٔه عبارت را که قبالً نوشته است، 
بخواند در صورت نياز، ترجمه، به شيوه هايى که در قبالً گفته شده است، تصحيح مى شود. به اين ترتيب، 
همٔه ترکيب ها و ترجمٔه آنها توسط دانش آموزان يکى يکى خوانده و تصحيح مى شود. توجه داشته باشيد 

که هيچ گاه، ترجمٔه صحيح را نبايد به دانش آموزان ديکته کرد. 
است،  مفيد  محترم  دبيران  براى  جدول  اين  ترکيب هاى  ترجمٔه  در  آنها  دانستن  که  نکات  برخى 
البته گفتن اين مطالب به دانش آموزان توصيه نمى شود؛ مگر در صورت لزوم و با  به شرح زير است٭. 

تشخيص دبير. 
۱ــ ِاتَّـُقواالّلَٰه: تقواى خدا را پيشه کنيد. ممکن است دانش آموزان معنا کنند: «تقوا پيشه 
کنيد خدا». ضمن آن که اين معنا را از آنها قبول مى کنيم، توضيح مى دهيم که گاهى براى روشن شدن 
معنا، الزم است برخى کلمات را در ترجمه پس و پيش کنيم. هميشه اين توضيحات را با پرسش از خود 
دانش آموزان آغاز مى کنيم. از آنها مى پرسيم: بچه ها، «تقوا پيشه کنيد خدا» يعنى چه؟ برخى سؤال ها 
٭ توجه داشته باشيد که همٔه ترکيب هاى جدول به توضيح نياز ندارند. براى ترکيب هايى که به راحتى معنا مى شوند و نکتٔه خاصى 

ندارند، توضيحى نيز ارائه نشده است. 
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ساده ترند و به راحتى مى توان به آنها پاسخ گفت اما بعضى چندان آسان نيستند. به هر حال، با چند بار 
پرسش و پاسخ و راهنمايى و دادن توضيحات کوتاه و ضرورى، به اينجا مى رسيم که عبارت داده شده به 
معناى «تقواى خدا را پيشه کنيد» است. چون در اين ترکيب، «اللّٰه»، مفعول است، در ترجمه، پس از 

آن عالمت «را» به کار مى رود و نيز با اضافه شدن «تقوا» به «خدا» ترجمه، روان و روشن مى شود.  
۲ــ بِما تَۡعَملوَن: به آنچه عمل مى کنيد (انجام مى دهيد). همان طور که مى دانيد، کلمٔه «ما» چند 
معنا دارد. گاهى جمله يا فعل پس از خود را منفى مى کند و گاهى نيز به معناى «آنچه» است. دانش آموزان 
در درس قرآِن پايه اول با معناى «ما»ى نافيه آشنا نشده اند. البته ممکن است در درس عربى «ما» به اين 
معنا به کار رفته باشد و برخى از دانش آموزان دربارٔه اينکه «ما» به کدام يک از دو معناست، ترديد داشته 
باشند. توجه داشته باشيد که هرگاه «ما» پس از حروف َجّر مثل «ِبـ، فى، ِمن و …» بيايد، به معناى «آنچه» 

خواهد بود. به  هر حال، در صورت نياز مى گوييم که اين «ما» به معناى «آنچه» است. 
توجه دانش آموزان را جلب کنيد که دو فعل «تَـۡعَملوَن» از ريشٔه «عمل» و «تَـۡعلَموَن» از ريشٔه 
«علم» را جابه جا معنا نکنند. در اينجا، جلب توجه دانش آموزان به کلمه هاى هم خانواده و ريشٔه آنها 
مفيد است. همچنين، تأکيد کنيد که معناى اين کلمه «انجام مى دهيد» است نه «انجام مى دهند». آنچه در 
اين جا اهميت دارد، توجه به تفاوت اين دو معنا در فارسى است و بيان يا توضيح اين مطلب که يکى از 
اين دو صيغه، مخاطب و ديگرى غايب است، ضرورتى ندارد. چه بسا دانش آموزان در درس عربى هنوز 
فعل مضارع و صيغه هاى آن را نخوانده باشند. از اين رو، توضيح الزم نيست؛ فقط بايد تفاوت دو معنا 

را بدانند و نيز توجه داشته باشند که «تَْعَملوَن» به معناى «انجام مى دهيد» است. 
۳ــ َاۡصحاُب اۡلَجنَّةِ: اهل بهشت. همان طور که مى دانيد، «اصحاب» به معناى «ياران» نيز هست؛ 
مثالً اصحاب پيامبر، يعنى ياران آن حضرت. اما همان طور که در جدول کلمه ها معنا شده است، بهتر است 
در اينجا «َاۡصحاب» را «اهل» معنا کنيم تا در اين ترکيب يا ترکيب هاى مشابه، به صورت «اهل بهشت» يا 
«اهل دوزخ» معنا شود. گاهى نيز ممکن است دو ترکيب «َاۡصحاُب الَۡجنَِّة» و «َاۡصحاُب الّناِر» به صورت 
«بهشتيان» و «دوزخيان» معنا شوند که البته صحيح است و ترجمه اى ادبى و زيباست. با توجه به تأکيد 
بر ترجمٔه تحت اللفظى، «اهل بهشت» از نظر يادگيرى و تثبيت معنا در ذهن دانش آموزان، بهتر است. 

۴ــ ُهمُ اۡلفائِزوَن: آنها رستگاران اند. ممکن است دانش آموزان معنا کنند «آنها رستگاران»؛ 
از آنها مى پذيريم ولى توضيح مى دهيم که در اينجا آوردن فعل مناسب (اند يا هستند) بهتر است. اگر 
درس   در  که  روشى  به  است  مناسب  باشند،  داشته  مشکل  ربط  فعل هاى  بردن  به کار  در  دانش آموزان 
اّول کتاب اّول توضيح داده شده است، اين موضوع ساده را براى آنها توضيح دهيد تا به تدريج، نحؤه 
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به کار  بردن اين گونه افعال را بياموزند. 
باشد  الزم  شايد  دانش آموزان،  به  کمک  براى  را.  آن  (مى ديدى)  ديدى  قطعاً  لَـَرَاۡيتَه و:  ۵   ــ 
اين  ترکيب به صورت «لَـ + َرَايَۡت + ـه» روى تابلو نوشته شود. فعل «َرَايَْت» در جدول کلمات اين درس 
معنا شده است. دانش آموزان با معناى دو کلمٔه ديگر نيز آشنايى دارند، ولى توجه دادن به معناى کلمٔه 
«لَـ» که حرف تأکيد و به معناى «قطعاً» است، بسيار ضرورى است. بسيارى از دانش آموزان معناى 
ـ  » به معناى «براى» در اتصال به ضماير  ـ  » را اشتباه مى کنند؛ به خصوص که کلمٔه «ِل ـ  » و «  ِل َ دو کلمٔه «  ل
ـ  » به کار مى رود (لَـه و، لَُهۡم، لَها، لََك، لَکُۡم، لَنا). هر زمان که تشخيص داديد، اين موضوع را  َ به صورت «  ل
ـ  » به خوبى آگاه شوند و هم بياموزند  ـ  » و «  ِل َ براى آنها بيان و تکرار کنيد تا هم از تفاوت معناى دو کلمٔه «  ل
ـ  » وقتى بر سر ضماير درمى آيد، به معناى «براى» است. کلمٔه «  ـه  » که به صورت هاى مختلف «   ـُه،  َ که «  ل
ـِه، ـه  و، ـه ی  » به کار مى رود نيز نيازمند عطف توجه است. به دانش آموزان بگوييد که اين کلمه، بيشتر به 
معناى «او» و گاهى نيز به معناى «آن» است و حرکت هاى چهارگانٔه آن فقط صداى اين کلمه است و 

در تغيير معنا نقشى ندارد. 
۶   ــ لِـَقۡوم ٍ َيتََفکَّروَن: براى گروهى که انديشه (فکر) مى کنند. تأکيد کنيد که «يََتَفکَّروَن» به معناى 
«فکر کردند يا فکر مى کنيد» نيست بلکه فقط به معناى «فکر مى کنند» است. نکتٔه مهمى که بايد به دانش آموزان 
گفت اين است که درچنين ترکيب هايى براى روشن شدن معنا، پس از «َقوم ٍ» که به صورت قومى يا گروهى 
اگر پس از يک اسم نکره (قوم ٍ) فعلى به کار رود، اين  معنا مى شود، کلمٔه «که» به کار مى رود. معموالً 
ترکيب به صورتى که گفته شد معنا مى شود؛ مانند: َجّناٍت تَجرى …: بهشت هايى که جارى است در 

زير آنها رودهايى. 
۷ــ لََعلَُّهۡم َيتََفکَّروَن: شايد آنها فکر کنند. ممکن است دانش آموزان معنا کنند «شايد آنها فکر 
مى کنند». اين معنا نيز صحيح تلقى مى شود؛ ولى توضيح مى دهيم که فعل مضارع در فارسى به دو صورت 
به کار مى رود؛ مثالً گاهى مى گوييم: «فکر مى کنند» و گاهى گفته مى شود «تا فکر کنند». همان طور که مى دانيد، 
فعل اول مضارع اخبارى و فعل دوم مضارع التزامى است. بيان اين دو اصطالح، به ويژه اگر دانش آموزان 
در درس فارسى با آنها آشنا نشده باشند، ضرورتى ندارد؛ بلکه همان طور که در پاورقى کتاب درسى قرآن 
دانش آموزان آمده است، با ذکر مثال هايى براى آنها توضيح مى دهيم که چگونه با توجه به ساير اجزاى جمله، 
ممکن است فعل مضارع به دو گونه معنا شود. دانش آموزان را مطمئن کنيد که هرچند خوب است هميشه 

شکل صحيح را بنويسند، ولى در اين گونه موارد، هريک از دو صورت معنا قابل قبول است. 
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۸    ــ اۡال َۡسماُء اۡلُحۡسنٰى: اسم ها (نام ها)ى بهتر. همان طور که در جدول معناى کلمات مالحظه 
مى کنيد، «ُحۡسنىٰ  » به دو صورت «بهتر» و «نيکوترين» معنا شده است. از اين رو، اين ترکيب يا «نام هاى 
بهتر» معنا مى شود يا «نيکوترين نام ها».اگر «ُحۡسنٰى» «نيکوترين» معنا شود، در ترجمه، تقدم و تأخر پيش 

مى آيد. 
جدول ۳ (تشخيص ترجمۀ صحيح) 

درمورد اين نوع تمرين، انگيزهٔ تنظيم و فايدٔه 
آموزشى و روش کار آن در کالس، قبالً توضيحاتى 
آمده است. خالصه آنکه اين تمرين ضمن ساده و سهل 
بودن، براى دانش آموزان شيرين و خوشايند است. در 
عين حال، کلمه ها و   ترکيب ها تکرار و معناى آنها تثبيت 
مى گردد و ترجمٔه تحت اللفظى و صحيح و چگونگى 
معنا کردن برخى عبارت هاى دشوار و پيچيده تر به طور 

ضمنى آموزش داده مى شود. 
۱ــ بهترين نام ها براى خداست. دربارٔه اينکه 
نام چيست و مقصود از اسم هاى خداى متعال کدام 
براى  آنچه  است.  شده  مفصلى  بحث هاى  است، 
دانش آموزان قابل توضيح به نظر مى رسد، اين است 
که نام ها نشان از صاحب نام دارند و از آنجا که همٔه 

خوبى ها از خداست، پس همٔه صفات خوب مربوط به خدا و در اصل براى اوست؛ مثل َعليم، َحکيم، 
َرحيم، َغفور و … . 

۲ــ قطعاً در آن نشانه هايى… . اين آيه بيان مى کند که دريافت برخى از نشانه ها و آيات به تفّکر 
بيشترى نياز دارد و حتى فهم آن، فقط مخصوص انسان هاى متفکر است. 

جدول۴ (کلمات هم خانواده) 
يادآورى  جدول  اين  مى شوند.  آشنا  بيشتر  هم خانواده  کلمه هاى  با  دانش آموزان  تمرين،  اين  در 
تمرين کلمه هاى هم خانواده در سال قبل است. آشنايى با کلمه هاى هم خانواده در شناسايى کلمات جديد 
و معناى آنها و افزايش گنجينٔه لغات دانش آموزان بسيار  مؤثر است و به تدريج دريافت معناى دقيق تر 
معناى قادر، قدرت، مقدور و …، بدين ترتيب دانش آموزان بدون اينکه  کلمه ها را آسان مى کند؛ مثالً 
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بخواهند با اصطالحات اسم فاعل، مصدر، اسم مفعول و… آشنا شوند تا حدودى با لغات برگرفته شده 
از يک ريشه و معناى آنها آشنا مى شوند.

خوب است دبير محترم عالوه بر آن چه از دانش آموزان براى تکميل جدول خواسته شده است، تعداد 
بيشترى از کلمات هم خانوادهٔ جدول را به ياد داشته باشد تا در صورت ضرورت از آن استفاده کند.

مثالً از جمع: جاِمع، مجموع، جميع، تجّمع، جماعت، جامعه، مجامع و … .
      از عليم: علم، عالم، علماء، معلوم، علوم، َعال ّ م، َعال ّ مه، دبير، تعليم و … . 

      از احسان: َحَسن، َاحسن، ُمحسن، ُحسن، َحَسنات، تَحسين، ُمَحّسنات و … . 
      از قدير: قادر، مقدور، قدرت، مقادير، ُمَقّدر، تقدير، اقتدار و … .
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موضوعات شناخت

آداب تالوت قرآن

اهداف
۱ــ آشنا کردن دانش آموزان با برخى از آداب ظاهرى و باطنى تالوت قرآن 

۲ــ عالقه مند کردن آنها به رعايت آداب تالوت قرآن 
۳ــ برانگيختن آنان به رعايت برخى آداب تالوت قرآن 

۴ــ آشنايى با استاد کريم منصورى قارى بين المللی قرآن کريم 

روش تدريس 
۱ــ قرائت متن درس توسط يکى از دانش آموزان 

۲ــ توضيحات دبير دربارٔه اصطالحات و عبارت ها 
۳ــ تمرين عملى دربارٔه بندهاى اّول و چهارم آداب ظاهرى، در صورت نياز 

۴ــ تأکيد بيشتر بر آداب باطنى تالوت قرآن. 
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نمونه سؤاالت براى گفت وگوى بيشتر دانش آموزان 
۱ــ چرا بايد هنگام تالوت قرآن، آداب تالوت را رعايت کنيم؟ 

آداب  اين  کرد؟  رعايت  را  آدابى  بايد  نيز  کتاب ها  ساير  خواندن  هنگام  آيا  ۲ــ 
کدام اند؟ 

۳ــ در احترام به قرآن و نگهدارى آن به چه نکاتى بايد توجه داشته باشيم؟ 

تصاوير درس
۱ــ تصوير صفحٔه ۹، مربوط به گل و مرغ، جلد قرآن کريم 

سمت  صفحٔه  شعرا؛  سورٔه  اول  آيات  عکس،  باالى  در   ،۱۰ صفحٔه  تصوير  ۲ــ 
راسِت قرآن، آيات ۲۷۰ تا ۲۷۵ سورٔه بقره؛ صفحٔه سمت چپ آن؛ آخر سورٔه کهف و 

اوايل سورٔه مريم. 

منابع براى کليۀ دروس
دبيران محترم براى کسب اطالعات بيشتر دربارٔه مباحث شناخت عالوه بر منابعى 

مشخص  خاص  طور  به  قسمت  هر  در  که 
شده است، به منابع زير نيز مى توانند مراجعه 

کنند. 
۱ــ تفسير نمونه، ۲ــ تفسير نور، ۳ــ 
مجلٔه بشارت، ٤ــ مجله رشد آموزش قرآن، 

٥ ــ مجلٔه بينات و سايت های قرآن

در  قرآن  با  انس  تکليف  بررسی  روش 
خانه (قسمت ب) جلسۀ دوم

قسمت  اين  شد،  گفته  قبالً  همان طور که 
مفاهيم  بخش  تدريس  پايان  در  خانه است.  تکليف 
بايد  تکليف  تأکيد مى کنيم که اين  (کار در کالس)، 

براى جلسٔه آينده انجام شود. 
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و  پرسش  به  مربوط  «ب»  قسمت  و  قرائت  بخش  ارزشيابى  و  پرسش  به  مربوط  «الف»  قسمت 
ارزشيابى بخش مفاهيم است. همان طور که در فصل های قبل بيان شد، نتيجٔه يادگيرى درس در تکليف 
انس با قرآن در خانه آمده است؛ به نحوى که اگر بخش کار در کالس به روش بيان شده، در کالس انجام 
شود، بيشتر دانش آموزان تقريباً هيچ مشکلى در حل اين بخش نخواهند داشت. اين تکليف به بهترين 
موجب  بلندتر  عبارت هاى  ترجمٔه  همچنين،  و  مى بخشد  عمق  و  ثبات  را  دانش آموزان  يادگيرى  شکل، 

احساس موفقيت و کاميابى بيشتر مى شود. 
پرسش از قسمت «ب» اين تکليف را مى توان به شيوه هاى متنوعى انجام داد. چنين به نظر مى رسد 
که يکى از ساده ترين و طبيعى ترين راه ها اين است که از يک دانش آموز بخواهيم مثالً جملٔه اول را همراه 
با معناى آنکه قبالً نوشته است، بخواند. اين کار ادامه مى يابد تا همٔه عبارت ها معنا شود. در اينجا توجه 

به چند نکته، مهم است: 
۱ــ قبل از شروع به پرسش، به نحو مناسب بررسى کنيد که دانش آموزان تکليف خود را انجام 
داده اند يا نه. اين بررسى و بازبينى بايد با دقت و تدبير انجام شود تا هم مانع سهل انگارى دانش آموزان 
در انجام دادن تکاليف شود و هم دانش آموزان را وادار نکند که به هر شيؤه نامناسبى، ترجمٔه عبارت ها 
را فقط براى رفع تکليف بنويسند و به دبير ارائه کنند. از اين رو، بايد از سختگيرى و سهل انگارى پرهيز 

شود. 
۲ــ دانش آموزان بايد عبارت هاى قرآنى را صحيح و با دقت بخوانند. در صورت غلط خواندن، 
عکس العمل مناسب نشان مى دهيم و حتى با تذکر قبلى، براى درست يا نادرست خواندن عبارت هاى قرآنى، 

نمره و امتياز خاصى منظور مى کنيم. 
۳ــ اگر دانش آموز عبارت را درست معنا کرد، او را تشويق مى کنيم. در اين قسمت، براى تشخيص 
بهتر توانايى دانش آموز و تمرين و يادآورى بيشتر، در حالى که دانش آموز به ما نگاه مى کند معناى يکى از 
کلمه ها يا ترکيب هاى همين عبارت را از او مى پرسيم. مثالً: از دانش آموزى که عبارت شمارٔه ۲ «انس 
با قرآن درخانه»  همين درس را خوانده و معنا کرده و معنا نيز صحيح بوده است؛ درحالى که دانش آموز 
به ما نگاه مى کند سؤال مى کنيم: «ِبما تَـۡعَملوَن» يعنى چه؟ قاعدتاً، دانش آموزى که خودش تکليف را 
انجام داده است، پاسخ صحيح مى دهد. اين روش، پرسش را جّدى تر مى کند و دانش آموزان درمى يابند 

که بايد هميشه آمادگى نسبى خود را حفظ کنند. 
عالوه بر اين، مى توان از برخى کلمه ها يا ترکيب هاى ديگر مفاهيم که در بخش کار در کالس اين 

درس يا حتى در درس هاى قبل آمده است، نيز از دانش آموزان پرسش کرد. 
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۴ــ با توجه به مجموع توانايى دانش آموز در صحت روخوانى عبارت، ارائٔه ترجمٔه صحيح و 
پاسخ به سؤاالت شفاهى از ۲۰   ، نمره اى به دانش آموز مى دهيم. از آنجا که در پرسش ها و ارزشيابى 
مستمر، دبيران محترم از شيوه هاى مختلفى بهره مى گيرند، بارم بندى خاصى پيشنهاد نمى شود و هر دبير 

مى تواند با توجه به تجربه هاى خويش عمل کند. 
۵  ــ در صورت ارائٔه معناى نادرست، از دانش آموز ديگرى مى خواهيم تا همان عبارت را بخواند 

و معنا کند. اين کار ادامه مى يابد تا همٔه عبارت هاى اين بخش معنا شوند. 
۶ ــ با توجه به زمان بندى ارائه شده براى تدريس و پرسش بخش هاى قرائت و مفاهيم دروس 
که در بخش کليات ارائه شده است، مى توان حدود ۳۰ دقيقه به پرسش از بخش مفاهيم (ارزشيابى و 

تصحيح قسمت «ب» انس با قرآن در خانه) اختصاص داد. 
٭  ٭  ٭

برخى نکات خاص دربارٔه ترجمٔه عبارت هاى «انس با قرآن در خانه» درس اّول:
۱ ــ جملٔه «ِاتّـُقوا اللَّٰه» با توجه به توضيح جدول ترجمٔه ترکيب ها معنا مى شود. 

۲ ــ … ِانَّ الّلَٰه َخبيٌر بِما تَۡعـَملوَن: قطعاً خدا آگاه است به آنچه انجام مى دهيد. ممکن است 
دانش آموزان در اينجا فعل «است» را ننويسند. اين مورد را غلط نمى گيريم اما توضيح مى دهيم که اين 

جمله در صورتى معناى روشن و صحيحى خواهد داشت که از فعل ربط «است» نيز استفاده شود. 
۳ ــ الَيۡستَوى َاۡصحاُب الّناِر َو َاۡصحاُب اۡلَجـنَّةِ: مساوى نيستند اهل آتش و اهل بهشت. 
همان طور که مى دانيد، «اليَسَتوى» فعل مفرد است و در جدول کلمه ها نيز به صورت «مساوى نيست» 
معنا شده است. ممکن است دانش آموزان بنويسند: «مساوى نيست اهل…» اين ترجمه هم غلط محسوب 
نمى شود، ولى توضيح مى دهيم که گاهى با توجه به ساير اجزاى جمله (فاعل و …)، ممکن است الزم 

باشد فعل مفرد را جمع معنا کنيم.
در  گاهی ممکن است معنا و ترجمٔه عبارت روشن باشد، ولى منظور از آن روشن نباشد؛ مثالً 
مى خواهد  را  چيزى  چه  قرآنى  عبارت  اين  بچه ها،  کرد:  سؤال  دانش آموزان  از  مى توان  جمله  همين 
بگويد؟ پاسخ هاى آنها را تکميل و تصحيح مى کنيم تا مفهوم روشنى از عبارت براى آنها حاصل شود. 
اين کار را در مورد هر جمله اى که احساس مى شود دانش آموزان از آن فهم روشنى ندارند، بايد انجام 
داد. فقط بايد دقت کرد که توضيحات ارائه شده اوالً، در سطح درک دانش آموزان باشد و ثانياً، خيلى 

طوالنى و وقت گير نباشد. 
۴ ــ عبارت هاى سوم تا هفتم اين قسمت در واقع دو آئه ۲۰ و ۲۱ سورٔه مبارکٔه حشر است که 
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در ضمن آيات درس نيز آمده اند. 
۵ ــ َاۡصحاُب اۡلَجنَّةِ ُهُم اۡلفائِزوَن: اهل بهشت، ايشان رستگاران اند. در اينجا مى توان ضمير 
«هُم» را معنا نکرد. شبيه اين مطلب در عبارت هايى از کتاب سال اّول نيز آمده است. نکتٔه ديگر آنکه 
در زبان عربى، «خبر» از نظر مفرد و جمع بودن با «مبتدا» مطابقت دارد اما در فارسى چنين نيست. از 
اين رو، بهتر است در ترجمٔه اين عبارت، بگوييم: «اهل بهشت رستگارند». اين نکته در سال سوم نيز 

براى دانش آموزان بيان مى شود. دانش آموزان به هر يک از اين دو شکل بنويسند، صحيح است. 
کوهى.  بر  را  قرآن  اين  (مى کرديم)  کرديم  نازل  اگر  َجبٍَل:  َعلٰى  ءاَن  اۡلُقرْ ٰهـَذا  لَۡو َاۡنـَزۡلنا  ۶ ــ 
به  حرف «را» که در فارسى عالمت مفعول است، توجه داشته باشيد. نکتٔه ديگر آن که گاهى به اقتضاى 
جمله، فعل ماضى ساده (نازل کرديم) بهتر است به صورت ماضى استمرارى (نازل مى کرديم) معنا شود. 

دانش آموزان به هر صورت معنا کنند، صحيح است. 
۷ ــ لَـَرَاۡيتَه و خاِشًعا ُمتََصدِّ ًعا  ِمۡن َخۡشَيةِ الّلِٰه: قطعاً ديدى (مى ديدى) آن را فروتن (افتاده) و از 
هم پاشيده از ترس خدا. اين جمله در ادامه و جواب شرط جملٔه قبل است. در اينجا نيز اگر «َرَايَۡت» 

به صورت «مى ديدى» معنا شود، ترجمه روان تر و مفهوم آن روشن تر خواهد بود. 
۸  ــ َوتِۡلَك اۡال َۡمثاُل نَۡضِرُبها لِلّناِس لََعلَُّهۡم َيتََفکَّروَن: و آن (اين) مثال ها، مى زنيم آن را براى 
مردم شايد ايشان انديشه کنند. قبالً نيز گفته شده است «ٰهذا، ٰهذه» به صورت «اين» و «ٰذِلَك، ِتۡلكَ» به 
شکل متداول، «آن» معنا مى شود. ولى اين تطابق بين اشکال عربى و فارسى اين کلمه ها هميشه صحيح 
نيست. در بسيارى از آيات قرآن کريم و از جمله همين آئه شريفه، به  وضوح روشن است که «ٰذِلَك» يا 
«ِتۡلَك» را بايد «اين» معنا کرد. اگر بخواهيم اين عبارت را به صورت روان تر و با مفهوم روشن تر معنا 
کنيم، چنين خواهد شد: «و اين مثال ها را براى مردم مى زنيم تا ايشان انديشه کنند.» نکتٔه ديگر آنکه کلمٔه 
» در جدول کلمه ها به دو صورت «شايد» و «به اميد اينکه» معنا شده است و بهتر بود معناى «تا» نيز  «لََعلَّ

» به «تا» بسيار کوتاه تر، رساتر و بهتر است. براى آن نوشته مى شد. در بسيارى از آيات، ترجمٔه «لََعلَّ

فعاليت يادگيرى
درس  کالس  در  شده  ارائه  برنامٔه  مطابق  را  راهنمايی  دوم  سال  دروس  از  يکی 

تدريس کنيد. 
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فصل نهم

الگوی تدريس يك درس كامل از پايه سوم راهنمايی

اهداف يادگيری: از دانشجو ــ دبير انتظار می رود پس از مطالعه و يادگيری 
اين فصل بتواند:

١ــ با طرح درس بخش قرائت پايه سوم راهنمايی آشنا شود.
٢ــ بتواند با بخش قرائت مصحف ده جزئی پايه سوم را تدريس کند.

٣ــ با روش تدريس مفاهيم به طور عملی آشنا شود.
٤ــ بتواند بخش مفاهيم را به طور عملی تدريس کند.

٥ ــ با روش تدريس بخش شناخت آشنا شود.
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ــ طرح درس قرائت صفحات ٤٠٤ تا ٤٢٠ پايه سوم از روی مصحف ده جزيی 
(جلسه اول)

ــ روش تدريس جداول مفاهيم (کار در کالس)
ــ موضوعات شناخت

ــ روش بررسی انس با قرآن در خانه (جلسٔه دوم)
ــ فعاليت يادگيری
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الگوی تدريس يک درس کامل از پايۀ سوم راهنمايی
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طرح درس قرائت
تا   ٤٠٤ صفحات  پيش قرائت:  ١ــ 
٤١٢ قرآن کريم، بين گروه های دو يا سه نفره بين 
دانش آموزان هر   ميز تقسيم می شود؛ مثالً صفحٔه 
٤٠٤ برای ميز اّول، صفحٔه ٤٠٥ برای ميز دوم، 
صفحٔه ٤٠٦ برای ميز سوم، تا صفحٔه ٤١٢ برای 
دهم،  ميز  برای   ٤٠٤ صفحٔه  دوباره  نهم،  ميز 
ترتيب  همين  به  يازدهم،  ميز  برای   ٤٠٥ صفحٔه 
مقّرر  صفحٔه  گروه،  هر  افراد  و  کالس؛  آخر  تا 
و  اشتباهات  و  می خوانند  يکديگر  برای  را  خود 

اشکاالت يکديگر را تصحيح می کنند. 
دبير  روخوانی:  اشکاالت  رفع  ٢ــ 
آنان  فعاليت  بر  و  می زند  سر  گروه  هر  به  محترم 
نظارت می کند، سؤاالت هر گروه را پاسخ می دهد 

دانش آموزان  به  مبتال  و  مهم  اشکاالت  فعاليت،  اين  انجام  حين  در  می کند.  رفع  را  آنها  اشکاالت  و 
شناسايی شده و روی تابلو نوشته می شود، تا پس از انجام فعاليت پيش قرائت، توضيحات الزم برای 
همٔه دانش آموزان بيان شود. به اين ترتيب با مشارکت دانش آموزان، عمدٔه اشکاالت روخوانی آيات 

درس شناسايی شده و با توضيحات عمومی دبير، اين اشکاالت رفع و اصالح می شود. 
٣ــ استماع و همخوانی با نوار يا لوح فشرده: با انتخاب دبير، يک صفحه از آيات درس، 
ديگر  صفحٔه  يک  می برند.  خط  و  کرده  استماع  دانش آموزان  و  می شود  پخش  فشرده  لوح  يا  نوار  از 
زمزمه  آن  با  و  کرده  همراهی  آرام  صدای  با  قاری،  صدای  به  کردن  گوش  ضمن  دانش آموزان  نيز  را 

می کنند. 
٤ــ فردخوانی: هر دانش آموز، پس از اعالم صفحه ای که در پيش قرائت تمرين کرده است، 
حدود يک سطر را تا سر جمله و محل وقف مناسب با صدای بلند می خواند و دبير محترم، اشتباهات و 

اشکاالت مهم را با روش مناسب تصحيح می کند و امتياز مناسبی را برای او منظور می نمايد. 
٥ ــ توجه دادن به تلفظ حروف خاص عربی (ح ع ذ ث ص ض ط ظ غ): به پيروی از 

قرائت نوار يا لوح فشرده، و به دور از بيان قواعد و اصطالحات تجويدی.
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کلمات و ترکيبات مشکل آيات درس اّول (صفحات ٤٠٤ تا ٤١٢) که ممکن است دانش آموزان 
در خواندن آنها مشکل داشته باشند.

١ــ متصل کردن ضمه واو به تشديد در ترکيب «َدَعُوا اللَّٰه» صفحٔه ٤٠٤
٢ــ اتصال کلمٔه «َو يُـَتَخطَُّف» در آخر سطر، به کلمٔه «الّناُس» در اّول سطر بعد، صفحٔه ٤٠٤

» و متصل کردن ضمه به تشديد با عبور از حروف  ٣ــ دقت در خواندن ترکيب «َاساُۤء واالّسۤواٰیۤ
ناخوانا، صفحٔه ٤٠٥

٤ــ ساکن کردن «حـ» و بيان يای دوم ريز، در آخر کلمٔه «فَُيحی=» صفحٔه ٤٠٦
الَموتٰی»  لَُمحِی  االَرَض،  ترکيب «يُحِی  دو  در  الم  به  ياء  کسرٔه  اتصال  و  کردن «حـ»  ساکن  ٥ ــ 

صفحه ٤٠٦ و صفحٔه ٤٠٩
٦ــ توجه به ناخوانا بودن الف در کلمٔه «ِالبِنٰه» و اتصال کسره به باء، صفحٔه ٤١٢

روش تدريس جداول مفاهيم (کار در کالس) 
جدول ١ (کلمات)

هم  دوم  و  اّول  پايه هاى  در  کلمه ها  جدول 
در  آن  کاربرد  و  جدول  مشخصات  است.  آمده 
آنها  آموزش  براى  طبعاً  و  است  يکسان  آموزش 
نيز روش مشابهى به کار مى رود. توضيح روش و 
نکته هاى عمومى اين جدول در فصل هاى گذشته 

آمده است. 
جدول  در  لغت ها  دروس،  از  بعضى  در 
کلمات از ۱۲ به ۱۰ کاهش يافته اند؛ زيرا: اوالً، 
لغت ها به تدريج مشکل تر و نامأنوس تر از لغت هاى 
افعال  درصد  ثانياً،  مى شوند؛  قبل  پايه های  کتاب 
که  مى دانيم  و  است  بيشتر  کلمه ها  ساير  به  نسبت 
آموزش فعل به عنوان لغت، به دليل دربر داشتن 
دشوارتر  اسم  آموزش  از  شخص  و  زمان  معناى 

است و فراگيرى هر فعل با مشخصات کامل، شايد دو برابر يک اسم به دقت، زمان و فعاليت ذهنى نياز 
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دارد. با توجه به اين مطالب که مورد تأييد صاحب نظران و دبيران گرامى بوده است و نيز به پيشنهاد 
ايشان از حجم لغت هاى هر درس کاسته شد.

نکتٔه ديگر اينکه دانش آموزان با توجه به آنچه در درس عربى و قرآن سال هاى گذشته آموخته اند، 
فعل هاى  در   بارٔه  ـ      البته  ـ را  آن  پرکاربرد  صيغه هاى  ساير  معناى  فعل  يک  صيغه هاى  از  يکى  دانستن  با 
ساده و بدون اعالل ــ تشخيص مى دهند. از اين رو، معناى اين کلمات گفته نشده يا در باالى جدول 

لغت ها آمده است. 
زير  در  دارند،  نياز  بيشترى  توضيح  به  که  لغت ها  از  برخى  درس  اين  لغت هاى  جدول  در 

آمده اند.
۱ــ ُفۡرقان: در اصل معناى مصدرى دارد ــ يعنى فرق گذاشتن ــ ولى به معناى اسم فاعل 
ـ به کار رفته است. اين لغت در مورد حّق و باطل به کار مى رود و مفهوم آن،  ــ    يعنى فارق و فرق گذارندهـ 
فرق گذارندٔه بين حّق و باطل است. اين کلمه در برخى آيه ها، نام قرآن کريم است و بنابر بعضى روايات، 

دسته اى از آيات قرآن به اين نام، ناميده شده اند.
۲ــ ال َيۡخفٰى: با واژٔه مخفى هم خانواده است. بنابراين، تشخيص دادن آن از لغت هاى باالى 

جدول چندان دشوار نيست. ريشٔه آن خ ف ى و مصدر آن خفاء به معناى پوشيده و نهان است. 
۳ــ ُاوُلوا اال َۡلباِب: لُّب يعنى عقل خالص و نيالوده. جمع لُّب، َالۡباب است. در قرآن کريم فقط 

جمع آن يعنى «َالۡباب» به کار رفته است؛ بنابراين، ُاولُوا اال َلۡباِب، يعنى صاحبان تفکر و انديشٔه درست.
۴ــ ال ُتِزۡغ: ريشٔه آن «َزيۡغ» به معناى انحراف از حق است؛ بنابراين، «ال تُِزۡغ» يعنى از حق 

برمگردان و «ال تُِزۡغ ُقلوَبنا»؛ يعنى قلب و ميل ما را از حق برنگردان.
۵   ــ «َهۡب» و «َوّهاب»: ريشٔه اين دو لغت «َوَهب» و مصدر آنها «ِهبَة» به معناى بخشيدن و دادن 

چيزى بدون عوض است. «َوّهاب» از اسمای الهى است. 
جدول۲ (ترکيب ها)

چگونگى انجام دادن اين تمرين به تفصيل در دو درس قبلی بيان شده است. ابتدا از دانش آموزان 
بخواهيد که در گروه هاى دو يا سه نفره يا به صورت انفرادى با استفاده از جدول کلمه هاى اين درس و 
دانستنى هاى قبلى خود، ترکيب ها را به شکل تحت اللفظى معنا کنند. در اين هنگام، با گردش در کالس، 

بر فعاليت دانش آموزان نظارت داشته باشيد و در صورت نياز، آنها را کمک و راهنمايى کنيد.
ـ  ـ که تصحيح جدول استـ  پس از اينکه بيشتر دانش آموزان، ترکيب ها را معنا کردند، مرحلٔه دومـ 
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آغاز مى شود. از يکى از دانش آموزان بخواهيد که 
ترکيب اّول را بخواند (به دانش  آموزان بياموزيد که 
هميشه در خواندن عبارت هاى قرآنى دقت کنند و اگر 
اشتباه خواندند، اشتباه خود را تصحيح کنند). آن گاه 
ترجمٔه عبارت را که قبالً نوشته است، بخواند. در 
صورت نياز، ترجمه، به شيوه هايى که در فصل های 
قبل کليات گفته شده است، تصحيح مى شود. به اين 
ترتيب، دانش آموزان همٔه ترکيب ها و ترجمٔه آنها را 
يکى يکى مى خوانند و تصحيح مى کنند. توجه داشته 
باشيد که هيچ گاه ترجمٔه صحيح را به دانش آموزان 

ديکته نکنيد.
ترجمٔه  در  آنها  دانستن  که  نکات  برخى 
مفيد  محترم  دبيران  براى  جدول  اين  ترکيب هاى 
است به شرح زير مى باشد٭. بيان همٔه اين مطالب 

براى دانش آموزان ضرورى نيست؛ مگر در صورت لزوم و به تشخيص دبير محترم.
۱ــ ال ُيۡخلُِف اۡلميعاَد: تخلّف نمى کند در وعده. ممکن است دانش آموزان حرف «در» را ننويسند 
يا پس از کلمٔه «وعده»، حرف «را» را اضافه کنند. همٔه اينها صحيح است؛ فقط توضيح مى دهيم که در 

فارسى، در چنين ترکيبى آوردن حرف «در» رايج تر و مناسب تر است. 
۲ــ ال ُتِزۡغ ُقلوبَنا: نلغزان قلب ها (دل ها)ى ما را. به لزوم حرف «را» توجه کنيد و درصورت 

نياز، ضرورت آن را براى دانش آموزان توضيح دهيد. 
۳ــ َفَهۡب لى: پس ببخش به من. ممکن است دانش  آموزان «لى» را «براى من» معنا کنند که 
ـ   » با توجه به فعل به کار رفته در جمله،  غلط محسوب نمى شود ولى براى آنها توضيح مى دهيم که حرف «ِل
گاهى «به» معنا مى شود، نه «براى». مانند اين جمله يا جمله هايى که در آنها فعل «قاَل» يا ساير مشتقات 

آن به کار رفته است؛  مانند:    َو قاَل موسى ِلَقْوِمٔه: و گفت موسى به قومش.

٭ توجه داشته باشيد که همٔه ترکيب هاى جدول به توضيح نياز ندارند. ترکيب هايى که به راحتى معنا مى شوند و نکتٔه خاصى ندارند، 
در اين کتاب توضيح داده نشده اند.
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۴ــ َربَِّك اۡلَعزيِز اۡلَوّهاب: پروردگار عزيِز بسيار بخشندٔه تو. ممکن است «پروردگار تو عزيز 
بسيار بخشنده» معنا شود. در اين صورت، غلط محسوب نمى شود، ولى توضيح مى دهيم که در چنين 

ترکيبى بهتر است «تو» در آخر معنا شود. 
جدول۳ (تشخيص ترجمۀ صحيح)

نظير  دوم  و  اّول  کتاب  در  نيز  تمرين  اين 
داشته است. دانش آموز براى هر عبارت قرآنى بايد 
ترجمٔه صحيح را تشخيص دهد و عالمت بزند. در 
بيشتر، خوب است  گذشته گفتيم که براى استفادهٔ 
و  کرده  ترجمه  را  قرآنى  عبارت  ابتدا  دانش آموزان 
سپس آن را با دو جملٔه داده شده مقايسه کنند و آنگاه 
عبارت صحيح را برگزينند؛ نه آنکه فقط به قسمت هاى 

متفاوت آنها دقت کنند و اشتباه را پيدا کنند. 
از  شده  داده  ترجمٔه  دو   ،۳ عبارت  در 
ترجمٔه  به  توجه  با  نزديک اند.  هم  به  معنا  لحاظ 
تحت اللفظى، معلوم مى شود که ترجمٔه الف صحيح 
به  ْاال َلْباِب  ُاولُوا  ب؛  ترجمٔه  در  عالوه،  به  است. 

غلط، دانشمندان معنا شده است. 
مختلف  صيغه هاى  کردن  (معنا  جدول۴ 

فعل ماضى)
همان گونه که در جدول کلمات توضيح داده 
عربى  درس  در  دانش آموزان  آنچه  به  توجه  با  شد، 
يادآورى  هم  قرآن  درس  در  و  آموخته اند  دوم  سال 
شد، اکنون انتظار مى رود که آنان در فعل هاى ساده 
با دانستن برخى از صيغه ها، معناى ساير صيغه هاى 

پرکاربرد را بشناسند.
در تمرين اين درس، دانش آموزان بايد معناى 
فعل هاى «َخلَـۡقَت، ظَـلَـۡمـُتم، ظَـلَـۡمـُت، َرَزَق، ظَـلَـۡمـنا» 
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را تشخيص دهند. همان طور که معلوم است، اين کلمات فعل ماضى و از صيغه هايى هستند که سال گذشته 
کامالً مرور شده  اند. ساير کلمات هم معلوم و شناخته شده اند و به توضيح خاصى نيازى نيست.

موضوعات شناخت

اهداف
۱ــ آشنا کردن دانش آموزان با برخى از 

ويژگى هاى سورٔه آل عمران
سورٔه  محتواى  با  آنان  کردن  آشنا  ۲ــ 

آل عمران
کتابت  تصوير  با  آنان  کردن  آشنا  ۳ــ 

سورٔه آل عمران
کسب  به  آنان  کردن  مند  عالقه  ۴ــ 

اطالعات بيشتر در بارٔه سوره هاى قرآن.

روش تدريس
۱ــ مطالعٔه انفرادى متن درس توسط دانش آموزان

۲ــ توضيحات مختصر دبير محترم دربارٔه کليات سورٔه آل عمران
۳ــ قرائت آيات کتابت شده در تصوير توسط دانش آموزان و سپس دبير محترم

۴ــ ترجمٔه کلمه به کلمٔه متن تابلو موجود در متن درس.
نمونه موضوعات براى گفت وگوى بيشتر دانش آموزان

۱ــ سوره هاى مدنى و مکى چه تفاوتى دارند؟
۲ــ در آيات ۳۳ و ۳۵ که از دو عمران اول و دوم ياد مى کند، دربارهٔ چه موضوعاتى 

بحث شده است؟
۳ــ برخى از دعاهاى سورٔه آل عمران را در کالس جمع خوانى و ترجمه کنيد.

منابع براى مراجعه
۱ــ تفسير نمونه، جلد دوم، بخش مربوط به سورٔه آل عمران.

۲ــ تفسير نور، جلد دوم، بخش مربوط به سورٔه آل عمران.
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در  قرآن  با  انس  تکليف  بررسى  روش 
خانه (قسمت ب) جلسه دوم

قسمت  اين  شد،  گفته  قبالً  که  همان طور 
تکليف خانه است. در پايان تدريس بخش مفاهيم 
(کار در کالس)، تأکيد مى کنيم که دانش آموزان اين 

تکليف را براى جلسٔه آينده انجام دهند.
قسمت «الف» مربوط به پرسش و ارزشيابى 
و  پرسش  به  مربوط  «ب»  قسمت  و  قرائت  بخش 
ارزشيابى بخش مفاهيم است. همان طور که در بخش 
کليات گفتيم، نتيجٔه يادگيرى درس در تکليف انس با 
قرآن در خانه آمده است؛ به نحوى که اگر بخش کار 
در کالس با دقت در روش گفته شده، در کالس انجام 
پذيرد، بيشتر دانش آموزان براى حّل اين بخش تقريباً 
هيچ مشکلى نخواهند داشت. به عالوه، اين تکليف 

به بهترين شکل، يادگيرى آنها را ثبات و عمق مى بخشد و در عين  حال، ترجمٔه  عبارت هاى بلندتر احساس 
موفقيت و کاميابى را افزايش مى دهد. 

پرسش از قسمت «ب»؛ اين تکليف به شيوه هاى متنوعى انجام مى شود. به نظر مى رسد يکى از 
ساده ترين و طبيعى ترين راه ها اين باشد که براى مثال، از دانش آموزى بخواهيم جملٔه اول را همراه با 
معناى آنکه قبالً نوشته است، بخواند. اين کار ادامه مى يابد تا همٔه عبارت ها معنا شوند. در اينجا توجه 

به چند نکته، مهم است. 
انجام  را  تکليف  دانش آموزان  که  کنيد  بررسى  مناسب  شکلى  به  پرسش،  به  شروع  از  قبل  ۱ــ 
داده اند يا نه. اين بررسى و بازبينى بايد با دقت و تدبير انجام شود تا هم مانع سهل انگارى دانش آموزان 
در انجام دادن تکاليف باشد و هم به گونه اى نباشد که دانش آموزان ترجمٔه عبارت ها را فقط براى رفع 
تکليف به هر شيؤه نامناسبى بنويسند و به دبير ارائه کنند. از اين رو، بايد از سختگيرى و سهل انگارى 

پرهيز شود.
۲ــ دانش آموزان بايد عبارت هاى قرآنى را صحيح و با دقت بخوانند؛ در غير اين صورت، الزم 
است، دبير عکس العمل مناسب نشان دهد و حتى با تذکر قبلى، براى درست يا نادرست خواندن عبارت هاى 
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قرآنى، نمره و امتياز خاصى منظور کند. 
براى  قسمت  اين  در  تشويق مى کنيم.  کرد، او را  معنا  درست  عبارت را  دانش آموزى  اگر  ۳ــ 
هرچه بهتر تشخيص دادن توانايى دانش آموز و تمرين و يادآورى بيشتر، مى توانيم از او بخواهيم که يکى 
از کلمات يا ترکيب هاى همين عبارت را معنا کند.فرض کنيد دانش آموزى عبارت چهارم انس با قرآن 
در خانه همين درس را خوانده و معنا کرده و معنا نيز صحيح بوده است؛ در اين حالت، او را مخاطب 
قرار مى دهيم و مى گوييم: عزيزم، بگو ببينم «ءاَمّنا ِبه=» يعنى چه؟ دانش آموزى که خودش تکليف را 
پاسخ صحيح مى دهد. به اين ترتيب، پرسش جدى تر مى شود و دانش آموزان  انجام داده است، قاعدتاً 

درمى يابند که همواره بايد آمادگى نسبى خود را حفظ کنند.
عالوه بر اين، مى توان از برخى کلمه ها يا ترکيب هاى ديگر مفاهيم که در بخش کار در کالس اين 

درس يا حتى درس هاى قبل آمده است، نيز از آن دانش آموز پرسش کرد.
۴ــ با توجه به مجموع توانايى هر دانش آموز در صحت روخوانى عبارت، ارائٔه ترجمٔه صحيح 
و پاسخ دادن به سؤاالت شفاهى، نمره اى از ۲۰ درنظر مى گيريم و به او مى دهيم. توجه داشته باشيد  از 
آنجا که در پرسش ها و ارزشيابى مستمر، دبيران محترم از شيوه هاى مختلفى بهره  مى گيرند، بارم بندى 

خاصى پيشنهاد نمى شود و دبير محترم در اين زمينه مى تواند با توجه به تجارب خود عمل کند. 
۵     ــ در صورت ارائٔه معناى نادرست، از دانش آموز ديگرى مى خواهيم تا همان عبارت را بخواند 

و معنا کند. اين کار ادامه مى يابد تا همٔه عبارت هاى اين بخش معنا شوند. 
۶  ــ با توجه به زمان بندى تعيين شده براى تدريس و پرسش بخش هاى قرائت و مفاهيم دروس 
ارائه شده است، مى توان حدود ۳۰ دقيقه را به پرسش از بخش مفاهيم (ارزشيابى و تصحيح  که قبالً 

قسمت «ب» انس با قرآن در خانه) اختصاص داد.

٭ ٭ ٭

برخى نکات خاص دربارٔه ترجمٔه عبارت هاى «انس با قرآن در خانه» درس اّول، به شرح زيرند.
۱ــ وَ َاۡنَزَل التَۡوراَة َو اۡالِ ۡنجيَل ِمۡن َقبُل ُهًدى لِلّناِس َو َاۡنَزَل اۡلُفۡرقاَن: و نازل کرد تورات و 
انجيل را از قبل، هدايتى براى مردم و نازل کرد قرآن را. به جايگاه حرف «را» توجه کنيد. نکتٔه ديگر 
آنکه همان طور که مى دانيد، کلمٔه «قبل» و «بعد» از اسم هاى دائم االضافه اند؛ يعنى، هميشه به اسم ديگرى 
ُسِل» يا «ِمن بَۡعِدِهۡم». به اين ترتيب،  ۡمِس»، «ِمۡن َقبِۡلَك»، «بَـۡعَد الـرُّ اضافه مى شوند؛ مانند: «َقبَۡل طُلوِع الشَّ
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اين دو کلمه در  فارسى «قبل از» و «بعد از» معنا مى شوند. هرگاه اين دو کلمه به اسم ديگرى اضافه 
نشوند، اوالً، مبنى بر َضّم مى شوند؛ مانند «ِمۡن َقبُۡل» و «ِمۡن بَۡعُد» و ثانياً، به   صورت «از قبل يا قبالً» و 

«بَعدًا» معنا مى شوند.
توجه داشته باشيدکه اين توضيحات فقط براى دبير محترم ارائه شده است و مطرح کردن آنها 
معنا  خاص  به طور  کتاب  پاورقى  در  موارد  گونه  اين  ندارد.  ضرورتى  دانش آموزان  همٔه  براى  حداقل 
مى شوند و آموختن آنها به دانش آموزان الزم نيست. در نتيجه، نبايد در ارزشيابى ها و به ويژه ارزشيابى هاى 

کتبى مورد سؤال قرار گيرند.
۲ــ کُلّ ٌ ِمۡن ِعۡنِد َربِّنا َو ما َيذَّ کَُّر ِاالّ ُاوُلوا اۡال َۡلباِب: همه از نزد پروردگار ماست و پند نمى گيرند 
جز خردمندان. به جايگاه فعل ربطى «است» توجه داشته باشيد. آموختن معناى کلماتى که در بخش «انس 
با قرآن در خانه» در کتاب درسی معنا شده اند، براى دانش آموزان ضرورى نيست. از اين رو، اگر از 
عبارت هايى با اين کلمه ها در امتحان استفاده مى کنيد، بايد معناى آنها را نيز در اختيار دانش آموزان قرار 
دهيد. اين امر از آن روست که در آموزش مفاهيم قرآن بر آموختن معناى کلمات پرکاربرد تأکيد مى شود. 

ُر» مفرد است که به خاطر فاعل آن (ُاولُوا اۡاللۡباِب)، جمع معنا مى شود. کـَّ نکتٔه ديگر آنکه فعل «ما يَذَّ
۳ــ َربَّنا ال ُتِزۡغ ُقلوبَنا بَۡعَد ِاۡذ َهَدۡيتَنا: پروردگارا، نلغزان دل هاى ما را پس از وقتى که (پس 
از اينکه) هدايت کردى ما را. ترجمٔه اين عبارت روشن است، ولى ممکن است براى دانش آموزان اين 

سؤال پيش آيد که مگر خداوند دل انسان را مى لغزاند.
در اين صورت براى آنها توضيح دهيد که خداوند هيچ گاه هيچ انسانى را گمراه نمى کند؛ بلکه 
به عکس، با مهربانى تمام، تا زمانى که گناه هاى انسان به ظلم، فساد، طغيان و انحراف بيش از حد نرسيده 
است، زمينٔه هدايت او را فراهم مى کند، ولى اگر اين صفات ناپسند در درون انسان جاى گرفت و تثبيت 
شد، او را در انحرافش رها مى کند. در اين مورد توجه به آئه ۵ سورهٔ صف جالب است؛ آنجا که مى فرمايد: 

ُه ُقلوبَُهم»؛ پس چون آنها از حق برگشتند، خدا دل هايشان را برگرداند. «فَلَّما زاغوا َازاَغ اللـّٰ
خودت)  نزدت (نزد  از  ما  به  ببخش  و  اۡلَوّهاُب:  َاۡنَت  ِانََّك  َرۡحَمًة  لَُدۡنَك  ِمۡن  لَنا  َوَهۡب  ۴ــ 
تو بسيار بخشنده اى. در اينجا دو نکته قابل توجه است: اول آنکه «لَُدنَك» بهتر است  رحمتى، قطعاً 
«نزدت» معنا شود نه «نزد تو». نکتٔه ديگر آنکه همان طور که مى دانيد، «َانَۡت» در اين عبارت، ضمير فصل 
اين  به  مى رسانند.  را  حصر  يا  تأکيد  نوعى  به  که  هرچند  نکرد؛  معنا  مى توان  را  ضماير  اين گونه  است. 
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ترتيب، مى توان عبارت را اين گونه معنا کرد: «قطعاً تو همان بسيار بخشنده اى». ترجمٔه اّول صحيح و 
پذيرفتنى است. 

فعاليت يادگيرى
يکی از دروس سال سوم راهنمايی را مطابق روش های گفته شده در کالس درس 

برای ديگر دانشجويان تدريس کنيد.

آموزش قرآن در کشورهای اسالمی


