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

قرار دهيد.

قرآنی  تربيت  بايد  تربيت 
تربيت  بايد  ما  بچه های  و  باشد 

قرآنی بشوند.

دوره ی  محترم  معلّمان  از  من 
درس  به  كنم  می  خواهش  ابتدايی 
بيش تری  اهميّت  دوره  اين  در  قرآن 

بدهند.

روزی  ما  حتصيل كرده های  اگر 
يك صفحه از قرآن را با توجه به معنا 
غوغايی  كنند،  تدبّر  آن  در  و  بخوانند 
به  كار  اين  می شود.  به پا  در  كشور 

فرهنگ سازی و تدبير نياز دارد.
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پيامبر اعظم صّلی الّلٰه عليه و آله:
«همه  ی موجودات حتی ماهی دريا، برای کسی که قرآن را به ديگران آموزش می دهد و کسی که قرآن را 

فرامی گيرد، از خدا آمرزش می خواهند».
ُمستدرک الوسائل، ج ٤، ص ٢٣٥

همکار و آموزگار گرامی
از اين که نعمت هم نشينی با قرآن و آموزش آن نصيب همه ی ما شده است، خدای مهربان را سپاسگزاريم و از 

او دوام توفيقات همه ی خادمان قرآن کريم را خواهانيم.
هدف از آن چه در اين مقدمه و در متن کتاب ارائه می شود، ايجاد وحدت رويه و هماهنگی بين گروه مؤلفان و 
معلّمان است. اين کتاب برای توفيق بيش تر معلّمان در آموزش «قرآن سوم ابتدايی» و آشنايی با اهداف، محتوا و روش 
تدريس هريک از فصل های آن تهيه شده است. اميد است همکاران ارجمند ضمن مطالعه ی دقيق بخش های اّول و دوم 
اين کتاب و کاربست راهبردهای ارائه شده در تدريس هر درس موفق تر باشند و با ارائه ی پيشنهادها و نظرات خود، ما 

را در ارتقای هرچه بيش تر برنامه ی درسی قرآن ياری کنند.
ـ  ٨٨ در ٣٠ درصد از کالس های  ـ ٨٧ و ٨٩ ـ گفتنی است طرح ارتقای آموزش قرآن در سال های تحصيلی ٨٨ ـ
و  پژوهش  مورد  پرورش  و  آموزش  عالی  شورای  توسط  و  شد  اجرا  آزمايشی  به صورت  کشور  سراسر  ابتدايی  سوم 
ارزش يابی قرار گرفت. نتيجه ی بررسی ها نشان از موفقيت باالی اين طرح داشت که منجر به تصويب آن در جلسه ی 
شورای عالی آموزش و پرورش شد. پس از تصويب، اين طرح از سال تحصيلی ٩٠ــ٨٩ جهت اجرای سراسری در 

کليه مدارس ابتدايی کشور ابالغ شده است.
همکاران گرامی توجه داشته باشيد که پس از تسلط بر مطالب کتاب، آن چه اهميت دارد، خالقيت شما در ارائه ی 

مناسب اين مطالب با توجه به شرايط خاص هر کالس است.
در پايان روش تدريس هر درس، بخشی به عنوان دانستنی های معلّم آمده است. از اهداف اصلی اين بخش، 
ارتقای سواد قرآنی معلّمان گرامی است. اين بخش را به دقت مطالعه کنيد و تمرين های آن را انجام دهيد تا در آموزش 
قرآن توانايی بيش تری کسب کنيد. بيان مطالب اين قسمت برای دانش آموزان ضرورتی ندارد، مگر آن که بيان آن ها پس 

از طرح سؤال دانش آموزان ضروری يا مفيد باشد.

برای هرگونه اظهارنظر و ارائه ی پيشنهاد در اصالح و تکميل برنامه ی درسی و کتاب های آموزش قرآن می توانيد 
با گروه قرآن دفتر برنامه ريزی و تأليف به نشانی زير تماس بگيريد:

http://quran-dept.talif.sch.ir وب گاه (وب سايت) 
quran - dept@talif.sch.ir پيام نگار (ايميل) 


