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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



154

تذکرات خاص مفاهیم

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



163

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؟!«
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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



181

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. 


