بخش اول

کلیات روش تدریس

آموزش قرآن در جست وجوی چیست؟

در آموزش و پرورش ،درس آموزش قرآن در صدد است به تدریج دانش آموزان به مهارت های پایه و اصلی در استفاده از قرآن
کریم دست یابند .این مهارت ها عبارت است از:
1ــ توانایی خواندن قرآن کریم
2ــ توانایی درک معنای عبارات و آیات قرآن کریم
3ــ آشنایی با روش ها و مراتب ساده و اولیه تدبر در قرآن کریم
روزانه بخشی از آیات قرآن
این سه مهارت باید به انس با قرآن کریم منجر شود و ضروری ترین بخش انس با قرآن یعنی خواندن
ٔ
کریم به نحوی که سه مهارت اصلی یاد شده در حد قابل قبول در آن رعایت شود.
بدیهی است که این سه مهارت اصلی و انس با قرآن کریم مانند اسکلت و ارکان اصلی یک بنا است .هر چند برپایی و ایستادگی
یک بنا بر اسکلت و ارکان اصلی استوار است اما تا این اسکلت با سایر اجزاء ضروری یک ساختمان تکمیل و پوشانده نشود ،آن
ساختمان برای سکونت و زندگی قابلیت الزم را ندارد.
پایه تحصیلی اموری مانند شنیدن قرائت زیبای قرآن کریم و عالقه مندی به خواندن
از این رو در آموزش قرآن متناسب با هر ٔ
قرآن به صورت زیبا و آهنگین ،آشنایی با مفهوم و مضمون پیام های قرآنی و ارتباط آنها با زندگی ما ،حفظ برخی از سوره ها ،آیات و
پیام های زیبای قرآن کریم ،آشنایی با برخی از داستان های قرآنی ،انجام فعالیت های جذاب و متنوع به منظور تقویت عالقه به قرآن کریم
و یادگیری آن ،خواندن روزانه و مستمر قرآن همه با هم بنای محکم و زیبای آموزش قرآن را می سازند.
دانش آموزان در پنج پایه اول دورۀ ابتدایی در درس قرآن چه آموخته اند؟

استفاده دائمی از قرآن کریم است.
همان طور که بیان شد هدف اصلی آموزش قرآن ،دستیابی دانش آموزان به مهارت های پایه در
ٔ
همه پایه های تحصیلی بر
در قسمت قبل با این مهارت های پایه آشنا شدید .هر چند مطابق یکی از اصول آموزش قرآن ،این آموزش در ٔ
دوره تحصیلی تأکید اصلی بر یکی از این مهارت هاست
جامعیت آموزش که ٔ
همه مهارت های پایه را دنبال می کند تأکید دارد .اما در هر ٔ
و سایر مهارت ها در کنار مهارت اصلی ،هم آموزش را جذاب و متنوع می سازد و هم با شیبی مالیم دانش آموزان را برای کسب
مهارت های باالتر و کامل تر در آموزش قرآن پایه های باالتر آماده می سازد.
دوره ابتدایی کسب توانایی خواندن قرآن است اما به سایر مهارت ها نیز در حد نیاز و ضرورت
مهارت اصلی آموزش قرآن در ٔ
پایه ششم ابتدایی را در کنار آموزش سایر دروس برعهده دارید خوب است با فرآیند
پرداخته شده است .اینک که شما آموزش قرآن در ٔ
آموزش خواندن قرآن از پایه اول تا پنجم به طور اجمال آشنا باشید و بدانید که در آغاز سال تحصیلی ،انتظار است یک دانش آموز پایه
ششم ابتدایی در خواندن انس با قرآن کریم به چه مهارت هایی دست یافته باشد.
پایه اول ابتدایی براساس آموخته های خود در سوادآموزی فارسی می آموزند حروف و حرکات را در کلمات و
دانش آموزان در ٔ
ساده قرآنی ترکیب کرده و آنها را آرام و شمرده یا حداقل بخش بخش بخوانند .ترکیب حروف و حرکات ،خواندن بخش های
عبارات ٔ
مشدد ،سنگ بنا و خشت اول ،کسب توانایی روخوانی قرآن است .اگر این گام صحیح برداشته شود بنای
دارای حرف ساکن یا ّ
خواندن قرآن ،محکم و به درستی به تدریج باال رفته و کامل می شود.
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پایه دوم دانش آموزان با نمادهای خاص رسم الخط قرآن و یا تقریباً همان قواعد اولیه و مهم روخوانی آشنا شده و می توانند
در ٔ
کلمات و عباراتی را که عالوه بر نمادهای خط فارسی ،نمادهای خاص خط قرآن را نیز دارد ،به تدریج بخوانند.
در کالس سوم پس از یادآوری قواعد کالس دوم ،قواعد اصلی روخوانی قرآن تکمیل شده و در یک فرصت زمانی  33روزه
که دانش آموزان هر روز یک زنگ قرآن دارند ،آموزش و کسب مهارت های اصلی و اولیه روخوانی قرآن به انجام می رسد .از این
پایه چهارم و پنجم طی می شود .البته
پایه سوم و نیز در ٔ
ادامه ٔ
زمان به بعد ،فرآیند تمرین و تکرار برای تثبیت مهارت های کسب شده در ٔ
در این دو پایه ،دانش آموزان با برخی از قواعد و نکات تکمیلی روخوانی قرآن و همچنین با برخی از ویژگی های نگارش کلمات در
مصحف های  30جزء قرآن کریم که اصطالحاً به آن «رسم المصحف» می گویند نیز آشنا می شوند .ایشان از پایه چهارم ضمن آشنایی
مذکور ،به تدریج توانایی خواندن قرآن از روی قرآن کامل را نیز به دست می آورند.
قابل ذکر است که فرآیند مهارت خواندن قرآن از بخش خوانی کلمات و عبارات ،شمرده و آرام خواندن آنها که به روخوانی
قرآن مشهور است ،آغاز شده و به روان خوانی عبارات و آیات قرآن کریم منتهی می شود .دانش آموزان ،این فرآیند را با توجه به
استعداددهای فردی ،میزان تمرین و تکرار و نیز مهارت و ممارست آموزگاران خود در آموزش قرآن و برخی عوامل و انگیزه های
جانبی دیگر ،در مدت زمان متفاوت طی می کنند.
پایه ششم در آغاز سال تحصیلی انتظار می رود که عموم آیات و عبارات قرآن کریم را از روی مصحف های
از دانش آموزان ٔ
آموزشی یا کتاب درسی خود حداقل به صورت آرام و شمرده بخوانند .توانایی کمتر از این میزان ضعف جدی به شمار می رود و
توانایی های بیش از این مقدار که می تواند تا حد روان خوانی و تسلط نسبتاً کامل و گاه زیباخوانی قرآن کریم برسد ،مطلوب است.
نکته بسیار مهم و کلیدی در آغاز هر یک از پایه های تحصیلی آن است که آموزگار محترم به میزان توانایی و نوع اشکاالت هر
پایه پنجم
یک از دانش آموزان واقف گشته و به تدریج در رفع آنها بکوشد .از این رو ،فعالیت اصلی آموزگار در آموزش قرآن به ویژه در ٔ
و ششم ،شناخت مشکالت هر دانش آموز در خواندن قرآن و برطرف ساختن آن است .اگر این مشکالت به هر دلیلی مخصوصاً به علت
استفاده کامل و صحیح از
عدم تسلط کافی معلم در خواندن قرآن و مأنوس نبودن با آن ،شناسایی نشود و برطرف نگردد ،بدیهی است
ٔ
کالس قرآن به عمل نیامده و اهداف موردنظر آموزش درس قرآن حاصل نشده است.
معلمان عزیز برای آشنایی بیشتر با فرآیند آموزش روخوانی و روان خوانی قرآن کریم و چگونگی رفع اشکاالت خاص
دانش آموزان عالوه بر شرکت در کالس های آموزشی و خواندن دقیق کتاب حاضر ،ضروری است به کتاب مبانی و روش آموزش قرآن
ویژه مراکز تربیت معلم ــ کُد  6011ــ نیز مراجعه کنند.
دوره ابتدایی ٔ
در ٔ
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اهداف درس قرآن پایۀ ششم ابتدایی
انتظار می رود هر دانش آموز در پایان سال تحصیلی در درس قرآن به اهداف زیر دست یابد.
1ــ به شنیدن قرائت قرآن کریم و خواندن آن عالقه نشان دهد.
2ــ آیات و عبارات قرآنی کتاب درسی را روان و حتی المقدور زیبا و آهنگین بخواند.
3ــ آیات قرآن کریم را از روی مصحف شریف با خط آموزشی به صورت شمرده بخواند.
4ــ مفهوم پیام های قرآنی کتاب را به زبان ساده بیان کند.
  5ــ به حفظ برخی از آیات ،سوره ها و پیام های قرآنی کتاب درسی عالقه نشان دهد.
  6ــ عالقمند است معنای آیات را بداند.
7ــ با معنای برخی از کلمات ساده یا پرکابرد قرآن کریم آشنا شود.
   8ــ برخی از عبارات ساده قرآن را معنا کند.
9ــ با داستان های قرآنی کتاب درسی آشنا شود.
10ــ به استفاده از رسانه ها و شرکت در فعالیت های قرآنی عالقه نشان دهد.
11ــ به خواندن روزانه قرآن کریم عالقه نشان دهد.

ساختار و محتوای کلی کتاب آموزش قرآن پایۀ ششم ابتدایی

کتاب آموزش قرآن این پایه شامل  14درس 3 ،یادآوری و یک درس با عنوان درس آخر است .هر درس طی چهار جلسه
تدریس می شود و هر جلسه شامل بخش های زیر است:
جلسۀ اول :خواندن یک صفحه از قرآن کامل.
ترجمه آنها و انجام تمرین کار در کالس.
جلسه قبل همراه با
جلسه قبل ،خواندن برخی از آیات
جلسۀ دوم :استماع قرائت آیات
ٔ
ٔ
ٔ
جلسۀ سوم :خواندن یک صفحه از قرآن کامل ،پیام قرآنی یا یک داستان از قرآن کریم.
جلسۀ چهارم :خواندن از روی قرآن کامل و موضوع «یک نکته از هزاران».
قابل ذکر است که درس اول تفاوت هایی با سایر دروس دارد که در بخش دوم کتاب توضیح داده خواهد شد و همچنین در پایان
چهارگانه فوق در هر درس ،تکلیف «انس با قرآن در خانه» متناسب با محتوا و موضوع همان جلسه آمده است.
هر جلسه از جلسات
ٔ
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تعریف ،اهداف و روش کلی تدریس بخش های مختلف یک درس
جلسۀ اول
یک صفحه از قرآن کریم

جلسه هر درس تمرین خواندن یک صفحه از قرآن کامل که در کتاب درسی دانش آموزان آمده درنظر
تعریف :برای اولین
ٔ
گرفته شده است.
اهداف
1ــ تقویت خواندن قرآن کریم
شیوه خاصی در مصحف های کامل نوشته
2ــ آشنایی بیشتر با ویژگی های نگارش برخی از کلمات قرآنی که به ٔ
می شوند (رسم المصحف)
روزانه قرآن کریم
3ــ تقویت عالقه به خواندن
ٔ
4ــ شناسایی مشکالت دانش آموزان در خواندن قرآن و توانایی رفع آنها
روش کلی تدریس و ارزشیابی

خواندن آیات
صفحه کامل از قرآن کریم است .این تمرین طی مراحل زیر انجام می شود.
جلسه اول هر درس ،تمرین خواندن یک
فعالیت اصلی
ٔ
ٔ
1ــ خواندن در گروه :دانش آموزان را به گروه های  2یا حداکثر  3نفره تقسیم می کنیم.
پس از تعیین گروه ها از دانش آموزان می خواهیم ابتدا به صورت فردی ظرف چند دقیقه هر مقدار از آیات صفحه را که فرصت
دارند ،برای خودشان به آرامی بخوانند .سپس از ایشان می خواهیم هر دانش آموز یک تا دو سطر از همان آیات را برای دوست هم گروه
خود بخواند .به این ترتیب ابتدا فردخوانی و سپس خواندن در گروه اتفاق می افتد.
چند نکته:
الف) چون زمان این مرحله ،که از دو بخش فردخوانی و خواندن برای دوست هم گروه خود حداکثر نباید از ده دقیقه بیشتر به
همه گروه ها خواست از همان ابتدای صفحه تمرین را آغاز کنند و یا صفحه قرآن را مثال ً به سه بخش تقسیم
طول انجامد ،می توان از ٔ
کرد و هر سه گروه یک بخش از آیات صفحه را تمرین کنند.
ب) به دانش آموزان بیاموزید چه در زمان خواندن در گروه و چه در زمانی که یک دانش آموز برای کل کالس می خواند ،در
صورتی که کلمه یا ترکیبی را اشتباه خواند ،بالفاصله اشتباه او را تصحیح نکنند بلکه فرصت دهند که به محل وقف یا پایان آیه برسد،
آنگاه به روش صحیح ــ که بعد ًا توضیح داده خواهد شد ــ اشتباه دانش آموز تذکر داده شده و تصحیح می شود.
ج) در حین انجام تمرین فردی و خواندن در گروه ،معلم در کالس می گردد ،به خواندن دانش آموزان توجه می کند ،احتماال ً به
مرحله بعد ،آن نکته و موضوع
نکته مهمی در خواندن ایشان برخورد کرد ،قبل از انجام
ٔ
سؤاالت آنها پاسخ می دهد و همچنین اگر به ٔ
را برای عموم کالس توضیح می دهد.
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مرحله اول که دانش آموزان ابتدا به صورت فردی و سپس برای دوست هم گروه خود ،آیات
2ــ خواندن برای کالس :پس از
ٔ
درس را خوانده و تمرین کردند ،اینک نوبت خواندن برای کالس فرا می رسد .در این مرحله معلم از دانش آموزان می خواهد با انتخاب
او به صورت فردی و با صدای بلند هر کدام حدود یک سطر از آیات درس را برای کالس بخوانند .انتخاب دانش آموزان با تشخیص
معلم ،می تواند ابتدا از میان دانش آموزان داوطلب و قوی تر و سپس از میان سایر دانش آموزان باشد .در صورت نیاز و امکان ،بسیار
همه دانش آموزان یا بیشتر آنها ،حداقل یک سطر از آیات درس را برای کالس بخوانند.
خوب است در یک جلسه یا ٔ
خواندن برای کالس تا اواخر ساعت آموزشی ادامه می یابد و ممکن است چند بار آیات همین صفحه در کالس خوانده شود.
3ــ انجام تکلیف انس با قرآن درخانه :در پایان کالس معلم دانش آموزان را به انجام این تکلیف در خانه تشویق کرده و در
صورت نیاز توضیحات الزم را ارائه می کند.
دو تذکر بسیار مهم
1ــ مهم ترین موضوع یادگیری و آموزش در فرایند فوق ــ تمرین و خواندن آیات ــ تشخیص مشکالت و ضعف های خاص هر دانش آموز
در خواندن قرآن کریم است .این ضعف ها می تواند در یک دانش آموز نسبت به دانش آموز دیگر کامال ً متفاوت باشد.ممکن است یک دانش آموز
در اصل روخوانی قرآن ،هنوز مشکالتی داشته باشد ،دیگری با بی دقتی و شتابزدگی می خواند ،سومی به خاطر سریع خواندن یا علل دیگر دچار
اضطراب و غلط خوانی می شود و …  .معلم باید ضمن تسلط کامل خود به خواندن آیات درس ــ که قبل از شروع کالس از آن مطمئن شده
است  ــ اوال ً اشتباهات دانش آموزان را به خوبی تشخیص دهد و ثانیاً با صبر ،حوصله و آرامش به روش صحیح ،آن اشتباه را برطرف سازد .اگر
این کار انجام نشود تمرین خواندن آیات در کالس کمک چندانی به شناسایی و برطرف شدن ضعف های دانش آموزان نمی کند.
2ــ در صورتی که دانش آموزی در خواندن یک سطر اشتباهات و ضعف زیادی دارد ،می توان به رفع یکی دو مورد از موارد
ساده آنها (مانند صحیح و دقیق خواندن حرکات کوتاه یا خواندن حرف ساکن با حرکت ماقبل خود در یک بخش و …)
مهم و چه بسا ٔ
اقدام کرد و موارد دیگر را به نوبت های بعد موکول نمود.
به خاطر اهمیت روش صحیح رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان ،در اینجا به اختصار به آن اشاره می کنیم.
روش رفع اشکاالت روخوانی

1ــ همان طور که قبال ً بیان شد ،در صورتی که در خواندن یک دانش آموز اشتباهی پیش آمد هم خودمان صبر می کنیم و هم به
دانش آموزان یاد می دهیم که بالفاصله اشتباه دانش آموز را تذکر ندهند؛ بلکه فرصت می دهیم تا خواندن او به محل وقف یا پایان آیه
برسد .آنگاه معموال ً خوب است قبل از اقدام به انجام هر روش دیگری ضمن تشویق دانش آموز نسبت به آنچه صحیح خوانده است،
از او بخواهیم یک بار دیگر همان سطر را با آرامش و دقت بیشتر بخواند .بسیار مناسب است به طور ضمنی ،نسبت به اشتباهات مهم او
تذکراتی را نیز به طور کلی ارائه کنیم .مثال ً بگوییم عزیزم! عجله نکن ،با آرامش بخوان ،در خواندن حرکات کوتاه دقت کن ،اول حرکت
را ببین و بعد ًا آن را بخوان (ببین و بخوان) یا حرف ساکن را همراه با صدای قبل آن در یک بخش بخوان و یا حرفی را که تشدید
دارد دوبار بخوان یک بار با صدای قبلش و بار دوم با صدای خودش و … معموال ً با این گونه تذکرات اگردانش آموزی در روخوانی
قرآن مشکل جدی نداشته باشد بیش از  90درصد مشکالت او برطرف می شود.
2ــ پس از انجام اولین گام در رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان که می تواند عمومی باشد و همیشه انجام شود ،سپس
می توان با توجه به نوع اشکال دانش آموز ،شناختی که از میزان توانایی یا ضعف او داریم و … با استفاده از یکی از روش هایی چون
اشاره
مقایسه غلط و صحیح کلمه با هم و سؤال از دانش آموز که کدام یک صحیح است ،نوشتن کلمه یا ترکیب موردنظر روی تخته و
ٔ
ٔ
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اشاره معلم به بخش ها ،آن کلمه یا ترکیب را
صحیح 1به بخش های کلمات و درخواست از دانش آموزان که به طور دسته جمعی با
ٔ
بخش بخش بخوانند و سپس دانش آموز موردنظر ،آن کلمه را بخواند و … اشکال دانش آموز را برطرف کرد.
معلمان گرامی می توانند برای آشنایی بیشتر و کامل تر با روش های رفع اشکاالت روخوانی دانش آموزان به کتاب مبانی و روش
ویژه مراکز تربیت معلم (کُد  )6011مراجعه کنند.
دوره ابتدایی ٔ
آموزش قرآن ٔ
جلسۀ دوم
قرائت آیات درس

تعریف :منظور از قرائت آیات ،خواندن آنها به صورت زیبا و روان و حتی االمکان نزدیک به لحن عربی است.
اهداف
1ــ تقویت زیبا و روان خوانی قرآن کریم
انگیزه خواندن قرآن کریم
2ــ تقویت
ٔ
3ــ ایجاد تنوع و جذابیت در کالس قرآن
4ــ آشنایی ضمنی و غیرمستقیم با برخی از نکات تجویدی و زیباخوانی قرآن کریم
  5ــ کسب مهارت تدریجی و عملی زیبا خواندن قرآن کریم.

روش کلی تدریس و ارزشیابی

وسیله صوتی (مانند نوار یا  )CDدر کالس پخش
جلسه قبل از طریق یک
جلسه دوم هر درس ،قرائت زیبای آیات
معموال ً در
ٔ
ٔ
ٔ
می شود و دانش آموزان ضمن خط بردن از روی آیات قرآن که در کتاب آمده است ،در حالی که به قرائت نوار گوش می کنند به آنچه
در نوار از آنها خواسته شده ،عمل می کنند.
دو نکته
1ــ معموال ً خوب است در آغاز هر جلسه از انجام تکلیف انس با قرآن در خانه پرسش شود تا دانش آموزان به طور مرتب و
مستمر نسبت به اهمیت تمرین در خانه و ارزش انس روزانه با قرآن کریم توجه نموده و تشویق شوند .همچنین از آنها نسبت به مطالب
نمره مناسب درنظر گرفته شود.
ٔ
جلسه قبل پرسش به عمل آمده و از آموخته های ایشان ارزشیابی شده و برای آنها امتیاز یا ٔ
2ــ پرسش آغازین جلسه از دانش آموزان در
جلسه دوم هر درس ،در صورتی که عموماً دانش آموزان در روخوانی (نه لزوماً
ٔ
روان خوانی) آیات قرآن مشکل جدی ندارند می تواند پس از پخش نوار قرائت آیات به عمل آید .اما اگر تعداد قابل توجهی از
جلسه قبل پرسش شود و سپس به پخش نوار
دانش آموزان هنوز در روخوانی مشکالتی دارند ،بهتر است قبل از پخش نوار ،از آیات
ٔ
و تمرین قرائت مبادرت ورزید.
لوحه آموزش قرآن پایه های اول تا سوم ابتدایی ،پیش گفتار کتاب های آموزشی قرآن اول تا سوم ابتدایی چاپ سال  90و نیز کتاب مبانی و روش
1ــ این روش در آغاز
مجموعه ٔ
ٔ

دوره ابتدایی ــ کُد  6011ــ به تفصیل آمده است .برای آشنایی بیشتر با این روش و تسلط در انجام آن ،مراجعه به یکی از این منابع ،کامال ً ضروری است.
آموزش قرآن در ٔ
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خوب است این نکته بسیار مهم را بدانید تا زمانی که دانش آموزان به میزان کافی در روخوانی آیات قرآن به مهارت کافی دست
نیافته اند باید بر روخوانی که مبتنی بر خوب دیدن حروف و حرکات ،آرام و شمرده خواندن کلمات و ترکیب هاست ،تأکید و تمرین شود.
البته پس از دست یابی به این مهارت می توان در جهت روان خوانی که یکی از بهترین راه های آن ،تمرین با نوارهای صوتی قرائت قرآن
به ویژه قرائت هایی به شیوه ترتیل آموزشی است ،اقدام کرد .از این رو اگر دانش آموزان شما در روخوانی قرآن مشکل جدی ندارند
جلسه قبل ،پرسش به عمل آورید.
می توانید ابتدا قرائت آیات را پخش کنید و سپس از خواندن آیات
ٔ
خواندن برخی از آیات درس همراه با ترجمۀ آنها

جلسه دوم هر درس ،چند آیه از آیات همان درس که از نظر موضوع و مفهوم برای دانش آموزان مناسب است
تعریف :در
ٔ
انتخاب و ترجمه شده است.
اهداف
1ــ آشنایی با برخی از آموزه های بلند و حکمت  آمیز قرآن کریم
2ــ تقویت انگیزه و عالقه به یادگیری قرآن و خواندن مستمر آن
3ــ ایجاد زمینه برای درک تدریجی معنای واژگان پرکاربرد قرآن کریم
4ــ کسب توانایی تدریجی برای معنا کردن ترکیب ها و عبارات ساده و پرکاربرد قرآن کریم
روش کلی تدریس و ارزشیابی

ترجمه آن برای کالس با صدای بلند
معلم از تعدادی از دانش آموزان می خواهد که هر کدام یک سطر از آیات را همراه با
ٔ
بخوانند .بدیهی است موضوع رفع اشکاالت روخوانی همیشه بر هر امر دیگری مقدم است و در هر فعالیتی اگر دانش آموز در خواندن
عبارت قرآنی ،اشکالی داشت و به روش مناسب مذکور باید اشکال او را برطرف کرد.
ترجمه آنها توسط دانش آموزان به میزان یک بار در کالس کفایت می کند،
احتماال ً خواندن عبارات قرآنی این تمرین همراه با
ٔ
هر چند با تشخیص معلم و وجود وقت ،عبارات می تواند بیش از یک بار خوانده شود.
کار در کالس

تعریف :کار در کالس ،مجموعه ای از کلمات و عبارات قرآنی است که توسط دانش آموزان حتماً در خود کالس به کمک
صفحه قبل ترجمه می شود.
ترجمه عبارات قرآنی
آموخته های عمومی و قبلی ایشان و نیز به کمک
ٔ
ٔ
اهداف
ساده قرآن کریم
1ــ آشنایی با معنای برخی از کلمات پرکاربرد و ٔ
2ــ تقویت توانایی درک معنای عبارات ساده و پرکاربرد قرآن کریم
3ــ آشنایی با آموز ه های بلند و حکمت آمیز قرآن کریم
4ــ تقویت انگیزه و عالقه به یادگیری قرآن کریم و خواندن مستمر آن حتی االمکان با توجه به درک معنای عبارات
8

روش کلی تدریس و ارزشیابی

1ــ از دانش آموزان می خواهیم تمرین اول را ابتدا به صورت فردی انجام داده و معنای لغات را روبه روی آنها بنویسند و سپس
درباره آنچه نوشته اند مذاکره کنند.
با هم گروه خود
ٔ
2ــ یک یا چند دانش آموز هر کدام یک کلمه را همراه با معنا می خوانند و در صورت نیاز ،خواندن کلمه و معنای آن به روش
صحیح ،تصحیح می شود.
3ــ تمرین دوم و سپس تمرین سوم به روش فوق توسط دانش آموزان ابتدا حل شده و پس از حل برای کالس خوانده و در
صورت نیاز تصحیح می شود.
چند تذکر:
1ــ پس از حل هر تمرین و قبل از حل تمرین بعدی ،آن تمرین توسط چند دانش آموز برای کالس خوانده و تصحیح می شود.
2ــ در زمان خواندن کلمات و عبارات قرآنی توسط دانش آموزان ،به صحیح خواندن آنها و رفع اشکاالت روخوانی ،توجه
کافی به عمل آید .تصور نشود اگر در حل این تمرین ،عبارات و برخی کلمات غلط خوانده شود اشکالی ندارد .دانش آموزان عمال ً باید
بیاموزند که هر وقت قرآن می خوانند ،باید با دقت و صحیح بخوانند.
ترجمه کلمات و عبارات بخش کار در کالس نیستند ،این موارد را در ارزشیابی
3ــ از آنجا که دانش آموزان موظف به حفظ
ٔ
شیوه مناسب تشویق
پایانی درنظر نگیرید .می توانید دانش آموزان را که در این زمینه عالقه و توانایی بیشتری از خود نشان می دهند ،به ٔ
کنید و برای آنها در ارزشیابی مستمر ،نمره و امتیاز خاصی قائل شوید .از آنجا که تمرین های کار در کالس برای دانش آموزان جذاب و
جالب است ،عمدتاً به انجام آنها اشتیاق نشان می دهند و به تدریج خودشان در می یابند که انجام این گونه تمرینات به چه میزان بر توانایی
آنها در فهم تدریجی معنای آیات و عبارات قرآن کریم می افزاید.
4ــ شما می توانید با تشخیص خودتان به تدریج وقتی دانش آموزان یک آیه یا عبارت قرآنی را از صفحات دیگر کتاب درسی یا
ساده آنها از دانش آموزان پرسش کنید و عمال ً آنها را نسبت به درک
قرآن کریم خواندند ،از معنای برخی از کلمات ،ترکیب ها یا عبارات ٔ
تدریجی معنای آیات قرآن کریم تشویق نمایید.
  5ــ برای حل تمرین های کار در کالس ،اطالعات عمومی و آموخته های قبلی دانش آموزان کفایت می کند .در صورت نیاز
صفحه قبل این تمرین ها نیز استفاده کنند .به احتمال بسیار ضعیف اگر
ترجمه عبارات قرآنی
ترجمه یک کلمه از
می توانند برای یافتن
ٔ
ٔ
ٔ
هیچ یک از این مراحل برای دانستن معنای یک کلمه کفایت نکرد ،مراجعه به فهرست کلمات معنا شده که در آخر کتاب دانش آموزان
آمده است ،اشکالی ندارد.

جلسۀ سوم
الف) یک صفحه از قرآن کریم

جلسه سوم هر درس ابتدا یک صفحه دیگر از قرآن کریم برای تمرین روخوانی و روان خوانی درنظر گرفته شده
تعریف :در
ٔ
جلسه اول آمده است.
صفحه بعدی آیاتی است که در
است .این صفحه،
ٔ
ٔ
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اهداف:
1ــ تقویت خواندن قرآن کریم
شیوه خاصی در مصحف های کامل نوشته
2ــ آشنایی بیشتر با ویژگی های نگارش برخی از کلمات قرآنی که به ٔ
می شوند (رسم المصحف)
روزانه قرآن کریم
3ــ تقویت عالقه به خواندن
ٔ
4ــ شناسایی مشکالت دانش آموزان در خواندن قرآن و توانایی رفع آنها
روش کلی تدریس و ارزشیابی

جلسه اول است.
صفحه قرآنی
روش تدریس تمرین و ارزشیابی این صفحه نیز مانند همان
ٔ
ٔ
دو تذکر:
شده قبلی ،از
1ــ همان طور که قبال ً گفته شد در آغاز هر جلسه از انجام تکالیف انس با قرآن
ٔ
جلسه قبل و نیز مطالب آموخته ٔ
دانش آموزان پرسش می شود.
2ــ برای
جلسه سوم ،عالوه بر تمرین خواندن یک صفحه از قرآن کریم ،یک پیام قرآنی نیز درنظر گرفته شده است .از این رو
ٔ
اگر حدود  10دقیقه برای پرسش اولیه و نیز حدود  15دقیقه برای پیام قرآنی درنظر گرفته شود ،می توان و باید حداقل  25دقیقه یعنی
جلسه آموزشی را به تدریس و تمرین خواندن این صفحه از قرآن کریم اختصاص داد.
حدود نیمی از زمان یک
ٔ
ب) پیام قرآنی

تعریف :پیام قرآنی ،معموال ً عبارتی کوتاه ،زیبا ،پرمعنا و معموال ً مشهور قرآن کریم است که حاوی آموزه های عمیق اعتقادی،
اخالقی و تربیتی ،اجتماعی و سیاسی و … می باشد.
اهداف
1ــ آشنایی بیشتر با آموزه های حکمت آمیز قرآن کریم در قالب عبارات زیبا و کوتاه قرآنی
ساده تدبّر در معنای آیات قرآن کریم
2ــ آشنایی با روش های اولیه و ٔ
3ــ تقویت قدرت تفکر و تعقل
4ــ به کارگیری آموزه های قرآنی در زندگی عملی
  5ــ حفظ تدریجی و آزاد برخی از عبارات کوتاه ،زیبا و عمیق قرآن کریم همراه با معنای آنها
  6ــ تقویت عالقه به یادگیری قرآن کریم و انس هرچه بیشتر با آن
روش کلی تدریس و ارزشیابی

ترجمه آن برای کالس با صدای بلند و زیبا
1ــ ابتدا از یکی دو نفر از دانش آموزان می خواهیم عبارت پیام قرآنی را همراه با
ٔ
ترجمه پیام ،کلمه ای از آن نیز معنا شده بود ،آن کلمه نیز همراه با معنا خوانده می شود.
بخوانند .اگر عالوه بر
ٔ
2ــ معلم از دانش آموزان می خواهد که در گروه های خود ،با استفاده از تصاویر ،اشعار و هرگونه توضیحاتی که در ذیل پیام
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درباره مفهوم پیام گفت وگو کنند.
قرآنی آمده و نیز با استفاده از اطالعات و تجارب قبلی خود ،با یکدیگر
ٔ
مذاکره دانش آموزان با یکدیگر در گروه ،چند گروه از دانش آموزان و نیز دانش آموز داوطلب
3ــ پس از چند دقیقه گفت وگو و
ٔ
درباره پیام برای کالس بیان کنند ،ارائه نظر می کنند.
که دوست دارند ،نظر خود را
ٔ
چند تذکر:
اول :معلم باید بیشتر وقت فعالیت مربوط به پیام قرآنی را دراختیار گفت وگوی دانش آموزان در گروه های خود و ارائه نظرشان
به کالس اختصاص دهد و فقط در صورت نیاز و تشخیص ،توضیحات کوتاهی را در جهت تصحیح و تکمیل نظر آنها ارائه کند و از
سخنرانی و بیان مطالب اضافی بپرهیزد.
دوم :روش معمول تدریس پیام های قرآنی به گونه ای است که بیان شد .معلمان عزیز می توانند با مراجعه به کتاب مبانی و روش
پایه سوم ابتدایی با برخی از روش ها و توصیه های دیگر
آموزش قرآن در دوره ابتدایی ــ کُد  6011ــ و نیز راهنمای معلم آموزش قرآن ٔ
برای ارائه خالق پیام های قرآنی آشنا شوند.
ترجمه آنها بدون اجبار و تحمیل و به دور از فضای رقابت های ناسالم ،خوب
سوم :تشویق دانش آموزان به حفظ پیام ها و
ٔ
و مفید است .همچنین معلم می تواند در مدت زمان تدریس یک درس از دروس کتاب آموزش قرآن ،از دانش آموزان بخواهد،
هنگام ورود او به کالس ،همراه بلند شدن ،پیام قرآنی و ترجمه آن را ،همه با هم بخوانند .وقتی چند روز این کار تکرار شود ،بیشتر
دانش آموزان به طور طبیعی ،پیام و معنای آن را از حفظ می شوند .همچنین معلم می تواند به شیوه های مناسب و جذاب هر پیام قرآنی
ترجمه آن ،در معرض دید دانش آموزان در کالس قرار دهد.
راهمراه با
ٔ
چهارم :در پایان فعالیت مربوط به پیام ،معلم از دانش آموزان می خواهد تا عبارت پیام قرآنی را از روی آیات درس یافته و آن
را بخوانند .این فعالیت موجب دریافت بیشتر ارتباط پیام با متن قرآن کریم می شود و دانش آموزان عمال ً احساس می کنند که در قرآن
کریم ،چه مطالب ارزشمند و حکیمانه ای وجود دارد.
ج) داستان قرآنی

تعریف :بیان برخی از داستانهای قرآن کریم یا بعضی از مطالب مربوط به آموزههای قرآنی در قالب داستان که مناسب دانشآموزان است.
اهداف
1ــ آشنایی با برخی از معارف و آموزه های قرآن کریم در قالب داستان
2ــ زمینه سازی برای تقویت ایمان کودکان به خدای مهربان
3ــ آشنایی با پیامبران و اولیای بزرگ الهی و تقویت عالقه و ایمان به ایشان
4ــ تقویت و پرورش قدرت تعقل ،تخیل و بیان مطالب
ارائه آموزه های قرآنی
  5ــ تقویت انگیزه و عالقه به یادگیری قرآن کریم از راه ایجاد فضاهای جذاب و متنوع ٔ
روش کلی و تدریس و ارزشیابی

1ــ بیان داستان به یکی از شیوه های قصه گویی به زبان ساده و به اختصار و با استفاده از تصاویر مربوط در کتاب دانش آموزان
2ــ خواندن متن داستان توسط دانش آموزان در کالس ،هر دانش آموز یکی دو سطر از داستان را از روی کتاب برای کالس می خواند.
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دو تذکر:
1ــ برای آشنایی بیشتر با شیوه های قصه گویی و اهداف بیان داستان های قرآنی ،عالوه بر کتاب های مربوط می توانید به کتاب
دوره ابتدایی ــ کُد  6011ــ نیز مراجعه کنید.
مبانی و روش آموزش قرآن در ٔ
استفاده کامل از متن کتاب ،از طرح مطالب زائد و غیرمستند بپرهیزید.
2ــ در بیان داستان ها ضمن
ٔ
در پایان جلسه ،مانندجلسات قبل ،معلم دانش آموزان را به انجام تکلیف «انس با قرآن در خانه» تشویق کرده و در صورت نیاز،
توضیحات الزم را ارائه می کند.
جلسۀ چهارم
الف) خواندن از روی قرآن کامل

تعریف :یکی از فعالیت های آموزش قرآن در پایه پنجم و ششم ابتدایی ،خواندن از روی قرآن کامل است .مصحف های کامل
قرآن از دفتر مدرسه به کالس آورده می شود و به روشی که بیان خواهد شد ،دانش آموزان خواندن قرآن را از روی مصحف های کامل
تمرین می کنند.
اهداف
1ــ آشنایی با ویژگی های ظاهری قرآن کامل مانند اجزاء و سوره های آن
2ــ تقویت و اعتماد به نفس در توانایی خواندن قرآن از روی مصحف های کامل
3ــ تقویت انس و ارتباط بیشتر با قرآن کریم
روزانه قرآن کریم
4ــ تقویت عالقه و انگیزه به خواندن مستمر و
ٔ
  5ــ تقویت هر چه بیشتر توانایی خواندن عموم آیات قرآن کریم حداقل به صورت آرام و شمرده
روش کلی تدریس و ارزشیابی

نمازخانه مدرسه
جلسه چهارم هر درس ،معلم از دانش آموزان می خواهد تعدادی مصحف کامل قرآن کریم را از دفتر یا
ــ در
ٔ
ٔ
به کالس بیاورند .برای هر میز حداقل یک قرآن الزم است .در صورتی که در مدرسه ای مصحف های قرآن با رسم الخط آموزشی
(کم عالمت و ساده) موجود نباشد ،می توان با کمک مدیر مدرسه نسبت به تهیه این گونه از مصحف ها اقدام کرد و در غیر این صورت
استفاده از سایر مصحف ها یا قرآنی که دانش آموزان در این جلسه از خانه یا مدرسه می آورند بدون اشکال است .پس توزیع مصحف ها
به میزان حداقل هر میز یک مصحف به روش زیر این بخش از فعالیت آموزشی ،تدریس و تمرین می شود .این فعالیت می تواند تا حدود
سه چهارم زمان این جلسه را به خود اختصاص دهد.
شماره صفحه
1ــ معلم یا یکی از دانش آموزان یک صفحه از قرآن را ،کامال ً به طور تصادفی (مانند استخاره کردن) باز کرده و
ٔ
را به دانش آموزان اعالم می کنند تا دانش آموزان نیز آن صفحه را باز کنند.
جلسه هر درس آمده است ،روبه رو
2ــ اینک دانش آموزان با یک صفحه از قرآن درست مانند صفحه ای از قرآن که در اولین
ٔ
هستند .از این رو معلم برای آنها توضیح می دهد که کامال ً همان روش قبلی ،یعنی فردخوانی و برای دوست خود خواندن (خواندن در
گروه) و سپس خواندن برای کالس را انجام دهند .این تمرین تقریباً تا پایان وقت مقرر برای این فعالیت ادامه می یابد.
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دو نکته
همه این مشکالت را در همان جلسه
1ــ اگر دانش آموزی در خواندن آیات این صفحه ،مشکالت زیادی داشت ،الزم نیست ٔ
ساده او را متذکر شده و برطرف سازید و
برطرف کرد .او را نسبت به توانایی هایش تشویق کنید ،برخی از مشکالت مهم و در عین حال ٔ
از بقیه صرف نظر نموده تا در جلسات بعدی به تدریج حل شود.
2ــ با تشخیص خودتان می توانید تمرین آیات را تا پایان همان صفحه ادامه دهید یا برای تنوع و هیجان بیشتر پس از خواندن
چند سطر اول صفحه به صورت خواندن برای کالس ،از دانش آموزان بخواهید ،آن صفحه را بسته و صفحه دیگری را باز کند و به
همان روش قبلی تمرین کرده و با انتخاب شما برای کالس بخوانند.
ب) یک نکته از هزاران

تعریف :نکته ای جالب ،جذاب و چه بسا اعجاز گونه از قرآن کریم که با آیات همان درس مرتبط است.
اهداف
1ــ ایجاد جذابیت و تنوع در مطالب درس قرآن
عالقه هرچه بیشتر به آشنایی و انس با قرآن کریم
2ــ تقویت انگیزه و
ٔ
دیرینه ادبیات غنی فارسی با قرآن کریم و اثرپذیری آن از قرآن
3ــ آشنایی با ارتباط زیبا و
ٔ
روزانه قرآن و دستیابی بیشتر به نکات ظریف و جالب آیات
4ــ تقویت عالقه به خواندن مستمر و
ٔ
روش کلی تدریس و ارزشیابی

1ــ از چند دانش آموز بخواهید مطلب مربوط به این بخش را برای کالس بخوانند.
2ــ نظر دانش آموزان عالقه مند و داوطلب را در توضیح بیشتر مطلب برای کالس ،جویا شوید.
تذکر :قبل از کالس مطالب مربوط به این بخش را با دقت بخوانید تا زمان طرح موضوع در کالس ،نسبت به آن اطالع و تسلط
نحوه خواندن آنها با مشکلی روبه رو نباشید.
کافی داشته باشید .به ویژه اشعار این قسمت را قبال ً خوب بخوانید تا در ٔ
یادآوری

پس از هر پنج درس مطالبی تحت عنوان یادآوری درنظر گرفته ایم ،در کل کتاب  ٣یادآوری داریم یکی پس از درس پنجم،
جلسه کامل در کالس
یادآوری  ٢پس از درس دهم و یادآوری  ٣پس از درس چهاردهم .توجه داشته باشید که این یادآوری ها در یک
ٔ
و با نظارت آموزگار ،توسط دانش آموزان انجام می شود.
تعریف :همان طور که از موضوع مشخص است ،این قسمت به عنوان یادآوری مطالبی است که دانش آموز در دروس گذشته
خوانده است.
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اهداف
ارائه آموزه های قرآنی
١ــ ایجاد تنوع و جذابیت در ٔ
ترجمه آنها به طور غیرمستقیم و بدون اجبار
٢ــ تشویق دانش آموزان به حفظ پیام ها و
ٔ
روزمره زندگی
٣ــ گسترش درک و فهم دانش آموزان نسبت به آموزه های قرآنی و ارتباط آموزه ها با مسائل
ٔ
٤ــ مروری بر قواعد روخوانی قرآن کریم
٥ــ تقویت روخوانی صحیح آیات قرآن کریم
٦ــ کمک به خودارزیابی در دانش آموزان
روش کلی تدریس و ارزشیابی

برخی از فعالیت های این بخش را هر دانش آموز به صورت انفرادی انجام می دهد و برخی دیگر پس از فعالیت انفرادی در گروه
مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد .در هر دو صورت آموزگار باید پاسخ های صحیح را به شیوه ای که مناسب می داند مورد بررسی
قرار دهد.
انس با قرآن در خانه

تعریف :فعالیت و تکلیف دانش آموزان در درس قرآن با عنوان «انس با قرآن در خانه» بیان شده است.
اهداف
١ــ تمرین و ارتقاء مهارت نسبت به آموخته های درس قرآن
روزانه قرآن کریم به ویژه در خانه
٢ــ درونی کردن سنت نیکوی خواندن
ٔ
٣ــ تقویت عالقه و انگیزه به یادگیری و ارتباط مستمر با قرآن کریم
زمینه دستیابی به تربیت قرآنی در خانواده
٤ــ مشارکت والدین در فرایند یادگیری قرآن و تقویت ٔ
روش کلی تدریس

١ــ تذکر معلم به انجام تکلیف «انس با قرآن» در خانه در پایان هر جلسه و تشویق دانش آموزان به این کار
جلسه بعد ،تشویق دانش آموزان موفق و ترغیب سایر
٢ــ بررسی تکلیف انجام شده و پرسش از مطالب هر جلسه در آغاز
ٔ
دانش آموزان به انجام مرتب تکلیف «انس با قرآن در خانه» و یادگیری و تمرین کامل درس قرآن.
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قرآن در تابستان

تعریف :صفحاتی از قرآن کریم در ادامه صفحات و سوره هایی که در دروس کتاب آمده است برای تمرین مستمر خواندن قرآن
و انس روزانه با آن برای تابستان درنظر گرفته شده است.
اهداف
١ــ تثبیت مهارت های کسب شده در خواندن قرآن کریم
روزانه قرآن کریم
٢ــ ایجاد عادت به خواندن
ٔ
٣ــ به کارگیری آموخته های خود در فهم کلمات ،عبارات و آیات ساده و پرکاربرد قرآن کریم

روش کلّی تدریس و ارزشیابی

١ــ به عنوان درس آخر ،موضوع و اهمیت آن را با دانش آموزان در میان گذارید و از آنها بخواهید هر روز چند سطر از این
صفحه مربوط به آن هفته خوانده شود.
آیات را بخوانند به نحوی که حداقل هر هفته یک
ٔ
٢ــ حتماً برای آنها توضیح دهید که شما می توانید با توجه به توانایی خود و آموخته هایی که کسب کرده اید برخی از کلمات،
ساده همین صفحات را معنا کنید .سعی کنید هر وقت قرآن می خوانید ،توانایی های خود در فهم قرآن را به کار گیرید.
عبارات و آیات ٔ
خوب است برای نمونه ،در آیات و صفحاتی از بخش قرآن در تابستان ،این توانایی ها را به آنها نشان دهید؛ تا هم روش کار را
بیاموزند و هم بیشتر به توانایی های خود در فهم قرآن پی ببرند.
تذکر :در صورتی که در طول سال احساس کردید در برخی از جلسات برای فعالیت بیشتر ،زمان مناسب در اختیار دارید،
می توانید از همین صفحات قرآنی مربوط به تابستان استفاده کرده و از دانش آموزان بخواهید در کالس ،آن صفحات را بخوانند و برخی
ساده آنها را معنا کنند.
کلمات و عبارات ٔ
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رسانه ها ،وسایل و تجهیزات مورد استفاده در آموزش قرآن

تنوع و جذابیت و تناسب
ابزارها و رسانه های آموزشی ،جزئی از لوازم فرایند یادگیری است .این ابزارها و رسانه ها هرچه از ّ
بیشتری برخوردار باشند ،بر عمق و وسعت یادگیری می افزایند .رسانه های مورد استفاده در درس قرآن عبارت اند از:
بسته آموزشی :بسته آموزشی در پایه ششم شامل مجموعه ای به شرح زیر است:
حلقه اتصال بین برنامه ریزان ،معلمان ،دانش آموزان ،اولیای آنها و عموم افراد جامعه است
١ــ کتاب درسی :کتاب درسیٔ ،
رسانه آموزشی دیگری از این نقش و اهمیت برخوردار نیست.
به طوری که هیچ
ٔ
برنامه درسی مانند رویکرد ،اهداف آموزش ،سازماندهی محتوا ،روش های آموزش و شیوه های ارزشیابی ،در کتاب
ارکان مهم ٔ
درسی تجلّی می یابد.
٢ــ نوار صوتی آموزشی :یکی از مؤثرترین مهارت ها در آموزش هر درس به ویژه آموزش زبان ،مهارت گوش دادن است؛
بنابراین نوارهای صوتی آموزشی که وسیله ای ساده و قابل دسترس برای عموم است ،در دست یابی به مهارت قرائت قرآن بسیار مفید و
مؤثر است .معلمان محترم با استفاده از ضبط صوت و نوار صوتی آموزشی ،در واقع قاری توانایی را به کالس می برند و ضعف های
موجود را جبران می کنند.
دانش آموزان با تقلید از الگو گرفتن از قرائت نوار صوتی ،به تدریج می توانند شبیه قرائت نوار بخوانند و به مهارت های قرائت
صحیح دست یابند .در نوار صوتی آموزشی عبارات و آیات به صورت کوتاه ،بانظم و ترتیب بیشتری نسبت به نوارهای رایج ،و با صوتی
ویژه این کتاب توصیه می شود.
رسا و تلفظی واضح قرائت شده است .از این رو استفاده از نوار قرائت ٔ
دوره ابتدایی ،آموزش روخوانی قرآن بر آموزش قرائت زیبای آیات مقدم
برنامه آموزش قرآن در ٔ
تذکر مهم :در ٔ
همه پایه های ٔ
است .از این رو در پایه های اول تا سوم که عالوه بر کتاب درسی ،لوحه های آموزشی نیز وجود دارد ،تدریس روخوانی از روی لوحه
قبل از استماع نوار انجام می شود .درپایه های چهارم تا ششم نیز همیشه دانش آموزان ابتدا آیات قرآنی را از روی کتاب تمرین کرده
و می خوانند ،سپس به نوار یا  CDصوتی گوش می دهند و سعی می کنند شبیه آن بخوانند.
پایه پنجم ،بخشی از آموزش از روی مصحف کامل قرآن ( ٣٠جزئی) انجام
٣ــ مصحف کامل قرآن :در این پایه نیز مانند ٔ
می شود .این مصحف در عین حال که تمام ویژگی های استاندارد مصحف های کامل قرآن را داراست از رسم الخط ساده و کم کلمات
برخوردار است تا از یک سو به خط قرآن کتاب درسی دانش آموزان نزدیک باشد و هم دانش آموزان نسبت به سایر مصحف ها ،در
خواندن این مصحف شریف با کمترین مشکل و سختی روبه رو باشند.
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٤ــ کتاب راهنمای معلم :به منظور ارتقای توانایی معلم و کسب توفیق بیشتر در دست یابی به اهداف آموزشی ،استفاده از کتاب
درباره اهداف،
راهنمای معلم ضروری است .معموال ً هر کتاب راهنمای معلم ،از دو بخش اصلی تشکیل می شود .در بخش اول ،کلیاتی
ٔ
درباره هر درس ارائه می شود.
محتوای کتاب ،روش های آموزش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و در بخش دوم ،توضیحات جزئی
ٔ
مطالعه دقیق کتاب راهنما ،از یک سو با طرح درس و اهداف خاص هر درس آشنا می شود و با بهره گیری از شیوه های
معلم با
ٔ
تدریس ارائه شده بر توفیقات خود در دست یابی به اهداف آموزشی می افزاید و از سوی دیگر با استفاده از توضیحات و دانستنی هایی
دیگر که مخصوص معلم است ،توانایی خود را در پاسخ دادن به پرسش های احتمالی دانش آموزان ،ارتقا می بخشد و با اعتماد و
زمینه خالقیت و ابتکار بیشتر معلم را نیز فراهم می آورد.
اطمینان بیشتری در کالس حضور می یابد .ضمناً این کتاب ٔ

آموزش
قرآن  -ششم دبستان

34/4
شابک -3

بهای
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٥ــ نرم افزار دانش آموز :به منظور توسعه و تعمیق آموخته های قرآنی دانش آموزان برای هریک از کتاب های آموزش قرآن
استفاده از آن در خانه توصیه می شود.
دوره ابتدایی و از جمله کتاب پایه ششم نرم افزاری تولید شده است که
ٔ
ٔ
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نقش خانواده در دستیابی به اهداف آموزش قرآن

خانواده و مدرسه از مؤثرترین نهادهای جامعه در تعلیم و تربیت کودکان هستند .هرچه این دو کانون نقش خود را بهتر ایفا کنند
و از هماهنگی بیشتری برخوردار باشند ،دست یابی به اهداف تعلیم و تربیت با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود.
درباره دروس به ویژه
بسیار مناسب است در آغاز سال تحصیلی و با کمک مدیریت مدرسه از والدین دانش آموزان دعوت کنید تا
ٔ
درس قرآن و نقش حمایتی آنها از این درس ،گفت وگو شود .خانواده دانش آموزان به ویژه مادران از این امر استقبال می کنند .در این
جلسه با استفاده از پیش گفتار کتاب دانش آموزان می توانید مطالب زیر را با والدین درمیان بگذارید.
١ــ توصیه به خواندن دقیق پیش گفتار کتاب
٢ــ کودکان عزیزمان باید با تشویق ها و راهنمایی های الزم و به موقع ،سادگی یادگیری قرآن را احساس کنند و با کسب موفقیت
در این راه ،هرچه بیشتر به یادگیری قرآن عالقه مند شوند .آنها احترام به قرآن و کوشش در راه آشنایی با آن را از ما می آموزند و
مشاهده اخالق و رفتار ما درک می کنند که همه می خواهیم آن گونه باشیم که خدا دوست دارد .آنها باید عالقه به قرآن ،عمل به
با
ٔ
دستورات خدا ،مهربانی به مردم و اخالق اسالمی را از رفتار بزرگ ترها بیاموزند.
٣ــ از فرزندتان بخواهید آنچه از قرآن در مدرسه آموخته است ،برای شما بازگو کند .سوره های کوتاه را ،از روی کتاب
بخواند .خوب است این سوره ها ،حتی االمکان زیبا و آهنگین خوانده شود .اگر فرزند شما عالقه مند است ،لوح فشرده ای مانند نوار
صوتی آموزشی کالس برای او تهیه کنید تا در یادگیری کامل تر و زیباخوانی قرآن توفیق بیشتری به دست آورد.
٤ــ از او بخواهید هر روز ،حداقل چند دقیقه آیات و عبارات قرآنی هر درس را از روی کتاب ،برای شما به صورت بخش بخش
یا شمرده بخواند .دقت کنید ،شما نباید آیات و عبارات قرآنی را برای او بخوانید تا او به تقلید از شما بخواند .آموزگار نیز عبارات قرآن
را برای دانش آموزان نمی خواند؛ بلکه ِ
خود دانش آموزان به کمک آنچه در درس قرآن و حتی در سوادآموزی فارسی آموخته اند،
می توانند عبارات قرآن را نیز بخوانند .اگر فرزند شما در خواندن کلمات اشتباهی داشت ،از او بخواهید که برگردد و دوباره آن را با
دقت بخواند تا خود به اشتباهش پی ببرد و آن را اصالح کند.
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 ٥ــ حفظ سوره های کتاب الزامی نیست؛ ولی اگر کودک شما به حفظ سوره های کتاب عالقه نشان می دهد ،او را به انجام این
زمینه شرکت او را در مسابقات قرآن مدرسه نیز فراهم می کند.
کار تشویق کنید .این امر ٔ
ترجمه آنها
٦ــ در هر درس یکی از عبارات زیبا ،کوتاه و حکمت آمیز قرآن به نام پیام قرآنی آمده است .حفظ پیام های قرآنی و
ٔ
سرلوحه
نیز الزامی نیست؛ ولی اگر کودک شما به حفظ این پیام ها عالقه مند است ،او را به این کار تشویق کنید تا بتواند به تدریج آنها را
ٔ
زندگی خویش قرار دهد .ضمناً حفظ پیام ها ،او را برای شرکت در مسابقات قرآن مدرسه نیز آماده می کند.
درباره
٧ــ غالباً مفهوم هریک از پیام ها با مجموعه ای از تصاویر توضیح داده شده و از دانش آموزان خواسته شده است که
ٔ
زمینه خالقیت آنها را فراهم می آورد .نباید از آنها انتظار
مفهوم پیام ،موضوع جدیدی را نقاشی کنند یا چند جمله ای بنویسند .این امر ٔ
پاسخ مشخصی را داشت؛ بلکه هر مطلب مناسبی را بیان کنند ،می تواند به نوعی پاسخ مطلوب باشد؛ از این رو ،باید پاسخ را پذیرفت
و آنها را تشویق کرد.
عالقه بیشتر به قرآن و فهم و درک مفاهیم آن است ،از روی
  ٨ــ از فرزندتان بخواهید داستان های کتاب را که برای ایجاد انس و
ٔ
کتاب برای شما بخواند و به کمک تصاویر برای شما تعریف کند .این کار عالوه بر آموزش قرآن ،موجب تقویت مهارت های خواندن
و گفتن در زبان فارسی نیز می شود.
٩ــ اگر شما با روش های آموزش روخوانی قرآن آشنایی دارید ،از کتاب درسی پیشی نگیرید و هیچ قاعده ای را عالوه بر آنچه
در کتاب آمده است ،به او نیاموزید .به یاری خداوند ،این آموزش در پایه های بعد بانظم خاصی پیش رفته و کامل خواهد شد.
١٠ــ به یاد داشته باشید هیچ وقت بر کودک خود سخت نگیرید؛ موفقیت های او را ارج نهید و با مالطفت ،نرمی ،صبر و
حوصله به او کمک کنید تا ضعف های خود را جبران کند.
١١ــ در پایان کتاب دانش آموز ،فهرست تعدادی کتاب و لوح فشرده ( )CDمعرفی شده است .در صورت امکان برخی
از آنها را تهیه کنید و در اختیار فرزندتان قرار دهید ،تا زمینه ساز افزایش مهارت او در خواندن قرآن کریم و انس بیشتر با کتاب
خدا باشد.
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ارزشیابی مستمر و پایانی پیشرفت تحصیلی درس قرآن در پایۀ ششم ابتدایی

درس قرآن در پایه های ششم ابتدایی به صورت شفاهی و به دو نوع ارزشیابی می شود:
الف) ارزشیابی مستمر ب) ارزشیابی پایانی
نمره ارزشیابی مستمر با توجه به میزان مشارکت دانش آموز در فعالیت های یادگیری تعیین می شود.
الف) ارزشیابی مستمرٔ :
اهم این فعالیت ها در درس قرآن ،عبارت است از:
١ــ اعالم آمادگی برای خواندن آیات و عبارات از روی کتاب درسی
٢ــ مشارکت در کار گروهی به منظور فهم بیشتر (بیان مصادیق پیام های قرآنی)
٣ــ مشارکت در جمع خوانی آیات و عبارات قرآنی و همراهی با نوار آموزشی
٤ــ بیان داستان های قرآنی کتاب
٥ــ میزان توانایی در خواندن آیات و عبارات قرآنی کتاب درسی (در پرسش های تدریجی)
٦ــ انجام فعالیت های کار در کالس
٧ــ انجام منظم تکلیف انس با قرآن در خانه
٨ــ خواندن آیات از روی صفحات پایانی هر درس یا از روی قرآن کامل
تبصره :بدیهی است اگر دانش آموزی در خواندن آیات از روی صفحات پایانی هر درس یا قرآن کامل موفقیت الزم را کسب
نکرده است ،نباید از او نمره ای کسر شود.
٩ــ انجام فعالیت های خارج از کالس مرتبط با درس قرآن ،مانند:
تهیه نوار آموزشی قرآن یا سایر نوارهای قرآن و استماع آن در خانه؛
ــ ٔ
ــ خواندن قرآن در خانه؛
درباره داستان های قرآنی پیام های زندگی (پیام قرآنی)
مطالعه کتاب های جانبی
ــ
ٔ
ٔ
ــ حفظ برخی از سوره ها ،آیات و پیام های قرآنی؛
ــ تالوت قرآن با صوت خوش و زیبا؛
درباره پیام های قرآنی ،داستان ها و …
ــ نقاشی ،خوش نویسی و انجام سایر کارهای هنری
ٔ
ــ شرکت در جلسات و مسابقات قرآنی مانند حضور در دارالقرآن ها و سایر برنامه های مشابه؛
دوره ابتدایی؛
درباره قرآن از
ــ جمع آوری مطالبی
ٔ
مجموعه کتاب های درسی ٔ
ٔ
ارائه مطالب مربوط به قرآن در روزنامه های دیواری مدرسه؛
ــ تولید روزنامه های دیواری خاص قرآن با ٔ
ــ توانایی دانش آموزان در معناکردن عبارات قرآنی؛
برنامه آموزش قرآن و مناسب با اصول ،محتوا و روش های آن ،دانش آموزان را به
بدیهی است آموزگار می تواند در چارچوب ٔ
هر فعالیت مناسب دیگری نیز ترغیب و تشویق کند.
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پایه ششم ابتدایی در پایان هر نیم سال به صورت شفاهی به شرح زیر
ب) ارزشیابی پایانی :ارزشیابی پایانی از دانش آموزان ٔ
انجام می شود:
ردیف

مواد ارزشیابی

میزان ارزشیابی

نمره

١

روخوانی آیات
جلس ٔه اول دروس

حدود چهار سطر

٩

٢

روخوانی آیات
جلس ٔه سوم دروس

حدود چهار سطر

٩

٣

پیام قرآنی

دو پیام

٢

جمع

سطح انتظار
خواندن به صورت معمولی و روان
خواندن به صورت شمرده و آرام
پس از روخوانی پیام قرآنی و ترجم ٔه آن از روی کتاب ،بتواند با استفاده از تصاویر کتاب یا
بدون آن ،مفهوم پیام را به زبان خود توضیح دهد یا نمونه و مصداقی از آن را بیان کند.
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نمره تشویقی کسب کند:
تبصره :هر دانش آموز می تواند با توجه به هریک از موارد زیر و در مجموع حداکثر ٔ ٢
١ــ قرائت آیات ،تقریباً شبیه نوار آموزشی
٢ــ روان خوانی حدود نیم صفحه از مصحف کامل
٣ــ حفظ یک صفحه (یا به میزان یک صفحه از آیات مختلف) از صفحات قرآنی کتاب درسی
٤ــ حفظ حداقل چهار پیام قرآنی از پیام هایی که در هر نیم سال تدریس شده است.
شیوۀ کسر نمره در ارزشیابی پایانی

الف) روخوانی

کلمه غلط خوانده شده ،نیم ( )0/5نمره کسر می شود .در صورت تصحیح
١ــ کسر نمره به علت غلط خواندن :به ازای هر ٔ
غلط توسط دانش آموز ــ با تذکر یا بدون تذکر معلم ــ نمره ای کسر نمی شود.
٢ــ کسر نمره از نظر کیفیت و سرعت خواندن :در صورتی که دانش آموز نمی تواند آیات و عبارات قرآنی کتاب درسی را مطابق
سطح انتظار بخواند و یا مکث و برگشت های زیاد دارد ،با توجه به میزان نقص ،عالوه بر غلط های اعرابی ،حداکثر دونمره کسر می شود.
درباره آن توضیح دهد یا مصداقی را بیان کند و یا
ترجمه پیام ازروی کتاب ،نتواند
ب) پیام قرآنی :اگر دانش آموز پس از خواندن متن و
ٔ
ٔ
نمره آن پیام کسر می شود.
نمره آن پیام را (هر پیام یک نمره) کسب نمی کند و یا به میزان نقص ،از ٔ
توضیح ارائه شده خیلی از مفهوم پیام دور باشدٔ ،
تذکر :در ارزشیابی همیشه به نکات زیر توجه داشته باشید:
عالقه دانش آموز به درس قرآن شود .از این رو ،باید از سخت گیری های بی جا پرهیز کرد یا به نحوی
١ــ ارزشیابی نبایدموجب تضعیف ٔ
ارزشیابی را انجام داد که دانش آموزان ،آن راجزئی از فرایند یادگیری احساس کنند تا محیط اضطراب آور همراه با فشار روانی ایجاد نشود.
٢ــ مهارت روخوانی قرآن ،به تدریج کسب می شود ،از این رو ،نباید انتظار داشت که همه یا بیشتر دانش آموزان مهارت
روخوانی آیات یک درس را در زمان تدریس به طور کامل کسب کنند .هر دانش آموز با توجه به استعداد خود ،این مهارت را به تدریج
در دروس بعدی به دست می آورد.
ساده کتاب پرسش کرد.
٣ــ با توجه به اصل تفاوت های فردی بهتر است از دانش آموزان ضعیف تر از قسمت های ٔ
٤ــ فرصت رفع اشکال را برای دانش آموزان فراهم آورید تا بتوانند اشتباه خود را تصحیح کنند .برای مثال ،تذکر برای برگشت
و صحیح خواندن ،در صورتی که موجب اضطراب بیشتر دانش آموزان نشود ،مناسب و مفید است.
٥ــ از بخش های داستان ،بیشتر بدانیم و کار در کالس ارزشیابی پایانی به عمل نمی آید.
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