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 سمه تعالياب

كانمااحياالناس جميعا...((  ))...ومه احيااهف

يٌذ بزًاهِ ريشي درسي اس هَلفِ ّاي پيچيذُ، گستزدُ ٍ بسيار تأثيزگذاري است كِ بِ چزايي آفز

ٍ بيا اسيتفادُ اس اّيذام، هاتيَا ٍ      .ٍ چگًَگي آهَسش ٍ پزٍرش بِ ضكل تجَيشي ٍ كالى هيي پيزداسد  

 سياست ّاي تعلين ٍ تزبيت هي پزداسد.ييي برٍش يا سايز عٌاصز بِ ت

يٌذ بزًاهِ رييشي درسيي اسيت كيِ بيا سياسهاى دّيي هفياّين ٍ         هاتَاي تأليف ضذُ بخطي اس فزآ

عييي  ضيوي ظفين اًع يام پيذيزي      ههَضَعات )داراي هخاطباى هطخص ٍ اّذام، ساختار ٍ بزًاهِ ي 

 زاى طزاظي ضذُ است.بزاي تاقق اّذام در ابعاد هختلف هتٌاسب با ًياسّاي هتٌَع فزاگي

ارم ايي هاتَا سهيٌِ ساس دست يابي داًص آهَساى بِ صالظيت ّاي فزدي ٍ اجتواعي باضيذ  ٍاهيذ

 ي ٍاقعيت بپَضاًذ.ي ايي كَدكاى ٍ ًَجَاًاى را جاهِ ٍ آرسٍّاي هعلواى ٍ ٍالذي

 َ ليي ٍ دسيت  ٍبي ضك تاقق ايي اّذام بشرگ ٍ تعالي بخص ًياسهٌذ ّوزاّي ٍ هساعذت هسي

ّوكياراى سياسهاى پيشٍّص ٍ بزًاهيِ رييشي       ٍهيَلفيي   ،اًذركاراى در ساسهاى آهَسش ٍ پزٍرش استثٌايي

ن اس ّوِ عشيشاى كِ تيالش بسييار سييادي را در هزاظيل گًَياگَى      ًآهَسضي است. لذا بزخَد السم هي دا

ًظيزات ٍ   ٌتظيز هصويواًِ تطكز ٍ قذرداًي ًواين. در ضيوي   ،چاپ اًجام دادُ اًذ ٍتأليف ٍ آهادُ ساسي 

 .ن بَديّ اپيطٌْادّاي ارسًذُ صاظباى اًذيطِ ٍ تجزبِ در جْت ارتقاء كيفيت بزًاهِ ّا خَ

 ٍهاتَفيقٌااالبا...العشيشالاكين                                                                         

 دكتر انمدار عبدالهيان
 ورش ا�يي شوورمعاون وزري و رئيس سازمان آموزش  و رپ
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بسم الّلّه الّرحمن الّرحيمپيش گفتار

ساختار كتاب 
ايفا می كند .  تأمين اهداف آموزش و پرورش  از مواد آموزشی است و نقش مهّمی در  كتاب درسی يكی 

سازماندهی محتوا بر اساس ساختار موضوعی است . 
1- با توجه به اينکه بخشی از قواعد مربوط به روخوانی قرآن در پايه های قبل آموزش داده شده و ادامه آن در 
محتوای دروس پيش حرفه ای ارائه شده است ، در نتيجه، در جهت حفظ توالی آموزش، در پايه ششم ابتدايی 

فقط آموزش روخوانی سوره های قرآن مّدنظر است.
های            توانايی  با  متناسب  ها  آن  خواندن  که  است  شده  انتخاب  قرآن  از  کوتاهی  های  سوره  کتاب  اين  در   -2

دانش آموزان است. 
3- در طراحی و تدوين تمرين ها سعی بر آن بوده که دانش آموزان عالوه بر تمرين های انفرادی،در فّعالّيت های 
گروهی نيز شرکت کنند.فّعالّيت ها در قالب » آمادگی برای خواندن سوره « ، » کلمه خوانی « و » جداخوانی و 

تکميل کلمه « طراحی شده است. 
ارائه شده که مورد   » باغ دين  از  » گلی  با عنوان  پايان هر درس قسمتی  تر در  بيش  ارائه اطالعات  برای   -4

ارزشيابی قرار نمی گيرد. 
5- استفاده از شعرهای مرتبط با اهداف کتاب در شروع هر درس به دليل ايجاد فضايی با نشاط، ايجاد انگيزه و 

هم چنين به عنوان يک فّعالّيت گروهی در نظر گرفته شده است و نيازی به حفظ کردن آن ها نمی باشد. 
6- دروس ارائه شده که شامل خواندن سوره ها می باشد صرفًا جهت روخوانی بوده و نيازی به حفظ کردن 

ندارند. 

ویژگی فّعالّيت ها و تمرین های کتاب » آموزش قرآن «
- شعرخوانی: اين فّعالّيت با هدف ايجاد انگيزه بوده و معّلم می تواند آن را به صورت فردی و گروهی در کالس 

اجرا کند. 
ــ آمادگی برای خواندن سوره: در قسمت اول خواندن کلمات با استفاده از نوار يا لوح فشرده صورت می گيرد 



) در صورتی که نوار در دسترس نباشد می توانيم از قبل، کلمات مورد نظر را ضبط کرده و در کالس از آن 
استفاده کنيم(. در مرحله بعد کلمات داخل جدول بدون استفاده از نوار توسط معّلم و دانش آموز، ابتدا به 
صورت جداخوانی و سپس کل کلمه خوانده می شود.در مرحله آخر دانش آموز بايد بتواند کلمات را به تنهايی 
جداخوانی کرده و در آخر کل کلمه را به صورت مستقل بخواند.مراحل فّعالّيت های آمادگی برای خواندن 

سوره به شرح زير می باشد:
ــ به جداخوانی و خواندن کلمات گوش دهيد.

 ــ کلمات را همراه با آموزگار تکرار کنيد.
ــ اکنون کلمات را به تنهايی جداخوانی کرده و کلمه را به صورت کامل بخوانيد.

ــ گلی از باغ دين: اين فّعالّيت صرفًا جهت افزايش آگاهی دانش آموزان بوده و با استناد به آيات و رواياتی 
از پيامبر گرامی اسالم )ص( و ائمه معصومين )ع(، نکات آموزنده اخالقی دينی را به فراگيران ارائه می نمايد.

ــ تمرين 1 : در اين تمرين دانش آموز بايد کلمات داده شده را به صورت مستقل بخواند. 
ــ تمرين 2 : هدف اين فّعالّيت مرور قواعد قرآنی شامل ساکن،  تشديد، تنوين و والی ارائه شده است. دانش آموز 
ابتدا جداخوانی کلمات را انجام داده و سپس کلمه ی کامل شده را در محل مخصوص يادداشت می نمايد. در 
اين تمرين معّلم بايد نظارت مستقيم بر صحيح بودن نگارش کلمات داشته باشد و در صورت لزوم قاعده مربوط را 

آموزش دهد.

نحوه ارزشيابی دروس کتاب  » آموزش قرآن «
ــ در رابطه با ارزشيابی دروس قرآنی، »آمادگی برای خواندن سوره ها « ) جدا خوانی کلمات ( و » تمرين 2 « 

هر درس دارای ارزشيابی مستمرند.
ــ  » روخوانی سوره ها « و » تمرين 1 « هر درس، دارای ارزشيابی مستمر و پايانی هستند. 
ــ فّعالّيت های » شعر خوانی « و » گلی از باغ دين « برای مطالعه بوده و ازشيابی نمی گردند.

ــ سوره ها صرفًا جهت روخوانی بوده و نبايد حفظ شوند . 
ــ کلمات معنی شده در انتهای اشعار جهت درک مطلب بوده و مورد ارزشيابی قرار نمی گيرند . 


