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 ی در روش تدریسنکات آموزشی کلّ

 .لغات جدید به صورت پرسش و پاسخ پرسیده شود (1

 .م خوانده و ترجمه شودو معلّ هابچّهتوسط  ،لغاتبررسی بعد از  ،جدید قرآنِ آیاتِ (2

 .تصحیح و امتیاز داده شود بچّه هاتوسط خود  درس،آیات  (3

 :که  شود دقّتها در بخش تمرین (4

 آیات درست کردن هگفته شود نه عربی بفارسی  یترجمه. 

 ترجمه شود هابچّهها توسط کلیه آیات داخل تمرین. 

  ها هتوسط خود بچّ( چه در کالس حل شده و چه در منزل)امتیاز هر تمرین
 .ثبت شود

 ِی مورد نظر هم در صفحه و آیه یشمارهپایانی هر درس،  در قسمت
 .گویی تشریحی نوشته شودخپاس

ی باید آن بیان می شود که مربّ... قرآنی یا عقیدتی یا اخالقی وکته در هر درس یک ن (5
 .بنویسند هابچّهگوید و ببا توضیح کامل  هابچّهقسمت را به کمک 

ی برای جلد ی دارد ولی بطور کلّسطح کالس و برآورد مربّ هسرعت تدریس بستگی ب (6
 .در نظر گرفته شود ی بایدتعداد جلسات بیشتر به بعد دوم

 1درس  اوّلجلد 
 توضیح مورد صفحه

15 11 

.  توان کلمه یا حرفی را اضافه یا کم کردداده شود که در ترجمه نمی تذکّر
اهلل تعالی »مهربان است بلکه باید گفت  وتوان گفت خداوند بسیار آمرزنده نمی

یعنی در عین حالی که بسیار آمرزنده است . «ی مهربان استبسیار آمرزنده
 نیز دقّت شود 14تمرین  11این نکته در صفحه ی . مهربان هم هست 

16 3 

دقّت شود که اسم خاص است و با مثال زدن از اسامی « اهلل»ی لغت در ترجمه
، باید بگوییم  کندنمیها در زبان عربی یا انگلیسی تغییر ی آنها که ترجمهبچّه

باشد نه ی دقیق آن خودش میکند و ترجمههم در ترجمه تغییر نمی« اهلل»
 .ی باید آن را تصحیح کندرویکرد کتاب در این مورد اشتباه است و مربّ .« خدا»
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 3و2 11
ها چند برای تقویت مهارت بچّه .دقّت شود« کم»و « ی»ی کلمات در ترجمه

مثل  .از بچّه ها پرسیده شود های آناضافه شود و ترجمه هااسم به اوّل آن
 ...و ( کتابکم)، ( کتابی)

 .باشدمی« معبود»نیست بلکه به معنای « خدا»به معنای « لهاِ»لغت  6 11

 .ی تمرین ابتدایی مقایسه شودی آیات ترجمه شود و با ترجمههمه 21تا16 21

 .ی جواب نوشته شود خیلی خوب استی آیهنام سوره و شمارهاگر  3تمرین  21

 .اشاره به دعای جوشن کبیر شود 4تمرین  21

 2درس  اوّلجلد 
 توضیح مورد صفحه

23 5 
در ترجمه، توضیح کامل داده  هستند؟« ولی»چه کسان دیگری از نظر قرآن 

به چه معناست و در آینده خواهیم گفت  «سرپرستی خدا»و « دوستی»شود که 
 .که چه کسان دیگری این مقام را از طرف خداوند خواهند داشت

24 2 
کامالً توضیح « دوست»و « سرپرست»معنای . دقّت شود« ولی»ی در ترجمه
 .است« صاحب اختیار»، « ولی»معنی دقیق  .داده شود

 .پرسیده شود هااسامی دیگری به این ضمایر چسبیده شود و معنای آن 3و1 25

25 1 
نیست و معنای « بود»دقّت شود که معنای آن تنها « کانَ»ی کلمه در ترجمه

باشد و در مورد صفات خدا هم می «آیندهتداوم از گذشته تا »یعنی « است»
 .نوعاً اینگونه است

 3درس  اوّلجلد 
 توضیح مورد صفحه

 .ح داده شودیآیات توض -بدون وقف-ی خواندن پیوسته در نحوه 5و1 31

31 1 

 «حمد جنسِ»به معنای معرفه نیست بلکه منظور ( الـ)    : «الحمد»معنای 
 .«خداستی سپاس برای همه»باشد که می
اگر در تاالر عروسی شما از خدمتکار به خاطر : توانید این مثال را بزنید می

کنید ، آیا این غذا را او به شما داده است؟ یا باید از صاحب ر پذیرایی تشکّ
ر کرد ؟ یعنی تمام سپاس ه تشکّدی تاالر را حساب کرمجلس که پول همه
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ی هم خداوند مالک همه مخصوص صاحب آن است بال تشبیه در اینجا نیز
 .کنیمر میهاست و ما به دستور خداوند از سایرین نیز تشکّسپاس

 4درس  اوّلجلد 
 توضیح مورد صفحه

31 1 

کسی که خداوند به او علم  داند و هر آنداده شود که غَیب را فقط خدا می تذکّر
 .د داده باشغیب را 

بیند و فقط او ی جلو را میهتمام جادّ ، کهبان در باالی کوهشخص دیده: مثال 
آن تنها  ،سیم خبر دهدرود و اگر با بیه میخبر دارد که چه کسی به سمت درّ

 .دانند خبردار شودتواند از غیبی که دیگران نمیسیم دارد میکسی که بی

31 11 
 23ی که در صفحه یداده شود که همان ولی و سرپرست و صاحب اختیار تذکّر

 ...اینجا دارد کامل می شود که بعد از خدا ، پیامبرش نیز ولی است و شدمطرح 

 .اسامی دیگری به این ضمیر چسبیده شود و معنای آن پرسیده شود 1 41

41 3 
دقیق است و « این است و جز این نیست»دقّت شود معنای « انّما»ی در ترجمه

 .معنای حصر می دهد

 5درس  اوّلجلد 
 توضیح مورد صفحه

41 5 
به این صورت که  .شودمعنا می« هُوَ»اتّفاقاً باید توضیح داده شود که 

 «.قوی عزیز است   اوهم  که پروردگار تو بدرستی»

41 6 
که  ،ی جاریهیعنی صدقه «معلوم در اموال حقِّ»تذکّر داده شود که منظور از 

 .جداگانه توضیح داده شود -هاد مالیج-تذکّر به خمس  .مستحب است

41 11 
که پیامبر اسالم از طرف خدا برای فهمیم می «جمیعاً»و « ناس»ی از دو کلمه

 .ها فرستاده شده است و پیامبرِ یک قوم خاص نیست تمامی انسان

41 1 
 ند وی فارسی یکساناین دو کلمه با هم در عربی متفاوت هستند امّا در ترجمه 

 توان توضیح دادراجع به قدرت و فصاحت عربی می
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 6درس  اوّلجلد 
 توضیح مورد صفحه

 8و4 55
یعنی در زبان عربی . است «تأکید مجدّد»معنا دارد و آن هم ( لَـ)شود که  دقّت

 آورده شده است برای تاکید بیشتر (لَـ)سپس  در ابتدای جمله و( إنَّ)تاکید برای 
 .شود، قطعاً معنی می (لَـ)در این موقع  .و بسیار هم زیاد است

55 1 
یعنی . ها و زمین بزرگتر از خلقت انسان است آسمان تداده شود که خلق تذکّر

داده شود که  تذکّرو نظم آنها  دقّتها و زمین و نیز به میزان و بزرگی آسمان
 .پیش بینی کرد دقّتفاقات صدها سال بعد را با توان اتّمی

 7درس  اوّلجلد 
 توضیح مورد صفحه

 «.ظالمان هستند  همانکافران  »یعنی . معنا دارد« هُم»دقّت شود که  2 63

 .دهدمی «نیست»معنای  بیاید« إلّا» ،« إن»لغت هر گاه بعد از دقّت شود  1 63

63 11 
 ی کامل آنترجمهبا سوره ی شوری  15ی هیآ.ها به قرآن رجوع داده شوندبچّه

فرد ی خودِت اعمال در قیامت بعهدهخوانده شود و توضیح داده شود که مسئولیّ
 (گناه این کار با من) :گفت که توان به دیگراناست و نمی

 (کتابش: ها تابُکِ) .ی آن روشن شوددقّت شود با مثال زدن ترجمه 6 65

61 13 

مهم این  چیست ؟ «اجرعظیم»و  «ۀمغفر»از نظر اخالقی توضیح داده شود که 

این لطف الهی که  .چه قدر باید عظیم باشد و «عظیم»فرماید که خدا می
 دهد و تذکّر باالییخداوند گناهان را بخشیده و تازه اجر بزرگ هم می

 8درس  اوّلجلد 
 توضیح مورد صفحه

81 13 
 .جود داردخداوند مراتب و درجاتی و داده شود که نزدِ توضیح

 .بینند تا عذاب و حسرت آنها نشودها را نمیها درجات باالییدر قیامت پایینی

81 16 
آن هرلحظه و ها هری انسانمعنای فقیر واقعی توضیح داده شود و اینکه همه

 .برقو نیاز به کارخانه محتاج به خداوند هستند بالتشبیه مانند المپ و نور
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هر مطلبی  ،که برای هرچه بهتر و شیواتر بیان شدن آیات الهی رودمیاز عزیزان این انتظار 

 به طور کتبی نوشته و به جلسه آموزش... رسد از شعر ، داستان وکه به ذهن دوستان می

 .ارائه دهند


