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پیش گفتار
امیرالمؤمنین امام علی علیه الّسالم فرمودند:

حّق فرزند بر پدر این است که برای او، نام خوب انتخاب کند، او را با ادب و نیکو تربیت کرده و به او قرآن بیاموزد.
نهج البالغه، ترجمه ی فیض االسالم، حکمت ٣٩١

پدر و مادر گرامى! 
با اهداى سالم و آرزوى توفیق براى شما خانواده ی محترم، بسیار خوش حال و خرسندیم که فرزند پاک و دلبندتان به 
مدرسه مى آید و توفیق دارد عالوه بر خواندن کتاب هاى فارسى، ریاضى و علوم، با  کتاب خدا یعنى قرآن نیز آشنا شود و از آغاز 
ورود به مدرسه، کتاب خدا را بشناسد، با آن انس بگیرد، کم کم آن را بخواند، سخن و پیام خدا را درک کند و تا پایان عمر از 

سرچشمه ی ُزالل و بى زوال آن بهره  گیرد و با عمل به دستورات الهى بتواند اخالق و رفتارى قرآنى پیدا کند. 
در پایه ی اول دبستان نوآموزان خواندن و نوشتن خّط فارسى را توسط آموزگاران با تجربه و دلسوز مى آموزند و به دلیل 
همبستگى کاملى که بین حروف و حرکات زبان قرآن و زبان فارسى وجود دارد، بدون هیچ آموزش جدیدى، مى توانند بسیارى از 
ـ  « را خوانده باشد، به راحتى مى تواند  ـَ عبارات و آیات قرآن را بخوانند؛ مثالً اگر نوآموزى حروف » ک ، ت  ، ب « و حرکت »    ـ
کلمه ی قرآنى » کَـَتـَب « را بخواند؛ در نتیجه آموزش فارسى موجب فراهم آمدن زمینه ی مناسب براى یادگیرى روخوانى قرآن 

شده و آموزش قرآن نیز سبب تقویت خواندن و نوشتن فارسى مى شود. 
براى آشنایى و انس بیش تر با قرآن، نوآموزان عالوه بر آموزش روخوانى، صوت زیباى قرآن را مى شنوند، سوره هاى 
کوتاه آن را با صوت خوش مى خوانند، با برخى آداب گوش دادن و خواندن قرآن آشنا مى شوند و باالخره از شنیدن داستان هاى 

زیبا و پر معناى قرآن لذت مى برند.  

انتظار ما از شما اولیاى گرامى 
1ـ کودک عزیزمان باید با تشویق ها و راهنمایى هاى الزم و به موقع، سادگى یادگیرى قرآن را احساس کند و با کسب 
موفقیت در این راه نسبت به یادگیرى قرآن هرچه بیش تر عالقه مند شود. او باید احترام به قرآن و کوشش در راه آشنایى با آن را 
از ما بیاموزد. او باید با مشاهده اخالق و رفتار ما درک کند که چگونه همه سعى داریم آن گونه باشیم که خدا دوست دارد. او 

باید عالقه  به قرآن، محبت، مهربانى، اخالق و رفتار اسالمى را عمالً از بزرگترها بیاموزد. 
2ـ ما بهترین الگو براى فرزندانمان هستیم. اگر مى خواهیم آن ها با قرآن کریم مأنوس شوند باید خودمان قرآن بخوانیم. سعى 
کنید توانایى و ارتباط خود با قرآن کریم را حداقل تا دست یابى به سواد قرآنى ارتقا بخشید. کسى داراى سواد قرآنى است که مى تواند 
قرآن را بخواند، معناى عبارات و آیات ساده و پرکاربرد آن را بفهمد و عالقه دارد به صورت مستمر و روزانه مقدارى قرآن بخواند. 

براى آشنایى بیشتر با سواد قرآنى مى توانید به سایت گروه قرآن دفتر برنامه ریزى و تألیف کتب درسى مراجعه کنید. 

اول



دوم

3ـ یادگیرى تمام قسمت هاى کتاب، در کالس و با تالش خوِد نوآموزان انجام مى شود، ولى خوب است در صورتى که 
کودک شما عالقه نشان مى دهد، گاهى از او بخواهید آنچه در کالس آموخته است براى شما بازگو کند. هر سوره اى را که 
آموخته است، سعى کند تا آن جا که مى تواند با همان لحن و آهنگ نوار بخواند. شما نیز به هر میزانى که یادگرفته است، او را 
تشویق کنید و میزان خاصى از یادگیرى را بر او تحمیل نکنید. تمرین در خانه، به توانایى کودکتان مى افزاید و باعث مى شود تا 

شرم حضور کودکانه اش از بین برود و به تدریج آمادگى پیدا کرده و با جرأت در حضور جمع، قرآن را به زیبایى بخواند.
در صورتى که کودک شما به شنیدن و یادگیرى سوره هاى قرآن عالقه نشان  مى دهد و در خانه ضبط صوت موجود است، 

مى توانید با تهیه ى نوار ویژه ى دانش آموز ، او را در یادگیرى کامل تر این سوره ها یارى کنید. 
4ـ در زمان مناسب از کودکتان بخواهید آنچه را در کالس قرآن آموخته،در خانه برای شما بازگو کند، داستان تصاویر هر 
درس را براى شما تعریف کند و شما نیز با گفتن » آفرین « و گاهى با دادن هدیه اى او را تشویق کنید. بدانید که حتى تشویق هاى 
زبانِى شما هیچ گاه از یاد و خاطره کودک نمى رود و زمینه رسیدن به توفیقات بیشتر را براى او فراهم مى آورد. این کار بر مهارت 

سخن گفتن کودک و بر عالقه ی او به آموختن قرآن مى افزاید و او را با آداب و پیام هاى قرآن بیشتر آشنا و مأنوس مى کند. 
5  ـ ازکودکتان بخواهید کلمات و عبارات قرآنى هر درس را براى شما بخواند. نوآموزان براساس سواد فارسى مى توانند 
کلمات قرآن را بخوانند. در کالس هم، معلم این کلمات و عبارات را نمى خواند بلکه با نشان دادن بخش ها، خوِد ایشان کلمات را 
مى خوانند. بنا براین شما به هیچ وجه کلمات را براى او نخوانید، تا مبادا به تقلید از شما بازگو کند. اگر کودک شما در خواندن 
کلمات اشتباهى داشت از او بخواهید که برگردد و دوباره آن را با  دقت بخواند تا خود به اشتباهش پى ببرد و آن را اصالح کند. 
اگر دانش آموز دو ساعت تالش کند تا چیزى را خود دریابد و کشف کند، بهتر از این است که در عرض دو دقیقه دیگران به 

او بگویند.
با آموزش روخوانى قرآن آشنایى دارید، در این آموزش از کتاِب درسى پیشى نگیرید و هیچ  6  ـ در صورتى که شما 
قاعده اى را عالوه بر آنچه در کتاب آمده است به کودک خود نیاموزید. به   یارى خداوند، این آموزش در پایه هاى بعد با نظم 

خاصى کامل تر مى شود.
7  ـ آموزگار کودک شما بسیار خوش حال خواهد شد که تجارب و اطالعات خود را براى توفیق هرچه بیشتر کودکتان 

با کمال افتخار در اختیار شما قرار دهد. 
به امید آن که فرزند شما، در آینده انسانى بزرگ، با ایمان، بنده خالص خدا، خدمتگزار خلق او و باقیات صالحات براى 

همه ما باشد.

٭ ٭ ٭ 



پیامبر اعظم صّلى الّلٰه علیه و آله فرمودند: 

َخـۡیـُرُکـۡم َمـۡن َتـَعـلَّـَم اۡلـُقـۡرآَن َو َعـلَّـَمـه و
            بهترین شما کسى است که قرآن را فراگیرد و به دیگران بیاموزد. 

ُة البَیضاء، ج2، ص 210                                                                                                                              َالَمَحجَّ
همکار و معّلم گرامى

با اهداى سالم و آرزوى توفیق و سالمتى براى شما همکار محترم، به منظور موفقیت هرچه بیشتر در آموزش قرآن، توجه 
شما را به برخى نکات مهم جلب مى نماییم. هرچند تفصیل این مطالب در کتاب راهنماى معلم ارائه مى شود، ولى بیان مختصر 

این نکات، مفید است.
پیش از انجام هر کارى بر خدا توکل کنید و به لطف و رحمت او امیدوار باشید و بدانید هرکس در   راه خدا تالش کند، 

خدا او را راهنمایى مى کند و همواره پشتیبان نیکوکاران است.
َه لَـَمـَع الۡـُمۡحـِسنیَن                               سوره ی عنکبوت، آیه ی 69 ذیَن جاَهدوا فیـنا لَـَنـۡهِدیَـنَّـُهـۡم ُسـبُــلَـنا َو ِانَّ الـلٰـّ َو الَـّ

توفیق در هر کارى نیازمنِد داشتن برنامه در انجام آن است. مهم ترین مسائل مربوط به آموزش این کتاب در بخش هاى زیر 
تقدیم مى شود. توجه و عمل به این امور ضامن موفقیت بیشتر شماست.

اهمیت توجه به حیطه ی عاطفى
پیش از بیان خالصه روش تدریس، یادآورى این نکته ضرورى است که با توجه به ویژگى هاى روانِى کودکان، آموزش 
قرآن در دوره ابتدایى ــ به ویژه  در پایه ى اول ــ بر حیطه ى عاطفى بیش از دو حیطه ى مهارت و دانش تأکید مى شود. آموزش 
قرآن باید از چنان فضاى جّذاب، شاد و آرامش بخشى برخوردار باشد که دانش آموزان مشتاقانه منتظر زنگ قرآن باشند. براى 
فراهم آوردن چنین شرایطى، شما همکار دلسوز ضمن بهره گیرى از همه ى تجارب و عالقه خود به آموزش دانش آموزان، باید 

چند نکته را کامالً رعایت کنید:
1ـ سهل و آسان جلوه دادن فرایند یادگیرى

2ـ بهره گیرى فراوان از تشویق هاى کالمى و غیر کالمى
3   ـ پرهیز از سخت گیرى و توجه داشتن به تفاوت هاى فردى دانش آموزان در دستیابى به اهداف مورد انتظار

4ـ جّذاب و فّعال کردن آموزش به شیوه هایی؛ مانند: قصه گویى، مسابقات گروهى، مشارکت دادن آن ها در فرایند آموزش 

فعالیت هاى پیش از تدریس
1ـ مطالعه مجدد کتاب راهنماى معلم و درس مربوط از کتاب دانش آموز

2ـ پیش بینى اهداف خاص هر درس که باید هنگام تدریس مورد تأکید بیشترى قرار گیرد.
3ـ آماده کردن لوحه هاى درس و نصب آن ها در مکان مناسب

4ـ آماده کردن ضبط   صوت و اطمینان یافتن از سالمت آن
5 ـ همراه داشتن نوار آموزشى و مشخص کردن محل سوره مورد   نظر در نوار پیش از ورود به کالس

سوم



محتوا و روش تدریس
کتاب آموزش قرآن پایه ی اّول ابتدایی دارای ٧ درس است که هر درس در 8 جلسه )طی 2 جلسه در هفته( آموزش داده 

می شود. این دروس از قسمت های زیر تشکیل شده اند.
١ـ تصویرخوانی: در جلسه ی اول هر درس تصویر یا تصاویری در ارتباط با موضوع درس آمده است. از دانش آموزان 

بخواهید با دقت به تصاویر نگاه کنند و پس از مشورت با دوستان هم گروه خود، نظرشان را درباره ی تصاویر بیان کنند.
بدیهی است چنانچه دانش آموزان نتوانند ارتباط تصاویر را با موضوع درس بیان کنند آموزگار محترم با طرح پرسش های 

مناسب جهت بحث را به موضوع موردنظر هدایت می کند.
٢ـ قرائت سوره: سوره های توحید، کوثر، فلق، عصر، حمد، ناس و نصر برای این بخش انتخاب و در قالب رسانه ی کتاب 

درسی، لوحه و نوار آموزشی آمده که هرکدام به گونه ای به کسب مهارت تدریجی خواندن قرآن کمک می کنند.
برای تدریس هر سوره، لوحه ی مربوط را روی تخته نصب کنید و همراه پخش کردِن نواِر قرائت سوره، آیات آن را از روی 

لوحه نشان دهید تا دانش آموزان با نگاه به آن ها و پس از فرماِن نوار به صورت دسته جمعی، همراه نوار بخوانند.
یا درباره ی مفاهیم  ابتدایی از اشعاری استفاده شده که درباره ی موضوع درس و  در کتاب قرآن اّول  ٣ـ شعر و سرود: 
مربوط به سوره ها می باشد که عالوه بر جذابیت و تنوع در آموزش قرآن، به آشنایی اجمالی دانش آموزان با موضوعات درس و مفاهیم 
سوره های کتاب نیز کمک می کند. ضمناً می توان حفظ یا روخوانی سرودها را نیز به دانش آموزانی که به این کار ذوق و عالقه نشان 

می دهند، توصیه کرد.
٤ـ پیام قرآنی: یکی از مناسب ترین راه های ُانس دانش آموزان با مفاهیم ارزنده ی تربیتی و اخالقی قرآن کریم، پیام های قرآنی 
است. پیام های قرآنی درس عالوه بر این که یادگیری قرآن را معنادار می کند بهترین فرصت برای مشارکت دانش آموزان در فرآیند 

یاددهی ــ یادگیری است.
آموزگار گرامی پیام هر درس را از نوار پخش می کند و دانش آموزان پس از شنیدن، آن را تکرار می کنند. آموزگار ترجمه ی 
پیام  را برای دانش آموزان می خواند و از آن ها می خواهد تا در گروه های خود به کمک تصویر پیام درباره ی آن با یک دیگر گفت وگو 
کنند و آن گاه نظر خود را برای کالس بگویند. آموزگار با روش پرسش و پاسخ، ایشان را با مفهوم پیام بیشتر آشنا می کند. هم چنین 

برای درک بهتر پیام، می توان از دانش آموزان خواست مصادیق و نمونه های دیگری از مفهوم پیام را بیان کنند.
الزم است آموزگار محترم از توضیح مستقیم مفهوم پیام قرآنی و یا بیان مطالب طوالنی و غیرضروری خودداری کند.

٥ ـ فعالیت ها: به منظور عالقه ی بیشتر دانش آموزان به قرآن و فراهم آوردن زمینه ی درک و فهم تدریجی نسبت به موضوع  هر 
درس، فعالیت هایی مانند رنگ آمیزی، نّقاشی، داستان گویی درباره ی تصاویر و… درنظر گرفته شده است. مناسب است این فعالّیت ها 

حتماً در کالس و زیرنظر معلم گرامی انجام شود.
در ضمن پس از درس چهارم و درس هفتم جهت یادآوری و تثبیت بیشتر مطالب دروس، فعالیت هایی به عنوان یادآوری درنظر 

گرفته شده است که در یک جلسه ی کامل توسط دانش آموزان و با هدایت معلم گرامی در کالس انجام می شود.
٦ ـ داستان ها: در کتاب دو نوع داستان آمده است. نوع اول را دانش آموزان تصویرخوانی کرده و موضوع یا داستان آن ها 
را به کمک یک دیگر و با راهنمایی آموزگار، به زبان کودکانه تعریف می کنند. نوع دوم، تصاویر مربوط به داستان های قرآنی است 
مانند کودکی حضرت موسی علیه الّسالم. آموزگار این گونه داستان ها را با توجه به توضیحات کتاِب راهنمای معلم به صورت جذاب 

برای دانش آموزان تعریف می کند.

چهارم



٧ـ روخوانی کلمات و عبارات قرآنی: آموزش روخوانی از هفته ی اول ماه دی آغاز می شود. روخوانی کلمات و 
عبارات قرآنی به کمک لوحه و به صورت زیر آموزش داده می شود:

الف ـ لوحه ی روخوانی را روی تخته نصب کرده آن گاه به شیوه ای که در ذیل می آید به حرکات و حروف اشاره کنید تا 
دانش آموزان آن ها را دسته جمعی بخوانند.

ب ـ با توجه به شرایط کالس و میزان توانایی دانش آموزان، یک یا دو بار از دانش آموزان بخواهید که لوحه را با اشاره ی 
صحیح معلم به بخش های کلمات، به طور دسته جمعی بخوانند. آن گاه از چند دانش آموز آماده بخواهید که هریک قسمتی از 

لوحه را به صورت انفرادی بخوانند.
جـ  با توجه به میزان وقت باقی مانده، هریک از دانش آموزان چند کلمه یا یک عبارت قرآنی را از روی کتاب خود به صورت 

انفرادی و با صدای بلند برای کالس می خوانند و سایر دانش آموزان از روی کتاب خود، خط می برند.
 

٭ ٭ ٭ 

نحوه ى اشاره ى صحیح به بخش هاى کلمات
به  منجر  امر  این  است.  قرآن  روخوانى  آموزش  در  اولیه  گام هاى  مهم ترین  از  و حرکات،  به حروف  اشاره ى صحیح 
بازشناسى حروف و حرکات و دقت در صحیح خواندن آن ها و ترکیب بخش هاى کلمات توسط دانش آموزان مى شود. کسب 
این مهارت در روخوانى قرآن، هم چون جایگاه شناخت حروف و حرکات در خواندن و نوشتن زبان فارسى و نیز مانند یادگیرى 
چهار عمل اصلى در ریاضى، از اهمیت خاصى برخوردار است. اگر این آموزش، صحیح و کامل انجام شود، مهم ترین سنگ 
بناى مهارت خواندن صحیح قرآن گذاشته شده است و درغیر این صورت حتى در سال هاى باالتر نیز باید این مرحله از آموزش 

با دقت انجام شود.
اشاره به حروف و حرکات معموالً به کمک خط بر یا وسیله اى مانند خط کش انجام مى شود. از آن جا که هنگام اشاره 

کردن، دست یا ثابت است و یا متحرک، روش صحیح اشاره در دو بخش زیر توضیح داده مى شود.

الف ــ اشاره ى ثابت: در این نوع اشاره، دست ثابت است. این شکل از اشاره در موارد زیر انجام مى شود.
ـ  « در بخش هاى داراى این گونه حرکات؛ مانند: ١ــ اشاره به حرکات »  ــَــِــُ

ُخـِلـَق

ـ  «؛ ممکن  ـ  « اشاره مى کند تا دانش آموزان همه با هم بگویند »  ُخ آموزگار با خط بر یا وسیله ى مشابه دیگرى به حرکت »  ــُ
ـ   « بگویند »  اُ  «. به آن ها تذکر مى دهیم هر حرکت را با  است در یکى دو بار اول، برخى از دانش آموزان به جاى این که بگویند »  ُخ
ـ  « اشاره  ـ  « و آن گاه به حرکت »  ــَ ـ  « اشاره مى کنیم تا دانش آموزان بگویند »  ِل حرف آن بخوانند. سپس با کمى مکث به حرکت »  ــِ

مى شود تا آن ها بگویند »  َق  «.

پنجم



ـ  (: اشاره به تنوین مانند اشاره به حرکات کوتاه است؛ یعنى براى اشاره به تنوین، دست ثابت  ـ ــٌ ـًـ ــٍ 2ــ اشاره به تنوین )  ـ
ـ  « اشاره مى شود، مانند: ـ  « یا »  ــٌ ـٍ ـ  « یا »  ـ ـً است و به »  ـ

                     َحـَرًجـا                        َاَحـٍد        َولَـٌد

ـ  « اشاره مى کند تا دانش آموزان  ـَ ـ  « اشاره مى کند تا دانش آموزان بگویند » َحـ «، سپس به »   ـ ـَ در کلمه ى »  َحـَرًجـا  « آموزگار به »  ـ
ـ  « اشاره  به »  ــٍ تا دانش آموزان بگویند »  َجـن  «. هم چنین در کلمه ى »  َاَحـٍد  « آموزگار  ـ  « اشاره مى کند  ـً به »  ـ بگویند »  رَ  « و آن گاه 

ـ  « اشاره مى کند تا دانش آموزان بگویند: »  ُدن  «. مى کند تا دانش آموزان بگویند »  ِدن  «. در کلمه ى »  َولَـدٌ  « نیز آموزگار به »  ــٌ
تذکّر: دقت کنید فلش هایی که در این کلمات کشیده شده است، فقط نشان دهنده ى اشاره ی شما به حرکات است، نه 

این که باید این فلش ها را رسم کنید.

ب ــ اشاره ى متحّرک: در این نوع اشاره، دست حرکت مى کند. این شکل از اشاره در موارد زیر پیش مى آید.
١ــ اشاره از حرف به سوى حرکات بلند ) ا، یـ، ى، و ( در بخش هاى داراى این گونه ترکیبات، مانند: 

نـوحـیـهـا
ـ  « به سوى صداى »  و « اشاره مى کند، دانش آموزان مى گویند » نو« آن گاه  آموزگار درحالى که به کمک خط بر، از حرف »  ن
ـ  « به سوى »  ا  « اشاره مى شود تا  ـ  « و باالخره از حرف »  ه ـ   « اشاره شده و آن ها مى گویند »  حـی از حرف »حـ« به سوى صداى »  ای

بگویند »  ها  «.
توّجه دارید که فلش ها فقط مسیر حرکت دست را نشان مى دهد، نه این که باید این فلش ها رسم شود.

ـٰذا« به آن اشاره مى شود  تذکّر: اشاره به الف کوتاه )ـٰـ( دو حالت دارد، چنان چه الف کوتاه روى حرف باشد مانند کلمه »ه
تا دانش آموزان بگویند »  ها «؛ و چنان چه الف کوتاه روى پایه »ٰى« باشد در این صورت مثل صداى بلند اشاره مى شود؛ مانند 

ـ   « اشاره مى شود تا دانش آموزان بگویند »  دا«. کلمه ى » هُـدٰى  « که از حرف »د« به سوى »  ـٰ
2ــ اشاره از حرکت کوتاه به سوى عالمت سکون؛ مانند:

َاۡمـِهـۡلـُهـۡم

ـ  « به عالمت  ـِ ـ  «، آن گاه از صداى »  ـ ـ ( اشاره مى کند تا دانش آموزان بگویند »  َاۡم ـۡ ـ  « به عالمت )   ـ ـَ آموزگار از حرکت »  ـ
ـ ( اشاره مى شود تا بگویند »  ـُهـۡم«. ـۡ ـ  « به عالمت ) ـ ـُ ـ  « و سپس از حرکت »  ـ ـ( اشاره مى کند تا بگویند »  ـِهـۡل ـۡ )  ـ

ششم



٣ــ اشاره به تشدید در بخش هاى داراى حرف مشّدد مانند: 

َحـقَّ
ـ  « آن گاه  ـ  « به سوى عالمت تشدید اشاره مى کند، دانش آموزان مى گویند »  َحـق ـَ آموزگار درحالى که از حرکت کوتاه »  ـ
آموزگار پس از کمى مکث، با توجه به حرکت حرف تشدید، به صورت ثابت یا متحرک به آن حرکت اشاره مى کند. در مورد مثال 

ـَـ« اشاره مى شود و بچه ها مى گویند »  َق  «؛ دو مثال دیگر: باال با اشاره ى ثابت به حرکت »ـ

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

مکث، از حرف » جـ  « به سوى صداى »  ى « اشاره مى شود.
به  به خوبى  امر  این  است.  ضرورى  آن  دوم  بخش  و  مشّدد  حرف  اول  بخش  به  اشاره  بین  مکث  کمى  وجود  نکته: 

دانش آموزان مى آموزد که حرف داراى تشدید در واقع دو حرف است و دو بار خوانده مى شود.
توّجه:

١ــ از دانش آموزان بخواهید که هم زمان با اشاره ی شما، بخش ها و کلمات را به صورت دسته جمعى بخوانند. ممکن است 
برخى از دانش آموزان، بخش ها را زودتر یا دیرتر از اشاره ی شما بخوانند؛ از آن ها بخواهید با اشاره بخوانند و عقب و جلو نیفتند.

به روش فوق، کلمات و عبارات را دسته جمعى مى خوانند و پس از کمى  ابتدا دانش آموزان  2ــ در آموزش لوحه ها، 
تمرین، خوب است با اشاره ى آموزگار خواندن به صورت انفرادى نیز انجام شود. پرسش انفرادى را از دانش آموزان آماده تر 

آغاز می کنیم.

چند تذّكر
در آموزش روخوانى توجه به نكات زیر ضرورى است:

بپرهیزید؛ بلكه به روش فوق كمک كنید تا خود دانش آموزان كلمات و عبارات را  1ـ آموزگار محترم! از خواندن كلمات 
روخوانى كنند.

به صورت  آن ها توسط دانش آموزان  به بخش هاى كلمات و خواندن بخش بخش  لوحه و اشاره ى صحیح  از  2ـ استفاده 
دسته جمعى و انفرادى، مهم ترین نقش را در كسب مهارت روخوانى دارد و عدم توجه كافى به انجام این امر، در كسب این مهارت 

اختالل جدى ایجاد مى كند. 
3ـ مناسب ترین شیوه براى خواندن كلمات، آن است كه دانش آموز با دیدن هر بخش از كلمه، همان بخش را بلند بخواند؛ 
یعنى الزم نیست كه دانش آموز ابتدا در ذهن خود، همه بخش هاى كلمه را مرور كند سپس تمام آن را یک جا بلند بخواند. شما با 
تأكید بر نحوه مناسب خواندن، دانش آموزان را كمک كنید تا بدون اضطراب، كلمات را به روش صحیح، شمرده و آرام بخوانند. 

سرعت خواندن بخش ها با توجه به توانایى فردى دانش آموزان و با تمرین، به تدریج افزایش مى یابد.

هفتم



4ـ دانش آموزان براى كسب مهارت روخوانى، به فرصت كافى نیاز دارند. این فرصت را با توجه به استعدادهاى متفاوت 
آن ها در اختیارشان بگذارید و انتظار نداشته باشید كه همه در یک زمان به مهارت مورد     نظر دست یابند.

5  ـ الزم نیست دانش آموزان لوحه ى درس را در یک جلسه آن قدر تكرار كنند تا همه ى آن ها بتوانند كلمات را به صورت 
روان بخوانند؛ بلكه تمرین و تكرار هر لوحه در یک جلسه به آمادگى دانش آموزان و شوق و رغبت آن ها بستگى دارد. فرصت هاى 

بعدى، مهارت آن ها را به حد   انتظار مى رساند.
6 ـ دانش آموزان را تشویق كنید كه هر روز، درس قرآن را در خانه براى والدین خود بخوانند.

7 ـ می توان دانش آموزان را از فروردین ماه به خواندن آیات و عبارات بخش قرآن در تابستان تشویق کنیم ؛ این کار به 
تعمیم مهارت روخوانی قرآن کمک می کند. 

ارزش یابى
 درس قرآن در پایه اّول و دوم ابتدایى به صورت كیفى و توصیفى است. براى آشنایى با چگونگى انجام این ارزشیابى 
به دستور العمل شماره ى 240/1790/34 به تاریخ 1383/7/25 مراجعه كنید. ضمنًا این دستورالعمل در كتاب راهنماى معلم 

آموزش قرآن پایه اول ابتدایى ُكد 53/1 در بخش پیوست ها آمده است.
اهداف مورد نظر: تا پایان سال تحصیلى از هر دانش آموز انتظار مى رود به توانایى هاى زیر دست یابد:

1ـ در جمع خوانی سوره های کتاب درسی شرکت کند.
2ـ دو سوره دل خواه كتاب را، از حفظ بخواند.

٣ـ كلمات و عبارات قرآنى را به صورت شمرده یا حداقل بخش بخش از روی کتاب درسی بخواند.
٤ـ در گفت وگوی کالسی درباره ی پیام های قرآنی مشارکت نماید و بتواند برخی مصادیق آن ها را به زبان ساده بازگو کنند.

هر دانش آموزى كه به این توانایى ها دست یابد حداكثر امتیاز را به دست آورده است. بدیهى است بیشتر دانش آموزان به 
توانایى بیش از این خواهند رسید.

توصیه ها
براى ایجاد عالقه و انس بیشتر دانش آموزان به آموزش قرآن، به نكات زیر توجه داشته باشید:

1ـ زنگ آموزش قرآن از جذابیت و شادى مناسب برخوردار بوده و از هرگونه اضطراب و دل نگرانى به دور باشد. 
2ـ از تشویق هاى زبانى و غیرزبانى مناسب بهره بگیرید.

3ـ با دعوت از اولیاى محترم به ویژه مادران عزیز دانش آموزان به مدرسه، آن ها را با اهداف و شیوه هاى آموزش قرآن و 
حداكثر اهداف مد نظر آشنا كنید، تا ایشان نیز به شیوه مناسب، همكار شما در خانه باشند.

4ـ از فرصت هاى مناسب براى انجام توصیه شوراى عالى آموزش و پرورش مبنى بر استفاده از سه تمرین ده دقیقه اى در سه روز 
هفته، عالوه بر یک ساعت آموزش قرآن، براى یادآورى، تمرین و تكرار آموخته هاى قرآنى دانش آموزان، به بهترین وجه بهره جویید.

آموزگاران ، كارشناسان محترم، والدین گرامى و دانش آموزان عزیز مى توانند 
براى هرگونه اظهارنظر و ارائه ى پیشنهاد در اصالح و تكمیل برنامه ى درسى و كتاب هاى آموزش قرآن 

با گروه قرآن به نشانى زیر تماس بگیرند.
پیشاپیش از همكارى و تالش همه ى عزیزان سپاس گزارى مى شود.
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