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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



18٣

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.
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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. 

٭  ٭  ٭



222

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.


