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پس از پىروزى انقالب اسالمى، برنامٔه آموزش قرآن مدارس چند بار بررسى، 
اصالح و  تکمىل گردىده و آخرىن تجدىدنظر و تولىد برنامٔه جدىد از سال 77 
آغاز شده است  مهم ترىن روىکرد برنامٔه جدىد آموزش قرآن، جامعىت اىن آموزش 
است؛ ىعنى آموزش قرآن به نحوى باشد که همٔه حىطه هاى ىادگىرى را شامل شود، 
به وىژه حىطٔه عاطفى که متکفل اىجاد و تقوىت انس و عالقٔه دانش آموزان به قرآن 
و ىادگىرى آن است  از سوى دىگر، تمامى موضوعات ضرورى آموزش قرآن، 
تواناىى درک معناى عبارت ها و  مانند روخوانى، روان خوانى، صحت قرائت، 
آىات سادٔه قرآن کرىم، آشناىى با معارف انسان ساز قرآن و تدبّر در آىات الهى را 

در حّد امکان شامل شود 
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 

پىشگفتار

بسم الله الرحمن الرحىم 
الّرحمن ٭ عّلم القرآن ٭ خلق االنسان ٭ عّلمه البىان



به روىکرد ىاد شده، سه هدف  با توجه 
اساسى آموزش قرآن در دوره های تحصىلى، عالوه بر 

تواناىى  از:  است  عبارت  کرىم،  قرآن  به  و عالقه  انس  تقوىت 
خواندن قرآن در دورٔه ابتداىى، درک معناى عبارات و آىات ساده در 

دورٔه متوسطه اول و تدبّر در آىات قرآن کرىم و آشناىى با شرح و توضىح 
آنها در دورٔه متوسطٔه دوم 

شاىان ذکر است که با توجه به جامعىت اهداف آموزش قرآن، در هر ىک 
از دوره های تحصىلى، متناسب با شراىط ذهنى و روحى دانش آموزان مورد توجه 

قرار مى گىرد 
در اىن کتاب ابتدا با کلىات اهداف و روش هاى آموزش عمومى قرآن در 
دورٔه اول متوسطه و سپس به تفصىل با شىؤه آموزش قرآن در هرىک از سال های 

تحصىلی اىن دوره آشنا مى شوىد 
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بخش اول

کلیات
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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: 

1ــ توانایی خواندن قرآن کریم 
2ــ توانایی درک معنای عبارات و آیات قرآن کریم 

٣ــ آشنایی با روش های ساده و اولیٔه تدبر در قرآن کریم 
این سه مهارت باید به انس با قرآن کریم منجر شود. اصلی ترین رکن انس با قرآن کریم، خواندن 
روزانٔه آیاتی از کالم الله مجید است، به نحوی که این خواندن همراه با سه مهارت اصلی یادشده در حّد 

قابل قبول باشد. 
ارکان اصلی یک  و  مانند اسکلت  قرآن کریم  با  انس  و  این سه مهارت اصلی  بدیهی است که 
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. 
از این رو، در آموزش قرآن متناسب با هر پایٔه تحصیلی اموری مانند شنیدن قرائت زیبای قرآن و 
عالقه مندی به قرائت زیبا و آهنگین، آشنایی با مفهوم و مضمون پیام های قرآنی و ارتباط آنها با زندگی 
ما، آشنایی با برخی از داستان های قرآنی، انجام فعالیت های جذاب و متنوع که زمینه ساز تقویت عالقه 
به قرآن کریم و یادگیری آن است، خواندن روزانه و مستمر قرآن و برخی امور دیگر، همه با هم بنای 

محکم و زیبای آموزش قرآن را می سازد.1

دانش آموزان در درس قرآن، با چه آموخته هایی وارد کالس اول متوسطه می شوند؟ 

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

که در آخر همین کتاب آمده است، مطالعه کنید. 



٣

شناسایی و جبران کنید. 
ضمناً دانش آموزان در دورٔه ابتدایی با معنای برخی کلمات ساده و آشنای قرآن کریم که در فارسی 
نیز رایج است آشنا شده اند و آموخته اند که برخی ترکیب ها و عبارات ساده، کوتاه و زیبای قرآن کریم 
را معنا کنند. این امر زمینٔه بسیار مناسبی را برای آموزش بخش مفاهیم )درک معنا( کتاب سال هفتم 

فراهم آورده است. 
یکی از بخش های جذاب و ارزشمند آموزش قرآن در دورٔه ابتدایی، آشنایی و یادگیری پیام های 
قرآنی و کاربردهای عملی آنها در زندگی است. این بخش زمینه ساز یکی از فعالیت هایی است که در 

کتاب های جدید آموزش قرآن دورٔه متوسطه نیز آمده است.
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اهداف آموزش قرآن در دوره متوسطۀ اول1

سال نهم سال هشتمسال هفتمقلمروردیف

شناختی1

ـ آشنایی با ویژگی های مهم رسم الخط 
مصحف کامل

ـ آشنایی با معنای برخی از کلمات 
پرکاربرد قرآن کریم

ـ تشخیص کلمات سادٔه قرآنی 
هم خانواده و ریشٔه آنها

ـ آشنایی با برخی از آداب ظاهری و 
باطنی تالوت قرآن کریم

ـ آشنایی با نمونه هایی از: 
الف( اعجاز قرآن کریم

ب( پیام های قرآنی 
ج( تأثیر قرآن بر زندگی فردی و 

اجتماعی مسلمانان و سایر جوامع 
بشری

د( جایگاه رفیع قرآن در نزد 
اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان
ـ شناخت قرآن از دیدگاه اهل بیت 

علیهم السالم و اهل بیت علیهم السالم 
از دیدگاه قرآن کریم

ـ آشنایی با حروف خاص عربی 
که در زبان فارسی یکسان تلفظ 

می شوند.
ـ آشنایی با معنای برخی کلمات 

پرکاربرد قرآن کریم
ـ آشنایی با برخی آداب ظاهری و 

باطنی تالوت قرآن کریم
ـ آشنایی با نمونه هایی از: 

الف( اعجاز قرآن کریم
ب( پیام های قرآنی

ج( تأثیر قرآن بر زندگی فردی و 
اجتماعی مسلمانان و سایر جوامع 

بشری 
د( جایگاه رفیع قرآن در نزد  

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

علیهم السالم از دیدگاه قرآن کریم

ـ آشنایی با برخی قواعد مهم 
تجویدی قرائت قرآن

ـ آشنایی با معنای برخی کلمات 
پرکاربرد قرآن کریم

ـ آشنایی با برخی نکات ساده و 
پرکاربرد دربارٔه ترجمٔه زیباتر و 

دقیق تر عبارات قرآنی
ـ آشنایی با نمونه هایی از: 

الف( اعجاز قرآن کریم
ب( پیام های قرآنی

ج( تأثیر قرآن بر زندگی فردی و 
اجتماعی مسلمانان و سایر جوامع 

بشری 
د( جایگاه رفیع قرآن در نزد  

اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان
ـ شناخت قرآن از دیدگاه 

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

1ــ برای آشنایی با رویکرد و اصول حاکم بر برنامه آموزش قرآن دورهٔ متوسطه اول به پیوست شماره دو مراجعه کنید.



5

سال نهم سال هشتمسال هفتمقلمروردیف

مهارتی2

ـ توانایی روان خوانی قرآن کریم از 
روی مصحف کامل

ـ توانایی معنا کردن عبارات و آیات 
قرآن کریم شامل کلمات پرکاربرد از 

طریق ترجمه کلمه به کلمه آنها
ـ توانایی معنا کردن کلمات هم خانواده 

با بهره گیری از برخی قواعد سادٔه 
عربی مانند عالئم جمع سالم، جمع 

مکسر و …
ـ توانایی در تلفظ حروف خاص عربی 

به ویژه در قرائت نماز

ـ توانایی روان خوانی قرآن کریم از 
روی مصحف کامل

ـ توانایی تلفظ حروف خاص عربی 
به ویژه در اذکار نماز

ـ توانایی معنا کردن عبارات و آیات 
قرآن کریم شامل کلمات پرکاربرد از 

طریق ترجمه کلمه به کلمه آنها
ـ توانایی معنا کردن صیغه های 

پرکاربرد فعل ماضی و مضارع در 
قرآن، براساس آموخته های درس 

عربی

ـ توانایی روان خوانی قرآن کریم از 
روی مصحف کامل 

ـ توانایی معناکردن عبارات و آیات 
قرآن کریم شامل کلمات پرکاربرد، 

از طریق ترجمه کلمه به کلمه آنها
ـ توانایی تلفظ حروف خاص عربی 

به ویژه در اذکار نماز
ـ توانایی معناکردن صیغه های 

پرکاربرد فعل امر در قرآن، براساس 
آموخته های درس عربی

نگرشی٣

ـ عالقه به بزرگداشت، تکریم و احترام 
به قرآن کریم

ـ عالقه به قرائت زیبا و صحیح قرآن
ـ عالقه به رعایت آداب تالوت 

قرآن کریم
ـ عالقه به شرکت در فعالیت های 

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

اندیشمندان و هنرمندان قرآنی. 
ـ عالقه به درک معنای عبارات و آیات 

و کسب آموزه های قرآنی 
ـ عالقه به بهره مندی از آموزه های 

قرآن کریم در زندگی

ـ عالقه به قرائت زیبا و صحیح 
قرآن کریم

ـ عالقه به فهم معنای عبارات و 
آیات و کسب آموزه های قرآنی
ـ عالقه به رعایت آداب تالوت 

قرآن کریم
ـ عالقه به شرکت در فعالیت های 

مختلف قرآنی
ـ عالقه به آشنایی با زندگی و 

خدمات برخی از قاریان، حافظان، 
مفسران، اندیشمندان و هنرمندان 

قرآنی
ـ عالقه به بهره مندی از آموزه های 

قرآن کریم در زندگی

ـ عالقه به قرائت زیبا و  صحیح 
قرآن کریم

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

قرآنی
ـ عالقه به شرکت در فعالیت های 

مختلف قرآنی
ـ عالقه به استفاده از رسانه های 
قرآنی و شرکت در فعالیت های 

متنوع مراکز قرآنی
ـ عالقه به آشنایی بیشتر با 

آموزه های قرآنی و فهم عبارات و 
آیات قرآن کریم 

ـ عالقه به بهره مندی از آموزه های 
قرآن کریم در زندگی 
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ساختار و محتوای کلی کتاب های آموزش قرآن دورۀ متوسطۀ اول

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

کلی هر درس به شرح زیر است. 

جلسۀ اول 
1ــ متن کامل دو صفحه از مصحف شریف: برای تقویت مهارت روان خوانی قرآن کریم، 
در جلسٔه اول هر درس، تمرین قرائت دو صفحه از قرآن کریم درنظر گرفته شده است. قابل ذکر است 
با توجه به برنامٔه کلی آموزش قرآن در دورٔه ابتدایی و متوسطه، سعی بر این است که تمرین قرائت قرآن 
از آغاز تا پایان سورٔه توبه در دورٔه ابتدایی انجام شود، و از آغاز سورٔه یونس تا پایان قرآن کریم برای 
دورٔه متوسطٔه اول منظور گردد. در جلسٔه اول هر درس، دو صفحه از قرآن در کتاب درسی آمده است 
و دانش آموزان تا جلسٔه آینده هر روز یک صفحه از قرآن را در خانه می خوانند. به این ترتیب در هر 
هفته، حدود هفت صفحه از قرآن خوانده و تمرین می شود، که در جلسٔه اول هر درس، دو صفحه از 

این هفت صفحه در کالس و از روی کتاب درسی تدریس و تمرین می شود. 
ضمناً دانش آموزان، همراه با کتاب درسی یک لوح فشرده )DVD( نیز دریافت می کنند. این 
لوح حاوی متن کامل قرآن کریم و قرائت ترتیل استاد منشاوی و استاد پرهیزکار است. دانش آموزان 
صفحات قرآنی را که در خانه تمرین می کنند، عالوه بر کتاب درسی باید از این لوح مشاهده کرده و قرائت 
مورد  نظر خود را از هریک از دو قاری گوش دهند. روش کامل استفاده از لوح فشرده و نیز روش 

تدریس و تمرین قرائت به طور کامل در همین بخش کلیات خواهد آمد. 
در بخش آموزش قرائت، تلفظ صحیح حروف خاص عربی و برخی قواعد مهم تجوید نیز به 

شیوه ساده آموزش داده شده است. 
٢ــ بخش مفاهیم )آموزش درک معنا(: در هر جلسه بخشی نیز برای آموزش مفاهیم )درک 
معنا( درنظر گرفته شده است. معموالً این بخش از دو یا سه فعالیت شامل کامل کردن جدول کلمات، 
معنا کردن ترکیب ها و عبارات ساده ای از آیات و… تشکیل می شود. روش تدریس کامل این بخش نیز 

در قسمت روش تدریس خواهد آمد. 
٣ــ انس با قرآن در خانه: سومین قسمت از محتوای هر جلسه، تکلیف »انس با قرآن در 

خانه« است. این تکلیف چهار تمرین دارد. 
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تمرین اول: خواندن صفحات قرآنی مشخص شده به میزان روزانه یک صفحه، از یک جلسٔه 
درس قرآن تا جلسٔه بعد. 

تمرین دوم: تکمیل ترجمٔه برخی از عبارات و آیات درس
تمرین سوم: جست وجوی برخی ترکیب ها و عبارات ساده که دانش آموز می تواند آنها را معنا کند. 
پیام قرآنی در  با  پیام قرآنی. قابل ذکر است دانش آموزان  تمرین چهارم: جست وجوی یک 
دورٔه ابتدایی آشنا شده اند، و می توانند از صفحه هایی که مشخص شده، حداقل یک پیام زیبا و کوتاه 

قرآنی یافته و آن را معنا کنند.
 

جلسۀ دوم
از  به جای دو صفحه  تفاوت که  این  با  مانند جلسٔه اول است،  محتوای جلسٔه دوم، هر درس 
مانند  با قرآن در خانه« کامالً  بقیٔه بخش ها از جمله تکلیف »انس  قرآن  کریم، یک صفحه آمده است. 
جلسٔه اول است. در پایان جلسٔه دوم بخشی به عنوان »شناخت« درنظر گرفته شده است که توضیحات 

آن، خواهد آمد.

تعریف، اهمیت و جایگاه اجزای اصلی آموزش قرآن

براى دستیابى به اهداف مورد نظر، محتواى آموزش از اجزاى خاصى تشکیل مى شود. در این 
قسمت تعریف، اهمیت و جایگاه اجزاى مختلف محتواى آموزش قرآن بیان مى گردد.

محتواى آموزش قرآن از سه بخش اساسى قرائت، مفاهیم و شناخت قرآن تشکیل مى شود.

الف ــ قرائت
براى قرائت ممکن است تعاریف مختلفى ارائه شود. در این قسمت، به توضیح آنچه در برنامٔه 

آموزش عمومى قرآن موردنظر است، مى پردازیم. 
منظور از قرائت قرآن کریم، خواندن کلمات و عبارات قرآنى از روى کتاب درسى یا مصحف 
شریف است. معموالً خواندن قرآن از بخش خوانى و شمرده خوانى آغاز مى شود و تا خواندن به صورت 
روان و با سرعت معمولى ادامه مى یابد. گاهى از خواندن در حّد شمرده خوانى و آرام، به روخوانى و 

از خواندن با سرعت معمولى به روان خوانى قرآن کریم یاد مى شود.
با توجه به اهداف آموزش قرآن در دورٔه ابتدایى، منظور از قرائت در این دوره، کسب مهارت 
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روان خوانى آیات مندرج در کتاب درسى و شمرده خوانى از روى مصحف شریف و در دورٔه متوسطه 
اول، منظور از قرائت قرآن کسب مهارت روان خوانى قرآن کریم است.

قرائت صحیح و فصیح، واجد ویژگى هاى دیگرى چون تلفظ صحیح حروف خاص عربى، رعایت 
احکام تجوید، وقف و ابتدا، صوت و لحن نیز است؛ اما در آموزش عمومى قرآن، اتخاذ تدابیرى چون 
زمینٔه  آن،  از  آموزشى در کالس درس و خارج  قرائت  نوارهاى  استماع  به  دانش آموزان  برانگیختن 

افزایش عالقه و انگیزهٔ آنان را به یادگیرى کامل تر قرائت قرآن فراهم مى آورد.
در بخش هاى آینده در این زمینه و نیز چگونگى تشویق دانش آموزان به فعالیت هاى افزون بر 

برنامٔه اصلى در آموزش قرائت، توضیحات کافى ارائه خواهد شد.
اهمیت و ضرورت آموزش قرائت: بدیهى است آشنایى و انس گرفتن با هر کتاب از خواندن آن 
آغاز مى شود. از آن جا که قرآن کریم، کالم الهى است، همواره بر خواندن آن تأکید شده است. در واقع، 
حتى اگر این خواندن بدون درک معنا باشد، داراى آثار تربیتى و اخالقى است و یاد خدا را به همراه دارد. 
از این رو، آموزش قرائت از آغاز آموختن قرآن تا دست یابى به حداقل مهارت هاى موردنظر ضرورى 

است و هم چنین در هیچ یک از مراحل آموزش و برنامه ها و فعالیت هاى قرآنى نباید نادیده گرفته شود.
در برنامٔه جدید آموزش قرآن، اهداف به صورت جامع موردنظر است و به ویژه در دورٔه متوسطه 
اول، بر کسب توانایى معنا کردن عبارت ها و آیات سادٔه قرآن کریم و درک آن ها تأکید مى شود، و آموزش 
قرائت نیز جایگاه جّدى و ارزشمند خود را دارد. این دو مهارت اصلى )قرائت و مفاهیم( که در آموزش 
عمومى قرآن دو روى یک سکه اند، باید به طور متوازن مورد توجه قرار گیرند و از افراط و تفریط در 

هر یک پرهیز شود.
براى کسب اطالعات بیش تر دربارٔه اهمیت و جایگاه آموزش قرائت قرآن به کتاب روش آموزش 

قرآن دورٔه ابتدایى، ویژهٔ مراکز تربیت معلم کُد 6011 صفحات 15 و 16 مراجعه کنید.

ب ــ مفاهیم
تعریف: در این آموزش، منظور از مفاهیم، درک معناى آیات و عبارات قرآنى است، نه مطالب و 
معارف قرآن کریم؛ هر چند که دریافت معناى عبارات و آیات، الزمٔه دریافت مطالب و معارف قرآن کریم است.
تفاوت »مفاهیم« با »ترجمه«: گرچه منظور از مفاهیم، به نوعى همان ترجمه است ولى آنچه 
از مفاهیم موردنظر است، با ترجمه به معناى رایج آن تفاوت هایى دارد که در این جا به مهم ترین آن ها 

اشاره مى شود.
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پیش از ترجمٔه یک یا چند  1ــ درک معناى اولیٔه یک عبارات، مقدم بر ترجمه است. معموالً 
عبارت، مفهوم آن، درک شده و سپس به زبان دوم ترجمه مى شود. اگر ترجمه هاى متفاوت قرآن کریم را با 
یک دیگر مقایسه کنیم، متوجه مى شویم که در بیش تر آیات، مفاهیمى که مترجمان درک کرده اند، یکسان یا 
بسیار نزدیک به هم اند ولى ترجمه هاى آن ها با یک دیگر متفاوت است؛ زیرا هر مترجم براى بیان مفهومى 
که درک کرده است، لغات خاصى را به خدمت مى گیرد و با توجه به میزان تسلطى که به زبان دوم )مقصد( 
دارد و برخى دالیل دیگر، ساختار خاصى را برمى گزیند اما در بحث آموزش مفاهیم، اولین معناى صحیحی 
که از یک عبارت درک مى شود، موردنظر است. این معنا معموالً به صورت تحت اللفظى بیان مى گردد.

2ــ در ترجمه به معناى رایج آن، انتظار مى رود مترجم با تسلط کاملى که به زبان اول )مثالً قرآن 
کریم( و زبان دوم یا همان زبان مقصد )مثالً فارسى( دارد، تا حّد ممکن ظرایف و لطایف یک عبارت را در 
ترجمه لحاظ کند؛ هر چند که این امر نه تنها دربارهٔ قرآن که کالم الهى و مافوق بشر است بلکه در ترجمٔه 
متون ادبى نیز به طور کامل عملى نیست. به هر حال، این وظیفٔه مترجم است که در این زمینه تا آن جا که 

مى تواند، تالش کند.
ممکن است این سؤال پیش آید ترجمٔه قرآن که یک کار بسیار فنى، دقیق و نیازمند توانایى خاص 
علمى و ادبى است، چگونه براى دانش آموزان دورهٔ متوسطه اول قابل دست یابى است. پاسخ این است 
که اوالً آموزش مفاهیم به منزلٔه دست یابى به مفهوم و معناى اولیٔه عبارت هاى قرآنى است که عمدتاً از راه 
ترجمٔه تحت اللفظى میّسر مى شود و در چنین ترجمه اى، ظرایف و لطایف و زیبایى هاى ادبى موردنظر 
نیست. ثانیاً در این آموزش، تأکید اصلى بر معنا کردن آن دسته از آیه ها و عبارت هایى از قرآن است که 

عموماً ساختار سادهٔ نحوى و نیز کلمات ساده و پرکاربرد دارند.
بیان این نکته در این جا مفید است که قرآن کریم تقریباً داراى 78.000 کلمه است. این تعداد کلمات، 
از حدود 11.000 کلمٔه غیرتکرارى تشکیل مى شود که هر کلمه از آن، حداقل یک بار در قرآن به کار رفته 
است. نکته  قابل توجه این که کمتر از 1000 کلمه از این یازده هزار کلمه حدود 70 درصد کل کلمات 
قرآن را تشکیل مى دهند؛ یعنى، با آموختن معناى این کلمات، قرآن آموز به طور متوسط، مى تواند معناى 
بیش از دو سوم کلمات هر صفحه از قرآن کریم را درک کند. البته مطلب یاد شده به این معنا نیست که او 
ـ   چون مى دانیم براى معنا  مى تواند به طور متوسط بیش از دو سوم آیه ها و عبارت هاى قرآن را معنا کند ـ
ـ ولى پر واضح است که  کردن یک عبارت یا یک جمله، به دانستن مطالبى بیش از معناى کلمات نیاز داریمـ 
اوالً، درک معناى این حجم از کلمات به کار رفته در قرآن بسیار شوق  برانگیز است؛ و ثانیاً، با روشى که در 
ضمن آن، این تعداد کلمه آموزش داده مى شود، قرآن آموز با نکات مهمى در زمینٔه معنا کردن عبارت ها و 
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آیه ها نیز آشنا مى شود و به این وسیله مى تواند حداقل نیمى از عبارت ها و آیه هاى قرآن کریم را معنا کند.
پس در این جا منظور از آموزش مفاهیم ــ در سطح آموزش عمومى و به عنوان سواد قرآنى ــ 
دست یابى به درک معناى حدود 70 درصد کلمات کل قرآن کریم است که توانایى معنا کردن حداقل 

نیمى از عبارت ها و آیه هاى قرآن کریم را براى قرآن آموز به ارمغان مى آورد.
از ساختار  بیش تر ذکر شده اند اوالً،  شایان ذکر است که کلمه ها و عباراتى که در قرآن کریم 
ساده ترى برخوردارند و ثانیاً، به دلیل تکرار زیاد، مهم ترین بخش معارف اساسى قرآن را شامل مى شوند؛ 
به عبارت دیگر، سازماندهى آموزش مفاهیم براساس لغات پرکاربرد، به طور غیرمستقیم، آموزش معارف 
اساسى قرآن را نیز شامل مى شود و قرآن آموز مى تواند معارف اساسى دین را به طور مستقیم از قرآن 

دریافت کند که این موضوع بسیار مهم و ارزشمند است.
اهمیت و ضرورت آموزش مفاهیم: در اهمیت و جایگاه یگانٔه قرآن کریم سخنى نیست؛ زیرا این، 
آخرین و تنها کتاب الهى است که به دور از هرگونه تغییر و تحریف و در صیانت و سالمت کامل در اختیار بشریت 
است و تا ابد براى همٔه انسان ها نور و هدایت و براى مؤمنان موعظه، شفا و رحمت است1؛ اما سخن این است 
که آیا عموم مردم ــ حتى غیرمسلمانان وغیرعرب زبانان ــ راهى به استفاده از این رحمت بى کران الهى دارند؟ 
پاسخ با قاطعیت تمام مثبت است و اگر جز این بود، عظمت و اعجاز این کتاب الهى مورد تردید قرار مى گرفت؛ 
در حالى که هرگز چنین نیست. شاید به سبب عظمت و عمق بى پایان قرآن، دست یابى به معارف و حقایق آن 
بسیار دور و مشکل به نظرآید اما عظمت و اعجاز قرآن در این است که همچون سایر آیات الهى که هستى 
آکنده از آن هاست، ظاهر و باطن دارد. ظاهر آن چون آفتاب تابان و آب زالل و نسیم روح بخش، همٔه انسان ها 
را حیات، طراوت و امید مى بخشد و از سوى دیگر، ژرفاى آن پایان ناپذیر است. معصومین ــ علیهم السالم ــ 
در روایات خود، به زیبایى براى قرآن چهار رتبه بیان کرده اند: »عبارات« براى عموم مردم، »اشارات« براى 

گروه خاصى از مردم )شاید افراد متخصص و دانشمند(، »لطائف« براى اولیا و »حقایق« براى انبیا2.
متن روایت از حضرت امام حسین )ع( و حضرت امام جعفر صادق علیهماالسالم به این گونه 

نقل شده است.
َوَجـلَّ َعـلٰى َاربَـَعـِة َاشیـاَء ِکـتـاُب اللِّٰه َعـزَّ

َعـلَى الِعـباَرِة َوااِلشاَرِة َو اللَّـطاِئِف َوالـَحـقاِئِق؛ 
فَالـِعـباَرُة ِلـلـَعواِم َوااِلشاَرُة ِلـلَخواِصّ َوالـلَّطاِئـُف ِلال َوِلیاِء َوالَحـقاِئـُق ِلال َنِبـیاِء

)بحاراالنوار، ج 92، ص 20 روایت 18 و ص 103، روایت 81(
یونس:57 1ــ 

2ــ برای آشنایی بیشتر با این موضوع به پیوست شمارهٔ یک )سواد قرآنی چیست؟( مراجعه کنید.
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آموزش مفاهیم بر آن است که عموم مردم را به سوى درک عبارت هاى قرآن کریم رهنمون شود. 
به طور خالصه، ضرورت و فایدٔه آموزش مفاهیم را به عنوان جزئى از آموزش عمومى قرآن، مى توان 

به این ترتیب برشمرد:
1ــ با توجه به تأکیدات بسیار دو منبع مهم دینى ــ یعنى قرآن و سنت ــ همٔه مردم باید توانایى 

درک معناى اولیٔه عبارت ها و آیه هاى قرآنى را داشته باشند.
2ــ آموزش و یادگیرى در صورتى جذاب و برانگیزنده است که طبیعى و معنادار باشد. یادگیرى 
قرآن کریم هر چند به خودى خود ارزشمند و داراى جاذبه هاى بسیار است ولى اگر براى مدتى طوالنى 
برای فراگیر از درک و معنا تهى باشد، به تداوم و تأثیر آن نمى توان امید بست. بى جهت نیست که بسیارى 
از مربیان و معلمان آموزش قرآن، بر این باورند که دانش آموزان معموالً آموزش قرآن را با عالقه شروع 
مى کنند ولى پس از مدتى نه چندان طوالنى، این عالقه و انگیزه کاهش مى یابد. عالقٔه اولیه، محصول 
فرهنگ خانواده و جامعه است که به قرآن و آموزش آن اهمیت مى دهد ولى اگر فرایند آموزش به شکلى 

طبیعى، معنادار و جذاب طى نشود، عالقٔه اولیه رو به کاستى مى گذارد.
3ــ آموزش مفاهیم در کنار آموزش قرائت ــ که در واقع روى دیگر یک سکه در آموزش قرآن 
است ــ موجب تنوع در آموزش مى شود و کالس درس را از یک نواختى و کسالت خارج مى کند. 
تذکر این نکته در این جا مفید است که مکمل بودن قرائت و مفاهیم نسبت به یک دیگر، همیشه باید مورد 
توجه دبیران محترم باشد و تا حد ممکن، از کاربرد روش هایى که به نوعى این دو امر را از یک دیگر جدا 
مى کنند، پرهیز شود؛ بر این اساس، به کارگیرى شیوه هایى که الزم و ملزوم بودن این دو بخش آموزش 

را بهتر نشان مى دهد، ضرورت دارد. در این باره، به تفصیل سخن خواهیم گفت.

پ ــ شناخت قرآن 
از آن جا که انس با قرآن کریم و عالقه مندى به یادگیرى آن، هم در سواد قرآنى و هم در اهداف 
آموزش قرآن در دورهٔ متوسطه اول لحاظ شده است، باید براى دست یابى به این هدف مهم، از مطالب 
و شیوه هاى متنوع و جذاب بهره برد. آموزش قرائت و مفاهیم قرآن در دست یابى به هدف یادشده نقش 
مهمى دارد ولى انس با قرآن کریم و عالقه مندى به یادگیرى آن، نیازمند تالش بیشترى است. به این 
منظور، در دروس آموزش قرآن، مطالب متنوع و جذابى دربارٔه قرآن کریم ارائه شده است. در این 
مباحث، سعى بر آن است که با ارائٔه اطالعات گوناگون، دانش آموزان با جایگاه منحصر به فرد قرآن کریم 
در اسالم و نقش آن در هدایت و اصالح جوامع بشرى آشنا شوند. دانش آموزان با مطالعٔه این مطالب 
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مى آموزند که در طول تاریخ اسالم، همٔه مسلمانان اعم از دانشمندان، هنرمندان و عامٔه مردم،چگونه در 
کشف و گسترش معارف، علوم و زیبایى هاى قرآن اهتمام داشته اند و در این راه چه آثار علمى و هنرى 

ماندگارى از خود به جاى گذاشته اند. 
این مجموعه که از آن به عنوان »مجلٔه قرآنى« مى توان نام برد، موجب شناختى جدیدتر و عمیق تر 

از قرآن مى شود و این شناخت، نگرش و رفتارى جدید نسبت به قرآن کریم را برمى انگیزد. 
به این موضوعات متناسب با آیات مندرج در دروس، در بخش »شناخت قرآن« توجه شده است. 
آشنایى با برخى از آیات خاص قرآن کریم، برخى معارف ارزشمند قرآن، قرآن در کالم معصومین 
ـ علیهم السالم ـ و جایگاه ایشان در قرآن، اهتمام مسلمانان در حفظ و توسعٔه فرهنگ قرآن با خلق آثار 
ارزشمند علمى و هنرى در طول تاریخ، برخى از شکل هاى اعجاز قرآن، قرآن در نگاه و کالم اندیشمندان 

غیرمسلمان، تأثیرات ژرف قرآن بر زندگى فردى و اجتماعى مسلمانان و … 
همٔه این مطالب در قالب داستان، شعر، خاطره، مصاحبه، گزارش و … ارائه شده است.

بسته آموزشی درس قرآن 

به  می توانید  قرآن  درس  آموزشی  بسته  ویژگی های  و  ضرورت  اهداف،  با  بیشتر  آشنایی  برای 
صفحات 55 تا 6٣ کتاب مبانی و روش های آموزش قرآن در دوره راهنمایی، کد 1008/2، ویژه 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 )DVD( متن 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 )DVD( حاوی متن کامل قرآن کریم و قرائت ترتیل استاد منشاوی و استاد پرهیزگار 
است. هر سال تحصیلی این DVD همراه با کتاب درسی دانش آموزان در اختیار ایشان قرار می گیرد. 

این لوح فشرده دارای قابلیت ها و ویژگی های زیر است: 
1ــ متن کامل قرآن کریم را صفحه به صفحه، با رسم الخط کم عالمت مطابق رسم الخط کتاب 

درسی و شیوهٔ مرکز طبع و نشر قرآن کریم نمایش می دهد. 
2ــ با مشخص کردن شمارهٔ هر صفحه، متن آن قابل دسترسی است. 

٣ــ کاربر می تواند برای قرائت هر آیه، یکی از دو قاری دلخواه خود را انتخاب کند و هر زمان 
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که خواست با تغییر الزم، قرائت قاری دیگر را گوش کند. 
4ــ هر جمله ای که قرائت شود با تغییر رنگ از متن بقیٔه صفحه متمایز و مشخص می شود. 

5ــ با هر کلیک می توان قرائت هر جمله را به دفعات مورد نظر، گوش کرد. 
یا جملٔه موردنظر در هر صفحه قرائت آن عبارت را  آیه  با کلیک روی هر  6ــ کاربر می تواند 

گوش کند. 
7ــ در صورت عدم دسترسی به رایانه، می توان با استفاده از دستگاه های DVD خوان، از همین 

لوح فشرده، قرائت آیات را بدون نمایش صفحات قرآن، گوش کرد.

آشنایی خانوادۀ محترم دانش آموزان با برنامۀ آموزش قرآن و نقش حمایتی آن ها 

خانواده و مدرسه از مؤثرترین نهادهاى جامعه در تعلیم و تربیت کودکان و جوانان هستند و هرچه 
این دو کانون مهم نقش خود را بهتر ایفا کنند و از هماهنگى بیشترى برخوردار باشند، دست یابى به 
اهداف تعلیم و تربیت با موفقیت بیشترى همراه خواهد بود. در این میان، ارتباط خانه و مدرسه زمینه ساز 

آشنایى هرچه بیشتر این دو کانون و به وجود آمدن هماهنگى مطلوب میان آن هاست. 
والدین  از  مدرسه،  مدیر  کمک  به  تحصیلى،  سال  حین  در  یا  و  آغاز  در  است  مناسب  بسیار 
دانش آموزان دعوت کنید تا دربارٔه برخى از دروس، به ویژه درس قرآن و نقش حمایتى والدین از این 
درس گفت وگو شود. از آن جا که آموزش قرآن و انس با آن در همٔه مراحل زندگى براى عموم افراد 
جامعه الزم است، خانواده ها ـ به ویژه مادران ـ از این امر استقبال مى کنند. در جلسٔه اولیا، مى توانید 

با استفاده از پیش گفتار کتاب دانش آموزان مطالب زیر را طرح کنید. 
1ــ توصیه به والدین براى خواندن دقیق پیش گفتار کتاب 

2ــ بیان اهداف آموزش قرآن در دورٔه ابتدایى و مهارت هاى مورد انتظار کسب شده و چگونگى 
جبران برخى عقب افتادگى هاى احتمالى1.

3ــ بیان مهم ترین اهداف آموزش قرآن در دورهٔ متوسطه اول و توضیح بیشتر دربارهٔ موضوع مفاهیم 
و بیان تعریف، ضرورت و روش هاى کسب توانایى معنا کردن عبارات و آیات ساده و پرکاربرد قرآن کریم 
4  ــ توصیه به استفاده از لوح فشرده قرائت آیات کتاب درسى، سایر لوح های فشرده قرائت قرآن، 

کتاب ها، مجالت و CD هاى مناسب آموزش قرآن و توصیه به استفادٔه از آن ها در خانه 

1ــ در این باره در بخش کلیات همین کتاب توضیح داده شده است؛ براى آشنایى بیشتر یک بار دیگر مطالب آن قسمت را مطالعه کنید. 
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عزیزان  این  است.  مفید  نیز  والدین  براى  قرآن  آموزش  کتاب  بخش هاى  و  مطالب  عموم  5 ــ 
مى توانند بامطالعٔه کتاب درسى و حتى انجام دادن برخى از تمرین هاى آن، ضمن ارتقاى توانایى هاى 
خود دربارٔه قرآن کریم، آمادگى بیشترى براى کمک به فرزند خود پیدا کنند. ضمناً به ایشان تذکر دهید 
که راهنمایى فرزندان براى دست یابى به پاسخ سؤال ها و حل کردن تمرین ها، همواره از بیان مستقیم 

پاسخ کارسازتر است. 
6  ــ نظارت بر کار دانش آموزان هنگام انجام دادن تمرین هاى مربوط به درس قرآن در خانه و 

تشویق کردن آنان براى انجام دادن خوب و به موقع آن ها 
7  ــ آشنا ساختن والدین با انواع فعالیت هاى قرآنى خارج از کالس ــ که در پیش گفتار کتاب 
دانش آموزان به مهم ترین آن ها اشاره شده است ــ و ترغیب فرزندان و فراهم آوردن زمینٔه الزم براى 

استفاده از برخى از آن ها مانند شرکت در کالس ها و فعالیت هاى دارالقرآن، مسابقات قرآن و … 
  8  ــ به والدین متذکر شوید که همیشه و در همٔه دروس و به ویژه درس قرآن و دینى، به عالیق، 
استعداد، و ظرفیت فرزند خود توجه داشته باشند و سعى کنند بیش از هرچیز به افزایش انگیزه و عالقٔه 
آن ها به این گونه دروس بپردازند و در صورت عدم اظهار عالقه، از سخت گیرى بپرهیزند و به یادگیرى 

درحد ضرورت و اقّل آن اکتفا کنند. 
9ــ دعوت از والدین در مواقع ضرورى براى تذکرات خاص و نیز برگزارى یکى دو جلسٔه دیگر 

در طول سال تحصیلى براى یادآورى و بیان برخى تذکرات ضرورى، مفید است.
10ــ در صورت امکان و با توجه به نیاز و عالقٔه والدین، مى توانید به صورت هفتگى یا هرچند 
هفته یک بار، براى آن ها جلسٔه آموزش قرآن برگزار کنید. در این جلسات از کتاب هاى درسى آموزش 
قرآن یا کتاب هاى مشابه مى توانید استفاده کنید.برگزارى این گونه جلسات که در فرهنگ سنتى ما نیز 

متداول بوده است، براى خانواده ها و تربیت فرزندان، آثار و برکات زیادى دارد. 



15

روش کلی آموزش قرآن 

پس از آشنایی با کلیات آموزش قرآن در دورٔه متوسطٔه اول، به موضوع اصلی این کتاب، یعنی 
روش تدریس نزدیک می شویم. اینک 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 دربارٔه آن 

درس تقدیم می گردد. 
ابتدا 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 صورت نیاز می توانند با تغییراتی در مطالب یا تقّدم 

و تأّخر آنها بر کارایی کالس خویش بیفزایند. 
در هر جلسه برای تدریس قرائت، حدود 30 دقیقه و برای آموزش مفاهیم نیز حدود30دقیقه 
و   جمعاً به میزان 60 دقیقه و برای پرسش و ارزشیابی نیز حدود 25 دقیقه اختصاص دهیم. پنج دقیقه 
باقیمانده نیز با توجه به نظر دبیر محترم به سایر کارهای الزم مانند موضوع »شناخت« اختصاص می یابد. 
قابل ذکر است که پرسش و ارزشیابی در ابتدای جلسه و براساس تکلیف »انس با قرآن در خانه« جلسٔه 

قبل انجام شود. 
در دورٔه متوسطٔه اول، آموزش قرآن بر دو رکن اساسی استوار است: یکی دستیابی به قرائت 
صحیح و روان قرآن کریم و دیگری آموزش درک معنای عبارات و آیات ساده و پرکاربرد قرآن کریم. 
این دو مهارت اصلی، یعنی قرائت و درک معنا، در آموزش عمومی، دو روی یک سکه اند و باید به طور 

متوازن مورد توجه قرار گیرند و از افراط و تفریط در هریک از آنها پرهیز شود. 
در دورٔه متوسطه اول عمدتاً تمرین روان خوانی1 و آموزش صحت قرائت مّدنظر است، ولی اگر 
دانش آموزی مرحلٔه روخوانی را در دورٔه ابتدایی به خوبی فرانگرفته باشد و نتواند ترکیب های مشکل 
آیات، مشکل خواهد داشت، هرچند که برخی  در خواندن  عبارات قرآن را درست بخواند، معموالً 
آیات را روان و خوب بخواند؛ از این رو، باید در جلسٔه اول با ارزشیابی تشخیصی، سطح توان خواندن 
دانش آموزان سنجیده و مشخص شود که کدام دانش آموز هنوز در روخوانی به مهارت کافی نرسیده 
است. اگر تعداد این دانش آموزان زیاد باشند، الزم است چند جلسه در این زمینه تمرین شود تا مهارت 

1ــ مهارت خواندن قرآن از بخش خوانی آغاز شده و تا شمرده خوانی و سپس روان خوانی ادامه می یابد. روان خوانی، خواندن قرآن 
به صورت روان و با سرعت معمولی است. در دورٔه ابتدایی بیشتر به بخش خوانی و شمرده خوانی و در دورهٔ متوسطه بیشتر به روان خوانی 

پرداخته می شود. 
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روخوانی آنان به میزان مطلوب برسد، و اگر تعدادی از دانش آموزان این مشکل را به طور جّدی داشته 
باشند، می توان با اختصاص دادن زمان خاصی، آنها را به سطح کالس رساند. 

برای آشنایی بیشتر با چگونگی تقویت مهارت دانش آموزان در روخوانی قرآن توضیحاتی در 
پایان همین فصل تحت عنوان »چگونگی تقویت روخوانی قرآن دانش آموزان« آمده است. با مطالعه و 

انجام روش ارائه شده در این قسمت، می توانید مشکل روخوانی دانش آموزان را برطرف کنید. 

روش کلی تدریس قرائت آیات هر درس

قرائت ترتیل ٣٠ جزء کامل قرآن کریم در یک لوح فشرده )DVD( همراه با تصویر متن کامل 
قرآن کریم در اختیار هر دانش آموز قرار گرفته است. 

استماع آیات درس و همخوانی و تکرار آیات به پیروی از قرائت موجود در لوح فشرده، نقش 
آنان، فصاحت  توانایی روان خوانی  افزایش  بر  آموزان دارد و عالوه  قرائت دانش  تقویت  بسزایی در 
و تجوید، وقف و ابتدا، نظم قرائت و صوت و لحن زیبا را نیز به طور نسبی ارتقا می بخشد و زمینٔه 
فشرده، حافظٔه  لوح  به کمک  ئت  قرا تمرین  در  آورد.  می  فراهم  را  قرائت  مهارت های  همٔه  یادگیری 
با نحؤه تلّفظ کلمات و ترکیبات آیات، و نظم و آهنگ قرائت مأنوس می شود،  شنوایی دانش آموزان 
حافظٔه بینایی آنها با ترکیبات حروف و عالئم خّط قرآن آشنا می گردد و زبان آنها به بیان صحیح کلمات 
و آیات و نظم و لحن قرائت عادت می کند، و می توانند به تدریج و شبیه قرائت ترتیل بخوانند یا حداقل 

روان خوانی قرآن را به طور کامل تر فراگیرند. 
مطابق آنچه که در کتاب آموزش قرآن برای هر جلسه آمده است، در هر هفته حدود هفت صفحه 
از ُمصَحِف شریف درنظر گرفته شده است. این صفحات به روش زیر در هر جلسه تدریس و تمرین 

می شود. 
1ــ پیش قرائت: دانش آموزان به گروه های دو یا سه نفره تقسیم شده و آیات درس مربوط به 
آن جلسه را تمرین و پیش خوانی می کنند. دانش آموزان در گروه خود به صورت گردشی هر کدام یک 
جمله را برای هم گروه خود می خوانند. در صورت وجود اشتباه، هم گروهش به او تذکر می دهد تا با 
دقت مجدد، اشتباه خود را شناسایی و برطرف کند. دانش آموزان می توانند اشکاالت خود را از دبیر 
محترم سؤال کنند تا آنها را راهنمایی کند. این فعالیت حدود پنج دقیقه طول می کشد. دبیر محترم نیز 

بر این فعالیت نظارت می کند تا اشکاالت احتمالی را شناسایی و رفع نماید. 
٢ــ شیوۀ رفع اشکاالت: دبیر با تشخیص خود، برخی از سؤاالت دانش آموزان را بالفاصله 



17

برای همان گروه پاسخ می دهد و برخی از اشکاالت را روی تابلو می نویسد و برای همٔه دانش آموزان 
توضیح می دهد. به این ترتیب، اشکاالت مهم و عمومی آیات درس، شناسایی و برای کالس توضیح 

داده می شود. 
دبیر محترم اشکاالت روخوانی را با شیوه ای که در قسمت مربوط آمده است برطرف می سازد. 
به آن جلسه  آیات درس مربوط  یا نوار: قرائت  با لوح فشرده  ٣ــ استماع و همخوانی 
با  قاری،  قرائت  به  دادن  و ضمن گوش  ببرند  و خط  کرده  استماع  آموزان  دانش  تا  می شود  پخش 
صدای آرام همراهی کرده و با آن زمزمه می کنند. برای این فعالیت، حدود ده دقیقه وقت اختصاص 

می دهیم. 
٤ــ فردخوانی: پس از انجام فعالیت های فوق، دانش آموزان آمادگی الزم را پیدا می کنند که 
به صورت فردی آیات درس را برای کالس با صدای بلند بخوانند. هر دانش آموز یک جمله از آیات را 
می خواند تا همه بتوانند در هر جلسه، حداقل یک جمله را به صورت انفرادی، برای کالس قرائت کنند. 

این فعالیت حدود بیست دقیقه به طول می انجامد و از اهمیت خاصی برخوردار است. 
 

شیوۀ اصالح اشکاالت قرائت 

معموالً در قرائت دانش آموزان، اشکاالت و اشتباهاتی مشاهده می شود که ناشی از ضعف مهارت 
روخوانی یا مربوط به خطای چشم، کلی خوانی، طوالنی خواندن، عجله، اضطراب و عدم اعتماد به نفس 
آنهاست. این اشکاالت، یا تکراری و عمومی اند )به   ویژه در کلمات و ترکیبات مشکل( یا مربوط به قرائت 

یک فرد است. 
دبیر محترم اوالً باید تسلط کامل بر قرائت صحیح آیات قرآن کریم به ویژه آیات درس را 
داشته باشد تا بتواند اشکاالت و اشتباهات دانش آموزان را تشخیص دهد1 و نیز علت آن را 
شناسایی کند و سپس با روش های مختلف و متناسب با نوع هر اشکال، آنها را به شیوهٔ صحیح 
اصالح کند. به این ترتیب، کالس درس قرآن می تواند موجبات تقویت مهارت دانش آموزان را 

در خواندن قرآن کریم فراهم آورد. 
برای کسب موفقیت بیشتر در تصحیح قرائت دانش آموزان، می توان تدابیر و روش های زیر را 

1ــ استماع قرائت ترتیل یا تحقیق قرآن کریم و استفاده از نوارهای آموزشی، به طور مستمر یا حداقل پیش از تدریس، موجب افزایش 
تسلط و آمادگی بیشتر دبیران محترم در آموزش آیات هریک از دروس خواهد شد. 
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به کار گرفت: 
1ــ برای تذکر دادن به دانش آموز، نباید قرائت او را قطع کنیم؛ بلکه صبر می کنیم تا وقف کند، 

آن گاه تذکر می دهیم. 
2ــ خوب است قبل از هر تذکر و تصحیح اشتباه، دانش آموز را برای کلماتی که صحیح خوانده 
است، تشویق کنیم، سپس با توجه به علت اشتباه، از او بخواهیم با آرامش، دوباره همان عبارت یا آیه را 
بخواند و به حرکات و عالئم بیشتر دقت کند و آنچه را که می بیند صحیح بخواند یا در خواندن کلمات 
از کلی خوانی پرهیز کند، عجله نکند، طوالنی نخواند و… معموالً در همین مرحله تعداد قابل توجهی 

از اشکاالت دانش آموزان برطرف می شود. 
٣ــ در صورتی که دوباره اشتباه تکرار شد، به طور مستقیم تذکر نمی دهیم؛ بلکه خطاب به   همٔه 
دانش آموزان تذکر می دهیم 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. 
4ــ بهتر است برای اصالح اشتباه، حالت صحیح را بالفاصله نخوانیم؛ بلکه با استفاده از شیوه های 

مختلف، توجه دانش آموزان را به حالت صحیح جلب کنیم. 
5  ــ الزم است توجه و نگاه دانش آموزان را به متن کلمه و ترکیب مورد اشتباه جلب کنیم. 

6ــ در صورت نیاز، از دانش آموزان می خواهیم به شنیدن قرائت کلمه و ترکیب موردنظر از 
طریق لوح فشرده در منزل توجه کنند. 

7ــ عبارت موردنظر را تکرار می کنیم، ولی کلمه یا ترکیبی را که اشتباه خوانده شده است، نمی خوانیم؛ 
بلکه نحوهٔ خواندن آن را از دانش آموزان دیگر سؤال می کنیم یا حالت اشتباه را با حالت صحیح به صورت 

سؤال مقایسه می کنیم تا خود دانش آموزان، حالت صحیح را تشخیص دهند و بخوانند. 
8 ــ بهتر است در حین مقایسه، بخشی را که اشتباه خوانده شده است، با تأکید و صداکشی 

بخوانیم. 
٩ــ در صورت نیاز، از دانش آموزان می خواهیم کلمه یا ترکیب موردنظر را به صورت بخش بخش 
بخـوانند؛ یا کلمه و ترکیب مورد نـظر را روی تابلو می نویسیم و با اشارهٔ صحیح1 به بخش های آن، از 

دانش آموزان می خواهیم آن کلمه یا ترکیب را، همه با هم به صورت بخش بخش بخوانند. 
1٠ــ پس از مشخص شدن مورد اشتباه و حالت صحیح آن، از دانش آموزان می خواهیم که 
1ــ دربارٔه چگونگی اشاره، توضیحات بیشتر خواهد آمد. ضمناً به منظور آشنایی کامل با این مطلب، می توانید به کتاب »روش آموزش 

قرآن در دورٔه ابتدایی« کُد 6٠11 و نیز کتاب 1٠٠8/2 ویژه مراکز تربیت معلم مراجعه کنید. 
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یا یک دانش آموز توانا و داوطلب آن را  آیٔه موردنظر را به صورت دسته جمعی تکرار کنند  عبارت و 
بخواند؛ آن گاه همان دانش آموزی که اشتباه خوانده است، آن را تکرار کند. 

11ــ در صورتی که دانش آموز باز همان اشتباه را تکرار کرد، از دانش آموز دیگری می خواهیم 
که عبارت را تکرار کند و خواندن بقیه آیات را به کمک سایر دانش آموزان ادامه می دهیم. 

12ــ نیازی نیست که همٔه اشکاالت یک دانش آموز حتماً در یک جلسه اصالح شود؛ زیرا 
بعضی از دانش آموزان برای کسب مهارت الزم، به زمان بیشتری نیاز دارند. 

1٣ــ بعضی از دانش آموزان ممکن است لکنت زبان داشته باشند و خواندن آنها با تکرار و 
مکث های مکّرر و کندی همراه باشد. دبیر محترم باید با این افراد برخورد لطیف و مناسبی داشته و 
ترتیبی دهد که آنان در مقابل سایر دانش آموزان، خجالت زده نشوند؛ یا خدای ناکرده مورد تمسخر قرار 

نگیرند؛ این امر از اتالف وقت کالس و درس نیز جلوگیری می کند. 
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چگونگی تقویت روخوانی قرآن دانش آموزان 

همان طور که قبالً گفته شد، برخى از دانش آموزان در دورٔه ابتدایى مهارت الزم روخوانى قرآن 
را کسب نکرده اند و توانایى صحیح خواندن عبارات قرآنى را ندارند. براى رفع این مشکل، باید فعالیت 
ویژه اى صورت پذیرد. اگر تعداد این گونه دانش آموزان کم است، این فعالیت را مى توان فقط براى آنها 

و در غیر این صورت براى همه کالس انجام داد. 
الزم است با علت اساسى ضعف این گونه دانش آموزان در صحیح نخواندن عبارات قرآن آشنا 
شویم. دانش آموز سال هفتم عموماً حرکات، عالئم، حروف و ترکیبات آنها را به طور مجزا مى شناسد 
و صحیح مى خواند، ولى هنگام خواندن کلمات و عبارات به علت عدم دقت در بازشناسى حرکات و 
ترکیبات و »کل خوانى« آنها، به اشتباه مى افتد. چنین دانش آموزى باید با تمرین در تمرکز و بازشناسى 

حرکات و ترکیبات و دقت در آنها، به توانایى درست خواندن عبارات قرآنى دست یابد. 
براى حّل این مشکل، از چنین دانش آموزى مى خواهیم یک عبارت قرآنى را آرام و شمرده یا 

در صورت نیاز،به صورت بخش بخش بخواند. 
خواندن بخش بخش به شکل زیر انجام می شود. 

1ــ با دقت در حرکت حرف، در صورتی که حرف بعد از آن ساکن یا مشّدد نباشد، آن حرف با 
حرکتش در یک بخش خوانده می شود؛ مانند: کِـتـاٌب

2ــ اگر بعد از حرف متحرک، ساکن یا مشّدد باشد، همراه با هم در یک بخش خوانده می شوند؛ 
مانند: َاۡنـزَ ۡلـنـا ، َیـتَّـقوَن 

٣ــ اگر حرف بعدی ناخواناست، حرکت قبل را به ساکن یا تشدید وصل می کنیم؛ مانند: 
ـۡمُس، ُاۡدُخـلُـوااۡلَجـنَّـَة  َالـشَّ

4ــ گاهی با حروف ناخوانای دیگری روبه رو می شویم؛ مانند »و« و »ی« پایٔه همزه، مانند: ُیـۡؤِمـنوَن، 
ُقـِرٔیَ یا »و« و »ی« زیر الف کوچک، مانند: َحیٰوةٌ، َعلٰی. که قواعد مربوط به آنها در دورٔه ابتدایی به 
تفصیل بیان شده است. هرکجا الزم باشد این قواعد را بسیار ساده و کاربردی یعنی بدون تعریف و 

قاعده گویی مفصل، تمرین و یادآوری می کنیم. 
براى نمونه، به خواندن بخش بخش آیٔه زیر توجه کنید. 

َق  و َاکُـۡن ِمـنَ الّصالِـحیـن1َ  ـدَّ رۡ   تَـنى ِالٰى َاَجـٍل َقـریـٍب َفـاَصَّ َفـَیـقوَل َرِبّ لَـۡوال َاخَّ

1ــ سوره منافقون آیٔه 1٠
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ـ ، ٍل« در کلمٔه »َاَجـٍل« هریک با حرکت  ـَ ، قو، َل« در کلمٔه »فَـَیـقوَل« و »َا، َج ــ حروف »فَـ، ی
کوتاه یا کشیده یا تنوین خودشان در یک بخش خوانده می شوند. 

ــ حرف »کُـ« در کلمٔه »َاکُۡن« با ساکن در یک بخش خوانده مى شود. 
« حرف »َر« همراه با اولین حرف مشّدد )ۡب ( و حرف دوم مشّدد نیز با کسرٔه  ــ در کلمٔه »َرِبّ
َق  =  ـدَّ ـرۡ تَـنى = َاۡخـ + َخـۡر + تَـ + نى؛ فَـاَصَّ خودش خوانده مى شود؛ به  این صورت: َرِبّ = َرۡب  + ِب ؛ َاخَّ

فَـ + َاۡصـ + َصۡد + َد + َق 
ــ حرف »نَ« در ترکیب »ِمـَن الّصاِلـحیـَن« قبل از » الـ « ناخوانا با صاد مشّدد )ّصـ( در یک 
بخش خوانده مى شود؛ یعنى به صورت »نَۡص« حرف »صـ« برای بار دوم با صدای »ا« در یک بخش 

)صا( خوانده می شود. 
اگر نیاز است دانش آموزان نحؤه خواندن یک ترکیب مشکل را بیاموزند، آن ترکیب یا عبارت 
را به طور واضح، منظم و دقیق روى تابلو بنویسید )مانند شیؤه نوشتن آیات در کتاب درسى(. آن گاه با 

خط کش یا وسیلٔه مناسب دیگرى به یکى از دو شیؤه زیر به بخش ها اشاره کنید. 
الف( اشارۀ ثابت: در این حالت، دست و خط کِش اشاره به طور ثابت و بدون حرکت، صداى 
ـ  « روی الف را نشان  ـَ کوتاه یا الف کوچک یا تنوین را نشان مى دهد. مثالً در کلمٔه »َاَجـٍل« ابتدا فتحه » ـ
مى دهید و از دانش آموزان مى خواهید که همه با هم بگویند »َا«. آن گاه فتحٔه » َجـ « را نشان مى دهید تا 
ـ « را نشان مى دهید تا بگویند: »ٍل«. در همٔه این موارد، دست شما  بگویند: » َجـ « و باألخره تنوین » ــٍ
ثابت است؛ حرکات را یکى یکى نشان مى دهید و دانش آموزان بخش بخش مى خوانند؛ و بدون جلوزدن 
از شما در خواندن، پیش مى روند. در همٔه این موارد، شما فقط به حرکات اشاره مى کنید نه به حروف و 

خودتان هیچ نمی خوانید بلکه فقط به روش بیان شده، به حرکات اشاره می کنید.
ب( اشارۀ متحرک: در این حالت، خط کِش اشاره را از سوى حرف به سمت صداى کشیده 
ـ   « به سمت صداى  یا از حرکت به سوى حرف ساکن یا مشّدد حرکت مى دهید؛ مانند حرکت از حرف »   ق
کشیدٔه »    ـو   « در کلمٔه »فَـَیـقوَل«. دقت کنید »     ـو   « در این کلمه، صداى کشیده است نه حرف صامت؛ 
ـ  « به نون ساکن »   نۡ    «  ـ   « به صداى »ا« در کلمٔه »ال« یا اشارٔه متحرک از »  کُ یا مانند اشارٔه متحرک از »   ل

ـدَّ َق«. ـ  « در کلمٔه »فَـاَصَّ در کلمٔه »  َاکُـۡن  « یا اشارهٔ متحرک از » اَ « به تشدید در »  صَّ
این اشاره های فنی به صورت ثابت یا متحرک کلید حّل مشکل روخوانى است که به روش بسیار 

ساده و مؤثر مشکل دانش آموزان را برطرف می کند1. 

1ــ برای آشنایی بیشتر، به فصل اول کتاب »مبانی و روش آموزش قرآن در دورٔه ابتدایی« ُکد 6٠11 مراجعه کنید. 
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تذکر: گاهى دانش آموز در ترکیب صامت و مصّوت مشکل دارد. مناسب است که همراه با تمرین 
عبارات، جدول ها، ترکیبات صامت و مصوت و ساکن و مشّدد را که در کتاب هاى ابتدایى آمده است، در 

اختیار او قرار دهید تا در منزل از روى جدول هاى یاد شده بخواند و تکرار و تمرین کند. 
نمونۀ جدول ها: 

جدول ترکیب حروف و حرکات 

ـَ ـِب ـُب ٌبٍببًابو بیبیـباب

ـَ ـِت ٌتٍتًتاتوتیتیـتاُتـت

جدول ساکن 

ُاثـِاثـَاثـاُ تـِاتـاَ تـُابـِابـَابـ

جدول حروف مشّدد

َـّ ُـَّاِبّـاَ  ب َابّـوَابّـیَابّـاَاب

روش کلی آموزش مفاهیم )درک معنا(

پس از تدریس قرائت آیات درس، تدریس بخش مفاهیم آغاز می شود. این بخش معموالً از چند 
فعالیت تشکیل شده است. فعالیت اول، جدول کلمات است که سرمایٔه کار را در اختیار دانش آموزان 
قرار مى دهد؛ این سرمایه به روشى فعال و با به کارگیرى دانسته هاى قبلى دانش آموزان در اختیارشان قرار 
مى گیرد تا یادگیرى اثربخش را به همراه داشته باشد. فعالیت دوم، معنا کردن ترکیب هاست. دانش آموزان 
به کمک معناى کلمات جدول و کلمات آموخته شده در درس هاى قبل، معناى ترکیب ها را در کالس، 
روبه روى هر ترکیب مى نویسند. این فعالیت در آموزش مفاهیم نقش کلیدى را برعهده دارد. باالخره در 
فعالیت سوم برخى از قواعد ساده و پرکاربرد که معموالً دانش آموزان در فارسى نیز با آن آشنا هستند، 
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آمده است. این قواعد در توسعٔه آموخته ها و حدس معناى کلمه هاى جدید مؤثر است. 
اینک روش تدریس هریک از این فعالیت ها توضیح داده مى شود. 

1ــ جدول کلمات: در هر درس، دانش آموزان بامعناى برخى کلمات جدید قرآن آشنا مى شوند 
و به کمک آنها مى توانند ترکیب ها و عبارات قرآنى را معنا کنند. همان طور که گفته شد، کلمات این 
جدول سرمایٔه اولیه اى است که با روش فعال قرار مى گیرد و تدبیرى اتخاذ مى شود تا خود دانش آموزان 
در فراهم آوردن این سرمایه مشارکت داشته باشند. این امر، ضمن ایجاد اعتماد به نفس در آنها موجب 

تثبیت، تقویت و گسترش دانسته هاى قبلى مى شود. 
جدول کلمات طى سه مرحلٔه زیر تدریس مى شود:

الف( تکمیل جدول: از دانش آموزان مى خواهیم در گروه هاى 2 یا 3 نفره یا به صورت انفرادى، 
معناى کلمات جدول را با استفاده از کلماتی که در باالى جدول آمده است، کامل کنند. آنها مى توانند به 
کمک دانسته هاى قبلى و کلمات آشنا یا هم خانواده، معناى کلمات را حدس بزنند و جلوى هریک بنویسند. 
در تکمیل این جدول و سایر بخش هاى مربوط به تدریس و پرسش مفاهیم، همیشه باید دانش آموزان، مداد 
و پاک کن در اختیار داشته باشند و هر پاسخى را که با تالش خود و دوستانشان به دست آورده اند درکتاب 
بنویسند. زمانى که دانش آموزان به نوشتن مشغولند، دبیر با حرکت در کالس بر فعالیت دانش آموزان 

نظارت کرده و در صورت نیاز آنها را راهنمایى مى کند. 
ب( تصحیح جدول: پس از آنکه بیشتر دانش آموزان مرحلٔه قبل را انجام دادند، زمان تصحیح 
جدول فرا می رسد. این کار مى تواند به شیوه هاى مختلف صورت گیرد؛ فقط باید سعى شود در این مرحله 
کالس آرام باشد تا اگر دانش آموزى معناى کلمه اى را درست تشخیص نداده است، متوجه اشتباه خود 
شود و آن را تصحیح کند. دبیر مى تواند کلمات جدول را به ترتیب بخواند و از دانش آموزان بخواهد 
که معناى هر کلمه را به طور دسته جمعى بگویند؛ تا هم کلماتى که از قبل معنا شده است و هم کلماتى که 
دانش آموزان معناى آنها را نوشته اند، معنا شود. فایدٔه خواندن همٔه کلمات جدول این است که اوالً، 
معناى هر کلمه بیان مى شود و این خود نوعى آموزش است؛ ثانیاً، چون کلمات به طور منظم خوانده 
مى شوند، مسئلٔه جلو و عقب خواندن یا جاافتادن کلمات پیش نمى آید. از شیوه هاى دیگر نیز مى توان 

استفاده کرد؛ به شرط آنکه کار در نهایت آرامش، دقت و در کمترین زمان انجام گیرد. 
پ( تمرین جدول: پس از اینکه جدول، تصحیح و معناى هر کلمه مشخص شد، دبیر مى تواند 
برای به خاطرسپارى نسبى معناى کلمات و آمادگی براى مراحل بعدى معناى کلمات را با دانش آموزان 
تمرین کند. این کار را مى توان به صورت انفرادى یا دسته جمعى انجام داد. مى توان یک بار کلمات را 
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به ترتیب خواند تا دانش آموزان معناى هریک را بگویند یا با پرسش از کلمات به صورت نامرتب تکرار 
به صورت  را  معناى کلمات  این مرحله،  اگر در  تقویت مهارت دانش آموزان،  و  به منظور دقت  کرد. 
شفاهى بگوییم تا دانش آموزانى که آمادگى بیشترى دارند خود آن کلمه قرآنى را بگویند، اشکالى ندارد؛ 
فقط باید توجه داشته باشیم که این گونه پرسش کردن )فارسى به عربى( منحصرًا در چنین زمانى بدون 
اشکال است و در هیچ زمان دیگرى چه به صورت شفاهى و چه به صورت کتبى نباید از دانش آموزان 
ترجمه از فارسى به عربى پرسش شود. اگر دبیر تشخیص دهد در این مرحله نیز این کار مفید نیست، 

انجام دادن آن ضرورتى ندارد. 
پس از انجام دادن مراحل فوق، تدریس جدول کلمات به پایان مى رسد. به این سه مرحله، در 
مجموع حداکثر 5 تا 7 دقیقه وقت اختصاص داده مى شود. لزومى ندارد دبیر از قبل تعیین وقت کند 
بلکه نظارت او بر حسن اجراى این مراحل موجب مى شود که این فعالیت به طور طبیعى در ظرف چنین 

مدتى انجام شود.
2ــ معناکردن ترکیب ها: این قسمت، مهم ترین بخش تدریس مفاهیم است؛ از این رو براى 
انجام دادن مراحل تدریس آن، باید به میزان مورد نیاز وقت اختصاص داد. این مراحل به شرح زیر است: 
الف( نوشتن معناى ترکیب ها: از دانش آموزان مى خواهیم به صورت گروهى )گروه هاى 2 یا 
3 نفره( یا انفرادى، معناى هر ترکیب را جلوى آن در کتاب خود بنویسند. به دانش آموزان مى آموزیم که 
معناى ترکیب ها را به کمک هم گروه خود، به صورت تحت اللفظى )کلمه به کلمه( بنویسند. آنها به تدریج و 
خود به خود ترجمٔه معمولى و روان تر را می آموزند، ولى نباید در این امر اصرار ورزید؛ بلکه آنچه اهمیت 
دارد، کسب توانایى ترجمٔه تحت اللفظى است. گاهى برخى از دانش آموزان، فقط معناى ترکیب ها را 
در ذهن مرور و در کتاب چیزى نمى نویسند. این کار صحیح نیست و مى تواند موجب ضعف یا از میان 
رفتن اعتماد به نفس آنها شود. دبیر باید از آنها بخواهد به هر میزان که مى توانند، ترکیب ها را معنا کرده 
و در کتاب خود بنویسند. او در کالس گردش مى کند و با نظارت بر کار دانش آموزان، ضمن راهنمایى 
آنان، اشکاالت احتمالى را برطرف مى سازد و در صورت نیاز، به گروه یا افراد ضعیف تر کمک می کند و 
« از چند کلمه تشکیل شده است. با راهنمایى الزم، آنها متوجه 

ٰ
مثالً به آنها می گوید:  ترکیب »ِلـَقـۡوِمـه

ـِ   + َقـۡوم + ه  « تشکیل شده است. بنابراین، معناى آن مى شود  مى شوند که این ترکیب از سه کلمٔه » ل
»براى قومش« یا »براى قوم او«.  

ب( تصحیح معنای ترکیب ها: این بخش از تدریس مفاهیم نیز اهمیت ویژه اى دارد و اگر به 
طور کامل و صحیح صورت گیرد، عمدٔه یادگیرى و آموزش انجام شده است و دانش آموزان در حل 
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سایر تمرین ها به ویژه تمرین »انس با قرآن در خانه« مشکلى نخواهند داشت. تصحیح معنای ترکیب ها 
به شیوهٔ زیر انجام مى شود. 

از یکى از دانش آموزان مى خواهیم تا اولین عبارت را همراه با معنایى که نوشته است، بخواند. 
هر دانش آموز باید عبارت قرآنى را با دقت و صحیح بخواند. نباید تصور کرد که در هنگام تدریس و 
تمرین مفاهیم، صحیح خواندن متن عبارت قرآنى اهمیت ندارد بلکه کامالً برعکس، دانش آموزان باید 
عمالً بیاموزند که همیشه قرآن و عبارات قرآنى را صحیح و تاحد ممکن، زیبا بخوانند. از این رو، اگر 
عبارت غلـط خوانـده شود، تذکـر مى دهیم تا دانش آموز یک بار دیگر عبارت را با دقت بخوانـد یا به 
شیوه هاى مناسب دیگرى که قبالً توضیح داده شده است، رفع اشکال مى کنیم. پس از صحیح خواندن 
عبارت قرآنى، از همان دانش آموز مى خواهیم تا معنایى را که قبالً نوشته است، بخواند. اگر معنا صحیح 
باشد، با تشکر از این دانش آموز و گرفتن تأیید از سایر دانش آموزان چند لحظه فرصت مى دهیم که اگر 
دانش آموزى نیازمند تصحیح است، ترجمٔه خود را اصالح کند. در این قسمت، باید به نحوى عمل 
شود که دانش آموزان منتظر شنیدن ترجمٔه صحیح، از زبان معلم نباشند بلکه هنگام شنیدن ترجمه از 
زبان دوست خود، دقت کرده و در تشخیص درستى یا نادرستى آن به طور فعال شرکت کنند. از این رو 
معلم باید با حوصله به دانش آموزان فرصت دهد که هرگونه سؤالى دربارٔه ترجمٔه این ترکیب دارند، بیان 
کنند و تا حد ممکن از سایر دانش آموزان بخواهد که به پرسش هاى دوستان خود پاسخ دهند. این شیؤه 
عمل، بر اعتماد به نفس دانش آموزان مى افزاید و مانع گفت وگوهاى نابجاى دانش آموزان با یکدیگر و 

شلوغى کالس مى شود. 
اگر ترجمٔه ارائه شده صحیح یا کامل نباشد، از دانش آموزى که آن را بیان کرده است، به خاطر 
خواندن صحیح عبارت قرآنى یا آن بخش از ترجمه اش که صحیح بوده است تشکر مى کنیم و از دانش آموز 
دیگرى مى خواهیم ترجمٔه خود را بخواند. این کار با پرسش و پاسخ از دانش آموزان ادامه پیدا مى کند 
تا پاسخ صحیح روشن شود. آن گاه دانش آموز دیگرى عبارت دوم و ترجمٔه آن را مى خواند و به روش 

مذکور عمل مى شود تا همٔه عبارات این فعالیت پایان پذیرد. 

چند تذکر مهم
به  اینجا   در تکمیل و تصحیح معنای ترکیب ها نکات مهمى وجود دارد که در 

برخى از آنها اشاره مى شود. 
اول: دبیر محترم نباید به هیچ وجه ترجمه عبارات و ترکیب هاى قرآنى 
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را به دانش آموزان دیکته کند. این روش نادرست نه تنها زمینٔه یادگیرى صحیح را 
فراهم نمى آورد بلکه مانع عالقه مندى دانش آموزان به درک و فهم قرآن کریم مى شود. 

دوم: گاهى براى درک بهتر معناى تحت اللفظى باید کلماتى اضافه شود. برخى 
از این کلمه ها بیشتر تکرار مى شوند؛ مانند کلمٔه »را« یا افعال ربطى مانند »است، هستم، 
هستى، …«. ضمن اطمینان دادن به دانش آموزان که ننوشتن این گونه کلمه ها غلط به 

حساب نمى آید، به تدریج موارد کاربرد آنها را به ایشان می آموزیم. 
سوم: براى آموزش مفاهیم، هر چند ترکیب ها و عباراتى انتخاب شده است که 
پس از ترجمٔه تحت اللفظى، معنا و مفهوم آنها روشن باشد ولى با وجود این، برخى از آنها 
چنین نیست. مفهوم این گونه ترکیب ها باید با پرسش از دانش آموزان براى آنها روشن 
ماِء ِرزُقکُم«؛ دانش آموزان معنا مى کنند »در  شود؛ مثالً در ترکیبى آمده است؛ »ِفى السَّ
آسمان روزِى شما« یا »در آسمان روزِى شماست«، ولى ممکن است برخى از آنها یا حتى 
همه متوجه منظور این عبارت نشوند؛ از این رو، مثالً از دانش آموزان سؤال مى کنیم: 
»بچه ها، روزِى شما در آسمان است« یعنى چه؟ برخى از آنها پاسخ می دهند. آنها را تشویق 

کرده و در صورت نیاز، این پاسخ ها را تکمیل و تصحیح مى کنیم. 
یا  اخالقى  تذکر  یک  طرح  براى  عبارات،  یا  ترکیب ها  از  برخى  گاهى  چهارم: 
اعتقادى بسیار مناسب است و معلم تشخیص مى دهد که خوب است نکته اى در این باره 
بیان کند. این کار خوب است؛ به شرط آنکه اوالً، توضیحات معلم از یکى دو دقیقه بیشتر 
گرفته  اصلى تر  فعالیت هاى  وقت  هم  و  نشوند  دانش آموزان خسته  هم  )که  نکشد  طول 
ثانیاً، این موارد زیاد نباشد. در صورتى که دبیر محترم در ذیل هر عبارت، به  نشود(؛ 
بیان مالحظات تفسیرى و… اقدام کند، غرض اصلى درس تحت الشعاع قرار می گیرد. 
پنجم: دانش آموزان در دروس اولیه، معموالً در معنا کردن ضمایر یا حروف اضافه 
دچار اشتباه مى شوند. این امر طبیعى است و تا دستیابى آنان به ترجمٔه صحیح و پرهیز آنان 
از جابه جا معنا کردن کلمات باید حوصله کرد. گاهى نیز مى توان در حین تصحیح معنای 
ترکیب ها، مثالً یک ضمیر )مانند هُم یا کُم( را که دانش آموزان در معناى آن دچار اشتباه 
مى شوند، با اسم هاى مختلف ترکیب کرد تا آنان به طور دسته جمعى و شفاهى معناى آنها 
را بیان کنند. بهره گیری از این شیوه ها موجب رفع خستگى دانش آموزان مى شود و نیز 

معناى کلمات پرکاربرد را در ذهن آنان تثبیت مى کند. 
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بیان برخى  به  ٣ ــ حل تمرین قواعد ساده: این فعالیت که در برخی از دروس آمده است، 
قواعد ساده و پرکاربرد مفاهیم اختصاص دارد. باید توجه کرد که درس قرآن در مقام بیان قواعد صرف 
و نحو زبان عربى نیست؛ زیرا بیان این گونه مطالب برعهدٔه درس عربى است. از این رو، این گونه قواعد 
پیش از آنکه در درس عربى طرح شوند، در درس قرآن مورد استفاده و تمرین قرار نمى گیرند. البته 
برخى مطالب مانند شناخت کلمات هم خانواده که بسیار ساده است، با توجه به توانایى دانش آموزان 
در تشخیص این گونه کلمات )که در درس فارسی دورٔه ابتدایى فرا گرفته اند( ارائه و تمرین شده است. 
روش انجام این فعالیت مانند دو فعالیت قبلى است. در حل این تمرین، معلم نباید به بیان قاعدٔه 
موردنظر بپردازد بلکه دانش آموزان با مشاهدهٔ الگوى ارائه شده، به راحتی آن را حل مى کنند. در صورتى 
که معلم در پرسش هاى شفاهى یا کتبى از این تمرین سؤال کند، حتماً باید در امتحان نیز مانند کتاب یک 

الگو ارائه دهد و آن گاه سؤال موردنظر را طرح کند. 
پس از پایان تدریس مفاهیم، دانش آموزان را به انجام تکلیف »انس با قرآن در خانه« تشویق می کنیم.

روش بررسی تکلیف »انس با قرآن در خانه« 

با  بخش »انس با قرآن در خانه« هر درس، تکلیف دانش آموزان برای خارج از کالس است. 
تشخیص دبیر محترم در ابتدا یا پایان هر جلسه، ضمن پرسش از بخش های مختلف »انس« انجام این 

تکلیف و نیز توانایی دانش آموزان در قرائت و مفاهیم هر درس، ارزشیابی می شود.
بخش »انس« از چهار تمرین تشکیل شده است. تمرین اول مربوط به خواندن روزانٔه قرآن کریم 
و تعدادی از صفحات مصحف شریف است که فقط دو یا یک صفحه از آنها در کتاب درسی آمده 
است. دانش آموزان سایر این صفحات را با استفاده از مصحف کامل یا لوح فشرده )DVD( ای که در 
اختیار دارند، در خانه تمرین می کنند. پرسش از قرائت آیات این صفحات، اولین تمرین »انس با قرآن 

در خانه« است.
تمرین دوم مربوط به ترجمه و درک معنای چند آیه از آیات درس است. بیشتر عبارات و جمالت 
این چند آیه در فعالیت دوم بخش مفاهیم آمده است. از این رو دانش آموزان در انجام این تمرین مشکلی 

ندارند.
تمرین سوم انتخاب چند ترکیب یا عبارات ساده از یک صفحه از قرآن کریم است. تعدادی از 

دانش آموزان برخی از عبارات انتخاب شدهٔ خود را همراه با ترجمه در کالس ارائه می کنند.
تمرین چهارم انتخاب یک پیام قرآنی است که توسط دانش آموزان انجام شده، همراه با توضیحاتی 
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در کالس ارائه می شود.
از آنجا که ارزشیابی مستمر، در قالب حل تمرین های مختلف »انس با قرآن در خانه« صورت 

می پذیرد، توضیحات بیشتر این قسمت در بخش ارزشیابی مستمر ارائه خواهد شد.
 

روش آموزش موضوعات شناخت قرآن 

1ــ دبیر محترم ابتدا دربارٔه اهداف مباحث شناخت براى دانش آموزان توضیحات الزم را بیان 
مى کند تا با اهداف و فلسفٔه طرح مباحث مختلف شناخت آشنایى الزم را پیدا کنند. 

2ــ روش تدریس بخش شناخت به طور مختصر براى دانش آموزان بیان مى شود. 
3ــ در آغاز تدریس هر موضوع، دبیر محترم توضیحات مختصرى ارائه کرده و گاهى قسمتى 

از متن را مى خواند. 
4 ــ متن شناخت توسط یک دانش آموز خوانده مى شود. 

5 ــ پس از خواندن متن، مى توان با طرح سؤاالت واگرا، با دانش آموزان به گفت وگو پرداخت 
و از طریق بارش فکرى، به سؤاالت آنان پاسخ داد. 

6 ــ دانش آموزان دربارٔه تصاویر موجود در کتاب گفت وگو می کنند؛ شما نیز توضیحات آنها را 
کامل کنید یا زمینٔه پژوهش را براى آنان فراهم آورید. 

7ــ دانش آموزان می توانند براى تکمیل مباحث شناخت، پژوهش های دسته جمعى یا انفرادى 
انجام دهند و در فرصت هاى مناسب دربارٔه آن به گفت وگو بپردازند. 

8  ــ تشویق دانش آموزان به فعالیت هاى قرآنى خارج از کالس، زمینٔه انس بیشتر آنها را با قرآن 
کریم فراهم می آورد. 

تذکر: چه خوب است دربارهٔ موضوعات شناخت، مطالعات خارج از کتاب و تکمیلى داشته باشیم.
 

روش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

پرسش و ارزشیابى درس قرآن مانند سایر دروس دورٔه متوسطه، به دو صورت مستمر و پایانى 
انجام مى شود. مطابق آیین نامٔه مصوب شوراى عالى آموزش و پرورش، پرسش و ارزشیابى مستمر در 
بخش قرائت، به صورت شفاهى و در بخش مفاهیم با تشخیص معلم مى تواند به هر دو صورت شفاهى 

یا کتبى انجام شود و ارزشیابى پایانى قرائت به صورت شفاهى و مفاهیم به صورت کتبى خواهد بود. 
شیوهٔ این ارزشیابى در دو بخش مستمر و پایانى به این شرح است.
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پرسش و ارزشیابی مستمر
الف( ارزشیابی قرائت: براى ارزشیابی مستمر از شیوه هاى مختلف مى توان بهره جست که 

نمونه اى از آنها به شرح زیر توصیه مى شود.
1ــ آیات هر درس در جلسٔه بعد، از دانش آموزان پرسش مى شود. )ضمن پرسش از بخش های 

مختلف انس با قرآن در خانه(
2ــ هر دانش آموز یک جمله از صفحات قرآنی داخل یا خارج از کتاب را که مربوط به تکلیف 

همان جلسه است، مى خواند تا از همٔه دانش آموزان پرسش شود.
3ــ ابتدا افرادى که تسلط بیشترى دارند قرائت کنند و سپس دیگران.

4  ــ نیمى از نمرٔه ارزشیابی درس قرآن به قرائت تعلق دارد، ولى بهتر است نمرٔه قرائت از 20 و 
نمرهٔ مفاهیم نیز از 2٠ منظور گردد و سپس معدل گیرى شود.

5  ــ براى هر اشتباه روخوانى یک امتیاز از 2٠ کسر می شود. اگر دانش آموز قبل از تذکر معلم، 
اشتباهش را تصحیح کند، امتیازى از او کسر نمی شود.

6ــ اگر در یک کلمه چند حرکت و عالمت اشتباه شود؛ فقط یک اشتباه محسوب مى شود. در 
صورت تکرار یک نوع اشتباه نیز فقط یک امتیاز کسر مى شود.

7  ــ به هر دانش آموزى که آیات درس را با صوت زیبا و شبیه قرائت لوح فشرده یا با تلفظ صحیح 
حروف خاص عربى بخواند یا برخى از آیات دروس را حفظ کند، تا دو امتیاز تشویقى تعلق مى گیرد.

8 ــ دانش آموزى که در تقویت قرائِت هم گروهِى خود به طور مؤثر تالش نماید یا آیات درس را 
خوش نویسى، تذهیب و نقاشى کند، به عنوان بخشى از فعالیت خارج از کالس امتیاز مى گیرد.

٩ــ براى تشویق دانش آموزانى که به طور چشمگیر و فوق العاده تالش مى کنند، خوب است، 
جوایزى از سوى مدرسه یا اولیاى دانش آموزان فراهم شده و به شیؤه مناسب یا در مراسمى خاص به 
آنان اهدا شود. باید به تالش افراد ضعیف نیز توجه داشت و آنان را تشویق کرد. به طور کلى، مبناى نمره 

و تشویق باید فعالیت و پیشرفت هر دانش آموز متناسب با توان و استعداد خود او باشد.
ب( ارزشیابی مفاهیم: پرسش هاى مستمر بخش مفاهیم نیز براساس بخش انس با قرآن در خانه 
انجام مى شود. در پایان تدریس مفاهیم، انجام تمرین در خانه را به دانش آموزان یادآورى مى کنیم و در 
جلسٔه مربوط، چگونگى انجام دادن این تکلیف به شیؤه مناسب کنترل مى شود. این کنترل نباید آن چنان 
سخت و اضطراب آور باشد که دانش آموزان را به انجام دادن غیراصولى این تمرین مانند نوشتن از روى 
سایرین یا موارد مشابه دیگر وادارد و نه همراه با بى توجهى باشد که با دانش آموزان منضبط و غیرمنضبط 



٣٠

یکسان برخورد شود. باید با تدبیر، دانش آموزان را ــ به ویژه کسانى را که کم توجهى مى کنند   ــ به انجام 
دادن این کار در خانه تشویق کرد.

پس از بررسى تکلیف دانش آموزان، عبارات قرآنى »انس با قرآن در خانه« از آنها پرسش مى شود. 
این کار را به شیوه هاى مختلفى مى توان انجام داد؛ مثالً ممکن است از دانش آموزى خواست که یک 
عبارت را از روى کتابى که ترجمٔه عبارت در زیر آن نوشته نشده است، بخواند و ترجمه کند، ولى بهتر 
است هر دانش آموز، عبارت و ترجمٔه مربوط به آن را که قبالً نوشته است، از روى کتاب خودش بخواند. 

در اینجا چند نکته قابل توجه است.
1ــ صحیح خواندن عبارت قرآنى اهمیت و امتیاز دارد.

2ــ اگر ترجمٔه دانش آموز، شبیه ترجمه هایى باشد که معموالً در بخش آموزش مفاهیم مى نویسند 
)تحت اللفظى( و همچنین صحیح باشد، تشویق مى شود. براى کسب اطمینان از میزان توانایى دانش آموز، 
از برخى ترکیب ها یا کلمات همین عبارت سؤال شود؛ مثالً پس از آنکه دانش آموز ترجمٔه عبارت »َو 
  « یعنى چه؟ یا ادامه مى دهد: این 

ٰ
 « را خواند، معلم مى پرسد: »ِلَنفِسه

ٰ
َّما یَشکُُر ِلَنفِسه ن َمن یَشکُر فَاِ

ترکیب از چند کلمه تشکیل شده است و هریک به چه معناست؟ همچنین از برخى ترکیب ها یا کلماتى 
که در بخش مفاهیم همین درس یا درس هاى قبل آمده است پرسش می شود. اگر دانش آموز در ترجمٔه 
عبارات قرآنى تالش کافى نکرده باشد، معموالً در پاسخ به پرسش هاى شفاهى موفق نخواهد بود. به هر 

حال، با طرح چند پرسش، دانش آموز مورد ارزیابى قرار مى گیرد.
در  را  ترجمٔه خود  دانش آموزان  و سایر  ترجمه مى شود  این بخش  عبارات  همٔه  ترتیب  این  به 

صورت نیاز تصحیح می کنند. 
3ــ در پرسش و پاسخ عبارات قرآنى این بخش، باید نکاتى را که در تصحیح ترکیب های بخش 
آموزش مفاهیم بیان شد، رعایت کرد؛ مثالً الزم است از دیکته کردن ترجمٔه عبارات جدًا پرهیز شود، 
ترجمه هاى صحیح پس از بیان دانش آموز، مجددًا توسط معلم بازگو نشود بلکه دانش آموزان با دقت به 

پاسخ دوستشان، خود، این کار را انجام دهند. 
از آنجا که پرسش هاى شفاهى به شیوه هاى مختلفى انجام مى پذیرد، لزومى ندارد براى نمره یا 
امتیاز دادن به دانش آموزان، الگو و بارم بندى خاصى ارائه شود بلکه دبیر محترم مى تواند با توجه به میزان 
توانایى دانش آموزان، نمره اى از 20 به آنان بدهد. به ویژه از آنجا که همیشه پرسش مفاهیم با خواندن آیات 
و عبارات قرآنى همراه است، این نمره مى تواند بیانگر میزان توانایى قرائت و مفاهیم دانش آموزان باشد.
به این ترتیب، بخش مفاهیم درس قرآن حل مى شود و توانایى دانش آموزان نیز ارزیابى مى گردد. 
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خوب است پس از تدریس و پرسش سه درس، دبیر محترم از دانش آموزان یک امتحان کوتاه و ساده از 
مفاهیم این چند درس به صورت کتبى به عمل آورد. این امتحان کتبى در یادآورى دروس، تقویت توانایى 
دانش آموزان، انس و آشنا کردن آنها با شیؤه امتحان کتبى مفاهیم، ارزیابى دقیق تر همٔه دانش آموزان 

و… مفید است.
نمراتى است که یک دانش آموز در  نمرٔه مستمر، معدل همٔه  نباید تصور شود که  نکتۀ مهم: 
طول یک نیم سال گرفته است. می توان با توجه به روند پیشرفت دانش آموزان، تنها نمرات بهتر آنها را 

مّدنظر قرار دهد.

ارزشیابی فعالیت هاى خارج از کالس
مطابق آیین نامٔه امتحانات، حداقل پنج نمره از نمرٔه مستمر دانش آموزان به فعالیت هاى خارج از 
کالس آنها اختصاص دارد. برخى از این فعالیت ها در بخش ارزشیابی کتاب مبانی و روش آموزش 

قرآن دورهٔ راهنمایى )کد 1008/2( بیان شده است. 

ارزشیابی پایانی
آزمون پایانی درس قرآن در دورٔه متوسطٔه اول براساس ده نمره قرائت به صورت شفاهی و ده 
نمره مفاهیم به صورت کتبی است. امتحان پایانی شفاهی در زمان امتحان های شفاهی و امتحان کتبی با 
درج در جدول امتحان های کتبی هر نیم سال در زمان مربوط با توجه به توضیحات ذیل برگزار می شود. 
توصیه می شود بارم بندی هریک از آزمون های پایانی قرائت و مفاهیم براساس 2٠ نمره انجام 

شود که معدل آنها نمره آزمون پایانی هر دانش آموز در درس قرآن است.

بخش اول ــ آزمون قرائت
1ــ در آزمون قرائت، از هر دانش آموز سه پرسش می شود. دانش آموزان در هر پرسش حدود 
چهار سطر از آیات را می خوانند. دو پرسش از آیاتی که در کتاب درسی در بخش قرائت آمده و یک 

پرسش از صفحاتی که جزء تکلیف انس با قرآن در خانه و خواندن روزانٔه قرآن کریم بوده است. 
2ــ به ازای هر کلمٔه بدون اتصال مانند »َو َجّناٌت« یا با اتصال مانند »ِانَّ اللَّٰه«، »ِفی ااَلرِض« یا 
»َعِملُواالّصاِلحاِت« که غلط خوانده شود، نیم نمره کسر می شود. ممکن است در این کلمٔه ساده )بدون 
اتصال( یا مرکب )با اتصال(، یک یا چند غلط اتّفاق افتد، در این صورت نیز همان نیم نمره کسر می شود. 
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تبصره: با تشخیص معلم و در صورت مفید بودن تذکر، می توان از دانش آموز خواست که با 
خواندن مجّدد، غلط خود را تشخیص و تصحیح کند. در این صورت 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. 

4ــ اگر دانش آموز آیات را شبیه به قرائت لوح فشرده )تحقیق یا ترتیل( بخواند یا تلفظ صحیح 
حروف خاص عربی را رعایت کند یا حدود نصف  صفحه از آیات قرآن یا پیام های قرآنی را از حفظ 

باشد، در مجموع یک تا دونمرٔه تشویقی به نمرٔه قرائت او اضافه می شود. 
5ــ از قواعد قرائت، پرسش نمی شود؛ رعایت این قواعد فقط در حین قرائت، کفایت می کند. 

تدابیر مناسب، از اضطراب دانش آموزان هنگام آزمون، کاسته شود؛  با اتخاذ  6ــ سعی شود 
برای مثال، می توان پیش از پرسش، به هر دانش آموز چند دقیقه فرصت داد تا آیات آزمون را مرور کند. 
7ــ خوب است هنگام آزمون قرائت، کتاب دانش آموز را از او گرفت و اشتباهات او را روی 

کتابش عالمت زد تا دانش آموز با این اشتباهات آشنا شود و در اصالح آنها بکوشد. 

بخش دوم ــ آزمون مفاهیم
زیر  صورت  به  نمره  ده  برمبنای  کتبی(  )امتحان  مفاهیم  سؤال هاى  بارم بندى  مى شود  پیشنهاد 

منظور شود:
 معنای کلمات 1 نمره، معنای ترکیب ها 4 نمره، معنای عبارات 4 نمره، قواعد ساده 1 نمره.

 در صورت طرح سؤال از قواعد )الگوى قواعد مفاهیم(، این پرسش ها باید با ارائٔه الگو )مانند 
آنچه در کتاب درسى آمده است( همراه باشد.

بدیهی است با تشخیص دبیر محترم این الگوی نمره دهی می تواند با تغییراتی نیز همراه باشد.
برخی از نکات مهم که باید در تصحیح امتحان کتبی به مفاهیم مّدنظر باشد.

1ــ پس از تهیٔه کلید سؤاالت طراحى شده، در باالى برگٔه کلید تصریح شود که »نظر مصّحح 
محترم در صحیح یا غلط بودن پاسخ دانش آموزان صائب است« تا از پاسخ هاى صحیح دانش آموزان 

که لزوماً مانند کلید سؤاالت نیست، نمره اى کسر نشود.
ـ مانند کتاب  2ــ متن سؤال ها به خصوص کلمات و عبارات قرآنى )عربى( واضح و با اعراب الزمـ 

درسى ــ نوشته شود و قبل از تکثیر، بازبینى و اصالح مورد نیاز به عمل آید.
3 ــ هیچ سؤالى به صورت ترجمٔه کلمه یا عبارت از فارسى به عربى طرح نشود.
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4ــ توزیع سؤال ها به نسبت دروس مختلف، متعادل و متناسب باشد.
5ــ از طرح سؤال هاى داراى نکته ویژه، ترکیب و عبارت مبهم، مطالب پاورقى یا عبارت کم کاربرد 

در کتاب درسى، حتی االمکان خوددارى شود.
6ــ طراح سؤال هاى آزمون نهایى و مصّححان محترم برگه ها، از میان دبیرانى انتخاب شوند که 

در سال تحصیلى جارى، کتاب آموزش قرآن را تدریس کرده اند.
نمرٔه کامل دارد. درصورتى که  و  ترجمٔه تحت اللفظى است  پاسخ دانش آموزان،  مبنا در  7ــ 

ترجمه، روان و صحیح ارائه شده باشد، نیز نمرٔه کامل خواهد داشت.
ـ مهم ترین گام در توانایى درک معناى عبارات قرآنى، ترجمٔه تحت اللفظى آنهاست، از این رو،  8ـ 
ترجمه  مانند »را«، فعل هاى ربطى )است، هستم،…( و… را در  ــ  از کلمه ها  برخى  اگر دانش آموز 

ننویسد، نمره اى از او کسر نمى شود.
9ــ اگر دانش آموز حروف اضافه را به شکل معناى اولیه و اصلى آنها معنا کند، صحیح است؛ 
هر چند که در عبارت مورد سؤال، ممکن است بهتر باشد آن حرف به صورت دیگرى معنا شود؛ مانند 
ـ  « در عبارت »َمناُمکُم ِباللَّیِل َوالنَّهاِر« که بهتر است »در« معنا شود ولى اگر دانش آموز  حرف اضافٔه »ِب
»به« معنا کند، نمره اى از او کسر نمى شود. همچنین حرف اضافٔه »ِمن« که هرجا »از« معنا شود، صحیح 

محسوب مى شود.
10ــ اگر دانش آموز، یک فعل را که به هر دلیل در کتاب درسى به دو صورت معنا شده است، به 
هریک از دو معنا بنویسد، نمرٔه کامل خواهد گرفت. براى مثال، براى افعالى که گاهى به تناسب جمله، 
ماضى و گاهى مضارع معنا مى شوند، هر دو معنا صحیح است؛ یا اگر فعل مضارع در جمله اى به صورت 

مضارع اخبارى یا التزامى معنا شود، صحیح است و نمره اى از دانش آموز کسر نمى شود.
به صورت  فعل ماضى  یا  معنا شود  برعکس  یا  به صورت جمع  مفرد،  فعل  که  11ــ درصورتى 

مضارع یا برعکس معنا شود، فقط نیمى از نمرهٔ مربوط به آن کلمه کسر مى شود.
12ــ در ترجمٔه ترکیب ها و عبارات، هر میزان که از آن ترکیب یا عبارت معنا شده است ــ هر 

چند کامل نباشد ــ به همان مقدار نمره تعلق مى گیرد.
معنا شود،  به جاى جمع، مفرد  اگر  آن، اسم ظاهر و جمع است،  1٣ــ فعل مفردى که فاعل 
صحیح به حساب مى آید و نمره اى کسر نمى شود؛ مانند فََسَجَد الَمالِئَکُة: پس سجده کرد فرشتگان.
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بارم بندی آزمون های پایانی

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

زمان بندی تدریس دروس در هر نیم سال

قرآن در هر سال تحصیلی، شامل دوازده درس است.  آموزش   همان طور که گفته شد کتاب 
به منظور نظم بیشتر و  هر درس طی دو جلسه یعنی در دو هفته تدریس، تمرین و ارزشیابی می شود. 
همکاری با دبیران محترم برای جلوگیری از کندی یا تندی نامناسب، فعالیت آموزشی که در هر جلسه 

)٩٠ دقیقه ای( باید انجام شود به عنوان یک جلسه در کتاب منظور شده است.
 پیشنهاد می شود دبیران محترم حتی االمکان این نظم را رعایت کنند. همچنین توصیه می شود در 
نیم سال اول حداقل 6 درس و حداکثر 7 درس تدریس شود و بقیه دروس نیز در نیم سال دوم تدریس گردد.

ویژگی ها و صالحیت های دبیر موفق قرآن کریم

دستیابی  اما  باشد،  فنون خاصی  و  مهارت ها  واجد  باید  دبیر  موضوعی،  هر  تعلیم  در  هر چند 
به اهداف تعلیم و تربیت اسالمی تنها در صورتی ممکن خواهد بود که دبیر عالوه بر تسلط به فنون و 
روش های تعلیم و تربیت؛ خود از ویژگی های تربیت اسالمی بهره مند باشد، و میزان توفیق در دستیابی 

به این اهداف نسبت مستقیم با میزان این بهره مندی دارد.
به عنوان  معصوم  پیشوایان  وجود  و ضرورت  است  مهم  امر  این  بیان  از  اسالمى، سرشار  منابع 
الگوهاى کامل دین، بزرگ ترین دلیل بر صحت این مدعاست. کالم بلند و حکیمانٔه حضرت امیرالمؤمنین 

علیه السالم در نهج البالغه به شیوایى و زیبایى تمام، این حقیقت را ترسیم کرده است.

قال علی علیه السالم:
هر کس که خود را    براى مردم    الگو و پیشوا     قرار   دهد  ا  ـً َمـن  َنـَصـَب َنـفـَسـه و لِـلـنـاِس ِامـام

خویش  آموزش  به  دیگران  آموزش  از  پیش  باید  پس    
ٰ
َفـَعـَلـیـِه َان   َیـبـَدَا بِـَتـعـلـیـِم َنـفـِسـه

بپردازد؛  
ٰ
َقـبـَل َتـعـلـیـِم َغـیـِره

رفتارش زبان،  به  ادب آموزى  از  پیش  باید  نیز  و   َقـبـَل  
ٰ
ه و بِـسـیـَرِتـه ـُ َولـَیـُکـن    َتـأدیـب
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ادب آموز باشد.  
ٰ
 بِـِلـَسـانِـه

ٰ
َتـأدیـِبـه

آرى آن کس که خود را تعلیم مى دهد و ادب مى آموزد، هـا  ـُ ب  َو ُمـَؤِدّ
ٰ
َو ُمـَعـِلّـُم َنـفـِسـه

بیشتر است،  دیگران  ادب آموز  و  دبیر  که  کسى  از  َاَحـقُّ بِـااِلجـالِل ِمـن ُمـَعـِلّـِم الـناِس َو  
بِـِهـم1  سزاوار احترام و تکریم است. ُمـَؤِدّ

با الهام از این آموزٔه ارزشمند دینى، برخى از مهم ترین ویژگى هاى معلّم قرآن در دو بخش عمومى 
و اختصاصى به شرح زیر ارائه مى شود.

صالحیت های عمومی

1ــ با کلیات روش هاى تدریس و ارزشیابى، آشنایى دارد.
2ــ با کلیات روان شناسى تربیتى آشنایى دارد.

٣ــ سعٔه صدر دارد و اشتباهات و خطاهاى رفتارى دانش آموزان را به دیدٔه اغماض و تغافل 
مى نگرد.

4ــ در ادارهٔ کالس، ضمن اعمال اقتدار از خشونت پرهیز مى کند.

5 ــ قرآن کریم را به طور مستمر قرائت می کند و با آن مأنوس است.
6 ــ سعى مى کند معناى آیات قرآن را بفهمد و در آن تدبر کند.

7ــ اخالق و رفتار پسندیده و قرآنی دارد.
مبلّغ  بهترین  او  اعمال  و  رفتار  بلکه  نیست؛  ناسازگارى  و  تعارض  رفتارش  و  گفتار  در  8 ــ 

دانش آموزان  به آموزه هاى قرآنى است.
٩ــ از آراستگى و ظاهرى مناسب برخوردار است.

10ــ منظم و وقت شناس است و به قول و عهد خود با دانش آموزان وفا مى کند.
11ــ به دانش آموزان محبت مى ورزد؛ وظیفٔه اصلى خود را تربیت و پرورش اسالمى آنان مى  داند.

12ــ از تنبیه بدنى دانش آموزان، سختگیرى و همچنین سهل انگارى پرهیز مى کند.
13ــ در گفتار با دانش آموزان از کالم زیبا و زبان مالیم و نیکو بهره مى گیرد.

14ــ با راه  کارهاى فنّاورى آموزشى و به کارگیرى آن در فرایند یاددهى ــ یادگیرى آشنایى دارد.

1ــ  نهج البالغه، حکمت شمارٔه 7٠
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صالحیت های تخصصی؛ حرفه ای

1ــ به ضرورت و امکان آموزش قرآن باور دارد.
2ــ به آموزش درس قرآن عالقه مند است.

3ــ با رویکرد، اصول و اهداف برنامٔه آموزش قرآن در دورهٔ آموزش عمومى به ویژه دورهٔ متوسطه 
اول آشنایى کافى دارد.

4ــ با محتواى آموزش قرآن در دورهٔ متوسطه اول آشنایى کامل دارد.
5  ــ به صرف و نحو عربی حداقل در سطح کاردانی رشتٔه دینی و عربی تسلط دارد.

6 ــ در تجوید عمومی قرآن کریم توانایی علمی و عملی دارد.
7ــ در تالوت آهنگین و زیبای قرآن توانایی نسبی دارد.

8 ــ با برخی نهادها و مراکز فعالیت ها و آموزش های قرآنی آشنایی دارد.
٩ــ با برخی از قاریان، حافظان، مترجمان، مفسران و اندیشمندان قرآنی آشنایی دارد.

1٠ــ براى سؤاالت دانش آموزان به ویژه سؤاالت قرآنى و دینى آنها، پاسخ مناسب و قانع کننده 
دارد.

دبیر قرآن می تواند با توجه و عمل به نکات ذیل که در چند بخش ارائه شده است، بر توفیقات 
خود بیفزاید.1

الف( ویژگى ها و خصلت هاى شخصى: وجود خصلت هاى نیکو در فرد، او را محبوب دیگران 
مى سازد. ایجاد عالقه میان متربّى و مربى، زمینه را براى تربیت و تأثیرپذیرى فراهم مى کند. معلم قرآن 
باید در کسب کماالت فردى بکوشد و دانش آموزان خود را از یک الگو و مربى موفق بهره مند سازد. 
در این بخش، به بیان پاره اى از مهم ترین این ویژگى ها مى پردازیم. این نکات بیشتر ناظر به شأن شخصى 

فرد است؛ اعم از آنکه معلم باشد یا نباشد.
1ــ درون مایٔه ایمان، اخالق نیکوست؛ همان طور که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده 
َمٰکاِرَم ااۡل َخالِق« از این رو، امورى همچون سادگى و آراستگى، نظم و  َم  اِلُ ِتِمّ بُِعثُت  است »ِانّى 
انضباط، گشاده رویى و خوش خلقى، گذشت و فداکارى، اقتدار و مهربانى، صبر و بردبارى، فداکارى 
و دلسوزى هرچه بیشتر وجود شخص را آکنده ساخته باشد، زمینه را براى دستیابى او به توفیقات بیشتر 

فراهم مى آورد.
1ــ مطالب این بخش برگرفته از تجارب برخی معلمان موفق همچنین کتاب های »تربیت آسیب زا« نوشتٔه دکتر عبدالعظیم کریمی و 

»آداب تعلیم و تربیت در اسالم« ترجمٔه دکتر سیدمحمدباقر حجتی است. 



٣7

2ــ برخوردارى از برخى توانایى ها یا مهارت هاى شخصى مانند مهارت در یکى از رشته هاى 
بر  امر  این  و  معلم در چشم دانش آموزان مى شود  تعظیم  و  تکریم  یا هنرى، علمى… موجب  ورزشى 

تأثیرپذیرى ایشان از شخصیت معلم مى افزاید.
3ــ عمل به آداب و رفتارى که از سوى اولیاى دین توصیه و تأکید شده است؛ مانند داشتن 
وضو به ویژه در کالس درس، آغاز کردن کارها با نام خدا و ذکر سالم و صلوات بر انبیا و اولیاى الهى 
به ویژه پیامبر اکرم و ائمٔه معصومین علیهم السالم، تالوت روزانٔه قرآن کریم، رعایت آداب اسالمى پیش 

از خواب و…  .
4ــ یاد خدا، توکل بر او، امید به فضل و رحمت الهى، تمامى خیرها و توفیقات خود را از سوى 
خدا دانستن و سپاس و ستایش دائمى خدا، بذر محبت به خدا را در وجود انسان شکوفا مى سازد، 
شجرٔه طیبٔه توحید را به بار مى نشاند و انسان را از درون به آرامش و کمال رهنمون مى شود. بدیهى 

است که هر انسان موفق، به این دستمایه نیازمند است.
ب( رفتار و آداب تربیتى: یک معلم غیر از ویژگى هاى شخصى، به عنوان معلم و در مقام 
تعلیم و تربیت، باید از ویژگى هایى برخوردار باشد که او را در این امر موفق سازد. منابع دینى ما آکنده 

از این گونه معارف است که در اینجا به برخى از مهم ترین آنها اشاره مى شود.
1ــ محبت ورزى و خوش رفتارى: دانش آموز در دورٔه نوجوانى در اوج تأثیرپذیرى است. 
او باید معلم خود را دوست داشته باشد تا از او الگو پذیرد. اگر مى خواهید محبوب باشید، باید محبت 
بورزید. عالقه و محبت معلم به دانش آموز، خارهاى وجود او را به گل تبدیل مى کند. معلمى مى تواند 
زمینٔه هدایت دانش آموزان را فراهم آورد که آنها را همچون فرزندان خود دوست بدارد و تا حد ممکن 

به ویژگى ها و شرایط خاص هریک توجه داشته باشد.
چنین معلمى به دانش آموزان احترام مى گذارد و از کلمات و لحن محبت آمیز استفاده مى کند. 
عصبانیت معلم، دانش آموزان را ناخشنود مى کند و باعث دورى آنها از معلم و دورى از درس قرآن 

مى شود؛ بنابراین، در هیچ شرایطى بداخالقی و فریاد کشیدن معلم سزاوار نیست.
توجه همیشگى به آیه هاى زیر، روحیٔه خوش رفتارى را تقویت مى کند:

بقره 83 ٭ َو قولوا ِللّناِس ُحسنًا 
آل عمران 134 ٭ َوالکاِظمیَن الَغیَظ َوالعافیَن َعِن الّناِس َواللُّٰه یُِحبُّ الُمحِسنینَ 

نحل 127 ٭ َواصِبر َو ما َصبُرَك ِااّل ِباللِّٰه 
2ــ امیدوارى به لطف خدا و امید دادن به آن: مؤمن همیشه به لطف خدا امیدوار است. 
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دانش آموزان را به لطف و رحمت همگانى و همیشگى خدا امیدوار کنید و با بیان خاطرات، داستان ها، 
اشعار و ضرب المثل هاى زیبا آنها را با نمونه هایى از این الطاف بى کران الهى آشنا سازید تا شاهد آثارى 

چون شادابى، نشاط و تحرک در ایشان باشید.
3ــ عدل ورزى و پرهیز از تبعیض: توجه و محبت معلم به دانش آموزان باید عادالنه و حساب 
شده باشد. شاید معلم تحت تأثیر رفتار و شخصیت برجستٔه برخى دانش آموزان، عالقٔه قلبى بیشترى به 

آنان داشته باشد ولى باید نگاه و رفتار خود را به طور عادالنه میان آنها تقسیم کند.
برخوردهاى  برنمى تابند.  را  دوگانه اى  رفتار  هیچ گونه  روح،  لطافت  و  پاکى  به دلیل  نوجوانان 
تبعیض آمیز مانند صحبت کردن در گوشى یا توجه بیش از حد به یکى از دانش آموزان، آثار منفى زیادى 
برانگیزد. حتى اگر زمانى از برخورد  یا حسادت دانش آموزان دیگر را  دارد و ممکن است سوءظّن 

متفاوت گریزى نیست، باید تبعات آن را تا حّد امکان کاهش داد.
4ــ تقویت اعتماد به نفس: نوجوانان براى دستیابى به شخصیتى متعادل و ارزشمند نیازمند اعتماد 
به نفس اند. یک مربى توانا، با برجسته کردن کردار و صفات خوب دانش آموزان، در آنها روحیٔه اعتماد 
به نفس پدید مى آورد و با تغافل عالمانه از کاستى ها و لغزش هاى ایشان، به آنها عّزت و کرامت مى بخشد.

اظهار بى اعتمادى به یک دانش آموز، احساس نامطلوبى در او ایجاد مى کند و اعتماد و پذیرش 
او را نسبت به معلم کاهش مى دهد. منسوب کردن خصلتى بد به یک دانش آموز، واقعاً روحیٔه او را 

درهم مى ریزد و ممکن است در دراز مدت، همان خصلت را در او پدید آورد.
باید به دانش آموزان حسن ظن داشت و آن را بیان کرد؛ از خطاهاى آنها تا حّد امکان چشم پوشى 

کرد و آنها را به راستى و درستى تشویق نمود.
پ( رفتار و آداب آموزشى: انجام دادن هر کارى با آداب و آیین خاص همراه است. هرچه 
آن کار ارزشمندتر و مقدس تر باشد، توجه به این آداب ضرورى تر است. براى مثال، اعمال عبادى که به 
قصد تقّرب به خدا انجام مى شود، آیین و آداب خاصى دارد. از جمله کارهاى بسیار ارزشمند و مقدس 
از نظر اسالم، تعلیم و تربیت است؛ از این رو، همیشه این امر با آداب خاصى انجام شده است. توجه به 

این آداب بر ماهیت معنوى و عبادى تعلیم و تعلم و آثار تربیتى آن مى افزاید. 
برخى از مهم ترین این آداب عبارتند از:

1ــ رعایت آداب ظاهرى و باطنى: خوب است هر کارى به ویژه کالس درس را با نام و یاد خدا و 
حیِم« و ذکر سالم و صلوات بر پیامبر اکرم و خاندان پاک او آغاز کنیم.  حٰمِن الـرَّ گفتن »ِبسِم اللِّٰه الـرَّ
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بنا بر روایات، صلوات، فرشتگان را نازل مى کند، نفاق را از بین مى برد، گناهان را مى زداید و سالمت 
و تندرستى به بار مى آورد. شایسته است معلم قرآن، همیشه و به ویژه در کالس درس با وضو باشد و 

رعایت این ادب اسالمى را به دانش آموزان نیز بیاموزد.
معلم براى توفیق در تعلیم و تربیت باید پیوسته از خداى توانا کمک بخواهد و موفقیت هاى خود 

را از او بداند که »ما تَوفیقى ِااّل ِباللِّٰه«.
2ــ تشویق دانش آموزان ضعیف تر، آنها را به تالش و پیشرفت امیدوار مى کند. هر دانش آموز 
نقاط قّوت خاص خود را دارد و معلم باید این نقاط را کشف کند و به او نشان دهد؛ مثالً اگر درسش 
ضعیف است، ولى اخالق و رفتار خوبى دارد، مى توان براى پدر و مادرش کارت تبریکى فرستاد و به 

آنها براى داشتن فرزندى با اخالق و رفتار خوب تبریک گفت.
3ــ هنر معلم، پرورش احساس نیاز به علم و تقوا در دانش آموز است.

پستآب، کم جـو، تشنـگى آور بـه دسـت و  باال  از  آبت  بجوشد  تا 
4ــ اصیل ترین روش هاى تربیتى، طبیعى ترین، ساده ترین و صمیمى ترین آنهاست. انسان تا دست 
به عمل نزند، نمى آموزد؛ عمل نیز با اشتباه همراه است. دانش آموزان را به تالش و اقدام تشویق کنید تا 

از اشتباه کردن نهراسند. به عالوه، چگونگى درس گرفتن از اشتباهاتشان را به آنها بیاموزید.
5  ــ معلم باید براى هماهنگ کردن روش هاى آموزشى، خانوادهٔ دانش آموزان را از طریق جلسات 

توجیهى یا خبرنامٔه مدرسه از اقدامات، روش ها و نظریات خود مطلع سازد.
6  ــ خوب سؤال کردن، نیمى از دانش است. ذهن کودک را پرسشگر بار بیاورید و به او بیاموزید 

با تفکر دربارٔه پرسش هاى خویش، آنها را به بهترین شکل بیان کند.
7ــ کیفیت ارائٔه مطالب و مفاهیم، مهم تر از کمّیت آن است. پیام هاى شما هر چند اندک اّما با 

کیفیت مؤثر، بهتر از صحبت هاى طوالنى و خسته کننده است.
8  ــ بدیهى است ادارٔه موفق یک کالس به رعایت روش ها و فنون تدریس و کالس دارى نیز 
نیازمند است. دبیران محترم عموماً با این روش ها آشنایى دارند و شرح مفصل آنها را نیز مى توان در 

کتاب هاى مربوط جست  و جو کرد.



بخش د  وم

روش تدریس ره یک از  ردوس

سال هفتم
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روش تدریس ردس اول

الف( روش تدریس و تمرین قرائت

در درس اول، توضیحات الزم،  مبسوط تر 
به  فقط  بعد  درس های  در  اما  است،  شده  ارائه 
از  می شود.  بسنده  درس  همان  خاص  نکات 
این رو مطالعٔه توضیحات این درس، با دقت کامل 
ضروری است. مناسب است قبل از بیان روش 
به اهداف بخش قرائت  تدریس و تمرین قرائت، 

که در همٔه دروس یکسان است، توجه شود.  

اهداف خاص تدریس و تمرین قرائت آیات
1ــ تقویت روان خوانی آیات قرآن کریم

٢ــ شناسایی و رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان
٣ــ تقویت عالقه به خواندن زیبا و آهنگین قرآن کریم

4ــ توانایی تلفظ حروف خاص عربی به ویژه در اذکار نماز
٥ــ تقویت عالقه به انس با قرآن کریم و قرائت روزانه و مستمر

اهداف کلی آموزش قرائت در همٔه دروس موارد فوق است، در صورتی که در یکی از دروس، 
هدف دیگری نیز موردنظر باشد، در همان درس بیان خواهد شد.

جلسۀ  اول
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روش تدریس و ارزشیابی بخش قرائت

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. بهتر است این کار به صورت خواندن یک 

جمله در میان برای یکدیگر انجام شود.
اشکاالت  گروه ها،  فعالیت  بر  نظارت  ضمن  تا  می کند  حرکت  کالس  در  محترم  دبیر  همزمان 

احتمالی آنها را برطرف نماید. )حدود پنج دقیقه(
2ــ تمرین با لوح فشرده )DVD(: آیات درس پخش می شود و دانش آموزان همراه با پخش 
قرائت، خط می برند، گوش می دهند و آرام آرام آیات را زمزمه می کنند دبیر محترم اشکاالت عمومی 
دانش آموزان را به اختصار تذکر می دهد؛ 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(
تا دو جمله می خواند )یک  به میزان یک  3ــ فردخوانی و رفع اشکاالت: هر دانش آموز 
جملٔه بلند یا مشکل، یا دو جملٔه کوتاه یا آسان( و اشکاالت و اشتباهات احتمالی او، با روش های مناسب 

تذکر داده می شود. )حدود بیست دقیقه(
به تفصیل در قسمت روش آموزش قرائت در  روش کلی رفع اشکاالت قرائت دانش آموزان 

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:
1ــ از دانش آموز می خواهیم با نگاه دقیق به آیات، جملٔه مورد اشتباه را دوباره به طور شمرده 
و آرام بخواند و اگر چند جمله را با هم و طوالنی خوانده بود، از او می خواهیم جمله ها را جدا جدا 

بخواند و پایان هر جمله وقف کند.
با توجه  ٢ــ اگر دوباره اشتباه خواند، از ترکیب، کلمه یا عالمت مورد اشتباه سؤال می کنیم، 
دادن به قرائت و کتابت آن، یا مقایسٔه حالت اشتباه با حالت صحیح )کدام درست است؟ حالت اول   …   
الف وصل خوانده شود،  تلفظ  با  و  اتصال  بدون  اخِتالِف(  )ِفی  ترکیب  اگر  مثالً   یا حالت دوم …(؛ 

می توانیم به چند شیوه سؤال کنیم:
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ــ آیا در این ترکیب، الف بعد از »ِفی« خوانده می شود یا ناخواناست؟
ــ ِفـ به چه حرفی وصل می شود؟

ــ »فی ِاخِتالِف« درست است یا »ِفخِتالِف«؟
نکتٔه مهم این است که دبیر محترم، حالت صحیح را نخواند؛ یا اگر می خواند، به حالت مقایسٔه صحیح 
با غلط بخواند، و با سؤال و راهنمایی او، دانش آموز خود، حالت صحیح را تشخیص دهد و درست بخواند.
قرائت،  در  توانا  و  داوطلب  افراد  یا  دانش آموزان  از جمع  اشتباه خوانده شد  هم  باز  اگر  3ــ 
می خواهیم که ترکیب یا کلمٔه مّدنظر را درست بخوانند؛ سپس از دانش آموزی که دوباره اشتباه خوانده 

بود، می خواهیم که برای بار آخر آن کلمه یا ترکیب را تکرار کند.
4ــ در مواردی که ترکیب یا کلمه مّدنظر دشوار است، از دانش آموزان می خواهیم ابتدا آن را 

به صورت بخش بخش، سپس به حالت معمولی و شمرده بخوانند.
5ــ در مواردی که اشتباه از طریق سؤال، مقایسٔه غلط یا صحیح، بخش خوانی و… اصالح نمی شود، 

کلمه یا ترکیب مورد اشتباه را روی تخته می نویسیم 
و با اشارهٔ فنی1 به بخش های آن، از دانش آموزان 
بخش،  بخش  به صورت  ابتدا  را  آن  می خواهیم 

سپس به حالت معمولی و شمرده بخوانند.

تذکرات خاص درس اول
1ــ تأکید بر بیان کامل حروف مشّدد به 
اثر  در  که  مواردی  و  متوالی  تشدیدهای  ویژه 
اتصال حرکت قبل از حروف ناخوانا به تشدید 

یا بر اثر ادغام پیش می آید؛ مانند:
رَّ اسِتعجالَُهم ِبالَخیِر ُل اللُّٰه ِللّناِس الشَّ َو لَو یُـَعِجّ

به ویژه  ناخوانا  حروف  به  توجه  2ــ 
مواردی که باید حرکت قبل از حروف ناخوانا، 
پایه های  همچنین  شود.  وصل  آنها  از  بعد  به 

همزه و الف کوچک )ؤ  ئ  ٰو  ٰی(؛ 
1ــ نحؤه اشارٔه فنی به بخش های کلمات در قسمت »چگونگی تقویت روخوانی قرآن« بیان شده است.
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مانند مثال باال یا کلمات و ترکیب های زیر:
نیا، ُاولٰۤـِئَك، ِلُیؤِمنوا یَبَدؤُا الَخلَق ، ِبالَحیٰوِة الدُّ

3ــ توجه به حالت وقف بر کلمات و ترکیب هایی مانند:
ه و ه و، َمسَّ ۤ، ُضرَّ ٰ

، ِلَجنِبه ، ُسبٰحَنَك اللُّٰهمَّ ، فَاعبُدوُه، یُعیُده و، ِضیاًء، ِبالَحِقّ
ٰ
ِاذِنه

4ــ در صورتی که دانش آموزان دربارٔه عدم تطابق قرائت لوح فشرده با خط قرآن، در موارد 
ادغام، اخفا و قلب به میم سؤال کنند، پاسخ دبیر محترم، می تواند یک قاعدٔه سادٔه کلی باشد »در این 
ــٌـ( همان گونه که در لوح فشرده تالوت شده است،  ـًـــٍ موارد برای زیبایی قرائت، نون ساکن یا تنوین )
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.
البته  با دقت و پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده؛  تلّفظ حروف خاص عربی  به  5  ــ توجه 
و  نظری  بیشتر شیؤه  که  تجوید  در کالس های  متداول  تجویدی  مباحث  و  قواعد  به  دامن زدن  بدون 
غیرکاربردی است. از این رو، از بحث مخارج و صفات حروف کامالً پرهیز شود. توجه دادن به نحؤه 

تلفظ قرائت در لوح فشرده که شیوه ای کاربردی و آسان است برای این منظور، کافی و مؤثر است.

ب( روش تدریس مفاهیم )درک معنا(

در درس اول، توضیحات الزم، مبسوط تر ارائه شده است، 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 کلی آموزش مفاهیم )درک 

معنا( توجه شود.

اهداف کلی 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 
سادٔه قرآنی

3ــ تقویت توانایی معنا کردن عبارات قرآنی
4ــ تقویت انگیزه و عالقه به خواندن مستمر و روزانٔه قرآن کریم و درک معنای آیات
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روش تدریس و ارزشیابی بخش مفاهیم

درس،  این  مفاهیم  بخش  اول  صفحٔه  در 
ساده،  زبان  به  دانش آموزان  با  گفت وگو  ضمن 
توانایی  و  پیشینه  هم  و  ضرورت  و  اهمیت  هم 
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 پیشینه کار در 
به زبان عربی،  نزدیکی زبان فارسی  ابتدایی،  دورهٔ 
عبارات  و  ترکیب ها  فهم  در  دانش آموزان  توانایی 
مثال های  با  را  آنها  و  کنید  توجه  قرآن و…  سادٔه 
خوب  دهید.  توضیح  دانش آموزان  برای  مختلف 
است در کالس نیز یک بار این متن خوانده شود.

ادامه  زیر  فعالیت  سه  با  مفاهیم  آموزش 
می یابد.

فعالیت اول: از دانش آموزان بخواهید به صورت انفرادی معنای کلمات را یافته و در مقابل هر 
یک بنویسند و سپس معنای هر کلمه را با هم گروه خود مقایسه کنند. دانش آموزان با معنای همٔه این کلمات 

در دورٔه ابتدایی آشنا شده اند.
تذکر: معنای کلیٔه کلمات همٔه دروس به ترتیب حروف الفبا در آخر کتاب دانش آموزان و نیز 
همین کتاب آمده است. در صورت نیاز می توانید به آنجا مراجعه کنید. دقت کنید دانش آموزان نباید 

قبل از تالش خود برای تشخیص معنای کلمات، به فهرست کلمات پایان کتاب مراجعه کنند.
فعالیت دوم: این فعالیت همان گونه که در کتاب دانش آموزان آمده است انجام می شود و هدف آن، 

تمرین معنای کلمات و تصحیح مواردی است که ممکن است برخی دانش آموزان به اشتباه نوشته اند.
فعالیت سوم: این فعالیت از اهمیت خاصی برخوردار است و مهم ترین گام به سوی ترجمٔه 
کلمه به کلمه )تحت اللفظی( عبارات قرآن کریم و درک معنای آنهاست. از دانش آموزان بخواهید به 
کمک هم گروه خود معنای ترکیب ها را زیر آنها بنویسند و آنها را با یکدیگر مقایسه کنند. برای این کار، 
به میزان کافی به دانش آموزان وقت بدهید و هنگام انجام آن در کالس گردش کنید تا ضمن نظارت بر 

انجام کار دانش آموزان، در صورت نیاز آنها را راهنمایی نمایید.
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چند تذکر مهم
از  خارج  را  مفاهیم  تمرین های  که  نخواهید  دانش آموزان  از  هیچ وجه  به  1ــ 
کالس انجام دهند. انجام این تمرین ها در کالس، همان تدریس بخش مفاهیم است و یکی 
از جذاب ترین و شاداب ترین بخش های آموزش قرآن است. اگر در این مورد با دقت و 
صحیح عمل کنید هم دانش آموزان درس را به خوبی می آموزند و هم زمینٔه استفاده از 
هر گونه کتاب غیرآموزشی و مخّرب که بدون آشنایی و بدون توجه به اهداف آموزشی، 

به صورت حّل المسائل 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 یاِر دانایی 

آنها شود، باری بر دوششان خواهد شد.
باید هم کلمات و ترکیب های قرآنی و هم  3ــ دانش آموزان پس از انجام فعالیت ها، 
معنای آنها را بخوانند. 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 هر 
کجا و در هر سطحی، هنگامی که مطلبی را از قرآن بیان می کنیم، باید ابتدا عبارت و آیٔه شریفٔه 
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.

پس از آنکه 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.

خوب است در ترکیب سوم، کلمٔه »ءایاُت« همان »آیات« ترجمه شود. همان طور که می دانید این 
کلمه در قرآن هم به معنای »آیات قرآن« به کار رفته است و هم »نشانه ها«ی الهی.

با انجام فعالیت سوم، تدریس بخش مفاهیم تمام می شود. در پایان جلسه، دانش آموزان را به 
با قرآن که برای یک هفته ــ تا جلسٔه آینده ــ است،  خواندن روزانٔه قرآن کریم و انجام تکلیف انس 
ترغیب کنید. بسیار مناسب است در اولین جلسه، اهمیت انس با قرآن و خواندن روزانه حدود یک 
چهار  هر  دربارٔه  مختصری  توضیح  همچنین  شوید.  متذکر  دانش آموزان  به  را  کریم  قرآن  از  صفحه 

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 خانه

در آغاز هر جلسه ضمن پرسش و پاسخ از 
این  انجام تکالیف و فعالیت های  دانش آموزان، 
بخش را، بررسی و ارزشیابی کنید. اینک برخی 
از توضیحات دربارهٔ هر یک از فعالیت های این 

بخش ارائه می شود.
قرآن  مستمّر  و  روزانه  خواندن  الف( 
هدفی  مهم ترین  دانش آموزان،  توسط  کریم 
برای  تدابیر و تشویق های شما،  با  است که اگر 
آموزش  اصلی  کار  واقع  در  شود  حاصل  آنها 
است  بدیهی  البته  است.  رسیده  انجام  به  قرآن 
یک  لوازم  حداقل  و  معیارها  باید  خواندن  این 
سایر  باشد.  داشته  همراه  به  را  طبیعی  خواندن 

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 در مهارت های پایه و اصلِی یادگیری قرآن برطرف 
می شود. اما اگر مهارت های اولیه، کم و بیش به دست آمده باشد، ولی این رفتار خوب اتفاق نیفتد اوالً 
به تدریج مهارت های کسب شده 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 هر دانش آموز بخواهید که هر کدام، یک یا دو جمله از آیات صفحات 208 
تا 213 قرآن کریم را در کالس بخواند1. ضمن ارزشیابی توانایی ایشان، اشکاالت احتمالی آنها را نیز 
به روشی که در بخش کلیات همین کتاب آمده است، برطرف کنید. بسیار خوب است در صورتی که 
آیه ای را که دانش آموز خوانده  دارای کلمات، ترکیب ها و عبارات ساده است، همزمان معنای آنها را 

نیز از او بپرسید.
ب( در تمرین دوم »انس با قرآن در خانه« تعدادی از عبارات قرآنی همان درس آمده است، که 
با توجه به آموخته های دانش آموزان قابل ترجمه است. از دانش آموزان بخواهید در خانه، ترجمٔه این 

1ــ سعی کنید همیشه حداقل به تعداد هر میز یک قرآن کامل،  در کالس داشته باشید. معموالً 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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تا زمانی که دانش آموزان کلمات  یا کتبی  بدیهی است در پرسش های شفاهی  عبارات را کامل کنند. 
ترجمه شده در ذیل این عبارات را نخوانده اند، انتظار نمی رود که معنای آنها را به خاطر بسپارند و نباید 

از این کلمات از آنها پرسش شود.
از هر دانش آموز بخواهید که ابتدا یکی از عبارات قرآنی این تمرین و سپس معنای آن را بخواند. 
در صورت نیاز خواندن متن عبارت یا ترجمٔه آن تصحیح می شود. خوب است پس از خواندن ترجمٔه 
عبارت، معنای برخی از ترکیب های همان عبارت را نیز از همان دانش آموز به طور شفاهی سؤال کنید؛ 

مثالً از عبارت دوم معنای »هَُو الَّذی« و از عبارت پنجم معنای »َخلََق اللُّٰه« را پرسش کنید.
قّوت ها  با  نیز  و  می شود  محسوب  دانش آموزان  همٔه  برای  تمرین  نوعی  پرسش هایی  چنین 
ارائه  توضیحات ضروری  نیاز  در صورت  و  شده  آشنا  بیشتر  دانش آموزان  احتمالی  و ضعف های 

می شود.
یا عبارت ساده از  این فعالیت، از دانش آموزان خواسته شده است حداقل دو ترکیب  ج( در 
صفحٔه 212 قرآن کریم را انتخاب کرده و همراه با معنای آنها بنویسند. برخی از این موارد به شرح زیر 

است:
 ،  ، 

آیات،  به کارگیری آموخته ها در معنا کردن  تمرین درک معنا و  بر  این فعالیت، عالوه  از  هدف 
آموختن و یادگیری آن رفتار صحیح است که هر وقت قرآن می خوانیم، دقت کنیم تا معنای آیات را 

بفهمیم. بدیهی است که این هدف ارزشمند با مداومت و به تدریج حاصل می شود.
از  قرآنی  پیام  انتخاب خود یک  به  که  است  دانش آموزان خواسته شده  از  فعالیت  این  در  د( 
صفحٔه 213 انتخاب کنند. این فعالیت نیز عالوه بر هدف خاصی که دارد، هدف عمومی آموزش قرآن، 

یعنی خواندن و فهمیدن را نیز تعقیب می کند.
دورٔه  در  قرآنی،  پیام های  از  توجهی  قابل  تعداد  و  آن  ویژگی های  قرآنی،  پیام  با  دانش آموزان 
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 تعدادی 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 

جّذاب، 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؟!

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

هر  آغاز  در  شد  بیان  قبالً  که  همان طور 
 10 مدت  در  قبل  جلسٔه  آموخته های  جلسه، 
این  می شود.  ارزشیابی  و  پرسش  دقیقه   15 تا 
با  »انس  تکلیف  بخش های  محور  بر  پرسش 
هر  می گیرد.  صورت  قبل  جلسٔه  درخانه«  قرآن 
دانش آموز یک یا دو جمله از تکلیف »الف« را 
می خواند و بهتر است همزمان توانایی قرائت و 

مفاهیم )درک معنا( را ارزیابی  کنیم.
برای مثال، یک جمله از قرآن را می خواند 
سپس از او سؤال می کنیم آیا در این جمله، کلمه یا 
ترکیبی را می توانی معنا کنی؟ یا معنای یک جمله را 

که دانش آموز خوانده است از او سؤال می کنیم.
تمرین »ب« نیز به روش توضیح داده شده 

انجام  هم  با  کردن  معنا  و  خواندن  طبیعی  به طور  نیز  تمرین  این  در  می شود.  پرسش  قبل،  جلسٔه  در 
می شود. همچنین می توان از برخی از کلمات یا ترکیب های بخش مفاهیم از آنها سؤال کرد.

دانش آموزانی که قسمت »ج« و »د«  انس با قرآن در خانه را انجام داده اند تشویق شده و امتیاز 
مثبت می گیرند، اما اگر دانش آموزی این قسمت ها را انجام نداده است نمره ای از او کسر نمی شود. از 
این رو، سؤال از این دو قسمت به صورت »مثبت« و تشویقی در ارزشیابی مستمر تأثیرگذار است، اما 

در ارزشیابی پایانی از این دو قسمت سؤالی داده نمی شود.

روش تدریس قرائت آیات جلسۀ دوم

آیات صفحٔه 215 قرآن کامل مانند دو صفحٔه جلسٔه اول، به صورت پیش قرائت، تمرین با لوح 
فشرده، فردخوانی و رفع اشکاالت جمعی و فردی، تدریس و تمرین می شود.

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

ٰمٰوِت وا النَّداَمَة             َرَاُو الَعذاَب             ِفی السَّ َاَسرُّ       اَلفَتَدت     
2ــ دقت در خواندن کلماتی مانند:  یُحیے ← یُحیی ،  ءآللُّٰه  ←  آللُّٰه

به مواضعی که می توان وقف کرد ولی فاقد عالمت وقف  نیازاشاره  3ــ پرسش و در صورت 
است؛ مانند: 

…ِرزٍق دوِر  … ِفی الصُّ …َرِبّکُم  …یُمیُت  …َحقٌّ  …ِبالِقسِط 
…َاکبََر مآِء  … ِفی السَّ …ُشهوًدا  …َعَمٍل  …ُقرءاٍن  …َشأٍن 

4ــ توجه به تلّفظ حروف خاص عربی با دقت و پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده.

روش تدریس بخش مفاهیم

فعالیت اول: این فعالیت را طی مراحل 
زیر انجام می دهیم.

تقسیم  از  پس  جدول:  تکمیل  1ــ 
آنها  از  نفره  سه  یا   دو  گروه های  به  دانش آموزان 
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 کنند.
تکمیل  از  پس  تمرین:  و  تصحیح  2ــ 
به روش های  می توان  دانش آموزان،  توسط  جدول 
مختلفی معنای کلمات را تمرین و تصحیح کرد. برای 
مثال، از هر گروه، یک دانش آموز، یک کلمه را همراه 

با معنای آن می خواند و بقیه گوش می دهند. در صورت اشتباه، سایر دانش آموزان آن را تصحیح می کنند. 
همچنین معلم می تواند خودش کلمه را بخواند و دانش آموزان به طور دسته جمعی معنای آن را بگویند.

در انجام این مرحله دقت کنید کار به صورتی پیش رود که اگر دانش آموزی معنای کلمه ای را اشتباه 
نوشته است، متوجه اشتباه خود شده و معنا را تصحیح کند. از این رو، توصیه می شود، دانش آموزان از 
مداد و پاک کن استفاده کنند و در کالس حتماً پاسخ بخش های مختلف را قبل از بیان عمومی آن، در کتاب 
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خود بنویسند و سپس در صورت نیاز تصحیح کنند.
از  به کار  می رود،  فارسی  در  آن  هم خانواده های  که  کلمه ای  خواندن  هنگام  است  مناسب 
دانش آموزان خواست که آن هم خانواده ها را بگویند؛ مثالً در همین جدول پرسش از هم خانواده های 

کلمات زیر مناسب است.
هادی، َمهدی، َمهدوی، هدایت 	← هُـًدی، هُدیٰ 

وعده، َموعود، میعاد  ← َوعد 
کَثیر، تکثیر  ← َاکثَر 

َوعظ، واعظ  ← َموِعظَة 
ارحم الراحمین، مرحمت، مرحوم، رحیم، رحمان  ← َرحَمة 

فعالیت دوم: این فعالیت نیز توسط خود دانش آموزان به طور گروهی انجام شده، قسمت های 
خالی تکمیل و آن گاه برای کالس خوانده می شود. 

فعالیت سوم: این فعالیت نیز مانند فعالیت های قبلی 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 گونه ترکیب ها حلقٔه واسط میان ترجمٔه تک کلمه و ترجمٔه عبارات کامل قرآنی است. از این رو، 
باید با دقت کامل انجام شود تا قرآن آموزان به تدریج برخی از نکات را که در ترجمٔه عبارات قرآنی پیش 

می آید بیاموزند. 
در هنگام خواندن انفرادی برای کالس، ابتدا متن ترکیب قرآنی خوانده می شود؛ سپس ترجمٔه 

آن. از این رو نباید به خواندن ترجمٔه تنها، بسنده شود.
در ترجمٔه این ترکیب ها دو توضیح زیر مفید است.

1ــ در ترجمٔه ترکیب هایی که به صورت مضاف و مضاف الیه است باید به کسرٔه بعد از اسم اول 
توجه شود و اگر دانش آموزان این کسره را به کار نمی برند برای آنها توضیح داده شود؛ مانند: 

وعدٔه خدا، بیشتِر آنها.
2ــ همان طور که می دانید اسم هایی که تنوین دارند، عموماً »نکره« می باشند و در ترجمه همراه با 

»ی« نکره معنا می شوند؛ مانند: موعظه ای از پروردگاِرتان، هدایت و رحمتی برای مؤمنان.
روزانٔه  و خواندن  خانه  در  قرآن  با  انس  تکلیف  انجام  کلی،  تذکرات  بر  پایان جلسه عالوه  در 

قرآن  کریم را به دانش آموزان توصیه می کنیم.
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انس با قرآن در خانه

جلسٔه  اولین  آغاز  در  دادید،  انجام  قبل  جلسٔه  خانه«  در  قرآن  با  »انس  در  آنچه  مطابق  الف( 
درس دوم، ضمن تشویق و ترغیب دانش آموزان در انجام این تکلیف، از قرائت آیات درس و نیز آیات 

صفحات 214 تا 219 پرسش کرده و برای هر یک نمره و امتیازی منظور می کنید.
ب( این تمرین نیز به روش جلسٔه قبل با پرسش از دانش آموزان حل می شود.

ج( برخی از ترکیب های سادٔه صفحٔه 218 قرآن کریم
 ،  ،  ،  ،  ،  ،

،          ،
د( برخی از پیام های قرآنی از صفحٔه 216 قرآن کریم

قطعاً همٔه عزت برای )از آِن( خداست. َة ِللِّٰه َجمیًعا:   1ــ ِانَّ الِعزَّ
میُع الَعلیُم:  او شنوای داناست. 2ــ هَُو السَّ

او بی نیاز است. 3ــ هَُو الَغِنُّی:  
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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

برخی  رعایت  به  آنان  برانگیختن  3ــ 
آداب تالوت قرآن

روش تدریس

از  یکی  توسط  درس  متن  قرائت  1ــ 
دانش آموزان 

دبیر دربارٔه اصطالحات  2ــ توضیحات 
و عبارت ها

3ــ تمرین عملی دربارهٔ بندهای اول و سوم آداب ظاهری، در صورت نیاز 
4ــ تأکید بر آداب باطنی تالوت قرآن.

نمونۀ سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

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

هر  در  که  منابعی  بر  مباحث شناخت عالوه  دربارٔه  بیشتر  اطالعات  برای کسب  محترم  دبیران 
قسمت به طور خاص مشخص شده است، به منابع زیر نیز می توانند مراجعه کنند.

1ــ تفسیر نمونه 2ــ تفسیر نور 3ــ مجلٔه رشد آموزش قرآن کریم، 4ــ مجلٔه بشارت.
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پرسش و ارزشیابی

ابتدا به روش جلسٔه قبل، به مدت ده تا پانزده دقیقه از مطالب »انس با قرآن در خانه« جلسٔه قبل 
ارزشیابی به عمل می آید. سپس بخش های مختلف این جلسه تدریس و تمرین می شود. این ارزشیابی در 
آغاز همٔه جلسات از مطالب جلسٔه قبل به عمل می آید و بر اساس آن، توانایی دانش آموزان ارزیابی شده و 

به منظور ارزشیابی مستمر، برای هر دانش آموز نمره یا امتیاز خاص، اختصاص می یابد.

روش تدریس قرائت

براساس  درس  این  قرائت  تمرین  و  تدریس 
در  آیات  قرائت  پیش  مراحل  طی  قبل،  درس  روش 
گروه ها، تمرین با لوح فشرده، رفع اشکاالت عمومی، 

فردخوانی و رفع اشکاالت فردی انجام می شود.
تذکرات خاص قرائت:

1ــ تأکید بر بیان کامل حروف مشّدد به ویژه 
اتصال  اثر  در  که  مواردی  و  پی درپی  تشدیدهای 
پیش  تشدید  به  ناخوانا  حروف  از  قبل  حرکت 

می آید؛ مانند:
ِیّئاُت َعّنۤی تُه لََیقولَنَّ َذَهَب السَّ بَعَد َضّراَۤء َمسَّ

2ــ توجه به حروف ناخوانا به ویژه مواردی 
که باید حرکت قبل از حروف ناخوانا، به بعد از آنها 
وصل شود، همچنین الف و یاء ناخوانا بعد از تنوین 

ـًـ ی(؛ مانند ترکیب های زیر: ـًــ ا ،  ـ )ـ
ِلٰحِت، ُاولٰۤـِئَك ی، ِاالَّ الَّذیَن َصبَروا َو َعِملُوا الصّٰ فََمِن اهَتدٰی ،  َواتَِّبـع، یَُمِتّعکُم َمتاًعا َحَسنًا ِالٰیۤ َاَجٍل ُمَسمًّ

روش تدریس ردس دوم

جلسۀ  اول
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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 هموار شدن درک و فهم عبارات قرآن. 

مانند وقف بر کلمات:
…ِالَیِه  …ءایٰـُتـه و  …ِبَخیٍر  …ِبُضٍرّ 

…ِفی االَرِض …تََولَّوا  …ُمَسمًّی  … َحَسنًا 
… َمعدوَدٍة  …بَعِد الَموِت  …َعلَی المآِء  …َایّاٍم 

…ِالَیَك  تهُ  …َمسَّ …ِمنهُ  …َرحَمةً 
… کَنٌز …َصدُركَ 

4ــ توجه به تلفظ حروف خاص عربی با 
دقت و پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده.

روش تدریس مفاهیم )درک معنا(
روش کلی تدریس مفاهیم، در بخش اول 
تفصیل  به  اول  درس  در  نیز  و  )کلیات(  کتاب 
بیان شد. از این درس به بعد، این مطالب تکرار 
نکات  بیان  به  فعالیت  هر  در  فقط  و  نمی شود 

ضروری اکتفا می گردد.
ابتدا  دانش آموز  هر  اول:  فعالیت 
در  را  جدول  باالی  کلمات  انفرادی  به صورت 
آنها در جدول قرار داده،  مقابل کلمات مناسب 
آن گاه با هم گروه خود مقایسه می کند. سپس از 
معنای  با  همراه  را  کلمه  یک  نفر،  یک  گروه  هر 
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.

فعالیت دوم: معنای هر ترکیب توسط هر دانش آموز به صورت انفرادی در کتاب خودش نوشته 
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می شود و سپس با هم گروه خود مقایسه می کند؛ آن گاه هر ترکیب توسط یک دانش آموز همراه با 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 خواهیم این ترکیب ها را 
تجزیه کنند و معنای هر جزء  را بگویند. مثالً می پرسیم: ترکیب »جاَءکُم« یا »َرِبّکُم« از چند کلمه تشکیل 

شده و هر کدام به چه معناست. برخی نکات دربارٔه ترکیب ها به شرح زیر است:
1ــ »ِمن« هم »از« و هم »از سوی« معنا می شود که با توجه به سایر کلمات عبارت متوجه می شویم 

که کدام معنا را باید به کار برد.
البته  برد؛  به کار  را  یکی  تناسب  به  باید  که  است،  »به سوی«  یا  »به«  معنای  به  نیز  »ِالٰی«  2ــ 

دانش آموزان از هر کدام استفاده کنند، صحیح است.
فعالیت سوم: دانش آموزان با استفاده از الگوی ارائه شده، به راحتی فعالیت را انجام می دهند. 
توجه داشته باشید که در ترکیب »َعلٰی + هُم« ضمیر »هُم« به »ِهم« تبدیل می شود؛ یعنی می شود: »َعَلَیِهم« 

و نه »َعلَیُهم«.
در پایان جلسه، خواندن روزانٔه قرآن و انجام تکلیف »انس با قرآن در خانه« یادآوری می شود.

انس با قرآن در خانه

بررسی این بخش به روش  درس های قبل در آغاز جلسٔه بعد انجام می شود، برخی از توضیحات 
الزم به شرح زیر است:

1ــ برخی از ترکیب ها یا عبارات ساده از صفحٔه 223 قرآن کریم عبارت اند از:
  ،  َو لِٰکنَّ َاکثََر الّناِس   ،  َعلٰی َرِبِّهم  ،   

ٰ
ال ِالٰهَ ِااّل هَُو   ،  َاعمالَُهم  ،  فیها  ،   ِفی اآلِخَرِة، ِمن َرِبّـه

َاال لَعَنُة اللّٰه َعلَی الظّاِلمیَن   ،   َوهُم ِباآلِخَرِة هُم کاِفروَن
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2ــ برخی از پیام های قرآنی صفحٔه 221 قرآن کریم:

و او بسیار آمرزندهٔ مهربان است.  : الف( 

و او بهترین قضاوت کننده است.  : ب( 

جز خدا را نپرستید.  : ج( 

و از پروردگارتان آمرزش بخواهید و به سوی او بازگردید.  : د( 

به سوی خداست بازگشت شما.  : هـ( 

او بر هر چیز تواناست.   : و( 

او به درون سینه ها داناست.  : ز( 
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جلسۀ  دوم

پس از پرسش و ارزشیابی از مطالب »انس با قرآن در خانه« جلسٔه قبل، مطالب این جلسه تدریس و 
تمرین می شود.

لوح  با  تمرین  قرائت،  پیش  به صورت  کامل  قرآن   227 صفحٔه  آیات  قرائت:  تدریس  الف( 
فشرده، فردخوانی و رفع اشکاالت جمعی و فردی تدریس و تمرین می شود.

تذکرات خاص قرائت:
یٰـَقوِم اعبُُدوا   اللَّٰه 1ــ دقت در اتصال کلماتی مانند: یٰـنوُح اهِبط  

2ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است برای کوتاه خواندن عبارات، مانند: 
…َقوِلَك …ِببَِیَّنٍة  … ِمدراًرا  …ِالَیِه  …اللّٰهَ  …ِالَیَك  …ِبَك 

3ــ توجه به کلماتی که بعد از واو آخر آنها الف ناخواناست )…وا(؛ مانند:
َوالتَـَتـَولَّوا یٰـَقوِم اسَتغِفروا 
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4ــ توجه به تلفظ حروف خاص عربی با 
دقت و پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده.

مفاهیم  بخش  مفاهیم:  تدریس  ب( 
جلسٔه دوم به روش قبل تدریس می شود. برخی 

از توضیحات الزم به شرح زیر است:
فعالیت اول: جدول کلمات: 

1ــ پرسش از کلمات هم خانوادهٔ سه کلمٔه 
»قاَل«، »ُاعبُدوا« و »التَعِقلوَن« مفید است.

2ــ همان طور که می دانید کلمٔه »َاخ« در 
هنگامی که به کلمٔه دیگری اضافه می شود به سه 
نصب(  )حالت  َاخا  رفع(،  )حالت  َاخو  صورت 
این رو،  از  می رود.  به کار  َجّر(  )حالت  َاخی  و 
معنای  به  همه  و  آمده  در جدول  کلمه  چهار  هر 
»برادر« هستند. این توضیح برای شماست 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.

با یکدیگر مقایسه می کنند.  فعالیت دوم: قرآن آموزان به روش قبل عبارات را معنا کرده 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 »ِالٰی« به صورت »به سوی« معنا می شود.

2ــ غالباً اسمی که به ضمیر »ی« اضافه شده است، اگر منادٰی واقع شود، ضمیر »ی« به صورت 
. گاهی نیز حرف منادی )یا( حذف می شود؛  کسره می  آید، مانند: یا + َرّب + ی ← یا َربّی ← یا َرِبّ

مانند: َرِبّ = َربّی = یا َربّی. در ترکیب پنجم این حالت در »یا َقوِم« پیش آمده است.
در پایان جلسه، دانش آموزان به خواندن روزانٔه قرآن کریم و انجام تکلیف »انس با قرآن در خانه« 

تشویق و ترغیب می شوند.
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تذکرات انس با قرآن در خانه

انجام  که  افرادی  می کنیم.  پرسش  دانش آموزان  از  تکلیف  این  دربارٔه  بعد،  جلسٔه  آغاز  در 
داده اند، تشویق شده و سایر دانش آموزان هم به انجام آن ترغیب می شوند. طی چند دقیقه هر چهار 
قسمت این تمرین با پرسش از دانش آموزان حل شده و توانایی ایشان نیز ارزشیابی می شود. برخی از 

توضیحات به شرح زیر است:
1ــ برخی از ترکیب ها و عبارات سادٔه صفحٔه 229 قرآن کریم:

قال یٰـَقوِم   ،  ِمن َربّی   ،  ِمَن اللِّٰه   ،  فی َارِض اللِّٰه   ،  قاَل َسالمٌ   ،  ِالٰی َقوِم لوٍط  ، 
2ــ برخی از پیام های قرآنی از صفحٔه 228 قرآن کریم:

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.  :

قطعاً پروردگار من نزدیک و پاسخ دهنده )هر درخواستی( است.  :
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کنعان، پسر نوح

اهداف

برخی  با  دانش آموزان  کردن  آشنا  1ــ 
چهره های خوب و بد در قرآن

2ــ آشنا کردن آنان با »کنعان« به عنوان 
شخصیتی منفی در قرآن

ترجمٔه  با  آموزان  دانش   کردن  آشنا  3ــ 
برخی از آیات

روش تدریس

1ــ روخوانی متن درس
2ــ گفت وگو دربارٔه موضوع درس

3ــ دانش آموزان می توانند این درس را به صورت نمایش در کالس اجرا کنند.

نمونه سؤاالت 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؟
4ــ برخی از اشعاری را که دربارهٔ حضرت نوح و کنعان آمده است، گردآوری کنید.
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روش تدریس ردس سوم

جلسۀ  اول

پرسش و ارزشیابی 

به شیؤه جلسات قبل

روش تدریس قرائت

کـریـم  قـرآن   235 و   234 صفحـه  آیـات 
به صورت پیش قرائت، تمرین  براساس روش کلی 
با لوح فشرده، فردخوانی و رفع اشکاالت جمعی و 

فردی تدریس و تمرین می شود.
تذکرات خاص قرائت:

1ــ دقت در اتصال کلماتی مانند:
موَسی الِکٰتَب فَاخُتِلَف 

لٰوَة طََرفَِی النَّهاِر َو َاِقِم الصَّ ِالَی الَّذینَ  فَاسَتِقم 
الُیؤِمنوَن اعَملوا ُسِل  َانبآِء الرُّ وَ  اتَّبََع الَّذینَ  ِیّئاِت  یُـذِهبَن السَّ

همان طور که می دانید واو اول در کلمٔه ُاولوا ناخواناست.
2ــ دقت در خواندن کلماتی مانند: لَُیَوِفَّینَُّهم          ُاولوا          فُؤاَدَك          الۤر

همان طور که می دانید واو اول در کلمٔه ُاولوا ناخواناست.
3ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است، برای کوتاه خواندن عبارات؛ مانند:
…فیِه …بَِقیٍَّة  … َاوِلیآءَ  …َمَعَك  …ُاِمرَت  …َرِبَّك  …الِکٰتَب 

…کَوکَبًا …اِلَبیِه  …الَقَصِص  …َعَرِبیًّا  … الَحقُّ  ُسِل  …الرُّ …ِبظُلٍم 
4ــ در حالت ابتدا از کلمٔه »اعَملوا« با توجه به اینکه اولین حرکت کلمه »اعَملوا« ضمه نیست، 

الف کسره می گیرد: ِاعَملوا
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روش تدریس مفاهیم

فعالیت اول: تدریس جدول کلمات به روش جلسات قبل. می توانید از دانش آموزان، کلمات 
هم خانوادٔه برخی از کلمات جدول مانند »َغیب، ُاۡعبُُد، تَعَملوَن، َانَزلنا، تََوکَّل و …« را سؤال کنید.

پاورقی آمده  انجام می شود. توضیحات الزم در  به روش قبل  نیز  این فعالیت  فعالیت دوم: 
است. خوب است بدانید هرگاه قبل از »ما« یکی از حروف جاّره مانند »ِمن، فی، َعن، ِلـ و …« بیاید، 
»ما« به صورت »آنچه« معنا می شود. اگر دانش آموزان می توانند این موضوع را دریافت کنند، برای آنها 

توضیح دهید.

انس با قرآن در خانه

برخی از توضیحات ضروری:
هو« یا کلماتی شبیه آنها به کار می رود، در فارسی این کلمات جلوتر از  1ــ در عبارتی که »جمیعاً« یا »کُـلُـّ

ه و: همٔه کارها. کلمات قبل از آنها معنا می شود؛ مانند: ِالَیکُم َجمیًعا: به سوی همٔه شما؛ االَمُر کُـلُـّ
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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 »َعن« آمده است )َعّما = َعن + ما( به صورت 
»آنچه« معنا می شود. اما ممکن است دانش آموزان 
اولین »ما« را به صورت »آنچه« یا »نه، نیست« معنا 
اجزای  دیگر  از  می توانند  را  درست  شکل  کنند. 

جمله متوجه شوند. 
کلمٔه  از  قبل  ـ  «  »  ِب حرف  جمله،  این  در 
»غاِفل« نیز به کار رفته است. این حرف که به آن »باء 
به کار  منفی  جمله های  در  گاهی  می گویند،  زائده« 
در  اما  می کند؛  تأکید  را  جمله  معنای  و  می رود 
بُح ِبَقریٍب«  فارسی معنا نمی شود. مانند: »َالَیَس الصُّ

هود ــ 81، یعنی: آیا صبح نزدیک نیست؟ ضمناً می تواند این حرف نشانه ای باشد که »ما« نافیه است؛ 
َك ِبَمجنوٍن« قلم ــ ٢، یعنی »و تو به سبب نعمت پروردگارت مجنون نیستی«. ّـِ مانند: »َو ما َانَت ِبِنعَمِة َرب

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 بیان کنید. ارائه این گونه از مطالب 

به طور کامل یا در همٔه  موارد، برای دانش آموزان ضرورتی ندارد.
3ــ برخی از ترکیب ها و عبارات ساده از صفحٔه 237 قرآن کریم:

  ،    ،  ،   ،    ، 
4ــ پیام های قرآنی از صفحٔه 234 قرآن کریم:

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 بردبار و شکیبا باش که خدا پاداش نیکوکاران را از بین نمی برد.
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پرسش و ارزشیابی 

به شیؤه جلسات قبل

روش تدریس قرائت

به صورت  کامل  قرآن   240 صفحٔه  آیات 
پیش قرائت، تمرین با لوح فشرده، فردخوانی و رفع 
اشکاالت جمعی و فردی تدریس و تمرین می شود.

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

جِن  یٰصاِحبَِی الِسّ
َاِم اللُّٰه الواِحُد الَقّهاُر 

ٰذِلَك الّدیُن الَقِیّمُ  ِاِن الُحکمُ 
فََتأکُُل الطَّیُر ا اآلَخرُ  َو َامَّ

ِمنُهَما اذکُرنی  ُقِضَی االَمُر الَّذی 
جِن ِفی الِسّ یٰطنُ  ُه الشَّ ـٰ فَاَنس

2ــ دقت در خواندن کلماتی مانند: 
ءاباُۤؤکُم ُرءیٰـیَ  قوَن   ُمَتَفِرّ ءاباۤء ی 

3ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است، برای کوتاه خواندن عبارات؛ مانند: 
… الَقِیُّم …َاسمآًء ← َاسماۤءا  …خیرٌ  جِن  …الِسّ …الّناِس 
…ُرءیَٰی …ِعجاٌف     … ُخضٍر  …ِسماٍن  …َرِبَّك  …فَُیصلَُب 

4ــ در صورت ابتدا کردن از کلمه »اذکُرنی« با توجه به اینکه اولین حرکت این کلمه ضمه است، 
الف ضمه می گیرد: ُاذکُرنی

جلسۀ  دوم
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روش تدریس مفاهیم

فعالیت اول: به روش معمول جدول کلمات تدریس و تمرین می شود. دانش آموزان می توانند 
کلمات هم خانوادهٔ بعضی از کلمات جدول مانند: »یَشکُروَن، واِحد، ءاباء، فَضل« را حدس بزنند.

فعالیت دوم: 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.

به صورت  ترکیب  این  یعنی  است  »صفت«  پنجم  ترکیب  در  »الواِحُد«  می دانید  که  همان طور 
»خدای یگانه« معنا می شود و نه به صورت »خدا یگانه است«. اگر دانش آموزان به صورت اخیر ترجمه 

کردند غلط محسوب نمی شود ولی برای آنها شکل صحیح آن توضیح داده می شود.
مطابق معمول در پایان کالس، دانش آموزان را به خواندن روزانٔه قرآن کریم و انجام تکلیف »انس 

با قرآن در خانه« تشویق و ترغیب کنید.
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تذکرات انس با قرآن در خانه

دانش آموزان  توانایی  هم  خانه،  در  قرآن  با  انس  تکلیف  از  پرسش  ضمن  جلسه  هر  آغاز  در 
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:
1ــ بعضی از ترکیب ها و عبارات سادٔه صفحٔه 242 قرآن کریم:

 ،  ،

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

خدا بهترین نگه دارنده و مهربان ترین مهربانان است.  :

هیچ حکم و فرمانی نیست جز از سوی خدا.  :

فقط بر او توکّل کردم )می کنم(.  :
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مسابقات قرآنی

اهداف

1ــ آشنایی دانش آموزان با مسابقات قرآنی 
در  شرکت  به  دانش آموزان  تشویق  ٢ــ 

مسابقات قرآنی در مدرسه 
از  ملی  غرور  احساس  برانگیختن  ٣ــ 
قاریان  توسط  قرآنی  مسابقات  در  افتخار  کسب 

ایرانی

روش تدریس

1ــ روخوانی متن
٢ــ معرفی مسابقات قرآنی ایران و سایر کشورها

٣ــ معرفی انواع مسابقات حفظ، قرائت و مفاهیم
4ــ تشویق دانش آموزان به شرکت در مسابقات مدرسه و تعیین نمرٔه تشویقی برای شرکت کنندگان

نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

1ــ مسابقات قرآنی مدرسه در چه تاریخی انجام می شود و محتوای آن چیست؟ 
٢ــ مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسالمی در چه تاریخی و در چه محلی انجام می شود؟ 
٣ــ در سال گذشته، در مسابقات بین المللی ایران، در رشته های حفظ، قرائت و مفاهیم چه کسانی 

مقام اول را به دست آوردند؟ 
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پرسش و ارزشیابی 

به شیؤه جلسات قبل 

روش تدریس قرائت 

براساس  کامل  قرآن   ٢٤٦ صفحٔه  آیات 
روش کلی به صورت پیش قرائت، تمرین با لوح 
و  جمعی  اشکاالت  رفع  و  فردخوانی  فشرده، 

فردی تدریس و تمرین می شود. 

روش تدریس ردس چهارم

جلسۀ  اول

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

یٰـبَِنیَّ اذهَبوا         ِاالَّ الَقوُم  الٰکِفروَن        
رُّ         لََنا الَکیَل  َو َاهلََنا الضُّ

قیَن          فََصلَِت العیُر       یَجِزی الُمَتَصِدّ
فَارتَـدَّ     یٰۤـاَبانَا اسَتغِفر      قاَل ادُخلوا

سوا          َوال تَایـئَسوا        الیَایئَُس ٢ــ دقت در خواندن کلماتی مانند: فََتَحسَّ
ّیے  ـٔیَن        َوأتونی        ُرءیَٰی        ِمَن البَدِو       وَ  لِ ءاثَـَرَك       لَٰخِط
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٣ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است، برای کوتاه خواندن عبارات؛ مانند: 
رُّ … الضُّ … الَعزیزُ  …َعلَیِه  … َاخیِه 

… العیُر  … الَکیَل  ٰـٍة  … ُمزجـ
… قبُل  … الَعرِش  … یوُسَف   

ٰ
… َوجِهه … البَشیرُ 

… الَغیِب … ُمسِلًما  … الُملِك  … البَدِو  جِن  … الِسّ
٤ــ توجه به تلفظ حروف خاص عربی با دقت و پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده، به ویژه 

تلفظ »ح« در کلمات زیر: 
ریَح ِحمینَ  َارَحُم الرّٰ الُمحِسنینَ  َروِح  سوا  فَـَتَحسَّ

ِلحیَن وَ   َالِحقنی ِبالصّٰ الَحکیمُ  َاحَسنَ  َحقًّا  حیمُ  الـرَّ
َحَرصَت نوحیِه 

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 مقایسٔه 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 کنار صفحٔه ٣٤ کتاب درسی دانش آموزان 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؛ مانند: 
َوحَده و ِبَحوِل  ُسبحانَ  َاَحدٌ  الَحمدُ  حیِم  حٰمِن الـرَّ الـرَّ

روش تدریس مفاهیم 

گروهی  یا  فردی  به صورت  ابتدا  دانش آموزان  توسط  معمول  روش  به  جدول  اول:  فعالیت 
تکمیل شده و سپس معنای کلمات را با دوستان هم گروه خود مقایسه می کنند. آن گاه هر کلمه با معنای 
آن توسط یک دانش آموز خوانده و در صورت نیاز تصحیح می شود. معلم نیز می تواند به روش هایی که 
در بخش کلیات بیان شد، چندبار با پرسش از دانش آموزان معنای کلمات جدول را تمرین کند. ضمناً 
خوب است کلمات هم خانوادٔه برخی از کلمات جدول مانند: »جاِهل، قالوا، ُمحِسن و َغفور« را نیز از 

دانش آموزان سؤال کنید. 
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دربارٔه  توضیحات  برخی  دوم:  فعالیت 
ترجمٔه ترکیب ها:

به  »َا«  استفهام  حرف  با  دوم  عبارت  ١ــ 
تأکید  معنای »آیا« شروع شده؛ پس از آن، حرف 
« آمده است. در پاورقی توضیح داده شده در  »ِانَّ
« شروع می شود، غالباً حرف تأکید  جمالتی که با »ِانَّ
»لَـ« نیز می آید، اما در فارسی الزم نیست آن را معنا 
کرد. نکتٔه دیگر آنکه در این جمله، ضمیر »َانَت« 
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 
تأکید  که  »همان«  کلماتی چون  از  یا  و  نکرد  معنا 
را می رساند، استفاده کرد. بیان این مطالب برای 
عبارت  نتیجه  در  نیست.  ضروری  دانش آموزان 

به صورت »آیا قطعاً تو یوسف هستی« یا »آیا قطعاً تو همان یوسف هستی« معنا می شود. 
٢ــ همان طور که در ترجمٔه عبارت دوم از 
فعل ربط »هستی« استفاده شد، در ترجمٔه عبارت 

ششم نیز از فعل ربط »است« استفاده می شود. 
فعالیت سوم و چهارم: این دو فعالیت 
مربوط به نشانه های جمع سالم مذکر است. نشانٔه 
اول از این دو نشانه، در فارسی نیز به کار می رود؛ 
ظالمین،  مؤمنین،  مسلمین،  معلّمین،  نند:  ما
با  دانش آموزان  این رو  از  منافقین.  مجاهدین، 
را  آن  شکل  دو  هر  راحتی  به  و  هستند  آشنا  آن 

می آموزند. 
خوب است از آنها بخواهید برخی مثال های 

جدید نیز عالوه بر مثال های کتاب بیان کنند. 
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دو نکته:
١ــ همان طور که می دانید هر اسم مفردی را نمی توان با نشانه های »یَن، وَن« جمع بست؛ مثالً 
جمع کتاب و قلم نمی تواند »کتابین و قلمین« باشد. فقط هر اسمی که اوالً مشتق است و نه جامد و ثانیاً 

از اسم ها یا صفات افراد عاقل است، جمع مذکر سالم دارد. 
٢ــ هر اسمی که آخر آن »ین« یا »ون« دارد، لزوماً جمع سالم نیست؛ بلکه اگر این دو نشانه به 
اسمی اضافه شده باشد، آن اسم، جمع سالم است؛ مثالً کلماتی چون »شیاطین«، »َمساکین« و »َممنون« 
جمع سالم نیستند. دو کلمٔه اول جمع مکسر »شیطان« و »مسکین« و کلمٔه سوم مفرد و اسم مفعول است. 
این نکات برای اطالع بیشتر دبیران محترم ارائه شد و تا زمانی که برای دانش آموزان سؤالی پیش 
نیامده است، نیازی به بیان ندارد. اگر موردی پیش آمد، چنین توضیح می دهیم در صورتی »ین« و »ون« 

آخر کلمه عالمت جمع است که اگر آن را حذف کنیم، کلمٔه باقی مانده معنادار باشد. 
٭  ٭  ٭

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

انس با قرآن در خانه 

برخی از توضیحات ضروری به شرح زیر 
است: 

کلمٔه  به  اول  آیٔه  »ب«  قسمت  در  ١ــ 
که  همان طور  است.  شده  ختم  »جاِهلوَن« 
دانش آموزان در همین درس آموختند این کلمه 
جمع است. ولی گاهی کلمٔه جمع در فارسی مفرد 
معنا می شود. همان طور که می دانید این کلمه در 
مبتدا  چون  و  است  خبر  جاِهلون«  »َانُتم  جملٔه 
)َانُتم( جمع بوده است، خبر نیز جمع آمده است. 
ولی در چنین مواردی الزم نیست خبر را جمع 
معنا کنیم. البته اگر دانش آموزان جمع معنا کنند، 
غلط محسوب نمی شود. این گونه مسائل به تدریج 
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آموخته می شود. 
٢ــ برخی از عبارات و ترکیب های ساده و همچنین اسم های جمع مذکر سالم در صفحٔه ٢٤٩ 

قرآن عبارت است از:
 ،  ،    ،    ،    

،  ،   ،  

.
٣ــ اسم های جمع مذکر سالم از صفحٔه ٢٤٨ قرآن کریم: 

دارای »ین«: عالَمیَن )جهانیان، مردم(، ُمشِرکیَن )مشرکان(، ُمجرمین )گناه کاران(
دارای »ون«: ُمعِرضوَن )ِاعراض کنندگان، دوری کنندگان(، ُمشِرکوَن )مشرکان( 

تذکر: ممکن است دانش آموزان برخی فعل های مضارع جمع را نیز از جمله اسم های جمع 
به حساب آورند، مانند یَُمّروَن، ال یَشُعروَن، ُیؤِمنوَن. با توجه به آنکه ایشان هنوز فعل مضارع را در درس 
ـ  « شروع می شوند، غالباً فعل  ـ  « یا » ت عربی نیاموخته اند، به این توضیح بسنده کنید کلماتی که با حرف » ی

هستند و نه اسم. 
٤ــ پیام های زیبا و کوتاه قرآنی از صفحٔه ٢٤٦ قرآن کریم: 

و از رحمت خدا ناامید نشوید.    :

قطعاً خداوند به صدقه دهندگان پاداش می دهد.    :

  :

پس قطعاً خداوند پاداش نیکوکاران را از بین نمی برد. 

و او مهربان ترین مهربانان است.    :
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پرسش و ارزشیابی 

به شیؤه جلسات قبل 

تدریس قرائت 

براساس  کامل  قرآن   255 صفحٔه  آیات 
با  تمرین  قرائت،  پیش  به صورت  و  کلی  روش 
لوح فشرده، فردخوانی و رفع اشکاالت جمعی 

و فردی تدریس و تمرین می شود.

جلسۀ  دوم

 تذکرات خاص قرائت:
١ــ دقت در اتصال ترکیب هایی مانند: 

نیا َعلَی اآلِخَرِة ِمَن الظُّلُٰمِت ِالَی الّنوِر        یَسَتِحبّوَن الَحیٰوَة الدُّ
٢ــ دقت در خواندن حروف مقطعه: الۤر   ←   الف  آلم  را

٣ــ اشاره به پایان جمالتی که فاقد عالمت وقف است، برای کوتاه خواندن عبارات؛ مانند: 
ـٔایِٰتناۤ        … ِب

ٰ
… ِالَیَک       … ِالَی الّنوِر       …َعلَی اآلِخَرِة         … َسبیِل اللِّٰه       … َقوِمه

٤ــ توجه به تلفظ حروف خاص با پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده، و یادآوری تلفظ »ح« 
در آیات و کلمات این صفحه؛ مانند الَحمیِد       یَسَتِحبّوَن الَحٰیوَة        الَحکیُم

َـّرحیِم     الَحمُد      َاَحٌد     ُسبحاَن  حٰمِن ال همچنین در کلمات نماز: الـرَّ
د      َرحَمُة    الّصالحیَن  ِبَحوِل     َوحَده و      ُمَحمَّ
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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:
از  ترجمه  این  را«.  آن  کردیم  نازل  »کتاب  می شود:  اول  عبارت  کلمٔه  به  کلمه  ترجمٔه  ١ــ 
دانش آموزان قابل قبول و صحیح است. اما خوب است برای آنها توضیح دهید معموالً کلماتی که 
تنوین دارند در فارسی همراه با »ی« نکره معنا می شوند؛ یعنی می گوییم »کتابی«. همچنین هرگاه پس 
از یک اسم نکره )ِکتاٌب( فعل بیاید، معموالً بین آنها از حرف ربط »که« نیز استفاده می کنیم. به این 
ترتیب، ترجمٔه عبارت می شود: »کتابی که 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 عبارت ششم کلمٔه »َعذاٍب« را به صورت »عذابی« معنا 
کنیم؛ اما صفت آن، یعنی »َشدیٍد« نیاز نیست به صورت »سختی« معنا شود. به این ترتیب، معنای این 

ترکیب می شود: »از عذابی سخت«. 
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انتظار نمی رود که این گونه نکات را دانش آموزان رعایت کنند، اما موارد ساده را توضیح می دهیم 
تا به تدریج آنها را بیاموزند. 

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

انس با قرآن در خانه 

بررسی این بخش به روش درس های قبل 
در آغاز جلسٔه بعد انجام می شود. سعی کنید در 
قبالً  که  به روشی  و »ب«  »الف«  هر دو قسمت 
توضیح داده شد، حتی االمکان قرائت و درک 

معنا را همراه با هم پرسش و ارزشیابی کنید.
شرح  به  ضروری  توضیحات  از  برخی 

زیر است:
وجود  با  قرآنی  عبارات  از  برخی  ١ــ 
سادگی از عمق و معنای بسیار زیاد و ارزشمندی 
برخوردار است. خوب است دربارهٔ این عبارات 
به اختصار کامل با دانش آموزان گفت و گو کنید 
مانند  نمایید؛  ارائه  را  مفید  توضیحات  برخی  و 
از  دوم  عبارت  نیز  و  اول  عبارت  اول  قسمت 

بخش »ب«.
٢ــ دانش آموزان را به حفظ عباراتی که در بند فوق مورد توجه قرار گرفت، توصیه کنید. 

٣ــ برخی از ترکیب ها و عبارات سادٔه صفحات ٢5١ و ٢5٣ قرآن کریم: 
 ،      ،  

،    ،    
    ،        ،   
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٤ــ برخی از پیام های زیبای قرآنی از صفحٔه ٢5٢ قرآن کریم:

فقط خردمندان پند می گیرند.    :

سالم بر شما به خاطر آنچه که صبر و پایداری کردید.    :

چه خوب است خانٔه آخرت )برای صابران(    :

: زندگی دنیا در برابر آخرت جز کاالیی )اندک و بی ارزش( نیست. 

:  آگاه باشید فقط با یاد خدا دل ها آرامش می یابد. 
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خواندن روزانه قرآن کریم 

اهداف

١ــ آشنایی دانش آموزان با اهمیت قرائت 
قرآن روزانه نزد حضرت امام خمینی )ره(

از  برخی  با  دانش آموزان  آشنایی  ٢ــ 
ویژگی های امام خمینی )ره(

٣ــ آشنا شدن دانش آموزان با شیوه های 
مختلف قرائت روزانه قرآن 

٤ــ ایجاد عالقه به قرائت روزانٔه قرآن کریم 

روش تدریس

١ــ خواندن متن توسط یکی از دانش آموزان برای کالس
٢ــ گفت وگوی کالسی دربارٔه متن درس و شیوه های مختلف قرائت روزانٔه قرآن کریم 

فعالیت جانبی

تهیه خاطراتی از زندگی بزرگان و علمای اسالم در چگونگی قرائت روزانٔه قرآن کریم و آثار آن.
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پرسش و ارزشیابی 

به شیؤه جلسات قبل 

تدریس قرائت 

کامل  قرآن  و 260  آیات صفحات 259 
براساس روش کلی به صورت پیش قرائت، تمرین 
با لوح فشرده، فردخوانی و رفع اشکاالت جمعی 

و فردی تدریس و تمرین می شود. 

روش تدریس ردس   پنجم

جلسۀ  اول

تذکرات خاص قرائت:
١ــ دقت در اتصال کلماتی مانند: َخبیثَـِة ِن اجُتـثَّت

نیا َو ِفی اآلِخَرِة  ُیثَِبُّت اللُّٰه الَّذیَن ءاَمنوا ِبالَقوِل الثّاِبِت ِفی الَحیٰوِة الدُّ
لٰوِة  َو یُِضلُّ اللُّٰه الظِّٰلمیَن         ِلِعباِدَی الَّذیَن        َو ارُزقُهم        َرِبّ اجَعلنی ُمقیَم الصَّ

٢ــ دقت در خواندن کلماتی مانند: تُؤتی         تََمتَّعوا       َعالِنـَیـًة          یأِتَی         دآِئـبَیِن 
ُرهُم  تی         یُـَؤِخّ یَـّ َُّهنَّ َاضلَلَن           ُذِرّ َبِنیَّ          ِان

٣ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است، برای کوتاه خواندن عبارات؛ مانند: 
لٰوَة     … ِللّناِس       … َخبیثٍَة            … الثّاِبِت             … کُفًرا         … َانداًدا        … الصَّ

… َعالنَیًة       … یَومٌ               … مآًء ← مآءا      … الُفلَك      … ِابراهیُم       … ءاِمنًا   



٨١

تی            … َزرٍع      یَـّ … ُذِرّ
  … ِالَیِهم             … الثََّمراِت      

لٰوِة  … َشی ٍء               … ُمقیَم الصَّ
… َو ِللُمؤِمنیَن      … غاِفاًل 

٤ــ توجه به تلفظ حروف خاص عربی با 
پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده، و یادآوری 

تلفظ »ح« 
5ــ جلب توجه دانش آموزان به تلفظ »ع« 
به پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده و توضیح 
ساده و کوتاه، همان گونه که در کنار صفحٔه 49 

کتاب دانش آموز آمده است. 
صفحات:  این  در  عین  دارای  کلمات 
بَیعٌ  عالِنـَیـةً  تََمتَّعوا  َجَعلوا  لََعلَُّهم 

عاِۤء   فَاجَعل     نُعِلُن      لََسمیُع الدُّ تَِبَعنی  نَعبُدَ  َرِبّ اجَعل  تَـُعّدوا 
روش تدریس تلفظ حرف »ع«: توضیح تلفظ عین به صورت سؤال و جواب و مقایسٔه حالت 
فارسی با عربی و نمایش تلفظ آن انجام می شود. از قواعد و اصطالحات تجویدی متعارف در کالس ها 
و مجالس قرائت، مانند بیان مخارج و صفات حروف و شرح و توضیح آنها جّدًا پرهیز شود، و از وقت 

کالس برای کارهای ضروری آموزش قرآن استفاده شود. 

آموزش مفاهیم  

فعالیت اول: به روش دروس قبل انجام می شود. خوب است کلمات هم خانوادٔه »َحمد، َسمیع 
و مؤمن« را از دانش آموزان پرسش کنید. 

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: 

١ــ ِلـواِلـَدیَّ = ِلـ + واِلـَدی + ی. »واِلَدی« در واقع »واِلَدیِن« و به معنای »پدر و مادر« بوده که 
به دلیل اضافه شدن به ضمیر »ی« حرف »ِن« حذف شده است و پس از ادغام، این مضاف و مضاف الیه 
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ـ  « نیز به معنای »برای« است که در مجموع  «؛ یعنی »پدر و مادرم« درآمده است. »  ِل به صورت »واِلَدیَّ
می شود »برای پدر و مادرم«. 

این توضیحات، ویژٔه دبیر محترم است و بیان آنها برای دانش آموزان ضرورتی ندارد. همین که 
« به معنای »پدر و مادرم« است، کافی است.  دانش آموزان بیاموزند »واِلَدیَّ

ة« مفرد و به معنای »فرزند« یا »نسل« است؛ اما عموماً  یَـّ ٢ــ در ترکیب ششم هرچند کلمٔه »ُذِرّ
یا »از  به صورت اسم جمع معنا می شود. از این رو، این ترکیب را می توانیم به صورت »از نسل من« 
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 

دانش آموزان،  توسط  تکلیف  این  انجام  از  پرسش  و  قبل  مانند دروس  مقدمات الزم،  از  پس 
به    ارزشیابی آنها پرداخته و به این وسیله بخش های مختلف این تکلیف نیز در کالس تمرین و تصحیح 

می شود. برخی از توضیحات ضروری به این شرح است: 
« و »ُمؤمنیَن«  ١ــ در عبارت پنجم از قسمت »ب« حرف »ِلـ« که برسر ضمیر »ی« و دو اسم »واِلـَدیَّ
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ـ  «؛ یعنی »بیامرز« در فارسی این ترکیب را به صورت »بیامرز  آمده است ترجمه نمی شود. در واقع »  ِاغِفرِل
برای …« معنا نمی کنیم. 

٢ــ برخی ترکیب ها و عبارات ساده از صفحٔه ٢5٨ قرآن کریم: 
،   ،    ،  

 ،  ،    ،  
  ،  

٣ــ برخی از پیام های زیبا و کوتاه قرآنی از صفحٔه ٢5٦ قرآن کریم: 

نعمت های خدا بر خود را یاد کنید.   :

اگر شکر کنید، نعمت ها را می افزاییم.   :
)شکر نعمت، نعمتت افزون کند.(   

آیا در خدا که پدیدآورندٔه آسمان ها و    :
                                                                       زمین است، شک است؟!
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پرسش و ارزشیابی 

به شیؤه جلسات قبل 

تدریس قرائت 

براساس  کامل  قرآن   264 صفحٔه  آیات 
لوح  با  تمرین  قرائت،  پیش  به صورت  کلی  روش 
فشرده، فردخوانی و رفع اشکاالت جمعی و فردی 

تدریس و تمرین می شود. 

جلسۀ  دوم

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

٢ــ دقت در خواندن کلمات: اَلَُزِیّـَننَّ        اَلُغِویَـنَّـُهم        َعلَیَّ         نَِبّئ
٣ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است، برای کوتاه خواندن عبارات؛ مانند: 

ٌن        … َابواٍب        … ِغّلٍ       … نََصٌب ـٰ … ِلـبَـَشٍر       … َصلصاٍل       … ُسلط
٤ــ توجه به تلفظ حروف خاص با پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده، یادآوری تلفظ »ح« و 

تأکید بر تلفظ »ع« در آیات و کلمات این صفحه: 
َحَماٍ      َعلَیَک اللَّعَنـَة       یُبَعثوَن      َعلَیَّ       َمِن اتَّبََعَك      لََموِعُدهُم َاجَمعیَن     ُعیوٍن     نَـَزعنا 
همچنین در کلمات نماز: َعلٰی      العالَمیَن     نَعبُـُد     نَسَتـعیُن    َانَعمَت     َعلَیِهم      الَعظیِم    

االَعلٰی      َعبُده و      َعلَیَك     َعلَینا      ِعباِد      َعلَیکُم 
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آموزش مفاهیم 

فعالیت اول: به روش معمول، جدول کلمات توسط دانش آموزان تکمیل و تمرین می شود. آنها 
می توانند کلمات هم خانوادٔه »ِعباد، َموِعد، مّتقین و ُعیون« را حدس بزنند.

فعالیت دوم: این فعالیت نیز مانند فعالیت های مشابه قبلی انجام می شود. دانش آموزان ترکیب ها 
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. 
در پایان این فعالیت، دانش آموزان قاعدٔه جدول را حدس زده و در قسمت »نتیجه می گیریم« 
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. 
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 تذکرات 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: 
١ــ بعضی از ترکیب ها و عبارات آشنای صفحٔه ٢٦٣ قرآن کریم: 
،   ،      ،   

 ،  
٢ــ برخی از پیام های زیبای قرآنی از صفحٔه ٢٦٦ قرآن کریم: 

 :
 و آسمان ها و زمین و آنچه را در میان آن دو است جز به حق نیافریدیم. 

:  و قطعاً قیامت خواهد آمد. 

پس )با آنها( به زیبایی مدارا و شکیبایی کن!  :

قطعاً پروردگار تو، او آفرینندٔه داناست.  :

بال و پر مهربانیت را برای مؤمنان بگستران!  :
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اهداف

١ــ آشنایی دانش آموزان با حدیثی از حضرت علی )ع(
٢ــ آشنایی آنان با جایگاه قرآن در نزد اهل بیت )ع(

٣ــ آشنایی با ارزش و اهمیت تالوت قرآن
٤ــ ایجاد عالقه به یادگیری احادیث اهل بیت )ع(

روش تدریس

١ــ خواندن حدیث توسط دانش آموزان
٢ــ ترجمٔه کلمه به کلمٔه حدیث توسط دانش آموزان

٣ــ گفت وگوی دانش آموزان دربارٔه متن حدیث

فعالیت جانبی 

تهیٔه تابلوی زیبایی حاوی این حدیث یا پیام قرآنی و نصب آن در کالس

بهار دل ها
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روش تدریس ردس   ششم

جلسۀ  اول

پرسش و ارزشیابی 

به شیؤه جلسات قبل 

تدریس قرائت 

آیات صفحات 268 و 269 قرآن کامل 
براساس روش کلی به صورت پیش قرائت، تمرین 
با لوح فشرده، فردخوانی و رفع اشکاالت جمعی 

و فردی تدریس و تمرین می شود. 

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

قُف       ِبِشِقّ االَنُفِس     تََری الُفلَك      َعلَی اللِّٰه      فَاَتَی اللُّٰه      َعلَیِهُم السَّ
یٍٰت      تَُعّدوا      تُِسّروَن     فََخرَّ  ٢ــ دقت در خواندن کلماتی مانند: اَلٔ

٣ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است، برای کوتاه خواندن عبارات؛ مانند: 
ًّا بیِل     … َشراٌب      … َواالَعناَب      … البَحَر     … طِری … بالِغیـِه     … َوالَحمیَر      … السَّ

     … رواِسَی       … َشیئًا         … ِباألِخَرِة    … ُمنِکَرةٌ           … الِقٰیَمِة     
ٰ
… فَضِله

تلفظ  یادآوری  و  لوح فشرده،  الگو در  قرائت  از  پیروی  با  تلفظ حروف خاص،  به  توجه  ٤ــ 
صحیح حروف »ح« و »ع«.
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5ــ جلب توجه دانش آموزان به تلفظ »غ« و »ق« با پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده و توضیح 
ساده و کوتاه، همان گونه که در کنار صفحٔه 57 کتاب دانش آموز آمده است. 

کلمات دارای غین در این صفحات: 
بالِغیِه      َوالِبغاَل       ِلَتبَتغوا      َغیُر 

کلمات دارای قاف در این صفحات: 
الیَخلُقوَن       یَعِقلونَ  ِلَقوٍم      َوالَقَمرَ  َقصدُ  َاثقالَکُم       ِبِشِقّ   یَخلُُق 

قُف َعلَیِهُم السَّ ِمَن القواِعِد  الِقیاَمِة  یُخلَقوَن      ُقلوبُـُهم   قیَل 
توضیح تلفظ حروف غین و قاف، به صورت سؤال و جواب، مقایسه با یکدیگر و نمایش تلفظ 
آنها انجام می شود. غین نرم و سست تلفظ می شود، ولی قاف محکم و از ته گلو تلفظ می گردد. از 
بیان قواعد و اصطالحات علم قرائت، مخارج و صفات حروف و شرح و توضیح آنها جدًا پرهیز شود. 

٦ــ به نحؤه وقف برخی کلمات نیز توجه شود؛ مانند: 
مآًء ←  مآءا            َرواِسَی  ←  َرواسی  
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آموزش مفاهیم

مـعـمـول،  شیـؤه  بـه  اول:  فـعـالیـت 
با  سپس  کرده،  تکمیل  را  جدول  دانش آموزان 
کلمه  هر  آن گاه  و  نموده  مقایسه  خود  هم گروه 
همراه با معنای آن توسط یک دانش آموز خوانده 
می شود تا کلمات و معنای آنها تمرین و تصحیح 
َزرع،  هم خانوادٔه  کلمات  است  خوب  شود. 
دانش آموزان  از  را  یَعِقلوَن«  یَـَتـَفکَّروَن،  نُجوم، 

پرسش کنید.
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: 
معنا  را جمع  آن  دانش آموزان  به طور طبیعی  و  است  »ثََمرات« جمع  کلمٔه  دوم،  در ردیف  ١ــ 
می کنند؛ یعنی می نویسند »از همٔه میوه ها« این ترجمه، صحیح است؛ اما می توان »کُّل« را به صورت 
»هر« نیز معنا کرد. در این صورت کلمٔه بعد از آن مفرد ترجمه می شود؛ یعنی »از هر میوه ای«. هر دو 

ترجمه صحیح است. 
ـ  « نیز می آید،  َ « شروع می شود معموالً حرف »  ل ٢ــ همان طور که قبالً بیان شد در جمالتی که با »ِانَّ

اما در فارسی معنا نمی شود؛ مانند عبارت سوم. 
٭  ٭  ٭

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

با پرسش از بخش های مختلف انس با قرآن 
در خانه توانایی دانش آموزان را در قرائت و درک 
معنا ارزشیابی می کنیم و همچنین مطالب این بخش 
تمرین و تصحیح می شود. برخی از توضیحات به 

این شرح است: 
از  اّول  عبارت  که  دانش آموزی  از  ١ــ 
قسمت »ب« را می خواند و معنا می کند، سؤال 
تا  »ُینِبُت« کیست؟  یا  کنید که فاعل »می رویاند« 
توجه دانش آموزان به ادبیات توحیدی قرآن جلب 
با  این خداوند است که  شود و متذکر شوند که 
آب باران برای ما کشتزارها و … را می رویاند. 
سادٔه  عبارات  و  ترکیب ها  از  برخی  ٢ــ 

قرآنی از صفحٔه ٢7٣ قرآن کریم: 
،  ،  ، ،  ِبظُلِمِهم  ،   ،    ،  

 .     ،   
3ــ پیام قرآنی مورد نظر از صفحٔه 269 قرآن کریم: 

برخی از دیگر پیام های قرآنی این صفحه عبارتند از:
َواللُّٰه یَعلَُم ما تُِسّروَن َو ما تُعِلنوَن: 

خداوند آنچه را مخفی می کنید و آنچه را که آشکار می سازید، می داند.
ِالُٰهکُم ِالٌٰه واِحٌد ، 

 
الیُِحبُّ الُمسَتکِبریَن

 ُ 
َّه  ِان



٩٢

پرسش و ارزشیابی

 به شیؤه جلسات قبل 

تدریس قرائت 

آیات صفحٔه 274 قـرآن کامـل بـراساس 
روش کلی به صورت پیش قرائت، تمرین با لوح 
و  اشکاالت جمعی  رفـع  و  فـردخوانی  فشرده، 

فردی تدریس و تمرین می شود. 

جلسۀ  دوم

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

زِق         فََما الَّذیَن َجِر        کُِلّ الثََّمراِت        َارَذِل الُعُمِر         ِفی الِرّ َاِن اتَِّخذی        ِمَن الشَّ
لوا         ِبراّۤدی ٢ــ دقت در خواندن کلماتی مانند: َتتَِّخذوَن        ُذلُـالً        ُیَردُّ       فُِضّ
٣ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است، برای کوتاه خواندن عبارات؛ مانند: 

          … َدٍم         … َو االَعناِب      … ِالَی النَّحِل       … بُیوتًا 
ٰ
… مآًء ←  مآءا       … بُطوِنه

… کُِلّ الثََّمراِت       … َالوانُه و       … الُعُمِر       … َازواًجا           … َحَفَدًة 
٤ــ توجه به تلفظ حروف خاص، با پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده و یادآوری تلفظ صحیح 

حروف غین و قاف در آیات و کلمات این صفحه: 
زِق  ِلَقوٍم       نُسقیکُم       ساِئًغا       ِرزقًا       َخلََقکُم       َقدیٌر        ِفی الِرّ

  
ٰ
ِته همچنین در کلمات نماز: َقد قامِت    َغیِر الَمغضوِب     الُمسَتقیم      قل    اسَتغِفُر       ُقـوَّ

َاقوُم َوَاقُعُد



٩٣

آموزش مفاهیم 

فعالیت اول: دانش آموزان به روش دروس قبل مراحل مختلف کامل کردن، خواندن و تصحیح 
جدول را انجام می دهند. اگر از توانایی نسبی خوبی برخوردارند، با توجه به کلمات این جدول که بیشتر 
اسم و جمع مکّسر هستند، به طور غیرمستقیم توجه آنها را به این گونه جمع که در فارسی نیز بسیار کاربرد 
دارد، جلب می کنیم و برخی کلمات ساده را که دانش آموزان با مفرد یا جمع مکسر آنها آشنا هستند، نام 
برده و از ایشان می خواهیم مفرد یا جمع مکسر آنها را بگویند؛ مانند: مدارس، اعمال، مساجد، مراکز، 

َانبیاء، ُشعراء، ِرجال، اصول، ُقرون، َاطفال، اشیاء، مجاِلس، قباِئل، کُتب و …
فعالیت دوم: این فعالیت نیز به روش معمول 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. 
٭    ٭    ٭

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



٩٤

تذکرات انس با قرآن در خانه 

همچون دروس قبل، توانایی قرائت و درک 
فعالیت های  از  پرسش  ضمن  درس  آیات  معنای 
مختلف انس با قرآن در خانه انجام می شود. برخی از 
توضیحات دربارٔه این قسمت ها به شرح زیر است: 
١ــ بعضی از ترکیب ها و عبارات ساده از 

صفحات ٢77 و ٢7٨ قرآن کریم:
 ،  ،

 ،   ،   ،
 ،   ،  

٢ــ برخی از پیام های زیبای قرآنی  از دو صفحٔه فوق: 
: و نازل کردیم بر تو کتاب را که روشنگر هر چیزی است.
: و هدایت و رحمت و بشارت و مژده ای برای مسلمانان.

: 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. 



٩5

روشنگر راه زندگانی

اهداف 

تأثیر  با  دانش آموزان  کردن  آشنا  1ــ 
قرآن کریم بر ادبیات فارسی

از  یکی  با  دانش آموزان  کردن  آشنا  2ــ 
سروده ها دربارٔه قرآن

از  یکی  با  دانش آموزان  کردن  آشنا  3ــ 
شاعران قرآن کریم

4ــ آشنا کردن آنان با محتوای سرود

روش تدریس

1ــ قرائت شعر و جمع خوانی دانش آموزان
2ــ تهیٔه سرود براساس این شعر توسط دانش آموزان عالقه مند

3ــ پرسش معنای ابیات از دانش آموزان و توضیح دبیر در صورت نیاز

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؟

3ــ سرودٔه دیگری دربارهٔ قرآن کریم آماده کنید.
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روش تدریس ردس   هفتم

جلسۀ  اول

پرسش و ارزشیابی

 به شیؤه جلسات قبل 

تدریس قرائت 

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

فردی تدریس و تمرین می شود. 
تذکرات خاص قرائت :

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

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

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

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

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

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

ثُـمَّ          ِبِمثِل            بََعثنا           َاکثََر          الکوثََر           الـتَّکاثُـُر           ِمثقاَل 
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تدریس مفاهیم

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

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

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

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

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

قابل قبول است.

انس با قرآن در خانه

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

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

  ،    ،   



9٨

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

با خدای یکتا، خدای دیگری قرار نده.     :

پروردگارت حکم کرده است که جز او را نپرستید   :

و به پدر و مادر خود نیکی کنید.    : 

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

:    و بگو پروردگارا به آن دو مهربانی کن     

همان طورکه آنها در کودکی مرا پرورش دادند.     :

:    قطعاً اسراف کاران برادران شیاطین هستند.
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پرسش و ارزشیابی

 به شیؤه جلسات قبل

تدریس قرائت

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

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

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

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

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

           …ِالَیَك
ٰ
            … شاِکلَِته

ٰ
… الَّیِل      … ِصدٍق         … ِللُمؤِمنیَن         … ِبجاِنـِبه

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

تدریس مفاهیم

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

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

جلسۀ  دوم



١00

تذکرات انس با قرآن در خانه

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

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

آیٔه٨7 ،     ،     ،     ،

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

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

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

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

 



١0١

طوفانی در دریا، طوفانی در دل

اهداف

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

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

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

روش تدریس

١ــ روخوانی متن درس
٢ــ گفت و گو

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

پیام قرآنی

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

نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

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



١0٢

پرسش و ارزشیابی

به شیؤه جلسات قبل

تدریس قرائت

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

جمعی و فردی تدریس و تمرین می شود.

روش تدریس ردس   هشتم

جلسۀ  اول

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

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

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

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

هم در حالت وصل؛ گرچه معموالً بر آن وقف می شود.



١0٣

٤ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است، برای کوتاه خواندن عبارات؛ مانند: 
            … َولَـًدا             … ِفی الُملِك     … لَُدنُه      

ٰ
… فََرقٰنُه             … ُمکٍث      … َقبـِله

قیِم      … ِالَی الَکهِف      … رحَمًة ِلٰحِت       … ِعلٍم        … وَ الـرَّ … الصّٰ
٥  ــ توجه به تلفظ حروف خاص، به ویژه حروفی که تدریس شده است، با پیروی از قرائت الگو 
در لوح فشرده و جلب توجه دانش آموزان به تلفظ حرف »صاد« به صورت سین درشت با تکیه بر گلو 
همان گونه که در کنار صفحٔه 7٣ کتاب دانش آموز توضیح داده شده است، و تمرین کلمات دارای صاد 

در این صفحه: 
ِلٰحِت          َصعیًدا          َاصحَب           َاحٰصی           نَُقصُّ ِبَصالِتَك         الصّٰ

تدریس مفاهیم

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

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

نیاز تصحیح می شود. 
برخی توضیحات:

فعل  از  استفاده  اول،  عبارت  در  ١ــ 
فراموش  »الَّذی«  کلمٔه  ترجمٔه  از  قبل  »است« 

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

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

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

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

،   ، 

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

:             پروردگارا، از نزد خود رحمتی به ما ببخش،

:                  و راه نجاتی برای ما فراهم ساز

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

 به شیؤه جلسات قبل

تدریس قرائت

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

فردی تدریس و تمرین می شود.

جلسۀ  دوم

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

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

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

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

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

تدریس مفاهیم

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

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

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

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

،  ،    ،   

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

:  او  اللّٰه است، پروردگار من.

:  آنچه خدا خواست.

: هیچ قدرت و توانایی نیست مگر از سوی خدا.

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

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

اهداف

از  برخی  با  دانش آموزان  آشنایی  ١ــ 
مجاهدان راه خدا

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

روش تدریس

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

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

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

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

نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

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

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

به شیؤه جلسات قبل انجام می شود.

تدریس قرائت

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

و فردی تدریس و تمرین می شود.

روش تدریس ردس   نهم

جلسۀ  اول

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

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

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

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

ٰ
ِلٰحِت        … َربّی       … َرِبّـه       … َجَهنَُّم       … الصّٰ

ٰ
…ِفی الّصوِر     … ِلقآِء ه

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

روش تدریس مفاهیم

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

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

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

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

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

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

خانه تشویق و ترغیب می کنیم.

انس با قرآن در خانه

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

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

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

ٰ
ترکیب »َرِبّـه

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

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

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

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

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

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

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

به شیؤه جلسات قبل انجام می شود.

تدریس قرائت

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

فردی تدریس و تمرین می شود.

جلسۀ  دوم

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

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

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

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

خوانده می شود.
در آخر آیٔه 30 نیز کلمٔه »َاِخی« به حالت وصل نوشته شده است؛ زیرا در اینجا نیز آیٔه بعدش با 



١١٣

الف وصل  شروع می شود )  ُاشُدد…(. از این رو، در حالت وقف به صورت »َاخی« خوانده می شود.
4ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است، برای کوتاه خواندن عبارات؛ مانند:

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

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

روش تدریس مفاهیم

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

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

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

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

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

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

ارزشیابی می کنیم.
برخی توضیحات:

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

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

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

پس مرا عبادت کن؛   :

و نماز را برای یاد من به پادار.   :

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

گشاده ساز!  

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

و گره از زبانم بگشای.   :

تا سخن مرا بفهمند.  :
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قرآن در نگاه دانشمندان

اهداف

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

جنبه های  از  برخی  با  آنان  آشنایی  2ــ 
معنوی قرآن

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

قرآن

روش تدریس

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

موضوع شناخت از طریق طرح پرسش های واگرا

نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

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

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

پیام قرآنی

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

به شیؤه جلسات قبل انجام می شود.

تدریس قرائت

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

جمعی و فردی تدریس و تمرین می شود.

روش تدریس ردس   دهم

جلسۀ  اول

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

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

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

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

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

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

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

ٰ
لٰوِة              … َقبِله …َرِبَّك           …َازواجاً                 … ِبالصَّ

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

ٰهذا                 ِذکری                  کَٰذِلَك               ٰذِلَك                 ِبَعذاب               نَـِذلَّ

روش تدریس مفاهیم

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

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

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

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

خانه تشویق و ترغیب کنید.
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انس با قرآن در خانه

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

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

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

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

قرآنی در صفحٔه 318 قرآن کریم:
،

 ، ،  
  ، ،

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

: پس خدای یکتا آن فرمانروای حق، برتر است.

: و بگو پروردگارا علم مرا بیفزای.

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

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

پرسش و ارزشیابی

به شیؤه جلسات قبل انجام می شود.

تدریس قرائت

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

فردی تدریس و تمرین می شود.

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

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

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

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

           …ِبالَحِقّ             …َواالَرِض        …فَطََرهُنَّ
ٰ
…َقبُل            …َو َقوِمه

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

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

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

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

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

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

ـَش «؟ چرا؟   «
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انس با قرآن در خانه 

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

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

، ، ، ، ،
 ،

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

: و او شنوای داناست.

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

 :

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

اهداف

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

کریم.
2ــ تقویت عالقه به علم قرائت و قاریان 

قرآن.

روش تدریس

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

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

3ــ بیان کردن تفاوت های قرائت ترتیل و تحقیق

نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

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

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

جلسۀ  اول

پرسش و ارزشیابی

به شیؤه جلسات قبل انجام می شود.

تدریس قرائت

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

جمعی و فردی تدریس و تمرین می شود.

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

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

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

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

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

ٰ
…الَحرِث      …عاِصَفًة         …ِباَمِره

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

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

که در کنار صفحٔه 97 توضیح داده شده است، و تمرین کلمات دارای »ظ« در این صفحات:
ِلمیَن الَعظیِم         ٰحِفظیَن         فَظَنَّ          ِفی الظُّلُٰمِت         ِمَن الظٰـّ

روش تدریس مفاهیم

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

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

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

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

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

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

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

،   ،  ، 

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

و اوست که بر هر چیزی تواناست.    :

:  و قیامت آمدنی است هیچ تردیدی در آن نیست.

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

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

                  آشکار است.
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جلسۀ  دوم

پرسش و ارزشیابی

به شیؤه جلسات قبل انجام می شود.

تدریس قرائت

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

فردی تدریس و تمرین می شود.

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

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

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

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

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

…ِفی الَّیِل     … هَُوالَحقُّ            … هَُوالباِطُل           …  ماًۤء ← ماۤءا



١٢7

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

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

روش تدریس مفاهیم

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

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

خوانده و در صورت نیاز تصحیح می شود.

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

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

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

،     ،         ،   
،        ،         ،               

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

: خدای شما خدای یکتاست پس تسلیم او باشید.

:       بشارت دهید )باد( نیکوکاران را

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

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

اهداف

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

2ــ آشنایی آنان با پیام قرآنی منزلت شهدا 
نزد خداوند

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

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

روش تدریس

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

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

نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

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

3ــ نوجوانان در دفاع مقدس چه نقشی داشتند؟

منابع برای مراجعه

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

پرسش و ارزشیابی

به شیؤه جلسات قبل انجام می شود.

تدریس قرائت

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

و فردی تدریس و تمرین می شود.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ترغیب می کنیم.
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انس با قرآن در خانه

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

برخی توضیحات: 
١ــ بعضی ترکیب ها و عبارات سادٔه قرآنی از صفحٔه 340 قرآن کریم:

،      ،         ،       ،    
     ،    

٢ــ برخی از پیام های زیبای قرآنی از صفحٔه ٣٤٢ قرآن کریم:

قطعاً مؤمنان رستگار هستند.    :

:   آنان که به هنگام نماز خاشع و فروتن هستند.

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

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

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

پرسش و ارزشیابی

به شیؤه جلسات قبل انجام می شود.

تدریس قرائت

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

فردی تدریس و تمرین می شود.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

می کنیم.



١٣٥

انس با قرآن در خانه

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

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

، ،  ،  ، ،
،   

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

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

: به بهترین شکل، بدی را از بین ببر.

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

باشد،  بسیار  خوبش  کارهای  که  هرکس  پس   :

رستگار است.
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امتحان

اهداف

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

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

3ــ تقویت عالقه به داستان ها و پیام های 
قرآنی

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

روش تدریس

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

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

نمونۀ سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

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

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

منابع برای مراجعه

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

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

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

آزمون قرائت )شفاهی(

پایانی نیم سال دومپایانی نیم سال اولیک پرسش قرائت
شهریور ماه

امتیازیک پرسش قرائت

ــ7 نمرهاز دروس ١ تا ٣

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

تا   ٢0٨ صفحات  از 
٢79 قرآن کریم

ــ6 نمره

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

7 نمرهــاز دروس ١0 تا ١٢

تا   ٢٨0 صفحات  از 
٣٤9 قرآن کریم

تا 6 نمرهــ  ٢0٨ صفحات  از 
٣٤9 قرآن کریم

6 نمره

20 نمره20 نمره20 نمرهجمع

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

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

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

شهریور ماهپایانی نیم سال دومپایانی نیم سال اولشمارۀ درسپرسش از:

معنای کلمات
١ــ ٢ نمره١ تا ٣

١ــ٢ نمره٤ تا 6

معنای ترکیب ها
١/٥ــ ٣ نمره١ تا ٣

١/٥ــ٣ نمره٤ تا 6

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

٢ــ٤ نمره١ تا ٣

٢ــ٤ نمره٤ تا 6

الگوهای قواعد سادٔه ترجمه
١ــ ١ نمره١ تا ٣

١ــ١نمره٤تا 6

معنای کلمات

ــ١ نمرهــ١ تا 6

٢١ نمرهــ7 تا 9

٢١ نمرهــ١0 تا ١٢

معنای ترکیب ها

ــ٢ نمرهــ١ تا 6 

٢١/٥ نمرهــ7 تا 9

٢١/٥ نمرهــ١0 تا ١٢

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

ــ٣ نمرهــ ١ تا 6

٣٢ نمرهــ7 تا 9

٣٢ نمره ــ١0 تا ١٢

20 نمره20 نمره20 نمرهجمع

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



بخش سوم  

روش تدریس ره یک از  ردوس

سال هشتم
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روش تدریس ردس اول

روش تدریس قرائت

در بخش کلیات کتاب با اهداف، روش 
و  دروس  قرائت  بخش  ارزشیابی  و  تدریس 
با قرآن در خانه« آشنا  انجام تکلیف »انس  نیز 
شدید. همچنین در درس اول کتاب سال هفتم، 
این مطالب مبسوط تر توضیح داده شده است. 
از این رو در اینجا فقط به توضیحات ضروری 

بسنده می شود.
این  مطالعٔه  از  پیش  است  مناسب 
توضیحات، یک بار دیگر به قسمت مربوط به 
آموزش قرائت در بخش کلیات و نیز درس اول 
به  سال هفتم مراجعه کنید. همچنین می توانید 
لوح فشردٔه روش تدریس کتاب سال هشتم که 
درسی  کتب  تألیف  و  برنامه ریزی  دفتر  توسط 

تهیه شده است، مراجعه کنید.
تذکرات خاص قرائت:

1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصال حرکت قبل از آنها به تشدید یا ساکن، به ویژه موارد پی  در پی 
و اتصال آخر سطر به اول سطر بعدی، مانند:

َخلَقَنا النُّطَفَة فََمِن ابَتغیٰ  کٰوِة   ِللزَّ َعِن اللَّغِو  
هِن  ِبالدُّ فََکَسونَا الِعظٰمَ  فََخلَقَناالُمَضَغةَ  فََخلقَنا الَعلََقةَ 

َاِن اصَنِع الُفلك لینَ  ءابآِئَناااَلوَّ فَقاَل الَملَؤُالَّذینَ  یَٰقوِم اعبُـُدوا اللّٰهَ 
ُزوَجیِن اثَنیِن فَاسلُك  فاَرالتَّّنورُ 

جلسۀ  اول
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2ــ تشخیص جمله های فاقد عالمت وقف که خوب است در آخر آنها وقف شود. تعدادی از 
این جمالت با »َو« و تعدادی با »فَـ« آغاز می شود. 

3ــ تلفظ صحیح حروف خاص که در سال قبل آموزش داده شده است، و مقایسه آنها با حروف 
کٰوِة فِٰعلون« مشابه، مانند: تلفظ ذال در آیٔه »َوالَّذیَن هُم ِللزَّ

تلفظ هـ و ح، در جمله: ِلُفروِجِهم ٰحِفظوَن
تلفظ الف همزه و عین، در ترکیب های: ِااّل َعلٰی اِلَمانِٰتِهم َوَعهِدِهم       َسبَع طَرآِئَق   َاعناٍب

تلفظ ذال و ظا، هـ و ح در آیٔه »َوالَّذیَن هُم َعلٰی َصلَٰوِتِهم یُحاِفظوَن« و »ِفی الَّذیَن ظَلَموا«
تلفظ ذال و ث و سین، در جمله: َالَّذیَن یَِرثوَن الِفرَدوَس

تلفظ ت و طا، در ترکیب های: ُسٰللٍَة ِمن طیٍن           نُطَفًة           تَخُرُج ِمن طوِر َسینآَء
تلفظ قاف و غین در جمالت: فََخلَقَنا الَعلََقَة ُمضَغًة                    فََخلَقَنا الُمضَغَة ِعظٰماً    

                     َعِن الَخلِق ٰغِفلیَن                        ُمغَرقونَ 
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روش تدریس مفاهیم

روش  اهداف،  با  کتاب  کلیات  بخش  در 
و  دروس  مفاهیم  بخش  ارزشیابی  و  تدریس 
آشنا  خانه«  در  قرآن  با  »انس  تکلیف  انجام  نیز 
شدید. همچنین در درس اول کتاب سال هفتم، 
داده شده است.  توضیح  مبسوط تر  مطالب  این 
به توضیحات ضروری  اینجا فقط  از این رو در 
بسنده می شود. مناسب است پیش از مطالعه این 
به  مربوط  قسمت  به  دیگر  بار  یک  توضیحات، 
آموزش مفاهیم در بخش کلیات و نیز درس اول 

سال هفتم مراجعه کنید.

یا  دو  گروه های  در  می شود  خواسته  دانش آموزان  از  ابتدا  مذکور،  روش  به  اول:  فعالیت 
سه نفره جدول کلمات را تکمیل کنند. سپس جدول تکمیل شده، به طور عمومی در کالس تصحیح 
می شود. خوب است هر کلمٔه جدول همراه با معنای آن توسط یک دانش آموز با صدای بلند خوانده 
بار کلمات جدول  تا همٔه کلمات جدول تمام شود. آن گاه چند  نیاز تصحیح شود،  شده و در صورت 
خوانده شده و معنای آن به طور دسته جمعی و انفرادی پرسش می شود تا هر کلمه و معنای آن تمرین شود.
هنگام آموزش و تمرین کلمات و معنای آنها، از کلمات هم خانواده نیز پرسش شود. برخی کلمات 

جدول و هم خانواده های آنها به شرح زیر است.
ُمعِرضوَن(،  )ِاعراض،  ُمعِرض  خاِشعیَن(،  خاِشعوَن،  )ُخشوع،  خاِشع  ُمفِلحوَن(،  )فاَلح،  َافلََح 

فاِعل )ِفعل، َمفعول، فَّعال و …(.
به  توجه  با  محترم  دبیر  نیست،  دانش آموزان  تکلیف  هم خانواده، جزء  کلمات  دانستن  تذکر: 
شرایط کالس و توانایی دانش آموزان می تواند با چنین پرسش و پاسخ هایی گنجینه واژگان دانش آموزان 

را وسعت و غنا بخشد.
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فعالیت دوم: مطابق روش بیان شده در بخش کلیات، دانش آموزان این ترکیب ها را به صورت 
با دوستان خود در  آنچه را نوشته اند  انفرادی معنا کرده و معنا را در کتاب خود می نویسند، آن گاه 
گروه های دو یا سه نفره مقایسه می کنند. سپس هر جمله یا ترکیب همراه با معنای نوشتٔه آن، توسط 
یک دانش آموز خوانده می شود. در صورت نیاز قرائت عبارت قرآنی و معنای آن تصحیح می شود. 
کاِة « سؤال شود که این ترکیب ها از چه کلماتی ترکیب  در مورد ترکیب هایی مانند » فی َصالِتِهم « و » ِللزَّ
شده اند )فی + َصالة +هُم؛ ِلـ +الّزکاة( در این فعالیت یک »نکته« نیز آمده است. از یک دانش آموز 
از کالس  یا  او  از  را خواند  َصالِتِهم خاِشعوَن«  »فی  ترکیب  وقتی  بخواند.  را  این قسمت  بخواهید 
می پرسیم کدام کلمه جمع است. تا پاسخ دهند »خاشعون«. سپس سؤال می کنیم این کلمه در ترجمه 
چگونه معنا شده است. می گویند به صورت »خاشع«. این کلمه جمع است یا مفرد؟ خواهند گفت: 
زبان  با  دانش آموزان  کنیم. چون  معنا  مفرد  را  کلمات جمع  بهتر است  گاهی  مفرد. سپس می گوییم 
خاشعان  نمازشان  »در  نمی گوییم  فارسی  در  که  می شوند  متوجه  طبیعی  به طور  هستند  آشنا  فارسی 

هستند«. 
آن گاه از دانش آموزان بخواهید دو عبارتی را که در تمرین آمده است، براساس آنچه در »نکته« 
انتظار  می شود.  تصحیح  و  شده  خوانده  آن  معنای  با  همراه  عبارت  هر  سپس  کنند.  معنا  آموختند، 
است دانش آموزان کلمٔه »ُمعِرضوَن« را به صورت »روی گردان« و نه »روی گردانان« و »ُمحِسنوَن« را 

به صورت »نیکوکار« و نه »نیکوکاران« معنا کنند.
به این ترتیب تدریس بخش مفاهیم این جلسه تمام می شود. در پایان جلسه دانش آموزان را به 
انجام تکلیف »انس با قرآن در خانه« تشویق کنید. نسبت به انجام تمرین ها و به ویژه خواندن روزانٔه قرآن 

تأکید کنید.
٭ ٭ ٭
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انس با قرآن در خانه

از  پرسش  با  ابتدا  بعد،  جلسٔه  در 
با  انس  تکلیف  انجام  دربارٔه  دانش آموزان، 
این  به  نیز  را  آنها  و  شوید  مطلع  خانه  در  قرآن 
از قسمت های  آن گاه هر یک  کار تشویق کنید. 
زیر  شیؤه  به  را  درخانه  قرآن  با  انس  چهارگانه 

مورد ارزشیابی و بررسی قرار دهید.
الف( ارزشیابی مهارت دانش آموزان در 
خواندن قرآن با پرسش از قسمت »الف« صورت 
می پذیرد. با توجه به میزان وقت اختصاص یافته، 
چند دانش آموز هر کدام یک یا دو سطر از آیات 
نمرٔه  و  می خوانند  را  شده  مشخص  صفحات 

مناسب توانایی خود را دریافت می کنند.
از  نیز  »ب«  قسمت  قرآنی  عبارت  ب( 

دانش آموزان پرسش می شود. در این تمرین، هم صحیح خواندن عبارات و هم ترجمٔه صحیح آن نمره 
دارد. خوب است پس از آنکه ترجمه کامل عبارت بیان شد، از همان دانش آموز معنای برخی از واژگان 

یا ترکیب های همان عبارت را پرسش کنید.
ج( پرسش از این قسمت، نشانگر مراجعه دانش آموزان به قرآن و نیز بیانگر توانایی آنها در فهم 
قرآن است. این تمرین که یک فعالیت باز است، بسیار شوق برانگیز می باشد و با توجه به شرایط کالس، 

می تواند محدودتر یا مبسوط تر اجرا شود. 
برخی از ترکیب ها و عبارات سادٔه صفحٔه 349 قرآن کریم به این شرح است.

1ــ 
2ــ 
3ــ 
4ــ 
5  ــ 
6ــ 
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د( عبارات اول، سوم و ششم از عبارات فوق می تواند به عنوان پیام قرآنی انتخاب شود و دو 
عبارت اول و ششم نیز برای خواندن در قنوت نماز بسیار مناسب است.

تالش  با  قرآن  درس  در  هفته  هر  آموزان  دانش  می کنید  مالحظه  که  همان طور  مهم:  تذکر 
خودشان و راهنمایی دبیران محترم با یک پیام قرآنی آشنا می شوند. چه خوب است آشنایی، انس و 
بهره گیری از این پیام منحصر به چند دقیقه در هر درس نشود، بلکه برای دانش آموزان توضیح دهید 
که می توانند در آغاز هر زنگ یا حداقل در زنگ اول هر روز، هنگام ورود دبیر محترم در دروس ــ 

مختلف ــ همه با هم پیام قرآنی آن هفته را همراه با ترجمٔه آن بخوانند.
این فعالیت موجب تقویت انگیزه، انس و آشنایی بیشتر دانش آموزان با پیام ها و آموز ه های قرآنی 
می شود. همچنین می توان به کمک مربیان و مدیریت محترم مدرسه، با برپایی مسابقاتی در زمینه پیام های 

قرآنی، فضای آموزشی و تربیتی امور قرآنی را قوی و غنی ساخت.
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تذکرات خاص قرائت:
به  اتصال  و  ناخوانا  حروف  به  توجه  1ــ 
تشدید یا ساکن، به ویژه موارد پی در پی و اتصال 

کٰوِة   لٰوِة َو ایتاِۤء الزَّ سطرها، مانند: َوِاقاِم الصَّ
ـٔاُن ماًۤء       فََتَری الَودَق یَحَسُبُه الظَّم

عالمت  فاقد  جمله های  تشخیص  2ــ 
با  با »فَـ« 2 جمله  با »َو« 4 جمله  وقف؛ 7 جمله 
« آغاز 

ٰ
« و 2 جمله با »ِمن فَوِقه »لَم« 2 جمله با »ثُمَّ

می شود.
3ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسه 

آنها با حروف مشابه، مانند:
تلفظ الف همزه و عین، در ترکیب: َاحَسَن 

ما َعِملوا        َاعمالُُهم
تلفظ ح و هـ، در ترکیب: ِحسابَه و

تلفظ ظا و ضاد، در جمله: ظُلُٰمٌت بَعُضها فَوَق بَعٍض
ـٍٰت تلفظ طا و ت، در جمله: َوالطَّیُر صآفّ

تلفظ صاد و سین، ح و هـ، در ترکیب،: َصالتَه و َو تَسبیَحه و
4ــ کلمه »ماًۤء« در حالت وقف خوانده می شود.: مآءا

« نیز باید با مقداری مکث، تشدید آخر کلمه خوب بیان شود. ٍیّ در حالت وقف بر کلمه »لُِجّ

جلسۀ  دوم
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تذکرات خاص مفاهیم

نکات  قبل  جلسٔه  مطالب  به  توجه  با 
ضروری هر یک از فعالیت ها به این شرح است.

برخی  فعالیت اول: کلمات هم خانوادٔه 
از کلمات جدول:

یَُسِبّـُح ← تَسبیح، تَسبیحات
ُمَعِلّم،  َمعلوم،  َعلیم،  عاِلم،  ِعلم،   ← َعِلَم 

تَعلیم، تََعلُّم، ِاعالم، ِاستعالم و …
یَفَعلوَن ← ِفعل، فاِعل، َمفعول، فَّعال و…

قبل  دروس  روش  به  دوم:  فعالیت 
تدریس و تمرین می شود. برخی از نکات ضروری 

به شرح زیر است. 
به صورت  »َمن« در عبارت دوم  کلمٔه  1ــ 
در  ضمناً  می شود.  معنا  که«  »کسی  یا  »هرکس« 

آخر ترجمٔه این عبارت فعل »است« نیز می آید.
فارسی  در  می دانید  که  همان طور  معنا شود.  باید  مفرد  به صورت  »طَیر«  پنجم  عبارت  در  2ــ 

همیشه معدود مفرد است. برای مثال می گوییم: یک پرنده، چهار پرنده، ده پرنده، هزار پرنده
3ــ عبارت ششم می تواند به صورت »و به سوی خدا بازگشت است« معنا شود اما اگر به صورت 
»به سوی خداست بازگشت« معنا شود، روشن تر است. همان طور که می دانید اصل این جمله به صورت 
»َوالَمصیُر ِالَی اللِّٰه« بوده است که برای نشان دادن انحصار، جار  و مجرور مقدم شده است )َو ِالَی اللِّٰه 

الَمصیُر(؛ یعنی »فقط به سوی خداست بازگشت«. 
نکته: بیان نکاتی مانند آنچه در سطر فوق آمد برای دانش آموزان ضرورت ندارد ولی با تشخیص 

دبیر محترم و شرایط کالس می توان گاهی با اختصار کامل به این گونه نکات اشاره کرد.

٭  ٭  ٭
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تذکرات خاص انس با قرآن در خانه

مطابق درس قبل پرسش از دانش آموزان بر 
محور چهار قسمت »انس با قرآن« انجام می شود. 

بـرخی از توضیـحات به شرح زیـر است.
در سطر  لَه و«  یَُسِبّـُح  اللَّٰه  »َاّن  عبارت  1ــ 
تسبیح  را  خدا  »که  به صورت  »ب«  قسمت  اول 

می کند.« معنا می شود.
به صورت  »طَیر«  دوم  عبارت  در  2ــ 
»پرندگان« معنا می شود. خوب است بدانید »طَیر« 
نیز  به صورت مفرد  اما گاهی  جمع »طائر« است، 

به کار می رود.
سادٔه  عبارات  و  ترکیب ها  از  برخی  3ــ 

صفحه 353 قرآن کریم

،،،،

،

4ــ دستور خداوند به مردان و زنان مؤمن در حفظ حجاب و عفاف

  ای پیامبر به مردان مؤمن بگو چشمان خود را فرو اندازند ،  نور30
   و دامان خود را حفظ کنند و پاکدامن باشند.

  ای پیامبر به زنان مؤمن بگو چشمان خود را فرواندازند،
   و دامان خود را حفظ کنند و پاکدامن باشند،

  و زینت های خود را جز آنچه )به طور طبیعی( پیداست، آشکار نکنند،

   و روسری ها و مقنعه های خود را روی گردن و سینٔه خود بیندازند. 
نور 31     
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نامه ای از یک پدر به فرزند

اهداف

تربیت  و  تعلیم  شیؤه  با  آشنایی  1ــ 
حضرت   علی )ع(

2ــ عالقه به یادگیری موضوعات مختلف 
قرآن کریم با الهام گرفتن از روش امام علی )ع( 

3ــ چرا امام علی )ع( تربیت فرزند خود 
را از آموزش قرآن شروع کرده است؟ 

نامه  از  بخش هایی  با  آشنایی  4ــ 
حضرت علی)ع(   به فرزندش امام حسن مجتبی )ع(

روش تدریس

از  یکی  توسط  نامه  متن  قرائت  1ــ 
دانش آموزان

2ــ گفت وگوی دانش آموزان دربارٔه موضوع نامه 
3ــ جمع بندی نظرات دانش آموزان و نوشتن نکات مهم آنها با هدایت دبیر کالس

نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

1ــ نهج البالغه شامل چه بخش هایی است؟ هر قسمت چه نام دارد؟ و متن درس از کدام قسمت 
نهج البالغه انتخاب شده است؟

2ــ منظور از تفسیر قرآن کریم چیست؟ و چرا حضرت علی )ع( آموزش قرآن را با تفسیر آیات 
شروع کرده است؟

فعالیت تکمیلی

بسیار مناسب است کتاب نهج البالغه را به کالس بیاورید و هنگام تدریس و گفت وگو دربارهٔ موضوع 
فوق، دانش آموزان کتاب نهج البالغه را ببینند و آن گاه این قسمت از نامٔه 31 را یافته و متن آن را در کالس 
بخوانند. قابل ذکر است عبارت مربوط به آموزش قرآن در صفحٔه 914 نهج البالغه فیض االسالم آمده است.
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تذکرات خاص قرائت:
اتصاالت  و  ناخوانا  حروف  به  توجه  1ــ 
سطرها،  اتصال  و  پی درپی  موارد  به ویژه  آن، 

َذا اسَتأَذنوكَ  فَاِ ََّما الُمؤِمنوَن الَّذینَ  مانند: ِان
لیَن اکَتَتبَها  َاساطیُر االَوَّ هُ  ـٰ ِافُك ِن افَتر

رَّ یَعلَُم الِسّ
عالمت  فاقـد  جملـه هـای  تشخیص  2ــ 

وقف، جمعاً 31 مـورد
مشخص کردن 12 جمله که با »َو« 7 جمله 
می شود.  آغاز  »َاو«  با  که  جمله   2 و  ـ  «  » فَ با  که 
ِئَك،  ـٰ ۤ ُاول »لَم،  با  که  جمله هایی  کردن  مشخص 
کَُدعاِۤء، َان، ِلَیکوَن، الیَخلُقوَن، یَأکُُل، َجنٍّٰت، ِان، 

لوال« آغاز می شود.
3ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسه آنها با حروف مشابه، مانند:

َذا اسَتأَذنوَك ِلبَعِض  تلفظ ذال و ضاد، در جمله، فَاِ
تلفظ عین و الف همزه، در ترکیب: 

      َاعَتدنا         َاعانَه و        َعذاٌب َالیٌم          َانُتم َعلَیِه
ٰ
َعن َامِره سوِل         کَُدعاِۤء      ُدعاَۤء الرَّ

تلفظ ز و ذال، در ترکیب: َانَزلَُه الَّذی
تلفظ ظا و ضاد، در جمله: ُانظُر کَیَف َضَربوا

تلفظ ت و طا، در جمله: فاَل یَسَتطیعوَن
لَم یَـذَهبوا َحّتٰی تلفظ ح و هـ، در ترکیب: تَحِتَها االنٰهـرُ 

تلفظ ظا و ز، در ترکیب: ظُلًما َو زوًرا
4ــ دقت در خواندن کلمه: یَـَتَسلَّلوَن

روش تدریس ردس دوم

جلسۀ  اول
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول: پرسش از کلمات هم خانواده:
فُرقان  انزال(،  تنزیل،  نزول،  )نازل،  ل  نَـزَّ
)والد،  َولَد  ِانذار(،  )منذر،  نَذیر  تفریق(،  )فَرق، 
)ِشرک،  شریک  تولّد(،  والدت،  والدة،  مولود، 

َر )َقدر، تَقدیر(. مشرک، مشترک(، َقـدَّ
فعالیت دوم:

1ــ استفاده از حرف »را« در آخر ترجمٔه 
َل الُفرقانَ  «: نازل کرد قرآن را. »نَـزَّ

« به دو صورت 
ٰ
2ــ ترجمٔه ترکیب »َعلٰی َعبِده

در  است.  صحیح  بنده اش«  »بر  یا  او«  بندٔه  »بر 
ترجمٔه این ترکیب در آیٔه اول سورٔه فرقان )قسمت 
»ب« انس با قرآن در خانه( توضیح خواهیم داد که 

چگونه باید ترجمه شود.
ر+  ه(.  َرهو« از چند کلمه تشکیل شده است )فَـ + َقدَّ 3ــ از دانش آموزان بپرسید که ترکیب »فََقدَّ
همان طور که می دانید معنای این ترکیب می شود »پس اندازه گیری کرد آن را«. ممکن است دانش آموزان 
آنها  برای  بهتر است. ضمناً  »آن«  که  توضیح می دهیم  اما  نیست.  که غلط  »او«  بگویند  »آن«  به جای 
توضیح دهید ضمیر هایی مانند »ه، هُم، ها، َك، کُم« که بعد از فعل می آیند، مفعول هستند و در ترجمه پس 

از آنها حرف »را« می آید.
فعالیت سوم: در تدریس و تمرین این فعالیت به آنچه در کتاب آمده است، بسنده کنید و از 
توضیح اضافی بپرهیزید. آنچه اهمیت دارد آن است که هرگاه حرف »ِلـ« قبل از فعل بیاید، به صورت 

»تا« معنا می شود.
٭  ٭  ٭
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تذکرات انس با قرآن در خانه

« باید به صورت »بنده اش« معنا شود و نه »بندٔه او« این موضوع 
ٰ
1ــ در عبارت اول، ترکیب »َعبِده

را با مقایسه به دانش آموزان تفهیم کنید. از آنها سؤال کنید که »نازل کرد قرآن را بر بندٔه او« یا »نازل 
کرد قرآن را بر بنده اش« به راحتی متوجه می شوند که ترجمٔه اول اشکال دارد و منظور این است که خدا 
قرآن را بر بندٔه خودش نازل کرده است. این تفاوت را در ترجمٔه ضمائر توضیح دهید و بگویید دقت 

کنند که با توجه به سایر اجزای جمله، ضمیر را صحیح معنا کنند.
2ــ برخی ترکیب ها و عبارات سادٔه صفحه 356 قرآن کریم

، ، ،
، ،

، ، ،
3ــ برخی از پیام های قرآنی صفحه 356 قرآن کریم

، ،
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جلسۀ  دوم

تذکرات خاص قرائت:
اتصاالت  و  ناخوانا  به حروف  توجه  1ــ 

آن، به ویژه اتصال سطرها، مانند:
َح ـٰ ی مَس       َارسَل الِرّ لَّ       َجَعلَنا  الشَّ َمدَّ الِظّ
2ــ تشخیص جمله های فاقد عالمت وقف، 

جمعاً 14 مورد
مشخص کردن 7 جمله که با »َو« و 2 جمله 

ـ  « آغاز می شود. که با » فَ
، بُشًرا،  مشخص کردن جمله هایی که با »ثُـمَّ

ـٰذا، ماال یَـنَفَعُهم« آغاز می شود. کَّروا، ه ِلَیذَّ
3ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسه 

آنها با حروف مشابه، مانند:
تلفظ ث و سین، در: َاکثََرهُم یَسَمعونَ 

َاکثَُر الّناِس َوَاناِسیَّ کَثیًرا    
َانعاًما  تلفظ الف همزه و عین، در: َاو یَعِقلوَن     کَاالَنعامِ 

ـٰذا ِملٌح    َوه
ٰ
ِلنُحِیَء ِبه  

ٰ
تلفظ ح و هـ، در: َرحَمِته

ِفریَن ـٰ تلفظ ت و طا، در: فاَلتُِطِع الک
تلفظ سین و صاد، در: نََسبًا َو ِصهًرا

َاناِسیَّ  َ 4ــ خواندن دو حرف »ی« در کلمات: ِلنُحِی 
« با مقداری مکث، تشدید بیان شود. 5ــ در حالت وقف بر کلمه »َمدَّ الِظّـلَّ
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فعالیت اول: کلمات هم خانوادٔه برخی از کلمات جدول:
َجَعَل )َجعل، جاِعل، َمجعول(، نَوم )نائم، ِنیام: جمِع نائم(، ُسبات )َسبت: شنبه(، َارَسَل )َرسول، 
طاِهر،  )طَهاَرة،  طَهور  بَّشار(،  ر،  ُمبَِشّ بَشیر،  )بُشرٰی،  بُشر  رسالت(  رسالة،  ُمرَسلیَن،  ُمرَسل،  ِارسال، 

ر(. طاِهریَن، ُمطَهَّ
تذکر: همان طور که قبالً گفته شده است، مطالبی که افزون بر موضوعات اصلی آموزش، در 
کتاب راهنمای معلم بیان می شود به منظور اطالع بیشتر دبیران محترم است. بیان همٔه این مطالب برای 
دانش آموزان ضرورت ندارد. با توجه به توانایی عمومی دانش آموزان و سایر شرایط، به ویژه پرسش آنها، 

می توانید بخشی از این مطالب را بیان کنید.
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معنای  با  همراه  را  آنها  دانش آموزان،  توسط  ترکیب ها  معنای  نوشتن  از  پس  دوم:  فعالیت 
نوشته   شده می خوانند تا تمرین و تصحیح شود. برخی از نکات و توضیحات ضروری به شرح زیر است.

1ــ در ترکیب اول، »الّذی« به صورت »کسی است که« معنا می شود. 
2ــ ترکیب »اللَّیَل ِلباًسا« ممکن است به صورت »شب لباس« معنا شود که مبهم است. در اینجا 

تذکر چند نکته مهم است.
اول: چنین ترجمه ای را از دانش آموزان می پذیریم و آن را صحیح تلقی می کنیم. اما باید به 

روش مناسب رفع ابهام شود.
ِلباًسا(.  اللَّیَل  لَکُُم  )َجَعَل  است  دوم  ترکیب  ادامٔه  ترکیب  این  می گوییم  دانش آموزان  به  دوم: 
آن وقت از آنها می خواهیم همٔه عبارت را با هم معنا کنند. ممکن است حداقل برخی از دانش آموزان 
عبارت را به صورت »قرار داد برای شما شب را لباس )پوشش(« ترجمه کنند. یعنی بتوانند تشخیص 
دهند که »لیل« مفعول است و باید پس از آن کلمه »را« در ترجمه اضافه شود. در غیراین صورت برای 
آنها توضیح می دهید. همان طور که می دانید فعل »َجَعَل« گاهی دو مفعول می گیرد؛ مانند همین عبارت 

)لیَل مفعول اول و لباًسا مفعول دوم است(.
سوم: در امتحانات نباید چنین ترکیب هایی پرسش شود. اما آمدن آنها در درس به این علت 

است که نکات ضروری فوق توضیح داده شود.
3ــ ترکیب چهارم نیز مانند ترکیب سوم ترجمه می شود.

4ــ عالمت مفعول )را( در عبارت پنجم و ششم نیز پس از مفعول جمله به کار می رود.
5  ــ در عبارت ششم »بُشًرا« جمع »بَشیر« و به معنای »بشارت دهندگان« است. این کلمه »حال« 
)آنها( بشارت دهندگان هستند«. همان طور که  بادها را در حالی که  برای »ِریاح« است، یعنی »فرستاد 
جمع  »ِریاح«  چون  و  می کند  پیروی  »صاحب حال«  از  بودن  جمع  و  مفرد  جهت  از  »حال«  می دانید 
است »بُشر« نیز جمع آمده است. اما آنچه مهم است آنکه ترجمه این عبارت به صورت »فرستاد بادها را 

بشارت  دهنده« صحیح و روشن است.
پس از پایان تدریس و تمرین فعالیت دوم، یادآوری و تشویق نسبت به انجام تکالیف »انس با قرآن 

در خانه« فراموش نشود.
٭ ٭ ٭
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تذکرات انس با قرآن در خانه

برخی نکات:
1ــ با توجه به تدریس مفاهیم در جلسٔه قبل همه نکات و مشکالت ترجمٔه آیات برطرف شده است 

و    انتظار می رود دانش آموزان به راحتی آیات را ترجمه و درک کنند.
2ــ برخی از ترکیب ها و عبارات ساده مربوط به قسمت »ج« از صفحٔه 366 قرآن کریم:
/  / /

/ /  /
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رسانه های قرآنی

اهداف

1ــ آشنایی با برخی از رسانه های قرآنی جمهوری اسالمی ایران
2ــ آشنایی با برخی از برنامه های رادیو قرآن

3ــ مراجعه به برخی وبگاه های قرآنی و استفاده از برنامه های قرآنی آنها

روش تدریس

1ــ پخش برنامه های رادیو قرآن برای کالس و استماع دانش آموزان برای دقایقی
آن  دربارٔه  دانش آموزان  از  گزارشی  ارائٔه  و  کتاب  در  شده  معرفی  سایت های  از  استفاده  2ــ 

سایت ها 
3ــ معرفی شبکه قرآن و معارف اسالمی صدا و سیما و همچنین برخی مجالت و نشریات قرآنی 

کشور
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نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

1ــ چرا جمهوری اسالمی اقدام به راه اندازی رادیو قرآن و شبکه قرآن و معارف اسالمی کرده است؟ 
2ــ چگونه می توانیم یک وبالگ قرآنی راه اندازی کنیم؟

پیام قرآنی

1ــ قرائت زیبای آیٔه 39 سورٔه 1 احزاب و ترجمٔه آن
2ــ گفت  وگو دربارٔه محتوای آیه

3ــ پرسش از دانش آموزان دربارٔه ارتباط آیٔه فوق در موضوع رسانه های قرآنی 
4ــ حفظ پیام قرآنی و اختصاص نمره تشویقی به آن

فعالیت تکمیلی

1ــ معرفی مجلٔه بشارت ویژه نوجوانان
2ــ معرفی مجلٔه باران ویژه نوجوانان
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روش تدریس ردس سوم

جلسۀ  اول

تذکرات خاص قرائت:
سوره  اول  آیه  خواندن  در  دقت  1ــ 

شعراء: طۤسۤم
اتصاالت  و  ناخوانا  حروف  به  توجه  2ــ 
آن، به ویژه موارد پی درپی و اتصال سطرها، مانند: 

َو َانَا ِمَن الّضاۤلّیَن ِلمینَ  ـٰ َاِن ائِت الَقوَم الظّ
عالمت  فاقد  جمله های  تشخیص  3ــ 
وقف، جمعاً 26 مورد؛ 7 جمله با »َو« و 9 جمله 
با »فَـ« آغاز می شود؛ و مشخص کردن جمله هایی 
، ِان، َهل،  که با »َااّل، ِااّل، َاال، کَم، َان، َاِن ائِت، ِانَّ

اَلَجَعلَـنََّك« آغاز شده است.
4ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسه 

آنها با حروف مشابه، مانند: 
تلفظ الف همزه و عین، ظا و ضاد، در جمله: فََظلَّت َاعناُقُهم لَها خاِضعیَن 

اَلَجَعلَـنَّـَك تلفظ الف همزه و عین، در: َان َعـبَّدَت    َاالتَسَتِمعوَن  
تلفظ قاف و غین، در: َربُّ الَمشِرِق َو الَمغِرِب

تلفظ ضاد و ظا، در: بَیضاُۤء ِللنِّٰظریَن

ٰ
ِبِسحِره ٰهـذا لَساِحرٌ  تلفظ ح و هـ، در: َحولَه و 
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول: برخی کلمات هم خانواده:
َانبَـتنا )نَبات: گیاه(، َزوج )َازواج، ِازدواج(

فعالیت دوم: 
1ــ توجه داشته باشید کلمٔه »زوج« در قرآن کریم هم به معنای »جفت و همسر« و هم به معنای 

»گونه و نوع« به کار رفته است.
ـ « را به معنای »قطعاً« ترجمه می کنند. سپس  َ « و هم »ل 2ــ در عبارت سوم دانش آموزان هم »ِانَّ
« شروع می شود معموالً  در دومین نکته ای که در این تمرین آمده است می آموزند در جمالتی که با »ِانَّ

حرف تأکید »لَـ« نیز می آید، اما نیازی به ترجمٔه آن نیست.
ـ « و تفاوت آنها را یادآوری  َ ـ « و »ل تذکر: در زمان مناسب با پرسش از دانش آموزان معنای »ِل
ـ  « می آید و نباید آن را با حرف  َ ـ  « به معنای »برای« قبل از ضمائر به صورت » ل کنید. ضمناً بیان کنید که » ِل

ـ « که معنای تأکید می دهد اشتباه کرد ) لَه و،  لَُهم،  لَها،  لََك،  لَکُم،  لَنا( َ »ل

٭  ٭  ٭
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تذکرات انس با قرآن در خانه

1ــ می دانید حرف استفهام »َا« همیشه در 
اول جمله می آید. اما در فارسی هر چند در آغاز 
پس،  »و،  مانند  کلماتی  از  پس  اما  می آید  جمله 

سپس، …«
2ــ برخی از ترکیب ها و عبارات ساده در 

صفحٔه 370 قرآن کریم:

، ، ، ،

 ، 

3ــ آخرین آیٔه صفحٔه 370 یک دعای زیبای قرآنی است که از زبان حضرت ابراهیم علیه السالم 
این چنین نقل شده است:

شعراء 83    
پروردگارا به من حکم )حکمت، اندیشه، گفتار و کردار درست( و فرمانروایی عطا کن و مرا به 

صالحان و نیکان ملحق کن.
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تذکرات خاص قرائت:
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت آن، به ویژه موارد پی درپی، مانند: 

عاُدِن الُمرَسلیَن ِفی الُفلِك الَمشحوِن  َو مآ َانَا ِبطاِرِد الُمؤِمنیَن  
، َاَوَعظَت« آغاز می شود. 2ــ تشخیص جمله های فاقد عالمت وقف، که با »َو، َاال، لََعلَّکُم،لََتکونَنَّ

3ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسه آنها با حروف مشابه، مانند:
تلفظ الف همزه و عین، در ترکیب: ِحسابُُهم

تلفظ الف همزه و عین، در: ِااّل َعلٰی        َاطیعوِن        ِباَنعاٍم        َاَوَعظَت
تلفظ غین و قاف، در: َاغَرقنا

تلفظ طا و ت، در: بَطَشُتم
تلفظ ذال و ظا، در ترکیب: َعذاَب یَوٍم َعظیٍم

جلسۀ  دوم
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول: برخی کلمات هم خانواده:
َب )تَکذیب، کاِذب، َکّذاب، ِکذب(،  َکذَّ

ُمرَسلیَن )رسول، ارسال، ُمرَسل، رسالت(، 
تَـتَّقوَن )مـتقین، تَقوٰی، ِاتَّقوا(، 

َامین )َامن، َمأمون، تَأمین، ایمان، امنیت،َامان(، 
َاطیعوا )ِاطاَعة، ُمطیع(

٭  ٭  ٭
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تذکرات انس با قرآن در خانه

بخش  این  تمرین های  معمول  روش  به 
مورد پرسش و ارزشیابی قرار می گیرد.

برخی نکات:
از  منظور  ب  تمرین  اول  عبارت  در  1ــ 
است:  چنین  آیه  معنای  و  است  عاد  قوم  عاٌد، 
پیامبران را. توجه دارید  تکذیب کردند قوم عاد 

َب« به صورت جمع معنا می شود. چون عاد )قوم عاد( اسم جمع است در فارسی فعل مفرد »َکذَّ
2ــ در عبارت پنجم حرف »ِمن« چون در جملٔه منفی آمده است به صورت »هیچ« معنا می شود.

3ــ برخی از ترکیب ها و عبارات سادٔه صفحٔه 373 قرآن کریم:

/ / /

/ / /

/ /
4ــ موضوع دیگری که از قول پیامبران در سورٔه شعراء، پس از دستور به تقوای الهی آمده، 
دستور به اطاعت از خود پیامبران است. پیامبران به فرمان الهی به مردم دستور می دادند که باید از 
به صورت  یاد می شود  پیامبران  الهی و والیت  به والیت  آن  از  گاهی  که  فرمان  این  کنند.  پیروی  آنها 

» َوَاطیعوِن « آمده است.
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خدایا من و پدر و مادرم را ببخشای!

اهداف

1ــ آشنایی با جایگاه رفیع والدین در قرآن کریم
2ــ آشنایی با آیاتی که دربارهٔ حقوق پدر و مادر است و مطالب خاص هر یک 

3ــ عالقه مندی به اجرای دستورات قرآن کریم در رعایت حقوق پدر و مادر

روش تدریس

1ــ استخراج متن هر یک از آیات معرفی شده توسط یک گروه از دانش آموزان و ترجمه آیات 
توسط آنان

2ــ قرائت برخی از آیات توسط گروه مربوط
3ــ طراحی روزنامه دیواری و نصب آن در کالس توسط برخی از دانش آموزان، از متن آیات با 
مطالب تکمیلی؛ برای دانش آموزانی که اقدام به تهیه روزنامه دیواری کرده اند، امتیاز ویژه در ارزشیابی 

مستمر، منظور شود.
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نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

این رساله دربارٔه حقوق  امام سجاد علیه السالم،  معرفی و گفت وگو دربارٔه رسالٔه حقوق  1ــ 
متقابل افراد نسبت به یکدیگر و نیز حقوق متقابل والدین و فرزندان مطالب بسیار ارزشمندی دارد.

2ــ چرا در قرآن کریم به حقوق والدین تا این اندازه توجه شده است؟

پیام قرآنی

1ــ قرائت کامل آیٔه 14 سوره مبارکٔه مریم و ترجمٔه آن
2ــ قرائت برخی از آیات در ارتباط با والدین

فعالیت تکمیلی

معرفی صحیفه سجادیٔه امام سجاد )ع( و دعای مربوط به والدین و نیز کتابی که دربارٔه رساله 
حقوق ایشان است.
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تذکرات خاص قرائت:
اول  1ــ دقت در خواندن حروف مقطعه 

سوره نَحل: طۤس
اتصاالت  و  ناخوانا  حروف  به  توجه  2ــ 
سطرها،  اتصال  و  پی درپی  موارد  به ویژه  آن، 

ی الُقرءانَ  لَُتلَقَّ َُّها النَّمُل ادُخلوا  مانند: یـۤاَی
                    َوقااَل الَحمدُ               آل َاَری الُهدهُدَ 

اَلَ اذبََحنَّه و
عالمت  فاقد  جمله های  تشخیص  3ــ 

وقف، جمعاً 41 مورد.
مشخص کردن 13 جمله که با »َو« 5 جمله 
که با »فَـ« 3 جمله که با »َاو« و 2جمله که با »ِانّی« 

آغاز می شود.
 ، ثُمَّ َولّٰی،  َّها،  َّه و، کََان ِان لََعلَّکُم، نوِدَی،  ـٔاتیکُم،  َس لَُدن،  َّّنا، ِمن  با »َزی مشخص کردن جمله هایی که 

، قالَت، َان َاشکُـَر، الَّتی، َام« آغاز می شود. تَخُرج، ِالٰی ِفرَعوَن، قالوا، ظُلًما، الَّذی، ُعِلّمنا، ِمَن الِجِنّ
4ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسه آنها با حروف مشابه، مانند:

ٍت          َان َاعَمَل ـٰ تلفظ الف همزه و عین، در: َاعمالَهم          بَعَد سۤوٍء           ِتسِع ءای
َوَجَحدواِبها     اَلَاذبََحنَّه و  تلفظ ح و هـ، در: َحولَها           

ُن ـٰ َل ُحسنًا          َو َوِرَث ُسلَیم تلفظ ث و سین، در: ثُـمَّ بَـدَّ
لَنا تلفظ ذال و ضاد، در: الَّذی فَضَّ

َاَحطُت َد الطَّیرَ  تلفظ ت و طا، در: َوتََفقَّ
5 ــ در ترکیب »اَلَاذبََحنَّهو« الف دوم خوانده نمی شود؛ می خوانیم »اَلَذبََحنَّهو«.

روش تدریس ردس چهارم

جلسۀ  اول
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
ُشکران،  مشکور،  شاکر،  )شکر،  َاشکُُر 
تشّکر، متشّکر(، َانَعمَت )نعمة، نعیم(، َاعَمُل )عمل، 

اعمال، عامل، معمول، استعمال، اعمال، معاملة(
فعالیت دوم: در تدریس این گونه الگوها، 
از بیان قواعد صرف یا نحو کامالً پرهیز کنید؛ فقط 
از دانش آموزان بخواهید مطالب کتاب را بخوانند، 
به تغییرات توجه کنند و در صورت نیاز به اختصار 
توضیح دهید. مهم آن است که دانش آموزان بیاموزند 
پیش  مضارع  فعل  ترجمٔه  در  جزئی  تغییرات  گاهی 
هم  با  شکل  دو  که  است  آن  روش  بهترین  می آید. 
مقایسه شود. مثالً   آیا در فارسی می گوییم » تا می دانند« 

یا »تا     بدانند« پس هر وقت حرف »تا« یا »که« قبل از فعل می آید، ممکن است در معنا تغییری ایجاد شود.
فعالیت سوم:

1ــ ترجمه عبارت سوم می شود »نعمت دادی بر من« که صحیح است. البته در فارسی می گوییم 
»نعمت دادی به من« 

2ــ ترجمه عبارت پنجم می شود »که عمل کنم خوب را«. منظور »کار خوب« است؛ یعنی »که 
کار خوب انجام دهم«.

٭ ٭ ٭
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تذکرات انس با قرآن در خانه

آنها،  آن،  به جای »او،  1ــ گاهی ضمائر را 
تو، شما، ما« باید به صورت »  ـش )خودش(، ـشان 
ـمان  )خودتان(،  ـتان  )خودت(،  ـَت  )خودشان(، 
)خودتان(« معنا کنیم. به مثال های زیر توجه کنید:

 :
ٰ
و قال موسی ِلَقوِمه

و گفت موسی به قوم او ← و گفت موسی 
به قومش

َو َادِخلنی ِبَرحَمِتَك فی … : 
و داخل کن مرا به کمک رحمت تو در … 

و داخل کن  مرا به کمک رحمتت در…
همان طور که مالحظه می کنید ترجمه به شکل 
اول ابهام و اشکال دارد و این عبارات باید به صورت 

دوم ترجمه شوند. این امر با توجه به سایر اجزاء جمله قابل تشخیص است. معموالً هرگاه ضمیر مانند » ه « 
ـَت« معنا می شود. ـَش« یا »     « یا » َك « در »ِبَرحَمِتَك« به فاعل جمله برگردد به صورت »  

ٰ
در »  ِلَقوِمه

2ــ برخی عبارات ساده در صفحٔه 380 قرآن کریم:

/ /

/ 

3ــ این پیام زیبا و پرمعنای قرآنی را باید هر زمانی که متوجه نعمت الهی می شویم و یا از نعمت خاصی 
بهره مند می گردیم با خود زمزمه کنیم تا فراموش نکنیم هر چیز خوبی مانند علم، اخالق، ایمان، سالمت، 
ثروت، امنیت، رفتار خوب با مردم، دوستان خوب، پدر و مادر و معلم خوب و … که داریم، همه و همه از 

لطف و فضل خداست.
جالب است که می فرماید اینها همه از لطف پروردگار من است و می افزاید »تا مشخص شود من 

در برابر این نعمت ها آیا شکر می کنم یا کفران می ورزم؟!«



170

تذکرات خاص قرائت:
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت 

آن، به ویژه موارد پی درپی، مانند:
ِعباِدِه الَّذیَن اصطَفٰی   ِاالَّ امَرَاتَهو 

لَی اللُّٰه ـٰ تَع
عالمت  فاقد  جمله های  تشخیص  2ــ 

وقف، جمعاً 16 مورد
مشخص کردن 8 جمله که با »َو« و دو 

جمله که با »ِااّل« آغاز می شود.
با »فَـ، ما  مشخص کردن جمله هایی که 
ـٰها، بُشًرا« آغاز می شود. رن کاَن، َاخِرجوا، َقـدَّ

و  خاص  حروف  صحیح  تلفظ  3ــ 
مقایسه آنها با حروف مشابه، مانند:

روَن تلفظ ت و طا، در: یَـَتطَهَّ
ِبرینَ  ـٰ ـٰها ِمَن الغ رن تلفظ قاف و غین، در: َقـدَّ

ۤ ٰ
تلفظ ح و هـ، در: ُقِل الَحمُدِللِّٰه    َرحَمِته

ٌم َعلٰی ِعباِدِه الَّذیَن اصطَفٰی ـٰ تلفظ سین و صاد، در جمله: َوَسل
بَـل َاکثَـُرهُم ال یَعلَموَن ٌه َمَع اللِّٰه  ـٰ تلفظ الف همزه و عین، در: َاِءل

تلفظ ضاد و طا و ذال، در جمله: َامَّن یُجیُب الُمضطَرَّ ِاذا َدعاُه
4ــ دقت در مد و تشدید ترکیب: ءاۤللُّٰه

جلسۀ  دوم
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
َاعلٰی،  ُعلُّو، عالی،  )َعِلّی،  تَعالٰی  ُمرَسلیَن(،  ُمرَسل،  )ِارسال، رسول،  یُرِسُل  َابحُر(،  )ِبحار،  بَحر 

ُمتعال(، یُشِرکوَن )ِشرك، شریك، ُمشِرك(
فعالیت دوم ــ برخی نکات:

1ــ حرف »را« پس از ترجمٔه ضمیر در عبارت اول فراموش نشود )هدایت می کند شما را(
2ــ در عبارت سوم کلمٔه »َمن« با توجه به جایگاه این عبارت در آیه به صورت »کسی که« معنا 

می شود.

٭  ٭ ٭
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تذکرات انس با قرآن در خانه

 برخی از عبارات سادٔه صفحٔه 384 قرآن کریم:

،  ،  ، 

 ، ،   ، 
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انس با قرآن کریم

اهداف

رهبر  توصیه های  برخی  با  آشنایی  1ــ 
عزیزمان به نوجوانان دربارهٔ انس با قرآن کریم

رهبر  خاطرات  از  برخی  با  آشنایی  2ــ 
معظم دربارٔه قرآن کریم

3ــ عالقه به تالوت و درک معنای قرآن 
کریم با الهام از رهنمودهای مقام معظم رهبری

روش تدریس

ـ روخوانی متن درس توسط دانش آموزان 1ـ
2ــ جستجو و استخراج برخی دیگر از 

توصیه های قرآنی معظم له برای نوجوانان
3ــ تهیه روزنامه دیواری از برخی توصیه های رهبری

نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

1ــ چرا رهبر معظم توصیه می کنند تا نوجوانان با قرآن مأنوس شده و تا حدامکان آن را حفظ 
کنند؟

2ــ مأنوس بودن با قرآن کریم در نوجوانی چه تأثیراتی در تکوین شخصیت انسان در آینده دارد؟
3ــ گفت وگو دربارٔه مراحل، خواندن، درک معنا، تدبر و عمل به آیات قرآن کریم

فعالیت تکمیلی

از حضرت امام صادق علیه السالم نقل شده است که:

ٰ
 َو َدِمه

ٰ
َمن َقَرَا الُقرآَن َو هَُو شابٌّ ُمؤِمٌن     ِاخَتلََط الُقرآُن ِبلَحِمه

از دانش آموزان بخواهید این حدیث شریف را ترجمه کرده و دربارٔه آن گفت وگو کنند.
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تذکرات خاص قرائت:
1ــ دقت در خواندن آیه اول سوره قصص: 

طسمۤ ۤ
2ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت آن، 
مانند:  اتصاالت سطرها،  پی درپی و  به ویژه موارد 

ِفی الَیِمّ  ِذِه البَلَدِة الَّذی      فََمِن اهَتدیٰ  ـٰ ه
َعلَی الَّذیَن اسُتضِعفوا  َوقالَِت امَرَاةُ 

َاتلَُوا الُقرءاَن
3ــ تشخیص جمله های فاقد عالمت وقف، 

جمعاً 36 مورد
مشخص کردن 6 جمله که با »َو«، 6 جمله 

که با »فَـ« و 3 جمله که با »ِلـ« آغاز می شود. 
مشخص کردن جمله هایی که با »َهل، الَّذی، 
ُت،  ُقرَّ ماکانوا،  یُـَذِبّـُح،  یَسَتضِعُف،  َسـُیـریکُم، 

َعسٰی، َاو، لَوال، کَی« آغاز می شود.
4ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسه آنها با حروف مشابه، مانند:

تلفظ ز و ذال، عین و همزه، در ترکیب: ِمن فَـَزٍع یَوَمِئٍذ
ًة           ءاُل ِفرعوَن          َونََجَعلَُهم َاِئمَّ َجَعَل َاهلَها ِشَیًعا  تلفظ الف همزه با عین، در: َان َاعبُـَد         َوَ

َعسٰی َان یَنـَفَعناۤ 
فَالَتَقطَه و تلفظ طا و ت، در کلمه: طاِۤئَفةً 

5  ــ دقت در خواندن 2 یاء در کلمه: یَسَتحی 

روش تدریس ردس پنجم

جلسۀ  اول
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
ة  َاِئمَّ )َجعل، جاعل، مجعول(،  نَجَعُل  ُمراد(،  ُمرید،  )ِاراده،  نُریُد  نبّی(،  )َانباء،  نَبَأَ  )ِتالوت(،  نَتلو 

)ِامام، مأموم(، واِرثیَن )وارث، ارث، میراث(
فعالیت دوم ــ برخی نکات:

1ــ در عبارت دوم منظور از »نَبَأ« همان »داستان، قصه یا سرگذشت« است.
2ــ در عبارت سوم کلمٔه »َقوٍم« به صورت »قومی« یا به صورت »گروهی« معنا می شود و پس از 
آن از حرف ربط »که« استفاده می کنیم یعنی: برای قومی )گروهی( که ایمان می آورند )دارند(. مناسب 
بیاید  تنوین دارد( اگر فعل  برای دانش آموزان توضیح دهید هرگاه پس از اسم نکره )اسمی که  است 

معموالً در ترجمه در بین آنها از حرف ربط »که« استفاده می شود.
3ــ در عبارت پنجم و ششم فعل »نَجَعل« دو مفعول گرفته است. پس از مفعول اول از حرف 
»را« استفاده می کنیم )قرار می دهیم آنها را پیشوایان، قرار می دهیم آنها را وارثان(. منظور از وارثان 

این است که آنها )مستضعفان( جانشین اقوام قبل از خود می شوند و در زمین به حکومت می رسند.

٭  ٭  ٭
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تذکرات انس با قرآن در خانه

1ــ برخی از عبارات سادٔه صفحه 388 قرآن کریم:

 /    /

  /  /  /  

  /   /
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تذکرات خاص قرائت:
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت آن، به ویژه موارد پی درپی و اتصال سطرها، مانند:

َوابَتِغ فیمآ ءاتئَٰك اللُّٰه الّداَر األِخَرَة ِة   ُاوِلی الُقوَّ
2ــ تشخیص جمله های فاقد عالمت وقف، جمعاً 21 مورد

مشخص کردن 3 جمله که با »َو« 4 جمله که با »فَـ « 2 جمله که با »ِان« 2 جمله که با »ِالٰی« 2 
جمله که با »َمن« و 2 جمله که با »یَأتیکُم« آغاز می شود. 

، لََتنۤوُا، ِاذ، کَما« آغاز می شود. مشخص کردن جمله هایی که با »ِلَتسکُنوا، الَّذیَن، ماۤ ِانَّ
3ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسه آنها با حروف مشابه، مانند:

تلفظ الف همزه و عین، در: ِان َجَعَل          َافاَلتَسَمعوَن
تلفظ ذال و ز، در جمله: الَّذیَن کُنُتم تَزُعموَن

تلفظ ح و هـ ، در: َانَّ الَحقَّ ِللِّٰه          َمفاِتَحه و
تلفظ سین و صاد، در جمله: َو التَنَس نَصیبََك

جلسۀ  دوم
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
ُمفِسد،  )فاِسد،  فَساد  َاحَسَن(،  تحسین،  حسین،  ِاحسان،  حسنٰی،  محسن،  )حسن،  َاحِسن 

ِافساد، مفسدین(، یُِحبُّ )ُحّب، َمحبوب، ُمِحّب، حبیب(
فعالیت دوم ــ برخی نکات:

در  دانش آموزان  معنا می شود.  »به«  یا  »به سوی«  به صورت  »ِالٰی«  می دانید  که  همان طور  1ــ 
عبارت دوم در ترجمٔه »ِالَیَك« به هر دو صورت می توانند معنا کنند اما بهتر است برای آنها توضیح دهیم 

که می توانید با توجه به معنای جمله از »به« استفاده کنید.
2ــ استفاده از حرف »را« در پایان ترجمٔه عبارت چهارم و پنجم فراموش نشود.

٭  ٭  ٭
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تذکرات انس با قرآن در خانه

معنای  به  »دار«  کلمٔه  اول  عبارت  در  1ــ 
»خانه« و در نتیجه »الداراآلخرة« می شود »خانٔه 

آخرت«. 
صفحٔه  سادٔه  ترکیب های  از  برخی  2ــ 

394 قرآن کریم:
/

/
 

3ــ برخی از عبارات پیام گونٔه قرآنی از صفحه 394:
 

)سرخوش مباش که خداوند افراد سرخوش را دوست ندارد.(  
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فضیل زنده می شود

اهداف 

1ــ آشنایی با قسمتی از سرگذشت یکی از کسانی که با تالوت و شنیدن آیات قرآن کریم دچار 
تحول روحی شده است.

2ــ پژوهش در زندگی افرادی که به دلیل انس با قرآن کریم مسیر زندگی آنان اصالح شده است.
3ــ تقویت انس با قرآن کریم. 

روش تدریس

1ــ قرائت متن درس توسط دانش آموزان 
2ــ گفت و گوی دانش آموزان دربارٔه این رویداد

3ــ بیان خاطراتی توسط دانش آموزان و دبیر دربارٔه نمونه هایی دیگر از چنین رخدادهای خاص 
معنوی در ارتباط با قرآن کریم
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نمونه سؤاالت برای گفت و گو و پژوهش

1ــ  اگر فضیل معنای آیات را متوجه نمی شد، می توانست تحت تأثیر آیات قرآن قرار بگیرد؟
2ــ پس از این واقعه، فضیل به چه مقامات معنوی رسید و چه جایگاهی از نظر عرفانی و معنوی 

کسب کرد؟

پیام قرآنی

1ــ قرائت  آیات 16 سوره حدید و آیٔه 8 سوره تحریم
2ــ ترجمٔه آیات فوق

3ــ حفظ نسبی آیات فوق

فعالیت تکمیلی

کتاب شرح حال فضیل به نام »از رهزنی تا رهروی« تألیف آقای فرید الدین رادمهر، نشر مرکز 
تهران، به دانش آموزان معرفی شود. در صورت امکان این کتاب تهیه و به کالس آورده شود. در این 
صورت می توان از فردی که عالقه مند است خواسته شود کتاب را مطالعه کرده و گزارشی از آن به 

کالس ارائه کند. 
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روش تدریس ردس ششم

تذکرات خاص قرائت:
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت آن، 
به ویژه موارد پی در پی و اتصال سطرها، مانند: 

ِلحیَن    ءاَمنُوا    اتَِّبعوا ـٔاِت    ِفی الصّٰ ِیّ یَعَملوَن السَّ
عالمت  فاقد  جمله های  تشخیص  2ــ 

وقف، جمعاً ٣٠ مورد
»َو«،  ٧  با  که  کردن 11 جمله  مشخص 
ـ «،  ٥ جمله که با »لـ«،  2 جمله که  جمله که با »فَ

با »َان«  و 2 جمله که با »ِااّل« آغاز می شود. 
» بَعَد،  با  که  جمله هایی  مشخص کردن 

َجَعَل، اتَِّبعوا« آغاز می شود.
٣ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسه 

آنها با حروف مشابه، مانند: 
تلفظ الف همزه و عین، ذال و ضاد، در: 

ِانَّ الَّذی فََرَض َعلَیَك القرءاَن 
تلفظ عین و الف همزه، ذال و ز، در: بَعَد ِاذ ُانِزلَت ِالیَك

تلفظ عین و الف همزه، در: َاعلَُم       َوادُع ِالٰی َرِبَّك       َو ِالَیِه تُرَجعوَن
تلفظ هـ و ح، در: لَهُ الُحکُم

تلفظ طاوت، در: فاَل تُِطعُهما
تلفظ ث و سین، در: فَلَِبَث فیِهم َالَف َسَنٍة

٤ــ دقت به حرکت صحیح الف وصل در: اتَِّبعوا
ََّك ن ٥  ــ دقت به خواندن ترکیب: َو ال یَُصدُّ

جلسۀ  اول
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
حاسب،  محاسبة،  )حساب،  َحِسَب 
امنّیت،  امان،  امن،  )ایمان،  ءاَمّنا  محسوب(، 
مأمون، امین و …(، جاَهَد )ِجهاد، جهد، مجاهد، 
)َانُفس،  نَفس  و…(،  )جاَهَد  یُجاِهُد  مجاهدت(، 

نَفیس(، َغِنّی )ِغنٰی، َاغِنیاء(
فعالیت دوم: پس از تکمیل کردن ترکیب ها 
شکل  به  را  ترکیب ها  این  بار  چندین  نمونه،  مانند 
از  و  بخوانید  یکی یکی  بلند  صدای  با  و  نامنظم 
دانش آموزان بخواهید ابتدا به صورت دسته جمعی 

و سپس انفرادی معنای هر ترکیب را بگویند.
فعالیت سوم ــ برخی نکات:

1ــ در عبارت اول »َحِسَب« هرچند که مفرد 
است ولی به علت فاعل آن )ناس( به صورت جمع معنا می شود )آیا گمان کردند مردم(.

فعل  در  جزئی  تغییرات  از  برخی  به  را  دانش آموزان  است،  آمده  پاورقی  در  همان طورکه  2ــ 
مضارع توجه دهید )َان + یَـقولون: که می گویند ← َان یَـقولوا: که بگویند(

اینجا  در  اما  می شود  معنا  »هرکس«  یا  که«  »کسی  به صورت  سوم  عبارت  در  »َمن«  کلمٔه  ٣ــ 
»هرکس« بهتر است. دانش آموزان هرکدام را بنویسند، صحیح است.

« را تجزیه کنند تا با چنین ترکیب هایی 
ٰ
٤ــ از دانش آموزان بخواهید ترکیب هایی مانند »ِلَنفِسه

آشنا شده و آن رادرست و کامل ترجمه کنند.
ـ « نیز  َ « می آید، حرف تأکید »ل ٥  ــ در عبارت پنجم تذکر دهید که معموالً در جمالتی که حرف »ِانَّ

می آید اما نیازی به ترجمٔه آن نیست.



18٤

تذکرات انس با قرآن در خانه

»ب«،  قسمت  سوم  عبارت  در  1ــ 
جمله  ابتدا  در  َّما«  »ِان هستید  آشنا  همان طورکه 
معنا نمی شود، بلکه در محل مناسب معنا می شود 
)و هرکس جهاد و تالش کرد، پس جهاد و تالش 

می کند فقط برای ــ به نفع ــ خودش(.
2ــ برخی از عبارات سادٔه صفحه 398 

قرآن کریم:

 /      / آیه 16٭   /

/  /

  / آیه 23/

٣ــ برخی از عبارات پیام گونٔه صفحه 398 قرآن کریم

  /   / 

/  /  

٭ منظور این است که آیٔه 1٦ در این صفحه )صفحٔه ٣٩8( به طور کامل از عبارات ساده تشکیل شده است.



18٥

تذکرات خاص قرائت:
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت آن، 
به ویژه موارد پی در پی و اتصال سطرها، مانند: 

َمثَُل الَّذیَن اتََّخذوا    کََمثَِل الَعنَکبوِت اتََّخَذت
2ــ تشخیص جمله های فاقد عالمت وقف، 

جمعاً ٩ مورد
آغاز  »َو«  با  که  جمله   ٦ مشخص کردن 

می شود.
و  ـ   «  » فَ با  که  جمله هایی  مشخص کردن 

»کََمثَِل« آغاز می شود.
٣ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسه 

آنها با حروف مشابه، مانند: تلفظ سین و صاد، هـ و ح، الف همزه و عین، در جمله: َارسلنا َعلَیِه حاِصبًا    
تلفظ غین و قاف، در: َاغَرقنا 

تلفظ ث و سین، در جمله: َو ِتلَك االَمثاُل نَضِربُها ِللّناِس
یَحُة تلفظ هـ و ح، در جمله: َاَخَذتُه الصَّ

جلسۀ  دوم



18٦

تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
ِاتََّخَذ  َمثَل )ِمثل، امثال، تمثیل(، ِاتََّخذوا )اخذ، اتّخاذ(، َاوِلیاء )ولّی، ُمَتَولّی، والیت و تولیت(، 

)  ِاتََّخذوا و …(
با  است  می شود. خوب  ترجمه  »خانه ای«  به صورت  »بَیًتا«  عبارت چهارم  در  دوم:  فعالیت 
یا الزم است  بهتر  آنها توضیح داد که گاهی  برای  به آموخته های دانش آموزان در درس عربی  توجه 

اسم هایی که تنوین دارند به صورت نکره ترجمه شود.



18٧

تذکرات انس با قرآن در خانه

1ــ برخی عبارات سادٔه صفحٔه 403 قرآن کریم:

/  /  آیه 56/ آیه 57/ 

 / / آیه59/ 

 /  /

.  /  /  /
2ــ برخی از پیام های قرآنی صفحٔه 403 قرآن کریم:

آیه 56   

آیه 57     

آیه 58 و 59 ٭   

 / / 



188

جایگاه زن در قرآن

اهداف

1ــ آشنایی با جایگاه زن در قرآن کریم
2ــ شناخت آیات قرآن دربارٔه زن 

٣ــ رعایت حقوق زنان از سوی مردان با 
توجه به آیات قرآن کریم

روش تدریس

1ــ توضیحات اولیه دبیر دربارٔه نقش و 
جایگاه زن در قرآن کریم و مقایسٔه آن با برخی از 

مکاتب دیگر
به  مربوط  آیات  از  برخی  به  مراجعه  2ــ 
زن، قرائت و ترجمٔه آنها توسط دانش آموزان با 

راهنمایی دبیر محترم
٣ــ تهیه روزنامه دیواری از برخی آیات 

دربارهٔ زن و نصب آن در مدرسه

نمونه سؤاالت برای گفت و گو و پژوهش

1ــ توجه قرآن کریم به حقوق زنان، در عصری که فرهنگ جاهلیت حاکم بود، نشانٔه چیست؟ 
تأثیر آن درجامعه مسلمانان چه بود؟

پاسخ: این امر نشانٔه وحیانی بودن قرآن کریم و نشأت گرفتن آن از علم الهی است و موجب شد 
به تدریج رسوم جاهلیت از میان برداشته شود، زن شخصیت انسانی یافت، به عنوان بنده خدا همتای 

مردان در دستیابی به کمال انسانی و تقرب به خدا قرار گرفت، از استقالل مالی برخوردار شد و …  .
2ــ به نظر شما در قرن 21، جامعٔه انسانی با چه جاهلیتی در تضییع حقوق زنان رو  به رو است.



18٩

پیام قرآنی

سوره کوثر در کالس خوانده و ترجمه شود. دربارٔه محتوای آن نیز گفت و گو شده و ارتباط آن با 
متن توضیح داده شود. همان طورکه می دانید با توجه به آیٔه آخر سورٔه کوثر یعنی ابترنبودن پیامبر  اکرم و 
ضرورت ارتباط این آیه با آیه اول ــ زیرا معنا ندارد در یک سوره باشد آیه، آیٔه آخر با آیٔه اول بی ارتباط 
باشد! ــ به خوبی روشن می شود که منظور از »کوثر« وجود مقدس حضرت زهرا سالم الله علیهاست. 
خداوند از میان همٔه نعمت هایی که به پیامبر اکرم بخشیده است از نعمت فرزندی چون ایشان با اکرام 
و اهمیت خاصی یاد می کند. این امر هم نشان دهندٔه عظمت حضرت زهرا )س( و هم اهمیت مقام زن 

است.
معرفی کتاب نظام حقوق زن در اسالم تألیف شهید مطهری و قرائت بخش های ساده ای از این 

کتاب برای دانش آموزان.
و نیز می توانید ازکتاب های زیر استفاده کرده و آنها را به دانش آموزان معرفی کنید.

1ــ زن در آیینٔه جالل و جمال   تألیف حضرت آیة الله جوادی آملی
2ــ آنچه یک جوان باید بداند )ویژه دختران( تألیف رضا فرهادیان

٣ــ زن اگر این گونه می بود؛ تألیف مرضیه محمد زاده
٤ــ دختر اگر این گونه می بود؛ تألیف مرضیه محمد زاده

٥  ــ حریم ریحانه، نشر خیبر
٦ ــ دختران آفتاب  تألیف مهندس بانکی 



1٩٠

تذکرات خاص قرائت:
اتصاالت  و  ناخوانا  حروف  به  توجه  1ــ 

آن، به  ویژه موارد پی در پی و اتصال سطرها،
نیا      َو ِانَّ الّدارَ األِخَرَة  مانند: ٰهِذِه الَحیٰوةُ الدُّ
یُـَتَخطَُّف الّناُس      َو  دَعُو اللَّٰه     الَحَیواُن     لَِهَی 
ِن افَترٰی    َو َاثارُ وا  االَرَض    َاسأۤءوا  الّسۤواٰیۤ     ِممَّ

یَبَدُؤا الَخلَق
عالمت  فاقد  جمله های  تشخیص  2ــ 

وقف، جمعاً 2٦ مورد
 ٣ »َو«،  با  که  جمله   11 مشخص کردن 
ـ «،  2 جمله که با » ثُـمَّ « و 2 جمله که  جمله که با »فَ

ـ « آغاز می شود. َ با »ل
مشخص کردن جمله هایی که با »َدَعُوا اللَّٰه، 
آغاز  ِبلقاَئ«  یُبِلُس،  یَوَمـِئـٍذ،  َان،  ِااّل،  َاو،  ِاذا، 

می شود.
٣ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسه آنها با حروف مشابه، مانند: 
نیا    لَِهَی الَحَیـواُن     َحوِلِهم    تلفظ هـ و ح، در ترکیب: ٰهِذِه الَحیٰوةُ الدُّ

تلفظ الف همزه و عین، در: َانّا َجَعلنا   َعِن األِخَرِة       ِالَیِه تُرَجعوَن
تلفظ ت و طا، در: یُـَتَخطَُّف

تلفظ ث و سین، در ترکیب: کَثیًرا ِمَن الّناِس
تلفظ ضاد و ظا، در: ِفی االَرِض فََینظُروا

ِن افَترٰی َعلَی اللِّٰه کَِذبًا تلفظ الف همزه و عین، ظا و ذال، در: َو َمن َاظلَُم ِممَّ

روش تدریس ردس هفتم

جلسۀ  اول



1٩1

تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
ال یُخِلُف )َخالف، تََخلُّف(،  ظاِهًرا )تظاهر، تظاهرات، اظهار، مظهر(، َحیاة )َحّی، َاحیاء، ُمحیی(، 

غاِفلوَن )غفلت، غافل، تغافل، اغفال(
فعالیت دوم ــ برخی نکات:

1ــ دقت کنید و به دانش آموزان تذکر دهید که »َوعد« را با »َوَعَد« اشتباه نکنند. اولی اسم و به 
معنای »وعده« و دومی فعل و به معنای »وعده داد« است. از این رو معنای ترکیب اول »وعدٔه خدا« 

می شود.
ـَش« معنا کرد؛ در غیر این صورت معنای جمله  2ــ در عبارت دوم ضمیر »ه« را باید به صورت » 
مبهم می شود )تخلّف نمی کند خدا وعدٔه او را!(؛ بلکه باید بگوییم »تخلف نمی کند خدا وعده اش را«. 
ـَش،  به یکی از صورت های »  باید  برمی گردد در فارسی  به فاعل جمله  درصورتی که چنین ضمیری 

ـَم« معنا شود. ـَت، ـمان.  ـشان، ـتان، 
٭  ٭  ٭



1٩2

تذکرات انس با قرآن در خانه

1ــ برخی از عبارات سادٔه صفحٔه 406 قرآن کریم:
 /  /  / آیه 16/ 

/ / آیه 21 و 22/ 
2ــ دو نکته دربارهٔ پیام قرآنی این درس:

برای  آیاتی  اینها  در  می فرماید  انسان ها  رنگ  و  زبان  گوناگونی  بیان  از  پس  خداوند  ــ   الف 
دانشمندان است. یعنی باید با دقت و مطالعه  در این امور، حکمت و دالیل آن را کشف کرد.

ب ــ  گوناگونی زبان و رنگ انسان ها ــ همان طورکه در آیه 1٣ سورهٔ حجرات به آن اشاره شده 
ـ وسیله و راه بسیار خوبی است که انسان ها یکدیگر را بشناسند و آنها را از همدیگر تشخیص دهند.  استـ 
البته در این گوناگونی، نکته ها و حکمت های بسیار دیگری نیز وجود دارد، که باید آنها را درک و کشف 

کرد.



1٩٣

جلسۀ  دوم

تذکرات خاص قرائت:
اتصاالت  و  ناخوانا  به حروف  توجه  1ــ 
سطرها،  اتصال  و  پی  در  پی  موارد  ویژه  به  آن، 

مانند: 
کٰوَة ءایُٰت الِکٰتِب الَحکیِم    َو یُـؤتونَ الزَّ

عالمت  فاقد  جمله های  تشخیص  2ــ 
وقف، جمعاً 1٣ مورد؛

آغاز  »َو«  با  که  جمله   ٥ مشخص کردن 
می شود.

 ، مشخص کردن جمله هایی که با » ِلُیِضلَّ
آغاز  َان«  ِبَغیِر،  فَـ،  لَُهم،  َولّٰی،   ، کَاَنَّ کَاَن، 

می شود.
و  خاص،  حروف  صحیح  تلفظ  ٣ــ 

مقایسه آنها با حروف مشابه، مانند:
تلفظ هـ و ح، در ترکیب: هُـًدی َو َرحَمـًة   هُُم الُمفِلحوَن      لَهَو الَحدیِث

تلفظ ذال و ز، در: َویَـتَِّخَذها هُـُزًوا
تلفظ الف همزه و عین، در: کَاَن لَم یَسَمعها       ِبَعذاٍب َالیٍم

ا تلفظ هـ و ح، در: َوعَداللِّٰه َحقًّ
ِلموَن فی َضٰلٍل ُمبیٍن تلفظ ظا و ضاد، در: بَـِل الظٰـّ



1٩٤

تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
حاکم،  َاحکام،  ُحکم،  )حکمت،  َحکیم 
َقوام،  قائم،  )ِاقاَمة،  یُقیموَن  تَحکیم(،  محکوم، 
موقنین(،  ایقان،  )یقین،  یوِقنوَن  تقویم(،  ُمقیم، 

ُمفِلحوَن )فاَلح(.
فعالیت دوم ــ برخی نکات:

که  واحدی  معنای  وجود  با  »حکیم«  1ــ 
دارد اما در قرآن کریم، به عنوان صفت هم برای 
هرگاه   است.  رفته  به کار  قرآن  برای  هم  و  خدا 
»حکیم«  همان  می تواند  رود،  به کار  خدا  برای 
ترجمه شود یعنی خدایی که کار او از حکمت و 
برخوردار  اتقان  و  استواری  از  نیز  و  سنجیدگی 
قرآن  به عنوان صفت  کلمه   این  نیز  گاهی  است. 

برخوردار است و  از استواری و درستی کامل  این کتاب  این حالت هم نشان می دهد که  است. در 
هم می توان آن را به حکمت آمیز )یعنی آمیخته ای از حکمت و درستی( یا حکمت آموز )یعنی آموزندٔه 

حکمت( ترجمه کرد.
2ــ استفاده از کلمٔه »را« در آخر ترجمٔه عبارت سوم و چهارم فراموش نشود.

٣ــ استفاده از فعل ربط »هستند« در آخر جمله ششم الزم است. دانش آموزان به طور طبیعی 
این افعال ربط را متناسب با سایر اجزای جمله به کار می برند. در غیر این صورت با پرسش و پاسخ، 

آنها را با ضرورت آوردن این افعال در آخر برخی از جمالت آشنا می کنیم. 

٭  ٭  ٭



1٩٥

تذکرات انس با قرآن در خانه

1ــ به روش دروس قبل با کمک تمرینات این قسمت، توانایی دانش آموزان در قرائت و درک 
معنای آیات، قرآن کریم ارزشیابی می شود.

2ــ برخی از عبارات سادٔه صفحه ٤12 قرآن کریم.
/  / / آیه 12/ 

٣ــ عباراتی که در سطر فوق آمده است عموماً نمونه هایی از پیام های قرآنی در این صفحه از 
قرآن کریم است.



1٩٦

اهداف

1ــ آشنایی با موضوع حجاب به عنوان یکی از آموزه های قرآن کریم
2ــ آشنایی با سرگذشت کسانی که با مطالعه قرآن کریم دین اسالم را به عنوان دین برتر انتخاب کرده اند.
با  آشنایی  راه  از  آن  رعایت  و  حجاب  و  عفاف  ارزش  به  نسبت  بصیرت  و  عالقه  تقویت  ٣ــ 

دستورات اسالمی 

روش تدریس

1ــ خواندن متن نامه در کالس توسط دانش آموزان
2ــ گفت و گو دربارٔه متن نامه

٣ــ طرح پرسش های مختلف توسط دبیر و پاسخ هایی از سوی دانش آموزان

چگونه مسلمان شدم؟



1٩٧

نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

قرآن است،  نامه و درس قبل که دربارٔه جایگاه حقوق زن در  این  میان متن  ارتباطی  1ــ چه 
وجود دارد؟

2ــ چه چیزی از قرآن مورد توجه خانم »هُدٰی« قرار گرفته و او را به اسالم عالقه مند و دعوت 
کرده است؟

پیام قرآنی

1ــ قرائت و جمع خوانی آیٔه 83 سورٔه مبارکه مائده
2ــ ترجمٔه آیٔه فوق

٣ــ گفت و گو دربارهٔ محتوای آیه در کالس

فعالیت تکمیلی

معرفی کتاب »رستاخیزی در تاریکی« تألیف خانم سوسن صفاوردی. دانش آموزان عالقه مند 
می توانند پس از مطالعٔه این کتاب، بخش هایی از آن را در کالس ارائه کنند.



1٩8

روش تدریس ردس هشتم

جلسۀ  اول

تذکرات خاص قرائت: 
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت آنها، 

به ویژه موارد پی در پی و اتصال سطرها، مانند:
َُّها النَِّبیُّ اتَِّق اللَّٰه             َو ُاولُواالَرحاِم یٰـۤاَی

هُناِلَك ابُتِلَی الُمؤِمنوَن       ُسِئلُوا الِفتَنَة
عالمت  فاقد  جمله های  تشخیص  2ــ 

وقف، جمعاً 2٦ مورد
 ٣ و  »َو«  با  که  جمله   12 مشخص کردن 

ـ « آغاز می شود. جمله که با »فَ
»هُـَو،  با  که  جمله هایی  مشخص کردن 
ِمَن الُمؤِمنیَن، ِااّل، اذکُروا، ِاذ، ما، یٰـۤاَهَل، َیقولوَن، 

تَوها، ال یَُولّوَن« آغاز می شود. ، اَلٔ ثُـمَّ
٣ــ تلفظ صحیح حروف خاص و مقایسه 

آنها با حروف مشابه، مانند: 
تلفظ ت و طا، در: َو ال تُِطِع الٰکِفریَن    َاخطَأتُم    طاِئـَفٌة

ۤئ تُظِٰهروَن ـٰ تلفظ ز و ظا، در: َازواَجکُُم الّـ
ـٔواًل تلفظ الف همزه و عین، در: َادِعیاَۤءکُم   ُادعوهُم   َعهُد اللِّٰه َمس

تلفظ ذال و ظا، قاف و غین، در: َو َاَخذنا ِمنُهم میثاقًا َغلیظًا        َو بَلََغِت الُقلوُب الَحناِجَر
ِدقیَن تلفظ سین و صاد، در: ِلَیسئََل الصّٰ

تلفظ ث و سین، در جمله: ثُمَّ ُسِئلُوا    الِفتَنَة    و ما تَلَبَّثوا ِبها ِااّل یَسیًرا
تلفظ ظا و ز، در: َو تَظُّنوَن ِباللِّٰه الظُّنونَا      َوُزلِزلوا ِزلزااًل َشدیًدا

تلفظ ذال و ز، در: َو ِاذ زاَغِت االَبصاُر



1٩٩

تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
ِاتَِّبعوا(،  )تبعّیت،  ِاتَِّبع  َاطیعوا(،  )اطاعة،  تُِطع  ال  تَقوٰی(،  )ِاتَّقوا،  ِاتَِّق  انباء(،  نبأ،  )انبیاء،  نَِبّی 

َخبیر)خبر، اخبار، خبره، ِاخبار، ُمخِبر(، َوکیل )توکّل، تََوکَّل، ُمَتَوِکّلیَن، ِوکالت(
فعالیت دوم ــ برخی نکات:

1ــ در قرآن کریم هرگاه »نبی« با الف و الم )َالنَِّبّی( به کار رفته است منظور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
است و هرگاه بدون آن آمده است منظور »پیامبر« به طور عام می باشد.

2ــ قبالً در کتاب دانش آموزان آمده است که عبارت »ِاتَُّقوا اللَّٰه« به صورت »تقوای خدا را پیشه 
کنید« معنا می شود. درنتیجه ترجمه عبارت دوم می شود »تقوای خدا را پیشه کن«.

٣ــ ترکیب »ما یوحٰی« در عبارت پنجم به معنای »آنچه را که وحی می شود« است.

٭  ٭  ٭



2٠٠

تذکرات انس با قرآن در خانه

1ــ ترجمٔه کلمه به کلمه عبارت پنجم می شود »قطعاً خدا است به آنچه عمل می کنید آگاه« که 
دانش آموزان در گام دوم، خود به خود آن را به صورت »قطعاً خدا به آنچه عمل می کنید آگاه است« 

تغییر می دهند.
2ــ برخی از ترکیب ها و عبارات سادٔه صفحٔه 422 قرآن کریم:

/ بیشتر عبارات آیٔه 35   /  /  / 
٣ــ به میزان وقت موجود در کالس به گفت   و گو دربارٔه آیه 35 سورٔه احزاب بپردازید. این آیه 
ویژگی های مردان و زنان مؤمن را بر شمرده است و در آخر آنها را به آمرزش الهی و پاداش بزرگ 
نوید داده است. این ویژگی ها عبارتند از: تسلیم در برابر خدا، ایمان، فروتنی و فرمانبرداری از خدا 
یاد  به  همیشه  و  پاکدامنی  روزه داری،  بخشندگی،  خشوع،  شکیبایی،  و  صبر  راستگویی،  رسول،  و 

خدا بودن.



2٠1

تذکرات خاص قرائت:
َُّها النَِّبیُّ     َوامَرَاًة 1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت آن، به ویژه اتصال سطرها، مانند: یٰۤـاَی

2ــ تشخیص جمله های فاقد عالمت وقف، جمعاً 2٥مورد 
مشخص کردن 11 جمله که با » َو«، 2 جمله که با »ِان« و 2 جمله که با »ِمن« آغاز می شود.

آغاز  ِلَکیال «  فۤی،  ِمّما، خاِلَصًة،  الّٰتی،  فَما،   ، ثُـمَّ ِاذا،   ، ِباَنَّ » ِانّا،  با  که  مشخص کردن جمله هایی 
می شود. 

٣ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسه آنها با حروف مشابه، مانند: 
حوهُنَّ   تلفظ  ح و هـ، در: تَِحیَُّتُهم َو َسِرّ

ُهم ـٰ َوَدع َاذ تلّفظ الف همزه و عین در: َاَعدَّ      َو داِعًیا ِالَی اللِّٰه   
تلفظ ت و طا، در: و ال تُِطِع الٰکِفریَن    طَـلَّقُتموهُنَّ
تلفظ سین و صاد، ح و هـ، در: یَسَتنِکَحها خاِلَصًة

تلفظ ضاد و ز، عین و الف همزه، در: فََرضنا َعلَیِهم فۤی َازواِجِهم

جلسۀ  دوم



2٠2

تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
ر )بشارت،  َارَسلنا )رسول، ارسال، رسل، مرسلین(، شاِهد )شهید، شهادة، مشهد، مشهود(، ُمبَِشّ

ر )مبّشر و …( تبشیر، بشرٰی، بشیر(، داعی )َدعوت، ُمّدعی، اّدعاء(، ُمنیر )نور، نّیر(، بَـِشّ

٭ ٭ ٭



2٠٣

تذکرات انس با قرآن در خانه

« به معنای »به این که« است و »ِمن« به صورت »از سوی« معنا  1ــ در عبارت سوم ترکیب »ِبـاَنَّ
می شود.

2ــ برخی از عبارات سادٔه صفحٔه ٤2٣ قرآن کریم:
 /    /  

  / آیٔه 40 و  41/    /
٣ــ مسلمانان پیامبر اکرم را باید به صورت »رسول الله« یا »خاتم النبیین« بنامند. این دو صفت 

بیانگر آن است که پیامبر اعظم رسول خدا و آخرین پیامبر الهی است.



2٠٤

اهداف

1ــ آشنایی با یکی از چهره های قرآنی جمهوری 
اسالمی ایران

2ــ تقویت عالقه و انگیزه به یادگیری قرآن کریم 
و حفظ آن

٣ــ الگوگیری از چهره های موفق قرآنی

روش تدریس

1ــ قرائت متن درس توسط دانش آموزان
2ــ پخش قرائت ترتیل آیاتی از سوره احزاب 
استماع  و  کالس  در  پرهیزگار  استاد  صدای  با 

دانش آموزان
بیان  برای  آموزان  دانش  از  درخواست  ٣ــ 

گزارش مختصری از زندگی و ویژگی های برخی قاریان یا حافظانی که آنها را می شناسند.

نمونه سؤاالت برای گفت و گو و پژوهش

1ــ چگونه شهریار پرهیزگار توانسته است یکی از خادمان قرآن کریم باشد؟
2ــ چگونه می توان با الگو گرفتن از خادمین قرآن، در جایگاه خدمت به قرآن کریم قرار گرفت؟

پیام قرآنی

1ــ قرائت کامل آیه 69 سوره مبارکه عنکبوت
2ــ ترجمٔه آیٔه فوق توسط دانش آموزان

٣ــ گفت و گو دربارٔه محتوای آیه با دانش آموزان

فعالیت تکمیلی

مطالعٔه شرح حال قاریان و حافظان دیگر توسط دبیر و یا دانش آموزان عالقه مند و ارائه گزارشی 
از آن به کالس با استفاده از مجله رشد آموزش قرآن کریم 

 شهریار پرهیزگار



2٠٥

تذکرات خاص قرائت:
اتصاالت  و  ناخوانا  به حروف  توجه  1ــ 
سطرها،  اتصال  و  پی  در  پی  موارد  ویژه  به  آن، 

مانند: َو قاَل الَّذیَنَکَفروا التَأتیَنا الّساَعُة     
َویَـَری الَّذیَن اوتُوا الِعلَم الَّذۤی ُانِزَل                                                     

کوُر رِد   ِعباِدَی الشَّ رِفی السَّ َو َقِدّ
عالمت  فاقد  جمله های  تشخیص  2ــ 

وقف، جمعاً 39 مورد
مشخص کردن 14 جمله که با »َو« 2 جمله 

که با »ِااّل« آغاز می شود.
»لَه و،  با  که  جمله هایی  مشخص کردن 
َّکُم،  ِئَك، الَّذی، َهل، ِاذا، ِان ـٰ ۤ التَأتیَنا، لََتأِتَینَّکُم، ُاول
 ، ِلکُِلّ َاو،  نَخِسف،  ماِۤء،  ِمَن السَّ ِفی الَعذاِب،  َام، 
َدلَُّهم،  ما  َمحاریَب،  ِمن  نُـِذقُه،  ذِن،  ِبـاِ ها،  ُغُدوُّ

تَأکُُل، تَبَـیَّـَنِت، َان لَو، ما لِبثوا« آغاز می شود. 
3ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسه آنها با موارد مشابه، مانند: 

تلفظ ح و هـ، در: َو لَهُ الَحمُد     هَُو الَحقَّ     َرواُحها
ٰمٰوِت ٍة ِفی السَّ تلفظ ث و سین،  ز و ذال، در: ال یَعُزُب َعنُه ِمثقاُل َذرَّ

تلفظ ز و ذال، در: ِلَیجِزَی الَّذیَن    َعذاٌب ِمن ِرجٍز
تلفظ غین و قاف، در: َمغِفَرةٌ َو ِرزٌق

بی َمَعه و      َعن َامِرنا تلفظ الف همزه و عین، در: َاِوّ
الِل البَعیِد تلفظ ذال و ضاد، در: ِفی الَعذاِب وَ الضَّ

روش تدریس ردس نهم

جلسۀ  اول



2٠٦

تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
یعلمون،  معلوم،  عالم،  )علم،  یَعلَُم 

تعلیم،تعلّم، ِاعالم، معلّم و …(
یَخُرُج )خارج، مخرج، استخراج، اخراج، 
خروج(، یَـنِزُل )نازل، منزل، تنزیل، انزال، نزول(، 

یَعُرُج )عروج، ِمعراج(
فعالیت دوم ــ برخی نکات:

به  عبارات  این  همٔه  در  »ما«  حرف  1ــ 
معنای »آنچه« است.

عبارت  در  )می داند(  یَعلَُم  از  منظور  2ــ 
است.  می شناسد«  دارد،  خبر  است،  »آگاه  اول 
آب  می رود  فرو  زمین  در  که  آنچه  از  نمونه ای 

باران و رودخانه هاست که پس از باریدن و روان شدن درسطح زمین و کشتزارها در زمین فرو می رود 
و نقش اساسی در حیات جانداران دارد. همچنین بذرهایی که در دل خاک جای می گیرند نیز به زمین 
نیز  و  می آیند  بیرون  دوباره  زمین  دل  از  که  آب هایی  همچنین  االَرِض(.  ِفی  یَِلُج  ما  )یَعلَُم  فرو می روند 

جوانه هایی که از دل خاک سر می زنند و بیرون می آیند نمونه هایی برای»و مایَخُرُج ِمنها« هستند.
٣ــ بخار آب دریاها و رودها که ابرهای متراکم و انبوه را می سازند نمونه ای از »و ما یَعُرُج فیها« 

هستند.
٤ــ در ترجمٔه عبارت پنجم پس از کلمٔه »لَیل« و در عبارت ششم پس از کلمٔه »نَهار« حرف »را« 
فراموش نشود. نکتٔه دیگری که در این دو عبارت قابل ذکر است آن که داخل کردن شب در روز و روز در 
شب را به دو شکل توضیح داده اند. یکی آن که در طول سال، درازای شب و روز مرتباً کم و زیاد می شود. 
در ماه هایی از سال از طول شب کاسته و به طول روز افزوده می شود و در ماه هایی نیز برعکس. همچنین 
این عبارت این گونه نیز تفسیر شده است که در هر شبانه روز، شب جای روز را می گیرد و روز جای شب 

را، و از این چرخش به داخل کردن شب در روز و روز در شب تعبیر شده است. 
معنا  آمرزنده«  »بسیار  یا  »آمرزنده«  را  »َغفور«  و  »مهربان«  را  »َرحیم«  همیشه  کنید  دقت  ٥  ــ 

می کنیم.



2٠٧

تذکرات انس با قرآن در خانه

1ــ برخی از ترکیب ها و عبارات سادٔه صفحٔه 431 قرآن کریم:

/ آیه28و29/  / / آیه 24/ 

 /
2ــ برخی پیام های صفحٔه فوق:

: و ما تو را جز برای همه مردم نفرستادیم 
درحالی که بشارت دهنده و هشداردهنده هستی



2٠8

تذکرات خاص قرائت:
اتصاالت  و  ناخوانا  حروف  به  توجه  1ــ 

آن، به ویژه موارد پی در پی، مانند:
َو ما یُبِدئُ الباِطُل   َو ِاِن اهَتَدیُت       

َُّها الّناُس  اذکُروا ما یَفَتِح اللُّٰه ِللّناِس       یٰۤـاَی
عالمت  فاقد  جمله های  تشخیص  2ــ 
وقف، جمعاً 1٥ مورد، مشخص کردن ٤ جمله که 

با »َو« و ٥ جمله که با »فَـ« آغاز می شود.
»کَما،  با  که  جمله هایی  مشخص کردن 
آغاز  یرزُقکُم«  اذکُروا،  َمثنٰی،  ُاولۤی،  جاِعِل، 

می شود.
٣ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسه 

آنها با حروف مشابه، مانند: 
تلفظ ذال و ز، در: ِاذ فَِزعوا

تلفظ قاف و غین، در: َو یَقِذفوَن ِبالَغیِب   خاِلٍق َغیُر 
تلفظ ح و هـ، در: َالَحمُد  ِللِّٰه   یَـفَتِح اللُّٰه

ٰمٰوِت تلفظ طا و ت، در: فاِطِر السَّ
تلفظ عین و همزه، در: جاِعِل الَملٰـِۤئَکِة   

َُّها الّناُس اذکُروا تلفظ سین و ذال، در جمله: یٰۤـاَی
خوب است عبارت فوق به  صورت دو جمله خوانده شود، تا حرف سین از ذال جدا شود، و 

راحت تر و صحیح تر تلفظ گردد.

جلسۀ  دوم



2٠٩

تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
فاِطر )فطرت، فَطََر: پدید آورد(، ُاذکُروا )ذکر، ذاکر، مذکور، تذکّر(، 

ِاتََّخَذ،  )َاخذ،  ِاتَِّخذوا  َرَزَق، رازق، رّزاق(،  یَرُزق )رزق،  َخلََق، مخلوق، خاّلق(،  خاِلق )خلق، 
ِاتََّخذوا، ِاتّخاذ( َشّك )مشکوک، تشکیک(

فعالیت دوم ــ برخی نکات:
1ــ عبارت اول به صورت »آیا در )وجود( خدا شک است؟« ترجمه می شود.

2ــ عبارت ششم به صورت »روزی می دهد شما را« یا » روزی می دهد به شما « معنا می شود. 
هر دو صحیح است اما ترجمه دوم مناسب تر است.



21٠

تذکرات انس با قرآن در خانه

1ــ ضمیر »کُم« در عبارت دوم چون به فاعل فعل جمله )ُاذکُروا( برمی گردد به صورت »خودتان« 
معنا می شود.

2ــ برخی از ترکیب ها و عبارات سادٔه صفحٔه 436 قرآن کریم:

/   آیه   15  /                  /  

٣ــ پیام قرآنی در صفحه فوق:

            
ای مردم شما نیازمندان )نیازمند( به خدا هستید و خداست که بی نیاز ستوده است.



211

قرآن بخوان!

اهداف
1ــ  آشنایی با یکی از سروده های شعرای 

معاصر دربارٔه قرآن کریم
2ــ تقویت عالقه به یادگیری قرآن، انس با 

آن و استفاده از آثار قرآنی
٣ــ آشنایی با تأثیر قرآن کریم بر ادب فارسی

روش تدریس
1ــ قرائت متن سروده در کالس

2ــ توضیحات دبیر محترم دربارٔه واژگان و 
عبارات نا   آشنای شعر

٣ــ قرائت سروده توسط دبیر و جمع خوانی آن توسط دانش آموزان

نمونه سؤاالت برای گفت و گو و پژوهش
1ــ از زمان نزول قرآن کریم، ادب فارسی چگونه توانسته است به قرآن کریم خدمت کند؟

2ــ چگونه می توان اشعار فارسی دربارٔه قرآن را شناسایی کرد؟
٣ــ چگونه می توان با اشعار فارسی که برگرفته از آموزه های قرآنی است آشنا شد؟

پیام قرآنی
را  آن  دانش آموزان  و  شود  ترجمه  و  قرائت  کالس  در  تَرتیاًل  «  َرِتِّل  الُقرآَن  »  َو  قرآنی  عبارت 

جمع خوانی کنند.

فعالیت تکمیلی
1ــ تهیه مجلد کامل سروده های استاد حبیب اله چایچیان و قرائت برخی از سروده های قرآنی 

ایشان
2ــ دانش آموزان می توانند اشعار دیگری دربارٔه قرآن، از شاعران فارسی گوی را جست  و جو 

کرده و برخی از آنها را در کالس بخوانند.
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تذکرات خاص قرائت:
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت آن، 

به ویژه موارد پی در پی و اتصال سطرها، مانند:
کَر     الِذّ اتَّبََع  َمِن  الّناَس      اللُّٰه  یُـؤاِخُذ  لَو  َو 
البَـٰلـُغ  ِاالَّ  الُمرسلوَن    جاَۤءَها  الَموتٰی     نُحِی 
الُمبیُن  َاقَصا   الَمدیَنـِة         یٰـَقوِم اتَِّبُعوا الُمرَسلیَن               

قیَل ادُخِل الَجنَّـَة
2ــ تشخیص جمله های فاقد عالمت وقف، 

جمعاً ٣1 مورد
 12 »َو«  با  که  جمله   10 کردن  مشخص 
جمله که با »فَـ« و 2 جمله که با »ِان« آغاز می شود. 
مشخص کردن جمله هایی که با »ما تَـَرَك، َء َانَذرتَُهم، 
آغاز  تُغِن«  ال  قاَل،   لََنرُجَمنَّکُم،   ِاذ،  الیُـؤِمنوَن، 

می شود.
٣ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسه آنها با حروف مشابه، مانند:

تلفظ صاد و سین، طا و ت، در: صراٍط ُمسَتقیٍم
تلفظ عین و الف همزه، قاف و غین، در: فۤی َاعناِقِهم َاغٰلـاًل    َعذاٌب َالیٌم  

تلفظ هـ  و ح، در: فَُهم ُمقَمحوَن    َاحَصیٰنُه
تلفظ سین و ث، در: ِاذ َارسلناۤ ِالَیِهُم اثَنیِن

تلفظ ت و طا، در: تَطَیَّرنا
تلفظ ذال و ضاد، در: ِاًذا لَفی َضٰلٍل

زنا ِبثاِلٍث بوهُما فََعزَّ تلفظ ذال و ز، در: فَـَکـذَّ

روش تدریس ردس دهم

جلسۀ  اول



21٣

تذکرات خاص مفاهیم 

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
َمدیَنة )َمداِئن، َمَدنی(، َرُجل )رجال(، ِاتَِّبعوا )تبعّیت، تَبَع، ِاِتّـباع(، یَسئَـُل )سؤال، سائل، مسئول، 
مسأله(، ُمهَتدوَن )َمهدی، هادی، ِاهتداء( َاعبُـُد )عبد، عبادت، عابد، معبود، تعبُّد(، فَطََر )فطرت، فاطر(، 

تُرَجعوَن )رجوع، رجعت، ارجاع، راجع( 
فعالیت دوم ــ برخی نکات: 

1ــ در عبارت دوم »ال یَسئَلُکُم« به صورت »درخواست نمی کند از شما« معنا می شود. 
معنای  نتیجه  در  و  است  شده  مقدم  که  است  »َاعبُُد«  فعل  مفعول  »اللَّٰه«  عبارت ششم  در  2ــ 
انحصار را می رساند؛ یعنی »بگو فقط خدا را عبادت می کنم«. توجه کنید آمدن کلمه »فقط« در ترجمه، 

بهتر است؛ اما نیامدن آن ــ از دانش آموزان ــ غلط محسوب نمی شود. 



21٤

تذکرات انس با قرآن در خانه 

1ــ عبارت پنجم به صورت »و چرا من عبادت نکنم کسی را که پدید آورد مرا« معنا می شود. 
2ــ برخی ترکیب ها و عبارات سادٔه صفحٔه ٤٤٤ قرآن کریم: 

 /  /  /  /  

 / آیه ٦1/

 /  /  
٣ــ پیام قرآنی:              

                        مرا عبادت کنید؛ این، راه راست است. 



21٥

تذکرات خاص قرائت:
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت آن، به ویژه موارد پی درپی و اتصال سطرها، مانند: 

ُۤوا الُمبیُن         نَجِزی الُمحِسنیَن         ِفی األِخریَن         َوءاتَیٰنُهَما الِکٰتَب الُمسَتبیَن       ـٰ لَُهَوالبَل
راَط الُمسَتقیَم  َوَهَدیٰنُهَما الِصّ

آغاز  ـ  «  »فَ با  که  یک جمله  و  »َو«  با  که  ٣ جمله  وقف،  فاقد عالمت  تشخیص جمله های  2ــ 
شده اند. 

٣ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسه آنها با حروف مشابه، مانند: 
تلفظ ذال و ز در: کَٰذِلَك نَجِزی الُمحِسنیَن 

راَط الُمسَتقیَم  تلفظ صاد و سین، طا و ت، در: َوَهَدیٰنُهَماالِصّ
تلفظ عین و الف همزه، در: َوَعلٰیۤ ِاسٰحَق ِعباِدنَا الُمؤِمنیَن 

ِتِهما ُمحِسٌن َو ظاِلٌم َو فَـَدیٰنـُه ِبـِذبٍح َعظیٍم َـّ ی تلفظ ذال و ظا، هـ و ح، در: َو ِمن ُذِرّ
ِلحیَن  سٰحَق نَِبیًّا ِمَن الصّٰ رنُٰه ِبـاِ تلفظ هـ و ح، سین و صاد، در جمله: َوبَـشَّ

جلسۀ  دوم



21٦

تذکرات خاص مفاهیم 

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده: 
تسلیم(،  ُمسلمان،  ُمسِلم،  )اسالم،  َسالم 
)مبارک،  باَرکنا  ر(،  ُمبَِشّ تبشیر،  )بشارت،  رنا  بَـشَّ

برکت، تبریک(، نَـجزی )َجزا، ُمجازات( 
فعالیت دوم ــ برخی نکات: 

می دهیم  »پاداش  به صورت  دوم  عبارت  1ــ 
نیکوکاران«  به  می دهیم  »پاداش  یا  را«  نیکوکاران 
قبول است  قابل  و  ترجمه می شود. هر دو صحیح 
اما در فارسی این جمله به صورت دوم بیان می شود. 
الُمؤِمنیَن«  »ِعباِدنَا  کلمه  به  کلمه  ترجمٔه  2ــ 
می شود »بندگان ما مؤمنان«. در فارسی این ترکیب 

را به صورت »بندگان مؤمن ما« می گوییم. خوب است به دو نکتٔه زیر توجه کنید. 
الف( در فارسی همیشه صفت مفرد می آید چه موصوف مفرد باشد و چه جمع. مثالً می گوییم 
»دانش آموز کوشا« یا »دانش آموزان کوشا« در نتیجه در ترکیب فوق که »مؤمنین« صفت »عباد« است 

در ترجمه باید بگوییم »بندگان مؤمن« و نه »بندگان مؤمنان«. 
ب( همچنین در فارسی همیشه صفت پس از موصوف می آید مثالً می گوییم »پیامبر بزرگ« حال 
یعنی می گوییم  از صفت می آید  به اسم دیگری اضافه کنیم، مضاف الیه پس  را  »پیامبر«  اگر بخواهیم 
»پیامبر بزرگ اسالم«؛ یعنی هیچ وقت بین صفت و موصوف فاصله نمی افتد. اما در زبان عربی اگر 
مضاف صفت داشته باشد، آن صفت پس از مضاف الیه می آید و نه پس از موصوف. در ترکیب مورد 
بحث »ِعباد« مضاف، »نا« مضاف الیه و »المؤمنین« صفت »عباد« است. از این رو باید در ترجمه بگوییم 

»بندگان مؤمن ما«، و نه »بندگان ما مؤمن«. 
٣ــ ترجمٔه کلمه به کلمٔه عبارت چهارم به صورت »بشارت دادیم او را به اسحاق« است. اما این 
مفهوم در فارسی به صورت »بشارت دادیم به او اسحاق را« بیان می شود. در این موارد الزم است 
وقتی عبارت کلمه به کلمه معنا شد از دانش آموزان سؤال کنیم منظور این جمله چیست؟ آن گاه با پرسش 

و پاسخ و توضیحات الزم مفهوم اصلی جمله روشن شده و ترجمه اصالح می شود. 



21٧

تذکرات انس با قرآن در خانه 

1ــ ترکیب ها و عبارات سادٔه صفحٔه ٤٥2 قرآن کریم:
 /  /   /   /  

 
و  هر گفت وگو  پایان  در  توصیه شده است  که  پایانی سوره صافّات است  آیات  قرآنی  پیام  2ــ 

نشستی خوانده شود: 
   پروردگار تو که صاحب عزت و جالل است از آنچه  

  که وصف می کنند)می گویند( پاک و منزه است. 
و سالم و درود بر پیامبران    

و سپاس و ستایش برای خداست، پروردگار جهانیان    
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اهداف 

1ــ آشنایی با یکی از تفاسیر قرآن کریم 
2ــ عالقه مندی به استفاده از تفاسیر قرآن کریم و مراجعه به آنها

٣ــ آشنایی با فهرست موضوعی تفاسیر و استفاده از آن 

روش تدریس 

1ــ خواندن متن توضیحات مربوط به تفسیر نمونه 
2ــ آوردن مجلداتی از این تفسیر به کالس و گفت وگو دربارٔه آنها 

٣ــ ارائه توضیحاتی دربارهٔ تفسیر قرآن و موضوعاتی که در این گونه کتاب ها ارائه شده است. 
٤ــ انتخاب یک موضوع و جست وجوی آن در فهرست موضوعی تفسیر نمونه توسط دانش آموزان 

تفسیر نمونه 



21٩

نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش 

1ــ چه موضوعات قرآنی مناسب است که ما در تفسیر نمونه جست وجو کنیم؟
2ــ تفسیر نور متعلق به کیست؟ 

٣ــ آیا کتاب دیگری در تفسیر قرآن می شناسید؟ 

پیام قرآنی 

1ــ قرائت آیه 2 سوره مبارکه یوسف )ع( 
2ــ ترجمٔه آیه اشاره شده در کتاب توسط قرآن آموزان 

٣ــ گفت وگو درباره این آیه در کالس 

فعالیت تکمیلی 

معرفی تفسیر نور و تفسیرالمیزان به دانش آموزان 



22٠

تذکرات خاص قرائت:
اتصاالت  و  ناخوانا  حروف  به  توجه  1ــ 
سطرها،  اتصال  و  پی درپی  موارد  به ویژه  آن، 
َاِن امشوا                         ِمنُهم  الَماَلُ  وَ  انطَلََق  کِر      مانند: ِذی  الِذّ
ُروا الِمحراَب    ُذوااالَوتاِد  ِاالَّ اخِتالٌق    َذااالَیِد    تََسوَّ
2ــ تشخیص جمله های فاقد عالمت وقف، 
جمعاً ٣٣ مورد؛ مشخص کردن 1٦ جمله که با »َو« 
و 8 جمله که با »فَـ« آغاز می شود. مشخص کردن 
جمله هایی که با »َاِن امشوا، ِان ٰهذا، ما لَها، یَُسِبّحَن، 

ِاذ، لََیبغی، ِاالَّ الَّذیَن، لَُهم، ِبما« آغاز می شود. 
٣ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسه 

آنها با حروف مشابه، مانند: 
تلفظ الف همزه و عین، ذال و ز، در: 

کُر ٍة      ِاذ َدَخلوا َعٰلی داُوَد فََفِزَع      َاُءنِزَل َعلَیِه الِذّ بَـِل الَّذیَن کََفروا فی ِعزَّ
تلفظ طا و ت، در: َوالطَّیَر َمحشوَرًة     َوال تُشِطط      

ُروا الِمحراَب  راِط     نَبَـُؤا الَخصِم ِاذ تََسوَّ تلفظ سین و صاد در جمله: َسواِۤء الِصّ
کِر  تلفظ ذال های پی درپی، در: ِذی الِذّ

تلفظ عین و الف همزه، در: َو َعِجبۤوا َان جاَۤءهُم        َاَجَعَل األِلَهَة     َعلٰیۤ ءاِلَهِتکُم
تلفظ هـ و ح، در: ٰهذا ساِحٌر         ِالًٰها واِحًدا            َو ءاتَیٰنُه الِحکَمَة 

تلفظ ذال و ضاد، در: ِانَّ الَّذیَن یَـِضلّوَن 

روش تدریس ردس یاز دهم

جلسۀ  اول



221

تذکرات خاص مفاهیم  

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده: 
َخلیَفة )خالفت، ُخلَفاء، َخلف، استخالف، ُمسَتخلَفیَن(، ُاحکُم )ُحکم، حاکم، محکوم، َحکیم، 
تَبَع(،  ِاتّـباع،  متبوع،  تابـع،  )تبعّیت،  ِبع  ُمستحکَم، محاکمه(، التَـتَّ استحکام،  تحکیم، محکم،  َاحکام، 

َهوٰی )َاهواء(، یُِضلُّ )َضاللَة، ضاّل، ُمِضّل، ِاضالل(، َسبیل )ُسبُل(
فعالیت دوم:

1ــ استفاده حرف »را« در آخر ترجمٔه عبارات دوم و ششم فراموش نشود.
2ــ ترجمٔه عبارت پنجم به صورت »و پیروی نکن هوٰی و هوس را« است. این ترجمه صحیح 
و هوس«  هوٰی  از  نکن  پیروی  »و  به صورت  فارسی  در  را  مفهومی  اما چنین  می باشد،  قبول  قابل  و 

می گوییم. خوب است به این تفاوت توجه شود و برای دانش آموزان نیز توضیح داده شود. 

٭  ٭  ٭
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تذکرات انس با قرآن در خانه 

به روش دروس قبل ارزشیابی به عمل می آید.
برخی  نکات: 

1ــ در عبارت هفتم »یَوَم الِحساِب« به صورت »روز حساب« ترجمه می شود و منظور از آن »روز 
قیامت« است. 

2ــ برخی از عبارات و آیات سادٔه صفحٔه ٤٥٥ قرآن کریم:

 آیه 2٧ تا 2٩/  /  / 

  /
٣ــ پیام قرآنی مورد نظر و ترجمٔه آن 

   
)این قرآن( کتاب مبارکی است که به سوی تو نازل کردیم تا در آیات آن تدبر کنند و خردمندان 

)از آن( پند گیرند. 



22٣

تذکرات خاص قرائت:
اتصاالت  و  ناخوانا  حروف  به  توجه  1ــ 
سطرها،  اتصال  و  پی درپی  موارد  به ویژه  آن، 
مانند: ِمَن  الّناِر            َوالَّذیَن ِاجَتَنبُوا الطّاغوَت      
ُاولُوا االَلباِب       لِٰکِن الَّذیَن اتََّقوا      اِلُوِلی االَلباِب 
عالمت  فاقد  جمله های  تشخیص  2ــ 
وقف، جمعاً 1٥ مورد، مشخص کردن 2 جمله 
ـ  « ٣ جمله با »  ثُـمَّ « و 2  که با »َو« ٣ جمله که با » فَ

جمله که با »لَُهم« آغاز می شود.
مشخص کردن جمله هایی که با »ُمخِلًصا، 

َعذاَب، الَّذیَن، َافَاَنَت، تَجری« آغاز می شود. 
٣ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسه 

آنها با حروف مشابه، مانند: 
تلفظ الف همزه و عین، در کلمه: َاعبُـُد

تلفظ ذال و ظا، در ترکیب: َعذاَب یَوٍم َعظیٍم
ـ  ، در ترکیب: تَحِتِهم  تلفظ ح و ه

ِبعوَن َاحَسَنه و تلفظ عین و الف همزه، ح و هـ، در: فََیتَّ
تلفظ قاف و غین، در: ِمن فَوِقها ُغَرٌف

ا ُه ُمصَفرًّ ـٰ تلفظ ث و صاد، در: ثُـمَّ یَهیُج فََترئ

جلسۀ  دوم



22٤

تذکرات خاص مفاهیم 

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده: 
عابد،  )عبد،  یَعبُدوَن  )اجتناب(،  ِاجَتَنبوا 
معبود، عبادت، تَعبُّد، عباد(،َانابوا )ِانابَـة، ُمنیب(، 
استماع،  مسموع،  سامع،  )سمع،  یَسَتِمعوَن 
قالوا،  ُقل،  قاِئل،  )قاَل،  َقول  سمیع(،  مستمع، 
ِبعوَن )تَبَع، ِاِتّباع، تَبَعیَّت، تابع، متبوع(،  یَـقوُل(، یَـتَّ

َهدٰی )هدایت، هُدٰی، هادی، َمهدی، ُمهَتدین( 
نکته: توجه داشته باشید که »َهدٰی« فعل 
و به معنای »هدایت کرد« است و »هُدٰی« اسم و به 

معنای »هدایت«. 
فعالیت دوم ــ برخی نکات: 

1ــ استفاده ازحرف »را« در پایان ترجمٔه 
ترجمٔه  از  پس  نیز  و  هفتم  ششم،  پنجم،  عبارت 

ضمیر »هُم« در عبارت هشتم فراموش نشود. 
2ــ همان طور که می دانید کلمٔه »َاحَسن« در عبارت هفتم اوالً اسم و ثانیاً مفعول فعل قبل از 

ـَش « معنا می شود.  خودش است. همچنین ضمیر » ـه « به صورت » آن « یا » 
کتاب  پاورقی  در  که  همان طور  شود،  نیزنوشته  »َهداهُم«  به صورت  می تواند  که  ٰـُهم«  »َهد ٣ــ 
دانش آموزان آمده است مرکب از »َهدٰی« و »هُم« می باشد. کلمه اول فعل و کلمه دوم ضمیر و مفعول 
همان فعل است. در این عبارت »هُم« ضمیر و »اللّٰه« فاعل است و معنای جمله به صورت کلمه به کلمه 

می شود »هدایت کرد آنها را خدا« 

٭ ٭ ٭



22٥

تذکرات خاص انس با قرآن در خانه 

1ــ برخی از عبارات سادٔه صفحه ٤٦2 قرآن کریم 

 /  / آیه ٣٤/

 /  

/
/ آیه ٣٩ /

2ــ پیام قرآنی صفحه فوق و معنای آن: 

آیا خدا برای )حمایت و پشتیبانی از( بنده اش کافی نیست؟! 



22٦

اهداف 
کریم  قرآن  علمی  معجزات  از  یکی  با  آشنایی  1ــ 

درباره کمبود اکسیژن در ارتفاعات 
2ــ آشنایی با موضوع معجزات علمی قرآن کریم 

٣ــ پژوهش و تحقیق دربارٔه برخی از معجزات علمی 
قرآن کریم 

روش تدریس 
1ــ قرائت متن درس توسط دانش آموزان 

2ــ توضیحات دبیر درباره علت کمبود اکسیژن در 
ارتـفاعـات و عنـداللزوم استفـاده از توضیحات دبیـر علوم 

٣ــ گفت وگوی دانش آموزان درباره معجزهٔ علمی قرآن با هدایت دبیر در کالس 
مانند   تجربی  علوم  دربارٔه  کتابی  قرآن  که  دهید  توضیح  دانش آموزان  برای  است  الزم  تذکر: 
تناسب  به  آن  در  اما  است.  انسان  هدایت  کتاب  بلکه  نیست؛   … و  ستاره شناسی  شیمی،  فیزیک، 
موضوعات گاهی به مسأله ای اشاره شده است که در زمان نزول قرآن هیچ گونه اطالع و علمی نسبت به 
آن وجود نداشته است. این امر نشان می دهد که قرآن وحی الهی است و ریشه در علم خداوند دارد. 

نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش 
1ــ معجزات علمی قرآن نشانٔه چیست؟ 

2ــ تعدادی از معجزات علمی قرآن را شناسایی و دربارهٔ آنها پژوهش کنید. 

پیام قرآنی 
1ــ قرائت کامل آیه 12٥ سوره مبارکه انعام 

2ــ ترجمه آیه 12٥سورٔه انعام 
٣ــ گفت وگو و پژوهش بیشتر دربارٔه آیٔه مورد اشاره 

منابع تکمیلی 

انتخاب و معرفی بخش هایی از کتاب پیشگویی های علمی قرآن تألیف دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی 

پرواز به سوی آسمان 



22٧

تذکرات خاص قرائت:
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت آن، 

به ویژه موارد پی درپی و اتصال سطرها، مانند: 
نِب َو قاِبِل التَّوِب       َوتَـَری الَملٰۤـِئَکَة      غاِفِر الذَّ
َنا  اثَنَتیِن    ـٔاِت     َاَمتَّ ِیّ ِذی الطَّوِل     َعدِن ن الَّتی    تَِق السَّ
َوَاحَییَتَنا اثَنَتیِن      فَالُحکُم ِللِّٰه الَعِلِیّ الَکبیِر       یُـلِقی 

الّروَح 
2ــ تشخیص جمله های فاقد عالمت وقف، 

جمعاً ٣1 مورد؛ 
مشخص کردن 11 جمله که با »َو« ٧ جمله 
ـ  « و 2 جمله که با »یَُسِبّحوَن« آغاز می شود.  که با » فَ
»َشدیِد  با  که  جمله هایی  کردن  مشخص 
الَّتی،  َّنا،  َرب َُّهم،  َان الَّذیَن،  ِاالَّ الطَّوِل،  ِذی  الِعقاِب، 
لََمَقُت  اللِّٰه، ِاذ، یُـلـِقی الّروَح، َعٰلی َمن، ِلُینِذَر« آغاز 

می شود. 
٣ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسه آنها با حروف مشابه، مانند: 

تلفظ ح و هـ، در: یَُسِبّحوَن ِبَحمِد َرِبِّهم      َو قیَل الَحمُد ِللِّٰه  َحولَه و  
َرحِمَته و     َوحَده و  ِللِّٰه   الواِحِد الَقّهاِر

نِب و قاِبِل الـتَّوِب  تلفظ غین و قاف در: غاِفِر الذَّ
ِتِهم  ٰـّ ی تلفظ ز و ذال، در: و َازواِجِهم و ُذِرّ

تلفظ ذال و ز و ظا، در: َو ٰذِلَك الَفوُز الَعظیُم 
٤ــ تلفظ صحیح »حۤم« به صورت »حامیۤم« و بدون تشدیِد میم 

روش تدریس ردس دواز دهم
جلسۀ  اول



228

تذکرات خاص مفاهیم 

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده: 
)َمقبول،  قابل  ِاستغفار(،  َغّفار،  َغفور،  )ُغفران،  ُمنِزل(، غاِفر  َمنِزل،  ِانزال،  ناِزل،  )نُزول،  تَنزیل 

َقبول، ِاقبال، استقبال، تََقبُّل(، تَوب، تَوبَة )تائب، تَّواب(، یَقبَُل )قاِبل، َمقبول و …(
فعالیت دوم: عبارت پنجم )َشدیِد الِعقاِب( به معنای سخت کیفر )کننده( است. یعنی خداوند 
هم  توبه را می پذیرد )قاِبِل التَّوِب( و هم در جای خود به شدت مجازات و کیفر می کند )َشدیِد الِعقاِب(.

٭ ٭ ٭



22٩

تذکرات انس با قرآن در خانه

معنا  است.«  بازگشت  او  »به سوی  یا  بازگشت«  اوست  »به سوی  به صورت  عبارت ششم  1ــ 
می شود. هردو صحیح و قابل قبول است اما ترجمٔه اول زیباتر و روشن تر است. 

2ــ برخی از ترکیب ها و عبارات سادٔه صفحٔه ٤٦8 قرآن کریم 
 /  /

 /  /  /
 /  / / آیه 1٤/ 

 
٣ــ پیام قرآنی این صفحه و ترجمه آن 

  
خدا را بخوانید درحالی که دین را برای او خالص کرده اید و هرچند که کافران را خوش نیاید.



2٣٠

تذکرات خاص قرائت: 
اتصاالت  و  ناخوانا  به حروف  توجه  1ــ 

آن، به ویژه اتصال سطرها، مانند: 
ُّکُُم ادعونۤی َو قاَل َرب

ـَی البَـِیّـٰنُت  جاَۤء نِ
2ــ تشخیص جمله های فاقد عالمت وقف، 
جمعاً 18 مورد؛ مشخص کردن ٧ جمله که با »َو« 2 
جمله که با »فَـ« و 2 جمله که با »ال ِالَٰه ِااّل هَُو« آغاز 

می شود. 
مشخص کردن جمله هایی که با »الریَب، 
لَّما«  َان،  خاِلُق،  ِلَتسکُنوا،  َسَیدُخلوَن،  َاسَتِجب، 

آغاز می شود.
و  خاص،  حروف  صحیح  تلفظ  ٣ــ 

مقایسه آنها با حروف مشابه، مانند: 
ِتَیٌة     َان َاعبُـَد  تلفظ الف همزه و عین، در: ِانَّ الّساَعَة اَلٔ

تلفظ ذال و ضاد، در: لَذو فَضٍل
تلفظ ث و سین، در ترکیب: َاکثََر الّناِس 
تلفظ سین و صاد، در: فَاَحَسَن ُصَوَرکُم

تلفظ طا و ت، در: ِمَن الطَِّیّٰبِت 
تلفظ هـ و ح، در: هَُو الَحیُّ    الَحمُد ِللِّٰه 

جلسۀ  دوم



2٣1

تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده: 
ُادعوا )دعا، دعوت، داعی، اّدعا، استدعا(، 
ِاقرار،  )مقّرر،  َقرار  َاسَتِجب )جواب، استجابت(، 
َمبنی،  )بَـّناء،  ِبناء  َمَقّر(،  تَقریر،  ُمسَتَقر،  اسِتقرار، 
ر،  ُمَصِوّ تصویر،  )صورت،  ُصَور  َر،  َصوَّ َابنیه( 
)ُمباَرک،  تَباَرَك  طَِیّب(،  )طَِیّبَة،  طَِیّبات  ر(،  ُمَصوَّ

ک(  بَِرکَت، تبریک، تَبَرُّ
فعالیت دوم ــ برخی توضیحات :

نـ + ی: بخوانید  ُادعوا +  ُادعونی =  1ــ 
ضمیر  اتصال  هنگام  می دانید  که  طور  همان  مرا؛ 
»ی« به افعال و برخی از کلمات دیگر، قبل از آن 
ـ  « می آید. به این نون می گویند نون ِوقایة  حرف »  ن
که در معنا هیچ نقشی ندارد. آمدن این حرف قبل 

از ضمیر »ی« برای آن است که حرکت و شکل آخر فعل به علت آمدن »ی« تغییر نکند. مانند: 
نََصَر + ی ← نََصَر + نـ + ی ← نََصَرنی 

ـ  « نیاید می شود »نََصری  «، که شکل فعل تغییرکرده و در شناخت کلمه مشکل  اما اگر حرف » ن
پیش می آید. 

ـ   « در عبارت دوم به جای »برای« به صورت »به« معنا می شود )تا پاسخ دهم به شما(  2ــ حرف »  ِل
٣ــ در عبارت پنجم، ترکیب »َرَزَقکُم« به صورت »روزی داد به شما« معنا می شود. 

٭ ٭ ٭



2٣2

تذکرات انس با قرآن در خانه 

1ــ توجه داشته باشید »ٰذِلَك، ٰذِلکُم، ٰذِلکُما و …« همه اسم اشاره و به یک معنا هستند. یعنی 
همه به صورت »این« یا »آن« معنا می شوند. 

2ــ برخی از عبارات سادٔه صفحه ٤٧٤ قرآن کریم: 

 / آیٔه ٥٩/ 

 /

 /  / آیٔه ٦٥/ 
٣ــ پیام قرآنی این صفحه و ترجمٔه آن:

 
مرا بخوانید تا شمارا پاسخ دهم )اجابت کنم(.



2٣٣

راز سرانگشتان 

اهداف 

در  علمی  معجزات  از  یکی  با  آشنایی  1ــ 
قرآن کریم 

ـ آشنایی با موضوع معجزات علمی قرآن کریم  2ـ
از  برخی  دربارٔه  تحقیق  و  پژوهش  ٣ــ 

معجزات علمی قرآن کریم 

روش تدریس

1ــ قرائت متن درس توسط دانش آموزان
2ــ اجرای عملی انگشت نگاری در کالس 
میکروسکوپ  وسیله  به  انگشت  اثر  مشاهده  و 

توسط دانش آموزان 
شده  انجام  انگشت نگاری های  نصب  ٣ــ 

در کالس 

نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

1ــ معجزات علمی قرآن نشانٔه چیست؟
2ــ تعدادی از معجزات علمی قرآن را شناسایی و دربارٔه آنها پژوهش کنید. 

پیام قرآنی 

1ــ قرائت آیٔه 2 و ٣ سوره مبارکٔه قیامت
2ــ ترجمه آیات فوق 

٣ــ گفت وگو و پژوهش دربارهٔ محتوای آیات اشاره شده در پیام قرآنی 

فعالیت تکمیلی 

انتخاب و معرفی بخش هایی از کتاب پیشگویی های علمی قرآن تألیف دکتر محمد علی رضایی اصفهانی 



2٣٤

دعای ختم قرآن از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السالم 

اهداف

1ــ آشنایی با یکی از دعاهای ختم قرآن 
2ــ توجه و عالقه به خواندن قرآن کریم با 

رعایت آداب آن 

روش تدریس 

1ــ قرائت متن نیایش توسط دانش آموزان 
2ــ توضیحات واژگان و عبارات نیایش با 

پرسش از دانش آموزان
٣ــ قرائت دبیر و جمع خوانی دانش آموزان

نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

1ــ چرا قبل از تالوت قرآن و در پایان آن 
خوب است با خداوند نیایش کنیم؟ 

2ــ چه مضامینی در دعاهای ختم قرائت قرآن آمده است؟ 
٣ــ آیا با دعایی دربارهٔ آغاز خواندن قرآن آشنایی دارید؟ آن دعا چیست؟ 

پیام قرآنی 

میُع الَعلیُم            سورٔه بقره آیٔه 12٧ ََّك َانَت السَّ َّنا تََقبَّل ِمّنا ِان َرب
این دعای زیبای قرآنی، قرائت، ترجمه و حفظ شود. 

فعالیت تکمیلی 

انتخاب و معرفی بخش هایی از دعای آغاز و پایان تالوت قرآن کریم 



2٣٥

بارم بندی آزمون های پایانی درس قرآن سال هشتم

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

آزمون قرائت )شفاهی(

پایانی نیم سال دومپایانی نیم سال اولیک پرسش قرائت
شهریور ماه

امتیازیک پرسش قرائت

ــ٧ نمرهاز دروس 1 تا ٣

٧ نمرهاز دروس 1 تا ٦ ــ٧ نمرهاز دروس ٤ تا ٦

تا   ٣٤2 صفحات  از 
٤٠٤ قرآن کریم

ــ٦ نمره

٧ نمرهــاز دروس ٧ تا ٩
٧ نمرهاز دروس ٧ تا 12

٧ نمرهــاز دروس 1٠ تا 12

تا   ٤٠٤ صفحات  از 
٤٧٦ قرآن کریم

تا ٦ نمرهــ  ٣٤2 صفحات  از 
٤٧٦ قرآن کریم

٦ نمره

20 نمره20 نمره20 نمرهجمع

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

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

3ــ برای هر کلمٔه غلط خوانده شده، نیم نمره از امتیاز آن پرسش کسر می شود.



2٣٦

آزمون مفاهیم )کتبی(

شهریور ماهپایانی نیم سال دومپایانی نیم سال اولشمارۀ درسپرسش از:

معنای کلمات
1ــ 2 نمره1 تا ٣

1ــ2 نمره٤ تا ٦

معنای ترکیب ها
1/٥ــ ٣ نمره1 تا ٣

1/٥ــ٣ نمره٤ تا ٦

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

2ــ٤ نمره1 تا ٣

2ــ٤ نمره٤ تا ٦

الگوهای قواعد سادۀ ترجمه
1ــ 1 نمره1 تا ٣

1ــ1 نمره٤ تا ٦

معنای کلمات

ــ1 نمرهــ1 تا ٦

21 نمرهــ٧ تا ٩

21 نمرهــ1٠ تا 12

معنای ترکیب ها

ــ2 نمرهــ1 تا ٦ 

21/٥ نمرهــ٧ تا ٩

21/٥ نمرهــ1٠ تا 12

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

ــ٣ نمرهــ 1 تا ٦

٣2 نمرهــ٧ تا ٩

٣2 نمره ــ1٠ تا 12

20 نمره20 نمره20 نمرهجمع

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



بخش چهارم  

روش تدریس ره یک از  ردوس

سال نهم
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روش تدریس ردس اول

روش تدریس قرائت

در بخش کلیات کتاب با اهداف، روش 
و  دروس  قرائت  بخش  ارزشیابی  و  تدریس 
آشنا  خانه«  در  قرآن  با  »انس  تکلیف  انجام  نیز 
شدید. همچنین در درس اول کتاب سال هفتم، 
این مطالب مبسوط تر توضیح داده شده است. 
از این رو در اینجا فقط به توضیحات ضروری 
مطالعٔه  از  پیش  است  مناسب  می شود.  بسنده 
این توضیحات، یک بار دیگر به قسمت مربوط 
نیز درس  به آموزش قرائت در بخش کلیات و 

اول سال هفتم مراجعه کنید.
روش  فشرده  لوح  مشاهدٔه  همچنین 

تدریس سال نهم توصیه می شود.

تذکرات خاص قرائت :
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصال به ساکن یا تشدید، به ویژه موارد پی درپی و اتصال سطرها  

مانند: َو هَُو الَعِلیُّ الَعظیُم             َان َاقیُموا الّدیَن           اوِرثُوا الِکٰتَب
فَاادُع             َواسَتِقم              َوالَّذیَن اتََّخذوا 

2ــ تشخیص جمله های فاقد عالمت وقف، جمعاً 23 مورد 
مشخص کردن ١٤ جمله که با »َو« آغاز می شود. 

مشخص کردن جمله هایی که با »فَـ، اللُّٰه، ِلُتنِذَر، لََجَعلَُهم، َعلَیِه، ماَوّصٰی، لَُقِضَی، لَفی« آغاز می شود. 

جلسۀ  اول
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3ــ تلفظ صحیح حروف خاص که در سال های قبل آموزش داده شده است، و مقایسه آنها با 
حروف مشابه، مانند: 

تلفظ ت و طا، در ترکیب یَـَتـَفـطَّرَن
تلفظ سین و ث، در جملٔه »لَیَس کَمثِله َشیءٌ«

تلفظ ذال و ظا، هـ و ح، الف همزه و عین، در جمله: 
ٰۤ َاولیاَء اللُّٰه َحفیٌظ َعلَیِهم

َوالَّذیَن اتََّخذوا ِمن دوِنـه
تلفظ هـ و ح، ذال و ز، الف همزه و عین در جمله: 

کٰذِلَك یوحۤی ِالَیَك َو ِالَی الَّذیَن ِمن َقبِلَك اللُّٰه الَعزیُز الَحکیُم
٤ــ قرائت صحیح حروف مقطعه اول سوره شورٰی: حۤم عۤۤسۤق ← حا میۤم عیۤن  سیۤن  قاۤف.

سعی شود »حا« از »میۤم« جدا شود تا »میم« تشدید نگیرد. 



2٤0

روش تدریس مفاهیم 

روش  اهداف،  با  کتاب  کلیات  بخش  در 
تدریس و ارزشیابی بخش مفاهیم هر درس و نیز 
انجام تکلیف »انس با قرآن در خانه« آشنا شدید. 
همچنین در درس اول کتاب سال هفتم و هشتم، 
این مطالب مبسوط تر توضیح داده شد. از این رو 
ضروری  توضیحات  از  برخی  به  فقط  اینجا  در 
بسنده می شود. مناسب است پیش از مطالعه این 
به  مربوط  قسمت  به  دیگر  بار  یک  توضیحات، 
آموزش مفاهیم در بخش کلیات و نیز درس اول 
لوح  کنید. همچنین مشاهدهٔ  مراجعه  سال هشتم 

فشرده فیلم روش آموزش توصیه می شود. 

تذکرات خاص مفاهیم 
یا  دو  گروه های  در  می شود  خواسته  دانش آموزان  از  ابتدا  مذکور،  روش  به  اول:  فعالیت 
سه نفره جدول کلمات را تکمیل کنند. سپس جدول تکمیل شده، به طور عمومی در کالس تصحیح 
می شود. خوب است در این مرحله هر کلمٔه جدول همراه با معنای آن توسط یک دانش آموز با صدای 
بار کلمات جدول  این مرحله، چند  انجام  از  نیاز تصحیح  شود. پس  بلند خوانده شده و در صورت 
خوانده شده و معنای آن به طور دسته جمعی و انفرادی پرسش می شود تا هر کلمه و معنای آن تمرین 

شود. 
مناسب است هنگام آموزش و تمرین کلمات و معنای آنها، از کلمات هم خانواده نیز پرسش گردد. 

برخی از کلمات جدول که برای این پرسش مناسب است و هم خانواده های آنها به شرح زیر می باشد. 
َشَرَع )َشرع، تَشریع، شاِرع، َمشروع(، َوّصٰی )َوِصیَّت، توصیه(، َاوَحینا )َوحی، یوحی، یوحٰی(، 

ق(  ق، فَرق، فاِرق، فَریق، ُمَتَفِرّ قوا )تَـَفـرُّ ینا )َوّصٰی، …(، ال تََتَفرَّ َوصَّ
تذکر: دانستن کلمات هم خانواده، جزء تکلیف دانش آموزان نیست، دبیر محترم با توجه به شرایط 
کالس و توانایی دانش آموزان می تواند با چنین پرسش ها و پاسخ هایی گنجینه واژگان دانش آموزان را 

وسعت و غنا بخشد. 



2٤١

این  ابتدا  بخواهید  دانش آموزان  از  کلیات،  بخش  در  شده  بیان  روش  مطابق  دوم:  فعالیت 
نوشته اند  آنچه را  بنویسند، آن گاه  انفرادی معنا کرده و معنا را در کتاب خود  به صورت  ترکیب ها را 
معنای  با  همراه  ترکیب  یا  جمله  هر  کنند. سپس  مقایسه  نفره  سه  یا  دو  گروه های  در  دوستان خود  با 
نوشته شدٔه آن توسط یک دانش آموز خوانده می شود. در صورت نیاز قرائت عبارت قرآنی و نیز معنای 

آن تصحیح می شود. 
برخی از توضیحات مربوط به عبارات این فعالیت به شرح زیر است. 

١ــ با توجه به شرایط کالس در صورت نیاز می توان با پرسش و پاسخ توجه دانش آموزان را به 
، فیـِه و …( جلب کرد تا یادآوری شود که این ترکیب ها شامل 

ٰ
ترکیب های حروف و ضمائر )لَـکُم، ِبـه

یک حرف و یک ضمیر هستند. 
2ــ می توانید با رعایت اختصار کامل برخی از ویژگی های صرفی کلمات را به شرط آنکه آنها را 
ینا« فعل ماضی  در درس عربی خوانده باشند یادآوری یا پرسش کنید. مثالً اینکه فعل »َاوَحینا« یا »َوصَّ
متکلم جمع )مع الغیر( است. همین که دانش آموزان این کلمات را با وزن و آهنگی که دارند به عنوان 
فعل ماضی بشناسند، بسیار مفید و کافی است. توجه داشته باشید این موضوع که افعال از باب های 
ثالثی مزید و یا افعال ُمعَتّل هستند، اهمیت ندارد؛ و نیز لزومی ندارد که به این گونه امور توجه شده یا 

متذکر آن شوید. 
3ــ همان طور که در کتاب دانش آموزان آمده است »  ما  « به صورت »  آنچه  « معنا می شود. در 
این  از  یکی  به  ترجمه  است،  ممکن  »موصوله«  یا  »نافیه«  صورت  دو  هر  به  »ما«  ترجمٔه  که  مواردی 
دو شکل قابل قبول است اما با توجه به سایر بخش های آیٔه مربوط، خوب است شکل صحیح آن به 

دانش آموزان گفته شود. 
به معنای »آن« است. در صورتی که  »  ـه « در هر سه عبارت دوم، چهارم و ششم  ٤ــ ضمیر 
دانش آموزان این ضمیر را به صورت »  او« معنا کنند، قابل قبول است اما باید بیان شود که در اینجا 

»  آن « معنا می شود. 
در پایان جلسه، دانش آموزان را به انجام تکلیف »انس با قرآن در خانه« تشویق کنید. نسبت به 

انجام تمرین ها، به ویژه خواندن روزانٔه قرآن تأکید کنید. 



2٤2

انس با قرآن در خانه 

در جلسٔه بعد، ابتدا با پرسش از دانش آموزان، هم دربارٔه انجام تکلیف انس با قرآن در خانه مطلع 
شوید و هم آنها را به این کار تشویق کنید. آن گاه هریک از قسمت های چهارگانه انس با قرآن در خانه 

را به شیوه زیر مورد ارزشیابی و بررسی قرار دهید. 
الف( ارزشیابی مهارت دانش آموزان در خواندن قرآن با پرسش از قسمت »الف« انجام می شود. 
با توجه به میزان وقت اختصاص یافته، هر دانش آموز یک جمله از آیات صفحات مشخص شده را 

می خواند و نمره یا امتیاز مناسب توانایی خود را دریافت می کند. 
ب( عبارات قرآنی قسمت »ب« نیز از دانش آموزان پرسش می شود. صحیح خواندن عبارات 
و هم ترجمٔه آن نمره دارد. خوب است پس از آنکه ترجمٔه کامل عبارت بیان شد، از همان دانش آموز 

معنای برخی از واژگان یا ترکیب های همان عبارت را نیز پرسش کنید. 
ج( پرسش از این قسمت، نشانگر مراجعه دانش آموزان به قرآن و نیز بیانگر توانایی آنها در فهم 
قرآن است. این تمرین که یک فعالیت باز است، بسیار شوق برانگیز می باشد و با توجه به شرایط کالس 

می تواند محدودتر و یا مبسوط تر به اجرا درآید. 



2٤3

برخی از ترکیب ها و عبارات سادٔه صفحٔه ٤83 قرآن کریم به شرح زیر است: 
 / آیه٦/   /  / آیات3و٤* 

/ آیه 9
برخی از پیام های قرآنی صفحه 487 قرآن کریم: 

 /    /       /    
/

تالش  با  قرآن  درس  در  هفته  هر  دانش آموزان،  می کنید  مالحظه  که  همان طور  مهم:  تذکر 
خودشان و راهنمایی دبیر محترم با یک پیام قرآنی آشنا می شوند. چه خوب است آشنایی، انس و 
بهره گیری از این پیام منحصر به چند دقیقه در هر درس نشود، بلکه برای دانش آموزان توضیح دهید 
که می توانند در آغاز هر کالس و یا حداقل در زنگ اول هر روز، هنگام ورود دبیر محترم ــ در دروس 
مختلف ــ همه با هم پیام قرآنی آن هفته را همراه با ترجمٔه آن بخوانند. این فعالیت موجب تقویت انگیزه، 

انس و آشنایی بیشتر دانش آموزان یا پیام ها و آموزه های قرآنی می شود. 
همچنین می توان به کمک مربیان و مدیریت محترم مدرسه، با برپایی مسابقاتی در زمینه پیام های 

قرآنی، فضای آموزشی و تربیتی امور قرآنی را قوی و غنی ساخت. 

* منظور این است که آیات 3 و ٤ این صفحه )صفحٔه ٤83( به طور کامل از عبارات ساده تشکیل شده است.



2٤٤

تذکرات خاص قرائت:  
اتصال  و  ناخوانا  حروف  به  توجه  ١ــ 
و  پی درپی  موارد  ویژه  به  تشدید  یا  ساکن  به 
وَل�االیٰمُن     َماالِکٰتُب     مانند:  دوسطر،  اتصال 

لیَن  ِفی االَوَّ
عالمت  فاقد  جمله های  تشخیص  2ــ 

وقف، جمعاً ١2 مورد. 
 2 و  »َو«  با  که  جمله   ٥ کردن  مشخص 

جمله که با »لََعلَّکُم« آغاز می شود. 
مشخص کردن جمله هایی که با »نَهدی، 

« آغاز می شود.  َان، ِااّل، َمن، لََیقولُنَّ
3ــ تلـفظ صحیــح حـروف خــاص و 

مقایسه آنها با حروف مشابه، مانند: 
تلفظ صاد و سین، طا و ت، در: 

ِالٰی ِصراٍط ُمسَتقیٍم
در  ذال،  و  عین، ضاد  و  همزه  الف  تلفظ 

کَر َصفًحا جمله: َافَـَنضِرُب َعنکُُم الِذّ
تلفظ الف همزه و عین، در جمله: ِانّا َجَعلٰنُه ُقرءانًا َعَرِبیًّا 

٤ــ قرائت صحیح حروف مقطعه اول سوره زخرف، بدون تشدید میم: حۤم  ← حا میۤم

جلسۀ  دوم



2٤٥

تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده: 
سائل،  مسئول،  ُسؤال،  )َساََل،  َساَلَت 
مسأله(، تَهَتدوَن )هُدٰی، هدایت، هادی، َمهدی(، 
)بَـلَد(،  بَـلَدة  قدیر(،  تقدیر،  مقدور،  )قادر،  َقَدر 

َمیت )َمیَتة، َمِیّت، َموت( 
فعالیت دوم ــ برخی توضیحات: 

دانش آموزان،  از  پاسخ  و  پرسش  با  ١ــ 
مانند  ترکیب هایی  که  دهید  توضیح  آنها  برای 
، لََعلَّکُم« از چه کلماتی تشکیل  »َساَلَتُهم، َخلََقُهنَّ
شده است، تا بهتر بتوانند این گونه ترکیب ها را 

معنا کنند. 
ششم  و  پنجم  چهارم،  عبارت  در  2ــ 
 ،» استفاده از حرف »را« پس از ترجمٔه »َخلََقُهنَّ

»َارض« و »ُسبُـالً« فراموش نشود. 
3ــ بهتر است پس از ادوات شرط )  ِان، لَو، َمن ، ما و …( فعل ماضی به صورت مضارع معنا 
شود؛ هرچند که ترجمه آن به همان صورت ماضی توسط دانش آموزان اشکال ندارد. از این رو عبارت 

اول بهتر است به صورت »اگر قطعاً بپرسی )به جای پرسیدی( از آنها« ترجمه شود. 



2٤٦

 انس با قرآن در خانه

« به معنای »آنها« در عبارت دوم، به »آسمان ها و زمین« در عبارت اول برمی گردد.  ١ــ ضمیر »هُنَّ
ضمناً در ترجمٔه همین عبارت بهتر است »العزیز العلیم« به صورت »خدای عزتمند دانا« ترجمه شود. 

2ــ برخی از عبارات سادٔه صفحٔه ٤9١ قرآن کریم:

  ،   ،    آیٔه27
  ،    آیٔه30
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اهداف 

١ــ آشنایی با تحدی )مبارزه طلبی( قرآن کریم
از  تاریخ  درطول  انسان ها  اینکه  از  آگاهی  2ــ 

آوردن سوره ای مانند قرآن ناتوان بوده اند.
3ــ آشنایی با اینکه قرآن کالم الهی است و هیچ 

بشری نمی تواند مانند آن را بیاورد. 

روش تدریس

١ــ توضیحات اولیه دبیر دربارٔه تَحّدی و اینکه 
قرآن چگونه تحدی کرده است.

2ــ قرائت متن درس توسط دانش آموزان
3ــ گفت و گو درباره تحدی قرآن کریم و اینکه چرا هیچ انسانی نمی تواند مانند قرآن را بیاورد.

نمونه سؤاالت برای گفت  و گو و پژوهش

١ــ چرا پس از 1400 سال هنوز این تحدی قرآن پابرجاست و کسی نتوانسته حتی سوره ای 
مانند یکی از سوره های قرآن بیاورد؟

2ــ چه کسانی در تاریخ اقدام به آوردن قرآنی دیگر کرده اند و نتیجه کار آنها چه شده است؟
3ــ چند آیه در قرآن کریم درباره تحدی وجود دارد و درهریک به چه چیزی تحّدی شده است؟

پیام قرآنی
١ــ قرائت آیات تحدی

2ــ ترجمٔه آیات 
3ــ جمع خوانی آیات و حفظ آنها توسط افراد عالقه مند

فعالیت تکمیلی

دانش آموزان عالقه مند می توانند با راهنمایی دبیر محترم و مراجعه به برخی تفاسیر مانند تفسیر 
را  نوشته شده است، مطالبی  قرآن  معتبر که دربارٔه جنبه های مختلف اعجاز  نمونه و سایر کتاب های 

انتخاب کرده و در کالس ارائه کنند. 

 کتاب بی مانند



2٤8

تذکرات خاص قرائت: 
اتصاالت  و  ناخوانا  به حروف  توجه  ١ــ 
سطرها،  اتصال  و  پی  در  پی  موارد  ویژه  به  آن، 
َعنَّا الَعذاَب     ََّنا اکِشف     َرب یَغَشی الّناَس     مانند: 

کٰرٰی     کاِشُفو الَعذاِب لَُهمُ الِذّ
نَبِطُش البَطَشةَ الکُبرٰی      َواتُرِك  البَحرَ َرهًوا    

َعلَی الٰعلَمیَن   َموتَُتَنا االولٰی
عالمت  فاقد  جمله های  تشخیص  2ــ 

وقف، جمعاً 15 مورد
و2  »َو«  با  که  جمله   7 کردن  مشخص 

جمله که با »ِانّا«  آغاز می شود. 
»یُحی ی،  با  که  جمله هایی  مشخص کردن 

کُم، ِان، َام« آغاز می شود. َـّ ، َان فَـ، َانَّ
و  خاص،  حروف  صحیح  تلفظ  3ــ 

مقایسه آنها با حروف مشابه، مانند: 
تلفظ عین و الف همزه در ترکیب: َعذاٌب َالیٌم

تلفظ طا و ت در جمله: یَوَم نَبِطُش البَطَشةَ الکُبرٰی
تلفظ ح و هـ  در جمله: وَ اتُرِك البَحَر َرهًوا

وجود چهار عین در چهار کلمه پی در پی: َعلَٰی ِعلٍم َعلَی الٰعلَمیَن
٤ــ دقت در خواندن کلمات: حۤم  ،  یُحی ی  ، ُمَعلٌَّم  ، ِالَیَّ  ، نَعَمٍة  ،  بَـٰلۤـؤٌا

روش تدریس ردس دوم

جلسۀ  اول



2٤9

تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
تبریک(،  تبّرک،  )برکت،  ُمباَرکَة  ُمباَرك، 
ُمنِذر )نَـذیر، ِانذار، ُمنِذر، ُمنَذر(، ُمرِسل )رسول، 
َحّی،  )حیات،  یُحیی  مرسلین(،  ارسال،  رسل، 
َاحیاء: زندگان، ِاحیاء: زنده کردن(، یُمیُت )َموت، 

َمِیّت، َاموات: مردگان، ِاماتَه: میراندن(
فعالیت دوم ــ برخی از توضیحات:

١ــ »ُمبین« معموالً به معنای »روشن« است 
ترجمه  »روشنگر«  به  را  آن  می توان  نیز  گاهی  و 
کرد. در حالت اول صفت مشبهه و در حالت دوم 
به  اول  ترجمه عبارت  درنتیجه  فاعل است.  اسم 
یا  روشن«  کتاب  به  »سوگند  صورت  دو  از  یکی 

»سوگند به کتاب روشنگر« صحیح است.
2ــ همان طورکه در درس اول کتاب هشتم 

بیان شد، بهتر است گاهی اسم های جمع، به صورت مفرد معنا شود؛ مانند »ُمنِذریَن« و »ُمرِسلیَن« در 
عبارت چهارم و ششم.

3ــ در عبارت هفتم »َرحَمًة« که نکره است بهتر است به صورت »رحمتی« معنا شود.
٤ــ در عبارت دهم، »َاّولیَن« صفت »ءاباء« است و »کُم« نیز مضاف الیه می باشد. برای آشنایی 
دانش آموزان  درکتاب  درس  همین  مفاهیم  آموزش  بخش  توضیحات  به  ترکیب هایی  چنین  با  بیشتر 

مراجعه کنید.

٭   ٭   ٭



2٥0

انس با قرآن در خانه

ارزشیابی  دانش آموزان  معنای  درک  و  قرائت  توانایی  »انس«  مختلف  بخش های  کمک  به 
می شود. برخی از توضیحات به شرح زیر است.

١ــ در عبارت دهم، جمله »ان کنتم موقنین« به صورت »اگر بودید )هستید( اهل یقین« یا »اگر 
یقین دارید« ترجمه می شود.

2ــ برخی از عبارات سادٔه صفحٔه 497 قرآن کریم:
/   /   /     /   

                         آیه 38 و 39
3ــ پیام قرآنی صفحه 498 قرآن کریم:

/              دخان 51 و 52  /
قطعاً متقین در جایگاهی ایمن هستند؛ در میان باغ ها و چشمه سارها



2٥١

جلسۀ  دوم

تذکرات خاص قرائت: 
اتصاالت  و  ناخوانا  حروف  به  توجه  ١ــ 

آن، به ویژه موارد پی در پی، مانند: 
فََما اخَتلَفوا       فَاتَِّبعها     

ِیّئاِت َام َحِسَب الَّذیَن اجَتَرُحوا السَّ
عالمت  فاقد  جمله های  تشخیص  2ــ 

وقف، جمعاً 14 مورد.
آغاز  » َو«  با  که  جمله   5 مشخص کردن 

می شود.
»یَـغِفروا،  با  که  جمله هایی  مشخص کردن 
ِلَیجِزَی، ِااّل، بَغًیا، فیما، فَاتَِّبعها، ِلَقوٍم، َان، َسواءً « 

آغاز می شود.
3ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسه 

آنها با حروف مشابه، مانند: 
تلفظ طا و ت در ترکیب: ِمَن الطَِّیّٰبِت 

ِانَّ الظِّٰلمیَن  َو  جمله:  در  ضاد  و  ظا  تلفظ 
بَعُضُهم َاوِلیاُۤء بَعٍض

تلفظ الف همزه و عین در جمله: َو َمن َاساَۤء فََعلَیها
تلفظ هـ و ح در کلمات: َو هُـًدی َو َرحَمٌة         َمحیاهُم



2٥2

تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
ُمبِصر(،  بصیر،  َابصار،  بََصر،  بصیرت،  )بَصاِئر، 

َسِیّئات )َسِیّئَـة، سوء(، َسواء )ُمساوی، تسویه(
نکته و تذکر: خوب است بدانید ریشٔه »َسِیّئَـة«، 
»سوء« و ریشٔه »َسواء«، »سوی« است. ضمناً همان طورکه 
قبالً گفته شده است، برخی از این نکات ویژهٔ دبیران محترم 

است و بیان آنها برای دانش آموزان ضرورت ندارد.
کننده،  زنده  ُمحیی:  َحیاة،  َاحیاء،  )َحّی،  َمحیا 
ِاحیاء: زنده کردن(، َممات )َمّیت، َموت، َاموات، ُممیت: 

میراننده، ِاماتَه: میراندن(، ساَء )سوء، َسِیّئَة، َسِیّئات(،
محکوم،  حاکم،  حکومت،  )ُحکم،  یَحکُموَن 

حکمت، تحکیم، ُمحَکم، استحکام، ُمستحکم(، تَسَتوی )ُمساوی، تَسویه، َسواء، یَسَتوی(
فعالیت دوم ــ برخی از توضیحات:

١ــ اگر پس از اسم نکره ، فعل بیاید، در ترجمه پس از آن اسم، »که « به کار می رود مانند عبارت 
دوم )برای گروهی که یقین دارند(. این موضوع را برای دانش آموزان توضیح دهید.

2ــ در عبارت سوم »َام« بهتر است به صورت »آیا« ترجمه شود؛ هرچند که ممکن است به معنای 
»بلکه« نیز باشد.

3ــ در عبارت چهارم فعل مضارع »نَجَعَل« چون بعد از »َان« آمده به صورت »که قرار دهیم« معنا 
می شود. هرچند که در آیه مربوط، ترجمٔه آن به صورت »قرار می دهیم« نیز مناسب است.

٤ــ ترجمٔه کلمه به کلمه عبارت دهم به صورت »و مساوی نیست نیکی و نه بدی« است که در فارسی 
آن را به صورت »و نیکی و بدی مساوی )یکسان( نیست« بیان می شود. این عبارت یکی از زیباترین و 
جامع ترین اصول اخالقی است که قرآن کریم در کوتاه ترین شکل بیان کرده است. خوب است در این 
باره، برای دانش آموزان به اختصار توضیح دهید که از این آموزهٔ بلند قرآنی، بیاموزند و ایمان بیاورند که 
در نظام هستی، نتیجه و پاداش خوبی و بدی یکسان نیست. ایشان را تشویق کنید این پیام جاودانه الهی 

را حفظ کنند و همیشه آن را به خاطر داشته و اعمال و رفتار خود را براساس آن شکل دهند.

٭   ٭   ٭
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تذکرات انس با قرآن در خانه

به  ششم  عبارت  در  »هُم«  ضمیر  ١ــ 
از  آیه  ابتدای  در  که  بدکردار  افراد  به  و  مؤمنان 
این  منظور  و  برمی گردد  است،  رفته  سخن  آنها 
آیا ممکن است زندگی و مرگ این دو  است که 
گروه یکسان باشد و حساب و کتاب و پاداش و 
کیفری در کار نباشد؟! در آخر آیه نیز می فرماید 

چنین حکم و قضاوتی چه داوری بدی است!
2ــ برخی از عبارات و آیات سادٔه صفحٔه 

499 قرآن کریم:
آیات ١ تا ٦ )معنای برخی از کلمات خاص 
می پراکند،   : یَـبُثُّ از:  است  عبارت  آیات  این 
ة:جنبنده، تَصریف: گرداندن،  َـّ منتشر  می کند، داب

تَصریِف الّریاِح: وزش بادها(/ 

/ آیه ١١ تا ١3  /  /  /
3ــ پیام قرآنی صفحه ٥00 قرآن کریم:

هرچه کنی به خود کنی          گر همه نیک و بد کنی



2٥٤

محّمد رسول اهلل )ص(

اهداف
١ــ آشنایی با جایگاه و مقام و منزلت پیامبر اسالم 

)ص( در قرآن کریم
از  پیامبر اسالم )ص(  به شناخت  2ــ عالقه مندی 

دیدگاه قرآن کریم 
3ــ آشنایی با تعداد آیاتی از قرآن کریم درباره پیامبر 

اسالم )ص(
٤ــ قرائت و حفظ نسبی آیاتی که ویژگی های پیامبر 

اسالم )ص( را نشان می دهد.

روش تدریس
در  پیامبران  جایگاه  دربارٔه  دبیر  توضیحات   ١ــ 

قرآن کریم 
2ــ توضیحات دبیر دربارهٔ جایگاه پیامبر اسالم در قرآن کریم

3ــ قرائت آیات و ترجمٔه آنها توسط دانش آموزان با هدایت دبیر محترم و ارائه راهنمایی هایی الزم

نمونه سؤاالت برای گفت و گو و پژوهش
١ــ استخراج برخی از آیات دیگر که در قرآن کریم درباره پیامبر اسالم )ص( آمده است.

2ــ چرا پیامبر اسالم را پیامبر رحمت نامیده اند؟
3ــ چگونه پیامبر اسالم می تواند الگوی مسلمانان و سایر انسان ها قرار گیرد؟

پیام قرآنی
١ــ قرائت آیات و جمع خوانی آنها

2ــ ترجمٔه آیات

فعالیت تکمیلی 

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



2٥٥

روش تدریس ردس سوم

جلسۀ  اول

تذکرات خاص قرائت: 
اتصاالت  و  ناخوانا  حروف  به  توجه  ١ــ 

آن، به ویژه موارد پی در پی و اتصال سطرها،
نیا      الَحیٰوةُ الدُّ تکُُم  َغـرَّ َو  مانند: 

َنا اللُّٰه ُـّ ٰمٰوِت     َرب ماَخلَقَنا السَّ
2ــ تشخیص جمله های فاقد عالمت وقف، 

جمعاً 3٦ مورد.
مشخص کردن 14 جمله که با »َو« ٤ جمله 

« آغاز می شود. ـ  « و 2 جمله که با »َرِبّ که با »فَ
کلمات  با  که  جمله هایی  مشخص کردن 
قاَل،  کانوا،  َمن،  ِان،  َاو،  َام،  َارونی،  ِااّل،  »کَما، 
، َجزاءً « آغاز  ٰهذا، لو، ماَسبَقونا، ِلسانًا، ِلُینِذَر، ثُـمَّ

می شود.
3ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسه 

آنها با حروف مشابه، مانند: 
کُُم اتََّخذتُم ءایِٰت اللِّٰه هُـُزًوا    َـّ تلفظ ذال و ز در جمله: ٰذِلکُم ِبـاَ  ن

تلفظ هـ و ح  در جمله: فَِللِّٰه الَحمُد
تلفظ عین و الف همزه، ذال و ضاد در جمله:  َعّماۤ ُانـِذروا ُمعِرضوَن

تلفظ ذال و ظا در جمله: ِلُینِذرَ الَّذیَن ظَلَموا
تلفظ ث و سین، در جمله: ثُـمَّ  اسَتٰقموا

ٌق ِلسانًا تلفظ صاد و سین در ترکیب: ُمَصِدّ



2٥٦

تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
َمحزون،  )ُحزن،  یَحَزنوَن  ترسناک(،  َمخوف:  ترسان،  )خاِئـف:  َخوف  تسمیه(،  )اسم،  ی  ُمَسمًّ

َحزین(، َاصحاب )صاِحب: هم نشین یا همراه، ُمصاِحب، ُمصاحبت(، خاِلدیَن )خاِلد، ُخلد(.
فعالیت دوم ــ برخی توضیحات:

١ــ در عبارت اول »ما« به معنای »آنچه« است.
یا »خدای یکتا« معنا  »الله«  به همان صورت  )اللّٰه( در عبارت سوم  بهتر است لفظ جالله  2ــ 

شود.
3ــ ترجمه کلمه به کلمٔه عبارت چهارم می شود »نیست ترسی بر آنها« یعنی آنها از هیچ چیز ترس 

و نگرانی ندارند.
این ترجمه کامالً  آنها غمگین می شوند«.  نه  پنجم می شود »و  به کلمٔه عبارت  ٤ــ ترجمه کلمه 

درست و مناسب است.
٭    ٭    ٭



2٥7

تذکرات انس با قرآن در خانه

»ما«  حرف  اولین  اول،  عبارت  در  ١ــ 
می کند  منفی  را  از خود  بعد  فعل  و  است  نافیه 
معنای  به  »ما«  حرف  دومین  و  نکردیم(  )خلق 

»آنچه«
در  »استقامت«  بدانید  است  خوب  2ــ 
مشتقات  اما  است  »پایداری«  معنای  به  فارسی 
معنای  به  ُمستقیم و …(  )ِاستقاموا،  این مصدر 
از  انحراف  عدم  معنای  به  بلکه  نیست  پایداری 
مسیر حق است؛ از این روا ست که »ُمستقیم« را 
یعنی در مسیر راست و  »راست« معنا می کنیم؛ 

درست قرار گرفتن.
3ــ برخی از عبارات سادٔه صفحٔه 506 

قرآن کریم:

/  /   / آیه30   /  

 /  /   /  

٤ــ پیام قرآنی از صفحه 502 قرآن کریم: 

پروردگار  پروردگار زمین؛  پروردگار آسمان ها و  برای خداست؛  پس )فقط( سپاس و ستایش 
جهانیان.



2٥8

تذکرات خاص قرائت: 
١ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت آن 

به ویژه موارد پی درپی و اتصال سطرها، مانند: 
کََفُرو ا  اتَّبَُعو ا الٰبِطَل     ءاَمنُوا  ا تَّبَُعوا  الَحقَّ         

واالَوثاَق فَُشدُّ
2ــ تشخیص جمله های فاقد عالمت وقف، 

جمعاً 26 مورد.
 7 »َو«   با  که  جمله   12 مشخص کردن 
آغاز  »َحتّٰی«  با  که  جمله   2 و  »فَـ«  با  که  جمله 

می شود.
 ، َاَضلَّ  « با  که  جمله هایی  مشخص کردن 

َر، اَل نَتَصَر، ِان، یَـنُصرکُم« آغاز می شود. کَـفَّ
3ــ تلفظ صحیح حروف خاص و مقایسه 

آنها با حروف مشابه، مانند:
َصّدوا  َو  جمله:  در  سین،  و  صاد  تلفظ 

َعن َسبیِل اللِّٰه
تلفظ صاد و ث، در عبارت: ِان تَنُصُرو اللَّٰه یَنُصرکُم َو یُـثَِبّت َاقداَمکُم

تلفظ هـ و  ح  در جمله های: َو هَُو الَحقُّ      َو َاصلََح بالَُهم
تلفظ ح و هـ، ضاد و ز و ذال، الف همزه و عین، در جمله: َحّتٰی تََضَع الَحرُب َاوزاَرها ٰذِلَك

تلفظ سین و صاد، هـ و ح، در جمله: َسَیهدیِهم َو یُصِلُح بالَُهم
تلفظ ت و طا، در جمله: اتَّبَُعوا الٰبِطَل

جلسۀ  دوم



2٥9

تذکرات خاص مفاهیم

انجام  قبل  دروس  روش  به  تدریس 
می شود. برخی از توضیحات به این شرح است.

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
ُمِضّل:  گمراه،  ضاّل:  )ضاللت،  َاَضلَّ 
َاعمال  گمراه کردن(،  ِاضالل:  گمراه کننده، 
معاملة،  ِاعمال،  َمعمول،  عاِمل،  َاعمال،  )عمل، 
ِانزال،  َمنِزل،  نُزول،  )ناِزل،  َل  نُـِزّ استعمال(، 
تنزیل(، ِاتَّبَعوا )تَبَع، تَبَعیت، تابع، َمتبوع، ِاتَِّبعوا( 

َل و …( و ُانِزَل )ناِزل، نزول، نُـِزّ
فعالیت دوم ــ برخی توضیحات:

١ــ »ما« در عبارت چهارم به معنای »آنچه« 
است. همان طورکه می دانید هرگاه یکی از حروف 
جّر قبل از »ما« بیاید، این »ما« دیگر نافیه نیست؛ 
و در این صورت عموماً به معنای »آنچه« می باشد.

2ــ دانش آموزان را به تفاوت افعالی مانند »ِاتَّبَعوا« و »ِاتَِّبعوا«، »ءاَمنوا« و »ءاِمنوا«، »جاَهدوا« و 
»جاِهدوا« ونیز »َانَفقوا« و  »َانِفقوا« توجه دهید. این گونه افعال، اولی فعل ماضی و دومی فعل امر است. 

٭   ٭   ٭



2٦0

تذکرات انس با قرآن در خانه

« ضمیر مستتر »هُو« است که به »الله« برمی گردد. یعنی خدا اعمال  ١ــ در آیه اول، فاعل »َاَضلَّ
این گروه از کافران را گمراه و بی نتیجه می کند.

2ــ برخی عبارات سادٔه صفحٔه 508 قرآن کریم:

 /  /  

/  /
3ــ پیام قرآنی صفحه 507:

ای مؤمنان! اگر خدا را یاری کنید، شما را یاری می کند و گامهایتان را محکم و استوار می سازد.



2٦١

 اهداف 

١ــ آشنایی با اینکه قرآن کریم کتاب شفا و درمان آسیب های روحی و روانی انسان است.
2ــ عالقه به دانستن و آشنایی با آیاتی که دربارٔه این گونه آسیب هاست.

3ــ تالش برای عمل به دستورات آیات قرآن کریم به منظور پیشگیری یا درمان مشکالت روحی 
و روانی.

روش تدریس

1ــ توضیحات اولیه دبیر دربارهٔ بهداشت روانی و ارتباط آیات معرفی شده با این موضوع 
2ــ قرائت متن توسط دانش آموزان 

3ــ قرائت آیات و عبارات و ترجمٔه آنها
4ــ گفت وگو درباره مشکالت روحی و روانی مطرح شده و آیات مربوط به آنها 

* این توضیحات شامل بحث شناخت هر دو درس سوم و چهارم می شود.

بهداشت روانی در قرآن )1( و )2(*



2٦2

نمونه سؤاالت برای گفت و گو و پژوهش

1ــ چرا قرآن کریم درمان و شفابخش دردهای آدمی است؟
2ــ چگونه می توان  با آیات قرآن کریم به بهداشت روانی دست یافت؟

3ــ آیا دانش آموزان تجربه ای دارند که آیه ای از قرآن کریم موجب راهنمایی آنها در یکی از 
مسائل مورد نیاز زندگی شان شده است؟

پیام قرآنی

1ــ قرائت و ترجمه پیام قرآنی در کالس 
2ــ جمع خوانی پیام قرآنی توسط دانش آموزان 

3ــ برخی از آیات و عبارات قرآنی این بخش حفظ شده و نمره تشویقی به آنها تعلق گیرد.

فعالیت تکمیلی

بخش هایی از کتاب معجزات علمی قرآن کریم توسط دکتر محمد علی رضایی اصفهانی که در 
به دانش آموزان معرفی شود. افراد عالقه مند می توانند پس از مطالعه،  با این موضوع است  ارتباط 

گزارش کوتاهی از آن را در کالس ارائه کنند.



2٦3

تذکرات خاص قرائت: 
اتصاالت  و  ناخوانا  به حروف  توجه  ١ــ 
پی،  در  پی  موارد  و  سطرها  اتصال  ویژه  به  آن، 
ِباللِّٰه  ۤ  نّیَن  الظّـا الُمشِرکاِت  َو  کیَنَة  َانَزَل السَّ مانند: 

وِء    ِاَذاانطَلَقُتم  ظَنَّ السَّ
عالمت  فاقد  جمله های  تشخیص  2ــ 

وقف، جمعاً 30 مورد 
و 3  »َو«  با  که  کردن 13 جمله  مشخص 

ـ  « آغاز می شود. جمله که با »فَ
َم ،  مشخص کردن جمله هایی که با »ماتََقدَّ
َّما ،یَُداللِّٰه،  ۤ نیَن، ِان ِلَیزدادوا، تَجری، ٰخِلدیَن، الظّـا
آغاز  کَٰذِلکُم«  َذرونا،   ، ِاَذا  َان،  َاو،  ِان،  َشَغلَتنا، 

می شود.
و  خاص،  حروف  صحیح  تلفظ  3ــ 

مقایسه آنها با حروف مشابه، مانند:
تلفظ صاد و سین، طا و ت، در: ِصراطًا ُمسَتقیًما َو سآءت َمصیًرا

تلفظ ح و هـ ، در: تَحِتَهااالَنٰهُر َو تَُسِبّحوُه
تلفظ ذال و ز و ظا، در: َو کاَن ٰذِلَك ِعنَد اللِّٰه فَوًزا َعظیًما

وِء ِمَن ال�َعراِب تلفظ عین و الف همزه، در: َعلَیِهم داِۤئَرُة السَّ

ٰ
َّما یَنکُُث علی نَفِسه ن تلفظ ث و سین، در: فََمن نََکَث فَاِ

روُه  َو تُـَوِقّـروُه  َعلَیُه اللَّٰه 4ــ دقت در درست خواندن عبارات: َوتُـَعـِزّ

روش تدریس ردس چهارم

جلسۀ  اول



2٦٤

تذکرات خاص مفاهیم

انجام  قبل  دروس  روش  به  تدریس 
می شود. برخی از توضیحات به این شرح است.

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
َسکیَنة )ُسکون: آرامش، ساِکن، َمسَکن، 
ِمسکین، تَسکین، ِاسکان(، یُدِخُل ) َدَخَل، داِخل، 
ُدخول، ِادخال، ُمداخله، تداُخل ، َمدَخل(، تَجری 
)نَهر(،  َانهار  ِاجراء(،  جریان،  َمجرا،  )جاری، 
ُمَعظَّم، َاعظَم،  )تَعظیم،  فَوز)فاِئـز،فاِئـزین(، َعظیم 

ُعظمٰی(.
فعالیت دوم ــ برخی توضیحات:

»کسی  صورت  به  ی  «  »  الذَّ معموالً  1ــ 
صورت  به  نیز  گاهی  و  می شود  معنا  که«  است 

»کسی که« یا »که« .
2ــ »حکیم« یعنی فردی که کارش از روی 

درستی، استحکام و دقت و سنجیدگی است؛  و یا چیزی که این ویژگی ها را دارد. هرگاه این لفظ به 
عنوان صفت خداوند به کار رود می تواند همان »حکیم« معنا شود.

3ــ در عبارت پنجم ترکیب »  ِلُیدِخَل « یعنی »تا داخل کند...«. همان طور که می بینید حرف »ِلـ«  
به صورت »تا« معنا شده است تا فعل به صورت »التزامی« معنا شود. یعنی می گوییم »تا داخل کند« و 

نه »تا داخل می کند«

٭   ٭   ٭



2٦٥

تذکرات انس با قرآن در خانه

1ــ فعل عبارت پنجم با توجه به سایر اجزای جمله، همراه با حرف اضافه و به صورت »تا داخل 
کند.... را در بهشت هایی« معنا می شود.

2ــ برخی از عبارات ساده صفحات 511 و 512 قرآن کریم: 
آیه اول /  / آیه سوم تا پنجم / آیه 7 و 8 /  / 

/  / آیه 14 
3ــ پیام قرآنی صفحه 512 قرآن کریم:

دست )قدرت( خدا باالی )برتر از( همه دست های )قدرت ( آنهاست.



2٦٦

تذکرات خاص قرائت: 
ناخوانا و اتصاالت  به حروف  1ــ توجه 
سطرها،  اتصال  و  پی درپی  موارد  ویژه  به  آن، 

مانند، ِمَن الُمؤِمنیَن اقَتَتلوا ِبئَس اِل�سُم الُفسوُق
به  دوم  جمله  صحیح  تلفظ  کنید،  دقت 

صورت »ِبئَس ِلسُم لُفسوُق« می باشد.
2ــ تشخیص جمله های فاقد عالمت وقف، 

جمعاً 23 مورد.
مشخص کردن 6 جمله که با »َو«،7 جمله 
ـ «، 2 جمله که با »َحّتٰى« و 2 جمله که با  که با »فَ

»َعسٰى« آغاز می شود.
»  لَکاَن،  با  که  جمله هایی  کردن  مشخص 

ِان، َان، لََعِنتُّم، لََعلَّکُم ، الیَسَخر« آغاز می شود.
3ــ تلفظ صحیح حروف خاص، ومقایسٔه 

آنها با حروف مشابه، مانند: 
تلفظ سین و صاد، در: َوالُفسوَق َو الِعصیاَن 

تلفظ طا و ت، در: طآِئـَفتاِن 
ُهما ـٰ تلفظ ح و هـ ، در: ِاحد

تلفظ عین و الف همزه، در ترکیب: َعلَی اُل�خرٰی 
تلفظ قاف و غین، در جمله : فَقاِتلُوا الَّتی تَبغی

جلسۀ  دوم



2٦7

تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
ِاخَوة )َاخ،َاخوان، ُاُخّوت، ُاخت(، َاصِلحوا )ُصلح، صاِلح، ِاصالح، ُمصِلح، ُمصاِلحه، َمصلَحت(، 

تُرَحموَن )َرحم، راِحم، َرحیم، َمرحوم، ترحیم، َمرَحَمة، َارحام( الیَسَخر )َمسخره، ُسخِریه، تسخیر(
فعالیت دوم ــ برخی توضیحات:

یعنی  می شود؛  معنا  از خبر جمله  قبل  َّما«  »ِان است  داده شده  توضیح  قبالً  که  همان طور  1ــ 
می گوییم »مؤمنان فقط برادران )یکدیگر( هستند«. منظور این است که از مؤمنان فقط برادری سزاوار 

است و نباید با هم دشمنی کنند. 
2ــ عبارت هشتم که در آیه مربوط عطف بر عبارت پنجم است به صورت »و نه زنان، زنان را 

)مسخره کنند(« ترجمه می شود.



2٦8

تذکرات انس با قرآن در خانه

عمل  به  ارزشیابی  قبل  دروس  شیوه  به 
می آید، برخی از توضیحات به شرح زیر است.

از عبارات ساده صفحٔه 517  برخی  1ــ 
قرآن کریم:

  /    
/  / / 

  /     /   / 

 / 
/ / آیه 18 /

2ــ برخی از پیام های قرآنی صفحه 517:
٭  : 

ای مؤمنان از بسیاری از گمان ها دوری کنید که برخی از گمان ها گناه است.
٭  : و تجسس نکنید )در کارهای یکدیگر(.

: برخی غیبت دیگری را نکند. ٭ 
: قطعاً برترین شما در نزد خدا با تقواترین شماست. ٭ 

٭   ٭   ٭
روش تدریس شناخت درس چهارم در درس سوم آمده است.



2٦9

تذکرات خاص قرائت: 
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت آن، به ویژه موارد پی در پی، مانند:

َعلَیِهُم الّریَح الَعقیَم     فََما اسَتطاعوا
2ــ تشخیص جمله های فاقد عالمت وقف، جمعاً 21 مورد

مشخص کردن 6 جمله که با »َو«، 6 جمله که با »فَـ « و 3 جمله که با »ِاذ« آغاز می شود.

َّهو، ِمثَل، قوٌم، قاَل، ِللَّذیَن« آغاز می شود. مشخص کردن جمله هایی  که با »ٰهَذا، الَّذی، ِان
3ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسٔه آنها با حروف مشابه، مانند:

تلفظ ت و طا، در ترکیب: تَنِطقوَن فََما اسَتطاعوا 
تلفظ الف همزه و عین، هـ و ح، در جمله: ِاذ َارَسلنا َعلَیِهُم الّریَح الَعقیَم 

تلفظ سین و صاد، در عبارت: َو فۤی َانُفِسکُمج َافاَل تُبِصروَن 

روش تدریس ردس پنجم
جلسۀ  اول



270

تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
َغفور،  غّفار،  ُغفران،  )َمغفرت،  یَسَتغِفروَن 
َمسأله،  َمسئول،  )سؤال،  ساِئل  غافر(،  استغفار، 
محترم،  احترام،  حریم،  )َحرام،  َمحروم  َمسائل(، 

ُحرَمت(
دو نکته:

1ــ کلمات هم خانواده »َمحروم« همه به نوعی 
در معنای »   َمنع، دوری و فاصله     « اشتراک دارند؛ 
مثالً »محترم« کسی یا چیزی است که باید »شأن و 
حریم« آن حفظ شود و هرگونه رفتاری غیر از احترام 

با او ممنوع است.
کلماتی  دانش آموزان  است  ممکن  2ــ 

همچون رحیم، مرحوم، رحمة، ترحیم و... را نیز هم خانواده »َمحروم« گمان کنند. در این صورت 
می توان با توجه به آموخته های آنها در درس عربی توضیح داد که ریشٔه »َمحروم« سه حرف »ح،ر،م« و 
ریشه مجموعٔه دوم » ر، ح، م« است . ترتیب حروف اصلی در کلمات هم خانواده و ریشٔه آنها مهم است 

و اگر این ترتیب تغییر کند کلمه و هم خانواده آن به کلمٔه دیگری تبدیل می شود.
فعالیت دوم ــ برخی توضیحات:

1ــ شاید مناسب ترین ترجمه برای »متقین«،  »افراد با تقوا« باشد. تعریف کاربردی »تقوا« برای 
دانش آموزان مفید و کافی است. اینکه آنها بدانند »تقوا« یعنی ایمان به خدا و عمل به دستورات او و 

اولیای الهی صحیح و کافی است. 
2ــ همان طور که می دانید »عیون« جمع »َعین« و به معنای »چشمه ها« است. اما در ترکیب دوم 
بهتر است به »چشمه سارها« ترجمه شود تا این ترکیب معنای مناسبی پیدا کند )در باغ ها و چشمه سارها(.

3ــ در آخر ترجمه عبارت هفتم خوب است از فعل ربط »است« استفاده شود.
4ــ در ترکیب هشتم »َانُفِسکُم« را می توان به صورت »خود شما« یا »جان های شما« معنا کرد، 

هر دو صحیح است؛ اما ترجمه اول با توجه به ادامه آیه، کامل تر و مناسب تر است.
٭   ٭   ٭



27١

تذکرات انس با قرآن در خانه

1ــ برخی از عبارات سادٔه صفحٔه 523 قرآن کریم:
 /  / آیٔه 55 و 56 /  / 

/  /   آیات 11و 14
2ــ پیام های قرآنی صفحۀ 523 قرآن کریم:

٭        ذاریات 55
و یادآوری کن و پند بده که قطعاً یادآوری و پند برای مؤمنان سودمند است.

٭         ذاریات 56
و جن و انس را نیافریدم جز برای آنکه مرا عبادت کنند.

٭               ذاریات 58
قطعاً خداست که روزی دهنده، نیرومند و قدرتمند است.
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تذکرات خاص قرائت: 
اتصاالت  و  ناخوانا  به حروف  توجه  1ــ 

آن، مانند: 
ِکِر رنَا الُقرءاَن ِللذِّ بُِر یَسَّ ُاولٰۤئکُم ِفی الـزُّ

عالمت  فاقد  جمله های  تشخیص  2ــ 
وقف، جمعاً 14 مورد.

 9 و  »َو«  با  که  جمله   2 کردن  مشخص 
جمله که با »فَـ « آغاز می شود.

مشخص کردن جمله هایی که با »ِااّل، َام، 
ذوقوا« آغاز می شود.

3ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسه 
آنها با حروف مشابه، مانند: 

تلفظ طا و ت، در: فََتعاطٰی بَطَشَتنا
در  ز،  و  ذال  عین،  و  همزه  الف  تلفظ 

ترکیبات: َاعُیَنُهم      َاخَذ     َعزیٍز
تلفظ ح و هـ ، در ترکیبات: صاِحبَـُهم       َصبََّحُهم 

4ــ وقف بر تشدید با کمی مکث، مانند، ُمسَتِقّر ٌ       َاَمـرُّ

جلسۀ  دوم
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده: 
ر، َاذکار(، نُـُذر ) نَـذیر، ِانذار، تنذیر( ـِ ر، یُسر(، ِذکر ) ذاکر، مذکور، تذکّر، ُمَتَذکّ رنا ) ُمَیسَّ یَسَّ

دو نکته:
و  به دو صورت »هشدارها«  رو  این  از  »نَـذیر«  و هم جمع  »ِانذار« است  »نُـُذر« هم جمع  ١ــ 

»هشدار دهندگان« معنا شده است.
ِکر« اسم فاعل از باب افتعال است و در اصل »ُمتَذِکّـر« بوده و تاء و ذال به دال  2ــ کلمٔه »ُمـدَّ

ِکر(. تبدیل شده اند )ُمـدََّ
تذکر: همان طور که قبالً نیز گفته شده است بیان هر آنچه که در کتاب راهنمای معلم آمده است 
برای دانش آموزان ضروری نیست، مانند همین مطلب اخیر. این گونه مطالب فقط برای اطالع و آگاهی  

دبیران محترم بیان می شود.
٭   ٭   ٭



27٤

تذکرات انس با قرآن در خانه

چهارم  عبارت  کلمٔه  به  کلمه  معنای  1ــ 
نشانه های  کردند  تکذیب  و  »انکار  صورت  به 
مرا همٔه آن را« است؛ می توان با پرسش و پاسخ 
»انکار  یعنی  ترجمٔه روشن تر  به  از دانش آموزان 
رسید.  مرا«  نشانه های  همٔه  کردند  تکذیب  و 
است  »معجزاتی«  اینجا  در  »نشانه ها«  از  منظور 
فرعونیان  برای  علیه السالم  موسی  حضرت  که 

آورد.
2ــ  برخی از عبارات سادٔه صفحٔه 527 

قرآن کریم: 
آیه 28 /  /  /  /

 آیٔه 39 و 42  
3ــ پیام های قرآنی صفحٔه 527 قرآن کریم:

الف(             نجم 28
قطعاً ظن و گمان )برای شناخِت( حقیقت به هیچ وجه جای علم و یقین را نمی گیرد. 

ب(               نجم 39
و )در آخرت( برای انسان هیچ چیز وجود نخواهد داشت جز آنچه )دردنیا( سعی و تالش داشته 

است.



27٥

انبساط و گسترش جهان

اهداف

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

روش تدریس

1ــ توضیحات اولیٔه دبیر و یا کارشناس فیزیک و نجوم دربارٔه اختر فیزیک و گسترش جهان 
2ــ تطبیق موضوع گسترش جهان با واژه »موِسعوَن« در قرآن به کمک دبیر یا کارشناس 

3ــ قرائت متن درس توسط دانش آموزان 
4ــ قرائت و ترجمٔه آیٔه 47 سوره ذاریات و تدبر در آن



27٦

نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

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

پیام قرآنی

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

فعالیت تکمیلی

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

2ــ  استفاده از فیلم ها و اسالیدهای موجود در این زمینه
3ــ بازدید دانش آموزان از مراکز ستاره شناسی

تذکر: توضیحات بحث شناخت درس یازدهم سال هشتم )راز سرانگشتان( در همین کتاب را 
که دربارٔه وجود اشاره های علمی در قرآن کریم است، یک بار دیگر مطالعه کنید. 
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تذکرات خاص قرائت: 
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت 
سطرها،  اتصال  و  پی درپی  موارد  به ویژه  آن، 

بُِر ِمنُهَما اللُّؤلُؤ  مانند، ِفی الزُّ
ماُۤء ِت السَّ َذا انَشقَّ وَ  لَهُ الَجواِر الُمنَشئاُت       فَاِ

عالمت  فاقد  جمله های  تشخیص  2ــ 
وقف، جمعاً 10 مورد.

با »َو« و 4  مشخص کردن 3 جمله که 
ـَ  « آغاز می شود. جمله که با » ف

مشخص کردن جمله هایی که با »کَلَمٍح ، 
ِعنَد، ِاِن اسَتطَعُتم« آغاز می شود.

و  خاص،  حروف  صحیح  تلفظ  3ــ 
مقایسٔه آنها با حروف مشابه، مانند:

ترکیب:  در  عین،  و  همزه  الف  تلفظ 
َاشیاَعکُم       َعلََّم الُقرءاَن  

تلفظ ت و طا، در ترکیب: ُمسَتطَر       تَطَغوا           ِاِن اسَتطَعُتم 
تلفظ ضاد و ز، در جمله: َو َوَضَع المیزاَن

تلفظ قاف و غین، در جمله: َربُّ الَمشِرَقیِن َو َربُّ الَمغِربَیِن
َه الثََّقالِن ُـّ تلفظ سین و ث، غین و قاف، در جمله: َسَنفُرُغ لَکُم َای

روش تدریس ردس   ششم

جلسۀ  اول
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
عاّلم،  علیم،  معلوم،  عالم،  علم،   ( َعلََّم 
ِاعالم، تعلیم، معلّم و...(، یَسُجُد )سجده، ساِجد، 
مسجود، سّجاد(، َرفََع )َرفع، ِارتفاع، ُمرتفع، َرفیع، 
)وزن،  میزان  موضوع(،  )واِضع،  َوَضَع  َمرفوع(، 

َموزون، موازین(، التَطَغوا )طغیان، طاغوت( 
فعالیت دوم ــ برخی از توضیحات:

1ــ عبارت چهارم به صورت »یاد داد به 
»َعلََّم«  ترجمه می شود. فعل  او سخن گفتن را« 
و  اول  مفعول  »ه«  ضمیر  می گیرد؛  مفعول  دو 
»البَیاَن« مفعول دوم است. در فارسی یکی از دو 
مفعول چنین افعالی با حروف اضافه می آید یعنی 
م فعل( به عبارت  به صورت مفعول با واسطه )متِمّ

دیگر در فارسی نمی گوییم »یاد داد او را سخن گفتن را« بلکه می گوییم »یاد داد به او سخن گفتن را« 
2ــ در ترکیب هشتم »ها« به صورت »آن« معنا می شود، نه »او«.

3ــ معنای کلمه به کلمٔه عبارت یازدهم می شود »برپا دارید وزن کردن )یا سنجش ( را«.

٭   ٭   ٭
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تذکرات انس با قرآن در خانه

1ــ َوَضَع المیزاَن: یعنی ترازو را قرار داد. ترازو وسیلٔه سنجش و برقراری عدل و حق است. 
از این رو منظور از قراردادن ترازو آن است که برای سنجش عادالنه هر چیز، وسیله و راه مناسب 

سنجش آن چیز را در اختیار انسان قرار داد. 
2ــ معنای کلمه به کلمٔه » َو َاقیُموا الَوزَن ِبالِقسِط« می شود »و برپا دارید وزن )سنجش( را به 

عدل«. معنای روشن این جمله می شود »و عادالنه وزن )َسنجش( کنید«.
3ــ آیات آشنا از صفحٔه 533،532 قرآن کریم:

آیات 17، 21، 22، 50، 52، 58، 60
4ــ پیام قرآنی مورد نظر:         الرحمن 60

آیا پاداش و جزای نیکی جز نیکی است؟!
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تذکرات خاص قرائت:
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت آن، به ویژه موارد پی درپی، مانند: 

بوَن       َعِلمُتُم النَّشاََة االولٰی ۤ لّوَن الُمَکِذّ َُّها الّضا َای
2ــ تشخیص جمله های فاقد عالمت وقف، جمعاً 10 مورد.

مشخص کردن 2 جمله که با »َو«، 4 جمله که با »فَـ « و 4 جمله که با »َام« آغاز می شود.
3ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسٔه آنها با حروف مشابه، مانند:

بوَن  َُّها الّضآلّوَن الُمَکِذّ تلفظ ضاد و ذال، در جمله: َای
تلفظ ذال و ز، در جمله: ٰهذا نُـُزلُُهم 

تلفظ َعین و الف همزه، در جمله: َعِلمُتُم النَّشاََة ال�ولٰی

جلسۀ  دوم
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده: 
َرَایُتم )َراٰی، ُرؤیت، ِارائه: نشان دادن(، تَزَرعوَن ) زراعت، َزرع، زارع، َمزروع(، نَشاء )شاَء، 

یَشاُء، َمشیَّت( ، تَشَربوَن )ُشرب، شاِرب، َمشروب(، تَشکُروَن )شکر، شاکر، مشکور، تشّکر ، متشکِّر(.
فعالیت دوم :

١ــ پس از فعالیت دوم نکته  ای در ارتباط با معنا کردن »اسم فاعل«  و »اسم مفعول« به صورت 
»فعل« آمده است. ابتدا از دانش آموزان  بخواهید هر عبارت قرآنی را همراه با معنای آن به دو صورت 

نوشته شده در کتاب، بخوانند و این دو ترجمه را با یکدیگر مقایسه کرده و تفاوت آن را بیان کنند.
شوند.  متوجه  فارسی  در  را  دارد«  »احاطه  و  دارنده«  »احاطه  مثالً  فرق  باید  آموزان  دانش 
مهم ترین نکته آن است که دریابند که از این دو کلمه اولی )احاطه دارنده( اسم و دومی )احاطه دارد( 
فعل است. توجه به تفاوت فعل و اسم و تشخیص آنها، در فارسی مهم است. آن گاه که این تفاوت برای 
همه دانش آموزان در فارسی مشخص شد، بیان می کنیم که کلمه ای مانند »ُمحیط« اسم است  نه فعل. 
دانش آموزان با توجه به آموخته های درس عربی، می توانند فعل را از اسم تشخیص دهند. خوب است 
برخی از توضیحات مانند وزن فعل ماضی یا مضارع که بسیار ساده و رایج است به عنوان مهم ترین 
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ـ « یا » تنوین « که در اسم می آید به عنوان مهم ترین شناسۀ اسم، یادآوری شود. شناسۀ فعل، و نیز » ال
َرَایُتم  « ترکیب شده است و کلمه به کلمه به صورت »آیا پس دیدید«  2ــ »َافَََرَایُتم« از »  َا+فَـ + 
معنا می شود. نکتٔه قابل توجه آنکه در عربی حرف استفهام »َا« همیشه اول جمله  می آید ولی در فارسی 
در صورتی که جمله با کلماتی مانند »و« ، »پس« و ... شروع شده باشد، »آیا« پس از آنها می آید؛ مثالً 
می گوییم »پس آیا دیدید«. هر چند که ترجمه به هر دو صورت صحیح و قابل قبول می باشد ولی تذکر 

این نکته به دانش آموزان مفید است.
3ــ در قرآن کریم هرگاه دو همزه پشت سرهم بیاید معموالً یکی از آنها به صورت »  ء  « نوشته  

می شود مانند: َا َانُتم  ←  َء َانُتم
این نکته را برای دانش آموزان توضیح دهید تا در شناسایی ترکیب »َء َانُتم « مشکلی نداشته باشند.

٤ــ ضمیر »ـه« در »  تَزَرعونَه و« به صورت »آن« معنا می شود و نه »او«.
٥ــ همان طور که در پاورقی کتاب دانش آموزان آمده است جملٔه »َام نَحُن الّزاِرعوَن« به صورت 

»یا ما می رویانیم« معنا می شود.
٦ــ »نَحُن َمحروموَن« به صورت »ما محروم )نیازمند( هستیم « معنا می شود. در این جمله »اسم 

مفعول« به صورت فعل معنا نمی شود.

٭   ٭   ٭
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تذکرات انس با قرآن در خانه

1ــ در عبارت اول هر چند »َافََرَایُتم« فعل 
ماضی است ولی با توجه به ادامٔه آن، بهتر است به 
صورت مضارع معنا شود )پس آیا  دقت می کنید 
یا می بینید(. در چنین مواردی، ترجمه به صورت 

فعل ماضی نیز صحیح و قابل قبول است.
2ــ در عبارت هشتم فعل مضارع »  نَشاءُ  « 
بهتر است به صورت ماضی و چون پس از »لو« 
آمده است، ماضی استمراری معنا شود؛ یعنی: 

اگر می خواستیم … 
3ــ برخی از عبارات سادٔه صفحٔه 537 

قرآن کریم:
آیات 77، 80، 88، 90، 95، 96، سورٔه 

واقعه و آیات اول تا سوم سورٔه حدید 
4ــ برخی از پیام های قرآنی صفحٔه  مذکور: 

 : ــ 
پس نام پروردگار بزرگت را به پاکی یاد کن.      واقعه 96

ــ همٔه جمله های آیات اول تا سوم سوره حدید از  زیباترین و پرمعناترین پیام های قرآنی است.



28٤

تلخ و شیرین

اهداف

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

روش تدریس

1ــ  توضیحات اولیٔه دبیر دربارٔه جدا بودن آب شیرین و آب شور دریاها 
2ــ توضیحات اولیه دبیر مبنی بر اینکه این خبر علمی در بیش از 1400 سال پیش در قرآن کریم 

آمده است. 
3ــ قرائت و ترجمٔه آیات مربوط به آب شیرین و شور

4ــ جمع خوانی آیات 



28٥

نمونه سؤاالت برای گفت و گو  و پژوهش

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

3ــ گفت وگو درباره سروده مولوی دربارٔه آب شیرین و شور دریاها

پیام قرآنی 

 1ــ قرائت آیات ارائه شده در درس 
2ــ ترجمٔه آیات درس توسط دانش آموزان 

3ــ جمع خوانی آیات در کالس و حفظ آنها توسط دانش آموزان عالقه مند

فعالیت تکمیلی 

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

شده است.
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روش تدریس ردس هفتم

تذکرات خاص قرائت: 
اتصاالت  و  ناخوانا  حروف  به  توجه  1ــ 

آن، به ویژه موارد پی در پی و اتصال سطرها، 
نیا      ََّما الَحیٰوُة الدُّ مانند: َان

َة َِّتِهَما النُّبُـوَّ ی فی ُذِرّ
فی ُقلوِب الَّذیَن اتَّبَعوُه 
َو َرهباِنـیَّـَةِن ِابَتَدعوها

عالمت  فاقد  جمله های  تشخیص  2ــ 
وقف، جمعاً 39 مورد.

 3 »َو«،  با  که  جمله   20 کردن  مشخص 
«، 2 جمله که با  جمله که با »فَـ «، 2 جمله که با »ثُمَّ
»ُاولِٰٰئَك« و 2 جمله که با »یُـؤتیـِه« آغاز می شود.

»  لَـُهم،   با  که  جمله هایی  کردن  مشخص 
 ، کَـَتبٰنها  ما  فیه،   ، ِلَیقوَم   ، ِمن   ، ِااّل   ، ت  ُاِعدَّ

اتَُّقوااللّٰٰه َ، یُـؤِتکُم ، َااّل« آغاز می شود. 
3ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسٔه آنها با حروف مشابه، مانند: 

تلفظ الف همزه و عین، در جملٔه: َاعَجَب الکُّفاَر
ا ٰ ُه ُمصَفرًّ تلفظ ث و صاد، در جملٔه: ثُمَّ یَهیُج فَتَر

تلفظ ذال و ضاد و ظا، در جمله: َو اللُّٰه ُذوالَفضِل الَعظیِم
ءاثاِرِهم ِبُرُسِلنا تلفظ ث و سین ، در: َعلٰیۤ

جلسۀ  اول
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده: 
ُرُسل )َرسول، رسالت، ِارسال، ُمرَسل، ُمرَسلیَن( ، بَـِیّـنات )بَـیِّـَنَة، بَیّن، ُمبین، بیان، ُمبَـِیّن(، یَقوُم 
)قائم، ِاقاَمة، ُمقیم، استقامت، ُمستقیم، َقواَم( َمناِفع )نَفع، َمنفعت، نافع(، یَـنُصُر ) نَصر، ناِصر، منصور، 

ة ، ُقوا: قّوه ها( نَصیر، َانصار(، َقِوّی )تَقویت، ُقـوَّ
فعالیت دوم ــ برخی توضیحات:

1ــ در عبارت اول »ُرُسلَنا« به صورت »پیامبرانمان« معنا می شود و نه »پیامبران ما«. همان طور 
که قبالً بیان شد اگر این گونه ضمائر به فاعل فعل جمله برگردد به این صورت معنا می شود. مناسب 

نیست بگوییم »فرستادیم پیامبران ما را« 
٭   ٭   ٭
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تذکرات انس با قرآن در خانه

1ــ در عبارت ششم ترکیب » ِبالَغیِب« به 
خدا  »تا  یعنی  می شود.  معنا  »درنهان«  صورت 
را  او  پیامبران  و  او  که  را  کند کسانی  مشخص 
یاری  نیستند.،  پیدا  و  ظاهر  اینها  که  حالی  در 
می کنند. منظور از نهان بودن خدا روشن است 
یعنی وقتی که  پیامبران  نهان بودن  از  اما منظور 
آنها حضور ندارند، چه در پشت سرشان و چه 
پس از مرگشان؛ اینها مؤمنان واقعی هستند که در 
برخالف  می کنند،  یاری  را  پیامبران  هر صورت 
یاور  به ظاهر  پیامبران  منافقان که در پیش روی 

آنها هستند و در پشت سرشان دشمن آنها.
2ــ برخی از عبارات سادٔه صفحٔه 538 

قرآن کریم:
آیات 4 تا 9 /  / 

3ــ برخی از پیام های قرآنی صفحٔه مذکور 
: و او با شماست هر کجا که باشید. ــ 

ــ  
ــ 
ــ 
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تذکرات خاص قرائت: 
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت 
پی درپی،  موارد  و  سطرها  اتصال  ویژه  به  آن، 
الُمؤِمُن  ٰلُم  السَّ الُقّدوُس  الَمِلُک  هَُو  مانند: 

الُمَهیِمُن الَعزیُز الَجبّاُر الُمَتَکِبُّر
عالمت  فاقد  جمله   8 تشخیص  2ــ 
لََعلَُّهم،  لَـَرَایَتـه و،  وقف، که با »اتَُّقوااللَّٰه، َو، فَـ، 

َُّهما، خاِلَدیِن« آغاز می شود. هَُو، َان
3ــ تلفظ صحیح حرف خاص، و مقایسه 

آنها با حروف مشابه، مانند: 
تلفظ ز و ظا، در ترکیب: َجزاُۤء الظِّٰلمیَن 

تلفظ قاف و غین، در جمله: 
َمت ِلَغٍد ما َقـدَّ

تلفظ سین و صاد، در جمله: 
ال یَسَتوۤی َاصٰحُب الّناِر و َاصٰحُب الَجنَِّة 

حٰمُن  الـرَّ هُـَو  جمله:  در  ح،  و  هـ  تلفظ 
حیُم  ُسبٰحَن اللِّٰه  الـرَّ

تلفظ ث و سین، در جمله: َو تلَك االَمثاُل نَضِربُها ِللّناِس 
4ــ مشخص کردن یک مورد نازکی الم لفظ جالله و 8 مورد درشتی آن.

جلسۀ  دوم
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
التَکونوا  نَفیس(،  نُفوس،  )َانفس،  نَفس 
)کاَن، یَکوُن، کُن، تَکوین(، فاِسق )ِفسق، فاِسقین(، 
یَسَتوی )مساوی، تساوی(، فاِئـز )فاِئـزیَن، فاِئـزوَن، 

فَوز(
فعالیت دوم: 

1ــ »اللَّٰه« در عبارت اول و سوم، مفعول 
»را«  حرف  از  ترجمه  در  رو  این  از  است. 
کنید،  پیشه  را  خدا  )تقوای  می شود.  استفاده 

خدا را فراموش کردند(
2ــ ضمیر »هُم« در عبارت چهارم ضمیر 
می توان  یا  نشود،  معنا  می تواند  و  است  فصل 

برای نشان دادن تأکید، آن را به صورت »همان« 
معنا کرد )آنها همان فاسقان هستند(.

3ــ »اصحاب« به معنای »یاران« است اما گاهی به صورت »اهل« معنا می شود. َاصحاُب الّناِر: 
اهل آتش، َاصحاُب الَجـنَّة: اهل بهشت

4ــ در عبارت هشتم بهتر است »فاِئـزوَن« مفرد معنا شود، هرچند که جمع نیز قابل قبول است.

٭   ٭   ٭
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تذکرات انس با قرآن در خانه

1ــ برخی از عبارات سادٔه صفحٔه 545 قرآن کریم:
 ...   / 

/ سوره حشر: آیه اول/  
 /

2ــ برخی از پیام های قرآنی صفحٔه 548 قرآن کریم:
ــ 
ــ 
ــ 

ــ عبارات و جمالت حاوی اسماء الهی



292

اهداف

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

روش تدریس

1ــ قرائت متن درس توسط دانش آموزان
2ــ توضیحات دربارهٔ اهل بیت )ع( و جایگاه آنان در قرآن و حدیث »ِانّی تاِرٌك فیکُُم الثَّـَقلَیِن«

3ــ قرائت آیات اشاره شده در متن درس
4ــ ترجمٔه آیات توسط دانش آموزان با کمک دبیر محترم

پیرمرد شامی و امام سجاد علیه السالم
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نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

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

پیام قرآنی

1ــ قرائت آیات و عبارات قرآنی توسط دانش آموزان
2ــ ترجمٔه آیات و عبارات توسط دانش آموزان با راهنمایی دبیر محترم

3ــ جمع خوانی آیات و عبارات قرآنی در کالس و حفظ آنها توسط افراد عالقه مند

فعالیت تکمیلی

دبیر محترم می تواند با استفاده از فهرست موضوعی تفسیر نمونه و مراجعه به واژگان اهل بیت )ع(، 
در کالس  را،  السالم  علیهم  بیت  اهل  به  مربوط  آیات  از  برخی  فاطمه )س(،  و  )ع(  علی  ِذی الُقربٰی، 

استخراج کرده و دربارٔه آنها گفت وگو کند.
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تذکرات خاص قرائت:
اتصاالت  و  ناخوانا  حروف  به  توجه  1ــ 
آن، به ویژه موارد پی درپی و اتصال سطرها، مانند:

ِن افَتریٰ َعلَی اللِّٰه الَکِذَب   ِممَّ
َواللُّٰه الیَهِدی الَقوَم الظّٰالمیَن

عالمت  فاقد  جمله های  تشخیص  2ــ 
وقف، جمعاً 46 مورد.

مشخص کردن 18 جمله که با »َو« 2 جمله 
که با »فَـ « و 2 جمله که با »کَما« آغاز می شود. 

»ِاذا،  با  که  جمله هایی  کردن  مشخص 
َُّهم،  کَاَن َان،  ِلَم،  َقد،  تَـَتَولَّوا،  ال  یَفَتریَنه و،  َعلٰی، 
یَأتی، اسُمه و، قالوا،  قًا،  ِانّی، ُمَصِدّ یٰـَقوِم، َازاَغ، 
تَجری،  ِان،  ِباَمواِلکُم،  تُنجیکُم،  َهل،  ِلُیظِهَره و، 

فی، کونوا، َمن« آغاز می شود.
3ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسه آنها با حروف مشابه، مانند:

ا  َصفًّ
ٰ
تلفظ سین و صاد، در: فی َسبیِله

تلفظ غین و قاف، در جمله: فَلَّما زاغۤوا َازاَغ اللُّٰه ُقلوبَُهم
تلفظ ذال و ز و ظا، در جمله: ٰذِلَک الَفوُز الَعظیُم

بَـًة تلفظ طا و ت، در کلمه: طَّیـِ
تُِحبّونَها تلفظ ح و هـ، در: ِمن تَحِتَها االَنٰهُر  

َو کََفَرت طاِۤئـَفٌة ـٔاَمَنت طاِۤئـَفةٌ  4ــ تبدیل ت به طا، در جمله های: ف
5  ــ تبدیل دال به ت، در جمله: َو َقد تَعلَموَن

6ــ تلفظ دقیق سه »ی« در کلمه: ِللَحواِریّــَن
7ــ مشخص کردن چهار مورد نازکی الم لفظ جالله و 17 مورد درشتی آن

روش تدریس ردس هشتم

جلسۀ  اول

ے
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تذکرات خاص مفاهیم:

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده
تُنجی )نجات، ُمنجی، ناجی(، تُؤِمنوَن )ایمان، مؤمن، امن، َامان، امنّیت، امانت، مأمون، َامین(، 
تُجاِهدوَن )ِجهاد، َجهد، ُمجاِهد، جاِهد، ُمجاهدت(، یَغِفُر )غافر، مغفور، غّفار، ُغفران، مغفرت، استغفار(، 

َمساِکن )مسکن، ساکن، تسکین، ِاسکان، ُمَسِکّن، مسکین، مساکین(.
فعالیت دوم ــ برخی از توضیحات:

1ــ در ترجمٔه عبارت اول پس از »تجارت« از حرف ربط »که« استفاده می شود )تجارتی که 
نجات می دهد شما را(

2ــ استفاده از فعل »است« در آخر ترجمٔه عبارت یازدهم.

٭   ٭   ٭
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تذکرات انس با قرآن در خانه

پنجم  عبارت  در  »کُم«  ضمیر  دو  هر  1ــ 
صورت  به  برمی گردد  جمله  فعل  فاعل  به  چون 

»تان« معنا می شود نه »شما«.
2ــ ترجمٔه کلمه به کلمٔه جمله اول عبارت 
شما  گناهان  شما  برای  »می آمرزد  می شود  ششم 

را«، یعنی: »می آمرزد گناهان شما را«.
3ــ »َمساِکَن طَـیِّـبَـًة« در عبارت نهم عطف 
»داخل  یعنی  است،  هفتم  عبارت  در  »َجّناٍت«  بر 
می کند شما را به باغ هایی که جاری است... و 

خانه های پاک در بهشت های جاودان«.
4ــ برخی عبارات سادٔه صفحٔه 552 قرآن 

کریم:
با دانستن معنای کلمات و ترکیب های »ِلما 

: آنچه در پیش من است، ِافَترٰی: دروغ بست، یُـدعٰی: خوانده می شود، یُریدوَن ِلُیطِفئوا:  بَیَن یَـَدیَّ
َِّدنا: پس کمک و یاری کردیم، فَاَصبَحوا ظاِهریَن: پس  می خواهند تا خاموش کنند، ُاخرٰی: دیگر، فَاَ  ی

پیروز شدند« تقریباً معنای همٔه آیات این صفحه از قرآن کریم روشن است.
5  ــ برخی پیام های قرآنی صفحه مذکور:

ــ 
ــ 
ــ
ــ 
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جلسۀ  دوم

تذکرات خاص قرائت:
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت آن، 

به ویژه موارد پی درپی و اتصال سطرها، مانند:
َو اذکُُروا اللّٰهَ        َو َذُروا البَیعَ         

لَهَواِن انَفّضۤوا
عالمت  فاقد  جمله های  تشخیص  2ــ 

وقف جمعاً 17 مورد.
 6 و  »َو«  با  که  جمله   5 کردن  مشخص 

جمله که با »فَـ « آغاز می شود.
»ِان،  با  که  جمله هایی  کردن  مشخص 
، تَسَمع« آغاز می شود. لََعلَّکُم، ِانَفّضۤوا، قالوا، ثُـمَّ

3ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسه 
آنها با حروف مشابه، مانند:

تلفظ عین و الف همزه، در:
 فَاسَعوا ِالیٰ        ساَۤء ما کانوا یَعَملوَن

تلفظ صاد و سین، در جمله: فََصّدوا َعن َسبیِل اللِّٰه
تلفظ ح و هـ، سین و صاد، در جمله: یَحَسبوَن کُـلَّ َصیَحٍة َعلَیِهم
4ــ تلفظ نون ساکن و تنوین در حرف بعد، نزد 22 حرف، مانند:

َخیٌر ِمَن          َو ِان یَقولوا  َخیٌر لَکُم ِان کُنُتم     ِمن فَضِل  ِمن یَومِ 
ُخُشٌب ُمَسنََّدةٌ

5  ــ مشخص کردن یک مورد نازکی الم لفظ جالله و 12 مورد درشتی آن
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
ُقضات(،  ِقضاوت،  قاضی،  )َقضٰی،  ُقِضَیت  باِئع(،  )ُمبایعة،  بَیع  ُمنادٰی(،  ُمنادی،  )نداء،  نوِدَی 

ِانَتِشروا )نشر، ناشر، منشور، انتشار(، تُفِلحوَن )فاَلح، ُمفِلح، ُمفِلحوَن، ُمفِلحیَن(.

٭   ٭   ٭
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تذکرات انس با قرآن در خانه

1ــ بعضی از عبارات سادٔه صفحٔه 555 
قرآن کریم:

 
 

   /  
2ــ پیام های قرآنی صفحه مذکور:

ــ 
عزت و سربلندی فقط برای خدا و برای پیامبر او و برای مؤمنان است.

ــ    
ــ 

 ای مؤمنان اموالتان و فرزندانتان، شما را از یاد خدا غافل نکند.
ــ 
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او خواهد آمد!

اهداف

1ــ آشنایی با دیدگاه قرآن کریم درباره سرنوشت نهایی تقابل حق و باطل
2ــ آشنایی با برخی از آیاتی که دربارٔه وعدٔه پیروزی نهایی حق بر باطل است.

3ــ پایداری در جبهٔه حق و امید به پیروزی آن
4ــ تالش در جهت شناخت امام زمان )عج( با استفاده از آیات قرآن کریم

روش تدریس

1ــ توضیحات اولیه دبیر درباره سرنوشت نهایی تقابل حق و باطل از دیدگاه قرآن کریم
2ــ توضیحات اولیه دبیر درباره امام زمان )عج(

3ــ توضیحات دبیر مبنی بر اینکه خداوند حق را به وسیله امام زمان )عج(، به طور کامل پیروز 
خواهد کرد.

4ــ توضیحات دبیر دربارٔه اینکه انقالب اسالمی مقدمه پیروزی مستضعفان بر مستکبران جهان 
است.
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نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

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

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

دارد؟

پیام قرآنی

1ــ قرائت آیات توسط دانش آموزان
2ــ ترجمٔه آیات توسط دانش آموزان با کمک دبیر محترم

3ــ جمع خوانی آیات در کالس و حفظ آنها توسط افراد عالقه مند

فعالیت تکمیلی

1ــ معرفی برخی از کتاب ها و مجالت درباره حضرت صاحب الزمان )عج( مانند مجلٔه »موعود«
و  )عج(  الزمان  صاحب  حضرت  دربارٔه  دانش آموزان،  توسط  مقاالت  یا  سخنرانی  ارائه  2ــ 

حکومت عدل جهانی 
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روش تدریس ردس نهم

جلسۀ  اول

تذکرات خاص قرائت:
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت آن، 

به ویژه موارد پی درپی و اتصال سطرها، مانند:
فَاتَُّقوا اللَّٰه              َواسَتغَنی اللُّٰه  

ِان تُـقِرُضوا اللَّٰه َما اسَتطَعُتم  
عالمت  فاقد  جمله های  تشخیص  2ــ 

وقف، جمعاً 36 مورد.
مشخص کردن 15 جمله که با »َو« و 9 جمله 
که با »فَـ « و 2 جمله که با »ٰخِلدیَن« آغاز می شود.

 ، مشخص کردن جمله هایی که با »لَـُتبَعثُنَّ
، َخیًرا،  ، تَجری، ُاولِٰئَك، ِااّل، یَهِد، ِانَّ ، یُـَکـّفرِ ثُـمَّ

یُـٰضِعفُه« آغاز می شود.
3ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسه 

آنها با حروف مشابه، مانند:
تلفظ سین و صاد، در جمله: فَاَحَسَن ُصَوَرکُم    َو ِبئَس الَمصیُر

 هُُم الُمفِلحوَن
ٰ
تلفظ هـ و ح، در جمله:       َو ا للُّٰه َغِنیٌّ َحمیٌد       ِمن تَحِتَها االَنٰهُر         ُشحَّ نَفِسه

ٰذِلَك الَفوُز الَعظیُم تلفظ ذال و ز و ظ، در جمله: َو الّنوِر الَّذۤی َانَزلنا 
تلفظ ت و طا، در جمله: َما اسَتطَعُتم

تلفظ الف همزه و عین، در جمله: َو َاطیعوا
4ــ تلفظ نون ساکن و تنوین در حرف بعد، نزد 22 حرف، مانند:

فَِمنکُم          َعلیٌم ِبذاِت            ِمن َقبُل           َابََشٌر یَهدونَنا  َشیٍء َقدیٌر  
ا لَکُم  َانَزلنا          َو َمن یُـؤِمن ِباللِّٰه        ِمن ُمصیبَـٍة      َعُدوًّ           َان لَن یُبَعثوا  

         َغفوٌر َرحیمٌ               َو َانِفقوا َخیًرا اِلَنُفِسکُم             َو َمن یوَق
5  ــ مشخص کردن 3 مورد نازکی الم لفظ جالله و 6 مورد درشتی آن.
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
یَجَعُل  ُمتَّقیَن(،  تقوا،  )ُمـتَّقی،  یَـتَّقی 
َمخَرج )خاِر  ج،  َجَعَل، جاعل، مجعول(،  )َجعل، 
حاِسب،  )ِحساب،  یَحَتِسُب  استخراج(،  ُخروج، 
)تََوکُّل،  یَـَتَوکَّل  ُمحاِسب(،  ُمحاسبه،  َمحسوب، 
)قاِدر،  َقدر  ُمَتَوِکّلیَن(،  ُمَتَوِکّل،  ِوکالَت،  َوکیل، 

ر، َقدیر(. َمقدور، تَـقدیر، ُمَقدَّ
فعالیت دوم:

یَـَتَوکَّل«  یَرُزقُه،  یَجَعل،  »یَـتَِّق،  افعال  1ــ 
بهتر است به صورت مضارع التزامی معنا شود، 
یعنی: تقوای خدا را پیشه کند، قرار دهد، روزی 

دهد به او، توکل کند.
اگر دانش آموزان این افعال را به صورت 

مضارع ِاخباری )قرار می دهد، توکل می کند و...( معنا کنند، غلط محسوب نمی شود و دانش آموزان 
با توجه به توانایی در زبان فارسی، معموالً این تفاوت را متوجه شده و صحیح معنا می کنند.

2ــ استفاده از حرف »را« پس از ترجمٔه ضمیر »  ـه  « در عبارت سوم و ششم فراموش نشود.

٭   ٭   ٭
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تذکرات انس با قرآن در خانه

1ــ برخی از کلمات آیه 11 سورٔه طالق 
را  آنها  معنای  دانش آموزان  است  ممکن  که 

ندانند:
یَـتلو: تالوت می کند، می خواند 

ترکیب  که  کنید  )توجه  روشن  ُمبَِیّناٍت: 
اٍت به صورت »آیات روشن خدا«  ءایاِت اللِّٰه ُمبَّینِ

ِلُیخِرَج: تا خارج کند ترجمه می شود(، 
َاحَسَن: نیکو کرد

2ــ برخی از پیام های قرآنی صفحه 557 
قرآن کریم:

ــ و َمن یؤِمُن باللّٰه یَهِد َقلبَه: و هرکس به 
خدا مؤمن باشد )خدا( قلبش را هدایت می کند.

ــ 
ــ 
ــ 
ــ 
ــ 
ــ 
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تذکرات خاص قرائت:
اتصاالت  و  ناخوانا  به حروف  توجه  1ــ 
سطرها،  اتصال  و  پی درپی  موارد  به ویژه  آن، 

ثُـمَّ ارِجِع البََصَر نیا  ماَۤء الدُّ نَّا  السَّ َـّ مانند: َزی
عالمت  فاقد  جمله های  تشخیص  2ــ 

وقف، جمعاً 17 مورد.
 2 و  »َو«  با  که  جمله   6 کردن  مشخص 

جمله که با »فَـ « آغاز می شود.
مشخص کردن جمله هایی که با »ِلـَیبلَُوکُم، 
َهل، یَـنَقِلب،َسِمعوا، َساَلَُهم، َالَم، ِان، ماکُّنا، لَُهم«

و  خاص،  حروف  صحیح  تلفظ  3ــ 
مقایسه آنها با حروف مشابه، مانند:

َاحَسُن  در:  عین،  و  همزه  الف  تلفظ 
َاو نَعِقُل َاعَتدنا  َعَماًل 

تلفظ ت و طا، در: َسبَع َسٰمٰوٍت ِطباقًا
عیِر فَُسحًقا اِلَصٰحِب السَّ تلفظ ث و صاد و سین، در: ثُـمَّ ارِجِع البََصرَ 

َو ِبئَس الَمصیٌر نیا ِبَمصابیحَ  ماَۤء الدُّ نَّا السَّ َـّ َزی
َالَـم یأِتکُم نَـذیٌر  ۤ َساَلَُهم َخَزنَـُتها تلفظ ز و ظا و ذال، در: تََمیَُّز ِمَن الَغیِظ 

4ــ تلفظ نون ساکن و تنوین در حرف بعد، نزد 22 حرف، مانند:
ٰیطیِن    َشهیًقا َو    ِمن َشیٍء   َضٰلٍل کَبیٍر  َشیٍء َقدیٌر   ِمن فُطوٍر   یَـنَقِلب   خاِسئًا َو    ُرجوًما ِللشَّ

عیِر     َمغِفَرةٌ َو َاجٌر کَبیٌر ِبَذنِبِهم    فَُسحًقا اِلَصٰحِب السَّ

جلسۀ  دوم
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
َموت )اموات: مردگان، َمِیّت: مرده(، یَبلو )بال: آزمایش، ُمبتال، ِابتالء(، کُّنا نَسَمُع )َسمع، سامع، 

مسموع، سمیع، استماع، ُمسَتِمع(، نَعِقُل )عقل، عاقل، معقول، تعقُّل، َعقیل(
فعالیت دوم ــ برخی از توضیحات:

1ــ در آخر ترجمٔه عبارت اول  فعل »است« و نیز در عبارت دوم حرف »را« فراموش نشود.
ـ « قبل از فعل مضارع به صورت »تا« معنا می شود و معموالً در این صورت فعل  2ــ حرف » ِل

مضارع نیز معنای التزامی دارد؛ ِلَیبلَُوکُم: تا بیازماید شما را
3ــ ترکیب چهارم به صورت »کدام شما« معنا می شود، که صحیح است. اما روان تر است که 

بگوییم »کدام از شما« یا »کدام یک از شما«
4ــ »ما« در ترکیب هشتم نافیه است، یعنی: نبودیم

٭   ٭   ٭
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تذکرات انس با قرآن در خانه

1ــ در عبارت هفتم بهتر است حرف »فی« به صورت »در میاِن« معنا شود.
2ــ برخی از عبارات سادٔه صفحٔه 563 قرآن کریم:

      

  

 
3ــ پیام قرآنی مربوط به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله:

و انَّك لََعلٰی ُخلٍُق َعظیم: و قطعاً تو از خلق و خویی بسیار بزرگ برخورداری.
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اهداف

1ــ آشنایی با دیدگاه قرآن درباره ظلم ستیزی و نقش آموزه های دینی در حفظ استقالل و عزت 
امت اسالمی

2ــ عالقه مندی به استقالل جوامع اسالمی از سلطه کشورهای استعمارگر
3ــ تالش برای حفظ جامعه اسالمی از زورگویی های کشورهای سلطه جو

4ــ آشنایی با فرهنگ دفاع مقدس به عنوان بخشی از افتخارات تاریخ معاصر کشور عزیزمان 
ایران

روش تدریس

1ــ توضیحات دبیر دربارهٔ ارزش و اهمیت استقالل و تمامیت ارضی کشور و حفظ آن
2ــ توضیحات دبیر دربارهٔ هشت سال دفاع مقدس در دوران جنگ تحمیلی

هیهات مّنا الّذلة!
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او در  نوحه های حماسی  نقش  و  آهنگران«  معرفی »صادق  برای  دبیر  توضیحات مختصر  3ــ 
پیروزی رزمندگان اسالم

4ــ پخش نوحه »هیهات مّنا الّذله« در کالس

نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

1ــ چرا قرآن کریم بر حفظ استقالل مسلمانان تأکید دارد؟
2ــ در چه صورتی ممکن است استقالل و عزت مسلمانان در برابر سلطه کشورهای استعمارگر 

تضعیف شود؟
3ــ چگونه می توان استقالل و عزت مسلمانان را در برابر کشورهای استعمارگر حفظ کرد؟

پیام قرآنی

1ــ قرائت پیام های قرآنی
2ــ ترجمٔه آیات و عبارات به وسیله دانش آموزان با کمک دبیر محترم

3ــ جمع خوانی آیات و عبارات قرآنی در کالس و حفظ آنها توسط افراد عالقه مند

فعالیت تکمیلی

1ــ قرائت فرازهایی از سخنان امام خمینی و مقام معظم رهبری در کالس دربارٔه اهمیت حفظ 
استقالل کشور

2ــ معرفی برخی از کتاب های تألیف رزمندگان دربارٔه دفاع مقدس
3ــ بیان برخی از خاطرات رزمندگان در کالس توسط دانش آموزان



310

تذکرات خاص قرائت:
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت آن، به 

ویژه موارد پی درپی و اتصال سطرها، مانند:
َاِن اعبُُدوااللّٰهَ       َو اسَتکبَـُروااسِتکباًرا

وقف،  فاقد عالمت  تشخیص جمله های  2ــ 
جمعاً 35 مورد.

مشخص کردن 22 جمله که با »َو«، 2 جمله 
« آغاز می شود. که با »فَـ « و 2 جمله که با »َرِبّ

»ِانّا،َحّتٰی،  با  که  جمله هایی  کردن  مشخص 
َّه و،  َُّهم، تَرَهُقُهم، َان َانِذر، ِمن َقبِل، ِلَتغِفَر، َجَعلوا، ِان کَاَن

یُِضلّوا« آغاز می شود.
مقایسه  و  خاص،  حروف  صحیح  تلفظ  3ــ 

آنها با حروف مشابه، مانند:
فَُقلُت اسَتغِفروا ُاغِرقوا تلفظ قاف و غین، در: ِبَرّب ِ الَمٰشِرقِ َو الَمٰغِرِب 

َوال تَِزِد الظّالمیَن ِااّل َضلاًل تلفظ ز و ذ و ظا و ضاد، در: فََذرهُم یَخوضوا 
َو اسَتغَشوا ِثیابَُهم تلفظ ث و سین، در: ِمَن االَجداِث ِسراًعا  

َاِن اعبُـُدوا اللَّٰه     َو َاطیعوِن     َاعلَنُت تلفظ عین و الف همزه، در: َعذاٌب َالیٌم  
تلفظ صاد و سین، در: َو َاَصّروا َو اسَتکبَـُروا اسِتکباًرا

َخطیۤـئاِتِهم تلفظ ت و طا، در: َسبَع َسٰمٰوٍت ِطباقًا  
4  ــ تلفظ نون ساکن و تنوین در حرف بعد، نزد 22 حرف، مانند:

ِمن َقبِل َانـِذر   ِالٰی نُُصٍب یوِفضوَن   َخیًراِمنُهم  
ی َاَجٍل ُمَسمًّ ِمن ُذنوِبکُم  نَذیٌر ُمبیٌن    َان یَأِتـَیـُهم  

َمن لَم ُسبُـاًل ِفجاًجا  ِباَمـواٍل َو بَـنیَن   لَیاًل َو نَهاًرا  
فاِجًرا کَّفاًرا َمکًرا کُبّاًرا  

روش تدریس ردس دهم

جلسۀ  اول
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
َدخل(،  َدخیل،  ِادخال،  )داخل،  َدَخَل  َاخیر(،  آِخر،  )تَأخیر،  ُر  یُـَؤِخّ ُمنِذر(،  نذیر،  )ِانذار،  َانِذر 

التَِزد )ِزیاد، َمزید، زاِئد(
فعالیت دوم:

»به  صورت  به  هم  و  را«  »قومت  به صورت  هم  می تواند  دوم  عبارت  در  »َقوَمَك«  ترکیب  1ــ 
قومت« معنا شود.

ـ  « به کار می رود، اما این حرف در فارسی ترجمه نمی شود،  2ــ معموالً فعل »َغَفَر« با حرف » ِل
« نیز معنا  مانند: ِاغِفرلی: بیامرز من را؛ و نه: بیامرز برای من. در نتیجه در عبارت 11، ترکیب »ِلواِلَدیَّ

می شود: پدر و مادرم را.
٭   ٭   ٭
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تذکرات انس با قرآن در خانه

اللّٰه«  »َاَجَل  ترکیب  هشتم  عبارت  در  1ــ 
مهلتی است  منظور  مهلت خدا«؛  یا  »مدت  یعنی 

که خدا تعیین کرده است.
بدون  مذکر  اسم های  است  بهتر  2ــ 
توجه به مذکر بودن آنها معنا شوند، یعنی معموالً 
»ُمؤِمنیَن« را به صورت »مؤمنان« معنا می کنیم، نه 
از اسم مذکر، اسم  اگر پس  اما  »مردان مؤمن«. 
مؤنث نیز بیاید در این صورت مردان و زنان نیز 

معنا می شوند؛ مانند:
 :…

قطعاً مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان مؤمن
ـ  « در عبارت 10 معنا نمی شود بلکه اسمی  ـ  « در عبارت 11 نیز مانند دو حرف »  ِل 3ــ دو حرف »ِل
که این حرف بر سر آنها آمده است با حرف »را« ترجمه می شود؛ یعنی: و کسی را که ... و مردان و 

زنان مؤمن را.
4ــ برخی از عبارات ساده از صفحٔه 571 قرآن کریم:

آیه 16  /        /  
آیه 28     /    /     

5  ــ پیام قرآنی صفحه مذکور:
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تذکرات خاص قرائت:
اتصاالت  و  ناخوانا  به حروف  توجه  1ــ 
سطرها،  اتصال  و  پی درپی  موارد  ویژه  به  آن، 

مانند:
َو اذکُِراسَم َرِبَّك  ِمُّل   َُّهاالُمزَّ اَی ـۤ ٰ ی
سوَل        َاِوانُقص ُاوِلی النَّعَمِة        ِفرَعوُن الـرَّ

عالمت  فاقد  جمله های  تشخیص  2ــ 
وقف، جمعاً 13 مورد.

 2 و  »َو«  با  که  جمله   7 کردن  مشخص 
جمله که با »فَـ « آغاز می شود.

با »َاو، ال،  مشخص کردن جمله هایی که 
کَما، یَوًما« آغاز می شود.

3ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسه آنها با حروف مشابه، مانند:
تلفظ الف همزه و عین، سین و ث، در آیه: ِانّا َسنُلقی َعلَیَك َقواًل ثَقیاًل

سوَل تلفظ صاد و سین، در جمله: فَعصٰی ِفرعوُن الرَّ
ٍة تلفظ طا و ت، در: َو طَعاًما ذا ُغصَّ

4ــ تلفظ نون ساکن و تنوین در حرف بعد، نزد 22 حرف، مانند:
َانکااًل َو َجحیًما  َهجًرا َجمیاًل  َقواًل ثَقیاًل   َاِو انُقص  

َاخًذا َو بَیاًل  َرسواًل ٰشِهًدا  کَثیبًا َمهیاًل  ٍة  َو طَعاًما ذا ُغصَّ
فََمن شاَۤء اتََّخَذ

  ٰ
ُمنَفِطـٌر ِبه ِان کََفرتُم یَوًما یَجَعُل 

جلسۀ  دوم
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
چیزهای  َاثقال:  )ِثقل،  ثَقیل  )تَرتیل(،  َرِتّل  ُمسَتقیم(،  استقامت،  ُمقیم،  ِاقامة،  قاِئم،  )قاَم،  ُقم 
سنگین(، َسِبّـح )تَسبیح، ُسبحان(، طَویل )طول(، ُاذکُر )ِذکر، ذاکر، مذکور، تذکّر، متذکّر(، ِاتَِّخذ )َاخذ، 

ِاِتّخاذ، َمأَخذ(
فعالیت دوم:

1ــ ترجمٔه کلمٔه به کلمه عبارت اول می شود »برخیز شب را« یعنی »شب )از خواب( برخیز«
2ــ ضمیر »  ـه  « در عبارت سوم » آن  « معنا می شود.

٭   ٭   ٭
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تذکرات خاص انس با قرآن در خانه

1ــ منظور از آیه سوم و ابتدای آیه چهارم این است که نیمی از شب را بیدار شو، اگر خواستی 
از آن مقداری کم کن )یعنی کمتر از نصف بیدار باش( یا مقداری بر آن بیفزای )یعنی بیش از نصف 

بیدار باش(.
2ــ برخی از عبارات سادٔه صفحٔه 575 قرآن کریم:

   

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

ــ 
ــ 
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اهداف

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

3ــ رعایت سکوت و گوش دادن به تالوت قرآن کریم

روش تدریس

1ــ توضیحات اولیه دبیر درباره دعوت قرآن کریم به استماع و گوش دادن به قرآن در هنگام 
تالوت

2ــ قرائت متن درس توسط دانش آموزان
3ــ قرائت آیه 204 سوره مبارکه اعراف

4ــ گفت وگو دربارٔه موضوع درس

از معلم زبان، آموختیم!
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نمونۀ سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

1ــ چرا معلم زبان در هنگام تالوت ساکت می شد و دانش آموزان را دعوت به این کار می کرد؟
2ــ فواید سکوت در هنگام تالوت قرآن کریم چیست؟

3ــ چرا قرآن کریم ما را به سکوت و گوش دادن به قرائت قرآن کریم، دعوت می کند؟

پیام قرآنی

1ــ قرائت آیٔه 204 سوره اعراف توسط دانش آموزان
2ــ ترجمٔه این آیه توسط دانش آموزان به کمک دبیر محترم

3ــ جمع خوانی آیه و حفظ آنها توسط افراد عالقه مند

فعالیت تکمیلی

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

جلسۀ  اول

تذکرات خاص قرائت:
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت آن، 
به ویژه موارد پی درپی و نیز در اتصال سطرها، مانند:

حٰمِن  َومابَیَنُهَما الـرَّ َعِن النَّبَاِ الَعظیِم 
ٰذِلَك الَیوُم الَحقُّ  

2ــ تشخیص جمله های فاقد عالمت وقف، 
جمعاً 10 مورد.

مشخص کردن 3 جمله که با »َو« و 4 جمله 
که با »فَـ « آغاز می شود.

مشخص کردن جمله هایی که با »َعطاًء، ِااّل، 
یَوم« آغاز می شود.

مقایسه  و  تلفظ صحیح حروف خاص،  3ــ 
آنها با حروف مشابه، مانند:

َاعنابًا الَعظیِم   تلفظ عین و الف همزه، در: َعمَّ یَـَتساَۤءلونَ         َعِن النَّبَاِ
َو انَزلنا ِمَن الُمعِصراِت ماًۤء ثَّجاًجا تلفظ ث و سین و صاد، در: ثُـمَّ کاَّل َسَیعلَمونَ 

َغرقًا تلفظ غین و قاف، در: َو َغّساقًا  
تلفظ ذال و ز، الف همزه و عین، در آیه: فَذوقوا فَلَن نَزیَدکُم ِااّل َعذابًا

تلفظ طا و ت، در آیه: َو الّناِشٰطِت نَشطًا
تلفظ ذال و ظا، الف همزه و عین، در آیه: َاِءذا کّنا ِعظاًما نَِخَرًة

ٰ َك َحدیُث موسٰی تلفظ هـ و ح، ث و سین، در آیه: َهل َات 
4ــ تلفظ نون ساکن و تنوین در حرف بعد، نزد 22 حرف، مانند:

َحبًّا َو نَباتًا مآًء ثَّجاًجا   ِسراًجا َوّهاًجا  َسبًعا ِشداًدا  
لَغًوا َو َجزاًۤء ِوفاقًا  َحمیًما َو َغّساقًا  یُـنـَفُخ  

عذابًا َقریبًا یَوَم یَـنظُُر الَمرءُ  َانَذرناکُم   فََمن شاَۤء اتََّخذَ  ِمن َرِبَّك  
َزجَرةٌ واِحَدةٌ ةٌ   ِاًذا کَـرَّ           ُقلوٌب یَوَمِئٍذ واِجَفةٌ 
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
لَم نَجَعل )َجَعَل، یَجَعُل، جاعل، َمجعول، 
َجعل(، ِمهاد )َمهد، تمهید(، َازواج )َزوج، تَزویج، 
روزی  شنبه،  روز  )َسبت:  ُسبات  ازدواج(، 
قرار  آرامش  زمان  و  تعطیل  را  آن  یهودیان  که 

می دهند(،  َمعاش )َمعیشت، عیش(

٭   ٭   ٭

تذکرات انس با قرآن در خانه

قرآن  از صفحٔه 581  عبارات ساده  1ــ 
کریم:

/آیه 24/آیه 26/  / 
آیه 38 / آیه 41 / آیه 44/  آیه 48/  آیه 50

2ــ پیام قرآنی مورد نظر از صفحه 584 
قرآن کریم

 

 )نازعات 40 و 41(
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تذکرات خاص قرائت:
اتصاالت  و  ناخوانا  به حروف  توجه  1ــ 

آن، به ویژه موارد پی درپی، مانند:
نیا   بَل تُٔوِثروَن الَحیٰوَة الدُّ
ُحِف االولٰی   لِفی الصُّ

بُـُه اللُّٰه الَعذاَب االَ  کبَـَر فَُیـَعـِذّ
2ــ تشخیص 4 جمله فاقد عالمت وقف 
َّما« آغاز می شود. که با »کَیَف« و جمله ای که با »ِان

و  خاص،  حروف  صحیح  تلفظ  3ــ 
مقایسه آنها با حروف مشابه، مانند:

آیه:  در  هـ،  و  ح  سین،  و  صاد  تلفظ 
ُصُحِف ِابٰرهیَم َو موسٰی

تلفظ عین و همزه، در ترکیب: َعیٍن ءاِنَیٍة
تلفظ طا و ت، در کلمه: ُسِطَحت

تلفظ سین و صاد، ت و طا، در آیه: لَسَت َعلَیِهم ِبُمَصیـِطٍر
تلفظ ث و سین، الف همزه و عین، ح و هـ، در آیه: ثُـمَّ َانَّ َعلَینا ِحسابَُهم

4ــ مشخص کردن یک مورد نازکی الم لفظ جالله و یک مورد درشتی آن
5  ــ تلفظ نون ساکن و تنوین در حرف بعد، نزد 22 حرف، مانند:

َوجوهٌ یَوَمِئٍذ          ِمن َضریٍع           ِمن جوٍع        َخیٌر َو َابقی  
َو َاکواٌب موضوَعةٌ          َعیٌن جاِریَـٌة ُسُرٌر مرفوَعٌة  

جلسۀ  دوم
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
یَـنظُروَن )نَظَر، ناظر، منظور، نَظیر، َانظار، 
خاِلق،  َخلََق،  )َخلق،  ُخِلَقت  تَناظُر(،  ُمناِظرة، 
َمرفوع،  راِفع،  )َرفیع،  ُرِفَعت  یَخلُُق(،  مخلوق، 
)نَصب،  نُِصبَت  تَرفیع(،  ُمرتََفع،  ِارتفاع،  َرفع، 
ُمَسطَّح،  )َسطح،  ُسِطَحت  منصوب(،  ناِصب، 

تَسطیح(

٭     ٭    ٭

تذکرات انس با قرآن در خانه

قرآن   587 صفحٔه  از  ساده  عبارات  1ــ 
کریم

 
 
 

سورٔه   6 تا   4 آیات   19 14و   ،13 آیات 
فین ُمطَِفّ

2ــ پیام مورد نظر از صفحٔه مذکور:

انفطار آیات 13و14
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اهداف

1ــ آشنایی با سرگذشت اسارت یکی از قهرمانان دوران دفاع مقدس
2ــ عالقه مندی به مطالعه آثار مربوط به دوران دفاع مقدس

3ــ معرفی الگوهای برتر به نوجوانان جهت همانندی با آنان به خصوص دختران نوجوان
4ــ سعی در الگوپذیری از قهرمان داستان کتاب در شرایط سخت زندگی

روش تدریس

1ــ توضیحات اولیه دبیر درباره دوران دفاع مقدس و نقش زنان در ایجاد این حماسه بزرگ
2ــ قرائت متن درس توسط دبیر برای دانش آموزان برای ایجاد جذابیت بیشتر

3ــ اجرای متن درس از طریق نمایشنامه به خصوص در مدارس دخترانه

نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

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

من زنده ام!
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2ــ خانم آباد در حال حاضر مشغول به چه کاری هستند و چگونه به عنوان یک زن موفق به 
جامعه خدمت می کنند؟

3ــ از زندگی و مجاهدت های خانم معصومه آباد چه درس هایی می توان گرفت؟

پیام قرآنی

1ــ قرائت آیٔه 23 سوره احزاب در کالس
2ــ ترجمٔه آیه توسط دانش آموزان با کمک دبیر محترم

3ــ جمع خوانی آیه در کالس و حفظ آن توسط دانش آموزان عالقه مند

فعالیت تکمیلی

1ــ کتاب »من زنده ام« خاطرات دوران اسارت خانم معصومه آباد تهیه و در کالس بخش هایی  
از آن خوانده شود.

2ــ معرفی کتاب به دانش آموزان
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تذکرات خاص قرائت:
اتصاالت  و  ناخوانا  به حروف  توجه  1ــ 

آن، به ویژه اتصال سطرها، مانند:
ِاِذ انبََعَث              ِاالَّ االَشَقی 
ِاالَّ ابِتغاَۤء َوَسُیَجنَّبَُها االَتَقی 

عالمت  فاقد  جملٔه  هفت  تشخیص  2ــ 
وقف که با »فَـ « آغاز شده است.

و  خاص،  حروف  صحیح  تلفظ  3ــ 
مقایسٔه آنها با حروف مشابه، مانند:

ٰ ها  تلفظ ح و هـ، در ترکیب: ُضحَ 
ـٰها طَح

تلفظ الف همزه و عین، در ترکیبات: 
ِانَّ َعلَینا   َاعطیٰ  ِانَّ َسعَیکُم 

ِاِذ  انبََعَث           عاِۤئاًل 
تلفظ ذال و ظا، در آیه: فَاَنَذرتَکُم ناًرا  تَلَظّٰی

تلفظ ضاد و ز، در آیه: َو َوَضعنا عنَك ِوزَرَك
تلفظ ذال و ضاد و ظا، در آیه: َالَّذۤی َانَقَض ظَهَرَك

َق ِبالُحسنٰی تلفظ صاد و سین، در آیه: َو َصدَّ
ـٰهاۤ بَت ثَموُد ِبطَغو تلفظ ذ و ث، ت و ط، در آیه: کَذَّ

4ــ مشخص کردن 4 مورد نازکی الم لفظ جالله و 2 مورد درشتی آن.
5  ــ تلفظ نون ساکن و تنوین در حرف بعد، نزد 22 حرف، مانند:

َمن بَِخَل         فَاَنَذرتُکُم ـٰها  ِاِذ انبََعَث       ِبَذنِبِهم  َمن َزکّـ َونَفٍس وَ 

روش تدریس ردس   دوازدهم

جلسۀ  اول
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
فُجور  ُملَهم(،  ُملِهم،  )ِالهام،  َالَهَم  َمبنّی(،  بانی،  ِبناء،  )بَـّناء،  بَـنٰی  پوسته(،  پرده،  )ِغشاء:  یَغشٰی 

)فاِجر، فُّجار(، َزکّٰی )تزکیه، َزِکـّی: انسان یا چیز پاک، َزکیَّه(

٭  ٭  ٭
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تذکرات انس با قرآن در خانه

شمس  سوره  در  »واو«  اولین  1ــ 
مِس( واو قسم است و به صورت »سوگند  )و  الشَّ
به ...« معنا می شود. »واو« ابتدای آیات بعد را 
می توان به صورت »سوگند به« یا »و« معنا کرد. 
عطف  »واو«  آیات  این  وسط  در  »واو«  ضمناً 

است.
2ــ خوب است بدانید که آیه نهم )َقد َافلََح 
ـٰها( جواب قسم و آیٔه دهم نیز عطف بر آیه  َمن َزکّ

نهم است.
3ــ سوره های جزء سی ام که با واو قسم 
به آن  شروع شده اند و ترجمه اولین کلمه ای که 

سوگند یاد شده است، عبارتند از:
البُروِج:  ماِء ذاِت  )َوالسَّ بروج  به حرکت درمی آیند(،  به شدت و سرعت  نازعات )فرشتگانی که 
سوگند به آسماِن دارای برج ها(، طارق )َوالَسماِۤء: سوگند به آسمان(، فجر )سوگند به سپیده دم(، شمس 
به  )سوگند  تین  آغاز روز(،  به روشنایی  )سوگند  به شب(، ُضحٰی  )سوگند  لَیل  به خورشید(،  )سوگند 

انجیر(، عادیات)سوگند به اسب های دونده(، َعصر )سوگند به عصر ــ دوران(
4ــ پیام قرآنی در سوره شمس که پاسخ قسم های ابتدای این سوره نیز است:

  ٭   
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تذکرات خاص قرائت:
اتصاالت  و  ناخوانا  حروف  به  توجه  1ــ 
پی درپی،  تشدیدهای  و  اتصاالت  ویژه  به  آن، 

مانند:
َو ِمن َشِرّ النَّّفاثِٰت ِفی الُعَقِد
ِمن َشِرّ الَوسواِس الَخّناِس

2ــ تشخیص جملٔه فاقد عالمت وقف که 
با »َو« آغاز شده است: َولَم یولَد

3ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسٔه 
آنها با حروف مشابه، مانند:

تلفظ هـ و ح، در آیات: ُقل هُواللُّٰه َاَحدٌ 
َولَم یَکُن لَه و کُُفًوا َاَحٌد

تلفظ الف همزه و عین، در کلمه: َاعوُذ
تلفظ غین و قاف، در کلمه: غاِسٍق

تلفظ صاد و سین، در آیه: َالَّذی یَُوسِوُس فی ُصدوِر الّناِس
4ــ مشخص کردن 3 مورد نازکی الم لفظ جالله و 2 مورد درشتی آن.

5  ــ تلفظ نون ساکن در الم، در آیه: َولَم یَکُن لَه و کُُفًوا َاحٌد

و نون ساکن در شین، در ترکیب : ِمن َشِرّ

جلسۀ  دوم
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
َاعوُذ  تَکوین(،  کاِئن،  یَکوُن،  )کاَن،  یَکُن  لَم  تَولید(،  یَِلُد،  َمولود،  واِلد،  )َولََد،  یولَد  لَم  َو  یَِلد  لَم 

)استعاذه(، حاِسد )َحَسَد، َحَسد، ِحسادت، َحسود(، یُـَوسِوُس )َوسواس، وسوسه(
فعالیت دوم: 

1ــ »َاَحد« به معنای »یک، تک، کس، آن که دومی ندارد« است. در ترکیب پنجم یا آخرین آیٔه 
سورٔه توحید به صورت »هیچ کس« معنا می شود.

٭   ٭   ٭
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تذکرات انس با قرآن در خانه

1ــ ترجمه کلمه به کلمٔه آیٔه آخر سورٔه توحید می شود »و نیست برای او همتایی، هیچ کس« و یا 
به بیان روشن تر »هیچ کس )یا هیچ چیز( همتای او نیست«.

2ــ معنای برخی از کلمات و ترکیب های نسبتاً مشکل تر سوره های نام برده:
ُل: نازل می شود )ند(، الّروح:  سورٔه قدر: ما َادراَك: تو چه می دانی، َالِف َشهر: هزار ماه، تَـَنـزَّ
نام یکی از فرشتگان بزرگ و مقّرب الهی، َسالٌم ِهَی َحّتٰی َمطلَِع الَفجِر: سالمت و امن و امان است آن 

)شب( تا طلوع سپیده دم.
سورٔه زلزال: ُزلِزلَت: لرزانده شد )شود(، َاخَرَجت: خارج کرد، بیرون ریخت، َاثقال: بارهای 
ُث: بیان می کند،  سنگین، مالَها: چیست برای آن )چه اتفاقی برای آن ــ زمین ــ افتاده است(، تَُحِد ّ
َاوحٰی لَها: وحی کرد به آن، یَصُدُر: خارج می شود)ند(، َاشتاتًا: پراکنده و متفّرق، ِلـُیـَروا: تا ببینند، 

ِة: به سنگینی )اندازه( ذّره ای، یَـَره و: می بیند آن را ِمثقاَل َذرَّ
و  پراکنده  حشرات  و  پروانه ها  مانند  الَمبثوِث:  کوبنده،کَالَفراِش  )آن(  قاِرَعة:  قارعه:  سورٔه 
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ترازوها،  َمـوازین:  است.  ثَُقلَت: سنگین  زده شده،  رنگین  پشم  الَمنفوِش: مانند  کَالِعهِن  سرگردان، 
و هاِویَـٌة: پس جایگاه او در انتهای پرتگاهی 

 
ت: سبک است. فَاُمُّه عیَشٍة راِضَیٍة: زندگی خوشایند، َخفَّ

عمیق است، ماِهَیـة: چیست آن )پرتگاه عمیق(، حاِمَیـٌة: داغ و سوزان
سورٔه عصر: تَواَصوا: یکدیگر را توصیه و سفارش کردند )می کنند(

: پس نماز بگزار سورٔه کوثر: َاعطَیناَك: بخشیدیم به تو، کَوثَر: خیر کثیر )فراوان(، فََصِلّ
َوانَحر: »و دست هایت را هنگام تکبیر باال ببر« و یا »قربانی کن«، شاِنٔی: دشمن، 

َابَتر: مقطوع النسل، 
سورٔه کافرون: َوِبَّی دیِن: و برای من دین من است )دیِن = دینی(

سورٔه نَصر: َافواًجا: فوج فوج )گروه گروه(، فََسبِّح ِبَحمِد َرِبَّك: پس همراه با حمد پروردگارت 
)او را( تسبیح کن )هم خدا را از بدی ها پاک بدان و هم او را دارای همه خوبی ها و قابل ستودن بدان(، 

واسَتغِفرُه: و طلب آمرزش کن از او )خدا(، تَّواب: بسیار توبه پذیر و مهربان
٭   ٭   ٭
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عظمت آفرینش

اهداف

1ــ آشنایی نسبی دانش آموزان با عظمت جهان آفرینش
2ــ آشنایی دانش آموزان با برخی از آیات مربوط به فیزیک و اختر فیزیک در قرآن کریم

3ــ عالقه مندی دانش آموزان به کسب اطالعات بیشتر از خلقت آسمان ها و زمین

روش تدریس

قسمت  به  مربوط  مطالب  با  آن  ارتباط  و  درس  این  مطالب  دربارهٔ  دبیر  اولیه  توضیحات  1ــ 
شناخت درس پنجم و ششم

2ــ قرائت متن درس توسط دانش آموزان
برده شوند بسیار مفید  یا چیزی شبیه آن  به رصدخانه  3ــ چنانچه دانش آموزان در این درس 

خواهد بود.
او،  از کارشناسان اختر فیزیک در کالس و توضیحات  4ــ در صورت امکان، حضور یکی 

می تواند بسیار جالب باشد.



332

نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

دریاها،  مانند  آفرینش  جهان  شگفتی های  از  دیگر  برخی  دربارٔه  دانش آموزان  پژوهش  1ــ 
موجودات زنده و...

2ــ چه آیات دیگری در قرآن کریم دربارٔه آفرینش موجودات زنده و غیر زنده وجود دارد؟

پیام قرآنی

1ــ قرائت پیام قرآنی توسط دانش آموزان
2ــ ترجمٔه پیام قرآنی توسط دانش آموزان با کمک دبیر محترم

3ــ جمع خوانی آیات و حفظ برخی از آنها توسط دانش آموزان عالقه مند

فعالیت تکمیلی

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

اهداف

1ــ آشنایی با برخی از قسمت های یکی از 
دعاهای ختم قرائت قرآن

آداب  انجام  و  نیایش  به  عالقه مندی  2ــ 
ختم قرائت قرآن

و  تربیتی  مضامین  به  توجه  و  عالقه  3ــ 
انسان ساز دعاها و مناجات

روش تدریس

1ــ قرائت متن نیایش توسط دانش آموزان
2ــ توضیحات واژگان و عبارات نیایش با 

پرسش از دانش آموزان
3ــ قرائت دبیر و جمع خوانی دانش آموزان

نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

1ــ چرا قبل از تالوت قرآن و یا در پایان آن خوب است که با خداوند نیایش کنیم؟
2ــ دربارهٔ شروع و ختم تالوت قرآن کریم چه دعاهای دیگری را می شناسید؟

3ــ معموالً چه مضامین و پیام های تربیتی و معرفتی در این گونه دعاها و نیایش ها آمده است؟

پیام قرآنی

1ــ قرائت، ترجمه و حفظ آیٔه 82 سورٔه ِاسراء

فعالیت تکمیلی

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

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

آزمون قرائت )شفاهی(

پایانی نیم سال دومپایانی نیم سال اولیک پرسش قرائت
شهریور ماه

امتیازیک پرسش قرائت

7 نمرهاز دروس 1 تا 6-7 نمرهاز دروس 1 تا 3

-7 نمرهاز دروس 4 تا 6

از صفحات 483 تا 
537 قرآن کریم

-6 نمره

7 نمرهاز دروس 7 تا 712 نمره-از دروس 7 تا 9

7 نمره-از دروس 10 تا 12

از صفحات 538 تا 
604 قرآن کریم

از صفحات 483 تا 6 نمره-
604 قرآن کریم

6 نمره

20 نمره20 نمره20 نمرهجمع

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

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

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

شهریور ماهپایانی نیم سال دومپایانی نیم سال اولشمارۀ درس پرسش از

1-2 نمره1 تا 3معنای کلمات

1-2 نمره4 تا 6

1/5-3 نمره1 تا 3معنای ترکیب ها

1/5-3 نمره4 تا 6

معنای جمالت و آیات 
)تمرین »ب« انس با 

قرآن در خانه(

2-4 نمره1 تا 3

2-4 نمره4 تا 6

الگوهای قواعد سادٔه 
قرآنی

1-1 نمره1 تا 3

1-1 نمره4 تا 6

-1 نمره-1 تا 6معنای کلمات

21 نمره-7 تا 9

21 نمره-10 تا 12

-2 نمره-1 تا 6معنای ترکیب ها

21/5 نمره-7 تا 9

21/5 نمره-10 تا 12

معنای جمالت و آیات 
)تمرین »ب« انس با 

قرآن در خانه(

-3 نمره-1 تا 6

32 نمره-7 تا 9

32 نمره-10 تا 12

20 نمره20 نمره20 نمرهجمع

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

ذى َبـَعـَث ِفـى اال ُ   ِّمـّىـىـَن َرسـواًل ِمـنـُهم  ُهـَو الَـّ
ـُمـُهـُم  الـِکـتـاَب َو الـِحـکـَمـَة  َىـتـلـو َعـَلـىـِهـم آىـاِتـه َوُىَزّکـىـِهـم َو ُىـَعـِلّ

َو ِان کـانوا ِمـن َقـبـُل َلـفـى َضـالٍل ُمـبـىـٍن.
سورۀ جمعه، آىۀ 2

قرآن کرىم از آغاز نزول تاکنون، سرچشمٔه بى پاىان علوم و معارف اسالمى و محور تعلىم و تربىت 
دىنى بوده است. تارىخ تعلىم و تربىت اسالمى از آموزش اىن کتاب از سوى پىامبر اکرم صلى الله علىه 

مبارکٔه  سورٔه  دوم  آىٔه  است.  شده  آغاز  آله  و 
جمعه، برنامٔه بعثت و رسالت پىامبر خاتم را در 
تالوت آىات الهى، تزکىٔه مردم، تعلىم کتاب خدا 
آىٔه شرىفه  اىن  الهى خالصه مى کند.  و حکمت 
تمامى  گفت  مى توان  که  دارد  اهمىت  آنقدر 
دو  در  رستگارى  و  دىن  احکام  الهى،  هداىت 
جهان، در گرو عمل به آن است. ازاىن رو، شاىد 
مناسب ترىن آىه اى که مى تواند الهام بخش هدف 

کلى آموزش قرآن باشد همىن آىه است. 
که  است  آن  پى  در  قرآن  آموزش  برنامٔه 
و  انس  براى  دائمى  و  مطمئن  روشن،  راهى 
بهره گىرى  به  که  قرآن کرىم  با  مردم  ارتباط همٔه 
منجر  الهى  کتاب  هداىت  از  اىشان  مادام العمر 
انسان هاست.  باز کند. قرآن، کتاب همٔه  شود، 

پیوست 1
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هر فردى در هر سطحى از علم و تقوا ــ به شرط آنکه زبان اىن کتاب را درک کند ــ مى تواند از آن 
بهره گىرد. )ُهًدى ِللّناِس، بقره، 185(

باىد زمىنٔه بهره گىرى مستقىم و دائمى از قرآن کرىم را براى همٔه  نظام تعلىم و تربىت اسالمى، 
دانش آموزان فراهم آورد، در غىر اىن صورت اىن ضعف و نقصان در همٔه ارکان اىمان و انجام عمل 
صالح افراد جامعه تأثىر نامطلوب و غىر قابل جبرانى خواهد گذاشت. هرچند دستىابى به اىن هدف واال 
و ىگانه وظىفٔه همٔه دروس است، ولى دروس حوزٔه تعلىم و تربىت دىنى و به وىژه درس آموزش قرآن در 

اىن بىن رسالت خاصى برعهده دارد. 
مهم ترىن پىشىنٔه آموزش قرآن، آموزش هاى سنتى است که از دىرباز در همٔه جوامع اسالمى و 
از جمله اىران وجود داشته است. تلقى راىج از آموزش قرآن در سطح عمومى جامعه ــ حداقل در سدٔه 
اخىر ــ تواناىى روخوانى و روان خوانى قرآن کرىم بوده است؛ ىعنى از نظر عموم مردم و نىز بسىارى 
از مراکز فرهنگى سنتى و حتى بخش قابل توجهى از صاحب نظران، هر فردى که مى توانست قرآن را 
بخواند، اّولىن مرحلٔه ضرورى و عمومى آموزش را فراگرفته بود. هرچند همىشه براى آموزش مراحل 
باالتر، به وىژه نسبت به فهم قرآن کرىم توصىه هاىى مى شده است؛ اما پىش از سال هاى اخىر، هىچ آموزش 

مدون، جدى و وىژه براى عموم مردم نسبت به مراحل باالتر از خواندن قرآن وجود نداشته است. 

جامعیت آموزش قرآن
در برنامٔه جدىد آموزش قرآن در آموزش و پرورش که از سال 1377 آغاز شده است، جامعىت 
آموزش قرآن به عنوان ىک اصل اساسى مورد توجه و اهتمام جدى قرارگرفته است. جامعىت آموزش 
قرآن در صدد آن است که بتواند به گونه اى اهداف و اجزاى آموزش قرآن را ترسىم و تدوىن کند که اىن 

آموزش با آنچه در آىٔه دوم سورٔه مبارکٔه جمعه آمده است، نسبتى قابل قبول داشته باشد. 
از اىن رو، تعرىف آموزش جامع قرآن چنىن است: 

آموزش جامع قرآن، فراىندى است براى دستىابى به تواناىى خواندن، درک معنا، تدبر در آىات 
و آشناىى با معارف قرآن به منظور انس و بهره گىرى دائمى از قرآن کرىم و تقوىت اىمان و عمل صالح. 
اگر آموزش قرآن به صورت جامع انجام شود، دانش آموزان که آحاد جامعه را تشکىل مى دهند به »سواد قرآنى« 
بلکه اىن  ىا مهارت نىست؛  به کسب دانش  دست مى ىابند. امروزه سواد در حوزه هاى مختلف علمى منحصر 
دانش و مهارت باىد به اىجاد و تقوىت نگرش خاصى منجر شود که موجب به کارگىرى آموخته ها در زندگى و 

ارتباط دائمى فرد با آنها باشد؛ و چه بسا زمىنه ساز توسعه و گستردگى آن علم شود. 
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سواد قرآنى
با توجه به جامعىت آموزش قرآن و توجه به نکات فوق در کسب »سواد« در حوزه هاى مختلف 

علوم، مى توان سواد قرآنى را اىن چنىن تعرىف کرد. 

به ىادگىرى قرآن کرىم و برخوردارى از دانش و  »سواد قرآنى، اعتقاد و عالقه 
آن  با  دائمى  انس  و  قرآن کرىم  از  مادام العمر  و  بهره گىرى مستمر  به منظور  پاىه  مهارت 

است«. 

مطابق اىن تعرىف، سواد قرآنى داراى وىژگى هاى زىر است: 
اقلىمى، شغلى،  هر وضع  با  افراد جامعه  همٔه  نىاز همگانى است.  قرآنى ىک  1 ــ سواد 
اقتصادى، اجتماعى و … براى آنکه هوىت انسانى ــ الهى خوىش را بشناسند، از آن مراقبت کنند و 

زمىنٔه شکوفاىى تدرىجى آن را فراهم آورند، به سواد قرآنى نىازمندند.
2ــ سواد قرآنى از ىک حّد پاىه برخوردار است. هرچند افراد با توجه به تفاوت هاىى که 
در تحصىالت، شراىط اقتصادى و اجتماعى دارند به سطوح مختلفى از سواد قرآنى نىازمندند، ولى 

بهره مندى عموم از ىک حّد پاىه  ضرورى است. 
امکانات  و  به شراىط  توجه  با  3ــ حّد سواد قرآنى در طول زمان در حال رشد است. 
تعرىف  نىازمند شناساىى و  تغىىرات اىن شراىط در طول زمان، اىن حد،  نىز  مختلف در هر جامعه و 
حد  قرآن،  آموزش  در  فعلى  امکانات  و  شراىط  به  توجه  با  است  ممکن  مثال،  براى  است؛  خاص 
اىن  ارتقاى  با  آىنده  اما در  تعىىن شود.  به صورت معمولى )فارسى خوانى(  ضرورى خواندن قرآن 
شراىط می توان حد ضرورى را، خواندن با لحن عربى تعىىن کرد و ىا حد برخى از دىگر مهارت هاى 

پاىه را ارتقا بخشىد.
 

4ــ حداقل سواد قرآنى موجب عالقه مندى به خواندن مستمر قرآن کرىم، فهم تدرىجى 
معناى عبارات و آىات آن شده و زمىنه ساز بهره گىرى مادام العمر از آموزه هاى الهى مى شود. 
هدف آموزش عمومى قرآن کرىم، نمى تواند صرفاً دستىابى به دانش و مهارت خاصى در ارتباط با 
قرآن باشد؛ بلکه باىد تواناىى و قابلىتى فراهم آورد که فرد بتواند ضمن انس و ارتباط دائمى با قرآن کرىم، 

پىوسته خود را در معرض تزکىه و تعلىم الهى قرار دهد و از قرآن کرىم بهره مند شود. 
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اجزاى اصلى سواد قرآنى
 با توجه به تعرىف سواد قرآنى مى توان براى سواد  قرآنى سه جزء اصلى در نظر گرفت. اىن سه 
جزء عبارت اند از: خواندن قرآن کرىم، درک معناى عبارات و آىات قرآن کرىم و تدبّر در آىات. تدبّر در 
آىات که از توصىه هاى اکىد قرآن کرىم و معصومىن علىهم السالم است از مهارت هاى عمومى مى باشد 
که گاهى در زبان رواىات به عنوان شرط اصلى بهره مندى از قرآن کرىم بىان شده است تا آنجا که در 
ِقرائَـٍة ال  امىر المؤمنىن على علىه السالم نقل شده است که فرمودند: »الَخىَر فى  رواىتى از حضرت 

رَ فىها1«. ُـّ تَـَدب
در صورتى که اىن سه جزء اصلى  سواد قرآنى را در سه وجه ىک هرم نشان دهىم. قاعدٔه اىن هرم 
که بنىان و اساس نگهدارى سه وجه آن است، انس دائمى با قرآن کرىم خواهد بود. انس با قرآن کرىم 
غىر از نقشى که در اىجاد مهارت هاى پاىٔه سواد قرآنى دارد، هم نگهدارنده و حافظ اىن مهارت هاست 

و هم به عنوان محصول و ثمرٔه اصلى سواد قرآنى محسوب مى شود. 

از اىن رو مى توان اجزا و ثمرهٔ سواد قرآنى را در شکل زىر نشان داد. 

1ــ تواناىی خواندن قرآن کرىم 
2ــ درک معنای عبارات و آىات قرآن کرىم 

3ــ تدّبر در آىات 
قاعدۀ هرم: انس با قرآن کرىم

1ــ کافى، ج1، ص 36.

قاعده
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رویکرد برنامۀ درسى قرآن  
با توجه به آنچه در فلسفٔه آموزش قرآن بىان شد که آموزش عمومى قرآن کرىم منجر به سواد قرآنى 
خواهد شد، روىکرد اىن برنامه، انس با قرآن کرىم است؛ ىعنى روح حاکم و جهت گىرى کلى برنامه از 
پىش دبستان تا پاىان متوسطه فراهم آوردن زمىنه هاى الزم براى دستىابى به انس با قرآن کرىم مى باشد. 
حضرت امىرالمؤمنىن على علىه السالم مى فرماىند: »ِلـىـَکُن َسمـىـُرَك الُقرآَن«1؛ باىد مونس و همدم تو 

قرآن باشد. 
انس با قرآن کرىم، امرى داراى مراتب مختلف و مجموعه اى از عالئق مرتبط با قرآن کرىم است 
که خواندن مستمر قرآن، درک معناى آىات، تدبّر در آنها و پاىبندى به آموزه هاى الهى در همٔه شئون 
زندگى مبتنى بر قرآن و عترت، الزمٔه همٔه مراحل و مراتب آن است. دستىابى به اىن امر اّوالً، تدرىجى 
است و در طول زمان از نظر کمى و کىفى ارتقا مى ىابد؛ ثانىاً، متناسب با اهداف هر ىک از دوره ها و 
به کسب  منجر  نهاىت  در  و  کرىم مى شود  قرآن  از  دانش آموزان  بهره مندى  پاىه هاى تحصىلى، موجب 

تواناىى و عالقه به بهره مندى مستمر و همىشگى از قرآن کرىم خواهد شد. 

1ــ غررالحکم، ص 111.

پیوست 2
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اصول حاکم بر برنامۀ درسى آموزش قرآن

اصول 18 گانه حاکم بر برنامه آموزش قرآن در دورۀ راهنماىی
در اىن فصل، اصول حاکم، مطابق برنامٔه آموزش قرآن دورٔه راهنماىی ارائه مى شود. ذىل برخى 

از اىن اصول، توضىحاتى دربارٔه آن اصل ارائه شده است.
1ــ تأکىد بر روىکرد برنامه، ىعنی »انس و عالقه به قرآن کرىم و ىادگىرى آن« در تمام 

موارد اعم از تعىىن اهداف، محتوا، روش هاى تدرىس و شىوه هاى ارزشىابى.  
شىوه های  و  تدرىس  روش های  محتوا،  اهداف،  از  اعم  درسی  برنامٔه  عناصر  همٔه  توضىح: 
ارزشىابی باىد به گونه ای تنظىم شود که منجر به ُانس دانش آموزان با قرآن کرىم و عالقه به ىادگىری آن 
شود؛ برای مثال، اهداف باىد متناسب با تواناىی ذهنی دانش آموزان و دست ىافتنی باشد تا موجب رغبت 
و تقوىت انگىزٔه ىادگىری شود. همچنىن محتوا جذاب و متنوع بوده؛ در تدرىس از روش های مشارکتی 

و فعال استفاده شود و همچنىن شىوه های ارزشىابی از محىط اضطراب آور دور باشد.
2ــ رعاىت جامعىت آموزش قرآن با تأکىد بر آموزش مفاهىم قرآن کرىم. 

توضىح: منظور از جامعىت آموزش قرآن آن است که عالوه بر آموزش روخوانى، روان خوانى 
بر ساىر اهداف آموزش قرآن مانند درک معنای آىات )آموزش مفاهىم( آشناىى با برخى از آموزه های 

اخالقى، تربىتى قرآن کرىم متناسب با سن فراگىران، زىبا خوانى قرآن و … توجه شود.
برای آشناىی بىشتر با جامعىت آموزش قرآن به فصل سوم مراجعه کنىد.

3ــ سازماندهی محتوای سه درس قرآن، دىنی و عربی به عنوان دروس هماهنگ و 
تقوىت کننده ىکدىگر و رعاىت ارتباط افقی و عمودی اىن دروس با ىکدىگر.

به نحوی  باىد  آن  ارتباط سه درس مذکور، انتخاب محتوا و سازماندهی  به  با توجه  توضىح: 
انجام شود که ضمن رعاىت مرز مىان اىن سه درس و عدم اختالط آنها با ىکدىگر، محتوای سه درس 
با رعاىت ارتباط های افقی و عمودی از هماهنگی کامل برخوردار بوده و تقوىت کنندٔه ىکدىگر باشند.

4ــ توجه به اصول روان شناسی ىادگىری در تعىىن اهداف، محتوا، روش های تدرىس 
و شىوه های ارزشىابی در تناسب محتوای آموزش با نىازها، عالئق و تواناىی دانش آموزان.
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توضىح: رعاىت اصول روان شناسی ىادگىری در همٔه عناصر برنامه رىزی درسی ضروری است. 
اصولی مانند تناسب اهداف و محتوا با سن، نىازها و عالئق دانش آموزان، سازماندهی محتوا از آسان به 

مشکل، بهره گىری از روش های فعال در تدرىس و توجه به مقاىسٔه پىشرفت تحصىلی هر فرد با خودش.
5  ــ جذابىت محتوا و روش های تدرىس، با تأکىد بر استفاده از هنر متناسب با قداست 

و شأن قرآن کرىم.
توضىح: استفاده از هنر در آموزش بسىار مفىد و مؤثر است. در آموزش قرآن استفاده از هنر 

در اشکال مختلف آن باىد متناسب با شأن و قداست قرآن کرىم باشد.
6  ــ تأکىد بر مهارت هاى عملى نسبت به دانش نظرى در انتخاب و سازماندهی محتوا.

توضىح: آموزش قرآن در دورٔه راهنماىی از دو بخش اصلی روان خوانی قرآن کرىم و آموزش 
مفاهىم تشکىل می شود؛ در هر دو بخش کسب مهارت های عملی نسبت به آشناىی با مجموعه ای از 

قواعد خواندن ىا قواعد صرف و نحو زبان عربی برای درک معنای آىات اهمىت بىشتری دارد.
7ــ تأکىد بر پىوند قرآن کرىم و معارف اهل بىت علىهم السالم و امکان استفاده از 

اىن معارف به وىژه در قالب زىارات، ادعىه و مناجات.
توضىح: پىوند ناگسستنی دو ثقل گرانقدر به ىادگار مانده از پىامبر اکرم صلی الله علىه و آله از 
آموزه های قطعی کتاب و سّنت و مورد قبول همٔه مسلمانان است. آموزش اىن آموزٔه اساسی، در درس 
قرآن و دىنی و ساىر دروس مرتبط اهمىت به سزاىی دارد. بىانات و معارف اهل بىت عصمت و طهارت 
علىهم السالم در قالب احادىث و کلمات حکمت  آموز، ادعىه، زىارات و مناجات، گنجىنٔه گران بهاىی 

است که بهترىن و شفاف ترىن تفسىر را از قرآن کرىم ارائه می کند.
بر  بىشتر  قاعده آموزی،  جای  به  قرآن  قرائت  مختلف  مهارت های  آموزش  در  8   ــ 

روش های الگوگىری تأکىد شود.
به آموزش نظری تجوىد،  توضىح: در آموزش و ىادگىری زىباخوانی قرآن به جای پرداختن 
آن  از  الگوگىری  و  فشرده(  لوح  ىا  و  نوار  توانا،  )دبىر  استاد  از  آىات  قرائت  شنىدن  بر  عملی  به طور 
است  شده  رعاىت  زىباخوانی  و  تجوىد  مهارت های  تمام  نسبی  به طور  مرحله  اىن  در  می شود؛  تأکىد 

دانش آموزان می توانند با تقلىد و الگوگىری به طور عملی برخی از اىن مهارت ها را بىاموزد.
9ــ تأکىد بر نقش فعال ىادگىرنده در فراىند ىاددهی ــ ىادگىری.

توضىح: تقرىباً در هر دو بخش اصلی آموزش قرآن، ىعنی کسب مهارت روان خوانی قرآن و 
آموزش مفاهىم )درک معنا(، نقش اصلی در فراىند ىاددهی ــ ىادگىری بر عهدٔه دانش آموزان است و 
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دبىر، بىشتر نقش هداىت کننده و تسهىل کننده ىادگىری را برعهده دارد.
10ــ استفاده از فّناورى آموزشى در برنامۀ آموزش قرآن. 

نرم افزارهای  انواع  فشرده،  لوح  صوتی،  نوار  مانند  آمــوزشی  فـنّـاوری  از  تـوضىح: 
قرآنی ــ فىلم آموزشی و … در برنامٔه آموزش قرآن استفاده مؤثر و مفىد به عمل آىد. 

با استفاده از شىوه های  11ــ ارتقاء تواناىی علمی و صالحىت های حرفه ای دبىران 
متنوع و مؤثر.

با  آموزشی  برنامٔه  تطابق  به منظور  دبىر  تربىت  دوره های  برنامٔه  تکمىل  و  توضىح: 1ــ اصالح 
برنامه های جدىد آموزش قرآن.

2ــ برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت به منظور آشناىی بىشتر با مبانی و روش های تدرىس 
و شىوه های ارزشىابی برنامٔه جدىد.

فضای  و  زمان  تخصىص  12ــ 
مناسب برای آموزش قرآن.

آمـوزش  ساعـت  تـعىىن  تـوضىح: 
قرآن حتی المقدور در ساعات اولىٔه هر روز و 
اختصاص کالس وىژه به آموزش قرآن با دارا 
بودن امکاناتی مانند: فرش، رحل قرآن، وساىل 
صوتی و تصوىری مناسب در صورت امکان. 

13ــ پشتىبانی از برنامۀ آموزش قرآن و نظارت بر حسن اجرای آن.
توضىح: با توجه به برخی از وىژگی های درس قرآن و شراىط اجرای آن در مدارس، برنامٔه 
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آموزش قرآن حداقل تا مدت زمانی نىازمند پشتىبانی خاص و نظارت دقىق بر حسن اجرای آن است؛ 
که توجه متولىان آن را می طلبد. 

14ــ توجه به ارزشىابی به عنوان بخشی از فراىند ىاددهی ــ ىادگىری.
ـ ىادگىری باشد، نه آنکه فعالىت ها و فراىند ىاددهی ــ  توضىح: ارزشىابی باىد در خدمت  ىاددهیـ 
ىادگىری به نحوی طراحی و ساماندهی شود تا به جای ىادگىری واقعی و معنادار، فقط نتاىج کمی مهم 

و ارزشمند به نظر آىند.
15ــ توجه به روىکرد فراىند مدار در ارزشىابی.

فراىند  پاىان  تا  آغاز  از  باىد  برنامٔه درسی است.  ارکان اصلی  از  ىکی  ارزشىابی که  توضىح: 
ىاددهی ــ ىادگىری مّدنظر باشد تا زمىنٔه الزم برای شناساىی نقاط قّوت و تقوىت آن فراهم شده و ضعف 

فراگىران شناساىی و در جهت رفع آنها نىز تالش  الزم انجام بگىرد.
تقوىت  و  حفظ  منظور  به  ارزشىابی  در  سهل انگاری  و  سخت گىری  از  پرهىز  16ــ 

منزلت درس قرآن.
ىا  سهل انگاری  با  درس  اىن  ارزشىابی  گاهی  قرآن،  درس  وىژگی های  به  توجه  با  توضىح: 
سخت گىری بىجا همراه می شود. اىن دو حالت تفرىط ىا افراط هم موجب کاهش منزلت درس قرآن در 
مقاىسه با ساىر دروس می شود و هم می تواند از موانع تحقق اهداف اىن درس باشد که باىد تدابىر الزم 

برای حفظ منزل آموزش قرآن فراهم آىد.
اولىاى  مشارکت  جلب  مانند  گوناگون  راه هاى  از  قرآن  آموزش  برنامۀ  اشاعۀ  17ــ 
و غىردولتی و  دولتی  از مساجد، مؤسسات ذی ربط  استفاده  دانش آموزان، صدا و سىما، 

.IT بهره گىری از
توضىح: با توجه به جاىگاه ارزشمند قرآن کرىم در فرهنگ عمومی جامعه باىد حداکثر تالش در 
استفاده از امکانات عمومی برای ارتقای آموزش قرآن در مدارس به عمل آىد. در اىن مىان، برگزاری 
جلسات توجىهی برای والدىن، مشارکت صدا و سىما در فعالىت های آموزش قرآن، استفاده از ساىر 

زمىنه ها و امکانات آموزشی قرآن در جامعه اهمىت دارد.
مورد  معتبر،  پژوهش های  نتاىج  از  استفاده  با  می تواند  قرآن  آموزش  برنامۀ  18ــ 

اصالح و تغىىر ضروری قرار گىرد.
توضىح: با وجود بهره گىری از همٔه تجارب و دقت در کار، ىک برنامه در عمل با مشکالت و 

نواقصی روبه رو می شود. شناساىی اىن گونه مشکالت و رفع آنها ضروری و مفىد است.
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ءا   
پدران، جمع َاب 7/2  ٭  ءاباء 

ببخش، بده  7/8 ءاتِ 
بپردازید   7/12 ءاتوا 

بخشیدیم به، دادیم به  7/10 ءاتَىـنا 
آخرت، قیامت  7/7 ءاِخـَرة 

آل، خاندان  9/5 ءال 
ایمان آوردیم  8/6 ءاَمـّنـا 
ایمان آوردند  7/11 ءاَمـنوا 

آیات، نشانه ها  7/1 ءاىات 
 

الف  
آیا اَ  8/3 

امامان، پیشوایان، جمع امام  8/5 َائِـَمـة 
َاب، َابو،

پدر، جمع: آباء  7/10 َابا، َابی 
بجویید، طلب کنید  9/8 ِابـتَـغوا 

شتر  9/11 ِابِـل 
تبعیت کنید، پیروی کنید  8/10 ِاتَّـِبـعوا 

تبعیت کردند، پیروی کردند  9/3 ِاتَّـبَـعوا 
گرفت ِاتََّخَذ،ِاتَخَذت 8/6 

بگیر، قرار بده  9/10 ِاتَّـِخـذ 
گرفتند  7/6 ِاتَّـَخـذوا 
بگیرید  7/9 ِاتَّـِخـذوا 

تقوا پیشه کن  8/8 ِاتَّـقِ 
تقوا پیشه كنید،      8/3 ِاتَّـقوا 

تقوا داشته باشید    
اجتناب کردند، دوری کردند از  8/11 ِاجتَـنَـبوا 

پاداش  7/3 َاجر 
قرار ده  7/5 ِاجـَعل 

سرآمد، مدت، مهلت  9/3 َاَجل 
کسی، یکتا، یگانه  7/8 َاَحد 

بهتر، بهترین  7/8 َاحـَسن 
نیکی کن  8/5 َاحـِسن 

حکم کن، قضاوت کن  8/11 ُاحـکُم 
َاخ، َاخو،

برادر  7/2 َاخا، َاخی 
مجازات کردیم، گرفتیم  9/5 َاَخذنا 

برادران  9/4 ِاخـَوة 
وقتی كه، هنگامی که  7/8 ِاذ 

وقتی که  9/8 ِاذا 
یاد كن  9/10 ُاذُكر 

یاد كنید  8/9 ُاذُكـروا 
اجازه  7/4 ِاذن 

برو  7/9 ِاذَهب 
رحم و مهربانی کن  7/12 ِارَحم 

فرستاد  8/2 َارَسـلَ 
فرستادیم  8/8 َارَسلـنا 

زمین  7/1 َارض 

فهرست كلمات
سال هفتم ات نهم

٭ این کلمه اولین بار در کتاب سال هفتم، درس دوم آمده است.
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رکوع کنید  7/12 ِارکَـعوا 
گونه ها و شکل ها  9/11 َازواج 

)ی مختلف(، جمع َزوج    
)تا( پاسخ دهم  8/12 َاسـتَـِجب 

سجده کنید  7/12 ُاسـُجـدوا 
َسَحرها، جمع َسَحر  9/4 َاسـحار 

اسم، نام  7/1 ِاسم 
شكر می کنم  8/4 َاشـُكـرُ 

صبور و شکیبا    باش،   صبرکن  7/10 ِاصـِبر 
اهل، یاران  9/9 َاصحاب 

اصالح كنید  9/4 َاصـلِـحوا 
محو و نابود کرد، گمراه کرد  9/9 َاَضـلَّ 

اطاعت كنید،پیروى كنید    8/3  َاطىـعوا 
عبادت می کنم  8/10  َاعـُبـدُ 

عبادت کن  7/3 ُاعـُبـد 
عبادت کنید  7/2 ُاعـُبـدوا 

اعمال، کارها  9/3 َاعـمال 
عمل می کنم، انجام می   دهم  8/2 َاعـَمـلُ 

درختان انگور،جمع ِعَنب  7/6 َاعـناب 
پناه می برم  9/12 َاعوذُ 

بیامرز  7/12 ِاغـِفر 
انجام دهید  7/12 ِافـَعـلوا 

رستگار شد  8/1 َافـلَـحَ 
به پا دارید  7/12 َاقىـموا 

بیشتر  7/1 َاكـثَر  
مگر  7/1 ِاّل   

به، به سوى  7/2 ِالٰى 
که، چیزی که، کسی که  8/4 َالَّـتی 

كسى كه  7/2 َالَّـذى 
كسانى كه  7/7 َالَّـذىـنَ 

رنگ ها، جمع لَون  7/6 َالـوان 
اللّه، خدای یگانه  7/1 َالـّلّٰـه 

معبود، خدا  7/2 ه  ـٰ ِال
پیامبر اکرم )ص(  8/8 َالـنَّـِبیّ 

الهام کرد به  9/12 َالـَهـمَ 
دردناک  7/5 َالىم 

یا، آیا  7/2 َام 
کار، فرمان  7/3 َامر 

کار، جمع: ُامور  7/9 َامر  
ثروت، جمع مال  9/4 َامـوال 

راستگو و درستکار،     8/3 َامىـن 
مورداعتماد   

که، اینکه  8/4 َان 
اگر، نه، نیست  8/3 ِان 

قطعاً  7/1 ِانَّ 
که، اینکه، قطعاً  7/7 َانَّ 

من  7/9 َانَـا 
بازگشتند  8/11 َانابوا 
رویاندیم  8/3 َانـبَـتـنا 

تو  7/2 َانـَت 
پراکنده شوید ِانـتَـِشـروا 9/8 

شما  7/4 َانـُتم 
هشدار ده  9/10 َانـِذر 

نازل کرد، فروفرستاد  7/8 َانـَزَل 
نازل شد  9/3 ُانـِزَل 

فرو فرستادیم، نازل کردیم  7/3 َانـَزلـنا 
بخشیدی، نعمت دادی  8/4 َانـَعمـَت 

فقط   7/2 ِانَّـما 
رودها  9/4 َانـهار 

یا  9/9 َاو 
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وحی کرد  7/6 َاوحیٰ 
وحی کردیم  9/1 َاوَحىـنا 

آنها  7/11 ئِـَك  ـٰ ُاول
خردمندان ُاولُواالَلـباِب 8/11 

سرپرستان، دوستان،     8/6 َاولِـىاء 
ـّی جمع َوِلِ   

پیشین، پیشینیان  9/2 لىـنَ  َاوَّ
خانواده  7/9 َاهـل 

کدام، کدام یک  9/9 َایُّ 
 

ب  
به، با  7/1 ـ  بِ

سختی  9/7 بَـأس 
برکت دادیم  8/10 باَرکـنا 

باطل، پوچ و بیهوده  7/7 باِطل 
دریا  8/4 بَـحر  

خشکی، صحرا  8/4 بَـرّ 
بشر، انسان  7/1 بَـَشر 

بشارت دهنده، بشارت ُبـشر، ُبـشرٰی 8/2 
بشارت ده  8/8 ـر  بَـِشّ

بصیرت ها، بینش ها  9/2 بَـصائِر 
بینا  7/9 بَـصىر  

سرزمین، شهر  9/1 بَـلـَدة 
ساخت، بنا کرد  9/12 بَـنیٰ 

بنا، سرپناه  8/12 بِـناء 
سخن، سخن گفتن  9/6 بَـىان 

خرید و فروش  9/8 بَىـع 
بین، میان  9/2 بَىـن 

دالیل روشن، جمع بَـِیّـَنـة  9/7 بَـِىّـنات 
خانه ها، جمع بَیت  7/6 ُبـىوت 

 
ت ـ ث  
هالکت، نابودی  9/10 تَـبار 

برقرار و پرخیر است  8/12 تَـباَركَ 
تقوا پیشه می کنید،تقوا دارید  8/3 تَـتَّـقونَ 

جهاد و تالش می کنید ُتـجاِهـدوَن 9/8 
روان است  9/4 تَـجری 

زیر  9/4 تَـحت 
بازگردانده می شوید  8/10 ُترَجـعونَ 

مورد رحمت قرار می گیرید  9/4 ُترَحـمونَ 
می رویانید، زراعت می کنید  9/6 تَـزَرعونَ 

مساوی است  9/2 تَـسـتَـوی 
می آشامید، می نوشید  9/6 تَـشـَربونَ 

شکر مى كنید، تَـشـکُـروَن9/6 
سپاسگزاری می کنید   

برتر است تَـعالٰی  7/4 
اندیشه می کنید تَعـِقـلونَ  7/2 

عمل می کنید، انجام می دهید  7/3 تَعـَمـلونَ 
رستگار می شوید،     ُتـفـلِـحوَن 9/8  

موفق می شوید   
تقوا، پرهیزکاری  7/10 تَـقـویٰ 

این، آن  8/7 تِلـَك 
نجات می دهد  9/8 ُتـنـجی 

نازل کردن، فروفرستادن  8/12 تَـنـزىل 
توبه، بازگشت تَوب، تَوبَـة 8/12 

توکل کن  7/3 تَـَوکَّـل 
ایمان می آورید  9/8 ُتؤِمـنونَ 

هدایت شوید، هدایت می شوید  9/1 تَهـتَـدونَ 
سنگین، گران  بار، با ارزش  9/10 ثَـقىل 

سپس، باز هم  9/11 ثُـمَّ 
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میوه ها، جمع ثَـَمـَرة  7/6 ثَـَمـرات 
 

ج  

آمد، آمد براى  7/2 جاءَ  
تالش و جهاد کرد  8/6 جاَهـدَ 

نادان، بی خرد  7/4 جاِهل 
کوه ها، جمع َجـبَل  7/6 ِجـبال 

پاداش  9/9 َجـزاء 
قرار داد  8/2 َجـَعـلَ 

قرار دادیم  7/8 َجـَعلـنا 
لشکریان، جمع ُجند  9/4 ُجـنود 

جنّیان  9/12 ِجـنَّـة 
 

ح  
حسود  9/12 حاِسد 

آهن  9/7 َحـدىد 
گمان کرد َحـِسـَب  8/6 

کافی است َحسـُب  9/9 
نیکو، خوب  7/11 َحـَسن 
حق، درست  ٧/1 َحـّق 

حکیم، حکمت آموز  ٨/7 َحـكىم 
سپاس و ستایش  ٧/5 َحمد  

حیات، زندگی  ٨/7 َحـىاة 
جا، هر کجا  9/9 َحىـُث 

 
خ  

9/12  نومید و ناکام شد خابَ 
٨/1  فروتن، متواضع خاِشع 

جاودان  9/9 خالِـدىـنَ 

خالق، آفریننده  ٨/9 خالِق 
آگاه، باخبر  ٨/8 َخـبىر 

٧/1  خلق كرد، آفرید َخـلَـقَ 
خلق شد  9/11 ُخـلِـَقت 

خلق کردیم، آفریدیم  ٧/12 َخـلَـقـنا  
خلیفه، جانشین  ٨/11 َخـلىـَفـة 

ترس  9/9 َخوف 
خوب، بهتر، بهترین  ٧/10 َخىر  

 
د ــ ذ  

دعوت کننده  ٨/8 داعی 
داخل شد به، وارد شد به  9/10 َدَخـلَ 

دعا، درخواست  ٧/5 ُدعاء 
فرزند، نسل  ٧/5 ىَّـة  ُذِرّ

پند، یاد  9/5 ِذکر 
این،  آن  ٧/3 ٰذلِـَك 
این، آن  9/8 ٰذلِـکُم 

گناهان، جمع َذنب  9/8 ُذنوب 
صاحب، دارای ذو، ذا، ذی 8/12 

رفت  7/11 َذَهـَب 
 

ر  

دیدید، دقت کردید  9/6 َرَاىـُتم 
روزى دهنده  7/11 راِزق 

پروردگار  7/2 َرّب 
آرام و با دقت بخوان  9/10 َرتِّـل 

َمرد  8/10 َرُجل 
بخشنده، خدای بخشنده  ٧/1 َرحـٰمن 

رحمت، لطف  ٧/1 َرحـَمة 
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مهربان َرحىم  1/٧ 
روزى  ٧/10 ِرزق 

پیامبران، جمع رسول  9/7 ُرُسل 
پیامبر، فرستاده  ٨/3 َرسول 

برافراشت  9/6 َرَفـعَ 
برافراشته شد  9/11 ُرِفـَعت 

بادها، جمع ریح    ٨/2 ِرىاح 

ز  
کشاورز، رویاننده  9/6 زاِرع 

زراعت، کشاورزی  ٧/6 َزرع 
زکات  ٨/1 زَ کاة 

پاک گردانید، رشد و نمو داد  9/12 َزکّیٰ 
نوع، گونه  ٨/3 َزوج 

زیتون  ٧/6 َزىـتون 
زینت، زیبایی  ٧/8 زىـنَـة 

 
س  

چه بد است  9/2 ساءَ 
نیازمند، درخواست کننده  9/4 سائِل 

پرسیدی از   ٩/١ َسـاَلـَت 
آسایش، استراحت  ٧/2 ُسـبات 

کار و تالش  9/10 َسـبح 
تسبیح گوی  7/10 َسـِبّـح 

پاک و بی عیب است  ٧/11 ُسبـحانَ 
راه، جمع: ُسـبُـل  ٨/11 َسـبىل  

سجده کردند  ٧/8 َسـَجـدوا 
چراغ   ٧/8 ِسـراج  

گسترده شد، هموار شد  9/11 ُسـِطـَحت 
دوزخ، آتش فروزان  9/9 َسـعىر 

آرامش  9/4 َسـکىـنَـة 
سالم، درود  ٨/10 َسـالم 

آسمان  ٧/5 َسـماء 
آسمان ها  ٧/1 َسـماوات 

شنوا َسـمىع  5/٧ 
یکسان، مساوی  9/2 َسـواء 

درست و کامل کرد  9/12 َسـّویٰ 
کارهای بد، بدی ها،   َسـِىّـئات  9/2 

جمع َسـِیّـئـة    
 

ش  
شاهد، گواه  ٨/8 شاِهد 

َشـَجر،
درخت  ٧/6 َشـَجـَرة 
سخت َشـدىد  4/٧ 

تشریع کرد، مقرر کرد َشَرعَ  9/1 
شریک، همتا  7/7 َشـرىك 

درمان  ٧/6 ِشـفاء 
شک، تردید  ٨/9 َشـّك 

خورشید  ٧/1 َشمس 
چیز   ٧/2 َشىء 

ص ــ ض  
خوب، شایسته، کارخوب  ٧/9 صالِـح 

كارهاى خوب  ٧/7 صالِـحات 
سینه، جمع: ُصدور  ٧/9 َصدر 

مانع شدند  9/3 َصـّدوا 
راه  ٧/4 ِصـراط 

کوچک  ٧/8 َصغىَرة،َصغىر 
نماز  ٧/5 َصـالة  
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بی نیاز َصـَمد  9/12 
صورت ها، چهره ها،   ٨/12 ُصـَور 

تصویرها، جمع صوَرة   
شکل داد  ٨/12 رَ  َصـوَّ

روشنایی،     ُضـحٰی  9/12 
روشنایی در آغاز روز   

گمراهی  ٧/10 َضـالل 

ط  
نعمت فراوان  ٨/12 طَول 

طوالنی، بسیار  9/10 طَـوىل 
پاک، پاک کننده  ٨/2 طَـهور 

غذاهای پاک  ٨/12 طَـِىّـبات 
پرنده، پرندگان  ٨/1 طَىر 

ظ  
ظالمان، ستمگران ظالِـمىـنَ  7/٧ 

ظاهری  ٨/7 ظاِهـًرا 
تاریكى ها  ٧/1 ُظـلُـمات  
گمان  کرد  ٧/11 ظَـنَّ 

ع  
عاقبت  ٧/1 عاِقـبَـة  

دانا  ٧/10 عالِم 
جهانیان، مردم  ٨/2 عالَـمىـنَ 

بندگان، جمع َعـبد  ٧/5 ِعـباد 
عبادت، پرستش  ٧/9 ِعـباَدة 

جاودان  9/8 َعـدن 
دشمن  ٧/7 َعـُدوّ 

عذاب، كیفر  ٧/5 َعـذاب 

عزتمند، شکست ناپذیر  ٧/4 َعـزىز 
شاید، چه بسا  9/4 َعـسیٰ 

بزرگ  9/4 َعـظىم 
کیفر، مجازات  ٨/12 ِعـقاب 

دانست  ٨/1 َعـلِـمَ 
یاد داد، آموخت  9/6 َعـلَّـمَ 

بر  ٧/2 َعـلیٰ 
دانا  ٨/1 َعـلىـم 

عمل، کار  7/9 َعـَمل 
عمل کردند، انجام دادند  ٧/8 َعـِمـلوا 

از چه  9/11 َعـمَّ 
از  ٧/3 َعن 

نزد  9/2 ِعنـد 
چشمه ها، جمِع َعین  ٧/5 ُعـىون  

غ  
آمرزنده  ٨/12 غاِفـر 

افراد غافل، افراد بى توجه  ٨/7 غاِفـلونَ 
فردا  9/7 َغد 

بسیار آمرزنده  ٧/3 َغـفور 
غم، اندوه و ناراحتی  1/11 َغـمّ 

بى نیاز   ٨/6 َغـنِـّى  

ف  
پس، و، آنگاه   ٧/2 ـ  َف

رستگار، موفّق  9/7 فائِـز 
نافرمان، گناه کار، منحرف  9/7 فاِسق 

پدید آورنده، خالق  ٨/9 فاِطر 
انجام دهنده  ٨/1 فاِعل 

بدکاری، زشت کاری  9/12 ُفـجور 
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وسیلٔه تشخیص حق از باطل،  ٨/2 ُفرقان 
یکی از نام های قرآن   

فساد، خرابی  ٨/5 َفـساد 
لطف و رحمت  ٧/3 َفضل 

پدید آورد  ٨/10 َفـَطـرَ 
سپیده دم  9/12 َفـَلق 

موفقیت، رستگاری  9/4 َفـوز 
در  ٧/1 فى 

ق 
پذیرنده، قبول کننده  ٨/12 قابِل 

گفت   ٧/2 قاَل 
گفتند  ٧/4 قالوا 

قبل از، پیش از  ٧/10 َقبل  
قطعاً   ٧/10 َقد  

اندازه  9/1 َقـَدر 
اندازه  9/9 َقدر 

اندازه گیری کرد  ٨/2 رَ  َقـدَّ
توانا   ٧/2 َقـدىر  

جایگاه امن  ٨/12 َقـرار 
تمام شد  9/8 ُقـِضـَىت 

بگو  ٧/2 ُقل 
گفتیم  ٧/8 ُقلـنا 

قلب ها، دل ها  ٧/4 ُقـلوب 
اندک، کم  9/10 َقـلىل 

ماه   ٧/1 َقـَمر 
سخن، گفتار  ٨/11 َقول 

قوم، گروه   ٧/1 َقوم  
قوی، قدرتمند  9/7 َقـِویّ 

ك  
ـَت تو،   ٧/3 كَ 

مانند   ٨/6 َكـ  
كافر، بى ایمان  ٧/4 كاِفر 

بود، است  ٧/7 كانَ 
بودند  9/4 کانوا  

می دانستند کانوا َىعلَمونَ 6/٨ 
انجام می دادند، عمل می کردند کانوا َىعـَمـلوَن 9/3 

بزرگ  َكـبىر، کَـبىـَرة  7/٧ 
کتاب، قرآن  ٧/1 کِـتاب 

بسیار   ٧/9 َكـثىر 
تکذیب کرد، انکار کرد بَت 3/٨  َب، کَـذَّ کَـذَّ

تكذیب كردند، انکار کردند  ٧/11 ـ  بوا بِ َكـذَّ
این چنین  ٧/11 کـٰذلِـَك 

ارزشمند، گران قدر  ٧/12 َكـرىم 
کافر شدند  ٧/11 کَـَفـروا 

همانند، همتا  9/12 کُـُفـًوا 
هر، همه  ٧/2 ُكـّل 

هرگز چنین نیست  9/11 کَـاّل 
شما، ـتان  ٧/1 ُكم 

چقدر، چه بسیار  ٨/3 کَم 
همان طور که  ٨/5 کَـما 

بودیم، هستیم  ٧/10 کُـّنا 
گوش شنوا داشتیم، می شنیدیم کُـّنا نَسـَمـُع9/9 

بودی، هستی  7/9 کُنـَت 
بودم، هستم   7/11 کُنـُت 

بودید، هستید  ٧/10 ُكنـُتم 
می دانستید ُكنـُتم تَعـلَـموَن 9/8 

غار  ٧/8 کَهف 
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چگونه  9/11 َكىـَف 

ل
براى  ٧/1 ـ  لِ
قطعاً   ٧/2 ـ  لَ

تبعیت نکن، پیروی نکن  ٨/11 ل تَـتَّـِبـع 
متفرق نشوید، پراکنده نشوید قوا 9/1  ل تَـتَـَفـرَّ

نیفزای، زیاد نکن  9/10 ل تَـِزد 
اطاعت نکن، پیروی نکن  ٨/8 ل ُتـِطع 

طغیان نکنید، از حد نگذرید  9/6 ل تَطـَغوا 
نباشید  9/7 ل تَـکونوا 

تخلّف نمی کند، خالف نمی کند  ٨/7 ل ُىخـلِـُف 
نباید مسخره کند، مسخره نکند  9/4 ل َىسـَخر 

لباس، پوشش  ٨/2 لِـباس 
نزد  ٧/8 لَـُدن 

ة زبان، جمع: َالـِسـنـَ  ٧/9 لِـسان 
تا، شاید  9/1 لَـَعـلَّ 

بیهوده، کار بیهوده  ٨/1 لَغو 
قطعاً  ٧/10 لَـَقد 

لیکن، ولی  ٧/1 لٰـکِـنَّ 
قرار ندادیم  9/11 لَم نَجـَعل 

نیست، نبود  9/12 لَم َىـکُن 
کسی از او متولد نشده است  9/12 لَم َىـلِد 

از کسی متولد نشده است  9/12 لَم ىولَد 
اگر، ای کاش  ٨/6 لَو 

شب   ٧/1 لَىل 

م

آنچه   ٧/1 ما 

نه، نیست    ٨/3 ما 
آب   ٨/2 ماء 

نبود، نیست  ٨/3 ما کانَ 
مبارک، با برکت ُمباَرك،ُمباَرکَة  9/2 

بشارت دهنده، مژده دهنده  ٨/8 ر  ُمـبَـِشّ
روشن  ٧/10 ُمـبىن 

افراد با تقوا  ٧/5 ُمـتَّـقىـنَ 
َمثَل، داستان  ٨/6 َمـثَـل 

گناهکار  ٧/8 ُمجـِرم 
محروم، نیازمند  9/4 َمحـروم 

نیکوکار  ٧/4 ُمحـِسن 
زندگی  9/2 َمحـىا 

گوناگون  ٧/6 ُمخـتَـلِف  
راه نجات، محل خروج  9/9 َمخـَرج 

شهر  ٨/10 َمـدىـنَـة 
پندگیرنده  9/5 ِکر  ُمـدَّ

ارسال کننده، فرستنده  9/2 ُمرِسل 
پیامبران  ٨/3 ُمرَسـلىـنَ 

خانه ها، جمع َمسَکن  9/8 َمـساکِن 
مشخص، معّین  9/3 ی  ُمـَسـمًّ

بازگشت، بازگشتن  ٨/1 َمـصىر 
با، همراه با  ٨/4 َمـعَ 

زندگی  9/11 َمـعاش 
روی گردان  ٨/1 ُمعـِرض 

مفسدان، خرابکاران ُمفـِسـدىـَن  5/٨  
رستگاران  ٨/7 ُمفـلِـحونَ 

برپاکننده ُمـقىم  5/٧ 
فرمانروا  ٧/12 َمـلِك 

فرمانروایی  ٧/11 ُملك 
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دین، آیین  ٧/3 ِمـلَّة 
مرگ  9/2 َمـمات 

از  ٧/1 ِمن 
هرکس، کسی که، چه کسی  ٨/1 َمن 

فایده ها  9/7 َمـناِفـع 
به جای، غیر از  ٨/6 ِمن دونِ 

هشداردهنده، بیم دهنده  9/2 ُمنـِذر 
روشنی بخش  ٨/8 ُمـنىر 

مرگ  9/9 َموت 
سرپرست، دوست و یاور  ٧/12 َمولٰی 

مؤمن، با ایمان  ٧/5 ُمؤِمن 
محل آرامش و استراحت  9/11 ِمـهاد 

هدایت شدگان، راه یافتگان  ٨/10 ُمهـتَـدونَ 
محل آرامش  9/1 َمهد 

خوارکننده  ٧/11 ُمـهىن 
مرده  9/1 َمـِىّت 

ترازو، وسیلٔه سنجش  9/6 مىزان 

ن  
ما، مان  ٧/3 نا  

آتش  9/7 نار  
ندا کرد، صدا زد نادیٰ  11/٧ 

مردم  ٧/1 ناس 
خبر، جمع: َانباء  ٨/5 نَـبَـأ 

پیامبر  ٨/8 نَـِبـیّ 
تالوت می کنیم، می خوانیم  ٨/5 نَـتـلو 

جزا می دهیم، پاداش می دهیم  ٨/10 نَجـزی 
قرار می دهیم  ٨/5 نَجـَعـلُ 

علَف، گیاه بدون ساقه  9/6 نَجم 
ستارگان، جمع نَجم  ٧/6 ُنـجوم 

نجات دادیم  7/11 ىـنا  نَـجَّ
زنبورعسل  ٧/6 نَحل 

ما  ٧/10 نَحـنُ 
درختان خرما، جمع نَخل  ٧/6 نَـخىل 

هشدارها، هشداردهندگان  3/5 ُنـُذر  
هشداردهنده   ٨/2 نَـذىر 

می خواهیم  ٨/5 ُنـرىـدُ 
نازل کرد، فرود فرستاد  ٨/2 َل  نَـزَّ

نازل شد  9/3 َل  ُنـِزّ
زنان  9/4 نِـساءُ 

فراموش کردند  9/7 نَـسوا 
می خواهیم  9/6 نَـشاءُ 

برپا شد  9/11 ُنـِصـبَت 
نصف، نیم  9/10 نِصف 

یاور  ٧/12 نَـصىر  
اندیشه و درک می کنیم  9/9 نَعـِقـلُ 

چه خوب … است   ٧/12 نِعـمَ 
نعمت، هرچیز خوبی که   ٨/4 نِعـَمة  

خدا به انسان بخشیده است   
پرنعمت  ٧/11 نَـعىم 

خود، جان، جمع: َانُفس  ٨/6 نَـفس 
شخص، انسان  9/7 نَـفس 

ندا داده شد  9/8 نوِدَی  
نور، روشنایی  7/1 نور 

خواب  ٨/2 نَوم 
روز  ٧/1 نَـهار 

و  
سوگند به   9/12 وَ 
یگانه، یک  ٧/3 واِحد 
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وارثان  ٨/5 واِرثىـنَ 
پدر و مادرم  ٧/5 والِـَدىَّ 

یافتند  ٧/8 َوَجـدوا 
سفارش کرد، وصّیت کرد   9/1 َوّصیٰ 

سفارش کردیم، وصّیت کردیم    9/1 ىـنا  َوصَّ
قرارداد، نهاد   9/6 َوَضـعَ 

وعده  ٧/1 َوعد 
مدافع و پشتیبان  ٨/8 َوکىل 

فرزند  ٨/2 َولَد 
وای بر  ٧/4 َوىل 

هـ  
ـَش، آن او،   ٧/2 ـه 
ـَش، او آن،   ٧/2 ها 

هدایت ُهـًدی، ُهـدیٰ 1/٧ 
هدایت کرد  ٨/11 َهـدیٰ 

این  ٧/4 ٰهـذا 
آیا  ٧/4 َهل 

آنها، شان   ٧/1 ُهم 
آن دو  ٨/10 ُهـما 

آنها، ایشان  9/1 ُهـنَّ 
او  ٧/1 ُهـَو  

هوا و هوس   ٨/11 َهـوٰى  

ى  
ـَم من،   ٧/2 ى 

ای  ٧/2 ىا 
اى  ٧/1 ىا َاىُّـها 

می آید  9/10 َىأتی 
می آزماید  9/9 َىبـلو 

فكر مى كنند ـروَن 6/٧  َىـتَـَفـكَّ
تقوا داشته باشد، تقوا دارد َىـتَّـِق )َىـتَّـقی( 9/9 

توکل می کند  9/9 َىـتَـَوکَّلُ 
جهاد و تالش می کند  ٨/6 ُىـجاِهـدُ 

قرار می دهد  9/9 َىجـَعـلُ 
دوست دارد  ٨/5 ُىِحـبُّ 
گمان می کند  9/9 َىحـتَـِسـُب  

اندوهگین می شوند،      9/9 َىحـَزنونَ 
غمگین می شوند   

حکم می کنند،     َىحـکُـموَن 9/2  
قضاوت می کنند   

زنده می کند  9/2 ُىحـىی 
خارج مى شود  ٨/9 َىخـُرجُ 

دست، جمع: َایدی  9/9 َىـد 
وارد می کند  9/4 ُىـدِخـلُ 

روزی می دهد  ٨/9 َىرُزُق 
می فرستد  ٨/4 ُىرِسـلُ 

درخواست می کند  ٨/10 َىسـئَـلُ 
تسبیح مى كند، به نیکی و پاکی    ٨/1 ُىـَسـِبّـحُ 

یاد می کند   
استغفار می کنند،  َىستَـغـِفـروَن9/5 

آمرزش می خواهند   
گوش می دهند به َىسـتَـِمـعوَن 11/٨ 

مساوی است  9/7 َىسـتَـوی 
سجده می کند  9/6 َىسـُجـدُ 

آسان کردیم  9/5 رنا  َىـسَّ
شریک قرار می دهند  ٨/4 ُىشـِركونَ 

شکر می کنند  ٧/3 َىشکُـرونَ 
گمراه می کند  ٨/11 ُىـِضـلُّ 

ظلم می کند، ستم می کند  ٧/8 َىـظـلِـمُ 
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عبادت می کنند  ٨/11 َىعـُبـدونَ 
باال می رود  ٨/9 َىعـُرجُ 

تعّقل و اندیشه می کنند َىعـِقـلونَ  6/٧ 
مى داند  ٨/9 َىعـلَـمُ 

می دانند   ٧/3 َىعـلَـمونَ 
انجام می دهند،  عمل می کنند  ٧/7 ـلونَ  َىـعـَم

می پوشاند  9/12 َىـغـشیٰ 
می آمرزد، می پوشاند  9/8 َىـغـِفـرُ 

انجام می دهند  ٨/1 َىـفـَعـلونَ 
قبول می کند، می پذیرد  ٧/12 َىـقـبَـُل 

می گویند  ٧/8 َىـقولونَ 
رفتار کند ... به، َىـقوُم...بِـ  9/7 

به پا دارد   
اقامه می کنند، برپا می  دارند  ٨/7 ُىـقـىـمونَ 

می باشد  ٨/2 َىـکونُ 
َىـکونوَن،

می باشند، باشند  9/4 َىـکونوا 
فرو می رود  ٨/9 َىـلِـجُ 

می میراند  9/2 ُىـمىـُت 
نازل می شود  ٨/9 َىـنـِزُل 
یاری می کند  9/7 َىـنـُصـرُ 

می بینند،دقت می کنند َىـنـظُـروَن3/11 
مى پردازند  ٨/7 ُىؤتونَ 

به تأخیر می اندازد،   ٧/2 ـرُ  ُىـَؤِخّ
                                 مهلت می دهد
وحی  می شود  ٧/9 ىوحیٰ 

وسوسه می کند  9/12 ُىـَوسـِوُس 
یقین دارند  ٨/7 ىوِقـنونَ 

داخل مى كند  ٨/9 ىولِـُج  
روز  ٧/5 َىوم 

آن روز  ٧/11 َىوَمـئِـذٍ 
هدایت می کند  ٧/7 َىهـدی 
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