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فهرست



پیش از مطالعٔه كتاب، حتماً این قسمت را بخوانید.

سخنی با دبیران
همکاران عزیز، سالم بر شما

ابتدای هر درس  آیاتی از قرآن كریم و ترجمٔه آن، در  با قرائت قرآن كریم،  ُانس بیشتر دانش آموزان  برای  1ــ 
صحیح  آموزش  كه  آنجا  از  دارد.  اختصاص  قرائت  به  كالس  ابتدای  دقیقٔه   10 تدریس،  هنگام  در  است.  آمده 
قرائت در دوره های تحصیلی گذشته انجام شده و قواعد قرائت صحیح، آموزش داده شده است، انتظار می رود 
كه دانش آموزان بتوانند این قواعد را مراعات كنند و آیات را صحیح بخوانند. به همین جهت باید از دانش آموزان 

بخواهیم كه آیات هر درس را روز قبل، مرور و تمرین كنند و در فرصت كوتاه كالس، متن تمرین شده را بخوانند. 
2ــ این درس، وقتی نتیجه بخش خواهد بود كه عرصٔه حضور، فعالیت و خالقیت های فكری دانش آموزان باشد 
و به آنها شهامت اندیشیدن و ابتكار بدهد. میزان موفقیت ما در تدریس به میزان تفكر و اندیشه ورزی دانش آموزان 
را چندبار  كتاب  باشند  مجبور  دانش آموزان  كه  باشد  به گونه ای  نباید  ما  ارزشیابی  و  تدریس  دارد. روش  بستگی 
بخوانند و حفظ كنند. آن امتحان و آن ارزشیابی با اهداف این درس هماهنگ است كه امكان تحقیق، اظهارنظر 
انجام  این درس در دو بخش  نكات فوق، ارزشیابی  به  با توجه  برای دانش آموزان فراهم می كند.  و فكركردن را 

می گیرد.
بخش اول. ارزشیابی مستمر؛ شامل:

1ــ قرائت صحیح آیات شریفه: 4 نمره
2ــ انجام فعالیت های داخل درس )مانند تّدبر در قرآن، فعالیت کالسی و …( و پرسش از متن: 8 نمره

3ــ حضور فعال در فرایند تدریس و مشارکت در گفت وگوهای کالسی: 5 نمره
4ــ پاسخ به سؤال های بخش اندیشه و تحقیق: 3 نمره

توجه: 
انجام پیشنهادها، نگارش مقاالت تحقیقی و انجام كارهای هنری و ادبی تا دو نمره به معدل نمره مستمر اضافه 

می كند. 
بخش دوم. ارزشیابی پایانی:

ـ قرائت آیات.  این ارزشیابی در پایان هر نیم سال انجام می گیرد كه شامل دو بخش است: 1ــ آزمون كتبی؛ 2ـ
استوار  نه حفظ كردن،  فهمیدن،  یعنی،  آموزشی؛  محتوای  كلی  رویكرد  بر اساس  باید  سؤال ها  كتبی،  آزمون  در 
باشد. باید محورهای كلیدی و اصلی محتوای كتاب، محور آزمون باشد و از نكات حاشیه ای و فرعی نباید برای 

طرح سؤال استفاده شود.



آزمون كتبی، 16 نمره دارد. 4 نمره از ارزشیابی پایانی به قرائت صحیح دانش آموزان اختصاص دارد.
توجه: 

1ــ آیات ابتدای هر درس برای قرائت در كالس است و صرفاً در ارزشیابی مستمر و پایانی به صورت شفاهی 
از دانش آموزان پرسیده می شود و نباید هیچ گونه سؤالی در امتحانات كتبی و آزمون های ورودی دانشگاه ها از این 

آیات طراحی شود.
2ــ ترجمٔه آیاتی که در مقابل صفحٔه قرائت و قبل از شروع درس آمده، جزء محتوای آموزشی نیست و صرفاً 
به دانستن مفاهیم این آیات دارند، قرار داده شده است. از این قسمت در  جهت آشنایی دانش آموزانی كه تمایل 
آزمون ها، اعم از آزمون های كتبی در نظام آموزشی آموزش و پرورش و آزمون های ورودی دانشگاه ها، نباید سؤالی 

طرح شود.
3ــ قسمت های »بیشتر بدانیم« و»پاسخ سؤاالت شما« فقط برای توسعه اطالعات و كسب نمره تشویقی است 

و در امتحانات پایانی و آزمون های ورودی دانشگاه ها نباید از این قسمت ها سؤال طرح شود.
4ــ فعالیت هایی كه با عالمت  مشخص شده اند، فعالیت های واگرا هستند و فقط در زمان تدریس و ارزشیابی 
مستمر از آنها استفاده می شود و در امتحانات پایانی و آزمون های ورودی دانشگاه ها نباید سؤالی از آنها طرح شود.

5  ــ تمام قسمت هایی كه تحت عنوان »پیشنهاد«، »پاورقی ها« و »دانش تکمیلی« در كتاب آمده است، صرفاً 
جهت توسعه اطالعات است و در ارزشیابی پایانی و آزمون های ورودی دانشگاه ها نباید مورد سؤال قرار گیرد.

6  ــ به تناسب موضوعات درس ها، فیلم های کوتاهی   در سایت گروه درسی قرآن و معارف اسالمی قرارداده 
شده است. مشاهدهٔ فیلم ها به شما عزیزان توصیه می شود. چنانچه شما هم محتواهایی )فیلم، مقاله، کلیپ و ...( متناسب با 

موضوعات درسی دارید می توانید  با ارسال آن برای گروه، در افزایش کیفیت این بخش ما را یاری کنید.
7ــ آیاتی كه در درس ها ترجمه نشده اند آیاتی هستند كه در سال های پیشین معنا و مفهوم آنها به دانش آموزان 

آموزش داده شده است.
پایانی و آزمون ورودی  8  ــ فقط حفظ کردن آیات و روایاتی که با عالمت    مشخص شده برای آزمون 
دانشگاه ها ضروری است و می توان عین آن آیات و روایات و ترجمٔه آنها را از دانش آموزان پرسید. در سایر موارد، 

حفظ کردن عین آیات و روایات ضروری نیست، بلکه برداشت و استنباط از آنها اهمیت دارد.
بخش  در  و  کنید  مراجعه   quran-dept.talif.sch.ir آدرس  به  مؤلفان،  با  ارتباط  برای  می توانید  شما   

»پرسش و پاسخ« نظرات خود را بیان کنید.
از خداوند برایتان آرزوی بهترین ها را داریم.

گروه درسی قرآن و معارف اسالمی  


