بخش د وم

روش تدریس ره یک از  ردوس
سال هفتم

روش تدریس ردس اول
جلسۀ  اول

الف) روش تدریس و تمرین قرائت

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

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

اشتباهات و اشکاالت قرائت دانش آموزان براساس روش کلی به ترتیب زیر اصالح می شود:
جمله مورد اشتباه را دوباره به طور شمرده
1ــ از دانش آموز می خواهیم با نگاه دقیق به آیاتٔ ،
و آرام بخواند و اگر چند جمله را با هم و طوالنی خوانده بود ،از او می خواهیم جمله ها را جدا جدا
بخواند و پایان هر جمله وقف کند.
٢ــ اگر دوباره اشتباه خواند ،از ترکیب ،کلمه یا عالمت مورد اشتباه سؤال می کنیم ،با توجه
مقایسه حالت اشتباه با حالت صحیح (کدام درست است؟ حالت اول   …
دادن به قرائت و کتابت آن ،یا
ٔ
اخت ِ
یا حالت دوم …)؛ مثال ً اگر ترکیب ِ(فی ِ
الف) بدون اتصال و با تلفظ الف وصل خوانده شود،
می توانیم به چند شیوه سؤال کنیم:
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ــ آیا در این ترکیب ،الف بعد از ِ«فی» خوانده می شود یا ناخواناست؟
ــ ِفـ به چه حرفی وصل می شود؟
خت ِ
خت ِ
الف» درست است یا ِ«ف ِ
ــ «فی ِا ِ
الف»؟
مقایسه صحیح
نکته مهم این است که دبیر محترم ،حالت صحیح را نخواند؛ یا اگر می خواند ،به حالت
ٔ
ٔ
با غلط بخواند ،و با سؤال و راهنمایی او ،دانش آموز خود ،حالت صحیح را تشخیص دهد و درست بخواند.
3ــ اگر باز هم اشتباه خوانده شد از جمع دانش آموزان یا افراد داوطلب و توانا در قرائت،
کلمه ّمدنظر را درست بخوانند؛ سپس از دانش آموزی که دوباره اشتباه خوانده
می خواهیم که ترکیب یا ٔ
بود ،می خواهیم که برای بار آخر آن کلمه یا ترکیب را تکرار کند.
4ــ در مواردی که ترکیب یا کلمه ّمدنظر دشوار است ،از دانش آموزان می خواهیم ابتدا آن را
به صورت بخش بخش ،سپس به حالت معمولی و شمرده بخوانند.
مقایسه غلط یا صحیح ،بخش خوانی و… اصالح نمیشود،
5ــ در مواردی که اشتباه از طریق سؤال،
ٔ
کلمه یا ترکیب مورد اشتباه را روی تخته می نویسیم
و با
اشاره فنی 1به بخش های آن ،از دانش آموزان
ٔ
می خواهیم آن را ابتدا به صورت بخش بخش،
سپس به حالت معمولی و شمرده بخوانند.

تذکرات خاص درس اول

مشدد به
1ــ تأکید بر بیان کامل حروف ّ
ویژه تشدیدهای متوالی و مواردی که در اثر
اتصال حرکت قبل از حروف ناخوانا به تشدید
یا بر اثر ادغام پیش می آید؛ مانند:
الشر ِ
ِ ِ
استعجال َ ُهم ِبال َخ ِیر
َو لَو ی ُ َـع ِ ّج ُل الل ُّٰه لل ّناس َّ َّ
2ــ توجه به حروف ناخوانا به ویژه
مواردی که باید حرکت قبل از حروف ناخوانا،
به بعد از آنها وصل شود .همچنین پایه های
همزه و الف کوچک (ؤ ئ ٰو ٰی)؛
اشاره فنی به بخش های کلمات در قسمت «چگونگی تقویت روخوانی قرآن» بیان شده است.
نحوه
ٔ
1ــ ٔ
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مانند مثال باال یا کلمات و ترکیب های زیر:
الدنیا ،اُول ٰ ِۤـئ َكِ ،ل ُی ِؤمنوا
الح ٰیو ِة ُّ
ی َ َبدؤُا ال َخ َلق ِ ،ب َ
3ــ توجه به حالت وقف بر کلمات و ترکیب هایی مانند:
سه و
یاءِ ،ب
عیده وِ ،ض
ِا ِذنه ،فَاعب
الح ِ ّقُ ،سب ٰح َن َك الل ُّٰه َّمِ ،ل َج ِنب ۤهُ ،ض َّره وَ ،م َّ
دوه ،ی ُ ُ
َ
ُ
ُ
ً
ٰ
ٰ
درباره عدم تطابق قرائت لوح فشرده با خط قرآن ،در موارد
آموزان
دانش
که
صورتی
در
4ــ
ٔ
ساده کلی باشد «در این
ادغام ،اخفا و قلب به میم سؤال کنند ،پاسخ دبیر محترم ،می تواند یک
قاعده ٔ
ٔ
موارد برای زیبایی قرائت ،نون ساکن یا تنوین ً(ـ ٍـــــٌـ) همان گونه که در لوح فشرده تالوت شده است،
در حرف بعدش خوانده می شود .از این رو ،بیان قواعد و اصطالحات تجویدی ،مانند احکام ادغام،
اخفا ،قلب به میم و … هیچ ضرورتی ندارد .دبیر محترم نباید به این امور دامن بزند و به شرح و بسط
این موارد بپردازد؛ زیرا این کار نه تنها مفید نیست؛ بلکه مزاحم طرح مطالب الزم درس نیز می شود.
  5ــ توجه به تل ّفظ حروف خاص عربی با دقت و پیروی از قرائت الگو در لوح فشرده؛ البته
شیوه نظری و
بدون دامن زدن به قواعد و مباحث تجویدی متداول در کالس های تجوید که بیشتر
ٔ
نحوه
غیرکاربردی است .از این رو ،از بحث مخارج و صفات حروف کامال ً پرهیز شود .توجه دادن به ٔ
تلفظ قرائت در لوح فشرده که شیوه ای کاربردی و آسان است برای این منظور ،کافی و مؤثر است.
ب) روش تدریس مفاهیم (درک معنا)

در درس اول ،توضیحات الزم ،مبسوط تر ارائه شده است ،اما در دروس بعدی فقط به نکات
خاص همان درس بسنده می شود .از این رو ،انتظار است که این توضیحات را با دقت و حوصله کامل
مطالعه فرمایید .مناسب است قبل از بیان روش تدریس این بخش ،به اهداف کلی آموزش مفاهیم (درک
معنا) توجه شود.
اهداف کلی آموزش مفاهیم
1ــ آشنایی با اهمیت و ضرورت آموزش درک معنای قرآن
2ــ آشنایی دانش آموزان با توانایی های خود در معنا کردن ترکیب ها و عبارات
ساده قرآنی
ٔ
3ــ تقویت توانایی معنا کردن عبارات قرآنی
روزانه قرآن کریم و درک معنای آیات
4ــ تقویت انگیزه و عالقه به خواندن مستمر و
ٔ
44

روش تدریس و ارزشیابی بخش مفاهیم

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

در آغاز هر جلسه ضمن پرسش و پاسخ از
دانش آموزان ،انجام تکالیف و فعالیت های این
بخش را ،بررسی و ارزشیابی کنید .اینک برخی
درباره هر یک از فعالیت های این
از توضیحات
ٔ
بخش ارائه می شود.
مستمر قرآن
الف) خواندن روزانه و
ّ
کریم توسط دانش آموزان ،مهم ترین هدفی
است که اگر با تدابیر و تشویق های شما ،برای
آنها حاصل شود در واقع کار اصلی آموزش
قرآن به انجام رسیده است .البته بدیهی است
این خواندن باید معیارها و حداقل لوازم یک
خواندن طبیعی را به همراه داشته باشد .سایر
فعالیت های آموزش قرآن به همین منظور است .اگر این کار به عنوان یک عادت خوب و ارزشمند،
ِ
اصلی یادگیری قرآن برطرف
حاصل شود ،به تدریج سایر نواقص دانش آموزان در مهارت های پایه و
می شود .اما اگر مهارت های اولیه ،کم و بیش به دست آمده باشد ،ولی این رفتار خوب اتفاق نیفتد اوال ً
به تدریج مهارت های کسب شده ضعیف شده و از بین می رود و ثانیاً منظور اصلی آموزش قرآن ،که
بهره گیری از آن است ،حاصل نشده است.
روش پرسش :از هر دانش آموز بخواهید که هر کدام ،یک یا دو جمله از آیات صفحات 208
تا  213قرآن کریم را در کالس بخواند .1ضمن ارزشیابی توانایی ایشان ،اشکاالت احتمالی آنها را نیز
به روشی که در بخش کلیات همین کتاب آمده است ،برطرف کنید .بسیار خوب است در صورتی که
آیه ای را که دانش آموز خوانده دارای کلمات ،ترکیب ها و عبارات ساده است ،همزمان معنای آنها را
نیز از او بپرسید.
ب) در تمرین دوم «انس با قرآن در خانه» تعدادی از عبارات قرآنی همان درس آمده است ،که
ترجمه این
با توجه به آموخته های دانش آموزان قابل ترجمه است .از دانش آموزان بخواهید در خانه،
ٔ
1ــ سعی کنید همیشه حداقل به تعداد هر میز یک قرآن کامل ،در کالس داشته باشید .معموال ً در هر مدرسه این تعداد قرآن موجود

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

پس بنگر که عاقبت ظالمان چه بود؟!

:

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

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

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

فعالیت اول :این فعالیت را طی مراحل
زیر انجام می دهیم.
1ــ تکمیل جدول :پس از تقسیم
دانشآموزان به گروههای دو یا سه نفره از آنها
میخواهیم با استفاده از آموختههای خود ،جدول
کلمات را به کمک معنای برخی از آنها که در باالی
جدول نوشته شده است ،کامل کنند.
2ــ تصحیح و تمرین :پس از تکمیل
جدول توسط دانشآموزان ،میتوان به روشهای
مختلفی معنای کلمات را تمرین و تصحیح کرد .برای
مثال ،از هر گروه ،یک دانشآموز ،یک کلمه را همراه
با معنای آن میخواند و بقیه گوش میدهند .در صورت اشتباه ،سایر دانشآموزان آن را تصحیح میکنند.
همچنین معلم میتواند خودش کلمه را بخواند و دانشآموزان بهطور دستهجمعی معنای آن را بگویند.
در انجام این مرحله دقت کنید کار به صورتی پیش رود که اگر دانش آموزی معنای کلمه ای را اشتباه
نوشته است ،متوجه اشتباه خود شده و معنا را تصحیح کند .از این رو ،توصیه می شود ،دانش آموزان از
مداد و پاک کن استفاده کنند و در کالس حتماً پاسخ بخش های مختلف را قبل از بیان عمومی آن ،در کتاب
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خود بنویسند و سپس در صورت نیاز تصحیح کنند.
مناسب است هنگام خواندن کلمه ای که هم خانواده های آن در فارسی به کار  می رود ،از
دانش آموزان خواست که آن هم خانواده ها را بگویند؛ مثال ً در همین جدول پرسش از هم خانواده های
کلمات زیر مناسب است.
هادیَ ،مهدیَ ،مهدوی ،هدایت
دی ←
هُ ًـدی ،هُ ٰ
←
َوعد
وعدهَ ،موعود ،میعاد
←
َاکثَر
کَثیر ،تکثیر
←
َم ِوعظَة
َوعظ ،واعظ
←
حمة
ارحم الراحمین ،مرحمت ،مرحوم ،رحیم ،رحمان
َر َ
فعالیت دوم :این فعالیت نیز توسط خود دانش آموزان به طور گروهی انجام شده ،قسمت های
خالی تکمیل و آن گاه برای کالس خوانده می شود.
فعالیت سوم :این فعالیت نیز مانند فعالیت های قبلی توسط خود دانش آموزان در گروه های دو
یا سه نفره انجام می شود و سپس به صورت فردی برای کالس خوانده و تصحیح می شود .این فعالیت
از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا دانش آموزان ترکیب های قرآنی را ترجمه می کنند و در واقع
ترجمه عبارات کامل قرآنی است .از این رو،
ترجمه تک کلمه و
حلقه واسط میان
ٔ
ٔ
این گونه ترکیب ها ٔ
ترجمه عبارات قرآنی پیش
باید با دقت کامل انجام شود تا قرآن آموزان به تدریج برخی از نکات را که در
ٔ
می آید بیاموزند.
ترجمه
در هنگام خواندن انفرادی برای کالس ،ابتدا متن ترکیب قرآنی خوانده می شود؛ سپس
ٔ
ترجمه تنها ،بسنده شود.
آن .از این رو نباید به خواندن
ٔ
ترجمه این ترکیب ها دو توضیح زیر مفید است.
در
ٔ
کسره بعد از اسم اول
ترجمه ترکیب هایی که به صورت مضاف و مضاف الیه است باید به
1ــ در
ٔ
ٔ
توجه شود و اگر دانش آموزان این کسره را به کار نمی برند برای آنها توضیح داده شود؛ مانند:
وعده خداِ ،
بیشتر آنها.
ٔ
2ــ همان طور که می دانید اسم هایی که تنوین دارند ،عموماً «نکره» می باشند و در ترجمه همراه با
ِ
پروردگارتان ،هدایت و رحمتی برای مؤمنان.
«ی» نکره معنا می شوند؛ مانند :موعظه ای از
روزانه
در پایان جلسه عالوه بر تذکرات کلی ،انجام تکلیف انس با قرآن در خانه و خواندن
ٔ
قرآن  کریم را به دانش آموزان توصیه می کنیم.
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انس با قرآن در خانه

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

،

،

،

،

،

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

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

روش تدریس

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

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

منابع برای کلیۀ دروس

درباره مباحث شناخت عالوه بر منابعی که در هر
دبیران محترم برای کسب اطالعات بیشتر
ٔ
قسمت به طور خاص مشخص شده است ،به منابع زیر نیز می توانند مراجعه کنند.
مجله بشارت.
مجله رشد آموزش قرآن کریم4 ،ــ ٔ
1ــ تفسیر نمونه 2ــ تفسیر نور 3ــ ٔ
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روش تدریس ردس دوم
جلسۀ  اول
پرسش و ارزشیابی

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

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

روش کلی تدریس مفاهیم ،در بخش اول
کتاب (کلیات) و نیز در درس اول به تفصیل
بیان شد .از این درس به بعد ،این مطالب تکرار
نمی شود و فقط در هر فعالیت به بیان نکات
ضروری اکتفا می گردد.
فعالیت اول :هر دانش آموز ابتدا
به صورت انفرادی کلمات باالی جدول را در
مقابل کلمات مناسب آنها در جدول قرار داده،
آن گاه با هم گروه خود مقایسه می کند .سپس از
هر گروه یک نفر ،یک کلمه را همراه با معنای
آن برای کالس می خواند تا معنای صحیح کلمات
مشخص شود .در پایان ،معلم می تواند با خواندن هر کلمه و درخواست معنا از دانش آموزان جدول
معنای کلمات را تمرین کند.
فعالیت دوم :معنای هر ترکیب توسط هر دانش آموز به صورت انفرادی در کتاب خودش نوشته
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می شود و سپس با هم گروه خود مقایسه می کند؛ آن گاه هر ترکیب توسط یک دانش آموز همراه با معنا
برای کالس خوانده و تصحیح می شود.
تذکر :در چند درس اول برای آنکه دانش آموزان معنای ضمائر و حروف را که غالباً به صورت
ترکیبی و چسبان با اسم و فعل می آیند ،خوب بیاموزند ،با سؤال از آنها ،می خواهیم این ترکیب ها را
«جاءکُم» یا َ«ر ِبّکُم» از چند کلمه تشکیل
تجزیه کنند و معنای هر جزء را بگویند .مثال ً می پرسیم :ترکیب َ
درباره ترکیب ها به شرح زیر است:
شده و هر کدام به چه معناست .برخی نکات
ٔ
1ــ ِ«من» هم «از» و هم «از سوی» معنا می شود که با توجه به سایر کلمات عبارت متوجه می شویم
که کدام معنا را باید به کار برد.
2ــ ِ«ا ٰلی» نیز به معنای «به» یا «به سوی» است ،که باید به تناسب یکی را به کار برد؛ البته
دانش آموزان از هر کدام استفاده کنند ،صحیح است.
فعالیت سوم :دانش آموزان با استفاده از الگوی ارائه شده ،به راحتی فعالیت را انجام می دهند.
ِ
«علَ ِیهم»
لی  +هُم» ضمیر «هُم» به «هم» تبدیل می شود؛ یعنی می شودَ :
توجه داشته باشید که در ترکیب َ
«ع ٰ
«علَ ُیهم».
و نه َ
روزانه قرآن و انجام تکلیف «انس با قرآن در خانه» یادآوری می شود.
در پایان جلسه ،خواندن
ٔ
انس با قرآن در خانه

جلسه بعد انجام می شود ،برخی از توضیحات
بررسی این بخش به روش درس های قبل در آغاز
ٔ
الزم به شرح زیر است:
صفحه  223قرآن کریم عبارت اند از:
1ــ برخی از ترکیب ها یا عبارات ساده از
ٔ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
لی َر ِب ّ ِهم ،
ال الٰ َه ا ّل هُ َو َ ،اعمال َ ُهم  ،فیها  ،فی اآلخ َرة ،من َرب ّ ٰـه َ ،و لٰک َّن َاکثَ َر ال ّناس َ ،ع ٰ
ِ ِ
ِ
ِ
رون
مین َ ،وهُم ِباآلخ َرة هُم کاف َ
َاال ل َ َعن ُة اللّٰه َعلَی الظّال َ
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صفحه  221قرآن کریم:
2ــ برخی از پیام های قرآنی
ٔ
:

الف)
:

ب)
ج)

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

:

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

د)
هـ)
و)
ز)
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آمرزنده مهربان است.
و او بسیار
ٔ

به سوی خداست بازگشت شما.

:

او بر هر چیز تواناست.

:
:

او به درون سینه ها داناست.

جلسۀ  دوم

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

فعالیت اول :جدول کلمات:

کلمه
1ــ پرسش از کلمات هم
خانواده سه ٔ
ٔ
ِ
لون» مفید است.
َ
«قال»« ،اُعبُدوا» و «التَعق َ
کلمه « َاخ» در
2ــ همان طور که می دانید ٔ
کلمه دیگری اضافه می شود به سه
هنگامی که به ٔ
صورت َاخو (حالت رفع)َ ،اخا (حالت نصب)
و َاخی (حالت َج ّر) به کار می رود .از این رو،
هر چهار کلمه در جدول آمده و همه به معنای
«برادر» هستند .این توضیح برای شماست و در
صورتی که دانش آموزان سؤال کردند فقط به این پاسخ که این کلمه به چهار صورت به کار می رود،
بسنده می کنیم.
فعالیت دوم :قرآن آموزان به روش قبل عبارات را معنا کرده و با یکدیگر مقایسه می کنند.
آن گاه هر دانش آموز یک عبارت را همراه با معنای آن برای کالس می خواند و در صورت نیاز تصحیح
می شود .برخی توضیحات ضروری به شرح زیر است:
1ــ در ترکیب اول ِ«ا ٰلی» به صورت «به سوی» معنا می شود.
منادی واقع شود ،ضمیر «ی» به صورت
2ــ غالباً اسمی که به ضمیر «ی» اضافه شده است ،اگر
ٰ
کسره می  آید ،مانند :یا َ +ر ّب  +ی ← یا َربّی ← یا َر ِ ّب .گاهی نیز حرف منادی (یا) حذف می شود؛
مانندَ :ر ِ ّب = َربّی = یا َربّی .در ترکیب پنجم این حالت در «یا َقومِ » پیش آمده است.
روزانه قرآن کریم و انجام تکلیف «انس با قرآن در خانه»
در پایان جلسه ،دانش آموزان به خواندن
ٔ
تشویق و ترغیب می شوند.

60

تذکرات انس با قرآن در خانه

درباره این تکلیف از دانش آموزان پرسش می کنیم .افرادی که انجام
جلسه بعد،
در آغاز
ٔ
ٔ
داده اند ،تشویق شده و سایر دانش آموزان هم به انجام آن ترغیب می شوند .طی چند دقیقه هر چهار
قسمت این تمرین با پرسش از دانش آموزان حل شده و توانایی ایشان نیز ارزشیابی می شود .برخی از
توضیحات به شرح زیر است:
صفحه  229قرآن کریم:
ساده
ٔ
1ــ برخی از ترکیب ها و عبارات ٔ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
قال سالم ِ ،الٰی َقومِ ٍ
لوط ،
قال یٰـ َقومِ  ،من َربّی  ،م َن اللّٰه  ،فی َارض اللّٰه ٌ َ َ ،
صفحه  228قرآن کریم:
2ــ برخی از پیام های قرآنی از
ٔ
قطعاً من بر خدا توکل می کنم.

:

:
:

:

:

قطعاً پروردگار من مراقب هر چیزی است.

گفت :ای قوم من خدا را عبادت کنید.

جز او هیچ خدایی ندارید.

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

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

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

نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

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

پرسش و ارزشیابی

شیوه جلسات قبل
به ٔ

روش تدریس قرائت

آیـات صفحـه  234و  235قـرآن کـریـم
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:
1ــ دقت در اتصال کلماتی مانند:
ِ
اخت ِل َف
موسی الک ٰت َب فَ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
الص ٰلو َة طَرفَ ِی ال َّنهارِ
ذین
استقم
َو َاقمِ َّ
فَ َ
الَی ال َّ َ
َ
ِ
ِ
ِ
الس ِی ِ
اعملوا
الر ُس ِل
ئات
بن َّ ّ
الیؤم َ
ذین َانبآء ُّ
ُ
نون َ
َو  اتَّبَ َع ال َّ َ
یُـذه َ
کلمه اُولوا ناخواناست.
همان طور که می دانید واو اول در ٔ
ال ۤر
ؤاد َك
اُولوا
2ــ دقت در خواندن کلماتی مانند :ل َ ُی َو ِفّ َی َّن ُهم
فُ َ
کلمه اُولوا ناخواناست.
همان طور که می دانید واو اول در ٔ
3ــ اشاره به مواضعی که فاقد عالمت وقف است ،برای کوتاه خواندن عبارات؛ مانند:
ِ
ِ
ِ
ِ
…فیه
…ب َِق َّی ٍة
یآء
…م َع َك
رت
…الک ٰت َب
…ر ِب ّ َك …اُم َ
َ
َ
… َاول َ
ِ
ِ
…ل َ ِبیه …کَوکَبًا
…ال َق َص ِص
…ع َر ِب ًّیا
الح ُّق
…بظ ٍُلم
َ
…الر ُس ِل … َ
ُّ
«اعملوا» ضمه نیست،
4ــ در حالت ابتدا از ٔ
«اعملوا» با توجه به اینکه اولین حرکت کلمه َ
کلمه َ
ِ
عملوا
الف کسره می گیرد :ا َ
63

روش تدریس مفاهیم

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

انس با قرآن در خانه

برخی از توضیحات ضروری:
1ــ در عبارتی که «جمیعاً» یا «کُـلُّـهو» یا کلماتی شبیه آنها به کار می رود ،در فارسی این کلمات جلوتر از
ِ
همه کارها.
میعا :به سوی ٔ
همه شما؛ اال َ ُمر کُـلُّـه ؤ :
کلمات قبل از آنها معنا می شود؛ مانند :الَیکُم َج ً
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2ــ در عبارت چهارم از قسمت «ب» حرف
«ما» دو بار به کار رفته است .با توجه به توضیحی
که در فعالیت دوم ارائه شد «ما» دوم چون پس از
(ع ّما = َعن  +ما) به صورت
«عن» آمده است َ
حرف َ
«آنچه» معنا می شود .اما ممکن است دانش آموزان
اولین «ما» را به صورت «آنچه» یا «نه ،نیست» معنا
کنند .شکل درست را می توانند از دیگر اجزای
جمله متوجه شوند.
کلمه
در این جمله ،حرف « ِ  بـ  » قبل از ٔ
ِ
«غافل» نیز به کار رفته است .این حرف که به آن «باء
زائده» می گویند ،گاهی در جمله های منفی به کار
می رود و معنای جمله را تأکید می کند؛ اما در
بح ِب َق ٍ
ریب»
یس ُّ
الص ُ
فارسی معنا نمی شود .مانندَ « :ال َ َ
هود ــ  ،٨١یعنی :آیا صبح نزدیک نیست؟ ضمناً می تواند این حرف نشانه ای باشد که «ما» نافیه است؛
مانند« :و ما َا ِ ِ
عم ِة رب ِّـ َك ِب َم ٍ
جنون» قلم ــ  ،٢یعنی «و تو به سبب نعمت پروردگارت مجنون نیستی».
َ
نت بن َ َ
َ
این توضیحات برای اطالع بیشتر خود شما ارائه می شود .می توانید هر مقداری از آن را که با
سطح توانایی کالس مناسب می دانید به زبان ساده برای دانش آموزان بیان کنید .ارائه این گونه از مطالب
همه موارد ،برای دانش آموزان ضرورتی ندارد.
به طور کامل یا در ٔ
صفحه  237قرآن کریم:
3ــ برخی از ترکیب ها و عبارات ساده از
ٔ
،
،
،
،
،
صفحه  234قرآن کریم:
4ــ پیام های قرآنی از
ٔ
:

قطعاً او به آنچه عمل می کنند آگاه است.

:

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

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

شیوه جلسات قبل
به ٔ

روش تدریس قرائت

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

فعالیت اول :به روش معمول جدول کلمات تدریس و تمرین می شود .دانش آموزان می توانند
کلمات هم خانواده بعضی از کلمات جدول مانند« :یشکُرونِ ،
واحد ،ءاباء ،فَضل» را حدس بزنند.
َ
ٔ
َ
فعالیت دوم :دانش آموزان ترکیب ها را معنا کرده ،سپس با هم گروه خود مقایسه کرده ،آن گاه
هر ترکیب قرآنی همراه با معنای آن برای کالس خوانده می شود.
ِ
«الواح ُد» در ترکیب پنجم «صفت» است یعنی این ترکیب به صورت
همان طور که می دانید
«خدای یگانه» معنا می شود و نه به صورت «خدا یگانه است» .اگر دانش آموزان به صورت اخیر ترجمه
کردند غلط محسوب نمی شود ولی برای آنها شکل صحیح آن توضیح داده می شود.
روزانه قرآن کریم و انجام تکلیف «انس
مطابق معمول در پایان کالس ،دانش آموزان را به خواندن
ٔ
با قرآن در خانه» تشویق و ترغیب کنید.
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تذکرات انس با قرآن در خانه

در آغاز هر جلسه ضمن پرسش از تکلیف انس با قرآن در خانه ،هم توانایی دانش آموزان
ارزشیابی می شود و هم بخش های مختلف این تکلیف حل شده و در صورت نیاز رفع اشکال می شود.
برخی از توضیحات این تکلیف به شرح زیر است:
صفحه  242قرآن کریم:
ساده
ٔ
1ــ بعضی از ترکیب ها و عبارات ٔ
،

،

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

 :خدا بهترین نگه دارنده و مهربان ترین مهربانان است.

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

مسابقات قرآنی
اهداف

١ــ آشنایی دانش آموزان با مسابقات قرآنی
٢ــ تشویق دانش آموزان به شرکت در
مسابقات قرآنی در مدرسه
٣ــ برانگیختن احساس غرور ملی از
کسب افتخار در مسابقات قرآنی توسط قاریان
ایرانی

روش تدریس

١ــ روخوانی متن
٢ــ معرفی مسابقات قرآنی ایران و سایر کشورها
٣ــ معرفی انواع مسابقات حفظ ،قرائت و مفاهیم
نمره تشویقی برای شرکت کنندگان
٤ــ تشویق دانش آموزان به شرکت در مسابقات مدرسه و تعیین ٔ

نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

١ــ مسابقات قرآنی مدرسه در چه تاریخی انجام می شود و محتوای آن چیست؟
٢ــ مسابقات بینالمللی قرآن کریم جمهوری اسالمی در چه تاریخی و در چه محلی انجام میشود؟
٣ــ در سال گذشته ،در مسابقات بین المللی ایران ،در رشته های حفظ ،قرائت و مفاهیم چه کسانی
مقام اول را به دست آوردند؟
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