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مبانى و اصول ارزشيابى پيشرفت 

تحصيلى در درس قرآن
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فصل اول

مبانی ارزشيابی پيشرفت تحصيلی

اهداف يادگيرى: از دانشجو ــ دبير انتظار مى رود پس از مطالعه و يادگيرى اين 
فصل بتواند:

توضيح  و  برده  نام  را  کريم  قرآن  در  آزمون  ويژگى هاى  از  مورد  سه  حداقل  ۱ــ 
دهد.

۲ــ حداقل سه ويژگى از ويژگى هاى نظام ارزشيابى پيشرفت تحصيلى درس قرآن 
کريم  قرآن  در  آزمون  ويژگى هاى  از  کدام يک  با  آنها  از  هريک  کند،  بيان  و  برشمرده  را 

مناسبت دارد.
۳ــ حداقل چهار مورد از ويژگى هاى ارزشيابى در درس قرآن را توضيح دهد.
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ــ آزمون در قرآن کريم
ــ ويژگى هاى امتحان الهى

ــ اصول ارزشيابى در درس قرآن
ــ فعاليت يادگيری

مبانى ارزشيابى پيشرفت تحصيلى

ارزشيابى يکى از ارکان هر برنامٔه درسى است. در هر فعاليت تربيتى و آموزشى  بايد نتايج به دست 
جهت  در  همه  تا  شود  روشن  فراگيران  و  مربيان  برنامه ريزان،  براى  يادگيرى  ــ  ياددهى  فرايند  از  آمده 

اصالح اين فرايند و دستيابى به توفيقات بيشتر تالش کنند.
منظر  از  الهى  امتحان  آزمون و  ويژگى هاى  جايگاه و  به  نيم نگاهى  قسمت  اين  در  است  مناسب 
قرآن کريم داشته باشيم. آموزه هاى قرآنى ما را در شناخت مبانى، اصول و روش هاى ارزشيابى کمک 

مى کند.

آزمون در قرآن کريم
ـِرّ    وَ   الـَخـيـِر ِفـتـنَـًة»٭ «وَ  نَـۡبـلـو کُـم بِـالـشَّ

و شما را از راه آزمايش به بدى ها و خوبى ها مى آزماييم.
نيکوترين روش در شکوفا کردن استعدادهاى انسان و تربيت آدمى و خالص ساختن وجود او، 

مشخص کردن شايستگى ها و مراتب هدف ها و راه جدا کردن حق از باطل، روش ابتال و امتحان است.
٭ انبياء، ٣٥.
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هرگاه بخواهيم انسان را به سوى مقصد تربيت سير دهيم، بايد تشخيص دهيم که او تا چه اندازه 
آمادگى و استعداد رسيدن به آن مقصد را داراست، تا بتوانيم زمينٔه الزم را براى اين سير به درستى 
فراهم کنيم. همچنين براى اينکه دريابيم متّربى در چه مرتبه اى است و چه توانايى ها و صالحيت هايى 
دارد بايد يک سلسله امور را که متناسب مقصد تربيت است؛ انجام دهيم. ِابتال و امتحان نقش بسيار 

مهمى دارد. آدمى در حيات خود، پيوسته در ابتال و امتحان الهى به سر مى برد.
جـسـد در  مـى نـمـايـد  دل ها  سـّر  لـحظه لـحظه، امـتحـان ها مـى رسـد 

امتحان الهى در حقيقت براى از قّوه به فعل درآوردن استعدادها و تکميل آنهاست؛ يعنى ابتال و 
امتحان الهى براى آن است که شئون باطنى و لياقت ذاتى انسان ها به فعليت درآيد و مستحق آن چيزى 

شوند که شايسته آن اند.

ويژگى هاى امتحان الهى
امتحان الهى ويژگى هايى دارد که مختصرًا به برخى از آنها اشاره مى شود:

۱ــ امتحان الهى، دائمى و عمومى است.
ِيـبـلُـَو کُـۡم۱ َاُيـکُـم َاحـَسـُن َعـَمـالً»۲ ـَ «الَّـذى َخـلَـَق اۡلـَمـۡوَت َو اۡلـَحـيـاَة ل

دائمى بودن امتحان، انسان را متوجه اين امر مى کند که تالشش پيوسته مورد نظر و توجه است. 
امتحان الهى به زمان يا مکان خاصى مختص  باشد.  امتحان جديدى  بايد آمادٔه  و او هر لحظه 
نيست. همچنين امتحان الهى عموميت دارد؛ هم تمام انسان ها و هم تمام امور زندگى و مرگ  آنها را 

شامل مى شود.
امتحان الهى، تمام افراد بشر اعم از مؤمن يا کافر، نيکوکار يا بدکار و… را در بر مى گيرد. 
صادق  امام  نيست.  خالى  آن  از  چيز  هيچ  که  است  چنان  هستى  نظام  در  امتحان  و  ابتال  عموميت 
عليه السالم فرموده اند؛ هيچ قبض و بسطى نيست مگر آنکه خداوند در آن، مشّيت و حکم و امتحانى 

دارد.
َحـۡيـن۳ بـه  تــا  والدت  از  يزدان  تَــۡيـِن۴گفت  َمــرَّ عــاٍم  کُــلَّ  يُــفـَتــنــوَن 

۱ــ ِلـَيــبـلُـوَکُـم: تا شما را بيازمايد.
۲ــ ملک، ۲.

۳ــ حين: زمان معين (مرگ)، اشاره به آيه ۲۴ اعراف. 
۴ــ برگرفته از آئه ۱۲۶ توبه.
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۲ــ امتحان براساس ُوسع آدمى (توجه به تفاوت هاى فردى)
ا ِاالّ ُوۡسـَعـهـا»۱ ـً «ال ُيـکَـلِّـُف الـّلٰـُه نَـفـس

اگرچه آدميان، در گوهر وجود، هم ريشه اند، اما توانايى ها و امکانات درونى و بيرونى  آنها يکسان 
نيست.

اين چنين در سنت الهى امتحان، به تفاوت هاى فردى توجه مى شود و امتحان متناسب با ُوسع، 
وضعيت، تفاوت ها و موقعيت انسان ها صورت مى گيرد. ُوسع به معناى توانايى است؛ توانايى در فهم و 

درک امور و نيز توانايی انجام آنها.
۳ــ در سنت الهى، جزاى کار نيک، بيشتر از کار بد مورد توجه است.

توجه به خوبى ها و اعمال نيک و تشويق و قدردانى از آن ميل به کمال را در انسان برمى انگيزد 
و به او نيرو و قدرت مى بخشد تا بيشتر تالش کند.

۴ــ خودارزيابى 
«حـاِسـبـوا َاۡنـُفـَسـکُـۡم  َقـۡبـَل َاۡن  ُتـحـاسـبـوا»۲؛ 
به حساب خود برسيد، پيش از آنکه به حساب شما برسند. 

انسان بدون ارزيابى پيوسته و بررسى دائم عملکرد خويش، نمى تواند به تصحيح رفتار و تربيت 
خويش بپردازد. از اين رو، محاسبٔه نفس، مهم ترين اقدام در سير تربيت به منظور اصالح مسير و  تقويت 

خويش در جهت اهداف تربيت است.
۵    ــ توبه و بازگشت، فرصتى براى جبران.

حـَمـَة َانَّـه و َمـن َعـِمـَل ِمـنـکُـم سـوًءا بِـَجـهـالَـةٍ  «کَـتَـَب َربُّـکُـُم َعـلـٰی نَـفـِسـِه الـرَّ
ثُـمَّ تـاَب ِمن بَـعـِده ی َو َاصـلَـَح َفـاَ نَّـه و َغـفـوٌر َرحـيـٌم»۳ 

«توبه» در لغت به معناى رجوع و بازگشت است. توبه بنده هميشه ميان دو توبه از جانب خداى 
متعال قرار دارد، يک بازگشتن خداى مهربان به سوى بندٔه خود از سر لطف و رحمت، تا بنده توفيق 
استغفار و توبه بيابد و ديگر بازگشتن دوبارٔه خدا به بنده در اينکه او را بپذيرد و توبه اش را قبول نمايد. 

توبه زمينٔه انجام کار خير و جبران گذشته را فراهم مى آورد.

١ــ بقره، ۲۸۶.
٢ــ منتخب ميزان الحکمة، ج ۱، ص ۲۶۸.

٣ــ انعام، ۵۴. 
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۶  ــ امتحان الهى رحمت و لطف به متربى است.
امتحان  الهى،  کماالت  کسب  زمينٔه  کردن  فراهم  و  انسان  ساختن  خالص  براى  وسيله   بهترين 

است. 
آيــد پـديـد  سـخــت  بــالى  فــضـل و بــزرگ مــردى و سـاالرىانـــدر 

آنچه مهم است آنکه متربى به دريافتى صحيح از امتحان دست يابد و آن را زمينٔه لطف و رحمت 
الهى بداند تا بتواند از چنين نردبان هايى مانند باليا، سختى ها، بيمارى ها، شهوات و … با استمداد از 
الطاف الهى و عمل ايمانى و صبر و استقامت، باال رود و کرامت و عّزت يابد، نه اينکه سقوط نمايد و 

در حقارت و ذلّت سرنگون شود.
۷ــ مقدم داشتن صفات پسنديده و اعمال نيک بر صفات ناپسند و اعمال زشت. 

در بيشتر آيات قرآن کريم توجه به ويژگى ها و اعمال نيک بر زشت مقدم است؛ مانند:
«ِاۡن َاۡحـَسـۡنـُتـۡم   َاۡحـَسـۡنـُتـۡم  لِـاَۡنـُفـِسـکُـۡم َو اِ  ۡن  َاَسـۡأُتـۡم َفـلَـهـا»۱.

َغـنِـىٌّ  الـّلٰـه  نَّ  َفـِا کَـَفـَر  َمـۡن  َو  لِـنَـفـِسـه  َيـۡشـکُـُر  نَّـمـا  َيـۡشـکُـرَفـِا َمـۡن  «َو 
َحـمـيـٌد»۲.

۸     ــ اعطاى آزادى و اختيار در امتحان الهى: 
هر چند امکانات و شرايط محيطى و وراثت بر شخصيت انسان تأثيرگذار است، ولى سعادت و 
شقاوت آدمى به دست خود اوست و انسان خود نقش اساسى و تعيين کننده در سرنوشت خويش دارد 

و نمى تواند تباهى خود را بر دوش عامل يا عواملى ديگر بگذارد.
ـبَـيـَل ِاّمـا شـاکِـًرا و ِاّمـا کَـفـوًرا»؛۳  «ِاّنـا َهـَدۡيـنـاُه الـسَّ

ما راه را به انسان نشان داديم، خواه شاکر باشد (و پذيرا گردد)، يا ناسپاس.
۹ــ امتحان الهى به صورت گروهى. 

در سختى ها و بالياى اجتماعى يا طبيعى جمع بسيارى از مردم مورد امتحان الهى واقع مى شوند 
و همه در قبال ايجاد و يا حل اين گونه از مشکالت مسئوليت دارند.

١ــ اسراء، ۷.
٢ــ لقمان، ۱۲.   

٣ــ انسان، ۳. 
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ـًة»٭ «َواّتـقـوا ِفـتـنَـًة ال ُتـصـيـبَـنَّ الَّـذيـَن ظَـلَمـوا ِمـنـکُـم خـاصَّ
بترسيد از فتنه اى که فقط به ستمکاران شما نمى رسد (و همه را در بر مى گيرد).

به حکم قانون خلقت، بسيارى از کماالت جز در مواجهه با سختى ها و جز در نتيجٔه تصادم ها 
و اصطکاک هاى سخت و جز در ميدان مبارزه و پنجه نرم کردن با حوادث، و روبه رو شدن با بالها و 

مصائب حاصل نمى شود.
۱۰ــ حضور مداوم خداوند (مربى) در امتحان الهى

«ِانَّ الـّلٰـه کـاَن َعـلَـۡيـکُـۡم  َرقـيـًبـا».٭٭
وقتى انسان در هر حرکت و حالتى خدا را درنظر داشته باشد و بداند که خداى متعال بر اعمال و 
رفتار بندگان مراقب است، اين توجه، عامل بازدارنده از نافرمانى خدا و موجب اصالح کردار و رفتار 

است.
چنين مراقبتى آدمى را از شر و فساد بازمى دارد و به مقام بزرگى و خير و صالح سوق مى دهد.

اينک با توجه به ويژگى هاى امتحان الهى، مى توان پيام هاى کاربردى آن را در نظام ارزشيابى 
پيشرفت تحصيلى دروس مختلف و نيز درس آموزش قرآن به شرح زير بيان کرد:

۱ــ ارزشيابى، مستمر و تدريجى است: خصلت عمدهٔ ارزشيابى مستمر و تدريجى، در پويايى 
و گستردگى آن است و اين نوع ارزشيابى، پيوسته وضعيت متربى را مشخص مى کند و مى تواند با نشان 
دادن نقاط قّوت و ضعف، زمان مناسب را براى جبران در اختيار مربّى و متربّى قرار دهد. از سوى ديگر 

اين ارزشيابى که زمينه ساز تمرين و تکرار مستمر است، منجر به يادگيرى عميق و ماندگار مى شود.
۲ــ همۀ افراد بايد خود را در معرض آزمون بدانند: هرچند با توجه به شناخت دبير و 
از همٔه افراد به يک ميزان، آزمون به عمل نمى آيد؛ اما دبير بايد به شکلى عمل کند که همٔه دانش آموزان 
خود را در معرض آزمون و پرسش بدانند. اين امر موجب تالش دائمى افراد شده و يادگيرى را ارتقا 

مى بخشد.
۳ــ توجه به تفاوت هاى فردى در ارزشيابى: در ارزشيابى بايد به امکانات، استعدادها و 
توانايى هاى مختلف افراد توجه کرد و تا آنجا که ممکن است فرايند پيشرفت هر فرد را نسبت به خود 
او مدنظر قرار داد. هر چند ارزشيابى براساس تفاوت هاى فردى در عمل، با مشکالتى روبه روست، اما 

٭ــ انفال، ۲۵.
٭ ٭ ــ نساء، ۱؛ رقيب: مراقبت و نگهبان.
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توجه به آن مى تواند فوائدى داشته باشد؛ از جمله توجه به سير موفقيت هر دانش آموز و آگاه ساختن او 
به اين موفقيت، موجب تشويق و ترغيب او به يادگيرى بيشتر خواهد شد.

در صورتى که بتوان براى هر موضوع آموزشى، سطوح مختلف يادگيرى تعريف کرد مى توان از 
هر دانش آموزى سطح متناسب با خود او را انتظار داشت.

و  قّوت  نقاط  بيشتر  و  پيشتر  بايد  ارزشيابى  در  دانش  آموز:  قوّت  نقاط  برجسته کردن  ۴ــ 
احساس  موجب  امر  اين  کاستى ها.  و  ضعف  نقاط  تا  گيرد  قرار  توجه  مورد  شده  کسب  مهارت هاى 
موفقيت، خودباورى و اعتماد به نفس مى شود؛ براى مثال، دانش آموزى که در يک عبارت قرآنى چند 
کلمه را صحيح و چند کلمه را غلط مى خواند بايد ابتدا توانايى او در صحيح خواندن کلمات مورد توجه 

و تأکيد قرار گيرد و آن گاه درصدد رفع مشکل او در کلمات غلط خوانده شده برآمد.
۵  ــ دادن فرصت براى جبران کاستى ها: همان طور که در ارزشيابى الهى هر لحظه اجازٔه توبه 
و بازگشت به انسان داده مى شود، در ارزشيابى از دانش آموزان نيز بايد اين امکان و آگاهى به آنها داده 
شود که کاستى هاى خود را جبران کنند. برخورد مربى با فردى که دچار کاستى است بايد با مالطفت 
و مهربانى و همراه با راهنمايى الزم باشد تا فرد متوجه ضعف و کاستى خود بشود و با داشتن فرصت 

کافى درصدد جبران آن برآيد. خداوند در قرآن کريم مى فرمايد:
ـِيـئـاِت»؛٭ «ِانَّ اۡلـَحـَسـنـاِت ُيـۡذِهـۡبـَن الـسَّ

به درستى که کارهاى خوب، بدى ها را از بين مى برد.
۶ــ ارزشيابى گروهى و تقويت مسئوليت: اگر ارزشيابى گاهى به صورت گروهى انجام پذيرد 
مى تواند حس مسئوليت افراد را در قبال يکديگر تقويت نمايد؛ زيرا در امتحان گروهى حس همکارى، 
صميميت، دوستى و … بيشتر مى شود. دادن امتياز به گروه در توانايى خواندن قرآن، توانايی ترجمه و 
… مى تواند روشى براى ارزشيابى گروهى باشد. اين موضوع موجب مشارکت دانش آموزان در يادگيرى 

يکديگر شده و همچنين از اضطراب و دلهرٔه ايشان در امتحان مى کاهد.
۷ــ تقويت اعتماد به يکديگر: امتحان بايد به گونه اى باشد که در حّد امکان نياز به حضور 
فيزيکى دبير نداشته باشد. دانش آموزان بايد به تدريج دبير را در کنار خود و نه در مقابل خود حس کنند 

و اين نيز موجب مى شود تا احساس آرامش کنند و از تشويش و اضطراب آنان بکاهد.
توجه: بدون شک، ارزشيابى بايد يک فرايند مداوم و جزء جداناشدنى برنامه هاى آموزشى و نيز 

٭ هود، ١١٤.
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حلقٔه اتصال و موجب تعامل کلئه عوامل يک برنامٔه آموزشى (درونداد، فرايند، برونداد) به حساب  آيد. 
بنابراين، ارزشيابى آموزشى، روشى مستمر و پويا براى شناسايى خطاها و کمبودهاى فرايند ياددهى ــ 

يادگيرى است. در اين صورت است که ارزشيابى در خدمت يادگيرى قرار مى گيرد و نه عکس آن.

اصول ارزشيابى در درس قرآن
با توجه به اهداف، رويکرد و اصول حاکم بر برنامٔه درسى قرآن و به خصوص جايگاه قرآن کريم 
و نقش اين درس در ايمان و تربيت دينى دانش آموزان، مهم ترين اصول ارزشيابى پيشرفت تحصيلى در 

اين درس به شرح ذيل است.
۱ــ همٔه انواع و شيوه هاى ارزشيابى بايد موجب تقويت حيطٔه عاطفى و عالقٔه دانش آموزان به 
قرآن و يادگيرى آن شود. از اين رو، هرگونه ارزشيابى نه تنها بايد به دور از محيط اضطراب آور و فشار 

روانى باشد؛ بلکه بايد عالقٔه دانش آموزان را به درس قرآن افزايش دهد.
۲ــ از آنجا که مهارت آموزی در حوزٔه فعاليت درس قرآن سهم به سزايی دارد و الزمٔه کسب 
مهارت، تدريج و استمرار است توجه به ارزشيابى مستمر کامالً ضرورى است. همچنين شيؤه ارزشيابی 
بايد به نحوی باشد که بهترين نقش را به عنوان جزئی از فرايند ياددهی ــ يادگيری ايفا کند. از اين رو، 
بايد سعى شود در هر جلسه حتى االمکان از تعداد دانش آموزان بيشترى پرسش شود، هر  چند که ميزان 
پرسش کم باشد. به اين ترتيب، به طور پيوسته نقاط قوت و ضعف دانش آموزان هم برای دبير و هم برای 

دانش آموزان روشن خواهد شد تا در زمان مناسب ضعف ها و نواقص جبران شود.
۳ــ ارزشيابى بايد به نحوى انجام شود که دانش آموزان نسبت به توانايى هاى کسب شدٔه خود آگاه 
و تشويق شوند و با احساس موفقيت، نسبت به جبران ضعف های احتمالی اميدوار و عالقه مند شوند.

۴ــ توجه به تفاوت هاى فردى دانش آموزان در کسب مهارت هاى موردنظر و فراهم آوردن هر چه 
خاصى  اهميت  از  آن،  در  موفقيت  احساس  و  قرآن  درس  در  دانش آموزان  عالقه مندى  زمينٔه  بيشتر 
و  ترکيب ها  معناى  درک  قرائت،  مانند  قرآن  آموزش  عناصر  از  هريک  اين رو،  از  است.  برخوردار 
عبارت هاى سادٔه قرآنى سطوح يادگيرى مختلفى دارد. در ارزشيابى از اين عناصر، تمام سطوح تدريس 
شده موردنظر نيست؛ مثالً، در بخش قرائت قرآن، روان خوانى، قرائت زيبا و مرتّل قرآن، تدريس و تمرين 
هرچند  اختصاص می دهد.  امتياز را به خود  بيشترين  کريم  قرآن  روان خوانی  مهارت  مى شود؛ کسب 
بود.  خواهد  مهارت  اين  در  موفق  دانش آموزان  براى  تشويقى  امتياز  کسب  موجب  قرآن،  زيباخوانى 
هم چنين است در بخش آموزش مفاهيم که اگر دانش آموزان ترجمه های دقيق تر و روان تر بنويسند نمره 
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تشويقی کسب خواهند کرد.
آسيب هاى خاص خود را  هريک،  قرآن،  درس  ارزشيابى  سهل انگارى در  ٥ ــ سخت گيرى و 
به همراه دارد. از اين رو، دبير ضمن پرهيز از سخت گيرى هاى بيجا، بايد با رعايت سطح مورد انتظار 
تعريف شده در برنامه و نيز با پيگيرى روند پيشرفت دانش آموزان، جايگاه و اهميت اين درس را در ذهن 
اولياى مدرسه، دانش آموزان و اولياى آنها حفظ کند. برخى از نکات و روش هايى که موجب تقويت 

اين جايگاه مى شود در قسمت هاى آينده، بحث خواهد شد.
٦ ــ در همٔه دروس به ويژه دروسى مانند قرآن و دينى، بايد گزارش دانش آموزان را دربارٔه انجام 
تکاليف و ساير امور، تصديق و تأييد نمود، تا از اين راه راست گويى و صداقت را در آنها تقويت کرد. 
بديهى است دبير بايد در مواردى که به خالف آن يقين دارد تغافل نموده و دربارٔه اصالح آن تدبير الزم 

اتخاذ کنند.

فعاليت يادگيرى
آيا مبنا يا اصل ديگری را دربارٔه ارزشيابی و آزمون برگرفته از آموزه های قرآن يا 

سنت معصومين عليهم السالم را می شناسيد؟ توضيح دهيد.

آموزش قرآن در کشورهای اسالمی
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فصل دوم

روش ارزشيابی

اهداف يادگيرى: از دانشجو ــ دبير انتظار مى رود پس از مطالعه و يادگيرى اين 
فصل بتواند:

۱ــ شيوه های مختلف ارزشيابی بخش قرائت را بشناسد و به کار بندد.
٢ــ شيوه های مختلف ارزشيابی بخش مفاهيم را بشناسد و به کار بندد.

٣ــ با توصيه نامه دفتر ارزشيابی در بخش قرائت و مفاهيم آشنا باشد.
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ــ روش ارزشيابی پيشرفت تحصيلی درس قرآن در دورٔه راهنمايی
ــ پرسش و ارزشيابی مستمر

ــ ارزشيابی فعاليت های خارج از کالس
ــ ارزشيابی پايانی

ــ توصيه نامٔه چگونگی ارزشيابی و آزمون درس قرآن در دورٔه راهنمايی
ــ فعاليت يادگيری

روش ارزشيابی پيشرفت تحصيلی درس قرآن در دورۀ راهنمايی

پرسش و ارزشيابی درس قرآن مانند ساير دروس دورٔه راهنمايی به دو صورت مستمر و پايانی 
انجام می شود. مطابق آيين نامٔه مصوب شورای عالی آموزش و پرورش، پرسش و ارزشيابی مستمر در 
بخش قرائت، به صورت شفاهی و در بخش مفاهيم با تشخيص دبير می تواند به هر دو صورت شفاهی يا 
کتبی انجام شود و ارزشيابی پايانی قرائت به صورت شفاهی و مفاهيم به صورت کتبی خواهد بود. شيؤه 

اين ارزشيابی در دو بخش مستمر و پايانی به صورت زير است.

پرسش و ارزشيابی مستمر
پيش از بيان روش ارزشيابی مستمر تذکر اين نکته مفيد است که در بيشتر دروس و به ويژه در درس 
قرآن، تدريس، تمرين و ارزشيابی سه موضوع درهم تنيده است. از اين رو، ارزشيابی مستمر به نحوی 
ارزشيابی  که  درمی يابند  ايشان  همچنين  و  نمی شود  دانش آموزان  اضطراب  موجب  که  می شود  انجام 
مستمر جزئی از فرايند ياددهی ــ يادگيری و فعاليتی در خدمت يادگيری است. با توجه به اين نکته مهم، 

برخی از روش های ارزشيابی مستمر ارائه می شود.
الف) قرائت: برای ارزشيابی مستمر از شيوه های مختلف می توان بهره جست که نمونه ای از 

آنها به شرح زير توصيه می شود.
١ــ آيات هر درس در جلسٔه بعد، از تعدادی از دانش آموزان پرسش می شود.

٢ــ هر دانش آموز يک تا دو سطر از آيات قرآن را می خواند.
٣ــ سعی شود پرسش از افراد قوی تر شروع شود.
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٤ــ عبارات و آيات بلندتر يا مشکل تر را افراد قوی تر و عبارات کوتاه يا آسان را ديگران بخوانند.
٥ ــ با توجه به متفاوت بودن تعداد و حجم پرسش ها در ارزشيابی مستمر، نحؤه نمره دهی و ميزان 

کسر نمره در اين ارزشيابی با تشخيص دبير انجام می شود.
٦ ــ اگر در يک کلمه چند حرکت و عالمت اشتباه شود؛ فقط يک اشتباه محسوب می شود.

٧ــ به هر دانش آموزی که آيات درس را با صوت زيبا و تقريباً شبيه نوار يا لوح فشرده يا با تلفظ 
صحيح حروف خاص عربی، يا با رعايت قواعد مهم تجويد بخواند و يا برخی از آيات دروس را حفظ 

کند، در کل حداکثر دو امتياز تشويقی تعلق می گيرد.
٨ ــ هر دانش آموزی که در خانه به طور روزانه مقداری قرآن می خواند يا در تقويت قرائِت هم گروهِی 
خود به طور مؤثر تالش می کند و يا آيات درس را خوش نويسی، تذهيب و نقاشی کند، به عنوان بخشی 

از فعاليت خارج از کالس امتياز می گيرد.
۹ــ برای تشويق بيشتر دانش آموزانی که به طور چشمگير و فوق العاده تالش می کنند، مناسب 
است که در صورت امکان، جوايزی از سوی مدرسه يا اوليای دانش آموزان فراهم شده و به شيوهٔ مناسب 
يا در مراسمی خاص به آنان اهدا شود. البته بايد به تالش افراد ضعيف تر نيز مانند تالش افراد ممتاز 
کامالً توجه داشت و آنان را نيز تشويق کرد. به طور کلی، مبنای نمره و تشويق بايد فعاليت و پيشرفت هر 

دانش آموز متناسب با توان و استعداد خود او باشد.
ب) مفاهيم: پرسش های مستمر بخش مفاهيم بيشتر براساس تمرين های «انس با قرآن در خانه» 
انجام می شود. در پايان تدريس مفاهيم، انجام تمرين در خانه را به دانش آموزان يادآوری می کنيم و در 
جلسٔه بعد، چگونگی انجام اين تکليف توسط دانش آموزان را به شيؤه مناسب بررسی می کنيم. البته اين 
بررسی نبايد آن چنان سخت و اضطراب آور باشد که دانش آموزان را به انجام غيراصولی اين تمرين (مانند 
نوشتن از روی سايرين يا موارد مشابه ديگر) وادارد و نه آن چنان همراه با بی توجهی باشد که با دانش آموزان 
ـ  به ويژه  منضبط و غيرمنضبط يکسان برخورد شود. دبيران محترم بايد با درايت و تدبير، دانش آموزان راـ 

کسانی را که کم توجهی می کنند ــ به انجام دادن تکاليف در خانه تشويق کنند.
پس از بررسی تکليف دانش آموزان، عبارات قرآنی «انس با قرآن در خانه» از آنها پرسش می شود. 
اين کار را به شيوه های مختلفی می توان انجام داد؛ مثالً ممکن است از دانش آموزی خواست که يک 
عبارت را از روی کتابی که ترجمٔه عبارت در زير آن نوشته نشده است، بخواند و ترجمه کند، ولی به نظر 
می رسد بهتر باشد هر دانش آموز، عبارت و ترجمٔه مربوط به آن را که قبالً نوشته است، از روی کتاب 

خودش بخواند. در اينجا چند نکته قابل توجه است.
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١ــ صحيح خواندن عبارت قرآنی اهميت دارد و دبير برای دانش آموزان توضيح می دهد که اوالً 
هر وقت عبارتی از قرآن را می خوانيم بايد صحيح بخوانيم و ثانياً صحت قرائت، نمره و امتياز دارد.

٢ــ اگر ترجمٔه دانش آموز، شبيه ترجمه هايی باشد که معموالً در بخش «کار در کالس» می نويسند 
تحت اللفظی و صحيح باشد، تشويق می شود. دبير برای کسب اطمينان از ميزان توانايی دانش آموز، 
می تواند از برخی ترکيب ها يا کلمات همين عبارت به طور شفاهی از او سؤال کند؛ مثالً عبارت موردنظر 
َّما يَشکُُر ِلَنفِسه ی» پس از آنکه دانش آموز ترجمٔه عبارت را خواند،  ن چنين بوده است: «َو َمن يَشکُر فَاِ
دبير می گويد: «ِلَنفِسه ی» يعنی چه؟ يا مثالً ادامه می دهد: «اين ترکيب از چند کلمه تشکيل شده است و 
هريک به چه معناست»؟ در اين قسمت دبير می تواند از برخی ترکيب ها يا کلماتی که در بخش «کار در 
کالس» همين درس يا حتی درس های قبل آمده است نيز پرسش کند. اگر دانش آموز در ترجمٔه عبارات 
در پاسخ دادن به پرسش های شفاهی موفق نخواهد بود. به هر  قرآنی تالش کافی نکرده باشد، معموالً 

حال، با طرح چند پرسش، دانش آموز مورد ارزيابی قرار می گيرد.
ترجمٔه  هم  و  می شود  ارزشيابی  ايشان  توانايی  هم  دانش آموزان،  از  پرسش ها  اين گونه  انجام  با 
هر  تا  شده  بيان  دانش آموزان  خود  توسط  کالس  در  بار  يک  خانه»  در  قرآن  با  «انس  قرآنی  عبارات 
دانش آموز بتواند در صورت نياز ترجمه ای را که قبالً نوشته است، تصحيح کند. اين کار ادامه می يابد 

تا همٔه عبارات اين بخش تمام شود.
٣ــ در پرسش و پاسخ عبارات قرآنی اين بخش، بايد نکاتی را که در تصحيح جدول شمارٔه دو 
کار در کالس قبالً بيان شد، رعايت کرد؛ مثالً الزم است از ديکته کردن ترجمٔه عبارات جدًا پرهيز شود، 
ترجمه های صحيح پس از بيان دانش آموز، مجددًا توسط دبير بازگو نشود؛ بلکه دانش آموزان با دقت 
در آنچه دوستشان می گويد، خود اين کار را انجام دهند. البته طبيعی است گاهی دانش آموزان، تقدم و 

تأخر دارند که دبير با تدبير الزم مشکل را حل می کند.
از آنجا که پرسش های شفاهی به شيوه های مختلفی انجام می پذيرد، لزومی ندارد برای نمره يا 
امتياز دادن به دانش آموزان، الگو و بارم بندی خاصی ارائه شود؛ بلکه دبير می تواند با توجه به ميزان توانايی 
دانش آموزان، نمره ای از ٢٠ به آنان بدهد. به ويژه از آنجا که هميشه پرسش مفاهيم با خواندن عبارات 

قرآنی همراه است، اين نمره می تواند بيانگر ميزان توانايی قرائت و مفاهيم دانش آموزان توأمان باشد.
به اين ترتيب، هم تکليف بخش مفاهيم درس قرآن بررسی می شود و هم توانايی دانش آموزان ارزيابی 
می شود. توصيه می شود پس از تدريس و پرسش دو يا سه درس، دبير از دانش آموزان يک امتحان کوتاه 
و ساده از مفاهيم اين چند درس به صورت کتبی به عمل آورد. اين امتحان کتبی چند فايده می تواند داشته 
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باشد؛ از جمله اينکه برای يادآوری دروس، شناسايی نقاط ضعف دانش آموزان و برطرف کردن آنها، انس 
و آشنا کردن آنها با شيؤه امتحان کتبی مفاهيم، ارزيابی نسبتاً دقيق همٔه دانش آموزان و… مفيد است.

معدل همٔه نمراتی است که  نکتٔه مهم اينکه نبايد تصور شود که نمرٔه مستمر دانش آموزان لزوماً 
در طول يک  نيم سال گرفته اند. دبير می تواند با توجه به روند پيشرفت ايشان، تنها نمرات بهتر آنها را 

مّد نظر قرار دهد.

ارزشيابی فعاليت های خارج از کالس
مستمر دانش آموزان به فعاليت های خارج از  مطابق آيين نامٔه امتحانات، حداقل پنج نمره از نمرهٔ 
کالس آنها اختصاص دارد. برخی از اين فعاليت ها در پيشگفتار کتاب های آموزش قرآن دورهٔ راهنمايی بيان 
شده است. در صورتی که نمرات مستمر دانش آموزان از ٢٠ حساب شود، پس از آنکه نمرهٔ دانش آموزی 
مشخص شد، دبير می تواند اين نمره را در ۰/٧٥ ضرب کرده و حاصل آن را با نمرهٔ فعاليت خارج از کالس 

او جمع کند، تا نمرهٔ مستمرش به دست آيد: 
نمرٔه مستمر يک نيم سال ٢٠ = (٥ نمرٔه فعاليت های خارج از کالس) ٥ + ۰/۷۵ عدد ثابت × ۲۰ 

(٢٠ نمرٔه پرسش های قرائت و مفاهيم در کالس)
١٧ × ۰/۷۵ + ۴/۵ = ۱۲/۷۵  + ۴/۵ = ۱۷/۲۵ به عنوان مثال: 

ارزشيابی پايانی
همان طور که بيان شد مطابق آيين نامٔه مصوب، ارزشيابی پايانی بخش قرائت آموزش قرآن به صورت 
شفاهی و بخش مفاهيم به صورت کتبی است. شيؤه انجام اين ارزشيابی و برخی نکات ضروری به شرح 

زير است.
الف) قرائت: از هر دانش آموز دو پرسش از صفحات قرآنی که تا پايان نيمسال اول يا پايان نيمسال 
دوم، تدريس و تمرين شده است، به عمل می آيد. در هر پرسش دانش آموز حدود ٤ سطر از آيات قرآن کريم 

را براساس پرسش دبير می خواند.
نمره دهی و کسر نمره مطابق توصيه نامٔه شمارٔه ۲۴۰/۳۷۸۸/۴۲ به تاريخ ۸۲/۱۲/۲۶ که در بخش 

پيوست همين کتاب ارائه شده است، انجام می شود.
توصيه می شود به دانش آموزانی که علی رغم تالش، هنوز به سطح مطلوب توانايی خواندن قرآن 
نرسيده اند در ارزشيابی پايانی قرائت، فرصت مجدد داد تا با تالش بيشتر در نوبت ديگری در آزمون 
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پايانی (در نيمسال اول و نيمسال دوم) نمرٔه بهتری کسب کنند. همچنين با تشخيص دبير می توان از اين 
گروه از دانش آموزان آيات نسبتاً ساده تر را پرسش کرد.

ب) مفاهيم: آزمون پايانی مفاهيم در هر نيمسال به صورت کتبی و هم زمان با ساير آزمون های 
پايانی کتبی انجام می شود. همان طور که قبالً توصيه شد، بهتر است برای آزمون پايانی قرائت ٢٠ نمره 
و آزمون پايانی مفاهيم نيز ٢٠ نمره درنظر گرفت. در اين صورت نمرٔه آزمون نهايی هر دانش آموز در 

درس قرآن، معدل اين دو نمره خواهد بود.
پايان  در  است  بهتر  می شود.  انجام  نيمسال  هر  در  شده  تدريس  دروس  از  مفاهيم  کتبی  آزمون 
نيمسال دوم حدود يک  سوم سؤاالت از دروس نيمسال اول تهيه شود. سؤاالت آزمون کتبی مفاهيم 
شبيه تمرين های کار در کالس و تکليف «انس با قرآن در خانه» هر درس است. در مورد اختصاص 
سهم نمره به هر بخش از اين تمرين ها می توان از توصيه ای که در پيش گفتار کتاب دانش آموزان ارائه 

شده است، استفاده کرد.
تذکرات و نکات مهم در طرح سؤال و شيؤه تصحيح اوراق کتبی دانش آموزان در توصيه نامٔه 
۲۴۰/۳۷۸۸/٤٢ به تاريخ ۸۲/۱۲/۲۶ به تفصيل ارائه شده است. برای آشنايی بيشتر به پيوست مراجعه 

کنيد.

فعاليت های يادگيرى
۱ــ چگونگی ارزشيابی مستمر و پايانی را در بخش قرائت و مفاهيم مقايسه و نکات 

مثبت و تفاوت های آن را مشخص نماييد.
۲ــ ارزشيابی مستمر و پايانی از بخش قرائت و مفاهيم را در يک درس قرآن در 

فرايند ياددهی ــ يادگيری اجرا کنيد.
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توصيه نامۀ چگونگى ارزشيابى وآزمون درس قرآن در دورۀ راهنمايى

آزمون پايانى و نهايى درس قرآن در دورٔه راهنمايى براساس ۱۰ نمره قرائت به صورت شفاهى 
و ۱۰ نمره مفاهيم به صورت کتبى است. امتحان پايانى شفاهى در زمان امتحان هاى شفاهى و امتحان 
کتبى با درج در جدول امتحان هاى کتبى در زمان مربوط برگزار مى شود. براى سهولت در کار، توصيه 
مى شود بارم هريک از اين دو امتحان براساس نمرٔه ۲۰ تنظيم شود که در اين صورت نمرٔه درس قرآن 
هر دانش آموز، معدل اين دو نمره خواهد بود. در زير، توضيحات ضرورى در دو بخش قرائت و مفاهيم 

تقديم مى شود.

بخش اول ــ قرائت
۱ــ در آزمون قرائت از هر دانش آموز دو پرسش مى شود و در هر پرسش حدود نيم صفحه از 

آيات کتاب درسى خوانده مى شود.
۲ــ به ازاى هر کلمه که غلط خوانده مى شود، حداکثر نيم نمره کسر مى شود (براساس ۲۰ نمره 
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قرائت). مناسب است در صورت غلط خواندن، به دانش آموز تذکر و فرصت داد و اگر در خواندن 
مجدد، رفع اشکال شد، هيچ نمره اى کسر نمى شود.

۳ــ اگر قرائت دانش آموز با تکرار، برگشت و مکث زياد همراه باشد، در مجموع يک تا دو نمره 
کسر مى شود. شرايط خاص دانش آموزان استثنايى يا داراى لکنت زبان بايد مورد توجه قرار گيرد.

۴ــ اگر قرائت دانش آموز شبيه به قرائت نوار آموزشى و لوح فشرده (تحقيق يا ترتيل) يا با رعايت 
اضافه  او  قرائت  نمرٔه  به  تشويقى  نمرٔه  دو  تا  يک  مجموع  در  باشد،  عربى  خاص  حروف  صحيح  تلفظ 

مى شود.
۵  ــ از قواعد روخوانى، پرسش نمى شود؛ زيرا رعايت اين قواعد فقط در حين قرائت، کفايت 

مى کند.
۶  ــ سعى شود با اتخاذ تدابير مناسب از اضطراب دانش آموزان هنگام آزمون، کاسته شود؛ براى 
مثال، مى توان پيش از پرسش، به هر دانش آموز چند دقيقه فرصت داد تا آيات آزمون قرائت خود را 

مرور کند.
و  گرفت  او  از  را  دانش آموز  کتاب  قرائت،  آزمون  هنگام  امکان،  صورت  در  است  خوب  ۷ــ 
اشتباهات او را روى کتابش عالمت زد تا در صورت نياز، دانش آموز با اين اشتباهات آشنا شود و در 

اصالح آنها بکوشد.

بخش دوم ــ مفاهيم
۱ــ پيشنهاد مى شود بارم بندى سؤال هاى بخش مفاهيم، براساس جدول ارائه شده در پيشگفتار 
در  «کار   ۴ شمارٔه  تمرين هاى  از  سؤال  طرح  درصورت  شود.  طراحى  دانش آموزان  آموزشی  کتاب 
کالس» (الگوى قواعد مفاهيم)، اين پرسش ها بايد با ارائٔه الگو (مانند آنچه در کتاب درسى آمده است) 

همراه باشد.
۲ــ از تمرين هاى آزاد، مباحث شناخت، پيام هاى قرآنى، معناى کلمه هايى که در بخش «انس با 
قرآن در خانه» در کتاب ترجمه شده است، احاديث و ترجمٔه آيه هاى متن درس ــ غير از آنچه در بخش 

مفاهيم آمده است ــ نبايد سؤالى طرح شود.
۳ــ پس از تهئه کليد سؤاالت طراحى شده، در باالى برگٔه کليد تصريح شود که «نظر مصحح 
محترم در صحيح يا غلط بودن پاسخ دانش آموزان صائب است» تا از پاسخ هاى صحيح دانش آموزان 

که لزوماً مانند کليد سؤاالت نيست، نمره اى کسر نشود.
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ـ مانند  ۴ــ متن سؤال ها به خصوص کلمه ها و عبارت هاى قرآنى (عربى)، واضح و با اعراب کاملـ 
کتاب درسى ــ نوشته شود و قبل از تکثير، بازبينى و اصالح الزم به عمل آيد.

۵  ــ در طراحى سؤال هاى چندگزينه اى، نبايد گزينه ها آن قدر به هم نزديک باشند که براى تشخيص 
دادن پاسخ صحيح به توانايى ويژه اى نياز باشد.

۶  ــ هيچ گونه سؤالى به صورت ترجمٔه لغت يا عبارت از فارسى به عربى طرح نشود.
۷ــ توزيع سؤال ها به نسبت دروس مختلف، متعادل و متناسب باشد.

خوددارى  منفى  سؤال هاى  نگارش  از  و  شود  طرح  مثبت  امکان  حّد  تا  سؤال ها  متن  ۸   ــ 
گردد؛ مثالً، به جاى اينکه سؤال شود «کدام ترجمه غلط است»، پرسيده شود: «کدام ترجمه صحيح 

است».
يا  پاورقى  مطالب  مبهم،  عبارت هاى  و  ترکيب ها  ويژه،  نکته هاى  داراى  سؤال هاى  طرح  از  ۹ــ 

عبارت هاى کم کاربرد در کتاب درسى، تا حد امکان خوددارى شود.
۱۰ــ طراح سؤال هاى آزمون نهايى و مصّححان محترم اوراق، از ميان دبيرانى انتخاب شوند که 

در سال تحصيلى جارى، کتاب آموزش قرآن سال سوم راهنمايى را تدريس کرده اند.
۱۱ــ مبنا در پاسخ دانش آموزان، ترجمٔه تحت اللفظى است و چنين ترجمه اى نمرهٔ کامل را خواهد 

داشت. درصورتى که ترجمه، روان و صحيح ارائه شده باشد، نيز نمرٔه کامل را خواهد داشت.
۱۲ــ مهم ترين گام در توانايى درک معناى عبارت هاى قرآنى، ترجمٔه تحت اللفظى آنهاست، از 
اين رو، اگر دانش آموز برخى از کلمه ها ــ مانند «را»، فعل هاى ربطى (است، هستم و…) و… را در 

ترجمه ننويسد، نمره اى از او کسر نمى شود.
کند،  معنا  آنها  اصلى  و  اوليه  معناى  شکل  به  را  اضافه  حروف  دانش آموز  که  درصورتى  ۱۳ــ 
صحيح است؛ هر چند که در عبارت مورد سؤال، ممکن است بهتر باشد آن حرف به صورت ديگرى معنا 
ـ  » در عبارت «َمناُمکُۡم ِباللَّۡيِل َوالنَّهاِر» که بهتر است «در» معنا شود ولى اگر  شود؛ مانند حرف اضافٔه «ِب
دانش آموز «به» معنا کند، نمره اى از او کسر نمى شود. همچنين، حرف اضافٔه «ِمن» که در هر جا «از» 

معنا شود، صحيح محسوب مى شود.
۱۴ــ اگر دانش آموز فعلى را که به هر دليل در کتاب درسى به دو صورت معنا شده است، به 
هريک از دو معنا بنويسد، نمرٔه کامل را خواهد گرفت. براى مثال، براى افعالى که گاهى به تناسب جمله، 
ماضى و گاهى مضارع معنا مى شوند، هر دو معنا صحيح است؛ يا اگر فعل مضارع در جمله اى به صورت 

مضارع اخبارى يا التزامى معنا شود، صحيح است و نمره اى از دانش آموز کسر نمى شود.
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۱۵ــ درصورتى که فعل مفردى، جمع يا برعکس معنا شود يا فعل ماضى به صورت مضارع يا 
برعکس معنا شود، فقط نيمى از نمرٔه مربوط به آن کلمه کسر مى شود.

۱۶ــ در ترجمٔه ترکيب ها و عبارت ها به هر ميزان که از آن ترکيب يا عبارت معنا شده است ــ 
هرچند کامل نباشد ــ همان مقدار نمره تعلق مى گيرد.

۱۷ــ فعل مفردى که فاعل آن، اسم ظاهر و جمع است، اگر به جاى جمع، مفرد معنا شود، صحيح 
به حساب مى آيد و نمره اى کسر نمى شود؛ مانند فََسَجَد الَۡمالِئَکُة: پس سجده کرد فرشتگان.

آموزش قرآن در کشورهای اسالمی
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ديگران،  و  خويى نژاد  ترجمٔه  تربيتى،  روان شناسى  برالنير،  ل،  لميت  گيچ،  ١٨ــ 
مشهد، انتشارات حکيم فردوسى، سال ۱۳۷۴.

سال  تهران،  دانشگاه  انتشارات  تهران،  پياژه،  ديدگاه  محمود،  منصور،  ١٩ــ 
.۱۳۵۶

۲٠ــ ميرزا بيگى، على، نقش هنر در آموزش و پرورش، تهران، انتشارات مدرسٔه 
برهان.

سال  دارالحديث،  انتشارات  تهران،  الحکمة،  ميزان  رى شهرى،  محمدى  ۲١ــ 
.۱۳۷۵

سال  قرآن،  مهد  انتشارات  تهران،  قرآن،  مفاهيم  آموزش  مسعود،  وکيل،  ۲٢ــ 
.۱۳۷۹

۲٣ــ يشتاولف، پاتر، ترجمٔه ابوالقاسمى، مغز و فرايند يادگيرى، تهران، انتشارات 
مدرسٔه برهان، سال ۱۳۸۲.

 منابع قابل استفاده و مرتبط با موضوع اين کتاب  
الف) کتاب

فرهنگ،  و  تاريخ  نشر  زنبقى،  فرزانه  نوجوانان،  براى  کريم  قرآن  با  آشنايى  ۱ــ 
تهران، چاپ اّول، سال ۱۳۷۹.

٢ــ آموزش قرآن ويژه کودکان، على اکبر ذهابى، انتشارات همسايه، قم، چاپ اّول، 
سال ۱۳۷۸.

٣ــ ُانس با قرآن کريم، مسعود وکيل و شعله خسروى، انتشارات مدرسٔه برهان، 
چاپ اّول، سال ۱۳۸۲.

٤ــ استعدادها و مهارت هاى خالقّيت و راه هاى آزمون و پرورش آنها، دکتر ئى. 
پان تورنس، ترجمٔه دکتر حسن قاسم زاده، انتشارات دنياى نو، چاپ دوم، سال ۱۳۷۵.

٥ ــ ادبيات کودکان و نوجوانان، کتاب درسى دورٔه کاردانى تربيت معلّم رشته هاى 
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آموزش ابتدايى، ادبيات فارسى، امور پرورشى و    هنر، نوشته: مصطفى رحماندوست، 
کد ۶۰۱۵.

سازمان  هنرى  حوزٔه  جعفرى،  حسينعلى  قرآن،  قصٔه  بهترين  هنرى  بررسى  ٦ ــ 
تبليغات اسالمى، چاپ اّول، سال ۱۳۷۶.

اّول،  چاپ  حکمت،  انتشارات  مجتبوى،  سيدجالل الدين  کريم،  قرآن  ترجمٔه  ٧ــ 
سال ۱۳۷۱.

٨ ــ ترجمٔه قرآن کريم، محمدمهدى فوالد  وند، انتشارات دفتر مطالعات تاريخ و 
معارف اسالمى، چاپ اّول، سال ۱۳۷۶.

٩ــ ترجمٔه قرآن کريم، ناصر مکارم شيرازى، چاپ نوزنگ، تهران ــ چاپ دوم،  
.۱۳۸۷

۱٠ــ تاريخ انبيا يا قصص قرآن از آدم تا خاتم، شهباز آزاد مهر، انتشارات باربد، 
چاپ اّول، سال ۱۳۷۹.

۱١ــ تأملى ديگر در باب داستان، ترجمٔه محسن سليمانى، حوزٔه هنرى سازمان 
تبليغات اسالمى، چاپ ششم، سال ۱۳۷۶. 

١٢ــ رشد آموزش قرآن، اثر انتشارات کمک آموزشی، ١٣٩٠.
۱٣ــ جلوه هاى دبيرى استاد مطهرى، انتشارات مدرسٔه برهان، چاپ ششم، سال 

.۱۳۷۵
۱٤ــ چهل قصه، چهل پند براى نوجوانان، عباس سليمى، انتشارات هماهنگ، 

تهران، چاپ اّول، سال ۱۳۷۸.
١٥ــ داستان هاى قرآن و تاريخ انبيا در الميزان، حسين فّعال عراقى، انتشارات 

سبحان، چاپ اّول، سال ۱۳۷۸.
١٦ــ سبد سبد شکوفٔه شب بو (نگاهى به زيبايى ها و لطافت هاى قرآن کريم)، حسين 

سّيدى، انتشارات نقش، قم، چاپ اّول، سال ۱۳۷۸.
١٧ــ طوفان نوح، مهدى آيت اللهى، انتشارات جهان آرا، قم، چاپ دوم، بى تا.

١٨ــ فرهنگ ترجمه و قصه هاى قرآن، دکتر محمد جاويد صبّاغيان، انتشارات 
آستان قدس رضوى، چاپ اّول، سال ۱۳۶۸.

فرهنگ  نشر  دفتر  محالتى،  رسولى  سيدهاشم  انبيا،  تاريخ  يا  قرآن  قصص  ١٩ــ 
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اسالمى، چاپ چهاردهم، سال ۱۳۷۹.
۲٠ــ قصص االنبيا يا سرگذشت پيامبران، سيد نعمت الله جزايرى، ترجمٔه يوسف 

عزيزى، انتشارات هاد، چاپ ششم، سال ۱۳۷۹.
٢١ــ قصص القرآن يا داستان هايى از قرآن، قاسم ميرخلف زاده، انتشارات روحانى، 

چاپ اّول، سال ۱۳۸۰.
٢٢ــ کار گروهى در مدرسه، آ.ژ.گال، ترجمه رضا فالحى و محسن حاجيلو، 

انتشارات رشد، چاپ دوم، سال ۱۳۷۶.
٢٣ــ کتاب شناسى قصه هاى قرآنى، به کوشش واحد مطالعات و تحقيقات اسالمى 

سازمان اوقاف، انتشارات اسوه، چاپ اّول، سال ۱۳۷۴.
٢٤ــ لقمان حکيم، پدرى نمونه، داود الهامى، انتشارات شفق، قم، بى تا.

٢٥ــ مبارزٔه صالح، مهدى آيت اللهى، انتشارات جهان آرا، قم، چاپ دوم، سال 
.۱۳۶۵

٢٦ــ معجم مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفهانى، تحقيق نديم مرعشلى، انتشارات 
مرتضوى، چاپ دوم، سال ۱۳۷۶.

٢٧ــ المنجد، لويس معلوف، انتشارات پيراسته، چاپ پنجم، سال ۱۳۷۶.
٢٨ــ نقش هنر در آموزش و پرورش و بهداشت روانى کودکان، على ميرزابيگى، 

انتشارات مدرسٔه برهان، چاپ سوم، سال ۱۳۷۶.
رشد،  انتشارات  پرنيانى،  مينو  ترجمٔه  جک زايپس،  خّال ق،  قصه گويى  هنر  ٢٩ــ 

چاپ  اّول، سال ۱۳۸۰.

ب) سى دى و نرم افزار

تهران،  بيان،  حکمت  راهنمايی،  دورٔه  قرآن  آموزش  درسى  برنامٔه  با  آشنايى  ۱ــ 
سال ۱۳۸۵.

٢ــ المائده ۲، آموزش روخوانى، تجويد، صوت و لحن و …، پيغام نور، تهران، 
سال ۱۳۸۰.

سال  قم،  رايانه،  ياسين  قرآن)  آموزش  ــ  نوجوانان  و  کودکان  (براى  صبا  ۳ــ 
.۱۳۸۳
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سال  تهران،  بيان،  حکمت   (MP3) ابتدايى،  سوم  پائه  نماز  آموزش  روش  ۴ــ 
.۱۳۸۷

۵ ــ جشنواره انس با قرآن کريم (آيات درسى دورٔه ابتدايى و راهنمايى)، حکمت 
بيان، تهران، سال ۸۶  ــ۸۷.

۶ ــ لوح فشردٔه (MP3) قرائت آيات کتاب هاى درسى دورٔه راهنمايی، گروه قرآن 
دفتر برنامه ريزى و تأليف کتب درسى، تهران، سال ۱۳۸۶.

ج) سايت هاى قرآنى

http:// quran-dept.sch.ir ۱ــ گروه قرآن دفتر برنامه ريزى و تأليف کتب درسى
http:// www. iqna.ir ۲ــ خبرگزارى قرآنى ايران (ايکنا) 
http:// quran. roshd.ir ۳ــ دارالقرآن الکريم (خانه قرآن) 
http:// www. parsquran. com ۴ــ پارس قرآن 


