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  ❈ ❈ 

دانش آموزان به این نکته که درک معنای اصلی ایات و  توجه

تفسیر آن کار هرکسی نیست و تنها کسانی از عهده ی این کار 

بر می آیند که از سوی خداوند به این علم و معرفت نائل شده 

 باشند.

بنابراین برای درک بهتر قرآن بایستی به آنان مراجعه نمود و 

 تعقل
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 معصوم نمی باشند. اینان کسانی جز اهل بیت و امامان

 ❈ ❈ ❈ 

توجه دادن به نعمت امامت و والیت است، چرا که بسیاری از 

نعمت بودن ایشان غافلند،در حالی که از بزرگترین نعمات الهی 

در حق بشر،نعمت نبوت و امامت است، نعمتی که باب بسیاری از 

 نعمات دیگر است. 

 ایمان

❈ ❈ ❈ ❈ 

عین حال محکم که در خصوص به این استدالل ساده و در 

اثبات امامت مطرح شده واقف باشند و آن این که خداوند 

همراه با نزول قرآن معلمی در کنار آن قرار داده است تا آیات 

را برای آنها بیان کند و در هر مسئله یا حادثه ای، وظیفه ی 

 مردم را در آن مسئله بر اساس قرآن بیان نماید.

 علم

 ❈  ❈ 
راهنمایی ها و دستورات خداوند به تعالیم پیامبران و در کتاب 

 امامان معصوم هم عمل نمایند.
 عمل

 ❈  ❈ 

بخش محوری تربیت هر فرد در دوران کودکی وی شکل می 

گیرد، به گونه ای که به عقیده روانشناسان، بخش قابل توجهی از 

پرونده شخصیتی هر انسانی در همان دوران کودکی بسته می 

 شود.

فردی در این دوران سرنوشت ساز تحت تربیت درست و  اگر

اصولی قرار گیرد، شخصیت معتقد و شایسته ای را دارا خواهد بود 

 مانند امام علی )ع(.

 اخالق
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سواالتی را که از قبل بصورت کتبی یا شفاهی در اختیار گروه ها قرار می دهم.)از 

 گروه ها می پرسم(

ارزشیابی 

 تشخیصی
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 قرائت حدیثی توسط یکی از شاگردان –حضور و غیاب  –سالم و احوال پرسی 

 معرفی درس: در این درس با مفهوم حدیث ثقلین آشنا می شویم.

 آشنایی با نقش و جایگاه امامان در تفسیر قرآن

 در روز قیامت در مورد چه نعمت هایی از ما سوال می پرسند؟

 ایجاد انگیزه
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 هر زمان و دوره ای دچار گمراهی و سرگردانی می شوند؟مردم چگونه در 

 فعالیت معلم فعالیت دانش آموز زمان

فرآیند 

یاددهی و 

 یادگیری 

31 

در عربی نشانه جمع است و یعنی « ین»-9

 دو چیز.

با کمک معلم به حدیث ثقلین اشاره می -2

کنند و همه گروه ها باهم حدیث ثقلین را 

 می خوانند.

گروه ها با همکاری اعضای خودشان -4

شروع به بحث و گفتگو می کنند.از آنها 

میخواهم هر اطالعات دیگری نسبت به 

 سوره دارند را بیان کنند.

 درباره ی سوره کوثر توضیح می دهند.-1

سرگروه ها به نمایندگی از اعضا گروه به -6

 سواالت پاسخ می دهند.

گوش  با دقت به توضیحات تکمیلی معلم-8

می دهند و سواالتی که مرتبط با درس 

 است را می پرسند.

گروه ها با همفکری هم فعالیت های -0

 درس را تکمیل می کنند.

 

بر روی تخته با خطی درشت کلمه -9

ثقلین را نوشتم و از دانش آموزان می 

خواهم پیرامون دو سوال من جواب 

 هایی را ارائه دهند.

 الف( ثقل به چه معناست؟

که آمده است چه معنایی « ین»ب( 

 دارد؟

جواب گروه ها را در کنار سوال می 

نویسم ثقل: در عربی به چیز گران قدر 

« ین»و سنگین و باارزش می گویند و 

 هم که نشانه جمع است.

خوب پس فهمیدید می خواهیم در -2

 مورد چه چیزی صحبت کنیم.

تصویر حدیث ثقلین را که از قبل -3

 روی تابلو می چسبانم.آماده کردم را 

در حدیث ثقلین به کتاب خدا و -4

اهل بیت اشاره شده، به نظر شما چرا 

پیامبر همراه کتاب خدا، اهل بیت را 

معرفی می کند، مگر کتاب خدا به 

 تنهایی کافی نیست؟

بعد از گفتگو و بحث در مورد سوال -1
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ایل صوتی سوره کوثر به همراه ف

 ترجمه پخش می کنم.

اردی که گفتید در ترجمه این مو-6

نیامده توجه دانش آموزان را به این 

نکته جلب می کنم که ترجمه تحت 

اللفظی قرآن به تنهایی نمی تواند به 

موضوعات یا شان نزول آیات و تفسیر 

این  اشاره کند.بعد پیامبر چه کسانی

 مسئولیت را برعهده گرفتند؟

با سواالت مطرح شده می توان -9

ه پاسخ ها را شنید و مرحله به مرحل

 دسته بندی کرد.

توضیحات تکمیلی برای هر سوال -8

 ارائه داده می شود.

 فعالیت های درس بررسی می شود.-0

1 
خالصه نکات مهم درس به صورت نموداری برای دانش آموزان نوشته و توضیح می 

 دهم.

خالصه درس 

 و نتیجه گیری

 گروه ها می پرسم.سواالت را بصورت تستی و جای خالی از  99
ارزشیابی 

 پایانی
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 خودت را امتحان کن را بنویسند، هفته آینده بررسی می شود.-9

 خواندن از روی درس و ذکر نکات مهم-2

 یک گروه تفسیر سوره تکاثر را برای هفته آینده در کالس قرائت کند.-3

 

 

تعیین تکلیف 

و فعالیت های 

 خارج از کالس

 

 معرفی منابع نور استاد قرائتیاستفاده از تفسیر  1

 پرسش و پاسخ و ارزشیابی درس
تکلیف جلسه 

 آینده
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