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قرآن کریم، پناه همۀ   ماست.

شما ای فرزندان برومند اسالم!

تدریس قرآن در هر رشته ای از آن را مدنظر 

و مقصد اعالی خود قرار دهید.

تربیت باید تربیت قرآنی باشد و بچه های 

ما باید تربیت قرآنی بشوند.

من از معلّمان محترم دورۀ ابتدایی خواهش 

می کنم به درس قرآن در این دوره اهمیّت 

بیش تری بدهند.

صفحه  یک  روزی  ما  حتصیل کرده های  اگر 

از قرآن را با توجه به معنا بخوانند و در آن 

تدبّر کنند، غوغایی در  کشور به پا می شود. 

این کار به فرهنگ سازی و تدبیر نیاز دارد.
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پىش گفتار

قرآن پیام روشن الهی است که همٔه انسان ها را به راستی و رستگاری دعوت می کند، از صدر اسالم تاکنون در 
میان مسلمانان، توانایی خواندن و فهمیدن این پیام جاودانه از مهم ترین اهداف تعلیم و تربیت بوده است.

در کشور ما نیز به اقتضای جایگاه خاّص دین اسالم در فرهنگ مردم ایران و جایگاه ویژٔه قرآن در دین اسالم، 
باید به آموزش قرآن به طور خاص توجه کرد تا شرایط مساعد برای تحّقق اهداف این درس فراهم آید.

از این رو، درس قرآن در بین دروس دوره های تحصیلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
به همین جهت برای ارتقای توانایی شما آموزگار محترم و کسب توفیق بیشتر  در دست یابی به اهداف آموزشی، 
کتاب راهنمای معلم تدوین شده است که معلم با مطالعٔه دقیق آن از یک سو با طرح درس و اهداف خاص هر درس آشنا 
می شود و از سوی دیگر با استفاده از توضیحات و دانستنی هایی که ویژٔه معلم است، توانایی خود را  در پاسخ دادن 
به پرسش های احتمالی دانش آموزان ارتقاء می بخشد و با اعتماد و اطمینان بیشتری در کالس حضور می یابد. ضمناً 
کتاب راهنمای معلم موجب هماهنگی در آموزش و آشنایی بیشتر معلمان با اهداف و روش های تدریس درس موردنظر 

می شود و زمینٔه خاّلقیت و ابتکار بیشتر او را فراهم می آورد.
آموزگار محترم، از آنجا که دانش آموزان از پایٔه اول ابتدایی آموزش قرآن را آغاز می کنند، بسیار مناسب است 
که کتاب های آموزش قرآن پایه های قبلی و راهنمای معلم آنها را مطالعه کنید تا هرچه بیشتر با آموخته ها و توانایی های 
موردنظر دانش آموزان برای ورود به آموزش کتاب پایٔه ششم آشنا شوید. همچنین پیش از آغاز سال تحصیلی یک 
بار همٔه مطالب کتاب راهنمای معلم آموزش قرآن پایٔه ششم ــ کتاب حاضر ــ و قبل از تدریس هر درس یک بار دیگر، 
روش تدریس آن درس را به دقت مطالعه کنید. توجه داشته باشید که پس از تسلط بر مطالب کتاب، آنچه اهمیت دارد، 

خالقیت  شما در ارائٔه مناسب مطالب با توجه به شرایط خاص کالس است.
آموزگاران و کارشناسان محترم، والدین گرامی و دانش آموزان عزیز می توانند برای هر گونه اظهارنظر و ارائٔه 

پیشنهاد در اصالح و تکمیل برنامٔه درسی و کتاب های آموزش قرآن با گروه قرآن به نشانی زیر تماس بگیرند.
پیشاپیش از همکاری و تالش همٔه عزیزان سپاس گزاری می شود.
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