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پیشگفتار
السالم فرمودند:
امیرالمؤمنین امام علی علیه ّ

حق 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 توفىق براى شما خانواده ی محترم ،بسىار خوش حال و خرسندىم که فرزند پاک و دلبندتان به
مدرسه مى آىد و توفىق دارد عالوه بر خواندن کتاب هاى فارسى ،رىاضى و علوم ،با  کتاب خدا ىعنى قرآن نىز آشنا شود و از آغاز
ورود به مدرسه ،کتاب خدا را بشناسد ،با آن انس بگىرد ،کم کم آن را بخواند ،سخن و پىام خدا را درک کند و تا پاىان عمر از
سرچشمه ی ُزالل و بى زوال آن بهره گىرد و با عمل به دستورات الهى بتواند اخالق و رفتارى قرآنى پىدا کند.
در پایه ی اول دبستان نوآموزان خواندن و نوشتن خطّ فارسى را توسط آموزگاران با تجربه و دلسوز مى آموزند و به دلىل
همبستگى کاملى که بىن حروف و حرکات زبان قرآن و زبان فارسى وجود دارد ،بدون هىچ آموزش جدىدى ،مى توانند بسىارى از
   ـــ  » را خوانده باشد ،به راحتى مى تواند
عبارات و آىات قرآن را بخوانند؛ مثال ً اگر نوآموزى حروف « ک  ،ت  ،ب » و حرکت « َ
ـب » را بخواند؛ در نتىجه آموزش فارسى موجب فراهم آمدن زمىنه ی مناسب براى ىادگىرى روخوانى قرآن
کلمه ی قرآنى « کَ َـت َ
شده و آموزش قرآن نىز سبب تقوىت خواندن و نوشتن فارسى مى شود.
براى آشناىى و انس بىشتر با قرآن ،نوآموزان عالوه بر آموزش روخوانى ،صوت زىباى 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 باألخره از شنىدن داستان هاى زىبا
و پر معناى قرآن لذت مى برند.

انتظار ما از شما اولىاى گرامى

1ـ کودک عزىزمان باىد با تشوىق ها و راهنماىى هاى الزم و به موقع ،سادگى ىادگىرى قرآن را احساس کند و با کسب
موفقىت در اىن راه نسبت به ىادگىرى قرآن هرچه بىشتر عالقه مند شود .او باىد احترام به قرآن و کوشش در راه آشناىى با آن را
از ما بىاموزد .او باىد با مشاهده اخالق و رفتار ما درک کند که چگونه همه سعى دارىم آن گونه باشىم که خدا دوست دارد .او
باىد عالقه به قرآن ،محبت ،مهربانى ،اخالق و رفتار اسالمى را عمال ً از بزرگ ترها بىاموزد.
2ـ ما بهترىن الگو براى فرزندانمان هستىم .اگر مى خواهىم آن ها با قرآن کرىم مأنوس شوند باىد خودمان قرآن بخوانىم .سعى
کنىم تواناىى و ارتباط خود با قرآن کرىم را حداقل تا دستىابى به سواد قرآنى ارتقا بخشىم .کسى داراى سواد قرآنى است که مى تواند
قرآن را بخواند ،معناى عبارات و آىات ساده و پرکاربرد آن را بفهمد و عالقه دارد به صورت مستمر و روزانه مقدارى قرآن بخواند.
براى آشناىى بىشتر با سواد قرآنى مى توانىد به ساىت گروه قرآن دفتر برنامه رىزى و تألىف کتب درسى مراجعه کنىد.

اول

3ـ ىادگىرى تمام قسمت هاى کتاب ،در کالس و با تالش ِ
خود نوآموزان انجام مى شود ،ولى خوب است در صورتى که
کودک شما عالقه نشان مى دهد ،گاهى از او بخواهىد 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 کتاب گویا بخواند .شما نىز به هر مىزانى که ىادگرفته است ،او
را تشوىق کنىد و مىزان خاصى از ىادگىرى را بر او تحمىل نکنىد .تمرىن در خانه ،به تواناىى کودکتان مى افزاىد و باعث مى شود
تا شرم حضور کودکانه اش از بىن برود و به تدرىج آمادگى پىدا کرده و با جرئت در حضور جمع ،قرآن را به زىباىى بخواند.
در صورتى که کودک شما به شنىدن و ىادگىرى سورههاى قرآن عالقه نشان مىدهد و در خانه دستگاه پخش صوت(رایانه،تلفن
همراه ،ضبط صوت و  )...موجود است ،میتوانید با تهیه کتاب گویا (فایل صوتی کتاب) ویژه دانشآموز  ،از شبکه ملی مدارس
(رشد) به نشانی  roshd.irیا لوح فشرده موجود در کتابخانه مدرسه ،او را در ىادگىرى کامل تر اىن سوره ها ىارى کنىد.
4ـ در زمان مناسب از کودکتان بخواهىد آنچه را در کالس قرآن آموخته،در خانه برای شما بازگو کند ،داستان تصاوىر هر
درس را براى شما تعرىف کند و شما نىز با گفتن « آفرىن » و گاهى با دادن هدىه اى او را تشوىق کنىد .بدانىد که حتى تشوىق هاى
ِ
زبانى شما هىچ گاه از ىاد و خاطره کودک نمى رود و زمىنه رسىدن به توفىقات بىشتر را براى او فراهم مى آورد .این کار بر مهارت

سخن گفتن کودک و بر عالقه ی او به آموختن قرآن مى افزاىد و او را با آداب و پىام هاى قرآن بىشتر آشنا و مأنوس مى کند.
  5ـ ازکودکتان بخواهىد کلمات و عبارات قرآنى هر درس را براى شما بخواند .نوآموزان براساس سواد فارسى مى توانند
کلمات قرآن را بخوانند .در کالس هم ،معلم اىن کلمات و عبارات را نمى خواند بلکه با نشان دادن بخش هاِ ،
خود اىشان کلمات را
مى خوانند .بنا براىن شما به هىچ وجه کلمات را براى او نخوانىد ،تا مبادا به تقلىد از شما بازگو کند .اگر کودک شما در خواندن
کلمات اشتباهى داشت از او بخواهىد 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 چىزى را خود درىابد و کشف کند ،بهتر از اىن است که در عرض دو دقىقه دىگران به
او بگوىند.
  6ـ در صورتى که شما با آموزش روخوانى قرآن آشناىى دارىد ،در اىن آموزش از ِ
کتاب درسى پىشى نگىرىد و هىچ
قاعده اى را عالوه بر آنچه در کتاب آمده است به کودک خود نىاموزىد .به   ىارى خداوند ،اىن آموزش در پاىه هاى بعد با نظم
خاصى کامل تر مى شود.
  7ـ آموزگار کودک شما بسىار خوش حال خواهد شد که تجارب و اطالعات خود را براى توفىق هرچه بىشتر کودکتان
با کمال افتخار در اختىار شما قرار دهد.
  8ـ زیر برخی کلمات قرآنی آشنا که در فارسی نیز استفاده می شوند خط کشیده شده است .در یادگیری معنای این کلمات
به دانش آموزان کمک کنید.
به امىد آن که فرزند شما ،در آىنده انسانى بزرگ ،با اىمان ،بنده خالص خدا ،خدمتگزار خلق او و باقىات صالحات براى
همه ما باشد.

دوم

٭٭٭

پىامبر اعظم ص ّلى ال ّلٰه علىه و آله فرمودند:

ـه
ـم الـق َ
ُرآن َو َعـ َّل َ
ىـر ُکم َمن َتـ َعـ َّل َ
ـم و
خَ ُ

بهترىن شما کسى است که قرآن را فراگىرد و به دىگران بىاموزد.
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همکار و مع ّلم گرامى

با اهداى سالم و آرزوى توفىق و سالمتى براى شما همکار محترم ،به منظور موفقىت هرچه بىشتر در آموزش قرآن ،توجه
شما را به برخى نکات مهم جلب مى نماىىم .هرچند تفصىل اىن مطالب در کتاب راهنماى معلم ارائه مى شود ،ولى بىان مختصر
اىن نکات ،مفىد است.
پىش از انجام هر کارى ،بر خدا توکل کنىد و به لطف و رحمت او امىدوار باشىد و بدانىد هرکس در   راه خدا تالش کند،
خدا او را راهنماىى مى کند و همواره پشتىبان نىکوکاران است.
ِ
ِ
ِ
سورهی عنکبوت ،آىه ی 69
نىن
جاهـدوا فىـنا ل َ َـنهـدىَـ َّن ُ
ـذىـن َ
ـم َـع ُ
ـهم ُسـبُــلَـنا َو ا َّن الـل َّٰـه ل َ َ
الـمحس َ
َو ال َّ َ
ِ
نىازمند داشتن برنامه در انجام آن است .مهم ترىن مسائل مربوط به آموزش اىن کتاب در بخش هاى زىر
توفىق در هر کارى
تقدىم مى شود .توجه و عمل به اىن امور ضامن موفقىت بىشتر شماست.

اهمىت توجه به حىطه ی عاطفى

ِ
روانى کودکان،
پىش از بىان خالصه ی روش تدرىس ،ىادآورى اىن نکته ضرورى است که با توجه به وىژگى هاى
آموزش قرآن در دورهی ابتداىى ــ به وىژه در پاىه ى اول ــ بر حىطه ى عاطفى بىش از دو حىطه ى مهارت و دانش تأکىد مى شود.
آموزش قرآن باىد از چنان فضاى جذّ اب ،شاد و آرامش بخشى برخوردار باشد که دانش آموزان مشتاقانه منتظر زنگ قرآن باشند.
براى فراهم آوردن چنىن شراىطى ،شما همکار دلسوز ضمن بهره گىرى از همه ى تجارب و عالقهی خود به آموزش دانش آموزان،
باىد چند نکته را کامال ً رعاىت کنىد:
1ـ سهل و آسان جلوه دادن فراىند ىادگىرى
2ـ بهره گىرى فراوان از تشوىق هاى کالمى و غىر کالمى
   3ـ پرهىز از سخت گىرى و توجه داشتن به تفاوت هاى فردى دانش آموزان در دستىابى به اهداف مورد انتظار
4ـ جذّ اب و ّفعال کردن آموزش به شىوه هاىی؛ مانند :قصه گوىى ،مسابقات گروهى ،مشارکت دادن آن ها در فراىند آموزش

فعالىت هاى پىش از تدرىس

1ـ مطالعه ی مجدد کتاب راهنماى معلم و درس مربوط از کتاب دانش آموز
2ـ پىش بىنى اهداف خاص هر درس که باىد هنگام تدرىس مورد تأکىد بىشترى قرار گىرد.
3ـ آماده کردن لوحه هاى درس و نصب آن ها در مکان مناسب
4ـ آماده کردن دستگاه پخش   صوت و اطمىنان ىافتن از سالمت آن
 5ـ همراه داشتن کتاب گویای آموزش قرآن اول دبستان و مشخص کردن محل سورهی مورد   نظر در کتابگویا پىش از ورود به کالس

سوم

محتوا و روش تدریس

(طی  2جلسه در هفته) آموزش داده
کتاب آموزش قرآن پایه ی ّاول ابتدایی دارای  ٧درس است که هر درس در  8جلسه ّ
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 د ّقت 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 مورد نظر 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 کتاب گویا (قرائت الگو) 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 ِ
کردن فایل صوتی قرائت سوره ،آیات آن را
از روی لوحه نشان دهید تا دانش آموزان با نگاه به آن ها و پس از ِ
فرمان کتاب گویا به صورت دسته جمعی ،همراه کتاب گویا بخوانند.
ضمناً می توان حفظ برخی سوره ها را به دانش آموزانی که به این کار ذوق و عالقه نشان می دهند ،توصیه کرد.
٣ـ شعر و سرود :در کتاب قرآن ّاول ابتدایی اشعاری درباره ی موضوع درس و یا درباره ی مفاهیم مربوط به سوره ها وجود
تنوع در آموزش قرآن ،به آشنایی اجمالی دانش آموزان با موضوعات درس و مفاهیم سوره های کتاب نیز
دارد که عالوه بر جذّ ابیت و ّ
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 اُنس دانش آموزان با مفاهیم ارزنده ی تربیتی و اخالقی قرآن کریم ،پیام های قرآنی
است .پیام های قرآنی درس عالوه بر اینکه یادگیری قرآن را معنادار می کند بهترین فرصت برای مشارکت دانش آموزان در فرایند
یاددهی ــ یادگیری است .هدف از ارائه ی پیام های قرآنی ،کسب مهارت تفکّر در آیات قرآن کریم است.
آموزگار گرامی پیام هر درس را از کتاب گویا 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 یکدیگر
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.
همچنین 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.
فعالیت ها :به منظور عالقه ی بیشتر دانش آموزان به قرآن و فراهم آوردن زمینه ی درک و فهم تدریجی نسبت به موضوع هر
٥ـ ّ
درسّ ،فعالیت هایی مانند رنگ آمیزی ،نقّاشی ،داستان گویی درباره ی تصاویر و… درنظر گرفته شده است .مناسب است این ّفعالیت ها
حتماً در کالس و زیرنظر معلّم گرامی انجام شود.
در ضمن پس از درس چهارم و درس هفتم جهت یادآوری و تثبیت بیشتر مطالب دروسّ ،فعالیت هایی به عنوان یادآوری درنظر
توسط دانش آموزان و با هدایت معلّم گرامی در کالس انجام می شود.
گرفته شده است که در یک جلسه ی کامل ّ
 ٦ـ 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 یکدیگر و با راهنمایی آموزگار ،به زبان کودکانه تعریف می کنند .نوع دوم ،تصاویر مربوط به داستان های قرآنی است ،مانند
توجه به توضیحات ِ
کتاب راهنمای معلّم به صورت جذّ اب برای
السالم .آموزگار این گونه داستان ها را با ّ
کودکی حضرت موسی علیه ّ
دانش آموزان تعریف می کند.

چهارم

٧ـ روخوانی کلمات و عبارات قرآنی :آموزش روخوانی از هفته ی چهارم آذرماه 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.
توجه به شرایط کالس و میزان توانایی دانش آموزان ،از دانش آموزان بخواهید که لوحه را با اشاره ی صحیح معلّم
ب ـ با ّ
به بخش های کلمات ،به طور دسته جمعی بخوانند .آن گاه از هر دانش آموز بخواهید که هرکدام یک کلمه از لوحه را به صورت
انفرادی بخواند.
توجه به میزان وقت باقی مانده ،هریک از دانش آموزان چند کلمه یا یک عبارت قرآنی را از روی کتاب خود به صورت
ج ـ با ّ
انفرادی و با صدای بلند برای کالس می خوانند و سایر دانش آموزان از روی کتاب خود ،خط می برند.
٭٭٭

نحوه ى اشاره به بخش هاى کلمات

اشاره ى صحىح به حروف و حرکات ،از مهم ترىن گام هاى ّاولىه در آموزش روخوانى قرآن است .اىن امر منجر به
توسط دانش آموزان مى شود .کسب اىن
بازشناسى حروف و حرکات و د ّقت در صحىح خواندن آن ها و ترکىب بخش هاى کلمات ّ
مهارت در 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؛ درغیر این صورت ح ّتى در سال هاى باالتر نىز باىد اىن مرحله از آموزش با د ّقت
انجام شود.
اشاره به حروف و حرکات ،معموال ً به کمک خط بر ىا وسىله اى مانند خط کش انجام مى شود .از آنجا که هنگام اشاره کردن،
متحرک ،روش صحىح اشاره در دو بخش زىر توضىح داده مى شود.
دست ىا ثابت است و ىا ّ
الف ــ اشاره ى ثابت :در اىن نوع اشاره ،نشانگر به طور ثابت روی هر بخش قرار می گیرد .اىن شکل از اشاره در
موارد زىر انجام مى شود.
  ــــِ ُـــ  » مانند:
1ــ اشاره ثابت به بخش هاى داراى حرکات « َ

ُخ ِـل َـق
  ـــ  » اشاره مى کند تا دانش آموزان همه با هم بگوىند «   ُخـ  » ممکن است
آموزگار با خط بر ىا وسىله ى مشابه آن ،به حرکت « ُ
در ىکى دو بار ّاول ،برخى از دانش آموزان به جاى اىن که بگوىند «   ُخـ   » بگوىند «   ُا  » .به آن ها تذکّر مى دهىم هر حرکت را با حرف
آن بخوانند .سپس با کمى مکث به حرکت «  ــِـ  » اشاره مى کنىم تا دانش آموزان بگوىند « ِ  لـ  » آن گاه به حرکت «  ــَـ  » اشاره مى شود
تا آن ها بگوىند « َ  ق  ».

پنجم

2ــ اشاره به تنوىن ( ٍ
  ـــ  » ىا « ٍ  ـــ  » ىا «  ــٌـ  »
  ـــ ـــ ــٌـ  ) :مانند اشاره به حرکات کوتاه است؛ ىعنى دست به طور ثابت و به « ً
ً
اشاره مى کند ،مانند:

َح َـر ًجا

َا َح ٍـد

َول َ ٌـد

   ـــ  » بعدی اشاره مى کند تا
در کلمه ى « َ
  ـــ  » اشاره مى کند تا دانش آموزان بگوىند « َحـ » ،سپس به « َ
  ح َـر ًجا  » آموزگار به « َ
  جـن  » .همچنىن در کلمه ى «   َا َح ٍـد  » آموزگار به «  ــٍ ـ  »
  ـــ  » اشاره مى کند تا دانش آموزان بگوىند « َ
دانش آموزان بگوىند « َ  ر  » آن گاه به « ً
اشاره مى کند تا دانش آموزان بگوىند « ِ  دن  » و در کلمه ى « َ  ول َ ٌـد  » نىز آموزگار به «  ـــ  » اشاره مى کند تا دانش آموزان بگوىند  ُ « :دن  ».
ٌ
تذکّر :فلش هایی که در این کلمات کشیده شده نشان دهنده ى اشاره به حرکات است ،نه رسم کردن آنها.
متحرک :در اىن نوع اشاره ،دست روی هر بخش حرکت مى کند .اىن شکل از اشاره در موارد زىر
ب ــ اشاره ى
ّ
انجام می شود.
1ــ اشاره از حرف به سوى حرکات بلند در بخش هاى داراى حرکات « ا ـ ی ـ یـ ـ و» مانند:

نوحىـها
آموزگار درحالى که به کمک خط بر ،از حرف «  نـ  » به صداى «  و » اشاره مى کند ،دانش آموزان مى گوىند « نو» آن گاه از
حرف «حـ» به صداى «  ىـ   » اشاره شده و آن ها مى گوىند «  حىـ  » و باألخره از حرف «  هـ  » به «  ا  » اشاره مى شود تا بگوىند «  ها  ».
توجه دارىد که فلش ها فقط مسىر حرکت دست را نشان مى دهند ،نه اىن که رسم شوند.
ّ
2ــ اشاره از حرکت کوتاه به حرف ساکن؛ مانند:

َا ِ
لـهم
مـه ُ
  ـــ  » به حرف میم اشاره مى کند تا دانش آموزان بگوىند «   َامـ  » ،آن گاه از صداى « ِ  ـــ  » به حرف الم
آموزگار از حرکت « َ
ِ
  ـهم».
  ـــ  » به حرف میم اشاره مى کند تا بگوىند « ُ
اشاره مى کند تا بگوىند «  ـهلـ  » سپس از حرکت « ُ
مشدد مانند:
3ــ اشاره به تشدىد در بخش هاى داراى حرف ّ

َح َّـق
ششم

  حـق» آن گاه پس از کمى مکث ،به حرکت « َــ »
  ـــ  » به تشدىد اشاره مى کند ،دانش آموزان مى گوىند « َ
آموزگار از حرکت « َ
«ق» .دو مثال دىگر:
روی تشدىد ،به صورت ثابت اشاره مى کند و دانش آموزان می خوانند َ

ـجـى
ن ُ َـن ّ

ـمـا
لَ ّ

  ـــ  » به تشدىد و پس از کمى مکث از «  مـ  » به «  ـا  » اشاره مى کند .در کلمه ى دوم نىز،
آموزگار در کلمه ى «  ل َ ّما » ابتدا از « َ
  ـــ  » به تشدىد ،آن گاه پس از کمى مکث ،از « جـ  » به صداى «  ى » اشاره مى کند.
ابتدا به « ُ
  ـــ » ،سپس از « َ
مشدد و بخش دوم آن ضرورى است .اىن کار به دانش آموزان
نکته :وجود کمى مکث بىن اشاره به بخش ّاول حرف ّ
مى آموزد که حرف داراى تشدىد در واقع دو حرف است و دو بار خوانده مى شود.
توجه:
ّ
1ــ از دانش آموزان بخواهىد 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 ىا دىرتر از اشاره ی شما بخوانند؛ از آن ها بخواهىد با اشاره بخوانند و عقب و جلو نىفتند.
2ــ در آموزش لوحهها ،ابتدا دانشآموزان به روش فوق ،بخشها و کلمات را دستهجمعى مىخوانند سپس بهصورت
انفرادى .پرسش انفرادى را از دانشآموزان آمادهتر آغاز میکنىم.

چند تذكّر

در آموزش روخوانى توجه به نكات زىر ضرورى است:
1ـ آموزگار محترم! از خواندن كلمات بپرهىزىد؛ بلكه به روش فوق كمک كنىد تا خود دانش آموزان كلمات و عبارات را
روخوانى كنند.
توسط دانش آموزان به صورت
2ـ استفاده از لوحه و اشاره ى صحىح به بخش هاى كلمات و خواندن بخش بخش آن ها ّ
توجه كافى به انجام اىن امر ،در كسب اىن مهارت
دسته جمعى و انفرادى ،مهم ترىن نقش را در كسب مهارت روخوانى دارد و عدم ّ
جدى اىجاد مى كند.
اختالل ّ
3ـ مناسب ترىن شىوه براى خواندن كلمات ،آن است كه دانش آموز با دىدن هر بخش از كلمه ،همان بخش را بلند بخواند؛
ىعنى الزم نىست كه دانش آموز ابتدا در ذهن خود ،همه بخش هاى كلمه را مرور كند سپس تمام آن را ىک جا بلند بخواند .شما با
تأكىد بر نحوه ی مناسب خواندن ،به دانش آموزان كمک كنىد تا بدون اضطراب ،كلمات را به روش صحىح ،شمرده و آرام بخوانند.
توجه به تواناىى فردى دانش آموزان و با تمرىن ،به تدرىج افزاىش مى ىابد.
مهارت خواندن بخش ها با ّ
توجه به استعدادهاى متفاوت
4ـ دانش آموزان براى كسب مهارت روخوانى ،به فرصت كافى نىاز دارند .اىن فرصت را با ّ
آن ها در اختىارشان بگذارىد و انتظار نداشته باشىد كه همه در ىک زمان به مهارت مورد     نظر دست ىابند.
  5ـ الزم نىست دانش آموزان لوحه ى درس را در ىک جلسه آن قدر تكرار كنند تا همه ى آن ها بتوانند كلمات را به صورت
روان بخوانند؛ بلكه تمرىن و تكرار هر لوحه در ىک جلسه به آمادگى دانش آموزان و شوق و رغبت آن ها بستگى دارد .فرصت هاى
حد   مورد انتظار مى رساند.
بعدى ،مهارت آن ها را به ّ
 6ـ دانش آموزان را تشوىق كنىد كه هر روز ،درس قرآن را در خانه براى والدىن خود بخوانند.
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7ـ می توان دانش آموزان را از فروردین ماه به خواندن آیات و عبارات بخش قرآن در تابستان تشویق کرد ؛ این کار به تعمیم
مهارت روخوانی قرآن کمک میکند.
 ٨ـ زیر برخی کلمات قرآنی آشنا که در فارسی نیز استفاده می شوند خط کشیده شده است .درضمن تدریس ،به معنای
آن ها اشاره شود.
تذکّر :حفظ این کلمات و ترجمه ها الزامی نیست.

ارزشىابى

درس قرآن در دورهی ابتداىى به صورت كىفى ـ توصىفى است .براى آشناىى با چگونگى انجام اىن ارزشىابى به دستور العمل
شماره ى  240/1790/34به تارىخ  1383/7/25مراجعه كنىد .ضمن ًا اىن دستورالعمل در كتاب راهنماى معلّم آموزش قرآن پاىه
ّاول ابتداىى كُ د  53/1در بخش پىوست ها نیز آمده است.
اهم اهداف مورد نظر :از هر دانش آموز در پایان سال تحصیلی انتظار مى رود به تواناىى هاى زىر دست ىابد:
1ـ در جمع خوانی سوره های کتاب درسی شرکت کند.
2ـ دو سوره ی دلخواه كتاب را از حفظ بخواند.
٣ـ كلمات و عبارات قرآنى را به صورت صحیح و بخش بخش از روی کتاب درسی بخواند.
٤ـ در گفتوگوی کالسی دربارهی پیامهای قرآنی مشارکت نماید و بتواند برخی مصادیق آنها را به زبان ساده بازگو کند.
حداكثر امتىاز را به دست آورده است .بدىهى است بىشتر دانش آموزان
هر دانش آموزى كه به اىن تواناىى ها دست ىابدّ ،
به تواناىى بىش از اىن خواهند رسىد.

توصىه ها

توجه داشته باشىد:
براى اىجاد عالقه و انس بىشتر دانش آموزان به آموزش قرآن ،به نكات زىر ّ
1ـ زنگ آموزش قرآن از جذّ ابىت و شادى مناسب برخوردار بوده و از هرگونه اضطراب و دل نگرانى به دور باشد.
2ـ از تشوىق هاى زبانى و غىرزبانى مناسب بهره بگىرىد.
3ـ با دعوت اولىاى محترم دانش آموزان به مدرسه ،آن ها را با اهداف و شىوه هاى آموزش قرآن آشنا كنىد تا اىشان نىز به
شىوه ی مناسب ،همكار شما در خانه باشند.
4ـ از فرصت هاى مناسب براى انجام توصىه ی شوراى عالى آموزش و پرورش مبنى بر استفاده از سه تمرىن ده دقىقه اى در سه
روز هفته ،عالوه بر ىک ساعت آموزش قرآن ،براى ىادآورى ،تمرىن و تكرار آموخته هاى قرآنى دانش آموزان ،به بهترىن وجه بهره جوىىد.
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 سپاسگزارى مى شود.
http://quran-dept.talif.sch.ir
وب گاه (سایت)
quran-dept@talif.sch.ir
پیام نگار (ایمیل)
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