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روش تدریس ردس   هفتم

جلسۀ  اول

پرسش و ارزشیابی

 به شیؤه جلسات قبل 

تدریس قرائت 

آیات دو صفحـه 281 و 282 قـرآن کامل 
براساس روش کلی به صورت پیش قرائت، تمرین 
با لوح فشرده، فردخوانی و رفع اشکاالت جمعی و 

فردی تدریس و تمرین می شود. 
تذکرات خاص قرائت :

١ــ دقت در اتصال کلماتی مانند: 
ِلحیَن                                         لَِمَن الصّٰ َعِملُوا الّسۤوَء                 
َاِن اتَِّبـع        َعلَی الَّذیَن اخَتلَفوا      َمَع الَّذیَن اتََّقوا            

ِالَی الَمسِجِد االَقَصا الَّذی       َوعُد االِۤخَرِة
٢ــ دقت در خواندن کلماتی؛ مانند: اِلَنُعِمـِه ِاجَتباُه )از آنجا که الف اول این کلمه همزه وصل 
ا      اولٰیُهما )واو خوانده  است، در قرآن کریم کسرٔه آن ریزتر نوشته شده است.( ِلنُِریَـه و      لَـَتعلُنَّ ُعلُـوًّ

می شود( ُاولی )واو بعد از ضمه خوانده نمی شود( ِلَیسۤوءوا    ِلـُیـَتِبّروا ما َعلَوا 
٣ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است، برای کوتاه خواندن عبارات؛ مانند:

       … لَیاًل         … َحولَه و    
ٰ
… ِبَجهالٍَة       … َحنیًفا      … یَوَم القٰیَمِة    … َسبیِله

تَیِن    … َشدیٍد           … بَـنیَن        … األِخَرِة     … َمـرَّ ٍة … فی الِکٰتِب  … َمـرَّ
٤ــ توجه به تلفظ حروف خاص، و یادآوری تلفظ حروف »ح  ع  غ  ق« با پیروی از قرائت الگو 

در لوح فشرده
٥ــ جلب توجه دانش آموزان به تلفظ حرف »ث« به صورت نوک زبانی با پیروی از قرائت الگو در 
لوح فشرده، همان گونه که در کنار صفحٔه 65 کتاب دانش آموز توضیح داده شده است؛ و تمرین کلمات: 

ثُـمَّ          ِبِمثِل            بََعثنا           َاکثََر          الکوثََر           الـتَّکاثُـُر           ِمثقاَل 



97

تدریس مفاهیم

مراحل  دانش آموزان  فعالیت      اول: 
انجام  را  جدول  تصحیح  و  تکمیل  مختلف 
می دهند. خوب است از آنها کلمات هم خانوادٔه 
را  ُیؤِمنوَن«  یَعَملوَن،  کَبیر،  صاِلحات،  »یَهدی، 

سؤال کنید.
فعالیت دوم: دانش آموزان ابتدا ترجمه 
خود  هم گروه  با  نوشته،  را  عبارات  و  ترکیب ها 
با معنای  مقایسه کرده و سپس هر عبارت همراه 
می شود.  تصحیح  و  خوانده  کالس  برای  آن 

برخی از توضیحات به شرح زیر است:
١ــ به استفاده از حرف »را« پس از ترجمٔه 

آخرین کلمٔه عبارت دوم توجه داشته باشید.
٢ــ همان طور که می دانید معموالً کلمات 

معنا  معمولی  به صورت  را  آنها  صفت  اما  می شود.  معنا  »نکره«  به صورت  فارسی  در  تنوین  دارای 
می کنیم؛ مانند ترکیب سوم و پنجم. از این رو می گوییم »پاداشی بزرگ« و »عذابی دردناک« و گفته 
نمی شود »پاداشی بزرگی« یا »عذابی دردناکی«. دانش آموزان با توجه به سواد فارسی معموالً درست 
معنا می کنند. ضمناً ترجمه این ترکیب ها به صورت »پاداش بزرگی« یا »عذاب دردناکی« نیز صحیح و 

قابل قبول است.

انس با قرآن در خانه

پس از انجام مقدمات به روش دروس قبل با پرسش از دانش آموزان، فعالیت های انس تمرین و 
تصحیح شده و دانش آموزان نیز ارزیابی می شوند. برخی از توضیحات به این شرح است:

١ــ بعضی از ترکیب ها و عبارات سادٔه صفحٔه ٢٨١ قرآن کریم:
 ،   ،   ،  

  ،    ،   



9٨

٢ــ برخی از پیام های زیبای صفحٔه ٢٨٤ قرآن کریم:

با خدای یکتا، خدای دیگری قرار نده.     :

پروردگارت حکم کرده است که جز او را نپرستید   :

و به پدر و مادر خود نیکی کنید.    : 

و با آن دو با زبان خوب و زیبا سخن بگو.       :

:    و بگو پروردگارا به آن دو مهربانی کن     

همان طورکه آنها در کودکی مرا پرورش دادند.     :

:    قطعاً اسراف کاران برادران شیاطین هستند.
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پرسش و ارزشیابی

 به شیؤه جلسات قبل

تدریس قرائت

آیات صفحٔه 290 قرآن کامل براساس روش کلی 
به صورت پیش قرائت، تمرین با لوح فشرده، فرد خوانی و 
رفع اشکاالت جمعی و فردی تدریس و تمرین می شود.

تذکرات خاص این جلسه:
١ــ دقت در اتصال کلماتی مانند:

رُّ           ُقِل الّروُح هُ الشَّ مِس      َمسَّ ِلُدلوِك  الشَّ
کلمات  از  برخی  صحیح  خواندن  در  دقت  ٢ــ 

مانند:
ـٔا )نَئا( ُل                نَـ د                        ُنَنِزّ لََیسَتِفّزونََك                 ِلُیخِرجوَك                   فََتَهجَّ

ـٔوًسا )یَـئوًسا(            یَسئَلُونََك                     لََنذَهبَنَّ ِخٰلَفَك                      یَـ
٣ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است، برای کوتاه و صحیح خواندن عبارات؛ مانند:

           …ِالَیَك
ٰ
            … شاِکلَِته

ٰ
… الَّیِل      … ِصدٍق         … ِللُمؤِمنیَن         … ِبجاِنـِبه

4ــ توجه به تلفظ حروف خاص با پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده، و یادآوری تلفظ حرف 
»ث« در آیات و کلمات این صفحه؛ مانند: ال یَلبَـثوَن   یَبَعثََك   ثُـمَّ

تدریس مفاهیم

فعالیت اول: به روش دروس قبل انجام و تصحیح می شود. خوب است از کلمات هم خانوادٔه 
»ُقل، ظاِلمیَن« پرسش کنید.

فعالیت دوم: به روش دروس قبل انجام می شود.
در پایان جلسه، دانش آموزان را به انجام تکلیف »انس با قرآن در خانه« تشویق و ترغیب کنید.  

جلسۀ  دوم
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تذکرات انس با قرآن در خانه

و  شده  تصحیح  و  تمرین  انس  فعالیت های  دانش آموزان،  از  پرسش  با  قبل  دروس  روش  به 
دانش آموزان نیز ارزیابی می شوند. برخی نکات قابل ذکر به شرح زیر است:

١ــ بعضی از ترکیب ها و عبارات سادٔه صفحه ٢9١ قرآن کریم:

آیٔه٨7 ،     ،     ،     ،

   ،    
٢ــ برخی از پیام های زیبای صفحٔه ٢90 قرآن کریم:

: و بگو پروردگارا )در هر کاری( مرا با صدق و راستی وارد کن
: و با صدق و راستی خارج کن.

: و بگو حق آمد و باطل از بین رفت،
: قطعاً باطل از بین رفتنی است.

  :
و از قرآن آنچه را که شفا و رحمت برای مؤمنان است، نازل می کنیم. 
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طوفانی در دریا، طوفانی در دل

اهداف

جلوه های  با  دانش آموزان  آشنایی  ١ــ 
مختلف لطف خدا به انسان

و  رحمت  با  دانش آموزان  آشنایی  ٢ــ 
مهربانی پیامبر اسالم صلی الله علیه و آله 

با  که  فردی  با  دانش آموزان  آشنایی  ٣ــ 
توسل به خداوند دچار انقالب روحی شد.

روش تدریس

١ــ روخوانی متن درس
٢ــ گفت و گو

٣ــ دانش آموزان می توانند این درس را 
به صورت نمایش در کالس اجرا کنند.

پیام قرآنی

١ــ قرائت و همخوانی آیه
2ــ ترجمٔه آیه توسط دانش آموزان

نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

١ــ چرا بار اول پیامبر عکرمه را نبخشید؟
٢ــ چرا افراد گرفتار در طوفان دریا به آمرزش خداوند متوسل شدند؟
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پرسش و ارزشیابی

به شیؤه جلسات قبل

تدریس قرائت

آیات دو صفحٔه ٢9٣ و ٢9٤ قرآن کامل 
پیش قرائت،  به صورت  کلی  روش  براساس 
تمرین با لوح فشرده، فرد خوانی و رفع اشکاالت 

جمعی و فردی تدریس و تمرین می شود.

روش تدریس ردس   هشتم

جلسۀ  اول

تذکرات خاص قرائت:
١ــ دقت در اتصال کلماتی مانند:

حٰمَن         فَلَهُ االَسماءُ الُحسٰنی         َوابَتِغ   اوتُوا  الِعلَم              ُقِل  ادُعوا اللَّٰه        َاِو ادُعوا الـرَّ
ِن  افَترٰی           قالُوا اتََّخَذ اللُّٰه          َاَوی الِفتَیُة            َقوُمَنا اتََّخذوا              ِممَّ

٢ــ دقت در خواندن صحیح کلماتی مانند:
باِۤئِهم     َهِیّئ      بَِیٍّن ًّا ما تَدعوا    اِلٔ ِلَتقَرَاه و      ِلالَذقاِن      َای

٣ــ در آخر آیٔه اّول سورٔه کهف تنوین فتحه نوشته نشده و روی الف یک سین ریز )ِعَوجاس( 
نوشته شده است؛ زیرا در حالت وصل این کلمه به آیٔه بعد، باید یک سکوت کوتاه بین آنها انجام شود 
که به این حالت »َسکت« می گویند. از این رو،  این کلمه، هم در حالت وقف با الف خوانده می شود و 

هم در حالت وصل؛ گرچه معموالً بر آن وقف می شود.
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٤ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است، برای کوتاه خواندن عبارات؛ مانند: 
            … َولَـًدا             … ِفی الُملِك     … لَُدنُه      

ٰ
… فََرقٰنُه             … ُمکٍث      … َقبـِله

قیِم      … ِالَی الَکهِف      … رحَمًة ِلٰحِت       … ِعلٍم        … وَ الـرَّ … الصّٰ
٥  ــ توجه به تلفظ حروف خاص، به ویژه حروفی که تدریس شده است، با پیروی از قرائت الگو 
در لوح فشرده و جلب توجه دانش آموزان به تلفظ حرف »صاد« به صورت سین درشت با تکیه بر گلو 
همان گونه که در کنار صفحٔه ٧3 کتاب دانش آموز توضیح داده شده است، و تمرین کلمات دارای صاد 

در این صفحه: 
ِلٰحِت          َصعیًدا          َاصحَب           َاحٰصی           نَُقصُّ ِبَصالِتَك         الصّٰ

تدریس مفاهیم

قبل  دروس  روش  به  اول:  فعالیت 
از  پرسش  برای  که  کلماتی  می شود.  انجام 
هم خانواده های آنها مناسب اند، عبارت  است از:

َانـَزل،  َجَعلنا،  َاحَسن
هر  معنای  دانش آموزان  دوم:  فعالیت 
خود  هم گروه  با  سپس  نوشته،  ابتدا  را  عبارت 
با معنای  مقایسه کرده و آن گاه هر عبارت همراه 
آن توسط یک دانش آموز، خوانده و در صورت 

نیاز تصحیح می شود. 
برخی توضیحات:

فعل  از  استفاده  اول،  عبارت  در  1ــ 
فراموش  »الَّذی«  کلمٔه  ترجمٔه  از  قبل  »است« 

نشود.
٢ــ در عبارت هشتم ترکیب »   آِتنا = آِت + نا   « به صورت »ببخش به ما« باید معنا شود. هرچند 
ضمیر »نا« مفعوٌل به فعل »آِت« است، اما در فارسی باید با حرف اضافٔه »به« معنا شود. همچنین در این 

عبارت، ترکیب »لَـُدنَك« را باید به صورت »نزَدت« یا »نزِد خود« معنا کنیم.
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انس با قرآن در خانه

ارزشیابی، تمرین و تصحیح بخش های مختلف این تکلیف مانند دروس قبل انجام می شود.
برخی توضیحات:

١ــ بعضی از ترکیب ها و عبارات سادٔه صفحٔه ٢96 قرآن کریم:

،   ، 

   ،    
٢ــ برخی از پیام های زیبای قرآنی از صفحٔه ٢9٤ قرآن کریم:

:             پروردگارا، از نزد خود رحمتی به ما ببخش،

:                  و راه نجاتی برای ما فراهم ساز

:  و گفتند: پروردگار ما، پروردگار آسمان ها و زمین است.
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پرسش و ارزشیابی

 به شیؤه جلسات قبل

تدریس قرائت

براساس  کامل  قرآن   ٢99 صفحٔه  آیات 
لوح  با  تمرین  پیش قرائت،  به صورت  کلی  روش 
فشرده، فـرد خوانـی و رفـع اشکاالت جـمعی و 

فردی تدریس و تمرین می شود.

جلسۀ  دوم

تذکرات خاص قرائت:
١ــ دقت در اتصال کلماتی مانند:

ِلٰحُت          نَُسِیّرُ الِجباَل              تََری  االَرَض                 ِللَمٰلِئَکِة  اسُجدوا َو الٰبِقٰیُت  الصّٰ
ُمـتَِّخَذ  الُمِضلّیَن              ُشَرکاِءَی الَّذیَن          َرءَ ا الُمجِرمونَ  الّناَر

٢ــ دقت در صحیح خواندن برخی از کلمات؛ مانند:
ۤ و        فََدَعوهُم ُمواِقعوها َته َـّ ی ِجئـُتمونا  یَٰویلََتنا ماِل ٰهَذا الِکٰتِب          َافََتتَِّخذونَه و             َوُذِرّ

« با کمی مکث و کشش تشدید واو. ٣ــ بیان تشدید در حالت وقف بر کلمه »َعُدوٌّ
٤ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است، برای کوتاه خواندن عبارات؛ مانند:
ا        … الِکٰتُب        … فیِه    ـًا              … الِجباَل      … باِرَزًة         … َصفًّ … ثَواب
َدَم       … ِابلیَس        …الِجِنّ       … َو االَرِض      … الّناَر … ٰهَذا الِکٰتب       … اِلٔ
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٥  ــ توجه به تلفظ حروف خاص، به ویژه حرف صاد، با پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده در 
آیات و کلمات این صفحه؛ مانند:

ٰـها           َمصِرفًا ا           َصغیَرًة           َاحصـ ِلٰحُت           َصفًّ الصّٰ
َمـُد           َصِلّ           الّصاِلحیَن  الة           ِصراَط           الصَّ همچنین در کلمات نماز:  الصَّ

تدریس مفاهیم

فعالیت اول: این فعالیت توسط دانش آموزان به روش دروس قبل انجام می شود. پرسش از 
کلمات هم خانوادٔه »ُمجِرم، َصغیر، َعِملوا، ُقلنا، یَقولوَن، یَظِلُم، َسَجدوا« مناسب است.

فعالیت دوم: به روش دروس قبل توسط دانش آموزان انجام و در صورت نیاز تصحیح می شود.
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تذکرات انس با قرآن در خانه

به روش دروس قبل از دانش آموزان پرسش می شود.
برخی توضیحات:

١ــ بعضی از ترکیب ها و عبارات سادٔه قرآنی در صفحٔه 300 قرآن کریم:

،  ،    ،   

  ،   ،  
٢ــ برخی از پیام های زیبای قرآنی از صفحٔه ٢9٨ قرآن کریم:

:  او  اللّٰه است، پروردگار من.

:  آنچه خدا خواست.

: هیچ قدرت و توانایی نیست مگر از سوی خدا.

: و خداوند بر هر چیزی اقتدار و قدرت کامل دارد.

ضمناً پیام موردنظر، سومین پیام از عبارات فوق است.
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نماز در اتاق ژنرال

اهداف

از  برخی  با  دانش آموزان  آشنایی  ١ــ 
مجاهدان راه خدا

و  نماز  اهمیت  با  آنان  آشنایی  ٢ــ 
انجام  دادن این فریضٔه مهم

روش تدریس

١ــ روخوانی متن درس
مجاهدان  دربارٔه  گفت  و  گو  و  بحث  ٢ــ 
راه خدا به ویژه شهید واالمقام سرلشکر خلبان 

بابایی
٣ــ قرائت آیه توسط دانش آموزان
٤ــ ترجمٔه آیه توسط دانش آموزان

٥ــ بحث و  گفت   و گو دربارٔه آیه
6ــ حفظ نسبی آیه و جمع خوانی

7ــ معرفی کتاب خاطرات شهید بابایی با نام »پرواز تا بی نهایت« و در صورت امکان ذکر چند 
خاطره از ایشان

نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

١ــ چرا در اسالم به نماز بسیار اهمیت داده شده است؟
٢ــ انسان در چه مواقعی می تواند نماز خود را بشکند؟

٣ــ نقل برخی از خاطرات شهیدان انقالب اسالمی یا دفاع مقدس
٤ــ نقل برخی از داستان ها یا خاطرات دربارٔه اهمیت، ارزش و آثار نماز به ویژه نماز اول وقت.
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پرسش و ارزشیابی 

به شیؤه جلسات قبل انجام می شود.

تدریس قرائت

کامل  قرآن   305 و   304 صفحٔه  آیات 
براساس روش کلی به صورت پیش قرائت، تمرین 
با لوح فشرده، فرد خوانی و رفع اشکاالت جمعی 

و فردی تدریس و تمرین می شود.

روش تدریس ردس   نهم

جلسۀ  اول

تذکرات خاص قرائت :
1ــ دقت در اتصال کلماتی مانند:

أُس           ِخفُت  الَمواِلـَی               کانَِت امـَرَاتی            َااّل تَُکـِلَّم الّناَس وَ اشَتَعَل الـرَّ
نیا              ِبُغٰلِم ِن اسُمـه و َو اتََّخذوا                    ِفی الَحیٰوِة  الدُّ

2ــ دقت در خواندن صحیح برخی از کلمات مانند:
َدکّـاَۤء             فََجَمعـٰنُهم             یَـتَِّخذوا             ُنَنـِبّـئُـکُم             َجزاۤؤُهُم

٣ــ دقت در خواندن حروف مقطعه: کۤهیـۤعۤص = کاۤف  ها یا  َعـیۤـن   صاۤد
٤ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است، برای کوتاه خواندن عبارات؛ مانند:
     

ٰ
ِلٰحِت        … َربّی       … َرِبّـه       … َجَهنَُّم       … الصّٰ

ٰ
…ِفی الّصوِر     … ِلقآِء ه

… ٰصِلًحا          …َشیبًا        … عاِقًرا        …َهِیٌّن                … َقبُل       … ِمَن الِمحراِب
5  ــ توجه به تلفظ حروف خاص، به ویژه حروفی که تدریس شده است، با پیروی از قرائت الگو 
در لوح فشرده؛ و جلب توجه دانش آموزان به تلفظ »ط« به صورت »ت«، ولی درشت و پرحجم با تکیه بر 
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گلو، همان گونه که در کنار صفحٔه ٨١ توضیح داده شده است، و تمرین کلمات دارای »ط« در این صفحه: 
ِغطاٍۤء     الیَسَتطیعوَن      فََحِبطَت

روش تدریس مفاهیم

کلمات  جدول  معمول  روش  به  اول:  فعالیت 
توسط دانش آموزان تکمیل، تمرین و تصحیح می شود. 
کلمات  از  برخی  هم خانواده  کلمات  دربارٔه  گفت و گو 
َاَحد«  و  ِعباَدة  صاِلح،  یوحٰی،  »َعَمل،  مانند:  جدول 

مناسب است.
فعالیت دوم: این فعالیت نیز به روش معمول 
توسط دانش آموزان انجام می شود و در آن چند نکته 

اهمیت دارد:
َّما«:  »ِان ترجمٔه  صحیح  محل  با  آشنایی  ١ــ 
و  نادرست  ترجمٔه  تفاوت  بخواهید  دانش آموزان  از 
درست الگوی ارائه شده را توضیح دهند، تا مطمئن 
شوید این تفاوت را به خوبی دریافته اند. در صورت 

نیاز توضیحات آنها را کامل کنید. خوب است عبارت اّول و سوم نیز توسط دانش آموزان به هر دو 
شکل نادرست و درست ترجمه و مقایسه شوند تا این تفاوت هرچه بهتر آموخته شود.

َّما« است. به این  ٢ــ همان طور که در کتاب دانش آموزان آمده است، محل ترجمٔه »َانّما« نیز مانند »ِان
نکته در ترجمٔه عبارت سوم توجه شود.

٭     ٭     ٭
در پایان جلسه، دانش آموزان را به خواندن روزانٔه قرآن کریم و انجام تمرین های انس با قرآن در 

خانه تشویق و ترغیب می کنیم.

انس با قرآن در خانه

با پرسش از انجام فعالیت های مختلف »انس با قرآن در خانه« توانایی های دانش آموزان را در قرائت 
و درک معنای آیات ارزشیابی می کنیم. برخی از نکات در بارٔه این تمرین به این شرح است:

َّما« و »َانّما« مهم است.  ١ــ در ترجمٔه عبارات و آیات قسمت »ب« توجه به محل صحیح ترجمٔه »ِان
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همچنین در این عبارات سه بار ضمیر »ه« به کار رفته 
ـَش«  است. در هر سه مورد، این ضمیر باید به صورت »  
دانش آموزان  »آن«.  یا  »او«  به صورت  نه  و  معنا شود 
اگر  اما  می کنند،  معنا  صحیح  طبیعی،  به طور  قاعدتاً 
توضیح  و  شده  تصحیح  آنها،  ترجمٔه  باید  نبود  چنین 
داده شود که اگر این ضمیر در چنین جمالتی به صورت 

ـَش« معنا نشود، چه اشکالی در معنا پیش می آید.  «
به  ضمیر  که  جمالتی  در  بدانید  است  خوب 
»فاِعل« جمله )یا مبتدا که در واقع از نظر معنا در حکم 
فاعل است( برمی گردد باید آن ضمیر به حالت اتصال 
مانند  شود؛  معنا  ـَم(  ـمان،  ـتان،  ـَت،  ـَشان،  ـَش،  (
« و »َعبُده و« در عبارات قرآنی تمرین »ب« که 

ٰ
ترکیب »َرِبّـه

باید به صورت »پروردگارش« و »بنده اش« معنا شود و نه 
به صورت »پروردگار او« و »بندهٔ او«. بیان این مطلب برای دانش آموزان نیاز نیست؛ فقط توجه دادن آنها به این 

تفاوت کافی است و خود آنها به دلیل آشنایی با زبان فارسی، غالباً صحیح معنا می کنند.
٢ــ »َمن« نیز مانند »ما« چند معنا دارد. »َمن« استفهامی )چه کسی؟(، »َمن« موصول )کسی که(، 
»َمن« شرطی )هرکس…( و … همچنین این کلمه با توجه به دیگر اجزای جمله هم به صورت مفرد )کسی( و 
هم به صورت جمع )کسانی( می تواند معنا شود. با توجه به ادامٔه آیه ــ که در ردیف سوم تمرین »ب« انس با 

قرآن در خانه آمده است ــ »هرکس« معنا شود، بهتر است. 
3ــ برخی از ترکیب ها و عبارات سادٔه قرآنی در صفحٔه ٣0٤ قرآن کریم:

، ، آیٔه 98 )البته با دانستن معنای کلمات ِاذا: هنگامی که و َدکّاء: متالشی شده(، 
،  ،  

 .  ،  ،
4ــ برخی پیام های زیبای قرآنی از صفحٔه 307 قرآن کریم:

:            و قطعاً الله پروردگار من و پروردگار شماست؛
:                              پس او را عبادت کنید؛

:         این راه راست است.
: پس وای بر کافران از حضور در روز بزرگ )قیامت(.
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پرسش و ارزشیابی

به شیؤه جلسات قبل انجام می شود.

تدریس قرائت

براساس  کامل  قرآن   313 صفحٔه  آیات 
روش کلی به صورت پیش قرائت، تمرین با لوح 
و  جمعی  اشکاالت  رفع  و  فردخوانی  فشرده، 

فردی تدریس و تمرین می شود.

جلسۀ  دوم

تذکرات خاص قرائت:
1ــ دقت در اتصال کلماتی مانند:

 َانَـا اخَترتُـَك          سیـَرتََها  االولٰی             ءایِٰتَناالکُبَری             فَاسَتِمع             فَاعبُـدنی 
َو اضُمم                   َرِبّ اشَرح                   َو احلُل                    َو   اجَعل            َو اتَّبَـَع

2ــ دقت در خواندن صحیح برخی از کلمات مانند:
ُؤا              َمـَنـنّا                اوتیَت     َك             َاتََوکَـّ َـّ ن فاَلیَـُصدَّ

3ــ با توجه به اینکه کلمات قرآن همواره به حالت وصل به کلمه بعد، اعراب گذاری می شود و 
از جمله در آخر آیات نیز چنین است؛ در آخر آیٔه ٢٣ نیز کلمه »الکُبَری« به حالت وصل نوشته شده 
است؛ زیرا آیه بعدش با الف وصل شروع می شود )ِاذَهب…(؛ ولی در حالت وقف به صورت »الکُبرٰی« 

خوانده می شود.
در آخر آیٔه 30 نیز کلمٔه »َاِخی« به حالت وصل نوشته شده است؛ زیرا در اینجا نیز آیٔه بعدش با 
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الف وصل  شروع می شود )  ُاشُدد…(. از این رو، در حالت وقف به صورت »َاخی« خوانده می شود.
4ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است، برای کوتاه خواندن عبارات؛ مانند:

ُه            … َجناِحَك     …سۤوٍء ـٰ ِاخَترتُـَك           … َانَا ← َانا           … ءاِتـَیـٌة            …َهو…
5 ــ توجه به تلفظ حروف خاص به ویژه حرف »ط« با پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده، در 

آیات و کلمات این صفحه و کلمات نماز: 
طَغٰی        ِصراَط           َاعطَیناَك       َمطلَِع              الَفجِر

روش تدریس مفاهیم

جدول  معمول  روش  به  اول:  فعالیت 
تصحیح  و  تمرین  تکمیل،  آموزان  قرآن  توسط 
»  ِاذَهب،  خانوادٔه  هم  کلمات  از  پرسش  می شود. 

طَغٰی، َامر، کَثیر و بَـصیر« مناسب است. 
عبارات  و  ترکیب ها  دوم:  فعالیت 
دانش آموزان  توسط  ابتدا  فعالیت  این  قرآنی 
و  مقایسه  خود  هم گروهی  با  سپس  ترجمه، 
آن گاه هر عبارت توسط یک دانش آموز همراه 
با معنای آن خوانده و در صورت نیاز تصحیح 

می شود.
می دانید  که  همان طور  سوم:  فعالیت 
ـ  « تلفظ  َ ـ  « قبل از ضمائر به صورت »  ل حرف »  ِل
می شود. این مطلب در کتاب به خوبی بیان شده 

است. آنچه مهم است تمرین و تکرار این نکته در 
ترکیب های مختلف است تا دانش آموزان آن را به خوبی بیاموزند.

٭    ٭    ٭
در پایان جلسه، خواندن روزانه قرآن کریم و انجام تکلیف انس با قرآن در خانه تذکر داده می شود.
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تذکرات انس با قرآن در خانه

تکلیف  مختلف  بخش های  از  پرسش  با 
را  دانش آموزان  توانایی  خانه  در  قرآن  با  انس 

ارزشیابی می کنیم.
برخی توضیحات:

1ــ ترکیب ها و عبارات سادٔه قرآنی در صفحٔه 312 قرآن کریم:
،     ،      ،   

.   ،         ،    
2ــ برخی از پیام های زیبای قرآنی از صفحٔه 313 قرآن کریم:

: قطعاً من خدای یکتا هستم،  نیست خدایی جز من،

پس مرا عبادت کن؛   :

و نماز را برای یاد من به پادار.   :

پروردگارا سینه مرا )برای ایمان ، پذیرش حق و تحمل مشکالت(    :

گشاده ساز!  

کار )و مأموریت( من را آسان و عملی ساز.   :

و گره از زبانم بگشای.   :

تا سخن مرا بفهمند.  :
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قرآن در نگاه دانشمندان

اهداف

1ــ آشنایی دانش آموزان با نظرات برخی 
دانشمندان غیر مسلمان دربارٔه قرآن

جنبه های  از  برخی  با  آنان  آشنایی  2ــ 
معنوی قرآن

به  دانش آموزان  عالقه  تقویت  3ــ 
دربارٔه  دانشمندان  نظرات  گزینش  و  جمع آوری 

قرآن

روش تدریس

1ــ خواندن متن توسط دانش آموزان
دربارٔه  دانش آموزان  با  گفت وگو  2ــ 

موضوع شناخت از طریق طرح پرسش های واگرا

نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

1ــ ارنست رنان کیست و اهل کدام کشور است؟ )مختصری از زندگی نامٔه او(
2ــ از این که یک غیر مسلمان دربارٔه قرآن این گونه نظر می دهد، چه احساسی دارید؟

ـ  آیا افراد دیگری را که دربارٔه قرآن نظر داده اند می شناسید؟ دربارهٔ آنها تحقیق کنید. 3ـ

پیام قرآنی

1ــ قرائت توسط دانش آموزان
2ــ ترجمه توسط دانش آموزان
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پرسش و ارزشیابی

به شیؤه جلسات قبل انجام می شود.

تدریس قرائت

کامل  قرآن   321 و   320 صفحٔه  آیات 
قرائت،  پیش  صورت  به  کلی  روش  بر اساس 
تمرین یا لوح فشرده، فردخوانی و رفع اشکاالت 

جمعی و فردی تدریس و تمرین می شود.

روش تدریس ردس   دهم

جلسۀ  اول

تذکرات خاص قرائت:
١ــ دقت در اتصال کلماتی مانند:

یطاُن              ثُـمَّ اجَتٰبـُه     ِئَکـِة اسُجدوا         ِالَیِه الشَّ ـٰ ۤ فَـَتعالَی اللُّٰه الَمِلُك الَحقُّ           ِللَمل
بَـَع            لََعذاُب األِخَرِة             اِلُوِلی النُّهٰی               ءاناَۤیٔ الَّیِل  قاَل اهِبطا         فََمِن اتَـّ

ُحِف االولٰی     نیا                       َو اصطَِبر                     ِفی الصُّ َزهَرَة الَحیٰوِة الدُّ
ِوِیّ             َو َمِن اهَتدٰی راِط السَّ َاصٰحُب الِصّ

2ــ دقت در خواندن صحیح برخی از کلمات مانند:
ـٔاَدُم ← یاۤ آَدُم                فاَلیُخِرَجنَّکُما          التَظَمُؤا         َسوءاتُُهما َدَم ← اِلَۤدَم          یٰۤـ اِلٔ

نَّ َعیَنیَك               کُـلٌّ ُمـَتـَرِبٌّص             ِلَنفِتَنُهم یَأِتـَیـنَّکُم                التَُمـدَّ
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3ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است، برای کوتاه خواندن عبارات و تشخیص هر 
جمله؛ مانند:

… َقبُل             فََنِسَی ← فَـَنسی        … ِلَدَم              …ِلـَزوِجَك        …ِمَن الَجنَّـِة
ه و              … هُـًدی ← هُدٰی ُـّ ه و               …َرب َـّ یٰطُن       … الُخلِد                  … َرب … الشَّ

… هُداَی         … َضنکاً                  … کَٰذِلَك              …َاسَرَف            …ِمن الُقروِن
             …َرسوالً       

ٰ
لٰوِة              … َقبِله …َرِبَّك           …َازواجاً                 … ِبالصَّ

…ءایٰـِتَك
4ــ توجه به تلفظ حروف خاص به ویژه حروفی که تدریس شده است، با پیروی از قرائت الگو در 
لوح فشرده و جلب توجه دانش آموزان به تلفظ »ذ« به صورت نوک زبانی و قرار گرفتن زبان بین دندان، 
همان گونه که در کنار صفحٔه ٨9 توضیح داده شده است و تمرین کلمات دارای ذال در این صفحات: 

ٰهذا                 ِذکری                  کَٰذِلَك               ٰذِلَك                 ِبَعذاب               نَـِذلَّ

روش تدریس مفاهیم

جدول  معمول،  روش  به  اول:  فعالیت 
تصحیح  و  تمرین  تکمیل،  دانش آموزان  توسط 
خانوادٔه  هم  کلمات  می توانند  آنها  می شود. 

»  ِاصِبر، عاِقبَـة، َسِبّـح ِرزق« را حدس بزنند.
فعالیت دوم: هر دانش آموز ترجمٔه همٔه 
خود  هم گروه  دوست  با  می نویسد،  را  عبارات 
مقایسه می کند؛ آن گاه با انتخاب دبیر، هر عبارت 
همراه با معنای آن توسط یک دانش آموز خوانده 

و در صورت نیاز تصحیح می شود.
صورت  به  »َخیر«  کلمٔه  پنجم  عبارت  در 

»بهتر« یا »بهترین« معنا می شود.
در پایان جلسه، دانش آموزان را به خواندن روزانٔه قرآن کریم و انجام تکلیف انس با قرآن در 

خانه تشویق و ترغیب کنید.



١١٨

انس با قرآن در خانه

با پرسش از دانش آموزان، قسمت های مختلف این بخش تمرین می شود و توانایی دانش آموزان 
نیز ارزشیابی می گردد.

برخی توضیحات:
در  ـ «  »ِب حرف  بدانید  است  خوب  ١ــ 
معنا  با«  »همراه  به صورت  َرِبَّك«  ِبَحمِد  »فََسِبّـح 
می شود. به این ترتیب ترجمه این جمله می شود: 
ستایش  و  سپاس  با  همراه  را  پروردگارت  پس 

تسبیح گوی1.
 132 آیٔه  عبارت  آخرین  از  منظور  ٢ــ 
برای اهل  این است که عاقبت خوب  سورٔه طه 

تقوا و پرهیزکاران است.
سادٔه  عبارات  و  ترکیب ها  از  برخی  ٣ــ 

قرآنی در صفحٔه 318 قرآن کریم:
،

 ، ،  
  ، ،

4ــ برخی از پیام های زیبای قرآنی از صفحٔه 320 قرآن کریم:

: پس خدای یکتا آن فرمانروای حق، برتر است.

: و بگو پروردگارا علم مرا بیفزای.

: و هرکس از یاد من روی برگرداند،
: پس قطعاً زندگی سختی خواهد داشت.

١ــ برای آشنایی بیشتر با معنای حرف »ِبـ« در این جمله به کتاب در محضر قرآن جلد آخر، ذیل سورٔه مبارکٔه نصر مراجعه کنید.
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جلسۀ  دوم

پرسش و ارزشیابی

به شیؤه جلسات قبل انجام می شود.

تدریس قرائت

اساس  بر  کامل  قرآن  آیات صفحٔه 326 
روش کلی به صورت پیش قرائت، تمرین یا لوح 
و  جمعی  اشکاالت  رفع  و  فردخوانی  فشرده، 

فردی تدریس و تمرین می شود.

تذکرات خاص قرائت:
1ــ دقت در اتصال کلماتی مانند:

عاَۤء                ٰهِذِه الـتَّماثیُل الَّتی                     َو نََضُع الَموازیَن الِقسَط مُّ الدُّ الیَسَمُع الصُّ
2ــ دقت در خواندن صحیح برخی از کلمات مانند:

تُهم             لََیقولُنَّ               ءاباُۤؤکُم            فَطََرهُنَّ               اَلَ  کیَدنَّ            تَُولّوا َمسَّ
3ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است، برای کوتاه خواندن عبارات و تشخیص هر 

جمله؛ مانند:
عاَۤء         …َرِبَّك            …الِقٰیـَمِة             …َخرَدٍل            … الُفرقاَن        …ِبالَغیِب          …الدُّ

           …ِبالَحِقّ             …َواالَرِض        …فَطََرهُنَّ
ٰ
…َقبُل            …َو َقوِمه

ـ توجه به تلفظ حروف خاص به ویژه حرف ذال، با پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده، در  4ـ
آیات و کلمات این صفحه وکلمات نماز:

ِاذامایُـنَذروَن          َعذاِب          ِذکـًرا        الَّذیَن       ٰهذا       ٰهِذِه التَّماثیُل      الَّذی      ٰذِلکُم
باید دقت کرد که حرف »ز« در کلماتی مانند: »الَموازیَن، َانـَزلٰنُه« نوک زبانی خوانده نشود.
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روش تدریس مفاهیم

فعالیت اول: به روش معمول جدول کلمات تکمیل، تمرین و تصحیح می شود؛ کلماتی چون 
»َضالل، عاِلم، ُمبین« می توانند انتخاب خوبی برای تمرین کلمات هم خانواده باشند.

فعالیت دوم: عبارات این فعالیت نیز به روش دروس قبل توسط دانش آموزان ترجمه، مقایسه، 
قرائت و تصحیح می شود.

برخی نکات به شرح زیر است:
1ــ در عبارت دوم کلمٔه »عاِلمیَن« جمع است، اما در ترجمه بهتر است مفرد معنا شود. ضمناً 

این کلمه در قرائت و معنا با کلمٔه »عالَمیَن« اشتباه نشود.
2ــ به نظر شما در عبارت سوم ضمیر » ـِه « در ترکیب »اِلَبیـِه« باید به صورت »او« معنا شود یا 

ـَش «؟ چرا؟   «
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انس با قرآن در خانه 

همانند دروس گذشته توانایی دانش آموزان با پرسش از بخش های مختلف انس با قرآن در خانه 
ارزشیابی می شود.

برخی توضیحات:
1ــ بعضی از ترکیب ها و عبارات سادٔه در صفحٔه 324 قرآن کریم:

، ، ، ، ،
 ،

2ــ برخی از پیام های زیبای قرآنی از صفحٔه 322 قرآن کریم:

: و او شنوای داناست.

: پس بپرسید از دانایان )اهل ذکر( اگر نمی دانید.

 :

رسیدگی به حساب مردم نزدیک است در حالی که آنها همچنان در غفلت و روی گردان هستند.
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استاد عبدالباسط

اهداف

1ــ آشنایی دانش آموزان با زندگی استاد 
عبدالباسط به عنوان یکی از قاریان بزرگ قرآن 

کریم.
2ــ تقویت عالقه به علم قرائت و قاریان 

قرآن.

روش تدریس

سورٔه  از  قسمت هایی  کردن  پخش  1ــ 
تکویر از نوار و استماع دانش آموزان

زندگی  دربـارٔه  تـوضیـحاتی  ارائـٔه  ـ   2ـ
عبدالباسط و تعدادی از قاریان ایرانی

3ــ بیان کردن تفاوت های قرائت ترتیل و تحقیق

نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

1ــ زندگی نامٔه برخی از قاریان قرآن را تهیه کنید.
2ــ قاریان با تالوت قرآن به مسلمانان چه خدمتی کرده اند؟

ـ چرا عبدالباسط یکی از بهترین قاریان قرآن است؟ 3ـ
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روش تدریس ردس   یازدهم

جلسۀ  اول

پرسش و ارزشیابی

به شیؤه جلسات قبل انجام می شود.

تدریس قرائت

کامل  قرآن   329 و   328 صفحٔه  آیات 
قرائت،  پیش  صورت  به  کلی  روش  بر اساس 
تمرین با لوح فشرده، فرد خوانی و رفع اشکاالت 

جمعی و فردی تدریس و تمرین می شود.

تذکرات خاص قرائت:
1ــ دقت در اتصال کلماتی مانند:

ِفعَل الَخیراِت         ِمَن الَقریَـِة الَّتی         تَعَمُل الَخٰبـِۤئَث       فَاسَتَجبنا                ِلُسلَیٰمَن الّریَح
ِنَی الُضرُّ           َذاالِکفِل                   َذاالّنوِن                  نُــِجی الُمؤِمنیَن ← نُنِجی الُمؤِمنیَن َمسَّ

2ــ دقت در خواندن صحیح برخی از کلمات مانند:
مٰنها           یَُسِبّحَن            ٰعِلمیَن یٰنـُه         فَاَغـَرقٰنُهم          فَـَفهَّ فَـَنجَّ

3ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است، برای کوتاه خواندن عبارات و تشخیص هر 
جمله؛ مانند:

لٰوِة      …ِعلًما                 …َقبُل         … لَه و       …َسوٍء      …ِباَمِرنا         … الَخیراِت      … الصَّ
رُّ    هۤ و         …الضُّ َـّ          …یَـغوصوَن لَه و    …َرب

ٰ
…الَحرِث      …عاِصَفًة         …ِباَمِره

ن
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ه و     َـّ …فَاسَتَجبنا لَه و   …ُمغاِضبًا       …َعلَیِه        …َانَت          …ُسبٰحَنَك     …نادٰی َرب
…فَـرًدا            …َرَهـبًا

4ــ توجه به تلفظ حروف خاص به ویژه حروفی که تدریس شده است، با پیروی از قرائت الگو 
در لوح فشرده و جلب توجه دانش آموزان به تلفظ »ظ« به صورت ذال درشت با تکیه بر گلو، همان گونه 

که در کنار صفحٔه ٩٧ توضیح داده شده است، و تمرین کلمات دارای »ظ« در این صفحات:
ِلمیَن الَعظیِم         ٰحِفظیَن         فَظَنَّ          ِفی الظُّلُٰمِت         ِمَن الظٰـّ

روش تدریس مفاهیم

فعالیت اول: دانش آموزان به روش معمول 
جدول را تکمیل، تمرین و تصحیح می کنند. می توان 
ینا  «  از کلمات هم خانوادٔه »َذَهَب، نادٰی، ُسبحاَن، نَجَّ

پرسش کرد.
فعالیت دوم:  دانش آموزان ترجمٔه عبارات 
را نوشته، با هم گروه خود مقایسه می کنند. آن گاه با 
انتخاب دبیر هر عبارت را یک دانش آموز همراه با 
معنای آن می خواند تا در صورت نیاز تصحیح شود.

دونکته:
بی عیب  و  پاک  معنای  به  »سبحانَ «  1ــ 
بودن است؛ با توجه به دیگر اجزای جمله گاهی 
به  گاهی  و  است«  بی عیب  و  »پاک  صورت  به 

صورت »پاک و بی عیب هستی« معنا می شود.
2ــ در ترجمٔه عبارت هشتم پس از ترجمٔه 

پایان  در  نشود.  فراموش  » را«  حرف  »ه«  ضمیر 
جلسه، دانش آموزان را به خواندن روزانٔه قرآن کریم و انجام تکلیف انس تشویق و ترغیب می کنیم.
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انس با قرآن در خانه

مانند دروس قبل تمرین های این بخش از درس در کالس حل می شود و دانش آموزان ارزشیابی 
می شوند.

برخی توضیحات:
1ــ بعضی از ترکیب ها و عبارات سادٔه قرآنی از صفحٔه 330 قرآن کریم:

،   ،  ، 

2ــ برخی از پیام های زیبای قرآنی از صفحٔه 333 قرآن کریم:

و اوست که بر هر چیزی تواناست.    :

:  و قیامت آمدنی است هیچ تردیدی در آن نیست.

و قطعاً خدا هیچ گونه ظلمی به بندگان خود نمی کند.    :

: در دنیا و آخرت زیان کرد، به راستی این زیانی       

                  آشکار است.
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جلسۀ  دوم

پرسش و ارزشیابی

به شیؤه جلسات قبل انجام می شود.

تدریس قرائت

آیات صفحٔه 339 قرآن کامل را بر اساس 
روش کلی به صورت پیش قرائت، تمرین با لوح 
و  جمعی  اشکاالت  رفع  و  فردخوانی  فشرده، 

فردی تدریس و تمرین می شود.

تذکرات خاص قرائت:
1ــ دقت در اتصال کلماتی مانند:

ِزقیَن ُه اللُّٰه               فَـُتـصِبـُح االَرُض            َخیُرالرّٰ َـّ لَیَرُزَقـنَُّهُم اللُّٰه           لََینُصَرن
لَُهَوالَغِنیُّ الَحمیُد

2ــ دقت در خواندن صحیح کلماتی مانند:
ًة لَُیدِخلَـنَُّهم            یَرَضونَه و                             لَـَعـُفـوٌّ                  ُمخَضرَّ

3ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است، برای کوتاه خواندن عبارات و تشخیص هر 
جمله؛ مانند:

             …َعلَیِه            …فِی النَّهاِر         
ٰ
…ِللِّٰه            …َسبیِل اللِّٰه             …ِبـه

…ِفی الَّیِل     … هَُوالَحقُّ            … هَُوالباِطُل           …  ماًۤء ← ماۤءا
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4ــ توجه به تلفظ حروف خاص به ویژه حرف »ظ« با پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده، ضمناً 
باید دقت کرد که حرف » ذ « درشت خوانده نشود؛ مانند:

بوا             َعذاٌب                ٰذِلَك یَوَمـِئـٍذ              فَالَّذیَن               کَذَّ
5 ــ در ذکر رکوع نیز به تلفظ این حرف در کلمٔه »َعظیِم« دقت شود.

روش تدریس مفاهیم

جدول  معمول  روش  به  اول:  فعالیت 
و تصحیح  مقایسه  تکمیل،  دانش آموزان  توسط 
ءاَمنوا،  از کلمات هم خانوادٔه »ُملك،  می شود. 
پرسش  راِزق«  بواِبـ،  کَذَّ نَعیم،  َحَسن،  کََفروا، 

کنید.
معنای  دانش آموز  هر  دوم:  فعالیت 
عبارات را در کتاب خود می نویسد، با هم گروه 
هر  دبیر  انتخاب  با  آن گاه  می کند،  مقایسه  خود 
عبارت توسط یک دانش آموز همراه با معنای آن 

خوانده و در صورت نیاز تصحیح می شود.

در پایان جلسه، دانش آموزان را به خواندن روزانٔه قرآن و انجام تکلیف انس با قرآن در خانه 
تشویق و ترغیب می کنیم.
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انس با قرآن در خانه

به روش دروس قبل با پرسش از تمرین های انس، توانایی دانش آموزان را در قرائت و درک 
معنای آیات ارزشیابی می کنیم.

برخی توضیحات:
1ــ بعضی از ترکیب ها وعبارات سادٔه قرآنی از صفحٔه 337 قرآن کریم:

،     ،         ،   
،        ،         ،               

2ــ برخی از پیام های زیبای قرآنی از صفحٔه 336 قرآن کریم:

: خدای شما خدای یکتاست پس تسلیم او باشید.

:       بشارت دهید )باد( نیکوکاران را

:     قطعاً خداوند از کسانی که ایمان آوردند دفاع می کند.

: قطعاً خداوند هیچ خیانت کار ناسپاسی را دوست ندارد.
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قرآن در جبهه

اهداف

1ــ  آشنایی دانش آموزان با نقش قرآن در 
فرهنگ دفاع مقدس

2ــ آشنایی آنان با پیام قرآنی منزلت شهدا 
نزد خداوند

به  دانش آموزان  به  عالقه  تقویت  3ــ 
فرهنگ دفاع مقدس و نقش قرآن در آن

تالش  برای  آنان  در  انگیزه  ایجاد  4ــ 
جهت یادگیری داستان های قرآنی دفاع مقدس

روش تدریس

1ــ روخوانی متن درس توسط یکی از دانش آموزان
2ــ توضیحات دبیر محترم دربارهٔ چگونگی آغاز دفاع مقدس

3ــ بیان نقش قرآن کریم در دفاع مقدس و مأنوس بودن رزمندگان با قرآن
4ــ جمع خوانی پیام قرآنی و ترجمٔه تحت اللفظی آن توسط دانش آموزان 

نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

1ــ رزمندگان در راه خدا چه جایگاهی نزد خداوند دارند؟
2ــ چگونه رزمندگان اسالم در جریان دفاع مقدس پیروز شدند؟

3ــ نوجوانان در دفاع مقدس چه نقشی داشتند؟

منابع برای مراجعه

1ــ فرهنگ جبهه، مهدی فهیمی، ناشر: دفتر پژوهش فرهنگ جبهه
2ــ تفسیر موضوعی نمونه، صفحات 511 تا 516، ناصر مکارم شیرازی، دفتر انتشارات اسالمی 
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روش تدریس ردس   دوازدهم

پرسش و ارزشیابی

به شیؤه جلسات قبل انجام می شود.

تدریس قرائت

آیات صفحٔه 341 و 342 قرآن کامل بر 
اساس روش کلی به صورت پیش قرائت، تمرین 
با لوح فشرده، فردخوانی و رفع اشکاالت جمعی 

و فردی تدریس و تمرین می شود.

تذکرات خاص قرائت:
1ــ دقت در اتصال کلماتی مانند:

باُب          ما َقَدُروا اللَّٰه        فَاسَتِمعوا لَه و                             َو لَِواجَتَمعوا لَه و                        یَسلُبُهُم الذُّ
هَُو اجَتباکُم  َو افَعلُوا الَخیَر   ءاَمنُوا ارکَعوا َو اسُجدوا َو اعبُـدوا 

فََکَسونَا الِعظَٰم فََخلَقَنا الَعلََقةَ  فََمِن ابَتغیٰ  َسّمٰیکُُم الُمسِلمینَ 
َخلَقَنا النُّطَفَة َو اعَتِصموا 
2ــ دقت در خواندن کلماتی مانند:

الیَسَتنِقذوُه           یَصطَفی           اِلَٰمٰنِتِهم           َانََشأنٰـُه           َصلَٰوِتِهم  
3ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است، برای کوتاه خواندن عبارات و تشخیص هر 

جمله؛ مانند:
…الّناُس             …َمثٌَل               …ُذبابًا              …َشٔیًا            …ُرُساًل     …الَخیَر            

جلسۀ  اول
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کٰوةَ           …ٰذِلَك             …َعلََقًة           … ُمضَغًة    …ِعظًٰما               لٰوَة           …الزَّ …الصَّ
…طَراِۤئـَق

4ــ توجه به تلفظ حروف خاص با پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده و جلب توجه دانش آموزان 
به تلفظ »ض« به صورت ظای محکم یا دال درشت دندانی، همان گونه که در کنار صفحٔه 105 توضیح 
داده شده است و تمرین کلمات دارای ضاد در این صفحات: ُضِرَب      َضُعَف       ُمعِرضوَن         ُمضَغـةً

روش تدریس مفاهیم
معمول  روش  به  اول:  فعالیت 
دانش آموزان جدول را تکمیل، مقایسه و تصحیح 
می کنند. می توانید از کلمات هم خانوادٔه »ِارکَعوا، 

ِافَعلوا، ُاسُجدوا، نَصیر« پرسش کنید.
فعالیت دوم: دانش آموزان عبارات قرآنی 
را ابتدا ترجمه کرده، سپس با هم گروه خود مقایسه 
می کنند. آن گاه هر عبارت را همراه با معنای آن یک 
تصحیح  نیاز  صورت  در  و  می خواند  دانش آموز 

می شود.
عبارتی  ترجمٔه  در  که  بدانید  است  خوب 
الَمولٰی«  »فَِنعَم  مانند  می شود  شروع  »ِنعَم«  با  که 
بلکه  سرپرست«  است  خوب  چه  »پس  نمی گوییم 
است«.  سرپرستی  خوب  چه  »پس  می گوییم 

اینک عبارت هشتم را نیز به این شیوه معنا کنید.
و  انس تشویق  تکلیف  انجام  و  قرآن کریم  به خواندن روزانٔه  را  پایان جلسه، دانش آموزان  در 

ترغیب می کنیم.
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انس با قرآن در خانه

به روش دروس قبل با پرسش از تمرین های درس، توانایی دانش آموزان را در قرائت و درک 
معنای آیات ارزشیابی می کنیم.

برخی توضیحات: 
1ــ بعضی ترکیب ها و عبارات سادٔه قرآنی از صفحٔه 340 قرآن کریم:

،      ،         ،       ،    
     ،    

٢ــ برخی از پیام های زیبای قرآنی از صفحٔه 3٤٢ قرآن کریم:

قطعاً مؤمنان رستگار هستند.    :

:   آنان که به هنگام نماز خاشع و فروتن هستند.

و آنان که از )کار( لغو و بیهوده دوری می کنند.   :

و آنان که زکات مال خود را پرداخت می کنند.   :

آفرین بر خدایی که بهترین آفریننده است.    : ...
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جلسۀ  دوم

پرسش و ارزشیابی

به شیؤه جلسات قبل انجام می شود.

تدریس قرائت

براساس  کامل  قرآن   ٣٤9 صفحٔه  آیات 
با لوح  تمرین  به صورت پیش قرائت،  روش کلی 
و  جمعی  اشکاالت  رفع  و  فردخوانی  فشرده، 

فردی تدریس و تمرین می شود.

تذکرات خاص قرائت:
١ــ دقت در اتصال کلماتی مانند:

ِحمیَن                  فَاتََّخذتُموهُم           َجَزیُتُهُم الَیوَم قاَل اخَسئوا        َو ارَحمنا            َخیرُ الرّٰ
ِحمیَن فَسئَِل العاّۤدیَن     فََتٰعلَی  اللُّٰه الَمِلُك الَحقُّ    َرِبّ اغِفر َوارَحم َو َانَت َخیرُ الرّٰ

2ــ دقت در خواندن صحیح کلماتی مانند:
ًّا           َانَسوکُم ِذکری           ٰقَل ءایٰـتی تُتلٰی           ِشقَوتُنا          وَ ال تُـَکِلّموِن         ِسخِری

٣ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است، برای کوتاه خواندن عبارات و تشخیص هر 

ٰ
ًّا       … ِذکری       … یَوٍم     … َعبَـثًا      … هَُو← هو      … ءاَخَر     … ِبـه جمله؛ مانند: … ِسخِری

٤ــ توجه به تلفظ حروف خاص به ویژه حرف »ض« با پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده، در 
آیات و کلمات این صفحه و کلمات نماز:

ۤ  لّیَن  ۤ  لّیَن         تَضَحکوَن        بَعَض          َغیِر الَمغضوِب        َو اَل الّضـا ضـا
باید دقت کرد که حرف »ظ« در کلماتی مانند »ظِٰلموَن« و »َرِبَّی الَعظیِم« محکم خوانده نشود.
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روش تدریس مفاهیم

از  پرسش  برای  مناسب  کلمات  و  می شود  تمرین  و  تدریس  معمول  روش  به  اول:  فعالیت 
هم خانوادٔه آنها عبارت اند از:

»َخلَقنا، ِارَحم، َمِلك، ِاغِفر، راِحمیَن«
با هم گروه خود مقایسه می کنند و  فعالیت دوم: دانش آموزان ترجمٔه عبارات را می نویسند، 

سپس هر عبارت را همراه با معنای آن برای کالس می خوانند تا در صورت نیاز تصحیح شود.
در پایان جلسه، دانش آموزان را به خواندن روزانٔه قرآن کریم و انجام تکلیفشان تشویق و ترغیب 

می کنیم.
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انس با قرآن در خانه

مختلف  بخش های  به کمک  معنا  درک  و  قرائت  در  دانش آموزان  توانایی  قبل  دروس  مطابق 
»انس با قرآن در خانه« انجام می شود.

برخی توضیحات:
1ــ بعضی از ترکیب ها و عبارات سادٔه قرآنی از صفحٔه 347 قرآن کریم:

، ،  ،  ، ،
،   

2ــ برخی از پیام های زیبای قرآنی از صفحٔه 348 قرآن کریم:

: پاک و بی عیب است خداوند از آنچه که )او را( وصف می کنند.

: به بهترین شکل، بدی را از بین ببر.

: بگو پروردگارا از وسوسٔه شیاطین به تو پناه می آورم.

باشد،  بسیار  خوبش  کارهای  که  هرکس  پس   :

رستگار است.
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امتحان

اهداف

داستانی  با  دانش آموزان  آشنایی  1ــ 
مربوط به یکی از آیات قرآن مربوط به نظارت الهی

2ــ آشنایی آنان با »پیام قرآنی« پاک دامنی 
و توجه به نظارت دائمی خدا

3ــ تقویت عالقه به داستان ها و پیام های 
قرآنی

جهت   تالش  برای  انگیزه  ایجاد  4ــ 
یادگیری آیٔه »  َالَۡم یَعلَم ِباَنَّ اللَّٰه یَرٰی   «

روش تدریس

1ــ روخوانی متن درس به صورت انفرادی توسط دانش آموزان
2ــ ترجمٔه دانش آموزان و توضیحات دبیر محترم دربارٔه عبارت »َالَم یَعلَم ِباَنَّ اللَّٰه یَرٰی«.

3ــ گفت وگوی دانش آموزان دربارٔه مفهوم جملٔه »خداوند همیشه ناظر بر ماست«.
ـ  چرا دانش آموزی که درس خود را آماده نکرده بود، در ورقٔه خود چیزی ننوشت؟ 4ـ

نمونۀ سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

1ــ آیا شما در شرایطی که در داستان به آن اشاره شده است، قرار گرفته اید؟ در این صورت چه 
کاری انجام داده اید؟

2ــ در شرایط مختلف زندگی، نظارت خداوند را چگونه به یاد می آورید؟

منابع برای مراجعه

1ــ شماره های مختلف مجلٔه رشد آموزش قرآن
2ــ شماره های مختلف مجلٔه بشارت

3ــ شماره های مختلف مجلٔه گلستان قرآن
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بارم بندی آزمون های پایانی درس قرآن سال هفتم

نکات ضروری مربوط به آزمون پایانی قرائت و مفاهیم، در بخش کلیات همین کتاب آمده است 
پیش از مطالعه بارم بندی آزمون های پایانی به شرح زیر، یک بار دیگر آن مطالب را با دقت بخوانید.

آزمون قرائت )شفاهی(

پایانی نیم سال دومپایانی نیم سال اولیک پرسش قرائت
شهریور ماه

امتیازیک پرسش قرائت

ــ7 نمرهاز دروس ١ تا ٣

7 نمرهاز دروس ١ تا 6 ــ7 نمرهاز دروس ٤ تا 6

تا   ٢0٨ صفحات  از 
٢79 قرآن کریم

ــ6 نمره

7 نمرهــاز دروس 7 تا 9
7 نمرهاز دروس 7 تا ١٢

7 نمرهــاز دروس ١0 تا ١٢

تا   ٢٨0 صفحات  از 
٣٤9 قرآن کریم

تا 6 نمرهــ  ٢0٨ صفحات  از 
٣٤9 قرآن کریم

6 نمره

20 نمره20 نمره20 نمرهجمع

توضیحات: 
1ــ پرسش قرائت در هرگونه آزمون، شفاهی است.

2ــ هر پرسش قرائت شامل خواندن حدود 4 سطر از آیات صفحات قرآن دروس یا صفحات 
مذکور از قرآن کامل در جدول فوق است.

3ــ برای هر کلمٔه غلط خوانده شده، نیم نمره از امتیاز آن پرسش کسر می شود.
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آزمون مفاهیم )کتبی(

شهریور ماهپایانی نیم سال دومپایانی نیم سال اولشمارۀ درسپرسش از:

معنای کلمات
١ــ ٢ نمره١ تا ٣

١ــ٢ نمره٤ تا 6

معنای ترکیب ها
١/٥ــ ٣ نمره١ تا ٣

١/٥ــ٣ نمره٤ تا 6

معنای جمالت و آیات 
)تمرین »ب« ُانس با قرآن در خانه(

٢ــ٤ نمره١ تا ٣

٢ــ٤ نمره٤ تا 6

الگوهای قواعد سادٔه ترجمه
١ــ ١ نمره١ تا ٣

١ــ١نمره٤تا 6

معنای کلمات

ــ١ نمرهــ١ تا 6

٢١ نمرهــ7 تا 9

٢١ نمرهــ١0 تا ١٢

معنای ترکیب ها

ــ٢ نمرهــ١ تا 6 

٢١/٥ نمرهــ7 تا 9

٢١/٥ نمرهــ١0 تا ١٢

معنای جمالت و آیات 
)تمرین »ب« ُانس با قرآن در خانه(

ــ٣ نمرهــ ١ تا 6

٣٢ نمرهــ7 تا 9

٣٢ نمره ــ١0 تا ١٢

20 نمره20 نمره20 نمرهجمع

تذکر مهم: نمرٔه پایانی هر دانش آموز در هر نیم سال، معدل نمرٔه قرائت و مفاهیم او خواهد بود.


