راهنمای مع ّلم
اول دبستان
آموزش قرآن ّ

1396

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
نام کتاب:

پدیدآورنده:
مدیریت برنامهریزی درسی و تألیف:
شناسه افزوده برنامهریزی و تألیف:
مدیریت آمادهسازی هنری:
شناسه افزوده آماده سازی:

نشانی سازمان:

ناشر:
چاپخانه:

سال انتشار و نوبت چاپ:

راهنمای معلّم آموزش قرآن اول دبستان ـ 53/1

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری
سیدمهدی سیف،
ابوالفضل انوشهپور ،مسعود تهرانی ،الهه ستوده،
غالمعباس سرشور خراسانیّ ،
ّ
رضا نباتی و مسعود وکیل (اعضای گروه تألیف)
کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
اداره ّ

لیدا نیک روش (مدیر امور فنی و چاپ) ـ خدیجه محمدی (صفحه آرا) ـ زهرا ایمانی نصر ،مریم
جعفر علیزاده ،آذر روستایی فیروزآباد ،سپیده ملک ایزدی ،حمید ثابتکالچاهی ،مریم دهقان زاده
(امور آماده سازی)
تهران :خیابان ایرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارۀ  ٤آموزش و پرورش (شهید موسوی)
تلفن٩ :ـ ،٨٨٨٣١١٦١دورنگار ،٨٨٣٠٩٢٦٦ :کد پستی١٥٨٤٧٤٧٣٥٩ :

وب گاه www.chap.sch.ir :و www.irtextbook.ir

شرکت افست :تهران ـ کیلومتر  ٤جاده آبعلی ،پالک  ،8تلفن،77339093 :
دورنگار ،77339097 :صندوق پستی  4979 :ـ 11155
شرکت افست «سهامی عام» ()www.offset.ir

چاپ دوم 1396

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و
پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی،
نمایش ،اقتباس ،تلخیص ،تبدیل ،ترجمه ،عکس برداری ،نقاشی ،تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب
مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
شابک 978 -964-05 - 2007- 9

ISBN 978 -964 - 05 - 2007 - 9

شما ای فرزندان برومند اسالم!
تدریس قرآن در هر رشتهای
از آن را مدنظر و مقصد اعالی خود
قرار دهید.
ترب یت باید تربیت قرآنی
باشد و بچههای ما باید تربیت
قرآنی بشوند.

من از معلّمان محترم دورۀ ابتدایی
خواهش می کنم به درس قرآن در این
دوره اهمیّت بیش تری بدهند.
اگر حتصیل کرده های ما روزی یک
صفحه از قرآن را با توجه به معنا بخوانند
و در آن تد بّر کنند ،غوغایی در  کشور
به پا می شود .این کار به فرهنگ سازی
و تدبیر نیاز دارد.

فهرست مطالب
پیش گفتار

بخش اوّل :کلیات و مبانی آموزش قرآن
فلسفه آموزش قرآن در آموزش و پرورش
ٔ
دوره ابتدایی
رویکرد ٔ
برنامه آموزش قرآن در ٔ
دوره ابتدایی
اهداف کلّی آموزش قرآن در ٔ
پایه ّاول ابتدایی
اهداف کلی آموزش قرآن در ٔ
برنامه درسی ملی
جدول اهداف آموزش قرآن پایه اول ابتدایی مطابق الگوی تعیین اهداف در ٔ
پایه ّاول دبستان و روش کلی تدریس دروس آن
محتوای کتاب آموزش قرآن ٔ
1ــ موضوع هر درس و تصویر مربوط به آن
2ــ شعر مربوط به موضوع درس
3ــ پیام قرآنی
4ــ سوره های کوتاه قرآن و شعر مربوط به هر یک
  5ــ فعالیت ها
  6ــ داستان
7ــ روخوانی کلمات و عبارات قرآنی
   8ــ یادآوری
9ــ قرآن در تابستان
روش صحیح اشاره به بخش های کلمات در آموزش روخوانی
وسایل آموزشی و کمک آموزشی
فعالیت های پیش از تدریس
رفع اشکاالت روخوانی
ارزش یابی پیشرفت تحصیلی
پایه ّاول ابتدایی
ارزش یابی از درس قرآن در ٔ
برنامه آموزشی قرآن و نقش حمایتی آنها
آشنایی
خانواده دانش آموزان با ٔ
ٔ
پایه ّاول دبستان)
دانستنی های معلّم ّ
الیت های یادگیری برای ارتقای سواد قرآنی معلّمان ٔ
(فع ّ
پایه ّاول دبستان در طول سال تحصیلی
جدول بودجه بندی آموزش قرآن ٔ

٢
٤
٨
8
10
١٢
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
18
19
20
21
22
23
23
24

بخش دوم :روش آموزش دروس و دانستنی های معلم
اول :به نام خدا ،بسم ال ّله
 درس ّ

26

 درس دوم :نعمت های خدا

38

 درس سوم :خانۀ ما

47

 درس چهارم :قرآن بخوانیم

55

 یادآوری 1

68

 درس پنجم :کودک مسلمان

71

 درس ششم :مدرسۀ ما

84

 درس هفتم :پیامبران خدا

97

 یادآوری 2

115

 درس آخر :در تابستان نیز قرآن بخوانیم

118

 ترجمۀ آیات بخش «در تابستان نیز قرآن بخوانیم»

120

 فهرست کلمات قرآنی

132

پیش گفتار
پیامبر اعظم ص ّلی ال ّله علیه و آله:

همۀ موجودات حتی ماهی دریا ،برای کسی که قرآن یاد می دهد و کسی که قرآن را یاد می گیرد ،از خداوند
آمرزش می خواهند.
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قرآن پیام روشن الهی است که همۀ انسانها را به راستی و رستگاری دعوت میکند .از صدر اسالم تاکنون ،آموزش این پیام
جاودانۀ الهی ،از مهمترین ارکان تعلیم و تربیت در میان مسلمانان بوده است.
در کشور ما نیز با توجه به جایگاه خاص دین اسالم در فرهنگ مردم ایران و جایگاه ویژۀ قرآن در اعتقادات دینی ،آموزش
قرآن همواره مورد اهتمام همگان بوده و وزارت آموزش و پرورش نیز به اقتضای وظیفه اصلی خود ،سعی در ارتقاء و کیفیت بخشی
برنامۀ آموزش قرآن در همۀ دوره های حتصیلی داشته است .به لطف الهی از سال حتصیلی 91ــ 90حرکت در راه حتول بنیادین
نظام آموزش و پرورش با طرح هم سوسازی برنامه های درسی فعلی با برنامه درسی ملی آغاز شده است.
با توجه به رویکرد اصلی برنامه درسی ملی یعنی شکوفایی فطرت الهی کودکان و متربیان و سوگیری همه دروس در ایفای
نقش کامل تر خود در هم سو شدن با این رویکرد ،به نظر می رسد که فضای تعلیم و تربیت ما شرایط بهتر و مناسب تری برای آموزش
کتاب خدا به فرزندان این آب و خاک را به دست آورده است.
آموزگاران محترم پایۀ اول ابتدایی وقتی کتاب آموزش قرآن سال حتصیلی 91ــ 90را ورق می زنند نسبت به کتاب سال
قبل تغییراتی مشاهده خواهند کرد .بدیهی است که این تغییرات در راستای هم سوسازی برنامۀ آموزش قرآن با برنامۀ درسی
ملّی است .امّا از آجنا که رویکرد برنامۀ آموزش قرآن یعنی انس با قرآن کرمی ،از قبل در راستای رویکرد برنامۀ درسی ملی یعنی
شکوفایی فطرت الهی بوده است ،برنامۀ آموزش قرآن ضمن حفظ و تأ  کید بر مبانی و اهداف و اصول برنامۀ مصوب قبلی خود،
سعی دارد با استفاده از دستاوردهای برنامه درسی ملی ،به بهره گیری از آموزه های قرآنی در زندگی ،استفاده از سبک های
یادگیری متنوع تر و جذاب تر و سایر رهنمودهای برنامه درسی ملی بیشتر توجه کند .در بخش های مختلف این کتاب با این
تغییرات که در واقع بیشتر ماهیت تکمیل برنامۀ قبلی آموزش قرآن را دارد ،آشنا خواهید شد.
همکاران گرامی توجّه داشته باشید که پس از تسلط بر مطالب کتاب و آشنایی کامل با اهداف ،محتوا و روش های تدریس،
آن چه اهمیت دارد خالقیت شما در ارائۀ مناسب این مطلب با توجه به شرایط خاص هر کالس است.
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