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 مفاهیم قرآن جلد دوم نکات آموزشی در تدریس

 تذکّر داده شود که در این جلد، لغات بیشتر شده است و احتیاج به دقّت و تمرین بیشتری داریم. 
 د، در دو جلسه تدریس شو این جلد شود هر درسِپیشنهاد می. 

 های درسی در کالس با نظارت مربّی حل و رفع اشکال شودسعی کنیم تمرین. 

 تحقیقات جدّی گرفته شود و با امتیاز و جایزه همراه باشد. 

 1جلد دوم درس 
 توضیح مورد صفحه

 (.شود توجّهمفرد و جمع  به ی فارسیدر ترجمه) :شود که دقّتذیل صفحه  تذکّربه   8

8 4 
الهی غافل هستیم و  هایهم متاسّفانه از آیات و نشانهتوضیح داده شود که خود ما 

ها هبچّ .های خداوند را برشماریمآیات و نعمت .داریم توجّههای الهی کمتر به نعمت
 .کمک کنند نیز

 چیست؟ در تفاسیر« میزان»و  «کِتاب»، «بَیِّنات»تکلیف تحقیقی داده شود که منظور از  01 9

 2جلد دوم درس 
 توضیح مورد صفحه

 .ی جمع و مفرد کردن با تمرین سر کالس گفته شودبه نحوه تذکّر ،در جمع مؤنث  

01 9 
فرق دارند و ( هاها و بودائیپرستبت) مشرکینبا  کتاباهلتوضیح داده شود که 

 .(دهیمکامل توضیح می -کافر-ی احکام در جزوه).کنداحکام آنها نیز با هم فرق می

 پیامبران به عبادت خدا ذکر شده استدقّت شود که در این درس چندین بار دستور   

02 02 
توضیح داده شود که ممکن است از همسر، فرزند یا یکی از نزدیکانِ پیامبران، عملِ 

شود و همچنین تذکّر اینجا جواب خیلی از شبهات داده می. ناصحیحی سر بزند
 .اخالقی در مورد آثار همنشینی که باعث انحراف فرزند پیامبر شد، داده شود
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 3جلد دوم درس 
 توضیح مورد صفحه

09 0 
در تفاسیر منظور از ) .کامل داده شود توضیحِ (های قدرچنین شبهم)لیلۀ القدرمعنای 

 .(ی طاهره بیان شده است، صدیقه لیلۀ القدر

09 6 
باشد و تنها هم شود که قرآن برای تدبّر نیز هست که شاید هدف اصلی  توجّه

در ضمن اگر بر قلبی قفل باشد دیگر همین قرآن برای او  باشد نمیکافی قرائت آن 
 .قفل به قلب چیست ؟ تحقیق کنید ،حال. هم قابل استفاده نیست 

01 01 
که  2تمرین  09ی جالبی دارد که باید توضیح کامل داده شود همچنین صفحه نکته

شان یاهزندگی حرف در طولِ ها که نویسندگانهی مثال بزند برای بچّباید مربّ
 .شودمیعوض 

 4جلد دوم درس 
 توضیح مورد صفحه

 .گیریمما هیچ کس را با خدا نمی. خواستن شرک است« با خدا» : « مع» 2 40

و 40
40 

 
کند و این از باید بدانند که با عوض شدن گاهی یک حرکت، معنای کلمه تغییر می

 از: چه کسی ، مِن : مَن نیکی   ،   : خشکی ، بِرّ : بَرّ : های زبان عربی استدقّت

 (معنای قضا و قدر. )خداوند برای هر چیز قدر و اندازه قرار داده است( قدرًا )  8 40

40 01 

ی موجودات دارد و چند توضیح داده شود که آب چه نقش مهمّی در حیات همه
های شیمیایی آیا بدون آب از آب است و در واکنش( حَیّ)درصد بدن موجودات زنده 

 شود کاری کرد یا نه؟می
 هر چیزِ زنده را: است یعنی ( صفت)، ( حیءٍ)دقّت شود که « در کُلَّ شیءٍ حیءٍ»

44  
ها را با ها کمک بگیریم و معنای وزندقّت شود که از بچّه« هاتوضیح وزن»در 

 مثال  مثال  مثال. مثال به آنها آموزش دهیم 

 .توانیم جزای شرط را بگوییمنمی( نداریمشرط را )چون ابتدای آیه را نداریم  00 48
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 5جلد دوم درس 
 توضیح مورد صفحه

  
باشد که ...و ها ، حیوانات شروع این درس اگر با نمایش فیلم یا عکس از کهکشان

 . ای کوچک از عظمت خداست خیلی مناسب استنمایانگر گوشه

20  
که انگشت نشانه ، اینبا توضیح دادن . «نشانه»به معنای « آیت»و  «آیه»کلمه 

 .انگشت اشاره ئ است نه خودِکند و هدف، دیدنِ آن شدیگر اشاره میفقط به چیزِ

 .شونددر مدرسه تعدادی قبول و تعدادی مردود می: این مثال زده شود که 0 20

 .ماست تر از بدنِها عظیمکه کهکشان تخلق اشاره به عظمتِ 2 20

 «دارهدف» ، «باطل غیرِ» یعنی «حق»: بالحق  6 20

20 9 
چیست ؟و از خلقت خداوند در « اختالف روز و شب»توضیح داده شود که منظور از 

 .آسمان ها و زمین مثال زده شود که آیات و نشانه ها روشن شود
 .جا جانشین شدن شب و روز به جای یکدیگرو در این اختالف یعنی رفت و آمد

22 0 

و شنوایی خداوند با  بیناییتوضیح داده شود که « سمیع»و « بصیر»ی در ترجمه
احتیاج به «  شنیدن»و « دیدن»ما برای .ما فرق می کند« شنیدن»و « دیدن»نوع 

 .لوازم و اسباب داریم ولی خداوند نیازی به لوازم و اسباب ندارد

ه باشد ولی شاید فرد چشم داشت زیرا که دقیق نیست، معنی بینا .  بیننده: بصیر

 .چشمش بسته باشد و نبیند

28 6 
 «اَمَرَ»است نه  «کار»، « راَم»ی بکار رفته بسیار دقّت شود که کلمه

 .بلکه انتصاب خداوند است نیست یمشورت «نبی و ولی انتخابِ»در 
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 6 جلد دوم درس
 توضیح مورد صفحه

 .پرداخته شوددر این قسمت به مبحث اهمیّت نماز : « برپا داشتن نماز»  60

60 0 
 !ست؟ خیرهدر قرآن  «و یا زائد اضافه حرفِ»یعنی چه؟ آیا  «الم»گفته شود که 

 !یعنی قرآن احتیاج به معلّم دارد که پیامبر و ائمه باشند حروف مقطّعه،این 
 .باشددر آیات بعدی می« متّقین»توضیح 

 .چه به ما روزی شده است باید به دیگران بدهیماز آن 0 60

 .است« فَالح»ی تقوا نتیجه. گروه باال 6یعنی « لئکاو» 4 60

و 64
62 

 
خداوند ی یا توصیهکه به دستور « هرگونه بخشش مالی »به در اصطالح دینی« اتزک»

 .گفته شده.. و ( بدن)، ( علم)و این اصطالح برای گویند  شودمی هیا مستحب داد بواج

62  
که با به کار بردن قواعد یاد گرفته شده چقدر  ی جالبی آوردهنکته ،در ذیل صفحه

 .توانیم پیدا کنیموسعت لغت می

 (عالِم با عالَم)است یا اِعراب در عربی و فارسی فرق ترجمه در یک حرف   66
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 7جلد دوم درس 
 توضیح مورد صفحه

 قدیم4 62
 جدید2

که ما ی مخلوقاتی موجودات مرگ خواهند داشت حتّ یتوضیح داده شود که همه
 عث داریمقدرت خداست و سپس بَ دِکه همه در یَبینیم مانند فرشتگان یعنی ایننمی

66 01 
 .اندردهدهد در حالی که به ظاهر پیامبران مُبه مرسلین سالم میاکنون خداوند هم

گفته  (ثواب0دهندهجوابو  69گوینده)و ثواب آن ...(کوچک به بزرگ و)آداب ،بحث سالم کردن 
 .شود

66 9 
معنای بعث و از خاک برخاستن و معاد جسمانی توضیح داده شود که همین بدن 

 .و آن هم به یک باره زنده می شود و از خاک بلند می شود

 .کنیم خداستاسم خداست ولی به تنها کسی که سالم نمی: «سالم»  66

 .ها تجزیه شوندتمرین  80

 .باشدمی یدکتا «ل» ترجمه بخاطر تفاوتترجمه نیست و همچنین در دارد که "و"شود دقّت 09 80

84 4 
نکته ی جالبی دارد که از بچه ها بخواهید بدون رجوع به جواب که ص  4تمرین 

البتّه در تفاسیر ) .است جواب دهند( کتاب قدیم2آیه  62) (کتاب جدید8آیه  66)
 .(تفسیر شده استی طاهره رحمت خدا به امیرالمؤمنین و صدیقهوفضل 

 8جلد دوم درس 
 توضیح مورد صفحه

 کنیمرا روشن «هدایت بدست خداست»ذیل صفحه مهم است در ضمن معنای  تذکّر 6 90

 (گزینش از میان چند نفر)خلیفه ، انتصاب و جعل الهی است نه انتخاب  4 94

92 02 
هر دو دستور داده شده است و شیطان گول  مخفیانهو  علنی شود که انفاقِ توجّه

 منظور مراسم گل ریزان و غیره است. ند که بخاطر ریا در علنی پول ندهنز

 .گویدمیرا آنهر که بخواهد  و به داندها وزمین که خداوند میغیب آسمان تذکّر 09 96

  
و  گفته شودل ه جلد اوّبیبه بعد و تمرین ش 96راجع به فهرست کلمات در ص  تذکّر

 .در کالس از چند نفر پرسیده شود
رود که برای هرچه بهتر و شیواتر بیان شدن آیات الهی، هر مطلبی که به از عزیزان این انتظار می

 .به طور کتبی نوشته و به جلسه آموزش ارائه دهند... رسد از شعر ، داستان وذهن دوستان می


