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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 ٢٥١ و ٢٥٣ 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   
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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 ٢٥8 قرآن کریم: 
،   ،    ،  

 ،  ،    ،  
  ،  

٣ــ برخی از پیام های زیبا و کوتاه قرآنی از صفحٔه ٢٥٦ 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



9٢

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.


