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حضرت على علیه الّسالم فرمود:
حّق فرزند بر پدر این است که براى او، نام خوب انتخاب کند، او را 

با ادب و نیکو تربیت کرده و به او قرآن بیاموزد.
نهج البالغه فیض االسالم، حکمت ٣٩1

اول

پیش گفتار
پدر و مادر گرامى

فرزند، هدیه و امانت الهى است که خداوند مسئولیت تربیت او را بر عهده ى پدر و مادر نهاده 
است و شما والدین محترم، قسمتى از این حق و مسئولیت خویش را در اختیار اولیاى مدرسه قرار 
در  مهمى  بسیار  نقش  کودکى  دوران  در  به ویژه  کریم  قرآن  با  انس  و  فراگیرى  که  آن جا  از  داده اید. 
»تربیت قرآنی« کودک دارد، انتظار ما از شما اولیاى گرامى آن است که با توجه به نکات زیر، ما را در 

آموزش    قرآن به کودک عزیز خود یارى کنید. 
١ــ همان طور که کودکان ما، نماز خواندن و روزه گرفتن را از ما می آموزند، انس با قرآن را نیز 
از ما یاد می گیرند. اگر ما هر روز مقداری از قرآن را بخوانیم و به معنای آیات توجه کنیم، می توانیم 
الگوی عملی برای انس آنان با قرآن کریم باشیم. باید احترام به قرآن و کوشش در راه آشنایى با آن را از 
ما بیاموزند و با مشاهده ى اخالق و رفتار ما درک کنند که همه مى خواهیم آن گونه باشیم که خدا دوست 
دارد. آنها باید عالقه به قرآن، عمل به دستورات خدا، مهربانى به مردم و اخالق و رفتار اسالمى را عمالً 

از بزرگ ترها بیاموزند.
٢ــ از فرزندتان بخواهید آن چه از قرآن در مدرسه آموخته است براى شما بازگو کند. آیات قرآن 

کریم را براى شما از روى کتاب بخواند و سایر تکالیف کتاب خود را با نظارت شما انجام دهد. 
٣ــ او را تشویق کنید هر روز حدود ١٠ دقیقه آیات و عبارات قرآنى هر درس را از روى کتاب یا 
از روى قرآِن کامل، بخواند. دقت کنید، شما نباید آیات و عبارات قرآنى را براى او بخوانید تا او به تقلید از 
شما بخواند. آموزگار نیز عبارات قرآن را براى دانش آموزان نمى خواند، بلکه خوِد دانش آموزان مى توانند 
عبارات قرآن را بخوانند. اگر فرزند شما در خواندن کلمات اشتباهى داشت، از او بخواهید که برگردد و 
دوباره آن را با دقت بخواند تا خود به اشتباهش پى ببرد و آن را اصالح کند. در مراحل اولیه، اگر اشتباهات 

او نسبتاً زیاد است، نیازى نیست همه ى آنها را به او گوشزد کنید.
٤ــ همان طور که مى دانید یکى از وظایف مهم والدین، آموزش نماز به فرزندان است. خداوند در 
آیه ی ١٣٢ سوره ی طه مى فرماید خانواده ى خود را به نماز امر کنید و در این کار، پایدارى و حوصله 



به خرج دهید. آموزش قرائت نماز در فصل اول همین کتاب آمده است. براى یادگیرى بهتر، با آموزگار 
فرزندتان همکارى نمایید و در صورت امکان نوار آموزش نماز را براى فرزند خود تهیه کنید تا در خانه 
با آن تمرین کند. خوب است به روشى برانگیزنده و جذاب، او خود را به خواندن نمازهاى روزانه تشویق 
کنید. اهداى جوایز مناسب، موجب عالقه ى بیشتر فرزندتان به یادگیرى نماز و قرآن مى شود. در این 

امر نیز با آموزگار او همکارى کنید.
٥ ــ حفظ آیات قرآنی کتاب الزامى نیست؛ ولى اگر فرزند شما به حفظ سوره هاى کتاب عالقه 
نشان مى دهد، او را به انجام این کار تشویق کنید. این امر زمینه ى شرکت او را در مسابقات قرآن مدرسه 

نیز فراهم مى کند.
٦ ــ در برخى از دروس یکى از عبارات زیبا، کوتاه و حکمت آمیز قرآن به نام پیام قرآنى آمده است. 
حفظ پیام هاى قرآنى و هم چنین ترجمه ى آنها الزامى نیست؛ ولى اگر کودک شما به حفظ این پیام ها عالقه مند 
است، او را به این کار تشویق کنید تا بتواند به تدریج آنها را سرلوحه ى زندگى خویش قرار دهد. ضمناً حفظ 

پیام ها، او را براى شرکت در مسابقات قرآن مدرسه نیز آماده مى کند.
٧ــ غالباً مفهوم هریک از پیام ها با مجموعه اى از تصاویر توضیح داده شده و از دانش آموزان 
خواسته شده است که درباره ى مفهوم پیام، موضوع جدیدى را نقاشى کنند یا چندجمله اى بنویسند. 
این امر زمینه ى خالقیت آنها را فراهم مى آورد. نباید از آنها انتظار پاسخ مشخصى را داشت، بلکه هر 
مطلب مناسبى را بیان کنند، مى تواند به نوعى پاسخ مطلوب باشد. از این رو، باید پاسخ را پذیرفت و آنها 

را تشویق کرد.
٨ ــ از فرزندتان بخواهید داستان هاى کتاب را که براى ایجاد انس و عالقه بیشتر به قرآن و فهم و 
درک مفاهیم آن است، از روى کتاب براى شما بخواند و به کمک تصاویر براى شما تعریف کند. این کار 

عالوه بر آموزش قرآن، موجب تقویت مهارت هاى خواندن و سخن گفتن در زبان فارسى نیز مى شود.
٩ــ اگر شما با روش هاى آموزش روخوانى قرآن آشنایى دارید، از کتاب درسى پیشى نگیرید و 
هیچ قاعده اى را عالوه بر آن چه در کتاب آمده است به او نیاموزید. به یارى خداوند، این آموزش با نظم 

خاصى پیش رفته و کامل خواهد شد.
١٠ــ به یاد داشته باشید هیچ وقت بر کودک خود سخت نگیرید بلکه موفقیت هاى او را ارج نهید 

و با مالطفت، نرمى، صبر و حوصله به او کمک کنید تا ضعف هاى خود را جبران کند.
١١ــ آموزگاِر کودک شما بسیار خوشحال مى شود که تجارب و اطالعات خود را براى توفیق هرچه 

بیشتر فرزندتان، در اختیار شما قرار دهد؛ و صمیمانه آماده است از تجربیات شما نیز بهره مند شود.
به امید آن که فرزند شما در آینده انسانى مؤمن، بنده ى خوب خدا، خدمتگزار مردم و از باقیات 

صالحات براى همه ى ما و در یک کلمه یار با وفاى حضرت امام زمان علیه الّسالم باشد.

دوم



همکار و آموزگار گرامى
با اهداى سالم و آرزوى توفیق و سالمتى براى شما همکار محترم، به منظور توفیق بیشتر در 
آموزش این کتاب، آشنایى با اهداف، محتوا و روش تدریس هریک از فصل هاى آن ضرورى است. 

لطفاً این مطالب را به دقت مطالعه کنید.

سوم

این فصل به آموزش قرائت نماز مى پردازد تا دانش آموزان توانایى الزم را در خواندن اذکار نماز 
به دست آورند. این آموزش طى ٤ هفته ى مهرماه و هر هفته دو ساعت به روش زیر انجام مى شود.

روش تدریس اذکار نماز
لوحه ى اذکار نماز و نوار آموزشى مربوط را از قبل آماده کنید و طى مراحل زیر آموزش دهید.

١ــ لوحه ى اذکار نماز را به ترتیب در محل مناسبى مقابل دانش آموزان نصب کنید.
٢ــ از دانش آموزان بخواهید اذکار نماز را سطر به سطر، همراه اشاره ى شما به صورت دسته جمعى 
بخش بخش بخوانند )شیوه ى صحیح اشاره به بخش هاى کلمات در قسمت آموزش روخوانى در همین 

پیش گفتار آمده است(.
نوار  از  را  اذکار  این  قرائت  نماز،  اذکار  در روخوانى  دانش آموزان  نسبى  توانایى  از  ٣ــ پس 
آموزشى پخش مى کنید و از دانش آموزان مى خواهید به دستور نوار عمل کرده و همراه آن جمع خوانى 
کنند. هنگام شنیدن قرائت اذکار از نوار، از دانش آموزان بخواهید از روى کتاب خود خط را نشان 

دهند و با نوار پیش بروند.
دو تذکر مهم:

١ــ آموزش قرائت اذکار نماز در طى ٨ جلسه در مهرماه )هر هفته دو ساعت( انجام مى شود؛ اما 
همان طور که مى دانید تسلط کافى در خواندن اذکار نماز به تمرین و ممارست بیشتر نیاز دارد. براى این 
منظور در فصل سوم همین کتاب، تمرین هایى آمده است که با انجام آنها تا پایان سال تحصیلى، ان شاء الله 

همه ى دانش آموزان در خواندن نماز، توانایى کافى پیدا خواهند کرد.
٢ــ ضمن تشویق دانش آموزان به یادگیرى و خواندن نماز، بر آنها سخت نگیرید، بیشتر بر توفیقات 
آنها تأکید کنید تا ضمن احساس موفقیت به رفع نواقص خود نیز عالقه مند شوند. قابل ذکر است ترجمه ی 

نماز برای مطالعه ی آزاد است و آموختن آن اجباری نیست.

فصل اول            آموزش قرائت مناز



در این برنامه براى کسب توانایى روخوانى قرآن کریم، تأکید اصلى بر ضرورت استمرار آموزش 
و تمرین و تکرار روزانه است. مطالب مربوط به این فصل با هدف کسب مهارت روخوانى قرآن کریم 
تنظیم شده است، زیرا در مراحل اولیه یادگیری، تمرین مستمر و روزانه نقش به سزایی در کسب مهارت 
مورد نظر دارد. به همین منظور در طى ٣٣ روز متوالى درزنگ اول یا دوم هر روز تدریس مى شود. 
در ١٩ روز اول ضمن یادآورى و آموزش قواعد روخوانى، دانش آموزان مهارت کافى در به کار بردن 
این قواعد در روخوانى کلمات، عبارات و آیات قرآنى به دست مى آورند و در ١٤ روز دوم با تمرین کافى 
به شرح زیر  آیاتی از قرآن دست مى یابند. روش تدریس هرکدام از این دو بخش  به توانایى روخوانى 

است.
بخش اول ــ یادآورى و آموزش قواعد روخوانى قرآن

ابتدایى ویژه  به کتاب روش آموزش قرآن دوره ى  براى تدریس هرچه بهتر این بخش مى توانید 
مراکز تربیت معلم رشته ى ابتدایى کُد ٦٠١١ و هم چنین کتاب راهنماى معلم آموزش قرآن پایه ى دوم و 

سوم ابتدایى مراجعه کنید. در این جا به اختصار مراحل تدریس به شرح زیر بیان مى شود.
١ــ لوحه ى مربوط را در محل مناسب نصب کنید.

٢ــ با اشاره ى صحیح به بخش هاى کلمات، از دانش آموزان بخواهید که کلمات و عبارات را 
به صورت دسته جمعى، بخش بخش بخوانند. در صورت نیاز این مرحله را یک یا دو بار دیگر تکرار 

کنید.
٣ــ قاعده ى مربوط را به روش بیان شده در یکى از کتاب هاى فوق به زبان ساده توضیح دهید.

٤ــ تعدادى از دانش آموزان، هرکدام یک سطر از لوحه را به صورت انفرادى مى خوانند؛ ابتدا 
دانش آموزان قوى تر و سپس سایر دانش آموزان.

٥   ــ از دانش آموزان بخواهید که هرکدام یک سطر از کلمات و عبارات قرآنى را که در تمرین 
دیگرى آمده است، از روى کتاب خود بخوانند. این فعالیت را به میزانى که نیاز است و وقت دارید، 

تکرار کنید.
تذکر: در پایان این بخش، دانش آموزان را تشویق کنید که درس هر روز قرآن را چند بار در 

خانه تمرین و تکرار کرده تا براى درس روز بعد کامالً آماده باشند.
با توجه به اهمیت شیوه ى صحیح اشاره به بخش هاى کلمات در آموزش لوحه هاى قرآن، قبل از 

بیان روش تدریس روخوانى قرآن کریم، این شیوه به اختصار توضیح داده مى شود.

چهارم

فصل دوم              آموزش روخوانی قرآن کرمی



نحوه ى اشاره ى صحیح به بخش هاى کلمات
اشاره ى صحیح و فّنى به حروف و حرکات، از مهم ترین گام هاى اولیه در آموزش روخوانى قرآن 
است. این امر منجر به بازشناسى حروف و حرکات و دقت در صحیح خواندن آنها و ترکیب بخش هاى 
کلمات توسط دانش آموزان مى شود. کسب این مهارت در روخوانى قرآن، هم چون جایگاه شناخت حروف 
و حرکات در خواندن و نوشتن زبان فارسى و نیز یادگیرى چهار عمل اصلى در ریاضى، از اهمیت خاصى 
برخوردار است. اگر این آموزش، صحیح و کامل انجام شود، مهم ترین سنگ بناى مهارت خواندن صحیح 
قرآن گذاشته شده است و درغیر این صورت حتى در سال هاى باالتر نیز باید این مرحله از آموزش با دقت 

انجام شود.
اشاره به حروف و حرکات معموالً به کمک خط بر یا وسیله اى مانند خط کش انجام مى شود. از 
آن جا که هنگام اشاره کردن، دست یا ثابت است و یا متحرک، روش صحیح اشاره در دو بخش زیر 

توضیح داده مى شود.

الف( اشاره ى ثابت: در این نوع اشاره، دست ثابت است. این شکل از اشاره در موارد زیر 
انجام مى شود.

ـ  « در بخش هاى داراى این گونه حرکات؛ مانند: ــُ
ــِ ١ــ اشاره به حرکات »  ــَ

ُخـِلـَق

ـ  « اشاره مى کند تا دانش آموزان همه با  آموزگار با خط بر یا وسیله ى مشابه دیگرى به حرکت »  ــُ
ـ   «  ـ  «؛ ممکن است در یکى دو بار اول، برخى از دانش آموزان به جاى این که بگویند »  ُخ هم بگویند »  ُخ
ـ  «  بگویند »  اُ  «. به آنها تذکر مى دهیم هر حرکت را با حرف آن بخوانند. سپس با کمى مکث به حرکت »  ــِ
ـ  « اشاره مى شود تا آنها بگویند »  َق  «. ـ  « و آن گاه به حرکت »  ــَ اشاره مى کنیم تا دانش آموزان بگویند »  ِل

ـ  (: اشاره به تنوین مانند اشاره به حرکات کوتاه است؛ یعنى براى  ـ ــٌ ـًـ ــٍ ٢ــ اشاره به تنوین )  ـ
ـ  « اشاره مى شود، مانند: ـ  « یا »  ــٌ ـٍ ـ  « یا »  ـ ـً اشاره به تنوین، دست ثابت است و به »  ـ

        َحـَرًجـا             َاَحـٍد          َولَـٌد

پنجم



به  ـ  «، سپس  » َح بگویند  تا دانش آموزان  ـ  « اشاره مى کند  ـَ »  ـ به  آموزگار  »  َحـَرًجـا  «  در کلمه ى 
ـ  « اشاره مى کند تا دانش آموزان بگویند  ـً ـ  « اشاره مى کند تا دانش آموزان بگویند »  رَ  « و آن گاه به »  ـ ـَ »  ـ
ـ  « اشاره مى کند تا دانش آموزان بگویند »  ِدن  «. در  »  َجـن  «. هم چنین در کلمه ى »  َاَحـٍد  « آموزگار به »  ــٍ

ـ  « اشاره مى کند تا دانش آموزان بگویند: »  ُدن  «. کلمه ى »  َولَـدٌ  « نیز آموزگار به »  ــٌ
توضیح: دقت کنید فلش ها در کلمات فوق فقط نشان دهنده ى اشاره شما به حرکات است، نه 

این که باید این فلش ها رسم شود.

ب( اشاره ى متحرک: در این نوع اشاره، دست حرکت مى کند. این شکل از اشاره در موارد 
زیر پیش مى آید.

١ــ اشاره از حرف به سوى حرکات بلند ) ا، یـ، ى، و ( در بخش هاى داراى این گونه ترکیبات، 
مانند: 

نـوحـیـهـا
مى کند،  اشاره  »  و «  صداى  سوى  به  ـ  «  »  ن حرف  از  خط بر،  کمک  به  که  درحالى  آموزگار 
آنها مى گویند  و  اشاره شده  ـ   «  »  ای به سوى صداى  از حرف »حـ«  آن گاه  » نو«  دانش آموزان مى گویند 

ـ  « به سوى »  ا  « اشاره مى شود تا بگویند »  ها  «. ـ  « و باالخره از حرف »  ه »  حـی
توجه دارید که فلش ها فقط مسیر حرکت دست را نشان مى دهد، نه این که باید این فلش ها رسم 

شود.
تذکر: اشاره به الف کوتاه )  ٰ ( دو حالت دارد، چنان چه الف کوتاه روى حرف باشد مانند کلمه 
ـٰذا« به آن اشاره مى شود تا دانش آموزان بگویند »  ها «؛ و چنان چه الف کوتاه روى پایه »ٰى« باشد در  »ه
این صورت مثل صداى بلند اشاره مى شود؛ مانند کلمه ى » هُـدٰى  « که از حرف »د« به سوى »    ٰ   « اشاره 

مى شود تا دانش آموزان بگویند »دا«.
٢ــ اشاره از حرکت کوتاه به سوى عالمت سکون؛ مانند: َاۡمـِهـۡلـُهـۡم

ـ  «، آن گاه از  ـ  « به عالمت )      ۡ  ( اشاره مى کند تا دانش آموزان بگویند »  َاۡم ـَ آموزگار از حرکت »  ـ
ـ  « به عالمت )      ۡ  ( اشاره  ـُ ـ  « و سپس از حرکت »  ـ ـ  « به عالمت )      ۡ  ( اشاره مى کند تا بگویند »  ـِهـۡل ـِ صداى »  ـ

مى شود تا بگویند »ـُهـۡم«.
٣ــ اشاره به تشدید در بخش هاى داراى حرف مشّدد مانند: َحـقَّ

ششم



ـ  « به سوى عالمت تشدید اشاره مى کند، دانش آموزان  ـَ آموزگار درحالى که از حرکت کوتاه »  ـ
ـ  « آن گاه آموزگار پس از کمى مکث، با توجه به حرکت حرف تشدید، به صورت ثابت یا  مى گویند »  َحـق
ـَـ« اشاره مى شود و  متحرک به آن حرکت اشاره مى کند. در مورد مثال باال با اشاره ى ثابت به حرکت »ـ

بچه ها مى گویند »  َق  «؛ دو مثال دیگر:

لَـّمـا     نُـَنـّجـى
ـ  « به سوى عالمت تشدید و آن گاه پس از کمى مکث  ـَ آموزگار در کلمه ى »  لَّما « ابتدا از حرکت »  ـ
ـ «، سپس از  ـُ ـ  « به سوى صداى »  ـا  « اشاره مى کند. در کلمه ى دوم نیز، ابتدا به حرکت »  ـ از حرف »  م
ـ  « به سوى تشدید و آن گاه پس از کمى مکث، از حرف » جـ  « به سوى صداى »  ى « اشاره  ـَ حرکت »  ـ

مى شود.

نکته: وجود کمى مکث بین اشاره به بخش اول حرف مشّدد و بخش دوم آن ضرورى است. 
این امر به خوبى به دانش آموزان مى آموزد که حرف داراى تشدید درواقع دو حرف است و دو بار خوانده 

مى شود.
دو تذکر مهم

١ــ از دانش آموزان بخواهید که هم زمان با اشاره شما، بخش ها و کلمات را به صورت دسته جمعى 
بخوانند. ممکن است برخى از دانش آموزان، بخش ها را زودتر یا دیرتر از اشاره شما بخوانند؛ از آنها 

بخواهید با اشاره بخوانند و عقب و جلو نیفتند.
دسته جمعى  را  عبارات  و  کلمات  فوق،  روش  به  دانش آموزان  ابتدا  لوحه ها،  آموزش  در  ٢ــ 
مى خوانند و پس از کمى تمرین، خوب است با اشاره ى آموزگار خواندن به صورت انفرادى نیز انجام 

شود. پرسش انفرادى را همیشه از دانش آموزان قوى تر آغاز کنید.

بخش دوم ــ روش تدریس روخوانى قرآن کریم
براى ١٤ روز دوم این فصل از کتاب، آیاتى از قرآن کریم درنظر گرفته شده که مجموعه آیات هر 
روز، در یک صفحه از کتاب آمده است. تمرین و خواندن روزانه ى این آیات در کالس درس، موجب 

تقویت توانایى روخوانى قرآن کریم مى شود.
به   آرامى  یکدیگر  براى  را  صفحه  هر  آیات  ابتدا  نفره،  سه  یا  دو  گروه هاى  در  دانش آموزان 
مى خوانند، سپس هرکدام یک سطر از همین آیات را با صداى بلند خوانده و سایر دانش آموزان نیز از 

روى کتاب خود خط مى برند. همیشه خواندن انفرادى را از دانش آموزان قوى تر آغاز کنید.

هفتم



قبل  مانند  و  نوشته  تخته  روى  را  آن  بود  مشکل  دانش آموزان  براى  عبارتى  یا  کلمه  چنان چه 
به صورت دسته جمعى، بخش بخش  تا دانش آموزان آن را  یا عبارت اشاره کنید  به بخش هاى آن کلمه 
بخوانند. به دانش آموزان بیاموزید که هرگاه در خواندن قرآن با کلمه یا عبارت نسبتاً مشکل روبه رو شدند 
خودشان سعى کنند آن کلمه را بخش بخش بخوانند. اگر این یادگیرى اتفاق بیفتد مهم ترین گام در کسب 

مهارت روخوانى قرآن برداشته شده است.

هشتم

فعالیت هاى آموزشى این فصل از کتاب، به منظور تثبیت و تقویت مهارت روخوانى قرآن است و 
برخى فعالیت هاى دیگر نیز در جهت تقویت انس دانش آموزان با قرآن کریم تدوین شده است.

این فصل پس از آموزش ٣٣ روزه ى روخوانى قرآن تا پایان سال تحصیلى، در هر هفته، در زنگ 
اول یا دوم یکى از روزهاى هفته به طور کامل، تدریس مى شود.

محتواى دروس فصل سوم
هریک از دروس این فصل که براى یک هفته درنظر گرفته شده به نام »انس با قرآن کریم« نامیده 
شده است. از انس با قرآن کریم )١( تا انس با قرآن کریم )١٦( فرازهایى از قرآن کریم و نیز یک داستان 

یا پیام قرآنى آمده است معموالً این فراز قرآنى به داستان یا پیام قرآنى درس مربوط است.

روش تدریس دروس فصل سوم

خواندن آیات قرآن کریم: ابتدا دانش آموزان در گروه هاى دو یا سه نفره آیات این صفحه را 
پیش خوانى کرده، سپس هرکدام یک سطر از این آیات را با صداى بلند مى خوانند و سایر دانش آموزان 
از روى کتاب خود یا قرآن کریم خط مى برند. عالوه بر نکاتى که در قسمت »ب« فصل دوم در بخش 

روش تدریس روخوانى قرآن کریم بیان شد توجه به نکات زیر نیز ضرورى است.

١ــ در مراحل اولیه، اگر اشتباهات برخى از دانش آموزان نسبتاً زیاد است، نیازى نیست همه ى 
این اشتباهات را گوشزد کنید. بیشتر بر توانایى هاى ایشان تأکید کنید تا با احساس موفقیت به تدریج 

ضعف خود را جبران کنند.

فصل سوم             انس با قرآن کرمی



٢ــ ممکن است برخى عبارات قرآنی برای تعدادی از دانش آموزان نسبتاً مشکل باشد. اوالً به 
منظور کسب مهارت روخوانى قرآن کریم، خواندن این گونه عبارات نیز الزم است و ثانیاً به دانش آموزان 

بیاموزید که این گونه عبارات را آرام تر و به صورت بخش بخش بخوانند.
پیام قرآنى: از دانش آموزان بخواهید که پس از خواندن آیه و ترجمه ى پیام، درباره ى مفهوم 
آن به کمک تصاویر یا پرسش هایى که در کتاب آمده است به صورت گروه هاى دو یا سه نفره با یکدیگر 
گفت و گو و مشورت کنند؛ سپس نظر خود را درباره ى پیام و مصادیق آن در زندگى خود، براى کالس 

بیان کنند.
داستان: داستان را به شیوه ى قصه گویى و به زبان ساده به کمک تصاویر براى دانش آموزان 
تعریف کنید. از بیان مطالب زائد و غیرمستند بپرهیزید. در صورت وجود وقت مى توانید از دانش آموزان 

بخواهید تا هریک، چند سطر از داستان را، یک بار در کالس از روى کتاب بخوانند.
انس با قرآن در خانه: دانش آموزان را به تمرین آیات درس از روى کتاب درسى یا قرآن کامل 
که در خانه دارند، تشویق کنید. مؤثرترین روش در انس با قرآن کریم، خواندن مقدارى قرآن در هر روز 
مى باشد. چه خوب است شما در ایجاد این سنت نیکو در دانش آموزان و در پاداش یک عمر قرآن 

خواندن ایشان سهیم شوید.
قطره اّما دریا: پیامبر اکرم و ائمه ی معصومین علیهم السالم در طول زندگی پربار خود همواره 
با قرآن کریم انس داشته و مسلمانان را نیز بر این امر سفارش کرده اند. نقش الگویی ایشان از یک سو 
و احادیث و روایات فراوان درباره ی انس با قرآن کریم از سوی دیگر، می تواند به عنوان یک روش 

تأثیر گذار در آموزش قرآن، زمینه ی مناسبی را برای تحقق اهداف مورد نظر فراهم آورد. 
دانش آموزان در جلسه انس با قرآن، حدیث را قرائت کرده و با راهنمایی معلم، درباره ی آن با 

یک دیگر گفت وگو می کنند. 

چند تذکّر: در آموزش روخوانى، توجه به نکات زیر ضرورى است.
١ــ از خواندن کلمات و عبارات قرآنى برای دانش آموزان بپرهیزید؛ بلکه هدایت کنید تا خوِد 

دانش آموزان آنها را بخوانند.
٢ــ استفاده از لوحه و اشاره ى صحیح به بخش هاى کلمات و خواندن بخش بخش آنها توسط 
دانش آموزان به صورت دسته جمعى و انفرادى، مهم ترین نقش را در کسب مهارت روخوانى دارد و عدم 

توجه کافى به انجام این تمرین، در کسب این مهارت اختالل جدى ایجاد مى کند.
٣ــ مناسب ترین شیوه براى خواندن کلمات، آن است که دانش آموز با دیدن هر بخش از کلمه، همان 
بخش را بلند بخواند؛ یعنى الزم نیست که دانش آموز ابتدا در ذهن خود، همه ى بخش هاى کلمه را مرور 
کند سپس تمام آن را یک جا بلند بخواند. شما با تأکید بر نحوه ى مناسب خواندن، دانش آموزان را کمک 
کنید تا بدون اضطراب، کلمات را به روش صحیح، شمرده و آرام بخوانند. سرعت خواندن بخش ها با توجه 

به توانایى فردى دانش آموزان و با تمرین، به تدریج افزایش مى یابد تا به روان خوانى برسد.

نهم



با  نیاز دارند. این فرصت را  ٤ــ دانش آموزان براى کسب مهارت روخوانى، به فرصت کافى 
توجه به استعدادهاى متفاوت آنها در اختیارشان بگذارید و انتظار نداشته باشید که همه در یک زمان به 

مهارت موردنظر دست یابند.
٥ ــ دانش آموزان را تشویق کنید که هر روز در خانه، درس قرآن را براى والدین خود بخوانند.

مهم ترین اهداف مورد انتظار
انتظار مى رود در پایان سال تحصیلى، هر دانش آموز توانایى هاى زیر را کسب کرده باشد.

١ــ عبارات و آیات کتاب درسی را به صورت شمرده و آرام بخواند.
٢ــ عبارت پیام قرآنى و ترجمه ى آن را از روى کتاب بخواند و بتواند مفهوم آن را به زبان کودکانه 

توضیح دهد یا برخى از مصادیق آن را بیان کند.
هر دانش آموزى با داشتن توانایى هاى فوق، حداکثر نمره را کسب مى کند. بدیهى است توفیق 

بسیارى از دانش آموزان بیش از این حد خواهد بود.

چند توصیه
١ــ دانش آموزان را تشویق کنید تا با وضو در کالس قرآن بیایند و یا برای نشان دادن خط، از 

نشان گر استفاده کنند. در این مورد از هرگونه اجبار و سخت گیری جدًا خود داری کنید.
٢ــ در صورت امکان، نوار آموزشى نماز را تکثیر کرده و در اختیار دانش آموزان قرار دهید.

٣ــ تشویق دانش آموزان به حفظ پیام هاى قرآنى و برخى از آیات، در صورتى که بدون فشار و 
اجبار باشد، مناسب است.

٤ــ دانش آموزان را به فعالیت هاى جذاب خارج از کالس تشویق کنید؛ مانند: خواندن از روى 
قرآن کامل و نیز خواندن آیات درس و انجام فعالیت هاى هنرى و ذوقى درباره ى پیام هاى قرآنى، شرکت 
در مسابقات و حضور در جلسات و مراکز قرآنى مانند دارالقرآن، مساجد و غیره. توجه داشته باشید که 
تمام این فعالیت ها باید با رغبت و عالقه، بدون اکراه و اجبار و به دور از رقابت هاى ناسالم و آسیب زا 

انجام شود.
آموزگار عزیز! امید است که خداوند همه ى کارهاى شما را عبادت محسوب کند و دانش آموزان 

را برایتان از باقیات صالحات قرار دهد.

دهم

آموزگاران و كارشناسان محترم، والدین گرامى و دانش آموزان عزیز مى توانند براى 
هرگونه اظهارنظر و ارائه ى پیشنهاد در اصالح و تكمیل برنامه ى درسى و كتاب هاى 

آموزش قرآن با گروه قرآن به نشانى زیر تماس بگیرند.
پیشاپیش از همكارى و تالش همه ى عزیزان سپاس گزارى مى شود.

http://quran-dept.talif.sch.ir       )وب گاه )سایت
quran-dept@talif.sch.ir    )پیام نگار )ایمیل


