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روش تدریس ردس هفتم

تذکرات خاص قرائت: 
اتصاالت  و  ناخوانا  حروف  به  توجه  1ــ 

آن، به ویژه موارد پی در پی و اتصال سطرها، 
نیا      ََّما الَحیٰوُة الدُّ مانند: َان

َة َِّتِهَما النُّبُـوَّ ی فی ُذِرّ
فی ُقلوِب الَّذیَن اتَّبَعوُه 
َو َرهباِنـیَّـَةِن ِابَتَدعوها

عالمت  فاقد  جمله های  تشخیص  2ــ 
وقف، جمعاً 39 مورد.

 3 »َو«،  با  که  جمله   20 کردن  مشخص 
«، 2 جمله که با  جمله که با »فَـ «، 2 جمله که با »ثُمَّ
»ُاولِٰٰئَك« و 2 جمله که با »یُـؤتیـِه« آغاز می شود.

»  لَـُهم،   با  که  جمله هایی  کردن  مشخص 
 ، کَـَتبٰنها  ما  فیه،   ، ِلَیقوَم   ، ِمن   ، ِااّل   ، ت  ُاِعدَّ

اتَُّقوااللّٰٰه َ، یُـؤِتکُم ، َااّل« آغاز می شود. 
3ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسٔه آنها با حروف مشابه، مانند: 

تلفظ الف همزه و عین، در جملٔه: َاعَجَب الکُّفاَر
ا ٰ ُه ُمصَفرًّ تلفظ ث و صاد، در جملٔه: ثُمَّ یَهیُج فَتَر

تلفظ ذال و ضاد و ظا، در جمله: َو اللُّٰه ُذوالَفضِل الَعظیِم
ءاثاِرِهم ِبُرُسِلنا تلفظ ث و سین ، در: َعلٰیۤ

جلسۀ  اول
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده: 
ُرُسل )َرسول، رسالت، ِارسال، ُمرَسل، ُمرَسلیَن( ، بَـِیّـنات )بَـیِّـَنَة، بَیّن، ُمبین، بیان، ُمبَـِیّن(، یَقوُم 
)قائم، ِاقاَمة، ُمقیم، استقامت، ُمستقیم، َقواَم( َمناِفع )نَفع، َمنفعت، نافع(، یَـنُصُر ) نَصر، ناِصر، منصور، 

ة ، ُقوا: قّوه ها( نَصیر، َانصار(، َقِوّی )تَقویت، ُقـوَّ
فعالیت دوم ــ برخی توضیحات:

1ــ در عبارت اول »ُرُسلَنا« به صورت »پیامبرانمان« معنا می شود و نه »پیامبران ما«. همان طور 
که قبالً بیان شد اگر این گونه ضمائر به فاعل فعل جمله برگردد به این صورت معنا می شود. مناسب 

نیست بگوییم »فرستادیم پیامبران ما را« 
٭   ٭   ٭
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تذکرات انس با قرآن در خانه

1ــ در عبارت ششم ترکیب » ِبالَغیِب« به 
خدا  »تا  یعنی  می شود.  معنا  »درنهان«  صورت 
را  او  پیامبران  و  او  که  را  کند کسانی  مشخص 
یاری  نیستند.،  پیدا  و  ظاهر  اینها  که  حالی  در 
می کنند. منظور از نهان بودن خدا روشن است 
یعنی وقتی که  پیامبران  نهان بودن  از  اما منظور 
آنها حضور ندارند، چه در پشت سرشان و چه 
پس از مرگشان؛ اینها مؤمنان واقعی هستند که در 
برخالف  می کنند،  یاری  را  پیامبران  هر صورت 
یاور  به ظاهر  پیامبران  منافقان که در پیش روی 

آنها هستند و در پشت سرشان دشمن آنها.
2ــ برخی از عبارات سادٔه صفحٔه 538 

قرآن کریم:
آیات 4 تا 9 /  / 

3ــ برخی از پیام های قرآنی صفحٔه مذکور 
: و او با شماست هر کجا که باشید. ــ 

ــ  
ــ 
ــ 
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تذکرات خاص قرائت: 
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت 
پی درپی،  موارد  و  سطرها  اتصال  ویژه  به  آن، 
الُمؤِمُن  ٰلُم  السَّ الُقّدوُس  الَمِلُک  هَُو  مانند: 

الُمَهیِمُن الَعزیُز الَجبّاُر الُمَتَکِبُّر
عالمت  فاقد  جمله   8 تشخیص  2ــ 
لََعلَُّهم،  لَـَرَایَتـه و،  با »اتَُّقوااللَّٰه، َو، فَـ،  وقف، که 

َُّهما، خاِلَدیِن« آغاز می شود. هَُو، َان
3ــ تلفظ صحیح حرف خاص، و مقایسه 

آنها با حروف مشابه، مانند: 
تلفظ ز و ظا، در ترکیب: َجزاُۤء الظِّٰلمیَن 

تلفظ قاف و غین، در جمله: 
َمت ِلَغٍد ما َقـدَّ

تلفظ سین و صاد، در جمله: 
ال یَسَتوۤی َاصٰحُب الّناِر و َاصٰحُب الَجنَِّة 

حٰمُن  الـرَّ هُـَو  جمله:  در  ح،  و  هـ  تلفظ 
حیُم  ُسبٰحَن اللِّٰه  الـرَّ

تلفظ ث و سین، در جمله: َو تلَك االَمثاُل نَضِربُها ِللّناِس 
4ــ مشخص کردن یک مورد نازکی الم لفظ جالله و 8 مورد درشتی آن.

جلسۀ  دوم
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
التَکونوا  نَفیس(،  نُفوس،  )َانفس،  نَفس 
)کاَن، یَکوُن، کُن، تَکوین(، فاِسق )ِفسق، فاِسقین(، 
یَسَتوی )مساوی، تساوی(، فاِئـز )فاِئـزیَن، فاِئـزوَن، 

فَوز(
فعالیت دوم: 

1ــ »اللَّٰه« در عبارت اول و سوم، مفعول 
»را«  حرف  از  ترجمه  در  رو  این  از  است. 
کنید،  پیشه  را  خدا  )تقوای  می شود.  استفاده 

خدا را فراموش کردند(
2ــ ضمیر »هُم« در عبارت چهارم ضمیر 
می توان  یا  نشود،  معنا  می تواند  و  است  فصل 

برای نشان دادن تأکید، آن را به صورت »همان« 
معنا کرد )آنها همان فاسقان هستند(.

3ــ »اصحاب« به معنای »یاران« است اما گاهی به صورت »اهل« معنا می شود. َاصحاُب الّناِر: 
اهل آتش، َاصحاُب الَجـنَّة: اهل بهشت

4ــ در عبارت هشتم بهتر است »فاِئـزوَن« مفرد معنا شود، هرچند که جمع نیز قابل قبول است.

٭   ٭   ٭
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تذکرات انس با قرآن در خانه

1ــ برخی از عبارات سادٔه صفحٔه 545 قرآن کریم:
 ...   / 

/ سوره حشر: آیه اول/  
 /

2ــ برخی از پیام های قرآنی صفحٔه 548 قرآن کریم:
ــ 
ــ 
ــ 

ــ عبارات و جمالت حاوی اسماء الهی
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اهداف

1ــ آشنایی با جایگاه اهل بیت )ع( در قرآن کریم
2ــ آشنایی با برخی از آیاتی که دربارهٔ اهل بیت )ع( در قرآن کریم آمده است.

روش تدریس

1ــ قرائت متن درس توسط دانش آموزان
2ــ توضیحات دربارهٔ اهل بیت )ع( و جایگاه آنان در قرآن و حدیث »ِانّی تاِرٌك فیکُُم الثَّـَقلَیِن«

3ــ قرائت آیات اشاره شده در متن درس
4ــ ترجمٔه آیات توسط دانش آموزان با کمک دبیر محترم

پیرمرد شامی و امام سجاد علیه السالم
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نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

1ــ بی توجهی به جایگاه اهل بیت )ع( چه آثاری در صدر اسالم و پس از آن به جا نهاد؟
2ــ استخراج آیات دیگری دربارٔه اهل بیت )ع( 

پیام قرآنی

1ــ قرائت آیات و عبارات قرآنی توسط دانش آموزان
2ــ ترجمٔه آیات و عبارات توسط دانش آموزان با راهنمایی دبیر محترم

3ــ جمع خوانی آیات و عبارات قرآنی در کالس و حفظ آنها توسط افراد عالقه مند

فعالیت تکمیلی

دبیر محترم می تواند با استفاده از فهرست موضوعی تفسیر نمونه و مراجعه به واژگان اهل بیت )ع(، 
در کالس  را،  السالم  علیهم  بیت  اهل  به  مربوط  آیات  از  برخی  فاطمه )س(،  و  )ع(  علی  ِذی الُقربٰی، 

استخراج کرده و دربارٔه آنها گفت وگو کند.
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تذکرات خاص قرائت:
اتصاالت  و  ناخوانا  حروف  به  توجه  1ــ 
آن، به ویژه موارد پی درپی و اتصال سطرها، مانند:

ِن افَتریٰ َعلَی اللِّٰه الَکِذَب   ِممَّ
َواللُّٰه الیَهِدی الَقوَم الظّٰالمیَن

عالمت  فاقد  جمله های  تشخیص  2ــ 
وقف، جمعاً 46 مورد.

مشخص کردن 18 جمله که با »َو« 2 جمله 
که با »فَـ « و 2 جمله که با »کَما« آغاز می شود. 

»ِاذا،  با  که  جمله هایی  کردن  مشخص 
َُّهم،  کَاَن َان،  ِلَم،  َقد،  تَـَتَولَّوا،  ال  یَفَتریَنه و،  َعلٰی، 
یَأتی، اسُمه و، قالوا،  قًا،  ِانّی، ُمَصِدّ یٰـَقوِم، َازاَغ، 
تَجری،  ِان،  ِباَمواِلکُم،  تُنجیکُم،  َهل،  ِلُیظِهَره و، 

فی، کونوا، َمن« آغاز می شود.
3ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسه آنها با حروف مشابه، مانند:

ا  َصفًّ
ٰ
تلفظ سین و صاد، در: فی َسبیِله

تلفظ غین و قاف، در جمله: فَلَّما زاغۤوا َازاَغ اللُّٰه ُقلوبَُهم
تلفظ ذال و ز و ظا، در جمله: ٰذِلَک الَفوُز الَعظیُم

بَـًة تلفظ طا و ت، در کلمه: طَّیـِ
تُِحبّونَها تلفظ ح و هـ، در: ِمن تَحِتَها االَنٰهُر  

َو کََفَرت طاِۤئـَفٌة ـٔاَمَنت طاِۤئـَفةٌ  4ــ تبدیل ت به طا، در جمله های: ف
5  ــ تبدیل دال به ت، در جمله: َو َقد تَعلَموَن

6ــ تلفظ دقیق سه »ی« در کلمه: ِللَحواِریّــَن
7ــ مشخص کردن چهار مورد نازکی الم لفظ جالله و 17 مورد درشتی آن

روش تدریس ردس هشتم

جلسۀ  اول

ے
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تذکرات خاص مفاهیم:

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده
تُنجی )نجات، ُمنجی، ناجی(، تُؤِمنوَن )ایمان، مؤمن، امن، َامان، امنّیت، امانت، مأمون، َامین(، 
تُجاِهدوَن )ِجهاد، َجهد، ُمجاِهد، جاِهد، ُمجاهدت(، یَغِفُر )غافر، مغفور، غّفار، ُغفران، مغفرت، استغفار(، 

َمساِکن )مسکن، ساکن، تسکین، ِاسکان، ُمَسِکّن، مسکین، مساکین(.
فعالیت دوم ــ برخی از توضیحات:

1ــ در ترجمٔه عبارت اول پس از »تجارت« از حرف ربط »که« استفاده می شود )تجارتی که 
نجات می دهد شما را(

2ــ استفاده از فعل »است« در آخر ترجمٔه عبارت یازدهم.

٭   ٭   ٭
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تذکرات انس با قرآن در خانه

پنجم  عبارت  در  »کُم«  ضمیر  دو  هر  1ــ 
صورت  به  برمی گردد  جمله  فعل  فاعل  به  چون 

»تان« معنا می شود نه »شما«.
2ــ ترجمٔه کلمه به کلمٔه جمله اول عبارت 
شما  گناهان  شما  برای  »می آمرزد  می شود  ششم 

را«، یعنی: »می آمرزد گناهان شما را«.
3ــ »َمساِکَن طَـیِّـبَـًة« در عبارت نهم عطف 
»داخل  یعنی  است،  هفتم  عبارت  در  »َجّناٍت«  بر 
می کند شما را به باغ هایی که جاری است... و 

خانه های پاک در بهشت های جاودان«.
4ــ برخی عبارات سادٔه صفحٔه 552 قرآن 

کریم:
با دانستن معنای کلمات و ترکیب های »ِلما 

: آنچه در پیش من است، ِافَترٰی: دروغ بست، یُـدعٰی: خوانده می شود، یُریدوَن ِلُیطِفئوا:  بَیَن یَـَدیَّ
َِّدنا: پس کمک و یاری کردیم، فَاَصبَحوا ظاِهریَن: پس  می خواهند تا خاموش کنند، ُاخرٰی: دیگر، فَاَ  ی

پیروز شدند« تقریباً معنای همٔه آیات این صفحه از قرآن کریم روشن است.
5  ــ برخی پیام های قرآنی صفحه مذکور:

ــ 
ــ 
ــ
ــ 
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جلسۀ  دوم

تذکرات خاص قرائت:
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت آن، 

به ویژه موارد پی درپی و اتصال سطرها، مانند:
َو اذکُُروا اللّٰهَ        َو َذُروا البَیعَ         

لَهَواِن انَفّضۤوا
عالمت  فاقد  جمله های  تشخیص  2ــ 

وقف جمعاً 17 مورد.
 6 و  »َو«  با  که  جمله   5 کردن  مشخص 

جمله که با »فَـ « آغاز می شود.
»ِان،  با  که  جمله هایی  کردن  مشخص 
، تَسَمع« آغاز می شود. لََعلَّکُم، ِانَفّضۤوا، قالوا، ثُـمَّ

3ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسه 
آنها با حروف مشابه، مانند:

تلفظ عین و الف همزه، در:
 فَاسَعوا ِالیٰ        ساَۤء ما کانوا یَعَملوَن

تلفظ صاد و سین، در جمله: فََصّدوا َعن َسبیِل اللِّٰه
تلفظ ح و هـ، سین و صاد، در جمله: یَحَسبوَن کُـلَّ َصیَحٍة َعلَیِهم
4ــ تلفظ نون ساکن و تنوین در حرف بعد، نزد 22 حرف، مانند:

َخیٌر ِمَن          َو ِان یَقولوا  َخیٌر لَکُم ِان کُنُتم     ِمن فَضِل  ِمن یَومِ 
ُخُشٌب ُمَسنََّدةٌ

5  ــ مشخص کردن یک مورد نازکی الم لفظ جالله و 12 مورد درشتی آن
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
ُقضات(،  ِقضاوت،  قاضی،  )َقضٰی،  ُقِضَیت  باِئع(،  )ُمبایعة،  بَیع  ُمنادٰی(،  ُمنادی،  )نداء،  نوِدَی 

ِانَتِشروا )نشر، ناشر، منشور، انتشار(، تُفِلحوَن )فاَلح، ُمفِلح، ُمفِلحوَن، ُمفِلحیَن(.

٭   ٭   ٭
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تذکرات انس با قرآن در خانه

1ــ بعضی از عبارات سادٔه صفحٔه 555 
قرآن کریم:

 
 

   /  
2ــ پیام های قرآنی صفحه مذکور:

ــ 
عزت و سربلندی فقط برای خدا و برای پیامبر او و برای مؤمنان است.

ــ    
ــ 

 ای مؤمنان اموالتان و فرزندانتان، شما را از یاد خدا غافل نکند.
ــ 
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او خواهد آمد!

اهداف

1ــ آشنایی با دیدگاه قرآن کریم درباره سرنوشت نهایی تقابل حق و باطل
2ــ آشنایی با برخی از آیاتی که دربارٔه وعدٔه پیروزی نهایی حق بر باطل است.

3ــ پایداری در جبهٔه حق و امید به پیروزی آن
4ــ تالش در جهت شناخت امام زمان )عج( با استفاده از آیات قرآن کریم

روش تدریس

1ــ توضیحات اولیه دبیر درباره سرنوشت نهایی تقابل حق و باطل از دیدگاه قرآن کریم
2ــ توضیحات اولیه دبیر درباره امام زمان )عج(

3ــ توضیحات دبیر مبنی بر اینکه خداوند حق را به وسیله امام زمان )عج(، به طور کامل پیروز 
خواهد کرد.

4ــ توضیحات دبیر دربارٔه اینکه انقالب اسالمی مقدمه پیروزی مستضعفان بر مستکبران جهان 
است.
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نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

1ــ وعدٔه قرآن کریم مبنی بر پیروزی نهایی حق بر باطل، برای انسان ها به ویژه مسلمانان چه آثاری 
دارد؟

2ــ وظیفه ما در زمان غیبت حجت خدا چیست؟ و چگونه می توان منتظر واقعی بود؟
3ــ در قرآن کریم چه آیات دیگری دربارٔه پیروزی حق بر باطل و حکومت عدل جهانی وجود 

دارد؟

پیام قرآنی

1ــ قرائت آیات توسط دانش آموزان
2ــ ترجمٔه آیات توسط دانش آموزان با کمک دبیر محترم

3ــ جمع خوانی آیات در کالس و حفظ آنها توسط افراد عالقه مند

فعالیت تکمیلی

1ــ معرفی برخی از کتاب ها و مجالت درباره حضرت صاحب الزمان )عج( مانند مجلٔه »موعود«
و  )عج(  الزمان  صاحب  حضرت  دربارٔه  دانش آموزان،  توسط  مقاالت  یا  سخنرانی  ارائه  2ــ 

حکومت عدل جهانی 
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روش تدریس ردس نهم

جلسۀ  اول

تذکرات خاص قرائت:
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت آن، 

به ویژه موارد پی درپی و اتصال سطرها، مانند:
فَاتَُّقوا اللَّٰه              َواسَتغَنی اللُّٰه  

ِان تُـقِرُضوا اللَّٰه َما اسَتطَعُتم  
عالمت  فاقد  جمله های  تشخیص  2ــ 

وقف، جمعاً 36 مورد.
مشخص کردن 15 جمله که با »َو« و 9 جمله 
که با »فَـ « و 2 جمله که با »ٰخِلدیَن« آغاز می شود.

 ، مشخص کردن جمله هایی که با »لَـُتبَعثُنَّ
، َخیًرا،  ، تَجری، ُاولِٰئَك، ِااّل، یَهِد، ِانَّ ، یُـَکـّفرِ ثُـمَّ

یُـٰضِعفُه« آغاز می شود.
3ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسه 

آنها با حروف مشابه، مانند:
تلفظ سین و صاد، در جمله: فَاَحَسَن ُصَوَرکُم    َو ِبئَس الَمصیُر

 هُُم الُمفِلحوَن
ٰ
تلفظ هـ و ح، در جمله:       َو ا للُّٰه َغِنیٌّ َحمیٌد       ِمن تَحِتَها االَنٰهُر         ُشحَّ نَفِسه

ٰذِلَك الَفوُز الَعظیُم تلفظ ذال و ز و ظ، در جمله: َو الّنوِر الَّذۤی َانَزلنا 
تلفظ ت و طا، در جمله: َما اسَتطَعُتم

تلفظ الف همزه و عین، در جمله: َو َاطیعوا
4ــ تلفظ نون ساکن و تنوین در حرف بعد، نزد 22 حرف، مانند:

فَِمنکُم          َعلیٌم ِبذاِت            ِمن َقبُل           َابََشٌر یَهدونَنا  َشیٍء َقدیٌر  
ا لَکُم  َانَزلنا          َو َمن یُـؤِمن ِباللِّٰه        ِمن ُمصیبَـٍة      َعُدوًّ           َان لَن یُبَعثوا  

         َغفوٌر َرحیمٌ               َو َانِفقوا َخیًرا اِلَنُفِسکُم             َو َمن یوَق
5  ــ مشخص کردن 3 مورد نازکی الم لفظ جالله و 6 مورد درشتی آن.
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
یَجَعُل  ُمتَّقیَن(،  تقوا،  )ُمـتَّقی،  یَـتَّقی 
َمخَرج )خاِر  ج،  َجَعَل، جاعل، مجعول(،  )َجعل، 
حاِسب،  )ِحساب،  یَحَتِسُب  استخراج(،  ُخروج، 
)تََوکُّل،  یَـَتَوکَّل  ُمحاِسب(،  ُمحاسبه،  َمحسوب، 
)قاِدر،  َقدر  ُمَتَوِکّلیَن(،  ُمَتَوِکّل،  ِوکالَت،  َوکیل، 

ر، َقدیر(. َمقدور، تَـقدیر، ُمَقدَّ
فعالیت دوم:

یَـَتَوکَّل«  یَرُزقُه،  یَجَعل،  »یَـتَِّق،  افعال  1ــ 
بهتر است به صورت مضارع التزامی معنا شود، 
یعنی: تقوای خدا را پیشه کند، قرار دهد، روزی 

دهد به او، توکل کند.
اگر دانش آموزان این افعال را به صورت 

مضارع ِاخباری )قرار می دهد، توکل می کند و...( معنا کنند، غلط محسوب نمی شود و دانش آموزان 
با توجه به توانایی در زبان فارسی، معموالً این تفاوت را متوجه شده و صحیح معنا می کنند.

2ــ استفاده از حرف »را« پس از ترجمٔه ضمیر »  ـه  « در عبارت سوم و ششم فراموش نشود.

٭   ٭   ٭
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تذکرات انس با قرآن در خانه

1ــ برخی از کلمات آیه 11 سورٔه طالق 
را  آنها  معنای  دانش آموزان  است  ممکن  که 

ندانند:
یَـتلو: تالوت می کند، می خواند 

ترکیب  که  کنید  )توجه  روشن  ُمبَِیّناٍت: 
اٍت به صورت »آیات روشن خدا«  ءایاِت اللِّٰه ُمبَّینِ

ِلُیخِرَج: تا خارج کند ترجمه می شود(، 
َاحَسَن: نیکو کرد

2ــ برخی از پیام های قرآنی صفحه 557 
قرآن کریم:

ــ و َمن یؤِمُن باللّٰه یَهِد َقلبَه: و هرکس به 
خدا مؤمن باشد )خدا( قلبش را هدایت می کند.

ــ 
ــ 
ــ 
ــ 
ــ 
ــ 
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تذکرات خاص قرائت:
اتصاالت  و  ناخوانا  به حروف  توجه  1ــ 
سطرها،  اتصال  و  پی درپی  موارد  به ویژه  آن، 

ثُـمَّ ارِجِع البََصَر نیا  ماَۤء الدُّ نَّا  السَّ َـّ مانند: َزی
عالمت  فاقد  جمله های  تشخیص  2ــ 

وقف، جمعاً 17 مورد.
 2 و  »َو«  با  که  جمله   6 کردن  مشخص 

جمله که با »فَـ « آغاز می شود.
مشخص کردن جمله هایی که با »ِلـَیبلَُوکُم، 
َهل، یَـنَقِلب،َسِمعوا، َساَلَُهم، َالَم، ِان، ماکُّنا، لَُهم«

و  خاص،  حروف  صحیح  تلفظ  3ــ 
مقایسه آنها با حروف مشابه، مانند:

َاحَسُن  در:  عین،  و  همزه  الف  تلفظ 
َاو نَعِقُل َاعَتدنا  َعَماًل 

تلفظ ت و طا، در: َسبَع َسٰمٰوٍت ِطباقًا
عیِر فَُسحًقا اِلَصٰحِب السَّ تلفظ ث و صاد و سین، در: ثُـمَّ ارِجِع البََصرَ 

َو ِبئَس الَمصیٌر نیا ِبَمصابیحَ  ماَۤء الدُّ نَّا السَّ َـّ َزی
َالَـم یأِتکُم نَـذیٌر  ۤ َساَلَُهم َخَزنَـُتها تلفظ ز و ظا و ذال، در: تََمیَُّز ِمَن الَغیِظ 

4ــ تلفظ نون ساکن و تنوین در حرف بعد، نزد 22 حرف، مانند:
ٰیطیِن    َشهیًقا َو    ِمن َشیٍء   َضٰلٍل کَبیٍر  َشیٍء َقدیٌر   ِمن فُطوٍر   یَـنَقِلب   خاِسئًا َو    ُرجوًما ِللشَّ

عیِر     َمغِفَرةٌ َو َاجٌر کَبیٌر ِبَذنِبِهم    فَُسحًقا اِلَصٰحِب السَّ

جلسۀ  دوم
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
َموت )اموات: مردگان، َمِیّت: مرده(، یَبلو )بال: آزمایش، ُمبتال، ِابتالء(، کُّنا نَسَمُع )َسمع، سامع، 

مسموع، سمیع، استماع، ُمسَتِمع(، نَعِقُل )عقل، عاقل، معقول، تعقُّل، َعقیل(
فعالیت دوم ــ برخی از توضیحات:

1ــ در آخر ترجمٔه عبارت اول  فعل »است« و نیز در عبارت دوم حرف »را« فراموش نشود.
ـ « قبل از فعل مضارع به صورت »تا« معنا می شود و معموالً در این صورت فعل  2ــ حرف » ِل

مضارع نیز معنای التزامی دارد؛ ِلَیبلَُوکُم: تا بیازماید شما را
3ــ ترکیب چهارم به صورت »کدام شما« معنا می شود، که صحیح است. اما روان تر است که 

بگوییم »کدام از شما« یا »کدام یک از شما«
4ــ »ما« در ترکیب هشتم نافیه است، یعنی: نبودیم

٭   ٭   ٭
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تذکرات انس با قرآن در خانه

1ــ در عبارت هفتم بهتر است حرف »فی« به صورت »در میاِن« معنا شود.
2ــ برخی از عبارات سادٔه صفحٔه 563 قرآن کریم:

      

  

 
3ــ پیام قرآنی مربوط به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله:

و انَّك لََعلٰی ُخلٍُق َعظیم: و قطعاً تو از خلق و خویی بسیار بزرگ برخورداری.



308

اهداف

1ــ آشنایی با دیدگاه قرآن درباره ظلم ستیزی و نقش آموزه های دینی در حفظ استقالل و عزت 
امت اسالمی

2ــ عالقه مندی به استقالل جوامع اسالمی از سلطه کشورهای استعمارگر
3ــ تالش برای حفظ جامعه اسالمی از زورگویی های کشورهای سلطه جو

4ــ آشنایی با فرهنگ دفاع مقدس به عنوان بخشی از افتخارات تاریخ معاصر کشور عزیزمان 
ایران

روش تدریس

1ــ توضیحات دبیر دربارهٔ ارزش و اهمیت استقالل و تمامیت ارضی کشور و حفظ آن
2ــ توضیحات دبیر دربارهٔ هشت سال دفاع مقدس در دوران جنگ تحمیلی

هیهات مّنا الّذلة!
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او در  نوحه های حماسی  نقش  و  آهنگران«  معرفی »صادق  برای  دبیر  توضیحات مختصر  3ــ 
پیروزی رزمندگان اسالم

4ــ پخش نوحه »هیهات مّنا الّذله« در کالس

نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

1ــ چرا قرآن کریم بر حفظ استقالل مسلمانان تأکید دارد؟
2ــ در چه صورتی ممکن است استقالل و عزت مسلمانان در برابر سلطه کشورهای استعمارگر 

تضعیف شود؟
3ــ چگونه می توان استقالل و عزت مسلمانان را در برابر کشورهای استعمارگر حفظ کرد؟

پیام قرآنی

1ــ قرائت پیام های قرآنی
2ــ ترجمٔه آیات و عبارات به وسیله دانش آموزان با کمک دبیر محترم

3ــ جمع خوانی آیات و عبارات قرآنی در کالس و حفظ آنها توسط افراد عالقه مند

فعالیت تکمیلی

1ــ قرائت فرازهایی از سخنان امام خمینی و مقام معظم رهبری در کالس دربارٔه اهمیت حفظ 
استقالل کشور

2ــ معرفی برخی از کتاب های تألیف رزمندگان دربارٔه دفاع مقدس
3ــ بیان برخی از خاطرات رزمندگان در کالس توسط دانش آموزان



310

تذکرات خاص قرائت:
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت آن، به 

ویژه موارد پی درپی و اتصال سطرها، مانند:
َاِن اعبُُدوااللّٰهَ       َو اسَتکبَـُروااسِتکباًرا

وقف،  فاقد عالمت  تشخیص جمله های  2ــ 
جمعاً 35 مورد.

مشخص کردن 22 جمله که با »َو«، 2 جمله 
« آغاز می شود. که با »فَـ « و 2 جمله که با »َرِبّ

»ِانّا،َحّتٰی،  با  که  جمله هایی  کردن  مشخص 
َّه و،  َُّهم، تَرَهُقُهم، َان َانِذر، ِمن َقبِل، ِلَتغِفَر، َجَعلوا، ِان کَاَن

یُِضلّوا« آغاز می شود.
مقایسه  و  خاص،  حروف  صحیح  تلفظ  3ــ 

آنها با حروف مشابه، مانند:
فَُقلُت اسَتغِفروا ُاغِرقوا تلفظ قاف و غین، در: ِبَرّب ِ الَمٰشِرقِ َو الَمٰغِرِب 

َوال تَِزِد الظّالمیَن ِااّل َضلاًل تلفظ ز و ذ و ظا و ضاد، در: فََذرهُم یَخوضوا 
َو اسَتغَشوا ِثیابَُهم تلفظ ث و سین، در: ِمَن االَجداِث ِسراًعا  

َاِن اعبُـُدوا اللَّٰه     َو َاطیعوِن     َاعلَنُت تلفظ عین و الف همزه، در: َعذاٌب َالیٌم  
تلفظ صاد و سین، در: َو َاَصّروا َو اسَتکبَـُروا اسِتکباًرا

َخطیۤـئاِتِهم تلفظ ت و طا، در: َسبَع َسٰمٰوٍت ِطباقًا  
4  ــ تلفظ نون ساکن و تنوین در حرف بعد، نزد 22 حرف، مانند:

ِمن َقبِل َانـِذر   ِالٰی نُُصٍب یوِفضوَن   َخیًراِمنُهم  
ی َاَجٍل ُمَسمًّ ِمن ُذنوِبکُم  نَذیٌر ُمبیٌن    َان یَأِتـَیـُهم  

َمن لَم ُسبُـاًل ِفجاًجا  ِباَمـواٍل َو بَـنیَن   لَیاًل َو نَهاًرا  
فاِجًرا کَّفاًرا َمکًرا کُبّاًرا  

روش تدریس ردس دهم

جلسۀ  اول
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
َدخل(،  َدخیل،  ِادخال،  )داخل،  َدَخَل  َاخیر(،  آِخر،  )تَأخیر،  ُر  یُـَؤِخّ ُمنِذر(،  نذیر،  )ِانذار،  َانِذر 

التَِزد )ِزیاد، َمزید، زاِئد(
فعالیت دوم:

»به  صورت  به  هم  و  را«  »قومت  به صورت  هم  می تواند  دوم  عبارت  در  »َقوَمَك«  ترکیب  1ــ 
قومت« معنا شود.

ـ  « به کار می رود، اما این حرف در فارسی ترجمه نمی شود،  2ــ معموالً فعل »َغَفَر« با حرف » ِل
« نیز معنا  مانند: ِاغِفرلی: بیامرز من را؛ و نه: بیامرز برای من. در نتیجه در عبارت 11، ترکیب »ِلواِلَدیَّ

می شود: پدر و مادرم را.
٭   ٭   ٭
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تذکرات انس با قرآن در خانه

اللّٰه«  »َاَجَل  ترکیب  هشتم  عبارت  در  1ــ 
مهلتی است  منظور  مهلت خدا«؛  یا  »مدت  یعنی 

که خدا تعیین کرده است.
بدون  مذکر  اسم های  است  بهتر  2ــ 
توجه به مذکر بودن آنها معنا شوند، یعنی معموالً 
»ُمؤِمنیَن« را به صورت »مؤمنان« معنا می کنیم، نه 
از اسم مذکر، اسم  اگر پس  اما  »مردان مؤمن«. 
مؤنث نیز بیاید در این صورت مردان و زنان نیز 

معنا می شوند؛ مانند:
 :…

قطعاً مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان مؤمن
ـ  « در عبارت 10 معنا نمی شود بلکه اسمی  ـ  « در عبارت 11 نیز مانند دو حرف »  ِل 3ــ دو حرف »ِل
که این حرف بر سر آنها آمده است با حرف »را« ترجمه می شود؛ یعنی: و کسی را که ... و مردان و 

زنان مؤمن را.
4ــ برخی از عبارات ساده از صفحٔه 571 قرآن کریم:

آیه 16  /        /  
آیه 28     /    /     

5  ــ پیام قرآنی صفحه مذکور:
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تذکرات خاص قرائت:
اتصاالت  و  ناخوانا  به حروف  توجه  1ــ 
سطرها،  اتصال  و  پی درپی  موارد  ویژه  به  آن، 

مانند:
َو اذکُِراسَم َرِبَّك  ِمُّل   َُّهاالُمزَّ اَی ـۤ ٰ ی
سوَل        َاِوانُقص ُاوِلی النَّعَمِة        ِفرَعوُن الـرَّ

عالمت  فاقد  جمله های  تشخیص  2ــ 
وقف، جمعاً 13 مورد.

 2 و  »َو«  با  که  جمله   7 کردن  مشخص 
جمله که با »فَـ « آغاز می شود.

با »َاو، ال،  مشخص کردن جمله هایی که 
کَما، یَوًما« آغاز می شود.

3ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسه آنها با حروف مشابه، مانند:
تلفظ الف همزه و عین، سین و ث، در آیه: ِانّا َسنُلقی َعلَیَك َقواًل ثَقیاًل

سوَل تلفظ صاد و سین، در جمله: فَعصٰی ِفرعوُن الرَّ
ٍة تلفظ طا و ت، در: َو طَعاًما ذا ُغصَّ

4ــ تلفظ نون ساکن و تنوین در حرف بعد، نزد 22 حرف، مانند:
َانکااًل َو َجحیًما  َهجًرا َجمیاًل  َقواًل ثَقیاًل   َاِو انُقص  

َاخًذا َو بَیاًل  َرسواًل ٰشِهًدا  کَثیبًا َمهیاًل  ٍة  َو طَعاًما ذا ُغصَّ
فََمن شاَۤء اتََّخَذ

  ٰ
ُمنَفِطـٌر ِبه ِان کََفرتُم یَوًما یَجَعُل 

جلسۀ  دوم
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
چیزهای  َاثقال:  )ِثقل،  ثَقیل  )تَرتیل(،  َرِتّل  ُمسَتقیم(،  استقامت،  ُمقیم،  ِاقامة،  قاِئم،  )قاَم،  ُقم 
سنگین(، َسِبّـح )تَسبیح، ُسبحان(، طَویل )طول(، ُاذکُر )ِذکر، ذاکر، مذکور، تذکّر، متذکّر(، ِاتَِّخذ )َاخذ، 

ِاِتّخاذ، َمأَخذ(
فعالیت دوم:

1ــ ترجمٔه کلمٔه به کلمه عبارت اول می شود »برخیز شب را« یعنی »شب )از خواب( برخیز«
2ــ ضمیر »  ـه  « در عبارت سوم » آن  « معنا می شود.

٭   ٭   ٭
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تذکرات خاص انس با قرآن در خانه

1ــ منظور از آیه سوم و ابتدای آیه چهارم این است که نیمی از شب را بیدار شو، اگر خواستی 
از آن مقداری کم کن )یعنی کمتر از نصف بیدار باش( یا مقداری بر آن بیفزای )یعنی بیش از نصف 

بیدار باش(.
2ــ برخی از عبارات سادٔه صفحٔه 575 قرآن کریم:

   

     
3ــ دو پیام قرآنی از صفحات 574 و 575 دربارهٔ قرائت قرآن کریم و انس با آن:

ــ 
ــ 
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اهداف

1ــ آشنایی با آیه دعوت به سکوت و گوش دادن به قرآن کریم در هنگام تالوت
2ــ تقویت عالقه و توجه به رعایت آداب قرائت و استماع قرآن کریم

3ــ رعایت سکوت و گوش دادن به تالوت قرآن کریم

روش تدریس

1ــ توضیحات اولیه دبیر درباره دعوت قرآن کریم به استماع و گوش دادن به قرآن در هنگام 
تالوت

2ــ قرائت متن درس توسط دانش آموزان
3ــ قرائت آیه 204 سوره مبارکه اعراف

4ــ گفت وگو دربارٔه موضوع درس

از معلم زبان، آموختیم!
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نمونۀ سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

1ــ چرا معلم زبان در هنگام تالوت ساکت می شد و دانش آموزان را دعوت به این کار می کرد؟
2ــ فواید سکوت در هنگام تالوت قرآن کریم چیست؟

3ــ چرا قرآن کریم ما را به سکوت و گوش دادن به قرائت قرآن کریم، دعوت می کند؟

پیام قرآنی

1ــ قرائت آیٔه 204 سوره اعراف توسط دانش آموزان
2ــ ترجمٔه این آیه توسط دانش آموزان به کمک دبیر محترم

3ــ جمع خوانی آیه و حفظ آنها توسط افراد عالقه مند

فعالیت تکمیلی

خوب است دانش آموزان برخی از اشعاری که مرتبط با موضوع آداب قرائت و استماع قرآن 
کریم سروده شده است، شناسایی کرده و در کالس بخوانند.
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روش تدریس ردس یازدهم

جلسۀ  اول

تذکرات خاص قرائت:
1ــ توجه به حروف ناخوانا و اتصاالت آن، 
به ویژه موارد پی درپی و نیز در اتصال سطرها، مانند:

حٰمِن  َومابَیَنُهَما الـرَّ َعِن النَّبَاِ الَعظیِم 
ٰذِلَك الَیوُم الَحقُّ  

2ــ تشخیص جمله های فاقد عالمت وقف، 
جمعاً 10 مورد.

مشخص کردن 3 جمله که با »َو« و 4 جمله 
که با »فَـ « آغاز می شود.

مشخص کردن جمله هایی که با »َعطاًء، ِااّل، 
یَوم« آغاز می شود.

مقایسه  و  تلفظ صحیح حروف خاص،  3ــ 
آنها با حروف مشابه، مانند:

َاعنابًا الَعظیِم   تلفظ عین و الف همزه، در: َعمَّ یَـَتساَۤءلونَ         َعِن النَّبَاِ
َو انَزلنا ِمَن الُمعِصراِت ماًۤء ثَّجاًجا تلفظ ث و سین و صاد، در: ثُـمَّ کاَّل َسَیعلَمونَ 

َغرقًا تلفظ غین و قاف، در: َو َغّساقًا  
تلفظ ذال و ز، الف همزه و عین، در آیه: فَذوقوا فَلَن نَزیَدکُم ِااّل َعذابًا

تلفظ طا و ت، در آیه: َو الّناِشٰطِت نَشطًا
تلفظ ذال و ظا، الف همزه و عین، در آیه: َاِءذا کّنا ِعظاًما نَِخَرًة

ٰ َك َحدیُث موسٰی تلفظ هـ و ح، ث و سین، در آیه: َهل َات 
4ــ تلفظ نون ساکن و تنوین در حرف بعد، نزد 22 حرف، مانند:

َحبًّا َو نَباتًا مآًء ثَّجاًجا   ِسراًجا َوّهاًجا  َسبًعا ِشداًدا  
لَغًوا َو َجزاًۤء ِوفاقًا  َحمیًما َو َغّساقًا  یُـنـَفُخ  

عذابًا َقریبًا یَوَم یَـنظُُر الَمرءُ  َانَذرناکُم   فََمن شاَۤء اتََّخذَ  ِمن َرِبَّك  
َزجَرةٌ واِحَدةٌ ةٌ   ِاًذا کَـرَّ           ُقلوٌب یَوَمِئٍذ واِجَفةٌ 
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
لَم نَجَعل )َجَعَل، یَجَعُل، جاعل، َمجعول، 
َجعل(، ِمهاد )َمهد، تمهید(، َازواج )َزوج، تَزویج، 
روزی  شنبه،  روز  )َسبت:  ُسبات  ازدواج(، 
قرار  آرامش  زمان  و  تعطیل  را  آن  یهودیان  که 

می دهند(،  َمعاش )َمعیشت، عیش(

٭   ٭   ٭

تذکرات انس با قرآن در خانه

قرآن  از صفحٔه 581  عبارات ساده  1ــ 
کریم:

/آیه 24/آیه 26/  / 
آیه 38 / آیه 41 / آیه 44/  آیه 48/  آیه 50

2ــ پیام قرآنی مورد نظر از صفحه 584 
قرآن کریم

 

 )نازعات 40 و 41(
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تذکرات خاص قرائت:
اتصاالت  و  ناخوانا  به حروف  توجه  1ــ 

آن، به ویژه موارد پی درپی، مانند:
نیا   بَل تُٔوِثروَن الَحیٰوَة الدُّ
ُحِف االولٰی   لِفی الصُّ

بُـُه اللُّٰه الَعذاَب االَ  کبَـَر فَُیـَعـِذّ
2ــ تشخیص 4 جمله فاقد عالمت وقف 
َّما« آغاز می شود. که با »کَیَف« و جمله ای که با »ِان
و  خاص،  حروف  صحیح  تلفظ  3ــ 

مقایسه آنها با حروف مشابه، مانند:
آیه:  در  هـ،  و  ح  سین،  و  صاد  تلفظ 

ُصُحِف ِابٰرهیَم َو موسٰی
تلفظ عین و همزه، در ترکیب: َعیٍن ءاِنَیٍة

تلفظ طا و ت، در کلمه: ُسِطَحت
تلفظ سین و صاد، ت و طا، در آیه: لَسَت َعلَیِهم ِبُمَصیـِطٍر

تلفظ ث و سین، الف همزه و عین، ح و هـ، در آیه: ثُـمَّ َانَّ َعلَینا ِحسابَُهم
4ــ مشخص کردن یک مورد نازکی الم لفظ جالله و یک مورد درشتی آن

5  ــ تلفظ نون ساکن و تنوین در حرف بعد، نزد 22 حرف، مانند:
َوجوهٌ یَوَمِئٍذ          ِمن َضریٍع           ِمن جوٍع        َخیٌر َو َابقی  

َو َاکواٌب موضوَعةٌ          َعیٌن جاِریَـٌة ُسُرٌر مرفوَعٌة  

جلسۀ  دوم
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
یَـنظُروَن )نَظَر، ناظر، منظور، نَظیر، َانظار، 
خاِلق،  َخلََق،  )َخلق،  ُخِلَقت  تَناظُر(،  ُمناِظرة، 
َمرفوع،  راِفع،  )َرفیع،  ُرِفَعت  یَخلُُق(،  مخلوق، 
)نَصب،  نُِصبَت  تَرفیع(،  ُمرتََفع،  ِارتفاع،  َرفع، 
ُمَسطَّح،  )َسطح،  ُسِطَحت  منصوب(،  ناِصب، 

تَسطیح(

٭     ٭    ٭

تذکرات انس با قرآن در خانه

قرآن   587 صفحٔه  از  ساده  عبارات  1ــ 
کریم

 
 
 

سورٔه   6 تا   4 آیات   19 14و   ،13 آیات 
فین ُمطَِفّ

2ــ پیام مورد نظر از صفحٔه مذکور:

انفطار آیات 13و14
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اهداف

1ــ آشنایی با سرگذشت اسارت یکی از قهرمانان دوران دفاع مقدس
2ــ عالقه مندی به مطالعه آثار مربوط به دوران دفاع مقدس

3ــ معرفی الگوهای برتر به نوجوانان جهت همانندی با آنان به خصوص دختران نوجوان
4ــ سعی در الگوپذیری از قهرمان داستان کتاب در شرایط سخت زندگی

روش تدریس

1ــ توضیحات اولیه دبیر درباره دوران دفاع مقدس و نقش زنان در ایجاد این حماسه بزرگ
2ــ قرائت متن درس توسط دبیر برای دانش آموزان برای ایجاد جذابیت بیشتر

3ــ اجرای متن درس از طریق نمایشنامه به خصوص در مدارس دخترانه

نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

1ــ گفت وگو دربارٔه اینکه خانم معصومه آباد به چه منظوری به مناطق جنگی رفته بودند و در 
کجا به اسارت درآمدند؟

من زنده ام!
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2ــ خانم آباد در حال حاضر مشغول به چه کاری هستند و چگونه به عنوان یک زن موفق به 
جامعه خدمت می کنند؟

3ــ از زندگی و مجاهدت های خانم معصومه آباد چه درس هایی می توان گرفت؟

پیام قرآنی

1ــ قرائت آیٔه 23 سوره احزاب در کالس
2ــ ترجمٔه آیه توسط دانش آموزان با کمک دبیر محترم

3ــ جمع خوانی آیه در کالس و حفظ آن توسط دانش آموزان عالقه مند

فعالیت تکمیلی

1ــ کتاب »من زنده ام« خاطرات دوران اسارت خانم معصومه آباد تهیه و در کالس بخش هایی  
از آن خوانده شود.

2ــ معرفی کتاب به دانش آموزان
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تذکرات خاص قرائت:
اتصاالت  و  ناخوانا  به حروف  توجه  1ــ 

آن، به ویژه اتصال سطرها، مانند:
ِاِذ انبََعَث              ِاالَّ االَشَقی 
ِاالَّ ابِتغاَۤء َوَسُیَجنَّبَُها االَتَقی 

عالمت  فاقد  جملٔه  هفت  تشخیص  2ــ 
وقف که با »فَـ « آغاز شده است.

و  خاص،  حروف  صحیح  تلفظ  3ــ 
مقایسٔه آنها با حروف مشابه، مانند:

ٰ ها  تلفظ ح و هـ، در ترکیب: ُضحَ 
ـٰها طَح

تلفظ الف همزه و عین، در ترکیبات: 
ِانَّ َعلَینا   َاعطیٰ  ِانَّ َسعَیکُم 

ِاِذ  انبََعَث           عاِۤئاًل 
تلفظ ذال و ظا، در آیه: فَاَنَذرتَکُم ناًرا  تَلَظّٰی

تلفظ ضاد و ز، در آیه: َو َوَضعنا عنَك ِوزَرَك
تلفظ ذال و ضاد و ظا، در آیه: َالَّذۤی َانَقَض ظَهَرَك

َق ِبالُحسنٰی تلفظ صاد و سین، در آیه: َو َصدَّ
ـٰهاۤ بَت ثَموُد ِبطَغو تلفظ ذ و ث، ت و ط، در آیه: کَذَّ

4ــ مشخص کردن 4 مورد نازکی الم لفظ جالله و 2 مورد درشتی آن.
5  ــ تلفظ نون ساکن و تنوین در حرف بعد، نزد 22 حرف، مانند:

َمن بَِخَل         فَاَنَذرتُکُم ـٰها  ِاِذ انبََعَث       ِبَذنِبِهم  َمن َزکّـ َونَفٍس وَ 

روش تدریس ردس   دوازدهم

جلسۀ  اول
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
فُجور  ُملَهم(،  ُملِهم،  )ِالهام،  َالَهَم  َمبنّی(،  بانی،  ِبناء،  )بَـّناء،  بَـنٰی  پوسته(،  پرده،  )ِغشاء:  یَغشٰی 

)فاِجر، فُّجار(، َزکّٰی )تزکیه، َزِکـّی: انسان یا چیز پاک، َزکیَّه(

٭  ٭  ٭
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تذکرات انس با قرآن در خانه

شمس  سوره  در  »واو«  اولین  1ــ 
مِس( واو قسم است و به صورت »سوگند  )و  الشَّ
به ...« معنا می شود. »واو« ابتدای آیات بعد را 
می توان به صورت »سوگند به« یا »و« معنا کرد. 
عطف  »واو«  آیات  این  وسط  در  »واو«  ضمناً 

است.
2ــ خوب است بدانید که آیه نهم )َقد َافلََح 
ـٰها( جواب قسم و آیٔه دهم نیز عطف بر آیه  َمن َزکّ

نهم است.
3ــ سوره های جزء سی ام که با واو قسم 
به آن  شروع شده اند و ترجمه اولین کلمه ای که 

سوگند یاد شده است، عبارتند از:
البُروِج:  ماِء ذاِت  )َوالسَّ بروج  به حرکت درمی آیند(،  به شدت و سرعت  نازعات )فرشتگانی که 
سوگند به آسماِن دارای برج ها(، طارق )َوالَسماِۤء: سوگند به آسمان(، فجر )سوگند به سپیده دم(، شمس 
به  )سوگند  تین  آغاز روز(،  به روشنایی  )سوگند  به شب(، ُضحٰی  )سوگند  لَیل  به خورشید(،  )سوگند 

انجیر(، عادیات)سوگند به اسب های دونده(، َعصر )سوگند به عصر ــ دوران(
4ــ پیام قرآنی در سوره شمس که پاسخ قسم های ابتدای این سوره نیز است:

  ٭   
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تذکرات خاص قرائت:
اتصاالت  و  ناخوانا  حروف  به  توجه  1ــ 
پی درپی،  تشدیدهای  و  اتصاالت  ویژه  به  آن، 

مانند:
َو ِمن َشِرّ النَّّفاثِٰت ِفی الُعَقِد
ِمن َشِرّ الَوسواِس الَخّناِس

2ــ تشخیص جملٔه فاقد عالمت وقف که 
با »َو« آغاز شده است: َولَم یولَد

3ــ تلفظ صحیح حروف خاص، و مقایسٔه 
آنها با حروف مشابه، مانند:

تلفظ هـ و ح، در آیات: ُقل هُواللُّٰه َاَحدٌ 
َولَم یَکُن لَه و کُُفًوا َاَحٌد

تلفظ الف همزه و عین، در کلمه: َاعوُذ
تلفظ غین و قاف، در کلمه: غاِسٍق

تلفظ صاد و سین، در آیه: َالَّذی یَُوسِوُس فی ُصدوِر الّناِس
4ــ مشخص کردن 3 مورد نازکی الم لفظ جالله و 2 مورد درشتی آن.

5  ــ تلفظ نون ساکن در الم، در آیه: َولَم یَکُن لَه و کُُفًوا َاحٌد

و نون ساکن در شین، در ترکیب : ِمن َشِرّ

جلسۀ  دوم
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تذکرات خاص مفاهیم

فعالیت اول ــ کلمات هم خانواده:
َاعوُذ  تَکوین(،  کاِئن،  یَکوُن،  )کاَن،  یَکُن  لَم  تَولید(،  یَِلُد،  َمولود،  واِلد،  )َولََد،  یولَد  لَم  َو  یَِلد  لَم 

)استعاذه(، حاِسد )َحَسَد، َحَسد، ِحسادت، َحسود(، یُـَوسِوُس )َوسواس، وسوسه(
فعالیت دوم: 

1ــ »َاَحد« به معنای »یک، تک، کس، آن که دومی ندارد« است. در ترکیب پنجم یا آخرین آیٔه 
سورٔه توحید به صورت »هیچ کس« معنا می شود.

٭   ٭   ٭
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تذکرات انس با قرآن در خانه

1ــ ترجمه کلمه به کلمٔه آیٔه آخر سورٔه توحید می شود »و نیست برای او همتایی، هیچ کس« و یا 
به بیان روشن تر »هیچ کس )یا هیچ چیز( همتای او نیست«.

2ــ معنای برخی از کلمات و ترکیب های نسبتاً مشکل تر سوره های نام برده:
ُل: نازل می شود )ند(، الّروح:  سورٔه قدر: ما َادراَك: تو چه می دانی، َالِف َشهر: هزار ماه، تَـَنـزَّ
نام یکی از فرشتگان بزرگ و مقّرب الهی، َسالٌم ِهَی َحّتٰی َمطلَِع الَفجِر: سالمت و امن و امان است آن 

)شب( تا طلوع سپیده دم.
سورٔه زلزال: ُزلِزلَت: لرزانده شد )شود(، َاخَرَجت: خارج کرد، بیرون ریخت، َاثقال: بارهای 
ُث: بیان می کند،  سنگین، مالَها: چیست برای آن )چه اتفاقی برای آن ــ زمین ــ افتاده است(، تَُحِد ّ
َاوحٰی لَها: وحی کرد به آن، یَصُدُر: خارج می شود)ند(، َاشتاتًا: پراکنده و متفّرق، ِلـُیـَروا: تا ببینند، 

ِة: به سنگینی )اندازه( ذّره ای، یَـَره و: می بیند آن را ِمثقاَل َذرَّ
و  پراکنده  حشرات  و  پروانه ها  مانند  الَمبثوِث:  کوبنده،کَالَفراِش  )آن(  قاِرَعة:  قارعه:  سورٔه 
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ترازوها،  َمـوازین:  است.  ثَُقلَت: سنگین  زده شده،  رنگین  پشم  الَمنفوِش: مانند  کَالِعهِن  سرگردان، 
و هاِویَـٌة: پس جایگاه او در انتهای پرتگاهی 

 
ت: سبک است. فَاُمُّه عیَشٍة راِضَیٍة: زندگی خوشایند، َخفَّ

عمیق است، ماِهَیـة: چیست آن )پرتگاه عمیق(، حاِمَیـٌة: داغ و سوزان
سورٔه عصر: تَواَصوا: یکدیگر را توصیه و سفارش کردند )می کنند(

: پس نماز بگزار سورٔه کوثر: َاعطَیناَك: بخشیدیم به تو، کَوثَر: خیر کثیر )فراوان(، فََصِلّ
َوانَحر: »و دست هایت را هنگام تکبیر باال ببر« و یا »قربانی کن«، شاِنٔی: دشمن، 

َابَتر: مقطوع النسل، 
سورٔه کافرون: َوِبَّی دیِن: و برای من دین من است )دیِن = دینی(

سورٔه نَصر: َافواًجا: فوج فوج )گروه گروه(، فََسبِّح ِبَحمِد َرِبَّك: پس همراه با حمد پروردگارت 
)او را( تسبیح کن )هم خدا را از بدی ها پاک بدان و هم او را دارای همه خوبی ها و قابل ستودن بدان(، 

واسَتغِفرُه: و طلب آمرزش کن از او )خدا(، تَّواب: بسیار توبه پذیر و مهربان
٭   ٭   ٭
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عظمت آفرینش

اهداف

1ــ آشنایی نسبی دانش آموزان با عظمت جهان آفرینش
2ــ آشنایی دانش آموزان با برخی از آیات مربوط به فیزیک و اختر فیزیک در قرآن کریم

3ــ عالقه مندی دانش آموزان به کسب اطالعات بیشتر از خلقت آسمان ها و زمین

روش تدریس

قسمت  به  مربوط  مطالب  با  آن  ارتباط  و  درس  این  مطالب  دربارٔه  دبیر  اولیه  توضیحات  1ــ 
شناخت درس پنجم و ششم

2ــ قرائت متن درس توسط دانش آموزان
یا چیزی شبیه آن برده شوند بسیار مفید  به رصدخانه  3ــ چنانچه دانش آموزان در این درس 

خواهد بود.
از کارشناسان اختر فیزیک در کالس و توضیحات او،  4ــ در صورت امکان، حضور یکی 

می تواند بسیار جالب باشد.
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نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

دریاها،  مانند  آفرینش  جهان  شگفتی های  از  دیگر  برخی  دربارٔه  دانش آموزان  پژوهش  1ــ 
موجودات زنده و...

2ــ چه آیات دیگری در قرآن کریم دربارٔه آفرینش موجودات زنده و غیر زنده وجود دارد؟

پیام قرآنی

1ــ قرائت پیام قرآنی توسط دانش آموزان
2ــ ترجمٔه پیام قرآنی توسط دانش آموزان با کمک دبیر محترم

3ــ جمع خوانی آیات و حفظ برخی از آنها توسط دانش آموزان عالقه مند

فعالیت تکمیلی

معرفی مقاالت دکتر سید محمد حسین امیدیانی درباره قرآن کریم و نجوم به دانش آموزان جهت 
پژوهش و ارائـه گزارش در کالس
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نیایش دعای ختم قرآن

اهداف

1ــ آشنایی با برخی از قسمت های یکی از 
دعاهای ختم قرائت قرآن

آداب  انجام  و  نیایش  به  عالقه مندی  2ــ 
ختم قرائت قرآن

و  تربیتی  مضامین  به  توجه  و  عالقه  3ــ 
انسان ساز دعاها و مناجات

روش تدریس

1ــ قرائت متن نیایش توسط دانش آموزان
2ــ توضیحات واژگان و عبارات نیایش با 

پرسش از دانش آموزان
3ــ قرائت دبیر و جمع خوانی دانش آموزان

نمونه سؤاالت برای گفت وگو و پژوهش

1ــ چرا قبل از تالوت قرآن و یا در پایان آن خوب است که با خداوند نیایش کنیم؟
2ــ دربارهٔ شروع و ختم تالوت قرآن کریم چه دعاهای دیگری را می شناسید؟

3ــ معموالً چه مضامین و پیام های تربیتی و معرفتی در این گونه دعاها و نیایش ها آمده است؟

پیام قرآنی

1ــ قرائت، ترجمه و حفظ آیٔه 82 سورٔه ِاسراء

فعالیت تکمیلی

انتخاب و معرفی بخش هایی از سایر دعاهای آغاز و پایان تالوت قرآن کریم از صحیفه سجادیه و...
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بارم بندی آزمون های پایانی درس قرآن سال نهم

نکات ضروری مربوط به آزمون پایانی قرائت و مفاهیم، در بخش کلیات همین کتاب آمده است. 
پیش از مطالعه بارم بندی آزمون های پایانی به شرح زیر، یک بار دیگر آن مطالب را با دقت بخوانید.

آزمون قرائت )شفاهی(

پایانی نیم سال دومپایانی نیم سال اولیک پرسش قرائت
شهریور ماه

امتیازیک پرسش قرائت

7 نمرهاز دروس 1 تا 6-7 نمرهاز دروس 1 تا 3

-7 نمرهاز دروس 4 تا 6

از صفحات 483 تا 
537 قرآن کریم

-6 نمره

7 نمرهاز دروس 7 تا 712 نمره-از دروس 7 تا 9

7 نمره-از دروس 10 تا 12

از صفحات 538 تا 
604 قرآن کریم

از صفحات 483 تا 6 نمره-
604 قرآن کریم

6 نمره

20 نمره20 نمره20 نمرهجمع

توضیحات:
1ــ پرسش قرائت در هرگونه آزمون، شفاهی است.

2ــ هر پرسش قرائت شامل خواندن حدود 4 سطر از آیات صفحات قرآن دروس یا صفحات 
مذکور از قرآن کامل در جدول فوق است.

3ــ برای هر کلمٔه غلط خوانده شده، نیم نمره از امتیاز آن پرسش کسر می شود.
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آزمون مفاهیم )کتبی(

شهریور ماهپایانی نیم سال دومپایانی نیم سال اولشمارۀ درس پرسش از

1-2 نمره1 تا 3معنای کلمات

1-2 نمره4 تا 6

1/5-3 نمره1 تا 3معنای ترکیب ها

1/5-3 نمره4 تا 6

معنای جمالت و آیات 
)تمرین »ب« انس با 

قرآن در خانه(

2-4 نمره1 تا 3

2-4 نمره4 تا 6

الگوهای قواعد سادٔه 
قرآنی

1-1 نمره1 تا 3

1-1 نمره4 تا 6

-1 نمره-1 تا 6معنای کلمات

21 نمره-7 تا 9

21 نمره-10 تا 12

-2 نمره-1 تا 6معنای ترکیب ها

21/5 نمره-7 تا 9

21/5 نمره-10 تا 12

معنای جمالت و آیات 
)تمرین »ب« انس با 

قرآن در خانه(

-3 نمره-1 تا 6

32 نمره-7 تا 9

32 نمره-10 تا 12

20 نمره20 نمره20 نمرهجمع

تذکر مهم: نمره پایانی هر دانش آموز در هر نیم سال، معدل نمرٔه قرائت و مفاهیم او خواهد بود.


