بخ

ش اول

کلیات

1

آموزش قرآن در جست وجوی چیست؟

در آموزش و پرورش ،درس قرآن درصدد است به تدریج دانش آموزان به مهارت های پایه و اصلی
در استفاده از قرآن کریم دست یابند .این مهارت ها عبارت است از:
١ــ توانایی خواندن قرآن کریم
٢ــ توانایی درک معنای عبارات و آیات قرآن کریم
اولیه تدبر در قرآن کریم
٣ــ آشنایی با روش های ساده و ٔ
این سه مهارت باید به انس با قرآن کریم منجر شود .اصلی ترین رکن انس با قرآن کریم ،خواندن
حد
روزانه آیاتی از کالم الله مجید است ،به نحوی که این خواندن همراه با سه مهارت اصلی یادشده در ّ
ٔ
قابل قبول باشد.
بدیهی است که این سه مهارت اصلی و انس با قرآن کریم مانند اسکلت و ارکان اصلی یک
بناست .هرچند برپایی و ایستادگی یک بنا بر اسکلت و ارکان اصلی استوار است ،اما تا این اسکلت
با سایر اجزای ضروری یک ساختمان تکمیل و پوشانده نشود ،آن ساختمان برای سکونت و زندگی
قابلیت الزم را ندارد.
پایه تحصیلی اموری مانند شنیدن قرائت زیبای قرآن و
از این رو ،در آموزش قرآن متناسب با هر ٔ
عالقه مندی به قرائت زیبا و آهنگین ،آشنایی با مفهوم و مضمون پیام های قرآنی و ارتباط آنها با زندگی
ما ،آشنایی با برخی از داستان های قرآنی ،انجام فعالیت های جذاب و متنوع که زمینه ساز تقویت عالقه
به قرآن کریم و یادگیری آن است ،خواندن روزانه و مستمر قرآن و برخی امور دیگر ،همه با هم بنای
1
محکم و زیبای آموزش قرآن را می سازد.
دانش آموزان در درس قرآن ،با چه آموخته هایی وارد کالس اول متوسطه می شوند؟

دوره ابتدایی دستیابی به توانایی خواندن آرام و شمرده قرآن کریم
مهم ترین هدف آموزش قرآن در ٔ
از روی مصحف کامل آموزشی است .انتظار می رود عموم دانش آموزان کالس شما به این توانایی
مطالعه قسمت «چگونگی تقویت روخوانی قرآن دانش آموزان»
دست یافته باشند .در غیراین صورت ،با
ٔ
زمینه ارتقای توانایی موردنظررا فراهم آورید .البته این کار در
در همین کتاب ،در طی یکی دو جلسه ٔ
مطالعه آن قسمت بهتر می توانید نواقص دانش آموزان را
کنار آموزش دروس کتاب پیش می رود ،اما با
ٔ
«فلسفه آموزش قرآن در آموزش و پرورش»
شماره یک را با عنوان
1ــ برای آشنایی با موضوع آموزش عمومی قرآن می توانید پیوست
ٔ
ٔ

که در آخر همین کتاب آمده است ،مطالعه کنید.

2

شناسایی و جبران کنید.
دوره ابتدایی با معنای برخی کلمات ساده و آشنای قرآن کریم که در فارسی
ضمناً دانش آموزان در ٔ
نیز رایج است آشنا شده اند و آموخته اند که برخی ترکیب ها و عبارات ساده ،کوتاه و زیبای قرآن کریم
زمینه بسیار مناسبی را برای آموزش بخش مفاهیم (درک معنا) کتاب سال هفتم
را معنا کنند .این امر ٔ
فراهم آورده است.
دوره ابتدایی ،آشنایی و یادگیری پیام های
یکی از بخش های جذاب و ارزشمند آموزش قرآن در ٔ
قرآنی و کاربردهای عملی آنها در زندگی است .این بخش زمینه ساز یکی از فعالیت هایی است که در
دوره متوسطه نیز آمده است.
کتاب های جدید آموزش قرآن ٔ
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اهداف آموزش قرآن در دوره متوسطۀ اول
ردیف قلمرو

1

سال هفتم

سال هشتم

ـ آشنایی با ویژگی های مهم رسم الخط ـ آشنایی با حروف خاص عربی

مصحف کامل

ـ آشنایی با معنای برخی کلمات

پرکاربرد قرآن کریم

ـ آشنایی با برخی آداب ظاهری و

درباره ترجم ٔه زیباتر و
پرکاربرد
ٔ

ـ آشنایی با نمونه هایی از:

ـ آشنایی با نمونه هایی از:

ب) پیام های قرآنی

ب) پیام های قرآنی

ساده قرآنی
ـ تشخیص کلمات ٔ

پرکاربرد قرآن کریم

ـ آشنایی با برخی از آداب ظاهری و

باطنی تالوت قرآن کریم

ـ آشنایی با نمونه هایی از:

الف) اعجاز قرآن کریم

ب) پیام های قرآنی

ج) تأثیر قرآن بر زندگی فردی و

باطنی تالوت قرآن کریم

١

که در زبان فارسی یکسان تلفظ

ـ آشنایی با معنای برخی از کلمات

هم خانواده و ریش ٔه آنها

شناختی الف) اعجاز قرآن کریم

ج) تأثیر قرآن بر زندگی فردی و

ـ آشنایی با برخی قواعد مهم
تجویدی قرائت قرآن

می شوند.

پرکاربرد قرآن کریم

سال نهم

ـ آشنایی با معنای برخی کلمات
ـ آشنایی با برخی نکات ساده و
دقیق تر عبارات قرآنی

الف) اعجاز قرآن کریم

ج) تأثیر قرآن بر زندگی فردی و

اجتماعی مسلمانان و سایر جوامع

اجتماعی مسلمانان و سایر جوامع

د) جایگاه رفیع قرآن در نزد

د) جایگاه رفیع قرآن در نزد

ـ شناخت قرآن از دیدگاه اهل

ـ شناخت قرآن از دیدگاه

بشری

اجتماعی مسلمانان و سایر جوامع

بشری

د) جایگاه رفیع قرآن در نزد

اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان

بشری

اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان
ـ شناخت قرآن از دیدگاه اهل بیت

بیت علیهم السالم و اهل بیت

علیهم السالم و اهل بیت علیهم السالم علیهم السالم از دیدگاه قرآن کریم

از دیدگاه قرآن کریم

اهل بیت علیهم السالم و اهل بیت

علیهم السالم از دیدگاه قرآن کریم

دوره متوسطه اول به پیوست شماره دو مراجعه کنید.
١ــ برای آشنایی با رویکرد و اصول حاکم بر برنامه آموزش قرآن ٔ
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سال هفتم

ردیف قلمرو

ـ توانایی روان خوانی قرآن کریم از

ـ توانایی معنا کردن عبارات و آیات

ـ توانایی تلفظ حروف خاص عربی ـ توانایی معناکردن عبارات و آیات

قرآن کریم شامل کلمات پرکاربرد از
طریق ترجمه کلمه به کلمه آنها

روی مصحف کامل

روی مصحف کامل

به ویژه در اذکار نماز

قرآن کریم شامل کلمات پرکاربرد،

ـ توانایی معنا کردن عبارات و آیات از طریق ترجمه کلمه به کلمه آنها

مهارتی ـ توانایی معنا کردن کلمات هم خانواده قرآن کریم شامل کلمات پرکاربرد از ـ توانایی تلفظ حروف خاص عربی
ساده
با بهره گیری از برخی قواعد ٔ
عربی مانند عالئم جمع سالم ،جمع
مکسر و …

ـ توانایی معنا کردن صیغه های

ـ توانایی معناکردن صیغه های

پرکاربرد فعل ماضی و مضارع در پرکاربرد فعل امر در قرآن ،براساس

ـ توانایی در تلفظ حروف خاص عربی قرآن ،براساس آموخته های درس

ـ عالقه به بزرگداشت ،تکریم و احترام ـ عالقه به قرائت زیبا و صحیح

ـ عالقه به قرائت زیبا و صحیح

به قرآن کریم

عربی

قرآن کریم

قرآن کریم

ـ عالقه به قرائت زیبا و صحیح قرآن

ـ عالقه به فهم معنای عبارات و

ـ عالقه به آشنایی با زندگی و

قرآن کریم

ـ عالقه به رعایت آداب تالوت

مفسران ،اندیشمندان و هنرمندان

ـ عالقه به رعایت آداب تالوت

ـ عالقه به شرکت در فعالیت های
مختلف قرآن

نگرشی

طریق ترجمه کلمه به کلمه آنها

به ویژه در اذکار نماز

آموخته های درس عربی

به ویژه در قرائت نماز

٣

سال هشتم

ـ توانایی روان خوانی قرآن کریم از ـ توانایی روان خوانی قرآن کریم از

روی مصحف کامل

٢

سال نهم

آیات و کسب آموزه های قرآنی
قرآن کریم

اندیشمندان و هنرمندان قرآنی.

ـ عالقه به شرکت در فعالیت های

ـ عالقه به آشنایی با زندگی و

ـ عالقه به استفاده از رسانه های

ـ عالقه به بهره مندی از آموزه های

قرآن کریم در زندگی

مختلف قرآنی

خدمات برخی از قاریان ،حافظان ،قرآنی و شرکت در فعالیت های

ـ عالقه به درک معنای عبارات و آیات مفسران ،اندیشمندان و هنرمندان
و کسب آموزه های قرآنی

قرآنی

ـ عالقه به شرکت در فعالیت های

ـ عالقه به آشنایی با زندگی و خدمات مختلف قرآنی
برخی از قاریان ،حافظان ،مفسران،

خدمات برخی از قاریان ،حافظان،

قرآنی

متنوع مراکز قرآنی

ـ عالقه به آشنایی بیشتر با

ـ عالقه به بهره مندی از آموزه های آموزه های قرآنی و فهم عبارات و

قرآن کریم در زندگی

آیات قرآن کریم

ـ عالقه به بهره مندی از آموزه های

قرآن کریم در زندگی
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ساختار و محتوای کلی کتاب های آموزش قرآن دورۀ متوسطۀ اول

کتاب آموزش قرآن در هریک از سه سال تحصیلی این دوره ،از دوازده درس تشکیل شده است.
جلسه کامل ( ٩٠دقیقه ای) آموزش داده می شود .ساختار و محتوای
هر درس طی دو هفته یعنی دو
ٔ
کلی هر درس به شرح زیر است.

جلسۀ اول

١ــ متن کامل دو صفحه از مصحف شریف :برای تقویت مهارت روان خوانی قرآن کریم،
جلسه اول هر درس ،تمرین قرائت دو صفحه از قرآن کریم درنظر گرفته شده است .قابل ذکر است
در
ٔ
دوره ابتدایی و متوسطه ،سعی بر این است که تمرین قرائت قرآن
با توجه به ٔ
برنامه کلی آموزش قرآن در ٔ
سوره یونس تا پایان قرآن کریم برای
دوره ابتدایی انجام شود ،و از آغاز
از آغاز تا پایان
ٔ
سوره توبه در ٔ
ٔ
جلسه اول هر درس ،دو صفحه از قرآن در کتاب درسی آمده است
متوسطه اول منظور گردد .در
دوره
ٔ
ٔ
ٔ
جلسه آینده هر روز یک صفحه از قرآن را در خانه می خوانند .به این ترتیب در هر
و دانش آموزان تا
ٔ
جلسه اول هر درس ،دو صفحه از
هفته ،حدود هفت صفحه از قرآن خوانده و تمرین می شود ،که در
ٔ
این هفت صفحه در کالس و از روی کتاب درسی تدریس و تمرین می شود.
ضمناً دانش آموزان ،همراه با کتاب درسی یک لوح فشرده ( )DVDنیز دریافت می کنند .این
لوح حاوی متن کامل قرآن کریم و قرائت ترتیل استاد منشاوی و استاد پرهیزکار است .دانش آموزان
صفحات قرآنی را که در خانه تمرین می کنند ،عالوه بر کتاب درسی باید از این لوح مشاهده کرده و قرائت
مورد  نظر خود را از هریک از دو قاری گوش دهند .روش کامل استفاده از لوح فشرده و نیز روش
تدریس و تمرین قرائت به طور کامل در همین بخش کلیات خواهد آمد.
در بخش آموزش قرائت ،تلفظ صحیح حروف خاص عربی و برخی قواعد مهم تجوید نیز به
شیوه ساده آموزش داده شده است.
٢ــ بخش مفاهیم (آموزش درک معنا) :در هر جلسه بخشی نیز برای آموزش مفاهیم (درک
معنا) درنظر گرفته شده است .معموال ً این بخش از دو یا سه فعالیت شامل کامل کردن جدول کلمات،
معنا کردن ترکیب ها و عبارات ساده ای از آیات و… تشکیل می شود .روش تدریس کامل این بخش نیز
در قسمت روش تدریس خواهد آمد.
٣ــ انس با قرآن در خانه :سومین قسمت از محتوای هر جلسه ،تکلیف «انس با قرآن در
خانه» است .این تکلیف چهار تمرین دارد.
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جلسه
تمرین اول :خواندن صفحات قرآنی مشخص شده به میزان روزانه یک صفحه ،از یک
ٔ
جلسه بعد.
درس قرآن تا
ٔ
ترجمه برخی از عبارات و آیات درس
تمرین دوم :تکمیل
ٔ
تمرین سوم :جستوجوی برخی ترکیبها و عبارات ساده که دانشآموز میتواند آنها را معنا کند.
تمرین چهارم :جست وجوی یک پیام قرآنی .قابل ذکر است دانش آموزان با پیام قرآنی در
دوره ابتدایی آشنا شده اند ،و می توانند از صفحه هایی که مشخص شده ،حداقل یک پیام زیبا و کوتاه
ٔ
قرآنی یافته و آن را معنا کنند.

جلسۀ دوم

جلسه اول است ،با این تفاوت که به جای دو صفحه از
جلسه دوم ،هر درس مانند
محتوای
ٔ
ٔ
بقیه بخش ها از جمله تکلیف «انس با قرآن در خانه» کامال ً مانند
قرآن  کریم ،یک صفحه آمده استٔ .
جلسه دوم بخشی به عنوان «شناخت» درنظر گرفته شده است که توضیحات
جلسه اول است .در پایان
ٔ
ٔ
آن ،خواهد آمد.

تعرىف ،اهمىت و جاىگاه اجزاى اصلى آموزش قرآن

براى دستىابى به اهداف مورد نظر ،محتواى آموزش از اجزاى خاصى تشکىل مى شود .در اىن
قسمت تعرىف ،اهمىت و جاىگاه اجزاى مختلف محتواى آموزش قرآن بىان مى گردد.
محتواى آموزش قرآن از سه بخش اساسى قرائت ،مفاهىم و شناخت قرآن تشکىل مى شود.

الف ــ قرائت

برنامه
براى قرائت ممکن است تعارىف مختلفى ارائه شود .در اىن قسمت ،به توضىح آنچه در ٔ
آموزش عمومى قرآن موردنظر است ،مى پردازىم.
منظور از قرائت قرآن کرىم ،خواندن کلمات و عبارات قرآنى از روى کتاب درسى ىا مصحف
شرىف است .معموال ً خواندن قرآن از بخش خوانى و شمرده خوانى آغاز مى شود و تا خواندن به صورت
حد شمرده خوانى و آرام ،به روخوانى و
روان و با سرعت معمولى ادامه مى ىابد .گاهى از خواندن در ّ
از خواندن با سرعت معمولى به روان خوانى قرآن کرىم ىاد مى شود.
دوره ابتداىى ،منظور از قرائت در اىن دوره ،کسب مهارت
با توجه به اهداف آموزش قرآن در ٔ
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دوره متوسطه
روان خوانى آىات مندرج در کتاب درسى و شمرده خوانى از روى مصحف شرىف و در ٔ
اول ،منظور از قرائت قرآن کسب مهارت روان خوانى قرآن کرىم است.
قرائت صحىح و فصىح ،واجد وىژگى هاى دىگرى چون تلفظ صحىح حروف خاص عربى ،رعاىت
احکام تجوىد ،وقف و ابتدا ،صوت و لحن نىز است؛ اما در آموزش عمومى قرآن ،اتخاذ تدابىرى چون
زمىنه
برانگىختن دانش آموزان به استماع نوارهاى قرائت آموزشى در کالس درس و خارج از آنٔ ،
انگىزه آنان را به ىادگىرى کامل تر قرائت قرآن فراهم مى آورد.
افزاىش عالقه و
ٔ
در بخش هاى آىنده در اىن زمىنه و نىز چگونگى تشوىق دانش آموزان به فعالىت هاى افزون بر
برنامه اصلى در آموزش قرائت ،توضىحات کافى ارائه خواهد شد.
ٔ
اهمىت و ضرورت آموزش قرائت :بدىهى است آشناىى و انس گرفتن با هر کتاب از خواندن آن
آغاز مى شود .از آن جا که قرآن کرىم ،کالم الهى است ،همواره بر خواندن آن تأکىد شده است .در واقع،
حتى اگر اىن خواندن بدون درک معنا باشد ،داراى آثار تربىتى و اخالقى است و ىاد خدا را به همراه دارد.
از اىن رو ،آموزش قرائت از آغاز آموختن قرآن تا دست ىابى به حداقل مهارت هاى موردنظر ضرورى
است و هم چنىن در هىچ ىک از مراحل آموزش و برنامه ها و فعالىت هاى قرآنى نباىد نادىده گرفته شود.
دوره متوسطه
در ٔ
برنامه جدىد آموزش قرآن ،اهداف به صورت جامع موردنظر است و به وىژه در ٔ
ساده قرآن کرىم و درک آن ها تأکىد مى شود ،و آموزش
اول ،بر کسب تواناىى معنا کردن عبارت ها و آىات ٔ
جدى و ارزشمند خود را دارد .اىن دو مهارت اصلى (قرائت و مفاهىم) که در آموزش
قرائت نىز جاىگاه ّ
عمومى قرآن دو روى ىک سکه اند ،باىد به طور متوازن مورد توجه قرار گىرند و از افراط و تفرىط در
هر ىک پرهىز شود.
درباره اهمىت و جاىگاه آموزش قرائت قرآن به کتاب روش آموزش
براى کسب اطالعات بىش تر
ٔ
وىژه مراکز تربىت معلم کُد  6011صفحات  15و  16مراجعه کنىد.
دوره ابتداىىٔ ،
قرآن ٔ

ب ــ مفاهىم

تعرىف :در اىن آموزش ،منظور از مفاهىم ،درک معناى آىات و عبارات قرآنى است ،نه مطالب و
الزمه درىافت مطالب و معارف قرآن کرىم است.
معارف قرآن کرىم؛ هر چند که درىافت معناى عبارات و آىاتٔ ،
تفاوت «مفاهىم» با «ترجمه» :گرچه منظور از مفاهىم ،به نوعى همان ترجمه است ولى آنچه
از مفاهىم موردنظر است ،با ترجمه به معناى راىج آن تفاوت هاىى دارد که در اىن جا به مهم ترىن آن ها
اشاره مى شود.
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ترجمه ىک ىا چند
اولىه ىک عبارات ،مقدم بر ترجمه است .معموال ً پىش از
ٔ
1ــ درک معناى ٔ
عبارت ،مفهوم آن ،درک شده و سپس به زبان دوم ترجمه مى شود .اگر ترجمه هاى متفاوت قرآن کرىم را با
ىک دىگر مقاىسه کنىم ،متوجه مى شوىم که در بىش تر آىات ،مفاهىمى که مترجمان درک کرده اند ،ىکسان ىا
بسىار نزدىک به هم اند ولى ترجمه هاى آن ها با ىک دىگر متفاوت است؛ زىرا هر مترجم براى بىان مفهومى
که درک کرده است ،لغات خاصى را به خدمت مى گىرد و با توجه به مىزان تسلطى که به زبان دوم (مقصد)
دارد و برخى دالىل دىگر ،ساختار خاصى را برمى گزىند اما در بحث آموزش مفاهىم ،اولىن معناى صحیحی
که از ىک عبارت درک مى شود ،موردنظر است .اىن معنا معموال ً به صورت تحت اللفظى بىان مى گردد.
2ــ در ترجمه به معناى راىج آن ،انتظار مى رود مترجم با تسلط کاملى که به زبان اول (مثال ً قرآن
حد ممکن ظراىف و لطاىف ىک عبارت را در
کرىم) و زبان دوم یا همان زبان مقصد (مثال ً فارسى) دارد ،تا ّ
ترجمه
درباره قرآن که کالم الهى و مافوق بشر است بلکه در
ترجمه لحاظ کند؛ هر چند که اىن امر نه تنها
ٔ
ٔ
وظىفه مترجم است که در اىن زمىنه تا آن جا که
متون ادبى نىز به طور کامل عملى نىست .به هر حال ،اىن
ٔ
مى تواند ،تالش کند.
ترجمه قرآن که ىک کار بسىار فنى ،دقىق و نىازمند تواناىى خاص
ممکن است اىن سؤال پىش آىد
ٔ
دوره متوسطه اول قابل دست ىابى است .پاسخ اىن است
علمى و ادبى است ،چگونه براى دانش آموزان ٔ
اولىه عبارت هاى قرآنى است که عمدتاً از راه
که اوال ً آموزش مفاهىم به ٔ
منزله دست ىابى به مفهوم و معناى ٔ
مىسر مى شود و در چنىن ترجمه اى ،ظراىف و لطاىف و زىباىى هاى ادبى موردنظر
ٔ
ترجمه تحت اللفظى ّ
نىست .ثانىاً در اىن آموزش ،تأکىد اصلى بر معنا کردن آن دسته از آىه ها و عبارت هاىى از قرآن است که
ساده نحوى و نىز کلمات ساده و پرکاربرد دارند.
عموماً ساختار ٔ
بىان اىن نکته در اىن جا مفىد است که قرآن کرىم تقرىباً داراى  78.000کلمه است .اىن تعداد کلمات،
کلمه غىرتکرارى تشکىل مى شود که هر کلمه از آن ،حداقل ىک بار در قرآن به کار رفته
از حدود ٔ 11.000
است .نکته قابل توجه اىن که کمتر از  1000کلمه از اىن یازده هزار کلمه حدود  70درصد کل کلمات
قرآن را تشکىل مى دهند؛ ىعنى ،با آموختن معناى اىن کلمات ،قرآن آموز به طور متوسط ،مى تواند معناى
بىش از دو سوم کلمات هر صفحه از قرآن کرىم را درک کند .البته مطلب ىاد شده به اىن معنا نىست که او
مى تواند به طور متوسط بىش از دو سوم آىه ها و عبارت هاى قرآن را معنا کند ــ   چون مى دانىم براى معنا
کردن ىک عبارت ىا ىک جمله ،به دانستن مطالبى بىش از معناى کلمات نىاز دارىم ــ ولى پر واضح است که
اوالً ،درک معناى اىن حجم از کلمات به کار رفته در قرآن بسىار شوق  برانگىز است؛ و ثانىاً ،با روشى که در
زمىنه معنا کردن عبارت ها و
ضمن آن ،اىن تعداد کلمه آموزش داده مى شود ،قرآن آموز با نکات مهمى در ٔ
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آىه ها نىز آشنا مى شود و به اىن وسىله مى تواند حداقل نىمى از عبارت ها و آىه هاى قرآن کرىم را معنا کند.
پس در اىن جا منظور از آموزش مفاهىم ــ در سطح آموزش عمومى و به عنوان سواد قرآنى ــ
دست ىابى به درک معناى حدود  70درصد کلمات کل قرآن کرىم است که تواناىى معنا کردن حداقل
نىمى از عبارت ها و آىه هاى قرآن کرىم را براى قرآن آموز به ارمغان مى آورد.
شاىان ذکر است که کلمه ها و عباراتى که در قرآن کرىم بىش تر ذکر شده اند اوالً ،از ساختار
ساده ترى برخوردارند و ثانىاً ،به دلىل تکرار زىاد ،مهم ترىن بخش معارف اساسى قرآن را شامل مى شوند؛
به عبارت دىگر ،سازماندهى آموزش مفاهىم براساس لغات پرکاربرد ،به طور غىرمستقىم ،آموزش معارف
اساسى قرآن را نىز شامل مى شود و قرآن آموز مى تواند معارف اساسى دىن را به طور مستقىم از قرآن
درىافت کند که اىن موضوع بسىار مهم و ارزشمند است.
ىگانه قرآن کرىم سخنى نىست؛ زىرا اىن،
اهمىت و ضرورت آموزش مفاهىم :در اهمىت و جاىگاه ٔ
آخرىن و تنها کتاب الهى است که به دور از هرگونه تغىىر و تحرىف و در صىانت و سالمت کامل در اختىار بشرىت
همه انسان ها نور و هداىت و براى مؤمنان موعظه ،شفا و رحمت است1؛ اما سخن اىن است
است و تا ابد براى ٔ
که آىا عموم مردم ــ حتى غىرمسلمانان وغىرعرب زبانان ــ راهى به استفاده از اىن رحمت بى کران الهى دارند؟
پاسخ با قاطعىت تمام مثبت است و اگر جز اىن بود ،عظمت و اعجاز اىن کتاب الهى مورد تردىد قرار مى گرفت؛
در حالى که هرگز چنىن نىست .شاىد به سبب عظمت و عمق بى پاىان قرآن ،دست ىابى به معارف و حقاىق آن
بسىار دور و مشکل به نظرآىد اما عظمت و اعجاز قرآن در اىن است که همچون ساىر آىات الهى که هستى
همه انسان ها
آکنده از آن هاست ،ظاهر و باطن دارد .ظاهر آن چون آفتاب تابان و آب زالل و نسىم روح بخشٔ ،
را حىات ،طراوت و امىد مى بخشد و از سوى دىگر ،ژرفاى آن پاىان ناپذىر است .معصومىن ــ علىهم السالم ــ
در رواىات خود ،به زىباىى براى قرآن چهار رتبه بىان کرده اند« :عبارات» براى عموم مردم« ،اشارات» براى
گروه خاصى از مردم (شاىد افراد متخصص و دانشمند)« ،لطائف» براى اولىا و «حقاىق» براى انبىا.2
متن رواىت از حضرت امام حسىن (ع) و حضرت امام جعفر صادق علىهماالسالم به اىن گونه
نقل شده است.
ِ
ِ
ِ
شىـاء
ـتـاب اللّٰه َع َّـز َو َج َّـل َع ٰ
ک ُ
ـلى َارب َ َـعـة َا َ
عـلَى ِالعـبار ِة و ِ
ـطائ ِف والـح ِ
االشار ِة و ال َّل ِ
ـقائ ِق؛
َ
َ َ
َ َ
َ َ
ـقائـق ِلال َِنبـىاءِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الح ُ
شار ُة لـل َخ ّ
واص َوالـ َّلطائ ُـف لال َولىاء َو َ
ـبار ُة ل َ
ـلـعوامِ َواال َ
فَالـع َ
(بحاراالنوار ،ج  ،92ص  20رواىت  18و ص  ،103رواىت )81
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1ــ یونس57:
شماره یک (سواد قرآنی چیست؟) مراجعه کنید.
پیوست
به
موضوع
این
با
بیشتر
آشنایی
2ــ برای
ٔ

آموزش مفاهىم بر آن است که عموم مردم را به سوى درک عبارت هاى قرآن کرىم رهنمون شود.
فاىده آموزش مفاهىم را به عنوان جزئى از آموزش عمومى قرآن ،مى توان
به طور خالصه ،ضرورت و ٔ
به اىن ترتىب برشمرد:
همه مردم باىد تواناىى
1ــ با توجه به تأکىدات بسىار دو منبع مهم دىنى ــ ىعنى قرآن و سنت ــ ٔ
اولىه عبارت ها و آىه هاى قرآنى را داشته باشند.
درک معناى ٔ
2ــ آموزش و ىادگىرى در صورتى جذاب و برانگىزنده است که طبىعى و معنادار باشد .ىادگىرى
قرآن کرىم هر چند به خودى خود ارزشمند و داراى جاذبه هاى بسىار است ولى اگر براى مدتى طوالنى
برای فراگیر از درک و معنا تهى باشد ،به تداوم و تأثىر آن نمى توان امىد بست .بى جهت نىست که بسىارى
از مربىان و معلمان آموزش قرآن ،بر اىن باورند که دانش آموزان معموال ً آموزش قرآن را با عالقه شروع
عالقه اولىه ،محصول
مى کنند ولى پس از مدتى نه چندان طوالنى ،اىن عالقه و انگىزه کاهش مى ىابد.
ٔ
فرهنگ خانواده و جامعه است که به قرآن و آموزش آن اهمىت مى دهد ولى اگر فراىند آموزش به شکلى
عالقه اولىه رو به کاستى مى گذارد.
طبىعى ،معنادار و جذاب طى نشود،
ٔ
3ــ آموزش مفاهىم در کنار آموزش قرائت ــ که در واقع روى دىگر یک سکه در آموزش قرآن
است ــ موجب تنوع در آموزش مى شود و کالس درس را از ىک نواختى و کسالت خارج مى کند.
تذکر اىن نکته در اىن جا مفىد است که مکمل بودن قرائت و مفاهىم نسبت به ىک دىگر ،همىشه باىد مورد
توجه دبىران محترم باشد و تا حد ممکن ،از کاربرد روش هاىى که به نوعى اىن دو امر را از ىک دىگر جدا
مى کنند ،پرهىز شود؛ بر اىن اساس ،به کارگىرى شىوه هاىى که الزم و ملزوم بودن اىن دو بخش آموزش
را بهتر نشان مى دهد ،ضرورت دارد .در اىن باره ،به تفصىل سخن خواهىم گفت.

پ ــ شناخت قرآن

از آن جا که انس با قرآن کرىم و عالقه مندى به ىادگىرى آن ،هم در سواد قرآنى و هم در اهداف
دوره متوسطه اول لحاظ شده است ،باىد براى دست ىابى به اىن هدف مهم ،از مطالب
آموزش قرآن در ٔ
و شىوه هاى متنوع و جذاب بهره برد .آموزش قرائت و مفاهىم قرآن در دست ىابى به هدف ىادشده نقش
مهمى دارد ولى انس با قرآن کرىم و عالقه مندى به ىادگىرى آن ،نىازمند تالش بىشترى است .به اىن
درباره قرآن کرىم ارائه شده است .در اىن
منظور ،در دروس آموزش قرآن ،مطالب متنوع و جذابى
ٔ
ارائه اطالعات گوناگون ،دانش آموزان با جاىگاه منحصر به فرد قرآن کرىم
مباحث ،سعى بر آن است که با ٔ
مطالعه اىن مطالب
در اسالم و نقش آن در هداىت و اصالح جوامع بشرى آشنا شوند .دانش آموزان با
ٔ
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عامه مردم،چگونه در
همه مسلمانان اعم از دانشمندان ،هنرمندان و ٔ
مى آموزند که در طول تارىخ اسالمٔ ،
کشف و گسترش معارف ،علوم و زىباىى هاى قرآن اهتمام داشته اند و در اىن راه چه آثار علمى و هنرى
ماندگارى از خود به جاى گذاشته اند.
«مجله قرآنى» مى توان نام برد ،موجب شناختى جدىدتر و عمىق تر
اىن مجموعه که از آن به عنوان
ٔ
از قرآن مى شود و اىن شناخت ،نگرش و رفتارى جدىد نسبت به قرآن کرىم را برمى انگىزد.
به اىن موضوعات متناسب با آىات مندرج در دروس ،در بخش «شناخت قرآن» توجه شده است.
آشناىى با برخى از آىات خاص قرآن کرىم ،برخى معارف ارزشمند قرآن ،قرآن در کالم معصومىن
توسعه فرهنگ قرآن با خلق آثار
ـ علىهم السالم ـ و جاىگاه اىشان در قرآن ،اهتمام مسلمانان در حفظ و
ٔ
ارزشمند علمى و هنرى در طول تارىخ ،برخى از شکل هاى اعجاز قرآن ،قرآن در نگاه و کالم اندىشمندان
غىرمسلمان ،تأثىرات ژرف قرآن بر زندگى فردى و اجتماعى مسلمانان و …
همه اىن مطالب در قالب داستان ،شعر ،خاطره ،مصاحبه ،گزارش و … ارائه شده است.
ٔ
بسته آموزشی درس قرآن

برای آشنایی بیشتر با اهداف ،ضرورت و ویژگی های بسته آموزشی درس قرآن می توانید به
صفحات  ٥٥تا  ٦٣کتاب مبانی و روش های آموزش قرآن در دوره راهنمایی ،کد  ،1008/٢ویژه مراکز
تربیت معلم ،مراجعه کنید.
در اینجا با توجه به ضرورت رعایت اختصار متذکر می شویم که عالوه بر کتاب درسی و کتاب
راهنمای معلم ،یک حلقه لوح فشرده ( )DVDمتن کامل قرآن کریم همراه با قرائت ترتیل آن در اختیار
دبیران و دانشآموزان عزیز قرار گرفته است تا در کالس درس و نیز در خارج از کالس از آن استفاده کنند.
ویژگی های لوح فشرده قرآن کریم
این لوح ( )DVDحاوی متن کامل قرآن کریم و قرائت ترتیل استاد منشاوی و استاد پرهیزگار
است .هر سال تحصیلی این  DVDهمراه با کتاب درسی دانش آموزان در اختیار ایشان قرار می گیرد.
این لوح فشرده دارای قابلیت ها و ویژگی های زیر است:
١ــ متن کامل قرآن کریم را صفحه به صفحه ،با رسم الخط کم عالمت مطابق رسم الخط کتاب
شیوه مرکز طبع و نشر قرآن کریم نمایش می دهد.
درسی و ٔ
شماره هر صفحه ،متن آن قابل دسترسی است.
٢ــ با مشخص کردن
ٔ
٣ــ کاربر می تواند برای قرائت هر آیه ،یکی از دو قاری دلخواه خود را انتخاب کند و هر زمان
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که خواست با تغییر الزم ،قرائت قاری دیگر را گوش کند.
بقیه صفحه متمایز و مشخص می شود.
٤ــ هر جمله ای که قرائت شود با تغییر رنگ از متن ٔ
٥ــ با هر کلیک می توان قرائت هر جمله را به دفعات مورد نظر ،گوش کرد.
جمله موردنظر در هر صفحه قرائت آن عبارت را
٦ــ کاربر می تواند با کلیک روی هر آیه یا ٔ
گوش کند.
٧ــ در صورت عدم دسترسی به رایانه ،می توان با استفاده از دستگاه های  DVDخوان ،از همین
لوح فشرده ،قرائت آیات را بدون نمایش صفحات قرآن ،گوش کرد.
آشناىى خانوادۀ محترم دانش آموزان با برنامۀ آموزش قرآن و نقش حماىتى آن ها

خانواده و مدرسه از مؤثرترىن نهادهاى جامعه در تعلىم و تربىت کودکان و جوانان هستند و هرچه
اىن دو کانون مهم نقش خود را بهتر اىفا کنند و از هماهنگى بىشترى برخوردار باشند ،دست ىابى به
اهداف تعلىم و تربىت با موفقىت بىشترى همراه خواهد بود .در اىن مىان ،ارتباط خانه و مدرسه زمىنه ساز
آشناىى هرچه بىشتر اىن دو کانون و به وجود آمدن هماهنگى مطلوب مىان آن هاست.
بسىار مناسب است در آغاز و ىا در حىن سال تحصىلى ،به کمک مدىر مدرسه ،از والدىن
درباره برخى از دروس ،به وىژه درس قرآن و نقش حماىتى والدىن از اىن
دانش آموزان دعوت کنىد تا
ٔ
همه مراحل زندگى براى عموم افراد
درس گفت وگو شود .از آن جا که آموزش قرآن و انس با آن در ٔ
جلسه اولىا ،مى توانىد
جامعه الزم است ،خانواده ها ـ به وىژه مادران ـ از اىن امر استقبال مى کنند .در
ٔ
با استفاده از پىش گفتار کتاب دانش آموزان مطالب زىر را طرح کنىد.
1ــ توصىه به والدىن براى خواندن دقىق پىش گفتار کتاب
دوره ابتداىى و مهارت هاى مورد انتظار کسب شده و چگونگى
2ــ بىان اهداف آموزش قرآن در ٔ
جبران برخى عقب افتادگى هاى احتمالى.1
درباره موضوع مفاهىم
دوره متوسطه اول و توضىح بىشتر
ٔ
3ــ بىان مهم ترىن اهداف آموزش قرآن در ٔ
و بىان تعرىف ،ضرورت و روش هاى کسب تواناىى معنا کردن عبارات و آىات ساده و پرکاربرد قرآن کرىم
  4ــ توصىه به استفاده از لوح فشرده قرائت آىات کتاب درسى ،سایر لوح های فشرده قرائت قرآن،
استفاده از آن ها در خانه
کتاب ها ،مجالت و  CDهاى مناسب آموزش قرآن و توصىه به
ٔ
1ــ در اىن باره در بخش کلىات همىن کتاب توضىح داده شده است؛ براى آشناىى بىشتر ىک بار دىگر مطالب آن قسمت را مطالعه کنىد.
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 5ــ عموم مطالب و بخش هاى کتاب آموزش قرآن براى والدىن نىز مفىد است .اىن عزىزان
بامطالعه کتاب درسى و حتى انجام دادن برخى از تمرىن هاى آن ،ضمن ارتقاى تواناىى هاى
مى توانند
ٔ
درباره قرآن کرىم ،آمادگى بىشترى براى کمک به فرزند خود پىدا کنند .ضمناً به اىشان تذکر دهىد
خود
ٔ
که راهنماىى فرزندان براى دست ىابى به پاسخ سؤال ها و حل کردن تمرىن ها ،همواره از بىان مستقىم
پاسخ کارسازتر است.
  6ــ نظارت بر کار دانش آموزان هنگام انجام دادن تمرىن هاى مربوط به درس قرآن در خانه و
تشوىق کردن آنان براى انجام دادن خوب و به موقع آن ها
  7ــ آشنا ساختن والدىن با انواع فعالىت هاى قرآنى خارج از کالس ــ که در پىش گفتار کتاب
زمىنه الزم براى
دانش آموزان به مهم ترىن آن ها اشاره شده است ــ و ترغىب فرزندان و فراهم آوردن ٔ
استفاده از برخى از آن ها مانند شرکت در کالس ها و فعالىت هاى دارالقرآن ،مسابقات قرآن و …
همه دروس و به وىژه درس قرآن و دىنى ،به عالىق،
    8ــ به والدىن متذکر شوىد که همىشه و در ٔ
عالقه
استعداد ،و ظرفىت فرزند خود توجه داشته باشند و سعى کنند بىش از هرچىز به افزاىش انگىزه و
ٔ
آن ها به اىن گونه دروس بپردازند و در صورت عدم اظهار عالقه ،از سخت گىرى بپرهىزند و به ىادگىرى
درحد ضرورت و ّ
اقل آن اکتفا کنند.
جلسه دىگر
9ــ دعوت از والدىن در مواقع ضرورى براى تذکرات خاص و نىز برگزارى ىکى دو
ٔ
در طول سال تحصىلى براى ىادآورى و بىان برخى تذکرات ضرورى ،مفىد است.
عالقه والدىن ،مى توانىد به صورت هفتگى ىا هرچند
10ــ در صورت امکان و با توجه به نىاز و
ٔ
جلسه آموزش قرآن برگزار کنىد .در اىن جلسات از کتاب هاى درسى آموزش
هفته ىک بار ،براى آن ها
ٔ
قرآن ىا کتاب هاى مشابه مى توانىد استفاده کنىد.برگزارى اىن گونه جلسات که در فرهنگ سنتى ما نىز
متداول بوده است ،براى خانواده ها و تربىت فرزندان ،آثار و برکات زىادى دارد.
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روش کلی آموزش قرآن
متوسطه اول ،به موضوع اصلی این کتاب ،یعنی
دوره
ٔ
پس از آشنایی با کلیات آموزش قرآن در ٔ
روش تدریس نزدیک می شویم .اینک در بخش کلیات ،روش کلی آموزش دروس و ارزشیابی توضیح
درباره آن
داده می شود .آن گاه در بخش دوم کتاب ،روش تدریس هر درس همراه با بیان نکات خاصی
ٔ
درس تقدیم می گردد.
ابتدا الگویی برای زمان بندی و طرح تدریس و پرسش توصیه شود .بدیهی است دبیران محترم
تقدم
با توجه به تجارب و شرایط خاص کالس خود ،در صورت نیاز می توانند با تغییراتی در مطالب یا ّ
و تأ ّخر آنها بر کارایی کالس خویش بیفزایند.
در هر جلسه برای تدریس قرائت ،حدود  30دقیقه و برای آموزش مفاهیم نیز حدود30دقیقه
و جمعاً به میزان  60دقیقه و برای پرسش و ارزشیابی نیز حدود  25دقیقه اختصاص دهیم .پنج دقیقه
باقیمانده نیز با توجه به نظر دبیر محترم به سایر کارهای الزم مانند موضوع «شناخت» اختصاص می یابد.
جلسه
قابل ذکر است که پرسش و ارزشیابی در ابتدای جلسه و براساس تکلیف «انس با قرآن در خانه»
ٔ
قبل انجام شود.
متوسطه اول ،آموزش قرآن بر دو رکن اساسی استوار است :یکی دستیابی به قرائت
دوره
ٔ
در ٔ
صحیح و روان قرآن کریم و دیگری آموزش درک معنای عبارات و آیات ساده و پرکاربرد قرآن کریم.
این دو مهارت اصلی ،یعنی قرائت و درک معنا ،در آموزش عمومی ،دو روی یک سکهاند و باید بهطور
متوازن مورد توجه قرار گیرند و از افراط و تفریط در هریک از آنها پرهیز شود.
دوره متوسطه اول عمدتاً تمرین روانخوانی 1و آموزش صحت قرائت ّمدنظر است ،ولی اگر
در ٔ
دوره ابتدایی به خوبی فرانگرفته باشد و نتواند ترکیبهای مشکل
دانشآموزی
ٔ
مرحله روخوانی را در ٔ
عبارات قرآن را درست بخواند ،معموال ً در خواندن آیات ،مشکل خواهد داشت ،هرچند که برخی
جلسه اول با ارزشیابی تشخیصی ،سطح توان خواندن
آیات را روان و خوب بخواند؛ از اینرو ،باید در
ٔ
دانش آموزان سنجیده و مشخص شود که کدام دانشآموز هنوز در روخوانی به مهارت کافی نرسیده
است .اگر تعداد این دانشآموزان زیاد باشند ،الزم است چند جلسه در این زمینه تمرین شود تا مهارت
1ــ مهارت خواندن قرآن از بخش خوانی آغاز شده و تا شمرده خوانی و سپس روان خوانی ادامه می یابد .روان خوانی ،خواندن قرآن

دوره متوسطه بیشتر به روان خوانی
دوره ابتدایی بیشتر به بخش خوانی و شمرده خوانی و در ٔ
به صورت روان و با سرعت معمولی است .در ٔ

پرداخته می شود.
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جدی داشته
روخوانی آنان به میزان مطلوب برسد ،و اگر تعدادی از دانشآموزان این مشکل را به طور ّ
باشند ،میتوان با اختصاص دادن زمان خاصی ،آنها را به سطح کالس رساند.
برای آشنایی بیشتر با چگونگی تقویت مهارت دانشآموزان در روخوانی قرآن توضیحاتی در
پایان همین فصل تحت عنوان «چگونگی تقویت روخوانی قرآن دانشآموزان» آمده است .با مطالعه و
انجام روش ارائه شده در این قسمت ،میتوانید مشکل روخوانی دانشآموزان را برطرف کنید.
روش کلی تدریس قرائت آیات هر درس

قرائت ترتیل  ٣٠جزء کامل قرآن کریم در یک لوح فشرده ( )DVDهمراه با تصویر متن کامل
قرآن کریم در اختیار هر دانشآموز قرار گرفته است.
استماع آیات درس و همخوانی و تکرار آیات به پیروی از قرائت موجود در لوح فشرده ،نقش
بسزایی در تقویت قرائت دانشآموزان دارد و عالوه بر افزایش توانایی روانخوانی آنان ،فصاحت
زمینه
و تجوید ،وقف و ابتدا ،نظم قرائت و صوت و لحن زیبا را نیز بهطور نسبی ارتقا میبخشد و ٔ
حافظه
همه مهارت های قرائت را فراهم میآورد .در تمرین قرائت به کمک لوح فشرده،
یادگیری ٔ
ٔ
نحوه تل ّفظ کلمات و ترکیبات آیات ،و نظم و آهنگ قرائت مأنوس میشود،
شنوایی دانش آموزان با ٔ
حافظه بینایی آنها با ترکیبات حروف و عالئم خطّ قرآن آشنا میگردد و زبان آنها به بیان صحیح کلمات
ٔ
و آیات و نظم و لحن قرائت عادت می کند ،و میتوانند بهتدریج و شبیه قرائت ترتیل بخوانند یا حداقل
روانخوانی قرآن را بهطور کامل تر فراگیرند.
مطابق آنچه که در کتاب آموزش قرآن برای هر جلسه آمده است ،در هر هفته حدود هفت صفحه
صح ِف شریف درنظر گرفته شده است .این صفحات به روش زیر در هر جلسه تدریس و تمرین
از ُم َ
می شود.
١ــ پیش قرائت :دانش آموزان به گروههای دو یا سه نفره تقسیم شده و آیات درس مربوط به
آن جلسه را تمرین و پیش خوانی می کنند .دانشآموزان در گروه خود بهصورت گردشی هر کدام یک
جمله را برای همگروه خود میخوانند .در صورت وجود اشتباه ،هم گروهش به او تذکر می دهد تا با
دقت مجدد ،اشتباه خود را شناسایی و برطرف کند .دانشآموزان میتوانند اشکاالت خود را از دبیر
محترم سؤال کنند تا آنها را راهنمایی کند .این فعالیت حدود پنج دقیقه طول میکشد .دبیر محترم نیز
بر این فعالیت نظارت میکند تا اشکاالت احتمالی را شناسایی و رفع نماید.
٢ــ شیوۀ رفع اشکاالت :دبیر با تشخیص خود ،برخی از سؤاالت دانش آموزان را بالفاصله
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همه دانش آموزان
برای همان گروه پاسخ میدهد و برخی از اشکاالت را روی تابلو مینویسد و برای ٔ
توضیح می دهد .به این ترتیب ،اشکاالت مهم و عمومی آیات درس ،شناسایی و برای کالس توضیح
داده میشود.
دبیر محترم اشکاالت روخوانی را با شیوهای که در قسمت مربوط آمده است برطرف می سازد.
٣ــ استماع و همخوانی با لوح فشرده یا نوار :قرائت آیات درس مربوط به آن جلسه
پخش میشود تا دانشآموزان استماع کرده و خط ببرند و ضمن گوش دادن به قرائت قاری ،با
صدای آرام همراهی کرده و با آن زمزمه می کنند .برای این فعالیت ،حدود ده دقیقه وقت اختصاص
می دهیم.
٤ــ فردخوانی :پس از انجام فعالیت های فوق ،دانش آموزان آمادگی الزم را پیدا می کنند که
به صورت فردی آیات درس را برای کالس با صدای بلند بخوانند .هر دانش آموز یک جمله از آیات را
می خواند تا همه بتوانند در هر جلسه ،حداقل یک جمله را به صورت انفرادی ،برای کالس قرائت کنند.
این فعالیت حدود بیست دقیقه به طول می انجامد و از اهمیت خاصی برخوردار است.
شیوۀ اصالح اشکاالت قرائت

معموال ً در قرائت دانش آموزان ،اشکاالت و اشتباهاتی مشاهده میشود که ناشی از ضعف مهارت
روخوانی یا مربوط به خطای چشم ،کلیخوانی ،طوالنی خواندن ،عجله ،اضطراب و عدم اعتماد به نفس
آنهاست .این اشکاالت ،یا تکراری و عمومیاند (به  ویژه در کلمات و ترکیبات مشکل) یا مربوط به قرائت
یک فرد است.
دبیر محترم اوالً باید تسلط کامل بر قرائت صحیح آیات قرآن کریم بهویژه آیات درس را
داشته باشد تا بتواند اشکاالت و اشتباهات دانشآموزان را تشخیص دهد 1و نیز علت آن را
شیوه صحیح
شناسایی کند و سپس با روشهای مختلف و متناسب با نوع هر اشکال ،آنها را به
ٔ
اصالح کند .به این ترتیب ،کالس درس قرآن میتواند موجبات تقویت مهارت دانش آموزان را
در خواندن قرآن کریم فراهم آورد.
برای کسب موفقیت بیشتر در تصحیح قرائت دانشآموزان ،میتوان تدابیر و روشهای زیر را
1ــ استماع قرائت ترتیل یا تحقیق قرآن کریم و استفاده از نوارهای آموزشی ،به طور مستمر یا حداقل پیش از تدریس ،موجب افزایش

تسلط و آمادگی بیشتر دبیران محترم در آموزش آیات هریک از دروس خواهد شد.
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بهکار گرفت:
١ــ برای تذکر دادن به دانشآموز ،نباید قرائت او را قطع کنیم؛ بلکه صبر میکنیم تا وقف کند،
آن گاه تذکر میدهیم.
٢ــ خوب است قبل از هر تذکر و تصحیح اشتباه ،دانشآموز را برای کلماتی که صحیح خوانده
است ،تشویق کنیم ،سپس با توجه به علت اشتباه ،از او بخواهیم با آرامش ،دوباره همان عبارت یا آیه را
بخواند و به حرکات و عالئم بیشتر دقت کند و آنچه را که میبیند صحیح بخواند یا در خواندن کلمات
از کلیخوانی پرهیز کند ،عجله نکند ،طوالنی نخواند و… معموال ً در همین مرحله تعداد قابل توجهی
از اشکاالت دانشآموزان برطرف میشود.
   همه
٣ــ در صورتی که دوباره اشتباه تکرار شد ،بهطور مستقیم تذکر نمیدهیم؛ بلکه خطاب به ٔ
دانشآموزان تذکر میدهیم تا فردی که اشتباه خوانده است ،اضطراب بیشتری پیدا نکند و سایر    دانشآموزان
که همان اشتباه را دارند ،توجه کرده و حالت صحیح را بیاموزند.
٤ــ بهتر است برای اصالح اشتباه ،حالت صحیح را بالفاصله نخوانیم؛ بلکه با استفاده ازشیوههای
مختلف ،توجه دانشآموزان را به حالت صحیح جلب کنیم.
  ٥ــ الزم است توجه و نگاه دانشآموزان را به متن کلمه و ترکیب مورد اشتباه جلب کنیم.
٦ــ در صورت نیاز ،از دانشآموزان میخواهیم به شنیدن قرائت کلمه و ترکیب موردنظر از
طریق لوح فشرده در منزل توجه کنند.
٧ــ عبارت موردنظر را تکرار میکنیم ،ولی کلمه یا ترکیبی را که اشتباه خوانده شده است ،نمیخوانیم؛
نحوه خواندن آن را از دانشآموزان دیگر سؤال میکنیم یا حالت اشتباه را با حالت صحیح بهصورت
بلکه ٔ
سؤال مقایسه میکنیم تا خود دانشآموزان ،حالت صحیح را تشخیص دهند و بخوانند.
 ٨ــ بهتر است در حین مقایسه ،بخشی را که اشتباه خوانده شده است ،با تأکید و صداکشی
بخوانیم.
٩ــ در صورت نیاز ،از دانشآموزان میخواهیم کلمه یا ترکیب موردنظر را بهصورت بخشبخش
بخـوانند؛ یا کلمه و ترکیب مورد نـظر را روی تابلو مینویسیم و با
اشاره صحیح 1به بخشهای آن ،از
ٔ
دانش آموزان میخواهیم آن کلمه یا ترکیب را ،همه با هم بهصورت بخش بخش بخوانند.
١٠ــ پس از مشخص شدن مورد اشتباه و حالت صحیح آن ،از دانشآموزان میخواهیم که
درباره چگونگی اشاره ،توضیحات بیشتر خواهد آمد .ضمناً به منظور آشنایی کامل با این مطلب ،می توانید به کتاب «روش آموزش
1ــ
ٔ

دوره ابتدایی» کُد  ٦٠١١و نیز کتاب  1008/2ویژه مراکز تربیت معلم مراجعه کنید.
قرآن در ٔ
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آیه موردنظر را بهصورت دستهجمعی تکرار کنند یا یک دانشآموز توانا و داوطلب آن را
عبارت و ٔ
بخواند؛ آنگاه همان دانشآموزی که اشتباه خوانده است ،آن را تکرار کند.
١١ــ در صورتی که دانش آموز باز همان اشتباه را تکرار کرد ،از دانشآموز دیگری می خواهیم
که عبارت را تکرار کند و خواندن بقیه آیات را به کمک سایر دانشآموزان ادامه میدهیم.
همه اشکاالت یک دانشآموز حتماً در یک جلسه اصالح شود؛ زیرا
١٢ــ نیازی نیست که ٔ
بعضی از دانشآموزان برای کسب مهارت الزم ،به زمان بیشتری نیاز دارند.
١٣ــ بعضی از دانش آموزان ممکن است لکنت زبان داشته باشند و خواندن آنها با تکرار و
مکر ر و کندی همراه باشد .دبیر محترم باید با این افراد برخورد لطیف و مناسبی داشته و
مکثهای ّ
ترتیبی دهد که آنان در مقابل سایر دانشآموزان ،خجالتزده نشوند؛ یا خدای ناکرده مورد تمسخر قرار
نگیرند؛ این امر از اتالف وقت کالس و درس نیز جلوگیری میکند.
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چگونگى تقوىت روخوانى قرآن دانش آموزان

دوره ابتداىى مهارت الزم روخوانى قرآن
همان طور که قبال ً گفته شد ،برخى از دانش آموزان در ٔ
را کسب نکرده اند و تواناىى صحىح خواندن عبارات قرآنى را ندارند .براى رفع اىن مشکل ،باید فعالىت
وىژه اى صورت پذىرد .اگر تعداد اىن گونه دانش آموزان کم است ،اىن فعالىت را مى توان فقط براى آنها
و در غىر اىن صورت براى همه کالس انجام داد.
الزم است با علت اساسى ضعف اىن گونه دانش آموزان در صحىح نخواندن عبارات قرآن آشنا
شوىم .دانش آموز سال هفتم عموماً حرکات ،عالئم ،حروف و ترکىبات آنها را به طور مجزا مى شناسد
و صحىح مى خواند ،ولى هنگام خواندن کلمات و عبارات به علت عدم دقت در بازشناسى حرکات و
ترکىبات و «کل خوانى» آنها ،به اشتباه مى افتد .چنىن دانش آموزى باىد با تمرىن در تمرکز و بازشناسى
حرکات و ترکىبات و دقت در آنها ،به تواناىى درست خواندن عبارات قرآنى دست ىابد.
براى ّ
حل اىن مشکل ،از چنىن دانش آموزى مى خواهىم ىک عبارت قرآنى را آرام و شمرده یا
در صورت نیاز،به صورت بخش بخش بخواند.
خواندن بخش بخش به شکل زیر انجام میشود.
مشدد نباشد ،آن حرف با
١ــ با دقت در حرکت حرف ،در صورتی که حرف بعد از آن ساکن یا ّ
حرکتش در یک بخش خوانده می شود؛ مانند :کِ
ـتـاب
ٌ
مشدد باشد ،همراه با هم در یک بخش خوانده می شوند؛
٢ــ اگر بعد از حرف متحرک ،ساکن یا ّ
مانندَ :ا ۡنـ َز ۡلـنـا َ ،یـ َّتـقو َن
٣ــ اگر حرف بعدی ناخواناست ،حرکت قبل را به ساکن یا تشدید وصل می کنیم؛ مانند:
ـم ُسُ ،ا ۡد ُخـلُـواا ۡل َجـ َّنـ َة
ا َّ
َلـش ۡ
ـنون،
پایه همزه ،مانندُ :ی ۡـؤ ِم َ
٤ــ گاهی با حروف ناخوانای دیگری روبهرو میشویم؛ مانند «و» و «ی» ٔ
دوره ابتدایی به
لی .که قواعد مربوط به آنها در ٔ
ُق ِـر َ ٔی یا «و» و «ی» زیر الف کوچک ،مانندَ :ح ٰیوةٌَ ،ع ٰ
تفصیل بیان شده است .هرکجا الزم باشد این قواعد را بسیار ساده و کاربردی یعنی بدون تعریف و
قاعده گویی مفصل ،تمرین و یادآوری میکنیم.
آىه زىر توجه کنىد.
براى نمونه ،به خواندن بخش بخش ٔ
ِ
مـن الصالِـحىـن1
ـى َ ِ
ـد َق و َاک ۡ
لى ا ََجـلٍ َقـرىـبٍ َفـا ََّص َّ
َ
ُـن ِ َ ّ
ـوال ا ََّخ ۡرتَـنى ا ٰ
َف َ
ـقول َر ّب لَ ۡ
آیه 10
١ــ سوره منافقون ٔ
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کلمه « َا َج ٍـل» هرىک با حرکت
کلمه «فَ َـى َ
ـقول» و « َاَ ،جـ ٍ ،ل» در ٔ
ــ حروف «فَـَ ،ىـ  ،قوَ ،ل» در ٔ
کوتاه یا کشیده یا تنوین خودشان در یک بخش خوانده میشوند.
کلمه « َاکُ ۡن» با ساکن در ىک بخش خوانده مى شود.
ــ حرف «کُـ» در ٔ
کسره
مشدد نىز با
(ب ) و حرف دوم ّ
کلمه َ«ر ِ ّب» حرف َ«ر» همراه با اولىن حرف ّ
ــ در ٔ
ٔ
مشد د ۡ
خودش خوانده مى شود؛ به  اىن صورتَ :ر ِ ّب = َر ۡب ِ +ب ؛ َا َّخ ۡـر تَـنى = َا ۡخـ َ +خ ۡـر  +تَـ  +نى؛ فَـاَ َّص َّـد َق  =
فَـ َ +ا ۡصـ َ +ص ۡد َ +د َ +ق
«ن» در ترکىب ِ«مـن ّ ِ
(صـ) در ىک
ـحىـن» قبل از « الـ » ناخوانا با صاد ّ
ــ حرف َ
مشدد ّ
الصال َ
َ
بخش خوانده مى شود؛ ىعنى به صورت «ن َ ۡص» حرف «صـ» برای بار دوم با صدای «ا» در یک بخش
(صا) خوانده میشود.
نحوه خواندن ىک ترکىب مشکل را بىاموزند ،آن ترکىب ىا عبارت
اگر نىاز است دانش آموزان ٔ
شىوه نوشتن آىات در کتاب درسى) .آن گاه با
را به طور واضح ،منظم و دقیق روى تابلو بنوىسىد (مانند ٔ
شىوه زىر به بخش ها اشاره کنىد.
خط کش ىا
ٔ
وسىله مناسب دىگرى به ىکى از دو ٔ
الف) اشارۀ ثابت :در اىن حالت ،دست و خط ِ
کش اشاره به طور ثابت و بدون حرکت ،صداى
ج ٍـل» ابتدا فتحه « َـــ  » روی الف را نشان
کوتاه ىا الف کوچک ىا تنوىن را نشان مى دهد .مثال ً در ٔ
کلمه « َا َ
فتحه « َجـ » را نشان مى دهىد تا
مى دهىد و از دانش آموزان مى خواهىد که همه با هم بگوىند « َا» .آن گاه ٔ
همه اىن موارد ،دست شما
بگوىندَ « :جـ » و باألخره تنوىن « ٍـــ » را نشان مى دهىد تا بگوىند«ٍ :ل» .در ٔ
ثابت است؛ حرکات را ىکى ىکى نشان مى دهىد و دانش آموزان بخش بخش مى خوانند؛ و بدون جلوزدن
همه اىن موارد ،شما فقط به حرکات اشاره مى کنىد نه به حروف و
از شما در خواندن ،پىش مى روند .در ٔ
خودتان هیچ نمیخوانید بلکه فقط به روش بیان شده ،به حرکات اشاره می کنید.
ب) اشارۀ متحرک :در اىن حالت ،خط ِکش اشاره را از سوى حرف به سمت صداى کشىده
مشدد حرکت مى دهید؛ مانند حرکت از حرف «   قـ   » به سمت صداى
ىا از حرکت به سوى حرف ساکن ىا ّ
ـقول» .دقت کنید «     ـو   » در اىن کلمه ،صداى کشىده است نه حرف صامت؛
کلمه «فَ َـى َ
کشىده «    ـو   » در ٔ
ٔ
   ن    »
کلمه «ال» ىا
ىا مانند
اشاره متحرک از «   لـ   » به صداى «ا» در ٔ
اشاره متحرک از «  کُـ  » به نون ساکن « ۡ
ٔ
ٔ
کلمه «فَـاَ َّص َّـد َق».
ـن  » ىا
اشاره متحرک از « َا » به تشدید در « َّ
  صـ  » در ٔ
در ٔ
ٔ
کلمه «   َاکُ ۡ
این اشاره های فنی به صورت ثابت یا متحرک کلىد ّ
حل مشکل روخوانى است که به روش بسىار
ساده و مؤثر مشکل دانش آموزان را برطرف می کند.1
دوره ابتدایی» ُکد  ٦٠١١مراجعه کنید.
1ــ برای آشنایی بیشتر ،به فصل اول کتاب «مبانی و روش آموزش قرآن در ٔ

21

مصوت مشکل دارد .مناسب است که همراه با تمرىن
تذکر :گاهى دانش آموز در ترکىب صامت و ّ
مشدد را که در کتاب هاى ابتداىى آمده است ،در
عبارات ،جدول ها ،ترکىبات صامت و مصوت و ساکن و ّ
اختىار او قرار دهىد تا در منزل از روى جدول هاى ىاد شده بخواند و تکرار و تمرىن کند.
نمونۀ جدول ها:
جدول ترکیب حروف و حرکات

َبـ

ِبـ

ُبـ

با

بیـ

بی

بو

بًا

ٍب

ٌب

َتـ

ِتـ

ُتـ

تا

تیـ تی

تو

ًتا

ٍت

ٌت

اُبـ

َا تـ

جدول ساکن

َابـ

ِابـ

ِاتـ

ُا تـ

َاثـ

ِاثـ

اُثـ

مشدد
جدول حروف ّ

َابَّـ

َاِبّـ

روش کلی آموزش مفاهىم (درک معنا)

َابُّـ

َابّـا

َابّـی

َابّـو

پس از تدریس قرائت آىات درس ،تدریس بخش مفاهیم آغاز می شود .این بخش معموال ً از چند
سرماىه کار را در اختىار دانش آموزان
فعالیت تشکىل شده است .فعالیت اول ،جدول کلمات است که
ٔ
قرار مى دهد؛ این سرماىه به روشى فعال و با به کارگىرى دانسته هاى قبلى دانش آموزان در اختىارشان قرار
مى گىرد تا ىادگىرى اثربخش را به همراه داشته باشد .فعالیت دوم ،معنا کردن ترکىب هاست .دانش آموزان
به کمک معناى کلمات جدول و کلمات آموخته شده در درس هاى قبل ،معناى ترکىب ها را در کالس،
روبه روى هر ترکىب مى نوىسند .اىن فعالیت در آموزش مفاهىم نقش کلىدى را برعهده دارد .باالخره در
فعالیت سوم برخى از قواعد ساده و پرکاربرد که معموال ً دانش آموزان در فارسى نىز با آن آشنا هستند،
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توسعه آموخته ها و حدس معناى کلمه هاى جدىد مؤثر است.
آمده است .اىن قواعد در
ٔ
اىنک روش تدرىس هرىک از اىن فعالیت ها توضىح داده مى شود.
1ــ جدول کلمات :در هر درس ،دانش آموزان بامعناى برخى کلمات جدىد قرآن آشنا مى شوند
و به کمک آنها مى توانند ترکىب ها و عبارات قرآنى را معنا کنند .همان طور که گفته شد ،کلمات اىن
جدول
سرماىه اولىه اى است که با روش فعال قرار مى گىرد و تدبىرى اتخاذ مى شود تا خود دانش آموزان
ٔ
در فراهم آوردن اىن سرماىه مشارکت داشته باشند .اىن امر ،ضمن اىجاد اعتماد به نفس در آنها موجب
تثبىت ،تقوىت و گسترش دانسته هاى قبلى مى شود.
مرحله زىر تدرىس مى شود:
جدول کلمات طى سه
ٔ
الف) تکمىل جدول :از دانش آموزان مى خواهىم در گروه هاى  2ىا  3نفره ىا به صورت انفرادى،
معناى کلمات جدول را با استفاده از کلماتی که در باالى جدول آمده است ،کامل کنند .آنها مى توانند به
کمک دانسته هاى قبلى و کلمات آشنا ىا هم خانواده ،معناى کلمات را حدس بزنند و جلوى هرىک بنوىسند.
در تکمىل اىن جدول و ساىر بخش هاى مربوط به تدرىس و پرسش مفاهىم ،همىشه باىد دانش آموزان ،مداد
و پاک کن در اختىار داشته باشند و هر پاسخى را که با تالش خود و دوستانشان به دست آورده اند درکتاب
بنوىسند .زمانى که دانش آموزان به نوشتن مشغولند ،دبىر با حرکت در کالس بر فعالیت دانش آموزان
نظارت کرده و در صورت نىاز آنها را راهنماىى مى کند.
مرحله قبل را انجام دادند ،زمان تصحیح
ب) تصحىح جدول :پس از آنکه بىشتر دانش آموزان
ٔ
جدول فرا میرسد .اىن کار مى تواند به شىوه هاى مختلف صورت گىرد؛ فقط باىد سعى شود در اىن مرحله
کالس آرام باشد تا اگر دانش آموزى معناى کلمه اى را درست تشخىص نداده است ،متوجه اشتباه خود
شود و آن را تصحىح کند .دبىر مى تواند کلمات جدول را به ترتىب بخواند و از دانش آموزان بخواهد
که معناى هر کلمه را به طور دسته جمعى بگوىند؛ تا هم کلماتى که از قبل معنا شده است و هم کلماتى که
همه کلمات جدول اىن است که اوالً،
فاىده خواندن ٔ
دانش آموزان معناى آنها را نوشته اند ،معنا شودٔ .
معناى هر کلمه بىان مى شود و اىن خود نوعى آموزش است؛ ثانىاً ،چون کلمات به طور منظم خوانده
مسئله جلو و عقب خواندن ىا جاافتادن کلمات پىش نمى آىد .از شىوه هاى دىگر نىز مى توان
مى شوند،
ٔ
استفاده کرد؛ به شرط آنکه کار در نهاىت آرامش ،دقت و در کمترىن زمان انجام گىرد.
پ) تمرىن جدول :پس از اىنکه جدول ،تصحىح و معناى هر کلمه مشخص شد ،دبىر مى تواند
برای به خاطرسپارى نسبى معناى کلمات و آمادگی براى مراحل بعدى معناى کلمات را با دانش آموزان
تمرىن کند .اىن کار را مى توان به صورت انفرادى ىا دسته جمعى انجام داد .مى توان ىک بار کلمات را
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به ترتىب خواند تا دانش آموزان معناى هرىک را بگوىند ىا با پرسش از کلمات به صورت نامرتب تکرار
کرد .به منظور دقت و تقوىت مهارت دانش آموزان ،اگر در اىن مرحله ،معناى کلمات را به صورت
شفاهى بگوىىم تا دانش آموزانى که آمادگى بىشترى دارند خود آن کلمه قرآنى را بگوىند ،اشکالى ندارد؛
فقط باىد توجه داشته باشىم که اىن گونه پرسش کردن (فارسى به عربى) منحصر ًا در چنىن زمانى بدون
اشکال است و در هىچ زمان دىگرى چه به صورت شفاهى و چه به صورت کتبى نباىد از دانش آموزان
ترجمه از فارسى به عربى پرسش شود .اگر دبىر تشخىص دهد در اىن مرحله نىز اىن کار مفىد نىست،
انجام دادن آن ضرورتى ندارد.
پس از انجام دادن مراحل فوق ،تدرىس جدول کلمات به پاىان مى رسد .به اىن سه مرحله ،در
مجموع حداکثر  5تا  7دقىقه وقت اختصاص داده مى شود .لزومى ندارد دبىر از قبل تعىىن وقت کند
بلکه نظارت او بر حسن اجراى اىن مراحل موجب مى شود که اىن فعالىت به طور طبىعى در ظرف چنىن
مدتى انجام شود.
2ــ معناکردن ترکىب ها :اىن قسمت ،مهم ترىن بخش تدرىس مفاهىم است؛ از اىن رو براى
انجام دادن مراحل تدرىس آن ،باىد به مىزان مورد نىاز وقت اختصاص داد .اىن مراحل به شرح زىر است:
الف) نوشتن معناى ترکىب ها :از دانش آموزان مى خواهىم به صورت گروهى (گروه هاى  2ىا
 3نفره) ىا انفرادى ،معناى هر ترکىب را جلوى آن در کتاب خود بنوىسند .به دانش آموزان مى آموزىم که
معناى ترکىب ها را به کمک هم گروه خود ،به صورت تحت اللفظى (کلمه به کلمه) بنوىسند .آنها به تدرىج و
ترجمه معمولى و روان تر را می آموزند ،ولى نباىد در اىن امر اصرار ورزىد؛ بلکه آنچه اهمىت
خود به خود
ٔ
ترجمه تحت اللفظى است .گاهى برخى از دانش آموزان ،فقط معناى ترکىب ها را
دارد ،کسب تواناىى
ٔ
در ذهن مرور و در کتاب چىزى نمى نوىسند .اىن کار صحىح نىست و مى تواند موجب ضعف ىا از مىان
رفتن اعتماد به نفس آنها شود .دبىر باىد از آنها بخواهد به هر مىزان که مى توانند ،ترکىب ها را معنا کرده
و در کتاب خود بنوىسند .او در کالس گردش مى کند و با نظارت بر کار دانش آموزان ،ضمن راهنماىى
آنان ،اشکاالت احتمالى را برطرف مى سازد و در صورت نىاز ،به گروه ىا افراد ضعىف تر کمک می کند و
مثال ً به آنها می گوىد :ترکىب ِ«لـ َق ۡـو ِمـه» از چند کلمه تشکىل شده است .با راهنماىى الزم ،آنها متوجه
ٰ
کلمه « ِلـ   َ +ق ۡـوم  +ه  » تشکىل شده است .بنابراىن ،معناى آن مى شود
مى شوند که اىن ترکىب از سه ٔ
«براى قومش» ىا «براى قوم او».
ب) تصحىح معنای ترکىب ها :اىن بخش از تدرىس مفاهىم نىز اهمىت وىژه اى دارد و اگر به
عمده ىادگىرى و آموزش انجام شده است و دانش آموزان در حل
طور کامل و صحىح صورت گىردٔ ،
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ساىر تمرىن ها به وىژه تمرىن «انس با قرآن در خانه» مشکلى نخواهند داشت .تصحىح معنای ترکیب ها
شىوه زىر انجام مى شود.
به ٔ
از ىکى از دانش آموزان مى خواهىم تا اولىن عبارت را همراه با معناىى که نوشته است ،بخواند.
هر دانش آموز باىد عبارت قرآنى را با دقت و صحىح بخواند .نباىد تصور کرد که در هنگام تدرىس و
تمرىن مفاهیم ،صحىح خواندن متن عبارت قرآنى اهمىت ندارد بلکه کامال ً برعکس ،دانش آموزان باىد
عمال ً بىاموزند که همىشه قرآن و عبارات قرآنى را صحىح و تاحد ممکن ،زىبا بخوانند .از اىن رو ،اگر
عبارت غلـط خوانـده شود ،تذکـر مى دهىم تا دانش آموز ىک بار دىگر عبارت را با دقت بخوانـد ىا به
شىوه هاى مناسب دىگرى که قبال ً توضىح داده شده است ،رفع اشکال مى کنىم .پس از صحیح خواندن
عبارت قرآنى ،از همان دانش آموز مى خواهىم تا معناىى را که قبال ً نوشته است ،بخواند .اگر معنا صحىح
باشد ،با تشکر از اىن دانش آموز و گرفتن تأىىد از ساىر دانش آموزان چند لحظه فرصت مى دهىم که اگر
ترجمه خود را اصالح کند .در اىن قسمت ،باىد به نحوى عمل
دانش آموزى نىازمند تصحىح است،
ٔ
ترجمه صحىح ،از زبان معلم نباشند بلکه هنگام شنىدن ترجمه از
شود که دانش آموزان منتظر شنىدن
ٔ
زبان دوست خود ،دقت کرده و در تشخىص درستى ىا نادرستى آن به طور فعال شرکت کنند .از اىن رو
ترجمه اىن ترکىب دارند ،بىان
درباره
معلم باىد با حوصله به دانش آموزان فرصت دهد که هرگونه سؤالى
ٔ
ٔ
شىوه
کنند و تا حد ممکن از ساىر دانش آموزان بخواهد که به پرسش هاى دوستان خود پاسخ دهند .اىن ٔ
عمل ،بر اعتماد به نفس دانش آموزان مى افزاىد و مانع گفت وگوهاى نابجاى دانش آموزان با ىکدىگر و
شلوغى کالس مى شود.
اگر
ترجمه ارائه شده صحىح ىا کامل نباشد ،از دانش آموزى که آن را بىان کرده است ،به خاطر
ٔ
خواندن صحىح عبارت قرآنى ىا آن بخش از ترجمه اش که صحىح بوده است تشکر مى کنىم و از دانش آموز
ترجمه خود را بخواند .اىن کار با پرسش و پاسخ از دانش آموزان ادامه پىدا مى کند
دىگرى مى خواهىم
ٔ
ترجمه آن را مى خواند و به روش
تا پاسخ صحىح روشن شود .آن گاه دانش آموز دىگرى عبارت دوم و
ٔ
همه عبارات اىن فعالیت پاىان پذىرد.
مذکور عمل مى شود تا ٔ
چند تذکر مهم
در تکمىل و تصحىح معنای ترکىب ها نکات مهمى وجود دارد که در اىنجا به
برخى از آنها اشاره مى شود.
اول :دبىر محترم نباىد به هىچ وجه ترجمه عبارات و ترکىب هاى قرآنى
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زمىنه ىادگىرى صحىح را
را به دانش آموزان دىکته کند .اىن روش نادرست نه تنها ٔ
فراهم نمى آورد بلکه مانع عالقه مندى دانش آموزان به درک و فهم قرآن کرىم مى شود.
دوم :گاهى براى درک بهتر معناى تحت اللفظى باىد کلماتى اضافه شود .برخى
کلمه «را» ىا افعال ربطى مانند «است ،هستم،
از اىن کلمه ها بىشتر تکرار مى شوند؛ مانند ٔ
هستى .»… ،ضمن اطمىنان دادن به دانش آموزان که ننوشتن اىن گونه کلمه ها غلط به
حساب نمى آىد ،به تدرىج موارد کاربرد آنها را به اىشان می آموزیم.
سوم :براى آموزش مفاهىم ،هر چند ترکىب ها و عباراتى انتخاب شده است که
ترجمه تحت اللفظى ،معنا و مفهوم آنها روشن باشد ولى با وجود اىن ،برخى از آنها
پس از
ٔ
چنىن نىست .مفهوم اىن گونه ترکىب ها باید با پرسش از دانش آموزان براى آنها روشن
شود؛ مثال ً در ترکىبى آمده است؛ ِ«فى الس ِ
ماء ِرز ُقکُم»؛ دانش آموزان معنا مى کنند «در
َّ
ِ
ِ
روزى شماست» ،ولى ممکن است برخى از آنها ىا حتى
روزى شما» ىا «در آسمان
آسمان
همه متوجه منظور اىن عبارت نشوند؛ از اىن رو ،مثال ً از دانش آموزان سؤال مى کنىم:
«بچه هاِ ،
روزى شما در آسمان است» ىعنى چه؟ برخى از آنها پاسخ می دهند .آنها را تشوىق
کرده و در صورت نىاز ،اىن پاسخ ها را تکمىل و تصحىح مى کنىم.
چهارم :گاهى برخى از ترکىب ها ىا عبارات ،براى طرح ىک تذکر اخالقى ىا
اعتقادى بسىار مناسب است و معلم تشخىص مى دهد که خوب است نکته اى در اىن باره
بىان کند .اىن کار خوب است؛ به شرط آنکه اوالً ،توضىحات معلم از ىکى دو دقىقه بىشتر
طول نکشد (که هم دانش آموزان خسته نشوند و هم وقت فعالىت هاى اصلى تر گرفته
نشود)؛ ثانىاً ،اىن موارد زىاد نباشد .در صورتى که دبىر محترم در ذىل هر عبارت ،به
بىان مالحظات تفسىرى و… اقدام کند ،غرض اصلى درس تحت الشعاع قرار می گیرد.
پنجم :دانش آموزان در دروس اولىه ،معموال ً در معنا کردن ضماىر ىا حروف اضافه
ترجمه صحىح و پرهىز آنان
دچار اشتباه مى شوند .اىن امر طبىعى است و تا دستىابى آنان به
ٔ
از جابه جا معنا کردن کلمات باىد حوصله کرد .گاهى نىز مى توان در حىن تصحىح معنای
ترکیب ها ،مثال ً ىک ضمىر (مانند هُم ىا کُم) را که دانش آموزان در معناى آن دچار اشتباه
مى شوند ،با اسم هاى مختلف ترکىب کرد تا آنان به طور دسته جمعى و شفاهى معناى آنها
را بىان کنند .بهره گیری از اىن شىوه ها موجب رفع خستگى دانش آموزان مى شود و نیز
معناى کلمات پرکاربرد را در ذهن آنان تثبىت مى کند.
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 ٣ــ حل تمرىن قواعد ساده :اىن فعالیت که در برخی از دروس آمده است ،به بىان برخى
قواعد ساده و پرکاربرد مفاهىم اختصاص دارد .باىد توجه کرد که درس قرآن در مقام بىان قواعد صرف
برعهده درس عربى است .از اىن رو ،اىن گونه قواعد
و نحو زبان عربى نىست؛ زىرا بىان اىن گونه مطالب
ٔ
پىش از آنکه در درس عربى طرح شوند ،در درس قرآن مورد استفاده و تمرىن قرار نمى گىرند .البته
برخى مطالب مانند شناخت کلمات هم خانواده که بسىار ساده است ،با توجه به تواناىى دانش آموزان
دوره ابتداىى فرا گرفته اند) ارائه و تمرین شده است.
در تشخىص اىن گونه کلمات (که در درس فارسی ٔ
قاعده
روش انجام اىن فعالیت مانند دو فعالیت قبلى است .در حل اىن تمرىن ،معلم نباىد به بىان
ٔ
مشاهده الگوى ارائه شده ،به راحتی آن را حل مى کنند .در صورتى
موردنظر بپردازد بلکه دانش آموزان با
ٔ
که معلم در پرسش هاى شفاهى ىا کتبى از اىن تمرىن سؤال کند ،حتماً باىد در امتحان نىز مانند کتاب ىک
الگو ارائه دهد و آن گاه سؤال موردنظر را طرح کند.
پس از پاىان تدرىس مفاهىم ،دانش آموزان را به انجام تکلیف «انس با قرآن در خانه» تشویق میکنیم.
روش بررسی تکلیف «انس با قرآن در خانه»

بخش «انس با قرآن در خانه» هر درس ،تکلیف دانش آموزان برای خارج از کالس است .با
تشخیص دبیر محترم در ابتدا یا پایان هر جلسه ،ضمن پرسش از بخش های مختلف «انس» انجام این
تکلیف و نیز توانایی دانش آموزان در قرائت و مفاهیم هر درس ،ارزشیابی می شود.
بخش «انس» از چهار تمرین تشکیل شده است .تمرین اول مربوط به خواندن
روزانه قرآن کریم
ٔ
و تعدادی از صفحات مصحف شریف است که فقط دو یا یک صفحه از آنها در کتاب درسی آمده
است .دانش آموزان سایر این صفحات را با استفاده از مصحف کامل یا لوح فشرده ( )DVDای که در
اختیار دارند ،در خانه تمرین می کنند .پرسش از قرائت آیات این صفحات ،اولین تمرین «انس با قرآن
در خانه» است.
تمرین دوم مربوط به ترجمه و درک معنای چند آیه از آیات درس است .بیشتر عبارات و جمالت
این چند آیه در فعالیت دوم بخش مفاهیم آمده است .از این رو دانش آموزان در انجام این تمرین مشکلی
ندارند.
تمرین سوم انتخاب چند ترکیب یا عبارات ساده از یک صفحه از قرآن کریم است .تعدادی از
شده خود را همراه با ترجمه در کالس ارائه می کنند.
دانش آموزان برخی از عبارات انتخاب ٔ
تمرین چهارم انتخاب یک پیام قرآنی است که توسط دانش آموزان انجام شده ،همراه با توضیحاتی
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در کالس ارائه می شود.
از آنجا که ارزشیابی مستمر ،در قالب حل تمرین های مختلف «انس با قرآن در خانه» صورت
می پذیرد ،توضیحات بیشتر این قسمت در بخش ارزشیابی مستمر ارائه خواهد شد.
روش آموزش موضوعات شناخت قرآن

درباره اهداف مباحث شناخت براى دانش آموزان توضىحات الزم را بىان
1ــ دبىر محترم ابتدا
ٔ
فلسفه طرح مباحث مختلف شناخت آشناىى الزم را پىدا کنند.
مى کند تا با اهداف و
ٔ
2ــ روش تدرىس بخش شناخت به طور مختصر براى دانش آموزان بىان مى شود.
3ــ در آغاز تدرىس هر موضوع ،دبىر محترم توضىحات مختصرى ارائه کرده و گاهى قسمتى
از متن را مى خواند.
 4ــ متن شناخت توسط ىک دانش آموز خوانده مى شود.
 5ــ پس از خواندن متن ،مى توان با طرح سؤاالت واگرا ،با دانش آموزان به گفت وگو پرداخت
و از طرىق بارش فکرى ،به سؤاالت آنان پاسخ داد.
درباره تصاوىر موجود در کتاب گفت وگو می کنند؛ شما نىز توضىحات آنها را
 6ــ دانش آموزان
ٔ
زمىنه پژوهش را براى آنان فراهم آورىد.
کامل کنىد ىا ٔ
٧ــ دانش آموزان می توانند براى تکمىل مباحث شناخت ،پژوهش های دسته جمعى ىا انفرادى
درباره آن به گفت وگو بپردازند.
انجام دهند و در فرصت هاى مناسب
ٔ
زمىنه انس بىشتر آنها را با قرآن
  ٨ــ تشوىق دانش آموزان به فعالىت هاى قرآنى خارج از کالسٔ ،
کرىم فراهم می آورد.
درباره موضوعات شناخت ،مطالعات خارج از کتاب و تکمىلى داشته باشیم.
تذکر :چه خوب است
ٔ
روش ارزشىابى پىشرفت تحصىلى

دوره متوسطه ،به دو صورت مستمر و پاىانى
پرسش و ارزشىابى درس قرآن مانند ساىر دروس ٔ
نامه مصوب شوراى عالى آموزش و پرورش ،پرسش و ارزشىابى مستمر در
انجام مى شود .مطابق آىىن ٔ
بخش قرائت ،به صورت شفاهى و در بخش مفاهىم با تشخىص معلم مى تواند به هر دو صورت شفاهى
ىا کتبى انجام شود و ارزشىابى پاىانى قرائت به صورت شفاهى و مفاهىم به صورت کتبى خواهد بود.
شىوه اىن ارزشىابى در دو بخش مستمر و پاىانى به این شرح است.
ٔ

28

پرسش و ارزشیابی مستمر

الف) ارزشیابی قرائت :براى ارزشیابی مستمر از شىوه هاى مختلف مى توان بهره جست که
نمونه اى از آنها به شرح زىر توصىه مى شود.
جلسه بعد ،از دانش آموزان پرسش مى شود( .ضمن پرسش از بخش های
1ــ آىات هر درس در
ٔ
مختلف انس با قرآن در خانه)
2ــ هر دانش آموز یک جمله از صفحات قرآنی داخل یا خارج از کتاب را که مربوط به تکلیف
همه دانش آموزان پرسش شود.
همان جلسه است ،مى خواند تا از ٔ
3ــ ابتدا افرادى که تسلط بىشترى دارند قرائت کنند و سپس دىگران.
نمره قرائت از  20و
نمره ارزشیابی درس قرآن به قرائت تعلق دارد ،ولى بهتر است ٔ
  ٤ــ نىمى از ٔ
نمره مفاهیم نیز از  ٢٠منظور گردد و سپس معدل گىرى شود.
ٔ
  ٥ــ براى هر اشتباه روخوانى ىک امتىاز از  ٢٠کسر می شود .اگر دانش آموز قبل از تذکر معلم،
اشتباهش را تصحىح کند ،امتىازى از او کسر نمی شود.
٦ــ اگر در ىک کلمه چند حرکت و عالمت اشتباه شود؛ فقط ىک اشتباه محسوب مى شود .در
صورت تکرار ىک نوع اشتباه نىز فقط ىک امتىاز کسر مى شود.
  ٧ــ به هر دانش آموزى که آىات درس را با صوت زىبا و شبىه قرائت لوح فشرده ىا با تلفظ صحىح
حروف خاص عربى بخواند ىا برخى از آىات دروس را حفظ کند ،تا دو امتىاز تشوىقى تعلق مى گىرد.
 ٨ــ دانش آموزى که در تقوىت ِ
ِ
گروهى خود به طور مؤثر تالش نماىد ىا آىات درس را
قرائت هم
خوش نوىسى ،تذهىب و نقاشى کند ،به عنوان بخشى از فعالىت خارج از کالس امتىاز مى گىرد.
٩ــ براى تشوىق دانش آموزانى که به طور چشمگىر و فوق العاده تالش مى کنند ،خوب است،
شىوه مناسب ىا در مراسمى خاص به
جواىزى از سوى مدرسه ىا اولىاى دانش آموزان فراهم شده و به ٔ
آنان اهدا شود .باىد به تالش افراد ضعىف نىز توجه داشت و آنان را تشوىق کرد .به طور کلى ،مبناى نمره
و تشوىق باىد فعالىت و پىشرفت هر دانش آموز متناسب با توان و استعداد خود او باشد.
ب) ارزشیابی مفاهىم :پرسش هاى مستمر بخش مفاهىم نیز براساس بخش انس با قرآن در خانه
انجام مى شود .در پاىان تدرىس مفاهىم ،انجام تمرىن در خانه را به دانش آموزان ىادآورى مى کنىم و در
شىوه مناسب کنترل مى شود .اىن کنترل نباىد آن چنان
ٔ
جلسه مربوط ،چگونگى انجام دادن اىن تکلىف به ٔ
سخت و اضطراب آور باشد که دانش آموزان را به انجام دادن غىراصولى اىن تمرىن مانند نوشتن از روى
ساىرىن ىا موارد مشابه دىگر وادارد و نه همراه با بى توجهى باشد که با دانش آموزان منضبط و غىرمنضبط
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ىکسان برخورد شود .باىد با تدبىر ،دانش آموزان را ــ به وىژه کسانى را که کم توجهى مى کنند   ــ به انجام
دادن اىن کار در خانه تشوىق کرد.
پس از بررسى تکلىف دانش آموزان ،عبارات قرآنى «انس با قرآن در خانه» از آنها پرسش مى شود.
اىن کار را به شىوه هاى مختلفى مى توان انجام داد؛ مثال ً ممکن است از دانش آموزى خواست که ىک
عبارت را از روى کتابى که
ترجمه عبارت در زىر آن نوشته نشده است ،بخواند و ترجمه کند ،ولى بهتر
ٔ
ترجمه مربوط به آن را که قبال ً نوشته است ،از روى کتاب خودش بخواند.
است هر دانش آموز ،عبارت و
ٔ
در اىنجا چند نکته قابل توجه است.
1ــ صحىح خواندن عبارت قرآنى اهمىت و امتىاز دارد.
ترجمه دانش آموز ،شبىه ترجمه هاىى باشد که معموال ً در بخش آموزش مفاهیم مى نوىسند
2ــ اگر
ٔ
(تحت اللفظى) و همچنىن صحىح باشد ،تشوىق مى شود .براى کسب اطمىنان از مىزان تواناىى دانش آموز،
ترجمه عبارت َ«و
از برخى ترکىب ها ىا کلمات همىن عبارت سؤال شود؛ مثال ً پس از آنکه دانش آموز
ٔ
من ىشکُر ِفَانَّما ىشکُر ِلن ِفسه » را خواند ،معلم مى پرسدِ « :لن ِ
فسه  » ىعنى چه؟ ىا ادامه مى دهد :اىن
َ
َ ُ َ
َ َ
ٰ
ٰ
ترکىب از چند کلمه تشکىل شده است و هرىک به چه معناست؟ همچنین از برخى ترکىب ها ىا کلماتى
ترجمه
که در بخش مفاهیم همىن درس ىا درس هاى قبل آمده است پرسش می شود .اگر دانش آموز در
ٔ
عبارات قرآنى تالش کافى نکرده باشد ،معموال ً در پاسخ به پرسش هاى شفاهى موفق نخواهد بود .به هر
حال ،با طرح چند پرسش ،دانش آموز مورد ارزىابى قرار مى گىرد.
ترجمه خود را در
همه عبارات اىن بخش ترجمه مى شود و ساىر دانش آموزان
ٔ
به این ترتیب ٔ
صورت نىاز تصحىح می کنند.
3ــ در پرسش و پاسخ عبارات قرآنى اىن بخش ،باىد نکاتى را که در تصحىح ترکیب های بخش
ترجمه عبارات جد ًا پرهىز شود،
آموزش مفاهیم بىان شد ،رعاىت کرد؛ مثال ً الزم است از دىکته کردن
ٔ
ترجمه هاى صحىح پس از بىان دانش آموز ،مجدد ًا توسط معلم بازگو نشود بلکه دانش آموزان با دقت به
پاسخ دوستشان ،خود ،اىن کار را انجام دهند.
از آنجا که پرسش هاى شفاهى به شىوه هاى مختلفى انجام مى پذىرد ،لزومى ندارد براى نمره ىا
امتىاز دادن به دانش آموزان ،الگو و بارم بندى خاصى ارائه شود بلکه دبیر محترم مى تواند با توجه به مىزان
تواناىى دانش آموزان ،نمره اى از  20به آنان بدهد .به وىژه از آنجا که همىشه پرسش مفاهىم با خواندن آیات
و عبارات قرآنى همراه است ،اىن نمره مى تواند بىانگر مىزان تواناىى قرائت و مفاهىم دانش آموزان باشد.
به اىن ترتىب ،بخش مفاهىم درس قرآن حل مى شود و تواناىى دانش آموزان نیز ارزىابى مى گردد.
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خوب است پس از تدرىس و پرسش سه درس ،دبىر محترم از دانش آموزان ىک امتحان کوتاه و ساده از
مفاهىم اىن چند درس به صورت کتبى به عمل آورد .اىن امتحان کتبى در ىادآورى دروس ،تقوىت تواناىى
همه دانش آموزان
شىوه امتحان کتبى مفاهىم ،ارزىابى دقىق تر ٔ
دانش آموزان ،انس و آشنا کردن آنها با ٔ
و… مفىد است.
همه نمراتى است که یک دانش آموز در
نمره مستمر ،معدل ٔ
نکتۀ مهم :نباىد تصور شود که ٔ
طول ىک نىم سال گرفته است .می توان با توجه به روند پىشرفت دانش آموزان ،تنها نمرات بهتر آنها را
ّمدنظر قرار دهد.

ارزشیابی فعالىت هاى خارج از کالس

نمره مستمر دانش آموزان به فعالىت هاى خارج از
مطابق آىىن ٔ
نامه امتحانات ،حداقل پنج نمره از ٔ
کالس آنها اختصاص دارد .برخى از اىن فعالىت ها در بخش ارزشیابی کتاب مبانی و روش آموزش
دوره راهنماىى (کد  )1008/٢بىان شده است.
قرآن ٔ

ارزشیابی پایانی

متوسطه اول براساس ده نمره قرائت به صورت شفاهی و ده
دوره
ٔ
آزمون پایانی درس قرآن در ٔ
نمره مفاهیم به صورت کتبی است .امتحان پایانی شفاهی در زمان امتحان های شفاهی و امتحان کتبی با
درج در جدول امتحان های کتبی هر نیم سال در زمان مربوط با توجه به توضیحات ذیل برگزار می شود.
توصیه می شود بارم بندی هریک از آزمون های پایانی قرائت و مفاهیم براساس  ٢٠نمره انجام
شود که معدل آنها نمره آزمون پایانی هر دانش آموز در درس قرآن است.

بخش اول ــ آزمون قرائت

١ــ در آزمون قرائت ،از هر دانش آموز سه پرسش می شود .دانش آموزان در هر پرسش حدود
چهار سطر از آیات را می خوانند .دو پرسش از آیاتی که در کتاب درسی در بخش قرائت آمده و یک
روزانه قرآن کریم بوده است.
پرسش از صفحاتی که جزء تکلیف انس با قرآن در خانه و خواندن
ٔ
ات» یا با اتصال مانند ِ«ا َّن الل َّٰه»«ِ ،فی ا َال ِ
رض» یا
کلمه بدون اتصال مانند َ«و َج ّن ٌ
٢ــ به ازای هر ٔ
«ع ِملُ ّ ِ ِ
کلمه ساده (بدون
واالصالحات» که غلط خوانده شود ،نیم نمره کسر می شود .ممکن است در این ٔ
َ
اتصال) یا مرکب (با اتصال) ،یک یا چند غلط اتّفاق افتد ،در این صورت نیز همان نیم نمره کسر می شود.
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تبصره :با تشخیص معلم و در صورت مفید بودن تذکر ،می توان از دانش آموز خواست که با
مجدد ،غلط خود را تشخیص و تصحیح کند .در این صورت نمره ای کسر نمی شود.
خواندن ّ
٣ــ اگر قرائت دانش آموز ،با تکرار ،برگشت و مکث زیاد همراه باشد ،در مجموع یک تا دو نمره
کسر می شود .شرایط خاص دانش آموزان استثنایی یا دارای لکنت زبان باید مورد توجه قرار گیرد.
٤ــ اگر دانش آموز آیات را شبیه به قرائت لوح فشرده (تحقیق یا ترتیل) بخواند یا تلفظ صحیح
حروف خاص عربی را رعایت کند یا حدود نصف صفحه از آیات قرآن یا پیام های قرآنی را از حفظ
نمره قرائت او اضافه می شود.
باشد ،در مجموع یک تا
دونمره تشویقی به ٔ
ٔ
٥ــ از قواعد قرائت ،پرسش نمی شود؛ رعایت این قواعد فقط در حین قرائت ،کفایت می کند.
٦ــ سعی شود با اتخاذ تدابیر مناسب ،از اضطراب دانش آموزان هنگام آزمون ،کاسته شود؛
برای مثال ،می توان پیش از پرسش ،به هر دانش آموز چند دقیقه فرصت داد تا آیات آزمون را مرور کند.
٧ــ خوب است هنگام آزمون قرائت ،کتاب دانش آموز را از او گرفت و اشتباهات او را روی
کتابش عالمت زد تا دانش آموز با این اشتباهات آشنا شود و در اصالح آنها بکوشد.

بخش دوم ــ آزمون مفاهىم

پىشنهاد مى شود بارم بندى سؤال هاى مفاهىم (امتحان کتبی) برمبنای ده نمره به صورت زیر
منظور شود:
معنای کلمات  ١نمره ،معنای ترکیب ها  ٤نمره ،معنای عبارات  ٤نمره ،قواعد ساده  ١نمره.
ارائه الگو (مانند
در صورت طرح سؤال از قواعد (الگوى قواعد مفاهىم) ،اىن پرسش ها باىد با ٔ
آنچه در کتاب درسى آمده است) همراه باشد.
بدیهی است با تشخیص دبیر محترم این الگوی نمره دهی می تواند با تغییراتی نیز همراه باشد.
برخی از نکات مهم که باید در تصحیح امتحان کتبی به مفاهیم ّمدنظر باشد.
مصحح
برگه کلىد تصرىح شود که «نظر
ّ
تهىه کلىد سؤاالت طراحى شده ،در باالى ٔ
١ــ پس از ٔ
محترم در صحىح ىا غلط بودن پاسخ دانش آموزان صائب است» تا از پاسخ هاى صحىح دانش آموزان
که لزوماً مانند کلىد سؤاالت نىست ،نمره اى کسر نشود.
2ــ متن سؤال ها به خصوص کلمات و عبارات قرآنى (عربى) واضح و با اعراب الزم ــ مانند کتاب
درسى ــ نوشته شود و قبل از تکثىر ،بازبىنى و اصالح مورد نیاز به عمل آىد.
ترجمه کلمه ىا عبارت از فارسى به عربى طرح نشود.
 3ــ هىچ سؤالى به صورت
ٔ
32

4ــ توزىع سؤال ها به نسبت دروس مختلف ،متعادل و متناسب باشد.
5ــ از طرح سؤال هاى داراى نکته وىژه ،ترکىب و عبارت مبهم ،مطالب پاورقى ىا عبارت کم کاربرد
در کتاب درسى ،حتی االمکان خوددارى شود.
مصححان محترم برگه ها ،از مىان دبىرانى انتخاب شوند که
6ــ طراح سؤال هاى آزمون نهاىى و
ّ
در سال تحصىلى جارى ،کتاب آموزش قرآن را تدرىس کرده اند.
نمره کامل دارد .درصورتى که
7ــ مبنا در پاسخ دانش آموزان،
ٔ
ترجمه تحت اللفظى است و ٔ
نمره کامل خواهد داشت.
ترجمه ،روان و صحىح ارائه شده باشد ،نىز ٔ
ترجمه تحت اللفظى آنهاست ،از اىن رو،
 8ــ مهم ترىن گام در تواناىى درک معناى عبارات قرآنى،
ٔ
اگر دانش آموز برخى از کلمه ها ــ مانند «را» ،فعل هاى ربطى (است ،هستم )…،و… را در ترجمه
ننوىسد ،نمره اى از او کسر نمى شود.
9ــ اگر دانش آموز حروف اضافه را به شکل معناى اولىه و اصلى آنها معنا کند ،صحىح است؛
هر چند که در عبارت مورد سؤال ،ممکن است بهتر باشد آن حرف به صورت دىگرى معنا شود؛ مانند
نامکُم ِبال َّل ِىل وال َّن ِ
حرف
هار» که بهتر است «در» معنا شود ولى اگر دانش آموز
ٔ
اضافه ِ«بـ  » در عبارت « َم ُ
َ
اضافه ِ«من» که هرجا «از» معنا شود ،صحىح
«به» معنا کند ،نمره اى از او کسر نمى شود .همچنىن حرف
ٔ
محسوب مى شود.
10ــ اگر دانش آموز ،یک فعل را که به هر دلىل در کتاب درسى به دو صورت معنا شده است ،به
نمره کامل خواهد گرفت .براى مثال ،براى افعالى که گاهى به تناسب جمله،
هرىک از دو معنا بنوىسدٔ ،
ماضى و گاهى مضارع معنا مى شوند ،هر دو معنا صحىح است؛ ىا اگر فعل مضارع در جمله اى به صورت
مضارع اخبارى ىا التزامى معنا شود ،صحىح است و نمره اى از دانش آموز کسر نمى شود.
١١ــ درصورتى که فعل مفرد ،به صورت جمع ىا برعکس معنا شود ىا فعل ماضى به صورت
نمره مربوط به آن کلمه کسر مى شود.
مضارع ىا برعکس معنا شود ،فقط نىمى از ٔ
ترجمه ترکىب ها و عبارات ،هر مىزان که از آن ترکىب ىا عبارت معنا شده است ــ هر
١٢ــ در
ٔ
چند کامل نباشد ــ به همان مقدار نمره تعلق مى گىرد.
١٣ــ فعل مفردى که فاعل آن ،اسم ظاهر و جمع است ،اگر به جاى جمع ،مفرد معنا شود،
صحىح به حساب مى آىد و نمره اى کسر نمى شود؛ مانند فَسجد الم ِ
الئ َک ُة :پس سجده کرد فرشتگان.
َ ََ َ
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بارم بندی آزمون های پایانی

بارم بندی آزمون های پایانی قرائت و مفاهیم هریک از سال های هفتم تا نهم در پایان روش تدریس
دروس هریک از این سال های تحصیلی در همین کتاب آمده است.
زمان بندی تدریس دروس در هر نیم سال

همان طور که گفته شد کتاب آموزش قرآن در هر سال تحصیلی ،شامل دوازده درس است.
هر درس طی دو جلسه یعنی در دو هفته تدریس ،تمرین و ارزشیابی می شود .به منظور نظم بیشتر و
همکاری با دبیران محترم برای جلوگیری از کندی یا تندی نامناسب ،فعالیت آموزشی که در هر جلسه
( ٩٠دقیقه ای) باید انجام شود به عنوان یک جلسه در کتاب منظور شده است.
پیشنهاد می شود دبیران محترم حتی االمکان این نظم را رعایت کنند .همچنین توصیه می شود در
نیمسال اول حداقل  ٦درس و حداکثر  ٧درس تدریس شود و بقیه دروس نیز در نیمسال دوم تدریس گردد.
وىژگى ها و صالحیت های دبىر موفق قرآن کرىم

هر چند در تعلیم هر موضوعی ،دبیر باید واجد مهارت ها و فنون خاصی باشد ،اما دستیابی
به اهداف تعلیم و تربیت اسالمی تنها در صورتی ممکن خواهد بود که دبیر عالوه بر تسلط به فنون و
روش های تعلیم و تربیت؛ خود از ویژگی های تربیت اسالمی بهره مند باشد ،و میزان توفیق در دستیابی
به این اهداف نسبت مستقیم با میزان این بهره مندی دارد.
منابع اسالمى ،سرشار از بىان اىن امر مهم است و ضرورت وجود پىشواىان معصوم به عنوان
حکىمانه حضرت امىرالمؤمنىن
الگوهاى کامل دىن ،بزرگ ترىن دلىل بر صحت اىن مدعاست .کالم بلند و
ٔ
علیه السالم در نهج البالغه به شىواىى و زىباىى تمام ،اىن حقىقت را ترسىم کرده است.
قال علی علیه السالم:
ِ ِ
َـفـسـه و لِ
مـامـا هر کس که خود را   براى مردم   الگو و پىشوا    قرار  دهد
َمـن ن َ
َـص َ
ـب ن َ
ـلـنـاس ا ً
ـعـلـىـم ن ِ
َـفـسـه پس باید پىش از آموزش دىگران به آموزش خوىش
فَـ َعـ َلـىـ ِه َان َ  ىـبـ َد َا بِـ َت
ِ

ٰ

ق َ
ـعـلـىـم َغـىـرِه
َـبـل َت
ِ
ٰ
لـى ُ
ِـسـىـر ِتـه ق َ
َـبـل و نىز باىد پىش از ادب آموزى به زبان ،رفتارش
ـأدىـبـه و ب
ـکـن     َت
َو َ
ُ
َ

ٰ
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بپردازد؛

ـسـانِـه
َتـأدىـبِـه بِـ ِل َ
ِ ٰ
ٰ
َـفـسـه َو ُمـؤَ ِّد ُبـهـا
آرى آن کس که خود را تعلىم مى دهد و ادب مى آموزد،
ـم ن
َو ُمـ َعـ ِّل ُ
ٰ
الـناس َو از کسى که دبیر و ادب آموز دىگران است ،بىشتر
ِ
ـم
َا َحـقُّ بِـا ِالجـاللِ ِمـن ُمـ َعـ ِّل ِ
1
سزاوار احترام و تکرىم است.
ُمـؤَ ِّدبِـهِـم
ادب آموز باشد.

آموزه ارزشمند دىنى ،برخى از مهم ترىن وىژگى هاى معلّم قرآن در دو بخش عمومى
با الهام از این
ٔ
و اختصاصى به شرح زىر ارائه مى شود.
صالحىت هاى عمومى

١ــ با کلىات روش هاى تدرىس و ارزشىابى ،آشناىى دارد.
٢ــ با کلىات روان شناسى تربىتى آشناىى دارد.
دىده اغماض و تغافل
٣ــ ٔ
سعه صدر دارد و اشتباهات و خطاهاى رفتارى دانش آموزان را به ٔ
مى نگرد.
اداره کالس ،ضمن اعمال اقتدار از خشونت پرهىز مى کند.
٤ــ در ٔ
 ٥ــ قرآن کریم را به طور مستمر قرائت می کند و با آن مأنوس است.
 ٦ــ سعى مى کند معناى آىات قرآن را بفهمد و در آن تدبر کند.
٧ــ اخالق و رفتار پسندیده و قرآنی دارد.
 ٨ــ در گفتار و رفتارش تعارض و ناسازگارى نىست؛ بلکه رفتار و اعمال او بهترىن مبلّغ
دانش آموزان به آموزه هاى قرآنى است.
٩ــ از آراستگى و ظاهرى مناسب برخوردار است.
10ــ منظم و وقت شناس است و به قول و عهد خود با دانش آموزان وفا مى کند.
وظىفه اصلى خود را تربىت و پرورش اسالمى آنان مى  داند.
11ــ به دانش آموزان محبت مى ورزد؛
ٔ
12ــ از تنبىه بدنى دانش آموزان ،سختگىرى و همچنین سهل انگارى پرهىز مى کند.
13ــ در گفتار با دانش آموزان از کالم زىبا و زبان مالىم و نىکو بهره مى گىرد.
14ــ با راه کارهاى ف ّناورى آموزشى و به کارگىرى آن در فراىند ىاددهى ــ ىادگىرى آشناىى دارد.
شماره ٧٠
1ــ نهج البالغه ،حکمت
ٔ
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صالحىت هاى تخصصى؛ حرفه اى

1ــ به ضرورت و امکان آموزش قرآن باور دارد.
2ــ به آموزش درس قرآن عالقه مند است.
دوره متوسطه
3ــ با روىکرد ،اصول و اهداف ٔ
دوره آموزش عمومى به وىژه ٔ
برنامه آموزش قرآن در ٔ
اول آشناىى کافى دارد.
دوره متوسطه اول آشناىى کامل دارد.
4ــ با محتواى آموزش قرآن در ٔ
رشته دینی و عربی تسلط دارد.
  5ــ به صرف و نحو عربی حداقل در سطح کاردانی ٔ
 ٦ــ در تجوید عمومی قرآن کریم توانایی علمی و عملی دارد.
٧ــ در تالوت آهنگین و زیبای قرآن توانایی نسبی دارد.
 ٨ــ با برخی نهادها و مراکز فعالیت ها و آموزش های قرآنی آشنایی دارد.
٩ــ با برخی از قاریان ،حافظان ،مترجمان ،مفسران و اندیشمندان قرآنی آشنایی دارد.
١٠ــ براى سؤاالت دانش آموزان به وىژه سؤاالت قرآنى و دىنى آنها ،پاسخ مناسب و قانع کننده
دارد.
دبیر قرآن می تواند با توجه و عمل به نکات ذیل که در چند بخش ارائه شده است ،بر توفیقات
1
خود بیفزاید.
الف) وىژگى ها و خصلت هاى شخصى :وجود خصلت هاى نىکو در فرد ،او را محبوب دىگران
مى سازد .اىجاد عالقه مىان متربّى و مربى ،زمىنه را براى تربىت و تأثىرپذىرى فراهم مى کند .معلم قرآن
باىد در کسب کماالت فردى بکوشد و دانش آموزان خود را از ىک الگو و مربى موفق بهره مند سازد.
در اىن بخش ،به بىان پاره اى از مهم ترىن اىن وىژگى ها مى پردازىم .اىن نکات بىشتر ناظر به شأن شخصى
فرد است؛ اعم از آنکه معلم باشد ىا نباشد.
ماىه اىمان ،اخالق نىکوست؛ همان طور که از پىامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده
1ــ درون ٔ
ِ ِ
ثت ِل ُ ِت ِ ّمم م ٰک ِارم ۡال ِ
َخالق» از اىن رو ،امورى همچون سادگى و آراستگى ،نظم و
است «انّى بُع ُ
َ َ َ
انضباط ،گشاده روىى و خوش خلقى ،گذشت و فداکارى ،اقتدار و مهربانى ،صبر و بردبارى ،فداکارى
و دلسوزى هرچه بىشتر وجود شخص را آکنده ساخته باشد ،زمىنه را براى دستىابى او به توفىقات بىشتر
فراهم مى آورد.
1ــ مطالب این بخش برگرفته از تجارب برخی معلمان موفق همچنین کتاب های «تربیت آسیب زا» نوشت ٔه دکتر عبدالعظیم کریمی و

«آداب تعلیم و تربیت در اسالم» ترجم ٔه دکتر سیدمحمدباقر حجتی است.
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2ــ برخوردارى از برخى تواناىى ها ىا مهارت هاى شخصى مانند مهارت در ىکى از رشته هاى
ورزشى ىا هنرى ،علمى… موجب تکرىم و تعظىم معلم در چشم دانش آموزان مى شود و اىن امر بر
تأثىرپذىرى اىشان از شخصىت معلم مى افزاىد.
3ــ عمل به آداب و رفتارى که از سوى اولىاى دىن توصىه و تأکىد شده است؛ مانند داشتن
وضو به وىژه در کالس درس ،آغاز کردن کارها با نام خدا و ذکر سالم و صلوات بر انبىا و اولىاى الهى
ائمه معصومىن علىهم السالم ،تالوت
روزانه قرآن کرىم ،رعاىت آداب اسالمى پىش
ٔ
به وىژه پىامبر اکرم و ٔ
از خواب و…  .
4ــ ىاد خدا ،توکل بر او ،امىد به فضل و رحمت الهى ،تمامى خىرها و توفىقات خود را از سوى
خدا دانستن و سپاس و ستاىش دائمى خدا ،بذر محبت به خدا را در وجود انسان شکوفا مى سازد،
طىبه توحىد را به بار مى نشاند و انسان را از درون به آرامش و کمال رهنمون مى شود .بدىهى
شجره ٔ
ٔ
است که هر انسان موفق ،به اىن دستماىه نىازمند است.
ب) رفتار و آداب تربىتى :ىک معلم غىر از وىژگى هاى شخصى ،به عنوان معلم و در مقام
تعلىم و تربىت ،باىد از وىژگى هاىى برخوردار باشد که او را در اىن امر موفق سازد .منابع دىنى ما آکنده
از اىن گونه معارف است که در اىنجا به برخى از مهم ترىن آنها اشاره مى شود.
دوره نوجوانى در اوج تأثىرپذىرى است.
1ــ محبت ورزى و خوش رفتارى :دانش آموز در ٔ
او باىد معلم خود را دوست داشته باشد تا از او الگو پذىرد .اگر مى خواهىد محبوب باشىد ،باىد محبت
بورزىد .عالقه و محبت معلم به دانش آموز ،خارهاى وجود او را به گل تبدىل مى کند .معلمى مى تواند
زمىنه هداىت دانش آموزان را فراهم آورد که آنها را همچون فرزندان خود دوست بدارد و تا حد ممکن
ٔ
به وىژگى ها و شراىط خاص هرىک توجه داشته باشد.
چنىن معلمى به دانش آموزان احترام مى گذارد و از کلمات و لحن محبت آمىز استفاده مى کند.
عصبانىت معلم ،دانش آموزان را ناخشنود مى کند و باعث دورى آنها از معلم و دورى از درس قرآن
مى شود؛ بنابراىن ،در هىچ شراىطى بداخالقی و فرىاد کشىدن معلم سزاوار نىست.
روحىه خوش رفتارى را تقوىت مى کند:
توجه همىشگى به آىه هاى زىر،
ٔ
بقره 83
٭ َو قولوا ِلل ّن ِاس ُحسنًا
ِ
ِ
ِ
العافىن َع ِن ال ّن ِ
آل عمران 134
نىن
ىظ َو
الغ َ
مىن َ
اس َوالل ُّٰه ىُح ُّب ُ
المحس َ
َ
٭ َوالکاظ َ
٭و ِ
نحل 127
اصبر َو ما َص ُبر َك ِا ّل ِبالل ِّٰه
َ
2ــ امىدوارى به لطف خدا و امىد دادن به آن :مؤمن همىشه به لطف خدا امىدوار است.
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دانش آموزان را به لطف و رحمت همگانى و همىشگى خدا امىدوار کنىد و با بىان خاطرات ،داستان ها،
اشعار و ضرب المثل هاى زىبا آنها را با نمونه هاىى از اىن الطاف بى کران الهى آشنا سازىد تا شاهد آثارى
چون شادابى ،نشاط و تحرک در اىشان باشىد.
3ــ عدل ورزى و پرهىز از تبعىض :توجه و محبت معلم به دانش آموزان باىد عادالنه و حساب
عالقه قلبى بىشترى به
برجسته برخى دانش آموزان،
شده باشد .شاىد معلم تحت تأثىر رفتار و شخصىت
ٔ
ٔ
آنان داشته باشد ولى باىد نگاه و رفتار خود را به طور عادالنه مىان آنها تقسىم کند.
نوجوانان به دلىل پاکى و لطافت روح ،هىچ گونه رفتار دوگانه اى را برنمى تابند .برخوردهاى
تبعىض آمىز مانند صحبت کردن در گوشى ىا توجه بىش از حد به ىکى از دانش آموزان ،آثار منفى زىادى
سوءظن ىا حسادت دانش آموزان دىگر را برانگىزد .حتى اگر زمانى از برخورد
دارد و ممکن است
ّ
حد امکان کاهش داد.
متفاوت گرىزى نىست ،باىد تبعات آن را تا ّ
4ــ تقوىت اعتماد به نفس :نوجوانان براى دستىابى به شخصىتى متعادل و ارزشمند نىازمند اعتماد
روحىه اعتماد
به نفس اند .ىک مربى توانا ،با برجسته کردن کردار و صفات خوب دانش آموزان ،در آنها
ٔ
به نفس پدىد مى آورد و با تغافل عالمانه از کاستى ها و لغزش هاى اىشان ،به آنها ع ّزت و کرامت مى بخشد.
اظهار بى اعتمادى به ىک دانش آموز ،احساس نامطلوبى در او اىجاد مى کند و اعتماد و پذىرش
روحىه او را
او را نسبت به معلم کاهش مى دهد .منسوب کردن خصلتى بد به ىک دانش آموز ،واقعاً
ٔ
درهم مى رىزد و ممکن است در دراز مدت ،همان خصلت را در او پدىد آورد.
حد امکان چشم پوشى
باىد به دانش آموزان حسن ظن داشت و آن را بىان کرد؛ از خطاهاى آنها تا ّ
کرد و آنها را به راستى و درستى تشوىق نمود.
پ) رفتار و آداب آموزشى :انجام دادن هر کارى با آداب و آىىن خاص همراه است .هرچه
آن کار ارزشمندتر و مقدس تر باشد ،توجه به اىن آداب ضرورى تر است .براى مثال ،اعمال عبادى که به
تقرب به خدا انجام مى شود ،آىىن و آداب خاصى دارد .از جمله کارهاى بسىار ارزشمند و مقدس
قصد ّ
از نظر اسالم ،تعلىم و تربىت است؛ از اىن رو ،همىشه اىن امر با آداب خاصى انجام شده است .توجه به
اىن آداب بر ماهىت معنوى و عبادى تعلىم و تعلم و آثار تربىتى آن مى افزاىد.
برخى از مهم ترىن اىن آداب عبارتند از:
1ــ رعاىت آداب ظاهرى و باطنى :خوب است هر کارى به وىژه کالس درس را با نام و ىاد خدا و
ِ
الـرحىمِ » و ذکر سالم و صلوات بر پىامبر اکرم و خاندان پاک او آغاز کنىم.
الـرح ٰم ِن َّ
گفتن ِ«بسمِ اللّٰه َّ
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بنا بر رواىات ،صلوات ،فرشتگان را نازل مى کند ،نفاق را از بىن مى برد ،گناهان را مى زداىد و سالمت
و تندرستى به بار مى آورد .شاىسته است معلم قرآن ،همىشه و به وىژه در کالس درس با وضو باشد و
رعاىت اىن ادب اسالمى را به دانش آموزان نىز بىاموزد.
معلم براى توفىق در تعلىم و تربىت باىد پىوسته از خداى توانا کمک بخواهد و موفقىت هاى خود
را از او بداند که «ما تَوفىقى ِا ّل ِبالل ِّٰه».
2ــ تشوىق دانش آموزان ضعىف تر ،آنها را به تالش و پىشرفت امىدوار مى کند .هر دانش آموز
نقاط ّقوت خاص خود را دارد و معلم باىد اىن نقاط را کشف کند و به او نشان دهد؛ مثال ً اگر درسش
ضعىف است ،ولى اخالق و رفتار خوبى دارد ،مى توان براى پدر و مادرش کارت تبرىکى فرستاد و به
آنها براى داشتن فرزندى با اخالق و رفتار خوب تبرىک گفت.
3ــ هنر معلم ،پرورش احساس نىاز به علم و تقوا در دانش آموز است.
آب ،کم جـو ،تشنـگى آور بـه دسـت

تا بجوشد آبت از باال و پست

4ــ اصىل ترىن روش هاى تربىتى ،طبىعى ترىن ،ساده ترىن و صمىمى ترىن آنهاست .انسان تا دست
به عمل نزند ،نمى آموزد؛ عمل نىز با اشتباه همراه است .دانش آموزان را به تالش و اقدام تشوىق کنىد تا
از اشتباه کردن نهراسند .به عالوه ،چگونگى درس گرفتن از اشتباهاتشان را به آنها بىاموزىد.
خانواده دانش آموزان را از طرىق جلسات
  5ــ معلم باىد براى هماهنگ کردن روش هاى آموزشى،
ٔ
خبرنامه مدرسه از اقدامات ،روش ها و نظرىات خود مطلع سازد.
توجىهى ىا
ٔ
  6ــ خوب سؤال کردن ،نىمى از دانش است .ذهن کودک را پرسشگر بار بىاورىد و به او بىاموزىد
درباره پرسش هاى خوىش ،آنها را به بهترىن شکل بىان کند.
با تفکر
ٔ
کمىت آن است .پىام هاى شما هر چند اندک ّاما با
7ــ کىفىت ٔ
ارائه مطالب و مفاهىم ،مهم تر از ّ
کىفىت مؤثر ،بهتر از صحبت هاى طوالنى و خسته کننده است.
اداره موفق ىک کالس به رعاىت روش ها و فنون تدرىس و کالس دارى نىز
  8ــ بدىهى است ٔ
نىازمند است .دبىران محترم عموماً با اىن روش ها آشناىى دارند و شرح مفصل آنها را نىز مى توان در
کتاب هاى مربوط جست  و جو کرد.
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