هف
روش تدریس ردس تم
جلسۀ اول

تذکرات خاص قرائت:
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت
آن ،به ویژه موارد پی در پی و اتصال سطرها،
الدنیا
الح ٰیو ُة ُّ
مانندَ :ان َّ َما َ
فی ُذ ِ ّری َِّت ِه َما النُّبُ َّـو َة
ِ
عوه
ذین اتَّبَ ُ
فی ُقلوب ال َّ َ
ور ِ
هبان َّـیـ َة ِن ِا َبت َدعوها
َ َ
2ــ تشخیص جمله های فاقد عالمت
وقف ،جمعاً  39مورد.
مشخص کردن  20جمله که با َ«و»3 ،
جمله که با «فَـ » 2 ،جمله که با «ث ُ َّم» 2 ،جمله که با
«اُولٰ ِئ َك» و  2جمله که با «ی ِ
ـؤتیـه» آغاز می شود.
ُ
ـهم،
مشخص کردن جمله هایی که با «  ل َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
قوم  ،فیه ،ما کَ َـتب ٰنها ،
اُع َّدت  ،ا ّل  ،من  ،ل َی َ
اتَّ ُقواال ٰلّٰه َ ،ی ِ
ـؤتکُم َ ،ا ّل» آغاز می شود.
ُ
مقایسه آنها با حروف مشابه ،مانند:
و
خاص،
حروف
صحیح
تلفظ
3ــ
ٔ
عج َب الکُ ّف َار
تلفظ الف همزه و عین ،در ٔ
جملهَ :ا َ
ه ُمص َف ًّرا
تلفظ ث و صاد ،در ٔ
هیج فَتَر ٰ ُ
جمله :ث ُ َّم ی َ ُ
تلفظ ذال و ضاد و ظا ،در جمله :و الل ُّٰه ُذوال َف ِ
العظیمِ
ضل َ
َ
لی ِ
ءاثار ِهم ِب ُر ُس ِلنا
تلفظ ث و سین  ،درَ :ع ٰ ۤ
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
ِ
ِ
ِ
قوم
رس َ
رسلُ ،م َ
ُر ُسل َ(رسول ،رسالت ،ارسالُ ،م َ
لین)  ،ب َ ّـیـنات (ب َ ِّـی َـن َة ،بَیّنُ ،مبین ،بیانُ ،مبَ ّـین) ،ی َ ُ
(قائمِ ،اقامة ،مقیم ،استقامت ،مستقیمَ ،قوام) م ِ
نافع (نَفع ،منفعت ،نافع) ،یـنصر ( نَصرِ ،
ناصر ،منصور،
ُ
َ ُ
َ
َ َ
َ ُ ُ
ِ
نَصیرَ ،انصار)َ ،قو ّی (تَقویتُ ،ق َّـوة ُ ،قواّ :قوه ها)
فعالیت دوم ــ برخی توضیحات:
«ر ُسلَنا» به صورت «پیامبرانمان» معنا می شود و نه «پیامبران ما» .همان طور
1ــ در عبارت اول ُ
که قبال ً بیان شد اگر این گونه ضمائر به فاعل فعل جمله برگردد به این صورت معنا می شود .مناسب
نیست بگوییم «فرستادیم پیامبران ما را»
٭ ٭ ٭
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الغ ِیب» به
1ــ در عبارت ششم ترکیب « ِب َ
صورت «درنهان» معنا می شود .یعنی «تا خدا
مشخص کند کسانی را که او و پیامبران او را
در حالی که اینها ظاهر و پیدا نیستند ،.یاری
می کنند .منظور از نهان بودن خدا روشن است
اما منظور از نهان بودن پیامبران یعنی وقتی که
آنها حضور ندارند ،چه در پشت سرشان و چه
پس از مرگشان؛ اینها مؤمنان واقعی هستند که در
هر صورت پیامبران را یاری می کنند ،برخالف
منافقان که در پیش روی پیامبران به ظاهر یاور
آنها هستند و در پشت سرشان دشمن آنها.
صفحه 538
ساده
ٔ
2ــ برخی از عبارات ٔ
قرآن کریم:
/
آیات  4تا / 9
صفحه مذکور
3ــ برخی از پیام های قرآنی
ٔ
ــ
ــ
ــ
ــ
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 :و او با شماست هر کجا که باشید.

جلسۀ دوم
تذکرات خاص قرائت:
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت
آن ،به ویژه اتصال سطرها و موارد پی درپی،
مانند :هو ِ
الم ِؤم ُن
وس َّ
المل ُ
الس ٰل ُم ُ
َُ َ
ک ال ُق ّد ُ
ِ
الم َت َک ِبّ ُر
الع ُ
الم َهیم ُن َ
زیز َ
الجبّ ُار ُ
ُ
2ــ تشخیص  8جمله فاقد عالمت
وقف ،که با «اتَّ ُقواالل َّٰهَ ،و ،فَـ ،ل َ َـر َا َیتـه و ،ل َ َع َّل ُهم،
هوَ ،انَّهماِ ،
خال َد ِین» آغاز می شود.
َُ ُ
3ــ تلفظ صحیح حرف خاص ،و مقایسه
آنها با حروف مشابه ،مانند:
ِ
مین
تلفظ ز و ظا ،در ترکیبَ :جزا ُۤء الظّٰل َ
تلفظ قاف و غین ،در جمله:
ما َق َّـد َمت ِل َغ ٍد
تلفظ سین و صاد ،در جمله:
الج َّن ِة
ال ی َ َ
وی َاص ٰح ُب ال ّن ِار و َاص ٰح ُب َ
ست ۤ
الـرح ٰم ُن
تلفظ هـ و ح ،در جمله :هُ َـو َّ
حیم ُسب ٰح َن الل ِّٰه
َّ
الـر ُ
ِ
ِ
مثال ن َ ِ
ضربُها لل ّناس
تلك اال َ ُ
تلفظ ث و سین ،در جملهَ :و َ
4ــ مشخص کردن یک مورد نازکی الم لفظ جالله و  8مورد درشتی آن.
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
نَفس ( َانفس ،نُفوس ،نَفیس) ،التَکونوا
فاسق ِ(فسقِ ،
(کان ،یکون ،کُن ،تکوین)ِ ،
فاسقین)،
َ
َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ـزون،
یَ َ
ـزین ،فائ َ
ستوی (مساوی ،تساوی) ،فائـز (فائ َ
فَوز)
فعالیت دوم:
1ــ «الل َّٰه» در عبارت اول و سوم ،مفعول
است .از این رو در ترجمه از حرف «را»
استفاده می شود( .تقوای خدا را پیشه کنید،
خدا را فراموش کردند)
2ــ ضمیر «هُم» در عبارت چهارم ضمیر
فصل است و می تواند معنا نشود ،یا می توان
برای نشان دادن تأکید ،آن را به صورت «همان»
معنا کرد (آنها همان فاسقان هستند).
صحاب ال ّن ِار:
3ــ «اصحاب» به معنای «یاران» است اما گاهی به صورت «اهل» معنا می شودَ .ا
ُ
الجـ َّنة :اهل بهشت
اهل آتشَ ،ا
صحاب َ
ُ
ِ
ـزون» مفرد معنا شود ،هرچند که جمع نیز قابل قبول است.
4ــ در عبارت هشتم بهتر است «فائ َ
٭ ٭ ٭
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صفحه  545قرآن کریم:
ساده
ٔ
1ــ برخی از عبارات ٔ

		
 /سوره حشر :آیه اول/

...

/

/
صفحه  548قرآن کریم:
2ــ برخی از پیام های قرآنی
ٔ
ــ
ــ
ــ
ــ عبارات و جمالت حاوی اسماء الهی
291

پیرمرد شامی و امام سجاد علیه السالم

اهداف

1ــ آشنایی با جایگاه اهل بیت (ع) در قرآن کریم
درباره اهل بیت (ع) در قرآن کریم آمده است.
2ــ آشنایی با برخی از آیاتی که
ٔ

روش تدریس

1ــ قرائت متن درس توسط دانش آموزان
ِ
درباره اهل بیت (ع) و جایگاه آنان در قرآن و حدیث «انّی ِ
تار ٌك فیکُ ُم ال َّثـ َقلَ ِین»
2ــ توضیحات
ٔ
3ــ قرائت آیات اشاره شده در متن درس
ترجمه آیات توسط دانش آموزان با کمک دبیر محترم
4ــ
ٔ
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نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

1ــ بی توجهی به جایگاه اهل بیت (ع) چه آثاری در صدر اسالم و پس از آن به جا نهاد؟
درباره اهل بیت (ع)
2ــ استخراج آیات دیگری
ٔ

پیام قرآنی

1ــ قرائت آیات و عبارات قرآنی توسط دانش آموزان
ترجمه آیات و عبارات توسط دانش آموزان با راهنمایی دبیر محترم
2ــ
ٔ
3ــ جمع خوانی آیات و عبارات قرآنی در کالس و حفظ آنها توسط افراد عالقه مند

فعالیت تکمیلی

دبیر محترم میتواند با استفاده از فهرست موضوعی تفسیر نمونه و مراجعه به واژگان اهل بیت(ع)،
ِ
ربی ،علی (ع) و فاطمه (س) ،برخی از آیات مربوط به اهل بیت علیهم السالم را ،در کالس
ذی ال ُق ٰ
درباره آنها گفت وگو کند.
استخراج کرده و
ٔ
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هش
روش تدریس ردس تم
جلسۀ اول

تذکرات خاص قرائت:
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت
آن ،بهویژه موارد پیدرپی و اتصال سطرها ،مانند:
ِ
افتریٰ َعلَی الل ِّٰه ال َک ِذ َب 		
م َّم ِن َ
ِ
المین
وم الظّٰ َ
َوالل ُّٰه الیَهدی ال َق َ
2ــ تشخیص جمله های فاقد عالمت
وقف ،جمعاً  46مورد.
مشخص کردن  18جمله که با َ«و»  2جمله
که با «فَـ » و  2جمله که با «کَما» آغاز می شود.
مشخص کردن جمله هایی که با ِ«اذا،
رینه و ،ال ت َ َـت َولَّواَ ،قدِ ،ل َمَ ،ان ،کَاَن َّ ُهم،
لی ،ی َ َفت َ
َع ٰ
ِ
ِ
اسمه و ،قالوا،
یٰـ َقومِ َ ،ازا َغ ،انّیُ ،م َص ّدقًا ،یَأتیُ ،
ِ
ظهره و ،هل ،تُنجیکُمِ ،باَ ِ
موالکُمِ ،ان ،تَجری،
ل ُی ِ َ َ
فی ،کونواَ ،من» آغاز می شود.
3ــ تلفظ صحیح حروف خاص ،و مقایسه آنها با حروف مشابه ،مانند:
تلفظ سین و صاد ،در :فی َس ِبیله َصفًّا
ٰ
زاغوا َازا َغ الل ُّٰه ُقلوب َ ُهم
ا
تلفظ غین و قاف ،در جمله :فَلَ ّم
ۤ
ِ
ظیم
ک ال َف ُ
تلفظ ذال و ز و ظا ،در جملهٰ :ذل َ
وز َ
الع ُ
تلفظ طا و ت ،در کلمه :ط َِ ّیـبَـ ًة
تلفظ ح و هـ ،درِ :من ت ِ
ت ُ ِحبّونَها
حت َها االَن ٰه ُر		
َ
4ــ تبدیل ت به طا ،در جمله هایٔ :فـ َام َنت طا ِۤئـ َف ٌة َو کَ َف َرت طا ِۤئـ َف ٌة
مون
  5ــ تبدیل دال به ت ،در جملهَ :و َقد تَعلَ َ
ِ
ِ ے
ــن
٦ــ تلفظ دقیق سه «ی» در کلمه :ل َ
لحواری ّ َ
٧ــ مشخص کردن چهار مورد نازکی الم لفظ جالله و  17مورد درشتی آن
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تذکرات خاص مفاهیم:

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده
ِ
امنیت ،امانت ،مأمونَ ،امین)،
نون (ایمان ،مؤمن ،امنَ ،امانّ ،
تُنجی (نجاتُ ،منجی ،ناجی) ،تُؤم َ
جاهدِ ،
جاهدون ِ(جهاد ،جهد ،م ِ
تُ ِ
جاهدُ ،مجاهدت) ،ی َ ِغف ُر (غافر ،مغفور ،غ ّفارُ ،غفران ،مغفرت ،استغفار)،
َ
َ ُ
م ِ
ساکن (مسکن ،ساکن ،تسکینِ ،اسکانُ ،م َس ِکّن ،مسکین ،مساکین).
َ
فعالیت دوم ــ برخی از توضیحات:
ترجمه عبارت اول پس از «تجارت» از حرف ربط «که» استفاده می شود (تجارتی که
1ــ در
ٔ
نجات می دهد شما را)
ترجمه عبارت یازدهم.
2ــ استفاده از فعل «است» در آخر
ٔ
٭ ٭ ٭
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1ــ هر دو ضمیر «کُم» در عبارت پنجم
چون به فاعل فعل جمله برمی گردد به صورت
«تان» معنا می شود نه «شما».
کلمه جمله اول عبارت
2ــ
ترجمه کلمه به ٔ
ٔ
ششم می شود «می آمرزد برای شما گناهان شما
را» ،یعنی« :می آمرزد گناهان شما را».
3ــ «م ِ
ساک َن ط َ ِّـیـبَـ ًة» در عبارت نهم عطف
َ
«ج ّن ٍات» در عبارت هفتم است ،یعنی «داخل
بر َ
می کند شما را به باغ هایی که جاری است ...و
خانه های پاک در بهشت های جاودان».
صفحه  552قرآن
ساده
ٔ
4ــ برخی عبارات ٔ
کریم:
با دانستن معنای کلمات و ترکیب های ِ«لما
ِ
ری :دروغ بست ،یـدعی :خوانده می شود ،یریدون ِلی ِ
طفئوا:
ین ی َ َـد َّی :آنچه در پیش من است ،ا َفت ٰ
ُ َ ُ
ُ ٰ
بَ َ
ِ
ِ
رین :پس
می خواهند تا خاموش کنند ،ا ٰ
ُخری :دیگر ،فَاَ  یَّدنا :پس کمک و یاری کردیم ،فَاَصبَحوا ظاه َ
همه آیات این صفحه از قرآن کریم روشن است.
پیروز شدند» تقریباً معنای ٔ
  5ــ برخی پیام های قرآنی صفحه مذکور:
ــ
ــ
ــ
ــ
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جلسۀ دوم

تذکرات خاص قرائت:
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت آن،
بهویژه موارد پیدرپی و اتصال سطرها ،مانند:
َو َذ ُروا البَ َیع
َو اذکُ ُروا الل َّٰه
هوا ِن ان َف ّض ۤوا
لَ َ
2ــ تشخیص جمله های فاقد عالمت
وقف جمعاً  17مورد.
«و» و 6
مشخص کردن  5جمله که با َ
جمله که با «فَـ » آغاز می شود.
مشخص کردن جمله هایی که با ِ«ان،
ِ
سمع» آغاز می شود.
ل َ َع َّلکُم ،ان َف ّض ۤوا ،قالوا ،ث ُ َّـم ،ت َ َ
3ــ تلفظ صحیح حروف خاص ،و مقایسه
آنها با حروف مشابه ،مانند:
تلفظ عین و الف همزه ،در:
لون
اسعوا ِا ٰلی
عم َ
فَ َ
سا َۤء ما کانوا ی َ َ
تلفظ صاد و سین ،در جمله :فَ َص ّدوا َعن َس ِ
بیل الل ِّٰه
یح ٍة َعلَ ِیهم
حس َ
بون کُ َّـل َص َ
تلفظ ح و هـ ،سین و صاد ،در جمله :ی َ َ
4ــ تلفظ نون ساکن و تنوین در حرف بعد ،نزد  22حرف ،مانند:
ِمن فَ ِ
َو ِان یَقولوا
َخ ٌیر ِم َن
ضل
َخ ٌیر لَکُم ِان کُ ُنتم
ِمن یَومِ
ُخ ُش ٌب ُم َس َّن َدة ٌ
  5ــ مشخص کردن یک مورد نازکی الم لفظ جالله و  12مورد درشتی آن
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
ِ
ِ
ِ
ضی ،قاضیِ ،قضاوتُ ،قضات)،
نود َی (نداءُ ،منادیُ ،م ٰ
نادی) ،بَیع ُ(مبایعة ،بائع)ُ ،قض َیت ( َق ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
حین).
حون (فَالحُ ،مفلحُ ،مفل َ
ا َنتشروا (نشر ،ناشر ،منشور ،انتشار) ،تُفل َ
حونُ ،مفل َ
٭ ٭ ٭
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صفحه 555
ساده
ٔ
1ــ بعضی از عبارات ٔ
قرآن کریم:

/
2ــ پیام های قرآنی صفحه مذکور:
ــ
عزت و سربلندی فقط برای خدا و برای پیامبر او و برای مؤمنان است.
ــ
ــ
ای مؤمنان اموالتان و فرزندانتان ،شما را از یاد خدا غافل نکند.
ــ
299

او خواهد آمد!

اهداف

1ــ آشنایی با دیدگاه قرآن کریم درباره سرنوشت نهایی تقابل حق و باطل
وعده پیروزی نهایی حق بر باطل است.
2ــ آشنایی با برخی از آیاتی که
درباره ٔ
ٔ
جبهه حق و امید به پیروزی آن
3ــ پایداری در ٔ
4ــ تالش در جهت شناخت امام زمان (عج) با استفاده از آیات قرآن کریم

روش تدریس

1ــ توضیحات اولیه دبیر درباره سرنوشت نهایی تقابل حق و باطل از دیدگاه قرآن کریم
2ــ توضیحات اولیه دبیر درباره امام زمان (عج)
3ــ توضیحات دبیر مبنی بر اینکه خداوند حق را به وسیله امام زمان (عج) ،به طور کامل پیروز
خواهد کرد.
درباره اینکه انقالب اسالمی مقدمه پیروزی مستضعفان بر مستکبران جهان
4ــ توضیحات دبیر
ٔ
است.
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نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

دارد؟

دارد؟

وعده قرآن کریم مبنی بر پیروزی نهایی حق بر باطل ،برای انسان ها به ویژه مسلمانان چه آثاری
1ــ ٔ

2ــ وظیفه ما در زمان غیبت حجت خدا چیست؟ و چگونه می توان منتظر واقعی بود؟
درباره پیروزی حق بر باطل و حکومت عدل جهانی وجود
3ــ در قرآن کریم چه آیات دیگری
ٔ

پیام قرآنی

1ــ قرائت آیات توسط دانش آموزان
ترجمه آیات توسط دانش آموزان با کمک دبیر محترم
2ــ
ٔ
3ــ جمع خوانی آیات در کالس و حفظ آنها توسط افراد عالقه مند

فعالیت تکمیلی

مجله «موعود»
1ــ معرفی برخی از کتاب ها و مجالت درباره حضرت صاحب الزمان (عج) مانند ٔ
درباره حضرت صاحب الزمان (عج) و
2ــ ارائه سخنرانی یا مقاالت توسط دانش آموزان،
ٔ
حکومت عدل جهانی
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روش تدریس ردس نهم
جلسۀ اول

تذکرات خاص قرائت:
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت آن،
بهویژه موارد پیدرپی و اتصال سطرها ،مانند:
		
است َغنی الل ُّٰه
فَاتَّ ُقوا الل َّٰه
َو َ
ِ
ان ت ُ ِ
ـقر ُضوا الل َّٰه
		
استطَ ُعتم
َما َ
2ــ تشخیص جمله های فاقد عالمت
وقف ،جمعاً  36مورد.
مشخصکردن  15جمله که با َ«و» و  9جمله
ِ
دین» آغاز میشود.
که با «فَـ » و  2جمله که با «خٰل َ
مشخص کردن جمله هایی که با «ل َ ُـت َبعثُ َّن،
ث ُ َّـم ،یُـ َکـ ِ ّفر ،تَجری ،اُولٰ ِئ َكِ ،ا ّل ،ی َ ِهدِ ،ا َّنَ ،خ ًیرا،
ـض ِع ُفه» آغاز می شود.
یُ ٰ
3ــ تلفظ صحیح حروف خاص ،و مقایسه
آنها با حروف مشابه ،مانند:
ِ
صیر
تلفظ سین و صاد ،در جمله :فَاَ َ
ئس َ
حس َن ُص َو َرکُم َو ب َ
الم ُ
ُشح ن َ ِفسه هم ِ
تلفظ هـ و ح ،در جمله :و ا للّٰه َغ ِنی حمید ِمن ت ِ
حون
حت َها االَن ٰه ُر
َّ
َ
َ ُ ٌّ َ ٌ
المفل َ
ُُ ُ
ٰ
تلفظ ذال و ز و ظ ،در جمله :و ال ّن ِ
ظیم
ذی َا َنزلنا ٰذ ِل َك ال َف ُ
وز َ
ور ال َّ ۤ
الع ُ
َ
استطَ ُعتم
تلفظ ت و طا ،در جملهَ :ما َ
تلفظ الف همزه و عین ،در جملهَ :و َاطیعوا
4ــ تلفظ نون ساکن و تنوین در حرف بعد ،نزد  22حرف ،مانند:
علیم ِب ِ
ٍ
ذات
دیر
َاب َ َش ٌر یَهدونَنا
ِمن َق ُبل
فَ ِمنکُم
		
َ ٌ
َشیء َق ٌ
و من ی ِ
ِمن ُمصیبَ ٍـة َع ُد ًّوا لَکُم
ـؤمن ِبالل ِّٰه
َا َنزلنا
		
َان لَن ی ُ َبعثوا
َ َ ُ
ِ
یوق
َو َا ِنفقوا َخ ًیرا لَن ُف ِسکُم
حیم
َو َمن َ
َغ ٌ
فور َر ٌ
  5ــ مشخص کردن  3مورد نازکی الم لفظ جالله و  6مورد درشتی آن.
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فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
جع ُل
قین) ،ی َ َ
یَـ َّتقی ُ(مـ َّتقی ،تقواُ ،م َّت َ
(جعلَ ،ج َع َل ،جاعل ،مجعول) ،مخرج ِ
(خار  ج،
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
حتس ُب (حساب ،حاسب،
ُخروج ،استخراج) ،ی َ َ
محسوب ،محاسبه ،م ِ
حاسب) ،ی َ َـت َوکَّل (ت َ َوکُّل،
ُ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
لین)َ ،قدر (قادر،
َوکیل ،وکالَتُ ،م َت َوکّلُ ،م َت َوکّ َ
َمقدور ،تَـقدیرُ ،م َق َّدرَ ،قدیر).
فعالیت دوم:
رز ُقه ،ی َ َـت َوکَّل»
جعل ،ی َ ُ
1ــ افعال «یَـ َّت ِق ،ی َ َ
بهتر است به صورت مضارع التزامی معنا شود،
یعنی :تقوای خدا را پیشه کند ،قرار دهد ،روزی
دهد به او ،توکل کند.
اگر دانش آموزان این افعال را به صورت
مضارع ِاخباری (قرار می دهد ،توکل می کند و )...معنا کنند ،غلط محسوب نمی شود و دانش آموزان
با توجه به توانایی در زبان فارسی ،معموال ً این تفاوت را متوجه شده و صحیح معنا می کنند.
ترجمه ضمیر «  ـه  » در عبارت سوم و ششم فراموش نشود.
2ــ استفاده از حرف «را» پس از
ٔ
٭ ٭ ٭
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سوره طالق
1ــ برخی از کلمات آیه 11
ٔ
که ممکن است دانش آموزان معنای آنها را
ندانند:
یَـتلو :تالوت می کند ،می خواند
مب ِ ّی ٍ
نات :روشن (توجه کنید که ترکیب
َُ
ِ
ٍ
ِ
ءایات الل ِّٰه ُمبَ ّینات به صورت «آیات روشن خدا»
ترجمه می شود)ِ ،ل ُی ِ
خر َج :تا خارج کند
حس َن :نیکو کرد
َا َ
2ــ برخی از پیام های قرآنی صفحه 557
قرآن کریم:
ِ
ِ
لبه :و هرکس به
ــ و َمن یؤم ُن باللّٰه یَهد َق َ
خدا مؤمن باشد (خدا) قلبش را هدایت می کند.
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
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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،
ث ُ َّـم ِ
ارج ِع البَ َص َر
الدنیا
  السما َۤء ُّ
مانندَ :زیَّـ َّنا َّ
2ــ تشخیص جمله های فاقد عالمت
وقف ،جمعاً  17مورد.
«و» و 2
مشخص کردن  6جمله که با َ
جمله که با «فَـ » آغاز می شود.
مشخص کردن جمله هایی که با ِ«ل َـیبلُ َوکُم،
ِ
ب،س ِمعواَ ،ساَل َ ُهمَ ،الَمِ ،ان ،ماکُ ّنا ،ل َ ُهم»
َهل ،یَـن َقل َ
3ــ تلفظ صحیح حروف خاص ،و
مقایسه آنها با حروف مشابه ،مانند:
حس ُن
تلفظ الف همزه و عین ،درَ :ا َ
عتدنا َاو ن َ ِعق ُل
َع َم ًل
َا َ
تلفظ ت و طا ،درَ :س َبع َس ٰم ٰو ٍت ِطبا ًقا
ِ
تلفظ ث و صاد و سین ،در :ث ُ َّـم ِ
الس ِ
عیر
ارج ِع البَ َص َر
فَ ُسح ًقا لَص ٰح ِب َّ
ِ
صیر
صابیح
الدنیا ِب َم
السما َۤء ُّ
َزیَّـ َّنا َّ
ئس َ
َ
َو ب َ
الم ٌ
ِ
ِ
ـذیر
الغ ِیظ َساَل َ ُهم َخ َزن َ ُـتها ۤ
تلفظ ز و ظا و ذال ،در :ت َ َم َّی ُز م َن َ
َالَـم یأتکُم ن َ ٌ
4ــ تلفظ نون ساکن و تنوین در حرف بعد ،نزد  22حرف ،مانند:
ِ
ِ
طین َشهی ًقا و ِمن َش ٍ
ٍ
جوما ِل َّلش ٰی ِ
دیر ِمن ف ُ ٍ
یء َض ٰل ٍل کَ ٍ
بیر
طور یَـن َقلب خاسئًا َو ُر ً
َشیء َق ٌ
َ
ِ
ِب َذ ِنب ِهم فَ ُسح ًقا ِلَص ٰح ِب َّ ِ
بیر
جر کَ ٌ
السعیر َمغف َرة ٌ َو َا ٌ
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فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
ِ
ِ
(سمع ،سامع،
َموت (اموات :مردگانَ ،م ّیت :مرده) ،یَبلو (بال :آزمایشُ ،مبتال ،ابتالء) ،کُ ّنا ن َ َ
سم ُع َ
ست ِمع) ،ن َ ِعق ُل (عقل ،عاقل ،معقول ،تعقُّلَ ،عقیل)
مسموع ،سمیع ،استماعُ ،م َ
فعالیت دوم ــ برخی از توضیحات:
ترجمه عبارت اول فعل «است» و نیز در عبارت دوم حرف «را» فراموش نشود.
1ــ در آخر
ٔ
2ــ حرف « ِلـ » قبل از فعل مضارع به صورت «تا» معنا می شود و معموال ً در این صورت فعل
مضارع نیز معنای التزامی دارد؛ ِل َیبلُ َوکُم :تا بیازماید شما را
3ــ ترکیب چهارم به صورت «کدام شما» معنا می شود ،که صحیح است .اما روان تر است که
بگوییم «کدام از شما» یا «کدام یک از شما»
4ــ «ما» در ترکیب هشتم نافیه است ،یعنی :نبودیم
٭ ٭ ٭

306

تذکرات انس با قرآن در خانه

1ــ در عبارت هفتم بهتر است حرف «فی» به صورت «در ِ
میان» معنا شود.
صفحه  563قرآن کریم:
ساده
ٔ
2ــ برخی از عبارات ٔ
		
3ــ پیام قرآنی مربوط به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله:
لی ُخلُ ٍق َعظیم :و قطعاً تو از خلق و خویی بسیار بزرگ برخورداری.
و ان ّ َك ل َ َع ٰ
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الذلة!
هیهات منّا ّ

اهداف

1ــ آشنایی با دیدگاه قرآن درباره ظلم ستیزی و نقش آموزه های دینی در حفظ استقالل و عزت
امت اسالمی
2ــ عالقه مندی به استقالل جوامع اسالمی از سلطه کشورهای استعمارگر
3ــ تالش برای حفظ جامعه اسالمی از زورگویی های کشورهای سلطه جو
4ــ آشنایی با فرهنگ دفاع مقدس به عنوان بخشی از افتخارات تاریخ معاصر کشور عزیزمان
ایران
روش تدریس

درباره ارزش و اهمیت استقالل و تمامیت ارضی کشور و حفظ آن
1ــ توضیحات دبیر
ٔ
درباره هشت سال دفاع مقدس در دوران جنگ تحمیلی
2ــ توضیحات دبیر
ٔ
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3ــ توضیحات مختصر دبیر برای معرفی «صادق آهنگران» و نقش نوحه های حماسی او در
پیروزی رزمندگان اسالم
4ــ پخش نوحه «هیهات م ّنا الذّ له» در کالس
نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

1ــ چرا قرآن کریم بر حفظ استقالل مسلمانان تأکید دارد؟
2ــ در چه صورتی ممکن است استقالل و عزت مسلمانان در برابر سلطه کشورهای استعمارگر
تضعیف شود؟
3ــ چگونه می توان استقالل و عزت مسلمانان را در برابر کشورهای استعمارگر حفظ کرد؟
پیام قرآنی

1ــ قرائت پیام های قرآنی
ترجمه آیات و عبارات به وسیله دانش آموزان با کمک دبیر محترم
2ــ
ٔ
3ــ جمع خوانی آیات و عبارات قرآنی در کالس و حفظ آنها توسط افراد عالقه مند

فعالیت تکمیلی

درباره اهمیت حفظ
1ــ قرائت فرازهایی از سخنان امام خمینی و مقام معظم رهبری در کالس
ٔ
استقالل کشور
درباره دفاع مقدس
2ــ معرفی برخی از کتاب های تألیف رزمندگان
ٔ
3ــ بیان برخی از خاطرات رزمندگان در کالس توسط دانش آموزان
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روش تدریس ردس دهم
جلسۀ اول

تذکرات خاص قرائت:
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت آن ،به
ویژه موارد پی درپی و اتصال سطرها ،مانند:
ِ
کبارا
َا ِن اعبُ ُدواالل َّٰه َو َ
استکبَ ُـروااست ً
2ــ تشخیص جمله های فاقد عالمت وقف،
جمعاً  35مورد.
مشخص کردن  22جمله که با َ«و» 2 ،جمله
که با «فَـ » و  2جمله که با َ«ر ِ ّب» آغاز می شود.
ِ
ا،ح ّت ٰی،
مشخص کردن جمله هایی که با «ان ّ َ
ره ُق ُهمَ ،ان َا ِنذرِ ،من َق ِبلِ ،ل َت ِغف َرَ ،ج َعلواِ ،انَّه و،
کَاَن َّ ُهم ،ت َ َ
ی ُ ِضلّوا» آغاز می شود.
3ــ تلفظ صحیح حروف خاص ،و مقایسه
آنها با حروف مشابه ،مانند:
ِ
است ِغفروا ا ُِغرقوا
المغ ِٰر ِب
فَ ُق ُ
لت َ
الم ٰش ِرقِ َو َ
تلفظ قاف و غین ،در :ب َر ِ ّب َ
ِِ
المین ِا ّل َض ًلل
تلفظ ز و ذ و ظا و ضاد ،در :فَ َذرهُم یَخوضوا
َوال تَزد الظّ َ
ِ
ِ ِ
غشوا ِثیاب َ ُهم
		
راعا
است َ
تلفظ ث و سین ،در :م َن االَجداث س ً
َو َ
َا ِن اعب ُـدوا الل َّٰه و َا ِ
نت
		
لیم
طیعون َاعلَ ُ
تلفظ عین و الف همزه ،درَ :ع ٌ
ُ
ذاب َا ٌ
َ
ِ
کبارا
تلفظ صاد و سین ،درَ :و َا َص ّروا َو َ
استکبَ ُـروا است ً
خطی ِ
ـئات ِهم
		
تلفظ ت و طا ،درَ :س َبع َس ٰم ٰو ٍت ِطباقًا
َ ۤ
  4ــ تلفظ نون ساکن و تنوین در حرف بعد ،نزد  22حرف ،مانند:
ِ
ِ
ِ
من َق ِبل
		
َا ِنـذر
		
ضون
		
َخ ًیر ِام ُنهم
ا ٰلی ن ُ ُص ٍب یوف َ
ِ
ِمن ُذ ِ
َا َج ٍل ُم َس ًّمی
نوبکُم
			
بین
		
ـهم
َان یَأت َـی ُ
ذیر ُم ٌ
نَ ٌ
ِ
ِباَ ٍ
ـنین
َمن لَم
جاجا
		
		
هارا
ُسبُ ًـل ف ً
ل َ ًیل َو ن َ ً
مـوال َو ب َ َ
ِ
فاج ًرا کَ ّف ًارا
		
کرا کُبّ ًارا
َم ً
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
َا ِنذر ِ(انذار ،نذیرُ ،م ِنذر) ،ی ُ َـؤ ِ ّخ ُر (تَأخیرِ ،آخرَ ،اخیر)َ ،د َخ َل (داخلِ ،ادخالَ ،دخیلَ ،دخل)،
الت ِزد ِ(زیاد ،مزیدِ ،
زائد)
َ
َ

فعالیت دوم:
وم َك» در عبارت دوم می تواند هم به صورت «قومت را» و هم به صورت «به
1ــ ترکیب « َق َ
قومت» معنا شود.
2ــ معموال ً فعل « َغ َف َر» با حرف « ِلـ  » به کار می رود ،اما این حرف در فارسی ترجمه نمی شود،
مانندِ :ا ِغفرلی :بیامرز من را؛ و نه :بیامرز برای من .در نتیجه در عبارت  ،11ترکیب ِ«ل ِ
وال َد َّی» نیز معنا
می شود :پدر و مادرم را.
٭ ٭ ٭
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تذکرات انس با قرآن در خانه

1ــ در عبارت هشتم ترکیب « َا َج َل اللّٰه»
یعنی «مدت یا مهلت خدا»؛ منظور مهلتی است
که خدا تعیین کرده است.
2ــ بهتر است اسم های مذکر بدون
توجه به مذکر بودن آنها معنا شوند ،یعنی معموال ً
ِ
نین» را به صورت «مؤمنان» معنا می کنیم ،نه
ُ
«مؤم َ
«مردان مؤمن» .اما اگر پس از اسم مذکر ،اسم
مؤنث نیز بیاید در این صورت مردان و زنان نیز
معنا می شوند؛ مانند:

…:

قطعاً مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان مؤمن
3ــ دو حرف ِ«لـ  » در عبارت  11نیز مانند دو حرف « ِ  لـ  » در عبارت  10معنا نمی شود بلکه اسمی
که این حرف بر سر آنها آمده است با حرف «را» ترجمه می شود؛ یعنی :و کسی را که  ...و مردان و
زنان مؤمن را.
صفحه  571قرآن کریم:
4ــ برخی از عبارات ساده از
ٔ
آیه 16
/
/
آیه 28
				
/
/
  5ــ پیام قرآنی صفحه مذکور:
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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،
مانند:
ِ
اسم َر ِب ّ َك
		
االم َّز ِ ّم ُل
ی ٰ ۤـاَی ُّ َه ُ
َو اذکُر َ
ا ُِولی ال َّن ِ
ِ
َا ِوان ُقص
سول
الـر َ
رع ُ
عمة ف َ
ون َّ
َ
2ــ تشخیص جمله های فاقد عالمت
وقف ،جمعاً  13مورد.
مشخص کردن  7جمله که با َ«و» و 2
جمله که با «فَـ » آغاز می شود.
مشخص کردن جمله هایی که با « َاو ،ال،
وما» آغاز می شود.
کَما ،ی َ ً
3ــ تلفظ صحیح حروف خاص ،و مقایسه آنها با حروف مشابه ،مانند:
ِ
قیل
ول ث َ ً
یك َق ً
تلفظ الف همزه و عین ،سین و ث ،در آیه :انّا َسنُلقی َعلَ َ
ِ
سول
الر َ
عصی ف ُ
رعون َّ
تلفظ صاد و سین ،در جمله :فَ ٰ
عاما ذا ُغ َّص ٍة
تلفظ طا و ت ،درَ :و ط َ ً
4ــ تلفظ نون ساکن و تنوین در حرف بعد ،نزد  22حرف ،مانند:
حیما
میل
		
قیل
		
َا ِو ان ُقص
َا ً
جرا َج ً
ول ث َ ً
َق ً
نکال َو َج ً
َه ً
خذا َو ب َ ًیل
سول ٰش ِه ًدا
هیل
عاما ذا ُغ َّص ٍة
َا ً
َر ً
کَثیبًا َم ً
َو ط َ ً
فَ َمن شا َۤء اتَّ َخ َذ
جع ُل ُمن َف ِط ٌـر ِبه
وما ی
ِان کَ َفرتُم ی
َ
ً
َ
َ
		
ٰ
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
ِ ِ
ستقیم)َ ،ر ِتّل (تَرتیل) ،ثَقیل ِ(ثقلَ ،اثقال :چیزهای
(قام ،قائم ،اقامةُ ،مقیم ،استقامتُ ،م َ
ُقم َ
سنگین)َ ،س ِبّـح (تَسبیحُ ،سبحان) ،طَویل (طول) ،اُذکُر ِ(ذکر ،ذاکر ،مذکور ،تذکّر ،متذکّر)ِ ،اتَّ ِخذ ( َاخذ،
ِا ِتّخاذَ ،مأ َخذ)
فعالیت دوم:
کلمه به کلمه عبارت اول می شود «برخیز شب را» یعنی «شب (از خواب) برخیز»
1ــ
ترجمه ٔ
ٔ
2ــ ضمیر «  ـه  » در عبارت سوم « آن  » معنا می شود.
٭ ٭ ٭
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تذکرات خاص انس با قرآن در خانه

1ــ منظور از آیه سوم و ابتدای آیه چهارم این است که نیمی از شب را بیدار شو ،اگر خواستی
از آن مقداری کم کن (یعنی کمتر از نصف بیدار باش) یا مقداری بر آن بیفزای (یعنی بیش از نصف
بیدار باش).
صفحه  575قرآن کریم:
ساده
ٔ
2ــ برخی از عبارات ٔ

درباره قرائت قرآن کریم و انس با آن:
3ــ دو پیام قرآنی از صفحات  574و 575
ٔ
ــ
ــ
315

از معلم زبان ،آموختیم!

اهداف

1ــ آشنایی با آیه دعوت به سکوت و گوش دادن به قرآن کریم در هنگام تالوت
2ــ تقویت عالقه و توجه به رعایت آداب قرائت و استماع قرآن کریم
3ــ رعایت سکوت و گوش دادن به تالوت قرآن کریم

روش تدریس

تالوت
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1ــ توضیحات اولیه دبیر درباره دعوت قرآن کریم به استماع و گوش دادن به قرآن در هنگام
2ــ قرائت متن درس توسط دانش آموزان
3ــ قرائت آیه  204سوره مبارکه اعراف
درباره موضوع درس
4ــ گفت وگو
ٔ

نمونۀ سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

1ــ چرا معلم زبان در هنگام تالوت ساکت می شد و دانش آموزان را دعوت به این کار می کرد؟
2ــ فواید سکوت در هنگام تالوت قرآن کریم چیست؟
3ــ چرا قرآن کریم ما را به سکوت و گوش دادن به قرائت قرآن کریم ،دعوت می کند؟

پیام قرآنی

آیه  204سوره اعراف توسط دانش آموزان
1ــ قرائت ٔ
ترجمه این آیه توسط دانش آموزان به کمک دبیر محترم
2ــ
ٔ
3ــ جمع خوانی آیه و حفظ آنها توسط افراد عالقه مند

فعالیت تکمیلی

خوب است دانش آموزان برخی از اشعاری که مرتبط با موضوع آداب قرائت و استماع قرآن
کریم سروده شده است ،شناسایی کرده و در کالس بخوانند.
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روش تدریس ردس یازدهم
جلسۀ اول

تذکرات خاص قرائت:
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت آن،
به ویژه موارد پی درپی و نیز در اتصال سطرها ،مانند:
ِ
العظیمِ
الـرح ٰم ِن
َوماب َ َین ُه َما َّ
َع ِن ال َّنبَا َ
ِ
الح ُّق
وم َ
ٰذل َك َ
الی ُ
2ــ تشخیص جمله های فاقد عالمت وقف،
جمعاً  10مورد.
مشخص کردن  3جمله که با َ«و» و  4جمله
که با «فَـ » آغاز می شود.
ِ
طاء ،ا ّل،
مشخص کردن جمله هایی که با َ
«ع ً
یَوم» آغاز می شود.
3ــ تلفظ صحیح حروف خاص ،و مقایسه
آنها با حروف مشابه ،مانند:
ِ
العظیمِ
		
لون
َاعنابًا
تلفظ عین و الف همزه ،درَ :ع َّم ی َ َـتسا َۤء َ
َع ِن ال َّنبَا َ
ِ
و انزلنا من ِ ِ
اجا
مون
تلفظ ث و سین و صاد ،در :ث ُ َّـم کَ ّل َس َیعلَ َ
المعصرات ما ًۤء ث َ ّج ً
َ َ َ ُ
َغر ًقا
		
تلفظ غین و قاف ،درَ :و َغ ّسا ًقا
زیدکُم ِا ّل َعذابًا
تلفظ ذال و ز ،الف همزه و عین ،در آیه :فَذوقوا فَلَن ن َ َ
تلفظ طا و ت ،در آیهَ :و ال ّن ِاش ٰط ِت نَشطًا
ِ
ِ
ظاما ن َ ِخ َر ًة
تلفظ ذال و ظا ،الف همزه و عین ،در آیهَ :اءذا ک ّنا ع ً
موسی
دیث
ك َح ُ
تلفظ هـ و ح ،ث و سین ،در آیهَ :هل َات ٰ َ
ٰ
4ــ تلفظ نون ساکن و تنوین در حرف بعد ،نزد  22حرف ،مانند:
ِ
ِ
َحبًّا َو نَباتًا
		
اجا
اجا
		
دادا
َس ًبعا ش ً
مآء ث َ ّج ً
راجا َو ّه ً
س ً
ً
غوا َو
َجزا ًۤء ِوفاقًا
میما َو َغ ّساقًا
		
یُـنـ َف ُخ
َح ً
لَ ً
رء
		
َا َنذرناکُم
فَ َمن شا َۤء اتَّ َخ َذ
		
ِمن َرِب ّ َك
وم یَـنظ ُُر َ
الم ُ
عذابًا َقریبًا ی َ َ
ِ
ِ
ُقلوب یوم ِئ ٍذ ِ
		
جرة ٌ واح َدة ٌ
واج َف ٌة ا ًذا کَ َّـرة ٌ
ٌ َ َ
َز َ
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
جع ُل ،جاعلَ ،مجعول،
(ج َع َل ،ی َ َ
لَم ن َ َ
جعل َ
َجعل)ِ ،مهاد َ(مهد ،تمهید)َ ،ازواج َ(زوج ،تَزویج،
(سبت :روز شنبه ،روزی
ازدواج)ُ ،سبات َ
که یهودیان آن را تعطیل و زمان آرامش قرار
می دهند)َ ،معاش َ(معیشت ،عیش)
٭ ٭ ٭

تذکرات انس با قرآن در خانه

کریم:

صفحه  581قرآن
1ــ عبارات ساده از
ٔ

/
/آیه /24آیه /26
آیه  / 38آیه  / 41آیه  /44آیه  /48آیه 50
2ــ پیام قرآنی مورد نظر از صفحه 584
قرآن کریم
(نازعات  ٤٠و )٤١
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جلسۀ دوم
تذکرات خاص قرائت:
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت
آن ،به ویژه موارد پی درپی ،مانند:
ِ
		
الدنیا
الح ٰیو َة ُّ
بَل ت ُ ٔوث َ
رون َ
		
االولی
الص ُح ِف
ِلفی ُّ
ٰ
ِ
ذاب االَ  کبَ َـر
فَ ُی َـع ّـذب ُ ُـه الل ُّٰه َ
الع َ
2ــ تشخیص  4جمله فاقد عالمت وقف
که با «کَ َیف» و جمله ای که با ِ«انَّما» آغاز می شود.
3ــ تلفظ صحیح حروف خاص ،و
مقایسه آنها با حروف مشابه ،مانند:
تلفظ صاد و سین ،ح و هـ ،در آیه:
ِ ِ
موسی
هیم َو
ٰ
ُص ُحف ا ٰبر َ
تلفظ عین و همزه ،در ترکیبَ :ع ٍین ِءان َی ٍة
تلفظ طا و ت ،در کلمهُ :س ِط َحت
تلفظ سین و صاد ،ت و طا ،در آیه :لَست علَ ِیهم ِبمص ِ
یـط ٍر
َ َ
ُ َ
ِ
تلفظ ث و سین ،الف همزه و عین ،ح و هـ ،در آیه :ث ُ َّـم َا َّن َعلَینا حساب َ ُهم
4ــ مشخص کردن یک مورد نازکی الم لفظ جالله و یک مورد درشتی آن
  5ــ تلفظ نون ساکن و تنوین در حرف بعد ،نزد  22حرف ،مانند:
جوع
ریع
وم ِئ ٍذ
َخ ٌیر َو َابقی
ِمن ٍ
ِمن َض ٍ
َوجوه ٌ ی َ َ
ین ِ
جاریَـ ٌة
موضوع ٌة
کواب
		
مرفوع ٌة
ُس ُر ٌر
َ
َ
َع ٌ
َو َا ٌ
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
ُرون (نَظَر ،ناظر ،منظور ،نَظیرَ ،انظار،
یَـنظ َ
م ِ
ناظرة ،تناظُر)ُ ،خ ِل َقت ( َخلقَ ،خلَقِ ،
خالق،
َ
َ
ُ
ِ
ِ
مخلوق ،یَخلُ ُق)ُ ،رف َعت َ(رفیع ،رافعَ ،مرفوع،
َرفعِ ،ارتفاعُ ،مرت َ َفع ،تَرفیع) ،ن ُ ِصبَت (نَصب،
ِ
ِ
(سطحُ ،م َسطَّح،
ناصب ،منصوب)ُ ،سط َحت َ
تَسطیح)
٭     ٭    ٭

تذکرات انس با قرآن در خانه

کریم

صفحه  587قرآن
1ــ عبارات ساده از
ٔ

سوره
آیات 14 ،13و  19آیات  4تا 6
ٔ
ُمطَ ِ ّففین
صفحه مذکور:
2ــ پیام مورد نظر از
ٔ

انفطار آیات 13و14
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من زنده ام!

اهداف

1ــ آشنایی با سرگذشت اسارت یکی از قهرمانان دوران دفاع مقدس
2ــ عالقه مندی به مطالعه آثار مربوط به دوران دفاع مقدس
3ــ معرفی الگوهای برتر به نوجوانان جهت همانندی با آنان به خصوص دختران نوجوان
4ــ سعی در الگوپذیری از قهرمان داستان کتاب در شرایط سخت زندگی

روش تدریس

1ــ توضیحات اولیه دبیر درباره دوران دفاع مقدس و نقش زنان در ایجاد این حماسه بزرگ
2ــ قرائت متن درس توسط دبیر برای دانش آموزان برای ایجاد جذابیت بیشتر
3ــ اجرای متن درس از طریق نمایشنامه به خصوص در مدارس دخترانه

نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

درباره اینکه خانم معصومه آباد به چه منظوری به مناطق جنگی رفته بودند و در
1ــ گفت وگو
ٔ
کجا به اسارت درآمدند؟

322

2ــ خانم آباد در حال حاضر مشغول به چه کاری هستند و چگونه به عنوان یک زن موفق به
جامعه خدمت می کنند؟
3ــ از زندگی و مجاهدت های خانم معصومه آباد چه درس هایی می توان گرفت؟
پیام قرآنی

آیه  ٢٣سوره احزاب در کالس
1ــ قرائت ٔ
ترجمه آیه توسط دانش آموزان با کمک دبیر محترم
2ــ
ٔ
3ــ جمع خوانی آیه در کالس و حفظ آن توسط دانش آموزان عالقه مند

فعالیت تکمیلی

1ــ کتاب «من زنده ام» خاطرات دوران اسارت خانم معصومه آباد تهیه و در کالس بخش هایی
از آن خوانده شود.
2ــ معرفی کتاب به دانش آموزان
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روش تدریس ردس دوازدهم
جلسۀ اول

تذکرات خاص قرائت:
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت
آن ،به ویژه اتصال سطرها ،مانند:
ِا َّل االَش َقی
ِا ِذ انبَ َع َث
ِا َّل ِابتغا َۤء
َو َس ُی َج َّنبُ َها االَت َقی
جمله فاقد عالمت
2ــ تشخیص هفت
ٔ
وقف که با «فَـ » آغاز شده است.
3ــ تلفظ صحیح حروف خاص ،و
مقایسه آنها با حروف مشابه ،مانند:
ٔ
حٰها
تلفظ ح و هـ ،در ترکیبُ :ض َ
حـها
طَ ٰ
تلفظ الف همزه و عین ،در ترکیبات:
ِ
عطی ِا َّن َعلَینا 		
ا َّن َس َعیکُم َا ٰ
ِا ِذ انبَ َع َث
عا ِۤئ ًل
نارا  تَلَظّ ٰی
تلفظ ذال و ظا ،در آیه :فَاَ َنذرتَکُم ً
تلفظ ضاد و ز ،در آیه :و و َضعنا َ ِ
زر َك
عنك و َ
َ َ
َّ
هر َك
ظ
ض
ق
ن
ا
ذی
ل
ا
آیه:
تلفظ ذال و ضاد و ظا ،در
َ ۤ َ َ َ َ َ
سنی
تلفظ صاد و سین ،در آیهَ :و َص َّد َق ِب ُ
الح ٰ
غوـها ۤ
مود ِبطَ ٰ
تلفظ ذ و ث ،ت و ط ،در آیه :کَ َّذبَت ث َ ُ
4ــ مشخص کردن  4مورد نازکی الم لفظ جالله و  2مورد درشتی آن.
  5ــ تلفظ نون ساکن و تنوین در حرف بعد ،نزد  22حرف ،مانند:
َمن ب َ ِخ َل
ِا ِذ انبَ َع َث ِب َذ ِنب ِهم
ــها
فس َو
َون َ ٍ
َمن َزکّ ٰ
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فَاَ َنذرتُکُم

تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
ِ
ِ
بنی)َ ،ا َله َم ِ(الهامُ ،م ِلهمُ ،م َلهم) ،فُجور
غشی (غشاء :پرده ،پوسته) ،ب َ ٰ
یَ ٰ
ـنی (بَـ ّناء ،بناء ،بانیَ ،م ّ
ِ
ِ
کیه)
ـی :انسان یا چیز پاکَ ،ز َّ
(فاجر ،ف ُ ّجار)َ ،زکّ ٰی (تزکیهَ ،زک ّ
٭٭٭
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تذکرات انس با قرآن در خانه

1ــ اولین «واو» در سوره شمس
  الش ِ
مس) واو قسم است و به صورت «سوگند
(و َّ
به  »...معنا می شود« .واو» ابتدای آیات بعد را
می توان به صورت «سوگند به» یا «و» معنا کرد.
ضمناً «واو» در وسط این آیات «واو» عطف
است.
2ــ خوب است بدانید که آیه نهم ( َقد َافلَ َح
آیه دهم نیز عطف بر آیه
َمن َزکّ ٰـها) جواب قسم و ٔ
نهم است.
3ــ سوره های جزء سی ام که با واو قسم
شروع شده اند و ترجمه اولین کلمه ای که به آن
سوگند یاد شده است ،عبارتند از:
نازعات (فرشتگانی که به شدت و سرعت به حرکت درمی آیند) ،بروج (والس ِ
ماء ِ
روج:
ذات البُ ِ
َ َّ
ِ
السما ِۤء :سوگند به آسمان) ،فجر (سوگند به سپیده دم) ،شمس
سوگند به آسمان دارای برج ها) ،طارق َ(و َ
حی (سوگند به روشنایی آغاز روز) ،تین (سوگند به
(سوگند به خورشید) ،لَیل (سوگند به شب)ُ ،ض ٰ
انجیر) ،عادیات(سوگند به اسب های دونده)َ ،عصر (سوگند به عصر ــ دوران)
4ــ پیام قرآنی در سوره شمس که پاسخ قسم های ابتدای این سوره نیز است:
٭
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جلسۀ دوم
تذکرات خاص قرائت:
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت
آن ،به ویژه اتصاالت و تشدیدهای پی درپی،
مانند:
ِ
ِ ِ
الع َق ِد
َو من َش ِ ّر ال َّن ّفاثٰت فی ُ
ِمن َش ِر الو ِ
سواس ال َخ ّن ِاس
ّ َ
جمله فاقد عالمت وقف که
تشخیص
2ــ
ٔ
«و» آغاز شده استَ :ولَم یولَد
با َ
مقایسه
3ــ تلفظ صحیح حروف خاص ،و
ٔ
آنها با حروف مشابه ،مانند:
تلفظ هـ و ح ،در آیاتُ :قل هُوالل ُّٰه َا َح ٌد
َولَم یَکُن لَه و کُ ُف ًوا َا َح ٌد
تلفظ الف همزه و عین ،در کلمهَ :اعو ُذ
تلفظ غین و قاف ،در کلمهِ :
غاس ٍق
ِ
سوس فی ُص ِ
دور ال ّن ِ
اس
تلفظ صاد و سین ،در آیهَ :الَّذی ی ُ َو ُ
4ــ مشخص کردن  3مورد نازکی الم لفظ جالله و  2مورد درشتی آن.
حد
  5ــ تلفظ نون ساکن در الم ،در آیهَ :ولَم یَکُن لَه و کُ ُف ًوا َا ٌ
و نون ساکن در شین ،در ترکیب ِ :من َش ِ ّر
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
لَم ی ِلد و لَم یولَد (ولَدِ ،
والد ،مولود ،ی ِلد ،تولید) ،لَم یکُن (کان ،یکونِ ،
کائن ،تَکوین)َ ،اعو ُذ
َُ َ
َ َ ُ
َ َ
َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
(ح َس َدَ ،ح َسد ،حسادتَ ،حسود) ،ی ُ َـوسو ُس َ(وسواس ،وسوسه)
(استعاذه) ،حاسد َ
فعالیت دوم:
آیه
1ــ « َا َحد» به معنای «یک ،تک ،کس ،آن که دومی ندارد» است .در ترکیب پنجم یا آخرین ٔ
سوره توحید به صورت «هیچ کس» معنا می شود.
ٔ
٭ ٭ ٭
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تذکرات انس با قرآن در خانه

سوره توحید می شود «و نیست برای او همتایی ،هیچ کس» و یا
آیه آخر
کلمه ٔ
1ــ ترجمه کلمه به ٔ
ٔ
به بیان روشن تر «هیچ کس (یا هیچ چیز) همتای او نیست».
2ــ معنای برخی از کلمات و ترکیب های نسبتاً مشکل تر سوره های نام برده:
ِ
الروح:
سوره قدر :ما َا َ
دراك :تو چه می دانیَ ،الف َشهر :هزار ماه ،ت َ َـن َّـز ُل :نازل می شود (ند)ّ ،
ٔ
مقرب الهی ،سالم ِهی َح ّت ٰی مطلَ ِع ال َف ِ
جر :سالمت و امن و امان است آن
و
بزرگ
فرشتگان
نام یکی از
ّ
َ
َ ٌ َ
(شب) تا طلوع سپیده دم.
ِ
خر َجت :خارج کرد ،بیرون ریختَ ،اثقال :بارهای
ٔ
سوره زلزالُ :زلزلَت :لرزانده شد (شود)َ ،ا َ
سنگین ،مالَها :چیست برای آن (چه اتفاقی برای آن ــ زمین ــ افتاده است) ،ت ُ َح ِ ّد ُث :بیان می کند،
متفرقِ ،ل ُـی َـروا :تا ببینند،
وحی لَها :وحی کرد به آن ،ی َ ُ
صد ُر :خارج می شود(ند)َ ،اشتاتًا :پراکنده و ّ
َا ٰ
ِم َ ِ
ذره ای ،ی َ َـره و :می بیند آن را
ثقال َذ َّرة :به سنگینی (اندازه) ّ
راش الم ِ
قار َعة( :آن) کوبنده،کَال َف ِ
سوره قارعهِ :
بثوث :مانند پروانه ها و حشرات پراکنده و
ٔ
َ
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ِ
هن الم ِ
نفوش :مانند پشم رنگین زده شده ،ث َ ُقلَت :سنگین استَ .مـوازین :ترازوها،
سرگردان ،کَالع ِ َ
عیش ٍة ِ
راضی ٍة :زندگی خوشایندَ ،خفَّت :سبک است .فَا ُُّمه و ِ
هاویَـ ٌة :پس جایگاه او در انتهای پرتگاهی
َ
َ
ِ
ِ
عمیق است ،ماه َیـة :چیست آن (پرتگاه عمیق) ،حام َیـ ٌة :داغ و سوزان
واصوا :یکدیگر را توصیه و سفارش کردند (می کنند)
سوره عصر :ت َ َ
ٔ
ِ
ّ
یناك :بخشیدیم به تو ،کَوثَر :خیر کثیر (فراوان) ،فَ َصل :پس نماز بگزار
سوره کوثرَ :اعطَ َ
ٔ
ِ
انحر« :و دست هایت را هنگام تکبیر باال ببر» و یا «قربانی کن» ،شانی :دشمن،
َو َ
ٔ
َا َبتر :مقطوع النسل،
دین :و برای من دین من است ِ
سوره کافرون :و ِبّی ِ
(دین = دینی)
ٔ
َ َ
ِ
ِ
ِ
فواجا :فوج فوج (گروه گروه) ،فَ َسبِّح ب َحمد َرب ّ َك :پس همراه با حمد پروردگارت
سوره نَصرَ :ا ً
ٔ
(او را) تسبیح کن (هم خدا را از بدی ها پاک بدان و هم او را دارای همه خوبی ها و قابل ستودن بدان)،
ِ
ره :و طلب آمرزش کن از او (خدا) ،ت َ ّواب :بسیار توبه پذیر و مهربان
َ
واستغف ُ
٭ ٭ ٭
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عظمت آفرینش

اهداف

1ــ آشنایی نسبی دانش آموزان با عظمت جهان آفرینش
2ــ آشنایی دانش آموزان با برخی از آیات مربوط به فیزیک و اختر فیزیک در قرآن کریم
3ــ عالقه مندی دانش آموزان به کسب اطالعات بیشتر از خلقت آسمان ها و زمین

روش تدریس

درباره مطالب این درس و ارتباط آن با مطالب مربوط به قسمت
1ــ توضیحات اولیه دبیر
ٔ
شناخت درس پنجم و ششم
2ــ قرائت متن درس توسط دانش آموزان
3ــ چنانچه دانش آموزان در این درس به رصدخانه یا چیزی شبیه آن برده شوند بسیار مفید
خواهد بود.
4ــ در صورت امکان ،حضور یکی از کارشناسان اختر فیزیک در کالس و توضیحات او،
می تواند بسیار جالب باشد.
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نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

درباره برخی دیگر از شگفتی های جهان آفرینش مانند دریاها،
1ــ پژوهش دانش آموزان
ٔ
موجودات زنده و...
درباره آفرینش موجودات زنده و غیر زنده وجود دارد؟
2ــ چه آیات دیگری در قرآن کریم
ٔ
پیام قرآنی

1ــ قرائت پیام قرآنی توسط دانش آموزان
ترجمه پیام قرآنی توسط دانش آموزان با کمک دبیر محترم
2ــ
ٔ
3ــ جمع خوانی آیات و حفظ برخی از آنها توسط دانش آموزان عالقه مند

فعالیت تکمیلی

معرفی مقاالت دکتر سید محمد حسین امیدیانی درباره قرآن کریم و نجوم به دانش آموزان جهت
پژوهش و ارائـه گزارش در کالس
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نیایش دعای ختم قرآن
اهداف

1ــ آشنایی با برخی از قسمت های یکی از
دعاهای ختم قرائت قرآن
2ــ عالقه مندی به نیایش و انجام آداب
ختم قرائت قرآن
3ــ عالقه و توجه به مضامین تربیتی و
انسان ساز دعاها و مناجات
روش تدریس

1ــ قرائت متن نیایش توسط دانش آموزان
2ــ توضیحات واژگان و عبارات نیایش با
پرسش از دانش آموزان
3ــ قرائت دبیر و جمع خوانی دانش آموزان
نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

1ــ چرا قبل از تالوت قرآن و یا در پایان آن خوب است که با خداوند نیایش کنیم؟
درباره شروع و ختم تالوت قرآن کریم چه دعاهای دیگری را می شناسید؟
2ــ
ٔ
3ــ معموال ً چه مضامین و پیام های تربیتی و معرفتی در این گونه دعاها و نیایش ها آمده است؟

پیام قرآنی

سوره ِاسراء
آیه 82
1ــ قرائت ،ترجمه و حفظ ٔ
ٔ

فعالیت تکمیلی

انتخاب و معرفی بخشهایی از سایر دعاهای آغاز و پایان تالوت قرآن کریم از صحیفه سجادیه و...
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بارم بندی آزمون های پایانی درس قرآن سال نهم
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)

یک پرسش قرائت پایانی نیم سال اول پایانی نیم سال دوم
از دروس  1تا 3

 7نمره

-

از دروس  4تا 6

 7نمره

-

از صفحات  483تا
 537قرآن کریم

 6نمره

-

از دروس  7تا 9

-

 7نمره

از دروس  10تا 12

-

 7نمره

از صفحات  538تا
 604قرآن کریم

-

 6نمره

جمع

 20نمره

 20نمره

شهریور ماه
یک پرسش قرائت

امتیاز

از دروس  1تا 6

 7نمره

از دروس  7تا 12
از صفحات  483تا
 604قرآن کریم

 7نمره
 6نمره

 20نمره

توضیحات:
1ــ پرسش قرائت در هرگونه آزمون ،شفاهی است.
2ــ هر پرسش قرائت شامل خواندن حدود  4سطر از آیات صفحات قرآن دروس یا صفحات
مذکور از قرآن کامل در جدول فوق است.
کلمه غلط خوانده شده ،نیم نمره از امتیاز آن پرسش کسر می شود.
3ــ برای هر ٔ
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آزمون مفاهیم (کتبی)
پرسش از

شمارۀ درس

معنای کلمات
معنای ترکیب ها
معنای جمالت و آیات
(تمرین «ب» انس با
قرآن در خانه)
ساده
الگوهای قواعد ٔ
قرآنی
معنای کلمات

معنای ترکیب ها

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

پایانی نیم سال اول پایانی نیم سال دوم

شهریور ماه

 1تا 3

 2نمره

-

1

 4تا 6

 2نمره

-

1

 1تا 3

 3نمره

-

1/5

 4تا 6

 3نمره

-

1/5

 1تا 3

 4نمره

-

2

 4تا 6

 4نمره

-

2

 1تا 3

 1نمره

-

1

 4تا 6

 1نمره

-

1

 1تا 6

-

 1نمره

-

 7تا 9

-

 2نمره

1

 10تا 12

-

 2نمره

1

 1تا 6

-

 2نمره

-

 7تا 9

-

 2نمره

1/5

 10تا 12

-

 2نمره

1/5

 1تا 6

-

 3نمره

-

 7تا 9

-

 3نمره

2

 10تا 12

-

 3نمره

2

 20نمره

 20نمره

 20نمره

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