ب
خ
ش چهارم

روش تدریس ره یک از  ردوس
سال نهم

روش تدریس ردس اول
جلسۀ  اول

روش تدریس قرائت

در بخش کلیات کتاب با اهداف ،روش
تدریس و ارزشیابی بخش قرائت دروس و
نیز انجام تکلیف «انس با قرآن در خانه» آشنا
شدید .همچنین در درس اول کتاب سال هفتم،
این مطالب مبسوط تر توضیح داده شده است.
از این رو در اینجا فقط به توضیحات ضروری
مطالعه
بسنده می شود .مناسب است پیش از
ٔ
این توضیحات ،یک بار دیگر به قسمت مربوط
به آموزش قرائت در بخش کلیات و نیز درس
اول سال هفتم مراجعه کنید.
مشاهده لوح فشرده روش
همچنین
ٔ
تدریس سال نهم توصیه می شود.
تذکرات خاص قرائت :
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصال به ساکن یا تشدید ،به ویژه موارد پی درپی و اتصال سطرها
اورثُوا ِ
مانند :و هو ِ
ِ
الک ٰت َب
الد َین
ظیم
قیموا ّ
العل ُّی َ
َ َُ َ
َان َا ُ
الع ُ
ِ
ذین اتَّ َخذوا
استقم
اادع
فَ ُ
َو َ
َوال َّ َ
٢ــ تشخیص جمله های فاقد عالمت وقف ،جمعاً  ٢٣مورد
«و» آغاز می شود.
مشخص کردن  ١٤جمله که با َ
ِ
ِ ِ
ماو ّص ٰی ،ل َ ُق ِضی ،لَفی» آغاز میشود.
مشخص کردن جملههایی که با «فَـ ،الل ُّٰه ،ل ُتنذ َر ،ل َ َج َعلَ ُهمَ ،علَیهَ ،
َ
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٣ــ تلفظ صحیح حروف خاص که در سال های قبل آموزش داده شده است ،و مقایسه آنها با
حروف مشابه ،مانند:
رن
تلفظ ت و طا ،در ترکیب ی َ َـتـ َفـطَّ َ
تلفظ سین و ث ،در جمله «لَیس کَ ِ
مثله َشیءٌ»
ٔ َ
تلفظ ذال و ظا ،هـ و ح ،الف همزه و عین ،در جمله:
ِ ِ
ولیاء الل ُّٰه َحفی ٌظ َعلَ ِیهم
َوال َّ َ
ذین اتَّ َخذوا من دون ٰـهۤ َا َ
تلفظ هـ و ح ،ذال و ز ،الف همزه و عین در جمله:
ِ
یك و ِالَی ال َّ ِ ِ
ٰ
کیم
کذ ِل َك
الع ُ
زیز َ
ذین من َقبل َك الل ُّٰه َ
َ
الح ُ
یوحی ال َ َ َ
ۤ
٤ــ قرائت صحیح حروف مقطعه اول سوره
حم عۤ ۤس ۤق ← حا میۤم عیۤن سیۤن قا ۤف.
ٰ
شوریۤ :
سعی شود «حا» از «میۤم» جدا شود تا «میم» تشدید نگیرد.
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روش تدریس مفاهیم

در بخش کلیات کتاب با اهداف ،روش
تدریس و ارزشیابی بخش مفاهیم هر درس و نیز
انجام تکلیف «انس با قرآن در خانه» آشنا شدید.
همچنین در درس اول کتاب سال هفتم و هشتم،
این مطالب مبسوطتر توضیح داده شد .از اینرو
در اینجا فقط به برخی از توضیحات ضروری
بسنده میشود .مناسب است پیش از مطالعه این
توضیحات ،یک بار دیگر به قسمت مربوط به
آموزش مفاهیم در بخش کلیات و نیز درس اول
مشاهده لوح
سال هشتم مراجعه کنید .همچنین
ٔ
فشرده فیلم روش آموزش توصیه میشود.
تذکرات خاص مفاهیم
فعالیت اول :به روش مذکور ،ابتدا از دانش آموزان خواسته می شود در گروه های دو یا
سه نفره جدول کلمات را تکمیل کنند .سپس جدول تکمیل شده ،به طور عمومی در کالس تصحیح
کلمه جدول همراه با معنای آن توسط یک دانش آموز با صدای
می شود .خوب است در این مرحله هر ٔ
بلند خوانده شده و در صورت نیاز تصحیح شود .پس از انجام این مرحله ،چند بار کلمات جدول
خوانده شده و معنای آن به طور دسته جمعی و انفرادی پرسش می شود تا هر کلمه و معنای آن تمرین
شود.
مناسب است هنگام آموزش و تمرین کلمات و معنای آنها ،از کلمات هم خانواده نیز پرسش گردد.
برخی از کلمات جدول که برای این پرسش مناسب است و هم خانواده های آنها به شرح زیر می باشد.
ِ
َشر َع َ(شرع ،تَشریعِ ،
یوحی)،
وحینا َ(وحی ،یوحی،
شارعَ ،مشروع)َ ،و ّص ٰی َ(وص َّیت ،توصیه)َ ،ا َ
ٰ
َ
ِ
ِ
َو َّصینا َ(و ّص ٰی ،)… ،ال ت َ َت َف َّرقوا (تَـ َف ُّـرق ،فَرق ،فارق ،فَریقُ ،م َت َف ّرق)
تذکر :دانستن کلمات هم خانواده ،جزء تکلیف دانش آموزان نیست ،دبیر محترم با توجه به شرایط
کالس و توانایی دانش آموزان می تواند با چنین پرسش ها و پاسخ هایی گنجینه واژگان دانش آموزان را
وسعت و غنا بخشد.
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فعالیت دوم :مطابق روش بیان شده در بخش کلیات ،از دانش آموزان بخواهید ابتدا این
ترکیب ها را به صورت انفرادی معنا کرده و معنا را در کتاب خود بنویسند ،آن گاه آنچه را نوشته اند
با دوستان خود در گروه های دو یا سه نفره مقایسه کنند .سپس هر جمله یا ترکیب همراه با معنای
شده آن توسط یک دانش آموز خوانده می شود .در صورت نیاز قرائت عبارت قرآنی و نیز معنای
نوشته ٔ
آن تصحیح می شود.
برخی از توضیحات مربوط به عبارات این فعالیت به شرح زیر است.
١ــ با توجه به شرایط کالس در صورت نیاز می توان با پرسش و پاسخ توجه دانش آموزان را به
ترکیب های حروف و ضمائر (لَـکُمِ ،بـهِ ،
فیـه و …) جلب کرد تا یادآوری شود که این ترکیب ها شامل
ٰ
یک حرف و یک ضمیر هستند.
٢ــ می توانید با رعایت اختصار کامل برخی از ویژگی های صرفی کلمات را به شرط آنکه آنها را
وحینا» یا َ«و َّصینا» فعل ماضی
در درس عربی خوانده باشند یادآوری یا پرسش کنید .مثال ً اینکه فعل « َا َ
متکلم جمع (مع الغیر) است .همین که دانش آموزان این کلمات را با وزن و آهنگی که دارند به عنوان
فعل ماضی بشناسند ،بسیار مفید و کافی است .توجه داشته باشید این موضوع که افعال از باب های
ثالثی مزید و یا افعال ُم َعت ّل هستند ،اهمیت ندارد؛ و نیز لزومی ندارد که به این گونه امور توجه شده یا
متذکر آن شوید.
٣ــ همان طور که در کتاب دانش آموزان آمده است «  ما  » به صورت «  آنچه  » معنا می شود .در
ترجمه «ما» به هر دو صورت «نافیه» یا «موصوله» ممکن است ،ترجمه به یکی از این
مواردی که
ٔ
آیه مربوط ،خوب است شکل صحیح آن به
دو شکل قابل قبول است اما با توجه به سایر بخش های ٔ
دانش آموزان گفته شود.
٤ــ ضمیر «  ـه » در هر سه عبارت دوم ،چهارم و ششم به معنای «آن» است .در صورتی که
دانش آموزان این ضمیر را به صورت «  او» معنا کنند ،قابل قبول است اما باید بیان شود که در اینجا
«  آن » معنا می شود.
در پایان جلسه ،دانش آموزان را به انجام تکلیف «انس با قرآن در خانه» تشویق کنید .نسبت به
روزانه قرآن تأکید کنید.
انجام تمرین ها ،به ویژه خواندن
ٔ
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انس با قرآن در خانه

درباره انجام تکلیف انس با قرآن در خانه مطلع
جلسه بعد ،ابتدا با پرسش از دانش آموزان ،هم
در
ٔ
ٔ
شوید و هم آنها را به این کار تشویق کنید .آن گاه هریک از قسمت های چهارگانه انس با قرآن در خانه
را به شیوه زیر مورد ارزشیابی و بررسی قرار دهید.
الف) ارزشیابی مهارت دانش آموزان در خواندن قرآن با پرسش از قسمت «الف» انجام می شود.
با توجه به میزان وقت اختصاص یافته ،هر دانش آموز یک جمله از آیات صفحات مشخص شده را
می خواند و نمره یا امتیاز مناسب توانایی خود را دریافت می کند.
ب) عبارات قرآنی قسمت «ب» نیز از دانش آموزان پرسش می شود .صحیح خواندن عبارات
ترجمه کامل عبارت بیان شد ،از همان دانش آموز
ترجمه آن نمره دارد .خوب است پس از آنکه
و هم
ٔ
ٔ
معنای برخی از واژگان یا ترکیب های همان عبارت را نیز پرسش کنید.
ج) پرسش از این قسمت ،نشانگر مراجعه دانش آموزان به قرآن و نیز بیانگر توانایی آنها در فهم
قرآن است .این تمرین که یک فعالیت باز است ،بسیار شوق برانگیز می باشد و با توجه به شرایط کالس
می تواند محدودتر و یا مبسوط تر به اجرا درآید.
242

صفحه  ٤٨٣قرآن کریم به شرح زیر است:
ساده
ٔ
برخی از ترکیب ها و عبارات ٔ
 /آیه/٦
آیات٣و/ *٤
 /آیه ٩
برخی از پیام های قرآنی صفحه  487قرآن کریم:
/

/

/

/

/
تذکر مهم :همان طور که مالحظه می کنید دانش آموزان ،هر هفته در درس قرآن با تالش
خودشان و راهنمایی دبیر محترم با یک پیام قرآنی آشنا می شوند .چه خوب است آشنایی ،انس و
بهره گیری از این پیام منحصر به چند دقیقه در هر درس نشود ،بلکه برای دانش آموزان توضیح دهید
که می توانند در آغاز هر کالس و یا حداقل در زنگ اول هر روز ،هنگام ورود دبیر محترم ــ در دروس
ترجمه آن بخوانند .این فعالیت موجب تقویت انگیزه،
مختلف ــ همه با هم پیام قرآنی آن هفته را همراه با
ٔ
انس و آشنایی بیشتر دانش آموزان یا پیام ها و آموزه های قرآنی می شود.
همچنین می توان به کمک مربیان و مدیریت محترم مدرسه ،با برپایی مسابقاتی در زمینه پیام های
قرآنی ،فضای آموزشی و تربیتی امور قرآنی را قوی و غنی ساخت.

(صفحه  )٤٨٣به طور کامل از عبارات ساده تشکیل شده است.
* منظور این است که آیات  ٣و  ٤این صفحه
ٔ
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جلسۀ  دوم
تذکرات خاص قرائت:
١ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصال
به ساکن یا تشدید به ویژه موارد پی درپی و
اتصال دوسطر ،مانند :م ِ
َولاالی ٰم ُن
االک ٰت ُب
َ
ِ
لین
فی اال َ َّو َ
٢ــ تشخیص جمله های فاقد عالمت
وقف ،جمعاً  ١٢مورد.
«و» و ٢
مشخص کردن  ٥جمله که با َ
جمله که با «ل َ َع َّلکُم» آغاز می شود.
مشخص کردن جمله هایی که با «نَهدی،
َانِ ،ا ّلَ ،من ،ل َ َیقول ُ َّن» آغاز می شود.
٣ــ تلـفظ صحیــح حـروف خــاص و
مقایسه آنها با حروف مشابه ،مانند:
تلفظ صاد و سین ،طا و ت ،در:
ِ ِ ٍ
قیم
ست ٍ
ا ٰلی صراط ُم َ
تلفظ الف همزه و عین ،ضاد و ذال ،در
جملهَ :افَ َـن ِ
ضر ُب َعنکُ ُم ِ ّ
فحا
الذ َکر َص ً
تلفظ الف همزه و عین ،در جملهِ :انّا َج َعل ٰن ُه ُقرءانًا َع َرِب ًّیا
حم
٤ــ قرائت صحیح حروف مقطعه اول سوره زخرف ،بدون تشدید میمۤ :
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← حا میۤم

تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
(ساَ َلُ ،سؤال ،مسئول ،سائل،
َساَ َ
لت َ
دی ،هدایت ،هادیَ ،مهدی)،
دون (هُ ٰ
مسأله) ،ت َ َ
هت َ
ـلدة (بَـلَد)،
َق َدر (قادر ،مقدور ،تقدیر ،قدیر) ،ب َ َ
َمیت َ(م َیتةَ ،م ِ ّیتَ ،موت)
فعالیت دوم ــ برخی توضیحات:
١ــ با پرسش و پاسخ از دانش آموزان،
برای آنها توضیح دهید که ترکیب هایی مانند
«ساَ َلت ُهمَ ،خلَ َق ُه َّن ،ل َ َع َّلکُم» از چه کلماتی تشکیل
َ
شده است ،تا بهتر بتوانند این گونه ترکیب ها را
معنا کنند.
٢ــ در عبارت چهارم ،پنجم و ششم
ترجمه « َخلَ َق ُه َّن»،
استفاده از حرف «را» پس از
ٔ
«سبُـالً» فراموش نشود.
« َارض» و ُ
٣ــ بهتر است پس از ادوات شرط ( ِ  ان ،لَوَ ،من  ،ما و …) فعل ماضی به صورت مضارع معنا
شود؛ هرچند که ترجمه آن به همان صورت ماضی توسط دانش آموزان اشکال ندارد .از این رو عبارت
اول بهتر است به صورت «اگر قطعاً بپرسی (به جای پرسیدی) از آنها» ترجمه شود.
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انس با قرآن در خانه

١ــ ضمیر «هُ َّن» به معنای «آنها» در عبارت دوم ،به «آسمان ها و زمین» در عبارت اول برمی گردد.
ترجمه همین عبارت بهتر است «العزیز العلیم» به صورت «خدای عزتمند دانا» ترجمه شود.
ضمناً در
ٔ
صفحه  ٤٩١قرآن کریم:
ساده
ٔ
٢ــ برخی از عبارات ٔ
،
آیه30
ٔ ،
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آیه27
ٔ ،

کتاب بی مانند
اهداف

١ــ آشنایی با تحدی (مبارزه طلبی) قرآن کریم
٢ــ آگاهی از اینکه انسان ها درطول تاریخ از
آوردن سوره ای مانند قرآن ناتوان بوده اند.
٣ــ آشنایی با اینکه قرآن کالم الهی است و هیچ
بشری نمی تواند مانند آن را بیاورد.
روش تدریس

حدی و اینکه
١ــ توضیحات اولیه دبیر
درباره ت َ ّ
ٔ
قرآن چگونه تحدی کرده است.
٢ــ قرائت متن درس توسط دانش آموزان
٣ــ گفت و گو درباره تحدی قرآن کریم و اینکه چرا هیچ انسانی نمی تواند مانند قرآن را بیاورد.
نمونه سؤاالت برای گفت  و گو و پژوهش

١ــ چرا پس از  1400سال هنوز این تحدی قرآن پابرجاست و کسی نتوانسته حتی سوره ای
مانند یکی از سوره های قرآن بیاورد؟
٢ــ چه کسانی در تاریخ اقدام به آوردن قرآنی دیگر کرده اند و نتیجه کار آنها چه شده است؟
تحدی شده است؟
٣ــ چند آیه در قرآن کریم درباره تحدی وجود دارد و درهریک به چه چیزی ّ
پیام قرآنی

١ــ قرائت آیات تحدی
ترجمه آیات
٢ــ
ٔ
٣ــ جمع خوانی آیات و حفظ آنها توسط افراد عالقه مند

فعالیت تکمیلی

دانش آموزان عالقه مند می توانند با راهنمایی دبیر محترم و مراجعه به برخی تفاسیر مانند تفسیر
درباره جنبه های مختلف اعجاز قرآن نوشته شده است ،مطالبی را
نمونه و سایر کتاب های معتبر که
ٔ
انتخاب کرده و در کالس ارائه کنند.
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روش تدریس ردس دوم
جلسۀ  اول

تذکرات خاص قرائت:
١ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت
آن ،به ویژه موارد پی در پی و اتصال سطرها،
ِ
ذاب
مانند :ی َ َ
غشی ال ّن َاس َرب َّ َنا اکشف َع َّنا َ
الع َ
ِ
الع ِ
ل َ ُه ُم ِ ّ
ذاب
الذ ٰکر ٰی کاش ُفو َ
بری و ِ
هوا
ن َ ِبط ُش البَ َ
حر َر ً
طش َة الکُ ٰ َ ُ
اترك البَ َ
مین َموت َ ُت َنا االولٰی
َعلَی ال ٰعلَ َ
٢ــ تشخیص جمله های فاقد عالمت
وقف ،جمعاً  15مورد
«و» و2
مشخص کردن  7جمله که با َ
جمله که با ِ«انّا» آغاز می شود.
مشخص کردن جمله هایی که با «یُحی ی،
فَـَ ،ا َّنَ ،انَّـکُمِ ،انَ ،ام» آغاز می شود.
٣ــ تلفظ صحیح حروف خاص ،و
مقایسه آنها با حروف مشابه ،مانند:
لیم
تلفظ عین و الف همزه در ترکیبَ :ع ٌ
ذاب َا ٌ
بری
وم ن َ ِبط ُش البَ َ
طش َة الکُ ٰ
تلفظ طا و ت در جمله :ی َ َ
تلفظ ح و هـ در جمله :و ِ
هوا
حر َر ً
َ ُ
اترك البَ َ
وجود چهار عین در چهار کلمه پی در پی :علَی ِ
مین
ل
ع
ال
ی
ل
ع
لم
ع
ٍ
َ
َ
ٰ
َ
َ ٰ
َ
ِ
عم ٍة  ،بَـ ٰلۤـؤٌا
حم  ،یُحیی ُ ،م َع َّل ٌم  ،ال َ َّی  ،ن َ َ
٤ــ دقت در خواندن کلماتۤ :
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فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
تبرک ،تبریک)،
بارکَة (برکتّ ،
باركُ ،م َ
ُم َ
ُم ِنذر (نَـذیرِ ،انذارُ ،م ِنذرُ ،م َنذر)ُ ،م ِرسل (رسول،
رسل ،ارسال ،مرسلین) ،یُحیی (حیاتَ ،ح ّی،
ِ
میت َ(موت،
َاحیاء :زندگان ،احیاء :زنده کردن) ،ی ُ ُ
َم ِ ّیتَ ،اموات :مردگانِ ،اماتَه :میراندن)
فعالیت دوم ــ برخی از توضیحات:
«مبین» معموال ً به معنای «روشن» است
١ــ ُ
و گاهی نیز می توان آن را به «روشنگر» ترجمه
کرد .در حالت اول صفت مشبهه و در حالت دوم
اسم فاعل است .درنتیجه ترجمه عبارت اول به
یکی از دو صورت «سوگند به کتاب روشن» یا
«سوگند به کتاب روشنگر» صحیح است.
٢ــ همان طورکه در درس اول کتاب هشتم
بیان شد ،بهتر است گاهی اسم های جمع ،به صورت مفرد معنا شود؛ مانند «م ِنذرین» و ِ
لین» در
ُ
«مرس َ
ُ َ
عبارت چهارم و ششم.
حم ًة» که نکره است بهتر است به صورت «رحمتی» معنا شود.
٣ــ در عبارت هفتم َ«ر َ
لین» صفت «ءاباء» است و «کُم» نیز مضاف الیه می باشد .برای آشنایی
٤ــ در عبارت دهمَ « ،ا ّو َ
بیشتر با چنین ترکیب هایی به توضیحات بخش آموزش مفاهیم همین درس درکتاب دانش آموزان
مراجعه کنید.
٭ ٭ ٭
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به کمک بخش های مختلف «انس» توانایی قرائت و درک معنای دانش آموزان ارزشیابی
می شود .برخی از توضیحات به شرح زیر است.
١ــ در عبارت دهم ،جمله «ان کنتم موقنین» به صورت «اگر بودید (هستید) اهل یقین» یا «اگر
یقین دارید» ترجمه می شود.
صفحه  497قرآن کریم:
ساده
ٔ
٢ــ برخی از عبارات ٔ
/
/
/
/
						

3ــ پیام قرآنی صفحه  498قرآن کریم:
			
/
/
قطعاً متقین در جایگاهی ایمن هستند؛ در میان باغ ها و چشمه سارها
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آیه  38و 39

دخان  51و 52

جلسۀ  دوم

تذکرات خاص قرائت:
١ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت
آن ،به ویژه موارد پی در پی ،مانند:
اختلَفوا فَاتَِّبعها
فَ َما َ
الس ِی ِ
ِ
ئات
ذین َ
اجت َر ُحوا َّ ّ
َام َحس َب ال َّ َ
٢ــ تشخیص جمله های فاقد عالمت
وقف ،جمعاً  14مورد.
مشخص کردن  5جمله که با « َو» آغاز
می شود.
مشخص کردن جمله هایی که با «ی ِ
ـغفروا،
َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
واء »
س
ن،
ل َیجز َی ،ا ّل ،ب َ ًغیا ،فیما ،فَاتَّبعها ،ل َق ٍومَ ،ا َ ً
آغاز می شود.
٣ــ تلفظ صحیح حروف خاص ،و مقایسه
آنها با حروف مشابه ،مانند:
تلفظ طا و ت در ترکیبِ :م َن الطَّ ِ ّی ٰب ِت
ِ ِ
مین
تلفظ ظا و ضاد در جملهَ :و ا َّن الظّٰل َ
عض ُهم َا ِولیا ۤء ب ٍ
عض
بَ ُ
ُ َ
تلفظ الف همزه و عین در جملهَ :و َمن َاسا َۤء فَ َعلَیها
َمحیاهُم
حم ٌة
تلفظ هـ و ح در کلماتَ :و هُ ًـدی َو َر َ
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
(ب ِ
صائر ،بصیرت ،بصرَ ،ابصار ،بصیر ،م ِ
بصر)،
ََ
ُ
َ
ِ
(س ِ ّیئَـة ،سوء)َ ،سواء ُ(مساوی ،تسویه)
َس ّیئات َ
«س ِ ّیئَـة»،
نکته و تذکر :خوب است بدانید ٔ
ریشه َ
«سواء»« ،سوی» است .ضمناً همان طورکه
«سوء» و ٔ
ریشه َ
ویژه دبیران محترم
قبال ً گفته شده است ،برخی از این نکات ٔ
است و بیان آنها برای دانش آموزان ضرورت ندارد.
(ح ّیَ ،احیاءَ ،حیاةُ ،محیی :زنده کننده،
َمحیا َ
ِاحیاء :زنده کردن)َ ،ممات َ(م ّیتَ ،موتَ ،امواتُ ،ممیت:
ِ
ساء (سوءَ ،س ِ ّیئَةَ ،س ِ ّیئات)،
میراننده ،اماتَه :میراندن)َ ،
(حکم ،حکومت ،حاکم ،محکوم،
یَحکُ َ
مون ُ
ستوی)
ستوی ُ(مساوی ،تَسویهَ ،سواء ،ی َ َ
حکمت ،تحکیمُ ،مح َکم ،استحکامُ ،مستحکم) ،ت َ َ
فعالیت دوم ــ برخی از توضیحات:
١ــ اگر پس از اسم نکره  ،فعل بیاید ،در ترجمه پس از آن اسم« ،که » به کار می رود مانند عبارت
دوم (برای گروهی که یقین دارند) .این موضوع را برای دانش آموزان توضیح دهید.
٢ــ در عبارت سوم « َام» بهتر است به صورت «آیا» ترجمه شود؛ هرچند که ممکن است به معنای
«بلکه» نیز باشد.
جع َل» چون بعد از « َان» آمده به صورت «که قرار دهیم» معنا
٣ــ در عبارت چهارم فعل مضارع «ن َ َ
ترجمه آن به صورت «قرار می دهیم» نیز مناسب است.
می شود .هرچند که در آیه مربوط،
ٔ
ترجمه کلمه به کلمه عبارت دهم بهصورت «و مساوی نیست نیکی و نه بدی» است که در فارسی
٤ــ
ٔ
آن را بهصورت «و نیکی و بدی مساوی (یکسان) نیست» بیان می شود .این عبارت یکی از زیباترین و
جامع ترین اصول اخالقی است که قرآن کریم در کوتاهترین شکل بیان کرده است .خوب است در این
آموزه بلند قرآنی ،بیاموزند و ایمان بیاورند که
باره ،برای دانش آموزان به اختصار توضیح دهید که از این
ٔ
در نظام هستی ،نتیجه و پاداش خوبی و بدی یکسان نیست .ایشان را تشویق کنید این پیام جاودانه الهی
را حفظ کنند و همیشه آن را به خاطر داشته و اعمال و رفتار خود را براساس آن شکل دهند.
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٭ ٭ ٭
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١ــ ضمیر «هُم» در عبارت ششم به
مؤمنان و به افراد بدکردار که در ابتدای آیه از
آنها سخن رفته است ،برمی گردد و منظور این
است که آیا ممکن است زندگی و مرگ این دو
گروه یکسان باشد و حساب و کتاب و پاداش و
کیفری در کار نباشد؟! در آخر آیه نیز می فرماید
چنین حکم و قضاوتی چه داوری بدی است!
صفحه
ساده
ٔ
٢ــ برخی از عبارات و آیات ٔ
 499قرآن کریم:
آیات  ١تا ( ٦معنای برخی از کلمات خاص
این آیات عبارت است از :یَـبُ ُّث :می پراکند،
منتشر  می کند ،دابَّـة:جنبنده ،تَصریف :گرداندن،
ِ
الر ِیاح :وزش بادها)/
تَصریف ّ
/
/
3ــ پیام قرآنی صفحه  ٥٠٠قرآن کریم:

هرچه کنی به خود کنی

/

 /آیه  ١١تا ١٣

گر همه نیک و بد کنی
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محمد رسول اهلل (ص)
ّ

اهداف

١ــ آشنایی با جایگاه و مقام و منزلت پیامبر اسالم
(ص) در قرآن کریم
٢ــ عالقه مندی به شناخت پیامبر اسالم (ص) از
دیدگاه قرآن کریم
٣ــ آشنایی با تعداد آیاتی از قرآن کریم درباره پیامبر
اسالم (ص)
٤ــ قرائت و حفظ نسبی آیاتی که ویژگی های پیامبر
اسالم (ص) را نشان می دهد.
روش تدریس

درباره جایگاه پیامبران در
١ــ توضیحات دبیر
ٔ
قرآن کریم
درباره جایگاه پیامبر اسالم در قرآن کریم
٢ــ توضیحات دبیر
ٔ
ترجمه آنها توسط دانشآموزان با هدایت دبیر محترم و ارائه راهنماییهایی الزم
٣ــ قرائت آیات و
ٔ
نمونه سؤاالت برای گفت و گو و پژوهش

١ــ استخراج برخی از آیات دیگر که در قرآن کریم درباره پیامبر اسالم (ص) آمده است.
٢ــ چرا پیامبر اسالم را پیامبر رحمت نامیده اند؟
3ــ چگونه پیامبر اسالم می تواند الگوی مسلمانان و سایر انسان ها قرار گیرد؟

پیام قرآنی

١ــ قرائت آیات و جمع خوانی آنها
ترجمه آیات
٢ــ
ٔ

فعالیت تکمیلی

معرفی کتاب رمان «محمد» تألیف آقای ابراهیم حسن بیگی ،انتشارات مدرسه
خوب است این کتاب را به کالس آورده و قسمت هایی از آن نیز خوانده شود.
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روش تدریس ردس سوم
جلسۀ  اول

تذکرات خاص قرائت:
١ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت
آن ،به ویژه موارد پی در پی و اتصال سطرها،
الدنیا
َغ َّـرتکُ ُم
مانندَ :و
الح ٰیو ُة ُّ
َ
الس ٰم ٰو ِت َرب ُّ َـنا الل ُّٰه
ما َخلَ َقنا َّ
٢ــ تشخیص جملههای فاقد عالمت وقف،
جمعاً  3٦مورد.
«و»  ٤جمله
مشخص کردن  14جمله که با َ
که با «فَـ  » و  ٢جمله که با َ«ر ِ ّب» آغاز می شود.
مشخص کردن جمله هایی که با کلمات
ِ
ِ
قال،
«کَما ،ا ّلَ ،ارونیَ ،امَ ،او ،انَ ،من ،کانواَ ،
ِ ِ
ِ
زاء » آغاز
ٰهذا ،لوَ ،
ماسبَقونا ،لسانًا ،ل ُینذ َر ،ث ُ َّـمَ ،ج ً
می شود.
٣ــ تلفظ صحیح حروف خاص ،و مقایسه
آنها با حروف مشابه ،مانند:
تلفظ ذال و ز در جملهٰ :ذ ِلکُم ِبـاَ  نَّـکُ ُم اتَّ َخذتُم ءای ٰ ِت الل ِّٰه هُ ُـز ًوا
ِِ
مد
الح ُ
تلفظ هـ و ح در جمله :فَللّٰه َ
ِ
ضون
تلفظ عین و الف همزه ،ذال و ضاد در جملهَ :ع ّما ۤ اُنـذروا ُم ِعر َ
ِ ِ
ذین ظَلَموا
تلفظ ذال و ظا در جمله :ل ُینذ َر ال َّ َ
است ٰقموا
تلفظ ث و سین ،در جمله :ث ُ َّـم َ
تلفظ صاد و سین در ترکیبُ :م َص ِ ّد ٌق ِلسانًا
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فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
ِ
(حزنَ ،محزون،
ُم َس ًّمی (اسم ،تسمیه)َ ،خوف (خائـف :ترسانَ ،مخوف :ترسناک) ،ی َ َ
حز َ
نون ُ
(صاحب :هم نشین یا همراه ،م ِ
حزین)َ ،اصحاب ِ
خالدین ِ
صاحب ،مصاحبت)ِ ،
(خالدُ ،خلد).
ُ
ُ
َ
َ
فعالیت دوم ــ برخی توضیحات:
١ــ در عبارت اول «ما» به معنای «آنچه» است.
٢ــ بهتر است لفظ جالله (اللّٰه) در عبارت سوم به همان صورت «الله» یا «خدای یکتا» معنا
شود.
کلمه عبارت چهارم می شود «نیست ترسی بر آنها» یعنی آنها از هیچ چیز ترس
٣ــ ترجمه کلمه به ٔ
و نگرانی ندارند.
کلمه عبارت پنجم می شود «و نه آنها غمگین می شوند» .این ترجمه کامال ً
٤ــ ترجمه کلمه به ٔ
درست و مناسب است.
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١ــ در عبارت اول ،اولین حرف «ما»
نافیه است و فعل بعد از خود را منفی می کند
(خلق نکردیم) و دومین حرف «ما» به معنای
«آنچه»
٢ــ خوب است بدانید «استقامت» در
فارسی به معنای «پایداری» است اما مشتقات
این مصدر ِ(استقامواُ ،مستقیم و …) به معنای
پایداری نیست بلکه به معنای عدم انحراف از
«مستقیم» را
مسیر حق است؛ از این روا ست که ُ
«راست» معنا می کنیم؛ یعنی در مسیر راست و
درست قرار گرفتن.
صفحه 506
ساده
ٔ
٣ــ برخی از عبارات ٔ
قرآن کریم:
 /آیه/ 30
/

/

/
/

/

٤ــ پیام قرآنی از صفحه  502قرآن کریم:
پس (فقط) سپاس و ستایش برای خداست؛ پروردگار آسمان ها و پروردگار زمین؛ پروردگار
جهانیان.
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جلسۀ  دوم
تذکرات خاص قرائت:
١ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت آن
به ویژه موارد پی درپی و اتصال سطرها ،مانند:
کَ َفرو ا اتَّبعو ا ِ
الح َّق
ُ َُ ٰ
ءامنُوا ا تَّبَ ُعوا َ
البط َل َ
ثاق
واالو َ
فَ ُش ُّد َ
٢ــ تشخیص جملههای فاقد عالمت وقف،
جمعاً  26مورد.
مشخص کردن  12جمله که با َ«و» ٧
«ح ّٰتی» آغاز
جمله که با «فَـ» و  ٢جمله که با َ
می شود.
مشخص کردن جمله هایی که با « َا َض َّل،
ِ
ـنصرکُم» آغاز می شود.
کَـف ََّرَ ،ل َنت َص َر ،ان ،ی َ ُ
٣ــ تلفظ صحیح حروف خاص و مقایسه
آنها با حروف مشابه ،مانند:
تلفظ صاد و سین ،در جملهَ :و َص ّدوا
َعن َس ِ
بیل الل ِّٰه
ِ
ِ
قدامکُم
نص ُرو الل َّٰه ی َ ُ
تلفظ صاد و ث ،در عبارت :ان ت َ ُ
نصرکُم َو یُـثَبّت َا َ
الح ُّق َو َاصلَ َح بال َ ُهم
تلفظ هـ و ح در جمله هایَ :و هُ َو َ
وزارها ٰذ ِل َك
تلفظ ح و هـ ،ضاد و ز و ذال ،الف همزه و عین ،در جملهَ :ح ّت ٰی ت َ َض َع َ
الح ُ
رب َا َ
هدیهم و ی ِ
صل ُح بال َ ُهم
تلفظ سین و صاد ،هـ و ح ،در جملهَ :س َی ِ َ ُ
الب ِط َل
تلفظ ت و طا ،در جمله :اتَّبَ ُعوا ٰ
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تدریس به روش دروس قبل انجام
می شود .برخی از توضیحات به این شرح است.
فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
ضال :گمراهُ ،م ِض ّل:
َا َض َّل (ضاللتّ ،
گمراه کنندهِ ،اضالل :گمراه کردن)َ ،اعمال
(عملَ ،اعمالِ ،
عاملَ ،معمولِ ،اعمال ،معاملة،
استعمال) ،ن ُ ِ ّـز َل ِ
(نازل ،نُزولَ ،م ِنزلِ ،انزال،
تنزیل)ِ ،اتَّبَعوا (تَبَع ،تَبَعیت ،تابعَ ،متبوعِ ،اتَِّبعوا)
و ا ُِنز َل ِ
(نازل ،نزول ،ن ُ ِ ّـز َل و …)
فعالیت دوم ــ برخی توضیحات:
١ــ «ما» در عبارت چهارم به معنای «آنچه»
است .همانطورکه میدانید هرگاه یکی از حروف
جر قبل از «ما» بیاید ،این «ما» دیگر نافیه نیست؛
ّ
و در این صورت عموماً به معنای «آنچه» میباشد.
ِ
ِ
ِ ِ
«جاهدوا» و
«ءامنوا» و «ءامنوا»َ ،
٢ــ دانشآموزان را به تفاوت افعالی مانند «اتَّبَعوا» و «اتَّبعوا»َ ،
ِ
«جاهدوا» ونیز « َان َفقوا» و « َا ِنفقوا» توجه دهید .اینگونه افعال ،اولی فعل ماضی و دومی فعل امر است.
٭ ٭ ٭
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١ــ در آیه اول ،فاعل « َا َض َّل» ضمیر مستتر «هُو» است که به «الله» برمی گردد .یعنی خدا اعمال
این گروه از کافران را گمراه و بی نتیجه می کند.
صفحه  508قرآن کریم:
ساده
ٔ
٢ــ برخی عبارات ٔ
/

/
3ــ پیام قرآنی صفحه :507

/

/

ای مؤمنان! اگر خدا را یاری کنید ،شما را یاری می کند و گامهایتان را محکم و استوار می سازد.
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بهداشت روانی در قرآن ( )1و (*)2

اهداف

١ــ آشنایی با اینکه قرآن کریم کتاب شفا و درمان آسیب های روحی و روانی انسان است.
درباره این گونه آسیب هاست.
2ــ عالقه به دانستن و آشنایی با آیاتی که
ٔ
3ــ تالش برای عمل به دستورات آیات قرآن کریم به منظور پیشگیری یا درمان مشکالت روحی
و روانی.
روش تدریس

درباره بهداشت روانی و ارتباط آیات معرفی شده با این موضوع
1ــ توضیحات اولیه دبیر
ٔ
2ــ قرائت متن توسط دانش آموزان
ترجمه آنها
3ــ قرائت آیات و عبارات و
ٔ
4ــ گفت وگو درباره مشکالت روحی و روانی مطرح شده و آیات مربوط به آنها
* این توضیحات شامل بحث شناخت هر دو درس سوم و چهارم می شود.
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نمونه سؤاالت برای گفت و گو و پژوهش

1ــ چرا قرآن کریم درمان و شفابخش دردهای آدمی است؟
2ــ چگونه می توان با آیات قرآن کریم به بهداشت روانی دست یافت؟
3ــ آیا دانش آموزان تجربه ای دارند که آیه ای از قرآن کریم موجب راهنمایی آنها در یکی از
مسائل مورد نیاز زندگی شان شده است؟
پیام قرآنی

1ــ قرائت و ترجمه پیام قرآنی در کالس
2ــ جمع خوانی پیام قرآنی توسط دانش آموزان
3ــ برخی از آیات و عبارات قرآنی این بخش حفظ شده و نمره تشویقی به آنها تعلق گیرد.

فعالیت تکمیلی

بخش هایی از کتاب معجزات علمی قرآن کریم توسط دکتر محمد علی رضایی اصفهانی که در
ارتباط با این موضوع است به دانش آموزان معرفی شود .افراد عالقه مند می توانند پس از مطالعه،
گزارش کوتاهی از آن را در کالس ارائه کنند.
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روش تدریس ردس چهارم
جلسۀ  اول

تذکرات خاص قرائت:
١ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت
آن ،به ویژه اتصال سطرها و موارد پی در پی،
ِ ِ
ین ِبالل ِّٰه
مانندَ :ا َنز َل َّ
الس َ
کین َة َو ُ
المشرکات الظّـاۤ  ن ّ َ
الس ِوء ِا َذاانطَلَ ُقتم
ظَ َّن َّ
2ــ تشخیص جمله های فاقد عالمت
وقف ،جمعاً  30مورد
مشخص کردن  13جمله که با َ«و» و 3
جمله که با «فَـ  » آغاز می شود.
مشخص کردن جمله هایی که با «مات َ َق َّد َم ،
ِ
ِ
نینِ ،انَّما ،ی َ ُدالل ِّٰه،
دین ،الظّـا ۤ َ
ل َیزدادوا ،تَجری ،خٰل َ
َش َغلَتناِ ،انَ ،اوَ ،انِ ،ا َذا َ ،ذرونا ،کَ ٰذ ِلکُم» آغاز
می شود.
3ــ تلفظ صحیح حروف خاص ،و
مقایسه آنها با حروف مشابه ،مانند:
ِ
صیرا
تلفظ صاد و سین ،طا و ت ،در :صراط ًا ُم َ
ست ً
قیما َو سآءت َم ً
ِ
ِ
حوه
تلفظ ح و هـ  ،در :تَحت َهااالَن ٰه ُر َو ت ُ َسبّ ُ
ِ
ِ ِ
ظیما
کان ٰذل َك ع َند اللّٰه فَ ً
تلفظ ذال و ز و ظا ،درَ :و َ
وزا َع ً
ِ
ِ
السوء من ااـــلَ ِ
عراب
تلفظ عین و الف همزه ،درَ :علَ ِیهم دا ِۤئ َر ُة َّ
َ
تلفظ ث و سین ،در :فَ َمن ن َ َک َث ِفَانَّما یَنکُ ُث علی ن َ ِفسه
4ــ دقت در درست خواندن عبارات :وتـع ِ ّـزروه و ت ٰـو ِ
ق
ـروه َعلَ ُیه الل َّٰه
ّ
َُ َ ُ َ ُ َ ُ
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تدریس به روش دروس قبل انجام
می شود .برخی از توضیحات به این شرح است.
فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
سکینة (سکون :آرامشِ ،
ساکنَ ،مس َکن،
َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِمسکین ،تَسکین ،اسکان) ،یُدخ ُل ( َد َخ َل ،داخل،
ُدخولِ ،ادخالُ ،مداخله ،تدا ُخل َ ،مد َخل) ،تَجری
(جاریَ ،مجرا ،جریانِ ،اجراء)َ ،انهار (نَهر)،
وز(فائ ِ
فَ ِ
ـز،فائـزین)َ ،عظیم (تَعظیمُ ،م َعظَّمَ ،اعظَم،
ظمی).
ُع ٰ
فعالیت دوم ــ برخی توضیحات:
1ــ معموال ً « َّ
  الذی  » به صورت «کسی
است که» معنا می شود و گاهی نیز به صورت
«کسی که» یا «که» .
2ــ «حکیم» یعنی فردی که کارش از روی
درستی ،استحکام و دقت و سنجیدگی است؛ و یا چیزی که این ویژگی ها را دارد .هرگاه این لفظ به
عنوان صفت خداوند به کار رود می تواند همان «حکیم» معنا شود.
3ــ در عبارت پنجم ترکیب « ِ  لی ِ
دخ َل » یعنی «تا داخل کند .»...همان طور که می بینید حرف ِ«لـ»
ُ
به صورت «تا» معنا شده است تا فعل به صورت «التزامی» معنا شود .یعنی می گوییم «تا داخل کند» و
نه «تا داخل می کند»
٭ ٭ ٭
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1ــ فعل عبارت پنجم با توجه به سایر اجزای جمله ،همراه با حرف اضافه و به صورت «تا داخل
کند ....را در بهشت هایی» معنا می شود.
2ــ برخی از عبارات ساده صفحات  511و  512قرآن کریم:
 /آیه سوم تا پنجم  /آیه  7و / 8

آیه اول /
/

/

 /آیه 14

3ــ پیام قرآنی صفحه  512قرآن کریم:
دست (قدرت) خدا باالی (برتر از) همه دست های (قدرت ) آنهاست.
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جلسۀ  دوم
تذکرات خاص قرائت:
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت
آن ،به ویژه موارد پی درپی و اتصال سطرها،
مانندِ ،من الم ِؤمنین اقتتلوا ِب ِ
سوق
سم ال ُف ُ
َ ُ َ ََ
َ
ئس ال ُ
دقت کنید ،تلفظ صحیح جمله دوم به
صورت ِ«ب ِ
سوق» می باشد.
سم ل ُف ُ
َ
ئس ل ُ
2ــ تشخیص جملههای فاقد عالمت وقف،
جمعاً  23مورد.
«و» 7،جمله
مشخص کردن  6جمله که با َ
«ح ّت ٰى» و  ٢جمله که با
که با «فَـ » 2 ،جمله که با َ
سى» آغاز می شود.
َ
«ع ٰ
کان،
مشخص کردن جمله هایی که با «  ل َ َ
ِانَ ،ان ،ل َ َع ِن ُّتم ،ل َ َع َّلکُم  ،الیَس َخر» آغاز می شود.
ومقایسه
3ــ تلفظ صحیح حروف خاص،
ٔ
آنها با حروف مشابه ،مانند:
تلفظ سین و صاد ،در :وال ُف َ ِ
صیان
سوق َو الع َ
َ
تلفظ طا و ت ،درِ :
طآئـ َف ِ
تان
ِ
حدـ ُهما
تلفظ ح و هـ  ،در :ا ٰ
خری
تلفظ عین و الف همزه ،در ترکیبَ :علَی ا ُ
ـــل ٰ
تلفظ قاف و غین ،در جمله  :فَ ِ
قاتلُوا الَّتی تَبغی
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فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
صالحِ ،اصالح ،م ِ
ِاخوة ( َاخَ ،اخوانُ ،ا ُخوت ،اُخت)َ ،ا ِ
صلح ،م ِ
صلحوا (صلحِ ،
صالحهَ ،مصلَحت)،
ُ
ّ
ُ
ُ
َ
تُرحمون (رحمِ ،
رح َمةَ ،ارحام) الیس َخر (مسخرهُ ،س ِ
خریه ،تسخیر)
م
ترحیم،
رحوم،
م
حیم،
ر
م،
راح
َ َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ
فعالیت دوم ــ برخی توضیحات:
1ــ همان طور که قبال ً توضیح داده شده است ِ«انَّما» قبل از خبر جمله معنا می شود؛ یعنی
می گوییم «مؤمنان فقط برادران (یکدیگر) هستند» .منظور این است که از مؤمنان فقط برادری سزاوار
است و نباید با هم دشمنی کنند.
2ــ عبارت هشتم که در آیه مربوط عطف بر عبارت پنجم است به صورت «و نه زنان ،زنان را
(مسخره کنند)» ترجمه می شود.
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به شیوه دروس قبل ارزشیابی به عمل
می آید ،برخی از توضیحات به شرح زیر است.
صفحه 517
1ــ برخی از عبارات ساده
ٔ
قرآن کریم:
/

/

/

/

/

/

/
/

 /آیه / 18
/
2ــ برخی از پیام های قرآنی صفحه :517
٭

:

ای مؤمنان از بسیاری از گمان ها دوری کنید که برخی از گمان ها گناه است.
٭
٭
٭

 :و تجسس نکنید (در کارهای یکدیگر).

 :برخی غیبت دیگری را نکند.

 :قطعاً برترین شما در نزد خدا با تقواترین شماست.
٭ ٭ ٭
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روش تدریس شناخت درس چهارم در درس سوم آمده است.

پنج
روش تدریس ردس م
جلسۀ  اول

تذکرات خاص قرائت:
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت آن ،به ویژه موارد پی در پی ،مانند:
استطاعوا
قیم فَ َما َ
یح َ
َعلَ ِیه ُم ّ
الر َ
الع َ
2ــ تشخیص جملههای فاقد عالمت وقف ،جمعاً  21مورد
«و» 6 ،جمله که با «فَـ » و  3جمله که با ِ«اذ» آغاز می شود.
مشخص کردن  6جمله که با َ
مشخص کردن جمله هایی که با « ٰه َذا ،الَّذیِ ،انَّهوِ ،م َثل ،قومِ َ ،
ذین» آغاز می شود.
قال ،ل َّل َ
ٌ
مقایسه آنها با حروف مشابه ،مانند:
3ــ تلفظ صحیح حروف خاص ،و
ٔ
ِ
استطاعوا
قون فَ َما َ
تلفظ ت و طا ،در ترکیب :تَنط َ
ِ
قیم
یح َ
رسلنا َعلَ ِیه ُم ّ
الر َ
تلفظ الف همزه و عین ،هـ و ح ،در جمله :اذ َا َ
الع َ
ج
ِ
ِ
تلفظ سین و صاد ،در عبارت :و
رون
فی َان ُفسکُم َافَال تُبص َ
َ ۤ
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فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
ی ِ
رون َ(مغفرتُ ،غفران ،غ ّفارَ ،غفور،
َ َ
ستغف َ
ِ
استغفار ،غافر) ،سائل (سؤالَ ،مسئولَ ،مسأله،
(حرام ،حریم ،احترام ،محترم،
َمسائل)َ ،محروم َ
ُح َرمت)
دو نکته:
«محروم» همه به نوعی
1ــ کلمات هم خانواده َ
در معنای « َ   منع ،دوری و فاصله     » اشتراک دارند؛
مثال ً «محترم» کسی یا چیزی است که باید «شأن و
حریم» آن حفظ شود و هرگونه رفتاری غیر از احترام
با او ممنوع است.
2ــ ممکن است دانش آموزان کلماتی
«محروم» گمان کنند .در این صورت
همچون رحیم ،مرحوم ،رحمة ،ترحیم و ...را نیز هم خانواده َ
«محروم» سه حرف «ح،ر،م» و
می توان با توجه به آموخته های آنها در درس عربی توضیح داد که ٔ
ریشه َ
ریشه آنها مهم است
ریشه
مجموعه دوم « ر ،ح ،م» است  .ترتیب حروف اصلی در کلمات هم خانواده و ٔ
ٔ
کلمه دیگری تبدیل می شود.
و اگر این ترتیب تغییر کند کلمه و هم خانواده آن به ٔ
فعالیت دوم ــ برخی توضیحات:
1ــ شاید مناسب ترین ترجمه برای «متقین»« ،افراد با تقوا» باشد .تعریف کاربردی «تقوا» برای
دانش آموزان مفید و کافی است .اینکه آنها بدانند «تقوا» یعنی ایمان به خدا و عمل به دستورات او و
اولیای الهی صحیح و کافی است.
«عین» و به معنای «چشمهها» است .اما در ترکیب دوم
2ــ همانطور که میدانید «عیون» جمع َ
بهتر است به «چشمه سارها» ترجمه شود تا این ترکیب معنای مناسبی پیدا کند (در باغها و چشمه سارها).
3ــ در آخر ترجمه عبارت هفتم خوب است از فعل ربط «است» استفاده شود.
4ــ در ترکیب هشتم « َان ُف ِسکُم» را می توان به صورت «خود شما» یا «جان های شما» معنا کرد،
هر دو صحیح است؛ اما ترجمه اول با توجه به ادامه آیه ،کامل تر و مناسب تر است.
٭ ٭ ٭
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صفحه  523قرآن کریم:
ساده
ٔ
1ــ برخی از عبارات ٔ

آیه  55و / 56
ٔ

/

/

/

		
/
/
2ــ پیام های قرآنی صفحۀ  523قرآن کریم:
ذاریات 55
		
٭
و یادآوری کن و پند بده که قطعاً یادآوری و پند برای مؤمنان سودمند است.
٭

آیات 11و 14

و جن و انس را نیافریدم جز برای آنکه مرا عبادت کنند.
٭

ذاریات 56

ذاریات 58

قطعاً خداست که روزی دهنده ،نیرومند و قدرتمند است.
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جلسۀ  دوم
تذکرات خاص قرائت:
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت
آن ،مانند:
ِ
رءان ِل ِّلذ ِک ِر
اُولٰۤئکُم فی الـ ُّزب ُِر ی َ َّسرنَا ال ُق َ
2ــ تشخیص جمله های فاقد عالمت
وقف ،جمعاً  14مورد.
«و» و 9
مشخص کردن  2جمله که با َ
جمله که با «فَـ » آغاز می شود.
مشخص کردن جمله هایی که با ِ«ا ّلَ ،ام،
ذوقوا» آغاز می شود.
3ــ تلفظ صحیح حروف خاص ،و مقایسه
آنها با حروف مشابه ،مانند:
طش َتنا
عاطی ب َ َ
تلفظ طا و ت ،در :فَ َت ٰ
تلفظ الف همزه و عین ،ذال و ز ،در
خذ َع ٍ
زیز
عی َن ُهم َا َ
ترکیباتَ :ا ُ
ِ
َصبَّ َح ُهم
ـهم
تلفظ ح و هـ  ،در ترکیبات :صاحبَ ُ
َا َم ُّـر
ست ِق ّ ٌر
4ــ وقف بر تشدید با کمی مکث ،مانندُ ،م َ
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فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
ی َ َّسرنا ( ُم َی َّسر ،یُسر)ِ ،ذکر ( ذاکر ،مذکور ،تذکّرُ ،م َت َذکّ ِـرَ ،اذکار) ،نُـذُ ر ( نَـذیرِ ،انذار ،تنذیر)
دو نکته:
١ــ «نُـذُ ر» هم جمع ِ«انذار» است و هم جمع «نَـذیر» از این رو به دو صورت «هشدارها» و
«هشدار دهندگان» معنا شده است.
ِ
«م َتذ ِکّـر» بوده و تاء و ذال به دال
٢ــ ٔ
«م َّـدکر» اسم فاعل از باب افتعال است و در اصل ُ
کلمه ُ
تبدیل شده اند ُ(م ََّـد ِکر).
تذکر :همان طور که قبال ً نیز گفته شده است بیان هر آنچه که در کتاب راهنمای معلم آمده است
برای دانش آموزان ضروری نیست ،مانند همین مطلب اخیر .این گونه مطالب فقط برای اطالع و آگاهی
دبیران محترم بیان می شود.
٭ ٭ ٭
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کلمه عبارت چهارم
1ــ معنای کلمه به ٔ
به صورت «انکار و تکذیب کردند نشانه های
همه آن را» است؛ می توان با پرسش و پاسخ
مرا ٔ
ترجمه روشن تر یعنی «انکار
از دانش آموزان به
ٔ
همه نشانه های مرا» رسید.
و تکذیب کردند ٔ
منظور از «نشانه ها» در اینجا «معجزاتی» است
که حضرت موسی علیه السالم برای فرعونیان
آورد.
صفحه 527
ساده
ٔ
2ــ برخی از عبارات ٔ
قرآن کریم:
آیه / 28
آیه  39و 42
ٔ
صفحه  527قرآن کریم:
3ــ پیام های قرآنی
ٔ
الف)

/

/

/

نجم 28

ِ
قطعاً ظن و گمان (برای
شناخت) حقیقت به هیچ وجه جای علم و یقین را نمی گیرد.

ب)
است.
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نجم 39

و (در آخرت) برای انسان هیچ چیز وجود نخواهد داشت جز آنچه (دردنیا) سعی و تالش داشته

انبساط و گسترش جهان

اهداف

1ــ آشنایی با یکی از اخبار علمی قرآن کریم درباره آسمان ها
درباره اخبار علمی قرآن کریم و پژوهش در آنها
2ــ عالقه مندی به آگاهی بیشتر
ٔ

روش تدریس

درباره اختر فیزیک و گسترش جهان
اولیه دبیر و یا کارشناس فیزیک و نجوم
1ــ توضیحات ٔ
ٔ
ِ
عون» در قرآن به کمک دبیر یا کارشناس
2ــ تطبیق موضوع گسترش جهان با واژه «موس َ
3ــ قرائت متن درس توسط دانش آموزان
آیه  47سوره ذاریات و تدبر در آن
4ــ قرائت و
ترجمه ٔ
ٔ
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نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

1ــ گسترش و انبساط جهان از نظر فیزیک چه توضیح و توجیهی دارد؟
نشانه چه چیزی باشد؟
2ــ وجود برخی نکات علمی در قرآن کریم می تواند ٔ

پیام قرآنی

1ــ جمع خوانی عبارت قرآنی در کالس و حفظ آن توسط افراد عالقه مند
ترجمه عبارت قرآنی
2ــ توانایی
ٔ

فعالیت تکمیلی

کتاب

1ــ مراجعه به مقاالت دکتر محمد حسین امیدیانی در این زمینه عالوه بر منبع معرفی شده در

2ــ استفاده از فیلم ها و اسالیدهای موجود در این زمینه
3ــ بازدید دانش آموزان از مراکز ستاره شناسی
تذکر :توضیحات بحث شناخت درس یازدهم سال هشتم (راز سرانگشتان) در همین کتاب را
درباره وجود اشاره های علمی در قرآن کریم است ،یک بار دیگر مطالعه کنید.
که
ٔ
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شش
روش تدریس ردس    م
جلسۀ  اول

تذکرات خاص قرائت:
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت
آن ،به ویژه موارد پی درپی و اتصال سطرها،
مانندِ ،فی ال ُّزب ُِر ِم ُنه َما اللُّؤلُؤ
الج ِ
السما ُۤء
ئات ِفَا َذا َ
الم َ
نش ُ
انشق َِّت َّ
َو  ل َ ُه َ
وار ُ
2ــ تشخیص جمله های فاقد عالمت
وقف ،جمعاً  10مورد.
«و» و 4
مشخص کردن  3جمله که با َ
جمله که با « َفـ  » آغاز می شود.
مشخص کردن جمله هایی که با «کَلَ ٍمح ،
ِ ِ
استطَ ُعتم» آغاز می شود.
ع َند ،ا ِن َ
3ــ تلفظ صحیح حروف خاص ،و
مقایسه آنها با حروف مشابه ،مانند:
ٔ
تلفظ الف همزه و عین ،در ترکیب:
رءان
شیاعکُم
َا َ
َع َّل َم ال ُق َ
ِ
استطَ ُعتم
طغوا
ستطَر ت َ َ
ا ِن َ
تلفظ ت و طا ،در ترکیبُ :م َ
المیزان
تلفظ ضاد و ز ،در جملهَ :و َو َض َع
َ
الم ِ
الم ِغرب َ ِین
شر َق ِین َو َر ُّب َ
تلفظ قاف و غین ،در جملهَ :ر ُّب َ
تلفظ سین و ث ،غین و قاف ،در جمله :س َنفر ُغ لَکُم َای ُّ َـه ال َّث َق ِ
الن
َ ُ
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فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
علم،
َع َّل َم ( علم ،عالم ،معلوم ،علیمّ ،
ِ
سج ُد (سجدهِ ،
ساجد،
اعالم ،تعلیم ،معلّم و ،)...ی َ ُ
سجاد)َ ،رفَ َع َ(رفعِ ،ارتفاعُ ،مرتفعَ ،رفیع،
مسجودّ ،
مرفوع) ،و َضع ِ
(واضع ،موضوع) ،میزان (وزن،
َ
َ َ
طغوا (طغیان ،طاغوت)
َموزون ،موازین) ،الت َ َ
فعالیت دوم ــ برخی از توضیحات:
1ــ عبارت چهارم به صورت «یاد داد به
«ع َّل َم»
او سخن گفتن را» ترجمه می شود .فعل َ
دو مفعول می گیرد؛ ضمیر «ه» مفعول اول و
یان» مفعول دوم است .در فارسی یکی از دو
«البَ َ
مفعول چنین افعالی با حروف اضافه می آید یعنی
ِ
(متمم فعل) به عبارت
به صورت مفعول با واسطه ّ
دیگر در فارسی نمی گوییم «یاد داد او را سخن گفتن را» بلکه می گوییم «یاد داد به او سخن گفتن را»
2ــ در ترکیب هشتم «ها» به صورت «آن» معنا می شود ،نه «او».
کلمه عبارت یازدهم می شود «برپا دارید وزن کردن (یا سنجش ) را».
3ــ معنای کلمه به ٔ
٭ ٭ ٭
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وسیله سنجش و برقراری عدل و حق است.
المیزان :یعنی ترازو را قرار داد .ترازو
1ــ َو َض َع
ٔ
َ
از این رو منظور از قراردادن ترازو آن است که برای سنجش عادالنه هر چیز ،وسیله و راه مناسب
سنجش آن چیز را در اختیار انسان قرار داد.
2ــ معنای کلمه به کلمه « و َاقیموا الوزن ِب ِالق ِ
سط» می شود «و برپا دارید وزن (سنجش) را به
ٔ َ ُ َ َ
(سنجش) کنید».
عدل» .معنای روشن این جمله می شود «و عادالنه وزن َ
صفحه  533،532قرآن کریم:
3ــ آیات آشنا از
ٔ
آیات 60 ،58 ،52 ،50 ،22 ،21 ،17
الرحمن 60
4ــ پیام قرآنی مورد نظر:
آیا پاداش و جزای نیکی جز نیکی است؟!
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تذکرات خاص قرائت:
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت آن ،به ویژه موارد پی درپی ،مانند:
ِ
الضا ۤل ّون ِ
االولی
مت ُم ال َّنشاَ َة
بون
َعل ُ
الم َک ّذ َ
َای ُّ َها ّ َ ُ
ٰ
2ــ تشخیص جمله های فاقد عالمت وقف ،جمعاً  10مورد.
مشخص کردن  2جمله که با َ«و» 4 ،جمله که با «فَـ » و  4جمله که با « َام» آغاز می شود.
مقایسه آنها با حروف مشابه ،مانند:
3ــ تلفظ صحیح حروف خاص ،و
ٔ
الضآل ّون ِ
بون
الم َک ّذ َ
تلفظ ضاد و ذال ،در جملهَ :ای ُّ َها ّ َ ُ
تلفظ ذال و ز ،در جملهٰ :هذا ن ُ ُـزل ُ ُهم
ِ
ولی
تلفظ َعین و الف همزه ،در جملهَ :عل ُ
مت ُم ال َّنشاَ َة ااـــل ٰ
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فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
ِ
(شاء،
َر َا ُیتم َ(ر ٰ
زر َ
ایُ ،رؤیت ،ارائه :نشان دادن) ،ت َ َ
عون ( زراعتَ ،زرع ،زارعَ ،مزروع) ،نَشاء َ
بون ُ(شربِ ،
رون (شکر ،شاکر ،مشکور ،تشکّر  ،متشکِّر).
شاءَ ،م َّ
شاربَ ،مشروب) ،تَشکُ َ
شر َ
یَ ُ
شیت)  ،ت َ َ
فعالیت دوم :
١ــ پس از فعالیت دوم نکته  ای در ارتباط با معنا کردن «اسم فاعل» و «اسم مفعول» به صورت
«فعل» آمده است .ابتدا از دانش آموزان بخواهید هر عبارت قرآنی را همراه با معنای آن به دو صورت
نوشته شده در کتاب ،بخوانند و این دو ترجمه را با یکدیگر مقایسه کرده و تفاوت آن را بیان کنند.
دانش آموزان باید فرق مثال ً «احاطه دارنده» و «احاطه دارد» را در فارسی متوجه شوند.
مهم ترین نکته آن است که دریابند که از این دو کلمه اولی (احاطه دارنده) اسم و دومی (احاطه دارد)
فعل است .توجه به تفاوت فعل و اسم و تشخیص آنها ،در فارسی مهم است .آن گاه که این تفاوت برای
«محیط» اسم است نه فعل.
همه دانش آموزان در فارسی مشخص شد ،بیان می کنیم که کلمه ای مانند ُ
دانش آموزان با توجه به آموخته های درس عربی ،می توانند فعل را از اسم تشخیص دهند .خوب است
برخی از توضیحات مانند وزن فعل ماضی یا مضارع که بسیار ساده و رایج است به عنوان مهم ترین
281

شناسۀ فعل ،و نیز « الـ » یا « تنوین » که در اسم می آید به عنوان مهم ترین شناسۀ اسم ،یادآوری شود.
٢ــ « َافَ َر َا ُیتم» از «   َا+فَـ َ +ر َا ُیتم  » ترکیب شده است و کلمه به کلمه به صورت «آیا پس دیدید»
نکته قابل توجه آنکه در عربی حرف استفهام « َا» همیشه اول جمله می آید ولی در فارسی
معنا می شودٔ .
در صورتی که جمله با کلماتی مانند «و» « ،پس» و  ...شروع شده باشد« ،آیا» پس از آنها می آید؛ مثال ً
می گوییم «پس آیا دیدید» .هر چند که ترجمه به هر دو صورت صحیح و قابل قبول می باشد ولی تذکر
این نکته به دانش آموزان مفید است.
٣ــ در قرآن کریم هرگاه دو همزه پشت سرهم بیاید معموال ً یکی از آنها به صورت «  ء  » نوشته
می شود مانندَ :ا َا ُنتم ← َء َا ُنتم
این نکته را برای دانشآموزان توضیح دهید تا در شناسایی ترکیب َ«ء َا ُنتم » مشکلی نداشته باشند.
زرعونَه و» به صورت «آن» معنا می شود و نه «او».
٤ــ ضمیر «ـه» در «  ت َ َ
عون» به صورت
٥ــ همان طور که در پاورقی کتاب دانش آموزان آمده است ٔ
حن ال ّز ِار َ
جمله « َام ن َ ُ
«یا ما می رویانیم» معنا می شود.
حرومون» به صورت «ما محروم (نیازمند) هستیم » معنا می شود .در این جمله «اسم
حن َم
َ
٦ــ «ن َ ُ
مفعول» به صورت فعل معنا نمی شود.
٭ ٭ ٭
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1ــ در عبارت اول هر چند « َافَ َر َا ُیتم» فعل
ادامه آن ،بهتر است به
ماضی است ولی با توجه به ٔ
صورت مضارع معنا شود (پس آیا دقت می کنید
یا می بینید) .در چنین مواردی ،ترجمه به صورت
فعل ماضی نیز صحیح و قابل قبول است.
شاء  »
2ــ در عبارت هشتم فعل مضارع «  ن َ ُ
بهتر است به صورت ماضی و چون پس از «لو»
آمده است ،ماضی استمراری معنا شود؛ یعنی:
اگر می خواستیم …
صفحه 537
ساده
ٔ
3ــ برخی از عبارات ٔ
قرآن کریم:
سوره
آیات ،96 ،95 ،90 ،88 ،80 ،77
ٔ
سوره حدید
واقعه و آیات اول تا سوم
ٔ
صفحه مذکور:
4ــ برخی از پیام های قرآنی
ٔ
ــ
:
پس نام پروردگار بزرگت را به پاکی یاد کن .واقعه 96
همه جمله های آیات اول تا سوم سوره حدید از زیباترین و پرمعناترین پیام های قرآنی است.
ــ ٔ
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تلخ و شیرین

اهداف

1ــ آشنایی با یکی از اخبار علمی قرآن کریم
درباره آنها
درباره اخبار علمی قرآن کریم و پژوهش
2ــ عالقه مندی به آگاهی بیشتر
ٔ
ٔ

روش تدریس

درباره جدا بودن آب شیرین و آب شور دریاها
اولیه دبیر
1ــ توضیحات ٔ
ٔ
2ــ توضیحات اولیه دبیر مبنی بر اینکه این خبر علمی در بیش از  1400سال پیش در قرآن کریم
آمده است.
ترجمه آیات مربوط به آب شیرین و شور
3ــ قرائت و
ٔ
4ــ جمع خوانی آیات
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نمونه سؤاالت برای گفت و گو و پژوهش

1ــ چرا خداوند در قرآن کریم اخبار مربوط به آب شیرین و شور را بیان کرده است؟
2ــ جدا بودن آب شیرین و آب شور در کدام دریاها و در چه مناطقی از آنها قابل رؤیت است؟
درباره آب شیرین و شور دریاها
3ــ گفت وگو درباره سروده مولوی
ٔ

پیام قرآنی

1ــ قرائت آیات ارائه شده در درس
ترجمه آیات درس توسط دانش آموزان
2ــ
ٔ
3ــ جمع خوانی آیات در کالس و حفظ آنها توسط دانش آموزان عالقه مند

فعالیت تکمیلی

1ــ مراجعه به تفسیر نمونه در ذیل آیات مربوط
درباره معجزات علمی قرآن نگارش
درباره این موضوع با استفاده از کتاب هایی که
2ــ پژوهش
ٔ
ٔ
شده است.
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