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پیشگفتار

بسم الله الرحمن الرحىم
«الرحمن ٭ ع ّلم القرآن ٭ خلق االنسان ٭ ع ّلمه البىان»
ّ
برنامه آموزش قرآن مدارس چند بار بررسى ،اصالح
پس از پىروزى انقالب اسالمىٔ ،
و تکمىل گردىده و آخرىن تجدىدنظر و تولىد
برنامه جدىد از سال  77آغاز شده است.
ٔ
برنامه جدىد آموزش قرآن ،جامعىت اىن آموزش است؛ ىعنى ،آموزش قرآن به
مهم ترىن روىکرد ٔ
حىطه عاطفى که متکفل اىجاد و
همه حىطه هاى ىادگىرى را شامل شود و به وىژه بر ٔ
نحوى باشد که ٔ
عالقه دانش آموزان به قرآن و ىادگىرى آن است ،تأکىد ورزد .از سوى دىگر ،تمامى
تقوىت انس و
ٔ
موضوعات ضرورى آموزش قرآن ،مانند روخوانى ،روان خوانى ،صحت قرائت ،تواناىى درک
ساده قرآن کرىم ،آشناىى با معارف انسان ساز قرآن و تدبّر در آىات الهى را
معناى عبارت ها و آىات ٔ
حد امکان شامل شود.
در ّ
بر اىن اساس ،مى توان از آموزش جامع قرآن کرىم چنىن تعرىفى ارائه کرد« :آموزش جامع
قرآن ،فراىندى است براى دستىابى به تواناىى قرائت صحىح ،درک معنا ،تدبّر در آىات و آشناىى با
معارف قرآن به منظور تقوىت اىمان ،عمل صالح و انس با قرآن کرىم».
با توجه به روىکرد ىاد شده ،سه هدف اساسى آموزش قرآن در دوره های تحصىلى ،عالوه بر
دوره ابتداىى ،درک
تقوىت انس و عالقه به قرآن کرىم ،عبارت است از :تواناىى خواندن قرآن در ٔ
دوره متوسطه اول و تدبّر در آىات قرآن کرىم و آشناىى با شرح و
معناى عبارت ها و آىات ساده در ٔ
متوسطه دوم.
دوره
ٔ
توضىح آنها در ٔ
شاىان ذکر است که با توجه به جامعىت اهداف آموزش قرآن در هر ىک از دوره های
تحصىلى ،ساىر اهداف نىز متناسب با شراىط ذهنى و روحى دانش آموزان مورد توجه قرار
مى گىرد.
در اىن کتاب ابتدا با روىکرد ،اصول ،اهداف و روش هاى آموزش عمومى قرآن
متوسطه اول آشنا مى شوىد.
دوره
ٔ
شىوه آموزش قرآن در ٔ
و سپس به تفصىل با ٔ

بخش اول

کلیات

1

آموزش قرآن در جست وجوی چیست؟

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

مجموعه این اهداف غیر از
با اهداف جامع آموزش قرآن در آموزش و پرورش آشنا شدید .از
ٔ
دوره ابتدایی
موضوع انس با قرآن کریم و عالقه مندی به یادگیری آن مهم ترین هدف آموزش قرآن در ٔ
دستیابی به توانایی خواندن آرام و شمرده قرآن کریم از روی مصحف کامل آموزشی است .انتظار می رود
مطالعه قسمت
عموم دانش آموزان کالس شما به این توانایی دست یافته باشند .در غیراین صورت ،با
ٔ
زمینه ارتقای
«چگونگی تقویت روخوانی قرآن دانش آموزان» در همین کتاب ،در طی یکی دو جلسه ٔ
شماره یک را با عنوان «سواد قرآنی صحبت» که در آخر همین
1ــ برای آشنایی با موضوع آموزش عمومی قرآن می توانید پیوست
ٔ

کتاب آمده است ،مطالعه کنید.

2

مطالعه
توانایی موردنظررا فراهم آورید .البته این کار در کنار آموزش دروس کتاب پیش می رود ،اما با
ٔ
آن قسمت بهتر می توانید نواقص دانش آموزان را شناسایی و جبران کنید.
دوره ابتدایی با معنای برخی کلمات ساده و آشنای قرآن کریم
ضمناً دانش آموزان در سه سال دوم ٔ
که در فارسی نیز رایج است آشنا شده اند و آموخته اند که برخی ترکیب ها و عبارات ساده ،کوتاه و زیبای
زمینه بسیار مناسبی را برای آموزش بخش مفاهیم (درک معنا) کتاب
قرآن کریم را معنا کنند .این امر ٔ
سال هفتم فراهم آورده است.
دوره ابتدایی ،آشنایی و یادگیری پیام های
یکی از بخش های جذاب و ارزشمند آموزش قرآن در ٔ
قرآنی و کاربردهای عملی آنها در زندگی است .این بخش نیز زمینه ساز یکی از فعالیت های جدیدی
است که در دروس کتاب آموزش سال هفتم آمده است.

3

اهداف درس آموزش قرآن در هریک از پایه های تحصیلی دوره متوسطۀ اول
سال اول

ردیف قلمرو

ـ شناخت با ویژگی های مهم

رسم الخط مصحف آموزشی

ـ آشنایی با معنای تعدادی از کلمات
پرکاربرد ١قرآن کریم

رسم الخط ایرانی مصحف شریف

رسم الخط مصری (عثمان طه)

فارسی یکسان تلفظ می شوند.

ـ آشنایی با معنای تعدادی از کلمات

کلمات پرکاربرد قرآن کریم

ـ آشنایی با برخی از نکات ساده

ـ آشنایی با حروف عربی که در زبان مصحف شریف

پرکاربرد قرآن کریم

ساده قرآنی
ـ تشخیص کلمات ٔ

ـ آشنایی با برخی از آداب ظاهری و

درباره ترجم ٔه زیباتر و
ـ آشنایی با برخی از آداب ظاهری و و پرکاربرد
ٔ

باطنی تالوت قرآن کریم

باطنی تالوت قرآن کریم

دقیق تر عبارات قرآنی

ـ آشنایی با نمونه هایی از:

ـ آشنایی با نمونه هایی از:

ـ آشنایی با نمونه هایی از:

ب) پیام های قرآنی

ب) پیام های قرآنی

ب) پیام های قرآنی

شناختی الف) اعجاز قرآن کریم

ج) تأثیر قرآن بر زندگی فردی و

الف) اعجاز قرآن کریم

ج) تأثیر قرآن بر زندگی فردی و

الف) اعجاز قرآن کریم

ج) تأثیر قرآن بر زندگی فردی و

اجتماعی مسلمانان و سایر جوامع

اجتماعی مسلمانان و سایر جوامع

اجتماعی مسلمانان و سایر جوامع

د) جایگاه رفیع قرآن در نزد

د) جایگاه رفیع قرآن در نزد

د) جایگاه رفیع قرآن در نزد

ـ شناخت قرآن از دیدگاه اهل

ـ شناخت قرآن از دیدگاه اهل

علیهم السالم از دیدگاه قرآن کریم

علیهم السالم از دیدگاه قرآن کریم

بشری

اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان
ـ شناخت قرآن از دیدگاه اهل
بیت علیهم السالم و اهل بیت

علیهم السالم از دیدگاه قرآن کریم

بشری

بشری

اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان
بیت علیهم السالم و اهل بیت

١ــ ویژگی این کلمات پرکاربرد در جدول وسعت و توالی ذکر شده است.
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ـ آشنایی با ویژگی های مهم

ـ آشنایی با معنای تعدادی از

هم خانواده و ریش ٔه آن ها

١

سال دوم
ـ آشنایی با ویژگی های مهم

سال سوم

بیت علیهم السالم و اهل بیت

ـ توانایی روان خوانی قرآن کریم از

ـ توانایی روان خوانی ده جزء

ـ توانایی معنا کردن عبارات و آیات

آموزشی

روی مصحف آموزشی

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

دوم قرآن کریم از روی مصحف

از روی مصحف های آموزشی و

ـ توانایی روخوانی قرآن کریم از

ـ توانایی روخوانی قرآن کریم از

روی مصحف شریف با رسمالخط

ـ توانایی معنا کردن کلمات هم خانواده ایرانی

٢

ساده
با بهره گیری از برخی قواعد ٔ
مهارتی عربی مانند عالئم جمع سالم ،جمع
مکسر و …

ـ توانایی روان خوانی قرآن کریم
ایرانی

روی مصحف شریف با رسم الخط
مصری (عثمان طه)

ـ توانایی نسبی تلفظ صحیح حروف ـ توانایی معناکردن عبارات و آیات

عربی در عبارات و اذکار نماز

قرآن کریم شامل پرکاربرد ،از طریق

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

قرآن کریم شامل کلمات پرکاربرد از ـ توانایی تلفظ صحیح حروف عربی
طریق ترجمه کلمه به کلمه آنها

در عبارات و اذکار نماز

ـ توانایی معنا کردن صیغه های

ـ توانایی معناکردن صیغه های

قرآن ،براساس آموخته های درس

آموخته های درس عربی

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

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

قرآن کریم

ـ عالقه به قرائت زیبا و صحیح قرآن

ـ عالقه به فهم معنای عبارات و

کریم

ـ عالقه به رعایت آداب تالوت

مفسران ،اندیشمندان و هنرمندان

آیات و کسب آموزه های قرآنی

ـ عالقه به آشنایی با زندگی و خدمات قرآن کریم
٣

قرآن کریم

ـ عالقه به آشنایی با زندگی و

ـ عالقه به رعایت آداب تالوت قرآن

نگرشی

ـ عالقه به قرائت زیبا و صحیح

برخی از قاریان ،حافظان ،مفسران،
اندیشمندان و هنرمندان قرآنی.

ـ عالقه به شرکت در فعالیت های
مختلف قرآنی

ـ عالقه به درک معنای عبارات و آیات ـ عالقه به آشنایی با زندگی و
و کسب آموزه های قرآنی

ـ عالقه به بهره مندی از آموزه های

قرآن کریم در زندگی

خدمات برخی از قاریان ،حافظان،
قرآنی

ـ عالقه به استفاده از رسانه های

قرآنی و شرکت در فعالیت های
متنوع مراکز قرآنی

خدمات برخی از قاریان ،حافظان ،ـ عالقه به آشنایی بیشتر با
مفسران ،اندیشمندان و هنرمندان
قرآنی

آموزه های قرآنی و فهم عبارات و

آیات قرآن کریم

ـ عالقه به بهره مندی از آموزه های ـ عالقه به بهره مندی از آموزه های

قرآن کریم در زندگی

قرآن کریم در زندگی
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اول متوسطه
ساختار و محتوای کلی کتاب آموزش قرآن سال ّ

جلسه
کتاب دانش آموزان از دوازده درس تشکیل شده است .هر درس طی دو هفته یعنی دو
ٔ
کامل ( ٩٠دقیقه ای) آموزش داده می شود .ساختار محتوای کلی هر درس به شرح زیر است.
جلسۀ اول
جلسه ّاول هر
١ــ متن کامل دو صفحه از قرآن کریم :برای تمرین روان خوانی قرآن کریم در
ٔ
درس تمرین قرائت دو صفحه از قرآن کریم درنظر گرفته شده است .قابل ذکر است با توجه به برنامه ریزی
سوره
دوره ابتدایی و متوسطه ،در نظر است که تمرین قرائت قرآن از آغاز تا پایان
ٔ
کلی آموزش قرآن در ٔ
متوسطه ّاول منظور شود.
دوره
دوره ابتدایی و از آغاز
ٔ
سوره یونس تا پایان قرآن کریم برای ٔ
ٔ
توبه در ٔ
سوره مؤمنون را آموزش دیده و
سوره یونس تا پایان
در سال ّاول متوسطه ،دانش آموزان قرائت آیات
ٔ
ٔ
جلسه اول هر درس دو صفحه از قرآن در کتاب درسی آمده است و دانش آموزان تا
تمرین می کنند .در
ٔ
جلسه آینده هر روز یک صفحه از قرآن را در خانه می خوانند .به این ترتیب در هر هفته ،هفت صفحه
ٔ
جلسه اول هر درس ،دو صفحه از این هفت صفحه در کالس
از قرآن خوانده و تمرین می شود ،که در
ٔ
و از روی کتاب درسی تدریس و تمرین می شود.
ضمناً دانش آموزان ،همراه با کتاب درسی یک لوح فشرده ( )DVDنیز دریافت می کنند .این
لوح حاوی متن کامل قرآن کریم و قرائت ترتیل استاد محمد صدیق منشاوی و استاد شهریار پرهیزکار
است .دانش آموزان صفحات قرآنی را که در خانه تمرین می کنند .عالوه بر کتاب درسی باید از این
لوح مشاهده کرده و قرائت موردنظر خود از یکی از دو قاری را گوش دهند .روش کامل استفاده از
لوح فشرده و نیز روش تدریس و تمرین قرائت به طور کامل در همین بخش کلیات کتاب خواهد آمد.
در بخش آموزش قرائت از درس چهارم به بعد تلفظ صحیح حروف فاصل عربی نیز آموزش
داده شده است.
جلسه درسی قسمتی نیز برای آموزش مفاهیم
٢ــ بخش مفاهیم (آموزش درک معنا) :در هر
ٔ
(درک معنا) درنظر گرفته شده است .معموال ً این بخش شامل دو یا سه فعالیت است که یکی کامل کردن
جدول کلمات است و دیگری ترجمه کردن عبارات ساده ای از آیات درس توسط دانش آموزان .روش
تدریس کامل این بخش نیز در قسمت روش تدریس خواهد آمد.
٣ــ انس با قرآن در خانه :سومین قسمت از محتوای هر جلسه ،تکلیف «انس با قرآن در
خانه» است .این تکلیف چهار تمرین دارد.
جلسه
تمرین اول :خواندن صفحات قرآنی مشخص شده به میزان روزانه یک صفحه ،از یک
ٔ
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جلسه بعد.
درس قرآن تا
ٔ
ترجمه برخی از عبارات و آیات درس
تمرین دوم :تکمیل
ٔ
تمرین سوم :جستوجوی برخی ترکیبها و عبارات ساده که دانشآموز میتواند آنها را معنا کند.
تمرین چهارم :جست وجوی یک پیام قرآنی .قابل ذکر است از آنجا که دانش آموزان با پیام
دوره ابتدایی آشنا شده اند ،عموماً می توانند از صفحه هایی که مشخص شده ،حداقل یک پیام
قرآنی در ٔ
زیبا و کوتاه قرآنی یافته و آن را معنا کنند.
جلسۀ دوم
صفحه
جلسه اول است ،با این تفاوت که اوال ً به جای دو
جلسه دوم ،هر درس مانند
محتوای
ٔ
ٔ
ٔ
قطعه زیبایی از آیات همان جلسه
قرآن کریم ،یک صفحه آمده است و ثانیاً سومین فعالیت بخش مفاهیمٔ ،
ترجمه آن را با استفاده
است که در شکل قرآنی در کتاب آمده که دانش آموزان آن آیات را قرائت کرده و
ٔ
از آموخته های قبلی خود تکمیل می کنند.
جلسه اول است.
بقیه بخش ها و از جمله تکلیف «انس با قرآن در خانه» کامال ً مانند
ٔ
ٔ
تعرىف ،اهمىت و جاىگاه اجزاى اصلى آموزش قرآن

براى دست ىابى به اهداف موردنظر ،محتواى آموزش از اجزاى خاصى تشکىل مى شود .در اىن
قسمت تعرىف ،اهمىت و جاىگاه اجزاى مختلف محتواى آموزش قرآن بىان مى گردد.
محتواى آموزش قرآن از سه بخش اساسى قرائت ،مفاهىم و شناخت قرآن تشکىل مى شود.
الف ــ قرائت
براى قرائت ممکن است تعارىف مختلفى موردنظر باشد .در اىن قسمت ،به توضىح آنچه در
برنامه آموزش عمومى قرآن موردنظر است ،مى پردازىم .منظور از قرائت قرآن کرىم ،خواندن کلمه ها و
ٔ
عبارت هاى قرآنى از روى کتاب درسى ىا مصحف شرىف است .معموال ً خواندن قرآن از بخش خوانى
و شمرده خوانى آغاز مى شود و تا خواندن به صورت روان و با سرعت معمولى ادامه مى ىابد .گاهى از
حد شمرده خوانى و آرام ،به روخوانى تعبىر مى شود و از خواندن با سرعت معمولى به عنوان
خواندن در ّ
روان خوانى قرآن کرىم ىاد مى شود.
دوره ابتداىى ،منظور از قرائت در اىن دوره ،کسب مهارت
با توجه به اهداف آموزش قرآن در ٔ
روان خوانى آىات مندرج در کتاب درسى و شمرده خوانى (روخوانى) قرآن کرىم از روى مصحف شرىف
دوره متوسطه اول ،منظور از قرائت قرآن کسب مهارت روان خوانى
با رسم الخط آموزشى است .در ٔ
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قرآن کرىم با رسم الخط آموزشى است.
حد موردنظر
دوره ابتداىى و متوسطه اول همىن ّ
از قرائت قرآن در آموزش عمومى قرآن کرىم در ٔ
است .باىد بدانىم که قرائت صحىح و فصىح ،واجد وىژگى هاى دىگرى چون تلفظ صحىح حروف خاص
عربى ،رعاىت احکام تجوىد ،وقف و ابتدا ،صوت و لحن نىز است؛ اما در آموزش عمومى قرآن ،اتخاذ
تدابىرى چون برانگىختن دانش آموزان به استماع نوارهاى قرائت آموزشى در کالس درس و خارج از
انگىزه آنان را به ىادگىرى کامل تر قرائت قرآن فراهم مى آورد.
زمىنه افزاىش عالقه و
آنٔ ،
ٔ
در بخش هاى آىنده در اىن زمىنه و نىز چگونگى تشوىق دانش آموزان به فعالىت هاى افزون بر
برنامه اصلى در آموزش قرائت ،توضىحات کافى ارائه خواهد شد.
ٔ
اهمىت و ضرورت آموزش قرائت :بدىهى است آشناىى و انس گرفتن با هر کتاب از خواندن آن
آغاز مى شود .از آن جا که قرآن کرىم ،کالم الهى است ،همواره بر خواندن آن تأکىد شده است .در واقع،
حتى اگر اىن خواندن بدون درک معنا باشد ،داراى آثار تربىتى و اخالقى است و ىاد خدا را به همراه دارد.
از اىن رو ،آموزش قرائت از آغاز آموختن قرآن تا دست ىابى به حداقل مهارت هاى موردنظر ضرورى
است و هم چنىن در هىچ ىک از مراحل آموزش و برنامه ها و فعالىت هاى قرآنى نباىد نادىده گرفته شود.
دوره متوسطه
در ٔ
برنامه جدىد آموزش قرآن ،اهداف به صورت جامع موردنظر است و به وىژه در ٔ
ساده قرآن کرىم و درک آن ها تأکىد مى شود ،و آموزش
اول ،بر کسب تواناىى معنا کردن عبارت ها و آىات ٔ
جدى و ارزشمند خود را دارد .اىن دو مهارت اصلى (قرائت و مفاهىم) که در آموزش
قرائت نىز جاىگاه ّ
عمومى قرآن دو روى ىک سکه اند ،باىد به طور متوازن مورد توجه قرار گىرند و از افراط و تفرىط در
هر ىک پرهىز شود.
درباره اهمىت و جاىگاه آموزش قرائت قرآن به کتاب روش آموزش
براى کسب اطالعات بىش تر
ٔ
وىژه مراکز تربىت معلم کُد  6011صفحات  15و  16مراجعه کنىد.
دوره ابتداىىٔ ،
قرآن ٔ
ب ــ مفاهىم
تعرىف :در اىن آموزش ،منظور از مفاهىم ،درک معناى آىات و عبارات قرآنى است ،نه مطالب
الزمه درىافت مطالب و معارف قرآن
و معارف قرآن کرىم؛ هر چند که درىافت معناى عبارات و آىات،
ٔ
کرىم است.
تفاوت «مفاهىم» با «ترجمه» :گرچه منظور از مفاهىم ،به نوعى همان ترجمه است ولى آنچه
از مفاهىم موردنظر است ،با ترجمه به معناى راىج آن تفاوت هاىى دارد که در اىن جا به مهم ترىن آن ها
اشاره مى شود.
8

ترجمه ىک ىا چند
اولىه ىک عبارات ،مقدم بر ترجمه است .معموال ً پىش از
ٔ
1ــ درک معناى ٔ
عبارت ،مفهوم آن ،درک شده و سپس به زبان دوم ترجمه مى شود .اگر ترجمه هاى متفاوت قرآن کرىم را با
ىک دىگر مقاىسه کنىم ،متوجه مى شوىم که در بىش تر آىات ،مفاهىمى که مترجمان درک کرده اند ،ىکسان ىا
بسىار نزدىک به هم اند ولى ترجمه هاى آن ها با ىک دىگر متفاوت است؛ زىرا هر مترجم براى بىان مفهومى
که درک کرده است ،لغات خاصى را به خدمت مى گىرد و با توجه به مىزان تسلطى که به زبان دوم (مقصد)
دارد و برخى دالىل دىگر ،ساختار خاصى را برمى گزىند اما در بحث آموزش مفاهىم ،اولىن معناىى که
از ىک عبارت درک مى شود ،موردنظر است .اىن معنا معموال ً به صورت تحت اللفظى بىان مى گردد.
2ــ در ترجمه به معناى راىج آن ،انتظار مى رود مترجم با تسلط کاملى که به زبان اول (مثال ً قرآن
حد ممکن ظراىف و لطاىف ىک عبارت را در ترجمه لحاظ کند؛
کرىم) و زبان دوم (مثال ً فارسى) دارد ،تا ّ
ترجمه متون ادبى نىز به طور
درباره قرآن که کالم الهى و مافوق بشر است بلکه در
هر چند که اىن امر نه تنها
ٔ
ٔ
وظىفه مترجم است که در اىن زمىنه تا آن جا که مى تواند ،تالش کند.
کامل عملى نىست .به هر حال ،اىن
ٔ
ترجمه قرآن که ىک کار بسىار فنى ،دقىق و نىازمند تواناىى خاص
ممکن است اىن سؤال پىش آىد
ٔ
دوره متوسطه اول قابل دست ىابى است .پاسخ اىن است
علمى و ادبى است ،چگونه براى دانش آموزان ٔ
اولىه عبارت هاى قرآنى است که عمدتاً از راه
منزله دست ىابى به مفهوم و معناى ٔ
که اوال ً آموزش مفاهىم به ٔ
مىسر مى شود و در چنىن ترجمه اى ،ظراىف و لطاىف و زىباىى هاى ادبى موردنظر
ٔ
ترجمه تحت اللفظى ّ
نىست .ثانىاً در اىن آموزش ،تأکىد اصلى بر معنا کردن آن دسته از آىه ها و عبارت هاىى از قرآن است که
ساده نحوى و نىز کلمات ساده و پرکاربرد دارند.
عموماً ساختار ٔ
بىان اىن نکته در اىن جا مفىد است که قرآن کرىم تقرىباً داراى  78.000کلمه است .اىن تعداد
کلمه غىرتکرارى تشکىل مى شود که هر کلمه از آن ،حداقل ىک بار در قرآن
کلمات ،از حدود ٔ 10.000
به کار رفته است .نکته قابل توجه اىن که کمتر از  1000کلمه از اىن ده هزار کلمه حدود  70درصد کل
قرآن را تشکىل مى دهند؛ ىعنى ،با آموختن معناى اىن کلمات ،قرآن آموز به طور متوسط ،مى تواند معناى
بىش از دو سوم کلمات هر صفحه از قرآن کرىم را درک کند .البته مطلب ىاد شده به اىن معنا نىست که او
مى تواند به طور متوسط بىش از دو سوم آىه ها و عبارت هاى قرآن را معنا کند ــ   چون مى دانىم براى معنا
کردن ىک عبارت ىا ىک جمله ،به دانستن مطالبى بىش از معناى کلمات نىاز دارىم ــ ولى پر واضح است
که اوالً ،درک معناى اىن حجم از کلمات به کار رفته در قرآن بسىار شوق  برانگىز است؛ و ثانىاً ،با روشى که
زمىنه معنا کردن عبارت ها
در ضمن آن ،اىن تعداد کلمه آموزش داده مى شود ،قرآن آموز با نکات مهمى در ٔ
و آىه ها نىز آشنا مى شود و به اىن وسىله مى تواند حداقل نىمى از عبارت ها و آىه هاى قرآن کرىم را معنا کند.
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پس در اىن جا منظور از آموزش مفاهىم ــ در سطح آموزش عمومى و به عنوان سواد قرآنى ــ
دست ىابى به درک معناى حدود  70درصد کلمات کل قرآن کرىم است که تواناىى معنا کردن حداقل
نىمى از عبارت ها و آىه هاى قرآن کرىم را براى قرآن آموز به ارمغان مى آورد.
شاىان ذکر است که کلمه ها و عباراتى که در قرآن کرىم بىش تر ذکر شده اند اوالً ،از ساختار
ساده ترى برخوردارند و ثانىاً ،به دلىل تکرار زىاد ،مهم ترىن بخش معارف اساسى قرآن را شامل مى شوند؛
به عبارت دىگر ،سازماندهى آموزش مفاهىم براساس لغات پرکاربرد ،به طور غىرمستقىم ،آموزش معارف
اساسى قرآن را نىز شامل مى شود و قرآن آموز مى تواند معارف اساسى دىن را به طور مستقىم از قرآن
درىافت کند که اىن موضوع بسىار مهم و ارزشمند است.
ىگانه قرآن کرىم سخنى نىست؛ زىرا اىن،
اهمىت و ضرورت آموزش مفاهىم :در اهمىت و جاىگاه ٔ
آخرىن و تنها کتاب الهى است که به دور از هرگونه تغىىر و تحرىف و در صىانت و سالمت کامل در اختىار بشرىت
همه انسان ها نور و هداىت و براى مؤمنان موعظه ،شفا و رحمت است1؛ اما سخن اىن است
است و تا ابد براى ٔ
که آىا عموم مردم ــ حتى غىرمسلمانان وغىرعرب زبانان ــ راهى به استفاده از اىن رحمت بى کران الهى دارند؟
پاسخ با قاطعىت تمام مثبت است و اگر جز اىن بود ،عظمت و اعجاز اىن کتاب الهى مورد تردىد قرار مى گرفت؛
در حالى که هرگز چنىن نىست .شاىد به سبب عظمت و عمق بى پاىان قرآن ،دست ىابى به معارف و حقاىق آن
بسىار دور و مشکل به نظرآىد اما عظمت و اعجاز قرآن در اىن است که همچون ساىر آىات الهى که هستى
همه انسان ها
آکنده از آن هاست ،ظاهر و باطن دارد .ظاهر آن چون آفتاب تابان و آب زالل و نسىم روح بخشٔ ،
را حىات ،طراوت و امىد مى بخشد و از سوى دىگر ،ژرفاى آن پاىان ناپذىر است .معصومىن ــ علىهم السالم ــ
در رواىات خود ،به زىباىى براى قرآن چهار رتبه بىان کرده اند« :عبارات» براى عموم مردم« ،اشارات» براى
گروه خاصى از مردم (شاىد افراد متخصص و دانشمند)« ،لطائف» براى اولىا و «حقاىق» براى انبىا.2
متن رواىت از حضرت امام حسىن (ع) و حضرت امام جعفر صادق علىهماالسالم به اىن گونه
نقل شده است.
ِ
ِ
ِ
َّ
شىـاء
ک ُ
ـتـاب اللّٰه َع َّـز َو َجـل َعـلى' َارب َ َـعـة َا َ
ـطائ ِف والْـح ِ
عـلَى ال ْ ِعـبـار ِة و ْا ِالشار ِة و ال َّل ِ
ـقائ ِق؛
َ
َ َ
َ َ
َ َ
ـقائـق ِلال َن ِبـىـاءِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
واص َوالـ َّلطَائ ُـف لال َْولىـاء َوال ْ َح ُ ْ ْ
شار ُة لـلْ َخ ّ
ـبار ُة لـلْ َـعوامِ َو ْاال َ
فَـالـع َ
(بحاراالنوار ،ج  ،92ص  20رواىت  18و ص  ،103رواىت )81
1ــ یونس57:
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شماره یک (مواد قرآنی چیست؟) مراجعه کنید.
2ــ برای آشنایی بیشتر با این موضوع به پیوست
ٔ

آموزش مفاهىم بر آن است که عموم مردم را به سوى درک عبارت هاى قرآن کرىم رهنمون شود.
فاىده آموزش مفاهىم را به عنوان جزئى از آموزش عمومى قرآن ،مى توان
به طور خالصه ،ضرورت و ٔ
به اىن ترتىب برشمرد:
همه مردم باىد تواناىى
1ــ با توجه به تأکىدات بسىار دو منبع مهم دىنى ــ ىعنى قرآن و سنت ــ ٔ
اولىه عبارت ها و آىه هاى قرآنى را داشته باشند.
درک معناى ٔ
2ــ آموزش و ىادگىرى در صورتى جذاب و برانگىزنده است که طبىعى و معنادار باشد .ىادگىرى
قرآن کرىم هر چند به خودى خود ارزشمند و داراى جاذبه هاى بسىار است ولى اگر براى مدتى طوالنى
از درک و معنا تهى باشد ،به تداوم و تأثىر آن نمى توان امىد بست .بى جهت نىست که بسىارى از مربىان
و معلمان آموزش قرآن ،بر اىن باورند که دانش آموزان معموال ً آموزش قرآن را با عالقه شروع مى کنند
عالقه اولىه ،محصول فرهنگ
ولى پس از مدتى نه چندان طوالنى ،اىن عالقه و انگىزه کاهش مى ىابد.
ٔ
خانواده و جامعه است که به قرآن و آموزش آن اهمىت مى دهد ولى اگر فراىند آموزش به شکلى طبىعى،
عالقه اولىه رو به کاستى مى گذارد.
معنادار و جذاب طى نشود،
ٔ
3ــ آموزش مفاهىم در کنار آموزش قرائت ــ که در واقع روى دىگر سکه در آموزش قرآن است
ــ موجب تنوع در آموزش مى شود و کالس درس را از ىک نواختى و کسالت خارج مى کند .تذکر اىن
نکته در اىن جا مفىد است که مکمل بودن قرائت و مفاهىم نسبت به ىک دىگر ،همىشه باىد مورد توجه
دبىران محترم باشد و تا حد ممکن ،از کاربرد روش هاىى که به نوعى اىن دو امر را از ىک دىگر جدا
مى کنند ،پرهىز شود؛ بر اىن اساس ،به کارگىرى شىوه هاىى که الزم و ملزوم بودن اىن دو بخش آموزش
را بهتر نشان مى دهد ،ضرورت دارد .در اىن باره ،به تفصىل سخن خواهىم گفت.
پ ــ شناخت قرآن
از آن جا که انس با قرآن کرىم و عالقه مندى به ىادگىرى آن ،هم در سواد قرآنى و هم در اهداف
دوره راهنماىى لحاظ شده است ،باىد براى دست ىابى به اىن هدف مهم ،از مطالب و
آموزش قرآن در ٔ
شىوه هاى متنوع و جذاب بهره برد .آموزش قرائت و مفاهىم قرآن در دست ىابى به هدف ىادشده نقش
مهمى دارد ولى انس با قرآن کرىم و عالقه مندى به ىادگىرى آن ،نىازمند تالش بىشترى است .به اىن
درباره قرآن کرىم ارائه شده است .در اىن
منظور ،در دروس آموزش قرآن ،مطالب متنوع و جذابى
ٔ
ارائه اطالعات گوناگون ،دانش آموزان با جاىگاه منحصر به فرد قرآن کرىم
مباحث ،سعى بر آن است که با ٔ
مطالعه اىن مطالب
در اسالم و نقش آن در هداىت و اصالح جوامع بشرى آشنا شوند .دانش آموزان با
ٔ
عامه مردم،چگونه در
همه مسلمانان اعم از دانشمندان ،هنرمندان و ٔ
مى آموزند که در طول تارىخ اسالمٔ ،
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کشف و گسترش معارف ،علوم و زىباىى هاى قرآن اهتمام داشته اند و در اىن راه چه آثار علمى و هنرى
ماندگارى از خود به جاى گذاشته اند.
«مجله قرآنى» مى توان نام برد ،موجب شناختى جدىدتر و عمىق تر
اىن مجموعه که از آن به عنوان
ٔ
از قرآن مى شود و اىن شناخت ،نگرش و رفتارى جدىد نسبت به قرآن کرىم را برمى انگىزد.
به اىن موضوعات متناسب با آىات مندرج در دروس ،در بخش «شناخت قرآن» توجه شده است.
آشناىى با برخى از آىات خاص قرآن کرىم ،برخى معارف ارزشمند قرآن ،قرآن در کالم معصومىن
توسعه فرهنگ قرآن با خلق آثار
ـ علىهم السالم ـ و جاىگاه اىشان در قرآن ،اهتمام مسلمانان در حفظ و
ٔ
ارزشمند علمى و هنرى در طول تارىخ ،برخى از شکل هاى اعجاز قرآن ،قرآن در نگاه و کالم اندىشمندان
غىرمسلمان ،تأثىرات ژرف قرآن بر زندگى فردى و اجتماعى مسلمانان و …
همه اىن مطالب در قالب داستان ،شعر ،خاطره ،مصاحبه ،گزارش و … ارائه شده است.
ٔ
بسته آموزشی درس قرآن

برای آشنایی بیشتر با اهداف ،ضرورت و ویژگی های بسته آموزشی درس قرآن می توانید به
صفحات  ٥٥تا  ٦٣کتاب مبانی و روش های آموزش قرآن در دوره راهنمایی ،کد  ،1008/٢ویژه مراکز
تربیت معلم ،مراجعه کنید.
در اینجا با توجه به ضرورت رعایت اختصار متذکر می شویم که عالوه بر کتاب درسی و کتاب
راهنمای معلم ،یک حلقه لوح فشرده ( )DVDمتن کامل قرآن کریم همراه با قرائت ترتیل آن در اختیار
دبیران و دانش آموزان عزیز قرار گرفته است تا در کالس درس و نیز در خارج از کالس از آن استفاده کنند.
ویژگی های لوح فشرده قرآن کریم
این لوح ( )DVDحاوی متن کامل قرآن کریم و قرائت ترتیل استاد منشاوی و استاد پرهیزگار
است .هر سال تحصیلی این  DVDهمراه با کتاب درسی دانش آموزان در اختیار ایشان قرار می گیرد.
این لوح فشرده دارای قابلیت ها و ویژگی های زیر است:
شیوه مرکز طبع و
١ــ متن کامل قرآن کریم را صفحه به صفحه ،با رسم الخط کم عالمت مطابق ٔ
نشر قرآن کریم نمایش می دهد.
شماره هر صفحه ،متن آن قابل دسترسی است.
٢ــ با مشخص کردن
ٔ
٣ــ کاربر می تواند برای قرائت هر آیه ،یکی از دو قاری دلخواه خود را انتخاب کند و هر زمان
که خواست با تغییر الزم ،قرائت قاری دیگر را گوش کند.

12

بقیه صفحه متمایز و مشخص می شود.
٤ــ هر جمله ای که قرائت شود با تغییر رنگ از متن ٔ
٥ــ با هر کلیک می توان قرائت هر جمله را به دفعات مورد نظر ،گوش کرد.
جمله موردنظر در هر صفحه قرائت آن عبارت را
٦ــ کاربر می تواند با کلیک روی هر آیه یا ٔ
گوش کند.
٧ــ در صورت عدم دسترسی به رایانه ،می توان با استفاده از دستگاه های  DVDخوان ،از همین
لوح فشرده ،قرائت آیات را بدون نمایش صفحات قرآن ،گوش کرد.
آشناىى خانوادۀ دانش آموزان با برنامۀ آموزش قرآن و نقش حماىتى آن ها

خانواده و مدرسه از مؤثرترىن نهادهاى جامعه در تعلىم و تربىت کودکان و جوانان هستند و هرچه
اىن دو کانون مهم نقش خود را بهتر اىفا کنند و از هماهنگى بىشترى برخوردار باشند ،دست ىابى به
اهداف تعلىم و تربىت با موفقىت بىشترى همراه خواهد بود .در اىن مىان ،ارتباط خانه و مدرسه زمىنه ساز
آشناىى هرچه بىشتر اىن دو کانون و به وجود آمدن هماهنگى مطلوب مىان آن هاست.
بسىار مناسب است در آغاز و ىا در حىن سال تحصىلى ،به کمک مدىر مدرسه ،از والدىن
درباره برخى از دروس ،به وىژه درس قرآن و نقش حماىتى والدىن از اىن
دانش آموزان دعوت کنىد تا
ٔ
همه مراحل زندگى براى عموم افراد
درس گفت وگو شود .از آن جا که آموزش قرآن و انس با آن در ٔ
جلسه اولىا ،مى توانىد
جامعه جذاب است ،خانواده ها ـ به وىژه مادران ـ از اىن امر استقبال مى کنند .در
ٔ
با استفاده از پىش گفتار کتاب دانش آموزان مطالب زىر را طرح کنىد.
1ــ توصىه به والدىن براى خواندن دقىق پىش گفتار کتاب
دوره ابتداىى و مهارت هاى مورد انتظار کسب شده و چگونگى
2ــ بىان اهداف آموزش قرآن در ٔ
جبران برخى عقب افتادگى هاى احتمالى.1
درباره موضوع مفاهىم و
دوره راهنماىى و توضىح بىشتر
ٔ
3ــ بىان مهم ترىن اهداف آموزش قرآن در ٔ
بىان تعرىف ،ضرورت و روش هاى کسب تواناىى معنا کردن عبارت ها و آىه هاى ساده و پرکاربرد قرآن کرىم
تهىه نوار قرائت آىات کتاب درسى ،نوارهاى جذاب قرائت قرآن ،کتاب ها ،مجالت
  4ــ توصىه به ٔ
استفاده از آن ها در خانه
و  CDهاى مناسب آموزش قرآن و توصىه به
ٔ
 5ــ عموم مطالب و بخش هاى کتاب آموزش قرآن براى والدىن نىز مفىد است .اىن عزىزان
1ــ در اىن باره در بخش کلىات همىن کتاب توضىح داده شده است؛ براى آشناىى بىشتر ىک بار دىگر مطالب آن قسمت را مطالعه کنىد.
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بامطالعه کتاب درسى و حتى انجام دادن برخى از تمرىن هاى آن ،ضمن ارتقاى تواناىى هاى
مى توانند
ٔ
درباره قرآن کرىم ،آمادگى بىشترى براى کمک به فرزند خود پىدا کنند .ضمناً به اىشان تذکر دهىد
خود
ٔ
که راهنماىى فرزندان براى دست ىابى به پاسخ سؤال ها و حل کردن تمرىن ها ،همواره از بىان مستقىم
پاسخ کارسازتر است.
  6ــ نظارت بر کار دانش آموزان هنگام انجام دادن تمرىن هاى مربوط به درس قرآن در خانه و
تشوىق کردن آنان براى انجام دادن خوب و به موقع آن ها
  7ــ آشنا ساختن والدىن با انواع فعالىت هاى قرآنى خارج از کالس ــ که در پىش گفتار کتاب
زمىنه الزم براى
دانش آموزان به مهم ترىن آن ها اشاره شده است ــ و ترغىب فرزندان و فراهم آوردن ٔ
استفاده از برخى از آن ها مانند شرکت در کالس ها و فعالىت هاى دارالقرآن ،مسابقات قرآن و …
همه دروس و به وىژه درس قرآن و دىنى ،به عالىق،
    8ــ به والدىن متذکر شوىد که همىشه و در ٔ
عالقه
استعداد ،و ظرفىت فرزند خود توجه داشته باشند و سعى کنند بىش از هرچىز به افزاىش انگىزه و
ٔ
آن ها به اىن گونه دروس بپردازند و در صورت عدم اظهار عالقه ،از سخت گىرى بپرهىزند و به ىادگىرى
درحد ضرورت و ّ
اقل آن اکتفا کنند.
جلسه دىگر
9ــ دعوت از والدىن در مواقع ضرورى براى تذکرات خاص و نىز برگزارى ىکى دو
ٔ
در طول سال تحصىلى براى ىادآورى و بىان برخى تذکرات ضرورى ،مفىد است.
عالقه والدىن ،مى توانىد به صورت هفتگى ىا هرچند
10ــ در صورت امکان و با توجه به نىاز و
ٔ
جلسه آموزش قرآن برگزار کنىد .در اىن جلسات از کتاب هاى درسى آموزش
هفته ىک بار ،براى آن ها
ٔ
قرآن ىا کتاب هاى مشابه مى توانىد استفاده کنىد.برگزارى اىن گونه جلسات که در فرهنگ سنتى ما نىز
متداول بوده است ،براى خانواده ها و تربىت فرزندان ،آثار و برکات زىادى دارد.
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روش کلی آموزش قرآن
متوسطه اول آشنا شدید ،به موضوع اصلی این کتاب،
دوره
ٔ
اینک که با کلیات آموزش قرآن در ٔ
یعنی روش تدریس نزدیک می شویم .ابتدا در بخش کلیات ،روش کلی آموزش دروس و ارزشیابی
توضیح داده می شود .آن گاه در بخش دوم کتاب ،روش تدریس هر درس همراه با بیان نکات خاصی
درباره آن درس تقدیم می گردد.
ٔ
پیش از ورود به روش آموزش هر درس ،مناسب است الگویی برای زمان بندی و طرح تدریس
و پرسش توصیه شود .بدیهی است دبیران محترم با توجه به تجارب و شرایط خاص کالس خود ،در
تقدم و تأ ّخر آنها بر کارایی کالس خویش بیفزایند.
صورت نیاز می توانند با تغییراتی در مطالب یا ّ
می توانیم برای تدریس قرائت یا مفاهیم ،در هر جلسه ،حدود  ٣٥دقیقه و جمعاً به میزان ٧٠
دقیقه و برای پرسش و ارزشیابی نیز حدود  ١٥دقیقه وقت اختصاص دهیم .پنج دقیقه باقیمانده نیز با
توجه به نظر دبیر محترم به سایر کارهای الزم اختصاص می یابد .تذکر این نکته مناسب است که پرسش
جلسه
و ارزشیابی در هر جلسه ،خوب است در ابتدای جلسه و براساس تکلیف «انس با قرآن در خانه»
ٔ
قبل انجام شود.
روش تدریس روانخوانی و قرائت قرآن

متوسطه اول ،آموزش قرآن بر دو رکن اساسی استوار است :یکی آموزش قرائت
دوره
ٔ
در ٔ
دوره ابتدایی و دیگری آموزش درک معنای عبارات و آیات ساده و پرکاربرد
در ٔ
ادامه آموزشهای ٔ
قرآن کریم .این دو مهارت اصلی ،یعنی قرائت و درک معنا ،در آموزش عمومی ،دو روی یک سکهاند و
باید بهطور متوازن مورد توجه قرار گیرند و از افراط و تفریط در هریک از آنها پرهیز شود.
دوره متوسطه اول عمدتاً تدریس و تمرین روانخوانیّ 1مدنظر است ،ولی اگر دانشآموزی
در ٔ
دوره ابتدایی به خوبی فرانگرفته باشد و نتواند ترکیبهای مشکل عبارات قرآن
ٔ
مرحله روخوانی را در ٔ
را آرام و شمرده بخواند ،معموال ً در خواندن آیات ،مشکل خواهد داشت ،هرچند که برخی آیات
1ــ خواندن قرآن در این برنامه دارای دو مرحل ٔه روخوانی و روان خوانی از بخش خوانی آغاز شده و تا آرام و شمرده خوانی ادامه

دوره متوسطه بیشتر به
دوره ابتدایی بیشتر به روخوانی و در ٔ
می یابد و روان خوانی ،خواندن قرآن به صورت روان و با سرعت معمولی است .در ٔ

روان خوانی پرداخته می شود.
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جلسه ّاول با ارزشیابی تشخیصی ،سطح توان خواندن
را روان و خوب بخواند؛ از اینرو ،باید در
ٔ
دانش آموزان سنجیده و مشخص شود که کدام دسته از دانشآموزان هنوز در روخوانی به مهارت کافی
نرسیده اند .اگر تعداد این دان شآموزان زیاد باشد ،الزم است چند جلسه در این زمینه تمرین شود تا
جدی
مهارت روخوانی آنان به میزان مطلوب برسد ،و اگر تعدادی از دانشآموزان این مشکل را به طور ّ
داشته باشند ،میتوان با اختصاص دادن زمان خاصی ،آنها را به سطح کالس رساند.
برای آشنایی بیشتر با چگونگی تقویت مهارت دانشآموزان در روخوانی قرآن توضیحاتی در
مطالعه این
پایان همین فصل تحت عنوان «چگونگی تقویت روخوانی قرآن دانشآموزان» آمده است .با
ٔ
توضیحات ،میتوانید مشکل روخوانی دانشآموزان را برطرف کنید.
آموزش روان خوانی و قرائت آیات هر درس

قرائت  ٣٠جزء کامل ترتیل قرآن کریم در یک لوح فشرده ( )DVDهمراه با تصویر متن کامل
قرآن کریم در اختیار هر دانشآموز قرار میگیرد.
استماع آیات درس و همخوانی و تکرار آیات به پیروی از قرائت موجود در لوح فشرده ،نقش
بسزایی در قرائت دانشآموزان دارد و عالوه بر افزایش توانایی روانخوانی آنان ،فصاحت و تجوید،
زمینه یادگیری
وقف و ابتدا ،نظم قرائت و صوت و لحن زیبا را نیز بهطور نسبی ارتقا میبخشد و ٔ
حافظه شنوایی
مهارت های قرائت را بیشتر فراهم میآورد .در تمرین قرائت به کمک لوح فشرده،
ٔ
حافظه بینایی
نحوه تل ّفظ کلمات و ترکیبات آیات ،و نظم و آهنگ قرائت مأنوس میشود،
ٔ
دانش آموزان با ٔ
آنها با ترکیبات حروف و عالئم خطّ قرآن آشنا میگردد و زبان آنها به بیان صحیح کلمات و آیات و نظم
و لحن قرائت عادت می کند ،و ایشان میتوانند بهتدریج و بهطور نسبی شبیه قرائت ترتیل بخوانند یا
حداقل روانخوانی قرآن را بهطور کامل تر فراگیرند.
جلسه آموزش قرآن در هر هفته ،مطابق آنچه که در کتاب آموزش قرآن برای هر جلسه
برای هر
ٔ
صح ِف ده جزئی درنظر گرفته شده است .این صفحات به روشی
مذکور است ،هفت تا ده صفحه از ُم َ
که هماینک توضیح داده میشود در هر جلسه تدریس و تمرین می شود.
آیات هر جلسه به ترتیب زیر ،تدریس و تمرین میشود:
مقرر
١ــ پیش قرائت :دانش آموزان را به گرو ههای دو یا سه نفره تقسیم کرده و صفحات ّ
آن جلسه را بهصورت هر صفحه برای یک گروه تعیین میکنیم .دانشآموزان در گروه خود بهصورت
گردشی هر کدام حدود یک سطر برای همگروه خود م یخوانند .پس از خواندن هر نفر ،دیگری
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در صورت وجود اشتباه میتواند به دوست خود تذکر دهد تا با دقت مجدد اشتباه خود را شناسایی و
برطرف کند .دانشآموزان میتوانند اشکاالت خود را از دبیر محترم سؤال کنند تا آنها را راهنمایی
کند .این فعالیت حدود پنج دقیقه طول میکشد و در البه الی آن ،دبیر محترم بر فعالیت دانش آموزان
نظارت میکند تا اشکاالت احتمالی آنان را شناسایی و رفع نماید.
٢ــ رفع اشکاالت روخوانی و ارائۀ توضیحات ضروری :دانش آموزان در گروه های
دونفره آی ات درس را بر ای یک دیگر می خ وانند .در این زمان دبیر درکالس حرکت می کند و با
اشکاالت دانش آموزان آشنا می شود .دبیر با تشخیص خود ،برخی از این سؤاالت را بالفاصله برای
هر گروه پاسخ میدهد و برخی از این اشکاالت را روی تابلو مینویسد تا آن را بهصورت جمعی برای
همه دانش آموزان توضیح دهد .به این ترتیب ،در هر جلسه اشکاالت مهم تر و عمومیتر آیات درس،
ٔ
شناسایی و برای کالس توضیح داده میشود.
دبیر محترم اشکاالت روخوانی دانشآموزان را با استفاده از شیوهای که در قسمت مربوط آمده
است و نیز با روش تقویت مهارت روخوانی قرآن ،برطرف میسازد.
٣ــ استماع و همخوانی با لوح فشرده یا نوار :با انتخاب دبیر ،قرائت آیات درس مربوط
به آن جلسه پخش میشود و دانشآموزان استماع کرده و خط میبرند و ضمن گوش کردن به صدای
قاری ،با صدای آرام همراهی کرده و با آن زمزمه می کنند .برای این فعالیت ،حدود ده دقیقه وقت
اختصاص می دهیم.
٤ــ فردخوانی :پس از انجام فعالیت های فوق اینک دانش آموزان آمادگی الزم را پیدا کرده اند
که به صورت فردی آیات درس را برای کالس با صدای بلند بخوانند .هر دانش آموز حدود یک سطر
می خواند .این فعالیت نیز حدود بیست دقیقه به طول می انجامد و از اهمیت خاصی برخوردار است.
ادامه این بخش ،روش کلی اصالح اشکاالت قرائت دانش آموزان تقدیم می شود.
اینک در ٔ
شیوۀ اصالح اشکاالت قرائت دانشآموزان

معموال ً در قرائت دانش آموزان ،اشکاالت و اشتباهاتی مشاهده میشود که ناشی از ضعف مهارت
روخوانی یا مربوط به خطای چشم ،کلیخوانی ،عجله ،اضطراب و عدم اعتماد به نفس است .این
اشکاالت ،یا تکراری و عمومیاند (بهویژه در کلمات و ترکیبات مشکل) یا موردی و مربوط به قرائت هر
فرد است.
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دبیر محترم اوال ً باید تسلط کامل بر قرائت صحیح آیات قرآن کریم بهویژه آیات درس داشته باشد تا
بتواند اشکاالت و اشتباهات دانشآموزان را تشخیص دهد 1و ثانیاً باید با روشهای مختلف رفع این گونه
شیوه صحیح اصالح کند .به این ترتیب،
اشکاالت ،متناسب با نوع هر اشکال آشنا باشد تا آنها را به ٔ
کالس درس قرآن میتواند موجبات تقویت مهارت دانشآموزان را در خواندن قرآن کریم فراهم آورد.
برای کسب موفقیت بیشتر در تصحیح قرائت دانشآموزان ،میتوان تدابیر و روشهای زیر را
بهکار گرفت:
١ــ برای تذکر دادن به دانشآموز ،نباید قرائت او را قطع کنیم؛ بلکه صبر میکنیم تا وقف کند،
آنگاه تذکر میدهیم.
٢ــ خوب است قبل از هر تذکر و تصحیح اشتباه ،دانشآموز را برای کلماتی که صحیح خوانده
است ،تشویق کنیم ،سپس از او بخواهیم با آرامش ،دوباره همان عبارت یا آیه را بخواند و به حرکات
و عالئم بیشتر دقت کند و آنچه را که میبیند ،صحیح بخواند و در خواندن کلمات از کلیخوانی پرهیز
کند .معموال ً در همین مرحله تعداد قابل توجهی از اشکاالت دانشآموزان برطرف میشود.
٣ــ در صورتی که دوباره اشتباه تکرار شد ،بهطور مستقیم تذکر نمیدهیم؛ بلکه خطاب به
همه دانشآموزان تذکر میدهیم تا فردی که اشتباه خوانده است اضطراب بیشتری پیدا نکند و سایر
ٔ
دانش آموزان که همان اشتباه را دارند ،توجه کرده و حالت صحیح را بیاموزند.
٤ــ بهتر است برای اصالح اشتباه ،حالت صحیح را بالفاصله نخوانیم؛ بلکه با استفاده از
شیوه های مختلف ،توجه دانشآموزان را به حالت صحیح جلب کنیم.
  ٥ــ الزم است توجه و نگاه دانشآموزان را به متن کلمه و ترکیب مورد اشتباه جلب کنیم.
٦ــ در صورت نیاز ،از دانشآموزان م یخواهیم به شنیدن قرائت کلمه و ترکیب موردنظر از
طریق لوح فشرده در منزل توجه کنند.
٧ــ عبارت موردنظر را تکرار می کنیم ،ولی کلمه یا ترکیبی را که اشتباه خوانده شده است،
نحوه خواندن آن را از دانشآموزان دیگر سؤال میکنیم یا حالت اشتباه را با حالت
نمی خوانیم؛ بلکه ٔ
صحیح به صورت سؤال مقایسه م یکنیم تا خود دانشآموزان ،حالت صحیح را تشخیص دهند و
بخوانند.
 ٨ــ بهتر است در حین مقایسه ،بخشی را که اشتباه خوانده شده است ،با تأکید و صداکشی
1ــ استماع قرائت ترتیل یا تحقیق قرآن کریم و استفاده از نوارهای آموزشی ،موجب افزایش تسلط و آمادگی بیشتر دبیران محترم در

آموزش آیات هریک از دروس خواهد شد.
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بخوانیم.
٩ــ در صورت نیاز ،از دانشآموزان میخواهیم کلمه یا ترکیب موردنظر را بهصورت بخشبخش
بخوانند؛ برای این کار ،کلمه یا ترکیب موردنظر را روی تابلو مینویسیم و با
اشاره صحیح 1به بخش های
ٔ
آن ،از دانشآموزان میخواهیم آن کلمه یا ترکیب را همه با هم بهصورت بخش بخش بخوانند.
١٠ــ پس از مشخص شدن مورد اشتباه و حالت صحیح آن ،از دانشآموزان میخواهیم که
آیه موردنظر را بهصورت دستهجمعی تکرار کنند یا دانشآموز توانا و داوطلب آن را بخواند؛
عبارت و ٔ
آنگاه همان دانشآموزی که اشتباه خوانده است ،بخواند.
١١ــ در صورتی که دانش آموز یاد شده باز همان اشتباه را تکرار کرد ،از دانشآموز دیگری
می خواهیم که عبارت را تکرار کند و خواندن بقیه را به کمک سایر دانشآموزان ادامه میدهیم.
همه اشکاالت یک دانشآموز حتماً در همان جلسه اصالح شود؛ زیرا
١٢ــ نیازی نیست که ٔ
بعضی از دانشآموزان برای کسب مهارت الزم ،به زمان بیشتری نیاز دارند.
١٣ــ بعضی از دانش آموزان ممکن است لکنت زبان داشته باشند و خواندن آنها با تکرار و
مکر ر و کندی همراه باشد .دبیر محترم باید با این افراد برخورد لطیف و مناسبی داشته و
مکثهای ّ
ترتیبی دهد که آنان در مقابل سایر دانشآموزان ،خجالتزده نشوند؛ یا خدای ناکرده مورد تمسخر قرار
نگیرند؛ این امر از اتالف وقت کالس و درس نیز جلوگیری میکند.

درباره چگونگی اشاره ،توضیحات بیشتر خواهد آمد .ضمناً به منظور آشنایی کامل با این مطلب ،می توانید به کتاب «روش آموزش
1ــ
ٔ

دوره ابتدایی» کُد  ٦٠١١ویژه مراکز تربیت معلم مراجعه کنید.
قرآن در ٔ
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چگونگى تقوىت روخوانى قرآن دانش آموزان

دوره
همان طور که در ابتداى مبحث روش آموزش قرائت گفته شد ،برخى از دانش آموزان در ٔ
مرحله روخوانى قرآن را به خوبى طى نکرده اند و تواناىى صحىح خواندن عبارت هاى قرآنى را
ابتداىى
ٔ
ندارند .از آنجا که صحىح خواندن قرآن در تقوىت عالقه مندى به ىادگىرى آموزش اىن کتاب آسمانى
نقش بسزاىى دارد ،الزم است براى رفع اىن مشکل ،فعالىت وىژه اى صورت پذىرد .اگر تعداد اىن گونه
دانش آموزان کم است ،اىن فعالىت را مى توان فقط براى آنها و در غىر اىن صورت به طور عمومى براى
همه کالس انجام داد.
نحوه آموزش بپردازىم ،الزم است با علت اساسى ضعف اىن گونه دانش آموزان
قبل از اىنکه به ٔ
در صحىح نخواندن عبارات قرآن آشنا شوىم .دانش آموز سال ّاول راهنماىى عموماً حرکات ،عالئم،
حروف و حتى ترکىبات را به طور مجزا مى شناسد و صحىح مى خواند ،ولى هنگام خواندن کلمات یا
عبارات به علت عدم دقت در بازشناسى حرکات و ترکىبات و همچنىن به دلیل «کل خوانى» آنها ،به اشتباه
مى افتد .چنىن دانش آموزى باىد با تمرىن در تمرکز و بازشناسى حرکات و ترکىبات و دقت در آنها به
تواناىى صحىح خواندن عبارت هاى قرآنى دست ىابد.
براى ّ
حل اىن مشکل ،از چنىن دانش آموزى مى خواهىم ىک عبارت قرآنى را آرام و شمرده یا
در صورت نیاز ،بخش بخش بخواند .خواندن بخش بخش به شکل زیر انجام میشود.
مشدد نباشد ،آن حرف با
١ــ با دقت در حرکت حرف ،در صورتی که حرف بعد از آن ساکن یا ّ
حرکتش در یک بخش خوانده می شود؛ مانند :کِ
ـتـاب
ٌ
مشدد باشد ،حرف و حرکت موردنظر همراه با حرف
٢ــ در صورتی که حرف بعدی ساکن یا ّ
مشدد ،در یک بخش خوانده می شود؛ مانندَ :ا ۡن َز ۡلنـا َ ،یـ َّتـقـو َن
ساکن یا ّ
٣ــ در صورتی که حرف بعدی از حروف ناخواناست .در این حالت نیز به حرکت و عالمت اولین
حرف بعد از حروف ناخوانا دقت میشود و سپس طبق دستور قبل عمل می کنیم؛ مانند:
ـم ُسُ ،ا ۡد ُخـلُـواا ۡل َجـ َّنـ َة
ا َّ
َلـش ۡ
٤ــ در خواندن کلمات گاهی با حروف ناخوانا (در داخل یک کلمه) روبهرو میشویم؛ مانند «و»
لی) .دانشآموزان با قواعد مربوط به
پایه همزه ُ(ی ۡـؤ ِم َ
یا «ی» ٔ
نونُ ،ق ِر ٔیَ) و یا «ی» زیر الف کوچک َ
(ع ٰ
دوره ابتدایی به تفصیل آشنا شدهاند .هرکجا الزم باشد این قواعد را بسیار ساده و
حروف ناخوانا در ٔ
کامال ً کاربردی و بدون تعریف و قاعدهگویی ،تمرین و یادآوری میکنیم.
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آىه زىر توجه کنىد.
براى نمونه ،به خواندن بخش بخش ٔ
ِ
الـصـالِ
ـحـىـن
ـى
َ
لـى ا ََجـلٍ َقـرىـبٍ َفـا ََّص َّ
َ
ـد َق و َاکُـنۡ ِم َ
ـن ّ
ـقـول َر ِّب لَـوۡ ال ا ََّخرۡتَـنـى ا ٰ
َف َ
کلمه « َا َج ٍـل» هرىک به تنهاىى در
کلمه «فَ َى َ
قول» و « َاَ ،جـٍ ،ل» در ٔ
«فـَ ،ىـ ،قوَ ،ل» در ٔ
ــ حروف َ
چهارگانه فوق هستند؛ زىرا حرف بعد از آنها
ىک بخش خوانده مى شوند و مثالى براى نوع اول از موارد
ٔ
مشدد ،و با حرکت کوتاه یا کشیده یا تنوین خودشان در یک بخش خوانده میشوند.
نه ساکن است و نه ّ
ـن» با حرف ساکن پس از خود در ىک بخش خوانده مى شود و اىن
ــ حرف «کُـ» در ٔ
کلمه « َاکُ ۡ
چهارگانه فوق است.
حرف ،مثالى براى نوع دوم از موارد
ٔ
کلمه َ«ر ِ ّب» مثالى براى نوع دوم است .در اىن مثال ،حرف َ«ر» در ىک بخش همراه
ــ حرف َ«ر» در ٔ
کسره خودش خوانده مى شود؛ ىعنى به  اىن صورت:
مشدد نىز با
(ب ) و حرف دوم ّ
با اولىن حرف ّ
ٔ
مشدد ۡ
َر ِ ّب = َر ۡب ِ +ب؛ َا َّخ ۡـر تَـنـى = َا ۡخ َ +خ ۡـر  +تَـ  +نـى؛ فَـاَ َّص َّـد َق = فَـ َ +ا ۡصـ َ +ص ۡـد َ +د َ +ق
«ن» در ترکىب ِ«من ّ ِ
حىن» مثالى براى نوع سوم است؛ زىرا « الـ » ناخوانا و حرف
ــ حرف َ
الصال َ
َ
(صـ) در ىک بخش خوانده مى شود؛ ىعنى به صورت
بعد از آنها ّ
«ن» با حرف ّ
مشدد است .پسَ ،
مشدد ّ
کشیده «ا» در یک بخش (صا) خوانده میشود.
«ن َ ۡص»؛ در ادامه نیز حرف «صـ» برای بار دوم با صدای
ٔ
کلمه ِ«ا ٰلی» نیز مثالی برای نوع چهارم از موارد فوق است.
ــ خواندن ٔ
در صورتى که الزم است مراحل بخش خوانى را با دانش آموزان تمرىن کنىد یا اگر نىاز است
نحوه خواندن ىک ترکىب مشکل را بىاموزند ،آن ترکىب ىا عبارت را به طور واضح روى
دانش آموزان ٔ
وسىله مناسب
شىوه نوشتن آىات در کتاب درسى) .آنگاه در حالى که خط کش ىا
ٔ
تابلو بنوىسىد (مانند ٔ
شىوه زىر به حرکات و بخش ها اشاره کنىد.
دىگرى در دست دارىد ،به ىکى از دو ٔ
الف) اشارۀ ثابت به صداهاى کوتاه ،الف کوچک و تنوىن :در اىن حالت ،دست شما و
خط ِ
کش اشاره به طور ثابت و بدون حرکت ،صداى کوتاه ىا الف کوچک ىا تنوىن را نشان مى دهد.
ج ٍل» ابتدا فتحه « َـــ  » را نشان مى دهىد و از دانش آموزان مى خواهىد که همه با
براى مثال ،در ٔ
کلمه « َا َ
فتحه « َجـ » را نشان مى دهىد تا بگوىندَ « :جـ » و باالخره تنوىن « ٍـــ » را نشان
هم بگوىند « َا» .آن گاه ٔ
همه اىن موارد ،دست شما ثابت است؛ حرکات را ىکى ىکى نشان مى دهىد و
مى دهىد تا بگوىند«ٍ :ل» .در ٔ
دانش آموزان بخش بخش مى خوانند؛ ىعنى بدون جلوزدن از شما در خواندن ،پىش مى روند .توجه داشته
همه اىن موارد ،شما فقط به حرکات اشاره مى کنىد نه به حروف و خودتان نیز هیچ نمیخوانید.
باشىد که در ٔ
مشدد بعدى:
ب) اشارۀ متحرک از حرف به سوى صداهاى کشىده ،به سوى حرف ساکن ىا ّ
در اىن حالت ،دست شما خط ِکش اشاره را از سوى حرف به سمت صداى کشىده و ىا از حرکت به
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کشىده «    ـو   »
مشدد حرکت مى دهد؛ مانند حرکت از حرف «   قـ   » به سمت صداى
سوى حرف ساکن ىا ّ
ٔ
ـقـول» .دقت داشته باشىد که نماد «     ـو   » در اىن کلمه در واقع صداى کشىده است نه ىک
کلمه «فَ َـى َ
در ٔ
کلمه «ال» ىا مانند
اشاره متحرک از حرف «   لـ   » به سوى صداى
حرف صامت؛ ىا مانند
کشىده «ا» در ٔ
ٔ
ٔ
اشاره متحرک از
ـن  » ىا مانند
   ن    » در ٔ
اشاره متحرک از حرف «  کُـ  » به سوى حرف ساکن « ۡ
ٔ
ٔ
کلمه «   َاکُ ۡ
کلمه «فَـاَ َّص َّـد َق».
حرف « َا » به سوى تشدید در « َّ
  صـ  » در ٔ
آنچه بىان شد ،کلىد اصلى ّ
حل مشکل روخوانى است .اىن روش بسىار ساده و مؤثر است و
امىدوارىم با آشناىى بىشتر و به کارگرفتن آن ،مشکل دانش آموزان را برطرف کنىد.1
مصوت مشکل دارد .مناسب است که همراه با تمرىن
تذکر :گاهى دانش آموز در ترکىب صامت و ّ
مشدد را که در کتاب هاى ابتداىى آمده است،
عبارت ها ،جدول ها ،ترکىبات صامت و مصوت و ساکن و ّ
در اختىار او قرار دهىد تا در منزل از روى جدول هاى ىاد شده بخواند و تکرار و تمرىن کند.
نمونۀ جدول ها:
جدول ترکیبات حروف و حرکات

ب

َبـ

ِبـ

ُبـ

با

بیـ

بی

بو

بًا

ٍب

ٌب

ت

َتـ

ِتـ

ُتـ

تا

تیـ تی

تو

ًتا

ٍت

ٌت

جدول ساکن

َابۡـ

ِابۡـ

اُبۡـ

ِاتۡـ

َا تۡـ

ُا ۡت

ِا ۡت

َا ۡت

ا ُۡت

مشدد
جدول حروف ّ
َابَّـ

َاِبّـ

َابُّـ

َابّا

َابّی

َابّو

دوره ابتدایی» ُکد  ٦٠١١ویژه فصل اول بخش دوم آن مراجعه کنید.
1ــ برای آشنایی بیشتر ،به کتاب «مبانی و روش آموزش قرآن در ٔ
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روش آموزش مفاهىم (درک معنا)

پاىه هفتم با بخشى از آىه هاى قرآن کرىم آغاز مى شود .پس از
هر درس از دروس آموزش قرآن ٔ
آىات درس ،بخشى به نام «کار در کالس» وجود دارد .در اىن بخش به آموزش مفاهىم مى پردازد .مفاهىم
هر درس معموال ً از چهار تمرىن تشکىل شده است .تمرىن اول حاوى جدول کلمات است .در واقع اىن
اولىه کار را در اختىار دانش آموزان قرار مى دهد؛ اما همىن سرماىه نىز به روشى فعال
جدول،
سرماىه ٔ
ٔ
و با به کارگىرى دانسته هاى قبلى دانش آموزان در اختىارشان قرار مى گىرد تا آموزش و ىادگىرى را به
همراه داشته باشد .تمرىن دوم ،جدول معنا کردن ترکىب هاست .دانش آموزان به کمک معناى کلمه هاى
جدول اول و کلمات آموخته شده در درس هاى قبل ،معناى ترکىب ها را در کالس ،روبه روى هر ترکىب
مى نوىسند .اىن جدول در آموزش مفاهىم نقش کلىدى و اصلى را برعهده دارد .تمرىن سوم به اشکال
مختلف ارائه شده است و نقش اصلى آن در تثبىت آموخته هاست .باالخره در تمرىن چهارم برخى از
قواعد ساده و پرکاربرد که معموال ً دانش آموزان در فارسى نىز با آن آشنا هستند ،آمده است .اىن قواعد
توسعه آموخته ها و حدس زدن معناى کلمه هاى جدىد مؤثر است.
در
ٔ
اىنک روش تدرىس هرىک از اىن تمرىن ها توضىح داده مى شود.
1ــ جدول کلمات :در هر درس ،دانش آموزان بامعناى برخى کلمه هاى جدىد قرآن آشنا مى شوند
و به کمک آنها مى توانند ترکىب ها و عبارات قرآنى را معنا کنند .همان طور که گفته شد ،لغات اىن جدول
سرماىه اولىه اى است که باىد در اختىار دانش آموزان گذاشته شود ولى از آنجا که روش کلى تدرىس
ٔ
کتاب ،روش فعال است؛ همىن سرماىه نىز به طور مستقىم در اختىار آنها قرار نمى گىرد؛ بلکه تدبىرى
جدى داشته باشند .اىن امر،
اتخاذ مى شود تا خود دانش آموزان در فراهم آوردن اىن سرماىه مشارکت ّ
ضمن اىجاد اعتماد به نفس در آنها موجب تثبىت ،تقوىت و گسترش دانسته هاى قبلى مى شود .جدول
مرحله زىر تدرىس مى شود:
کلمات طى سه
ٔ
الف) تکمىل جدول :از دانش آموزان مى خواهىم در گروه هاى  2ىا  3نفره ىا به صورت انفرادى،
معناى کلمات جدول را با استفاده از کلمه هاىى که در باالى جدول آمده است ،کامل کنند .براى آنها
توضىح مى دهىم که مى توانند به کمک دانسته هاى قبلى و کلمات آشنا ىا هم خانواده ،معناى کلمات را
حدس بزنند و جلوى هرىک بنوىسند .در تکمىل اىن جدول و ساىر بخش هاى مربوط به تدرىس و پرسش
مفاهىم ،همىشه باىد دانش آموزان ،مداد و پاک کن در اختىار داشته باشند و هر پاسخى را که با تالش خود و
دوستانشان به دست آورده اند درکتاب بنوىسند .زمانى که دانش آموزان به نوشتن مشغول اند ،دبىر با حرکت
در کالس بر چگونگى انجام کار دانش آموزان نظارت کرده و در صورت نىاز آنها را راهنماىى مى کند.
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مرحله قبل را انجام
ب) تصحىح جدول :پس از آنکه دبىر احساس کرد ،که بىشتر دانش آموزان
ٔ
داده اند ،از آنها مى خواهد که جدول را به دقت تصحىح کنند .اىن کار مى تواند به شىوه هاى مختلف
صورت گىرد؛ فقط باىد سعى شود در اىن مرحله کالس آرام باشد تا اگر دانش آموزى معناى کلمه اى را
درست تشخىص نداده است ،متوجه اشتباه خود شود و آن را تصحىح کند .مثال ً دبىر مى تواند کلمات
جدول را از ابتدا تا پاىان ،ىکى ىکى به ترتىب بخواند و از دانش آموزان بخواهد که معناى هر کلمه را
به طور دسته جمعى بگوىند؛ به اىن ترتىب ،هم کلماتى که از قبل معنا شده اند و هم کلماتى که دانش آموزان
همه کلمات جدول اىن است که اوالً ،معناى هر کلمه
فاىده خواندن ٔ
معناى آنها را نوشته اند ،معنا مى شوندٔ .
مسئله
بىان مى شود و اىن خود نوعى آموزش است؛ ثانىاً ،چون کلمات به طور منظم خوانده مى شوند،
ٔ
جلو و عقب خواندن ىا جاافتادن کلمات پىش نمى آىد .البته ،از شىوه هاى دىگر نىز مى توان استفاده کرد؛
به شرط آن که کار در نهاىت آرامش ،دقت و در کمترىن زمان ممکن انجام گىرد.
پ) تمرىن جدول :پس از اىنکه جدول ،تصحىح و معناى هر کلمه مشخص شد ،دبىر مى تواند
به منظور به خاطرسپارى نسبى معناى کلمات و آماده کردن دانش آموزان براى انجام دادن مراحل بعدى
تدرىس مفاهىم ،به شىوه هاى مختلف معناى کلمات را با دانش آموزان تمرىن کند .اىن کار را مى توان
به صورت انفرادى ىا دسته جمعى انجام داد .مى توان ىک بار کلمات را به ترتىب از ابتدا تا پاىان جدول
ىکى ىکى خواند تا دانش آموزان معناى هرىک را بگوىند ىا اىن کار را با پرسش از کلمات به صورت
نامرتب تکرار کرد .به منظور اىجاد تنوع ،برانگىختن دقت و تقوىت مهارت دانش آموزان ،اگر در اىن
مرحله ،معناى کلمات را به صورت شفاهى بگوىىم تا دانش آموزانى که آمادگى بىشترى دارند خود آن
کلمه قرآنى را بگوىند ،اشکالى ندارد؛ فقط باىد توجه داشته باشىم که اىن گونه پرسش کردن (فارسى به
عربى) منحصر ًا در چنىن زمانى بدون اشکال است و در هىچ زمان دىگرى چه به صورت شفاهى و چه
به صورت کتبى نباىد از دانش آموزان ترجمه از فارسى به عربى پرسش شود .اگر دبىر تشخىص دهد در
اىن مرحله نىز اىن کار مفىد نىست ،انجام دادن آن ضرورتى ندارد.
پس از انجام دادن مراحل فوق ،تدرىس جدول کلمات به پاىان مى رسد .به اىن سه مرحله ،در
مجموع حداکثر  5تا  7دقىقه وقت اختصاص داده مى شود .لزومى ندارد دبىر از قبل تعىىن وقت کند
بلکه نظارت او بر حسن اجراى اىن مراحل موجب مى شود که اىن فعالىت به طور طبىعى در ظرف چنىن
مدتى انجام شود.
2ــ معناکردن ترکىب ها :آموزش اىن قسمت ،مهم ترىن بخش تدرىس مفاهىم است؛ از اىن رو
براى انجام دادن مراحل تدرىس به شرحى که خواهد آمد باىد به مىزان مورد نىاز وقت اختصاص داد.
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اىن مراحل به شرح زىر است:

الف) نوشتن معناى ترکىب ها :از دانش آموزان مى خواهىم به صورت گروهى (گروه هاى  2ىا
 3نفره) ىا انفرادى ،معناى هر ترکىب را جلوى آن در کتاب خود بنوىسند .به دانش آموزان مى آموزىم
که معناى ترکىب ها را به صورت تحت اللفظى (کلمه به کلمه) بنوىسند .دانش آموزان به تدرىج و به طور
طبىعى مى آموزند که ترجمه هاى خود را معمولى و روان بنوىسند ،ولى نباىد در اىن امر اصرار ورزىد؛
ترجمه تحت اللفظى است .هر دانش آموز با توجه به تواناىى اش
بلکه آنچه اهمىت دارد ،کسب تواناىى
ٔ
در زبان فارسى اىن مسىر را خودبه خود طى مى کند و با مشورت افراد هم گروه ىا حدس و توان خود
مطالبى را که به نظرش مى رسد ،در کتاب خود مى نوىسد .گاهى برخى از دانش آموزان به دالىل مختلف،
فقط معناى ترکىب ها را در ذهن مرور و در کتاب چىزى نمى نوىسند .اىن کار صحىح نىست و مى تواند
موجب ضعف ىا از مىان رفتن اعتماد به نفس آنها شود .دبىر باىد از آنها بخواهد به هر مىزان که مى توانند،
ترکىب ها را معنا کرده و در کتاب خود بنوىسند .او در اىن زمان در کالس گردش مى کند و با نظارت بر
کار دانش آموزان ،ضمن راهنماىى آنان ،اشکاالت احتمالى شان را برطرف مى سازد .بسىار مناسب است
که در صورت نىاز ،دبىر به گروه ىا افراد ضعىف تر کمک کند و مثال ً به آنها بگوىد :ترکىب ِ«لـ َق ۡـو ِمـهی»
کلمه « ِلـ   +
از چند کلمه تشکىل شده است با راهنماىى الزم ،آنها متوجه مى شوند که اىن ترکىب از سه ٔ
َق ۡـوم  +ه  » تشکىل شده است .بنابراىن ،معناى آن مى شود «براى قومش» ىا «براى قوم او» .در اىن
مرحله ،دبىر مى تواند به هر شکل که مناسب مى داند ،گروه ها ىا افراد را راهنماىى کند .ىکى از موارد
مراجعه به جدول لغات پاىان کتاب (لغت نامه) ،در همىن زمان است؛ ىعنى دبىر براى دانش آموزان توضىح
مى دهد که ممکن است گاهى معناى کلمه اى را فراموش کنىد؛ در اىن صورت نباىد اصال ً نگران شوىد؛
کلمه موردنظر ،مى توانىد معناى آن را ببىنىد .دبىر
زىرا با مراجعه به جدول لغات پاىان کتاب و پىدا کردن ٔ
در همىن زمان چگونگى پىدا کردن ىک کلمه را از جدول پاىان کتاب براى دانش آموزان توضىح مى دهد.
همه گروه ها و راهنماىى هاى الزم و کسب اطمىنان
اىن مرحله با نظارت دقىق دبىر و سرکشى به ٔ
از اىنکه تقرىباً بىشتر دانش آموزان ،ترکىب ها را معنا کرده اند ،به پاىان مى رسد.
ب) تصحىح معنای ترکىب ها :اىن بخش از تدرىس مفاهىم نىز اهمىت وىژه اى دارد و اگر به
عمده ىادگىرى و آموزش انجام شده است و دانش آموزان در حل
طور کامل و صحىح صورت گىردٔ ،
شىوه
ساىر تمرىن ها به وىژه تمرىن «انس با قرآن در خانه» مشکلى نخواهند داشت .تصحىح جدول به ٔ
زىر انجام مى شود.
از ىکى از دانش آموزان مى خواهىم تا اولىن عبارت را همراه با معناىى که نوشته است ،بخواند.
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هر دانش آموز باىد عبارت قرآنى را با دقت ،حوصله و صحىح بخواند .نباىد تصور کرد که در اىن هنگام
که مفاهىم ،تدرىس و تمرىن مى شود ،صحىح خواندن متن عبارت قرآنى اهمىت ندارد بلکه کامال ً برعکس،
دانش آموزان باىد عمال ً بىاموزند که همىشه قرآن و عبارات قرآنى را صحىح و تاحد ممکن ،زىبا بخوانند.
از اىن رو ،اگر عبارت غلط خوانده شود ،تذکر مى دهىم که دانش آموز ىک بار دىگر عبارت را با دقت
بخواند ىا به شىوه هاى مناسب دىگرى که قبال ً توضىح داده شده است ،رفع اشکال مى کنىم .پس از آن
که عبارت قرآنى به طور صحىح خوانده شد ،از همان دانش آموز مى خواهىم تا معناىى را که قبال ً نوشته
است ،بخواند .اگر معنا صحىح باشد ،با تشکر از اىن دانش آموز و کمى مکث و گرفتن تأىىد از ساىر
ترجمه خود را
دانش آموزان چند لحظه فرصت مى دهىم که اگر دانش آموزى نىازمند تصحىح است،
ٔ
ترجمه صحىح،
تصحىح کند .در اىن قسمت ،باىد به نحوى عمل شود که دانش آموزان منتظر شنىدن
ٔ
از زبان معلم نباشند بلکه هنگام شنىدن ترجمه از زبان دوست خود ،دقت کرده و در تشخىص درستى
ىا نادرستى آن به طور فعال شرکت کنند .از اىن رو معلم باىد با حوصله به دانش آموزان فرصت دهد که
ترجمه اىن ترکىب دارند ،بىان کنند و تا حد ممکن از ساىر دانش آموزان بخواهد
درباره
هرگونه سؤالى
ٔ
ٔ
شىوه عمل ،بر اعتماد به نفس دانش آموزان مى افزاىد و
که به پرسش هاى دوستان خود پاسخ دهند .اىن ٔ
مانع گفت وگوهاى نابجاى دانش آموزان با ىکدىگر و شلوغى کالس مى شود.
ترجمه ارائه شده صحىح ىا کامل نباشد ،از دانش آموزى که آن را بىان کرده است ،به خاطر
اگر
ٔ
خواندن صحىح عبارت قرآنى ىا آن بخش از ترجمه اش که صحىح بوده است تشکر مى کنىم و از دانش آموز
ترجمه خود را بخواند .اىن کار با پرسش و پاسخ از دانش آموزان ادامه پىدا مى کند
دىگرى مى خواهىم تا
ٔ
ترجمه آن را مى خواند و به روش
تا پاسخ صحىح روشن شود .آن گاه دانش آموز دىگرى عبارت دوم و
ٔ
همه عبارات اىن جدول پاىان پذىرد.
گفته شده عمل مى شود تا ٔ
چند تذکر مهم
در تکمىل و تصحىح جدول ترکىب ها نکات مهمى وجود دارد که در اىنجا به
برخى از آنها اشاره مى شود.
اول :دبىر محترم نباىد به هىچ وجه ترجمه عبارت ها و ترکىب هاى قرآنى
زمىنه ىادگىرى صحىح را
را به دانش آموزان دىکته کند .اىن روش نادرست نه تنها ٔ
فراهم نمى آورد بلکه مانع عالقه مندى دانش آموزان به درک و فهم قرآن کرىم مى شود.
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دوم :گاهى براى درک روشن تر معناى تحت اللفظى باىد کلماتى اضافه شود.
کلمه «را» ىا افعال ربطى مانند «است،
برخى از اىن کلمه ها بىشتر تکرار مى شوند؛ مانند ٔ
هستم ،هستى »… ،دبىر محترم باىد ضمن اطمىنان دادن به دانش آموزان که ننوشتن
اىن گونه کلمه ها غلط به حساب نمى آىد ،به تدرىج موارد کاربرد آنها را به اىشان بىاموزد.
سوم :براى آموزش مفاهىم ،ترکىب ها و عباراتى انتخاب شده است که پس از
ترجمه تحت اللفظى ،معنا و مفهوم آنها روشن و مشخص مى شود ولى با وجود اىن ،برخى
ٔ
از آنها چنىن نىست .مفهوم اىن گونه ترکىب ها با پرسش از دانش آموزان باىد براى آنها
روشن شود؛ مثال ً در ترکىبى آمده است؛ «فى الس ِ
ماء ِر ۡز ُقکُم»؛ دانش آموزان معنا مى کنند
َّ
ۡ
ِ
ِ
روزى شماست» ،ولى ممکن است برخى از آنها ىا
روزى شما» ىا «در آسمان
«در آسمان
حتى همه متوجه منظور اىن عبارت نشوند؛ از اىن رو ،مثال ً از دانش آموزان سؤال مى کنىم:
ِ
روزى شما در آسمان است» ىعنى چه؟ ممکن است برخى از آنها پاسخ هاىى
«بچه ها،
بدهند .آنها را تشوىق کرده و در صورت نىاز ،اىن پاسخ ها را تکمىل و تصحىح مى کنىم.
چهارم :گاهى برخى از ترکىب ها ىا عبارات ،براى طرح ىک تذکر اخالقى ىا
اعتقادى بسىار مناسب است و معلم تشخىص مى دهد که خوب است نکته اى در اىن باره
بىان کند .اىن خوب است؛ به شرط آنکه اوالً ،توضىحات معلم از ىکى دو دقىقه بىشتر
طول نکشد (که هم دانش آموزان خسته نشوند و هم وقت فعالىت هاى اصلى تر گرفته
نشود)؛ ثانىاً ،اىن موارد زىاد نباشد .در صورتى که دبىر محترم در ذىل هر عبارت ،به بىان
مالحظات تفسىرى و … اقدام کند ،غرض اصلى درس نقض خواهد شد.
پنجم :دانش آموزان در دروس اولىه ،معموال ً در معنا کردن ضماىر ىا حروف اضافه
ترجمه صحىح و پرهىز
دچار اشتباه مى شوند .اىن امر طبىعى است و تا دستىابى آنان به
ٔ
آنان از جابه جا معنا کردن کلمات باىد حوصله کرد .گاهى نىز مى توان در حىن انجام دادن
مرحله تصحىح جدول ،مثال ً ىک ضمىر (مانند هُم ىا کُم) را که دانش آموزان در معناى آن
ٔ
دچار اشتباه مى شوند ،با اسم هاى مختلف ترکىب کرد تا آنان به طور دسته جمعى و شفاهى
معناى آنها را بىان کنند .به کار بردن اىن شىوه ها هم موجب رفع خستگى دانش آموزان
مى شود و هم معناى کلمات پرکاربرد را در ذهن آنان تثبىت مى کند.
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 ٣ــ حل تمرىن قواعد ساده :اىن تمرىن که در برخی از دروس آمده است ،به بىان برخى قواعد
ساده و پرکاربرد مفاهىم اختصاص دارد .باىد توجه کرد که درس قرآن در مقام بىان قواعد صرفى ىا نحوى
برعهده درس عربى است .از اىن رو ،اىن گونه قواعد پىش
زبان عربى نىست؛ زىرا بىان اىن گونه مطالب
ٔ
از آن که در درس عربى طرح شوند ،در درس قرآن مورد استفاده و تمرىن قرار نمى گىرند .البته برخى از
قواعد مانند شناخت کلمات هم خانواده که بسىار ساده است ،با توجه به تواناىى دانش آموزان در تشخىص
دوره ابتداىى و در درس فارسى کسب شده) در اىن درس گنجانده شده است.
اىن گونه کلمات (که در ٔ
روش کلى انجام دادن اىن تمرىن مانند دو تمرىن قبلى است .در حل اىن تمرىن ،توجه به اىن نکته
مشاهده الگوى ارائه
قاعده موردنظر بپردازد بلکه دانش آموزان با
ضرورى است که معلم نباىد به بىان
ٔ
ٔ
شده ،تمرىن را حل مى کنند و معموال ً موضوع آن قدر ساده است که اىن کار به راحتى و با توجه به الگو،
انجام مى گىرد .البته در صورتى که معلم در پرسش هاى شفاهى ىا کتبى از اىن تمرىن سؤال کند ،حتماً
باىد در امتحان نىز مانند کتاب ىک الگو ارائه دهد و آن گاه سؤال موردنظر را طرح کند.
پس از پاىان تدرىس مفاهىم ،براى انجام دادن تکلىف مفاهىم که عمدتاً شامل بخش دوم (ب)
تکلىف «انس با قرآن در خانه» است ،به دانش آموزان تذکر مى دهىم.
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روش آموزش موضوعات شناخت قرآن

درباره اهداف مباحث شناخت براى
1ــ قبل از آغاز تدرىس بخش شناخت قرآن ،دبىر محترم
ٔ
فلسفه طرح مباحث مختلف شناخت
دانش آموزان توضىحات الزم را بىان مى کند تا آنان با اهداف و
ٔ
آشناىى الزم را پىدا کنند.
2ــ دبىر محترم ،روش تدرىس بخش شناخت را به طور مختصر براى دانش آموزان بىان مى کند.
3ــ در آغاز تدرىس هر موضوع ،دبىر محترم توضىحات مختصرى مى دهد و گاهى نىز به تشخىص
خود ،قسمتى از متن را مى خواند.
 4ــ متن شناخت توسط ىک نفر از دانش آموزان خوانده مى شود (طورى برنامه رىزى شود که
دانش آموزان براى خواندن مباحث به طور تصادفى انتخاب شوند).
درباره آن ،به گفت وگو
 5ــ پس از خواندن متن ،مى توان با طرح سؤاالت واگرا ،با دانش آموزان
ٔ
پرداخت و از طرىق بارش فکرى ،به سؤاالت آنان پاسخ داد.
  6ــ مى توانىد از دانش آموزان بخواهىد که براى تکمىل مباحث شناخت ،پژوهشهای دسته جمعى
درباره آن به گفت وگو بپردازند.
ىا انفرادى انجام دهند و در فرصت هاى پىش آمده در کالس
ٔ
زمىنه انس بىشتر
 7ــ تشوىق کردن دانش آموزان به فعالىت هاى قرآنى خارج از کالس مى تواند ٔ
آنها را با قرآن کرىم فراهم آورد.
درباره تصاوىر موجود در کتاب گفت وگو کنند؛ شما نىز توضىحات
    8ــ از دانش آموزان بخواهىد
ٔ
زمىنه پژوهش را براى آنان فراهم آورىد.
آنها را کامل کنىد ىا ٔ
درباره موضوعات شناخت ،مطالعات خارج از کتاب و
تذکر :بسىار مناسب است دبىر محترم
ٔ
تکمىلى داشته باشد.
روش ارزشىابى پىشرفت تحصىلى

دوره متوسطه به دو صورت مستمر و پاىانى
پرسش و ارزشىابى درس قرآن مانند ساىر دروس ٔ
نامه مصوب شوراى عالى آموزش و پرورش ،پرسش و ارزشىابى مستمر در
انجام مى شود .مطابق آىىن ٔ
بخش قرائت ،به صورت شفاهى و در بخش مفاهىم با تشخىص معلم مى تواند به هر دو صورت شفاهى ىا
شىوه
کتبى انجام شود و ارزشىابى پاىانى قرائت به صورت شفاهى و مفاهىم به صورت کتبى خواهد بودٔ .
اىن ارزشىابى در دو بخش مستمر و پاىانى به صورت زىر است.
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پرسش و ارزشیابی مستمر
الف) قرائت :براى ارزشیابی مستمر از شىوه هاى مختلف مى توان بهره جست که نمونه اى از
آنها به شرح زىر توصىه مى شود.
جلسه بعد ،از دانش آموزان پرسش مى شود( .ضمن پرسش از بخش های
1ــ آىات هر درس در
ٔ
مختلف انس با قرآن در خانه)
2ــ هر دانش آموز حدود یک سطر از صفحات قرآنی داخل یا خارج از کتاب مى خواند تا از
تعداد بىشترى پرسش شود.
3ــ سعى شود ابتدا افرادى که تسلط بىشترى بر قرائت دارند و سپس دىگران ،بخوانند.
نمره قرائت از 20
نمره ارزشیابی درس قرآن به قرائت تعلق دارد ،ولى بهتر است ٔ
  ٤ــ نىمى از ٔ
منظور گردد و سپس ،در پاىان نىم سال با  20نمره مفاهىم معدل گىرى شود.
  ٥ــ درصورتى که نمره از  20منظور مى شود ،براى هر اشتباه روخوانى ىک امتىاز کسر شود،
ولى اگر دانش آموز قبل از تذکر معلم ،اشتباهش را تصحىح کند امتىازى از او کسر نشود.
٦ــ اگر در ىک کلمه چند حرکت و عالمت ىکجا اشتباه شود؛ فقط ىک اشتباه محسوب مى شود.
همچنىن در صورت تکرار ىک نوع اشتباه نىز فقط ىک امتىاز کسر مى شود.
  ٧ــ به هر دانش آموزى که آىات درس را با صوت زىبا و شبىه نوار ىا با تلفظ صحىح حروف
خاص عربى بخواند ىا برخى از آىات دروس را حفظ کند ،حداکثر دو امتىاز تشوىقى تعلق مى گىرد.
 ٨ــ هر دانش آموزى که در تقوىت ِ
ِ
گروهى خود به طور مؤثر تالش نماىد ىا آىات درس
قرائت هم
را خوش نوىسى ،تذهىب و نقاشى کند ،به عنوان بخشى از فعالىت خارج از کالس امتىاز مى گىرد.
٩ــ براى تشوىق بىشتر دانش آموزانى که به طور چشمگىر و فوق العاده تالش مى کنند ،مناسب
شىوه مناسب
است که در صورت امکان ،جواىزى از سوى مدرسه ىا اولىاى دانش آموزان فراهم شده و به ٔ
ىا در مراسمى خاص به آنان اهدا شود .البته باىد به تالش افراد ضعىف تر نىز مانند تالش افراد ممتاز
کامال ً توجه داشت و آنان را نىز تشوىق کرد .به طور کلى ،مبناى نمره و تشوىق باىد فعالىت و پىشرفت هر
دانش آموز متناسب با توان و استعداد خود او باشد.
ب) مفاهىم :پرسش هاى مستمر بخش مفاهىم نیز براساس انس با قرآن در خانه انجام مى شود.
جلسه مربوط،
در پاىان تدرىس مفاهىم ،انجام تمرىن در خانه را به دانش آموزان ىادآورى مى کنىم و در
ٔ
شىوه مناسب کنترل مى شود .البته اىن کنترل نباىد آن چنان سخت
چگونگى انجام دادن اىن تکلىف به ٔ
و اضطراب آور باشد که دانش آموزان را به انجام دادن غىراصولى اىن تمرىن (مانند نوشتن از روى
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ساىرىن ىا موارد مشابه دىگر) وادارد و نه آن چنان همراه با بى توجهى باشد که با دانش آموزان منضبط و
غىرمنضبط ىکسان برخورد شود .معلمان محترم باىد با دراىت و تدبىر ،دانش آموزان را ــ به وىژه کسانى
را که کم توجهى مى کنند ــ به انجام دادن اىن کار در خانه تشوىق کنند.
پس از بررسى تکلىف دانش آموزان ،عبارات قرآنى «انس با قرآن در خانه» از آنها پرسش مى شود.
اىن کار را به شىوه هاى مختلفى مى توان انجام داد؛ مثال ً ممکن است از دانش آموزى خواست که ىک
عبارت را از روى کتابى که
ترجمه عبارت در زىر آن نوشته نشده است ،بخواند و ترجمه کند ،ولى به نظر
ٔ
ترجمه مربوط به آن را که قبال ً نوشته است ،از روى کتاب
مى رسد بهتر باشد هر دانش آموز ،عبارت و
ٔ
خودش بخواند .در اىنجا چند نکته قابل توجه است.
1ــ صحىح خواندن عبارت قرآنى اهمىت دارد و معلم براى دانش آموزان توضىح مى دهد که
صحت قرائت ،نمره و امتىاز دارد.
ترجمه دانش آموز ،شبىه ترجمه هاىى باشد که معموال ً در بخش آموزش مفاهیم مى نوىسند
2ــ اگر
ٔ
(تحت اللفظى) و همچنىن صحىح باشد ،تشوىق مى شود .معلم براى کسب اطمىنان از مىزان تواناىى
دانش آموز ،مى تواند از برخى ترکىب ها ىا کلمات همىن عبارت به طور شفاهى از او سؤال کند؛ مثال ً
عبارت موردنظر چنىن بوده است« :و من ىشکُر ِفَانَّما ىشکُر ِلن ِ
فسه ی» پس از آنکه دانش آموز ترجمه
َ ُ َ
َ َ َ
عبارت را خواند ،معلم مى گوىدِ « :لن ِ
فسه ی» ىعنى چه؟ ىا مثال ً ادامه مى دهد« :اىن ترکىب از چند کلمه
َ
تشکىل شده است و هرىک به چه معناست»؟ در اىن قسمت معلم مى تواند از برخى ترکىب ها ىا کلماتى که
ترجمه
در بخش مفاهیم همىن درس ىا حتى درس هاى قبل آمده است نىز پرسش کند .اگر دانش آموز در
ٔ
عبارات قرآنى تالش کافى نکرده باشد ،معموال ً در پاسخ دادن به پرسش هاى شفاهى موفق نخواهد بود.
به هر حال ،با طرح چند پرسش ،دانش آموز مورد ارزىابى قرار مى گىرد و ضمناً هرىک از عبارت هاى
ترجمه خود را در صورت نىاز تصحىح کنند.
اىن بخش ترجمه مى شود و ساىر دانش آموزان مى توانند
ٔ
همه عبارات اىن بخش تمام شود.
اىن کار ادامه مى ىابد تا ٔ
3ــ در پرسش و پاسخ عبارات قرآنى اىن بخش ،باىد نکاتى را که در تصحىح ترکیب های بخش
ترجمه عبارات جد ًا پرهىز شود،
آموزش مفاهیم بىان شد ،رعاىت کرد؛ مثال ً الزم است از دىکته کردن
ٔ
ترجمه هاى صحىح پس از بىان دانش آموز ،مجدد ًا توسط معلم بازگو نشود بلکه دانش آموزان با دقت
تقدم و
در آنچه دوستشان مى گوىد ،خود اىن کار را انجام دهند .البته طبىعى است گاهى دانش آموزانّ ،
تأ ّخر دارند که معلم با تدبىر الزم مشکل را حل مى کند.
از آنجا که پرسش هاى شفاهى به شىوه هاى مختلفى انجام مى پذىرد ،لزومى ندارد براى نمره ىا
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امتىاز دادن به دانش آموزان الگو و بارم بندى خاصى ارائه شود بلکه معلم مى تواند با توجه به مىزان تواناىى
دانش آموزان ،نمره اى از  20به آنان بدهد .به وىژه از آنجا که همىشه پرسش مفاهىم با خواندن آیات و
عبارات قرآنى همراه است ،اىن نمره مى تواند بىانگر مىزان تواناىى قرائت و مفاهىم دانش آموزان باشد.
به اىن ترتىب ،هم تکلىف بخش مفاهىم درس قرآن حل مى شود و هم تواناىى دانش آموزان ارزىابى
مى گردد .توصىه مى شود پس از تدرىس و پرسش دو ىا سه درس ،دبىر محترم از دانش آموزان ىک
امتحان کوتاه و ساده از مفاهىم اىن چند درس به صورت کتبى بگىرد .اىن امتحان کتبى چند فاىده دارد؛
شىوه امتحان
از جمله اىن که در ىادآورى دروس ،تقوىت تواناىى دانش آموزان ،انس و آشنا کردن آنها با ٔ
همه دانش آموزان و… مفىد است.
کتبى مفاهىم ،ارزىابى نسبتاً دقىق ٔ
همه نمراتى است
نمره مستمر دانش آموزان لزوماً معدل ٔ
نکتۀ مهم :اىنکه نباىد تصور شود که ٔ
که در طول ىک نىم سال گرفته اند .معلم مى تواند با توجه به روند پىشرفت اىشان ،تنها نمرات بهتر آنها
را ّمدنظر قرار دهد.
ارزشیابی فعالىت هاى خارج از کالس
نمره مستمر دانش آموزان
همان طور که مى دانىد ،مطابق آىىن ٔ
نامه امتحانات ،حداقل پنج نمره از ٔ
به فعالىت هاى خارج از کالس آنها اختصاص دارد .برخى از اىن فعالىت ها در بخش ارزشیابی کتاب
دوره راهنماىى (کد  )1008/٢بىان شده است.
مبانی و روش آموزش قرآن ٔ
ارزشیابی پایانی
متوسطه اول براساس ده نمره قرائت به صورت شفاهی و ده نمره
دوره
ٔ
آزمون پایانی درس قرآن در ٔ
مفاهیم به صورت کتبی است .امتحان پایانی شفاهی در زمان امتحان های شفاهی و امتحان کتبی با درج
در جدول امتحان های کتبی در زمان مربوط با توجه به توضیحات ذیل برگزار می شود.
اول ــ قرائت
بخش ّ
١ــ در آزمون قرائت ،از هر دانش آموز سه پرسش می شود .دانش آموزان در هر پرسش حدود
سه سطر از آیات قرآن کریم را می خوانند .دو پرسش از سه پرسش مذکور از آیاتی که در کتاب درسی در
بخش قرائت جلسات آمده و یک پرسش نیز از صفحاتی که جزء تکلیف انس با قرآن در خانه و خواندن
روزانه قرآن کریم بوده است.
ٔ
ِ
ات» یا مرکب (با اتصال) مانند «ا َّن الل َّٰه»،
کلمه ساده (بدون اتصال) مانند َ«و َج ّن ٌ
٢ــ به ازای هر ٔ
رض» یا «ع ِملُ ّ ِ ِ
ال ِ
کلمه
ِ«فی ۡ َ
واالصالحات» که غلط خوانده شود ،نیم نمره کسر می شود .ممکن است در این ٔ
َ
ساده یا مرکب ،یک یا چند غلط اتّفاق افتد ،در این صورت نیز همان نیم نمره کسر می شود.
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تبصره :با تشخیص معلم در صورت مفید بودن تذکر ،می توان از دانش آموز خواست که با
مجدد ،غلط خود را تشخیص و تصحیح کند .در صورتی که دانش آموز در بار دوم ،غلط خود
خواندن ّ
را تصحیح کند ،هیچ نمره ای کسر نمی شود.
٣ــ اگر قرائت دانش آموز ،با تکرار ،برگشت و مکث زیاد همراه باشد ،در مجموع یک تا دو نمره
کسر می شود .شرایط خاص دانش آموزان استثنایی یا دارای لکنت زبان باید مورد توجه قرار گیرد.
٤ــ اگر دانش آموز آیات را شبیه به قرائت لوح فشرده (تحقیق یا ترتیل) بخواند یا تلفظ صحیح
حروف خاص عربی را رعایت کند یا حدود نیم صفحه از آیات قرآن یا پیام های قرآنی را از حفظ باشد،
نمره قرائت او اضافه می شود.
در مجموع یک تا
دونمره تشویقی به ٔ
ٔ
٥ــ از قواعد روخوانی ،پرسش نمیشود؛ زیرا رعایت این قواعد فقط در حین قرائت ،کفایت میکند.
٦ــ سعی شود با اتخاذ تدابیر مناسب از اضطراب دانش آموزان هنگام آزمون ،کاسته شود؛ برای
مثال ،می توان بیش از پرسش ،به هر دانش آموز چند دقیقه فرصت داد تا آیات آزمون قرائت خود را
مرور کند.
٧ــ خوب است در صورت امکان ،هنگام آزمون قرائت ،کتاب دانش آموز را از او گرفت و
اشتباهات او را روی کتابش عالمت زد تا در صورت نیاز ،دانش آموز با این اشتباهات آشنا شود و در
اصالح آنها بکوشد.

بخش دوم ــ مفاهىم

پىشنهاد مى شود بارم بندى سؤال هاى بخش مفاهىم (امتحان کتبی) برمبنای ده نمره به صورت
زیر منظور شود:
معنای کلمات  ١نمره ،معنای ترکیب ها  ٤نمره ،معنای عبارات  ٤نمره ،قواعد ساده  ١نمره.
ارائه الگو (مانند
در صورت طرح سؤال از قواعد (الگوى قواعد مفاهىم) ،اىن پرسش ها باىد با ٔ
آنچه در کتاب درسى آمده است) همراه باشد.
بدیهی است با تشخیص دبیر محترم این الگوی نمره دهی می تواند با تغییراتی نیز همراه باشد.
برخی از نکات مهم که باید در تصحیح اوراق مربوط به مفاهیم ّمدنظر باشد.
مصحح
برگه کلىد تصرىح شود که «نظر
ّ
تهىه کلىد سؤاالت طراحى شده ،در باالى ٔ
١ــ پس از ٔ
محترم در صحىح ىا غلط بودن پاسخ دانش آموزان صائب است» تا از پاسخ هاى صحىح دانش آموزان
که لزوماً مانند کلىد سؤاالت نىست ،نمره اى کسر نشود.
2ــ متن سؤال ها به خصوص کلمات و عبارات قرآنى (عربى) ،واضح و با اعراب کامل ــ مانند
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کتاب درسى ــ نوشته شود و قبل از تکثىر ،بازبىنى و اصالح الزم به عمل آىد.
ترجمه لغت ىا عبارت از فارسى به عربى طرح نشود.
 3ــ هىچ گونه سؤالى به صورت
ٔ
4ــ توزىع سؤال ها به نسبت دروس مختلف ،متعادل و متناسب باشد.
5ــ از طرح سؤال هاى داراى نکته هاى وىژه ،ترکىب ها و عبارات مبهم ،مطالب پاورقى ىا عبارات
حد امکان خوددارى شود.
کم کاربرد در کتاب درسى ،تا ّ
مصححان محترم اوراق ،از مىان دبىرانى انتخاب شوند که
6ــ طراح سؤال هاى آزمون نهاىى و
ّ
در سال تحصىلى جارى ،کتاب آموزش قرآن را تدرىس کرده اند.
نمره کامل را خواهد
7ــ مبنا در پاسخ دانش آموزان،
ٔ
ترجمه تحت اللفظى است و چنىن ترجمه اى ٔ
نمره کامل را خواهد داشت.
داشت .درصورتى که ترجمه ،روان و صحىح ارائه شده باشد ،نىز ٔ
ترجمه تحت اللفظى آنهاست ،از اىن رو،
 8ــ مهم ترىن گام در تواناىى درک معناى عبارات قرآنى،
ٔ
اگر دانش آموز برخى از کلمه ها ــ مانند «را» ،فعل هاى ربطى (است ،هستم )…،و… را در ترجمه
ننوىسد ،نمره اى از او کسر نمى شود.
9ــ درصورتى که دانش آموز حروف اضافه را به شکل معناى اولىه و اصلى آنها معنا کند ،صحىح
است؛ هر چند که در عبارت مورد سؤال ،ممکن است بهتر باشد آن حرف به صورت دىگرى معنا شود؛
ٔ ِ
نامکُم ِبال َّل ۡى ِل وال َّن ِ
مانند حرف
هار» که بهتر است «در» معنا شود ولى اگر
اضافه «بـ  » در عبارت « َم ُ ۡ
َ
اضافه ِ«من» که هرجا «از» معنا
دانش آموز «به» معنا کند ،نمره اى از او کسر نمى شود .همچنىن ،حرف
ٔ
شود ،صحىح محسوب مى شود.
10ــ اگر دانش آموز ،یک فعل را که به هر دلىل در کتاب درسى به دو صورت معنا شده است،
نمره کامل را خواهد گرفت .براى مثال ،براى افعالى که گاهى به تناسب
به هرىک از دو معنا بنوىسدٔ ،
جمله ،ماضى و گاهى مضارع معنا مى شوند ،هر دو معنا صحىح است؛ ىا اگر فعل مضارع در جمله اى
به صورت مضارع اخبارى ىا التزامى معنا شود ،صحىح است و نمره اى از دانش آموز کسر نمى شود.
١١ــ درصورتى که فعل مفردى ،جمع ىا برعکس معنا شود ىا فعل ماضى به صورت مضارع ىا
نمره مربوط به آن کلمه کسر مى شود.
برعکس معنا شود ،فقط نىمى از ٔ
ترجمه ترکىب ها و عبارت ها به هر مىزان که از آن ترکىب ىا عبارت معنا شده است ــ هر
١٢ــ در
ٔ
چند کامل نباشد ــ همان مقدار نمره تعلق مى گىرد.
١٣ــ فعل مفردى که فاعل آن ،اسم ظاهر و جمع است ،اگر به جاى جمع ،مفرد معنا شود،
صحىح به حساب مى آىد و نمره اى کسر نمى شود؛ مانند فَسجد الۡم ِ
الئ َک ُة :پس سجده کرد فرشتگان.
َ ََ َ
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زمان بندی تدریس دروس

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

حوزه تعلىم و تربىت اسالمى مورد توجه بوده ،آداب تعلىم و تربىت
ىکى از مباحثى که از دىرباز در
ٔ
است .1رعاىت اىن آداب در هر درس بر معنوىت و تأثىر آموزش مى افزاىد و طبعاً در خصوص درس
قرآن ،اهمىت و جاىگاه وىژه اى دارد .دبىر قرآن مى تواند با توجه و عمل به نکات ذىل که در چند بخش
ارائه شده است ،بر توفىقات خود بىفزاىد.2
َم ۡن ن َ َصب نَـ ۡف َس ُه ِلل َّن ِ
اس ِا َماماً
َ
الف) وىژگى ها و خصلت هاى شخصى :وجود خصلت هاى نىکو در فرد ،او را محبوب
دىگران مى سازد .اىجاد عالقه مىان متربّى و مربى زمىنه را براى تربىت و تأثىرپذىرى فراهم مى کند .معلم
قرآن باىد در کسب کماالت فردى بکوشد و دانش آموزان خود را از ىک الگو و مربى موفق بهره مند
سازد .در اىن بخش ،به بىان پاره اى از مهم ترىن اىن وىژگى ها مى پردازىم .اىن نکات بىشتر ناظر به شأن
شخصى فرد است؛ اعم از آنکه معلم باشد ىا نباشد.
ِ ِ
ثت
1ــ درون ٔ
ماىه اىمان ،اخالق نىکوست؛ همان طور که از پىامبر اکرم نقل شده است «انّى بُع ُ
ِل ُ ِت ِ ّمم َم ٰک ِارم ۡال َخال    ِق» از اىن رو ،امورى همچون سادگى و آراستگى ،نظم و انضباط ،گشاده روىى
َ
َ
و خوش خلقى ،گذشت و فداکارى ،اقتدار و مهربانى ،صبر و بردبارى ،فداکارى و دلسوزى هرچه
بىشتر وجود شخص را آکنده ساخته باشد ،زمىنه را براى دستىابى او به توفىقات بىشتر فراهم مى آورد.
2ــ برخوردارى از برخى تواناىى ها ىا مهارت هاى شخصى مانند مهارت در ىکى از رشته هاى
ورزشى ىا هنرى ،علمى… موجب تکرىم و تعظىم معلم در چشم دانش آموزان مى شود و اىن امر بر
تأثىرپذىرى اىشان از شخصىت معلم مى افزاىد.
3ــ عمل به آداب و رفتارى که از سوى اولىاى دىن توصىه و تأکىد شده است؛ مانند :داشتن
وضو در طول شبانه روز به وىژه در کالس درس ،آغاز کردن کارها با نام خدا و ذکر سالم و صلوات بر
روزانه قرآن کرىم ،رعاىت
ائمه معصومىن علىهم السالم تالوت
ٔ
انبىا و اولىاى الهى به وىژه پىامبر اکرم و ٔ
آداب اسالمى پىش از خواب و…  .
4ــ ىاد خدا ،توکل بر او ،امىد به فضل و رحمت الهى ،تمامى خىرها و توفىقات خود را از سوى
1ــ مشهورترین کتاب در این باب «منیة المرید فی آداب المفید و المستفید» اثر گرانقدر شهید ثانی (ره) است که توسط سیدمحمدباقر

حجتی با عنوان «آداب تعلیم و تربیت در اسالم» به فارسی ترجمه شده است.

2ــ مطالب این بخش برگرفته از تجارب برخی معلمان موفق همچنین کتاب های «تربیت آسیب زا» نوشت ٔه دکتر عبدالعظیم کریمی و

«آداب تعلیم و تربیت در اسالم» است.
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خدا دانستن و سپاس و ستاىش دائمى خدا ،بذر محبت به خدا را در وجود انسان شکوفا مى سازد،
طىبه توحىد را به بار مى نشاند و انسان را از درون به آرامش و کمال رهنمون مى شود و بدىهى
شجره ٔ
ٔ
است که هر انسان موفق به اىن دستماىه نىازمند است.
ب) رفتار و آداب تربىتى :ىک معلم غىر از وىژگى هاى شخصى ،به عنوان معلم و در مقام
تعلىم و تربىت باىد از وىژگى هاىى برخوردار باشد که او را در اىن امر موفق سازد .منابع دىنى ما آکنده
از اىن گونه معارف است که در اىنجا به برخى از مهم ترىن آنها اشاره مى شود.
دوره نوجوانى در اوج تأثىرپذىرى است.
1ــ محبت ورزى و خوش رفتارى :دانش آموز در ٔ
او باىد معلم خود را دوست داشته باشد تا از او الگو پذىرد .اگر مى خواهىد محبوب باشىد ،باىد محبت
بورزىد .عالقه و محبت معلم به دانش آموز ،خارهاى وجود او را به گل تبدىل مى کند .معلمى مى تواند
زمىنه هداىت دانش آموزان را فراهم آورد که آنها را همچون فرزندان خود دوست بدارد و تا حد ممکن
ٔ
به وىژگى ها و شراىط خاص هرىک توجه داشته باشد.
چنىن معلمى به دانش آموزان احترام مى گذارد و از کلمات و لحن محبت آمىز استفاده مى کند.
عصبانىت معلم ،دانش آموزان را ناخشنود مى کند و باعث دورى آنها از معلم و دورى از درس قرآن
مى شود؛ بنابراىن ،در هىچ شراىطى فرىاد کشىدن معلم سزاوار نىست.
روحىه خوش رفتارى را تقوىت مى کند:
توجه همىشگى به آىه هاى زىر،
ٔ
بقره 83
٭ َو قولوا ِللنّٰ ِاس ُحسنًا
ِ
ِ
ِ
العافىن َع ِن ال ّن ِ
آل عمران 134
نىن
ىظ َو
مىن الۡ َغ َ
٭ َوالْکاظ َ
اس َوالل ُّٰه ىُح ُّب الۡ ُمحس َ
َ
نحل 127
ک ِا ّل ِبالل ِّٰه
اص ِبر َو ما َص ۡب ُر َ
٭ َو ۡ
2ــ امىدوارى به لطف خدا و امىد دادن به آن :مؤمن همىشه به لطف خدا امىدوار است.
دانش آموزان را به لطف و رحمت همگانى و همىشگى خدا امىدوار کنىد و با بىان خاطرات ،داستان ها،
اشعار و ضرب المثل هاى زىبا آنها را با نمونه هاىى از اىن الطاف بى کران الهى آشنا سازىد تا شاهد آثارى
چون شادابى ،نشاط و تحرک در اىشان باشىد.
3ــ عدل ورزى و پرهىز از تبعىض :توجه و محبت معلم به دانش آموزان باىد عادالنه و حساب
عالقه قلبى بىشترى به
برجسته برخى دانش آموزان،
شده باشد .شاىد معلم تحت تأثىر رفتار و شخصىت
ٔ
ٔ
آنان داشته باشد ولى باىد نگاه و رفتار خود را به طور عادالنه مىان آنها تقسىم کند.
نوجوانان به دلىل پاکى و لطافت روح ،هىچ گونه رفتار دوگانه اى را برنمى تابند .برخوردهاى
تبعىض آمىز مانند صحبت کردن در گوشى ىا توجه بىش از حد به ىکى از دانش آموزان ،آثار منفى زىادى
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سوءظن ىا حسادت دانش آموزان دىگر را برانگىزد .حتى اگر زمانى از برخورد
دارد و ممکن است
ّ
حد امکان کاهش داد.
متفاوت گرىزى نىست ،باىد تبعات آن را تا ّ
4ــ تقوىت اعتماد به نفس :نوجوانان براى دستىابى به شخصىتى متعادل و ارزشمند نىازمند اعتماد
روحىه اعتماد
به نفس اند .ىک مربى توانا ،با برجسته کردن کردار و صفات خوب دانش آموزان ،در آنها
ٔ
به نفس پدىد مى آورد و با تغافل عالمانه از کاستى ها و لغزش هاى اىشان ،به آنها ع ّزت و کرامت مى بخشد.
اظهار بى اعتمادى به ىک دانش آموز ،احساس نامطلوبى در او اىجاد مى کند و اعتماد و پذىرش
روحىه او را
او را نسبت به معلم کاهش مى دهد .منسوب کردن خصلتى بد به ىک دانش آموز ،واقعاً
ٔ
درهم مى رىزد و ممکن است در دراز مدت ،همان خصلت را در او پدىد آورد.
حد امکان چشم پوشى
باىد به دانش آموزان حسن ظن داشت و آن را بىان کرد؛ از خطاهاى آنها تا ّ
کرد و آنها را به راستى و درستى تشوىق نمود.
پ) رفتار و آداب آموزشى :انجام دادن هر کارى با آداب و آىىن خاص همراه است .هرچه
آن کار ارزشمندتر و مقدس تر باشد ،توجه به اىن آداب ضرورى تر است .براى مثال ،اعمال عبادى که به
تقرب به خدا انجام مى شود ،آىىن و آداب خاصى دارد .از جمله کارهاى بسىار ارزشمند و مقدس
قصد ّ
از نظر اسالم ،تعلىم و تربىت است؛ از اىن رو ،همىشه اىن امر با آداب خاصى انجام شده است .توجه
به اىن آداب بر ماهىت معنوى و عبادى تعلىم و تعلم و آثار تربىتى آن مى افزاىد .در اىن قسمت ،برخى از
مهم ترىن اىن آداب بىان مى شود.
1ــ رعاىت آداب ظاهرى و باطنى :خوب است هر کارى به وىژه کالس درس را با نام و ىاد خدا و
ِ
الـرحىمِ » و ذکر سالم و صلوات بر پىامبر اکرم و خاندان پاک او آغاز کنىم.
الـر ۡح ٰم ِن َّ
گفتن ِ«ب ۡسمِ اللّٰه َّ
بنا بر رواىات ،صلوات ،فرشتگان را نازل مى کند ،نفاق را از بىن مى برد ،گناهان را مى زداىد و سالمت
و تندرستى به بار مى آورد .شاىسته است معلم قرآن ،همىشه و به وىژه در کالس درس با وضو باشد و
رعاىت اىن ادب اسالمى را به دانش آموزان نىز بىاموزد.
معلم براى توفىق در تعلىم و تربىت باىد پىوسته از خداى توانا کمک بخواهد و موفقىت هاى خود
را از او بداند که «ما ت َ ۡوفىقى ِا ّل ِبالل ِّٰه».
2ــ تشوىق دانش آموزان ضعىف تر ،آنها را به تالش و پىشرفت امىدوار مى کند .هر دانش آموز
نقاط ّقوت خاص خود را دارد و معلم باىد اىن نقاط را کشف کند و به او نشان دهد؛ مثالً ،اگر درسش
ضعىف است ،ولى اخالق و رفتار خوبى دارد ،مى توان براى پدر و مادرش کارت تبرىکى فرستاد و به
آنها براى داشتن فرزندى با اخالق و رفتار خوب تبرىک گفت.
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3ــ هنر معلم ،پرورش احساس نىاز به علم و تقوا در دانش آموز است.
تا بجوشد آبت از باال و پست
آب ،کم جـو ،تشنـگى آور بـه دسـت
4ــ اصىل ترىن روش هاى تربىتى ،طبىعى ترىن ،ساده ترىن و صمىمى ترىن آنهاست .انسان تا دست
به عمل نزند ،نمى آموزد؛ عمل نىز با اشتباه همراه است .دانش آموزان را به تالش و اقدام تشوىق کنىد تا
از اشتباه کردن نهراسند .به عالوه ،چگونگى درس گرفتن از اشتباهاتشان را به آنها بىاموزىد.
خانواده دانش آموزان را از طرىق جلسات
  5ــ معلم باىد براى هماهنگ کردن روش هاى آموزشى،
ٔ
خبرنامه مدرسه از اقدامات ،روش ها و نظرىات خود مطلع سازد.
توجىهى ىا
ٔ
  6ــ خوب سؤال کردن ،نىمى از دانش است .ذهن کودک را پرسشگر بار بىاورىد و به او بىاموزىد
درباره پرسش هاى خوىش ،آنها را به بهترىن شکل بىان کند.
با تفکر
ٔ
کمىت آن است .پىام هاى شما هر چند اندک ّاما با
7ــ کىفىت ٔ
ارائه مطالب و مفاهىم ،مهم تر از ّ
کىفىت مؤثر ،بهتر از صحبت هاى طوالنى و خسته کننده است.
اداره موفق ىک کالس به رعاىت روش ها و فنون تدرىس و کالس دارى نىز
  8ــ بدىهى است ٔ
نىازمند است .دبىران محترم عموماً با اىن روش ها آشناىى دارند و شرح مفصل آنها را نىز مى توان در
کتاب هاى مربوط جست  و جو کرد.
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بخش د وم

روش تدریس ردوس
پیش از بیان روش تدریس هر درس ،الگوى کلى روش تدریس بخش هاى
مختلف هر درس به طور خالصه در جدول هایی تقدیم شده است.

روش تدریس ردس اول
جلسۀ ّ  اول

الف) روش تدریس و تمرین قرائت

در درس اول ،توضیحات الزم  ،مبسوط تر
ارائه می شود ،اما در درس های بعدی فقط به
نکات خاص همان درس بسنده می شود .از
این رو مطالعه با دقت این قسمت ضروری است.
مناسب است قبل از بیان روش تدریس و تمرین
همه دروس
قرائت ،به اهداف بخش قرائت که در ٔ
یکسان است ،توجه شود.

اهداف خاص تدریس و تمرین قرائت آیات
١ــ شناسایی و رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان
٢ــ تقویت روان خوانی آیات قران کریم
٣ــ تقویت عالقه به خواندن زیبا و آهنگین قرآن کریم
٤ــ توانایی نسبی تلفظ صحیح حروف خاص عربی به ویژه در قرائت اذکار نماز
٥ــ تقویت عالقه به انس با قرآن کریم و قرائت روزانه و مستمر آن
همه دروس عموماً موارد فوق است ،در صورتی که در یکی از دروس،
هدف آموزش قرائت در ٔ
هدف دیگری نیز موردنظر باشد ،در همان درس بیان خواهد شد.
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تدریس و تمرین قرائت این درس براساس روش کلی به ترتیب زیر اجرا می شود:
1ــ پیش خوانی آیات در گروه :هر دانش آموز بخشی از آیات درس را برای هم گروهی خود
می خواند و به کمک او اشکاالت قرائت خود را رفع می کند.
همزمان دبیر محترم در کالس حرکت می کند تا ضمن نظارت بر فعالیت گروه ها ،اشکاالت
احتمالی آنها را برطرف نماید( .حدود پنج دقیقه)
2ــ تمرین با لوح فشرده :آیات درس پخش می شود و دانش آموزان همراه با پخش قرائت،
آیات را زمزمه می کنند .دبیر محترم اشکاالت عمومی دانش آموزان را به اختصار تذکر می دهد و اصالح
می کند؛ مانند :اشتباهات عمومی ،خیلی بلند خواندن ،خیلی آهسته خواندن ،پیش افتادن از قرائت
لوح فشرده و شتاب کردن ،عدم توجه به قرائت صحیح و ادامه اشتباه ،دقت به ترکیبات مشکل یا جدید
و … (حدود ده دقیقه)
جمله بلند یا مشکل،
3ــ فردخوانی :هر دانش آموز به میزان یک تا دو جمله می خواند (یک ٔ
جمله کوتاه یا آسان) و اشکاالت و اشتباهات احتمالی ،با روش های مناسب تذکر داده می شود.
یا دو ٔ
(حدود بیست دقیقه)
روش کلی رفع اشکاالت قرائت دانش آموزان به تفصیل در قسمت روش آموزش قرائت در
بخش اول کتاب آمده است .اینک برخی نکات که با این درس تناسب بیشتری دارد ،ارائه می شود.
شیوۀ رفع اشکاالت قرائت

اشتباهات و اشکاالت قرائت دانش آموزان براساس روش کلی به ترتیب زیر اصالح می شود:
درباره ترکیب ،کلمه یا عالمت مورد اشتباه ،با توجه دادن به قرائت و کتابت آن،
1ــ سؤال کردن
ٔ
مقایسه حالت اشتباه با حالت صحیح به صورت سؤال (کدام درست است؟ حالت اول … یا حالت
یا
ٔ
اخت ِ
دوم …)؛ مثال ً اگر ترکیب ِ(فی ِ
الف) بدون اتصال و با تلفظ الف وصل خوانده شود ،می توانیم به
چند شیوه سؤال کنیم:
ــ آیا در این ترکیب ،الف خوانده می شود یا ناخواناست؟
ــ صدای ِـــ به چه حرفی وصل می شود؟
ــ قرائت این ترکیب ،با الف خوانده می شود یا بدون الف؟
خت ِ
خت ِ
الف» درست است یا ِ«ف ِ
ــ «فی ِا ِ
الف»؟
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نکته مهم این است که دبیر محترم ،حالت صحیح را نخواند؛ بلکه با سؤال و راهنمایی او،
ٔ
دانش آموزان خود ،حالت صحیح را تشخیص دهند و درست بخوانند.
2ــ ترکیب یا کلمه ای که اشتباه خوانده شده است ،توسط جمع دانش آموزان یا افراد داوطلب
و توانا در قرائت ،سپس توسط فردی که اشتباه خوانده است ،تکرار می شود.
3ــ در مواردی که ترکیب یا کلمه ّمدنظر دشوار است ،از دانش آموزان می خواهیم ابتدا آن را
به صورت بخش بخش ،سپس به حالت معمولی و شمرده بخوانند.
مقایسه غلط یا صحیح ،بخش خوانی و … اصالح
4ــ در مواردی که اشتباه از طریق سؤال،
ٔ
نمی شود کلمه یا ترکیب مورد اشتباه را روی تخته می نویسیم و
اشاره صحیح 1به بخش های آن ،از
ٔ
دانش آموزان می خواهیم آن را به صورت بخش بخش بخوانند ،سپس به حالت معمولی و شمرده بخوانند.
تذکرات خاص درس اول
مشدد به
1ــ تأکید بر بیان کامل حروف ّ
ویژه تشدیدهای متوالی و مواردی که در اثر
اتصال حرکت قبل از حروف ناخوانا به تشدید
یا بر اثر ادغام پیش می آید؛ مانند:
الشر ِ
ِ ِ
استعجال َ ُهم
َو لَو ی ُ َـع ِ ّج ُل الل ُّٰه لل ّناس َّ َّ
ِبال َخ ِیر
2ــ توجه به حروف ناخوانا به ویژه
مواردی که باید حرکت قبل از حروف ناخوانا،
به بعد از حروف ناخوانا وصل شود ،همچنین
پایه های همزه و الف کوچک (ؤ ئ ٰو ٰی)؛ مانند
مثال باال یا کلمات و ترکیب های زیر:
الدنیا ،اُول ٰ ِۤـئ َك،
الح ٰیو ِة ُّ
ی َ َبدؤُا ال َخ َلق ِ ،ب َ
ِل ُی ِؤمنوا
3ــ توجه به حالت وقف بر کلمات و
ترکیب هایی مانند:
سه و
یاء ــ ِب
عیده و ــ ِض
ِا ِذنه ــ فَاعب
الح ِ ّق ــ ُسب ٰح َن َك الل ُّٰه َّم ِل َج ِنب ۤه ــ ُض َّره و ــ َم َّ
دوه ــ ی ُ ُ
َ
ُ
ُ
ً
ٰ
ٰ
اشاره صحیح به بخش های کلمات در قسمت «چگونگی تقویت روخوانی قرآن» بیان شده است.
نحوه
ٔ
1ــ ٔ
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درباره عدم تطابق قرائت لوح فشرده با نوشتار قرآن ،در
4ــ در صورتی که دانش آموزان
ٔ
ساده کلی باشد
موارد ادغام ،اخفا و قلب به میم سؤال کنند ،پاسخ دبیر محترم ،می تواند یک
قاعده ٔ
ٔ
«در این موارد برای زیبایی قرائت ،نون ساکن یا تنوین (ـ ٍ
ـــــٌـ) همان گونه که در لوح فشرده؛ تالوت
ً
شده است در ،حرف بعدش خوانده می شود .از این رو ،بیان قواعد و اصطالحات تجویدی ،مانند
احکام ادغام ،اخفا ،قلب به میم و … هیچ ضرورتی ندارد .دبیر محترم نباید به این امور دامن بزند
و به شرح و بسط این موارد بپردازد؛ زیرا این کار نه تنها مفید نیست؛ بلکه مزاحم طرح مطالب الزم
درس نیز می شود.
  5ــ توجه به تل ّفظ حروف خاص عربی با دقت و پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده البته
شیوه نظری
بدون دامن زدن به قواعد و مباحث تجویدی متداول در کالس های تجوید که بیشتر
ٔ
و غیرکاربردی است .از این رو ،از بحث مخارج و صفات حروف کامال ً پرهیز شود .توجه دادن
نحوه تلفظ قرائت در لوح فشرده که شیوه ای کاربردی و آسان است برای این منظور ،کافی و
به
ٔ
مؤثر است.
ب) روش تدریس مفاهیم (درک معنا)

در درس اول ،توضیحات الزم ،مبسوط تر ارائه می شود ،اما در دروس بعدی فقط به نکات
خاص همان درس بسنده می شود .از این رو ،انتظار است که این توضیحات را با دقت و حوصله کامل
مطالعه فرمایید .مناسب است قبل از بیان روش تدریس این بخش ،به اهداف خاص آموزش مفاهیم
(درک معنا) توجه شود.
اهداف خاص آموزش مفاهیم
1ــ آشنایی با اهمیت و ضرورت آموزش درک معنای قرآن
2ــ آشنایی دانش آموزان با توانایی های خود در معنا کردن ترکیب ها و عبارات
ساده قرآنی
ٔ
3ــ تقویت توانایی معنا کردن عبارات قرآنی
روزانه قرآن کریم و درک معنای
4ــ تقویت انگیزه و عالقه به خواندن مستمر و
ٔ
عبارات ساده
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روش تدریس و ارزشیابی

صفحه اول بخش مفاهیم این درس،
در
ٔ
ضمن گفت وگو با دانش آموزان به زبان ساده،
هم اهمیت و ضرورت و هم پیشینه و توانایی
دانش آموزان در موضوع درک معنای آیات
قرآن بیان شده است .پیش از تدریس ،مطالب
این صفحه را بخوانید و به نکات مهم آن مانند
دوره ابتدایی ،نزدیکی زبان
پیشینه کار در
ٔ
فارسی با زبان عربی ،توانایی دانش آموزان
ساده قرآن و …
در فهم ترکیب ها و عبارات ٔ
توجه کنید و آنها را با مثال های مختلف برای
دانش آموزان توضیح دهید .خوب است در
کالس نیز یک بار این متن خوانده شود.
فعالیت اول :ابتدا از دانش آموزان
بخواهید به صورت انفرادی معنای این بیست کلمه را یافته و در مقابل هر یک بنویسند و سپس معنای هر
دوره ابتدایی آشنا شده اند.
کلمه را با هم گروه خود مقایسه کنند .دانش آموزان با معنای ٔ
همه این کلمات در ٔ
همه دروس به ترتیب حروف الفبا در آخر کتاب دانش آموزان و نیز
کلیه کلمات ٔ
تذکر :معنای ٔ
همین کتاب آمده است .در صورت نیاز می توانید به آنجا مراجعه کنید.
فعالیت دوم :این فعالیت مانند آنچه در کتاب دانش آموزان آمده است انجام می شود و هدف آن،
تمرین معنای کلمات و احتماال ً تصحیح مواردی است که ممکن است برخی دانش آموزان به اشتباه نوشته اند.
ترجمه
فعالیت سوم :این فعالیت از اهمیت خاصی برخوردار است و مهم ترین گام به سوی
ٔ
کلمه به کلمه (تحت اللفظی) عبارات قرآن کریم و درک معنای آنهاست .از دانش آموزان بخواهید به
کمک هم گروه خود معنای ترکیب های را زیر آنها بنویسند ،با یکدیگر مقایسه کنند .برای این کار  ،به
میزان کافی به دانش آموزان وقت بدهید و هنگام انجام آن در کالس گردش کنید و ضمن نظارت بر انجام
کار دانش آموزان ،در صورت نیاز آنها را راهنمایی نمایید.
پس از آنکه اکثریت دانش آموزان تمرین را انجام دادند از هر گروه یک نفر یکی از ترکیب ها را
همراه با معنای آن می خواند تا در صورت نیاز تصحیح شود.
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«ءایات» همان «آیات» ترجمه شود .همان طور که می دانید این
کلمه
ُ
خوب است در ترکیب سومٔ ،
کلمه در قرآن هم به معنای آیات قرآن به کار رفته است و هم «نشانه ها»ی الهی.
چند تذکر بسیار مهم
1ــ به هیچ وجه از دانش آموزان نخواهید که تمرین های مفاهیم را خارج از کالس
انجام دهند .انجام این تمرین ها در کالس ،همان تدریس آنهاست و یکی از جذّ اب ترین
و شاداب ترین بخش های آموزش قرآن است .اگر در این مورد با دقت و صحیح عمل
زمینه استفاده از هر گونه کتاب
کنید هم دانش آموزان درس را به خوبی می آموزند و هم ٔ
مخرب که بدون آشنایی و توجه به اهداف آموزشی ،به صورت ّ
حل المسائل
غیرآموزشی و ّ
ارائه می شوند ،از بین می رود.
2ــ هرگز معنای کلمات و عبارات را به دانش آموزان دیکته نکنید .این کار ذوق
آموختن و کشف را از دانش آموزان می گیرد و به جای آنکه کتاب و آموزش ِ
یار دانایی
آنها شود باری بر دوششان خواهد شد.
3ــ دانش آموزان پس از انجام فعالیت ها ،هم کلمات و ترکیب های قرآنی و هم معنای
آنها را می خوانند .نباید تصور شود که چون هدف این فعالیت ها ،آموزش درک معناست،
خواندن ترکیب ها و عبارات قرآنی ضرورتی ندارد .این تصور صحیح نیست؛ هر وقت ،در
آیه
هر کجا و در هر سطحی ،هنگامی که مطلبی را از قرآن بیان می کنیم باید ابتدا عبارت و ٔ
شریفه قرآن خوانده شود و سپس در صورت نیاز معنا گردد .دانش آموزان از آغاز آموزش
ٔ
و انس با قرآن کریم باید این شکل صحیح ارتباط با قرآن را بیاموزند و به آن عادت کنند.
با انجام فعالیت سوم ،تدریس بخش مفاهیم این جلسه تمام می شود .در پایان جلسه ،دانش آموزان
جلسه آینده ــ است،
روزانه قرآن کریم و انجام تکلیف انس با قرآن که برای یک هفته ــ تا
را به خواندن
ٔ
ٔ
ترغیب کنید .بسیار مناسب است در اولین جلسه ،اهمیت انس با قرآن و خواندن روزانه حداقل یک
درباره هر چهار
صفحه از قرآن کریم را به دانش آموزان متذکر شوید .همچنین توضیح مختصری
ٔ
فعالیت مربوط به انس ارائه شود تا دانش آموزان آنها را با دقت و رغبت بیشتری انجام دهند.
٭  ٭  ٭
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انس با قرآن

در آغاز هر جلسه ضمن پرسش و پاسخ
از دانش آموزان انجام فعالیت های این بخش
توسط آنها را ،بررسی و ارزشیابی کنید.
درباره هر یک از
اینک برخی از توضیحات
ٔ
فعالیت های این بخش ارائه می شود.
مستمر قرآن کریم
الف) خواندن روزانه و ّ
توسط دانش آموزان،مهم ترین هدفی است که
اگر با تدابیر و تشویق های شما ،برای آنها حاصل
شود در واقع کار اصلی آموزش قرآن به انجام
رسیده است .البته بدیهی است این خواندن باید
معیارها و حداقل لوازم یک خواندن طبیعی را
به همراه داشته باشد .سایر فعالیت های آموزش
قرآن به همین منظور است .اگر این کار به عنوان
یک عادت خوب و ارزشمند ،حاصل شود ،به تدریج سایر نواقص دانش آموزان و مهارت های پایه و
ِ
اصلی یادگیری قرآن برطرف می شود .اما اگر مهارت های اولیه ،کم و بیش به دست آمده باشد ،ولی این

رفتار خوب اتفاق نیفتد اوال ً به تدریج آن مهارت ها ضعیف شده و از بین می رود و ثانیاً ،منظور اصلی
آموزش قرآن ،که بهره گیری از آن است ،حاصل نشده است.
روش پرسش :از تعدادی از دانش آموزان بخواهید که هر کدام ،یک یا دو سطر از آیات
صفحات  208تا  213قرآن کریم را در کالس بخواند .1ضمن ارزشیابی توانایی ایشان ،اشکاالت
احتمالی آنها را نیز به روشی که از بخش کلیات همین کتاب آمده است ،برطرف کنید .ضمناً بسیار خوب
و مناسب است در صورتی که آیه ای را که دانش آموز خوانده ،کلمات ،ترکیب ها و عبارات ساده دارد
همزمان معنای آنها را نیز از او پرسش کنید.
ب) در تمرین دوم «انس با قرآن در خانه» تعدادی از عبارات قرآنی همان درس که با توجه
ترجمه این
به آموخته های دانش آموزان قابل ترجمه ،آمده است .از دانش آموزان بخواهید در خانه،
ٔ
1ــ سعی کنید همیشه حداقل به تعداد هر میز یک قرآن کامل ،در کالس داشته باشید .معموال ً در هر مدرسه این تعداد قرآن موجود

است .دانش آموزان عالقه مند نیز می توانند همراه خود قرآن کامل داشته باشند.
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عبارات را کامل کنند .بدیهی است در پرسش های شفاهی یا کتبی تا زمانی که دانش آموزان کلمات
ترجمه شده در ذیل این عبارات را نخوانده اند ،انتظار نمی رود که معنای آنها را به خاطر بسپارند و نباید
از این است کلمات از آنها پرسش شود.
می توانید از هر دانش آموز بخواهید که ابتدا یکی از عبارات قرآنی این تمرین و سپس معنای
ترجمه آن تصحیح می شود .خوب است پس
آن را بخواند .در صورت نیاز خواندن متن عبارت یا
ٔ
ترجمه عبارت ،معنای برخی از ترکیب های همان عبارت را نیز از همان دانش آموز به طور
از خواندن
ٔ
شفاهی سؤال کنید؛ مثال ً از عبارت دوم معنای «هُ َو الَّذی» و از عبارت پنجم معنای « َخلَ َق الل ُّٰه» را پرسش
کنید.
همه دانش آموزان محسوب می شود و هم موجب می شود
چنین پرسش هایی هم نوعی تمرین برای ٔ
شما با ّقوت ها و ضعف های احتمالی دانش آموزان بیشتر آشنا شوید و در صورت نیاز توضیحات
ضروری ارائه شود.
ج) در این فعالیت ،از دانش آموزان خواسته شده است حداقل دو ترکیب یا عبارت ساده از
صفحه  212قرآن کریم را انتخاب کرده و همراه با معنای آنها بنویسند .برخی از این موارد به شرح زیر
ٔ
است:
،
،
هدف از این فعالیت ،عالوه بر تمرین درک معنا و به کارگیری آموخته ها در معنا کردن قرآن کریم،
آموختن و یادگیری آن رفتار صحیح است که هر وقت قرآن می خوانیم ،دقت کنیم تا معنای آیات خوانده
شده را بفهمیم .بدیهی است که هدف ارزشمند با مداومت و به تدریج حاصل می شود.
د) در این فعالیت از دانش آموزان خواسته شده است که به انتخاب خود یک پیام قرآنی از
صفحه  213انتخاب کنند .این فعالیت نیز عالوه بر هدف خاصی که دارد ،هدف عمومی آموزش قرآن،
ٔ
یعنی خواندن و فهمیدن را نیز تعقیب می کنند.
دوره
دانش آموزان با پیام قرآنی ،ویژگی های قرآن و تعداد قابل توجهی از پیام های قرآنی ،در ٔ
ابتدایی آشنا شده اند .از این رو ،هرچند این تمرین ،نسبت به تمرین های قبلی ممکن است کمی مشکل تر
به نظر برسد ،اما انجام آن توسط حداقل تعداد قابل توجهی از دانش آموزان دور از انتظار نیست و از
آنجا که پاسخ های متفاوت و اکتشافی دارد و می تواند زمینه ساز بحث و گفت و گوهای مفید در کالس
نیز بشود ،بسیار جذّ اب ،ارزشمند و آموزنده است.
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برخی از این پیام ها می تواند به شرح زیر باشد:
:
1ــ
بگو (این) خدا (است که) به حق هدایت می کند.
2ــ
:
قطعاً حدس و گمان به هیچ مقدار (انسان را) از حقیقت بی نیاز نمی کند.
3ــ
:
قطعاً خدا داناست به آنچه انجام می دهند.
4ــ

پس بنگر که عاقبت ظالمان چه بود؟!

:

  5ــ
:
و پروردگار تو افراد مفسد و خراب کار را بهتر می شناسد.
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جلسۀ  دوم
پرسش و ارزشیابی مستمر

همان طور که قبال ً بیان شد در آغاز هر
جلسه قبل در مدت 10
جلسه ،آموخته های
ٔ
تا  15دقیقه پرسش و ارزشیابی می شود .این
پرسش بر محور بخش های تکلیف «انس با
جلسه قبل صورت می گیرد .هر
قرآن درخانه»
ٔ
دانش آموز حدود یک سطر از تکلیف «الف» یا
«ب» را می خواند و بهتر است همزمان توانایی
قرائت و مفاهیم (درک معنا) را ارزیابی کنیم.
برای مثال ،یک سطر از قرآن را
می خواند سپس از او سؤال می کنیم آیا در این
سطر ،کلمه ،ترکیب یا عبارتی را می توانی معنا
کنی؟ یا خودمان معنای یکی از این موارد را که
دانش آموزان خوانده اند از او سؤال می کنیم.
در تمرین «ب» نیز به طور طبیعی خواندن و معنا کردن با هم انجام می شود .همچنین می توان از
برخی از کلمه یا ترکیب های بخش مفاهیم از آنها سؤال کرد.
دانش آموزانی که قسمت «ج» و «د» «انس با قرآن در خانه» را نیز انجام داده اند تشویق شده
و امتیاز مثبت می گیرند ،اما اگر دانش آموزی این قسمت ها را انجام نداده است نمره های از او کسر
نمی شود .از این رو ،سؤال از این دو قسمت به صورت «مثبت» در ارزشیابی مستمر تأثیرگذار است،
اما در ارزشیابی پایانی از این دو قسمت سؤالی داده نمی شود.
روش تدریس قرائت آیات جلسۀ دوم

جلسه اول ،به صورت پیش قرائت ،تمرین با
صفحه
صفحه  215قرآن کامل نیز مانند دو
آیات
ٔ
ٔ
ٔ
لوح فشرده ،فردخوانی و رفع اشکاالت جمعی و فردی تدریس و تمرین می شود.
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تذکرات خاص این صفحه:
١ــ دقت در اتصال کلماتی مانند:
ِ
الس ٰم ٰو ِت
ذاب
دام َة
َل َفت َدت
فی َّ
َر َا ُو َ
َا َس ُّروا ال َّن َ
الع َ
2ــ دقت در خواندن کلماتی مانند :یُحیء ← یُحیی ،ءآلل ُّٰه ← آلل ُّٰه
3ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است برای کوتاه خواندن عبارات؛ مانند:
…ب ِالق ِ
ِ
…ر ٍ
ِ
الص ِ
زق
دور
…ر ِبّکُم
میت
سط
…علَی ال ّن ِاس
… ِفی ُّ
…ح ٌّق …ی ُ ُ
َ
َ
َ
رءان …عم ٍل …شهودا … ِفی الس ِ
…ش ٍأن … ُق ٍ
مآء … َاکبَ َر
َّ
َ
ُ ً
ََ
4ــ توجه به تل ّفظ حروف خاص عربی با دقت و پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده.
روش تدریس بخش مفاهیم

اول :این فعالیت را طی مراحل
فعالیت ّ
زیر انجام می دهیم.
1ــ تکمیل جدول :پس از تقسیم
دانش آموزان به گروه های دو یا حداکثر سه نفره
از آنها می خواهیم با استفاده از آموخته های
خود ،جدول کلمات را به کمک معنای برخی از
آنها که در باالی جدول نوشته شده است ،کامل
کند.
2ــ تصحیح و تمرین :پس از تکمیل
جدول توسط دانشآموزان ،میتوان به روشهای
مختلفی معنای کلمات را تمرین و تصحیح کرد.
برای مثال ،از هر گروه یک دانشآموز ،یک
کلمه را همراه با معنای آن میخواند و بقیه گوش
میدهند و در صورت بیان معنای اشتباه ،آن را تصحیح میکنند .همچنین معلم میتواند خودش کلمه را
بخواند و دانشآموزان بهطور دستهجمعی معنای آن را بگویند.
در انجام این مرحله دقت کنید کار به صورتی پیش رود که اگر گروهی از دانش آموزان معنای
کلمه ای را اشتباه نوشته اند ،متوجه اشتباه خود شده و معنا را تصحیح کنند .از این رو ،توصیه می شود،
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دانش آموزان در انجام فعالیت های بخش مفاهیم از مداد و پاک کن استفاده کنند و در کالس حتماً پاسخ
بخش های مختلف را قبل از بیان عمومی آن در کتاب خود بنویسند و سپس در صورت نیاز تصحیح کنند.
همچنین بسیار مناسب است هنگام خواندن کلمه ای که هم خانواده های آن در فارسی به کار
می روند ،از دانش آموزان خواست که آن هم خانواده ها را بگویند؛ مثال ً در همین جدول پرسش از
هم خانواده های کلمات زیر مناسب است و شنیدن پاسخ صحیح از دانش آموزان نیز دور از انتظار نیست.
دی ← هادیَ ،مهدیَ ،مهدوی ،هدایت
هُ ًـدی ،هُ ٰ
َو ۡعد ← وعدهَ ،موعود ،میعاد
ا ۡکثَر ← کَثیر ،تکثیر
َم ِوعظَة ← َوعظ ،واعظ
حمة ← ارحم الراحمین ،مرحمت ،مرحوم ،رحیم ،رحمان
َر َ
فعالیت دوم :این فعالیت نیز ابتدا توسط خود دانش آموزان به طور گروهی انجام شده،
قسمت های خالی تکمیل و آنگاه برای کالس خوانده می شود .سپس از دانش آموزان بخواهید «نکته»
این فعالیت را بخوانند و هر کسی دوست داشت آن را برای کالس توضیح دهد .یافتن مثال های جدید
از متن آیات درس می تواند بر جذابیت و تعمیق یادگیری این فعالیت کمک کند.
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فعالیت سوم :این فعالیت نیز مانند فعالیت های قبلی ابتدا توسط خود دانش آموزان در گروه های
دو یا سه نفره انجام می شود و سپس به صورت فردی برای کالس خوانده و تصحیح می شود .این فعالیت
از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا دانش آموزان ترکیب های قرآنی را ترجمه می کنند و در واقع این
ترجمه عبارات کامل قرآنی است .از این رو ،باید با دقت
ترجمه تک کلمه و
حلقه واسط میان
ٔ
ٔ
گونه ترکیب ها ٔ
ترجمه عبارات قرآنی پیش می آید بیاموزند.
کامل انجام شود تا قرآن آموزان به تدریج برخی از نکات را که در
ٔ
نکات و تذکرات قبلی در انجام فعالیت ها در اینجا نیز باید رعایت شود؛ در ضمن در هنگام
ترجمه آن و نباید
خواندن انفرادی برای کالس ،همیشه ابتدا متن ترکیب قرآنی خوانده می شود؛ سپس
ٔ
ترجمه تنها ،بسنده شود.
به خواندن
ٔ
ترجمه این ترکیب ها دو توضیح زیر مفید است.
در
ٔ
کسره بعد از اسم اول
ترجمه ترکیب هایی که به صورت مضاف و مضاف الیه است باید به
1ــ در
ٔ
ٔ
وعده
توجه شود و اگر دانش آموزان این کسره را به کار نمی برند برای آنها توضیح داده شود؛ مانندٔ :
خداِ ،
بیشتر آنها.
2ــ همان طور که می دانید اسم هایی که تنوین دارند ،عموماً «نکره» می باشند و در ترجمه همراه با
ِ
پروردگارتان ،هدایت و رحمتی برای مؤمنان.
«ی» نکره معنا می شوند؛ مانند :موعظه ای از
صفحه
جلسه دوم هر درس چند سطری از همان
فعالیت چهارم :آخرین فعالیت بخش مفاهیم
ٔ
ٔ
قرآنی است که در همین جلسه در بخش آموزش قرائت ،خوانده شده است .این فعالیت طی مراحل
زیر تدریس و تمرین می شود.
1ــ دانش آموزان ابتدا
ترجمه عبارات قرآنی این فراز را به صورت فردی تکمیل کرده و سپس
ٔ
نوشته های خود را با دوستان هم گروه خود مقایسه و تبادل نظر می کنند.
2ــ چند دانش آموز ،هر کدام حدود یک سطر از آیات این فراز را ابتدا قرائت می کند ،آن گاه
معنای آن را که قبال ً نوشته است می خواند .در صورتی که ترجمه صحیح بود ،دانش آموز دیگری نیز
حدود یک سطر از ادامه آیات ،ابتدا قرائت می کند و سپس معنای آن را می خواند .این کار به همین
ترجمه دانش آموزی صحیح نبود ،دانش آموزان دیگر
ترتیب ،ادامه می یابد تا فراز به پایان برسد .اگر
ٔ
ترجمه صحیح برسد.
کمک می کنند تا کالس به
ٔ
تذکر :در این قسمت نیز معلم از دیکته کردن ترجمه آیات اکید ًا خودداری می کند.
روزانه قرآن
در پایان جلسه عالوه بر تذکرات کلی ،انجام تکلیف انس با قرآن در خانه و خواندن
ٔ
کریم را به دانش آموزان توصیه کنید.
53

انس با قرآن در خانه

جلسه درس
جلسه قبل انجام دادید در آغاز اولین
الف) مطابق آنچه در «انس با قرآن در خانه»
ٔ
ٔ
دوم ،ضمن تشویق و ترغیب دانش آموزان در انجام این تکلیف ،از قرائت آیات درس و نیز آیات
صفحات  214تا  219پرسش کرده و به شیوه ای که معمول است برای هر یک نمره و امتیازی منظور
می کنید.
ب) این تمرین نیز به روش
جلسه قبل ضمن پرسش از دانش آموزان حل می شود.
ٔ
صفحه  218قرآن کریم
ساده
ٔ
ج) برخی از ترکیب های ٔ
،

،

،

،

،

،
،
صفحه  216قرآن کریم
د) برخی از پیام های قرآنی از
ٔ
ِ ِ ِِ
همه عزت برای (از ِآن) خداست.
میعا:
قطعاً ٔ
1ــ ا َّن الع َّز َة للّٰه َج ً
او شنوای داناست.
السمیع العلیم:
2ــ هُ َو
ُ
او بی نیاز است.
الغ ِ ّنی:
3ــ هو
َُ َ ٌ
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،

آداب تالوت قرآن
اهداف

1ــ آشنا کردن دانش آموزان با برخی از
آداب ظاهری و باطنی تالوت قرآن
2ــ عالقه مند کردن آنها به رعایت آداب
تالوت قرآن
3ــ برانگیختن آنان به رعایت برخی
آداب تالوت قرآن
روش تدریس

1ــ قرائت متن درس توسط یکی از
دانش آموزان
درباره اصطالحات
2ــ توضیحات دبیر
ٔ
و عبارت ها
درباره بندهای اول و سوم آداب ظاهری ،در صورت نیاز
3ــ تمرین علمی
ٔ
4ــ تأکید بیشتر بر آداب باطنی تالوت قرآن.
نمونۀ سؤاالت برای گفت وگوی بیشتر دانش آموزان

1ــ چرا باید هنگام تالوت قرآن ،آداب تالوت را رعایت کنیم؟
2ــ آیا هنگام خواندن سایر کتاب ها نیز باید آدابی را رعایت کرد؟ این آداب کدام اند؟
3ــ در احترام به قرآن و نگهداری آن به چه نکاتی باید توجه داشته باشیم؟

منابع برای کلیۀ دروس

درباره مباحث شناخت عالوه بر منابعی که در هر
دبیران محترم برای کسب اطالعات بیشتر
ٔ
قسمت به طور خاص مشخص شده است ،به منابع زیر نیز می توانند مراجعه کنند.
مجله بشارت.
مجله رشد آموزش قرآن کریم4 ،ــ ٔ
1ــ تفسیر نمونه2 ،ــ تفسیر نور3 ،ــ ٔ
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روش تدریس ردس دوم
جلسۀ  اول
پرسش و ارزشیابی

جلسه قبل در آغاز جلسه ،به مدت ده تا پانزده دقیقه از مطالب «انس با قرآن در خانه»
ابتدا به روش
ٔ
جلسه قبل ارزشیابی به عمل می آید .سپس بخش های مختلف این جلسه تدریس و تمرین می شود .این
ٔ
جلسه قبل به عمل می آید و بر اساس آن ،توانایی دانش آموزان
همه جلسات از مطالب
ٔ
ارزشیابی در آغاز ٔ
ارزیابی شده و به آن ها به منظور ارزشیابی مستمر ،نمره یا امتیاز خاص ،اختصاص می یابد.
الف) روش تدریس و تمرین قرائت

تدریس و تمرین قرائت این درس براساس
روش درس قبل ،طی مراحل پیش قرائت آیات در
گروه ها ،تمرین با لوح فشرده ،رفع اشکاالت جمعی،
فردخوانی و رفع اشکاالت فردی انجام می شود.
تذکرات خاص مربوط به تدریس
قرائت این جلسه
مشدد به ویژه
1ــ تأکید بر بیان کامل حروف ّ
تشدیدهای متوالی و مواردی که در اثر اتصال
حرکت قبل از حروف ناخوانا به تشدید یا براثر
ادغام پیش می آید؛ مانند:
ئات َع ّنی
ضرآء مسته لیقولن ذهب السی
َ ّ َ َ َّ ُ َ َ َ َّ َ َ َ َّ ّ ُ ۤ
2ــ توجه به حروف ناخوانا به ویژه مواردی
که باید حرکت قبل از حروف ناخوانا ،به بعد از
حروف ناخوانا وصل شود ،همچنین الف و یاء ناخوانا بعد از تنوین ( ًــــ اً ،ـــ ی)؛ مانند ترکیب های زیر:
ِ
ِ
الص ِل ٰح ِت ،اُول ٰ ِۤـئ َك
ذین َصبَروا َو َع ِملُوا ّٰ
اهت ٰ
دیَ ،واتَِّبع ،ی ُ َم ِ ّتعکُم َم ً
فَ َم ِن َ
تاعا َح َسنًا ا ٰ ۤ
لی َا َج ٍل ُم َس ًّمی ا َّل ال َّ َ
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3ــ اشاره به مواضع وقفی که فاقد عالمت وقف است ،ولی وقف بر آنها درست است ،به منظور
آسان شدن روخوانی با عبارات کوتاه تر ،یادگیری وقف و ابتدا و هموارشدن درک و فهم عبارات قرآن.
مانند وقف بر کلمات:
ِ
ِ
ِ
…ءای ٰ ُته و
…ب َخ ٍیر
…ب ُض ٍ ّر
…ال َ ِیه
ِ
…فی اال َ ِ
رض
…ت َ َولَّوا
…م َس ًّمی
… َح َسنًا
ُ
…علَی ِ
…ب ِعد الم ِ
عدود ٍة
وت
المآء
… َای ّ ٍام
َ
… َم َ
َ َ
ِ
ِ
یك
…م َّس ُته
…م ُنه
حم ًة
…ال َ َ
…ر َ
َ
َ
در َك
…ص
… کَ ٌنز
َ ُ
4ــ توجه به تلفظ حروف خاص عربی با
دقت و پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده.
(جلسۀ اول)

روش تدریس بخش مفاهیم

اهداف جزئی :این اهداف ،همان اهداف
درس قبل است؛ در صورتی که در یکی از درس ها
هدف جزئی خاصی عالوه بر این اهداف ،موردنظر
بود ،ذکر خواهد شد.
روش تدریس و ارزشیابی

روش کلی تدریس هر یک از بخش های
مفاهیم هر یک از جلسات در بخش ّاول کتاب
(کلیات) و نیز در درس ّاول به تفصیل بیان شد.
از این درس به بعد ،این مطالب تکرار نمی شود ،فقط در هر فعالیت به بیان نکات ضروری اکتفا می شود.
فعالیت اول :دانش آموزان ابتدا به صورت انفرادی کلمات باالی جدول را در مقابل کلمات مناسب
آنها در جدول قرار داده ،آنگاه با هم گروهان خود مقایسه می کنند .سپس از هر گروه یک نفر ،یک کلمه را
همراه با معنای آن برای کالس می خواند تا معنای صحیح کلمات مشخص شود .در پایان ،معلم می تواند با
خواندن هر کلمه و درخواست معنا از دانش آموزان جدول معنای کلمات را تمرین کند.
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فعالیت دوم :مانند قبل معنای هر ترکیب ابتدا توسط هر دانش آموز به صورت انفرادی در
کتاب خودش نوشته می شود .سپس با هم گروه خود مقایسه می کنند و آن گاه هر ترکیب توسط یک
دانش آموز همراه معنا برای کالس خوانده و تصحیح می شود.
تذکر :در چند درس اول برای آنکه دانش آموزان معنای ضمائر و حروف را که غالباً به صورت
ترکیبی و چسبان با اسم و فعل می آیند خوب بیاموزند ،با سؤال از آنها می خواهد این ترکیب ها را تجزیه
«جاءکُم» یا ِ«ل َن ۡف ِس ِه» از چند کلمه ترکیب شده و
کنند و معنای هر جزء را بگویند .مثال ً می پرسد :ترکیب َ
درباره ترکیب های این فعالیت به شرح زیر است:
هر کدام به چه معناست .برخی از نکات
ٔ
1ــ ِ«من» هم «از» و هم «از سوی» معنا می شود که با توجه به سایر کلمات عبارت می توان متوجه
شد که کدام یک از این دو معنا را باید به کار برد.
2ــ ِ«ا ٰلی» نیز به معنای «به» یا «به سوی» است ،که باید به تناسب یکی را به کار برد؛ البته
دانش آموزان از هر کدام استفاده کنند ،صحیح است.
کلمه «ن َ ۡفس» یا جمع آن « َان ۡ ُفس» همراه با ضمیر می آید به صورت «خود» همراه با
3ــ غالباً هرگاه ٔ
فسهو :خودشَ ،ان ۡ ُف َس ُهم :خودشانَ ،ان ُف َسنا :خودمانَ ،ان ۡ ُف َسکُم:
ضمیر متصل معنا می شود؛ مانند :ن َ َ
خودتان.
شیوه سایر تمرین ها عمل می کنیم .دانش آموزان با استفاده از الگوی ارائه
فعالیت سوم :به ٔ
لی  +هُم» ضمیر «هُم» به
شده ،به راحتی فعالیت را انجام می دهند .توجه داشته باشید که در ترکیب َ
«ع ٰ
ِ
«علَ ۡی ُهم».
«علَ ۡی ِهم» و نه َ
«هم» تبدیل می شود؛ یعنی می شودَ :
روزانه قرآن کریم و انجام تکلیف «انس با قرآن در خانه» یادآوری
در پایان جلسه ،خواندن
ٔ
می شود.
انس با قرآن در خانه

جلسه بعد انجام می شود ،برخی از توضیحات
بررسی این بخش به روش درس های قبل در آغاز
ٔ
الزم به شرح زیر است:
صفحه  223قرآن کریم عبارت اند از:
1ــ برخی از ترکیب ها یا عبارات ساده از
ٔ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
لی َر ِب ّ ِهمَ ،اال ل َ َعنة الله علی
ال الٰ َه ا ّل هُ َوَ ،اعمال َ ُهم ،فیها ،فی األخ َرة ،من َرب ّ ٰهَ ،و لٰک َّن َا ۡکثَ َر ال ّناسَ ،ع ٰ
الظالمین ،وهم ِ
باألخ َر ِة هُم کافرون
َ ُ
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صفحه  221قرآن کریم:
2ــ برخی از پیام های قرآنی
ٔ
:

الف)
:

ب)
ج)

و او بهترین قضاوت کننده است.
جز خدا را نپرستید.

:

 :و از پروردگارتان آمرزش بخواهید و به سوی او بازگردید

د)
هـ)
و)
ز)

آمرزنده مهربان است.
و او بسیار
ٔ

به سوی خداست بازگشت شما

:

او بر هر چیز تواناست.

:
:

او به درون سینه ها داناست.
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جلسۀ  دوم

جلسه قبل ،مطالب این جلسه تدریس و
پس از پرسش و ارزشیابی از مطالب «انس با قرآن در خانه»
ٔ
تمرین می شود.
صفحه  227قرآن کامل به صورت پیش قرائت ،تمرین با
الف) تدریس و تمرین قرائت :آیات
ٔ
لوح فشرده ،فردخوانی و رفع اشکاالت جمعی و فردی تدریس و تمرین می شود.
تذکرات خاص این صفحه
1ــ دقت در اتصال کلماتی مانند :یٰنوح ِ
اهبط
ی ٰ َقومِ اعبُ ُدواالل َّٰه
ُ
2ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است برای کوتاه خواندن عبارات ،مانند:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
…ببَِ ّی َن ٍة … َق ِول َك
درارا
…ال َ ِیه
یك …الل َّٰه
…ب َك
…ال َ َ
…م ً
3ــ توجه به کلماتی که بعد از واو آخر آنها یک الف ناخواناست (…وا)؛ مانند:
َوالتتولَّوا
است ِغفروا
ی ٰ َقومِ َ
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4ــ توجه به تلفظ حروف خاص عربی با
دقت و پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده.
ب) تدریس مفاهیم :همان طور که
جلسه دوم ،پیش از آموزش
گفته شد در ابتدای
ٔ
قرائت ،در قالب پرسش از تکلیف «انس با قرآن
در خانه»
جلسه قبل ،توانایی دانش آموزان را در
ٔ
قرائت و مفاهیم ارزشیابی می کنیم.
جلسه دوم به روش قبل
بخش مفاهیم
ٔ
تدریس می شود .برخی از توضیحات الزم به
شرح زیر است:

فعالیت اول :جدول کلمات:

خانواده سه
1ــ پرسش از کلمات هم
ٔ
ِ
لون» می تواند
کلمه َ
ٔ
«قال»« ،اُعبُدوا» و «التَعق َ
مفید باشد.
کلمه دیگری اضافه می شود به سه
کلمه « َاخ» در هنگامی که به ٔ
2ــ همان طور که می دانید ٔ
صورت َاخو (حالت رفع)َ ،اخا (حالت نصب) و َاخی (حالت َج ّر) به کار می رود .از این رو ،در
جدول هر چهار کلمه آمده که همه به معنای «برادر» هستند .این توضیح برای خود شما بیان شد و در
صورتی که دانش آموزان سؤال کردند فقط به این پاسخ که این کلمه به چهار صورت به کار می رود،
بسنده می کنیم.
فعالیت دوم :اوال ً بسیار ساده و ثانیاً بسیار مهم است .دانش آموزان مطابق الگو تمرین را
انجام می دهند .می توانید به طور پرسش و پاسخ هم چند بار آن را تکرار کنید .ضمناً در تمرین های
ترجمه عبارات ترکیب ِ«لـ» با ضمائر بسیار پیش می آید که آنجا نیز با سؤال و یادآوری ،یادگیری
آینده و
ٔ
و شناخت این ترکیب را برای دانش آموزان تثبیت می کنید.
فعالیت سوم :قرآن آموزان به روش قبل عبارات را معنا کرده ،با یکدیگر مقایسه می کنند و
آن گاه هر دانش آموز یک عبارت را همراه با معنای آن برای کالس می خواند و در صورت نیاز تصحیح
می شود .برخی توضیحات ضروری به شرح زیر است:
1ــ در ترکیب اول ِ«ا ٰلی» به صورت «به سوی» معنا می شود.
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منادی واقع شود ،ضمیر «ی» به صورت
2ــ غالباً اسمی که به ضمیر «ی» اضافه شده است ،اگر
ٰ
کسره می  آید ،مانند :یا َ +ر ّب  +ی ← یا َربّی ← یا َر ِ ّب .گاهی نیز حرف منادی (یا) حذف می شود؛
مانندَ :ر ِ ّب = َربّی = یا َربّی .در ترکیب پنجم این حالت در «یا َقومِ » پیش آمده است.
3ــ همان طور که می دانید حرف «ما» چند معنا دارد که عبارت است از ما :نه ،نیست (ما نافیه)،
ما :آنچه (ما موصوله) و ما :هرچه (ما شرطیه) .تاکنون دانش آموزان با معنای اول و دوم آشنا شده اند.
کلمه «ما» به کار برود برای آنها مشخص می کنیم که این «ما» به چه
تا چند درس آینده اگر در عبارتی ٔ
معناست .در مراحل اولیه ،انتظار نمی رودکه دانش آموزان انواع «ما» را بتوانند تشخیص دهند.
فعالیت چهارم :به روش قبل توسط دانش آموزان ترجمه ها کامل شده و آن گاه هر عبارت (از
ترجمه آن خوانده شده و در صورت نیاز
اول عبارت تا محل وقف) توسط یک دانش آموز همراه با
ٔ
تصحیح می شود.
روزانه قرآن کریم و انجام تکلیف «انس با قرآن در خانه»
در پایان جلسه ،دانش آموزان به خواندن
ٔ
تشویق و ترغیب می شوند.
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انس با قرآن کریم

جلسه بعد ،در مورد انجام شدن این تکلیف از دانش آموزان پرسش می کنیم .افرادی
در آغاز
ٔ
که انجام داده اند ،تشویق شده و سایر دانش آموزان هم به انجام آن ترغیب می شوند .طی چند دقیقه
هر چهار قسمت این تمرین یا پرسش از دانش آموزان حل شده و توانایی ایشان نیز ارزشیابی می شود.
برخی از توضیحات به شرح زیر است:
صفحه  229قرآن کریم.
ساده
ٔ
1ــ برخی از ترکیب ها و عبارات ٔ
قال ی ٰ َقومِ ِ ،من ربیِ ،من الل ِّٰه ،فی َا ِ
المِ ،الٰی َقومِ لوط،
رض الل ِّٰهَ ،
َّ َ
قال َس ٌ
صفحه  228قرآن کریم
2ــ برخی از پیام های قرآنی از
ٔ
قطعاً من بر خدا توکل می کنم.

:

:
:

:

 :قطعاً پروردگار من مراقب هر چیزی است.
گفت :ای قوم من خدا را عبادت کنید.

جز او هیچ خدایی ندارید.

کننده (هر درخواستی) است.
قطعاً پروردگار من نزدیک و اجابت ٔ
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کنعان ،پسر نوح
اهداف

1ــ آشنا کردن دانش آموزان با برخی
چهره های خوب و بد در قرآن
2ــ آشنا کردن آنان با «کنعان» به عنوان
شخصیتی منفی در قرآن
ترجمه
3ــ آشنا کردن دانش آموزان با
ٔ
برخی از آیه های قرآن
روش تدریس

1ــ روخوانی متن درس
درباره موضوع درس
2ــ گفت وگو
ٔ
3ــ دانش آموزان می توانند این درس را
به صورت نمایش در کالس اجرا کنند.

پرسش برای گفت وگو و پژوهش

1ــ چرا کنعان به حضرت نوح (ع) ایمان نیاورد؟
2ــ سرنوشت فرزندان دیگر حضرت نوح چه شد؟
3ــ داستان حضرت نوح در چه سوره هایی از قرآن آمده است؟
درباره حضرت نوح و کنعان آمده است ،گردآوری کنید.
4ــ برخی از اشعاری را که
ٔ
  5ــ چه حیواناتی سوار کشتی حضرت نوح شدند؟
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روش تدریس ردس سوم
جلسۀ  اول

1ـ پرسش و ارزشیابی

شیوه جلسات قبل انجام می شود.
به ٔ

2ـ روش تدریس قرائت

آیات صفحه  234و  235قرآن کامل
براساس روش کلی به صورت پیش قرائت ،تمرین
با لوح فشرده ،فردخوانی و رفع اشکاالت جمعی
و فردی تدریس و تمرین می شود.

ِ
عملوا
ا َ

تذکرات خاص این صفحات:
1ــ دقت در اتصال کلماتی مانند:
ِ
ِ
الص ٰلو َة طَرفَ ِی ال َّن ِ
هار
ذین
است ِقم
اخت ِل َف
َو َا ِقمِ َّ
موسی الک ٰت َب فَ ُ
فَ َ
الَی ال َّ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اعملوا
الر ُس ِل
الس ّیئات
بن َّ
الیؤم َ
ذین َانبآء ُّ
ُ
نون َ
َواتَّبَ َع ال َّ َ
یُذه َ
ال ۤر
ؤاد َك
اُولوا
2ــ دقت در خواندن کلماتی مانند :ل َ ُی َو ِفّ َی َّن ُهم
فُ َ
3ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است ،برای کوتاه خواندن عبارات؛ مانند:
ِ
ِ
ِ
ِ
…فیه
…ب َِق َّی ٍة
یآء
…م َع َك
رت
…الک ٰت َب
…رِب ّ َك …اُم َ
َ
َ
… َاول َ
ِ
ِ
…ل َ ِبیه …کَوکَبًا
…ال َق َص ِص
…ع َرِب ًّیا
الح ُّق
…بظ ٍُلم
َ
…الر ُس ِل … َ
ُّ
«اعملوا» ضمه نیست ،الف در ابتدا کسره می گیرد:
4ــ با توجه به اینکه اولین حرکت کلمه َ
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3ـ روش تدریس مفاهیم

ساده قرآن
اهداف جزئی :همان اهداف قبلی در راستای
ٔ
توسعه توانایی درک معنای عبارات ٔ
کریم و تثبیت و تعمیق آموخته های قبلی
روش تدریس و ارزشیابی

فعالیت اول :تدریس جدول کلمات به روش جلسات قبل .می توانید از دانش آموزان ،کلمات
لونَ ،ا َنزلنا ،ت َ َوک َُّل و …» را سؤال کنید.
هم
عم َ
ٔ
خانواده برخی از کلمات جدول مانند « َغیب ،ا ُۡعبُ ُد ،ت َ َ
فعالیت دوم :این فعالیت نیز به روش قبل انجام می شود .توضیحات الزم در پاورقی آمده
جاره مانند ِ«من ،فیَ ،عنِ ،لـ و …» به
است .خوب است بدانید که هرگاه قبل از «ما» یکی از حروف ّ
کار رود« ،ما» به صورت «آنچه» معنا می شود .در صورتی که تشخیص می دهید دانش آموزان می توانند
این موضوع را دریافت کنند ،برای آنها توضیح دهید.
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انس با قرآن در خانه

برخی از توضیحات ضروری:
1ــ در عبارتی که «جمیعاً» یا «کُلُّه» یا کلماتی
شبیه آنها به کار می رود ،در فارسی این کلمات جلوتر از
ِ
میعا:
کلمات قبل از آنها معنا می شود؛ مانند« :الَیکُم َج ً
همه کارها».
به سوی ٔ
همه شما ،اال َ ُمر کُلُّه ؤ :
2ــ در عبارت چهارم از قسمت «ب» حرف
«ما» دو بار به کار رفته است .با توجه به توضیحی که
در فعالیت دوم ارائه شد «ما» دوم چون پس از حرف
(ع ّما = َعن  +ما) به صورت «آنچه»
«عن» آمده است َ
َ
معنا می شود .اما ممکن است دانش آموزان اولین «ما»
را به صورت «آنچه» یا «نه ،نیست» معنا کنند .شکل
درست را می توانند از دیگر اجزای جمله متوجه شوند.
در این جمله ،حرف ِ«بـ» قبل از کلمه ِ
«غافل» نیز به کار رفته است .این حرف که به آن «باء زائده»
ٔ
می گویند ،گاهی در جمله های منفی به کار می رود و معنای جمله را تأکید می کند؛ اما در فارسی معنا نمی شود.
بح ِب َق ٍ
ریب» :آیا صبح نزدیک نیست؟
یس ُّ
الص ُ
می تواند این حرف نشانه ای باشد که «ما» نافیه است؛ مانندَ « :ال َ َ
این توضیحات برای اطالع بیشتر خود شما ارائه می شود .می توانید هر مقداری از آن را که با
سطح توانایی کالس مناسب می دانید به زبان ساده برای دانش آموزان بگویید .بیان این گونه از مطالب
همه موارد ،برای دانش آموزان ضرورتی ندارد.
به طور کامل یا در ٔ
صفحه  237قرآن کریم:
3ــ برخی از ترکیب ها و عبارات ساده از
ٔ
،
،
،
،
،
صفحه  234قرآن کریم:
4ــ پیام های قرآنی از
ٔ
:

قطعاً او به آنچه عمل می کنند آگاه است.

:

قطعاً او به آنچه عمل می کنید بیناست.
 :قطعاً کارهای خوب ،کارهای بد را از بین می برد.
:

پس صابر و شکیبا باش که خدا پاداش نیکوکاران را از بین نمی برد.
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جلسۀ  دوم
1ـ پرسش و ارزشیابی

شیوه جلسات قبل انجام می شود.
به ٔ

2ـ روش تدریس قرائت

صفحه  240قرآن کامل به صورت
آیات
ٔ
پیش قرائت ،تمرین با لوح فشرده ،فردخوانی و رفع
اشکاالت جمعی و فردی تدریس و تمرین می شود.
تذکرات خاص این صفحه:
1ــ دقت در اتصال کلماتی مانند:
ِ
ِ
الس ِ
جن
یٰصاحبَ ِی ّ
َامِ اللّٰه ِ
الواح ُد ال َق ّه ُار
ُ
ِ
ِ
الد ُین ال َق ِ ّی ُم
کم
ٰذل َك ّ
ا ِن ُ
الح ُ
َو َا َّما األ َخ ُر
فَ َتأکُ ُل الطَّ ُیر
ِم ُنه َما اذکُرنی
ُق ِضی اال َ ُمر الَّذی
َ
ِفی ِ
ٰ
الس ِ
جن
ن
ط
ی
الش
ه
َّ
فَاَ ٰنس ُ
ّ
ُ
2ــ دقت در خواندن کلماتی مانند:
قون
ءابا ۤء ی
ُم َت َف ِ ّر َ
ُرءیٰی
ءابا ُۤؤکُم
َ
3ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است ،برای کوتاه خواندن عبارات؛ مانند:
ِ
…ال ّن ِ
…الس ِ
جن
اس
… ال َق ِ ّی ُم
سمآء ← َاسما ۤءا
ّ
…خیر … َا ً
ٌ
ِ
ِ
…س ٍ
جاف … ُخ ٍ
…رءیٰی
ضر
مان
…رِب ّ َك
…ع ٌ
…فَ ُیصلَ ُب َ
ُ َ
کلمه «اذکُرنی» ضمه است ،الف در ابتدا ضمه می گیرد:
4ــ با توجه به اینکه اولین حرکت ٔ
اُذکُرنی
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3ـ روش تدریس مفاهیم

فعالیت اول :به روش معمول جدول
کلمات تدریس و تمرین می شود .دانش آموزان
خانواده بعضی از کلمات
می توانند کلمات هم
ٔ
ِ
مون و ُحکم»
جدول مانند« :یَشکُ َ
رون ،واحد ،یَعلَ َ
را حدس بزنند.
فعالیت دوم :از دانش آموزان بخواهید
مانند الگوی ارائه شده ،حرف «ال» را با فعل های
مضارع ترکیب کرده و این افعال منفی را معنا
کنند .آن گاه سطر به سطر برای کالس بخوانند.
فعالیت سوم :دانش آموزان ترکیب ها
را معنا کرده ،سپس با هم گروه خود مقایسه
کرده ،آن گاه هر ترکیب قرآنی همراه با معنای آن
برای کالس خوانده می شود.
همان طور که می دانید حرف ِ«ان» به دو
صورت شرطیه (اگر) و نافیه (نه ،نیست) به کار
می رود .راه شناسایی این دو کلمه که در بیش
از  90درصد موارد کارایی دارد نیز بیان شده
است .می توانید عالوه بر مثالی که در تمرین آمده
است نمونه های دیگری را نیز برای قرآن آموزان
بیان کنید؛ مانندِ :ان هُ َو ِا ّل َوحی
یوحیِ ،ان هو
ٰ
ٌ
ِ
ِ
ذیر
ذکر للعالمین ،ان َان ۡ َت ا ّل ن َ ٌ
ّال ٌ
فعالیت چهارم :این فعالیت نیز که
سوره یوسف است.
حاوی فراز زیبایی از
ٔ
ترجمه آن به صورت انفرادی توسط
ابتدا
ٔ
دانش آموزان کامل ،سپس دانش آموزان
ترجمه را با دوستان خود مقایسه و آن گاه هر
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قسمت آن توسط یک دانش آموز همراه با ترجمه برای کالس خوانده و تصحیح می شود.
٭٭٭

روزانه قرآن کریم و انجام تکلیف
مطابق معمول در پایان کالس ،دانش آموزان را به خواندن
ٔ
«انس با قرآن در خانه» تشویق و ترغیب کنید.

انس با قرآن در خانه

در آغاز هر جلسه ضمن پرسش از تکلیف
انس با قرآن در خانه ،هم توانایی دانش آموزان
ارزشیابی می شود و هم بخش های مختلف این
تکلیف حل شده و در صورت نیاز رفع اشکال
می شود.

برخی از توضیحات این تکلیف به شرح زیر است:
صفحه  242قرآن کریم:
ساده
ٔ
1ــ بعضی از ترکیب ها و عبارات ٔ
،

،

صفحه  243قرآن کریم:
2ــ پیام های کوتاه و زیبا از
ٔ

 :خدا بهترین نگه دارنده و مهربان ترین مهربانان است.

:
:
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هیچ حکم و فرمانی نیست جز از سوی خدا
فقط بر او ّ
توکل می کنم (کردم).

روشنگر راه زندگانی
اهداف

1ــ آشنا کردن دانش آموزان با تأثیر قرآن
کریم بر ادبیات فارسی
2ــ آشنا کردن دانش آموزان با یکی از
درباره قرآن
سروده ها
ٔ
3ــ آشنا کردن دانش آموزان با یکی از
شاعران قرآن کریم
4ــ آشنا کردن آنان با محتوای سرود

روش تدریس

1ــ قرائت شعر و جمع خوانی دانش آموزان
تهیه سرود توسط برخی از دانش آموزان
2ــ ٔ
3ــ توضیح دادن ابیات سرود توسط دبیر برای دانش آموزان

پرسش برای گفت وگو و پژوهش

1ــ چرا قرآن روشنگر راه زندگانی است؟
2ــ آیا سروده های دیگری از حبیب الله چایچیان خوانده یا شنیده اید؟
درباره قرآن کریم آماده کنید.
سروده دیگری
3ــ
ٔ
ٔ
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روش تدریس ردس چهارم
جلسۀ ّاول

١ـ پرسش و ارزشیابی

شیوه جلسات قبل انجام می شود.
به ٔ

٢ـ روش تدریس قرائت

صفحه  ٢٤٦قرآن کامل براساس
آیات
ٔ
روش کلی به صورت پیش قرائت ،تمرین با لوح
فشرده ،فردخوانی و رفع اشکاالت جمعی و
فردی تدریس و تمرین می شود.
تذکرات خاص این صفحات:
١ــ دقت در اتصال کلماتی مانند:
ِ
ِ
ِ
اذهبوا
رون
یٰبَن َّی َ
وم ال ٰکف َ
ا َّلال َق ُ
ل َ َناال َک َیل
الض ُّر
َو اهلَ َنا ُّ
ِ
ِ
ی ِ
العیر
قین
جزی ُ
َ
الم َت َص ّد َ
فَ َصلَت ُ
ِ
قال اد ُخلوا
ر
غف
الست
ا
ن
با
ا
ـ
ی
ـد
ارت
ف
َ
َ
َ َ َّ ٰۤ َ َ
٢ــ دقت در خواندن کلماتی مانند :فَ َت َح َّسسوا َوال تَایئَسوا الیَای َٔ ُس
ِ
ین َوأتونی ُرءیٰی ِم َن البَ ِدو َول ِ ّی
ءاث َ َـر َك ل َ ٰخط ٔـ َ
َ
٣ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است ،برای کوتاه خواندن عبارات؛ مانند:
ِ
… َا ِ
الض ُّر
خیه
زیز … ُّ
الع ُ
َ
…علَیه … َ
ٍ
العیر
… ُمزج ٰیة … ال َک َیل … ُ
… البشیر … و ِ
قبل
الع ِرش … ُ
یوس َف … َ
جه ٰه … ُ
َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الغ ِیب
…
ا
م
سل
م
…
لك
الم
…
دو
الب
…
جن
الس
َ
… ّ
ُ
ُ ً
َ
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٤ــ توجه به تلفظ حروف خاص عربی با دقت و پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده ،به ویژه
تلفظ «ح» در کلمات زیر:
َارحم ِ
ِ
ریح
َر ِوح
فَ َـت َح َّسسوا
مین
نین
ُ
َ ُ ّٰ
َ
الرح َ
المحس َ
و َا ِلحقنی ِب ّٰ ِ
حین
کیم
َح ًّقا
حیم
حس َن
َ
َّ
َا َ
الصل َ
الح ُ
الـر ُ
َ
ِ
نوحیه
صت
َح َر َ
باید توجه داشت که برای تلفظ حروف
خاص عربی به ویژه حرف «ح» در این درس
نباید به قواعد متعارف در کالس های قرائت و
مجالس قرآن از قبیل مخارج و صفات حروف
و اصطالحات و شرح و توضیح کتب تجوید
بپردازیم؛ بلکه با ارجاع به قرائت لوح فشرده و
مقایسه حالت فارسی با حالت عربی به صورت
ٔ
سؤال و شنیدن و ارائه تلفظ صحیح با توضیح
ساده ،کوتاه و کاربردی به همان نحوی که در پایین
صفحه  ٤١کتاب درسی آمده ،تلفظ صحیح «ح»
ٔ
را یاد داده و تمرین می کنیم.
بسیار خوب است که به کلمات مورد
استفاده در نماز نیز به اختصار اشاره شود؛
بحان ِب َح ِ
حده و
ول
َا َح ٌد
مد
الـرحیم
الح ُ
َو َ
ُس َ
َ
الـرح ٰم ِن َّ
مانندَّ :
٣ـ روش تدریس مفاهیم

روش تدریس و ارزشیابی
فعالیت اول :جدول به روش معمول توسط دانشآموزان ابتدا بهصورت فردی تکمیل شده و سپس
معنای کلمات را با دوستان هم گروه خود مقایسه کرده و آن گاه هر کلمه با معنای آن توسط یک دانش آموز
خوانده و در صورت نیاز تصحیح میشود معلم نیز میتواند به روشهایی که در بخش کلیات بیان شد ،چندبار
خانواده برخی
با پرسش از دانش آموزان معنای کلمات جدول را تمرین کند .ضمناً خوب است کلمات هم
ٔ
ِ
متم ،م ِ
حسن و َغفور را نیز از دانش آموزان سؤال کنید.
از کلمات جدول مانند :فَ َع ُلتم ،جاهل ،قالواَ ،عل ُ ُ
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درباره
فعالیت دوم :برخی توضیحات
ٔ
ترجمه ترکیب ها:
ٔ
١ــ عبارت چهارم با حرف استفهام « َا» به
معنای آیا شروع شده؛ پس از آن ،حرف تأکید ِ«ا َّن»
آمده است .در پاورقی توضیح داده شده در جمالتی
که با ِ«ا َّن» شروع می شود ،غالباً حرف تأکید «لَـ»
نیز می آید ،اما در فارسی الزم نیست آن را معنا
نت»
کردٔ .
نکته دیگر آنکه در این جمله ،ضمیر « َا َ
نیز آمده است .همان طور که می دانید این ضمیر،
ضمیر فصل است که بین مبتدا و خبر می آید .این
ضمیر تأکید و حصر را می رساند و می توان آن را
در فارسی معنا نکرد و یا از کلماتی چون «همان» که
تأکید را می رساند ،استفاده کرد .بیان این مطالب
برای دانش آموزان ضروری نیست .در نتیجه
عبارت به صورت «آیا قطعاً تو یوسف هستی» یا «آیا قطعاً تو همان یوسف هستی» معنا می شود.
ترجمه عبارت چهارم
٢ــ همان طور که در
ٔ
ترجمه عبارت
از فعل ربط «هستی» استفاده شد ،در
ٔ
هشتم نیز از فعل ربط «است» استفاده می شود.
فعالیت سوم و چهارم آشنایی با نشانههای
جمع سالم مذکر :این نشانه در فارسی نیز به کار
می رود؛ مانند :معلّمین ،مسلمین ،مؤمنین،
ظالمین ،مجاهدین ،منافقین .از این رو ،هم
دانش آموزان با آن آشنا هستند و هم به راحتی هر
دو شکل آن را که در فعالیت سوم و چهارم آمده
است به راحتی می آموزند.
خوب است از آنها بخواهید برخی مثالهای
جدید نیز عالوه بر مثال های کتاب بگویند.
74

دو نکته:
١ــ همان طور که می دانید هر اسم مفردی را نمی توان با این نشانه ها جمع بست؛ مثال ً جمع کتاب
و قلم نمی تواند کتابین و قلمین باشد .فقط هر اسمی که اوال ً مشتق است و نه جامد و ثانیاً از اسم ها یا
صفات افراد ذوالعقول است ،جمع مذکر سالم دارد.
٢ــ هر اسمی که آخر آن «ین» یا «ون» دارد اینگونه نیست که حتماً جمع سالم است؛ بلکه اگر این دو
«ممنون»
«مساکین» و َ
نشانه به اسمی اضافه شده باشد ،آن اسم ،جمع است؛ مثال ً کلماتی چون «شیاطین»َ ،
کلمه سوم مفرد و اسم مفعول است.
کلمه اول جمع مکسر «شیطان» و «مسکین» و ٔ
جمع سالم نیستند .دو ٔ
این نکات برای اطالع بیشتر دبیران محترم ارائه شد و تا زمانی که برای دانش آموزان سؤالی پیش
نیامده است ،نیازی به بیان ندارد .در صورتی که مواردی چون مثال های بند دوم پیش آمد ،توضیح
کلمه باقی مانده
می دهیم در صورتی «ین» و «ون» آخر کلمه عالمت جمع است که اگر آن را حذف کنیمٔ ،
کلمه ای معنادار باشد.
٭  ٭  ٭

روزانه قرآن کریم و انجام تکلیف
در پایان جلسه ،مطابق معمول ،دانش آموزان را به خواندن
ٔ
«انس با قرآن در خانه» تشویق و ترغیب می کنیم.
انس با قرآن در خانه

است:

برخی از توضیحات ضروری به شرح زیر

کلمه
آیه اول به ٔ
١ــ در قسمت «ب» ٔ
ِ
لون » ختم شده است .همان طور که
«جاه َ
دانش آموزان در همین درس آموختند این کلمه
کلمه جمع
جمع است .اما در بسیاری از مواقع ٔ
در فارسی مفرد معنا می شود .حتماً می دانید از
آنجا که این کلمه در جمله « َانتم ِ
جاهلون» خبر
ٔ ُ
است و چون در این جمله مبتدا ( َا ُنتم) جمع
بوده است ،خبر نیز جمع آمده ،ولی در فارسی
در چنین مواردی الزم نیست خبر را جمع معنا
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کنیم .البته اگر دانش آموزان جمع معنا کنند ،غلط محسوب نمی شود .این گونه مسائل به تدریج و به طور
طبیعی آموخته می شود.
صفحه ٢٤٩
٢ــ برخی از عبارات و ترکیب های ساده و همچنین اسم های جمع مذکر سالم در
ٔ
قرآن عبارت است از:
الشمس والقمر ،و هوالَّذی ،ان فی ذلك ألیات
تلك ءایات الکتاب ،ولکن اکثر الناس ال یؤمنون،
َ
لقوم یتفکرون ،و فی االرض ،و
جنات ،ان فی ذلك َلیات لقوم یعقلون.
ٌ
صفحه  ٢٤٨قرآن کریم
٣ــ اسم های جمع مذکر سالم از
ٔ
ِ
کین (مشرکان)ُ ،مجرمین (گناه کاران)
مین (جهانیان ،مردم) ،مشر َ
دارای «ین» :عال َ َ
ضون ِ(اعراض کنندگان ،دوری کنندگان)ُ ،م ِ
کون (مشرکان)
شر َ
دارای «ون» ُم ِعر َ
تذکر :ممکن است دانش آموزان برخی فعل های مضارع جمع را نیز از جمله اسم های جمع
ِ
نون .با توجه به آنکه ایشان هنوز فعل مضارع را در درس
ون ،ال ی َ ُ
رونُ ،یؤم َ
شع َ
به حساب آورند ،مانند ی َ ُم ّر َ
عربی نیاموخته اند ،به این توضیح بسنده کنید کلماتی که با حرف «یـ» یا «تـ» شروع می شوند ،غالباً فعل
هستند و نه اسم.
صفحه  ٢٤٦قرآن کریم:
٤ــ پیام های زیبا و کوتاه قرآنی از
ٔ
 :واز رحمت خدا ناامید نشوید.

 :قطعاً خداوند به صدقه دهندگان پاداش می دهد.
:
پس قطعاً خداوند پاداش نیکوکاران را ازبین نمی برد.
 :و او مهربان ترین مهربانان است.
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جلسۀ دوم

١ـ پرسش و ارزشیابی

شیوه جلسات قبل انجام می شود.
به ٔ

٢ـ تدریس قرائت

صفحه  255قرآن کامل براساس
آیات
ٔ
روش کلی به صورت پیش قرائت ،تمرین با لوح
فشرده ،فردخوانی و رفع اشکاالت جمعی و
فردی تدریس و تمرین می شود.

تذکرات خاص این صفحه:
١ــ دقت در اتصال کلماتی مانند:
الدنیا علَی ِ
ور ی ِ
ِمن الظُّلُ ٰم ِت ِالَی ال ّن ِ
األخ َر ِة
َ َ
الح ٰیو َة ُّ َ
ستحبّ َ
ون َ
َ
٢ــ دقت در خواندن حروف مقطعه :ال ۤر ← الف آلم را
٣ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است ،برای کوتاه خواندن عبارات؛ مانند:
ِ
ور …علَی ِ
یک … ِالَی ال ّن ِ
… َس ِ
بیل الل ِّٰه … َق ِومه … ِب ٔـای ٰ ِتنآ
األخ َر ِة
َ
… ال َ َ
ٰ
٤ــ توجه به تلفظ حروف خاص با پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده ،و یادآوری تلفظ «ح»
در آیات و کلمات این صفحه :الحمید ی ِ
کیم
وة
َ َ
الح ٰی َ
ستحبّ َ
َ
ون َ
َ
الح ُ
الـرحیمِ
بحان
الح ُ
الـرح ٰم ِن َّ
مد َا َح ٌد ُس َ
َ
همچنین در کلمات نمازَّ :
ِب َح ِ
الحین
حم ُة ّ
ول َو َ
حده و ُم َح َّمد َر َ
الص َ
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3ـ روش آموزش مفاهیم

فعالیت اول :به روش درس های قبل،
دانش آموزان جدول را کامل و با یکدیگر مقایسه
می کنند .آنگاه کلمه به کلمه همراه با معنا برای
کالس خوانده و کلمات جدول و معنای آن تمرین
و تکرار می شود.
فعالیت دوم :برخی از نکات ضروری،
١ــ
کلمه عبارت اول
ترجمه کلمه به ٔ
ٔ
می شود« :کتاب نازل کردیم آن را» .این ترجمه از
دانشآموزان کامال ً قابل قبول و صحیح است .اما
خوب است برای آنها توضیح دهید معموال ً کلماتی
که تنوین دارند در فارسی همراه با «ی» نکره معنا
می شوند؛ یعنی می گوییم «کتابی» .همچنین هرگاه
ِ
تاب) فعل بیاید ،معموال ً
پس از یک اسم نکره (ک ٌ
بین آنها از حرف ربط «که» نیز استفاده می کنیم.
ترجمه عبارت می شود« :کتابی که
به این ترتیب،
ٔ
نازل کردیم آن را» .همان طور که مشاهده می کنید
اکنون معنای عبارت روشن تر شده است.
٢ــ با توجه به توضیح فوق بهتر است در
«ع ٍ
ذاب» را به صورت «عذابی»
عبارت ششم ٔ
کلمه َ
«ش ٍ
دید» نیاز نیست
معنا کنیم؛ اما صفت آن ،یعنی َ
به صورت «سختی» معنا شود .به این ترتیب،
معنای این ترکیب می شود« :از عذابی سخت».
انتظار نمی رود که این گونه نکات را
ساده آنها
دانش آموزان رعایت کنند ،اما موارد ٔ
را برای ایشان می گوییم تا به تدریج آنها بیاموزند.
فعالیت سوم :در این فعالیت آیات زیبا
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سوره ابراهیم آمده است .مطابق معمول دانش آموزان ترجمه را کامل ،با یکدیگر مقایسه
و پرمعنای آغاز
ٔ
و سپس هر دانش آموز یک سطر را همراه با معنا می خواند تا در صورت نیاز تصحیح شود.
٭  ٭  ٭

روزانه قرآن کریم و انجام تکلیف «انس با قرآن در خانه» تذکر داده
در پایان کالس ،خواندن
ٔ
می شود.
انس با قرآن در خانه

است:

برخی توضیحات ضروری به شرح زیر

ترجمه
١ــ پرواضح است که اهمیت
ٔ
عبارات قرآنی در آن است که پس از ترجمه،
قرآن آموز مفهوم و معنای عبارت را درک کند.
این امر غالباً اتفاق می افتد .اما معلم باید
توجه کافی داشته باشد که هرگاه دانش آموزان
ترکیب یا عباراتی را معنا کردند ،مفهوم آن را نیز
دریابند .هرگاه احساس کردید که ممکن است
این امر انجام نشده است از دانش آموزان سؤال
کنید که منظور از این عبارت چیست؟
برای مثال ،اولین عبارت قسمت «ب» هم
دارای کلمات و هم دارای ساختار بسیار ساده
است و به راحتی ترجمه می شود .اما ممکن است معنای آن برای دانش آموزان روشن نباشد .مفهوم
را از ایشان پرسش کنید و در صورت نیاز پاسخ آنها را با توضیحات خود کامل کنید .خداوند در این
عبارت ساده ،به ما می آموزد که هرچیزی در این جهان بیکران و عالم هستی از اندازه و حساب و کتاب
دقیق برخوردار است.
توجه داشته باشید که نباید توضیحات شما طوالنی باشد؛ همیشه به اختصار کامل و با زبان ساده
توضیح دهید.
٢ــ منظور از «خواه ناخواه» در عبارت دوم آن است که هیچ کس و هیچ چیزی در جهان هستی
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مقدر کرده است ،انجام دهد؛ و بیرون رفتن از فرمان و خواست
نمی تواند کاری را خارج از آنچه خداوند ّ
او ممکن نیست.
ساده صفحات  ٢٥١و  ٢٥٣قرآن کریم:
٣ــ برخی از ترکیب ها و عبارات ٔ
عو ُة الحق ،قل َمن رب السماوات و االرض قل الله ،الذین ءامنوا و عملواالصالحات ،قل  هو
لَه و َد َ
لت ،ان الله ال یخلف المیعاد ،لهم عذاب فی الحیاة الدنیا
ربی ال اله اال هو ،علیه توکّ ُ
صفحه  ٢٥٢قرآن کریم:
٤ــ برخی از پیام های زیبای قرآنی از
ٔ

:

:

فقط خردمندان پند می گیرند.

:

سالم بر شما به خاطر آنچه که صبر و پایداری کردید.
خانه آخرت (برای صابران)
چه خوب است ٔ
 :زندگی دنیا در برابر آخرت خیر کاالی اندک و بیارزشی نیست.
 :آگاه باشید فقط با یاد خدا دل ها آرامش می یابد.
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خواندن روزانه قرآن کریم
اهداف

١ــ آشنا شدن دانش آموزان با اهمیت
قرائت قرآن روزانه نزد حضرت امام خمینی (ره)
٢ــ آشنا کردن دانش آموزان با برخی از
ویژگی های امام خمینی (ره)
٣ــ آشنا شدن دانش آموزان با شیوه های
مختلف قرائت روزانه قرآن
روزانه قرآن کریم
٤ــ ایجاد عالقه به قرائت
ٔ
روش تدریس

١ــ خواندن متن توسط دانش آموزان
برای خود
٢ــ خواندن متن توسط یکی از دانش آموزان برای دیگران
٣ــ خواندن متن توسط دبیر محترم برای دانش آموزان کالس
روزانه قرآن کریم
درباره متن درس و شیوه های مختلف قرائت
٤ــ گفت وگوی کالسی
ٔ
ٔ

فعالیت جانبی

تهیه داستان هایی از قرائت قرآن کریم توسط بزرگان و علمای اسالم
ٔ
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روش تدریس ردس پنجم
جلسۀ اول

١ـ پرسش و ارزشیابی

شیوه جلسات قبل انجام می شود.
به ٔ

٢ـ تدریس قرائت

آیات صفحات  259و  260قرآن 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 این صفحات:
ِ
اجت َّثت
١ــ دقت در اتصال کلماتی مانندَ :خبیثَة ِن ُ
الدنیا و ِفی ِ
ِ
ِ ِ
ُیثَ ِبّ ُت الل ُّٰه الَّذین ءامنوا ِبال َق ِ
األخ َر ِة
ول الثّ ِابت فی َ
َ َ
الح ٰیوة ُّ َ
ِ
الصلوةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ذین َو ُ
ارز ُ
قیم َّ ٰ
قهم َر ّب َ
مین لعباد َی ال َ
َو یُض ُّل الل ُّٰه الظّٰل َ
اجعلنی ُم َ
٢ــ دقت در خواندن کلماتی مانند :تُؤتی تم َّتعوا ع ِ
النی ًة ِیأتی ِ
دآئبَ ِین
َ
ََ
َ
َ
ِ
ِ
ُذ ِ ّریَّتی ی ُ َـؤ ِ ّخ ُرهُم
لن
َبن َّی ان َّ ُه َّن َاضلَ َ
٣ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است ،برای کوتاه خواندن عبارات؛ مانند:
الص ٰلو َة
… کُ ًفرا
… الثّ ِاب ِت
… ِلل ّن ِاس … َخبیثَ ٍة
ندادا … َّ
… َا ً
… مآء ← مآءا … ال ُفلك … ِابراهیم … ِ
وم
ءامنًا
َ
… َع َ
ً
ُ
النی ًة … ی َ ٌ
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… َز ٍرع
… ُذ ِ ّریَّـتی
… ال َّثم ِ
رات
… ِال َ ِیهم
َ
الص ٰلو ِة
… َشی ٍء
قیم َّ
… ُم َ
… و ِللم ِؤمنین … ِ
غافال ً
َ ُ َ
٤ــ توجه به تلفظ حروف خاص عربی با
پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده ،و یادآوری
تلفظ «ح»
٥ــ جلب توجه دانشآموزان به تلفظ «ع»
به پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده و با بیان
صفحه ٥١
ساده و کوتاه ،همان گونه که در پایین
ٔ
توضیح داده شده است.
کلمات دارای عین در این صفحات:
ِ
عالن َی ًة ب َ ٌیع
َج َعلوا ت َ َم َّتعوا
ل َ َع َّل ُهم
اجعل
اجعل نَعبُ َد ت َِب َعنی فَ َ
ت َ ُع ّدوا َر ِ ّب َ
الد ِ
ِ
عآء
میع ُّ
نُعل ُن ل َ َس ُ
مقایسه حالت فارسی با عربی و نمایش تلفظ آن است .از
توضیح تلفظ عین به صورت سؤال و
ٔ
قواعد و اصطالحات تجویدی متعارف در کالس ها و مجالس قرائت ،از قبیل :بیان مخارج و صفات
جد ًا پرهیز شود ،و وقت کالس برای کارهای ضروری استفاده شود.
حروف و شرح و توضیح آنها ّ
٣ـ آموزش مفاهیم

روش تدریس و ارزشیابی
خانواده کلمات «تَعلَ ُم،
فعالیت اول :به روش دروس قبل عمل می شود و خوب است کلمات هم
ٔ
ِ
جعل ،سمیع و مؤمن» را نیز از دانش آموزان پرسش کنید.
َحمد ،ا َ
فعالیت دوم :این فعالیت نیز مانند فعالیت های مشابه آن در دروس قبل توسط دانش آموزان
انجام می شود .برخی از توضیحات به شرح زیر است:
نادی» است؛ یعنی در اصل به صورت
«م ٰ
١ــ در عبارت ّاول ترکیب َ«ربَّنا» همان طور که می دانید ُ
«یاربَّنا» بوده که برای اختصار حرف ندا (یا) حذف شده است .از این رو ،این ترکیب را به صورت
َ
«پروردگار ما» یا «ای پروردگار ما» یا «پروردگارا» معنا می کنیم.
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«والدی» در واقع ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
«وال َد ِین» و به معنای «پدر و
٢ــ خوب است بدانید لوال َد َّی = لـ  +وال َدی  +یَ .
مادر» بوده که به دلیل اضافه شدن به ضمیر «ی» حرف ِ«ن» حذف شده است و پس از ادغام این مضاف
و مضاف الیه به صورت ِ
«وال َد َّی»؛ یعنی «پدر و مادرم» درآمده است«ِ .لـ» نیز به معنای «برای» است که
در مجموع می شود «برای پدر و مادرم».
ویژه دبیر محترم است و بیان آنها برای دانش آموزان ضرورتی ندارد .همین که
این توضیحاتٔ ،
دانش آموزان بیاموزند ِ
«وال َد َّی» به معنای «پدر و مادرم» است ،کافی است.
کلمه « ُذ ِریَّـة» مفرد و به معنای «فرزند» یا «نسل» است؛ اما عموماً
٣ــ در ترکیب هفتم هرچند ٔ
به صورت اسم جمع معنا می شود .از این رو ،ترکیب هفتم را می توانیم به صورت «از نسل من» یا «از
فرزندان من» معنا کنیم .توجه داشته باشید اگر دانش آموزان آن را به صورت «از فرزند من» معنا کنند،
غلط محسوب نمی شود.
انس با قرآن در خانه

پس از مقدمات الزم ،مانند دروس قبل و پرسش از انجام این تکلیف توسط دانش آموزان به
ارزشیابی آنها پرداخته و به این وسیله بخش های مختلف این تکلیف نیز در کالس تمرین و تصحیح
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می شود .برخی از توضیحات ضروری به شرح زیر است:
ِ
ِ
ؤمنین»
١ــ در عبارت پنجم از قسمت «ب» حرف «لـ» که برسر ضمیر «ی» و دو اسم «وال َد َّی» و ُ
«م َ
آمده است ترجمه نمی شود .در واقع ِ«ا ِغف ِرلـ»؛ یعنی «بیامرز» در فارسی این ترکیب را به صورت «بیامرز
برای …» معنا نمی کنیم.
صفحه  ٢٥٨قرآن کریم:
٢ــ برخی ترکیب ها و عبارات ساده از
ٔ
الشیطان ،ان الله َو َع َدکم وعدالحق ،ان
خلق السماوات واالرض بالحق ،من عذاب الله ،و قال
ُ
الظالمین لهم عذاب الیم ،باذن ربّهم ،کلم ًة ط َ ِّیب ًة ،فی السماء
صفحه  ٢٥٦قرآن کریم:
٣ــ برخی از پیام های زیبا و کوتاه قرآنی از
ٔ
نعمت های خدا بر خود را یاد کنید.

:

شکر نعمت ،نعمتت افزون کند.

:
:

پدیدآورنده آسمان ها و
آیا در خدا که
ٔ
زمین است ،شک است؟!
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جلسۀ دوم

١ـ پرسش و ارزشیابی

شیوه جلسات قبل انجام می شود.
به ٔ

٢ـ تدریس قرائت

صفحه  264قرآن کامل براساس
آیات
ٔ
روش کلی به صورت پیش قرائت ،تمرین با لوح
فشرده ،فردخوانی و رفع اشکاالت جمعی و فردی
تدریس و تمرین می شود.

تذکرات خاص این صفحه:
١ــ دقت در اتصال کلماتی مانندَ :م ِن اتَّبَ َع َك
َل ُ ِغوی َ َّن ُهم َعلَ َّی ن َِبّئ
٢ــ دقت در خواندن کلماتَ :ل ُ َز ِ ّی َن َّن
٣ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است ،برای کوتاه خواندن عبارات؛ مانند:
… ِلبَ َش ٍر … َص ٍ
لطـ ٌن … َا ٍ
بواب … ِغ ٍّل … ن َ َص ٌب
لصال … ُس ٰ
٤ــ توجه به تلفظ حروف خاص با پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده ،و یادآوری تلفظ «ح»
و «ع» در آیات و کلمات این صفحه:
ِ
ٍ
جمعین ُع ٍ
یون ن َ َزعنا
ثون َعلَ َّی َم ِن اتَّبَ َع َ
َح َما َعلَ َ
یک ال َّلعن َة ی ُ َبع َ
ک ل َ َموع ُدهُم َا َ َ
علی
عین َا َنع َ
مین نَعبُ ُد ن َ َ
مت َعلَ ِیهم َ
ست ُ
العظیمِ اال َ ٰ
همچنین در کلمات نمازَ :ع ٰ
لی العال َ َ
عبده و علَیك علَینا ِع ِ
باد َعلَیکُم
َ ُ
َ َ َ
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٣ـ آموزش مفاهیم

فعالیت اول :به روش معمول جدول کلمات توسط دانش آموزان تکمیل و تمرین می شود .آنها
می توانند کلمات هم خانواده یا کلمات ِعبادَ ،م ِوعد ،م ّتقین و ُعیون را حدس بزنند.
فعالیت دوم :این فعالیت نیز مانند فعالیتهای مشابه قبلی انجام میشود و دانشآموزان ترکیبها
را همراه با معنای آنها برای کالس می خوانند تا تمرین و تصحیح شود.
فعالیت سوم :ابتدا جدول مانند الگوی ارائه شده کامل می شود ،سپس هر دانش آموز جدول
خود را با جدول هم گروهش مقایسه کرده و آنگاه هر سطر جدول توسط یک دانش آموز برای کالس
خوانده می شود تا تمرین و تصحیح شود.
قاعده جدول را حدس زده و در قسمت «نتیجه می گیریم»
در پایان این فعالیت ،دانش آموزان
ٔ
می نویسند .به این ترتیب ،دانش آموزان با یکی دیگر از نشانه های جمع سالم در زبان قرآن که در فارسی
نیز بسیار کاربرد دارد آشنا می شوند.
سوره حجر را کامل کرده با دوستان
ترجمه آیات  ٤٢تا ٥٠
فعالیت چهارم :دانش آموزان ابتدا
ٔ
ٔ
هم گروه خود مقایسه نموده ،سپس هر دانش آموز با انتخاب دبیر یک آیه را همراه با معنای آن می خواند
ترجمه آنها تمرین و تصحیح شود .در پایان جلسه ،انجام تکلیف «انس با قرآن در
تا خواندن آیات و
ٔ
خانه» یادآوری می شود.
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انس با قرآن در خانه

در آغاز جلسه با پرسش از قسمت های مختلف این تکلیف توانایی دانش آموزان در قرائت و
درک معنای آیات ارزشیابی می شود .برخی از توضیحات به شرح زیر است:
صفحه  ٢٦٣قرآن کریم:
١ــ بعضی از ترکیب ها و عبارات آشنای
ٔ
ِ
ِ
ٍ
ماءَ ،و ِا َّن
فی ّ
السماء ،من کل شیطان رجیم ،و ان من َشیء اال عندنا خزائنه و ،فَاَنزلنا من السماء ً
بشرا
َرب َّ َك ،و اذقال ربك للمالئکة انی خالق ً
صفحه  ٢٦٦قرآن کریم:
٢ــ برخی از پیام های زیبای قرآنی از
ٔ
:
و آسمان ها و زمین و آنچه را میان آن دو است جز به حق نیافریدیم.
و قطعاً روز قیامت خواهد آمد.

:
:

پس با آنها به زیبایی مدارا و شکیبایی کن!

:

آفریننده داناست.
قطعاً این پروردگار تو است که
ٔ

:
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بال و پر مهربانیت را برای مؤمنان بگستران!

بهار دل ها
اهداف

١ــ آشنا کردن دانش آموزان با حدیثی از حضرت علی (ع)
٢ــ آشنا کردن آنان با جایگاه قرآن در نزد اهل بیت (ع)
٣ــ مطرح کردن اهمیت تالوت قرآن
٤ــ ایجاد عالقه به یادگیری احادیث اهل بیت (ع)

روش تدریس

١ــ خواندن حدیث توسط دانش آموزان
کلمه حدیث توسط دانش آموزان
٢ــ
ترجمه کلمه به ٔ
ٔ
درباره متن حدیث
٣ــ گفت وگوی دانش آموزان
ٔ

فعالیت جانبی

تهیه تابلوی زیبایی حاوی یک حدیث یا پیام قرآنی و نصب کردن آن در کالس.
ٔ
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روش تدریس ردس ششم
جلسۀ اول

١ـ پرسش و ارزشیابی

شیوه جلسات قبل انجام می شود.
به ٔ

٢ـ تدریس قرائت

آیات صفحات  268و  269قرآن 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 این صفحات:
١ــ دقت در اتصاالت کلماتی مانند:
قف ِب ِش ِ ّق االَن ُف ِس
الس ُ
لک َعلَی الل ِّٰه فَاَتَی الل ُّٰه َعلَ ِیه ُم َّ
ت َ َری ال ُف َ
ِ
ون فَ َخ َّر
٢ــ دقت در خواندن کلماتی مانندَ :لی ٰ ٍت ت َ ُع ّدوا تُس ّر َ
٣ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است ،برای کوتاه خواندن عبارات؛ مانند:
ِ
الس ِ
حر … ِطریًّا
میر … َّ
… بالغیه … َو َ
بیل … َش ٌ
راب … َواال َ َ
عناب … البَ َ
الح َ
ِ
ِ ِ ِ
… فَ ِ
ضله … ِ
القیام ِة
رواسی … َشیئًا
… باألخ َرة … ُمنک َرة ٌ … َ
َ
ٰ
٤ــ توجه به تلفظ حروف خاص ،با پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده ،و یادآوری تلفظ
صحیح حروف «ح» و «ع»
90

٥ــ جلب توجه دانش آموزان به تلفظ «غ»
و «ق» به پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده و با
صفحه
بیان ساده و کوتاه ،همان گونه که در پایین
ٔ
 ٦٠توضیح داده شده است.
کلمات دارای غین در این صفحاتِ :
بالغیه
غال ِل َت َبتغوا َغ ُیر
َو ِالب َ
کلمات دارای قاف در این صفحات:
صد ِل َق ٍوم َوال َق َم َر
َاثقالَکُم ِب ِش ِ ّق یَخلُ ُق َق ُ
قیل
قون ُقلوب ُ ُهم
َ
قون یُخلَ َ
لون الیَخلُ َ
یَع َق َ
ِ
قف
القیام ِة ِم َن
الس ُ
القواع ِد َعلَ ِیه ُم َّ
َ
توضیح تلفظ غین و قاف به صورت سؤال
و مقایسه با یکدیگر و نمایش تلفظ آنهاست .غین
نرم و سست تلفظ می شود ،ولی قاف محکم از ته
گلو تلفظ می گردد .از بیان قواعد و اصطالحات
علم قرائت ،مخارج و صفات حروف و شرح و توضیح آنها جد ًا پرهیز شود.
نحوه وقف برخی کلمات نیز توجه شود؛ مانند:
٦ــ به ٔ
ر ِ
مآء ← مآءا
واسی ← َرواسی
ً
َ َ
٣ـ روش آموزش مفاهیم

شیوه معمول ،دانش آموزان جدول را تکمیل کرده ،سپس با هم گروه خود مقایسه
فعالیت اول :به ٔ
نموده و آن گاه هر کلمه همراه با معنای آن توسط یک دانش آموز خوانده می شود تا کلمات و معنای آنها
رون،
تمرین و تصحیح شود .خوب است دبیر محترم کلمات هم خانواده کلماتی چون َزرع ،نُجوم ،ی َ َت َف َّک َ
م ِ
َّرون را از دانش آموزان پرسش کند.
ُ َ
ختلف و ی َ َّذک َ
فعالیت دوم :دانش آموزان ابتدا معنای ترکیب ها را نوشته ،با هم گروه خود مقایسه کرده و سپس
هر دانش آموز یک ترکیب را همراه با معنای آن می خواند تا این فعالیت تمرین و تصحیح شود .برخی
از توضیحات به شرح زیر است:
کلمه «ث َ َمرات» جمع است و به طور طبیعی دانش آموزان
١ــ همان طور که می دانید در ردیف دومٔ ،
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همه
آن را جمع معنا می کنند؛ یعنی می نویسند «از ٔ
میوهها» این ترجمه ،کامال ً صحیح است؛ اما خوب
است بدانید که می توان «کُ ّل» را به صورت «هر»
کلمه بعد از آن را
نیز معنا کرد .در این صورت ٔ
باید مفرد ترجمه کرد؛ یعنی «از هر میوه ای» .هر
دو ترجمه صحیح است.
٢ــ همان طور که می دانیم حرف «ما» چند
معنا و استعمال دارد« .ما» استفهامی (چه؟ چه
چیزی؟) «ما» نافیه (نه ،نیست)« ،ما» موصوله
(آنچه ،آنچه که) ،ما شرطیه (هرچه) و … معموال ً
تفاوت اینها را از روی معنای جمله می فهمیم.
بهویژه برای دانشآموزان که هنوز مسائل صرفی و
نحوی را به خوبی آشنا نیستند .از این رو ،معموال ً
در جمالت و عباراتی که این حرف به کار می رود،
معنای آن را به دانش آموزان می گوییم .برای نمونه ،در عبارت ششم حرف «ما» به معنای «آنچه» است.
کلمه ترکیب هفتم می شود «گوناگون رنگ هایش» .این ترجمه از دانش آموزان
٣ــ معنای کلمه به ٔ
قابل قبول است؛ اما خوب است از آنها بخواهیم که فهم خود را از این ترجمه بگویند تا خود به خود
ترجمه «به رنگ های گوناگون» برسند .این ترجمه وقتی روشن تر می شود که عبارت ششم تمرین «ب»
به
ٔ
انس با قرآن در خانه را معنا کنند.
٭  ٭  ٭

روزانه قرآن کریم و انجام تکلیف «انس با قرآن در
در پایان جلسه ،دانش آموزان را به خواندن
ٔ
خانه» تشویق و ترغیب کنید.
انس با قرآن در خانه

با پرسش از دانش آموزان از بخش های مختلف در انس با قرآن در خانه هم توانایی آنها را در
قرائت و درک معنا ارزشیابی می کنیم و هم مطالب این بخش از درس تمرین و تصحیح می شود .برخی
از توضیحات به شرح زیر است:
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١ــ خوب است پس از سؤال از خواندن
و معنای عبارت ردیف ّاول از قسمت «ب» پرسش
شود که فاعل «می رویاند» یا ُ«ی ۡن ِب ُت» کیست؟ تا
توجه دانشآموزان به ادبیات توحیدی قرآن جلب
شود .و متذکر شوند که این خداوند است که با
آب باران برای ما کشتزارها و … را می رویاند.
٢ــ در عبارت ششم ضمیر «ه» در آخر
جمله ،به «ما» در اول جمله برمی گردد .به این
ترتیب ،قسمت آخر ترجمه میشود «… ،گوناگون
است رنگ های آن (یا آنها)».
ساده
٣ــ برخی از ترکیب ها و عبارات ٔ
صفحه  ٢٧٣قرآن کریم:
قرآنی از
ٔ
ِم َن القوم ،باألخرة ،و هوالعزیزالحکیم،
ِبظ ُِلم ِهمِ ،لل ِّٰهِ ،من َق ۡب ِل َكَ ،اعمال َ ُهم ،و لهم عذاب
الیمَ ،و هُ ًدی َو رحم ًة ِل َق ٍوم.
صفحه  ٢٧٠قرآن کریم:
٤ــ برخی از پیام های زیبای قرآنی از
ٔ
:

		:
		:
:

قطعاً خداوند به آنچه انجام می دادید ،داناست.

خانه آخرت بهتر است.
و قطعاً ٔ

خانه افراد باتقوا
و قطعاً چه خوب است ٔ

این چنین خداوند به افراد باتقوا پاداش می دهد

 :سالم و درود بر شما ،داخل بهشت شوید
به خاطر آنچه که انجام می دادید.
		
:

و خدا به آنها ظلم نکرده است (نمی کند)،
 :ولیکن خودشان (به خود) ظلم می کردند.
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جلسۀ دوم

١ـ پرسش و ارزشیابی

شیوه جلسات قبل انجام می شود.
به ٔ

٢ـ تدریس قرائت

صفحه  274قرآن کامل براساس
آیات
ٔ
روش کلی به صورت پیش قرائت ،تمرین با لوح
فشرده ،فردخوانی و رفع اشکاالت جمعی و فردی
تدریس و تمرین می شود.

تذکرات خاص این صفحه:
١ــ دقت در اتصال کلماتی مانند:
ِ
العم ِر ِفی ِ
ذین
َا ِن اتَّ ِخذی ِم َن َّ
ِّ
الش َج ِر کُ ِّل ال َّث َمرات َار َذ ِل ُ ُ
الرزق فَ َماال َّ َ
ِ
رآدی
ذون ُذلُال ً ُی َر ُّد ف ُ ِ ّضلوا ِب ّ
٢ــ دقت در خواندن کلماتی مانندَ :ت َّتخ َ
٣ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است ،برای کوتاه خواندن عبارات؛ مانند:
… مآء ← مآءا … ب ِ
… و اال َ ِ
عناب … ِالَی ال َّن ِ
حل … بُیوتًا
طونه … َد ٍم
ً
َ
ُ ٰ
ِ
ِ
… َح َف َد ًة
زواجا
… کُ ِّل ال َّث َمرات … َالوانُه و … ُ
الع ُمر … َا ً
٤ــ توجه به تلفظ حروف خاص ،با پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده و یادآوری تلفظ غین
و قاف در آیات و کلمات این صفحه:
ِ
سائ ًغا ِرزقًا َخلَ َقکُم َقدیر ِفی ِالر ِ
زق
ِل َق ٍوم نُسقیکُم
ّ
ٌ
ِ
ِ
ِ
قوم َو َا ُقع ُد
الم
ستقیم قل َ
الم َ
غضوب ُ
همچنین در کلمات نمازَ :قد قامت َغ ِیر َ
استغف ُر ُق َّوت ٰه َا ُ
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فعالیت اول :دانش آموزان به روش
دروس قبل مراحل مختلف کامل کردن ،خواندن
و تصحیح جدول را انجام میدهند .در صورتی که
دانش آموزان از توانایی نسبی خوبی برخوردارند
با توجه به کلمات این جدول که بیشتر اسم و جمع
مکسر هستند ،به طور غیرمستقیم توجه آنها را
ّ
به این گونه جمع که در فارسی نیز بسیار کاربرد
دارد جلب کنید و برخی کلمات ساده را که آنها
نیز با مفرد یا جمع مکسر آنها آشنا هستند نام برده
و از ایشان بخواهید مفرد یا جمع مکسر آنها را
بگویند؛ مانند :مدارس ،اعمال ،مساجد ،مراکز،
َانبیاءُ ،شعراءِ ،رجال ،اصولُ ،قرونَ ،اطفال،
اشیاءِ ،
مجالسِ ،
قبائل ،کُتب و …
فعالیت دوم :به روش معمول این فعالیت نیز توسط دانش آموزان انجام شده و آن گاه هر ترکیب
توسط یک دانش آموز همراه با معنای آن برای کالس خوانده و تصحیح می شود.
یک نکته :همان طور که می دانید گاهی یک اسم در یک جمله به عنوان «اسم جنس» به کار
آیه ٦٨
سوره نحل این چنین است .معموال ً اسم جنس در فارسی به صورت
کلمه «شجر» در ٔ
می رود؛ ٔ
ٔ
جمع معنا می شود .در این صورت ،در فعالیت سوم اگر این کلمه را «درختان» معنا کنیم ،ترجمه زیباتر و
روشن تر می شود .البته دانش آموزان در فعالیت دوم قاعدتاً این کلمه را «درخت» معنا می کنند که کامال ً
صحیح است و در فعالیت سوم به هریک از دو صورت مفرد یا جمع معنا کنند ،صحیح خواهد بود.
فعالیت سوم :مطابق معمول دانش آموزان ابتدا به صورت فردی ترجمه آیات را کامل کرده،
ترجمه
سپس باهم گروه خود مقایسه نموده و آنگاه هر دانش آموز یک عبارت (تا محل وقف) را همراه با
ٔ
کامل شده می خواند و در صورت نیاز تصحیح می شود.
٭  ٭  ٭

روزانه قرآن کریم و انجام تکلیف «انس با قرآن در
در پایان کالس ،دانش آموزان را به خواندن
ٔ
خانه» تشویق و ترغیب می کنیم.
95

انس با قرآن در خانه

همچون دروس قبل توانایی قرائت درک
معنای آیات درس ضمن پرسش از فعالیت های
مختلف انس با قرآن در خانه انجام میشود .برخی از
درباره این قسمت ها به شرح زیر است:
توضیحات
ٔ
١ــ بعضی از ترکیب ها و عبارات ساده از
صفحات  ٢٧٧و  ٢٧٨قرآن کریم
فوق العذاب ،فی ّ
کل
َعن سبیل اللّه ،عذاباً َ
امة ،و هدی و رحمة و بشری للمسلمین ،انّما
عنداللّه هو خیرلکم ،فاذا قرأت القرآن فاستعذ
باللّه من الشیطان الرجیم ،بل اکثرهم ال یعلمون،
٢ــ برخی از پیام های زیبای قرآنی از دو
صفحه فوق:
ٔ

 :و نازل کردیم بر تو کتاب را که روشنگر هر چیزی است

 :و هدایت و رحمت و بشارت و مژده برای مسلمانان است
 :قطعاً خداوند امر می کند به عدالت و
نیکی و نیز بخشش به خویشان
 :و نهی می کند از کار زشت و ناپسند و از ظلم
و ستم؛
 :و بعهد خدا وفا کنید وقتی پیمان بستید.
 :هرچه نزد شماست از بین می رود و آنچه نزد خداست
باقی می ماند.
 :پس هرگاه قرآن خواندی از شیطان
رانده شده به خدا پناه ببر.
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مسابقات قرآنی
اهداف

قرآنی

١ــ آشنا کردن دانشآموزان با مسابقههای

٢ــ تشویق دانش آموزان به شرکت در
مسابقه های قرآنی در مدرسه
٣ــ برانگیختن احساس غرور ملی از
کسب افتخار در مسابقه های قرآنی توسط قاریان
ایرانی.
روش تدریس

١ــ روخوانی متن
٢ــ معرفی مسابقه های قرآنی ایران و سایر
کشورها
٣ــ معرفی انواع مسابقه ها :حفظ ،قرائت و مفاهیم.
نمره تشویق برای
٤ــ تشویق کردن دانش آموزان به شرکت در مسابقه های مدرسه و تعیین ٔ
شرکت کنندگان.
پرسش برای بحث و گفت وگو یا پژوهش

١ــ مسابقه های قرآنی مدرسه در چه تاریخی انجام می شود و محتوای آن چیست؟
٢ــ مسابقه های بین المللی قرآن کریم جمهوری اسالمی در چه تاریخی و در چه محلی انجام
می شود؟
رشته حفظ ،قرائت و مفاهیم چه کسی
٣ــ در سال گذشته ،در مسابقه های بین المللی ایران ،در ٔ
مقام اول را به دست آورد؟
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شیوه جلسات قبل انجام می شود.
به ٔ

٢ـ قرائت

آیات دو صفحه  281و  282قرآن 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 این دو صفحه
١ــ دقت در اتصال کلماتی مانند:
ِ
لحین َا ِن اتَِّبـع
الس ۤو َء ل َ ِم َن ّٰ
َعملُوا ّ
الص َ
اختلَفوا مع الَّذین اتَّ َقوا ِالَیالم ِ
سج ِد
ذین َ
َ
ََ َ
َعلَی ال َّ َ
االَقصا الَّذی وعد ِ
األخ َر ِة
َ ُ
َ
٢ــ دقت در خواندن کلماتی؛ مانندِ :لَنع ِمهِ
ُ
ِ
ِ
باه (از آنجا که الف اول این کلمه همزه وصل است ،کسره آن ریزتر نوشته شده است ).لنُ ِریَه و ل َ َـتعلُ َّن
ا َ
جت ُ
ِ
سوءوا ِل ُی َت ِبّروا ما َعلَوا
ُعلُ ًّـوا اول ٰی ُهما (واو خوانده می شود) اُولی (واو بعد از ضمه خوانده نمی شود ).ل َی ۤ
٣ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است ،برای کوتاه خواندن عبارات؛ مانند:
… ِبجهال ٍَة … حنی ًفا … یوم الق ٰیم ِة … س ِبیله … ل َ ًیل … حولَهو … فی ِ
الک ٰت ِب
َ
َ
َ
َ َ َ
َ
ٰ
ِ
ِ
ٍ
ـنین … األَخ َرة … َم َّـر ٍة
… َم َّـرت َ ِین … َشدید … ب َ َ
٤ــ توجه به تلفظ حروف خاص ،و یادآوری حروف «ح ع غ ق» با پیروی از قرائت الگو در
لوح فشرده.
٥ــ جلب توجه دانش آموزان به تلفظ «ث» به صورت نوک زبانی با پیروی از قرائت الگو در لوح
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صفحه  ٦٩توضیح داده شده است؛ و تمرین کلمات:
فشرده ،همان گونه که در پایین
ٔ
ثقال
ث ُ َّـم ِب ِم ِثل ب َ َعثنا َاکثَ َر الکوث َ َر الـ َّتکاث ُ ُـر ِم َ
3ـ روش تدریس مفاهیم

فعالیت اول :به روش معمول
دانش آموزان مراحل مختلف تکمیل و تصحیح
جدول را انجام می دهند .خوب است از آنها
کلمات هم خانواده کلمات «یهدیِ ،
صالحات،
َ
ِ
ِ
نون» را سؤال کنید.
لون و ُیؤم َ
عم َ
کَبیر ،یُبَ ّش ُر .ی َ َ
فعالیت دوم :دانش آموزان ابتدا ترجمه
ترکیب ها و عبارات را نوشته ،با هم گروه خود
مقایسه کرده و سپس هر عبارت همراه با معنای
آن برای کالس خوانده و تصحیح می شود.
برخی از توضیحات به شرح زیر است:
١ــ در عبارت دوم کلمه ِ
نین» مفعول
ٔ ُ
«مؤم َ
فعل قبل از خودش است و قاعدتاً به صورت
«بشارت می دهد مؤمنان را» معنا می شود .این
ترجمه صحیح و قابل قبول است؛ اما خوب است از دانش آموزان سؤال کنید ما در فارسی می گوییم:
«بشارت می دهد مؤمنان را» یا «بشارت می دهد به مؤمنان» .بدیهی است که پاسخ ،عبارت دوم است.
ترجمه اول نیز صحیح است ،اما اگر احساس کردید ترجمه ای را باید
آن گاه برای آنها توضیح دهید که
ٔ
به صورت عبارت دوم انجام دهید ،می توانید آن را به صورت زیباتر ترجمه کنید.
کلمه عبارت سوم توجه داشته باشید.
٢ــ به استفاده از حرف «را» پس از
ترجمه آخرین ٔ
ٔ
انس با قرآن در خانه

پس از انجام مقدمات به روش دروس قبل با پرسش از قرآن آموزان ،فعالیت های انس را تمرین
و تصحیح کرده و دانش آموزان را ارزیابی می کنید .برخی از توضیحات به شرح زیر است:
صفحه  ٢٨١قرآن کریم.
١ــ بعضی از ترکیب ها و عبارات
ٔ
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الی صراط مستقیم ،و انه فی االخرة لمن الصالحین ،الی سبیل
ان ربك من بعدها لغفور رحیمٰ ،
محسنون
ربك ،لهو خیر للصابرین ،والذین هم
َ
صفحه  ٢٨٤قرآن کریم:
٢ــ برخی از پیام های زیبای
ٔ
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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جلسۀ دوم

١ـ پرسش و ارزشیابی

شیوه جلسات قبل انجام می شود.
به ٔ

٢ـ قرائت

صفحه  290قرآن کامل براساس
آیات
ٔ
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 صفحه:
١ــ دقت در اتصال کلماتی مانند:
ِلد ِ
  الش ِ
الش ُّر 		
مس
لوك َّ
َم َّس ُه َّ
ُ
وح
الر ُ
ُق ِل ّ
٢ــ دقت در خواندن صحیح برخی از
کلمات مانند:
ست ِف ّزون َ َك ِل ُی ِ
جوك فَ َت َه َّجد ُن َن ِ ّز ُل ن َ ٔــا (نَئا)
ل َ َی َ
خر َ
ِ
ذهبَ َّن
ـئوسا) یَسئَلُون َ َك
ل َ َن َ
وسا (ی َ ً
خ ٰل َف َك ی َ ٔــ ً
٣ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است ،برای کوتاه و صحیح خواندن عبارات؛ مانند:
ِ
… ِ
… ِب ِ
… ال َّ ِیل … ِص ٍ
یك
شاکلَ ِته
جان ِـبه
نین
… ِل ُلم ِؤم
دق
…ال َ َ
َ
ٰ
ٰ
«ث»
4ــ توجه به تلفظ حروف خاص با پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده ،و یادآوری تلفظ َ
ـثون ی َ َبعثَ َك ث ُ َّـم
در آیات و کلمات این صفحه :ال یَلبَ َ
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فعالیت اول :فعالیت به روش دروس قبل انجام و تصحیح می شود .خوب است از کلمات
ظالمین» پرسش کنید.
خانواده کلمات « ُقل و
هم
ٔ
َ
فعالیت دوم و سوم :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.
انس با قرآن در خانه

به روش دروس قبل با پرسش از
بخش های این تکلیف ،توانایی دانش آموزان را
ارزیابی کرده و مطالب آن را تمرین و تصحیح
می کنیم برخی نکات قابل ذکر به شرح زیر است:
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آیه  ٨٧و  ،٨٢فی هذا القرءان،
ساده صفحه  ٢٩١قرآن کریمٔ :
١ــ بعضی از ترکیب ها و عبارات ٔ
من نخیل و عنب ،فی السماءِ ،اذ جاء هم اله ِ
سول،
شرا َر ً
َ ُ ٰ
دی ،ا ّل َان قالوا َاب َ َعث الله ب َ ً
صفحه  ٢٩٠قرآن کریم:
٢ــ برخی از پیام های زیبای
ٔ
 :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،

ِ
ِ
هوقاً :قطعاً باطل از بین رفتنی است.
ا َّن الباطل ٰک َ
ان َز ُ

:

و از قرآن آنچه را که شفا و رحمت برای مؤمنان است ،نازل می کنیم.
روزانه قرآن کریم و انجام تکلیف اش را متذکر می شویم.
در پایان جلسه خواندن،
ٔ
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طوفانی در دریا ،طوفانی در دل
اهداف

١ــ آشنا کردن دانش آموزان با جنبه های
لطف خداوند به انسان
٢ــ آشنا کردن دانش آموزان با رحمت
پیامبر اسالم (ص)
٣ــ آشنا کردن دانش آموزان با یکی از
کسانی که با توسل به خداوند دچار انقالب
روحی شده است.
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
ترجمه آیه توسط دانش آموزان.
2ــ
ٔ

سؤاالت و پژوهش

١ــ چرا پیامبر بار اول عکرمه را نبخشید؟
٢ــ چرا افراد گرفتار در طوفان دریا به بخشش خداوند متوسل شدند؟
٣ــ نمونه ای از بخشش خداوند را بیان کنید.
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روش تدریس ردس هشتم
جلسۀ اول

١ـ پرسش و ارزشیابی

شیوه جلسات قبل انجام می شود.
به ٔ

٢ـ تدریس قرائت

صفحه  ٢٩٣و  ٢٩٤قرآن کامل
آیات دو
ٔ
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 دو صفحه
١ــ دقت در اتصال کلماتی مانند:
ابت ِغ
اوتُوا ِالع َلم
  ادعوا الل َّٰه َا ِو ُ
ُق ِل ُ
الحس ٰنی َو َ
سماء ُ
ادعو َّ
الـرح ٰم َن فَلَ ُه اال َ ُ
ِ
ری
قالُوا اتَّ َخ َذ الل ُّٰه َا َوی ِالف َتی ُة
افت ٰ
وم َنا اتَّ َخذوا م َّم ِن َ
َق ُ
٢ــ دقت در خواندن صحیح کلماتی مانند:
ِل َتقر َاه و ِلال َ ِ
ذقان َایًّا ما تَدعوا ِل ِبآئ ِهم َه ِ ّیئ ب َِ ّی ٍن
َ
ل
او
آیه
آخر
در
٣ــ
سوره کهف تنوین فتحه نوشته نشده و روی الف یک سین ریز ِ(ع َوجاس)
ٔ ّ
ٔ
آیه بعد ،باید یک سکوت کوتاه بین آنها انجام شود.
نوشته شده است؛ زیرا در حالت وصل این کلمه به ٔ
از این رو ،این کلمه ،هم در حالت وقف با الف خوانده می شود و هم در حالت وصل؛ گرچه معموال ً بر
آن وقف می شود.
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٤ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است ،برای کوتاه خواندن عبارات؛ مانند:
… ِفی الم ِ
…م ٍ
لك … ل َ ُد ُنه
… َول َ ًـدا
کث … َق ِبله
… فَ َرق ٰن ُه
ُ
ُ
ٰ
ِ
ِ
ِ
… ّٰ ِ ِ
رحم ًة
الصل ٰحت … ع ٍلم … َو َّ
الـرقیمِ … الَی ال َکهف … َ
  ٥ــ 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 «صاد» به صورت سین درشت با تکیه بر گلو
همان گونه که در پایین
صفحه  ٧٨توضیح داده شده است ،و تمرین کلمات دارای صاد در این صفحه:
ٔ
ِبص ِ
الت َك ّٰ ِ
حصی ن َ ُق ُّص
عیدا َا
صحب َا ٰ
الصل ٰح ِت َص ً
َ
َ
٣ـ روش تدریس مفاهیم

فعالیت اول :به روش دروس قبل
انجام می شود .کلماتی که برای پرسش از
هم خانوادهای آنها مناسب اند ،عبارت  است از:
حسن
َا َنزلَ ،ج َعلناَ ،ا َ
فعالیت دوم :دانش آموزان معنای هر
عبارت را ابتدا نوشته ،سپس با هم گروه خود
مقایسه کرده و آن گاه هر عبارت همراه با معنای
آن توسط یک دانش آموز با انتخاب دبیر ،خوانده
و در صورت نیاز تصحیح می شود .برخی از
توضیحات:
١ــ در عبارت اول ،استفاده از فعل
کلمه «ال ّذی» فراموش
«است» قبل از
ترجمه ٔ
ٔ
نشود.
ِ
٢ــ در عبارت هشتم ترکیب «آتنا = ِآت  +نا» به صورت «ببخش به ما» باید معنا شود .هرچند
مفعول به فعل ِ
اضافه «به» معنا شود .همچنین در این
«آت» است ،اما در فارسی باید با حرف
ضمیر «نا»
ٌ
ٔ
ِ
«نزدت» یا «نزد خود» معنا کنیم.
عبارت ترکیب «ل َ ُد َ
نك» را باید به صورت َ
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ارزشیابی ،تمرین و تصحیح بخش های مختلف این تکلیف مانند دروس قبل انجام می شود.
برخی از توضیحات:
صفحه  ٢٩٦قرآن کریم:
ساده
ٔ
١ــ بعضی از ترکیب ها و عبارات ٔ
ِ
حق ،فی کهفهم ،لَه و غیب السماوات واالرض ،من کتاب ربّك
عد الله ّ
ل َیعلَموا َا َّن َو َ
صفحه  ٢٩٤قرآن کریم:
٢ــ برخی از پیام های زیبای قرآنی از
ٔ
:
:

پروردگارا ،از نزد خود رحمتی به ما ببخش،
و فراهم ساز برای ما هدایتی را در کارمان.
 :و گفتند :پروردگار ما ،پروردگار آسمان ها و زمین

است
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١ـ پرسش و ارزشیابی

شیوه جلسات قبل انجام می شود.
به ٔ

٢ـ تدریس قرائت

صفحه  ٢٩٩قرآن کامل براساس
آیات
ٔ
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 دو صفحه:
١ــ دقت در اتصال کلماتی مانند:
ِ
ِ ِ
نُس ِ ّیر ِ
اسجدوا
بال
رض
الص ِل ٰح ُت
الج ُ
ت َ َری  اال َ َ
الب ِق ٰی ُت ّٰ
َو ٰ
ل َلم ٰلئ َکة ُ
َ ُ
ِ
مـ َّت ِخ َذ ِ
الم ِ
مون ال ّن َار
ذین
ّین
جر َ
َر َء ا ُ
ُ
ُ
ُش َرکاء َی ال َّ َ
المضل َ
٢ــ دقت در صحیح خواندن برخی از کلمات مانند:
ِ
مال ٰه َذا ِ
ِج ُئتمونا یٰویلَ َتنا ِ
الک ٰت ِب َافَ َت َّت ِخذونَه و َو ُذ ِ ّری َّ َـته ۤو فَ َد َعوهُم ُمواقعوها
َ
«ع ُد ٌّو» با کمی مکث و کشش تشدید واو.
٣ــ بیان تشدید در حالت وقف بر کلمه َ
٤ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است ،برای کوتاه خواندن عبارات؛ مانند:
… صفًّا … ِ
الک ٰتب … ِ
… ِ
فیه
بال … ِبار َز ًة
وابـا
الج َ
َ
ُ
… ثَ ً
ِ
ِ
ِ
…الج ِن … و اال َ ِ
رض … ال ّن َار
بلیس
ِ ّ
… ٰهذ َا الک ٰتب … ل َد َم … ا َ
َ
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  ٥ــ توجه به تلفظ حروف خاص ،به ویژه حرف صاد ،با پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده در
آیات و کلمات این صفحه:
حصها م ِ
صرفًا
الص ِل ٰح ُت
غیر ًة َا ٰ
ّٰ
َ
َصفًّا َص َ
ِ
الحین
الص َم ُد َص ِّل
راط
الصالة ص َ
َّ
همچنین در کلمات نمازَّ :
ّ
الص َ
٣ـ روش تدریس مفاهیم

فعالیت اول :این فعالیت توسط دانش آموزان به روش دروس قبل انجام می شود .پرسش از
ِ
«م ِ
قولون ،ی َ ِظل ُم و َس َجدوا» مناسب است.
کلمات هم
جرمَ ،صغیرَ ،عملواُ ،قلنا ،ی َ َ
خانواده کلماتی چون ُ
ٔ
فعالیت دوم و سوم :به روش دروس قبل توسط دانش آموزان انجام و در صورت نیاز
تصحیح می شود.
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به روش دروس قبل از دانش آموزان پرسش می شود.
برخی از توضیحات:
صفحه  300قرآن کریم:
ساده قرآنی در
ٔ
١ــ بعضی از ترکیب ها و عبارات ٔ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
لی ُقلُ ِوب ِه ْم ،و
فی هذا القرءان لل ٰناس م ْن کُ ِّل َمثَ ٍل ،اذ جاء هم الهدی ،بایات ربَّه ،انّا َج َعلنا َع ٰ
ربك
موسی،
الغفور ،و اذ ٰقال ٰ
ُ
صفحه  ٢٩٨قرآن کریم:
٢ــ برخی از پیام های زیبای قرآنی از
ٔ
 :او  اللّٰه پروردگار من است.
 :آنچه خدا خواست.
 :هیچ قدرت و توانایی نیست مگر از سوی خدا
 :و خداوند بر هر چیزی قدرت و اقتدار کامل دارد.
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نماز در اتاق ژنرال
اهداف

١ــ آشنا کردن دانش آموزان با برخی از
مجاهدان راه خدا
٢ــ آشنا کردن آنان با اهمیت نماز و
فریضه مهم.
انجام  دادن این
ٔ
روش تدریس

١ــ روخوانی متن درس
درباره مجاهدان
٢ــ بحث و گفت  و  گو
ٔ
راه خدا
٣ــ معرفی کتاب خاطرات شهید بابایی با
نام «پرواز تا بی نهایت» و در صورت امکان ،ذکر
چند خاطره از ایشان.
پرسش برای پژوهش و گفت  وگو

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

پیام قرآنی

١ــ قرائت آیه توسط دانش آموزان
ترجمه آیه توسط دانش آموزان
٢ــ
ٔ
درباره آیه
٣ــ بحث و گفت   و گو
ٔ
٤ــ حفظ نسبی آیه و جمع خوانی.
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روش تدریس ردس نهم
جلسۀ اول

١ـ پرسش و ارزشیابی

شیوه جلسات قبل انجام می شود.
به ٔ

2ـ تدریس قرائت

صفحه  304و  305قرآن کامل
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.

تذکرات خاص این دو صفحه:
1ــ دقت در اتصال کلماتی مانند:
ِخفت ِ
ِ
َا ّل ت ُ َک ِل َّم ال ّن َاس
امر َاتی
الـر ُأس
َو َ
اشت َع َل َّ
ُ َ
  الموال َی کانَت َ
ِ
ِب ُغ ٰلمِ ِن اسمه و
  الدنیا
َو اتَّ َخذوا
الح ٰی ِوة ُّ
فی َ
ُ
2ــ دقت در خواندن صحیح برخی از کلمات مانند:
َدکّا َۤء فَ َج َمع ٰن ُهم ی َ َّت ِخذوا ُن َن ِبّئُکُم َجزاۤؤُهُم
ص = کا ۤف ها یا َعـیۤـن صا ۤد
٣ــ دقت در خواندن حروف مقطعه :ک ۤ ۤ
هیع ۤ
٤ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است ،برای کوتاه خواندن عبارات؛ مانند:
ِ
ِ
الص ِ
حر … َرِبّـه … ٰص ِل ًحا
الص ِل ٰح ِت … الب
ور … ِلقآء ه … َج َه َّن ُم … ّٰ
…فی ّ
ُ
َ
ٰ
…شیبا … ِ
…ه ِ ّی ٌنٰ … َق ُبل … ِمن ِالم ِ
حراب
عاق ًرا
َ
َ
َ ً
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  5ــ توجه به تلفظ حروف خاص ،به ویژه حروفی که تدریس شده است ،با پیروی از قرائت الگو در
لوح فشرده؛ و جلب توجه دانشآموزان به تلفظ «ط» بهصورت «ت» ،ولی درشت و پرحجم با تکیه بر گلو،
همانگونه که در پایین
صفحه  ٨٨توضیح داده شده است ،و تمرین کلمات دارای «ط» در این صفحه:
ٔ
ِ ٍ
طیعون فَ َح ِبطَت
ست
غطا ۤء الی َ َ
َ
٣ـ روش تدریس مفاهیم

فعالیت اول :به روش معمول جدول
کلمات توسط دانش آموزان تکمیل ،تمرین و تصحیح
درباره کلمات هم خانواده برخی
می شود .گفت و گو
ٔ
«ع َمل ،ال ی ُ ِ
یوحی،
از کلمات جدول مانندَ :
شركٰ ،
ِ ِ
بادة و َا َحد» مناسب است.
صالح ،ع َ
فعالیت دوم :این فعالیت نیز به روش
معمول توسط دانش آموزان انجام می شود و در
آن چند نکته اهمیت دارد:
ترجمه ِ«انَّما»:
١ــ آشنایی با محل صحیح
ٔ
ترجمه نادرست
از دانش آموزان بخواهید تفاوت
ٔ
و 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 ّاول و سوم نیز توسط دانش آموزان به
هر دو شکل نادرست و درست ترجمه و مقایسه شوند تا این تفاوت هرچه بهتر آموخته شود.
«من» موصول (کسی که)،
«من» استفهامی (چه کسی؟)َ ،
«من» نیز مانند «ما» چند معنا داردَ .
٢ــ َ
«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 .این کلمه در عبارت چهارم می تواند به صورت «کسی که» یا
ادامه آیه ــ که در ردیف سوم تمرین «ب» انس با قرآن در خانه آمده است
«هرکس» معنا شود .البته با توجه به ٔ
ــ «هرکس» معنا شود ،بهتر است .اما دانش آموزان به هرکدام از این دو معنا ،ترجمه کنند ،صحیح است.
٭  ٭  ٭

روزانه قرآن کریم و انجام تمرین های انس با قرآن در
در پایان جلسه ،دانش آموزان را به خواندن
ٔ
خانه تشویق و ترغیب می کنیم.
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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.
باره این تمرین به شرح زیر است:
برخی از نکات در ٔ
ترجمه عبارات و آیات قرآنی
١ــ در
ٔ
ِ
ترجمه «انَّما»
قسمت «ب» توجه به محل صحیح
ٔ
و « َانّما» مهم است .همچنین در این عبارات سه
بار ضمیر «ه» به کار رفته است .در هر سه مورد،
این ضمیر باید به صورت « َ  ـش» معنا شود و نه
به صورت «او» یا «آن» .دانش آموزان قاعدتاً
به طور طبیعی ،صحیح معنا می کنند ،اما اگر چنین
ترجمه آنها ،تصحیح شده و توضیح
نبود باید
ٔ
داده شود که اگر این ضمیر در چنین جمالتی
به صورت « َـش» معنا نشود ،چه اشکالی در معنا پیش می آید.
خوب است بدانید در جمالتی که ضمیر به ِ
«فاعل» جمله (یا مبتدا که در واقع از نظر معنا در حکم
فاعل است) برمی گردد باید آن ضمیر به حالت اتصال َ(ـشَ ،ـشانَ ،ـت ،ـتان ،ـمانَ ،ـم) معنا نشود .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.
صفحه  ٣٠٤قرآن کریم:
ساده قرآنی در
ٔ
٢ــ برخی از ترکیب ها و عبارات ٔ
ِ
ِ
عتدنا َج َه َّن َم
آیه ( 98البته با دانستن معنای ِاذا :هنگامی کهَ ،دکّاء :متالشی شده)ِ ،ل
ٔ
لکافرین ،عبادی ،انّا َا َ
َ
ِ
ِ
لقائه ،یوم القیامة ،ع ِملُوا الصالحاتِ ،ل ِ
ِ
کلمات َربّی.
َ
للکافرینُ ،قل َهلَ ،س ُعی ُهم فی الحیاة  الدنیا ،ب ٔـایات ربّهم َو ٰ َ
صفحه  307قرآن کریم:
٣ــ برخی پیام های زیبای قرآنی از
ٔ
و قطعاً الله پروردگار من و پروردگار شماست؛

:

پس او را عبادت کنید؛

:
:
114

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

جلسۀ دوم
1ـ پرسش و ارزشیابی

شیوه جلسات قبل انجام می شود.
به ٔ

2ـ تدریس قرائت

صفحه  313قرآن کامل براساس
آیات
ٔ
روش کلی به صورت پیش قرائت ،تمرین با لوح
فشرده ،فردخوانی و رفع اشکاالت جمعی و
فردی تدریس و تمرین می شود.

تذکرات خاص این صفحه:
1ــ دقت در اتصال کلماتی مانند:
َواتَّبَ َـع
فَاعبُـدنی
است ِمع
ءای ٰ ِت َناالکُ َبری
ااالولی
سیرت َ َه
اخترت ُ َك
فَ َ
َانَا َ
ٰ
َ
ِ
اجعل
َواحلُل
اشرح
اضمم
َو َ
َو ُ
َر ّب َ
2ــ دقت در خواندن صحیح برخی از کلمات مانند:
اوتیت
َم َـنـ ّنا
َات َ َوکَّـ ُؤا
ـك
فَالی َ ُص َّدن َّ َ
َ
3ــ با توجه به اینکه کلمات قرآن همواره به حالت وصل به کلمه بعد ،اعراب گذاری می شود
آیه  ٢٣نیز کلمه «الکُ َبری» به حالت وصل نوشته شده
و از جمله در آخر آیات نیز چنین است؛ در آخر ٔ
ِ
ذهب…» ،ولی در حالت وقف باید به صورت
است ،چون آیه بعدش با الف وصل شروع می شود «ا َ
«الکُ َبری» خوانده شود.
ِ
آیه بعدش با الف وصل
کلمه « َاخی» به حالت وصل نوشته شده است ،چون ٔ
آیه  30نیز ٔ
در آخر ٔ
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ُشدد…) از این رو ،در حالت وقف باید به صورت « َاخی» خوانده شود.
شروع می شود (ا ُ
4ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است ،برای کوتاه خواندن عبارات؛ مانند:
… ِ
…ج ِ
…اخترت ُ َك
…سو ٍء
ناح َك
ئـه
ءات َـیـ ٌة
… َانَا ← َانا
…ه ٰو ُ
َ
َ
َ
ۤ
 5ــ 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:
یناك َمطلَ ِع
راط
غی
ِص َ
َاعطَ َ
طَ ٰ
3ـ روش تدریس مفاهیم

فعالیت اول :به روش معمول جدول
توسط قرآن آموزان تکمیل ،تمرین و تصحیح
می شود .پرسش از کلمات هم خانواده کلماتی چون
ِ
غیَ ،امر ،کَثیر و بَصیر» مناسب است.
«ا ۡذ َهب ،ط َ ٰ
فعالیت دوم :ترکیب ها و عبارات قرآنی
این فعالیت ابتدا توسط دانش آموزان ترجمه،
سپس با هم گروهان خود مقایسه و آن گاه هر
عبارت توسط یک دانش آموز همراه با معنای آن
خوانده و در صورت نیاز تصحیح می شود.
ترجمه عبادت نهم
نکته :حتماً می دانید
ٔ
می شود «هارون برادر من» .خوب است بدانید
کلمه دیگر اضافه شود
کلمه « َاخ» یا « َاب» به ٔ
اگر ٔ
به صورت « َاخو» یا « َاخا» یا « َاخی» می آید؛
اما اگر آن کلمه ضمیر «ی» باشد فقط به صورت
« َاخی» می آید .پس اگر ترکیب « َاخی» به تنهایی آمده بود به معنای «برادرم» است ،اما در ترکیب هایی
خیك» یا ِ«من َا ِ
ِ
خیه» به ترتیب به معنای «به برادرت» و «از برادرش» است.
مانند«:باَ َ
ترجمه
فعالیت سوم :این فعالیت نیز مانند فعالیت های مشابه قبلی ،ابتدا توسط دانش آموزان
ٔ
آن کامل می شود ،سپس ترجمه را با هم گروه خود مقایسه کرده ،آن گاه با انتخاب دبیر هر آیه توسط یک
دانش آموز همراه با معنای آن خوانده و در صورت نیاز تصحیح می شود.
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نکته :همان طور که در کتاب
آیه  30به
قرآن آموزان مشاهده می کنید ٔ
کلمه آخر ٔ
صورت « َاخی» نوشته شده است؛ یعنی زیر حرف
«خـ » کسره گذاشته شده است ،در حالی که این
کلمه همان « َاخی» خوانده می شود .این امر از
آن رو است که هر چند کلمات در محل وقف به
حالت وقف قرائت می شوند ،اما ِاعراب آنها به
حالت وصل نوشته می شود؛ مانند همین آیات که
تنوین فتحه در کلمات «کثیراً» و «بَصیراً» نوشته
شده است ،اما آنها را در حالت وقف «کثیرا»
و «بَـصیرا» می خوانیم .حال از آنجا که همراه
همزه وصل
«اشدد»
آیه  31یعنی
ُ
کلمه ٔ
اولین ٔ
ٔ
آیه  30به صورت « َا ِخی» نوشته
کلمه آخر ٔ
است ٔ
شده است؛ یعنی اگر بخواهیم وصل کنیم به صورت « َا ِخی ۡاش ُد ۡد» خوانده می شود.
در صورتی که این سؤال برای دانش آموزی پیش آمد ،توضیح داده می شود و در غیر صورت
اگر دانش آموزان به طور طبیعی وقف کرده و کلمه را « َاخی» خواندند ،نیازی به توضیح ندارد.
٭  ٭  ٭

در پایان جلسه ،خواندن روزانه قرآن کریم و انجام تکلیف انس با قرآن در خانه تذکر داده میشود.
انس با قرآن در خانه

با پرسش از بخش های مختلف تکلیف انس با قرآن در خانه توانایی دانش آموزان را ارزشیابی
می کنیم.
برخی از توضیحات:
صفحه  312قرآن کریم:
ساده قرآنی در
ٔ
1ــ ترکیب ها و عبارات ٔ
الص ِال ٰح ِات ،لَه ما فی السماوات و ما فی االرضَ ،اللّٰه ال ِالَه ّإلهوِ ِ َ ،
وس ٰی،
َع ِم ُلوا ٰ
فقال لَهل ٰـه ،یا ُم َ
ُ َ َُ
ِانی َانا َربّك.
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صفحه  313قرآن کریم:
2ــ برخی از پیام های زیبای قرآنی از
ٔ
 :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 و پذیرش حق) گشاده ساز!
 :کار (و مأموریت) من را آسان و عملی ساز.
 :و گره از زبانم بگشای.
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قرآن در نگاه دانشمندان
اهداف

1ــ آشنا کردن دانش آموزان با نظرات
درباره قرآن.
برخی دانشمندان غیر مسلمان
ٔ
2ــ آشنا کردن آنان با برخی از جنبه های
معنوی قرآن.
3ــ عالقه مند کردن دانش آموزان به
درباره
جمع آوری و گزینش نظرات دانشمندان
ٔ
قرآن.
روش تدریس

1ــ خواندن متن توسط دانش آموزان.
درباره
2ــ گفت وگو با دانش آموزان
ٔ
موضوع شناخت از طریق طرح پرسش های واگرا.
چند نمونه پرسش واگرا برای پژوهش یا گفت وگو

نامه او)
1ــ ارنست رنان کیست و اهل کدام کشور است؟ (مختصری از زندگی ٔ
درباره قرآن این گونه نظر می دهد ،چه احساسی دارید؟
2ــ از اینکه یک غیر مسلمان
ٔ
درباره آنها تحقیق کنید.
درباره قرآن نظر داده اند می شناسید؟
3ــ آیا افراد دیگری را که
ٔ
ٔ

پیام قرآنی

1ــ قرائت توسط دانش آموزان
2ــ ترجمه توسط دانش آموزان
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روش تدریس ردس دهم
جلسۀ اول

1ـ پرسش و ارزشیابی

شیوه جلسات قبل انجام می شود.
به ٔ

2ـ تدریس قرائت

صفحه  320و  321قرآن کامل
آیات
ٔ
بر اساس روش کلی به صورت پیش قرائت،
تمرین یا لوح فشرده ،فرد خوانی و رفع اشکاالت
جمعی و قرآن تدریس و تمرین می شود.

تذکرات خاص این صفحات:
١ــ دقت در اتصال کلماتی مانند:
ِ
ِ
فَتعالَی اللّٰه ِ
ِ ِ
اجت ٰب ُه
یطان
اسجدوا
الح ُق
ال َ ِیه َ
ث ُ َم َ
الش ُ
َ
ل َلمل ٰۤـئ َکـة ُ
المل ُك َ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
قال ِ
ءانا ٔۤی ال َّ ِیل
هی
ذاب األخ َرة
اهبطا فَ َم ِن اتَّبَ َع
َ
ل َ َع ُ
لُولی النُّ ٰ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
دی
الص ُحف
الح ٰیوة ُّ
الدنیا َواصطَ ِبر فی ُّ
االولی َاص ٰح ُب ِ ّ
اهت ٰ
الصراط َّ
الس ِو ِ ّی َم ِن َ
هر َة َ
ٰ
َز َ
2ــ دقت در خواندن صحیح برخی از کلمات مانند:
فَالی ُ ِ
ِل َد َم ← ِل ۤ َد َم
ظم ُؤا
خر َج َّنکُما
ی ٰ ۤ ٔـ َاد ُم ← یا ۤ َآد ُم
الت َ َ

َسوءات ُ ُهما
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ی َ ِأت َی َّنکُم الت َ ُم َّـد َّن

ٌّ ِ
ص
کُـل ُم َت َرب ّ ٌ

َع َینیك

ِل َن ِفت َن ُهم ب َِی ّ َـن ُة ما

3ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است ،برای کوتاه خواندن عبارات و تشخیص هر
جمله؛ مانند:
ِ
ِ
…ل َز ِ
الج َّن ِـة
وج َك
فَ َن ِسی ← فَ َنسی … ِل َد َم
… َق ُبل
…م َن َ
َ
…ربه و
… ربـه و
… ال ُخ ِلد
… ی ٰ ۤ ٔـ َاد ُم
دی
… هُ ًـدی ← هُ ٰ
َ َّ
َ ُّ
ِ
…من ال ُق ِ
رون
سر َف
… کَ ٰذ ِل َك
دای
… َضنکاً
… هُ َ
… َا َ
… َق ِبله
الص ٰلو ِة
…ر ِب ّ َك
… َازواجاً
… ِب َّ
…رسوال ً
َ
َ
ٰ
…ءای ٰ ِت َك
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،
صفحه  97توضیح داده شده است و تمرین کلمات دارای ذال در این صفحات:
همان گونه که در پایین
ٔ
ٰهذا ِذکری کَ ٰذ ِل َك ٰذ ِل َك ِب َعذاب ن َ ِـذ َّل
3ـ روش تدریس مفاهیم

فعالیت اول :به روش معمول ،جدول
توسط دانش آموزان تکمیل ،تمرین و تصحیح
خانواده
می شود .آنها می توانند کلمات هم
ٔ
صبرِ ،
کلماتی چون ِ«ا ِ
عاقبَـةَ ،س ِبّـح و ِرزق را
حدس بزنند.
ترجمه
فعالیت دوم :هر دانش آموز
ٔ
همه عبارات را می نویسد ،با دوست هم گروه
ٔ
خود مقایسه می کند و آن گاه با انتخاب دبیر ،هر
عبارت همراه با معنای آن توسط یک دانش آموز
خوانده و در صورت نیاز تصحیح می شود.
کلمه « َخیر» به صورت
در عبارت پنجم ٔ
«بهتر» یا «بهترین» معنا می شود.

٭  ٭  ٭
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روزانه قرآن کریم و انجام تکلیف انس با قرآن در
در پایان جلسه ،دانش آموزان را به خواندن
ٔ
خانه تشویق و ترغیب کنید.
انس با قرآن در خانه

با پرسش از دانش آموزان در قسمت های
مختلف این بخش از درس تمرین می شود و
توانایی دانش آموزان نیز ارزشیابی می گردد.
برخی از توضیحات:
سوره طه
آیه 132
1ــ در آخرین عبارت ٔ
ٔ
(ردیف پنجم) منظوراین است که عاقبت خوب
برای اهل تقوا و پرهیزکاران است.
ساده
2ــ برخی از ترکیب ها و عبارات ٔ
صفحه  318قرآن کریم:
قرآنی در
ٔ
ِ
ِ
وسیٰ ،ق َال ل َ ُه ۡم
فَ ٰقالُوا ٰهذا الٰ ُهکُ ْم َو الٰ ُه ُم ٰ
ِ
هارونٰ ،ق َال
الـر ۡح ٰم ُنَ ،ق َال یا
ُ
ُ
هارونَ ،وا َّن َربَّکُ ُم َّ
ِ
ِ
فَا ۡذ َه ۡب ،الٰ ُهکُ ۡم الل ُّٰه الَّذی ،انّما الٰ ُهکُ ۡم الل ُّٰه ال ّذی
ٰلِالٰه ِا ّلهُ َو
صفحه  320قرآن کریم:
3ــ برخی از پیام های زیبای قرآنی از
ٔ
 :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.
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جلسۀ دوم

1ـ پرسش و ارزشیابی

شیوه جلسات قبل انجام می شود.
به ٔ

2ـ تدریس قرائت

صفحه  326قرآن کامل بر اساس
آیات
ٔ
روش کلی به صورت پیش قرائت ،تمرین یا لوح
فشرده ،فرد خوانی و رفع اشکاالت جمعی و
فردی تدریس و تمرین می شود.

تذکرات خاص این صفحه:
1ــ دقت در اتصال کلماتی مانند:
سط
الدعا َۤء ٰه ِذ ِه الـ َّت ُ
وازین ِالق َ
الص ُّم ُّ
سم ُع ُّ
ماثیل الَّتی َون َ َض ُع َ
الی َ َ
الم َ
2ــ دقت در خواندن صحیح برخی از کلمات مانند:
ت ُ َول ّوا
کید َّن
فَطَ َرهُ َّن
ءابا ۤ ُؤکُم
ل َ َیقول ُ َّن
َم َّس ُتهم
َل َ َ
3ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است ،برای کوتاه خواندن عبارات و تشخیص هر
جمله؛ مانند:
ِ
رقان
رد ٍل
ـم ِة
…رِب ّ َك
…الدعا َۤء
ُّ
… ال ُف َ
… َخ َ
…الق ٰی َ
َ
…واال َ ِ
ِ
رض …فَطَ َرهُ َّن
ِبالح ِ ّق
…و َق ِومه
… َق ُبل
الغ ِیب
…ب َ
… َ
َ
َ
ٰ
4ــ توجه به تلفظ حروف خاص به ویژه حرف ذال ،با پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده ،در
آیات و کلمات این صفحه وکلمات نماز:
ِ
َع ِ
ماثیل الَّذی ٰذ ِلکُم
ٰهذا
ذین
ذاب
رون
ٰه ِذ ِه ال َّت ُ
ِاذامای ُ َ
ـنذ َ
کـرا ال َّ َ
ذ ً
وازینَ ،ا َنزل ٰن ُه» نوک زبانی خوانده نشود.
باید دقت کرد که حرف «ز» درکلماتی مانندَ :
«الم َ
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3ـ روش تدریس مفاهیم

فعالیت اول :به روش معمول جدول
کلمات تکمیل ،تمرین و تصحیح می شود؛ کلماتی
«ضاللِ ،
عالمُ ،مبین» می توانند انتخاب
چونَ :
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:
ِ
مین» جمع
1ــ در عبارت دوم ٔ
کلمه «عال َ
است ،اما در ترجمه بهتر است مفرد معنا شود.
ضمناً این کلمه را چه در قرائت و چه در معنا با
مین» اشتباه نکنید.
ٔ
کلمه «عال َ َ
2ــ به نظر شما در عبارت سوم ضمیر
«ـه» در ترکیب ِ«ل َ ِ
بیـه» باید به صورت «او» معنا
ـش»؟ چرا؟
شود یا « َ
ترجمه
فعالیت سوم :دانش آموزان
ٔ
سوره انبیاء را کامل کرده ،با
آیات  51تا 54
ٔ
دوستان خود مقایسه نموده ،سپس با انتخاب
دبیر ،هر آیه توسط یک دانش آموز همراه با
معنای آن قرائت شده و در صورت نیاز تصحیح
می شود.
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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 از توضیحات:
صفحه  324قرآن کریم:
ساده در
ٔ
1ــ بعضی از ترکیب ها و عبارات ٔ
الس ٰم َآء
لكَ ،ا  نَّه ال ِالٰ َه ِا ّل َانَاَ ،و هُم ِباَ ِمره
من َق ِب َ
یعملونَ ،و َج َعلْ ٰنا فی ْال َ ْر ِضَ ،و َج َعلْ ٰنا فی ٰهاَ ،و َج َعلْ ٰنا َّ
َ
والش ْم َس َو ال ْ َق َم َر
هار َّ
َس ْقفاً َم ْح ُفوظاً ،و هُ َوالَّذی َخلَ َق ال َّ ْی َل و ال َّن َ
صفحه  322قرآن کریم:
2ــ برخی از پیام های زیبای قرآنی از
ٔ
 :و او شنوای داناست.

نمی دانید.

 :پس پرسش کنید از دانایان (اهل ذکر) اگر

است در حالی که آنها هم چنان در غفلت و روی گردان هستند.

 :رسیدگی به حساب مردم نزدیک
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استاد عبدالباسط
اهداف

1ــ آشنا کردن دانش آموزان با زندگی
عبدالباسط به عنوان یکی از قاریان بزرگ قرآن
کریم.
2ــ ایجاد عالقه مندی به علم قرائت و
قاریان قرآن.
روش تدریس

سوره
1ــ پخش کردن قسمت هایی از
ٔ
تکویر از نوار و استماع دانش آموزان
درباره زندگی
ارائه توضیحاتی
2ــ
ٔ
ٔ
عبدالباسط و تعدادی از قاریان ایرانی
 3ــ بیان کردن تفاوت های قرائت ترتیل و تحقیق
چند نمونه پرسش برای پژوهش و گفت وگو

نامه برخی از قاریان قرآن را تهیه کنید.
1ــ زندگی ٔ
2ــ قاریان با تالوت قرآن به مسلمانان چه خدمتی کرده اند؟
3ــ چرا عبدالباسط یکی از بهترین قاریان قرآن است؟

126

روش تدریس ردس یازدهم
جلسۀ اول

1ـ پرسش و ارزشیابی

شیوه جلسات قبل انجام می شود.
به ٔ

2ـ تدریس قرائت

صفحه  328و  329قرآن کامل
آیات
ٔ
بر اساس 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 صفحات:
1ــ دقت در اتصال کلماتی مانند:
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الض ُّر
یح َم َّس ِن َی ُ
عم ُل ال َخ ٰبـۤئ َث فَ َ
است َجبنا ل ُسلَی ٰم َن ّ
ف َعل ال َخیرات م َن ال َقریَـة الَّتی ت َ َ
الر َ
َذ ِ
ون ن ُ ِجی الم ِؤمنین ← ن ُ ِنجی ِ
االک ِفل َذاال ّن ِ
نین
ُ
ّ ُ َ
المؤم َ
2ــ دقت در خواندن صحیح برخی از کلمات مانند:
ِ
ِ
مین
حن
فَ َف َّهم ٰنها
غرق ٰن ُهم
فَ َن َّجی ٰن ُه
ٰعل َ
ی ُ َسبّ َ
فَاَ َ
3ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است ،برای کوتاه خواندن عبارات و تشخیص هر
جمله؛ مانند:
ِ
… لَه و
… َق ِبل
کو ِة
الص ٰلو ِة
… َا ِئ َّـم ًة
…س ٍوء
…علماً
َّ
… َّ
…الز ٰ
َ
…الح ِ
ِ
ِ
ـه و
…یـغوصون لَه و
…باَ ِمره
…عاص َف ًة
رث
…الض ُّر
ُّ
…رب َّ ۤ
َ
َ
َ
َ
ٰ

127

…علَ ِیه
َ

…فَاستجبنالَه و …م ِ
غاضباً
َ َ
ُ
ـردا
…ر َهباً
…فَ ً
َ
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
صفحه  106توضیح داده شده است ،و تمرین کلمات دارای «ظ» در این صفحات:
که در پایین
ٔ
ِ
ِٰ
العظیمِ
مین
ِفی الظُّلُ ٰم ِت
فَظَ َّن
ظین
َ
من الظّل َ
ٰحف َ
3ـ روش تدریس مفاهیم

نت
… َا َ

…نادی َربَّـه
…سب ٰح َن َك
ٰ
ُ

و

اول :دانش آموزان به روش معمول
فعالیت ّ
جدول را تکمیل ،تمرین و تصحیح می کنند .می توان
نادی،
از کلمات هم
خانواده کلماتی چون « َذ َه َب»ٰ ،
ٔ
بحان ،ن َ َّجینا» پرسش کرد.
ُس َ
ترجمه عبارات
فعالیت دوم :دانشآموزان
ٔ
را نوشته ،با هم گروه خود مقایسه میکنند .آنگاه با
انتخاب دبیر هر عبارت را یک دانشآموز همراه با
معنای آن میخواند تا در صورت نیاز تصحیح شود.
دونکته:
سبحان به معنای پاک و بی عیب بودن
1ــ
َ
است؛ با توجه به دیگر اجزای جمله گاهی به
صورت ِ«پاک و بی عیب است» و گاهی به صورت
«پاک و بی عیب هستی» و…معنا می شود.
ترجمه
ترجمه عبارت هشتم پس از
2ــ در
ٔ
ٔ
ضمیر «ه» استفاده از حرف «را» نباید فراموش
روزانه قرآن کریم و انجام تکلیف انس تشویق و ترغیب
شود .در پایان جلسه ،دانشآموزان را به خواندن
ٔ
میکنیم.
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مانند دروس قبل تمرین های این بخش از درس در کالس حل می شود و هم دانش آموزان
ارزشیابی می شوند.
برخی از توضیحات:
صفحه  330قرآن کریم:
ساده قرآنی از
ٔ
1ــ بعضی از ترکیب ها و عبارات ٔ
ٍ
من هذا بل کُ ّنا
الو ُ
عد َ
َ
الح ُّق ،یا َویلَنا َقدکُ ّنا فی غفلَة َ
وج َعلنا ها َوابنها ءایَـ ًة للعالَمینَ ،و َان َ َاربُّـکُمَ ،
ِ
ین.
ظالم َ
صفحه  333قرآن کریم:
2ــ برخی از پیام های زیبای قرآنی از
ٔ
 :و اوست که بر هر چیزی تواناست.

 :و قیامت آمدنی است هیچ تردیدی در آن نیست.
 :و خدا هیچ گونه ظلمی به بندگان خود نمی کند.
آشکار است.

 :زیانمندی در دنیا و آخرت ،به راستی زیانی
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جلسۀ دوم

1ـ پرسش و ارزشیابی

شیوه جلسات قبل انجام می شود.
به ٔ

2ـ تدریس قرائت

صفحه  339قرآن کامل را بر اساس
آیات
ٔ
روش کلی به صورت پیش قرائت ،تمرین با لوح
فشرده ،فرد خوانی و رفع اشکاالت جمعی و
فردی در تدریس تمرین می شود.

تذکرات خاص این صفحه:
1ــ دقت در اتصال کلماتی مانند:
ِ
َخیر ّٰ ِ
قین
رض
نص َرن َّ ُـه الل ُّٰه
ل َ َیر ُز َقـ َّن ُه ُم الل ُّٰه
ـح اال َ ُ
ل َ َی ُ
فُتصب ُ
الرز َ
ُ
ل َ ُهو َ ِ
مید
الح ُ
الغن ُّی َ
َ
2ــ دقت در خواندن صحیح کلماتی مانند:
لَی ِ
رضونَه و
دخلَـ َّن ُهم
خض َّر ًة
ل َ َع ُف ٌّو
یَ َ
ُم َ
ُ
3ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است ،برای کوتاه خواندن عبارات و تشخیص هر
جمله؛ مانند:
ِ
ِ
…فی ال َّن ِ
…س ِ
ِ
هار
…علَ ِیه
…بـه
بیل الل ِّٰه
…لل ِّٰه
َ
َ
… ه ٰو ِ
ِ
الباط ُل
الح ُّق
… ما ًۤء ← ما ۤءا
…فی ال َّ ِیل … هُ َو َ
َُ
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4ــ توجه به تلفظ حروف خاص به ویژه حرف «ظ» با پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده ،باید
دقت کرد که حرف « ذ » درشت خوانده نشود؛ مانند:
ٰذ ِل َك
ذاب
کَ َّذبوا
ذین
وم ِـئ ٍـذ
َع ٌ
یَ َ
فَال َّ َ
«عظیمِ » دقت شود.
 5ــ در ذکر رکوع نیز به تلفظ این حرف در ٔ
کلمه َ
٣ـ روش تدریس مفاهیم

فعالیت اول :به روش معمول جدول
توسط دانش آموزان تکمیل ،مقایسه و تصحیح
خانواده کلمات جدول
می شود .از کلمات هم
ٔ
ءامنوا ،کَ َفرواَ ،ح َسن ،نَعیم،
مانند ُ
«ملكَ ،
کَ َّذ ِ
بوابـِ ،
رازق» پرسش کنید.
فعالیت دوم :هر دانش آموز معنای
عبارات را در کتاب خود می نویسد ،با هم گروه
خود مقایسه می کند و آن گاه با انتخاب دبیر هر
عبارت توسط یک دانش آموز همراه با معنای آن
خوانده و در صورت نیاز تصحیح می شود.
فعالیت سوم :پس از تکمیل ترجمه
مقایسه آن با هم
آیات توسط هر دانش آموز و
ٔ
گروه خود ،هر عبارت توسط یک دانش آموز
همراه با معنای آن قرائت و در صورت نیاز
تصحیح می شود.
روزانه قرآن و انجام تکلیف انس با قرآن در خانه
در پایان جلسه ،دانش آموزان را به خواندن
ٔ
تشویق و ترغیب می کنیم.
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به روش دروس قبل با پرسش از تمرین های انس ،توانایی دانش آموزان را در قرائت و درک
معنای آیات ارزشیابی می کنیم.
برخی از توضیحات:
صفحه  337قرآن کریم:
ساده قرآنی از
ٔ
1ــ بعضی از ترکیب ها وعبارات ٔ
ِ
ِ
وم
وان الله علی نصرهم لقدیر ،ا ّل َان یَقولوا َرب ُّ َـنا الل ُّٰه ،ان الله ٌّ
لقوی ٌ
عزیزَ ،وللّٰه عاقب ُة االمورَ ،ق ُ
وم لوط ،ل َ ُهمِ قلوب یعقلون بها
عاد و ُ
نوح و ٌ
ثمود ،و قوم ابراهیم و َق ُ
صفحه  336قرآن کریم:
2ــ برخی از پیام های زیبای قرآنی از
ٔ
 :پس خدای شما یکتاست پس تسلیم او باشید.

 :بشارت دهید (باد) نیکوکاران را
 :قطعاً خداوند از کسانی که ایمان آوردند دفاع می کند.
 :قطعاً خداوند هیچ خیانت کارناسپاسی را دوست ندارد.
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قرآن در جبهه
اهداف

1ــ آشنا کردن دانش آموزان با نقش
قرآن در فرهنگ دفاع مقدس
2ــ آشنا کردن آنان با پیام قرآنی منزلت
شهدا نزد خداوند
3ــ عالقه مند کردن دانش آموزان به
فرهنگ دفاع مقدس و نقش قرآن در آن
4ــ ایجاد انگیزه در آنان برای تالش
جهت یادگیری داستان های قرآنی دفاع مقدس.
روش تدریس

1ــ روخوانی متن درس توسط یکی از
دانش آموزان
درباره چگونگی آغاز دفاع مقدس
2ــ توضیحات دبیر محترم
ٔ
3ــ بیان نقش قرآن کریم در دفاع مقدس و مأنوس بودن رزمندگان با قرآن
ترجمه تحت اللفظی آن توسط دانش آموزان
4ــ جمع خوانی پیام قرآنی و
ٔ

نمونه موضوعات برای گفت وگو بیشتر دانش آموزان
ٴ

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  511تا  ،516ناصر مکارم شیرازی ،دفتر انتشارات اسالمی.
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روش تدریس ردس دوازدهم
جلسۀ ّاول

1ـ پرسش و ارزشیابی

شیوه جلسات قبل انجام می شود.
به ٔ

2ـ تدریس قرائت

صفحه  341و  342قرآن کامل بر
آیات
ٔ
اساس 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 صفحات:
1ــ دقت در اتصال کلماتی مانند:
ِ
یَسلُ ُبه ُم ُّ
ول َ ِواجتمعوالَه و
فَاستمعوا لَه و
ما َق َد ُروا الل َّٰه
باب
َ
الذ ُ
ََ
َ
اجتباکُم
افعلُوا ال َخ َیر
اسجدوا َو اعبُدوا
هُ َو َ
ءامنوا ارکَعوا َو ُ
َو َ
َ
ِ
فَ َکسونَا ِالعظمٰ
ِ
العلَ َق َة
غی
مین فَ َمن َ
فَ َخلَ َقنا َ
َس ّم ٰیکُ ُم ُ
َ
ابت ٰ
المسل َ
َ
َخلَ َقنا النُّط َف َة
اعت ِصموا
َو َ
2ــ دقت در خواندن کلماتی مانند:
ِ
الی ِ
ذوه یَصطَفی ِل َ ٰم ٰن ِت ِهم َان َ َشأن ُٰـه َصلَ ٰوت ِهم
َ َ
ستنق ُ
3ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است ،برای کوتاه خواندن عبارات و تشخیص هر
جمله؛ مانند:
…ش ًٔیا
… ُذبابًا
…مثَ ٌل
…ال ّن ُاس
…ر ُس ًل …ال َخ ٌیر
َ
ُ
َ
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کوةَ
َّ
…الز ٰ

… ٰذ ِل َك

…علَ َق ًة
َ

ِ
ضغ ًة
…عظٰماً
… ُم َ

…الص ٰلو َة
َّ
…طَرا ِۤئ َـق
4ــ توجه به تلفظ حروف خاص با پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده و جلب توجه دانشآموزان
صفحه  115توضیح داده
به تلفظ «ض» به صورت ظای محکم یا دال درشت دندانی ،همانگونه که در پایین
ٔ
ضون ُمض َفةً
شده است و تمرین کلمات دارای ضاد در این صفحاتُ :ض ِر َب َض ُع َف ُم ِعر َ
٣ـ روش تدریس مفاهیم

فعالیت اول :به روش معمول
دانش آموزان جدول را تکمیل ،مقایسه و تصحیح
خانواده کلمات
می کنند .می توانید از کلمات هم
ٔ
ِ
ِ
ُسجدوا ،نَصیر» پرسش کنید.
«ارکَعوا ،ا َفعلوا ،ا ُ
فعالیت دوم :دانشآموزان عبارات را
ابتدا ترجمه کرده ،سپس با همگروه خود مقایسه
میکنند .آنگاه هر عبارت را همراه با معنای آن
یک دانشآموز میخواند و در صورت نیاز
تصحیح میشود.
ترجمه
خوب است بدانید که الگوی
ٔ
ِ
عم» شروع می شود چنین است
عبارتی که با «ن َ
ِ
عم» ،قبل از فعل
که در ترجمهٔ ،
کلمه بعد از «ن َ
ترجمه عبارت
ربط ( است) می آید .به این ترتیب،
ٔ
هفتم می شود :پس چه خوب سرپرستی است
اینک می توانید به راحتی عبارت هشتم را نیز معنا
کنید.
روزانه قرآن کریم و انجام تکلیف انس تشویق و
در پایان جلسه ،دانش آموزان را به خواندن
ٔ
ترغیب می کنیم.
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برخی از توضیحات :به روش دروس قبل با پرسش از تمرین های درس ،توانایی دانش آموزان
را در قرائت و درک معنای آیات ارزشیابی می کنیم.
صفحه  340قرآن کریم:
ساده قرآنی از
ٔ
١ــ بعضی ترکیب ها و عبارات ٔ
ِ
  القیامة ،ما فی السماء واالرض ،و
وم َ
ما فی االرضَ ،علَی االرض ،ان الله بالناس ل َ ٔروف رحیم ،ی َ َ
ما للظالمین من نصیر،
صفحه  ٣٤٢قرآن کریم:
٢ــ برخی پیام های زیبای قرآنی از
ٔ
 :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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١ـ پرسش و ارزشیابی

شیوه جلسات قبل انجام می شود.
به ٔ

٢ـ تدریس قرائت

صفحه  ٣٤٩قرآن کامل براساس
آیات
ٔ
روش کلی به صورت پیش قرائت ،تمرین با لوح
فشرده ،فردخوانی و رفع اشکاالت جمعی و
فردی تدریس و تمرین می شود.
تذکرات خاص این صفحه:
١ــ دقت در اتصال کلماتی مانند:
َخیر ِ
ارحمنا
اخسئوا
فَاتَّ َخذتُموهُم
مین
َ
ُ ّٰ
َو َ
قال َ
الرح َ
ِ
ِ
ِ
مین
المل ُ
ک َ
ارحم َخ ُیر ّٰ
الح ُّق َر ِ ّب اغفر َو َ
وم فَسئ َ ِل العا ّۤد َین فَ َت ٰعلَی  الل ُّٰه َ
َج َز ُیت ُه ُم َ
الرح َ
الی َ
2ــ دقت در خواندن صحیح کلماتی مانند:
ءایٰـتی تُت ٰلی ِشقوتُنا و ال تُـ َک ِل ِ
ّمون ِس ِ
خریًّا َا َنسوکُم ِذکری ٰق َل
َ
َ
٣ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است ،برای کوتاه خواندن عبارات و تشخیص هر
جمله؛ مانندِ … :س ِ
الی
خریًّا …
وم … ی َ ٍوم … َعبَـثًا … هُ َو← هو … ءا َخ َر … ِبـه
َ
َ
ٰ
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:
ِ
الضـاۤ  ل َّین
الم
عض
غضوب َو َل ّ
ون ب َ َ
ضحکُ َ
ضـاۤ  ل َّین ت َ َ
َغ ِیر َ
ِ
العظیمِ » محکم خوانده نشود.
باید دقت کرد که حرف «ظ» در کلماتی مانند «ظٰل َ
مون َر ِب ّ َی َ
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اول :به روش معمول تدریس و تمرین می شود و کلمات مناسب برای پرسش از
فعالیت ّ
خانواده آنهاعبارت اند از:
هم
ٔ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
مین»
« َخلَقنا ،ا َ
رحمَ ،ملك ،اغفر ،راح َ
ترجمه عبارات را می نویسند ،با هم گروه خود مقایسه می کنند و
فعالیت دوم :دانش آموزان
ٔ
سپس هر عبارت را همراه با معنای آن برای کالس می خواند تا در صورت نیاز تصحیح شود.
سوره مؤمنون را کامل کرده ،با هم گروه خود
آیه آخر
فعالیت سوم :دانش آموزان
ترجمه سه ٔ
ٔ
ٔ
مقایسه می کنند .آن گاه هر آیه توسط یک دانش آموز همراه با معنای آن خوانده شده و در صورت نیاز
تصحیح می شود.
روزانه قرآن کریم و انجام تکلیفشان تشویق و ترغیب
در پایان جلسه ،دانش آموزان را به خواندن
ٔ
می کنیم.
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مطابق دروس قبل توانایی دانش آموزان در قرائت و درک معنا به کمک بخش های مختلف
«انس با قرآن در خانه» انجام می شود.
برخی از توضیحات:
صفحه  347قرآن کریم:
ساده قرآنی از
ٔ
1ــ بعضی از ترکیب ها و عبارات ٔ
فی طغیانهمٍ ،
ءاباؤناُ ،قل ِل َم ِن
االولون ،نحن و ُ
عذاب شدید ،و هو الَّذی ،بل قالوا مثل ما َ
قال َّ
رب السماوات السبع،
ُ
االرض و من فیهاُ ،قل َمن ُّ
صفحه  348قرآن کریم:
2ــ برخی از پیام های زیبای قرآنی از
ٔ

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

 :به بهترین شکل ،بدی را از بین ببر.
وسوسه شیاطین به تو پناه میآورم.
 :بگو پروردگارا از
ٔ

 :پس هرکس که کارهای خوبش بسیار باشد،

رستگار است.
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امتحان
اهداف

1ــ آشنا کردن دانش آموزان با داستانی
مربوط به یکی از آیات قرآن
2ــ آشنا کردن آنان با «پیام قرآنی»
پاک دامنی و توجه به نظارت دائمی خدا
3ــ عالقه مند کردن آنان به داستان ها و
پیام های قرآنی.
4ــ ایجاد انگیزه برای تالش جهت و
ری».
آیه « َال َ ۡم ی َ ۡعلَ ۡم ِباَ َّن الل َّٰه ی َ ٰ
یادگیری ٔ
روش تدریس

1ــ روخوانی متن درس به صورت انفرادی توسط هر یک از دانش آموزان
ری»
ترجمه دانش آموزان و توضیحات دبیر محتریم
2ــ
درباره عبارت « َال َ ۡم ی َ ۡعلَ ۡم ِباَ َّن الل َّٰه ی َ ٰ
ٔ
ٔ
جمله «خداوند همیشه ناظر ماست»
3ــ گفت وگوی دانش آموزان
درباره مفهوم ٔ
ٔ
ورقه خود چیزی ننوشت؟
4ــ چرا دانش آموزی که درس خود را که آماده نکرده بود ،در ٔ

نمونۀ موضوعات برای گفت وگوی بیشتر دانش آموزان

1ــ آیا شما در شرایط دانش آموزی که در داستان به او اشاره شده است قرار گرفته اید؟ در چنین
شرایطی ،شما چه کاری انجام داده اید؟
2ــ در شرایط مختلف زندگی ،نظارت خداوند را چگونه به یاد می آورید؟
منابع برای مراجعه
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مجله رشد آموزش قرآن.
1ــ شماره های مختلف ٔ
مجله بشارت.
2ــ شماره های مختلف ٔ
مجله گلستان قرآن.
3ــ شماره های مختلف ٔ

