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همه انسانها را به راستی و رستگاری دعوت میکند ،از صدر اسالم تاکنون در میان مسلمانان،
قرآن پیام روشن الهی است که ٔ

توانایی خواندن و فهمیدن این پیام جاودانه از مهمترین اهداف تعلیم و تربیت بوده است.

ویژه قرآن در دین اسالم ،باید به آموزش قرآن
در کشور ما نیز به اقتضای جایگاه ّ
خاص دین اسالم در فرهنگ مردم ایران و جایگاه ٔ

به طور خاص توجه کرد تا شرایط مساعد برای تحقّق اهداف این درس فراهم آید.

از اینرو ،درس قرآن در بین دروس دورههای تحصیلی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
به همین جهت برای ارتقای توانایی شما آموزگار محترم و کسب توفیق بیشتر در دستیابی به اهداف آموزشی ،کتاب راهنمای معلم
تدوین شده است که معلم با
مطالعه دقیق آن از یک  سو با طرح درس و اهداف خاص هر درس آشنا میشود و از سوی دیگر با استفاده
ٔ

ویژه معلم است ،توانایی خود را در پاسخ دادن به پرسشهای احتمالی دانشآموزان ارتقاء میبخشد و
از توضیحات و دانستنیهایی که ٔ

با اعتماد و اطمینان بیشتری در کالس حضور مییابد .ضمناً کتاب راهنمای معلم موجب هماهنگی در آموزش و آشنایی بیشتر معلمان با
زمینه ّ
خلقیت و ابتکار بیشتر او را فراهم میآورد.
اهداف و روشهای تدریس درس موردنظر میشود و ٔ

پایه اول ابتدایی آموزش قرآن را آغاز میکنند ،بسیار مناسب است که کتاب آموزش
آموزگار محترم ،از آنجا که دانشآموزان از ٔ

پایه اول و راهنمای معلم آن را مطالعه کنید تا هر چه بیشتر با آموختهها و تواناییهای موردنظر دانشآموزان برای ورود به آموزش
قرآن ٔ
پایه دوم کتاب حاضر
همه مطالب کتاب راهنمای معلم آموزش قرآن ٔ
پایه دوم آشنا شوید .همچنین پیش از آغاز سال تحصیلی یک بار ٔ
کتاب ٔ

و قبل از تدریس هر درس یکبار دیگر ،روش تدریس آن درس را به دقت مطالعه کنید .توجه داشته باشید که پس از تسلط بر مطالب کتاب،
ارائه مناسب مطالب با توجه به شرایط خاص کالس است.
آنچه اهمیت دارد ،خالقیت شما در ٔ

ارائه پیشنهاد در اصالح
آموزگاران و کارشناسان محترم ،والدین گرامی و دانشآموزان عزیز میتوانند برای هرگونه اظهارنظر و ٔ

برنامه درسی و کتابهای آموزش قرآن با گروه قرآن به نشانی زیر تماس بگیرند.
و تکمیل ٔ
همه عزیزان سپاسگزاری میشود.
پیشاپیش از همکاری و تالش ٔ
وبگاه (سایت (
پیامنگار (ایمیل)				
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راهنمای نمادهای كتاب درسی

دانش آموزان سوره یا عبارات قرآنی را با اشارهی معلم از روی لوحه ابتدا دسته جمعی و سپس انفرادی،

آموزش لوحه

به صورت بخش بخش میخوانند.
دانش آموزان آیات درس را از نوار یا کتاب گویا گوش میکنند و با نشان دادن خط از روی كتاب خود ،همراه با آن میخوانند.

فرد خوانی

جمع خوانی

پیام قرآنی

با انتخاب مع ّلم ،هر دانش آموز حدود یک سطر از آیات یا عبارات قرآنی را از روی كتاب خود می خواند.

دانش آموزان سوره ی مورد نظر را از حفظ ،همه با هم ،دسته جمعی می خوانند.

چند دانش آموز عبارت پیام قرآنی و معنای آن را می خوانند .آن گاه با استفاده از تصویر پیام ،با دوستان
هم گروه خود دربارهی آن تصویر ،مفهوم و مصادیق آن در زندگی ،گفت و گو كرده و سپس نظر خود را
برای كالس بیان میكنند.

قصه ی آیه ها
ّ

انس با قرآن در خانه

معلم داستان را به شیوهی قصه گویی برای دانش آموزان تعریف میكند و سپس متن داستان توسط چند دانشآموز
خوانده میشود.
در پایان هر جلسه تكالیف مربوط به آن جلسه ،كه باید در خانه انجام شود ،بیان شده است.
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