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ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﺎر
اﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻋﻠﻴﻪ ّ
ﺣﻖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺪر اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای او ،ﻧﺎم ﺧﻮب اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،او را ﺑﺎ ادب و ﻧﻴﮑﻮ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ او ﻗﺮآن ﺑﻴﺎﻣﻮزد
ّ
ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ی ﻓﻴﺾ اﻻﺳﻼم ،ﺣﮑﻤﺖ ٣٩١

ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﻰ!
ﺑﺎ اﻫﺪاى ﺳﻼم و آرزوى ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ
از اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ی ﻗﺮآﻧﯽ را ﺑﺮای اداﻣﻪ ی ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻓﺮزﻧﺪ دﻟﺒﻨﺪﺗﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻳﺪ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺮﻳﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ و ﺑﺴﻴﺎر
ﺧﻮش ﺣﺎل و ﺧﺮﺳﻨﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺎک و دﻟﺒﻨﺪﺗﺎن ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻰ آﻳﺪ و ﺗﻮﻓﻴﻖ دارد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﻫﺎى ﻓﺎرﺳﻰ ،رﻳﺎﺿﻰ
و ﻋﻠﻮم ،ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻳﻌﻨﻰ ﻗﺮآن ﻧﻴﺰ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد و از آﻏﺎز ورود ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،ﺑﺎ آن اﻧﺲ ﺑﮕﻴﺮد ،ﮐﻢ ﮐﻢ آن را
ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺳﺨﻦ و ﭘﻴﺎم ﺧﺪا را درک ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﺮ از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ی ُزﻻل و ﺑﻰ زوال آن ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات اﻟﻬﻰ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺧﻼق و رﻓﺘﺎرى ﻗﺮآﻧﻰ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ.
در ﭘﺎﻳﻪ ی اول دﺑﺴﺘﺎن ﻧﻮآﻣﻮزان ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺧﻂّ ﻓﺎرﺳﻰ را ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزﮔﺎران ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و دﻟﺴﻮز ﻣﻰ آﻣﻮزﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ ﮐﺎﻣﻠﻰ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﺣﺮوف و ﺣﺮﮐﺎت زﺑﺎن ﻗﺮآن و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻰ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺪون ﻫﻴﭻ آﻣﻮزش ﺟﺪﻳﺪى ،ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎرى از
ﻋﺒﺎرات و آﻳﺎت ﻗﺮآن را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼ ً اﮔﺮ ﻧﻮآﻣﻮزى ﺣﺮوف » ک  ،ت  ،ب « و ﺣﺮﮐﺖ » َـــ « را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ
ـﺐ « را ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻣﻮزش ﻓﺎرﺳﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪن زﻣﻴﻨﻪ ی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﻳﺎدﮔﻴﺮى روﺧﻮاﻧﻰ ﻗﺮآن
ﮐﻠﻤﻪ ی ﻗﺮآﻧﻰ » ﮐَ َـﺘ َ
ﺷﺪه و آﻣﻮزش ﻗﺮآن ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻓﺎرﺳﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﺑﺮاى آﺷﻨﺎﻳﻰ و اﻧﺲ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﺎ ﻗﺮآن ،ﻧﻮآﻣﻮزان ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﻮزش روﺧﻮاﻧﻰ ،ﺻﻮت زﻳﺒﺎى ﻗﺮآن را ﻣﻰ ﺷﻨﻮﻧﺪ ،ﺳﻮره ﻫﺎى
ﮐﻮﺗﺎه آن را ﺑﺎ ﺻﻮت ﺧﻮش ﻣﻰ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻰ آداب ﮔﻮش دادن و ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن آﺷﻨﺎ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﺷﻨﻴﺪن داﺳﺘﺎن ﻫﺎى
زﻳﺒﺎ و ﭘﺮ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﺮآن ﻟﺬت ﻣﻰ ﺑﺮﻧﺪ.

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ اوﻟﻴﺎى ﮔﺮاﻣﻰ
۱ـ ﮐﻮدک ﻋﺰﻳﺰﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻫﺎ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻫﺎى ﻻزم و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ،ﺳﺎدﮔﻰ ﻳﺎدﮔﻴﺮى ﻗﺮآن را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﺴﺐ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻳﻦ راه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮى ﻗﺮآن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﻮد .او ﺑﺎﻳﺪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﮐﻮﺷﺶ در راه آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ آن را
از ﻣﺎ ﺑﻴﺎﻣﻮزد .او ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر ﻣﺎ درک ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻌﻰ دارﻳﻢ آن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا دوﺳﺖ دارد .او
ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن ،ﻣﺤﺒﺖ ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ،اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر اﺳﻼﻣﻰ را ﻋﻤﻼ ً از ﺑﺰرگ ﺗﺮﻫﺎ ﺑﻴﺎﻣﻮزد.
۲ـ ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺮاى ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ .اﮔﺮ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﻴﻢ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﻣﺄﻧﻮس ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻗﺮآن ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ .ﺳﻌﻰ
ﮐﻨﻴﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ و ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد ﺑﺎ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ را ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺳﻮاد ﻗﺮآﻧﻰ ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﻴﺪ .ﮐﺴﻰ داراى ﺳﻮاد ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ

اول

قرآن را بخواند ،معناى عبارات و آىات ساده و پرکاربرد آن را بفهمد و عالقه دارد به صورت مستمر و روزانه مقدارى قرآن بخواند.
براى آشناىى بىش تر با سواد قرآنى مى توانىد به ساىت گروه قرآن دفتر تألىف کتاب های درسى مراجعه کنىد.
3ـ ىادگىرى تمام قسمت هاى کتاب ،در کالس و با تالش ِ
خود نوآموزان انجام مى شود ،ولى خوب است در صورتى که
کودک شما عالقه نشان مى دهد ،گاهى از او بخواهىد آنچه در کالس آموخته است براى شما بازگو کند .هر سوره اى را که
آموخته است ،سعى کند تا آن جا که مى تواند با همان لحن و آهنگ نوار بخواند .شما نىز به هر مىزانى که ىادگرفته است ،او را
تشوىق کنىد و مىزان خاصى از ىادگىرى را بر او تحمىل نکنىد .تمرىن در خانه ،به تواناىى کودکتان مى افزاىد و باعث مى شود تا
شرم حضور کودکانه اش از بىن برود و به تدرىج آمادگى پىدا کرده و با جرأت در حضور جمع ،قرآن را به زىباىى بخواند.
در صورتى که کودک شما به شنىدن و ىادگىرى سوره هاى قرآن عالقه نشان مى دهد و در خانه ضبط صوت موجود است،
مى توانىد با تهىه ى کتاب گویا وىژه ى دانش آموز  ،او را در ىادگىرى کامل تر اىن سوره ها ىارى کنىد.
4ـ در زمان مناسب از کودکتان بخواهىد آنچه را در کالس قرآن آموخته،در خانه برای شما بازگو کند ،داستان تصاوىر هر
درس را براى شما تعرىف کند و شما نىز با گفتن « آفرىن » و گاهى با دادن هدىه اى او را تشوىق کنىد .بدانىد که حتى تشوىق هاى
ِ
زبانى شما هىچ گاه از ىاد و خاطره کودک نمى رود و زمىنه رسىدن به توفىقات بىش تر را براى او فراهم مى آورد .این کار بر مهارت

سخن گفتن کودک و بر عالقه ی او به آموختن قرآن مى افزاىد و او را با آداب و پىام هاى قرآن بىش تر آشنا و مأنوس مى کند.
  5ـ ازکودکتان بخواهىد کلمات و عبارات قرآنى هر درس را براى شما بخواند .نوآموزان براساس سواد فارسى مى توانند
کلمات قرآن را بخوانند .در کالس هم ،معلّم اىن کلمات و عبارات را نمى خواند بلکه با نشان دادن بخش هاِ ،
خود اىشان کلمات را
مى خوانند .بنا براىن شما به هىچ وجه کلمات را براى او نخوانىد ،تا مبادا به تقلىد از شما بازگو کند .اگر کودک شما در خواندن
کلمات اشتباهى داشت از او بخواهىد که برگردد و دوباره آن را با   دقت بخواند تا خود به اشتباهش پى ببرد و آن را اصالح کند.
اگر دانش آموز دو ساعت تالش کند تا چىزى را خود درىابد و کشف کند ،بهتر از اىن است که در عرض دو دقىقه دىگران به
او بگوىند.
  6ـ در صورتى که شما با آموزش روخوانى قرآن آشناىى دارىد ،در اىن آموزش از ِ
کتاب درسى پىشى نگىرىد و هىچ
قاعده اى را عالوه بر آنچه در کتاب آمده است به کودک خود نىاموزىد .به   ىارى خداوند ،اىن آموزش در پاىه هاى بعد با نظم
خاصى کامل تر مى شود.
  7ـ آموزگار کودک شما بسىار خوش حال خواهد شد که تجارب و اطالعات خود را براى توفىق هرچه بىش تر کودکتان
با کمال افتخار در اختىار شما قرار دهد.
به امىد آن که فرزند شما ،در آىنده انسانى بزرگ ،با اىمان ،بنده خالص خدا ،خدمتگزار خلق او و باقىات صالحات براى
همه ی ما باشد.
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دوم

ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ ﺻ ّﻠﻰ اﻟ ّﻠٰﻪ ﻋﻠﻴﻪ و آﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

ـﻤـﻪ
ُـﺮ َ
ـﻢ َﻣ ۡ
ـﺮ ُﮐ ۡ
آن َو َﻋـ ﱠﻠ َ
ـﻦ َﺗـ َﻌـ ﱠﻠ َ
ـﻢ ا ۡﻟـﻘ ۡ
ﺧَ ۡـﻴ ُ

و

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﺴﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﻓﺮاﮔﻴﺮد و ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﻴﺎﻣﻮزد.
َا َﻟﻤ َﺤ ﱠﺠ ُﺔ اﻟﺒَﻴﻀﺎء ،ج ،۲ص ۲۱

ﻫﻤﮑﺎر و ﻣﻌ ّﻠﻢ ﮔﺮاﻣﻰ
ﺑﺎ اﻫﺪاى ﺳﻼم و آرزوى ﺗﻮﻓﻴﻖ و ﺳﻼﻣﺘﻰ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻫﻤﮑﺎر ﻣﺤﺘﺮم ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان در
ﻣﺪرﺳﻪ ی ﻗﺮآﻧﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﺟﻠﺐ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎى ﻣﻌﻠﻢ اراﺋﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد،
وﻟﻰ ﺑﻴﺎن ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻳﻦ ﻧﮑﺎت ،ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ.
ﭘﻴﺶ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎرى ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ او اﻣﻴﺪوار ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻫﺮﮐﺲ در راه ﺧﺪا ﺗﻼش ﮐﻨﺪ،
ﺧﺪا او را راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻧﻴﮑﻮﮐﺎران اﺳﺖ.
ِ
ـﻬـﻢ ﺳـﺒــﻠَـﻨﺎ و ِا ﱠن اﻟـﻠﱣـﻪ ﻟ َـﻤـﻊ اﻟۡ ِ
ﺳﻮرهی ﻋﻨﮑﺒﻮت ،آﻳﻪ ی ۶۹
ﻨﻴﻦ
ـﺬﻳﻦ َ
َ َ َ ُ
ـﻤ ۡﺤـﺴ َ
َو اﻟ ﱠ َ
ﺟﺎﻫﺪوا ﻓﻴـﻨﺎ ﻟ َ َـﻨ ۡـﻬﺪﻳ َـ ﱠﻨ ُ ۡ ُ ُ
َ
ِ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در اﻧﺠﺎم آن اﺳﺖ .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش اﻳﻦ ﮐﺘﺎب در ﺑﺨﺶ ﻫﺎى زﻳﺮ
ﺗﻮﻓﻴﻖ در ﻫﺮ ﮐﺎرى
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻰ ﺷﻮد .ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻮر ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪ ی ﻋﺎﻃﻔﻰ
ﭘﻴﺶ از ﺑﻴﺎن ﺧﻼﺻﻪ روش ﺗﺪرﻳﺲ ،ﻳﺎدآورى اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮورى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎى ِ
رواﻧﻰ ﮐﻮدﮐﺎن ،آﻣﻮزش
ﻗﺮآن در دوره ی اﺑﺘﺪاﻳﻰ ــ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﭘﺎﻳﻪ ى اول ــ ﺑﺮ ﺣﻴﻄﻪ ى ﻋﺎﻃﻔﻰ ﺑﻴﺶ از دو ﺣﻴﻄﻪ ى ﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد .آﻣﻮزش
ﻗﺮآن ﺑﺎﻳﺪ از ﭼﻨﺎن ﻓﻀﺎى ﺟﺬّ اب ،ﺷﺎد و آراﻣﺶ ﺑﺨﺸﻰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ زﻧﮓ ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮاى
ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻰ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻤﮑﺎر دﻟﺴﻮز ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮى از ﻫﻤﻪ ى ﺗﺠﺎرب و ﻋﻼﻗﻪ ی ﺧﻮد ﺑﻪ آﻣﻮزش داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﺑﺎﻳﺪ
ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ را ﮐﺎﻣﻼ ً رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻨﻴﺪ:
۱ـ ﺳﻬﻞ و آﺳﺎن ﺟﻠﻮه دادن ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮى
۲ـ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮى ﻓﺮاوان از ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻫﺎى ﮐﻼﻣﻰ و ﻏﻴﺮ ﮐﻼﻣﻰ
 ۳ـ ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺳﺨﺖ ﮔﻴﺮى و ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎى ﻓﺮدى داﻧﺶ آﻣﻮزان در دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
۴ـ ﺟﺬّ اب و ّﻓﻌﺎل ﮐﺮدن آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎﻳﯽ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻗﺼﻪ ﮔﻮﻳﻰ ،ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮔﺮوﻫﻰ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ دادن آن ﻫﺎ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﭘﻴﺶ از ﺗﺪرﻳﺲ
۱ـ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﺪد ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎى ﻣﻌﻠﻢ و درس ﻣﺮﺑﻮط از ﮐﺘﺎب داﻧﺶ آﻣﻮز
۲ـ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ اﻫﺪاف ﺧﺎص ﻫﺮ درس ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮى ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
۳ـ آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻟﻮﺣﻪ ﻫﺎى درس و ﻧﺼﺐ آن ﻫﺎ در ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ
۴ـ آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺿﺒﻂ ﺻﻮت و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ از ﺳﻼﻣﺖ آن
 ۵ـ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﻧﻮار آﻣﻮزﺷﻰ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﺤﻞ ﺳﻮره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻧﻮار ﭘﻴﺶ از ورود ﺑﻪ ﮐﻼس

ﺳﻮم

٧ـ روﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرات ﻗﺮآﻧﯽ :آﻣﻮزش روﺧﻮاﻧﯽ از ﻫﻔﺘﻪ ی اول ﻣﺎه دی آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .روﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻠﻤﺎت و
ﻋﺒﺎرات ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻟﻮﺣﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ آﻣﻮزش داده ﻣﯽ ﺷﻮد:
اﻟﻒ ـ ﻟﻮﺣﻪ ی روﺧﻮاﻧﯽ را روی ﺗﺨﺘﻪ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ای ﮐﻪ در ذﻳﻞ ﻣﯽ آﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺎت و ﺣﺮوف اﺷﺎره ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ
داﻧﺶ آﻣﻮزان آن ﻫﺎ را دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
ب ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﻼس و ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﻳﮏ ﻳﺎ دو ﺑﺎر از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﻟﻮﺣﻪ را ﺑﺎ اﺷﺎره ی
ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﻠﻤﺎت ،ﺑﻪ ﻃﻮر دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .آن ﮔﺎه از ﭼﻨﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز آﻣﺎده ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﻳﮏ ﻗﺴﻤﺘﯽ از
ﻟﻮﺣﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
ج ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان وﻗﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﻫﺮﻳﮏ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﻳﺎ ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت ﻗﺮآﻧﯽ را از روی ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻧﻔﺮادی و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﻼس ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان از روی ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ،ﺧﻂ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
٭٭٭

ﻧﺤﻮه ى اﺷﺎره ى ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎى ﮐﻠﻤﺎت
اﺷﺎره ى ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﺣﺮوف و ﺣﺮﮐﺎت ،از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺎم ﻫﺎى اوﻟﻴﻪ در آﻣﻮزش روﺧﻮاﻧﻰ ﻗﺮآن اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻰ ﺣﺮوف و ﺣﺮﮐﺎت و دﻗﺖ در ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﻫﺎ و ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﺨﺶ ﻫﺎى ﮐﻠﻤﺎت ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻰ ﺷﻮد .ﮐﺴﺐ
اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت در روﺧﻮاﻧﻰ ﻗﺮآن ،ﻫﻢ ﭼﻮن ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺮوف و ﺣﺮﮐﺎت در ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻰ و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮى
ﭼﻬﺎر ﻋﻤﻞ اﺻﻠﻰ در رﻳﺎﺿﻰ ،از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻳﻦ آﻣﻮزش ،ﺻﺤﻴﺢ و ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﮓ
ﺑﻨﺎى ﻣﻬﺎرت ﺧﻮاﻧﺪن ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺮآن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و درﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺣﺘﻰ در ﺳﺎل ﻫﺎى ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از آﻣﻮزش
ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺮوف و ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻂ ﺑﺮ ﻳﺎ وﺳﻴﻠﻪ اى ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻂ ﮐﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد .از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺷﺎره
ﮐﺮدن ،دﺳﺖ ﻳﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻣﺘﺤﺮک ،روش ﺻﺤﻴﺢ اﺷﺎره در دو ﺑﺨﺶ زﻳﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻰ ﺷﻮد.
اﻟﻒ ــ اﺷﺎره ى ﺛﺎﺑﺖ :در اﻳﻦ ﻧﻮع اﺷﺎره ،دﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺷﮑﻞ از اﺷﺎره در ﻣﻮارد زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد.
١ــ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺎت » َــــِ ُـــ « در ﺑﺨﺶ ﻫﺎى داراى اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺎت؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ:

ُﺧ ِـﻠ َـﻖ
آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﺎ ﺧﻂ ﺑﺮ ﻳﺎ وﺳﻴﻠﻪ ى ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ » ُـــ « اﺷﺎره ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ » ُﺧـ «؛ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در ﻳﮑﻰ دو ﺑﺎر اول ،ﺑﺮﺧﻰ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺟﺎى اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ » ُﺧـ « ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ » ُا « .ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻰ دﻫﻴﻢ ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﺎ
ﺣﺮف آن ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﻤﻰ ﻣﮑﺚ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ » ــِـ « اﺷﺎره ﻣﻰ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ » ِﻟـ « و آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ » ــَـ « اﺷﺎره
ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ » َق «.

ﭘﻨﺠﻢ

٢ــ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻨﻮﻳﻦ ) ًـــ ٍـــ ــٌـ ( :اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻨﻮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮاى اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻨﻮﻳﻦ ،دﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ
اﺳﺖ و ﺑﻪ » ًـــ « ﻳﺎ » ٍـــ « ﻳﺎ » ــٌـ « اﺷﺎره ﻣﻰ ﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:

َﺣ َـﺮ ًﺟـﺎ

َا َﺣ ٍـﺪ

َوﻟ َ ٌـﺪ

در ﮐﻠﻤﻪ ى » َﺣ َـﺮ ًﺟـﺎ « آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﻪ » َـــ « اﺷﺎره ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ » َﺣـ « ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ » َـــ « اﺷﺎره ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ » َر « و آن ﮔﺎه ﺑﻪ » ًـــ « اﺷﺎره ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ » َﺟـﻦ « .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ در ﮐﻠﻤﻪ ى » َا َﺣ ٍـﺪ « آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﻪ » ــٍ ـ « اﺷﺎره
ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ » ِدن « .در ﮐﻠﻤﻪ ى » َوﻟ َ ٌـﺪ « ﻧﻴﺰ آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﻪ » ـــ « اﺷﺎره ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﮕﻮﻳﻨﺪُ » :دن «.
ٌ
ﺗﺬﮐّﺮ :دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﻓﻠﺶ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ى اﺷﺎره ی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺎت اﺳﺖ ،ﻧﻪ
اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻓﻠﺶ ﻫﺎ را رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﺘﺤﺮک :در اﻳﻦ ﻧﻮع اﺷﺎره ،دﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﺷﮑﻞ از اﺷﺎره در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﭘﻴﺶ ﻣﻰ آﻳﺪ.
ب ــ اﺷﺎره ى
ّ
١ــ اﺷﺎره از ﺣﺮف ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﺮﮐﺎت ﺑﻠﻨﺪ ) ا ،ﻳـ ،ى ،و ( در ﺑﺨﺶ ﻫﺎى داراى اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:

ﻧـﻮﺣـﻴـﻬـﺎ
آﻣﻮزﮔﺎر درﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻂ ﺑﺮ ،از ﺣﺮف » ﻧـ « ﺑﻪ ﺳﻮى ﺻﺪاى » و « اﺷﺎره ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ،داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ » ﻧﻮ« آن ﮔﺎه
از ﺣﺮف »ﺣـ« ﺑﻪ ﺳﻮى ﺻﺪاى » اﻳـ « اﺷﺎره ﺷﺪه و آن ﻫﺎ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ » ﺣـﻴـ « و ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﺣﺮف » ﻫـ « ﺑﻪ ﺳﻮى » ا « اﺷﺎره ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ » ﻫﺎ «.
ﺗﻮﺟﻪ دارﻳﺪ ﮐﻪ ﻓﻠﺶ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻓﻠﺶ ﻫﺎ رﺳﻢ ﺷﻮد.
ّ
»ﻫـﺬا« ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﻰ ﺷﻮد
ﺗﺬﮐّﺮ :اﺷﺎره ﺑﻪ اﻟﻒ ﮐﻮﺗﺎه )ــ( دو ﺣﺎﻟﺖ دارد ،ﭼﻨﺎن ﭼﻪ اﻟﻒ ﮐﻮﺗﺎه روى ﺣﺮف ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ٰ
»ى« ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺜﻞ ﺻﺪاى ﺑﻠﻨﺪ اﺷﺎره ﻣﻰ ﺷﻮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ » ﻫﺎ «؛ و ﭼﻨﺎن ﭼﻪ اﻟﻒ ﮐﻮﺗﺎه روى ﭘﺎﻳﻪ ٰ
ـﺪى « ﮐﻪ از ﺣﺮف »د« ﺑﻪ ﺳﻮى » ــ « اﺷﺎره ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ » دا«.
ﮐﻠﻤﻪ ى » ﻫُ ٰ
٢ــ اﺷﺎره از ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺳﻮى ﻋﻼﻣﺖ ﺳﮑﻮن؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ:

َا ۡﻣ ِـﻬـ ۡﻠ ُـﻬ ۡـﻢ
آﻣﻮزﮔﺎر از ﺣﺮﮐﺖ » َـــ « ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ) ۡـــ ( اﺷﺎره ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ » َا ۡﻣـ « ،آن ﮔﺎه از ﺻﺪاى » ِـــ « ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ
) ۡـــ( اﺷﺎره ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ » ِـﻬـ ۡﻠـ « و ﺳﭙﺲ از ﺣﺮﮐﺖ » ُـــ « ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ) ۡـــ ( اﺷﺎره ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ » ُـﻬ ۡـﻢ«.

ﺷﺸﻢ

ﻣﺸﺪد ﻣﺎﻧﻨﺪ:
٣ــ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺸﺪﻳﺪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎى داراى ﺣﺮف ّ

َﺣ ﱠـﻖ
آﻣﻮزﮔﺎر درﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ از ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻮﺗﺎه » َـــ « ﺑﻪ ﺳﻮى ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﺷﺎره ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ،داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ » َﺣـﻘـ « آن ﮔﺎه
آﻣﻮزﮔﺎر ﭘﺲ از ﮐﻤﻰ ﻣﮑﺚ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺣﺮف ﺗﺸﺪﻳﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻪ آن ﺣﺮﮐﺖ اﺷﺎره ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﻣﺜﺎل
»ـــ« اﺷﺎره ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ » َق «؛ دو ﻣﺜﺎل دﻳﮕﺮ:
ﺑﺎﻻ ﺑﺎ اﺷﺎره ى ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ َ

ـﺠـﻰ
ﻧ ُ َـﻨ ّ

ـﻤـﺎ
ﻟَ ّ

آﻣﻮزﮔﺎر در ﮐﻠﻤﻪ ى » ﻟ َ ّﻤﺎ « اﺑﺘﺪا از ﺣﺮﮐﺖ » َـــ « ﺑﻪ ﺳﻮى ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺸﺪﻳﺪ و آن ﮔﺎه ﭘﺲ از ﮐﻤﻰ ﻣﮑﺚ از ﺣﺮف » ﻣـ « ﺑﻪ ﺳﻮى
ﺻﺪاى » ـﺎ « اﺷﺎره ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .در ﮐﻠﻤﻪ ى دوم ﻧﻴﺰ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ » ُـــ « ،ﺳﭙﺲ از ﺣﺮﮐﺖ » َـــ « ﺑﻪ ﺳﻮى ﺗﺸﺪﻳﺪ و آن ﮔﺎه ﭘﺲ از ﮐﻤﻰ
ﻣﮑﺚ ،از ﺣﺮف » ﺟـ « ﺑﻪ ﺳﻮى ﺻﺪاى » ى « اﺷﺎره ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﻣﺸﺪد و ﺑﺨﺶ دوم آن ﺿﺮورى اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻪ
ﻧﮑﺘﻪ :وﺟﻮد ﮐﻤﻰ ﻣﮑﺚ ﺑﻴﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اول ﺣﺮف ّ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻰ آﻣﻮزد ﮐﻪ ﺣﺮف داراى ﺗﺸﺪﻳﺪ در واﻗﻊ دو ﺣﺮف اﺳﺖ و دو ﺑﺎر ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ:
ّ
١ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ی ﺷﻤﺎ ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺮﺧﻰ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎ را زودﺗﺮ ﻳﺎ دﻳﺮﺗﺮ از اﺷﺎره ی ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؛ از آن ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﻋﻘﺐ و ﺟﻠﻮ ﻧﻴﻔﺘﻨﺪ.
٢ــ در آﻣﻮزش ﻟﻮﺣﻪ ﻫﺎ ،اﺑﺘﺪا داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ روش ﻓﻮق ،ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرات را دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ ﻣﻰ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﭘﺲ از ﮐﻤﻰ
ﺗﻤﺮﻳﻦ ،ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ى آﻣﻮزﮔﺎر ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادى ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﭘﺮﺳﺶ اﻧﻔﺮادى را از داﻧﺶ آﻣﻮزان آﻣﺎده ﺗﺮ
آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.

ﭼﻨﺪ ﺗﺬﻛّﺮ
در آﻣﻮزش روﺧﻮاﻧﻰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﺿﺮورى اﺳﺖ:
۱ـ آﻣﻮزﮔﺎر ﻣﺤﺘﺮم! از ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﻠﻤﺎت ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ روش ﻓﻮق ﻛﻤﮏ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻛﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرات را
روﺧﻮاﻧﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
۲ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﺣﻪ و اﺷﺎره ى ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎى ﻛﻠﻤﺎت و ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺶ آن ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺻﻮرت
دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ و اﻧﻔﺮادى ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را در ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت روﺧﻮاﻧﻰ دارد و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ اﻣﺮ ،در ﻛﺴﺐ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت
اﺧﺘﻼل ﺟﺪى اﻳﺠﺎد ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.
۳ـ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﺮاى ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﻠﻤﺎت ،آن اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ دﻳﺪن ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﻛﻠﻤﻪ ،ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛
ﻳﻌﻨﻰ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز اﺑﺘﺪا در ذﻫﻦ ﺧﻮد ،ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎى ﻛﻠﻤﻪ را ﻣﺮور ﻛﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم آن را ﻳﮏ ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻧﺪن ،داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﻛﻤﮏ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون اﺿﻄﺮاب ،ﻛﻠﻤﺎت را ﺑﻪ روش ﺻﺤﻴﺢ ،ﺷﻤﺮده و آرام ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﻓﺮدى داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ.

ﻫﻔﺘﻢ

۴ـ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮاى ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت روﺧﻮاﻧﻰ ،ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ .اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت
آن ﻫﺎ در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﺑﮕﺬارﻳﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ در ﻳﮏ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ.
 ۵ـ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻟﻮﺣﻪ ى درس را در ﻳﮏ ﺟﻠﺴﻪ آن ﻗﺪر ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ى آن ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻠﻤﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت
روان ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﺗﻜﺮار ﻫﺮ ﻟﻮﺣﻪ در ﻳﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﻰ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺷﻮق و رﻏﺒﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد .ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎى
ﺑﻌﺪى ،ﻣﻬﺎرت آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ.
 ۶ـ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ روز ،درس ﻗﺮآن را در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاى واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
 ۷ـ ﻣﯽ ﺗﻮان داﻧﺶ آﻣﻮزان را از ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آﻳﺎت و ﻋﺒﺎرات ﺑﺨﺶ ﻗﺮآن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻴﻢ ؛ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ
ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﻬﺎرت روﺧﻮاﻧﯽ ﻗﺮآن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ارزش ﻳﺎﺑﻰ
درس ﻗﺮآن در ﭘﺎﻳﻪ اوّل و دوم اﺑﺘﺪاﻳﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻴﻔﻰ و ﺗﻮﺻﻴﻔﻰ اﺳﺖ .ﺑﺮاى آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ارزﺷﻴﺎﺑﻰ
ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎره ى  ۲۴۰/۱۷۹۰/۳۴ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  ۱۳۸۳/۷/۲۵ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ .ﺿﻤﻨ ًﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در ﻛﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎى ﻣﻌﻠﻢ
آﻣﻮزش ﻗﺮآن ﭘﺎﻳﻪ اول اﺑﺘﺪاﻳﻰ ﻛُ ﺪ  ۵۳/۱در ﺑﺨﺶ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ :ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ از ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰ رود ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﻫﺎى زﻳﺮ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ:
۱ـ در ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻧﯽ ﺳﻮره ﻫﺎی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
۲ـ دو ﺳﻮره دل ﺧﻮاه ﻛﺘﺎب را ،از ﺣﻔﻆ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
٣ـ ﻛﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرات ﻗﺮآﻧﻰ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻤﺮده ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺶ از روی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
٤ـ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮی ﮐﻼﺳﯽ درﺑﺎره ی ﭘﻴﺎم ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزى ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﻫﺎ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎز را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ
ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ و اﻧﺲ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻗﺮآن ،ﺑﻪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ:
۱ـ زﻧﮓ آﻣﻮزش ﻗﺮآن از ﺟﺬاﺑﻴﺖ و ﺷﺎدى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺿﻄﺮاب و دل ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﺑﻪ دور ﺑﺎﺷﺪ.
۲ـ از ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻫﺎى زﺑﺎﻧﻰ و ﻏﻴﺮزﺑﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
۳ـ ﺑﺎ دﻋﻮت از اوﻟﻴﺎى ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺎدران ﻋﺰﻳﺰ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ،آن ﻫﺎ را ﺑﺎ اﻫﺪاف و ﺷﻴﻮه ﻫﺎى آﻣﻮزش ﻗﺮآن و
ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻫﺪاف ﻣﺪ ﻧﻈﺮ آﺷﻨﺎ ﻛﻨﻴﺪ ،ﺗﺎ اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻫﻤﻜﺎر ﺷﻤﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۴ـ از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ده دﻗﻴﻘﻪ اى در ﺳﻪ روز
ﻫﻔﺘﻪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزش ﻗﺮآن ،ﺑﺮاى ﻳﺎدآورى ،ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﺗﻜﺮار آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎى ﻗﺮآﻧﻰ داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﺑﻬﺮه ﺟﻮﻳﻴﺪ.
آﻣﻮزﮔﺎران  ،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.
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