ت٘ ٝاْ خذا
تذریس ٍ٘ار ٜی 10

ارسضیاتی اس ٍ٘ار ٜی :9
ٕٞاٖ عٛر وٌ ٝفتیٓ ٞذف اس ارسضیاتی اس درس لثُ تزعزف وزدٖ ٘ماط ضؼف  ٚلٛت خٛدٖٔٛ
دا٘ص آٔٛس است .و ٝاٌز ٚضؼیت خٛب تٛد ٚارد تذریس درس تؼذ ضٛیٓ.
پزسص در تار ٜی ٍ٘ار ٜی ٕٞ ٚ 9چٙیٗ تخص وزدٖ ٚصذاوطی .
سٛاَ درتار ٜی وّٕات  ٓٞآغاس  ٓٞ ٚپایاٖ  ،تخص  ٚصذا وطی وّٕات
تٙٔ ٝظٛر ضٙاخت اجشای وّٕ ٚ ٝتمٛیت أال ٘ٛیسی در آیٙذ. ٜ
– ٔسجذ ٔحُ ا٘جاْ چ ٝوار ٞایی است ؟
– ٔزاحُ ا٘جاْ ٚض ٛچٍ ٝ٘ٛاست ؟
٘اْ  3وّٕ ٝرا تٍ ٛو ٝصذای اِٚطاٖ ( سـ) تاضذ ؟.
( سثشی – سیة سٔیٙی – سیٕاٖ  -سجاد ) ت ٝایٗ وّٕات  ٓٞآغاس ٔی ٌٛیٙذ.
وّٕاتی را تٍ ٛو ٝصذای آخزضاٖ ( اِ ) تاضذ؟
( خا٘ - ٝوٛس – ٜال٘ - ٝآساد ) ٜت ٝایٗ وّٕات  ٓٞپایاٖ ٔی ٌٛیٙذ.
ٔٙثز را تخص وٗ  ،سپس صذاٞای آٖ را تىص .
ٔٙثز ــــــــــــــــــــ» َٔٙـ  +تَز *

( ٔؼّٓ ) ٚ

صذاوطی { َٔـٙـ ـــــ» ٔـ  +ـَ ٘ +ـ } { تَز ـــــ» تـ  +ـَ  +ر }
چٙذ ٔٛرد پزسص  ٚپاسخ فٛق را جٟت ٕ٘ ٝ٘ٛآٚردْ .
ضٕا تایذ ٔٛارد تیص تز ٔ ٚتٛٙع تزی را در ٘ظز داضت ٝتاضیذ.
لثال تىزار وزد ٜاْ لغؼا تایذ اس فؼاِیت ٞای تثیٗ  ٚتٍ، ٛ
ٌٛش وٗ  ٚتٍ ، ٛت ٝدٚستا٘ت تٍ ٓٞ ...ٚ ٛارسضیاتی تؼُٕ آٚریذ .
اٞذاف درس ( ٍ٘ار ٜی :) 10
 1آضٙایی تا ػیذ ٘ٛرٚس
 2آضٙایی تا آداب  ٚرسٔ ْٛزدْ ایزاٖ
 3آضٙایی تا إٞیت ٘مص پذرتشري ٔ ٚادرتشري در خا٘ٛادٜ
 4ایجاد ػالل ٝت ٝدیذ  ٚتاسدیذ
 5تٛا٘ایی رسٓ خغٛط ٔٙحٙی در  ٕٔٝٞجٟات
 6تٛا٘ایی تّفظ وّیذ ٚاصٞ ٜای سیز ،سثش ،ٜػیذ ...ٚ
ٔفاٞیٓ ٞ ,ذف ٞا ٟٔ ٚارت ٞای ٍ٘ار ٜی 10
 – 1ت ٝتٙاسة سٗ خٛد ػیذ ٘ٛرٚس را ٔی ضٙاسذ .
 – 2تخطی اس آداب  ٚرسٔ ْٛزدْ ایزاٖ را در ػیذ ٘ٛرٚس تیاٖ ٔی وٙذ .
ٞ – 3فت سیٗ را ٘اْ ٔی تزد .
 – 4ػال ٜٚتز ٞفت سیٗ  ،چیش ٞای دیٍزی و ٝتز سز
سفز ٜلزار ٔی ٌیزد تیاٖ ٔی وٙذ. .
ِ – 5حظ ٝی تحٛیُ ساَ تز سز سفز ٜرا ضزح ٔی دٞذ .
 – 6درتار ٜی ػیذی دادٖ  ٚػیذی ٌزفتٗ تٛضیح ٔی دٞذ .
 – 7اس سٙت دیذٚتاسدیذ ت ٝػٛٙاٖ ٕٟٔتزیٗ آییٗ در ایاْ ػیذ ٘اْ ٔی تزد .
 – 8آداب  ٚآییٗ ٔؼاضزت را در ٕٟٔا٘ی ٞا رػایت ٔی وٙذ .
 – 9ا ٚاس خذا ت ٝخاعز  ٕٝٞی ٘ؼٕت ٞایص سپاسٍشاری ٔی وٙذ .
٘ – 10ىات تٟذاضتی را در ٔصزف تٙمالت  ٚضیزیٙی رػایت ٔی وٙذ.
ٛٔ – 11لغ خزیذ ِثاس ِٛ ٚاسْ ػیذ ت ٝفىز ٔستٕٙذاٖ  ٚفمیزاٖ است.
 – 12پذر تشري ٔ ٚادر تشري ٞا را تسیار دٚست د ار٘ذ
 ٚت ٝآٖ ٞا احتزاْ ٔی ٌذار٘ذ .
 – 13آٖ ٞا ادب  ٚاحتزاْ را ٘سثت ت ( ٕٝٞ ٝتشري  ٚوٛچه)
اتزاس ٔی دار٘ذ .
تذریس درس

تذارن ی ٝسفز ٜی ٞفت سیٗ رٚی ٔیش  ،تذریس را جذاب  ٚت٘ ٝطاط وٛدوا٘ ٝی آٖ ٞا ٌزٔی ٔی تخطذ.
وار ٌزٞٚی :
 ٞزیه اس دا٘ص آٔٛساٖ درتار ٜٔآ٘چ ٝدر تصٛیز ٔی تیٙٙذ ،فىز ٔی وٙٙذ. دا٘ص آٔٛساٖ ٞز ٌز ٜٚدرتار ٜٔآ٘چ ٝدر تصٛیز ٔی تیٙٙذ ،تا ٌ ٓٞفت ٔ ٌٛٚی وٙٙذ. تا تٛج ٝت٘ ٝظز ٔؼّٕٓ٘ ،ایٙذ ٜای اس ٌز ٜٚیا  ٕٔٝٞاػضای ٌزٜٚٞزچ ٝرا در تصٛیز ٔی تیٙٙذ ،تیاٖ ٔی وٙٙذ.
 ٔؼّٓ تا تٛج ٝت ٝاٞذاف ایٗ ٍ٘ار ،ٜدا٘ص آٔٛساٖ راٞذایت وزد ٚ ٜاضىاالت تّفظی آٟ٘ا راتزعزف ٔی وٙذ.
او: ٖٛٙ
تصٛیز ٍ٘ار ٜی  10را ٔماتُ دیذٌاٖ وٛدن لزار ٔی دٞیٓ .
یا تٛج ٝآٖ ٞا را ت ٝسفز ٜی ٞفت سیٗ رٚی ٔیش جّة ٔی وٙیٓ.
سٛاالت تایذ ٔا را ت ٝاٞذاف ٔ ٚفاٞیٓ تاال ٘شدیه وٙذ .
 – 1تصٛیز ضٕا را ت ٝیاد چٔ ٝی ا٘ذاسد؟ جطٗ ػیذ ٘ٛرٚس
 – 2ػیذ ٘ٛرٚس چ ٝرٚسی است ؟
ٔٛلؼی و ٝساَ تحٛیُ ٔی ضٛد.
ٚلتی و ٝساَ ؤ ٟٝٙی رٚد  ٚساَ جذیذ ٔی آیذ.
 – 3لثُ اس فزارسیذٖ ساَ ٘ ٛچ ٝوارٞایی صٛرت ٔی ٌیزد ؟
خزیذٖ ِثاس  ٚوفص  ٛ٘ ،وزدٖ تزخی اس ِٛاسْ خا٘، ٝ
خزیذ ضیزیٙی یا خزیذ ِٛاسْ ٛٔ ٚاد ضیزیٙی تزای تٟی ٝی
ضیزیٙی خاٍ٘ی  ،پاویشٌی ٔحیظ خا٘ ٚ ٝوار  ،تٟی ٝی ٚسایُ
ٛٔ ٚاد سفز ٜی ٞفت سیٗ  ،خزیذ ٔاٞی ضة ػیذ ...ٚ
 – 4آیا  ٕٝٞلادر ت ٝخزیذ ضة ػیذ ٞستٙذ ؟ چ ٝتایذ وزد؟
خیز  ،فمیزاٖ ٔ ٚستٕٙذاٖ لادر ت ٝخزیذ ٕ٘ی تاضٙذ.
تایذ ٘یاسٔٙذا٘ی را ؤ ٝی ضٙاسیٓ وٕه وٙیٓ .
٘ثایذ ِثاس ٞای سیاد ٌزا٘میٕت تخزیٓ ...ٚ
ٞ – 5فت سیٗ چیست ؟
٘اْ ٞفت چیش و ٝاِٚطاٖ ( س ) تاضذ .
اِثتٞ ٝز چیش و ٝاِٚط( ٖٛس) تاضذ ٘ٝ
ٔؼٕٛال ( سیة  ،سٙجذ  ،سثش ، ٜسیز ،
سى ، ٝسٕ ، ٛٙسزو ) ٝاست و ٝسز سفز ٜلزار ٔی ٌیزد .

 – 6غیز اس ٞفت سیٗ چ ٝچیشٞای دیٍزی تز سز سفز ٜی ٞفت سیٗ لزار ٔی ٌیزد ؟
لزآٖ  ،آی ٚ ٝٙضٕؼذاٖ ٔ ،اٞی لزٔش  ٚضیزیٙی  ،تخٓ ٔزؽ ٞای رً٘ وزد...ٚ ٜ
ٔ – 7زاسٓ ِحظ ٝی تحٛیُ ساَ چٍ ٝ٘ٛاست؟
چطٕأٔ ٛ٘ٛی تٙذیٓ  ،دػا ٔی وٙیٓ  ٚاس خذای خٛب
ت ٝخاعز ٘ؼٕت ٞایص تطىز ٔی وٙیٓ.
تؼذ اس اػالْ تحٛیُ ساَ پذر تشري لزآٖ  ٚدػای ساَ تحٛیُ رأی خٛا٘ذ .
پذر تشري اس الی لزآٖ ػیذی ٔا را ( تچٞ ٝا ) ٔی دٞذ.
ٔا رٚی پذر تشري ٔ ٚادر تشري ٕٞ ٚچٙیٗ پذر ٔ ٚادر را ٔی تٛسیٓ .
 – 8چ ٝوسا٘ی ت ٝضٕا ػیذی ٔی دٙٞذ ؟
پذر تشري ٔ ،ادر تشري  ،پذر ٔ ٚادر  ،دایی  ،ػٕ ، ٝػٕ ، ٛخاِ... ٚ ٝ
 – 9ػیذی ٞات ٖٛر ٚچٔ ٝی وٙیذ ؟
جٕغ ٔی وٙیٓ تؼذ ٔأاٖ  ٚتاتا تزأ ٖٛی ٝچیش خٛب ٔی خزٖ .
 – 10در ع َٛایاْ ػیذ چ ٝوارٞایی صٛرت ٔی ٌیزد ؟
دیذار اس الٛاْ  ٚخٛیطاٖ ٔ ،سافزت  ،تاسدیذ اس تیٕارستاٖ ٞا ...ٚ
 – 11اٌ ٝتا وسی لٟز تاضیذ چی ! ٔیزیٗ خ٘ٛط ٖٛ؟
در ایاْ ػیذ  ٕٝٞتا ٓٞآضتی ٔی وٙٙذ .
ا٘ٚایی  ٓٞو ٝتا  ٓٞلٟز٘ذ آضتی ٔی دیٓ .
 – 12در استفاد ٜاس خٛراوی ٞای ایاْ ػیذ چ٘ ٝىاتی را تایذ رػایت وزد ؟
ٔصزف سیاد ضیزیٙی جات تزای سالٔتی ٔضز است .
در خٛردٖ تٙمالت سیاد ٜرٚی ٘ىٙیٓ.
در ایٗ ایاْ تؼذاد دفؼا ت ٔسٛان وزدٖ د٘ذاٖ ٞا را افشایص دٞیٓ.
– 13چ ٝچیش ایاْ ػیذ را تیص تز اس  ٕٝٞدٚست داریذ ؟
ػیذی ٌزفت ٔ ،سافزت رفت  ،دیذ ٚتاسدیذ ایاْ ػیذ ،
خٛردٖ تٙمالت  ٚضیزیٙی ٞای فزاٚاٖ  ،پٛضیذٖ ِثاس ٞای ٘... ٚ ٛ
ٔغاتمت تصٛیز تا ٚاص ٚ ٜتیاٖ ضفاٞی

ٞذف اصّی ایٗ لسٕت ٔغاتمت تصٛیز تا ٚاص ٜت ٝعٛر غیز ٔستمیٓ ،رفغ اضىاالت تّفظی،تمٛیت تیاٖ ضفاٞی  ٚتصٛیزی
است .تٙاتزایٗ آٔٛسٌار تایذ دلت وٙذ وٞ ٝزٌش تٚ ٝاص ٜٔسیز تصٛیزٞای وٛچه تأویذ ٘ىٙذٞ .زچٙذ دا٘ص آٔٛس
٘اخٛدآٌأ ٜیاٖ تصٛیز  ٚضىُ خغی ،ارتثاط ایجاد ٔی وٙذ.
تصاٚیز ٔٛجٛد در سیز ٍ٘ار:ٜ
سثش ٜسیز سىّ ٝسزو ٝسٕ ٛٙسیة سٙجذ لزآٖ
تصاٚیزی و ٓٞ ٝپایاٖ ٞستٙذ وذأٙذ؟ ( صذای آخزضٔ ٖٛثُ  ٓٞاست ) ؟
{ سثش ، ٜسىّ ، ٝسزو ، ٝصذای آخزض ٖٛچیٝ؟ ( اِ )}
وذاْ تصاٚیز  ٓٞآغاس٘ذ ( صذای اِٚطٔ ٖٛا٘ٙذ  ٓٞاست ) ؟
{<< سثش ،ٜسیز ،سىّ ، ٝسزو ، ٝسٕ ، ٛٙسیة ،سٙجذ >> ،
صذای اِٚطاٖ چیٝ؟ ( سـ ) }
صذای ا ( َٚلزآٖ ) چیست ؟ (لـ)
چٙذ وّٕ ٝتٍ ٛو ٝصذای اِٚط ( ٖٛلـ ) تاض ٝ؟
لٛری  ،لاتّٕ ، ٝلٙذ ...ٚ
صذای ا َٚوّٕ ٝی سٕ ٛٙچیست ؟ (سـ )
چٙذ وّٕ ٝتٍ ٛصذای اِٚط ( ٖٛسـ ) تاضذ ؟
( غیز اس سفز ٜی ٞفت سیٗ ) ساالد  ،سزتاس  ،سزسز... ٚ ٜ
صذای آخز وّٕ ٝی ( سٙجذ ) چیست؟ ( د )
چٙذ وّٕ ٝتٍ ٛو ٝصذای آخزض ( ٖٛد ) تاضذ ؟ آرد ٔ ،ذاد  ،آتاد ...ٚ
تخص وٗ  ٚصذاوطی را ا٘جاْ تذ ٜ؟
لزآٖ ــــــــــــــــــــ» لُز  +اٖ *
صذاوطی { لُز ـــــ» لـ  +ـُ  +ر } { آٖ ـــــ» آ } ٖ +
سََٕ ٛٙــــــــــــــــــــ» سَـ َٔ +ـ * ٛ٘ +

صذاوطی { سَـ ـــــ» سـ  +ـَ } { َٔـ ـــــ» ٔـ  +ـَ } { ٘ ٛـــــ» ٘ـ } ٚ +
ٔ ٚثاَ ٞای تیطتز تا ضٕا ...
تثیٗ  ٚتٍ: ٛ

ٞذف اس ایٗ تخص ،تصٛیزخٛا٘ی ،تیاٖ ضفاٞی ،جّٕ ٝساسی  ٚدرن ارتثاط تصاٚیز است( .فؼّاِیّت ٌزٞٚی) .
 دا٘ص آٔٛساٖ در ٞز ٌز ٜٚاتتذا تصٛیز را تزرسی وٙٙذ ٚراجغ ت ٝآٖ فىز وزدٌ ٚ ٜفت  ٌٛ ٚوٙٙذ. سپس ٔؼّٓ ت ٝصٛرت ٌزٞٚی یا فزدی راجغ ت ٝآٖ تصٛیز سؤاَ وٙذ. تیٗ تصاٚیز راتغ ٝی ٔفٟٔٛی ٚجٛد داردٔ.فٞ ْٟٛز تصٛیز جذای اس تصاٚیز دیٍز ٘یست . سؼی ضٛد تچٞ ٝا تا جّٕٞ ٝای وأُ ت ٝسؤاالت پاسخ دٙٞذ ٚدر تزاتز جّٕٞ ٝای وأُ تز ،تطٛیك ض٘ٛذ.حزوت چطٓ اس راست ت ٝچپ ٔٛرد تٛج ٝلزار ٌیزد.
تصٛیز 1آساد ٜدر حاَ ضیزیٙی آٚردٖ تزای اػضای خا٘ٛاد ٜاست.

( آٔٛسش ٟٔارت ٞای اجتٕاػی )

سفزٞ ٜفت سیٗ ٞ ( ،ذف آضٙایی تا ػیذ تاستا٘ی ٘ٛرٚس  ٚسٔاٖ تحٛیُ ساَ  ٚدػای تحٛیُ ساَ)
ٔ
تصٛیز2
در صٛرت أىاٖ دػای تحٛیُ ساَ خٛا٘ذ ٜضٛد.
تسٓ ا ...اِزّحٕٗ اِزحیٓ
یا ٔمّّة اِمّٛب  ٚاالتصار
یا ٔذتّزاِّّیُ  ٚاِٟٙار
یا ٔح َّٛاِح ٚ َٛاالحٛاَ
ح َّٛحاِٙا اِی احسٗ اِحاَ
تصٛیز3پذر تزای تثزیه ساَ ٘ ٛتچّٞ ٝا را ٔی تٛسذ.
( احتزاْ  ٚارتثاط ػاعفی  ٚآٔٛسش رٚحیّ ٝی سپاسٍشاری )

تصٛیز 4تچّٞ ٝا اس تشري تزٞا ( پذر تشري) ػیذی ٔی ٌیز٘ذ
 ٚاس آٖ ٞا تطىّز ٔی وٙٙذ( .تمٛیت رٚحیّ ٝی سپاسٍشاری )
جٕغ تٙذی :دا٘ص آٔٛساٖ درتار ٜٔتصاٚیز در ٌز ،ٜٚتحث ٌ ٚفت ٔ ٌٛٚی وٙٙذ  ٚداستاٖ وٛتاٞی ٔی ساس٘ذ ٕ٘ ٚایٙذٞ ٜٔز
ٌز ٜٚداستاٖ را در چٟار ٔزحّ ٝتیاٖ ٔی وٙذ.
ٌٛش وٗ ٚتٍ :ٛتا تٛجّ ٝتٞ ٝذف ٞز سؤاَ ،پاسخ ٞای ٔٙغمی دا٘ص آٔٛساٖ پذیزفت ٝضٛد.
 1سز سفزٞ ٜٔفت سیٗ چ ٝچیشٞایی ٔی تیٙی؟
لزآٖ ،آیی ،ٝٙسثشٔ ،ٜاٞی ،سیز ،سىّ ،ٝسزو،ٝ
سٕ ،ٛٙسیة ،سٙجذ ،تخٓ ٔزؽ رً٘ ضذ ،ٜضیزیٙی
 2پذرتشري ٔطغ َٛچ ٝواری است؟ دػا وزدٖ ،لزآٖ خٛا٘ذٖ ...ٚ
 3وٙار سفزٞ ٜٔفت سیٗ چ ٝوسا٘ی را ٔی تیٙی؟
پذرتشرئ ،ادرتشرئ ،ادر ،پذر ،آساد ،ٜأیٗ
تٍزد  ٚپیذا وٗ
دا٘ص آٔٛس وّٕاتی را ؤ ٝؼّٓ ٘اْ ٔی تزد پیذا ٘ ٚطاٖ ٔی دٞذ.
وّٕات ایٗ تخص :سیة ،لزآٖ ،آیٔ ،ٝٙاٞی ،سٙجذ ،سیز ،سثشٔ ،ٜادرتشري ،پذرتشري
ت ٝدٚستا٘ت تٍ:ٛ
 1در ساَ ٘ ٛت ٝدیذٖ چ ٝوسا٘ی ٔی رٚی؟
دٚستاٖ  ٚآضٙایاٖ  /فأیُ  /پذرتشري ٔ ٚادرتشري ٕٞ /سایٞ ٝا
 ٚتشري تزٞا  /تیٕاراٖ درتیٕارستاٖ ٞا
 2ضٕا سَز سفزٞ ٜٔفت سیٗ چٔ ٝی ٌذاریذ ؟
(ٔتٙاسة تا ضزایظ س٘ذٌی  ٚسّٙت ٞز ٔٙغم ٝپاسخ داد ٜضٛد)
ٍٙٞ 3اْ تحٛیُ ساَ ٘ ٛچ ٝوارٞایی ٔی وٙی؟
دػا تزای پذر ٔ ٚادر ...ٚ
دػا تزای ٔؼّّٓ ...ٚ
دػا تزای ضفای تیٕاراٖ
پٛضیذٖ ِثاس ٘ٛ
رٚتٛسی تا پذر ٔ ٚادر  ٚتطىز وزدٖ اس آٖ ٞا
ٌزفتٗ ػیذی
 4اٌز ت ٝجای آساد ٜیا أیٗ تٛدیٍٙٞ ،اْ تحٛیُ ساَ اس خذا چٔ ٝی خٛاستی؟ (پاسخ آساد)
ٕ٘ایص:
رفتٗ تٕٟٔ ٝا٘ی  ٚػیذ دیذ٘ی را ٕ٘ایص تذٞیذ.

ٕٟٔا٘ی رفتٗ ،تچّٞ ٝا دٚتا دٚتا یا س ٝتا س ٝتا ،تزای رفتٗ تٕٟٔ ٝا٘ی آٔادٔ ٜی ض٘ٛذ.
تا ٓٞصحثت ٔی وٙٙذ  ٚچٙذ ٘فز  ٓٞت ٝػٛٙاٖ ٔیشتاٖ ٔٙتظز آٔذٖ آٟ٘ا ٞستٙذ.
( ٞذف اصّی اس ایٗ تخص ایجاد ارتثاط ػاعفی تیٗ ٌزٕٞ ٜٚساالٖ
 ٚافشایص ٟٔارت ٞای اجتٕاػی است) .
وتاب خٛا٘ی :وتاتی را ا٘تخاب وٙیذ  ٚدر والس تخٛا٘یذ.

