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شما ای فرزندان برومند اسالم!
تدریس قرآن در هر رشته ای 
از آن را مدنظر و مقصد اعالی خود 

قرار دهید.

قرآنی  تربیت  باید  یت  ترب
تربیت  باید  ما  های  بچه  و  د  باش

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 
در  کشور  غوغایی  کنند،  بّر  تد آن  ر  د و 
به پا می شود. این کار به فرهنگ سازی 

و تدبیر نیاز دارد.
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پىامبر اعظم صّلی الّله علىه 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.
مستدرک الوسائل، ج 4، ص 235

قرآن پیام روشن الهی است که همۀ انسان ها را به راستی و رستگاری دعوت می کند. از صدر اسالم تاکنون، آموزش این پیام 
جاودانۀ الهی، از مهم ترین 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 91ــ90 حرکت 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 91ــ90 را 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، 
از سبک های  استفاده  زندگی،  در  قرآنی  آموزه های  از  بهره گیری  به  ملی،  برنامه درسی  از دستاوردهای  استفاده  با  دارد  سعی 
این  با  کتاب  این  در بخش های مختلف  کند.  توجه  بیشتر  ملی  برنامه درسی  رهنمودهای  و سایر  و جذاب تر  متنوع تر  یادگیری 

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.
برای هر گونه اظهار نظر و ارائۀ پیشنهاد در اصالح و تکمیل برنامۀ درسی و کتاب های آموزش قرآن می توانید با گروه قرآن 

دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی با نشانی زیر متاس بگیرید: 
http://quran-dept.talif.sch.ir وب گاه )وب سایت(:  

quran-dept@talif.sch.ir پیام نگار )امییل(: 

تلفن:  88305771 و88490223 - 021


