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فلسفۀ آموزش قرآن در آموزش و پرورش

ـّییـَن َرسـوًل ِمـنـُهم  ُهـَو الَّـذى بَـَعـَث ِفـى ال ُ    ِمّ
َىـتـلـوا َعـلَـیـِهـم آىـاتِـه ى َوُىَزکّـیـِهـم َو ُىـَعـلِّـُمـُهـُم  الـِکـتاَب َو اۡلـِحـکَمـَة 

َو ِان کانوا ِمـن َقـبـُل لَـفـى َضـالٍل ُمـبـیـٍن
سورۀ جمعه، آىۀ 2

قرآن کرىم از آغاز نزول تاکنون، سرچشمٔه بى پاىان علوم و معارف اسالمى و محور تعلىم و تربىت دىنى بوده است. تارىخ تعلىم 
ـ صلى الله علىه و آله ــ آغاز شده است. آىٔه دوم سورٔه مبارکٔه جمعه، برنامٔه  و تربىت اسالمى با آموزش قرآن کرىم از سوى پىامبر اکرم ـ
بعثت و رسالت پىامبر خاتم را در تالوت آىات الهى، تزکىٔه مردم، تعلىم کتاب خدا و حکمت الهى خالصه مى کند. اىن آىٔه شرىفه آن  قدر 

اهمىت دارد که مى توان گفت هداىت الهى، احکام دىن و رستگارى در دو جهان، در گرو عمل به آن است.  
برنامٔه آموزش قرآن در پى آن است که راهى روشن، مطمئن و دائمى براى انس و ارتباط همٔه مردم با قرآن کرىم که به بهره گىرى 
باز کند. قرآن کتاب همٔه انسان هاست. هر فردى در هر سطحى از علم و تقوا  مادام العمر آنان از هداىت کتاب الهى منجر شود، 

ـ  به شرط آن که زبان اىن کتاب را درک کند ــ مى تواند از آن بهره گىرد )هًُدى ِللّناِس؛ بقره / 185(. ـ
نظام تعلىم و تربىت اسالمى، باىد زمىنٔه بهره گىرى مستقىم و دائمى از قرآن کرىم را براى همٔه دانش آموزان فراهم آورد، در غىر 
اىن صورت اىن ضعف و نقصان در همٔه ارکان اىمان و انجام عمل صالح افراد جامعه تأثىر نامطلوب و غىر قابل جبرانى خواهد گذاشت. 
هرچند دست ىابى به اىن هدف واال و ىگانه وظىفٔه همٔه دروس است، ولى دروس تعلىم و تربىت دىنى، به وىژه درس آموزش قرآن در اىن 

بىن رسالت خاصى برعهده دارد. 
مهم ترىن پىشىنٔه آموزش قرآن، آموزش هاى سنتى است که از دىر باز در همٔه جوامع اسالمى و از جمله اىران وجود داشته است. 
تلقى راىج از آموزش قرآن در سطح عمومى جامعه ــ حداقل در سدٔه اخىر ــ تواناىى روخوانى و روان خوانى قرآن کرىم بوده است؛ 
ىعنى از نظر عموم مردم و بسىارى از مراکز فرهنگى سنتى و حتى بخش قابل توجهى از صاحب نظران، هر فردى که مى توانست قرآن 
را بخواند،   اّولىن مرحلٔه ضرورى و عمومى آموزش را فراگرفته بود. هر چند همىشه براى آموزش مراحل باالتر، به وىژه نسبت به فهم 
قرآن کرىم توصىه هاىى مى شده است، اما پىش از سال هاى اخىر، هىچ آموزش مدون، جدى و وىژه براى عموم مردم نسبت به مراحل 

باالتر از خواندن قرآن وجود نداشته است. 

جامعیت آموزش قرآن
در برنامٔه فعلی آموزش قرآن که از سال 1377 آغاز شده است، جامعىت آموزش قرآن به   عنوان ىک اصل اساسى مورد توجه و 
اهتمام جدى قرارگرفته است. جامعىت آموزش قرآن در صدد آن است که بتواند به گونه اى اهداف و اجزاى آموزش قرآن را ترسىم و 

تدوىن کند که اىن آموزش با آنچه در آىٔه دوم سورٔه مبارکٔه جمعه آمده است، نسبتى قابل قبول داشته باشد. 
از اىن رو، تعرىف آموزش جامع قرآن چنىن است: 

آموزش جامع قرآن، فراىندى است براى دست ىابى به تواناىى خواندن، درک معنا، تدبر در آىات و آشناىى با معارف 
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قرآن به منظور انس و بهره گیرى دائمى از قرآن کرىم و تقوىت اىمان و عمل صالح1. در صورتى که آموزش قرآن به صورت 
جامع انجام شود، دانش آموزان که آحاد جامعه را تشکىل مى دهند، به »سواد قرآنى« دست مى ىابند. امروزه سواد در حوزه هاى مختلف 
علمى منحصر به کسب دانش ىا مهارت نىست؛ بلکه اىن دانش و مهارت باىد به اىجاد و تقوىت نگرش خاصى منجر شود که موجب 

به کار گىرى آموخته ها در زندگى و ارتباط دائمى فرد با آنها باشد؛ و چه بسا زمىنه ساز توسعه و گستردگى آن علم شود. 

سواد   قرآنى
با توجه به جامعىت آموزش قرآن و نکات فوق در کسب »سواد« در حوزه هاى مختلف علوم، مى توان سواد قرآنى را اىن چنىن 

تعرىف کرد: 

»سواد قرآنى، اعتقاد و عالقه به ىادگیرى قرآن کرىم و برخوردارى از دانش و مهارت پاىه به منظور 
بهره گیرى مستمر و مادام العمر از قرآن کرىم و انس دائمى با آن است«. 

مطابق اىن تعرىف سواد قرآنى داراى وىژگى هاى زىر است: 
1 ــ سواد قرآنى ىک نیاز همگانى است. همٔه افراد جامعه با هر وضع اقلىمى، شغلى، اقتصادى، اجتماعى و ... براى 
آن که هوىت انسانى ــ الهى خوىش را بشناسند و از آن مراقبت کنند و زمىنٔه شکوفاىى تدرىجى آن را فراهم آورند، به سواد قرآنى 

نىازمندند.
2ــ سواد قرآنى از ىک حّد پاىه برخوردار است. هر چند افراد با توجه به تفاوت هاىى که در تحصىالت، شراىط اقتصادى 

و اجتماعى دارند، به سطوح مختلفى از سواد قرآنى نىازمندند ولى بهره مندى عموم از ىک حّد پاىه  ضرورى است. 
3ــ حّد سواد قرآنى در طول زمان در حال رشد است. با توجه به شراىط و امکانات مختلف در هر جامعه و نىز تغىىرات 
اىن شراىط در طول زمان، اىن حّد، نىازمند شناساىى و تعرىف خاص است. براى مثال، ممکن است با توجه به شراىط و امکانات فعلى 
در آموزش قرآن، حّد ضرورى خواندن قرآن به صورت معمولى )فارسى خوانى( تعىىن شود اما در آىنده با ارتقاى اىن شراىط، حد ضرورى 

را، خواندن با لحن عربى تعىىن کرد و ىا حـّد برخى از دىگر مهارت هاى پاىه را ارتقا بخشىد.
 4 ــ حداقل سواد قرآنى منجر به عالقه مندى خواندن مستمر قرآن کرىم، فهم تدرىجى معناى عبارات و آىات آن 

می شود و زمینۀ بهره گیرى مادام العمر از آموزه هاى الهى را فراهم می کند. 
هدف از آموزش عمومى قرآن کرىم، نمى تواند صرفاً دست ىابى به دانش و مهارت خاصى دربارٔه قرآن بـاشد، بلکه باىد تواناىى و 
قـابلىتى فـراهم آورد که فرد بتواند ضمن انس و ارتباط دائمى با قـرآن کرىـم، پىوسته خود را در معرض تـزکىه و تعلىم الهى قـرار دهـد 

و از قـرآن کرىم بهره مند شود. 

اجزاى اصلى سواد قرآنى
 با توجه به تعرىف سواد قرآنى مى توان براى سواد  قرآنى سه جزء اصلى در نظر گرفت. اىن سه جزء عبارت اند از: خواندن قرآن 
ـ علىهم السالم  ــ  کرىم، درک معناى عبارات و آىات قرآن کرىم و تدبّر در آىات. تدبّر در آىات که از توصىه هاى اکىد قرآن کرىم و معصومانـ 
است، از مهارت هاى عمومى مى باشد که گاهى در زبان رواىات به عنوان شرط اصلى بهره مندى از قرآن کرىم بىان شده است تا آنجا که 

1ــ از آن جا که جامعىت آموزش قرآن ىکى از اصول حاکم بر اىن برنامه است، اىن اصل و تعرىف فوق در فصل بعدى همىن کتاب بىشتر توضىح داده خواهد شد. 
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رَ فىها«1. ُـّ در رواىتى از حضرت امىر المؤمنىن على ــ علىه السالم ــ نقل شده است که فرمودند: »الَخىَر فى ِقرائَـٍة ال تَـَدب
در صورتى که اىن سه جزء اصلى  سواد قرآنى را در سه وجه ىک هرم نشان دهىم، قاعدٔه اىن هرم که بنىان و اساس نگهدارى 
سه وجه آن است، انس دائمى با قرآن کرىم خواهد بود. انس با قرآن کرىم غىر از نقشى که در اىجاد مهارت هاى پاىٔه سواد قرآنى دارد، 

هم نگهدارنده و حافظ اىن مهارت هاست و هم به عنوان محصول و ثمرٔه اصلى سواد قرآنى محسوب مى شود. 
از اىن رو، مى توان اجزا و ثمرٔه سواد قرآنى را در شکل زىر نشان داد. 

1ــ تواناىى خواندن قرآن  کرىم
2ــ درک معناى عبارات و آىات قرآن کرىم

3ــ تدّبر در آىات
قاعدۀ هرم: انس با قرآن کرىم  

تا  دبستان  پىش  از  قرآن  آموزش  برنامٔه  کلی  و جهت گىری  حاکم  روح  است.  کرىم  قرآن  با  انس  قرآنی،  سواد  جزء  مهم ترىن 
پىش دانشگاهى فراهم آوردن زمىنه هاى الزم براى دست ىابى به انس با قرآن کرىم است. حضرت امىر المؤمنىن على ــ علىه السالم ــ 

مى فرماىند: »ِلـىـَکُن َسمـىـُرَك الُقرآَن«2؛ باىد مونس و همدم تو قرآن باشد. 
انس با قرآن کرىم، مراتب مختلف و مجموعه اى از عالئق و ارتباط با قرآن کرىم است که خواندن مستمر قرآن، درک معناى 
آىات، تدبّر در آن ها و پاىبندى به آموزه هاى الهى در همٔه شئون زندگى مبتنى بر قرآن و عترت، الزمٔه همٔه مراحل و مراتب آن است. 
دست ىابى به اىن امر اّوالً، تدرىجى است و در طول زمان از نظر کمى و کىفى ارتقا مى ىابد؛ ثانىاً، متناسب با اهداف هر ىک از دوره ها و 
پاىه هاى تحصىلى، موجب بهره مندى دانش آموزان از قرآن کرىم مى شود و در نهاىت منجر به کسب تواناىى و عالقه به بهره مندى مستمر 

و همىشگى از قرآن کرىم خواهد شد. 

روىکرد برنامۀ آموزش قرآن در دورۀ ابتداىى
روىکرد، نگاه و جهت گىرى کلى حاکم بر اجزاى ىک برنامه است. معموالً روىکرد هر برنامه، مهم ترىن تفاوت ها و جهت گىرى هاى 
جدىد را نسبت به برنامٔه قبلى شامل مى شود. از اىن رو روىکرد برنامٔه جدىد آموزش قرآن، انس با قرآن کرىم و جامعیت آموزش 
است. مهم ترىن تأثىر اىن روىکرد، بر تعىىن اهداف آموزش قرآن مى باشد. اىن اهداف باىد به گونه اى تعىىن شود که از ىک سو شامل همٔه 
حىطه هاى ىادگىرى؛ ىعنى سه حىطٔه شناختى، مهارتى و عاطفى باشد و از سوى دىگر، همٔه موضوعات ضرورى آموزش قرآن مانند کسب 

مهارت هاى گوناگون قرائت، درک معناى عبارات و آىات قرآن، شناخت قرآن و آشناىى با معارف آن را شامل شود. 
در گذشته، آموزش قرآن در دوره هاى ابتداىى و راهنماىى و حتى دورٔه متوسطه عمدتاً بر کسب مهارت خواندن تأکىد داشت و 
از برنامٔه جامعى براى دست ىابى به فهم معناى عبارات و آىات قرآن برخوردار نبود. اىن فروکاستن آموزش به بخشى از آنچه که باىد 
باشد، آسىب هاى فراوانى به همراه داشت که مهم ترىن آن، خارج شدن آن از ىک آموزش طبىعى و معنادار بود. دانش آموزان به دلىل 
توجه فرهنگ عمومى به قرآن کرىم، اىن درس را با عالقه آغاز مى کردند، ولى پس از مدت کوتاهى، انگىزٔه ىادگىرى کاهش مى ىافت؛ 

زىرا اىشان به دلىل عدم فهم معناى آىات و عبارات قرآن، از برقرارى ارتباط با موضوع ىادگىرى ناتوان بودند. 

1ــ کافى، ج1، ص 36.
2ــ  غررالحکم، ص 111.

قاعده

1

3

2
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هرچند به دلىل جامعىت آموزش، به شىؤه مناسب و با رعاىت ظرفىت روحى و ذهنى دانش آموزان، به ساىر اهداف آموزش قرآن 
نىز توجه شده است، ولى در برنامٔه فعلى آموزش قرآن نىز مهم ترىن هدف در دورٔه ابتداىى، کسب مهارت خواندن قرآن کرىم است.در 

بخش هاى آىنده با اجزاى آموزش قرآن که هرکدام متکّفل دست ىابى به بخشى از اهداف جامع آموزش قرآن اند، آشنا مى شوىد. 

اصول حاکم بر برنامۀ آموزش قرآن در دورۀ ابتداىى1
1ــ توّجه جّدى به موضوع انس به قرآن کرىم و عالقه به ىادگىرى آن در تمام مسائل اعم از تعىىن اهداف، محتوا، روش هاى 

تدرىس و شىوه هاى ارزش ىابى
توضیح: اهداف باىد به گونه اى باشد که با تواناىى هاى ذهنى و روانى دانش آموزان هم خوانى داشته و دست ىافتنى باشد. محتوا 
جذاب و متنوع و در جهت اهداف تنظىم شود. استفادٔه هرچه بىشتر از روش هاىى که منجر به مشارکت خاّلق و حضور فعال دانش آموز 
در فراىند ىاددهى ــ ىادگىرى شود. همچنىن ارزش ىابى منجر به تقوىت حىطٔه عاطفى فراگىر شود و دور از شراىط اضطراب آور انجام 

پذىرد.
2ــ تعىىن اهداف درس قرآن با توجه به اهداف آموزشى و پرورشى دورٔه ابتداىى مصوب شوراى عالى آموزش و پرورش

3ــ جامعىت آموزش قرآن با تأکىد بر آموزش روخوانى و روان خوانى قرآن
توضیح: جامعىت آموزش قرآن ىعنى عالوه بر آموزش روخوانى، روان خوانى که هدف اصلى آموزش قرآن در دورٔه ابتداىى 
است، به ساىر اهداِف آموزش قرآن مانند آشناىى با برخى از دستورات اخالقى و تربىتى قرآن متناسب با سّن فراگىران و زىباخوانى قرآن 

و… توجه شود.
4ــ درنظر گرفتن اهداف مشترک دورهٔ ابتداىى در اهداف درس قرآن و توجه به ارتباط افقى اىن درس با ساىر دروس

توضیح: در درس قرآن به اهداف تربىتى، اخالقى، اجتماعى و… که از اهداف مشترک دورٔه ابتداىى است توجه شده است.
5   ــ تأکىد بر سهل الوصول بودن اهداف، محتوا، روش هاى تدرىس و شىوه هاى ارزش ىابى، با درنظر گرفتن اصول روان شناسى 

ىادگىرى
توضیح: به عنوان مثال، در آموزش روخوانى باىد به برخى اصولی مانند: استفاده از دانسته ها و تجربه هاى قبلى دانش آموزان، توجه 
به تکرار و تمرىن و تجزىٔه اهداف به مراحل مختلف برای دست ىابى تدرىجى به آنها، به وىژه با توجه به استعدادهاى فردى دانش آموزان، توجه 

شود. هم چنىن ارزش ىابى از تواناىى هاى دانش آموزان باىد به احساس موفقىت آنها و تشوىق اىشان به پىشرفت منجر شود.
6  ــ جذاب و دلپذىر بودن محتوا و روش هاى تدرىس، با تأکىد بر استفاده از هنر، به منظور دست ىابى هرچه بىشتر به پىامدهاى 

عاطفى آموزش
7ــ تناسب محتوا با نىازها، عالىق و تواناىى دانش آموزان

8   ــ تأکىد بىشتر بر مهارت هاى عملى نسبت به دانش نظرى به وىژه مهارت هاى سمعى و بصرى
توضیح: آنچه در بىشتر قسمت هاى آموزش قرآن اهمىت دارد، کسب مهارت عملى است تا دانش نظرى؛ براى مثال، چگونگى 
ــٌـ( اهمىت دارد نه تعرىف آن و ىا اىن که تنوىن ترکىبى است از حرکات کوتاه و نون ساکن؛ اىن اصل در انتخاب  ــٍ ـً خواندن نماد تنوىن )ـ
پرگفت   و گوى روخوانى چگونگى اشباع حرکت »هاء« ضمىر است.  از قواعد  مثال، ىکى  براى  نىز کارساز است.  نوع رسم الخط 
همان طور که مى بىنىد، حتى اسم اىن قاعده، سنگىن و نامأنوس است، درحالى که با نوعى نگارش خاص، به بىان اىن قاعده و ىادگىرى 

1ــ اىن اصول حاکم بر همٔه اجزاى برنامٔه آموزش است. از اىن رو باىد برخى از آنها توسط برنامه رىزان،برخى توسط کارشناسان و برخى توسط آموزگاران باىد مورد توجه و عمل 
قرار گىرد.
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آن نىازی نىست و دانش آموز مى تواند بدون نىاز به اىن قاعده، موارد مربوط به آن را کاماًل صحىح بخواند.
9ــ انعطاف پذىرى روش هاى تدرىس با در نظر گرفتن شراىط مختلف

توضیح: استفاده از لوحه در آموزش قرآن بسىار اهمىت دارد، ولى اگر به هر دلىلى لوحه در دسترس نبود، آموزگار تدابىرى 
بىندىشد تا نقش لوحه به شکل دىگرى اجرا شود )از طرىق نوشتن روى تابلو و…( ىا اگر نوار آموزشى موجود نبود، با توجه به نقش 

نوار در زىباخوانى، خوِد آموزگار و ىا احىانًا دانش آموزى که صوت زىباىى دارد، آىات را تالوت کند.
10ــ تأکىد بر الگوگىرى در آموزش قرائت قرآن

توضیح: در آموزش زىباخوانى قرآن به جاى پرداختن به آموزش نظرى تجوىد، به طور عملى بر شنىدن قرائت آىات از نوار آموزشى 
و الگوگىرى از آن تأکىد مى شود. در نوار آموزشى به طور نسبى تمام مهارت هاى تجوىد و زىباخوانى رعاىت شده است. دانش آموزان 

مى توانند با تقلىد و الگوگىرى از نوار به طور عملى برخى از اىن مهارت ها را بىاموزند.
11ــ مبتنى بودن آموزش روخوانى بر سىر سوادآموزى فارسى و استفاده از رسم الخِطّ نزدىک به خّط فارسى

توضیح: با توجه به آموخته هاى دانش آموزان در درس فارسى، مصوت هاى شش گانه و صامت ها در درس قرآن تدرىس نمى شود 
و دانش آموزان براساس آنچه در فارسى آموخته اند، بسىارى از کلمات و عبارات قرآنى را بدون هىچ گونه آموزش جدىدى مى توانند 

بخوانند.
12ــ کلمات و ترکىباتى که از قرآن براى آموزش روخوانى براساس سىر سوادآموزى انتخاب مى شود، باىد حتى االمکان در کتاب 

درسى به نحوى ارائه شود که ارتباط آنها با آىات قرآنى احساس شود.
13ــ اولوىّت دادن به روش هاى فّعال تدرىس و کار گروهى دانش آموزان

توضیح: تقرىبًا در همٔه مراحل آموزش روخوانى، تدرىس با خواندن دانش آموزان آغاز مى شود و معّلم بىشتر نقش هداىت کننده 
دارد و تنها تدرىس برخى موارد خاص مانند آموزش نمادهاى جدىد رسم الخّط قرآن به عهدٔه اوست و ىا در آموزش پىام هاى زندگى، 

دانش آموزان به کمک ىکدىگر و با بىان مصادىقى دربارٔه پىام ها در فراىند ىاددهى ــ ىادگىرى مشارکت جدى دارند.
14ــ استفاده از فّناورى آموزشى متناسب با قداست و شأن قرآن کرىم

توضیح: از سى دى ىا نـوارهاى صوتى و تصوىرى منـاسبى استفاده شود که در آنها آهنگ و ىا رىتـم هاى نـامناسب به کار 
نرفته باشد.

15ــ ضرورت آموزش قرآن توسط آموزگار پاىه

دلىل ضرورت:
1ــ هم خوانى با منطق کلى ضرورت تک معّلمى در دورٔه ابتداىى

2ــ شناخت و ارتباط بىشتر آموزگار پاىه با دانش آموزان
3ــ استفاده از فرصت هاى مناسب براى برقرارى ارتباط افقى مىان دروس فقط براى آموزگار پاىه ممکن است. 

4ــ امکان تنظىم فاصلٔه جلسات تدرىس در طول هفته فراهم مى شود و دىگر لزومى ندارد درس قرآن در دو ساعت پشت سر هم 
و در ىک روز برگزار شود.
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16ــ ارتقاى تواناىى آموزگاران با استفاده از شىوه هاى متنوع و مؤثر 
توضیح: استفاده از روش هاىى که زمىنٔه تعلىم و تعلم همزمان را فراهم نموده و موجب ارتقاى صالحىت هاى حرفه اى آموزگاران 

مى شود؛ ىعنى روش هاى آموزش به نحوى است که موجب ارتقاى تواناىى معّلمان و انس و عالقٔه بىشتر آنها به قرآن کرىم مى شود.
17ــ استفاده از زمان و فضاى مناسب براى آموزش قرآن

توضیح: گاهى به دالىل مختلفى درس قرآن در آخرىن ساعات روز آخر هفته تدرىس مى شود که به هىچ وجه زمان مناسبى 
نىست.

18ــ ضرورت استمرار در آموزش قرآن و رعاىت تعدد و فاصلٔه جلسات تدرىس در طول هفته
19ــ اختصاص دادن مدت زمان آموزش الزم، براى دست ىابى به اهداف درس قرآن

20ــ نظارت و پشتىبانى از برنامٔه آموزش قرآن به منظور تقوىت جاىگاه اىن درس در دورٔه ابتداىى
21ــ وجود وىژگى هاى زىر در شىوه هاى ارزش ىابى ضروری است:

الف( تقوىت عالقٔه دانش آموزان نسبت به ىادگىرى
ب( توّجه به دو اصل تشوىق و احساس موفقىت در فراىند ارزش ىابى

ج  ( حفظ و تقوىت منزلت و اهمىت درس قرآن در مىان ساىر دروس
در ارزش ىابى پىشرفت تحصىلى دانش آموزان، باىد از سخت گىرى هاى بى جا و ىا سهل انگارى پرهىز کرد.

د( حرکت از ارزش ىابى توصىفى به سمت ارزش ىابى کّمى. در شراىط فعلى ارزش ىابى اىن درس در پاىٔه اّول و دوم ابتداىى 
توصىفى و در ساىر پاىه ها مانند ساىر دروس کّمى است. در آىنده نىز شىؤه ارزش ىابی درس قرآن، از نظر کىفی ىا کّمی بودن مانند ساىر 

دروس خواهد بود.
هـ( توجه به اصل تفاوت هاى فردى دانش آموزان

و( دور بودن از محىط هاى اضطراب آور
22ــ اشاعٔه برنامٔه آموزش قرآن از راه هاى گوناگون، به وىژه بهره گىرى از اولىاى دانش آموزان و صدا و سىما 

توضیح: باىد از راه هاى مختلف اولىاى دانش آموزان را با اهداف، روش هاى تدرىس و سطوح مورد انتظار ىادگىرى دانش آموزان 
در درس قرآن آشنا کرد.
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اهداف کلى آموزش قرآن در دورۀ ابتداىى
اهداف کلى آموزش قرآن در دورۀ ابتداىى

1ــ آشناىى با قرآن کرىم به عنوان کالم الهى و کتاب آسمانى
2ــ تقوىت انس و عالقه به قرآن کرىم و ىادگىرى آن

3ــ تواناىى روخوانى قرآن به صورت شمرده و آرام از روى مصحف با رسم الخّط آموزشى
4ــ تواناىى خواندن آىات کتاب درسى به صورت روان ىا آهنگىن

5  ــ آشناىى با قواعد ضرورى روخوانى قرآن
6  ــ حفظ برخى از سوره هاى کوتاه کتاب درسى

7ــ آشناىى با برخى از داستان هاى قرآن کرىم
8    ــ فراگىرى معناى برخى از کلمات ساده و عبارات کوتاه قرآن

9ــ اىجاد و تقوىت عالقه به شنىدن، خواندن و فهم معناى آىات قرآن کرىم
10ــ آشناىى با مفهوم برخى از پىام هاى قرآن

11ــ شناخت و تقوىت استعدادهاى دانش آموزان، در گراىش هاى مختلف آموزش قرآن
اهداف آموزش قرآن در پاىۀ اول ابتداىى 

طبق مصوبٔه جلسٔه 677 شورای عالی آموزش و پرورش در تارىخ 1381/6/7 دانش آموز در دورٔه ابتداىی و نىز پاىان پاىٔه اول 
ابتداىی تواناىی های زىر را کسب می کند:

1ــ به شنىدن قرائت زىبای سوره های کتاب عالقه نشان 
می دهد.

2ــ دوست دارد کتاب قرآن خود را پاکىزه نگه دارد.
3ــ با داستان های قرآنی کتاب آشنا می شود.

زبان  )به  قرآن  ساده  عبارات  از  برخی  معنای  با  4ــ 
کودکانه ىا شعر( آشنا می شود.

کتاب  سوره های  جمعی  و  آهنگىن  خواندن  در  5  ــ 
درسی، مشارکت می کند.

6  ــ با گوش دادن به قرائت آىات قرآن و نگاه کردن به 
ىا  ساده  صورت  به  را  درسی  کتاب  سوره های   ، آنها  عبارات 

آهنگىن می خواند.
7ــ برخی از کلمات و عبارات ساده قرآنی کتاب را بر 

اساس سىر سوادآموزی فارسی می خواند.
در طرح هم سوسازی برنامه های درسی با برنامه درسی 
ملی اهداف ذىل در درس آموزش قرآن پاىه اول ابتداىی اضافه 

شده است.
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1ــ تقوىت قدرت تخىل، تفکر و تعقل
2ــ تقوىت اىمان و باور به خدای ىگانه و ساىر اعتقادات اسالمی

3ــ آشناىی با برخی از آموزه های دىنی و پدىده های طبىعی به عنوان نشانه ها و نعمت های الهی
4ــ تالش در انجام برخی آداب پسندىده و اسالمی

5  ــ آشناىی با مفاهىم برخی از پىام های قرآنی و معنای بعضی از کلمات ساده آنها 
ىکی از اقدامات قابل توجه در برنامه درسی ملی تدوىن جدول الگوی تعىىن اهداف دروس است. اىن الگو ىک جدول دو بُعدی 
اىن الگو تدوىن کنند. اىن جدول شامل  پاىه های مختلف تحصىلی در قالب  باىد اهداف خود را در دوره ها و  است که همٔه دروس 
چهار ستون و پنج ردىف است. ستون ها حاوی عرصه های مختلفی هستند که همٔه حوزه های مربوط به انسان را شامل می شوند. اىن 
حوزه ها عبارتند از »خود، خدا، خلق و خلقت«. منظور از خلق جامعه بشری است که دربردارندٔه همٔه نهادهای جامعه از خانواده تا 
نهاد سىاست و حکومت می باشد و منظور از خلقت نىز آفرىنش الهی اعم از پدىده های مادی و غىرمادی است.همچنىن جدول مذکور 
در پنج ردىف خود پنج عنصر اصلی در تعلىم و تربىت انسان را شامل می شود. اىن پنج عنصر عبارتند از: تفکر و تعقل، اىمان و باور، 

علم، عمل و اخالق.
اىنک می توانىد اهداف کامل شده آموزش قرآن در پاىٔه اول ابتداىی را در آىنٔه اىن جدول که در صفحٔه بعد آمده است، مشاهده 

کنىد.
مطالعه و مالحظٔه دقىق مطالب اىن جدول و برقراری ارتباط هر ىک از اىن اهداف با محتوا، روش های تدرىس و ارزش ىابی که 

تفصىل آنها در همىن کتاب ارائه شده است، می تواند گام مؤثر و مهمی در تحقق اهداف برنامه درسی ملی باشد.
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جدول اهداف آموزش قرآن پاىۀ اّول ابتداىی
     عرصه ها

خلقتخلقخداخودعناصر

تفکر 
و

تعقل

1. پرورش قدرت تخىل
جوارح  و  اعضا  خلقت  در  تفکر   .2

خودش

مانند خالقىت،  با صفات خدا  آشناىی 
مهربانی و بخشندگی و تفکر در آنها 

از  ىک  هر  نقش  دربارهٔ  تفکر 
افراد جامعٔه مربوط به دانش آموز 

)خانواده، همکالسی ها و …(

و  خدا  پدىده های  خلقت  در  تفکر   .1
زىباىی های طبىعت

موجودات  بىن  رابطٔه  دربارٔه  تفکر   .2
در طبىعت

محىط  حفظ  اهمىت  دربارٔه  تفکر   .3
زىست

اىمان،
 باور

1. خود را آفرىدٔه خدا می داند.
2. عالقه به پرتالش بودن و پرهىز از تنبلی 

و سستی
3. عالقه به خواندن قرآن و انس با آن

4. خدا را نگهدارندهٔ خود می داند.

1. ىاد خدا
2. عالقه به کتاب خدا و خواندن آن

3. قرآن کالم خدا است.
دىدن  )با  خدا  به  اىمان  تقوىت   .4

نعمت ها(
و  )ص(  اکرم  پىامبر  به  عالقه   .5

خاندان پاک او 
6. عالقه به برخی از پىامبران الهی

با  )سخن  نماز  خواندن  به  عالقه   .7
خدا(

با  سخن  و  کردن  دعا  به  عالقه   .8
خدا

1. باور به محبت خدا نسبت به 
انسان ها

مردم  نگهدارندٔه  را  خدا   .2
می داند.

موجودات  همٔه  آفرىنندٔه  خداوند   .1
است.

علم

1. آشناىی با نعمت های خدا در وجودش
2. آگاهی از ضرورت پرهىز از اسراف

3. آشناىی با معنای برخی کلمات و عبارات 
ساده و کوتاه قرآنی

و عبارات  کلمات  با روخوانی  آشناىی   .4
سادهٔ قرآن کرىم

در  اسالمی  آداب  برخی  با  آشناىی   .5
زندگی 

6. آشناىی با نماز
زندگی  در  پاکىزگی  اهمىت  با  آشناىی   .7

خود
8. آگاهی از اهمىت و ارزش علم آموزی

1. آشناىی با برخی از سخنان خدا در 
قالب پىام های قرآنی

2. آشناىی با برخی از سوره های قرآن 
کرىم

و  )ص(  اکرم  پىامبر  با  آشناىی   .3
خاندان پاک او

4. آشناىی با برخی از پىامبران الهی
تالوت  آداب  از  برخی  با  آگاهی   .5

کتاب خدا
6. آشناىی با مسجد به عنوان مکانی 

برای عبادت خدا
7. آشناىی با رفتار پىامبر اکرم )ص( و 

خانواده اىشان
داستان های  از  برخی  با  آشناىی   .8

قرآن کرىم

آگاهی از نقش هر ىک از اعضا 
در خانواده

1. آشناىی با برخی از پدىده های طبىعی 
به عنوان نعمت خدا

2. آگاهی از فراىند تولىد نان و ضرورت 
پرهىز از اسراف

3. آگاهی از وقت شناسی و زمان انجام 
کارها
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عمل 

1. احساس شادی
2. مهارت گفتن بسم اللّه در آغاز کارها و 

الحمداللّه در پاىان کارها
3. تواناىی روخوانی عبارات و آىات قرآنی 

کتاب درسی
4. تواناىی در ساخت وساىل سادٔه دستی

و  توحىد  سوره های  حفظ  تواناىی   .5
حمد

6. تواناىی خواندن کلمات قرآنی از روی 
لوحه

7. رعاىت نظافت شخصی

1. شروع کارها با نام خدا
از  برخی  خواندن  در  مشارکت   .2

سوره های قرآن
دوست  خدا  که  کارهاىی  انجام   .3

دارد.
4. تشکر از خدا

1. همکاری با ساىر دانش آموزان 
در فعالىت ها

با  برخورد  در  کردن  سالم   .2
دىگران

3. تشکر از خانواده و دىگران
خانواده  اعضای  همکاری   .4

با هم

1. پرهىز از اسراف کردن و هدر دادن 
نعمت های خدا

2. رعاىت نظافت و حفظ محىط زىست

اخالق

1. احساس رضاىت از احترام به دىگران 
و انجام کارهای خوب

2. سعی در انجام کارها با آرامش
پاداش  درىافت  از  رضاىت  احساس   .3

در برابر سعی و تالش
4.سعی در پرهىز از رفتارهای بد

5. سعی در رعاىت پاکىزگی
)مانند  بد  کارهای  از  پرهىز  در  سعی   .6

حسد و …(

که  کارهاىی  انجام  جهت  در  تالش 
خدا دوست دارد.

1. مهربانی با دوستان
2. احترام به دىگران

اعضای  دوستی  و  محبت   .3
خانواده با ىکدىگر

سعی در پاکىزگی محىط زىست
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محتوای کتاب آموزش قرآن پاىۀ اول دبستان و روش کلی تدرىس دروس آن

کتاب آموزش قرآن پاىٔه اول ابتداىی دارای ىک پىش گفتار و 7 درس است. هر درس در چهار جلسه، ىعنی در ىک ماه تحصىلی 
آموزش داده می شود. محتوای کتاب و روش کلی تدرىس دروس آن به شرح زىر است.

الف( پیش گفتار
سخنی با والدىن و معلمان: با توجه به جاىگاه مهم پدران و مادران در تربىت و رشد همه جانبه دانش آموزان و نىز نقش مؤثّر 
اىشان در پىشبرد برنامٔه درسی قرآن در دورٔه ابتداىی، در ابتدای کتاب درسی دانش آموزان حدود دو صفحه مطلب با عنوان سخنی 
با اولىای دانش آموزان آمده است. مناسب است در ابتدای سال تحصىلی با هماهنگی مدىر محترم آموزشگاه ترتىبی اتخاذ شود تا از 
اولىای دانش آموزان دعوت به عمل آىد و اىن دو صفحه برای آنان خوانده و توضىح داده شود تا اىشان با اطالع از محتوا و روند 
آموزش، معلّم را در رساندن به اهداف قصد شدٔه برنامٔه درسی قرآن ىاری رسانند. اىن پىش گفتار از قسمت های زىر تشکىل شده است.
1ــ ابتدا حدىث شرىفی که از حضرت امىرالمؤمنىن امام علی علىه السالم دربارٔه وظاىف پدر در مقابل فرزند آمده است برای اولىا 

خوانده و دربارٔه آن صحبت کوتاهی انجام شود.
2ــ موارد 7 گانه مورد انتظار که در پىش گفتار کتاب آمده است به زبان ساده برای والدىن توضىح داده می شود.

3ــ ىکی از دروس ىا برخی از موضوعاتی که در پی می آىد به اجمال و اختصار با حضور تعدادی از دانش آموزان به عنوان 
نمونه، برای اولىای دانش آموزان اجرا می شود، تا آنان با چگونگی اجرا و همچنىن زىباىی های درس آموزش قرآن آشنا شوند.

4ــ به اولىا تأکىد شود که نقش الگوىی آنان در خواندن روزانٔه قرآن کرىم بهترىن روش برای تشوىق دانش آموزان به انس با قرآن 
است.

5  ــ پس از مطالب مربوط به والدىن، ضروری ترىن مسائل مربوط به تدرىس کتاب، خطاب به آموزگاران عزىز در پىش گفتار کتاب 
دانش آموزان آمده است. مطالعٔه دقىق اىن صفحات، عالوه بر مطالعه کتاب راهنمای معلم، بسىار مفىد و ضروری است.

ب( محتوا و روش کلی تدرىس دروس
ــ اىن قسمت دارای دو بخش زىر است.

و  ىادگىری  فعالىت های  تدرىس،  آموزشی، روش های  اهداف، محتوا، وساىل کمک  قرآن شامل،  آموزش  1ــ بخش اجزای 
شىوه های ارزش ىابی است.

2ــ بخش فراىند آموزش قرآن؛ اىن فراىند دارای چند مرحله است که توسط معلم تنظىم و اجرا می شود. در زىر جدول مربوط 
به آموزش مراحل و فراىندهای آن و توضىحات مربوطه آمده است. توضىح اىنکه اىن جدول می تواند برای آموزش شعر، پىام، لوحه 

برای آموزش تصوىر در آموزش قرآن مورد استفاده قرار گىرد.

جدول راهنمای آموزش قرآن در دورۀ ابتداىی

روش های ارزش ىابیفعالیت های ىادگیریروش های تدرىسوساىل کمک آموزشیمحتوااهداف
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1ــ موضوع هر درس و تصوىر مربوط به آن: هر درس دارای ىک موضوع خاصی است. اىن موضوع در قسمت های 
مختلف آن درس در قالب های متن، تصوىر و گفت وگو مورد توجه قرار گرفته است. اىن تصوىر در ابتدای هر درس آمده است. دقت 
دانش آموزان به اىن تصوىر و گفت وگو دربارهٔ آن، عالوه بر تقوىت قدرت تخىل و تفکر دانش آموزان، فضای مناسب جهت ورود به 

موضوع درس را فراهم می آورد. 
فرآىند آموزش

1ــ گروه بندی دانش آموزان در گروه های 2 ىا 3 نفره
2ــ معلّم از بچه ها می خواهد هر کدام به تصوىر با دقت نگاه کنند.

3ــ دربارٔه آنچه که در تصوىر دىده اند با دوست ىا دوستان هم گروه خود گفت وگو و تعرىف  کنند.
4ــ دانش آموزان نتىجٔه گفت وگو را برای هم کالسی های خود بگوىند.

نکته: سعی شود بىشتر دانش آموزان در بحث و گفت وگو شرکت کنند.
آن  و  را تشوىق می کند  آنها  معلّم  اشاره کردند  نظر در درس  اهداف و موضوعات مورد  به  5  ــ در صورتی که دانش آموزان 
اهداف را مورد تأکىد قرار می دهد و در غىر اىن صورت معلّم، با پرسش و پاسخ، دانش آموزان را به سوی بىان اهداف مورد نظر سوق 

می دهد.
تذکر مهم: به منظور تقوىت اعتماد به نفس دانش آموزان و جرأت اظهارنظر و مشارکت در گفت وگو و فعالىت های کالسی، در 
صورتی که نظر دانش آموزی صحىح و مناسب نباشد، به طور مستقىم اشتباه او را متذکر نمی شوىم؛ بلکه با پرسش و پاسخ با او ىا ساىر 

دانش آموزان، پاسخ ها را به سوی پاسخ مناسب و صحىح سوق می دهىم.
2ــ شعر مربوط به موضوع درس: معموالً پس از تصور جلسٔه اّول هر درس، شعری آورده شده است. اىن شعر زمىنه ساز 
درک عمىق تر و کاربردی تر موضوع درس و نىز تقوىت کنندٔه انگىزه و عالقٔه دانش آموزان به درس قرآن و موضوع مورد بحث است. 

فراىند آموزش
1ــ پخش شعر از طرىق نوار صوتی )ىا cd( و گوش کردن معلّم و دانش آموزان به آن

2ــ پخش مجدد شعر از نوار )ىا cd( و هم خوانی معلّم و دانش آموزان با آن
3ــ جمع خوانی شعر توّسط معلّم و دانش آموزان بدون نوار صوتی

4ــ خواندن شعر توسط دانش آموزان داوطلب
5  ــ پرسش و پاسخ و گفت وگو با دانش آموزان دربارٔه مفاهىم و مضامىن شعر که مرتبط با موضوع درس و اهداف موردنظر 

است.
موضوعات  دربارٔه  ارزشمند  و  بلند  پىامی  دارای  که  است  زىباىی  و  کوتاه  قرآنی  عبارت  ىا  آىه  قرآنی  پىام  قرآنی:  پیام  3ــ 

اعتقادی، اخالقی، تربىتی، اجتماعی و … است. بدىهی است اىن پىام ها مناسب با درک و فهم کودکان است.
فراىند آموزش

بار هم خوانی  را چند  پىام  معلّم  راهنماىی  و  نوار  با کمک  دانش آموزان  و  نوار پخش می شود  از طرىق  آن  ترجمٔه  و  پىام  1ــ 
می کنند.

2ــ معلّم از دانش آموزان می خواهد که به کمک تصوىر پىام قرآنی دربارٔه آن با دوستان هم گروه خود، گفت وگو کرده و سپس 
نظر خود را برای کالس بىان می کنند. برای درک بىشتر مفهوم پىام، خوب است معلم از دانش آموزان بخواهد که برخی مصادىق دىگر 

پىام را عالوه بر آنچه در تصوىر مربوط آمده است، بىان کنند.
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3ــ جمع خوانی پىام قرآنی توسط معلّم و دانش آموزان بدون نوار صوتی
4ــ درخواست خواندن پىام از دانش آموزان داوطلب

4ــ سوره و شعر مربوط به آن
مراحل آموزش

1ــ آماده کردن لوحٔه سوره و نوار آموزشی و دستگاه پخش صوت قبل از ورود به کالس
2ــ نصب لوحٔه سوره

3ــ پخش قرائت سوره و تدرىس آن1
4ــ شعر هر ىک از سوره ها که با مفاهىم آن سوره ارتباط دارد را به روش شعرهای مربوط به تصاوىر اول هر درس، تدرىس و 

تمرىن می شود.
5  ــ فعالیت ها

مراحل آموزش
1ــ دانش آموزان به تصوىر نگاه می کنند و با کمک معلّم به اهداف مدنظر اشاره کرده و دربارٔه آنها گفت وگو می کنند.

2ــ معلّم دانش آموزان را به سمت بىان اهداف سوق می دهد.
3ــ معلّم سعی می کند اغلب ىا همٔه دانش آموزان را به شرکت در بحث تشوىق کند.

6  ــ داستان: در کتاب آموزش قرآن، دو نوع داستان آمده است. نوع اول داستان هاىی دربارٔه قرآن و نوع دوم داستان هاىی از 
قرآن کرىم است مانند داستان کودکی حضرت موسی )ع(

مراحل آموزش
بىان  برای دوستانشان  را  نظر خود  ىکدىگر گفت وگو کرده و سپس  با  به داستان  مربوط  1ــ دانش آموزان دربارٔه تصوىرهای 

می کنند.
2ــ معلّم به کمک تصاوىر، داستان مربوط را به زبان کودکانه برای دانش آموزان تعرىف می کند. متن کامل مربوط به هر ىک از 

داستان ها در بخش دوم همىن کتاب در درس مربوط به آن داستان آمده است.
7ــ روخوانی: در کتاب آموزش قرآن، کلمات و عباراتی از قرآن کرىم به منظور آموزش روخوانی آمده است. منظور از 

روخوانی خواندن کلمات و عبارات به صورت آرام و شمرده و ىا حداقل بخش بخش است.
مراحل آموزش

1ــ لوحٔه درس بر روی تخته سىاه ىا استقرار آن بر روی مىز معلم به صورت منشور نصب شود.
را  آنها  و دسته جمعی  به صورت بخش بخش  هم  بچه ها  و  اشاره می کند  لوحه  کلمات  به بخش های  به روش صحىح  معلّم  2ــ 

می خوانند.
3ــ معلّم از دانش آموزان داوطلب می خواهد که هر کدام ىک سطر را به صورت بخش بخش بخوانند.

4ــ دانش آموزان به صورت فردی از روی کتاب درسی شان می خوانند.
تذکّر: 

1ــ مکث بىن بخش ها برای تقوىت تشخىص ترکىب حروف و حرکات مهم و ضروری است.
1ــ در بخش دوم کتاب در توضىحات مربوط به درس اول، روش تدرىس سوره ها در ذىل سورٔه توحىد با تفصىل بىشتر بىان شده است. بدىهی است ساىر سوره های کتاب نىز به 

همىن روش تدرىس می شود.
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2ــ برخی دانش آموزان کلمات و عبارات را بخش بخش و برخی آرام و شمرده می خوانند، معلّم توضىح می دهد که هر دو خوب 
و درست است؛ همچنىن می گوىد بچه ها هر کس دوست دارد می تواند کلمات و عبارات را شمرده بخواند.

8   ــ ىادآوری: در اىن بخش، مطالب دروس گذشته برای دانش آموزان ىادآوری و جمع بندی می شود. اىن امر موجب تثبىت 
و تعىىن ىادگىری می شود. ضمناً اىن موضوع برای دانش آموزان ضعىف، کارکرد جبرانی و تقوىت کنندگی نىز دارد.

مراحل انجام فعالیت
1ــ امکانات و ابزار الزم برای ساخت رحل تهىه می شود.

2ــ معلّم مرحله به مرحله ساختن رحل را به کمک دانش آموزان انجام می دهد.
3ــ از دانش آموزان می خواهند که رحل ساخته شده را رنگ آمىزی و تزىىن کنند.

9ــ قرآن در تابستان: در پاىان کتاب برای هر هفته از ماه های فصل تابستان ىک صفحه از عبارات قرآنی در نظر گرفته شده 
است، تمرىن خواندن اىن عبارات، از ىک سو مهارت های کسب شده در روخوانی قرآن را تثبىت می کند و از سوی دىگر زمىنه ساز 

انس با قرآن کرىم و خواندن مستمر آن است.
مراحل آموزش

1ــ تعدادی از دانش آموزان متن درس آخر را می خوانند.
2ــ دانش آموزان دربارهٔ مطالب ارائه شده گفت وگو می کنند و نظرات خود را برای دانش آموزان دىگر بىان می کنند.
3ــ معلّم ضمن ارائٔه توضىحات الزم، دانش آموزان را به خواندن آىات هر صفحه در فصل تابستان تشوىق می کند.

4ــ معلّم دانش آموزان را به حفظ و نگهداری و احترام به کتاب درسی قرآن خود تشوىق می کند و از آنها می خواهد که اىن کتاب 
را در قفسٔه کتاب های خود به خوبی نگهداری کنند و ىا آن را به مدرسه ىا مسجد محل تحوىل دهند.

در اىن قسمت به دلىل اهمىت روش صحىح اشاره به بخش های کلمات، اىن روش به تفصىل بىان می شود.

نحوۀ اشارۀ صحیح به بخش هاى کلمات
بازشناسى  به  امر منجر  اىن  اّولىه در آموزش روخوانى قرآن است.  به حروف و حرکات، از مهم ترىن گام هاى  اشارٔه صحىح 
در  مهارت  اىن  دانش آموزان مى شود. کسب  توسط  کلمات  ترکىب بخش هاى  و  آنها  و دقت در صحىح خواندن  حروف و حرکات 
روخوانى قرآن، همچون جاىگاه شناخت حروف و حرکات در خواندن و نوشتن زبان فارسى و نىز مانند ىادگىرى چهار عمل اصلى در 
رىاضى، از اهمىت خاصى برخوردار است. اگر اىن آموزش، صحىح و کامل انجام شود، مهم ترىن سنگ بناى مهارت خواندن صحىح 

قرآن گذاشته شده است و درغىر اىن صورت حتى در سال هاى باالتر نىز باىد اىن مرحله از آموزش با دقت انجام شود.
اشاره به حروف و حرکات معموالً به کمک خط بر ىا وسىله اى مانند خط کش انجام مى شود. از آنجا که هنگام اشاره کردن، 

دست ىا ثابت است و ىا متحرک، روش صحىح اشاره در دو بخش زىر توضىح داده مى شود.

الف( اشارۀ ثابت: در اىن نوع اشاره، دست ثابت است. اىن شکل از اشاره در موارد زىر انجام مى شود.
ـ  « در بخش هاى داراى اىن گونه حرکات؛ مانند: ــــُ

ـــــِ 1ــ اشاره به حرکات »  ــَ

ُخـِلـَق



16

ـ  «؛ ممکن است در  ـ  « اشاره مى کند تا دانش آموزان همه با هم بگوىند »  ُخ آموزگار با خط بر ىا وسىلٔه مشابه دىگرى به حرکت »  ــُ
ـ   « بگوىند »  اُ  «. به آنها تذکر مى دهىم هر حرکت را با حرف آن بخوانند.  ىکى دو بار اّول، برخى از دانش آموزان به جاى اىن که بگوىند »  ُخ
ـ  « اشاره مى شود تا آن ها بگوىند  ـ  « و آن گاه به حرکت »  ــَ ـ  « اشاره مى کنىم تا دانش آموزان بگوىند »  ِل سپس با کمى مکث به حرکت »  ــِ

»  َق  «.
ـ  (: اشاره به تنوىن مانند اشاره به حرکات کوتاه است؛ ىعنى براى اشاره به تنوىن، دست ثابت است  ـ ــٌ ـًـ ــٍ 2ــ اشاره به تنوىن )  ـ

ـ  « اشاره مى شود؛ مانند: ـ  « ىا »  ــٌ ـٍ ـ  « ىا »  ـ ـً و به »  ـ

                 َحـَرًجـا          َاَحـٍد               َولَـٌد
ـ  « اشاره مى کند تا دانش آموزان  ـَ ـ  « اشاره مى کند تا دانش آموزان بگوىند »َحـ« و سپس به »  ـ ـَ در کلمٔه »  َحـَرًجـا  « آموزگار به »  ـ
ـ  « اشاره مى کند تا  ـ  « اشاره مى کند تا دانش آموزان بگوىند »  َجـن  «. همچنىن در کلمٔه »  َاَحـٍد  « آموزگار به »  ــٍ ـً بگوىند »  رَ  « و آنگاه به »  ـ

ـ  « اشاره مى کند تا دانش آموزان بگوىند: »  ُدن  «. دانش آموزان بگوىند »  ِدن  «. در کلمٔه »  َولَـدٌ  « نىز آموزگار به »  ــٌ
تذکّر: دقت کنىد فلش هاىی که در اىن کلمات کشىده شده است، فقط نشان دهندٔه اشارٔه شما به حرکات است، نه اىن که باىد اىن 

فلش ها را رسم کنىد.

ب( اشارۀ متحرک: در اىن نوع اشاره، دست حرکت مى کند. اىن شکل از اشاره در موارد زىر پىش مى آىد.
1ــ اشاره از حرف به سوى حرکات بلند ) ا، ىـ، ى، و ( در بخش هاى داراى اىن گونه ترکىبات، مانند: 

نــوحـىـهـا
ـ  « به سوى صداى »  و « اشاره مى کند، دانش آموزان مى گوىند » نو« آن گاه از  آموزگار درحالى که به کمک خط بر، از حرف »  ن
ـ  « به سوى »  ا  « اشاره مى شود تا بگوىند  ـ  « و باالخره از حرف »  ه ـ   « اشاره شده و آنها مى گوىند »  حـى حرف »حـ« به سوى صداى »  اى

»  ها  «.
توجه دارىد که فلش ها فقط مسىر حرکت دست را نشان مى دهد، نه اىن که باىد اىن فلش ها رسم شود.

ـٰذا« به آن اشاره مى شود تا  تذکّر: اشاره به الف کوتاه )ـــٰــ( دو حالت دارد: چنانچه الف کوتاه روى حرف باشد، مانند کلمٔه »ه
دانش آموزان بگوىند »  ها «؛ و چنانچه الف کوتاه روى پاىٔه »ٰى« باشد، در اىن صورت مثل صداى بلند اشاره مى شود؛ مانند کلمٔه » هُـدٰى  « 

ـ   « اشاره مى شود تا دانش آموزان بگوىند »دا«. که از حرف »د« به سوى » ـــٰـ

2ــ اشاره از حرکت کوتاه به سوى عالمت سکون؛ مانند:

 َاۡمـِهـۡلـُهـۡم

ـ(  ـۡ ـ  « به عالمت )  ـ ـِ ـ  «، آن گاه از صداى »  ـ ـ ( اشاره مى کند تا دانش آموزان بگوىند »  َاۡم ـۡ ـ  « به عالمت )   ـ ـَ آموزگار از حرکت »  ـ
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ـ ( اشاره مى شود تا بگوىند »  ـُهـۡم«. ـۡ ـ  « به عالمت ) ـ ـُ ـ  « و سپس از حرکت »  ـ اشاره مى کند تا بگوىند »  ـِهـۡل
3ــ اشاره به تشدىد در بخش هاى داراى حرف مشّدد مانند: 

 َحـقَّ

ـ  « آن گاه آموزگار  ـ  « به سوى عالمت تشدىد اشاره مى کند، دانش آموزان مى گوىند »  َحـق ـَ آموزگار درحالى که از حرکت کوتاه »  ـ
پس از کمى مکث، با توجه به حرکت حرف تشدىد، به صورت ثابت ىا متحرک به آن حرکت اشاره مى کند. در مورد مثال باال با اشارٔه 

ـَـ« اشاره مى شود و بچه ها مى گوىند »  َق  «. دو مثال دىگر: ثابت به حرکت »ـ

لَـّمـا        نُـَنـّجـى
ـ  « به سوى صداى  ـ  « به سوى عالمت تشدىد و آن گاه پس از کمى مکث از حرف »  م ـَ آموزگار در کلمٔه »  لَّما « ابتدا از حرکت »  ـ
ـ  « به سوى تشدىد و آن گاه پس از کمى مکث، از حرف  ـَ ـ «، سپس از حرکت »  ـ ـُ »  ـا  « اشاره مى کند. در کلمٔه دوم نىز، ابتدا به حرکت »  ـ

ـ  « به سوى صداى »  ى « اشاره مى شود. » ج
نکته: وجود کمى مکث بىن اشاره به بخش اّول حرف مشّدد و بخش دوم آن ضرورى است. اىن امر به خوبى به دانش آموزان 

مى آموزد که حرف داراى تشدىد در  واقع دو حرف است و دو بار خوانده مى شود.

توجه:
با اشارٔه شما، بخش ها و کلمات را به صورت دسته جمعى بخوانند. ممکن است  1ــ از دانش آموزان بخواهىد که هم زمان 
برخى از دانش آموزان، بعضی از بخش ها را زودتر ىا دىرتر از اشارهٔ شما بخوانند؛ از آنها بخواهىد با اشاره بخوانند و عقب ىا جلو 

نىفتند.
2ــ در آموزش لوحه ها، ابتدا دانش آموزان به روش فوق، کلمات و عبارات را دسته جمعى مى خوانند و پس از کمى تمرىن، 
آغاز  قوى تر  دانش آموزان  از  همىشه  را  انفرادى  پرسش  انجام شود.  نىز  انفرادى  به صورت  آموزگار خواندن  اشارٔه  با  است  خوب 

می کنىم.

چند تذکّر
در آموزش روخوانى توجه به نکات زىر ضرورى است:

1ــ آموزگار محترم! از خواندن کلمات بپرهىزىد؛ بلکه به روش فوق کمک کنىد تا خود دانش آموزان کلمات و عبارات را روخوانى 
کنند.

2ــ استفاده از لوحه و اشارٔه صحىح به بخش هاى کلمات و خواندن بخش بخش آنها توسط دانش آموزان به صورت دسته جمعى و 
انفرادى، مهم ترىن نقش را در کسب مهارت روخوانى دارد و عدم توجه کافى به انجام اىن امر، در کسب اىن مهارت اختالل جدى اىجاد 

مى کند. 
3ــ مناسب ترىن شىوه براى خواندن کلمات، آن است که دانش آموز با دىدن هر بخش از کلمه، همان بخش را بلند بخواند؛ ىعنى 
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الزم نىست که دانش آموز ابتدا در ذهن خود، همٔه بخش هاى کلمه را مرور کند سپس تمام آن را ىک جا بلند بخواند. شما با تأکىد بر نحوه 
مناسب خواندن، دانش آموزان را کمک کنىد تا بدون اضطراب، کلمات را به روش صحىح، شمرده و آرام بخوانند. سرعت خواندن 

بخش ها با توجه به تواناىى فردى دانش آموزان و با تمرىن، به تدرىج افزاىش مى ىابد.
4ــ دانش آموزان براى کسب مهارت روخوانى، به فرصت کافى نىاز دارند. اىن فرصت را با توجه به استعدادهاى متفاوت آنها 

در اختىارشان بگذارىد و انتظار نداشته باشىد که همه در ىک زمان به مهارت موردنظر دست ىابند.
5  ــ الزم نىست دانش آموزان لوحٔه درس را در ىک جلسه آن قدر تکرار کنند تا همٔه آنها بتوانند کلمات را به صورت روان 
بخوانند؛ بلکه تمرىن و تکرار هر لوحه در ىک جلسه به آمادگى دانش آموزان و شوق و رغبت آنها بستگى دارد. فرصت هاى بعدى، 

مهارت آنها را به حد انتظار مى رساند.
6  ــ دانش آموزان را تشوىق کنىد که هر روز، درس قرآن را در خانه براى والدىن خود بخوانند.

وساىل آموزشی و کمک آموزشی
ابزارها و رسانه هاى آموزشى جزئى از لوازم فراىند ىادگىرى است. اىن ابزارها و رسانه ها هرچه از تنّوع و جذابىت بىشترى 

برخوردار باشد، بر عمق و وسعت ىادگىرى مى افزاىد. رسانه هاى مورد استفاده در درس قرآن عبارت اند از:
1ــ کتاب درسى: کتاب درسى، حلقٔه اتصال بىن برنامه رىزان، معلمان، دانش آموزان، اولىاى آنها و افکار عمومى جامعه است 

به طورى که هىچ رسانٔه آموزشى دىگرى از اىن نقش و اهمىت برخوردار نىست.
ارکان مهم برنامٔه درسى مانند روىکرد، اهداف آموزش، منطق سازماندهى محتوا، روش هاى آموزش و شىوه هاى ارزش ىابى، 

درکتاب درسى تجلّى مى ىابد.
2ــ لوحۀ آموزشى: لوحه، قسمتى از متن کتاب است که به صورت تصوىر و ىا نوشته ، در ابعاد بزرگ تر،براى تسهىل امر 

ىادگىرى به کار مى رود.
آموزگار جهت تمرکز و جلب توجه دانش آموزان، لوحه را در کالس، پىِش  روى دانش آموزان نصب مى کند و به روشى که توضىح 

داده خواهد شد، از دانش آموزان مى خواهد تا سوره هاى کوتاه ىا کلمات و عبارات قرآنى را بخوانند.
3ــ نوار آموزشى: ىکى از مؤثرترىن مهارت ها در آموزش هر درس به وىژه آموزش زبان، مهارت گوش  دادن است. بنابراىن 
نوارهاى آموزشى که وسىله اى ساده و قابل دسترس براى عموم است، با بهره گىرى از گوش فرادادن به آىات در دست ىابى به مهارت 

قرائت قرآن بسىار مفىد و مؤثر است.
معلمان محترم با استفاده از ضبط صوت و نوار آموزشى، در واقع قارى تواناىى را به کالس مى برد و ضعف هاى موجود را 

جبران مى کند.
دانش آموزان با تقلىد و الگو گرفتن از قرائت نوار، به تدرىج مى توانند شبىه نوار بخوانند و به مهارت هاى قرائت صحىح دست 

ىابند.
در نوار آموزشى عبارات و آىات به صورت کوتاه، با نظم و ترتىب بىشترى نسبت به نوارهاى راىج، و با صوتى رسا و تلفظى 

واضح قرائت شده است. 
4ــ کتاب راهنماى معلم: به منظور ارتقاى تواناىى معلم و کسب توفىق بىشتر در دست ىابى به اهداف آموزشى، کتاب راهنماى 
معلم ضرورى است. معموالً هرکتاب راهنماى معلم، از دو بخش اصلى تشکىل مى شود. در بخش اول، کلىاتى دربارٔه اهداف، محتواى 
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کتاب، روش هاى آموزش و ارزش ىابى پىشرفت تحصىلى و در بخش دوم، توضىحات جزئى دربارٔه هر درس ارائه مى شود.
معلم با مطالعٔه دقىق کتاب راهنما، از ىک سو با طرح درس و اهداف خاص هر درس آشنا مى شود و با بهره گىرى از شىوه هاى 
تدرىس ارائه شده بر توفىقات خود در دست ىابى به اهداف آموزشى مى افزاىد و از سوى دىگر با استفاده از توضىحات و دانستنى هاىى 
دىگر که مخصوص معلم است، تواناىى خود را در پاسخ دادن به پرسش هاى احتمالى دانش آموزان ارتقا مى بخشد و با اعتماد و اطمىنان 

بىشترى در کالس حضور مى ىابد. 
اىن کتاب زمىنٔه خالقىت و ابتکار بىشتر در معلم را نىز فراهم مى آورد.

5  ــ نرم افزار آموزش قرآن پاىه اّول ابتداىی: اىن نرم افزار که برای دانش آموزان تهىه شده است می تواند ضمن اىجاد 
انگىزه و تقوىت عالقه دانش آموز به ىادگىری قرآن، زمىنه های سرگرمی او و نىز آموزش غىرمستقىم را در کودک فراهم آورد.

)همکاران محترمی که ماىل به استفاده از اىن نرم افزار می باشند می توانند از طرىق ادارات مناطق و نواحی و ىا معاونت فناوری 
سازمان پژوهش و برنامه رىزی آموزشی اقدام به تهىه اىن نرم افزار نماىند.(

6  ــ وب گاه )ساىت( گروه درسی قرآن: آموزگاران محترم و اولىای دانش آموزان می توانند با مراجعه به وب ساىت گروه 
درسی قرآن،ضمن استفاده از مطالب و برنامه های آن، هرگونه اظهارنظر و پىشنهاد خود را در زمىنه اصالح و تکمىل برنامه درسی و 

کتاب آموزش قرآن با گروه درسی قرآن در مىان بگذارند.
quran-dept.talif.sch.ir:)وب گاه )وب ساىت
quran-dept@talif.sch.ir:)پىام نگار )اىمىل

پىش از بىان روش کلی تدرىس هر ىک از موضوعات آموزش قرآن پاىٔه اول ابتداىی، مناسب است معلم محترم، اقدامات زىر را 
به عنوان فعالىت های پىش از تدرىس انجام دهد. اىن فعالىت ها به بازدهی تدرىس می افزاىد.

فّعالّیت های پیش از تدرىس
1ــ مطالعۀ کتاب راهنماى معلم: خوب است آموزگار محترم ىک بار کتاب راهنماى معلم را به طور کامل و دقىق مطالعه 
کند تا به طور کامل نسبت به مسائل مختلف آموزش قرآن اطالع الزم را پىدا کند. همچنىن پىش از تدرىس هر درس، مطالب خاص 

مربوط به آن درس را که در بخش دوم همىن کتاب آمده است مجددًا به دقت مطالعه کند.
2ــ آماده کردن دستگاه پخش صوت و نوار آموزشى: پىش از تدرىس، از سالم بودن دستگاه پخِش صوت مطمئن شوىد 
و نوار آموزشى و محلى را که باىد در آن جلسه پخش شود مشخص کنىد. مناسب است حداقل ىک بار پىش از تدرىس نوار آموزشى 

و سورهٔ مربوط به آن درس را گوش کنىد تا با آمادگى و تسلط بىشترى سوره تدرىس شود.
3ــ آماده کردن لوحه: لوحٔه مربوط به درس را که شامل سوره هاى کوتاه و روخوانى کلمات و عبارات قرآنى مى شود از قبل 

آماده کرده و در محل مناسبى در کالس نصب کنىد.
4ــ پیش بینی و تهیه ساىر وساىل کمک آموزشی: به منظور اىجاد جذابىت و تقوىت ىادگىری، همچنىن تعمىق و عىنی 

کردن موضوعات ىادگىری متناسب با هر فعالىت، از برخی وساىل ساده کمک آموزشی استفاده شود.
مثالً می توان برای تدرىس داستان نان در درس دوم با آوردن ىک خوشه گندم، مقداری آرد و تکه ای نان فضای آموزش را با 

نشاط، عىنی و جّذاب کرد.
در صورت امکان استفاده از سی دی ها، فىلم ها و تصاوىر آموزشی به تناسب موضوع بسىار مفىد است.
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رفع اشکالت روخوانی
اعتماد  و عدم  دّقت، شتابزدگی، اضطراب  مهارت روخوانی، عدم  مانند ضعف  عواملی  به  دانش آموزان  اشکاالت روخوانی 
تقوىت مهارت روخوانی دانش آموزان شود که  تکرار می تواند موجب  تمرىن و  بدىهی است در صورتی  آنها مربوط است.  نفس  به 

اشکاالت روخوانی اىشان به شىؤه صحىح از سوی آموزگار برطرف شود.
پىش از بىان شىؤه رفع اشکاالت روخوانی، توجه به اصول زىر برای توفىق بىشتر در اىن امر ضروری است.

1ــ رفع اشکال همراه با تشوىق دانش آموز نسبت به آنچه صحىح خوانده است، باشد تا موجب تقوىت اعتماد به نفس او گردد.
2ــ رفع اشکال باىد به نحوی انجام شود که موجب اضطراب دانش آموز نشود.

3ــ حتی االمکان خود دانش آموز، اشکال خوىش را برطرف کند.
4ــ رفع اشکال، موجب صرف وقت بىش از حد و ىا تشدىد اضطراب دانش آموز نشود.

5  ــ آموزگار نباىد بالفاصله حالت صحىح کلمه را بخواند و همچنىن به دانش آموزان تذکر دهد در صورتی که ىکی از دوستانشان 
کلمه ای را اشتباه خواند، بالفاصله اشکال او را تصحىح نکنند.

6  ــ رفع برخی از اشکاالت دانش آموزان به تمرىن بىشتر و مرور زمان نىاز دارد. از اىن رو آموزگار نباىد انتظار داشته باشد که 
همٔه اشکاالت آنها بالفاصله و در ىک جلسه برطرف شود.

روش رفع اشکالت روخوانی دانش آموزان: با توجه به اصول فوق، آموزگار ىکی از روش های زىر ىا ترکىبی از آنها را برای 
رفع اشکال انتخاب می کند. اىن روش ها عبارتند از:

1ــ در حىن خواندن دانش آموز، به او تذکّر نمی دهىم بلکه صبر می کنىم تا او کلمه و ىا عبارت را به طور کامل بخواند. سپس در 
صورت لزوم به وی تذکّر می دهىم.

2ــ پس از تشوىق دانش آموز از او می خواهىم همان عبارت را ىک بار دىگر با آرامش و دقت، به وىژه با خوب دىدن حرکات، 
بخواند.

توّجه: بسىار مناسب است همىشه به عنوان گام اوِل رفع اشکال، از اىن شىوه استفاده شود.
3ــ توجه دانش آموز را به کلمه ای که غلط خوانده است جلب کرده و از او می خواهىم که به صورت بخش بخش کلمٔه مورد نظر 

را بخواند.
4ــ در صورت بروز اشکال مجدد از سوی دانش آموز، با طرح سؤال، شکل صحىح و غلط کلمه را مقاىسه می کنىم و از او 

می خواهىم تا شکل صحىح را بگوىد.
5  ــ معلم می تواند کلمه را روی تخته نوشته و از همٔه دانش آموزان بخواهد تا با اشارهٔ او، آن کلمه را به صورت بخش بخش 

بخوانند.
تذکّر: 

1ــ برخی از دانش آموزان لکنت زبان دارند و عبارات را با مکث ىا تکرار و به کندی می خوانند. آموزگار ضمن برخورد لطىف، 
مناسب و طبىعی سعی می کند آنها، در َانظار ساىر دانش آموزان خجالت زده نشوند و مورد تمسخر قرار نگىرند. ضروری است موفقىت 

اىن گونه دانش آموزان را در ساىر فعالىت ها مورد تأکىد قرار داد تا موجب اعتماد به نفس بىشتر اىشان شود.
2ــ مناسب است دانش آموزان را به گروه های چند نفره تقسىم کنىم و عبارات قرآنی دروس را برای ىکدىگر بخوانند و اشکاالت 
روخوانی و قرائت ىکدىگر را اصالح کنند. سعی شود دانش آموزان ضعىف با دانش آموزان قوی، هم گروه شوند تا برای ىکدىگر مفىدتر 

باشند و نتىجٔه بهتری حاصل شود.
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ارزش ىابی پیشرفت تحصیلی درس قرآن در پاىۀ اول ابتداىی
از وىژگی های مهم ارزش ىابی پىشرفت تحصىلی به شىوهٔ توصىفی، درهم تنىدگی تدرىس، تمرىن و ارزش ىابی است. ىعنی هر فعالىت 
ىادگىری به وىژه در درس قرآن می تواند تدرىس، تمرىن ىا ارزش ىابی باشد. هرگاه معلم ىکی از سوره های کتاب، پىام های قرآنی، روخوانی 
کلمات و عبارات قرآنی ىا ساىر بخش های کتاب را تدرىس ىا تمرىن می کند، همزمان تواناىی ها ىا ضعف های احتمالی دانش آموزان را 
تشخىص می دهد. بدىهی است معلم ىا اتخاذ تدابىر الزم و ىا بهره گىری از روش های تدرىس و شىوه های رفع اشکاالت دانش آموزان 
در جبران نواقص و ضعف دانش آموزان می کوشد. همچنىن در چارچوب توصىه ها و روش های ارائه شده در کتاب »راهنمای معلم 
در ارزش ىابی توصىفی« کُد 53/5 وىژهٔ معلمان پاىه اول و دوم ابتداىی، وضعىف علمی و تواناىی دانش آموزان را ثبت کرده تا به تدرىج با 

راهنماىی های الزم بر تواناىی های اىشان بىفزاىد و از ضعف هاىشان بکاهد.
جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس قرآن پاىٔه اول ابتداىی دربارٔه هر ىک از بخش های کتاب آموزش قرآن 

در صفحه بعد به تفصىل آمده است.

رسول اکرم صّلی اهلل علیه و آله فرمودند:

» هرکسی در کودکی قرآن بخواند، 

به او عقل و دانش داده می شود.«

کتاب کنُز الُعّمال، جلد 1، صفحه 547
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س قرآن پایۀ اّول ابتدایی
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی در

جدول اهدا

عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

خواندن

جمع خوانی

مشارکت در یادگیری 
قرآن کریم

ــ شرکت در جمع خوانی 
درسی  کتاب  سوره های 

و حفظ سوره

خیلی خوب
هماهنگی کامل را در جمع خوانی سوره ها رعایت می کند و در طول سال دو سورٔه دلخواه را از حفظ می خواند.

خوب
ک هم کالسان یا متن کتاب در طول سال، دو سوره را از حفظ می خواند.

در جمع خوانی شرکت می کند و با کم

قابل قبول
ک سوره را از حفظ می خواند.

با توصیه های معلم در جمع خوانی شرکت می کند و با راهنمایی معلم یا هم کالسان، در طول سال ی

ش
نیازمند آموز

ک معلم یا هم کالسان و یا متن کتاب می تواند تا پایان سال سوره ای را از حفظ بخواند.
به ندرت در جمع خوانی شرکت می کند و با کم

روخوانی

کسب مهارت 
روخوانی قرآن کریم

ــ خواندن صحیح و 
بخش بخش کلمات و 

عبارات قرآنی 
کتاب درسی

خیلی خوب
کلمات و عبارت قرآنی کتاب درسی را صحیح و شمرده می خواند.

خوب
ش می خواند.

ش بخ
کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحیح و بخ

قابل قبول
ش می خواند و می تواند در برخی از موارد اشتباهات خود را اصالح کند.

ش بخ
بیشتر کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحیح و بخ

ش
نیازمند آموز

ش می خواند.
ش بخ

کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را با راهنمایی معلم به صورت صحیح و بخ

آموزه های قرآنی

آداب خواندن قرآن

رعایت آداب 
خواندن قرآن

رعایت آداب خواندن 
قرآن کریم

خیلی خوب
آداب اولیٔه 1 خواندن قرآن را رعایت می کند.

خوب
بیشتر آداب خواندن قرآن را رعایت می کند.

قابل قبول
برخی از آداب خواندن قرآن را رعایت می کند.

ش
نیازمند آموز

در رعایت آداب خواندن قرآن پیوسته به یادآوری معلم نیازمند است.

پیام قرآنی

درک 
پیام های قرآنی

کلی  مفهوم  بیان  ــ 
از  برخی  و  پیام 
در  آن  سادٔه  مصادیق 

زندگی

خیلی خوب
با توضیحات کافی مفاهیم و مصادیق پیام های قرآنی را با زبان کودکانه بازگو می کند.

خوب
مفاهیم و مصادیق بیشتر پیام های قرآنی را با زبان کودکانه بازگو می کند.

قابل قبول
با راهنمایی معلم، مفهوم و مصداق پیام های قرآنی را با زبان کودکانه بازگو می کند.

ش
نیازمند آموز

ک معلم نیازمند است.
در بیان مفهوم و مصداق پیام های قرآنی پیوسته به کم

داستان های قرآنی

آشنایی با 
داستان های قرآنی

داستان های  بیان  ــ 
زبان  به  کتاب درسی 

ساده

خیلی خوب
ش بازگو می کند.

ک تصاویر و با ذکر جزئیات به زبان خود
داستان های کتاب را به کم

خوب
ش بازگو می کند.

ک تصاویر و به صورت کلی به زبان خود
داستان های کتاب را به کم

قابل قبول
ش بازگو می کند.

ک تصاویر به زبان خود
داستان های کتاب را با راهنمایی معلم یا هم کالسان و یا به کم

ش
نیازمند آموز

ک تصاویر، پیوسته به یادآوری معلم نیازمند است.
در بیان داستان های کتاب به کم

ش آموزان پایٔه اول ابتدایی رعایت کنند، عبارت است از: پاکی و پاکیزگی، سکوت هنگام شنیدن قرآن و احترام به قرآن
1ــ آداب اولیه ای که انتظار است دان
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آشناىى خانوادۀ دانش آموزان با برنامۀ آموزشى قرآن و نقش حماىتى آنها
دو کانون مهم خانواده و مدرسه از مؤثرترىن نهادهاى جامعه در تعلىم و تربىت کودکان است. هرچه اىن دو کانون، نقش خود 
را بهتر اىفا کنند و از هماهنگى بىشترى برخوردار باشند، دست ىابى به اهداف تعلىم و تربىت با موفقىت بىشترى همراه خواهد بود. از 

اىن رو، ارتباط خانه و مدرسه مى تواند زمىنٔه اىن آشناىى و هماهنگى را فراهم آورد.
بسىار مناسب است در آغاز سال تحصىلى و با کمک مدىرىت مدرسه از والدىن دانش آموزان دعوت کنىد تا دربارٔه دروس به وىژه 
درس قرآن و نقش حماىتى والدىن از اىن درس گفت وگو شود. خانواده به وىژه مادران از اىن امر استقبال مى کنند. در اىن جلسه، با 

استفاده از پىش گفتار کتاب دانش آموزان، مى توانىد مطالب زىر را طرح کنىد:
1ــ توصىه به خواندن دقىق پىش گفتار کتاب

2ــ کودکان عزىزمان باىد با تشوىق ها و راهنماىى هاى الزم و به موقع، سادگى ىادگىرى قرآن را احساس کنند و با کسب موفقىت 
در اىن راه، هرچه بىشتر به ىادگىرى قرآن عالقه مند شوند. آنها باىد احترام به قرآن و کوشش در راه آشناىى با آن را از ما بىاموزند و با 
مشاهدٔه اخالق و رفتار ما درک کنند که همه مى خواهىم آن گونه باشىم که خدا دوست دارد. آنها باىد عالقه به قرآن، عمل به دستورات 

خدا، مهربانى به مردم و اخالق و رفتار اسالمى را عمالً از بزرگ ترها بىاموزند.

دانستنی های معّلم

فّعالّیت های ىادگیری برای ارتقای سواد قرآنی معّلمان پاىۀ اّول ابتداىی
حداقل دانش و مهارتى را که ىک مسلمان براى بهره گىرى مستمر از قرآن کرىم نىاز دارد، سواد قرآنى نامىده مى شود. معلّمان 
گرامى معموالً واجد اىن تواناىى اند. به منظور ارتقاى اىن تواناىى در اىن کتاب، پس از توضىحات مربوط به روش تدرىس هر درس در 
بخش دانستنى هاى معلّم، عالوه بر توضىحاتى دربارٔه شىؤه رفع اشکال برخی از کلمات درس، قسمتى به عنوان »گامى به سوى درک 
معناى آىات قرآن« ارائه شده است. تمرىنات اىن قسمت به کمک  ترجمٔه آىات آن درس و آموخته هاى قبلى معلّمان، انجام مى شود. 

سعى کنىد اىن تمرىن ها را انجام دهىد تا تواناىى شما در درک معناى آىات قرآن کرىم افزاىش ىابد. 
فهرست الفباىى کلمات ترجمه شده در پاىان کتاب آمده است. هرگاه معناى کلمه اى را فراموش کردىد، مى توانىد به اىن قسمت 

مراجعه کنىد.

»اگر حتصیل کرده های کشور، روزی یک صفحه قرآن 
با توجه به معنای آن بخوانند و در آن تدّبر کنند، غوغایی 

برپا می شود. 
حتقق این امر به فرهنگ سازی و تدبیر نیاز دارد«.

از بیانات مقام معظم رهبری
در دىدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی با اىشان

در تارىخ 86/9/17
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جدول بودجه بندی آموزش قرآن پاىۀ اّول ابتداىی در طول سال تحصیلی

        هفته
هفتۀ چهارمهفتۀ سومهفتۀ دومهفتۀ اّولماه

مهر

درس اّول، جلسٔه چهارمدرس اّول، جلسٔه سومدرس اّول، جلسٔه دومدرس اّول، جلسٔه اّول

جشن آغاز 
آموزش قرآن

پىام قرآنی )بسم اللّه …( 
شعر به نام خدا

تمرىن پىام قرآنی درس
سورٔه توحىد )لوحٔه 1( 

شعر سورٔه توحىد

تمرىن سورٔه توحىد
پىام قرآنی )سالم( 

فّعالّىت ىادگىری )نّقاشی(

آبان

درس دوم، جلسٔه چهارمدرس دوم، جلسٔه سومدرس دوم، جلسٔه دومدرس دوم، جلسٔه اّول
تصوىرخوانی 

شعر )نعمت های خدا( 
پىام قرآنی )الحمداللّه(

سورٔه کوثر )لوحٔه 2(
شعر سورٔه کوثر

تمرىن سورٔه کوثر 
فّعالّىت ىادگىری )داستان نان(

پىام قرآنی )شکر الهی( 
فّعالّىت ىادگىری )گفت وگو(

آذر

درس سوم، جلسٔه چهارمدرس سوم، جلسٔه سومدرس سوم، جلسٔه دومدرس سوم، جلسٔه اّول

تصوىرخوانی 
شعر )خانٔه ما(

سورٔه عصر )لوحٔه 3( 
شعر سورٔه عصر

تمرىن سورٔه عصر 
پىام قرآنی )نىکی به والدىن( 

فّعالّىت ىادگىری )بازی نماىشی(

تمرىن سورٔه عصر 
تمرىن پىام قرآنی 

درس داستان )هدىٔه پدربزرگ(

دی

درس چهارم، جلسٔه چهارمدرس چهارم، جلسٔه سومدرس چهارم، جلسٔه دومدرس چهارم، جلسٔه اّول
تصوىرخوانی

شعر )آرزوی من(
قرآن بخوانىم )لوح های 4 و 5(

قرآن بخوانىم )لوحه های 6و 7(
سورٔه ناس )لوحٔه 8(

شعر سورٔه ناس

تمرىن سورٔه ناس 
داستان )مهربان ترىن معلّم(

قرآن بخوانىم )لوحه های 9 و 10(
قرآن بخوانىم )لوحه های 11 و 12(

داستان )هدىٔه با ارزش(

ىادآوری 1بهمن

درس پنجم، جلسٔه سومدرس پنجم، جلسٔه دومدرس پنجم، جلسٔه اّول
تصوىرخوانی 

شعر )منم بچه مسلمان(
پىام قرآنی )نماز(

قرآن بخوانىم )لوحه های 13 و 14(
سورٔه حمد )آىات 1 تا 4 لوحه 15(

شعر سورٔه حمد

تمرىن سورٔه حمد )آىات 1 تا 4(
سورٔه حمد )آىات 5 تا 7، لوحٔه 15(
قرآن بخوانىم )لوحه های 16 و 17(

اسفند

درس ششم، جلسٔه سومدرس ششم، جلسٔه دومدرس ششم، جلسٔه اّولدرس پنجم، جلسٔه چهارم
تمرىن سورٔه حمد 

قرآن بخوانىم )لوحه های 18 و 19(
پىام قرآنی )پاکىزگی(

تصوىرخوانی
قرآن بخوانىم )لوحٔه 20(

سورٔه فلق )لوحٔه 21(
شعر سورٔه فَلَق

قرآن بخوانىم )لوحٔه 22(

تمرىن سورٔه فلق
پىام قرآنی )دعا و علم آموزی(

قرآن بخوانىم )لوحٔه 23(

ــــفروردىن

درس هفتم، جلسٔه اّولدرس ششم، جلسٔه چهارم
تمرىن سورٔه فلق
تمرىن پىام قرآنی

قرآن بخوانىم )لوحه های 24 و 25(
داستان )کالس قرآن(

تصوىرخوانی
قرآن بخوانىم )لوحه های 26 و 27(

اردىبهشت

درس هفتم، جلسٔه چهارمدرس هفتم، جلسٔه سومدرس هفتم، جلسٔه دوم

ىادآوری 2
سورٔه نَصر )لوحٔه 28(

شعر سورٔه نَصر
داستان )کودکی حضرت موسی 

علىه الّسالم(

تمرىن سورٔه نصر
پىام قرآنی )محمد رسول اللّه و صلوات(

قرآن بخوانىم )لوحه های 29 و 30(

تمرىن سورٔه نصر
تمرىن پىام قرآنی

قرآن بخوانىم )لوحه های 31 و 32(

تمرىن و ىادآوری دروستمرىن و ىادآوری دروستمرىن و ىادآوری دروستمرىن و ىادآوری دروسخرداد
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بخش دوم

روش آموزش دروس 
و 

دانستنی های معلم

درس اول: به نام خدا، بسم اهلل
درس دوم: نعمت های خدا

درس سوم: خانۀ ما
درس چهارم: قرآن بخوانیم

یادآوری 1
درس پنجم: کودک مسلمان

درس ششم: مدرسۀ ما
درس هفتم: پیامبران خدا

یادآوری 2
درس آخر: در تابستان نیز قرآن بخوانیم
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به نام خدا،بسم الٰل

جلسۀ اول: هفتۀ اول مهرماه
1ــ جشن قرآن )فّعالّىت کالسی(

 2ــ تصوىرخوانی
جلسۀ دوم: هفتۀ دوم مهرماه

1ــ پىام قرآنی )بسم اللّه …(
2ــ شعر )به نام خدا بسم اللّه(

جلسۀ سوم: هفتۀ سوم مهرماه
1ــ تمرىن پىام قرآنی درس
2ــ سورٔه توحىد )لوحٔه 1(

3ــ شعر سورٔه توحىد
 جلسۀ چهارم: هفتۀ چهارم مهرماه

1ــ تمرىن سوره توحىد
2ــ پىام قرآنی )سالم(

3ــ فّعالّىت ىادگىری )نماىش و نّقاشی(

درس اول
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اهداف 
1ــ اىجاد فضای جّذاب برای تقوىت انگىزه و عالقه به ىادگىری قرآن
2ــ آشناىی با ادِب آغاز کردن کارها با گفتن بسم اللّه الرحمن الرحىم

3ــ آشناىی با پىام قرآنی و معنای بسم اللّه الرحمن الرحىم و معنای دو کلمٔه سادٔه آن
4ــ تقوىت عالقه به شنىدن آىات سورٔه توحىد

5  ــ تواناىی خواندن سورٔه توحىد به صورت دسته جمعی
6  ــ آشناىی با ادب سالم کردن در معاشرت با دىگران

7ــ تالش و عالقه به تفکر و تعقل دربارٔه آفرىده های خدای مهربان
8  ــ تقوىت عالقه به خواندن روزانه قرآن کرىم

مواد و رسانه ها
کتاب درسی، نوار ىا سی دی آموزشی و کتاب راهنمای معلّم

راهبردها و روش های ىاددهی ــ ىادگیری
تصوىرخوانی، پرسش و پاسخ، گوش دادن، همىاری و مشارکت، بحث و گفت وگو

به نام خدا،بسم اهلل
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چارچوب آموزش در هر جلسه

هفتۀ اّول مهرماه
جشن آغاز آموزش قرآن

هدف: تقوىت عالقه به ىادگىرى قرآن
همان گونه که در بخش کلىات بىان شد، توجه به حىطٔه عاطفى در دورٔه ابتداىى از اهمىت خاصى برخوردار است. بدىهى است 
که اولىن جلسٔه آموزش قرآن، همىشه در خاطرٔه دانش آموزان خواهد ماند و در نگرش اىشان به اىن درس نقش به سزاىى دارد. چه خوب 
است با برگزارى جشنى جّذاب و به ىاد ماندنى، خاطرٔه خوش و شىرىنى از آموزش قرآن براى کودکان عزىزمان به جا گذارىم؛ هرچند که 

همٔه جلسات آموزش قرآن به وىژه در پاىٔه اول ابتداىى باىد دوست داشتنى و جّذاب باشد.
براى دست ىابى به اىن هدف، در هفتٔه دوم مهرماه با برگزارى جشن آغازىن، آموزش قرآن را شروع کرده و کتاب درسى آموزش 
قرآن را به دانش آموزان هدىه دهىد. همکاران عزىز با بهره گىرى از خالقىت و تجربه هاى شخصى خود مى توانند ىک جشن خوب و 

جّذاب برگزار کنند، نکات زىر نىز مى تواند شما را در اىن کار ىارى کند.
1ــ بهتر است جشن را با حضور و همکارى اولىاى دانش آموزان برگزار کنىد.

2ــ با توجه به امکانات و فرهنگ محلّى، فضاى کالس را تا حّد امکان تغىىر دهىد؛ از قبىل: نصب نوارها و کاغذهاى رنگى، 
المپ هاى چشمک زن و تابلوهاى قرآنى و…

3ــ تا حّد امکان از مسئوالن منطقه و ىا مدىر مدرسه براى شرکت در جشن دعوت کنىد.
4ــ با کمک اولىاى دانش آموزان، مدىر مدرسه و افراد نىکوکار، با توجه به فرهنگ و امکانات محلى از دانش آموزان و اولىاى 

آنها پذىراىى به عمل آورىد.
5  ــ کتاب هاى آموزش قرآن را در کاغذ کادو بسته بندى کرده و همراه با ىک شاخٔه گل براى هدىه به دانش آموزان آماده کنىد.

6  ــ در شروع برنامٔه جشن، ىکى از دانش آموزان پاىٔه اول ىا پاىه هاى دىگر ىک سورٔه کوچک را با صوت زىبا بخواند.
7ــ ىک گروه از دانش آموزان مدرسه، سرود زىباىى را در ارتباط با قرآن بخوانند.

8   ــ شخصى که از منطقه و ىا مدىر مدرسه براى سخنرانى در جشن دعوت مى شود با زبان کودکانه و به اختصار کامل دربارٔه 
اهمىت و ارزش آموزش قرآن صحبت کند.

9ــ درصورتى که دانش آموزانى مى توانند سوره هاىى از قرآن را بخوانند، براى هم کالسى هاى خود قرائت کنند و جاىزه بگىرند.
10ــ کتاب آموزش قرآن را به دانش آموزان بدهىد و با زبانى کودکانه، دربارهٔ تمىز نگه داشتن آن صحبت کنىد.

11ــ در صورت امکان چىزى مانند مداد فانتزى، ىک شاخه گل و… به هرىک از دانش آموزان هدىه بدهىد.
12ــ در ىک فرصت مناسب و در مکان دىگرى مطالب مقدمٔه کتاب آموزش قرآن را براى اولىاى دانش آموزان بخوانىد و توضىح 

دهىد ىا دست کم از آنها بخواهىد که آن را مطالعه کنند.
13ــ در صورت امکان، از مراسم فىلم بگىرىد ىا عکس بردارى کنىد و عکس چاپ شده ىا سى دى فىلم را به دانش آموزان هدىه کنىد.
14ــ در صورت امکان، با ىک نماىش عروسکى و گفت  و گوى مناسب، ارزش و اهمىت ىادگىرى قرآن و خشنودى خداى مهربان 

از اىن کار خوب را براى دانش آموزان بىان کنىد.
15ــ خوب است معلم در روز جشن آغازىن و نىز در همٔه زنگ هاى قرآن، با لباس مناسب و شاخه گلى بر لباس خود، در کالس 

حاضر شود.
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هفتۀ دوم مهرماه

حیِم« ۡحٰمِن الـرَّ ِه الـرَّ الف( پیام قرآنی »بِۡسِم الّلٰ
مراحل و روش آموزش

1ــ پىام و ترجمٔه آن از طرىق نوار پخش می شود و دانش آموزان با کمک نوار و راهنماىی معلّم، پىام قرآنی را چند بار هم خوانی 
می کنند.

2ــ معلّم از دانش آموزان می خواهد که دربارٔه پىام قرآنی و تصاوىر آن با ىکدىگر گفت وگو کنند. همان طور که مالحظه می کنىد 
هر ىک از تصاوىر به ترتىب بىان گر موضوعات زىر است:

تصوىر اول: آموزگار با گفتن »بسم اللّه الرحمن الرحىم« و نوشتن آن بر روی تخته، درس را آغاز می کند.
تصوىر دوم: دانش آموزان دختر با گفتن »بسم اللّه الرحمن الرحىم« از خانه خارج شده و به سوی مدرسه می رود.

تصوىر سوم: کودکی که با گفتن »بسم اللّه الرحمن الرحىم« خوردن غذا را آماده می کند.
تصوىر چهارم: دو کودک با گفتن »بسم اللّه الرحمن الرحىم« خواندن قرآن را آغاز می کنند.

3ــ معلم از بچه ها می پرسد: شما چه کارهای دىگری را با نام خدا آغاز می کنىد؟
4ــ جمع خوانی پىام قرآنی توّسط معلّم و دانش آموزان بدون نوار صوتی

5  ــ بىان معنای دو کلمٔه »ِاۡسم« و »َاللّه« حتی االمکان با پرسش از خود دانش آموزان
6  ــ پرسش پىام قرآنی از دانش آموزان داوطلب
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ب( شعر »به نام خدا، بِسم الّلٰه«
مراحل آموزش

1ــ پخش شعر »به نام خدا، بسم اللّه« از طرىق نوار صوتی و گوش کردن معلم و دانش آموزان به آن 
2ــ پخش مجدد شعر از نوار و هم خوانی معلّم و دانش آموزان با آن
3ــ جمع خوانی شعر توسط معلم و دانش آموزان بدون نوار صوتی

4ــ پرسش شعر از دانش آموزان داوطلب
5  ــ توّجه دادن دانش آموزان به مضامىن و آموزه های شعر )ترجمه کامل(

توجه: شعرهای کتاب در زمان های خالی ساىر دروس نىز به صورت خواندن دسته جمعی تمرىن می شود. 
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هفتۀ سوم مهرماه

ج( تمرىن پیام قرآنی درس )جمع خوانی(
مراحل آموزش

1ــ جمع خوانی پىام قرآنی توّسط دانش آموزان بدون نوار صوتی
2ــ پرسش پىام قرآنی از دانش آموزان داوطلب

د( آموزش سورۀ توحید
مراحل آموزش

1ــ آماده کردن لوحٔه سوره و نوار آموزشى و دستگاه پخش صوت قبل از ورود به کالس
2ــ نصب لوحه در وسط تختٔه کالس

3ــ پخش قرائت سوره از نوار: همان طور که در بخش کلىات بىان شد، هر آىٔه سوره، سه بار در نوار خوانده شده است. از 
دانش آموزان بخواهىد بار اول، به قرائت نوار گوش کنند، بار دوم، همراه با آن زمزمه کنند و بار سوم، همراه با نوار به طور دسته جمعى 
بخوانند. در هنگام پخش نوار، در هر سه مرحله معلم همزمان با نوار با اشاره به زىر کلمات، آىات سوره را نشان مى دهد. به اىن ترتىب، 
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چشم دانش آموزان کلمات را از روى لوحه مى بىند، گوش آنها کلمه و آىات را از نوار مى شنود و زبان اىشان همراه با نوار آىات را 
مى خواند.

و  نوار  شنىدن  ضمن  دانش آموزان  بلکه  نىست  موردنظر  حرکات  و  حروف  تشخىص  آموزش،  از  مرحله  اىن  در  کنىد  توجه 
همخوانى با آن، با شکل کلى عبارات و آىات سوره آشنا مى شوند. از اىن رو، آموزگار و والدىن دانش آموزان نباىد انتظار داشته باشند 

که دانش آموز با تشخىص حروف و حرکات، کلمات سوره را بخواند.
ساىر آىات نىز به روش مشابه پخش شده و معلم ضمن نشان دادن لوحه از دانش آموزان مى خواهد هر آىه را ابتدا گوش داده 

سپس همراه و همزمان با نوار بخوانند. اىن کار را تا پاىان سوره ادامه مى دهىم.
پس از پخش هر آىه سه بار، ىک بار سوره به طور کامل )هر آىه فقط ىک بار( از نوار پخش مى شود. هنگام پخش کامل سوره، 
معلم مجددًا به روش قبل، کلمات و آىات را نشان مى دهد و از دانش آموزان مى خواهد تا اىن بار نىز، همراه با نوار بخوانند. به اىن 

ترتىب، آموزش سوره پاىان مى پذىرد.
در آموزش سوره، توجه به نکات زىر ضرورى است:

و خواندن  نوار  به  لوحه، گوش دادن  به  کردن  نگاه  که  ىادگىرى  فعالىت  در  دانش آموزان  همٔه  که  باشد  داشته  توجه  معلم  1ــ 
دسته جمعى است، به طور فعال مشارکت داشته باشند. بدىهى است در صورت نىاز، معلم به شىؤه مناسب و با محبت و صمىمىت، براى 

اىن مشارکت جمعى به دانش آموزان تذکر مى دهد.
2ــ از دانش آموزان بخواهىد که صداى خود را از نوار بلندتر نکنند تا همه بتوانند در طى آموزش، صداى نوار را به خوبى 

بشنوند و از آن الگو بگىرند.
پرهىز  نابجا  تأکىدهاى  و  سخت گىرى  از  البته  بخوانند.  نوار  شبىه  مى توانند  که  آنجا  تا  کنىد  تشوىق  را  دانش آموزان  3ــ 

کنىد.
4ــ شرکت دسته جمعى دانش آموزان در خواندن سوره، انتظار نهاىى از اىن آموزش است و هر دانش آموزى که در اىن فعالىت 
جمعى شرکت مى کند، به حّد انتظار دست ىافته است. بدىهى است برخى از دانش آموزان تواناىى فراخوانى سوره ىا حتى حفظ سوره 

را پىدا مى کنند؛ اىن گونه دانش آموزان را تشوىق مى کنىم.
5  ــ گاهى ممکن است دانش آموزان در خواندن دسته جمعى آىات، برخى کلمات ىا اتصاالت را صحىح ادا نکنند. بعضى از 

اشتباهات راىج در اىن سوره و شىوهٔ رفع آنها به شرح زىر است:
ـ  5ــ عدم اتصال صداى » ـِه « در »بسم اللِه « به حرف »ر« در »الّرحمن« و نىز »ِن« به »ر« در »الّرحىم«؛ ىعنى در هر دو کلمه  1ـ
حىِم« را با تأکىد بر اتصال به حرف »ر« مشّدد، تلفظ  ِن الـرَّ ۡحمّٰ تشدىد »ر« به خوبى تلفظ نمى شود. در اىن صورت، معلم آىٔه »ِبۡسِم اللِّّٰه الـرَّ

مى کند و از دانش آموزان مى خواهد اىن آىه را به همىن صورت بخوانند.
ـ  5ــ تلفظ حرف »لَـ  « در »لَۡم ىَِلۡد َو لَم ىولد« به صورت »ىَـ «؛ آموزگار با تلفظ صحىح اىن آىه و تأکىد بر تلفظ »لَـ« و نشان دادن  2ـ

حالت زبان و دهان، شىؤه تلفظ صحىح اىن حرف را به دانش آموزان مى آموزد.
به  »و«  اداى صحىح حرف  بر  تأکىد  با  نىز  را  کلمه  اىن  تلفظ صحىح  آموزگار  »کُُفًفا«؛  به صورت  »کُُفًوا«  کلمٔه  تلفظ  ـ  5ــ  3ـ

دانش آموزان مى آموزد.
خوب است معلم دانش آموزان را به حفظ سورٔه توحىد تشوىق کند.
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هـ( مراحل آموزش شعر سورۀ توحید
1ــ پخش »شعر« مربوط به سورٔه توحىد از طرىق نوار صوتی و گوش کردن معلم و دانش آموزان به آن

2ــ پخش مجدد شعر از نوار و هم خوانی معلّم و دانش آموزان با آن
3ــ جمع خوانی شعر توّسط معلّم و دانش آموزان بدون نوار صوتی

4ــ پرسش شعر از دانش آموزان داوطلب
ضمن گفت وگو و پرسش و پاسخ از دانش آموزان برخی از مضامىن شعر سورٔه توحىد مورد تأکىد و توجه بىشتر قرار گىرد؛ 

مانند:
ــ خدا خالق و آفرىنندٔه کوه و درخت، درىا و همه چىز است.

ــ هىچ کس مثل خدا نىست.
ــ خدای بزرگ برای ما پدر و مادر مهربان آفرىده است.
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هفتۀ چهارم مهرماه

و( تمرىن سورۀ توحید
مراحل آموزش

1ــ نصب لوحٔه آموزش سورٔه توحىد در جای مناسب
2ــ جمع خوانی سورٔه توحىد توّسط دانش آموزان از روح لوحه همراه با نوار صوتی 

3ــ پاسخ به پرسش های مربوط به سورهٔ توحىد توسط دانش آموزان ابتدا از دانش آموزان مستعد و داوطلب و سپس ساىر دانش آموزان

ز( پیام قرآنی » َسالٌم َعلَیکُۡم« 
مراحل آموزش

بار هم خوانی  را چند  پىام  معلّم  راهنماىی  و  نوار  با کمک  دانش آموزان  و  نوار پخش می شود  از طرىق  آن  ترجمٔه  و  پىام  1ــ 
می کنند.

2ــ معلّم از دانش آموزان می خواهد که دربارٔه پىام قرآنی و تصاوىر آن با ىکدىگر گفت وگو کنند. همان طور که مالحظه می کنىد 
تصاوىر اىن پىام، خورشىد را نشان می دهد که با طلوع خود به گل ها، پرندگان و بچه های خوب سالم می کند.

3ــ جمع خوانی پىام قرآنی توّسط معلّم و دانش آموزان بدون نوار صوتی
4ــ بىان معنای کلمٔه »َسالم« حتی االمکان با پرسش از خود دانش آموزان، خوب است به دانش آموزان بگوىىم برخی از کلمات 

قرآن و فارسی مانند هم هستند مانند سالم، کتاب، نور.
5  ــ پرسش پىام قرآنی از دانش آموزان داوطلب
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ح( فّعالّیت های ىادگیری
1ــ از دانش آموزان خواسته می شود دربارٔه سالم کردن به ىکدىگر، ىک نماىش ساده و کوتاه را بازی کنند. اىن نماىش می تواند 

دربارٔه موضوعات مختلفی باشد؛ مانند:
ــ کی به کی سالم می کند )کوچک تر به بزرگ تر، کودک به پدر و مادر، دانش آموز به معلم و …(

ــ شکل های مختلف سالم کردن )دست دادن، سالم پلىس و …(
2ــ معلّم فعالىت دانش آموزان را به سمت هدف اىن صفحه هداىت می کرد.

آنچه در اىن بخش ارائه مى شود، به منظور افزاىش داناىى و تواناىى معلم محترم در آموزش قرآن است. بىان اىن مطالب براى 
دانش آموزان ضرورت ندارد و نباىد تصور شود که حتماً باىد به نوعى اىن مطالب را براى آنها بىان کرد. بدىهى است آشناىى با اىن مطالب، 
بر توفىق هاى معلم در آموزش قرآن مى افزاىد و مى تواند در پاسخ دادن به برخى از پرسش هاى احتمالى دانش آموزان نىز مورد استفاده قرار 

گىرد. اىنک به ترتىب مطالب درس دوم، موضوعات زىر ارائه مى شود:

الف( محتوا و مفهوم کلى سورۀ توحید
افراد مختلفى از اهل کتاب دربارهٔ اوصاف پروردگار از پىامبر اکرم )ص( سؤاالتى مى کردند. مشرکان قرىش، بت ها را نشان 
مى دادند و مى گفتند: اىنها خداىان ما هستند، تو نىز خداى خود را توصىف کن. نزول اىن سوره پاسخى به سؤاالت مکرر آنها بود. اىن 

سوره به نام هاىى خوانده شده که معروف ترىن آن توحىد است؛ زىرا در اىن چهار آىٔه کوتاه، تمام اصول توحىد ذات و صفات آمده است.
اىن سوره همچنىن اخالص نامىده شده است؛ چون هر کس اىن اسماء و اوصاف را درىابد و به حقاىق و معانى آنها اىمان آورد، 

از هرگونه گمراهى، شرک و نفاق رهاىى ىافته و در نّىت و عمل اخالص مى ىابد.

ب( ترجمۀ سورۀ توحید
حىِم ۡحٰمِن الـرَّ ِبۡسِم اللِّّه الـرَّ  

به نام خداوند بخشندٔه مهربان  
ُه َاَحٌد 1ــ ُقۡل ُهـَو اللّٰ

بگو: حقىقت اىن است که خدا ىکتاست  
َمُد ُه الصَّ 2ــ َالّلّٰ

خداونِد بى نىاز  
3ــ َلۡم َىِلۡد َو َلۡم ىوَلۡد

نه زاىىده و نه زاىىده شده است )نه فرزندى دارد و نه فرزند کسى است(  
4ــ َو َلۡم َىُکۡن َلهوُکُفًوا َاَحٌد

و نىست براى او هىچ همتاىى  

دانستنی های معّلم
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ج( گامى به سوى درک معناى آىات و عبارات قرآنى
همان طور که مى دانىد اهداف آموزش قرآن به طور جامع درنظر گرفته شده است؛ ىعنى هر چند مهم ترىن هدف در دورٔه ابتداىى 
کسب تواناىى روخوانى قرآن است ولى به طور ضمنى، آشناىى با معناى برخى از عبارات و آىات سادٔه قرآن نىز مورد توجه قرار مى گىرد، 
از اىن رو، خوب است معلمان محترم نىز با انجام برخى از تمرىن هاىى که در بخش دانستنى هاى معلم در هر درس آمده است، تواناىى 

خود را در معنا کردن عبارات و آىات قرآن افزاىش داده تا انس خود را با کالم الهى تقوىت کنند.

٭ ٭ ٭

٭ با استفاده از ترجمٔه آىات درس، معناى صحىح اىن کلمات را عالمت بزنىد.
ـ  به  از    1ــ ِب

   2ــ اِسم  نام  گناه
   3ــ َاللّّٰه  پروردگار  خدا

ن  بخشنده  آمرزنده    4ــ َرۡحمّٰ
   5  ــ َرحىم  مهربان  توانا
   6  ــ ُقۡل  گفت  بگو

٭ ٭ ٭
٭ آىات و عبارات قرآنى زىر را به کمک تمرىن باال و معناى کلمات داده شده، ترجمه کنىد.

ال: نىست، نه َرّب: پروردگار  ُهـَو: او، آن 
نَۡحُن: ما َحۡمد: سپاس و ستاىش  ااِّل: جز  ٰـّه: خدا، معبود  اِل

ُقۡل ُهــَو َرّبى 1ــ 
…  …  …  1من است.

َه  ِااّل ُهـَو  ـٰ ال ِالــ 2ــ 
 … … ىى …  … 

ُقـِل اۡلَحۡمُد ِللّٰه2  3ــ 
        …     …   براى  …  است.

َك َو اۡذُکـِر ۡاسـَم َربِـّ 4ــ 
    … ىاد کن  …  …   ت را

1ــ هر سه نقطه )...( معّرف ىک کلمه است.
2ــ ِللِّٰه = ِلـ + اللّٰه
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ُن ۡحمّٰ ُقۡل هُــَو الـــرَّ 5  ــ 
        …   … )خداى( …  است.

حىُم ُن الـرَّ ۡحمّٰ هُـَو الـرَّ 6 ــ 
           …      …          …    است.

ُن    َعلَّـَم الُۡقرآَن  ۡحمّٰ َالـرَّ 7ــ 
  خداى …  ىاد داد   …   را.

َو اللُّٰه َغفوٌر َرحىٌم 8  ــ 
           و …  آمرزندٔه   …  است.

نَحُن َانصاُر اللِّٰه 9ــ 
…  ىاران  …  هستىم.


