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دﻫﻴﺪ.
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ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ دﻳﮕﺮ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻨﮏ در ﭘﺎﻳﻪى ﭘﻨﺠﻢ ،در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ دروس ،آﻣﻮزش ﻗﺮآن را اداﻣﻪ
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ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻫﺪﻳﻪ و اﻣﺎﻧﺖ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ او را ﺑﺮ ﻋﻬﺪهى ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻧﻬﺎده اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ واﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﺘﺮم ،ﻗﺴﻤﺘﻰ
از اﻳﻦ ﺣﻖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ را در اﺧﺘﻴﺎر اوﻟﻴﺎى ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺮار دادهاﻳﺪ ﻫﻤﻪى ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮش اﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ِ
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن،
اﻳﻦ ِﺑﺎر اﻣﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻨﺰل ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ ﺗﺎ انﺷﺎءاﻟﻠﻪ از اﻳﻦ ﻏﻨﭽﻪﻫﺎى ﺑﻬﺸﺘﻰ ،ﺑﺎغﻫﺎ و ﺑﻮﺳﺘﺎنﻫﺎى ﭘﺮﻃﺮاوﺗﻰ ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ
رﺣﻤﺖ و ﺧﻴﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ
ﻗﺮآن ﮐﻼم و ﭘﻴﺎم ﺧﺪا ،ﻣﻴﺰان ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ زﻧﺪﮔﯽ و رﺣﻤﺖ ﺣﻖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ی ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن اﺳﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺪوﻳﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻗﺮآن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در آﻳﻨﺪه ﻗﺮآن را روان و زﻳﺒﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ،
ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را درک ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻼوت روزاﻧﻪ ی آن ،ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﻮد را در ﭘﻨﺎه ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺟﺪﻳﺪ آﻣﻮزش ﻗﺮآن ﺑﺎ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی زﻳﺮ ،در ﺻﺪد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻟﻬﯽ زﻣﻴﻨﻪ ی اﻧﺲ داﺋﻤﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﺎ ﻗﺮآن
ﮐﺮﻳﻢ ﻓﺮاﻫﻢ آورد
١ـ در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﻗﺮآن ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ روﺧﻮاﻧﯽ و روان ﺧﻮاﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی
ﺿﺮوری و ﭘﺮﺟﺎذﺑﻪ ی آن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻳﺒﺎﺧﻮاﻧﯽ ،درک ﻣﻌﻨﺎی آﻳﺎت و آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ داﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
٢ـ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺮار ،ﺗﮑﺮار و ﺗﻤﺮﻳﻦ دارد از اﻳﻦ رو ،ﺳﺎﻋﺎت آﻣﻮزش ﻗﺮآن در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻗﺮآن ﻓﻘﻂ در ﻳﮏ روز ﻫﻔﺘﻪ آﻣﻮزش داده ﺷﻮد
٣ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد اﻧﺲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ،از داﺳﺘﺎن ﻫﺎی زﻳﺒﺎ و ﭘﺮﻣﻌﻨﺎی آن و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ از ﻋﺒﺎرات ﮐﻮﺗﺎه ،زﻳﺒﺎ و
ﺣﮑﻤﺖ آﻣﻴﺰ ﻗﺮآن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
٤ـ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺒﻂ ﺻﻮت و ﻧﻮار آﻣﻮزﺷﯽ ،داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺻﻮت زﻳﺒﺎی ﻗﺮآن را ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ و ﻫﻤﺮاه ﻧﻮار ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ
ﺑﺮ ﺟﺎذﺑﻴﺖ و ﮐﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﻣﯽ اﻓﺰاﻳﺪ
اول
ّ

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ اوﻟﻴﺎى ﮔﺮاﻣﻰ
۱ـ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی ﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز و ﮔﺮﻓﺘﻦ روزه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻳﻢ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎ ﻧﻴﺰ
ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن و ﻧﻤﺎز را از ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ از ﺷﻤﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻋﺰﻳﺰ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن روزاﻧﻪ ی ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ،اﻟﮕﻮی ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ای
ﺑﺮای ﮐﻮدک ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻴﺪ آن ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﮐﻮﺷﺶ در راه آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ آن را از ﻣﺎ ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ی اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر ﻣﺎ،
درک ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻴﻢ آن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا دوﺳﺖ دارد آن ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن ،ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم و اﺧﻼق
و رﻓﺘﺎر اﺳﻼﻣﯽ را ﻋﻤﻼ ً از ﺑﺰرگ ﺗﺮﻫﺎ ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ
٢ـ از ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ آن ﭼﻪ را از ﻗﺮآن در ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﺪ از او ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ آﻳﺎت و ﻋﺒﺎرات ﻗﺮآﻧﯽ
ﻫﺮ درس را از روی ﮐﺘﺎب ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت روان و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻧﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ آﻳﺎت و ﻋﺒﺎرات ﻗﺮآﻧﯽ را
ﺑﺮای او ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺎ او ﺑﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ از ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻧﺪ آﻣﻮزﮔﺎر ﻧﻴﺰ آﻳﺎت ﻗﺮآن را ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ِ
ﺧﻮد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ آن ﭼﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺒﺎرات ﻗﺮآن را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ در ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﻠﻤﺎت ،اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ داﺷﺖ ،از او ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ
دوﺑﺎره آن را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺶ ﭘﯽ ﺑﺒﺮد و آن را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ
۳ـ در ﻫﺮ درس ،ﻳﮑﯽ از ﻋﺒﺎرات زﻳﺒﺎ ،ﮐﻮﺗﺎه و ﺣﮑﻤﺖ آﻣﻴﺰ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺣﻔﻆ ﭘﻴﺎم ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ی
آن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﻴﺴﺖ؛ وﻟﻰ اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﻳﻦ ﭘﻴﺎم ﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،او را ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ آن ﻫﺎ را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ی
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﻳﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺿﻤﻨﺎً ﺣﻔﻆ ﭘﻴﺎم ﻫﺎ ،او را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﺮآن ﻧﻴﺰ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
۴ـ از ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺘﺎب را ﮐﻪ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﻧﺲ و ﻋﻼﻗﻪ ی ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﻓﻬﻢ و درک ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ آن اﺳﺖ،
از روی ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﺪ اﻳﻦ ﮐﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻗﺮآن ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی
ﺧﻮاﻧﺪن و ﮔﻔﺘﻦ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد
 ٥ـ ﺑﺮﺧﯽ از آﻳﺎت دروس ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺎده ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی آزاد اﺳﺖ و داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻣﻮﻇﻒ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ی اﻳﻦ آﻳﺎت و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻰ را ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ »ﮐﺎر در ﮐﻼس« ﻫﺮ درس آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻧﺒﺎﻳﺪ در ارزشﻳﺎﺑﻰ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ از اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻮد ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮى اﻳﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن داد ،ﻳﺎرى و ﺗﺸﻮﻳﻖ او ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ
ِ
آﻣﻮزﮔﺎر ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن آﻣﺎدﮔﯽ دارد ﮐﻪ ﺗﺠﺎرب و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ،ﺑﺎ ﮐﻤﺎل اﻓﺘﺨﺎر در
٦ـ
اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ از ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺟﻮﻳﺎ ﺷﻮﻳﺪ
اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت ﺑﺮاى
ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ در آﻳﻨﺪه ،اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺰرگ ،ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ،ﺑﻨﺪهى ﺧﺎﻟﺺ ﺧﺪا ،ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﻣﺮدم و
ﺑﺎﻗﻴﺎت ّ
ُ
ﻫﻤﻪ ی ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ
٭٭٭

دوم

ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ اﺳﻼم ﺻ ّﻠﻰاﻟ ّﻠٰﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ و ﺳﻠﻢ:
ُ ِ
ـﺤ ِـﺮ
ﻣـﻌ ِـﻠّـﻢ اﻟـﻘـﺮ ِآن و ﻣـﺘـﻌ ِـﻠّـﻤﻪ و ﻳـﺴـﺘـﻐ ِـﻔـﺮ ﻟـﻪ و ﮐ ﱡـﻞ ﺷ
ـﯽ ٍء َﺣـ ﱠﺘـﯽ اﻟۡ
ـﺤـﻮت ﻓـﯽ اﻟۡـﺒَ ۡ
ُ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ َ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ ُ َ ۡ
ﻫﻤﻪ ی ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟَﻢ ﺣﺘﯽ ﻣﺎﻫﯽ در درﻳﺎ ،ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﻳﺎد ﻣﯽ دﻫﺪ
و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﻳﺎد ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ،از ﺧﺪا ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ُﻣﺴﺘﺪرک اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ،ج  ،٤ص ٢٣٥

ﻫﻤﮑﺎر و آﻣﻮزﮔﺎر ﮔﺮاﻣﻰ
ﺑﺎ اﻫﺪاى ﺳﻼم و آرزوى ﺗﻮﻓﻴﻖ و ﺳﻼﻣﺘﻰ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻫﻤﮑﺎر ﻣﺤﺘﺮم ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ در آﻣﻮزش ﻗﺮآن ،ﺗﻮﺟﻪ
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﺟﻠﺐ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎى ﻣﻌﻠﻢ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﻟﯽ اﻣﻴﺪ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺟﺎ
ﺑﻴﺎن ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻳﻦ ﻧﮑﺎت ،ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﻴﺶ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ او اﻣﻴﺪوار ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎً
ﺧﺪا او را راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻧﻴﮑﻮﮐﺎران اﺳﺖ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻮر ،ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺪرﻳﺲ
ﺑﺮای ﺗﺪرﻳﺲ ،ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺮ درس ،ﺳﻪ ﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﺟﻠﺴﻪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ از اﻳﻦ رو ،ﻫﺮ درس را ﻃﺒﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪی
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪه ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ آﻣﻮزش دﻫﻴﺪ

ﺟﻠﺴﻪى اول
روﺧﻮاﻧﯽ و ﻗﺮاﺋﺖ
١ـ ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻧﯽ :از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﺮ ﻣﻴﺰ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻇﺮف ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ آﻳﺎت درس را ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺮای ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ
٢ـ روﺧﻮاﻧﻰ آﻳﺎت درس :ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﻳﮏ ﺳﻄﺮ از آﻳﺎت درس را ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ،اﮔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزی اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
اﺷﺘﺒﺎه او را ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻧﻤﻰﮐﻨﻴﻢ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻰدﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺧﻮد ،اﺷﮑﺎل ﺧﻮﻳﺶ را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﺧﻮد ،آﻳﺎت را ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎده و ﺷﻤﺮده ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ
آنﭼﻪ اﻫﻤﻴﺖ دارد ،آﺷﻨﺎﻳﻰ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ آﻳﺎت درس و ﺗﻼش ﺑﺮاى ﺧﻮاﻧﺪن آنﻫﺎﺳﺖ ﺳﻌﻰ ﺷﻮد در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﻳﮏ
ﺳﻄﺮ از آﻳﺎت را ﺑﺨﻮاﻧﺪ

ﺳﻮم

رﻓﻊ اﺷﮑﺎﻻت روﺧﻮاﻧﯽ :درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎ و ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﮐﻠﻤﺎت ﻳﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﺎ را روی ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺮوف و ﺣﺮﮐﺎت از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ،آن ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﻪﺻﻮرت دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ
و ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺶ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ در ﺧﻮاﻧﺪن آن ﻫﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﻻزم را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺷﻴﻮه ی ﺻﺤﻴﺢ اﺷﺎره ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
اﺷﺎره ی ﺛﺎﺑﺖ :اﺷﺎره ی ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺻﺪاﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ،اﻟﻒ ﮐﻮﭼﮏ و ﺗﻨﻮﻳﻦ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:

ِ
ـﺐ
ﮐُـﺘ َ

ـﻚ
ٰذ ِﻟ َ

َا َﺣ ٌـﺪ

ـﺤ ٍـﻒ
ُﺻ ُ

ـﺴ َـﻨـ ًﺔ
َﺣ َ

اﺷﺎره ی ﻣﺘﺤﺮّک :اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻﺪاﻫﺎی ﮐﺸﻴﺪه ،ﺣﺮف ﺳﺎﮐﻦ و ﺗﺸﺪﻳﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﻠﺶ ﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:

ﻧـﻮﺣـﻴﻬـﺎ

ـﺖ
ﺗ َ ﱠـﻤ ۡ

َا ۡﻣ ِـﻬـ ۡﻠ ُـﻬ ۡـﻢ
ِﻓﯽ ۡاﻻ َ ۡر ِض

َﺣ ٍ ّـﻖ
اﻟـﺸ ۡـﻤ ِ
ـﺲ
َو ﱠ

ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﻓﻠﺶ ﻫﺎ ﻣﺤﻞ و ﺷﻴﻮه ی اﺷﺎره ﮐﺮدن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺪرﻳﺲ اﻳﻦ ﻓﻠﺶ ﻫﺎ ﮐﺸﻴﺪه ﺷﻮد ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺶ ﺗﺮ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﺎر ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﻗﺮآن ﭘﺎﻳﻪ ی ﺳﻮم اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﮐﺪ  ۱۲/۱ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ
٣ـ ﭘﺨﺶ ﻧﻮار ،اﺳﺘﻤﺎع و ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻧﯽ :آﻣﻮزﮔﺎر در ﺻﻮرت در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ،ﻧﻮار آﻳﺎت درس را ﭘﺨﺶ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻮار ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﻤﺮاه ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻮار ،ﻣﺘﻦ آﻳﺎت را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺧﻂ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ،
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﻮش داﻧﺶ آﻣﻮز آﻳﺎت را ﻣﯽ ﺷﻨﻮد ،ﭼﺸﻢ او آﻳﺎت را ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ و زﺑﺎن او آﻳﺎت را ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺗﺬﮐﺮ  :۱آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺨﺶ ﻧﻮار ،ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺮدن و ﺧﻮاﻧﺪن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ
ﺗﺬﮐﺮ  :۲ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻮار ،ﺻﺪای ﺧﻮد را ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺪای
ﻧﻮار را ﺧﻮب ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ
٤ـ ﻓﺮد ﺧﻮاﻧﯽ ﻗﺮاﺋﺖ آﻳﺎت درس :از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻫﺮﮐﺪام ﻳﮏ ﺳﻄﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ آن ﻫﺎ را
ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮار ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺳﺨﺖ ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ؛ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﮐﻪ آﻳﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻠﻤﺎت ،ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ی رﻓﻊ اﺷﮑﺎﻻت روﺧﻮاﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ

ﭼﻬﺎرم

ﺟﻠﺴﻪ ی دوم
اﻟﻒ ـ ﭘﺨﺶ ﻧﻮار ،اﺳﺘﻤﺎع و ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻧﯽ :داﻧﺶ آﻣﻮزان ،در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻗﺮاﺋﺖ آﻳﺎت درس را از ﻧﻮار ﮔﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﺧﻂ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻮار ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ آﻣﻮزﮔﺎر ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻋﺪه ی درس ،ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ب ـ ﺧﻮاﻧﺪن ﻋﺒﺎرات ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮآﻧﯽ :در ﺟﻠﺴﻪ ی دوم ﻫﺮ درس ،ﺗﻌﺪادی از ﻋﺒﺎرات ﻗﺮآﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در آن ﻫﺎ
ﺑﻪ ﻳﮏ ﻗﺎﻋﺪه ی روﺧﻮاﻧﯽ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ،اﻳﻦ ﻋﺒﺎرات را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻋﺪه ی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرات ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺿﻤﻦ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اوﻟﻴﻪ ی ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ »ﮐﺎر در ﮐﻼس« ﻧﻴﺰ آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻬﻢ :داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺗﺮﺟﻤﻪ ی ﻋﺒﺎرات ﻗﺮآﻧﯽ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﮐﺎر در ﮐﻼس ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻮارد را
در ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ درﻧﻈﺮ ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ ،وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﻴﺶ ﺗﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﮐﻨﻴﺪ
ج ـ ﮐﺎر در ﮐﻼس :ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ ی ﺑﻴﺶ ﺗﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑـﻪ ﻗﺮآن و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻣﻴﻨﻪ ی درک و ﻓﻬﻢ ﺗﺪرﻳﺠﯽ
ﻋﺒﺎرات ﺳﺎده و ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺮآن ،در ﻫﺮ درس ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﮐﺎر در ﮐﻼس« درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ روش ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ
و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد اﻳﺸﺎن در ﮐﻼس اﺑﺘﺪا ﻫﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ را در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ آن ﮔﺎه
ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ ﺳﻄﺮ را از ﻳﮏ ﮔﺮوه ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ؛ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮد ،ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﺟﻮاب ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ
ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ ّاول ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ
اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎی »ﮐﺎر در ﮐﻼس« اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻓﺮاﮔﻴﺮی ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی
آزاد ﺧﺎرج از ﮐﻼس در ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد؛ و ﻋﺪم ﻳﺎدﮔﻴﺮی آن ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﮐﺴﺮ ﻧﻤﺮه ای از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﺮدد

ﺟﻠﺴﻪ ی ﺳﻮم
اﻟﻒ ـ ﺧﻮاﻧﺪن از روی ﻗﺮآن ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻗﺮآن ﮐﺎﻣﻞ ،اﺣﺴﺎس ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در ﺧﻮاﻧﺪن آن و ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف آﻣﻮزش
ﻗﺮآن در دوره ی اﺑﺘﺪاﻳﯽ ،ﺟﻠﺴﻪ ی ﺳﻮم ﻫﺮ درس ،ﺑﻪ آوردن ﻗﺮآن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﮐﻼس و ﺧﻮاﻧﺪن از روی آن اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد
١ـ ﭘﺲ از آوردن ﻗﺮآن ﮐﺎﻣﻞ ،ﻫﺮ ﻣﻴﺰ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ ﺟﻠﺪ ﻗﺮآن در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
٢ـ ﻳﮏ ﺻﻔﺤﻪ از ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ
٣ـ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﺮ ﻣﻴﺰ در ﻇﺮف ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ،آﻳﺎت ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺮای ﻳﮏ دﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ
٤ـ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان داوﻃﻠﺐ ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﻳﮏ ﺳﻄﺮ از آن ﺻﻔﺤﻪ را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻧﺴﺒﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان،
آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ در ﻣﻨﺰل ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻴﺪ

ﭘﻨﺠﻢ

ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﻼﻗﻪ ی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ اﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ،ﺗﺼﺎوﻳﺮی از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺣﺎل
ﻓﺮاﮔﻴﺮی ﻗﺮآن آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
ب ـ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ
از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن آﻳﻪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ی ﭘﻴﺎم ،درﺑﺎره ی ﻣﻔﻬﻮم آن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻳﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب
آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوه ﻫﺎی دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ﺑﺎ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ و ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را درﺑﺎره ی ﭘﻴﺎم و ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن در
زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی ،ﺑﺮای ﮐﻼس ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ را در آﻳﺎت درس ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ و از روی آن ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ
ﺗﺒﺼﺮه :ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره ی ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ﻳﺎ ﻓﺮدی ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ،
ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ و… اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
ﮔﺎﻫﯽ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ ،دارای ﮐﻠﻤﺎت و ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﻮد از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﺟﻤﻪی آﻳﺎت درس
و ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ ،ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﻤﺎت ﻳﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﮐﻠﻤﺎت ،ﻫﻢﺧﺎﻧﻮادهی آﺷﻨﺎ و راﻳﺞ در زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ دارﻧﺪ ،از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ آنﻫﺎ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ اﻳﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﺷﻮقاﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان در درک
ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﻗﺮآﻧﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد :ﺧﻮب اﺳﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺷﺮوع زﻧﮓ اول ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ورود ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﮐﻼس ،ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ را ﺑﻪﺻﻮرت دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ
ج ـ داﺳﺘﺎن
داﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ی ﻗﺼﻪ ﮔﻮﻳﯽ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ و از ﺑﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ زاﺋﺪ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻨﺪ
ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد وﻗﺖ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ از داﺳﺘﺎن را از روی ﮐﺘﺎب ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ
ﺗﺬﮐﺮ :ﻣﻌﻠﻢ در ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻠﺴﻪ ی ﺳﻮم ،داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت اﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮآن در ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﻮاﻧﺪن روزاﻧﻪ ی ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﺟﻠﺴﻪى ﭼﻬﺎرم
اﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮآن در ﺧﺎﻧﻪ :در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ درس ﺑﺮاى ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎرت روﺧﻮاﻧﻰ ﻗﺮآن ،ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺧﺎﻧﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮاى ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮى ﺑﻴﺶﺗﺮ از اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ﺻﻔﺤﻪ ی ﺑﻌﺪ ﺿﺮورى اﺳﺖ

ﺷﺸﻢ

۱ـ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺗﻜﻠﻴﻒ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﺮ اﻧﺠﺎم آن ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ اﻳﻦ
ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻮده ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻜﻠﻴﻒ داﻧﺶآﻣﻮزان از ﺑﺮﺧﻰ ﺳﺨﺖﮔﻴﺮىﻫﺎى راﻳﺞ ﺑﻪ دور ﺑﺎﺷﺪ
۲ـ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎى اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎرت روﺧﻮاﻧﻰ و اﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮآن در ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﺆال ﺑﺮاى اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
۳ـ ﭘﺲ از ﺑﺎزﺑﻴﻨﻰ ﺗﻜﻠﻴﻒ ،از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ را ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦ آنﻫﺎ را ﺗﺼﺤﻴﺢ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ
۴ـ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﺳﻪ ﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺗﻤﺮﻳﻦ اول ،روﺧﻮاﻧﻰ آﻳﺎت درس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .در ﺗﻤﺮﻳﻦ دوم
و ﺳﻮم ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻰ از ﻗﻮاﻋﺪ روﺧﻮاﻧﻰ ﺑﻪوﻳﮋه اﺗﺼﺎﻻت ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮد و در ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺧﺮ ،روﺧﻮاﻧﻰ آﻳﺎت درس ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻰ از آﻳﺎت دﻳﮕﺮ در ﺣﺪ
ﻳﮏ ﻳﺎ دو ﺻﻔﺤﻪ از ﻗﺮآن ﻛﺎﻣﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ .داﻧﺶآﻣﻮزان اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮآﻧﻰ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻰ ﻛﻪ در وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﻣﻘﺪور اﺳﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﺮده و در ﻛﻼس
ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ .اﻳﻦ ﻛﺎر ﺟﺮأت آنﻫﺎ را در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻰاﻓﺰاﻳﺪ و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎور ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻼش ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﺧﻮاﻧﺪن
ﻗﺮآن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺬﻛّﺮ :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻗﺮآن ﻛﺎﻣﻞ در ﻣﺤﺪودهى وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ و داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﻰ ﻛﻪ در ﺧﻮاﻧﺪن اﻳﻦ آﻳﺎت
ﺗﻮاﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﺪه و اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ وﻟﻰ از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻧﻪ در ارزشﻳﺎﺑﻰ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻧﻪ در ارزشﻳﺎﺑﻰ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ
ﻫﻴﭻ ﻧﻤﺮهاى ﻛﺴﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد

ﭘﺮﺳﺶ و ارزشﻳﺎﺑﻰ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻓﻴﻖ آﻣﻮزﮔﺎر در ﺗﺪرﻳﺲ ،اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ ﺿﺮورى اﺳﺖ
۱ـ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺪرﻳﺲ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان وﻗﺖ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﻳﮏ ﻳﺎ دو ﺳﻄﺮ از آﻳﺎت درس را ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﻢ روﺧﻮاﻧﻰ آﻳﺎت درس ﻣﺮور و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ ارزشﻳﺎﺑﻰ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪﻋﻤﻞ ﻣﻰآﻳﺪ
۲ـ ﭼﻨﺪ داﻧﺶآﻣﻮز ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﻰ را ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﻔﻬﻮم آن را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰدﻫﻨﺪ
۳ـ ﺗﻜﻠﻴﻒ »اﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮآن در ﺧﺎﻧﻪ« ﺑﺎزدﻳﺪ و ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﺘﻴﺠﻪى آن در ارزشﻳﺎﺑﻰ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻰﮔﺮدد

اﻫﺪاف ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﻼﻗﻪ ی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن روزاﻧﻪ ی ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی آن ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪف درس ﻗﺮآن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزش از ﺗﻨﻮع ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎی
زﻳﺮ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ
۱ـ ﺑﺮﺧﯽ از آﻳﺎت ﻛﺘﺎب را ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺷﺒﻴﻪ ﻧﻮار ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ و روان ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ
٢ـ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻤﺮده و آرام از روی ﻣﺼﺤﻒ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ
٣ـ ﻋﺒﺎرت ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﻰ و ﺗﺮﺟﻤﻪى آن را از روى ﻛﺘﺎب ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮم آن را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻰ از
ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ

ﻫﻔﺘﻢ

ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰﻫﺎى ﻓﻮق ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه را ﻛﺴﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎرى از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﺣﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺰ در ﻛﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎى ﻣﻌﻠﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ

ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻬﻢ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻧﺲ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،آﻳﺎت دروس ﺑﺮاى داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ از آنﺟﺎ ﻛﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺗﺮﺟﻤﻪ ی ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرات ﺑﺨﺶ ﻛﺎر درﻛﻼس ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻣﻮارد را در ارزشﻳﺎﺑﻰ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ از داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﺑﻴﺶﺗﺮى از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺮاى
آنﻫﺎ در ارزشﻳﺎﺑﻰ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﻧﻤﺮه و اﻣﺘﻴﺎز ﺧﺎﺻﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻳﺪ

ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ
۱ـ ﺗﺸﻮﻳﻖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن روزاﻧﻪ ی ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ،ﺧﻮاﻧﺪن آﻳﺎت دروس ﺷﺒﻴﻪ ﻧﻮار ،ﺣﻔﻆ ﭘﻴﺎمﻫﺎى ﻗﺮآﻧﻰ و ﺑﺮﺧﻰ از آﻳﺎت
دروس درﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺪون اﺟﺒﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ و ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ
۲ـ در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ،ﻧﻮار آﻣﻮزﺷﻰ را ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺮده و در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺶآﻣﻮزان ﻗﺮار دﻫﻴﺪ
۳ـ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﺟﺬاب ﺧﺎرج از ﻛﻼس ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺧﻮاﻧﺪن آﻳﺎت درس در ﺧﺎﻧﻪ در ﺣﻀﻮر واﻟﺪﻳﻦ
ﺣﺘﻰاﻻﻣﻜﺎن ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ،ﮔﻮش ﻛﺮدن ﻧﻮار آﻣﻮزﺷﻰ در ﺧﺎﻧﻪ ،اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﻫﻨﺮى و ذوﻗﻰ درﺑﺎره ﭘﻴﺎمﻫﺎى ﻗﺮآﻧﻰ،
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﺮآﻧﻰ )داراﻟﻘﺮآن ،ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻫﻴﺌﺖﻫﺎى ﻣﺬﻫﺒﻰ( و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رادﻳﻮ ﻗﺮآن و ﺷﺒﮑﻪ
ﻗﺮآن و ﻣﻌﺎرف ﺳﻴﻤﺎ و…
۴ـ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﻗﺮآﻧﻰ ﺑﻪوﻳﮋه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻪ و ﺑﺪون اﻛﺮاه
و اﺟﺒﺎر و ﺑﻪ دور از رﻗﺎﺑﺖﻫﺎى ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
آﻣﻮزﮔﺎر ﻋﺰﻳﺰ ،ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻰ! اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﻫﺎى ﺷﻤﺎ را ﻋﺒﺎدت ﻣﺤﺴﻮب ﻛﻨﺪ و داﻧﺶآﻣﻮزان را از ﺑﺎﻗﻴﺎت
ﺻﺎﻟﺤﺎت ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ

آﻣﻮزﮔﺎران و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ،واﻟﺪﻳﻦ ﮔﺮاﻣﻰ و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاى ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ
و اراﺋﻪ ى ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد در اﺻﻼح و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ى درﺳﻰ و ﻛﺘﺎب ﻫﺎى آﻣﻮزش ﻗﺮآن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ زﻳﺮ
ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ
ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ از ﻫﻤﻜﺎرى و ﺗﻼش ﻫﻤﻪ ى ﻋﺰﻳﺰان ﺳﭙﺎس ﮔﺰارى ﻣﻰ ﺷﻮد
وب ﮔﺎه )وب ﺳﺎﻳﺖ(
ﭘﻴﺎمﻧﮕﺎر )اﻳﻤﻴﻞ(

http://quran-dept.talif.sch.ir
quran-dept@talif.sch.ir

ﻫﺸﺘﻢ

