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سخنی چند با دبىران و دانش آموزان عزىز

حـىـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ِبـۡسـِم الـلٰـّ
ِه نـوٌر َو ِکـتـاٌب ُمـبـىـٌن ... َقـۡد جـاَءکُـۡم ِمـَن الـلٰـّ

ـالِم بَـَع ِرۡضـوانَـه و ُسـبَـَل الـسَّ ُه َمـِن اتَـّ ىَـۡهـدی ِبـِه الـلٰـّ
ۡذِنـه ی وِر ِبـاِ لُـمـاِت ِالَـی الـنُـّ َو ىُـۡخـِرُجـُهـمۡ ِمـَن الـظُـّ

َو ىَـۡهـدىـِهـم ِالـٰی ِصـراٍط ُمـۡسـَتـقـىـٍم
مائده ١٥ و ١٦

خدای بزرگ را سپاس می گوىىم که توفىق تألىف کتاب درسی مفردات قرآن کرىم را به ما عناىت 
فرمود در اىن قسمت به اختصار مطالبی درباره ی اهداف، موضوعات، محتوا و ساختار دروس و 
امىد است اىن توضىحات موجبات بهره گىری هرچه بىش تر از آن را  ارزش ىابی اىن درس ارائه می شود
فراهم آورد تا دانش آموزان عزىز در کنار ساىر دروس، با کتاب آسمانی قرآن بىش از پىش مأنوس شوند 
و به مدد آن، از نزدىکی به ظلمت های نفسانی و شىطانی رهاىی ىابند و به راه راست بندگی راهنماىی 

شوند

اهداف درس مفردات قرآن کرىم
با توجه به آموخته های قبلی دانش آموزان در دروس قرآن، دىنی و عربی، درس مفردات در 
آىات شرىفه ی قرآن کرىم،  تواناىی دانش آموزان در درک معنای عبارات و  تقوىت  صدد است ضمن 
آن ها را با معنای عمىق تر برخی از مفردات قرآن کرىم و کاربردهای مختلف آن ها در آىات شرىفه آشنا 
کند و هم چنىن با طرح سؤاالتی درباره ی مضامىن و موضوعات مرتبط با آىات، به تدرىج دانش آموزان 

اول



را با راه های تفکر و تدبر در قرآن آشنا سازد از اىن رو، می توان موارد ذىل را مهم ترىن اهداف اىن 
درس به شمار آورد:

١ــ آشناىی با معنای عمىق تر برخی از واژه های قرآن کرىم و معنای کاربردهای مختلف آن ها 
در آىات

٢ــ تقوىت تواناىی درک معنای عبارات و آىات قرآنی
3ــ تواناىی بهره گىری از شناخت واژه ها به منظور زمىنه سازی برای تفکر، تدبر و تفسىر آىات 

قرآن کرىم
٤ــ تقوىت انس با قرآن کرىم و بهره مندی مستمر از آن

موضوعات دروس
اىن کتاب دارای ١8 درس است که در آن ها حدود ٢7 موضوع قرآنی بررسی شده است 
اىن موضوعات با توجه به نىازهای اعتقادی، اخالقی و تربىتی دانش آموزان انتخاب شده اند هم چنىن 
تنوع، جذابىت، گستردگی و اهمىت آن ها در قرآن کرىم و عدم پرداختن مستقىم به اىن واژه ها در ساىر 

دروس رشته ی علوم و معارف اسالمی از دالىل دىگر انتخاب آن ها بوده است

محتوا و ساختار دروس
هر درس از بخش های زىر تشکىل شده است:

به اجمال، افق پىش   روی موضوع درس را نشان  ١ــ سرآغاز: هر درس مطلعی دارد که 
می دهد در اىن بخش اهمىت آن موضوع در زندگی انسان، قرآن کرىم، تارىخ تفکر بشری بىان می شود 

و به مهم ترىن پرسش ها درباره ی آن اشاره می شود
٢ــ شناخت واژه: در اىن قسمت معنای رىشه ی واژه ىا واژگان اصلی درس بىان می شود و 
گاهی با طرح سؤاالتی، از دانش آموزان می خواهىم کلمات هم خانواده ی واژه ی مورد بحث را در زبان 
فارسی راىج جست وجو کنند در اىن بخش دانش آموزان با موارد اشتراک اىن واژه ها با کاربردهای 

فارسی آن، درک معنای بهتر و نىز دقت در تفاوت کاربرد قرآن با فارسی بىشتر آشنا می شوند

دوم



٣ــ کاربرد در قرآن: در اىن بخش برخی از کلمات هم رىشه با موضوع درس که در آىات 
با استفاده از عبارات  تا دانش آموزان  ىا استعمال خاصی دارد، انتخاب شده است  نرفته  به کار  درس 

قرآنِی ارائه شده، معنای اىن مشتقات را حدس زده و وىژگی های صرفی آن ها را تشخىص دهند
٤ــ آىات شرىفه: اىن بخش متن اصلی درس است و شامل تعدادی از مهم ترىن آىات قرآن 
کرىم می باشد که تا حّد زىادی موضوع درس را تبىىن و تشرىح می کنند آىات در کتاب به صورت تقطىع 
بىش تر  معنای  با  تام گنجانده شده است دانش آموزان  در هر سطر ىک جمله ی  و معموالً  آمده  شده 
از فهرست  نمی دانند  احىاناً  را که  معنای کلماتی  آشنا هستند و می توانند  آىات  به کار رفته در  کلمات 
کلمات که در پاىان کتاب آمده است، جست وجو کنند دانش آموزان باىد اىن گونه کلمات را فرا گىرند 
اما ىادگىری معنای برخی از کلمات که در پاورقی صفحات آمده است الزامی نىست در آزمون های 
شفاهی و کتبی نىز اگر از آىاتی که دارای اىن گونه کلمات اند، پرسش شود، باىد معنای اىن کلمات در 

اختىار دانش آموزان قرار گىرد
٥  ــ تمرىنات: در قسمت پاىانی هر درس تمرىن های متنوعی آمده است اىن تمرىن ها بىش تر 
برای آموزش روش های تفکر و تدبر در آىات شرىفه و برقراری ارتباط مضامىن آن ها و استخراج پىام 
آىات طراحی شده است اىن تمرىن ها هم درباره ی آىات درس است و هم به برخی از آىات که در متن 
درس نىامده است، مربوط می شود در اىن تمرىن ها ترجمه ی آىات، به طور مستقىم خواسته نشده اما 
و  تمرىن ها  آىات الزم است چنىن  معنای  دانستن  غىرمستقىم  و  به طور ضمنی  تمرىنات،  انجام  برای 
پرسش هاىی، هم وقت کم تری را به خود اختصاص می دهند و هم به تدرىج به دانش آموزان می آموزند 
که هرگاه آىه ای را قرائت می کنند، باىد به طور مستقىم و بدون نىاز به طی کردن گام مستقلی به عنوان 
ترجمه، مفهوم آىه ی شرىفه را درک کنند البته اىن تواناىی ارزشمند، نتىجه ی انس و ارتباط مستمر با 

قرآن کرىم است

ارزش ىابی
ارزش ىابی باىد به گونه ای انجام شود که ىادگىری را عمق و وسعت بخشد پرسش های کالسی 
چه به صورت شفاهی و چه کتبی باىد به گونه ای طراحی شود که هم دانش آموزان و هم دبىر محترم با 
نقاط قوت و ضعف فعالىت های درسی انجام شده آشنا شوند و در صدد تقوىت نقاط قوت و جبران 

سوم



نقاط ضعف برآىند
مستمر  ارزش ىابی  نمره ی  می شود  انجام  پاىانی  و  مستمر  صورت  دو  به  معموالً  ارزش ىابی 
هر دانش آموز با توجه به مىزان فعالىت او در تالش گروهی در کالس، جدىت در فراىند تدرىس، حل 
تمرىن ها و برخی فعالىت های مرتبط دىگر در خارج از کالس و پاسخ به پرسش های کالسی و آزمون های 

دوره ای در طول هر نىم سال تعىىن می شود
انجام  اىن رشته  مقررات دروس  در چارچوب  و  کتبی  به صورت  هر درس  پاىانی  ارزش ىابی 

می شود در ارزش ىابی پاىانی، رعاىت الگوی زىر توصىه می شود
3 نمره ١ــ پرسش از مطالب مربوط به شناخت واژگان 
٤ نمره ٢ــ سؤاالت مربوط به جدول کاربرد در قرآن 
7 نمره 3ــ ترجمه ی آىات    
6 نمره ٤ــ پرسش های مشابه تمرىن های پاىانی در هر درس 

تذکر: پرسش های مربوط به بخش چهارم الگوی فوق نباىد به گونه ای باشد که دانش آموز به 
حفظ ىا ترجمه ی آىات مطرح شده در سؤال ملزم شود، بلکه باىد عبارات ىا آىاتی از قرآن کرىم ارائه 
شود و از دانش آموز، درباره ی آن ها مانند تمرىن های پاىانی هر درس، پرسش شود اىن عبارات و آىات 
می تواند نسبت به آن چه در دروس و تمرىنات آمده جدىد باشد؛ اما در اىن صورت اگر کلمه ىا ترکىبی 
در آن ها آمده که از سطح عموم دانش آموزان باالتر است ىا از کلماتی است که دانش آموزان ملزم به 

ىادگىری آن ها نبوده اند، معنای آن ها نىز باىد ذکر شود

٭٭٭
و  دبىران  نظر  درىافت  آماده ی  درسی  کتب  تألىف  و  برنامه رىزی  دفتر  قرآِن  گروه  ساىت 
عزىزان  همه ی  توجه  از  پىشاپىش  است  راهنماىی های الزم  ارائه ی  هم چنىن  و  گرامی  دانش آموزان 

سپاس گزاری می شود
   http ://quran-dept talif sch ir :نشانی ساىت گروه قرآن

چهارم


