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 با سمه تعالی
                                                                                                                                      

 « 1فرم شماره : »  

 «عالی ویژه ارتقاء رتبه شغلی » فرم خالصه اطالعات مربوط به كارمندان و مستندسازي 

 
 نام خانوادگي :                                             نام :

 و قرآندبیر دینی رشته  شغلي :                                   نام پدر :

 شماره پرسنلي :                   كد ملي :

 دبیریپست سازماني : 

 ماه   و سال    سوابق تجربه قابل قبول ) روز / ماه / سال ( :     ماه  و  سال  :سابقه خدمت قابل قبول ) روز / ماه / سال ( 

   «:شهر / شهرستان » حوزه محل خدمت.........  استان. محل جغرافيايي خدمت : آموزش و پرورش  1

 «اطالعات پرسنلي 202بر اساس فرم » .  سوابق تجربي كارمند :  2
 دوره تصدي عنوان پست سازماني رشته شغلي رديف دوره تصدي  عنوان پست سازماني رشته شغلي رديف

1    7    

2    8    

3    9    

4    10    

2    11    

6    12    

 امتياز    . ميانگين امتياز مكتسبه طول دوره ارزشيابي كارمند :     3 

 « ساعت 051:  عالی». عناوين دوره هاي آموزشي مرتبط با شغل :  4

 ساعت  عنوان دوره  رديف ساعت  عنوان دوره  رديف

1   7   

2   8   

3   9   

4   10   

2   11   

6   12   
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 ساعت  * جمع ساعت دوره هاي آموزشي :

 امضاء رييس امور اداري و تشكيالت استان : ............   .  مهر و امضاء مدير كل آموزش و پرورش استان :.....................   . 5

 

  

 «2فرم شماره : »                                      «عالی  ویژه ارتقاء رتبه شغلی »                                 

 «كارمند محترم لطفاً در خصوص هر يك از قسمتهاي زير  چند سطر توضيح دهيد » * مستند سازي تجربيات 
 مقدمه : ارائه توضيح كلي در خصوص حوزه فعاليت كارمند : 

 . ارزشيابي عمومي : 1
 نقاط قوت در زمينه وظايف و مسئوليت هاي شغلي :  -

 های فعال و جذاب در تدریساستفاده از شیوه ب :        سروقت حاضر شدن در کالسالف : 

  روش مشارکتیاستفاده از د :                 داشتن طرح درس منظمج : 

 نقاط ضعف در زمينه وظايف و مسئوليت هاي شغلي : -

 تمکانات کم آموزشیالف :
 ب :  

 ............................................................................................................................... د :                                               :ج 
 . اقدامات خاصي كه در طول خدمت صورت گرفته و به نتيجه رسيده است .  2

 نقاط ضعف آنها توجه به نقاط قوت و ضعف دانش اموزان در یادگیری و تالش جهت تقویت
 . بيان نكات ويژه و كليدي حاصل تجربيات كارمند كه منجر به بهبود وضع در حوزه كاري شده است .  3

 بررسی علت کسالت آور بودن درس دینی و عربی برای دانش اموزان و تالش جهت رفع آن
 . برنامه خاص براي آينده ناشي از تجربيات گذشته . 4

 جدید و بکاربردن آنها در کالسمطالعه روش های تدریس 
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 هوالرزاق

 «ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی» 

 استان اداره كل آموزش و پرورش 

   :  شماره ملي                                     :كد پرسنلي

   :  نام خانوادگي                                              :  نام

  یدبیر:   عنوان پست سازماني                                         :    رشته شغلي

                                  خبره     :                رتبه قبلي و تاريخ اجراء 
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  عالی              رتبه جديد و تاريخ اجراء   :

 

 عنوان مستندات تجربیات مدون :

 قرآن دوره متوسطه اولتجربیات تدریس دینی و 

 

 

 فهرست مطالب

 9 ........................................................................................................................ مقدمه

 00 ........................................................................................................... : یدیکل کلمات

 00 ............................................................................................... : یدیکل میمفاه فیتعار

 00 .................................................................................................. تدريس روشهای تعريف

 01 ............................................................................................................ ست؟یچ تجربه
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 01 ............................................................................................................ شنهادیپ فيتعر

 01 ..................................................................... : یعرب و ینيد ریدب عنوان به بنده  فيوظا طهیح

 05 .............................................................................................................. اتیتجرب انیب

 01 ................................. یزندگ یضرور و روز ليمسا با ینيد درس ساختن مرتبط:  آن نییتب و 0 تجربه

 01 ........................................................................................................ : کي تجربه نییتب

 01 ......................................................................فهم قابل و روشن یها مثال از استفاده:  1 تجربه

 01 .................................................... :سقراطی پاسخ و پرسش روش روش از بنده استفاده:   3 تجربه

 01 ......................................................................................... :گروهی علمی فعالیت:  4تجربه

 01 ........................................................................................................... : 4 تجربه نییتب

 01 ....................................................................................... :چهره به چهره آموزش:  5 تجربه

 01 ................................................ :تحلیل و حكمت از گیری بهره و تحمیل و تحكّم از پرهیز:  1 تجربه

 09 ........................................................................ : قرآن و ینيد سيتدر در بنده اتیتجرب نییتب

 09 ................................................................................. : قران و ینيد ریدب عنوان به بنده نقش

 11 ................................................................... : داشت قرار بنده نظر مد مورد نيا در که ینكات اما

 11 ...................................................................... : مناسب سيتدر یها روش یریبكارگ و انتخاب
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 11 ........................................................................ بنده اتیتجرب حاصل یدیکل و ژهيو نكات انیب

 11 .......... قرآن و ینيد درس کالس در آموزان دانش و معلم یخستگ از یریجلوگ و درس کالس تیجذاب - 0

 30 ................................................................ اول متوسطه ی دوره در قران آموزش کلی اهداف - 1

 31 ................................................................................... هشتم ی پايه در قرآن آموزش اهداف

 31 ................................................................................................ هشتم قرآن سيتدر روش

 31 ....................................................................................................... :قران سيتدر روش

 41 ........................................................................... : خانه در کار و کالس از خارج یها تیفعال

 40 ....................................................... ( اتیتجرب حاصل) قرآن تحصیلی پیشرفت از يابی ارزش روش

 40 .............................................................................................. مستمر يابی ارزش و پرسش

 41 .................................................................................. :کالس از خارج های فعالیت يابی ارزش

 53 .................................................................................... اتیتجرب حاصل بنده خاص اقدامات

 53 ............................. کنم؟ مند عالقه قرآن  درس به را( اول دوره) متوسطه آموزان دانش توانستم چگونه
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فایل فقط برای مشاهده می باشد.برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش این تحقیق ارتقای این 

آسمان مراجعه کنید  هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 5شغلی باقیمت فقط 

.www.asemankafinet.ir 

7 

 

 51 ................................................................................... موجود وضع یفیک یها شاخص. الف

 51 ...................................................................................... موجود وضع یکمّ یها شاخص. ب

 51 ....................................................................................... ( Observation)  مشاهده. الف

 59 .................................................................... (Questionnaire) نامه پرسش نامه پرسش. ب

 59 .............................................................................................. ( Interview) مصاحبه. ج

 11 ............................................................................... شده آوری گرد اطالعات لیتحل و هيتجز

 10 ........................................................................................................ یشنهادیپ یها راه
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 13 ............................................................................................. جديد اقدام تاثیر و ارزشیابی
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 15 ........................................................................................ بنده اتیتجرب حاصل شنهاداتیپ

 11 .............................................................................................. ینيد کتاب  مطالعه شرايط

 11 .................................................... (( مطالعه از بیشتر وری بهره يعنی مطالعه شرايط کارگیری به))

 11 .................................................................... :بود مطلع آن از بايد مطالعه در که مهم توصیه دو
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 11 ...................................................... دينی تعلیمات و قرآن سيتدر های روش در ضعف و قوت نقاط
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 11 ..............................................................................................................بودن غیرفعال
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 95 ....................... آموزان دانش در ميکر قران خواندن به آموزان دانش در عالقه جاديا یبرا یبرا راهكار 51
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 011 .................................................................................. :سيتدر یبرا یشنهادیپ یها روش

 000 ........................................................... :یقرآن قصص در یتیترب و یقرآن و ینيد معارف آموزش
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 مقدمه

مشغول می  در دروه راهنمايی و متوسطه اول  سال که به تدريس دروس دينی و قرآن  مدت       اينجانب    

باشم . هدف از اين تحقیق بیان تجربیات خودم در زمینه تدريس اين دروس می باشد . ابتدا مقدمه ای درباره 

 اهمیت اين دروس در مدارس بیان می نمايم .

 است شده باعث آن ويژة جايگاه و اهمیت و است کشور آموزشی نظام اهداف ترين مهم از يكی دينی تربیت  

 پايه هر در دروس ساير با شود، می شناخته دينی تعلیمات و قرآن عنوان تحت عموماً که مستقلی، درس

 فرايند آموزشی، محتوای نظر از که ست ا ای گونه به دينی دروس ماهیت اصوالً. باشد داشته ای عمده های تفاوت

 .نیست مقايسه قابل ديگر دروس با آموزشی های شیوه و يادگیری

 محتوای ارزش از نظر صرف شود، انجام آموز دانش در يادگیری برای معلم سوی از که فعالیتی هر ديگر، عبارت به

 جغرافیا، رياضی، چون دروسی و صورت نيا در. شود می محسوب تدريس و آموزش يادگیری، مورد

 مفهومی را يادگیری اگر اما گیرند، می جای رديف يک در نظر اين از همگی... و پايه علوم تاريخ، شناسی، زيست
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 استمرار در که را فرايندی بايد صورت آن در م،یبدان آموزش هدف را آن واقع در و کنیم تلقی آموزش از فراتر

 .کرد تلقی يادگیری شود، آموز دانش در پايدار نسبتاً و تدريجی تغییرات و تجربه تمرين، ايجاد باعث زمان

 .است متفاوت اریبس برديم نام که دروسی ساير با نظر اين از دينی درس

 عرصة در چندان دروس ريسا که حالی در. است یعمل باشد، نظری آنكه از بیش دينی تربیت در يادگیری زيرا

 اما خورد؛ می چشم به عملی آموزش مفهوم آزمايشگاهی دروس آموزش مورد در چه اگر. نیستند مطرح عملی

 ساختار و شخصیت به ای لطمه نیايد، دست به آموزش فرايند در اگر که است یمهارت همان دروس اين در عمل

 در. آموز دانش خود نه اند، دروس محتوای خود ها آن در عمل حوزة چراکه ساخت؛ نخواهد وارد آموز دانش وجودی

 و وجودی ساختار بر اساساً ها آن نبود و بود که است یخاص رفتارهای و کنش ايجاد دينی تربیت هدف که حالی

 .است تأثیرگذار آموز دانش شخصیت

 لهذا و پروردن و آوردن در تیفعل به است، موجود ءیش کي در بالقوه که را، یدرون یاستعدادها یعني تربیت

 .است صادق انسان و وانیح و اهیگ یعني جاندارها مورد در فقط تیترب

 سرچشمة که خداوند، به تقرب در وی انسانی کمال جهت در را آموز دانش های قابلیت و استعدادها تا است آن بر

 .ببرد بهره خود های توانايی از مسیر اين در و کند شكوفا است، کمال
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 صورت تربیتی نباشد، شده شناخته وی دهندگان آموزش برای يا خودش برای فرد وجودی های ارزش چنانچه لذا

 آگاهانه، رفتار تغییر و پرورش تا است شدن شرطی بیشتر گیرد، می صورت تربیت قالب در آنچه و گرفت نخواهد

. است همین نیز حیوان و انسان مورد در تربیت معنای تفاوت. است آن واقعی معنای به تربیت مشخصات از که

 در عمالً را او است کافی بیاموزيم، کودک به را «دادن دست» مانند مؤدبانه یرفتار میبخواه اگر مثال، یبرا

 نيا به. کنیم مشخص او برای را رفتار اين محدودة و دهیم تعلیم است، مجاز کار  اين که مختلفی های موقعیت

 .بدهد دست کسانی چه با و کجا کی، که آموخت خواهد تدريج به او ب،یترت

 کلمات کلیدی :

 ارائه راهكار –روش تدريس  –تجربیات 

 تعاریف مفاهیم کلیدی :

 تدریس روشهای تعریف

 وسیله، تعیین از قبل و محتوی انتخاب از بعد معلم. است تدريس روش انتخاب آموزشی، طراحی مهم مراحل از

 هدف، به رسیدن برای که منظمی تدابیر مجموعه به. کند انتخاب را خود تدريس مناسب روش و مشی خط بايد

 .گويند "تدريس روش" شود می اتخاذ امكانات و شرايط به توجه با
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 تجربه چیست؟

باشد و به کارها و رويدادهای گذشته باز  ای جديد از آن می يک کار و کسب آموختهتجربه به معنی آزمودن 

شود که  رويدادهايی گفته می ای از روانپزشكی هم تجربه به هر رويداد يا مجموعه- از بعد روانشناسی .گردند می

جموعه تجارب افراد ازمعلومات کسب شده را در پی دارد. م ای پیوندند و مجموعه در زندگی شخصی به وقوع می

تجاربسازمانی دسته بندی نمود که از  توان در سه دسته کلی تجارب خانوادگی، تجارب عمومی و در زندگی را می

 .باشد میان اين سه دسته، تجربه سازمانی مدنظر ما می

 

 

 

 

 تعریف پیشنهاد

بهبود در فرآيندهای موجود و ارائه هرگونه ايده و راهكار در قالب نظام پیشنهادها که باعث حل مشكل يا  

-شود که توسط کارکنان، مديران يا ساير ذينفعان سازمان ارائه میخدمات سازمان گردد، پیشنهاد نامیده می

 .شود

 

 دبیر دینی و عربی :بنده به عنوان  حیطه وظایف 
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را به نحو احسنت بنده به عنوان دبیر دينی و قرآن دارای وظايف زير می باشم که سعی می کردم همیشه آنها 

 انجام دهم .

 شیوه و اصول به باتوجه الزم مواقع در آنان به الزم تذکرات دادن و آموزان دانش کردار و رفتار بر کامل نظارت -

 .اسالمی تربیتی های

 رفتاری ارائه و امور ساير و دروس يادگیری در آموزان دانش بین اسالمی همكاری و تفاهم جو ايجاد در سعی -

 مدنظر همواره را اسالمی رفتار از کامل الگوی و نمونه آموزان دانش که نحوی به درس کالس در اسالمی کامالً

 .باشند داشته

 بر موظف تدريس به اشتغال و آموزان دانش وقت نرفتن هدر در وافر سعی و درس کالس در موقع به حضور -

 .پرورش و آموزش وزارت مصوب ضوابط براساس هفتگی برنامه طبق

 .معین زمانی فواصل به برنامه مطالب تخصیص منظور به تحصیلی سال درس طرح تهیه -

 رئیس به الزم گزارش ارائه و مخصوص دفتر در آنان غیبت ثبت و آموزان دانش غیاب و حضور به رسیدگی -

 .آموزشگاه
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 .آنان تحصیلی وضع پیشبرد جهت مختلف استعدادهای نظر از آموزان دانش بندی گروه -

 .آموزان دانش علمی آموزش برنامه با متناسب فنی دروس و مواد نظری اصول آموزش -

 .لزوم صورت در درس کالس در تشريح و تدريس برای الزم وسايل کردن آماده -

 .نقشه طبق آموزان دانش برای نیاز مورد شده ساخته های نمونه تشريح -

 .مربوط های عمل دستور و مقررات برطبق آموزان دانش يادگیری و معلومات سنجش منظور به امتحانات انجام -

 .مربوط های عمل دستور برابر مقرر مدت ظرف مربوط مقام به نمرات ريز تسلیم و امتحانی اوراق تصحیح -

 .درس کالس در نظم حفظ و برقراری -

 .لزوم حد در آنان با ارتباط و تماس و فرزندانشان اخالقی و تحصیلی وضع از آموزان دانش اولیاء ساختن مطلع -

 .ذيربط مقام به آموزان دانش اخالقی و تحصیلی وضع موقع به گزارش -

 .پرورش و آموزش مختلف زمینه در مربوط مقامات ساير با همكاری و دبیران شوراهای و جلسات در گزارش -

 .پرورش و آموزش وزارت مقررات حدود در دستورات اجرای و مربوط آموزشی واحد رئیس با همكاری -
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 .مربوط مقام به هنرجويان و آموزان دانش کارآموزی و درسی وضع گزارش -

 مهارت و ها آگاهی سطح بردن باال منظور به علمی و تربیتی کتب و تدريس روشهای در مداوم مطالعه در سعی -

 .شغلی های

 .برنامه طبق شود می تشكیل پرورش و آموزش وزارت توسط که خدمت ضمن آموزش های کالس در شرکت -

 تفهیم جهت دانشجويان يا و هنرجويان و آموزان دانش است الزم که هايی برنامه و تمرينات نمودن مشخص -

 .شده انجام کارهای به رسیدگی و دهند انجام منزل در دروس بهتر

 .مربوط آموزشی واحد مربیان و اولیاء انجمن با همكاری -

 

 

 

 بیان تجربیات
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 یزندگ یضرور و روز لیمسا با ینید درس ساختن مرتبط و تبیین آن : 1تجربه 

يكی از روش هايی که بنده برای تدريس دروس دينی استفاده می کردم ، مرتبط ساختن آنها با مسائل روز و 

ضروری زندگی آنها بود . اين کار باعث می شد که يادگیری در دانش آموزان در اين مسائل بصورت عملی 

 يابد .افزايش 

 تبیین تجربه یک :

 در را آن ليمسا و انسان یزندگ گستره تمام بلكه شود ینم خالصه یاعتقاد مباحث یسر کي به ینيد موضوعات

 با ها آن يیناآشنا دارند، ینيد ليمسا و نيد به نسبت یمنف نگرش یبرخ که نيا یاصل عوامل از یكي رد،یگ یبرم

 با و یزندگ یضرور ليمسا قالب در ینيد موضوعات ديبا است، یزندگ در آن نقش و ینيد ليمسا گستره

 .شود هيارا آموزان دانش یبرا مختلف نیسن در اتیادب و هنر از استفاده

 فهم قابل و روشن یها مثال از استفاده : 2تجربه 

فهم يكی ديگر از تجربیات بنده در تدريس دروس دينی و قرآن ، استفاده از مثال های روشن ، عینی و قابل 

 از آموزان دانش درک در ساده، زبان با و جذّاب یها مثال قالب در ینيد موضوعات طرحبرای دانش اموزان بود .  

 .باشد راهگشا و دیمف اریبس تواند یم ها آن در زهیانگ جاديا و ینيد درس
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 :سقراطی پاسخ و پرسش روشاستفاده بنده از روش  :  3تجربه 

يكی از روش های تدريس بنده که در تدريس دينی استفاده می کردم استفاده از روش پرسش و پاسخ سقراطی 

تجربه می بود که باعث يادگیری جذاب تر و ماندگارتر در دانش آموزان می شد . در زير به توضیح و تبیین اين 

 پردازم .

 هدايت با بتوانند تا کنیم تشويق دينی مفاهیم پیرامون کردن فكر به را مخاطبان دينی های کالس در اگر  

 اين در. گرفت خواهد صورت ماندگارتر و تر جذاب بسیار يادگیری برسند، معلوم به مجهول از معلم غیرمستقیم

 افزايش بحث در مشارکت برای را او نفس اعتمادبه و انگیزه و زند یم خالقیت به دست فراگیرنده ذهن شیوه

 مخاطبان، ديدگاه بندی جمع با و شوند می هدايت پاسخ سوی به معلم نظارت با ها پرسش روش، نيا با. دهد می

 گردد می يینها تكمیل، وی توسط صحیح پاسخ

 

 :گروهی علمی فعالیت : 4تجربه

تحقیق  در يادگیری دانش اموزان موثر بوده ، استفاده از گروه هايی برایيكی از روش های فعال و جالب بنده که 

  درباره مسائل دينی بود .اين روش باعث ايجاد انگیزه و يادگیری دانش اموزان می شد .

 :  4تبیین تجربه 

 چنین نیدي های انگیزه تقويت برای اما دهند می تشكیل گروه تفريحی و ورزشی های حوزه در بیشتر آموزان دانش

 طرح با بايد معلمان. گیرد نمی صورت مدارس اولیای سوی از هم ترغیبی و تشويق و. شود نمی ديده هايی گروه
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 انجام به سپس و بندی گروه را ها آن آموزان دانش مشترک عاليق به توجه با و درس به مرتبط دينی موضوعات

 .کنند ترغیب دينی های پژوهش

 

 :چهره به چهره آموزش:  5تجربه 

برخی از دانش آموزان نسبت به مسائل دينی احساس کمناسبی ندارند . بنده برا اينگونه دانش اموزان از روش 

 چهره به چهره استفاده می کردم . در زير به توضیح اين تجربه می پردازم .

 و دين به نسبت داليلی به که است ضروری کسانی برای روش اين کالس، يک در آموزان دانش تراکم به توجه با

 از ای پاره حل به منوط آنان در دينی باورهای پذيرش يا دهند نمی دل دينی درس به و دارند تنفر احساس ديانت

 .کند استفاده مشخصی افراد برای روش اين از اختصاصاً ديبا معلم که است بديهی. است پاسخ بی ابهامات

 :تحلیل و حکمت از گیری بهره و تحمیل و تحکّم از پرهیز:  6تجربه 

 تحمیل و تحكّميكی از مهمترين اصولی که بنده برای ياددهی مسائل قرآنی و دينی استفاده می کردم پرهیز از   

، اين روش اثر باور نكردنی برای جذب دانش آموزان به مسائل دينی می شد . در  تحلیل و حكمت از گیری بهره و

 زير به توضیح آن می پردازم .

 بسیار شود می حاصل برهان و خرد با آنچه. است خردورزی تقويت در مهمی عامل دينی های آموزه تحلیل

 قيطر از دينی های آموزه فهماندن. رندیبگ فرا ديبا را آن و شود یتلق دروس از درسی صرفاً آنچه از است پايدارتر

 و تحكم زبان با دينبا معلم. دارد دينی آموزش در یشتریب قیتوف مراتب به مخاطب فكریِ قوای کارگیری به

 فضاهای تأثیر و جامعه کنونی شرايط. بپذيرد را وی تعالیم بسته چشم بخواهد مخاطب از خود عقايد تحمیل
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 موضوع از تحلیلی خود، سن با متناسب مخاطب، اگر که سازد می آشكار را حقیقت اين متفاوت، فرهنگی و فكری

 موضوعات با مواجهه در مخاطب مخاطب اگر که حالی در. پذيرفت خواهد آن از اندکی تأثیر نكند، دريافت دينی

 در مجددی بازبینی تواند می ها آموزه اين پرتو در که کرد خواهد احساس باشد، داشته یدرست لیتحل دينی

 :است شده تعبیر «بصیرت» به روش اين از کريم قرآن در. باشد داشته خود زندگی

 دعوت خدا سوی به بصیرت با که است من راه اين بگو(011/ يوسف) «بَصیرَة  عَلى اللَّهِ إِلَى أَدْعُوا  سَبیلی هذِهِ قُلْ

 .کنم می

 آسمانی های آموزه تبیین در توفیقی بكشاند، رکود به را او بلكه نسازد بارور را مخاطب انديشة تنها نه که آموزشی

 کسب برای لذا. نیست ای ساده کار اقناع البته. بینجامد مخاطب اقناع به که است کارآمد روشی. داشت نخواهد

 غلط رفتارهای و عادات ای، قبیله و قومی تعصبات روانی، روحی، ساختار نظر از مخاطب موقعیت بايد توفیق

 . گیرد قرار توجه مورد... و نادرست های فرض پیش شده، تثبیت

 : قرآنتبیین تجربیات بنده در تدریس دینی و 

 : دینی و قراننقش بنده به عنوان دبیر 

 شمار به یزير برنامه هر یاساس ارکان میده انجام میخواه یم چگونه و میده انجام میخواه یم چه اصل دو 

 نديفرآ در   . است یعرب زبان آموزش در معلم نقش یبررس بگويم  مخواه یم مختصر نيا در آنچه و نديآ یم

 و میکن نییتع را سيتدر   یالگوها و روشها نيبهتر ما اگر که یطور به دارد یريناپذ انكار نقش معلم آموزش

 در بدون و کارآمد یاجرائ عامل داشتن بدون ما آموزش میکن نيتدو یعال یمحتوا با زین را کتاب نيتر مناسب

 و طيشرا همه واجد و ینيد متون با متناسبدينی  کتاب. بود نخواهد بخش ثمر معلم یاساس نقش گرفتن نظر

 . باشد آماده یمعلم ما معلم که شد خواهد دهيفا دیمف یصورت در جوانب

  . باشد داشته راسخ اعتقاد آن ارزش و تیاهم و یمعلم حرفه به  - 0 که یمعلم یعني آماده معلم 
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  . بورزد عشق بهآن و ببرد لذت آن از و باشد مند عالقهقرآن و مفاهیم آن به. 1 -

 .باشد واقف درس هر یرفتار یها هدف و آن متون و قواعد ساختمان و کتاب نيتدو اصول به.3

               . ببرد کار به خود گاهيجا در را روش هر.  باشد داشته یتوانائ و بوده مند بهره یها وهیش و الگوها از.4

                                                                                                           

 اما نکاتی که در این مورد مد نظر بنده قرار داشت : 

 : مناسب سیتدر یها روش یریبکارگ و انتخاب

 یماریب.  است آموز دانش در یكي و معلم در یكي که برد یم رنج مزمن یماریب دو از ما مدارس در آموزش   

 تمام هم ؟آن است یسخنران کیتكن از استفاده با درس ارائه هستند آن گرفتار معلمان از یاریبس که یمزمن

 اساس بر ديبا کالس وقت هیوبق داد اختصاص بخش نيا به توان یم را یکم زمان که یصورت در را کالس وقت

 دانش مزمن یماریب.  گرفت بهره کالس آموزش انيجر در آموزان دانش ازمشارکت شده یطراح قبل از برنامه

  .است دقت و بحث و قیتحق عدم و مطالب سپردن ذهن به و حافظه قدرت از یریگ بهره آموزان

 بیان نکات ویژه و کلیدی حاصل تجربیات بنده 

در کالس درس دینی و  دانش آموزانجذابیت کالس درس و جلوگیری از خستگی معلم و  - 1

 قرآن
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هر معلمی با باال رفتن تجربه اش پی خواهد برد که بايد به برخی کارهای ضروری در کالس درس توجه     

نمايد ، بعضی اعمال را نبايد انجام دهد، و خود را در کالس برای دقايقی به جای شاگردان فرض نمايد . تجربه 

کالس درس فعالیت و تحرک بیشتری داشته ، به شغل خود عالقه و عشق می ورزند ، نشان داده معلمانی که در 

هدف های متنوعی دارند ، درگیری ها و جنگ اعصاب کمتری داشته باشند ، دير تر از ديگران فرسوده و شكسته 

اند . در  خواهند شد و همیشه به عنوان فردی شاداب و با نشاط و موفق در شغل خود نزد ديگران شناخته شده

در کالس درس باعث حلب توجه دانش آموزان ، عالقمندی به درس  "زير به صورت خالصه ، کارهايی که معموال

 . و معلم و نشاط آنان میشود و برگفته از تجارب شخصی است ، ذکر می گردد

ا پرسش را ي  به محض مشاهده عاليم خستگی در دانش آموزان و حواس پرتی آنان ، جريان تدريس     -0  

قطع کرده و به آنها اجازه داده شود که از جای خود بلند شده ، کشش عضالنی داشته ، نفسی بكشند و دقايقی 

، ضروری است و سپس عادت   کوتاه آزاد باشند ) در اين حال تحمل برخی مزه پرانی ها به هم در جلسات اول

تدريس يا پرسش ادامه دهیم ، در واقع کاری بیهوده  خواهند کرد ( ، اگر بدون توجه به خستگی دانش آموزان به

 . و بی ثمر را دنبال خواهیم کرد
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هیچگاه بدون اطالع قبلی ، پرسش کالسی يا امتحان کتبی برگزار نكنیم و حتی در جلسه قبل ، صفحات     -1 

برای  "ين صرفامشخص شوند و ا "و نوع پرسش و حتی افرادی که از آنان پرسش شفاهی انجام می شود تلويحا

توجهی  " همیشه آماده باش بودن کالس "حالت   رفع حالت اضطراب دانش آموزان است ، برخی معلمان برای

بدون اطالع قبلی ، از نظر دانش آموزان نوعی مچ گیری محسوب می   به اين نكته ندارند که امتحان يا پرسش

به سه دسته تقسیم می  "ل می آيد بايد گفت معموالشود . در رابطه با دانش آموزانی که از آنان پرسش به عم

شوند و هر کسی تكلیف خود را خواهد دانست و در کنار آن پاسخ گويی داوطلبانه هم مد نظر قرار می گیرد و 

 . بدين ترتیب دانش آموزان تمايل بیشتری هم برای جواب دادن دارند و درگیری ها خیلی کمتر می شود

ريس درس جديد ، خالصه مطلب قبلی برای دانش آموزان گفته شود و آنها را به هم قبل از تد "حتما     -3

 . ربط داد

اگر وقت اضافه ای در کالس موجود بود ، نبايد گذاشت دانش آموزان از سرو کول هم باال بروند بلكه به      -4

ورد مسايل اجتماعی محل نحوی بايد آنها را تحت آموزش قرار داد به عنوان مثال صحبت و تبادل نظر در م

 . سكونت ، يا وضع مدرسه و غیره ، دانش آموزان اظهار نطر در جمع را خیلی دوست دارند
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دقیقه يک رفتار  5تا  3که هر جلسه با توجه به دوره تحصیلی و پايه ، حدود   طوری برنامه ريزی شده     -5

موزان در پايان کالس ذکر می شود . دانش فردی ، و يک روايت يا حئیث مرتبط با دانش آ  نیكو اجتماعی

و تاريخ و غیره هم امكان پذير است و اگر   آموزان آن را ياداشت می کنند اين موارد حتی در کالس رياضی

 . استفاده می شود   هم  "قضاوت به شیوه حقوقی "  حالت اظهار نظر پیدا کند ، از آن به عنوان روش تدريس

روش ايفای نقش ) برای هر درسی امكان دارد( توسط دانش اموزان ، منظور خود و با بهره گیری از    -1 

را سريعتر و بهتر به دانش آموزان منتقل کنید ، بهتر است جلسه قبل ، قرار ايفای نقش ، موضوعات و   موضوع

  شرکت کنندگان مشخص شوند .

به ترتیب انتخاب کرد تا مطالبی در راستای  به صالحديد معلم می توان هر جلسه يكی از دانش آموزان را   -1 

مشهور است( . اگر معلم بتواند   اين کار بین دانش آموزان به نام کنفرانس ) درس را به دانش آموزان ارائه دهد

تشريح و زمینه های آن را فراهم نمايد ، شاگردان هم بدان عالقمند خواهند شد ، در  "اهداف اين کار را کامال

تمسخر ديگران ،اضراب صحبت در روبروی   ه کالس در برنامه شرکت کنند ، موانعی مانندصورتی که هم

 . کمتر خواهد شد  همكالسی ها و غیره به تدريج
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استفاده از ارزانترين و کاراترين تشويق ها يعنی تشويق لفظی ) با دلیل نه طبق عادت کالمی ( را در کالس -1

خوبه ! باريک ا...! تشكر ! به جابود ! خوشحالم ! و غیره   احسنت !  آفرين ! : هرگز فراموش نكنید . کلماتی مانند

 . اثری شگفت انگیز دارد

توسط کل کالس برای موفقیتهای کوچک و بزرگ آنان ، يا به دنبال  "کف زدن  "تشويق   استفاده از   -9 

ام درس ، کسب نمرات مطلوب ، آمادگی کل دانش آموزان يا گروهی از آنان برای پاسخ گويی به درس ، اتم

 . اظهار نظرهای مناسب و غیره ، حال و هوای کالس را عوض خواهد کرد

دو کار در کالس نبايد توسط معلم فراموش شود ، و اثر معجزه آسايی در آرامش و آمادگی دانش آموزان -01

مه توسط يكی از دانش آموزان تالوت آياتی از قرآن مجید با ترج  دارد و آن ذکر صلوات در برخی مواقع و يا

است . و اين کار ارتباطی به دروس خاص ندارد اينكه نبايد فقط به کالس دينی و پرورشی يا قرآن بسپاريم . 

 ... حداقل هر چند جلسه يكبار شروع کالس با تالوت قرآن در آرامش شاگردان موثر است

اختصاص دقايقی از ذکر خالصه مطالب آن که مرتبط با بردن روزنامه به کالس حتی ، دو سه هفته يكبار ،و -00

 . درس باشد، مفید است
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برای پرسش پای تخته الزامی نیست که دانش آموز سرپا و روبروی دانش آموزان بیاستد ، می توان برای آنها -01

آن  که خیلی اضطراب دارند ، يک صندلی روبروی میز معلم گذاشت تا دانش آموزانی که مايل هستند روی

 "نشسته و با حالت شبیه به مصاحبه به درس پاسخ گويند ) با اجرای اين روش ، کلیه دانش آموزان ، خصوصا

 ( شاگردان مضطرب ، تمايل نشان داده و نمرات مطلوبی کسب کرده اند

و  شیوه تدريس و کالس داری  به صورت غیر مستقیم نظر دانش آموزان خود را در مورد  هر دو ماه يكبار-03 

تعجب خواهید کرد!)شنیدن يا خوانده انتقادات  "برنامه آن بسنجید ، مطالبی را به شما خواهن گفت که قطعا

جرات خاصی می خواهد !( و شما بايد برای رفع نقايص روش خود اقداماتی بیانديشید يا از   دانش آموزان

 .رضايت آنان مطلع شويد

عدادی عكس دسته جمعی بیاندازيد و يكی از دانش آموزان سعی کنید هر ساله با دانش آموزان خود ت-04

اسامی را پشت عكس يااگر ديجیتالی بود به صورت دستی برای شما بنويسد ، اين کار خیلی مورد عالقه دانش 

آموزان است و احساس صمیمیت خاصی با معلم می کنند و برخی از آنها که برای کالس درد سر ساز بوده اند با 

کار را بسیار راحت و کم هزينه کرده   تغییراتی خواهند داشت . امروزه دوربین های ديجیتالی و غیره اين اعمال ،

  اند
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حتی در دبیرستان به دانش آموزانی که درخواست بیرون رفتن از کالس و ابخوری يا غیره را دارند ، توجه -05

یر اين صورت آن دسته دانش آموزان به اجبار در و در راهنمايی و ابتدايی به هیچ وجه مانع نشويد ، در غ  نمايید

شاهد مشكالت ناخواسته ای خواهید شد مثل : تهوع ، بیهوش شدن از ضعف يا  "کالس نشسته و حتی گاها

احساس شرمندگی آنان ، برخی معلمان به اشتباه ، عدم اجازه به دانش آموز را نشان از مديريت مطلوب خود و 

ای اين مورد بايد در شورای معلمان هماهنگی الزم با دفتر صورت گیرد مانند کنترل اداره کالس می دانند ! بر

 ... برای عدم خروج از مدرسه و

خودکار و غیره را تهیه و به بهانه های   با هماهنگی دفتر مدرسه و انجمن اولیا جوايز هر چند ساده مانند-01 

ن میان دانش آموزانی که پیشرفتهايی داشته اند بايد مختلف هر مدت يكبار به دانش آموزان اهدا کنید در اي

و هیچ سالی هم نبوده که انجمن   بیشتر مورد توجه قرار گیرند تا حال مشاهده نشده که آنها جايزه را رد کنند

خوداری نمايند . حتی در دبیرستان هم اين موارد به کار گرفته و   اولیا و مدير مدرسه از تهیه اين جوايز کوچک

 . ش آموزانی که دارای توانايی مالی بسیار بااليی هستند ، از اين کار معلم بسیار خوشحال می شونددان

تهیه تراکت هايی برای کالس توسط معلم در رابطه با درس يا موضوعات ديگر و نصب آن در کالس ) در -01

يک نوشته می شد ولی امروزه حضور دانش آموزان( توجه آنان را به شدت جلب می کند ) قبال با خودکار و ماز
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هر مدرسه ای چاپگر دارد ...(نبايد اين کار را فقط وظیفه مربی پرورشی دانست بلكه برای هر درسی امكان پذير 

 . است

نفری در رابطه با درس يا موضوعات اجتماعی توسط دانش آموزان و با  4يا  1استفاده از روش مصاحبه -01

دو   نفر 4روبروی هم گذاشت و   اب است که می توان دو میز را در پای تختههدايت معلم برای آنان بسیار جذ

با هم به بحث بپردازند . البته بايد جلسه قبل موضوع و افراد مشخص شوند و   دقیقه 01تا  5دو برای مدت   به

 . نظارت کامل معلم برای رسیدن به هدف مد نظر قرار گیرد

میتواند مهارت های زندگی را در کالس به دانش آموزان آموزش دهد گاهی وقت هر معلمی در شرايط الزم -09 

ذکر يک خاطره کوتاه از حسادت ، میتواند در تغییر نگرش دانش آموزان بسیار موثر باشد و درگیری های کالسی 

ز دانش و يا درگیری با دفتر را به طرز چشمگیری کاهش داد ، معلمان چند دهه قبل پند و نصايح خود را ا

خاطره ای از اين اعمال معلم در کالس  "نتايج مطلوبی داشت و شما هم حتما "آموزان دريغ نمی کردند و عموما

 . داريد
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جلسه پشت سر هم  3درس داده شود و يا  3  رعايت زمانبندی دروس بسیار مهم است اگر در يک جلسه- 11

جاد خواهد شد و منتظر خستگی خود و دانش فقط پرسش پای تخته بدون تدريس داشته باشیم ، اشكال اي

 . بی نظمی آنها و جنگ اعصاب برای خود باشید  آموزان و افزايش

شما يا کالس   هر چند وقت يكبار به دانش آموزان اجازه بدهیم خاطرات خوب و بد خود را از کالس- 10

مفید برای روش شماست ، می تواند  سنوات قبل برای کالس تعريف کنند ، اين مورد عالوه بر اينكه يک بازخورد

 . و رفع نگرانی و حتی اضطراب دانش آموزان هم نقش داشته باشد  در جذابیت کالس

اگر وقت اضافه ای موجود بود ، با دانش آموزان در مورد مهمترين اتفاقات هفته پیش در سطح شهر يا رسانه -11

 . بیانشان را تقويت نمايید ها تبادل نظر کنید تا ديد آنها به مسايل محیط و نحوه

بردن کتابهای مرتبط با درس ، اثر خوبی بر حلب توجه دانش آموزان دارد و اين اعمال را هرگز فراموش -13 

 . نكرده و شما را به عنوان معلمی دلسوز و عالقمند به حرفه خود معرفی خواهد کرد

و جواب تمام متن توسط خودشان ، اشتباه می را با در آوردن سئوال  "تدريس"متاسفانه برخی معلمان ،  -14

گیرند ! اين کار عالوه بر اينكه باعث انهدام خالقیت و کاوشگری دانش آموز می شود بلكه معلم را خسته کرده و 



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد.برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش این تحقیق ارتقای این 

آسمان مراجعه کنید  هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 5شغلی باقیمت فقط 

.www.asemankafinet.ir 

29 

 

! بايد گفت بعضی از والدين در اين کار معلم هم نقش دارند و وی را   دانش آموز چیز تازه ای ياد نخواهد گرفت

که به خیال خود ، فرزندشان را برای امتحان آخر سال آماده کند ! اگر نوشتن نمونه سوال الزم  مجبور میكنند

است بهتر است اين کار را به دانش آموزان محول کنیم ، آنهم بعد از تدريس و با هدف مشخص برای صفحات 

ن تعريف و تمجید می کنند محدود، و باز هم متاسفانه بايد گفت برخی والدين يا دانش آموزان از بعضی معلما

 (! که ؛ حتی يک سوال را از کتاب جا نمی گذارد ) والبته يک کلمه هم توضیح نداده

يا حای درب مدرسه ، نقش مهمی در آرام کردن   صحبتهای بسیار مختصر با دانش آموزان در سالن و حیاط-15

واهند کرد.اين صحبتها می تواند بسیار با معلم خ  آنها در کالس خواهد داشت و آنها احساس صمیمیت بیشتری

آمادگی تو برای  "  يا  "معلوم بود که ديشب درست رو خب خوانده بودی !"ساده و غیر خصوصی باشد مانند : 

... اين  "خط مطلب در مورد درس فالن بنويسی ؟ 3ايا باز هم می توانی  "يا   "کنفرانس امروز خیلی خوب بود 

در دوره   ست ولی در دبیرستان برای پیشگیری از اخالل و بی نظمی در کالس وکار در هر سه دوره مهم ا

اين کار ها دانش  "ابتدايی و راهنمايی باعث کاهش چشمگیر اضطراب آنان خواهد شد . متاسفانه شنیده شده که

 "! آموزان را پر رو خواهد کرد
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از خستگی معلم و دانش آموز در و خشک کالسی با عث جلوگیری   وضع نكردن مقررات دست و پاگیر-11

مهمتر اينكه آنها از معلم و کالس دلزده نخواهند شد . بعضی معلمان حساسیت زيادی به   کالس خواهد شد

جنب و جوش گريز ناپذير شاگردان در کالس دارند و حتی تنبیه هايی را اعمال کرده و وقت گرانبهای کالس را 

د ، اختصاص می دهند .) به عنوان مثال کسی به هیچ وجه نبايد برگردد به درگیری و تنبیه در مورد مقررات خو

 (! يا نگاه کرده به پنجره کالس ممنوع است ... و دانش آموز ديگر را نگاه کند

هر چند وقت يكبار نسبت به استفاده از تلويزيون و کامپیوتر و پخش تراکهايی در رابطه با درس ، برای -11

 . بود و در يادگیری خیلی موثر است دانش آموزان جالب خواهد

بیش از اندازه و افراطی و خشک بودن معلم در کالس باعث عدم عالقه دانش آموزان به   متاسفانه جديت-11

، حتی اين جديت   معلم و کالس خواهند دانست "تحمل "وی ، درس و مدرسه خواهد شد و خود را مجبور به 

واهمه داشته و مسیر  "دانش آموزان از ادامه تحصیل در آن رشته جداو سختگیری افراطی باعث شده تا برخی 

معلمانی که خوش اخالق بوده و تبسم بر لب داشته باشند در آموزش موفق ترند ، شما   زندگی آنها عوض شود ،

ت هم اين را تايید می کنید اگر ؛ در حدی باشد که مورد سوء استفاده قرار نگیرد . )نبايد قاطعیت ، مديري

 ( وتوانايی اداره مطلوب کالس را با سختگیری افراطی معلم ، اشتباه گرفت
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موجب جلب توجه دانش آموز می شود مانند تشكیل کالس در   تغییر محل کالس حداقل ، ماهی يكبار-19

 .کارگاه ، آزمايشگاه ، نمازخانه ، کتابخانه وغیره

و همچنین رفع کدورتهای احتمالی   درس و معلميكی از راههای عالقمند کردن شاگردان به کالس و -31

طرفین ، بردن دانش آموزان به گردش علمی کالسی است حتی بازديد از نمايشگاههای کتاب ، صنايع دستی ، 

، هواشناسی و غیره با هماهنگی   جشنواره های دانش آموزی ، حضور در مزار شهدا برای دانش آموزان متوسطه

 ... ع ، فوايد زيادی دارددفتر مدرسه و اداره متبو

 متوسطه اول ی دوره در قران آموزش کلی اهداف - 2

 آموزشی الخط رسم با مصحف روی از کريم قرآن خوانی روان توانايی      -0

 کريم قرآن ی ساده آيات و عبارات معنای درک و  کلمه به کلمه ی ترجمه توانايی      -1

 نماز عبارات در عربی خاص حروف صحیح تلفظ مهارت کسب      -3

 کريم قرآن رايج الخط رسم و آموزشی الخط رسم بین روخوانی در مؤثر های تفاوت با آشنايی      -4

 ان آيات معنای درک و کريم قرآن مستمر خواندن به عالقه و انس تقويت      -5
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 آهنگین و زيبا صورت به قرآن خواندن به عالقه      -1

 کسب  در قرآن خاص جايگاه قرآن، اعجاز مانند کريم، قرآن معارف و ها ويژگی از برخی با آشنايی      -1

 .... و – السالم علیهم – بیت اهل و کريم قرآن پیوند دينی، معارف

 زندگی در کريم قرآن آيات های پیام از گیری بهره به عالقه      -1

 هشتم ی پایه در قرآن آموزش اهداف

 شناختی

 کريم پرکاربردقرآن های کلمه از تعدادی معنای با آشنايی      -0

 ها آن ی ريشه و خانواده هم ی ه ساد های  کلمه تشخیص      -1

 :از هايی نمونه با آشنايی      -3

 کريم قرآن اعجاز -الف                  

 قرآنی های پیام -ب                  

 بشری جوامع ساير و مسلمانان اجتماعی و فردی زندگی بر قرآن عمیق تأثیر -پ                  
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 .غیرمسلمان و مسلمان انديشمندان نزد در قرآن رفیع جايگاه -ت                  

 کريم قرآن ديدگاه از( ع) بیت اهل شناخت و( ع) بیت اهل ديدگاه از قرآن شناختن      -4

 مهارتی

 درسی کتاب آيات روان قرائت توانايی      -0

 کلمه ی ترجمه طريق از است، پرکاربرد کلمات شامل که کريم قرآن آيات و عبارات کردن معنا توانايی      -1

 ها آن ی کلمه به

 جمع عاليم مانند عربی، ی ساده قواعد برخی از گیری بهره با خانواده هم کلمات کردن معنا توانايی      -3

 ... و مكسر جمع سالم،

 نگرشی

 کريم قرآن به احترام و تكريم بزرگداشت، به عالقه      -0

 قرآن صحیح و زيبا قرائت به عالقه      -1

 و مفسران،انديشمندان حافظان، قاريان، از برخی خدمات و زندگی با آشنايی به عالقه              -0

 قرآنی هنرمندان
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 .قرآنی معارف کسب و آيات عبارات، فهم به عالقه      -3

 راهنمايی دوم ی پايه در قرآن آموزش اهداف

 شناختی

 .شوند می تلفظ يكسان فارسی در که عربی خاص حروف با آشنايی      -0

 کريم قرآن پرکاربرد های کلمه از تعدادی معنای با آشنايی      -1

 کريم قرآن تالوت باطنی و ظاهری آداب از برخی با آشنايی      -3

 :از هايی نمونه با آشنايی      -4

 قرآنی اعجاز: الف                  

 قرآنی های پیام: ب                  

 بشری جوامع ساير و مسلمانان اجتماعی و فردی زندگی بر قرآن عمیق تأثیر: پ                  

 غیرمسلمان و مسلمان انديشمندان نزد در قرآن رفیع جايگاه: ت                  

 .کريم قرآن ديدگاه از( ع) بیت اهل شناخت و( ع) بیت اهل ديدگاه از قرآن شناخت      -5

 مهارتی
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 درسی کتاب آيات روان قرائت توانايی      -0

 نماز ذکرهای در عربی خاص حروف صحیح تلفظ توانايی      -1

 طريق از است، پرکاربرد های کلمه شامل که کريم قرآن ساده آيات و عبارات کردن معنا توانايی      -3

 .ها آن ی کلمه به کلمه ی ترجمه

 های آموخته اساس بر مضارع و ماضی فعل اسم، انواع از پرکاربرد های صیغه کردن معنا توانايی              -1

 .عربی درس

 نگرشی

 کريم قرآن صحیح و زيبا قرائت به عالقه      -3

 قرآنی معارف کسب و آيات و عبارات معنای فهم به عالقه      -4

 کريم قرآن تالوت آداب رعايت به عالقه      -5

 قرآنی مختلف های فعالیت در شرکت به عالقه      -1

 هنرمندان و انديشمندان مفسران، حافظان، قاريان، از برخی خدمات و زندگی با آشنايی به عالقه      -1

 .قرآنی
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 راهنمايی سوم ی پايه در قران آموزش اهداف

 شناختی

 رايج های مصحف الخط رسم مهم های ويژگی با آشنايی      -0

 کريم قرآن پرکاربرد کلمات از تعدادی معنای با آشنايی      -1

 قرآنی عبارات تر دقیق و زيباتر  ی ترجمه برای پرکابرد و ساده های نكته برخی با آشنايی      -3

 :از هايی نمونه با آشنايی      -4

 کريم قرآن اعجاز: الف

 قرآنی های پیام: ب

 بشری جوامع ساير و مسلمانان اجتماعی و فردی زندگی بر قرآن عمیق تأثیر: پ

 غیرمسلمان و مسلمان انديشمندان نزد در قرآن رفیع جايگاه: ت

 .کريم قرآن ديدگاه از( ع) بیت اهل و( ع) بیت اهل ديدگاه از قرآن شناخت      -5

 مهارتی

 آموزشی الخط رسم با کريم قرآن  روان قرائت توانايی      -0
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 ی ترجمه طريق از است، پرکاربرد کلمات شامل که کريم قرآن ساده آيات و عبارات کردن معنا توانايی      -1

 .ها آن ی کلمه به کلمه

 نگرشی

 کريم قرآن صحیح و زيبا قرائت به عالقه              -0

 و انديشمندان مفسران، حافظان، قاريان، از برخی خدمات و زندگی با آشنايی به عالقه              -1

 قرآنی هنرمندان

 قرآنی مراکز متنوع های فعالیت در شرکت و قرآنی های رسانه از استفاده به عالقه      -3

 .کريم قرآن آيات و عبارات درک و قرآنی معارف با تر بیش آشنايی به عالقه      -4

 هشتم قرآن سیتدر روش

 قرائت که صورت نيا به کرد رییتغ هشتم کالس کتاب هم امسال هفتم کالس قرآن یکتابها رییتغ دنبال به

 نيبنابرا( آخر جزء 01)  شد داده آموزان دانش به یجزئ 01 مصحف کي صورت به و شده جدا میمفاه کتاب از
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 آموزنده نكات آن یط و شد برگزار ريد شهرستان در آن خدمت ضمن یکالسها وريشهر 19 تا 11 یخهايتار در

 :شده آورده ريز در آن از یا خالصه که شد ارائه کتاب نيا سيتدر روش درباره یخوب و

 ازین کي یقرآن سواد روش نيا اساس بر  است ميکر قرآن با آموزان دانش یدائم انس هدف ديجد یکتابها در

 جزء سه یقرآن سواد یبرا و.  است ازین یقرآن سواد یمیاقل و وضع هر با جامعه افراد همه یبرا و است یهمگان

 درک و یخوان روان ردیگیم صورت يیابتدا دوره در  قرآن خواندن اي یروخوان که شده گرفته نظر در یاصل

 . متوسطه دوره در اتيآ در تدبر و يیراهنما دوره در ساده عبارات و میمفاه

.  است ميکر قرآن با انس برنامه نيا كرديرو شد خواهد یقرآن سواد به منجر ميکر قرآن یعموم آموزش پس

 الزم یها نهیزم آوردن فراهم یدانشگاه شیپ تا دبستان شیپ از برنامه یکل یریگ جهت و حاکم روح یعني

 . است ميکر قرآن با انس به یابي دست یبرا

 

 

 :قران سیتدر روش



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد.برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش این تحقیق ارتقای این 

آسمان مراجعه کنید  هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 5شغلی باقیمت فقط 

.www.asemankafinet.ir 

39 

 

 در را یروخوان مرحله یآموز دانش اگر یول است نظر مد یخوان روان نيتمر و سيتدر متوسطه اول  دوره در

 به او یروخوان مهارت تا شود نيتمر نهیزم نيا در جلسه چند در ديبا باشد فرانگرفته یخوب به يیابتدا دوره

 . برسد مطلوب نهیزم

 یم قرار هيپا هر آموزان دانش اریاخت در  مصحف همراه به لیترت صورت به ميکر قرآن کامل جزء 31 قرائت

 استماع و است راحت اریبس ها بچه یبرا آن از استفاده و شده میتنظ تراک کي صورت به صفحه هر که ردیگ

 دانش قرائت در یبسزائ نقش فشرده لوح در موجود قرائت از یرویپ به اتيآ تكرار و یخوان هم و درس اتيآ

 . دارد آموزان

 . است شده گرفته نظر در یجزئ 01 مصحف از صفحه 01 تا 1 هفته هر در قرآن آموزش جلسه هر یبرا

 ، نفره 3 گروه 01 ینفر 31 کالس در مثال میکن یم میتقس نفره 3 اي 1 یگروهها به را آموزان دانش ابتدا

 هر یگردش صورت به گروه در آموزان دانش ميریگیم نظر در صفحه 01 نيا از صفحه کي گروه هر یبرا سپس

 تابلو یرو را تر سخت کلمات و کرده اشكال رفع ریدب باشند داشته اشكال جا هر و خوانند یم سطر کي کدام

 خواسته( فیضع به یقو از)  گروه هر آموزان دانش از سپس کنند یم یروخوان بخش بخش صورت به و نوشته

 ید یس یرو از صفحه سه اي دو آن از بعد بخوانند اند کرده نيتمر که یا صفحه از سطر سه اي دو شود یم



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد.برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش این تحقیق ارتقای این 

آسمان مراجعه کنید  هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 5شغلی باقیمت فقط 

.www.asemankafinet.ir 

41 

 

 صورت نيا به ميپرداز یم میمفاه قسمت به ماندهیباق یوقتها در و داده گوش قرائت به آموزان دانش یآموزش

 در.  شود یم داده معلم و گروهها توسط حیصح جواب سپس نوشته را کالس در کار خود آموزان دانش ابتدا که

 صلوات کي اي باشد نيافر اي احسنت کوتاه کلمه با چه اگر بوده یضرور اریبس قيتشو قرائت مراحل از کدام هر

 او یدلگرم و شرفتیپ باعث قهايتشو نيا هم باز باشد نداشته یخوب قرائت اموز دانش اگر یحت خالصه یقرآن

 . شد خواهد

 : خانه در کار و کالس از خارج یها تیفعال

 . بخواند خود خانواده یاعضا یبرا صفحه کي یروز حداقل را درس اتيآ آموز دانش هر که شود دیتاک-0

 . کنند نيتمر فشرده لوح با همراه را نظر مورد اتيآ روزانه که میکن دیتاک آموزان دانش یبرا -1

 . کنند سئوال خود معلم از کالس در و کرده مشخص را مشكل کلمات نيتمر نیح در آموزان دانش -3

 . کنند دقت ها بیترک و اتيآ یمعنا به خوانند یم قرآن وقت هر که میکن یادآوري آموزان دانش به -4

 . کنند حفظ را اتيآ از یبعض توانند یم عالقمند اموزان دانش -5
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 یپ شتریب خود قدرت و ضعف به تا کنند ضبط را خود روزانه قرائت اموزان دانش که است مناسب اریبس -1

 . ببرند

 

 ینقاش و بیتذه را آن اطراف و یسينو خوش را درس گونه امیپ اتيآ از یبرخ ليتما صورت در آموزان دانش -1

 . کنند

 قرآن )حاصل تجربیات ( تحصیلی پیشرفت از یابی ارزش روش

 انجام پايانی و مستمر صورت دو به راهنمايی ی دوره دروس ساير مانند قرآن درس يابی ارزش و پرسش       

 قرائت، بخش در مستمر يابی ارزش و پرسش پرورش، و آموزش عالی شورای مصوب ی نامه آيین مطابق. شود  می

 و شود انجام کتبی يا شفاهی صورت دو هر به تواند می معلم تشخیص با مفاهیم بخش در و شفاهی صورت به

 دو در يابی ارزش اين ی شیوه. بود خواهد کتبی صورت به مفاهیم و شفاهی صورت به قرائت پايانی يابی ارزش

 .زيراست صورت به پايانی و مستمر بخش

 مستمر یابی ارزش و پرسش



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد.برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش این تحقیق ارتقای این 

آسمان مراجعه کنید  هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 5شغلی باقیمت فقط 

.www.asemankafinet.ir 

42 

 

 زير شرح به ها آن از ای نمونه که جست بهره توان می مختلف های ه شیو مستمراز يابی ارزش برای: قرائت -الف

 .شود می توصیه

 .شود می پرسش آموزان دانش از بعد، ی جلسه در درس هر آيات   -0

 تا 1 هر تقريباً و شود پرسش تری بیش تعداد از تا خواند می سطر 4 حداکثر و سطر 1 حداقل آموز دانش هر   -1

 آيات دور، يک نفر 01 تا 1 هر تقريباً و شود پرسش تری بیش تعداد از تا خواند می را درس آيات دور، يک نفر 01

 .خوانند می را درس

 .بخوانند ديگران، سپس و دارند قرائت بر تری بیش تسلط که افرادی ابتدا شود سعی   -3

 .بخوانند راديگران آسان يا کوتاه های عبارت و تر قوی افراد را مشكل يا بلند های عبارت   -4

 و گردد منظور 11 از قرائت ی نمره است بهتر ولی دارد تعلق قرائت به قرآن درس يابی ارزش ی نمره از نیمی  -5

 .شود گیری معدل مفاهیم نمره 11 با سال نیم پايان در سپس،

 آموز دانش  اگر ولی شود کسر امتیاز يک روخوانی اشتباه هر برای شود، می منظور 11 از نمره که صورتی در  -1

 .نشود کسر او از امتیازی کند تصحیح را اشتباهش معلم، ازتذکر قبل
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 در چنین هم. شود می محسوب اشتباه يک فقط شود؛ اشتباه جا يک عالمت و حرکت چند کلمه يک در اگر -1

 .شود می کسر امتیاز يک فقط نیز اشتباه نوع يک تكرار صورت

 رعايت و عربی خاص حروف صحیح تلفظ با يا نوار شبیه و زيبا صوت با را درس آيات که آموزی دانش هر به   -1

 .گیرد می تعلق تشويقی امتیاز دو تا کند، حفظ را دروس آيات از برخی يا بخواند تجويد مهم قواعد

 را درس آيات يا نمايد تالش مؤثر طور به خود  گروهی هم  قرائت تقويت در که آموزی دانش هر   -9

 .گیرد می امتیاز کالس از خارج فعالیت از بخشی عنوان به کند، نقاشی و تذهیب نويسی، خوش

 در که است مناسب کنند، می تالش العاده فوق و چشمگیر طور به که آموزانی دانش تر بیش تشويق برای   -01

 مراسمی در يا مناسب ی شیوه به و شده فراهم آموزان دانش اولیای يا مدرسه سوی از جوايزی امكان، صورت

 را آنان و داشت توجه کامالً ممتاز افراد تالش مانند نیز تر ضعیف افراد تالش بايد البته. شود اهدا آنان به خاص

 و توان با متناسب آموز دانش هر پیشرفت و فعالیت بايد تشويق و نمره مبنای کلی، طور به. کرد تشويق نیز

 .باشد او خود استعداد

 در. شود می انجام خانه در قرآن با انس "ب" قسمت اساس بر مفاهیم بخش مستمر های پرسش: مفاهیم -ب

 چگونگی مربوط، ی جلسه در و کنیم می يادآوری آموزان دانش به را خانه در تمرين انجام مفاهیم، ترديس پايان
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 آور اضطراب و سخت چنان آن نبايد کنترل اين البته. شود می کنترل مناسب ی شیوه به تكلیف اين دادن انجام

( ديگر مشابه موارد يا  سايرين روی از نوشتن مانند) تمرين اين غیراصولی دادن انجام به را آموزان دانش که باشد

 معلمان. شود برخورد يكسان غیرمنضبط و منضبط آموزان دانش با که باشد توجهی بی چنان آن نه و دارد وا

 اين دادن انجام به – کنند می  توجهی کم که را کسانی ويژه به – را آموزان دانش تدبیر، و درايت با بايد محترم

 .کنند تشويق درخانه کار

. شود می پرسش ها آن از "خانه در قرآن با انس" قرآنی های عبارت آموزان، دانش تكلیف بررسی از پس            

 از را عبارت يک که خواست آموزی دانش از است ممكن مثالً داد؛ انجام توان می مختلفی های شیوه به را کار اين

 باشد بهتر رسد می نظر به ولی کند ترجمه و بخواند است، نشده نوشته زيرآن در عبارت ی ترجمه که کتابی روی

 جا اين در. بخواند خودش کتاب روی از است، نوشته قبالً که را آن به مربوط ی ترجمه و عبارت آموز،  دانش هر

 .است توجه قابل نكته چند

 نمره قرائت، صحت که دهد می توضیح آموزان دانش برای معلم و دارد اهمیت قرآنی عبارت خواندن صحیح    -0

 .دارد امتیاز و
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 نويسند می "درکالس کار" بخش در معموالً که باشد هايی ترجمه شبیه آموز، دانش ی ترجمه اگر   -1

 توانايی میزان از اطمینان کسب برای معلم. شود می تشويق باشد، صحیح چنین هم و( اللفظی تحت)

 مورد عبارت مثالً کند؛ سوال او از شفاهی طور به عبارت همین کلمات يا ها ترکیب برخی از تواند می آموز، دانش

 معلم خواند، را عبارت ترجمه آموز دانش که آن از پس "ی لِنَفسِه يَشكُرُ فَانَّما يَشكُر مَن وَ" :است بوده چنین نظر

 به يک هر و است شده تشكیل کلمه چن از ترکیب اين" :دهد می ادامه  مثالً يا چه؟ يعنی" ی لِنَفسِه ":گويد می

 همین "درکالس کار" بخش در که کلماتی يا ها ترکیب برخی از تواند می معلم قسمت اين در ؟"معناست چه

 کافی تالش قرآنی عبارات ی ترجمه در اموز دانش اگر. کند پرسش نیز است آمده قبل های درس حتی يا درس

 پرسش، چند طرح با حال، هر به. بود نخواهد موفق شفاهی های پرسش به دادن پاسخ در معموالً باشد، نكرده

 آموزان دانش ساير و شود می ترجمه بخش اين های عبارت از يک هر ضمناً و گیرد می قرار ارزيابی مورد آموز دانش

 بخش اين های عبارت ی همه تا يابد می ادامه کار اين. کنند تصحیح نیاز صورت در را خود ی ترجمه توانند می

 .شود تمام

 در کار دو ی شماره جدول تصحیح در که را نكاتی بايد بخش، اين قرآنی های عبارت پاسخ و پرسش در   -3

 صحیح های ترجمه شود، پرهیز جداً عبارات ی ترجمه کردن ديكته از است الزم مثالً کرد؛ رعايت شد، بیان کالس
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 گويد، می دوستشان چه آن در دقت با آموزان دانش بلكه نشود بازگو معلم توسط مجدداً آموز، دانش بیان از پس

 الزم تدبیر با معلم که دارند وتأخر تقدم آموزان، دانش گاهی است طبیعی البته. دهند انجام را کار اين خود

 .کند می حل را مشكل

 امتیاز يا نمره برای ندارد لزومی پذيرد، می انجام مختلفی های شیوه به شفاهی های پرسش که جا آن از            

 آموزان، دانش توانايی میزان به توجه با تواند می معلم بلكه شود ارائه خاصی بندی بارم الگو آموزان  دانش به دادن

 است، همراه قرآنی های عبارت خواندن با مفاهیم پرسش همیشه که جا آن از ويژه به. بدهد آنان به 11 از ای نمره

 .باشد آموزان  دانش ومفاهیم قرائت توانايی میزان بیانگر تواند می نمره اين

 ارزيابی آموزان دانش توانايی هم و شود می حل قرآن درس مفاهیم بخش تكلیف هم ترتیب، اين به            

 کوتاه امتحان يک آموزان دانش از محترم دبیر درس، سه يا دو پرسش و تدريس از پس شود می توصیه. گردد  می

 در که اين جمله از دارد؛ فايده چند کتبی امتحان اين. بگیرد کتبی صورت به درس چند اين مفاهیم از ساده و

 ارزيابی مفاهیم، کتبی امتحان ی شیوه با ها آن کردن آشنا و انس آموزان، دانش توانايی تقويت دروس، يادآوری

 .است مفید...  و آموزان دانش ی همه دقیق نسبتاً
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 است نمراتی ی همه معدل لزوماً آموزان دانش مستمر ی نمره که شود تصور نبايد که اين مهم ی نكته            

 نظر مد ها آن بهتر نمرات تنها ايشان، پیشرفت روند به توجه با تواند می معلم. اند گرفته سال نیم يک طول در که

 .دهد قرار

 :کالس از خارج های فعالیت یابی ارزش

 به آموزان دانش مستمر ی نمره از نمره پنج حداقل امتحانات، ی نامه آيین مطابق دانید، می که طور همان     

 قرآن آموزش های کتاب گفتار پیش در ها فعالیت اين از برخی. دارد اختصاص ها آن کالس از خارج های فعالیت

 بخش به که کتاب پايان آزاد های تمرين ازحل ها آن بر عالوه توان می ضمناً. است شده بیان راهنمايی ی دوره

 مستمر نمرات که صورتی در. کرد استفاده کالس از خارج های فعالیت عنوان به نیز است مربوط مفاهیم

        در را نمره اين تواند می معلم شد، مشخص آموزی دانش ی نمره که آن از پس شود، حساب 11 از آموزان دانش

  .آيد دست به مستمرش ی نمره تا کند، جمع او کالس از خارج فعالیت ی نمره را آن حاصل و کرده ضرب

 راهنمايی ی دوره در قرآن درس آزمون و يابی ارزش چگونگی ی نامه  توصیه
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. است کتبی صورت به مفاهیم نمره 01 اساس بر راهنمايی ی دوره در قرآن درس نهايی و پايانی آزمون            

 زمان در کتبی های امتحان  جدول در درج با کتبی امتحان و شفاهی های امتحان زمان در شفاهی پايانی امتحان

 11 ی نمره اساس بر امتحان دو اين از يک هر بارم شود می توصیه کار در سهولت برای. شود می برگزار مربوط

 توضیحات زير، در. بود خواهد نمره دو اين معدل آموز، دانش هر قرآن درس ی نمره صورت اين در که شود تنظیم

 .شود می تقديم ومفاهیم قرائت بخش دو در ضروری

 قرائت – اول بخش

 درسی کتاب آيات از صفحه نیم حدود پرسش هر در و شود می پرسش دو آموز دانش هر از قرائت آزمون در -0

 .شود می خوانده

 مناسب(. قرائت نمره 11 اساس بر)شود می کسر نمره نیم حداکثر شود، می خوانده غلط که کلمه هر ازای به -1

 هیچ شد، اشكال رفع مجدد، خواندن در اگر و داد فرصت و تذکر آموز دانش به خواندن، غلط صورت در است

 .شود نمی کسر ای نمره

. شود می کسر نمره دو تا يک مجموع در باشد، همراه زياد مكث و برگشت باتكرار، آموز دانش قرائت اگر -3

 .گیرد قرار توجه مورد بايد زبان لكنت دارای يا استثنايی آموزان دانش خاص شرايط
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 خاص حروف صحیح تلفظ رعايت با يا( ترتیل يا تحقیق)آموزشی نوار قرائت به شبیه آموز دانش قرائت اگر   -4

 .شود می اضافه او قرائت ی نمره به تشويقی ی نمره دو تا يک مجموع در باشد، عربی

 .کند می کفايت قرائت، حین در فقط قواعد اين رعايت زيرا شود؛ نمی پرسش روخوانی، قواعد از -5

 پیش توان می مثال، برای شود؛ کاسته آزمون، هنگام آموزان دانش اضطراب از مناسب تدابیر اتخاذ با شود سعی -1

 .کند مرور را خود قرائت آزمون آيات تا داد فرصت دقیقه چند آموز دانش هر به پرسش، از

 روی را او اشتباهات و گرفت او از را آموز دانش کتاب قرائت، آزمون هنگام امكان، صورت در است خوب  -1

 .بكوشد ها آن اصالح در و شود آشنا اشتباهات اين با آموز دانش نیاز، صورت در تا زد عالمت کتابش

 مفاهیم – دوم بخش

 کتاب گفتار پیش در شده ارائه جدول اساس بر مفاهیم، بخش های سؤال بندی بارم شود می پیشنهاد   -0

 اين ،(مفاهیم قواعد الگوی) "کالس در کار" 4 ی شماره های تمرين از سؤال طرح صورت در. شود طراحی

 .باشد همراه( است آمده درسی کتاب در چه آن مانند) الگو ی ارائه با بايد ها پرسش
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 "خانه در قرآن با انس" بخش در که هايی کلمه معنای قرآنی، های پیام شناخت، مباحث آزاد، های ازتمرين   -1

 است آمده مفاهیم بخش در چه آن از غیر – درس متن های آيه ی ترجمه و احاديث است، شده ترجمه کتاب در

 .شود طرح سؤالی نبايد –

 در محترم مصحح نظر" که شود تصريح کلید ی برگه باالی در شده، طراحی سؤاالت کلید ی تهیه از پس  -3

 مانند لزوماً که آموزان دانش صحیح های پاسخ از تا "است صائب آموزان دانش پاسخ بودن غلط يا صحیح

 .نشود کسر ای نمره نیست، کلیدسؤاالت

 _درسی کتاب مانند – کامل اعراب با و واضیح ،(عربی) قرآنی های عبارت و ها کلمه خصوص به ها سؤال متن   -4

 .آيد عمل  به الزم اصالح و بازبینی تكثیر، از قبل و شود نوشته

 پاسخ دادن تشخیص برای که باشند نزديک هم به قدر آن ها گزينه نبايد ای، گزينه چند های سؤال طراحی در  -5

 .باشد نیاز ای ويژه توانايی به صحیح

 .نشود طرح عربی به فارسی از عبارت يا لغت ی ترجمه صورت به سؤالی گونه هیچ   -1

 پیشنهادی بندی بارم مورد اين در)باشد متناسب و متعادل مختلف، دروس نسبت به ها سؤال توزيع    -1

 (است شده ارسال قبالً
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 اين جای به ، مثالً گردد؛ خودداری منفی های سؤال نگارش از و شود طرح مثبت امكان حد تا ها سؤال متن    -1

 ."است صحیح ترجمه کدام":شود پرسیده ،"است غلط ترجمه کدام " شود  سؤال که

 کاربرد کم های عبارت يا پاورقی مطالب مبهم، های عبارت و ها ترکیب ويژه، های نكته دارای های سؤال طرح از  -9

 .شود خودداری امكان حد تا درسی، کتاب در

 تحصیلی سال در که شوند انتخاب دبیرانی میان از اوراق، محترم مصححان و نهايی آزمون های سؤال طراح  -01

 .اند کرده تدريس را راهنمايی سوم سال قرآن آموزش کتاب جاری،

 در. داشت راخواهد کامل ی نمره ای ترجمه چنین و است اللفظی تحت ی ترجمه آموزان، دانش پاسخ در مبنا -00

 .داشت خواهد را کامل ی نمره نیز باشد، شده ارائه صحیح و روان ترجمه، که صورتی

 اگر رو، اين از هاست، آن اللفظی تحت ی ترجمه قرآنی، های عبارت معنای درک توانايی در  گام ترين مهم   -01

 از ای نمره ننويسد، ترجمه در را...  و ... ( و هستم است،) ربطی های فعل ،"را" مانند – ها کلمه از برخی آموز دانش

 .شود نمی کسر او

 هر است؛ صحیح کند، معنا ها آن اصلی  و اولیه معنای شكل به را اضافه حروف آموز دانش که صورتی در  -03

 اضافه حرف مانند شود؛ معنا ديگری صورت به حرف آن باشد بهتر است ممكن سؤال، مورد عبارت در که چند
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 کند، معنا "به" آموز دانش اگر ولی شود معنا "در"است بهتر که "النَّهارِ وَ بِاللَّیْلِ مَنامُكُمْ" عبارت در "بـِ" ی

 محسوب صحیح شود، معنا "از" جا هر در که "مِن" ی اضافه  حرف چنین، هم. شود نمی کسر او از ای نمره

 .شود می

 معنا ازدو يک هر به است، شده معنا صورت دو به درسی درکتاب دلیل هر به که را فعلی آموز دانش اگر   -04

 مضارع گاهی و ماضی جمله، تناسب به گاهی که افعالی برای مثال، برای. گرفت خواهد را کامل  ی نمره بنويسد،

 معنا التزامی يا اخباری مضارع صورت به ای جمله در مضارع فعل اگر يا است؛ صحیح معنا دو هر شوند، می معنا

 .شود نمی کسر آموز دانش از ای نمره و است صحیح شود،

 معنا برعكس يا مضارع صورت به ماضی فعل يا شود معنا برعكس يا جمع مفردی، فعل که صورتی در   -05

 .شود می کسر کلمه آن به مربوط ی نمره از نیمی فقط شود،

 که چند هر – است شده معنا عبارت يا ترکیب آن از که میزان هر به ها عبارت و ها ترکیب ی ترجمه در  -01

 .گیرد می تعلق مقدارنمره همان -نباشد کامل

 حساب به صحیح شود، معنا مفرد جمع، جای به اگر است، جمع و ظاهر اسم فاعل،آن که مفردی فعل  -01

 فرشتگان کرد سجده پس: ةُالْمالئِكَـ فَسَجَدَ مانند شود؛ نمی کسر ای نمره و آيد می
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 اقدامات خاص بنده حاصل تجربیات

 کنم؟ مند عالقه قرآن  درس به را( اول دوره) متوسطه آموزان دانش توانستم چگونه

يكی از کارهای بنده به عنوان دبیر دينی و قران بود که راه های عالقمند کردن بیشتر دانش اموزان به درس 

 نمودم و راه حل هايی برای آن ارائه نمودم . در زير به بیان اين اقدام خاصم می پردازم :قرآن را بررسی 

 سعی بايد آن، مانند و مفاهیم يا خوانی روان و روخوانی آموزش از اعم ای، مرحله هر در کريم، قرآن آموزش در  

 وجود به ها آن در کار اين برای شوقی و شور و يابد افزايش کالس و درس به نسبت آموزان دانش عالقه که شود

 و شود زيادتر بايد آورد، درمی اجرا به که هايی روش و گیرد می پیش کالس در معلم که هايی راه با اشتیاق اين.آيد

 و فنون ها، روش های کتاب در که هايی مهارت و ها روش بر عالوه کار، اين برای.بماند باقی کالس و درس پايان تا

 و کارساز ديگر دبیران و معلمان برای تواند می هم معلم يک های تجربه گاه است، شده نوشته تدريس های مهارت

 حاضر پژوهی اقدام در اينجانب. کنند اجرا را ها آن خود کالس در توان، و امكانات حد در که باشد گشا مشكل

 پژوهش که است امید. سازم مند عالقه قرآنی مباحث و روخوانی به را آموزان دانش که ام گرفته اين بر تصمیم

 .باشد بخش ثمر بتواند پرورش و آموزش مذهبی فرهنگی اهداف پیشبرد جهت در مذکور

 يا و گويد؟ می چه خود درباره قرآن خود ، بدانیم ابتدا که است شايسته قرآنی، مباحث به پرداختن هنگام در 

 آن نمايد می اشاره بدان زمینه اين در قرآن که ای نكته اولین رو، اين از کند؟ می معرفی چگونه را خويشتن

 بیرون و ها انسان هدايت را خود وظیفه قرآن ، که آن دوم نكته. خداست سخن عبارات و کلمات اين ، که است

 اين: »  فرمايد می صراحت به که جا آن( 33:  0310 ، مطهری. )داند می نور سوی به ها تاريكی از آنها آوردن



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد.برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش این تحقیق ارتقای این 

آسمان مراجعه کنید  هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 5شغلی باقیمت فقط 

.www.asemankafinet.ir 

54 

 

 سوره.« )شوی رهنمون نور سوی به ها تاريكی از خدا امر به را مردم تا فرستاديم تو به ما که است کتابی قرآن

 از رهايی شاهراه ، آشنايی اين که خداست، کالم با آشنايی تنها نه قرآن با آشنايی ، اساس اين بر( 0/ ابراهیم

 ايجاد و آسمانی کتاب اين با افراد آشنايی طلیعه چنانچه حال. ست روشنايی و نور به رسیدن جهت تاريكی

 روی تر سريع بسیار ، انسان در عالیه صفات پیدايش ، باشد همراه تحصیل دوران همان از ، آن به مندی عالقه

 حضرت ی فرموده به زيرا. بود خواهد تر پايدار و تر بیش آنان منش و روش در نیز آن بقای و دوام و داده

 سنگ روی بر نقش ايجاد چون هم ، کودکی دوران در[  قرآنی علوم ويژه به]  دانش و علم يادگیری ،( ع)علی

 قرآن درس جايگاه و نقش که گردد می آشكار ، شده ياد مطالب به توجه با( 41:  0311، ابهری حیدری. )است

 چرا که، است آن باشد می مطرح که مهمی سؤال اما. است اهمیت دارای میزان چه به ، دانش آموزان تربیت در

 عالقه چنین ، مدارس از ديگر برخی در اما!  مندند عالقه بسیار قرآن درس به آموزان دانش ، مدارس از برخی در

 آموزان دانش به قرآن تدريس در مربیان و معلمان ها آموزشگاه از بعضی در چرا ؟ دهند نمی نشان خود از ای

 دلیل راستی به شود؟ نمی مشاهده زمینه اين در چندانی موفقیت ها، آموزشگاه از ديگر بعضی در اما اند؟ موفق

 حسن بنی چون هم ، پژوهشگران از برخی گواه به کدامند؟ آن عوامل و چیست؟ ها ناکامی و ها موفقیت اين

 اشاره تلخ واقعیت اين به ، قم مدارس از بعضی در قرآن مهجوريت علل بررسی ضمن تحقیقی در که( 0315)

 قرآن، آموزش در هنری های جنبه ويژه به گوناگون های روش از استفاده خصوص در معلّمان هنوز، که دارد

 قرآن، درس آموزشی کمک و آموزشی وسايل تهیه به کافی مالی منابع ، مدارس در هنوز! ندارند را کافی مهارت

 در ها خانواده با الزم هماهنگی هنوز! شود نمی کافی توجه ، قرآن آموزش به هنوز! شود نمی داده اختصاص

 و!  شود نمی داده آنان به زمینه اين در کافی آموزش يا و گیرد نمی صورت آموزان دانش قرآن درس خصوص
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 مجموعه! )گیرد نمی صورت الزم پشتیبانی و نظارت ، قرآن درس خصوص در مسئوالن و مديران سوی از هنوز

 ( 90:  0311 ، بسیجی فرهنگیان منتخب مقاالت

  مسأله بیان

 روش ، چه چنان حال. است برخوردار بسزايی اهمیت از ، انسان شخصیت گیری شكل در مدرسه، ، شک بدون

 آن بخشی اثر ، باشد اسالمی روايات و قرآنی آيات از برگرفته ، آموزان دانش تربیت و تعلیم در استفاده مورد های

( ع)علی ، مؤمنان امیر نورانی فرمايش نیز، ادعا اين گواه. است ماندگار و پايدار همواره ، رفتارآنان و گفتار نوع در

 ، ابهری حیدری.)است سنگ روی بر حكاکی همانند ، کودکی در دانش و علم يادگیری: فرمايد می که است

 ساعات در خود کالس آموزان دانش رفتار ی مشاهده با ، شده ياد تحصیلی سال اوايل در ، اينجانب( 41:  0311

 هم و قرآن درس به توجه ضرورت و اهمیت خصوص در آنان با دوستانه و صمیمی گفتگوی به پرداختن و قرآن

 تعداد جز به که شدم متوجه ، آنان اولیای از برخی با گفتگو حتی و ديگر همكاران با نظر تبادل و مشورت چنین

 از چندانی ی عالقه آن به مربوط های فعالیت و قرآن درس به نسبت آنان تر بیش ، کالس آموزان دانش از اندکی

 اغلب چرا که بود ساخته مشغول خود به مرا ذهن موضوع اين همواره ، اساس اين بر! دهند نمی نشان خود

 بیشتر کنند؟چرا نمی گوش آن به دقت با ، قرآنی ی فشرده لوح يا و نوار پخش هنگام در ، کالس آموزان دانش

 ديگر به پرداختن در ، اکثرآنان چرا و تفاوتند؟ بی ، قرآن کوتاه های سوره حفظ و معانی درک به نسبت ، آنان

 عالقه آموزان دانش فراوانی چرا ، کلی طور به و دهند؟ نمی نشان خود از چندانی ی عالقه ، قرآنی های فعالیت

 واقع در! کند؟ نمی تجاوز ، دست انگشتان مجموع از ، اينجانب کالس در قرآنی های فعالیت از يک هر به مند

 ارتقا قرآن درس به  را خود آموزان دانش مندی عالقه سطح توانم می چگونه ، که بود اين اساسی سؤال و مسأله
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 و قرآن درس به را آنان مندی عالقه میزان توانم می هايی روش چه از استفاده با تر، روشن عبارت به بخشم؟

 Action)) ) عمل در پژوهش نوع از که حاضر تحقیق در ، بنابراين دهم؟ افزايش آن به مربوط های فعالیت

Research و ها داده آوری جمع به علمی معتبر های روش از استفاده با تا بود آن پی در پژوه اقدام. است بوده 

 مسأله حل برای نیاز مورد های حل راه به يابی دست هدف با الزم Data and Information) ) اطالعات

 تحقیق اين در که است ذکر به الزم. بپردازد ها آن اجرای به ، مناسب بخشی اعتبار و انتخاب از پس تا ، پرداخته

 نقادی و مشارکت چنین هم و فن اساتید و نظران صاحب ارزشمند رهنمودهای از استفاده بر عالوه پژوهشگر ،

 . است گرديده مند بهره نیز آنان اولیای حتی و کالس آموزان دانش نظرات نقطه از ، گرامی همكاران

  موجود وضع توصیف

 و   کالس آموزان دانش قرآنی های فعالیت و رفتار نامحسوس مشاهده ضمن   91-93 تحصیلی سال اوايل در

 ، کالس شاگردان با نظر تبادل و مربوطه اولیای حتی و آنان با مصاحبه انجام و   کتبی سنجی نظر چنین هم

 وضع کیفی های شاخص قالب در آن توصیف که گرديدم قرآن درس به آنان تر بیش مندی عالقه عدم متوجه

 .است آمده موجود

 گرد آوری شواهد یک

  موجود کیفی وضع های شاخص. الف 

 کالس از رفتن بیرون برای مورد بی يا و کردند می صحبت هم با يا ، قرآن ساعات در آموزان دانش تر بیش.0

 .گرفتند می اجازه
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 . کردند نمی خوانی هم ، منظم صورت به نوار از استفاده هنگام در را قرآن های آيه.1 

 .داشتند موجه غیر ويا مورد بی های غیبت ، قرآنی ساعات در آموزان دانش از برخی.3

 .دادند نمی نشان خود از قرآنی ساده مفاهیم و ها پیام ، ها عبارت دادن گوش به چندانی تمايل.4 

 . دادند نمی نشان ای عالقه قرآن کوتاه های سوره حفظ و خواندن به.5 

 .بودند آشنا نا قرآن به احترام آداب و اصول چنین هم و وضو انجام با.1

 .بودند آشنا نا قرآنی داستان های کتاب عناوين با.1 

 .نبودند کوشا چندان قرآن کتاب داشتن نگه تمیز در.1 

 .بودند ناآشنا قرآنی های پیام و احاديث ی گنجینه با کامالً.9

 .نداشتند را کافی مهارت قرآنی، های نمايش ويژه به ، نمايش اجرای در. 01 

 ، آن به مربوط های فعالیت و قرآن درس به فرزندشان مندی عالقه عدم از ، آموزان دانش اولیای از برخی. 00 

 . کردند می نارضايتی اظهار

  موجود وضع کمّی های شاخص. ب

 های پرسش طرح و کالس آموزان دانش رفتار نامحسوس ی مشاهده از پس ، شده ياد تحصیلی سال اوايل در

 متوجّه ، مربوطه اولیای با نظر تبادل چنین هم و( سنجی نظر نامه پرسش و صمیمی گفتگوی) آنان از گوناگون
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 عالقه نفر 0 ، قرآن کوتاه های سوره حفظ به مند عالقه نفر 3 کالس ، آموزان دانش از نفر 14 مجموع از که شدم

 نفر 1 ، قرآنی های داستان به مند عالقه نفر 01 ، قرآن قرائت به مند عالقه نفر 1 ، ها سوره معانی درک به مند

 . بودند قرآنی های فعالیت به مند غیرعالقه نفرنیز 1و قرآن نوار دادن گوش به مند عالقه

 علمی های روش از استفاده با اطالعات و ها داده آوری جمع به ، مسأله های حل راه به يابی دست منظور به

 :  باشد می شرح بدين آن توضیح پرداختم که

 

Observat)  مشاهده. الف i on ) 

( 111:  0313 ، ساکی.) است درس کالس از اطّالعات آوری جمع های روش ترين کاربردی و مؤثرترين از يكی 

 خود ديد ی قوّه از ، امور از بعضی علل کشف برای آن در پژوهشگر که است عملی مشاهده ، ديگر عبارت به

 با مستقیم ارتباط و کالس در حضور لحاظ به ، رو اين از( 010: 0314، اللهی سیف.) کند می استفاده

 صورت اين به. آوردم دست به مشاهده طريق از را خود اطّالعات از برخی ، ها آن پیرامون محیط و آموزان دانش

 از هم گاهی.نمودم می يادداشت را کلیدی نكات و کرده استفاده مشاهده برای ، سفیدی ی صفحه از گاهی که

 و بود گرديده تنظیم نظر مورد اهداف به توجه با قبل از فرم اين های مالک. کردم می استفاده مشاهده فرم

 . کردم می گذاری نشانه را نظر مورد موارد ، آموزان دانش رفتار محسوس نا ی مشاهده هنگام

 : مشاهده فرم نظردر مورد موارد نمونه
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 . دارد مشارکت ها سوره همخوانی در. 1. است نشاط با قرآن زنگ در. 0 

Quest) نامه پرسش نامه پرسش. ب i onnai re) برای مستقیم روش و پژوهش رايج های ابزار از يكی 

 و نیاز به توجه با پژوه اقدام منظور همین به( 040: 0315 ، همكاران و سرمد. ) است تحقیق های داده کسب

 ويژه ، پاسخ بسته نامه پرسش ، اول نوع. نمود تدوين را نامه پرسش نوع دو تحقیق، اين در نظر مورد اهداف

( 11شماره پیوست.)گرديد استفاده پاسخگويی برای تصاوير از آن کردن جذاب برای که بود اول پايه آموزان دانش

 ارايه های پرسش به تشريحی صورت به توانستند می پاسخگويان که است بوده پاسخ باز ی نامه پرسش ، دوم نوع

بود  شده تهیه گرامی اولیای تمامی و محترم همكاران از نفر 11 برای نامه پرسش اين ،که دهند پاسخ شده

 اولیای و محترم همكاران ويژه ، پرسش نمونه بری؟ می لذّت قرآن خواندن از:  آموزان دانش ويژه ،  پرسش نمونه

 به را مدرسه آموزان دانش مندی عالقه میزان توان می هايی روش چه از استفاده با شما ی عقیده به: گرامی

 داد؟ افزايش آن به مربوط های فعالیت و قرآن درس

I) مصاحبه. ج  nt ervi ew ) برقراری امكان که است اطالعات و ها داده آوری جمع ابزارهای از يكی 

 ، ها درک تر عمیق ارزيابی به توان می ابزار اين کمک با و آورد می فراهم را شونده مصاحبه با مستقیم تماس

 ضمن رو، اين از( 049: 0315 ، همكاران و سرمد.) پرداخت شوندگان مصاحبه آرزوهای و عاليق ، ها نگرش

 فراگیران تمامی حتی و آموزان دانش اولیای اغلب چنین هم و آموزشگاه در حاضر همكاران از نفر 11 با مصاحبه

 و نظرات از تر بیش مندی بهره منظور به و پرداختم نظر مورد اطالعات و ها داده آوری جمع به ، کالس

 : از بودند عبارت مصاحبه در شده مطرح سؤاالت. گرديد استفاده نیز صوت ضبط از ، وقت اتالف از جلوگیری
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 جذاب برای.1 نمود؟ نشاط با را آموزان دانش قرآن زنگ توان می هايی روش چه از استفاده با شما نظر به.0

 چه از استفاده با شما نظر به.3 کنید؟ می پیشنهاد را راهكارهايی چه ، آموزان دانش قرآن درس آموزش کردن

. د نمود؟ مند عالقه ها سوره حفظ و قرائت ، قرآنی مفاهیم درک به را مدرسه آموزان دانش توان می هايی روش

 و تحصیلی ی ،کارنامه کار پوشه بررسی ، ها يادداشت از استفاده با آموزان دانش تحصیلی های پرونده بررسی

 درس به کالس آموزان دانش مندی عالقه میزان خصوص در را الزم اطّالعات و ها داده ، آنان غیاب و حضور دفتر

 . نمودم آوری جمع قرآن به مربوط های فعالیت و قرآن

 اطالعات گرد آوری شده تحلیل و تجزیه

 با نظر تبادل چنین هم و مربوطه اولیای حتی و آنان با مصاحبه و کالس در آموزان دانش رفتار مشاهده از پس 

 و تحلیل و تجزيه و شده آوری جمع های نامه پرسش مطالب بررسی و کالس آموزان دانش معاونین مدير،

 به گرديدکه(Recognition) شناسايی ، مسأله ايجاد در( factors Effective) مؤثر عوامل ، ها تفسیرآن

 : باشد می زير شرح

·  گذشته؛ در آموزان دانش به قرآن آموزش روش بودن سنتی·  ؛ آموزان دانش قرآن کالس بودن روح بی و خشک

 و ها مراسم اجرای در آموزان دانش ندادن شرکت·  گذشته؛ سال در قرآن حافظ آموزان دانش تشويق عدم·  ؛

 به توجه با. قرآن درس به آموزان دانش اولیای اهمیتی بی و توجه عدم·  ؛ آموزشگاه مذهبی و دينی های مناسبت

 کردن برطرف ضمن ، گوناگون های روش از استفاده با تا بودم آن پی در ، مسأله ايجاد در مؤثر عوامل شناسايی

 فعالیت و قرآن درس به شده ياد آموزان دانش مندی عالقه میزان افزايش جهت در ، مسأله کننده ايجاد عوامل

 . بردارم مؤثری و بلند های گام نیز آن به مربوط های
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 پیشنهادی های راه

 شده آوری جمع های داده چنین هم و گوناگون های کتاب ی مطالعه طريق از الزم اطالعات آوری گرد از پس

 تبادل و گفتگو و بحث آن بر عالوه و خود مشاهدات ، کالس آموزان دانش تحصیلی پرونده ، ها نامه پرسش از

 مراکز مربیان ديگر حتی و آموزان دانش گذشته سال مدرسهی پیش مربی و همكاران ، معاونین مدير، با نظر

 Suggested) پیشنهادی های حل راه شامل پرداختم که شده ياد موارد ارايه به ، مصاحبه قالب در قرآنی

Solutions  )باشد می زير : 

 و تنوع ايجاد برای همكاران از يكی ی توصیه به مربوطه درسی ساعت در قرآن درس کالس مكان تغییر. 0 

 و شده مرتّب محترم مدير اجازه با شده نصب پوسترهای و آن تزئینات حفظ و قرآن درس کالس کردن جذاب

 .شود داده قرآن زنگ به اختصاص

 افزايش برای ، همكاران از يكی پیشنهاد به قرآن درس آموزش در پروژکشن ويدئو و رايانه سیستم از استفاده. 1 

 .نمود استفاده شده ياد وسايل از تدريس هنگام در توان می ، بهترقرآن آموزش و يادگیری

 شود تهیه هدايايی ، شده کادو درسی قرآن های کتاب ، گرامی اولیای پیشنهاد به قرآن جشن مراسم برگزاری. 3 

 . گردد اهدا آموزان دانش به درسی قرآن کتاب همراه به هدايا اين ، قرآن جشن برگزاری روز در و

 به قرآن قاريان و حافظان به ويژه ی جايزه اهدا و آن معنی با همراه قرآن قرائت و حفظ مسابقات برگزاری. 4

 و گردد می آموزان دانش بین در صحیح رقابت ايجاد باعث هم قرآنی مسابقات برگزاری همكاران از يكی توصیه

 .دهد می افزايش قرآن بهتر يادگیری برای را آنان ی انگیزه هم
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 به کالس اولیه ساعت شروع در روزه همه آموزان دانش توسط الكرسی آيه از بخشی و کوتاه های سوره قرائت. 5 

 باعث هم ، دقیقه 01 مدت به روز هر ابتدای در الكرسی آيه و ها سوره خواندن ، محترم همكاران از برخی توصیه

 بهتر که شود می قرآن نورانی آيات به روز آن در کالس شدن متبرّک موجب هم شود می  سوره حفظ و يادگیری

 . شوند آشنا مذهبی و دينی اعتقادات با نیز آنان تا دهد توضیح آموزان دانش برای را دوم مورد آموزگار ، است

 توصیه به آموزشگاه گوناگون های مناسبت و ها مراسم در گروهی صورت به آموزان دانش توسط قرآن قرائت. 1

 و ها مراسم در شرکت ، شده آنان صوت زيباشدن باعث آموزان دانش توسط قرآن همخوانی ، اولیا از يكی

 .گردد می فراگیران نفس به اعتماد افزايش موجب نیز آموزشگاه مختلف های مناسبت

 چند پیشنهاد به فراگیران خود از يكی يا آموزگار توسط آموزان دانش برای قرآنی های داستان کتاب خواندن. 1 

 روحیات با که شود خوانده هايی داستان ، داشت توجه بايد قرآنی های داستان خواندن در ، همكاران از تن

 می مشكل کودکان برای آن درک که هايی داستان بیان و خواندن از ، داشته مطابقت آنان درک میزان و کودکان

 گردد می آنان لطیف روحیّات شدن دار خدشه موجب و بوده الهی  عذاب مورد در که هايی داستان میان از ويا باشد

 .شود خودداری ،

 تواند می قرآن قاريان با ديدار ، قرآن مربیان از يكی توصیه به قرآن قاريان با آموزان دانش آشنايی و ديدار. 1 

 .باشد ، قرآن درس به آموزان دانش مندی عالقه افزايش برای ای انگیزه
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 توسط نمايش اجرای همكاران از يكی نظر به آموزان دانش توسط قرآنی های داستان اساس بر نمايش اجرای. 9 

 فرا باعث ، قرآنی های داستان به ها آن مندی عالقه بر عالوه بازيگر، چند و راوی يک داشتن با ، آموزان دانش

 . شود می فراوانی قرآنی های پیام و اخالقی نكات گرفتن

 شده تهیه قرآنی داستان کتاب چند ، اولیا پیشنهاد به آموزان دانش به قرآنی داستان های کتاب ارايه و تهیه. 01

 . گیرد قرار آموزان دانش اختیار در و

 از اطالعات انتقال های راه از يكی قرآن کالس در قرآنی های سوره و ها عبارت از زيبا های پوستر نصب. 00

 ( 31:  0311 ، سیف. )است شده آموخته مطالب تكرار مدّت دراز ی حافظه به مدت کوتاه ی حافظه

 جايی آن از ، همكاران از يكی توصیه به کالس آموزان دانش برای قرآنی های عبارت و کلمات با بازی اجرای. 01

  ، گیرد می صورت بهتر بازی با همراه يادگیری که

  آموزان دانش تشويق برای قرآن آموزشی نمودار از استفاده. 03 

 توصیه به آموزشگاه جماعت نماز برنامه در خود آموزگار با همراه آموزان دانش مشارکت امكان ساختن فراهم. 04

 برای آنان در تواند می آموزگار، همراه به جماعت نماز در آموزان دانش کردن شرکت ، آموزشگاه پرورشی معاون

 .کند ايجاد تری بیش انگیزه نماز، خواندن

  آموزان دانش پیشنهاد به آموزان دانش برای قرآنی های سرود و اشعار خواندن. 05 
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 به( آموزان دانش ساخته دست ترجیحاً)  قرآنی های عبارت بری خط برای زيبا نشانگرهای از استفاده. 01

 آموزان دانش اگر و باشد می مؤثر بیشتر، حواس تمرکز برای نشانگر از استفاده ، گرامی اولیای از تن چند پیشنهاد

 .است بهتر کنند درست را آن خودشان

  تدريس فرايند در مربوطه های داستان و تصاوير شامل قرآنی، ی فشرده های لوح و نوارها از استفاده. 01 

  قرآن زنگ در کالس آموزان دانش و آموزگار توسط مناسب و شاد رنگی های پوشش و لباس از استفاده. 01. 

 در گل تاج از استفاده ، همكاران از يكی پیشنهاد به قرآن ساعات در آموزان دانش برای گل تاج از استفاده. 09

 .شود می آموزان دانش برای جذابیّت و تنوع باعث قرآن زنگ

  اولیا از يكی توصیه به آموزان دانش قرآن کتاب های عبارت و آيات روی بر مناسب عرض با چسب نوار نصب. 11 

 انتخاب راه حل جدید به صورت موقت

 اثربخشی توان و قدرت به بستگی ، شود می حاصل موجود وضعیت در که تغییری و موفقیت میزان

(Effectiveness  )يک تدارک برای الزم جوانب به بستگی نیز، ها حل راه بخشی نتیجه و دارد ها حل راه 

 اقدام هوشمندی و مهارت ، درايت ، دقت مرهون امر، اين و. دارد پژوهی اقدام اجرای در صحیح و منظم برنامه

 گوناگون پیشنهادی های روش میان از حل راه چند انتخاب که حال( 031:  0314 ، اللهی سیف.)باشد می پژوه

 آنان از برخی ، پیشنهادی های حل راه میان از خاص دقتی با ، رو اين از. باشد می خاص درايت و دقت نیازمند ،

 :  از عبارتند که نمودم انتخاب را
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 قرآن؛ درس به آنان ويژه اهتمام خصوص در تحصیلی سال ابتدای در آموزان دانش اولیای توجیه.0

 آموزان؛ دانش برای آن درس ی جلسه اولین در قرآن شكوه با جشن برگزاری.1 

  آموزشگاه القرآن در بیت ساختن.3 

 آموزان؛ دانش سوی از قرآن به احترام اصول و آداب رعايت آموزش.4 

 آنان؛ اولیای و آموزان دانش توسط مناسب قرآنی جا با همراه زيبا نشانگرهای ساخت و تهیه.5 

  شده تدوين کتاب و ديتا ، رايانه از استفاده با( انگلیسی و عربی فارسی،) زبان سه به قرآن آموزش.1

  هفته؛ ايام ذکر با همراه آموزان دانش به الكرسی آيه آموزش.1

 آموزان؛ دانش توسط اسالمی احاديث و قرآنی های پیام ی گنجینه ساخت. 1

 ؛ آن معنی با همراه قرآن کوتاه های سوره حفظ به آموزان دانش تشويق. 9 

 ؛ آن معنی با همراه قرآنی های عبارت های کارت و تشويقی نمودار تهیه. 01 

  آنان؛ اولیای و کالس آموزان دانش ويژه نماز و قرآن با انس طرح اجرای. 01 

  قرآنی؛ ساعات در آموزان دانش از پذيرايی. 01

 آموزشگاه قرآنی مسابقات و ها مناسبت ها، برنامه در آموزان دانش دادن شرکت. 09
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 اجرای راه حل جدید 

 انتخابی، های حل راه اجرای خصوص در بیشتر(  Confidence)  اطمینان و اعتبار کسب برای مرحله، دراين

 و القرآن مكتب مجرب اساتید از چند تنی چنین هم و درآموزشگاه همكارانم ديگر و معاونین ، محترم مدير با

 .است نموده نظر تبادل و مشورت نامه پرسش و مصاحبه ابزار از استفاده با نیز آموزان دانش اولیای از برخی حتی

 :  است بوده زير شرح به اجرای راه حل معیارهای مجموع در

. انتخابی های حل راه از بعضی بودن ابتكاری. * ها روش بودن انگیزشی. * انتخابی های حل راه بودن اجرا قابل* 

 بودن متناسب. * قرآن درس به مدرسه آموزان دانش ترغیب در انتخابی های روش بودن بخش اثر بینی پیش* 

 مورد بااليی میزان به انتخابی های حل راه ، الهی لطف به. نظر مورد آموزان دانش سنی ی دوره با ها حل راه

 اطمینان با ، بنابراين. گرفت قرار ارجمند اولیای از برخی حتی و گرامی همكاران و فن اساتید تحسین و تايید

 ، ها حل راه اجرای واقع در ها حل راه اجرای. آورم در اجرا مرحله به را انتخابی های حل راه توانستم تری بیش

 چند يا يک اجرای به بستگی پژوه اقدام زحمات و ها تالش ی همه. باشد می پژوهی اقدام يک بخش ترين مهم

 مطلوب نتیجه به پژوهی اقدام ، نشود ايجاد و ابداع ، مسأله حل برای مناسبی های روش اگر. دارد مؤثر حل راه

 ايجاد منظور به ها حل راه اجرای در ، تحقیقات انواع ساير با تحقیق از نوع اين اصلی تمايز وجه... رسید نخواهد

 ، تحقیق از نوع اين در ها حل راه اجرای که حال( 044:  0314 ، اللهی سیف.)است موجود وضع تغییردر

 گزارش که آورد در اجرا به را ها حل راه تک تک ، فراوان نظر دقت با تا شدم آن بر ، است بسیار توجه نیازمند

(Report  )باشد می زير شرح به آن . 
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 پیامبر از قرآن درس به آنان ويژه اهتمام خصوص در تحصیلی سال ابتدای در آموزان دانش اولیای توجیه. 0

 قیامت روز در خداوند که آن مگر ، آموزد نمی قرآن فرزندش به پدری هیچ:  فرمود که است روايت( ص) اسالم

 به توجه با( 111:  0311 ، يزدی صابری. )پوشاند می آنان بر حلّه دو و نهد می مادرش و پدر سر بر سلطنت تاج

 اولیای برای ای تحصیلی جلسه اوايل سال در ، آنان قرآنی تربیت در آموزان دانش اولیای و خانواده جايگاه و نقش

 ی فشرده لوح يا نوار از استفاده چگونگی مورد در را ضروری و مهم نكات جلسه آن در و ديدم تدارک محترم

 هم ، نمودم بازگو قرآنی های داستان و ها سوره خصوص در آموزان دانش بهتر يادگیری افزايش منظور به قرآن

 توضیحات قرآنی های داستان و ها آن معنی و ها سوره قرائت برای آموزان دانش تشويق چگونگی مورد در چنین

 مدرسه و خانه در خود فرزندان قرآنی های فعالیت گیر پی جدی طور به تا شد خواسته آنان از و. گرديد ارايه الزم

 . باشند

 به کريم قرآن رابطه اين در آموزان دانش برای آن درس ی جلسه اولین در قرآن شكوه با جشن برگزاری. 1

 و خرسند ، گرديده شان نصیب خداوند طرف از که رحمتی و فضل به آنان: »  فرمايد می زيبايی و صراحت

 ی هفته در ، آموزان دانش برای جشنی چنین برپايی بودن خوشايند به توجه با( 011/  عمران آل.« ) شادمانند

 آموزان دانش از يكی ابتدا ، شكوه با جشن اين در . شد برپا زيبا تزيینات با قرآنی شكوه با جشن ، مهرماه دوم

 . کرد قرائت حاضران برای ، بود حفظ که را کوتاهی ی سوره

 ، کودکان يادگیری در مؤثر عوامل از يكی قرآن درس ساعات در آموزشگاه الكريم القرآن بیت از استفاده. 3

 ، آموزشی فضاهای نوع اين طراحی ، شک بدون. است يادگیری برای پسند کودک و شاد فضای آوردن فراهم

 از نفر چند همكاری با ، اساس اين بر( 44:  0311 ابتدايی، آموزش رشد. )است تری بیش کار و فعالیت مستلزم
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 با و کرده تزيین و مرتّب تمیز، يكی از کالس ها را  ، آموزشگاه محترم مدير اجازه و کالس آموزان دانش اولیای

 .شد داده اختصاص آموزان دانش قرآن زنگ به و کرديم گذاری نام آموزشگاه الكريم القرآن بیت عنوان

 تالوت آداب رعايت مورد در خود قرآن آموزان دانش سوی از قرآن، به احترام اصول و آداب رعايت آموزش. 4 

 ظاهر پاکیزگی به اشاره است ممكن تعبیر اين( 19/ واقعه.« ) نزنند آن بر دست جزپاکان: »  فرمايد می چنین

 ( 011:  0313 اسرار،.)باشد وضو و طهارت با توأم بايد قرآن خطوط با گرفتن تماس که باشد

 بری خط منظور به آنان اولیای و آموزان دانش توسط مناسب قرآنی جا با همراه زيبا نشانگر ساخت و تهیه. 5

 هنر، های زنگ از يكی در ، آموزان دانش سوی از قرآن کتاب صفحات زدن ورق از گیری جلو و ها سوره آسان

 ضمن آموزان دانش از يک هر ، آن از بعد و. دادم آموزش آموزان دانش به را قرآن نشانگر کردن درست ی نحوه

 مستقیم غیر آموزش منظور به ، اين بر عالوه. کرد می تزئین را آن خود ی سلیقه با نشانگر، کردن درست

(Indirect )قرآنی جا خود فرزند برای تا شد خواسته نیز آموزان دانش اولیای از قرآن، داشتن نگه تمیز آداب 

 . کنند تهیه مناسبی و زيبا

  آموزان دانش به نماز و وضو آموزش عملی تدريس. 1

 اهمیت کننده بو خوش مواد و عطر همراه قرآن زنگ در مناسب و شاد رنگی های پوشش و لباس از استفاده. 1

 می سفید و روشن های لباس پوشیدن به سفارش( ص) اکرم رسول که است چنان مناسب، پوشش به توجه

 ها رنگ ماهیت ، که آمده دست به چنین علمی تحقیقات نتايج از چنین هم( 51:  0311 ، مظاهری.) نمودند

 معنا خود زندگی به رنگ های زيبايی درک از بردن لذت با کودکان. است جالبی بسیار روانی تأثیر دارای
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 انسان شخصیت در ها رنگ. سازند می رها محیط يكنواختی از ناشی افسردگی و کسالت از را خود و بخشند می

 تحريک و آرامش ، اندوه و غم ، شادی و خنده:  قبیل از هیجانی های تجربه ايجاد باعث ، داشته بسزايی اثر ها

 ( 51:  0311 ، مقدسی. )گردند می هیجان و سكوت پذيری،

 جالل و جمال صفات از ای مجموعه الكرسی آيه هفته ايام ذکر با همراه آموزان دانش به الكرسی آيه آموزش. 1

 پیامبر که طوری به. گويد می سخن کائنات و موجودات تمام بر خداوند علم قدرت ی سیطره از و بوده الهی

 داده من از قبل پیغمبری هیچ به و است شده داده من به عرش زير در گنجی از الكرسی آيه: »  فرمود( ص)اکرم

 من ، آموزان دانش در توجه جلب و تمرکز ايجاد منظور به و اساس اين بر( 011:  03 11 ، طايران« )  نشده

 همراه را آن اوّل زنگ دوم ی دقیقه 5 در روز هر و کرده نصب کالس ديوار روی را الكرسی آيه به مربوط ی لوحه

 های سوره خواندن به ، اوّل دقیقه 5 روز هر که است ذکر  به الزم.)کرديم می تكرار و خوانديم می آموزان دانش با

 يادگیری و انگیزه ايجاد منظور به ، اين بر عالوه.( بود يافته اختصاص آن معنی با همراه آموزان دانش قرآن کتاب

 قرار کالس آموزان دانش اختیار در ، آماده چاپی های کارت قالب در ، الكرسی آيه متن ، فراگیران در تر بیش

 ذکر آموزش با ، چنین هم. کنند تمرين و تكرار نیز خود ی خانواده با همراه منزل در را آن خواندن تا ، شد داده

 . بكوشند نیز آن حفظ و يادگیری در تا شد می خواسته آنان از ، آموزان دانش به آن معانی و هفته ايام

 در قرآنی های داستان جايگاه و نقش آموزان دانش برای قرآنی شعر و داستان های کتاب خواندن و تهیه. 9 

 به شايد بگو، مردم به را داستان اين: » ...  فرمايد می زمینه اين در قرآن خود که است چنان آدمی بیداری

 به قرآنی مفاهیم ی ارايه در جذاب های روش از يكی ، که است حالی در اين( 011/ اعراف.« ) روند فرو انديشه

 طور به تواند می قرآنی های داستان. است( Poem) شعر يا(  Story) داستان ی شیوه به آن بیان ، کودکان
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 مفاهیم ساير و الهی اولیای و پیامبران ، خدا به کودکان ايمان تقويت برای را مناسبی ی زمینه ، مستقیم غیر

 ، ديگر سوی از و شوند می قرآن آموزش در تنوع و جذابیت موجب سو يک از ها داستان. سازد فراهم دينی

 و پور انوشه از اقتباس.) شد خواهد قرآن درس و کتاب به کودکان انگیزه و(  Interest) عالقه افزايش موجب

 قالب در را خود تاريخی های عبرت و اخالقی نكات از بسیاری کريم قرآن چنین هم( 01:  03 15 ، همكاران

 ، ها داستان ترين واقعی و ترين جذاب ، ترين شیرين که نیست پوشیده کس هیچ بر و فرمايد می بیان داستان

 می آنان ی عالقه مورد های قصه از استفاده نیز کودکان تربیت برای مؤثر ابزارهای از يكی.  است قرآن های قصه

( 11:  0311 ، شاهزيدی.) آموخت آنان به را زندگی صحیح رسوم و آداب توان می ها داستان اين طريق از. باشد

 که کالس ديوار روی و کرده تهیه قرآنی داستان کتاب جلد چند آموزان، دانش اولیای همكاری با منظور همین به

 بیشتر، يا داستان کتاب يک ای هفته توانستند می طريق اين از آموزان دادمدانش قرار بود شده بندکشی قبالً

 . بخوانند و گرفته امانت

 نظر مورد های نقش خود آموزان دانش که جا آن از : آموزان دانش توسط کالس در قرآنی های نمايش اجرای. 01

 اين دادن انجام برای فراوانی شوق و شور ، پردازند می آن ايفای به محوله وظايف اساس بر و کنند می انتخاب را

 داستان کتاب يک گروهی صورت به کالس آموزان دانش راستا همین در( 101:  0311 ، خانی فضلی.)دارند کار

 ايفای به مناسب فرصتی در ، الزم ازتمرينات پس و کردند می انتخاب را نظر مورد های نقش و خوانده را قرآنی

 .بود بخش لذت و آفرين شور بسیار آنان برای کار اين انجام که ، پرداختند می نقش
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 گیری کار به برای ای وسیله نقاشی آموزان دانش توسط قرآنی موضوعات از گوناگون های نقاشی کشیدن. 00 

 نظر از ای مرحله چه در کودک کند، بیان تواند می که است تصاويری ايجاد و کودکان های توانايی و ها مهارت

 (01: 0311 ، مقدسی.)دارد قرار شناسی زيبايی و(  Affectional) عاطفی ، ذهنی تحوالت

 ، که اند يافته در خوبی به دانشمندان آن معنی با همراه قرآن کوتاه های سوره حفظ به آموزان دانش تشويق. 01

 سفیدی لوح بسان کودک روان و قلب رو، اين از. شود می ريزی پی کودکی دوران در افراد، زندگی بنای زير

 آن بر عمر، پايان تا ، کند ترسیم آن روی بر که نقشی هر ، گیرد قرار دستی چیره نقاش دست در اگر که است

 قرآن حفظ به کودکان در مندی عالقه ايجاد ، اساس اين بر( 11 و 11:  0310 ، سبحانی.) ماند می باقی صفحه

 آموزان دانش در مندی عالقه از نوع اين ايجاد اما. باشد قرآنی نیز آنان گفتار و رفتار آينده در که گردد می باعث ،

 به افراد تربیت در تشويق جايگاه و نقش واقع در. است(  Incouragement) تشويق نام به عاملی نیازمند ،

 را تو و: »  فرمايد می( ص) اسالم پیامبر به خود آسمانی کتاب در کريم خداوند که است چنان ، کودکان ويژه

 گوناگون های روش از استفاده با رو، اين از( 015/ اسراء[ ...« )کنی تشويق و] دهی بشارت که آن مگر نفرستاديم

 نصب ، آنان به جوايز اهدای ، ها سوره قرائت هنگام در کالس قرآن حافظ آموزان دانش صدای ضبط:  مانند

 آموزان دانش ، تشويق های روش ديگر از مندی بهره و مربوطه تابلوی روی اخالقی نمونه آموزان دانش تصوير

 نمودم می ترغیب ، آن شعر و معنی با همراه قرآن کوتاه های سوره حفظ و يادگیری به را کالس

 که است اديانی جمله از اسالم آن معنی با همراه قرآنی های عبارت های کارت و تشويقی نمودار تهیه. 03. 

 دفعات به( ص) محمّدی آيین پیروان به که است کتابی قرآن. دارد توجه تبشیر و تشويق به دينی هر از بیش

 شمار بی نعمات و بهشتی مواهب از برخورداری و حقیقت و حق راه دادن ادامه در را مؤمنین و دهد می بشارت
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 اولیای از يكی همكاری با ، راستا اين در( 31:  0311، مجوّزی.)کند می تشويق ، مرگ از پس زندگانی در آن

. نمودم نصب آموزشگاه الكريم القرآن بیت ديوار بر و کرده تهیه قرآن درس ی ويژه ، زيبا نموداری ، آموزان دانش

 نصب نمودار روی شده مشخص محل در و کرده دريافت ستاره يک قرآنی فعالیت هر انجام ازای به آموزان دانش

 اختیار در سوره هر تدريس از بعد ، بود شده چاپ رنگی مقوای روی که قرآنی های عبارت های کارت. کردند می

 سپس. کردند می تكرار را ها عبارت و کلمات آن ، خوانی هم صورت به نیز ها آن و شد می قرارداده آموزان دانش

 باشد آموزان دانش ديد معرض در همواره تا شد می نصب الكريم القرآن بیت ديوار روی ها کارت

 خصوص در کريم قرآن آموزشگاه قرآنی مسابقات و ها مناسبت ها، برنامه در آموزان دانش دادن شرکت. 04 

 می که جا آن. کند می پیشنهاد را تعاون و همكاری ی گزينه اجتماعی، های فعالیت در افراد شرکت چگونگی

 از تر بیش چه هر که، است حالی در اين( 1/  مائده. « ) کنید همكاری پرهیزکاری و کاری نیكو در و: »  فرمايد

 پرورش در توانیم می اندازه همان به کنیم، استفاده تربیتی ی ها مناسبت و ها برنامه در موجود های فرصت

 مناسبت ، ها برنامه اجرای که چند هر( 91:  0311 ، حیدری از اقتباس. )باشیم موفق آموزان دانش استعدادهای

 دادن شرکت با توانستم اما. بود باالتر های پايه آموزان دانش ی عهده بر همواره آموزشگاه قرآنی مسابقات و ها

 آنان های مندی توان بروز و ظهور زمینه ، آموزشگاه های مناسبت و ها برنامه اجرای در خود کالس آموزان دانش

 . سازم فراهم نیز را

 گرد آوری شواهد دو

 نمی اجازه کالس از رفتن بیرون برای مورد بی و کردند نمی صحبت هم با ، قرآن ساعات در آموزان دانش. 0

 .گرفتند
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 . کردند می خوانی هم ، منظم صورت به نوار از استفاده هنگام در را قرآن های آيه.1 

 .نداشتند موجه غیر ويا مورد بی های غیبت ، قرآنی ساعات در آموزان دانش. 3

 در دانش آموزان ايجاد شده بود. قرآنی ساده مفاهیم و ها پیام ، ها عبارت دادن گوش به تمايل.4 

 . دادند می نشان عالقه قرآن کوتاه های سوره حفظ و خواندن به.5 

 شدند آشنا قرآن به احترام آداب و اصول چنین هم و وضو انجام با.1

 شدند. آشنا قرآنی داستان های کتاب عناوين با.1 

 .بودند کوشا قرآن کتاب داشتن نگه تمیز در.1 

 .بودند آشنا قرآنی های پیام و احاديث ی گنجینه با کامالً.9

 .داشتند را کافی مهارت قرآنی، های نمايش ويژه به ، نمايش اجرای در. 01 

 ارزشیابی و تاثیر اقدام جدید

عالقه مندان به درس  تعداد وقتی و آورد بعمل ارزشیابی آموزان دانش ار تصادفی طور به بار چندين محترم مدير

 يابد می افزايش روز به روز من کالس عالقه مندان تعداد که میكرد مشاهده میكرد بررسی را کالس هر قرآن

 چندين محترم مدير که بود رسیده صد در صد به تعداد اين جذاب و متنوع های روش اجرای از بعد که بطوری

 .کرد تشكر و تقدير مدرسه همكاران ساير مقابل بار
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 می دانی قدر و تشكر و کردند می اعالم را خود رضايت احساس شفاهی بصورت يا نامه نوشتن با محترم اولیای

 های روش اجرای حین در يعنی. نمودم می دقّت نیز ها آن درستی به ، ها حل راه اجرای در اينجانب.کردند

 داشته نظر زير را کار پیشرفت که ای گونه به. بودم نیز امور مداوم کننده کنترل ، کامل نظارت بر عالوه ، انتخابی

 طرح پیشرفت مورد در ، خود منتقد همكاران از تنها نه ، اجرا فرايند در و نمودم می ثبت را وقايع پیوسته و

 . نمودم می اعمال طرح اجرای در نیز را الزم تغییرات نیاز، صورت در که گرفتم می کمک

 

  ها پیشنهاد

 در پیشنهادی هر که ای گونه به.. دارد موضوع بر محقق که است اشرافیتی از ناشی ، راهكارها و ها پیشنهاد ارايه

 با حال( 015: 0314 ، اللهی سیف. ) باشد ديگران برای ارزشمند سندی تواند می ، دهد ارايه خود کار خصوص

 ... يادشده مطلب به توجه

 : گردد می پیشنهاد پرورش و آموزش محترم مسئوالن به. الف

 متنوع های طرح اجرای به را آنان ، معلمان برای آموزشی مدت بلند و کوتاه های برنامه سلسله اجرای با.0 

 به ، مدارس در آن از مهجوريت رفع و قرآن فرهنگ شدن نهادينه شاهد طريق اين از تا نمايند تشويق قرآنی

 . باشیم مدرسه در ويژه
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 و سازی زيبا چنین هم و «الكريم القرآن بیت»  عنوان به آموزشگاه هر های کالس از يكی دادن اختصاص با.1

 به ، قرآن درس به را آموزان دانش مندی عالقه میزان توان می ، آموزشی کمک و آموزشی وسايل به آن تجهیز

 . داد افزايش مدرسه اول پايه در ويژه

 :  شود می توصیه گرامی همكاران به. ب

 مندی عالقه میزان بر ، تدريس نوين های روش از استفاده و خود افزايی دانش جهت در تالش ضمن. 0

 .بكوشند پیش از بیش ، مدرسه در خصوص به ، قرآن درس به آموزان دانش

 افزايش در مهمی عامل امر، اين که باشند متخلق مهربانی و محبت ، بردباری و صبر چون هم قرآنی اخالق به.1 

 .باشد می مدرسه اول پايه در ويژه به ، قرآن درس به آموزان دانش مندی عالقه

 :  گردد می پیشنهاد ارجمند اولیای به. ج 

 تری بیش اهتمام ، خود فرزندان قرآن درس به نسبت ، مدرسه و خانه نهاد دو بین سازنده تعامل ايجاد با.0

 . باشند داشته

 به فرزندان مندی عالقه افزايش در ويژه طور به نیز خود ، مدارس در قرآنی های فعالیت گیری پی بر عالوه.1

 . باشند فعال و کوشا ، قرآن درس

 

 تجربیات بندهپیشنهادات حاصل 



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد.برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش این تحقیق ارتقای این 

آسمان مراجعه کنید  هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 5شغلی باقیمت فقط 

.www.asemankafinet.ir 

76 

 

 کتاب دینی شرایط مطالعه 

 ))به کارگیری شرایط مطالعه یعنی بهره وری بیشتر از مطالعه ((

ای مفیدتر با  توان مطالعه شرايط مطالعه، مواردی هستند که با دانستن، بكارگیری و يا فراهم نمودن آنها، می

آموزند که قبل از شروع مطالعه چه اصولی را به کار گیريد،  بازدهی باالتر داشت و در واقع اين شرايط به شما می

هداف مطالعاتی خود برسید و با دانستن آنها می توانید در حین مطالعه چه مواردی را فراهم سازيد و چگونه به ا

 با آگاهی بیشتری درس خواندن را آغاز کنید و مطالعه ای فعالتر داشته باشید: 

 کنید. بايد درست آغاز برای موفقیت در مطالعه، آغاز درست: -0

 برنامه ريزی: يكی از عوامل اصلی موفقیت، داشتن برنامه منظم است. -1

 ترتیب: اساس هر سازمانی به نظم آن بستگی دارد.نظم و  -3

 حفظ آرامش: آرامش ضمیر ناخودآگاه را پويا و فعال میكند.  -4

بنیامین فرانكلین، ))آيا زندگی را دوست داريد؟ پس وقت را تلف نكنید زيرا  استفاده صحیح از وقت: -5

 زندگی از وقت تشكیل شده است.(( 
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 م در بدن سالم است.سالمتی و تندرستی: عقل سال -1

 تغذيه مناسب: تغذيه صحیح نقش مهمی در سالمتی دارد.  -1

 دوری از مشروبات الكلی: مصرف مشروبات الكلی موجب ضعف حافظه می شود. -1

 ورزش: ورزش کلید عمر طوالنی است.  – 9

 خواب کافی: خواب فراگیری و حافظه را تقويت می کند. -01

 ظه بلند مدت باقی می ماند، يعنی مطالب است. آنچه در حاف درک مطلب: – 00

 دو توصیه مهم که در مطالعه باید از آن مطلع بود:

تقسیم کرد، يعنی  برای مؤثر و سازنده بودن مطالعه بايد زمانهای استراحت را در میان زمانهای مطالعه، -0

دقیقه  05الی  01آن حدود  دقیقه بر روی يک مطلب تمرکز نموده و پس از 91يا 11بايد سعی کنیم، حدود 

 استراحت کنیم. سپس مجدداً با همین روال شروع به مطالعه کنیم.

پیش از مطالعه از صرف غذاهای چرب و سنگین خودداری کنید و چند ساعت پس از صرف غذا مطالعه  -1

و جذب شود تا به هضم  نمائید چون پس از صرف غذای سنگین بیشتر جريان خون متوجه دستگاه گوارش می
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شود. از مصرف الكل و  رسانی به مغز کاهش می يابد و از قدرت تفكر و تمرکز کاسته می غذا کمک کند و لذا خون

دارو هم خودداری فرمائید. همچنین غذاهای آردی مثل نان قندی قدرت ادراک و تمرکز را کم می کند. نوشابه 

 های گازدار هم همینطور هستند.

 دینی تعلیمات و قرآن سیتدر های روش در ضعف و قوت نقاط

ترين اهداف نظام آموزشی کشور است و اهمیت و جايگاه ويژة آن باعث شده است درس  تربیت دينی يكی از مهم

های  شود، با ساير دروس در هر پايه تفاوت مستقلی، که عموماً تحت عنوان قرآن و تعلیمات دينی شناخته می

ست که از نظر محتوای آموزشی، فرايند يادگیری و  ای ا گونه هیت دروس دينی بهای داشته باشد. اصوالً ما عمده

 های آموزشی با دروس ديگر قابل مقايسه نیست. شیوه

نظر از ارزش محتوای  آموز انجام شود، صرف به عبارت ديگر، هر فعالیتی که از سوی معلم برای يادگیری در دانش

شود. در اين صورت و دروسی چون رياضی، جغرافیا،  مورد يادگیری، آموزش و تدريس محسوب می

گیرند، اما اگر يادگیری را مفهومی  پايه و... همگی از اين نظر در يک رديف جای می شناسی، تاريخ، علوم زيست

فراتر از آموزش تلقی کنیم و در واقع آن را هدف آموزش بدانیم، در آن صورت بايد فرايندی را که در استمرار 
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آموز شود، يادگیری تلقی  ايجاد تمرين، تجربه و تغییرات تدريجی و نسبتاً پايدار در دانش زمان باعث

 (4: 41کرد.)ساجدی ،ش

 درس دينی از اين نظر با ساير دروسی که نام برديم بسیار متفاوت است.

در عرصة  چندان 0که ساير دروس زيرا يادگیری در تربیت دينی بیش از آنكه نظری باشد، عملی است. در حالی

خورد؛ اما  عملی مطرح نیستند. اگر چه در مورد آموزش دروس آزمايشگاهی مفهوم آموزش عملی به چشم می

ای به شخصیت و ساختار  دست نیايد، لطمه عمل در اين دروس همان مهارتی است که اگر در فرايند آموزش به

آموز. در  اند، نه خود دانش د محتوای دروسها خو آموز وارد نخواهد ساخت؛ چراکه حوزة عمل در آن وجودی دانش

ها اساساً بر ساختار وجودی و  که هدف تربیت دينی ايجاد کنش و رفتارهای خاصی است که بود و نبود آن حالی

 آموز تأثیرگذار است. شخصیت دانش

ردن و لهذا تربیت يعنی استعدادهای درونی را، که بالقوه در يک شیء موجود است، به فعلیت در آوردن و پرو 

 (51و  51تربیت فقط در مورد جاندارها يعنی گیاه و حیوان و انسان صادق است.) مطهری، :
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آموز را در جهت کمال انسانی وی در تقرب به خداوند، که سرچشمة  های دانش بر آن است تا استعدادها و قابلیت

 های خود بهره ببرد. کمال است، شكوفا کند و در اين مسیر از توانايی

دهندگان وی شناخته شده نباشد، تربیتی صورت  های وجودی فرد برای خودش يا برای آموزش لذا چنانچه ارزش

گیرد، بیشتر شرطی شدن است تا پرورش و تغییر رفتار آگاهانه،  نخواهد گرفت و آنچه در قالب تربیت صورت می

مورد انسان و حیوان نیز همین است. که از مشخصات تربیت به معنای واقعی آن است. تفاوت معنای تربیت در 

را به کودک بیاموزيم، کافی است او را عمالً در « دست دادن»برای مثال، اگر بخواهیم رفتاری مؤدبانه مانند 

کار مجاز است، تعلیم دهیم و محدودة اين رفتار را برای او مشخص کنیم. به اين  های مختلفی که اين  موقعیت

 آموخت که کی، کجا و با چه کسانی دست بدهد. تدريج خواهد ترتیب، او به

ای آسیب ببیند، بشكند يا به هر دلیل ديگری نتواند دست  حال اگر اتفاقاً دست اين کودک يا نوجوان در حادثه

گیرد؛ مثالً تكان  خود را حرکت دهد، اين رفتار مؤدبانه به شكلی ديگر، که جايگزين قبلی است، باز هم صورت می

که در  توان به حیوانات نیز آموخت. چنان که همین دست دادن را می ردن سر و... . در حالیدادن يا خم ک

ها با مردم  نیز مانند انسان  ها شود و آن های نمايشی توسط مربیان کارآزموده به شیرها آموزش داده می سیرک

، رفتار جايگزين ندارد! ای که قادر به حرکت دادن دست خود نیست ديده دهند. اما هرگز شیر آسیب دست می
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زيرا رفتار قبلی او )دست دادن( آگاهانه و هدفمند نبوده بلكه تنها يک واکنش ناشی از شرطی شدن بوده است.) 

 (100و  101جعفری:

گیرد که هدف اصلی،  تأکید بر جايگاه ويژة دروس قرآن و تعلیمات دينی در نظام آموزشی از آن جهت صورت می

ها از حوزة  سازند و دامنة آن هايی که قابل حصول و انسان هاست. آموزه ام به کاربرد آموختهيادگیری عملی و التز

 گیرند. روند و تمام ارکان و شئون زندگی فرد را دربرمی نظری فراتر می

اساساً اين نوع تربیت با تمامی واقعیات خارجی زندگی انسان و پیوند او با هستی ارتباط دارد. لذا جهت نیل به 

هايی که مشتمل بر نحوة  ريزی شود. برنامه دف و نقطة مشخصی که تربیت دينی در پی آن است، بايد برنامهه

ای بر پاية اصول مشخصی که از بايد و  ارتباط فرد با خدا، مردم، طبیعت و خودش باشد. بديهی است چنین برنامه

 شود، تدوين خواهد شد. ظ میخیزد و بر مبنای قواعدی که توسط مربیان لحا نبايدهای معین برمی

شود. در  ترين مشكالت آموزش و يادگیری دروس دينی به مواد و محتوای آموزشی مربوط می برخی از عمده

ها تغییر کتب  های اخیر در جهت کیفیت بخشی به محتوا اقدامات مؤثری صورت گرفته که از جملة آن سال

و در دورة « های آسمان هديه»ورة ابتدايی به تألیف درسی و تألیف محتوای جديد است. اين تغییرات در د
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قدم مثبتی است « دين و زندگی»منجر شد و در دورة متوسطه نیز تألیف « های آسمان پیام»راهنمايی به تألیف 

 آموزان به يادگیری محتوای دينی برداشته شد. که در جهت ترغیب دانش

که در صدد ايجاد باورهای قلبی در فراگیرندگان از هدف مشترک در اين تغییرات، اجرای سیاست خاصی است 

 (40) حدادعادل: هاست. های عقالنی خود آن طريق اقدامات فكری و فعالیت

در شرايط کنونی، عموم مخاطبان شايد در بعد اعتقادی مشكلی نداشته باشند ولی هرچه به ابعاد عملی و  

 شود. میتر  شويم، وضعیت، به نسبت، نامطلوب رفتاری نزديک می

خصوص در مقاطع  آموزان، به جنبة رسمی داشتن نظام آموزشی و تلقی رسمی و فاقد بار تربیتی از سوی دانش

کار گرفته نشدن الگوهای مناسب و شايسته   باالتر، نوع تحصیالت و مدرسه، نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و به

دن و توسعه نیافتن رفتار دينی و اخالقی نظران، در تقويت نش از مواردی هستند که از ديدگاه صاحب

 0های تربیت دينی و اخالقی موجود تأثیر گذارند. نگرفتن آنان از انبوه فعالیت  آموزان و بهره دانش

ويژه مهارت روخوانی قرآن به نحو  های قرآنی، به در حالی است که در نظام آموزشی تدريس مفاهیم و آموزه  اين

شوند که قادر به  آموزان ابتدايی در شرايطی به دورة تحصیلی راهنمايی وارد می نشگیرد و دا مطلوب صورت نمی
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دهد؛ زيرا زمانی را که بايد  خوانی و روخوانی قرآن نیستند. اين امر مشكالت دبیران راهنمايی را افزايش می روان

کنند. اين ضعف زمانی  می به آموزش مفاهیم قرآن اختصاص دهند، باالجبار صرف ياددهی دوبارة روخوانی قرآن 

ها تحصیل و آموزش اين دروس، در زمان پايان  آموزی که پس از سال شويم دانش شود که متوجه می آشكار می

تحصیل خود هنوز به روخوانی قرآن در حد نسبی آشنا نشده و مفاهیم قرآن نیز در زندگی وی عینیت نیافته 

 است.

های مناسب آشكار  کارگیری روش نمايد و ضرورت به ی رخ میترين مشكل در نظام آموزش اينجاست که مهم

ای است که به تغییر رفتار  گونه دهنده و میزان مهارت وی در ياددهی مفاهیم دينی به شود. مشكل آموزش می

های گوناگونی در تدريس دروس دينی و قرآن مورد  آموزان منجر گردد. در حال حاضر شیوه مطلوب در دانش

های قديمی و  ها بر پاية روش های مختلف آموزشی است. غالب اين شیوه ن و آموزگاران در دورهاستفادة دبیرا

شود.  سنتی بوده است و گاهی بدون آموزش قبلی تنها به اتكای تجربة شخصی معلم توسط خود وی انتخاب می

ينی کاربرد دارند و گويی، تمثیل و نمايش و... عمدتاً در آموزش دروس د هايی چون سخنرانی، داستان شیوه

ها اکتفا نمود. عالوه  توان به اين شیوه ها تا حدی ضروری است. اما با توجه به محتوای دروس نمی کارگیری آن به

ها نیز اگر با روش اصولی صورت نگیرد، فاقد کارايی الزم خواهد بود. زيرا حتی  کارگیری همین شیوه بر اين، به
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آور باشند و تأثیر الزم را بر مخاطب  ترين سخنوران نیز ممكن است مالل صحبت ها و خوش ترين داستان جذاب

تأثیر شوند. پس صرف قديمی و سنتی بودن شیوة دلیل نقد آن نیست بلكه نحوة  خود نگذارند و يا اساساً بی

 آفرين است. کارگیری آن در شرايط نامناسب مشكل به

های  شويم و ضمن آن برخی روش ای سنتی رايج يادآور میه کارگیری روش در اين نوشتار نقدهای زير را در به

 کنیم. صورت پیشنهاد معرفی می گیرند، به ندرت مورد استفادة دبیران قرار می جايگزين را که به

 یکنواختی و سکون 

کند، برای توجه بیشتر الزم است در  از آنجا که تغییرات محیط اطراف بیش از سكون آن توجه انسان را جلب می

گويی با تمام  يا قصه  آموزان تغییراتی ايجاد شود. بنابراين، سخنرانی های ديداری و شنیداری دانش رکمح

تنها توفیقی در  تحرک ارائه شوند، نه صورت يكنواخت و بی جذابیتی که ممكن است در محتوا داشته باشند اگر به

 واب فرو خواهند برد.آرام در خ آموزش مباحث نظری نخواهند داشت بلكه مخاطبان را آرام

های معلم و وضع چهره با محتوای کالم تأثیر آن را در مخاطب بسیار  نبودن هماهنگی بین صدا، حرکات، ژست

اش وادار به فعالیت شود، بار چندان  دهد. جلب تنها حس شنیداری مخاطب، بدون اينكه حس ديداری کاهش می



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد.برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش این تحقیق ارتقای این 

آسمان مراجعه کنید  هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 5شغلی باقیمت فقط 

.www.asemankafinet.ir 

85 

 

سازد؛ زيرا  خوبی آشكار می با تماشای فیلم، ضعف آن را به اين روش، در مقايسه  مثبتی نخواهد داشت. جذابیت

توجه مخاطبان به فیلم به واسطة فعال بودن دو حس ديداری و شنیداری بسیار بیشتر از توجه به سخنرانی 

 1است. 

و  1:  41)ساجدی،ش اند: کارگیری قوای ديداری و شنیداری سه دسته آموزان از نظر به بايد توجه داشت که دانش

1) 

 آموزند. هستند و با نگاه کردن مطلب را می برخی دارای حافظة ديداری

 گیرند. اند و با گوش دادن مطالب را ياد می برخی دارای حافظة شنیداری

پردازند. در صورتی که دبیر بتواند از ابتدای سال استعداد هر  کارگیری هردو قوه به يادگیری می برخی نیز با به

ا تعیین کند و بر حسب استفادة بیشتر از يک قوه جای آنان را در کالس مشخص کند، آموزان ر يک از دانش

ها و  توان داستانی کوتاه و تخیلی را با ژست کمک بسیار مهمی به آنان کرده است. برای تعیین نوع استعداد، می

ه در نقل داستان ها بخواهیم آن را بازگو کنند. کسانی ک حرکات مهیج دست و صورت بیان کرد و سپس از آن

دهند، دارای استعداد ديداری، و آنان که مو به موی داستان را بدون توجه  همان حرکات دبیر را از خود نشان می
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ای هستند که هم  گويند، دارای استعداد شنیداری هستند. میان اين دو گروه نیز دسته به حرکات گوينده باز می

توان روش  دهند. پس می ودی به حرکات گوينده توجه نشان میکنند و هم تا حد داستان را کامل بیان می

 ها مناسب دانست؛ مشروط به اينكه تنها به اين دو روش اکتفا نشود. گويی را برای شنیداری سخنرانی و قصه

 غیرفعال بودن

. در گیرد اند يا غیر فعال. در روش فعال يادگیری با مشارکت يادگیرنده صورت می های آموزشی يا فعال روش

طرفه آن را با  صورت کامالً يک آموز به مثابه ظرفی خالی است که معلم به های غیرفعال دانش که در روش حالی

کند. در شیوة فعال، مخاطب با تالش و تكاپوی خود، بیشتر با درس و محتوای آموزشی  آموزش خود پر می

آموزش معلم است. از مزايای روش فعال که در روش غیرفعال ذهن مخاطب منفعل از  شود. در حالی درگیر می

 توان به موارد زير اشاره کرد: می

 های ادراکی مخاطب تقويت توانايی -

 بارورسازی قوای فهم و تجزيه و تحلیل مخاطب -

 نفس رشد و افزايش اعتمادبه -
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 وگو ايجاد آمادگی برای شرکت فعال در بحث و گفت -

 ( 15تشخیص رفتار مناسب.) همان:ايجاد تمرين در تعامل با ديگران و  -

جهت عكس موارد فوق، نتیجة رويكرد و روش غیرفعال خواهد بود. زيرا روش غیرفعال مخاطب را از يادگیری 

دست معلم است هرگز   دارد. زيرا مخاطبی که همواره شاهد حل مسائل به صورت رويارويی با مسائل بازمی به

گیرد. لذا چنین  جه شود و راهكار الزم را برای مواجهه با مسائل فرا نمیتواند مستقل از معلم با مسائل موا نمی

 مخاطبی هنگام رويارويی با مشكالت دائماً دچار پريشانی و اضطراب خواهد بود.

زاست. زيرا هدف در آموزش و  خصوص در مسائلی چون تجزيه و تحلیل باورهای دينی، بسیار آسیب اين روش، به

رفتار مطلوب و ارزشمند مورد تأيید دين است و تجلی يافتن باورهای مذهبی در عمل  تربیت دينی، رسیدن به

ای جز حفظ  های غیرفعال رايج در نهايت نتیجه که با روش هاست. در حالی افراد، مستلزم تعمیق باورها و ارزش

به فراموشی سپرده ها نیز، بعد از برگزاری امتحان و کسب نمره،  آيد. همان آموخته دست نمی ها به آموخته

بازند و در زندگی عملی مخاطب جايگاهی نخواهند  اند به سرعت رنگ می شوند و چون درونی و نهادينه نشده می

 داشت.
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 های فعال شیوه

های دينی مخاطبان را به فكر کردن پیرامون مفاهیم دينی  اگر در کالس روش پرسش و پاسخ سقراطي:

تر و  تشويق کنیم تا بتوانند با هدايت غیرمستقیم معلم از مجهول به معلوم برسند، يادگیری بسیار جذاب

او  نفس زند و انگیزه و اعتمادبه ماندگارتر صورت خواهد گرفت. در اين شیوه ذهن فراگیرنده دست به خالقیت می

شوند و  سوی پاسخ هدايت می ها با نظارت معلم به دهد. با اين روش، پرسش را برای مشارکت در بحث افزايش می

 گردد بندی ديدگاه مخاطبان، پاسخ صحیح توسط وی تكمیل، نهايی می با جمع

برای دهند اما  های ورزشی و تفريحی گروه تشكیل می آموزان بیشتر در حوزه دانشفعالیت علمي گروهي:

شود. و تشويق و ترغیبی هم از سوی اولیای مدارس صورت  هايی ديده نمی های دينی چنین گروه تقويت انگیزه

ها را  آموزان آن گیرد. معلمان بايد با طرح موضوعات دينی مرتبط به درس و با توجه به عاليق مشترک دانش نمی

 های دينی ترغیب کنند. بندی و سپس به انجام پژوهش گروه
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آموزان در يک کالس، اين روش برای کسانی ضروری است که  با توجه به تراکم دانش وزش چهره به چهره:آم

دهند يا پذيرش باورهای دينی در  به داليلی نسبت به دين و ديانت احساس تنفر دارند و به درس دينی دل نمی

ايد اختصاصاً از اين روش برای افراد پاسخ است. بديهی است که معلم ب ای از ابهامات بی آنان منوط به حل پاره

 مشخصی استفاده کند.

ای از  شود که معلم تنها پاره غفلت از نیازها و عاليق فراگیرندگان سبب می محوری: توجه به مخاطب

های متعدد تكرار کند و بدون در نظر گرفتن نیازها و شرايط درونی و  های فكری خود را در کالس اندوخته

گويی به ابهامات و  که مدرس دينی بايد همواره آمادة پاسخ داند بیاموزد. در حالی نچه را میبیرونی مخاطبان آ

 شبهات دينی فراگیرندگان باشد و با مطالعة مستمر، توانايی خود را در اين جهت افزايش دهد.

ر آموزش شايد در برخی دروس فراگیری ذهنی به سرعت انجام شود اما د تأکید و التزام بر تمرین مستمر:

های عملیِ  خورد. آموزش اند، ضرورت تمرين و ممارست بیشتر به چشم می دينی، که مفاهیم بیشتر انتزاعی

مرتبط با مفاهیم دينی اگر بدون تأکید بر تكرار و تمرين رها شوند، چه بسا خشتی باشند که تا ثريا کج پیش 

هايی هستند که در  و... از اين دست آموزش خوانی قرآن و آدابی چون وضو، نماز، تیمم خواهند رفت. صحیح
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صورت  همان مراحل اولیة يادگیری بايد مورد توجه و در صورت نیاز مورد تصحیح و اصالح قرار گیرند. در غیر اين

 گردد. شود يادگیری غلط است که به مرور زمان اصالح آن دشوار يا ناممكن می آنچه تثبیت می

های دينی عامل مهمی در تقويت  تحلیل آموزه گیری از حكمت و تحلیل: پرهیز از تحكّم و تحمیل و بهره 

شود بسیار پايدارتر است از آنچه صرفاً درسی از دروس تلقی  خردورزی است. آنچه با خرد و برهان حاصل می

توفیق کارگیری قوای فكریِ مخاطب به مراتب  های دينی از طريق به شود و آن را بايد فرا بگیرند. فهماندن آموزه

بیشتری در آموزش دينی دارد. معلم نبايد با زبان تحكم و تحمیل عقايد خود از مخاطب بخواهد چشم بسته 

تعالیم وی را بپذيرد. شرايط کنونی جامعه و تأثیر فضاهای فكری و فرهنگی متفاوت، اين حقیقت را آشكار 

دريافت نكند، تأثیر اندکی از آن خواهد سازد که اگر مخاطب، متناسب با سن خود، تحلیلی از موضوع دينی  می

که اگر مخاطب مخاطب در مواجهه با موضوعات دينی تحلیل درستی داشته باشد، احساس  پذيرفت. در حالی

تواند بازبینی مجددی در زندگی خود داشته باشد. در قرآن کريم از اين  ها می خواهد کرد که در پرتو اين آموزه

 ست:تعبیر شده ا« بصیرت»روش به 

(بگو اين راه من است که با بصیرت به سوی خدا 011)يوسف /« بَصیرَة  أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى  قُلْ هذِهِ سَبیلی»

 کنم. دعوت می
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های آسمانی  تنها انديشة مخاطب را بارور نسازد بلكه او را به رکود بكشاند، توفیقی در تبیین آموزه آموزشی که نه

ای نیست. لذا برای کسب  مد است که به اقناع مخاطب بینجامد. البته اقناع کار سادهنخواهد داشت. روشی کارآ

ای، عادات و رفتارهای غلط  توفیق بايد موقعیت مخاطب از نظر ساختار روحی، روانی، تعصبات قومی و قبیله

 های نادرست و... مورد توجه قرار گیرد فرض تثبیت شده، پیش

ضرورت استفاده از اين روش در دورة متوسطه، بیش از دو دورة ديگر، مخالف:شیوة مناظره و احترام به نظر 

گیری نسبی آنان از جهت  آموزان در اين دوره و شكل دلیل رشد عقلی و فكری بیشتر دانش خورد. به به چشم می

. اگر معلم رو شود که دعاوی مخالف يا شبهات خاصی دارند به آموزانی رو عقیدتی، ممكن است معلم دينی با دانش

آموزان ندهد و يا بعد از طرح هر مسئله پاسخ مناسبی به آن نداشته  فرصت طرح آزادانة اين مسائل را به دانش

برد و از نظر عاطفی  گذارد و هم اعتبار خود را زير سؤال می آموز را زير پا می باشد، هم حق طرح مسئلة دانش

های نامناسب  ترين عاملی که دبیران را به چنین واکنش کشاند. مهم فضای کالس را به حمايت از مخالف می

سو  گويی، معموالً معلم را به اين سوادی خود اوست. ترس از ناتوانی در پاسخ اطالعی معلم و کم کشاند، بی می

 آموزان ندهد. کشاند که اساساً اجازة طرح شبهه يا نظر مخالف به دانش می
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: گاهی معلم در مقام اثبات عقیدة خود شتن نسبت به نظر موافقاجتناب از تحقیر نظر مخالف و تعصب ندا

دهد نیز ممكن است به  داری مخاطبان را در پذيرش آن عقیده از دست می کند که جانب چنان افراطی عمل می

کاری در آن  محوری معلم آن است که عقیدة مخالف را اوالً به درستی و بدون دست لجاجت آنان بینجامد. حق

اساس اصول منطقی آن را نقض کند و صحت ادعای خود را به  و سپس با به چالش کشیدن آن، بر بیان کند

 اثبات برساند.

نقد نظر مخالف چنانچه شامل تمامی جهات و نكات مربوط به آن  نادیده گرفتن نكات مثبت نظر مخالف:

و نتیجه جهات منفی عقیدة مخالف کند  دهد و نوعی حق برای مخالف ايجاد می انصاف نشان می باشد، معلم را بی

بینند، غالباً با تمام  ماند. معلمانی که هیچ نقطة روشنی در کالم مخالف خود نمی پاسخ باقی می نقد و بی بی

کنند؛ بدون آنكه جهات خوب و بد آن را از يكديگر تفكیک کنند. اين نوع  های يک تفكر مخالفت می جنبه

بینی وی گذاشته شود و فاقد  سو نگری و کوته سخن مخالف به حساب يکشود که نقد وی بر  برخورد موجب می

 اعتبار تلقی گردد.

آموزان قرار گرفته است، در سراسر کشور  آنچه در قالب محتوای آموزشی در اختیار دبیران و دانش سازی: بومي 

دهند. حال اگر  حان میکنند و با آن امت يكسان است و همة اقوام و طوايف متن آموزشی واحدی را مطالعه می
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های بومی ضرورت  ايجاد و تثبیت رفتارهای مطلوب دينی را هدف اصلی تربیت دينی بدانیم، توجه به مؤلفه

های  کند که محتوا و شیوه های فرهنگی موجود میان اقوام و طوايف متنوع در کشور ايجاب می يابد. تفاوت می

آموزان ساکن شهرهايی که بیشتر در  های درسی دانش کتاب آموزشی نیز به تناسب، متفاوت باشند. مثالً در

ای داشته  های انحرافی هستند، بايد نحوة دفاع از مبانی تشیع و اسالم راستین جايگاه ويژه معرض تهاجم انديشه

 باشد.************

را مستقیماً است، فراگیرنده   تربیت دينی و کسی که در صدد تعلیم های آموزش مستقیم: عدم اکتفا به روش

دهد. اين روش برگرفته از قرآن است. در موارد متعددی از قرآن کريم، رسول مكرم)ص(  مورد خطاب قرار نمی

فرمايند: نَزَلَ  که منظور، مؤمنان گرويده به او هستند. امام صادق)ع( می مورد خطاب واقع شده است، در حالی

نازل شده(، همان « گويم ولی همسايه، تو بشنو به تو می»قرآن به سبک الْقُرآنُ بِايّاکَ اَعنی وَ اسْمَعی يا جَارَه )

های تربیت دينی با  الزم است گاهی قالب و عنوان کالس«. گويد تا ديوار بشنود به در می»المثل معروف  ضرب

ات های بهداشت و سالمتی، عباد محتوای دينی در ارتباط مستقیم نباشد. چه اشكالی دارد که تحت عنوان کالس

ای که  توان آموزش اين امور را به افراد شايسته و تكالیفی چون وضو، غسل، روزه و... آموزش داده شود؟ حتی می
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های  شناسی و... تا در خالل دروس خود آموزه عنوان دينی ندارند بسپاريم؛ مثالً معلم رياضی، کامپیوتر، زيست

 اخالقی و دينی را به مخاطبان بیاموزند.

تربیت اسالمی، نقش اساسی الگوها در تبعیت  و ترين اصول تعلیم يكی از مهم برداری: و الگوارائة نمونه 

های دينی به فراگیرندگان  فراگیرندگان از مربیان است. عامل بودن خود معلم به آنچه تحت عنوان آموزه

تر شوند. در  س نزديکشود که آنان به سطوح باالی حیطة عاطفی و برانگیختگی لطافت احسا آموزد، باعث می می

 اين صورت آثار مثبت و سازندة عملكرد معلم در تبعیت فراگیرندگان قابل مشاهده خواهد بود.

در عرفان اسالمی، نقش استادی که متربی خويش و نقاط ضعف او را بشناسد و راه درمان را از راه عمل صحیح 

ای است که زمینة آموختن صفات  گونه جامعه به خود به او يادآور شود، مطلبی مورد اتفاق است. شرايط کنونی

کنند و  ها هم در اين زمینه ضعیف عمل می راحتی مهیا نیست. از طرف ديگر خانواده اخالقی و قرآنی در جامعه به

 های دينی ترغیب نمود. توان آنان را به ارزش تنها به اتكای الگوهای عملی می

های  انگر کارايی اين شیوه است و غفلت از آن قطعاً آسیبخوبی بی بررسی شیوة تبلیغی معصومین)ع( به

خوانیم که  دنبال خواهد داشت. در تاريخ اسالم می خوبی قابل مشاهده است، به ناپذيری، که امروزه نیز به جبران
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پیامبر مكرم اسالم)ص( حتی در نشست و برخاست معمولی با مردمان عصر خود، معلم اخالق بود و نحوة 

طور عملی به آنان آموزش  داری و قضاوت و... را به امیدن و رعايت نظافت شخصی و... تا حكومتخوردن و آش

 داد. می

های دينی، عالوه بر بازنگری در محتوای درسی، ساعات  شود برای تأثیرگذاری هرچه بیشتر کالس پیشنهاد می

های گوناگون  نوين و آسیب های زمان با تدريس، با مزايای روش مشخصی به دبیران اختصاص يابد تا هم

 های معمول بیشتر آشنا شوند و سطح آموزشی خود را ارتقا دهند. روش

 در دانش آموزان راهکار برای برای ایجاد عالقه در دانش آموزان به خواندن قران کریم 55

 خوب آموزش دادن دانش اموزان-1

 توجه به دانش اموزان ضعیف تر-1 

 .کنید تشويق یقرآن یها پیام در تدبر به را آموزان دانش      -3

 پیدا شريف مصحف يا درس آيات در را مشهور آيات از برخی و قرآنی پیام بخواهید آموزان دانش از       -4

 .کنند
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 .کنید استفاده آموزان دانش از کالسی های رقابت در داوری برای   -10

 مسابقات»  و «ابتدايی سوم تا اول های پايه اموزان دانش برای قرآن روخوانی مسابقات »          -11

 اضافه منطقه و مدرسه یقرآن مسابقات به«  ابتدايی پنجم و چهارم یها پايه آموزان دانش برای قرآن خوانی روان

 .کنید

 در را خود ی روزانه تالوت آموزان دانش تا کنید تهیه کريم قرآن ی روزانه خواندن یبرا ای دفترچه          -13

 .بزنند عالمت مربوطه جداول

 ی نمازخانه در را آن از کمتر يا صفحه يک عصر و ظهر نماز بین در کنید تشويق را آموزان دانش          -14

 بخوانند مدرسه

 .کنید استناد قرآن آيات به, یاخالق های آموزه و معارف به اشاره ضمن مناسب موقعیت هر از          -15
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 منطقه و مدرسه در مسابقه يا یکالس انشاء موضوع قرآن ی روزانه تالوت ی درباره را ها بچه احساس          -11

 .دهید قرار

 .کنید تأکید قرآن با آموزان دانش ی روزانه انس اهمیت موضوع به خانواده آموزش جلسات در          -11

 ی ترجمه و لغات فهم به را ها بچه, هستند مشترک قرآن و یفارس در که یکلمات یمعنا از پرسش با          -11

 .دهید عادت لغات ی خانواده هم يافتن نیز و آن

 .کنید تعريف ها بچه یبرا مربوطه آيات قرائت پخش با همراه را کتاب های داستان          -19

 انس ی درباره دينی بزرگان و السالم علیهم اطهار ی ائمه, سلم و آله و علیه اهلل صل پیامبر حاالت          -31

 یها پايه قرآن آموزش یها کتاب ی«  دريا اما قطره»  بخش در. کنید بیان آموزان دانش برای را قرآن با روزانه

 .دهید آموزش را ها آن آموزان دانش مشارکت با. است شده ذکر زيبايی موارد پنجم تا سوم

 .کنید بیان آموزان دانش برای کريم قرآن با دائمی انس فوايد و اهمیت ی درباره هايی داستان          -30

 .دهید ارائه کريم قرآن ی درباره مناسب های سرگرمی و ها لطیفه, شیرين حكايات          -31
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 دانش و بپردازيد آنان اولیای و آموزان دانش برای الزم رهنمودهای ارائه به نامه ويژه قالب در          -33

 .کنید یمعرف را دارند قرآن با روزانه انس که را یآموزان

 .کنید دعوت ظهرگاه و صبحگاه آغازين مراسم برای مدرسه و منطقه, شهر مشهور قاريان از          -34

 .کنید تجلیل یقرآن مسابقات منتخبین و مدرسه یقرآن فعال آموزان دانش از          -35

 .دهید آموزش آموزان دانش به تدريج به را قرآن تالوت باطنی و ظاهری آداب          -31

 .کنید بیان آموزان دانش برای کوتاه زبان به را قرآن تالوت اسرار و آثار از برخی          -31

 .دهید شرح آنان برای ساده زبان به را آيات و ها سوره از برخی تالوت فضائل          -31

 .کنید گوشزد را قرآن شمردن سبک نتايج و عواقب          -39

 زبان به آموزان دانش یبرا را خودش ی درباره قرآن انتظارات ی درباره مسلمانان از يک هر وظايف          -41

)  تالوت آداب(  11 مزمل)  قرآن خواندن( 01 س  مريم)  قرآن به دادن اهمیت مانند. کنید بیان ساده

 ( 44 بقره)  قرآن به عمل(  11 نساء)  قرآن در تدبر(  114اعراف
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 خاص تكالیف آموزان دانش از هريک ی انگیزه و عالقه, استعداد و فردی های تفاوت به توجه با          -40

 روزنامه, شعر, انشاء, گويی داستان, قرائت, حفظ مانند. بدهید آنان به یگروه يا یفرد یها فعالیت عنوان تحت

 ... و یديوار

 پارچه, نويسی ديوار مانند بدهید یتر بیش اهمیت ها کالس و مدرسه در قرآنی فضاسازی به          -41

 ...و تراکت, نويسی

 .کنید معرفی آموزان دانش به  را شهر های دارالقرآن و قرآن ی مدرسه          -43

 یها کالس در شرکت و نام ثبت به را آنان و شناسايی را استعداد با و عالقمند آموزان دانش          -44

 میان در آنان ی خانواده با را موضوع اين چنین هم. کنید تشويق منطقه یها دارالقرآن و قرآن مدرسه یتخصص

 .بگذاريد

 آن ی روزانه خواندن به را آنان و تهیه پنجم تا سوم یها پايه آموزان دانش برای را عالمت کم قرآن          -45

 .کنید تشويق
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 های حوزه و...  و تاريخ جغرافی، ، رياضی تجربی، علوم مانند دروس ساير در کريم قرآن جايگاه به          -41

 .کنید توجه(  قرآنی تربیت)  تربیتی و علمی

 قرآن آيات و یدرس مختلف موضوعات بین مناسب یها موقعیت در خود توانای و عالقه به توجه با          -41

 رويكرد ايجاد در, کريم قرآن به آموزان دانش تر بیش ی عالقه ايجاد ضمن کار اين. کنید برقرار ارتباط کريم

 .دارد. دارد آموزان دانش یقرآن تربیت در بسزايی تاثیر دروس ساير در گرايانه خلقت

 مراسم و ها یسوم کالس یروخوان ی شكرانه مراسم, ها یاول کالس قرآن یها شكوفه جشن          -41

 .کنید برگزار کريم قران با روزانه انس بر تاکید با و شكوه با هارا یپنجم کالس یخوان روان ی شكرانه

 قرآن روز هر که را یآموزان دانش او حضور در و کند بازديد شما کالس از تا بخواهید مدرسه مدير از          -49

 .کنید تشويق خوانند یم

 با آموزان دانش ی همه ی روزانه انس به مدرسه آغازين مراسم در مكرر تاکید ضمن مدرسه مدير          -51

 .نمايد تقدير مدرسه آموزان دانش از مدرسه گوناگون یها مراسم در کريم قرآن
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 دانش یدائم انس فرهنگ تقويت و ايجاد در یريز برنامه یبرا را یقرآن اعتبارات از یبخش است مناسب بنابراين

 .کنیم هزينه کريم قرآن با آموزان

 

 :ها شنهادیپ و کارها راه

 دروس یبرخ چرا ميدار اریاخت در یعیوس  یآموزش یها ابزار و یجمع ارتباط ليوسا امروزه نكهيا به توجه با

 دانش ديبا یک تا میکن ینم ارائه متعلمان به یآموزش موجود یابزارها با و داستان قالب در را قرآن و ینيد

 و یطوالن یسخنران با معلم و کنند خسته و انباشته ینيد پرحجم مطالب کردن حفظ با را خود اذهان ما آموزان

 قرآن و ینيد درس کالس به دنیبخش تنوع یبرا پس. را رانیفراگ هم و کند یم خسته را خود هم وحده متكلم

 :مثال ميیبرآ داستان یها قالب از نهیبه استفاده و کردن پربار یبرا حیصح یزير برنامه فكر در ديبا

 ها نوار با را یبخش و یدرس موضوعات به مربوط یها لمیف از توان یم ینيد دروس یبرخ آموزش یبرا         -0

 از بعد که خواست رانیفراگ از و نمود استفاده امبرانیپ یداستانها بخصوص یصوت و یريتصو یها ید یس و
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 و دهند ارائه معلم به و نموده مكتوب یگروه اي یفرد بصورت را آن دهیچك و برداشتها داستان اي و لمیف انيپا

 .شود گرفته نظر در زین یازیامت اي نمره امر نيا به دادن بها یبرا

 صورت به را آن متن که خواست یآموز دانش یها گروه از توان یم دروس یبرخ یمحتوا آموزش یبرا -1

 .ندينما قرائت درس کالس در و درآورند داستان

 يیگو داستان در ینحو به که یکسان و معلمان و پردازان قصه و تیترب و میتعل امر انیمتول نهايا از فراتر -3

 و کتاب ، ید یس ، افزار نرم قالب در داستان صورت به را دروس یمحتوا از یاریبس توانند یم دارند مهارت

 ديجد یها ابزار از استفاده گسترش نهیزم لهیوس نيبد و دهند قرار یآموزش مراکز اریاخت در و درآورده امثالهم

 .سازند رهنمون تفكر و تیخالق به یذهن رکود حالت از را آموزان دانش و ندينما فراهم مدارس در را یآموزش

با توجه به تغییر کتاب دينی پايه اول )پیام های آسمان (ممكن است اين سوال برای بسیاری از همكاران پیش 

بیاد که از چه روشی بايد برای تدريس آن استفاده کرد و ارزشیابی آن به چه صورت است در ادامه مطالبی )را 

ارزشیابی اين درس خدمت عالقه مندان  که در دور های ضمن خدمت فرا گرفته ام (درباره روش های تدريس و

 .ارائه می نمايم
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هر درس از بخش های مختلفی تشكیل شده که هر کدام روش تدريس خاصی دارددر ادامه به تفكیک موضوعات 

 :وروش تدريس آنها می پردازيم

 روش تدريس       کارکرد     موضوع

داستانهای 

 ورودی

آمادگی برای ورود به 

 بحث

آموز،هر فرد بصورت جداگانه می معلم و دانش 

 خواند،بحث گروهی

توضیحات 

 اصلی

مفهوم کردن 

 درس،بیان درس

 روش تدريس ارائه شده درزير 10

فعالیت های 

 کالسی

ايجاد تنوع ،کمک به 

 فهم درس

 دانش آموز انجام میدهد و معلم ناظر است

 آيات و روايات

انس با قرآن ،آشنايی 

با مفهوم، تعمیق 

 مطلببحث،وسعت 

از اين حديث چه می فهمیم)اين حديث از کیست 

اشتباه است.( ارائه آيه با ترجمه )در ارتباط با اين 

 (.موضوع چه استفاده می شود
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سواالت مطرح 

شده در هر 

 درس

ايجاد خالقیت،کنجكاو 

 نمودن دانش آموز

 ارزشیابی

جدول ها و 

 فلش ها

تكمیل هر درس، ايجاد 

 تدريس در  تنوع

 تكوينیارزشیابی 

 مطالعه آزاد

تكمیل اطالعات دانش 

 آموزان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خود آزمايی

ارزيابی از کل درس در 

 جلسه بعد

 ارزشیابی

پژوهش و 

 تحقیق

 

 فعالیت مكمل 

 

معنوی کردن فضای 

 اختیاری

 

 ـــــــــــــــــــــــــ 



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد.برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش این تحقیق ارتقای این 

آسمان مراجعه کنید  هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 5شغلی باقیمت فقط 

.www.asemankafinet.ir 

117 

 

 کالس دعا و نیايش

 :تدریس روش های پیشنهادی برای

 .همیاری مشارکتی:اين روش در بیشتر موضوعات دينی بخصوص مباحث اجتماعی قابل احرا است -0

 .پرسش و پاسخ:اين روش در مباحث اعتقادی و نظری کارايی دارد.بین دودانش آموز يا معلم و دانش آموز-1

 .های اخالقی موثر است قصه گويی: برای آغاز دروس وبیان سیره ی بزرگان وآموزش غیر مستقیم ارزش -3

 .دارد می دمی را به تامل واآ ايجاد فرصت تامل با خود: گاهی يک سوال ويا يک بیت شعر و يا يک تصوير-4

ايجاد فرصت عمل به دين:در اين روش معلم به طور عملی شرايطی را فراهم می کند که دانش آموز لذت -5

 (ديگران های نیاز رفع در همیاری و همكاری وی مذهبی اعیاد. ها جشن در مشارکت.) کند تجربه را دينی عمل

 .ندارد کاربرد استفاده از استدالل های منطقی: در دوره راهنمايی زياد-1

 .انذار و تبشیر: اين روش به ياد آوری نتايح اعمال خوب بد می پردازد-1
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 و فطری های گرايش و دينی شناسی برانسان مبتنی نمودهاست تاکید تذکر: اين روش که قرآن هم به آن-1

 .باشد می ثابت اخالقی اصول پذيرش

 شود عرضه فعال رويكردی در تواند می . دارد کاربرد سخنرانی: اين روش که بیشتر در تبیین اصول اعتقادی-9

 .باشند داشته سخنرانی با فعال برخوردی آموزان دانش تا

 .برد دارد و از ابزارهای مختلفی بهره میموعظه : اين روش بیشتر زبان نصیحت گرانه  -01

 و هستند ديندار انسان معیار ارائه الگو واسوه: رسول خدا و ائمه از بهترين الگوهايی هستند که هم برترين -00

 .است زياد بسیار نوجوانان نزد آنان مقبولیت هم

ست اما در اين روش تشويق وتنبیه تشويق و تنبیه: در روش انذار و تبشیر تاکید بر آثار و نتايج اعمال ا -01

 ها تشويق برخی از ثانوی ی انگیزه ايجاد برای معلم بلكه باشد می نداشتهمستقی  ممكن است با خود عمل رابطه

 .گیرد می کمک ها تنبیه و و

 .نمايش و ايفای نقش: اجرای نمايش توسط دانش آموز هم بر مجريان و هم تماشگران تاثیر می گذارد -03
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انجام تحقیق و پژوهش:اين روش که در همه موضوعات دينی کاربرد دارددر صورتی که همرا با مهارت های  -04

صحیح تحقیق و مطالعه باشد به دانش آموز کمک می کند تا دايره دانش خود را از محدوده ی کتاب های 

 .درسی فراتر ببرد

فس دانش آموزان را باال می برد عمق دانش کنفرانس دانش آموزی: اين روش عالوه براينكه اعتماد به ن-05

 .کنفرانس دهنده را نیز افزايش می دهد

مشاهده و تحلیل مشاهدات:از اين روش بیشتر در مهارت هايی مانند وضو گرفتن و نماز وتیمم و...استفاده -01

 .می شود .افراد با ديدن يک مهارت يا رفتار اخالقی آن را تجزيه وتحلیل میكنند

وقعیت برای داوری: با کمک روش های ديگر مانند نمايش و نقل خاطره فیلم و مانند آن به دانش خلق م -01

 (آموز فرصت قضاوت و داوری داده می شود.)رفتارهای اجتماعی و موضوعات اخالقی

 .مناظره)بحث و گفتگو(بین دو دانش آموز صورت می گیرد و بیش از آن دو نفر در آن شرکت دارند-01
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پردازی:روشی که در آن ابداع و خالقیت وجود داردو حهت ايجاد خالقیت از تشبیهه استفاده می  بديعه -09

 .شود از اين روش می توان در بیشتر دروس استفاده کرد

بارش فكری: با طرح يک مسئله فراگیران به پاسخ فرا خوانده می شوند.و هر کس به تناسب انديشه خود -11

 .اظهار نظر می کند

علمی: سعی می شود هدف آموزشی مورد نظر از طريق مشاهده عینی و يا لمس آن از نزديک مورد  گردش -10

 .توجه فراگیران قرار گیرد

 :ارزشیابی

 .ارزشیابی به دو شیوه تكوينی)مستمر(وپايانی )کتبی(صورت می گیرد

 %31%مشكل 51% متوسط11سواالت آسان 

 .است مهمترين ارزشیابی در اين درس ارزشیابی تكوينی
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دانش آموزان توان خود را ارزيابی و  -1در تمامی موضوعات درسی کاربرد دارد.-0فوايد ارزشیابی مستمر : 

معلم را قادر می سازد تا بطور منظم فعالیت های گوناگون را مد نظر قرار داده و عوامل مانع  -3تقويت می کنند .

معلم را قادر می سازد تا  -5مختلف می سنجد دانش آموزان را در فعالیت های -4پیشرفت را مشخص کند.

 .اطالعات کافی برای ارزشیابی پايانی داشته باشد

 :شود رعايت  در طرح سواالت پايانی بهتر است نكات زير

از -3صورت وشكل سواالت آخر کتاب را تغییر دهیم. -1سواالت هم گرا باشد )پاسخ مشخص و واحد(نه واگرا.-0

از انواع سواالت صحیح و غلط،جور کردنی ،چهار گزينه  -4هومی سوال طرح شود.احاديث و آيات بصورت مف

 .هر سوال يک هدف آموزشی را در برگیرد -5ای،جا خالی ،کوتاه پاسخ و تشريحی استفاده شود.

 

 :یقرآن قصص در یتیترب و یقرآن و ینید معارف آموزش
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 افسانه و داستان که شده انیب خاص یاسلوب با و قصه صورت به امبرانیپ اقوام، سرگذشت از یقسمت قرآن در

 :ديفرما یم قرآن چنانكه. شود یم دهینام قرآن قصص نام به و است خيتار اتیواقع از همه و نبوده

 

 (1]القرآن هذا کیال نایاوح بما القصص احسن کیعل نقص نحن

 .میکن یم بازگو تو بر را داستانها نيبهتر ميکرد یوح تو به که قرآن نيا با ما

 صورت به را تلخ یدارو که حاذق یبیطب مانند خداوند لذا است روگردان حيصر ینه و امر از یآدم طبع چون

 نيریش یها لعاب ريز را سعادت یاساس مسائل و اتیح قيحقا کشد، آن یرو بر نيریش یلعاب و درآورد یقرص

 اسلوب همان نيا و ديآ وجود به روشن یریضم و کند نفوذ انسان یباطن عقل در تا داده قرار یخيتار یها قصه

 .است گرفته قرار زین یروانشناس یعلما اقتباس و توجه مورد یکنون یایدن در که است یحساس روش و قیدق

 دادن نشان آن از منظور و کند یم بحث گذشته ملل بد و خوب حوادث از قرآن یخيتار عيوقا گريد انیب به

 .است گذشتگان یزندگ مختلف یها جنبه به مردم دادن توجه و یتیترب و یاجتماع مسائل مختلف یها چهره
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 یموثر عامل گذشتگان یبدبخت و یخوشبخت علل شناختن و انسان فكر یداریب در یخيتار یها قصه نيبنابرا

 را كانین روش و راه تا دينما یم ارشاد یتیترب حساس نكات به و آموزد یم زیانگ عبرت یدرسها یآدم به و بوده

 ديفرما یم قرآن در خداوند چنانكه دهد قرار خود یزندگ سرمشق

 به تفكرشان یروین تا کن نقل مردم یبرا را انینیشیپ خيتار یگرام رسول یا. تفكروني لعلهم القصص فاقصص

 .دهند صیتشخ یخيتار عيوقا آن خالل از را شيخو یزندگ بد و کین و افتد کار

... . است ها قصه نيسودمندتر و ثياحاد نيبهتر یحاو که را قرآن دياموزیب:» ديفرما یم( ع) یعل نیالمومن ریام

 .«است اندرز و حكمت سراسر

 نیچن( ع) حسن امام فرزندش به خطاب در را آن از یبردار بهره و سيتدر طرز و قصص تیاهم بزرگوار آن

 انینیشیپ از که یاخبار ام نموده ریس آثارشان در و افكنده نظر گذشتگان یکارها در من: »کند یم میترس

 انيز و سود و کرده یزندگ آنها با شخصاً خود يیگو که نموده آگاه آنان وضع به مرا یقدر به ام داشته افتيدر

 .االلباب یالول عبره قصصهم یف کان لقد:  ديفرما یم قرآن در.«ام داده صیتشخ را اعمالشان

 .است خردمندان یبرا آموزنده یها نكته امبرانیپ داستان مطالعه در
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 برابر در مقاومت دادن نشان یبرا ، ميمر و وسفي یها قصه ،یپاکدامن و عفاف جهینت دادن نشان مثال، یبرا

 کاران بد و كوکارانین کار انيپا و بردن پناه و ناسالم طیمح از زيگر انیب یبرا اخدود، اصحاب داستان ها، شكنجه

 .است آورده را کهف اصحاب داستان

 :است نهفته ريز نكات اقوام سرگذشت و ها قصه ، ها مثل ، ها اندرز و پند در یکل بطور

 .است دهيناپسند اي دهيپسند آنچه از افراد کردن آگاه -0

 .ها کار انجام در آنها تیمسئول و افراد نقش کردن روشن -1

 عمل هر جينتا و آثار تجسم -3

 یاساس یارهایمع طرح-4

 .خود تیترب به اقدام و ها داستان درباره تفكر و تعقل به افراد بیترغ -5

 . داستانها ريسا با یقرآن یها داستان از چند يیها تفاوت

 (نقص نحن) است خداوند گو قصه-0
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 ( 03/ کهف( )بالحق نباهم کیعل نقص نحن)  الیخ نه است حق -1

 ( 011/ هود( ) فؤادک به نثبت ما الرسل انباء من کیعل نقص)  است هدفدار -3

 ( 1/ اعراف( )بعلم همیعل فلنقصن)  گمان نه است علم اساس بر -4

 ( 011/ اعراف( )تفكروني لعلهم القصص فاقصص)  ريتخد نه است تفكر لهیوس -5

 (000 وسفي( )عبره قصصهم یف کان لقد)  یسرگرم و حيتفر نه است عبرت لهیوس -1

 

 گیری   نتیجه

 به قرآن دارد قرار مسلمانان دسترس در که است اسالمی معارف و فرهنگ شناخت منبع نخستین کريم قرآن   

 نیست راهبر عقل که آنجا و بشويد انسان وجود از را غبار تا ، شده نازل زمین با آسمانی ارتباط آخرين عنوان

 . رود می شمار به الزم امری مسلمانی هر بر آن با انس و شناخت جهت اين به باشد راهبر را انسان

 هدايت از معنوی بهره امكان به توان می آن صدر در که دارد بر در بسیاری فوايد قرآن با انس و شناخت اين

 ارائه زمان از برهه هر در و باشد می نیز پیامبر معجزه است هدايت کتاب اينكه از جدای قرآن.  کرد اشاره قرآن
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 با که زمانی و دارد گوناگون های زيبايی قرآن.  است ضروری قرآن بهتر درک و تر عمیق فهم برای ويژه روشی

 به و دينی  قرآن آموزش امر در قرآن مربیان بنابراين.  شد نخواهیم جدا قرآن از ديگر شويم آشنا ها زيبايی اين

 و مسائل دينی  قرآن های زيبايی با را نوجوانان و جوانان بتوانند که هستند موفق آنان در انگیزه ايجاد و نوجوانان

 و جوانان ذهن مطبوعات و تلويزيون ، راديو در گسترده تبلیغات انجام با بايد زمینه اين در که گردانند مانوس

 ايجاد های شیوه با آشنايی با توانند می قرآن مربیان راستا اين در و کنند نزديک قرآن مفاهیم با را نوجوانان

 .  بردارند قرآن به نوجوانان بیشتر انس جهت در گامی روانشناسی های تكنیک براساس درس کالس در عالقه

 

 

 

 

 منابع

 تجربیات خودم و استفاده از منابع زير :
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، تهران، دفتر چاپ و توزيع ) دفتر 0311کريمی قاسم، نخستین همايش آموزش زبان عربی، تیرماه  -0

 ريزی و تألیف کتب درسی ( برنامه

، تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ايران، 0311دانشگاهی،  پیش 1و0زاده عیسی، عربی  متقی -1

 چاپ چهاردهم

، تهران، مؤسسه 0311نجفی شیخ احمد ) به اهتمام دکتر سعید نجفی اسداللهی ( دروس دارالعلوم العربیه  -3

 چاپ و انتشارات دانشگاه، چاپ يازدهم

 المللی گاج، چاپ هفتم ات بینتهران، انتشار 0315نقیه مجید، ظرافت های معلمی،  -4

  

 

 


