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 چکیده

 به را کالسم آموزان دانش گويي قصه و هنر با توانستم چگونه ، که است اين حاضر پژوهي اقدام عنوان     

 درس به شده ياد آموزان دانش مندي عالقه ميزان افزايش نيز آن اصلي هدف و ؟کنم؟ مند عالقه قرآن درس

 ويژه به اسالم، دين مباني و اصول با دانش آموزان نمودن آشنا  .باشد مي آن به مربوط هاي فعاليت و قرآن

 تدريس فرايند در«  تکرار»  عامل زيرا. است تکرار نيازمند همواره ، دبستان اول پايه در هم آن ، کريم قرآن

 ضرورت و اهميت داراي گوناگون ابعاد از ، تحقيق اين انجام ، شک بدون. باشد مي ناپذير اجتناب امري ،

 ، قرآن درس به ........ دبستان   آموزان دانش در مندي عالقه ايجاد بر عالوه سو، يک از زيرا. است بوده بسيار

 را قرآني هاي داستان و ها پيام ، آيات حفظ و قرائت ، خواني روان ، روخواني در آنان مهارت و فعاليت ميزان

 ، نويسي جمله ، فارسي قرائت) دروس ديگر يادگيري در آموزان دانش موفقيت سو، ديگر از و داد مي افزايش

 .ساخت مي پذير امکان نيز را(  غيره و امال

 :  کلیدی واژگان

 قصه گويي-هنر-تلفيق-مندي عالقه – قرآن -اول پايه – آموزان دانش
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 مقدمه

 تا اسالم صدر از. کند مي دعوت رستگاري و راستي به را ها انسان همه که است الهي روشن پيام قرآن،

 در. است بوده مسلمانان ميان در تربيت و تعليم اهداف ترين مهم از الهي، جاودانه پيام اين آموزش کنون،

 ديني، اعتقادات در قرآن ويژه جايگاه و ايران مردم فرهنگ در اسالم دين جايگاه اقتضاي به نيز، ما کشور

 اين از. آيد فراهم آموزش اين اهداف تحقق براي مساعد شرايط تا باشد همگان توجه مورد قرآن آموزش بايد

 نگاهي. است برخوردار اي ويژه اهميت از تحصيلي، هاي دوره گوناگون هاي درس ميان در قرآن درس رو،

 ويژه جايگاه و اهميت با نه دستاورد، اين که دهد مي نشان ما کشور در رآنق آموزش دستاورد به اجمالي

. هستند قايل کريم قرآن براي مردم آحاد تمام که اهميتي و عالقه ميزان با نه و دارد تناسب اسالم در قرآن

 و آموزش در قرآن آموزش اعتالي در رهبري معظم مکررمقام تأکيدات و ها توصيه دنبال به رو اين از

 قرآن آموزش تقويت و اعتال براي الزم هاي زمينه آوردن فراهم در اي جانبه همه نسبتاً هاي تالش پرورش،

 مالحظه و بازنگري مورد بايد که بود امري ترين مهم و اولين قرآن آموزش اهداف است بديهي. شد آغاز

 برآموزش حاکم اصول: مانند آموزشي برنامه يک ارکان و اجزا ساير آن اساس بر تا گرفت مي قرار کارشناسانه

 قرآن، معلمان توانايي ارتقاي و معلم تربيت آموزش، مناسب هاي روش محتوا، منطقي سازماندهي قرآن،

 .شود تدوين و تعيين آموزشي، کمک و آموزشي مواد توليد و ها ويژگي و يابي، ارزش هاي شيوه و نظام

 متأسفانه که شود مي تعبير درسي برنامه راهنماي به رسي،د ريزي برنامه ادبيات در امور اين مجموعه از

 و ارائه. است بوده مدوني حتي يا مصوب درسي برنامه راهنماي فاقد اخير، سال چند از پيش تا قرآن درس

 اي شيوه به آينده در است، اميد که طلبد مي ديگري مجال و مقام قرآن، درسي برنامه راهنماي بررسي

 آموزش به مندان عالقه و کاران اندر دست همه براي آن بررسي و نقد فرصت تا شود هپرداخت آن به مناسب

 آموزش جديد برنامه مهم نکات بيان با تا است آن بر سعي مقاله، اين در. آيد فراهم کشور سراسر در قرآن
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 رويکرد ترين مهم. شود فراهم آينده مباحث طرح براي مناسبي زمينه تا شود معرفي برنامه اين کليات قرآن،

 جامعيت دهد، مي قرار خود تاثير تحت را آموزش اين هاي سايربخش و اهداف که قرآن آموزش جديد برنامه

 شامل را يادگيري هاي حيطه همه سو يک از که باشد نحوي به بايد قرآن آموزش يعني ؛ است قرآن آموزش

 دگيري يا و قرآن به آموزان دانش عالقه و انس تقويت و ايجاد متکفل که عاطفي ي حيطه بر ويژه به و شود

 خواني، روان روخواني، مانند قرآن آموزش ضروري موضوعات تمامي ديگر سوي از و ورزد؛ تاکيد است، آن

 آيات در تدبر و سازآن انسان معارف با آشنايي قرآن، ساده آيات و عبارات معناي درک توانايي قرائت، صحت

 تحصيلي، دوره سه در قرآن آموزش اصلي هدف سه رويکرد، اين به توجه با. شود شامل امکان حد در را الهي

 دوره در قرآن قرائت توانايي از است عبارت آن، يادگيري و کريم قرآن به عالقه و انس تقويت بر عالوه

 و شرح با آشنايي و کريم قرآن آيات در تدبر و راهنمايي دوره در ساده آيات و عبارات معناي درک ابتدايي،

 از يک هر در قرآن، آموزش اهداف جامعيت به توجه با که است ذکر شايان. متوسطه دوره در ها آن توضيح

 گيرد مي قرار توجه مورد نيز اهداف ساير آموزان، دانش روحي و ذهني شرايط با متناسب تحصيلي دوره سه

  مسأله بیان

 ، چه چنان حال. است برخوردار سزاييب اهميت از ، انسان شخصيت گيري شکل در ، دبستان ، شک بدون

 اثر ، باشد اسالمي روايات و قرآني آيات از برگرفته ، آموزان دانش تربيت و تعليم در استفاده مورد هاي روش

 امير نوراني فرمايش نيز، ادعا اين گواه. است ماندگار و پايدار همواره ، رفتارآنان و گفتار نوع در آن بخشي

 سنگ روي بر حکاکي همانند ، کودکي در دانش و علم يادگيري: فرمايد مي که است( ع)علي ، مؤمنان

 رفتار ي مشاهده با ، شده ياد تحصيلي سال اوايل در ، اينجانب( 04:  7831 ، ابهري حيدري.)است

 خصوص در آنان با دوستانه و صميمي گفتگوي به پرداختن و قرآن ساعات در خود کالس آموزان دانش

 متوجه ، آنان اولياي از برخي   با نظر تبادل و مشورت چنين هم و قرآن درس به توجه تضرور و اهميت

 مربوط هاي فعاليت و قرآن درس به نسبت آنان تر بيش ، کالس آموزان دانش از اندکي تعداد جز به که شدم
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 مشغول خود به مرا ذهن موضوع اين همواره ، اساس اين بر! دهند نمي نشان خود از چنداني ي عالقه آن به

 آن به دقت با ، قرآني ي فشرده لوح يا و نوار پخش هنگام در ، کالس آموزان دانش اغلب چرا که بود ساخته

 چرا و تفاوتند؟ بي ، قرآن کوتاه هاي سوره حفظ و معاني درک به نسبت ، آنان بيشتر کنند؟چرا نمي گوش

 طور به و دهند؟ نمي نشان خود از چنداني ي قهعال ، قرآني هاي فعاليت ديگر به پرداختن در ، اکثرآنان

 مجموع از ، اينجانب کالس در قرآني هاي فعاليت از يک هر به مند عالقه آموزان دانش فراواني چرا ، کلي

 عالقه سطح توانم مي چگونه ، که بود اين اساسي سؤال و مسأله واقع در! کند؟ نمي تجاوز ، دست انگشتان

 مي هايي روش چه از استفاده با تر، روشن عبارت به بخشم؟ ارتقا قرآن درس به  را خود آموزان دانش مندي

 در ، بنابراين دهم؟ افزايش آن به مربوط هاي فعاليت و قرآن درس به را آنان مندي عالقه ميزان توانم

 با تا بود آن پي در پژوه اقدام. است بوده Action Research)) ) عمل در پژوهش نوع از که حاضر تحقيق

 با الزم Data and Information) ) اطالعات و ها داده آوري جمع به علمي معتبر هاي روش از استفاده

 بخشي اعتبار و انتخاب از پس تا ، پرداخته مسأله حل براي نياز مورد هاي حل راه به يابي دست هدف

 از استفاده بر عالوه پژوهشگر ، تحقيق اين در که است ذکر به الزم. بپردازد ها آن اجراي به ، مناسب

 نقطه از ، گرامي همکاران نقادي و مشارکت چنين هم و فن اساتيد و نظران صاحب ارزشمند رهنمودهاي

 . است گرديده مند بهره نيز آنان اولياي حتي و کالس آموزان دانش نظرات

  موجود وضع توصیف

 قرآني هاي فعاليت و رفتار نامحسوس هدهمشا ضمن تحصيلي سال اوايل درآموزشگاه …کالس . .…اينجانب 

 تبادل و مربوطه اولياي حتي و آنان با مصاحبه انجام و   کتبي سنجي نظر چنين هم و   کالس آموزان دانش

  مگرديد قرآن درس به آنان تر بيش مندي عالقه عدم متوجه ، کالس شاگردان گذشته سال معلم با نظر

 کالس از رفتن بيرون براي مورد بي يا و کردند مي صحبت هم با يا ، نقرآ ساعات در آموزان دانش تر بيش.7

 .گرفتند مي اجازه
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 . کردند نمي خواني هم ، منظم صورت به نوار از استفاده هنگام در را قرآن هاي آيه.2 

 .داشتند موجه غير ويا مورد بي هاي غيبت ، قرآني ساعات در آموزان دانش از برخي.8

 .دادند نمي نشان خود از قرآني ساده مفاهيم و ها پيام ، ها عبارت دادن گوش به چنداني تمايل.0 

 . دادند نمي نشان اي عالقه قرآن کوتاه هاي سوره حفظ و خواندن به.5 

 .بودند آشنا نا قرآن به احترام آداب و اصول چنين هم و وضو انجام با.6

 .بودند آشنا نا قرآني داستان هاي کتاب عناوين با.1 

 .نبودند کوشا چندان قرآن کتاب داشتن نگه تميز در.3 

 .بودند ناآشنا قرآني هاي پيام و احاديث ي گنجينه با کامالً.9

 .نداشتند را کافي مهارت قرآني، هاي نمايش ويژه به ، نمايش اجراي در. 74 

 آن به مربوط هاي يتفعال و قرآن درس به فرزندشان مندي عالقه عدم از ، آموزان دانش اولياي از برخي. 77 

 . کردند مي نارضايتي اظهار ،

 گرد آوری شواهد یک

 را خود اطّالعات از برخي ، ها آن پيرامون محيط و آموزان دانش با مستقيم ارتباط و کالس در حضور لحاظ به

 کرده استفاده مشاهده براي ، سفيدي ي صفحه از گاهي که صورت اين به. مآورد دست به مشاهده طريق از

 قبل از فرم اين هاي مالک. مکرد مي استفاده مشاهده فرم از هم گاهي.منمود مي يادداشت را کليدي نکات و

 موارد ، آموزان دانش رفتار محسوس نا ي مشاهده هنگام و بود گرديده تنظيم نظر مورد اهداف به توجه با

 . مکرد مي گذاري نشانه را نظر مورد
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 : دهمشاه فرم نظردر مورد موارد نمونه

 . دارد مشارکت ها سوره همخواني در. 2. است نشاط با قرآن زنگ در. 7 

 نامه پرسش ، اول نوع. نمود تدوين را نامه پرسش نوع دو تحقيق، اين در نظر مورد اهداف و نياز به توجه با

 استفاده پاسخگويي براي تصاوير از آن کردن جذاب براي که بود اول پايه آموزان دانش ويژه ، پاسخ بسته

 به تشريحي صورت به توانستند مي پاسخگويان که است بوده پاسخ باز ي نامه پرسش ، دوم نوع  .گرديد

 اولياي تمامي و محترم همکاران از نفر 24 براي نامه پرسش اين ،که دهند پاسخ شده ارايه هاي پرسش

 ويژه ، پرسش نمونه بري؟ مي لذّت قرآن خواندن از:  آموزان دانش ويژه ،  پرسش نمونه بود شده تهيه گرامي

 مندي عالقه ميزان توان مي هايي روش چه از استفاده با شما ي عقيده به: گرامي اولياي و محترم همکاران

 داد؟ افزايش آن به مربوط هاي فعاليت و قرآن درس به را دبستان آموزان دانش

 تمامي حتي و آموزان دانش اولياي اغلب چنين هم و آموزشگاه در حاضر همکاران از نفر … با مصاحبه ضمن

 از تر بيش مندي بهره منظور به و مپرداخت نظر مورد اطالعات و ها داده آوري جمع به ، کالس فراگيران

 عبارت مصاحبه در شده مطرح سؤاالت. گرديد استفاده نيز صوت ضبط از ، وقت اتالف از جلوگيري و نظرات

 : از بودند

 جذاب براي.2 نمود؟ نشاط با را آموزان دانش قرآن زنگ توان مي هايي روش چه از دهاستفا با شما نظر به.7

 از استفاده با شما نظر به.8 کنيد؟ مي پيشنهاد را راهکارهايي چه ، آموزان دانش قرآن درس آموزش کردن

 مند القهع ها سوره حفظ و قرائت ، قرآني مفاهيم درک به را دبستان آموزان دانش توان مي هايي روش چه

 ي ،کارنامه کار پوشه بررسي ، ها يادداشت از استفاده با آموزان دانش تحصيلي هاي پرونده بررسي. د نمود؟

 آموزان دانش مندي عالقه ميزان خصوص در را الزم اطّالعات و ها داده ، آنان غياب و حضور دفتر و تحصيلي

 . منمود آوري جمع قرآن به مربوط هاي فعاليت و قرآن درس به کالس
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 اطالعات و ها داده تفسیر و تحلیل و تجزیه

 نظر تبادل چنين هم و مربوطه اولياي حتي و آنان با مصاحبه و کالس در آموزان دانش رفتار مشاهده از پس 

 و تحليل و تجزيه و شده آوري جمع هاي نامه پرسش مطالب بررسي و کالس آموزان دانش معاونين مدير، با

 : باشد مي زير شرح به گرديدکه شناسايي ، مسأله ايجاد در مؤثر لعوام ، ها تفسيرآن

 سال در آموزان دانش به قرآن آموزش روش بودن سنتي·  ؛ آموزان دانش قرآن کالس بودن روح بي و خشک

 عدم·  دبستاني؛ پيش دوره در آموزان دانش قرآن درسي ساعت در ديگر دروس کردن جايگزين·  گذشته؛

 مناسبت و ها مراسم اجراي در آموزان دانش ندادن شرکت·  گذشته؛ سال در قرآن حافظ انآموز دانش تشويق

 به توجه با. قرآن درس به آموزان دانش اولياي اهميتي بي و توجه عدم·  ؛ آموزشگاه مذهبي و ديني هاي

 برطرف ضمن ، گوناگون هاي روش از استفاده با تا مبود آن پي در ، مسأله ايجاد در مؤثر عوامل شناسايي

 و قرآن درس به شده ياد آموزان دانش مندي عالقه ميزان افزايش جهت در ، مسأله کننده ايجاد عوامل کردن

 . مبردار مؤثري و بلند هاي گام نيز آن به مربوط هاي فعاليت

 نگاهي به روش تدریس مبتني بر خالقیت

لي ذهني مورد توجه قرار مي گيرد. اين سالياني است که به خالقيت به مثابه يکي از توانمندي هاي عا

موضوع مورد توجه فالسفه ، دانشمندان علوم تجربي، و دانشمندان علوم نظري و انساني بوده است. براي 

گسترش دامنه بررسي خالقيت و روشن سازي دورن داشت خالقيت، روان شناسان، به ويژه روان شناسان 

شده اند. با اينهمه، آنچه در زمينه ي خالقيت ارائه شده  حوزه آموزش و پرورش زحمات زيادي را متحمل

است، بيشتر در برگيرنده ي شيوه هاي پرورش خالقيت است، و کم تر به اين امر که چگونه مي توان مبتني 

بر خالقيت عمل کرد، پرداخته شده است. در روش تدريس مبتني بر خالقيت، تالش بر اين است که شيوه 

ز سوي معلم و دانش آموز باز نموده شود. معلم بايد با استفاده از روش تدريس حاضر به خالقانه عمل کردن ا
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گونه اي تدريس کند که بتوان با شاخص هاي خالقيت آن را خالقانه ناميد. دانش آموزان هم بايد در 

 فراگيري از راه هاي خالقانه بهره گيرد.

د توجه قرار گرفته است. اوج توجه به روش روش تدريس مبتني بر خالقيت، اندک زماني است که مور

بوده است. ولي بيشترين توجه به خالقيت از حدود نيمه  7934تدريس مبتني بر خالقيت پس از دهه ي 

پژوهش هاي  –دوم قرن بيستم آغاز شده است. ج.پ.گيلفورد از پيشگامان پژوهش در زمينه خالقيت بوده و 

. در آغاز کار، تعاريف زيادي از سوي کسان زيادي درباره ي خالقيت زيادي را در اين باره انجام داده است

ارائه مي شد و برداشت هاي متفاوتي هم از آن در ميان بود. براي مثال، رابرت . ام . گانيه بر اين باور بود که 

 خالفيت گونه اي از حل مسئله است. و تعاريف زير از خالقيت به عمل آمده است:

 ت، انعطاف پذيري و اصليت )بکر بودن( را شامل است.خالقيت، سياال   .7

 خالقيت در هم کردن عناصري متناسب و جدا از هم است که به منظور کسب سود انجام مي گيرد.   .2

خالقيت انجام دادن کاري نو است که از سوي گروه ها يا افرادي مورد توجه قرار مي گيرد، يا آنکه براي   .8

 مي شود. برآوردن نيازي استفاده

هر کدام از تعاريف فوق را مي توان از ديدگاه هاي گوناگوني نقد کرد و يا مي توان ايراداتي به آنها وارد کرد. 

ولي با اندک مسامحه اي مي توان تا حدودي هر کدام از تعاريف ياد شده را پذيرفت و با بيان شرط هايي 

 و کار خالق مي آيد. آنها را قابل استفاده کرد. در ادامه شرط هاي خالقيت

يکي از شرط هاي روشن و يا نسبتاً روشن خالقيت آن است که چيزي را که يادگيرنده ارائه مي دهد يا معلم 

مي نماياند بايد ثمره کار خود وي باشد. اين شرط مبين آن نيست که کار تکراري و طوطي وار هم بايد 

ده از انديشه خودش باشد. از اين رو، دانش آموزي که خالقيت ناميد، بکله کاري متعلق به فرد است که برآم
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بهره مي گيرد و تمرين مي کند کار خالق انجام نمي شود. يا معلمي را که صرفاً « معلم گفته»فقط از قواعد 

به طور صريح مايه کار خود را تقليد معلمان پيشين قرار مي دهد خالق نمي ناميم. شرط ديگر خالقيت را 

در نظر آورد. اصالت کار به معني گشودن راه هاي جديد براي حل مسائل يا بررسي « کاراصالت »مي توان 

رخ دادها يا يادگيري واقعيت ها ، مفاهيم ، اصول و ... است . اگر يادگيرنده و معلم هر کدام به کاري که 

ي انجام داده اند از زاويه اي نگاه کنند که تسهيل کننده باشد، کار –تدريس / يادگيري  –انجام مي دهند 

که اصيل است. يعني ، به نحوي مي توان آن کار را از مجموع کارهايي که در اين راه صورت مي گيرد تميز 

 داد و برجسته دانست.

از شرط هاي ديگر خالقيت و اثر خالقانه، هدفداري آنست. بنا به گفته ي داستايوسکي ، اينکه بگوييم انسان 

است که بگوييم تقدير انسان تالشي آگاهانه در حصول به يک هدف و  موجودي خالق است، بدين معنا

است. منظور از اين گفته آنست که هر فرد  –يعني ساختن مداوم راه هاي نوين  –اشتغال در مهندسي 

 خالق، اثري را که مي آفريند بايد براي هدفي خاص باشد.

 

 كالس درس و خالقیت

مي گيرد ، نقش اساي در ايجاد   دريس و يادگيري در آن صورتکالس درس که بخش عمده اي از فعاليت ت

زمينه براي خالقيت دارد. فضاي عاطفي، شرايط فيزيکي، جو يادگيري، ميزان انگيزه براي آموختن و ... از 

عوامل درون کالسي هستند که بر پديدآيي خالقيت اثر گذارند. در ميان عوامل ياد شده، نقش معلم در 

نکار ناپذير است. اثر تعامل معلم در اثر کالس از دو جنبه قابل مالحظه است: رابطه عاطفي پرورش خالقيت ا

با دانش آموزان و رابطه آموزشي و ياددهي . ايجاد شرايط مساعد براي رشد خالقيت مستلزم اين است که 

احساس امنيت،  معلم جوي صميمانه و مطمئن در کالس درس ايجاد کند. به طوري که دانش آموز بتوانند با
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عقايد و نظريان خويش را ابراز دارند. معلم پس از تأمين نياز عاطفي دانش آموزان ، مي تواند با اجراي اصول 

مناسب آموزشي دانش آموزان را هر چه بيشتر رهنمون گردد. نکته حائز اهميت ديگر، نوع نگرش معلم به 

لب دانش آموزان خالق کمتر با جمع هماهنگ توجه به اين که اغ خالقيت و دانش آموزان خالق است. 

هستند و رفتارشان قابل پيش بيني نيست، بعضي معلمان فکر مي کنند که آنان، دانش آموزان دردسر آفرين 

 هستند.

 زیبایي شناسي 

کالسيک  ٔ  گانه هاي پنج يکي از رشته (aesthetics :؛ انگليسيÄsthetik :شناسي )به آلماني زيبايي 

ر کنار شناخت شناسي، منطق، اخالق و متافيزيک(. فلسفه در پي آن است که زيبايي و امر فلسفه است )د

زيبا را خوب بشناسد و حقيقت و مشخصات آنرا تعيين کند و اگر ممکن شد، اصول و قواعد زيبايي را در 

اسي نام اختيار همگان قراردهد. اين حوزه از فلسفه که به زيبايي و چيستي آن مي پردازد، زيبايي شن

دارد.در زيبايي شناسي، مانند همه حيطه هاي ديگر فلسفه، با بنيادي ترين پرسشها درباره زيبايي و چيستي 

آن روبرو هستيم. سواالتي مانند:اصوالً مابه چه چيزي زيبا مي گوييم؟ آيا زيبايي وجود واقعي دارد، يعني 

ه آن اشاره کرد يا اينکه از امور ذهني است و امري است که در جهان خارج، وجود خارجي دارد و مي توان ب

چيزي به نام زيبايي وجود ندارد؟آيا زيبايي، مطلق است؛ يعني يک چيز زيبا براي همگان و براي هميشه 

زيباست؟ ويا امري نسبي بوده و ممکن است شخصي چيزي را زيبا بداند و کس ديگري زيبا نداند و يا چيز 

ود را از دست بدهد؟آيا مي توان گفت که زيبايي به اشيا و موجودات اضافه زيبا با گذشت زمان، زيبايي خ

 شده است؛ يعني يک شيئ داريم و يک زيبايي که با آن ترکيب شده است؟قواعد زيبايي ثابتند يا متغيير؟

بايي اساساً چرا زيبا، زيبا مي نمايد؟ هنر چه فايده اي دارد؟ تفاوت هنر با زيبايي چيست؟ رابطه هنر با زي

چيست؟ چرا نظر مردم درباره امر زشت و زيبا مختلف است؟ و اين که آيا قوه اي در انسان وجود دارد که 

 . ...مخصوص شناختن زيبايي است؟ اگر چنين است، آن چه قوه اي است؟ و غيره
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 زیبایي شناسي در هنر

زيبايي يعني  ٔ  معناي جلوه اي است در باب زيبايي، به هر دو شناسي به معناي وسيع کلمه نظريه زيبايي

البته بايد  .شود شناسي قواعد و قوانين زيبايي آموزش داده مي زيبايي طبيعي و زيبايي هنري. در زيبايي

هنرمند بايد داراي يک ذوق خاص ذاتي  .توان کسي را هنرمند کرد توجه داشت که با آموزش اين قواعد نمي

ذوق را پرورش دهند. حس زيبا دانستن يک کار هنري يا يک توانند آن  ها در نهايت مي باشد. اين آموزش

سري اصول کلي براي درک و حس زيبايي يافت که  توان يک کند ولي مي پديده، از شخص به شخص فرق مي

گيري از آنها در  گويند.هنرمندان غالباً از اصول زيباشناسي خبر دارند و با بهره مي« اصول زيباشناسي»به آنها 

سري اصول مانند وزن و  ي در تأثيرگذاري بر ديگران را دارند. براي نمونه در شعر و ادبيات يککار خود، سع

 .آيند درست و تشبيهات بجا، بيان و بديع جزو اصول زيباشناختي بشمار مي ٔ  قافيه

 

 پیشنهادی های حل راه

 آوري جمع هاي هداد چنين هم و گوناگون هاي کتاب ي مطالعه طريق از الزم اطالعات آوري گرد از پس

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

 قالب در قرآني مراکز مربيان ديگر حتي و آموزان دانش گذشته سال همکاران ، معاونين مدير، با نظر تبادل

 : باشد مي زير پيشنهادي هاي حل اهر شامل کهم پرداخت شده ياد موارد ارايه به ، مصاحبه

 و تنوع ايجاد براي همکاران از يکي ي توصيه به مربوطه درسي ساعت در قرآن درس کالس مکان تغيير. 7 

 شده مرتّب محترم مدير اجازه با شده نصب پوسترهاي و آن تزئينات حفظ و قرآن درس کالس کردن جذاب

 .شود داده قرآن زنگ به اختصاص و
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 براي ، همکاران از يکي پيشنهاد به قرآن درس آموزش در پروژکشن ويدئو و رايانه سيستم از دهاستفا. 2 

 .نمود استفاده شده ياد وسايل از تدريس هنگام در توان مي ، بهترقرآن آموزش و يادگيري افزايش

 تهيه هدايايي ، شده کادو درسي قرآن هاي کتاب ، گرامي اولياي پيشنهاد به قرآن جشن مراسم برگزاري. 8 

 . گردد اهدا آموزان دانش به درسي قرآن کتاب همراه به هدايا اين ، قرآن جشن برگزاري روز در و شود

 به قرآن قاريان و حافظان به ويژه ي جايزه اهدا و آن معني با همراه قرآن قرائت و حفظ مسابقات برگزاري. 0

 گردد مي آموزان دانش بين در صحيح رقابت ايجاد ثباع هم قرآني مسابقات برگزاري همکاران از يکي توصيه

 .دهد مي افزايش قرآن بهتر يادگيري براي را آنان ي انگيزه هم و

 اوليه ساعت شروع در روزه همه آموزان دانش توسط الکرسي آيه از بخشي و کوتاه هاي سوره قرائت. 5 

 74 مدت به روز هر ابتداي در الکرسي آيه و ها سوره خواندن ، محترم همکاران از برخي توصيه به کالس

 نوراني آيات به روز آن در کالس شدن متبرّک موجب هم شود مي  سوره حفظ و يادگيري باعث هم ، دقيقه

 ديني اعتقادات با نيز آنان تا دهد توضيح آموزان دانش براي را دوم مورد آموزگار ، است بهتر که شود مي قرآن

 . شوند آشنا مذهبي و

 به آموزشگاه گوناگون هاي مناسبت و ها مراسم در گروهي صورت به آموزان دانش توسط قرآن قرائت. 6

 مراسم در شرکت ، شده آنان صوت زيباشدن باعث آموزان دانش توسط قرآن همخواني ، اوليا از يکي توصيه

 .گردد مي فراگيران نفس به اعتماد افزايش موجب نيز آموزشگاه مختلف هاي مناسبت و ها

 پيشنهاد به فراگيران خود از يکي يا آموزگار توسط آموزان دانش براي قرآني هاي داستان کتاب خواندن. 1 

 با که شود خوانده هايي داستان ، داشت توجه بايد قرآني هاي داستان خواندن در ، همکاران از تن چند

 براي آن درک که هايي داستان بيان و خواندن از ، داشته مطابقت آنان درک ميزان و دانش آموزان روحيات
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 شدن دار خدشه موجب و بوده الهي  عذاب مورد در که هايي داستان ميان از ويا باشد مي مشکل دانش آموزان

 .شود خودداري ، گردد مي آنان لطيف روحيّات

 تواند مي قرآن قاريان با ديدار ، قرآن مربيان از يکي توصيه به قرآن قاريان با آموزان دانش آشنايي و ديدار. 3 

 .باشد ، قرآن درس به آموزان دانش مندي عالقه افزايش براي اي انگيزه

 نمايش اجراي همکاران از يکي نظر به آموزان دانش توسط قرآني هاي داستان اساس بر نمايش اجراي. 9 

 ، قرآني هاي داستان به ها آن مندي عالقه بر عالوه بازيگر، چند و راوي يک داشتن با ، آموزان دانش توسط

 . شود مي فراواني قرآني هاي پيام و اخالقي نکات گرفتن فرا باعث

 تهيه قرآني داستان کتاب چند ، اوليا پيشنهاد به آموزان دانش به قرآني داستان هاي کتاب ارايه و تهيه. 74

 . گيرد قرار آموزان دانش اختيار در و شده

 از اطالعات انتقال هاي راه از يکي قرآن کالس در قرآني هاي سوره و ها عبارت از زيبا هاي پوستر نصب. 77

 ( 86:  7816 ، سيف. )است شده آموخته مطالب تکرار مدّت دراز ي حافظه به مدت کوتاه ي حافظه

 از ، همکاران از يکي توصيه به کالس آموزان دانش براي قرآني هاي قصه و کلمات با بازي اجراي. 72

  ، گيرد مي صورت بهتر بازي با ههمرا يادگيري که جايي آن

  اوليا از يکي پيشنهاد به آموزان دانش تشويق براي قرآن آموزشي نمودار از استفاده. 78 

 به آموزشگاه جماعت نماز برنامه در خود آموزگار با همراه آموزان دانش مشارکت امکان ساختن فراهم. 70

 در تواند مي آموزگار، همراه به جماعت نماز در وزانآم دانش کردن شرکت ، آموزشگاه پرورشي معاون توصيه

 .کند ايجاد تري بيش انگيزه نماز، خواندن براي آنان

  آموزان دانش پيشنهاد به آموزان دانش براي قرآني هاي سرود وقصه   خواندن. 75 
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 به( آموزان دانش ساخته دست ترجيحاً)  قرآني هاي عبارت بري خط براي زيبا نشانگرهاي از استفاده. 76

 اگر و باشد مي مؤثر بيشتر، حواس تمرکز براي نشانگر از استفاده ، گرامي اولياي از تن چند پيشنهاد

 .است بهتر کنند درست را آن خودشان آموزان دانش

  تدريس فرايند در مربوطه هاي داستان و تصاوير شامل قرآني، ي فشرده هاي لوح و نوارها از استفاده. 71 

  قرآن زنگ در کالس آموزان دانش و آموزگار توسط مناسب و شاد رنگي هاي پوشش و لباس از ادهاستف. 73. 

 گل تاج از استفاده ، همکاران از يکي پيشنهاد به قرآن ساعات در آموزان دانش براي گل تاج از استفاده. 79

 .شود مي آموزان دانش براي جذابيّت و تنوع باعث قرآن زنگ در

 از يکي توصيه به آموزان دانش قرآن کتاب هاي عبارت و آيات روي بر مناسب عرض با سبچ نوار نصب. 24 

  ، اوليا

 انتخاب راه حل ها

 اثربخشي توان و قدرت به بستگي ، شود مي حاصل موجود وضعيت در که تغييري و موفقيت ميزان

(Effectiveness  )يک تدارک براي الزم جوانب به بستگي نيز، ها حل راه بخشي نتيجه و دارد ها حل راه 

 هوشمندي و مهارت ، درايت ، دقت مرهون امر، اين و. دارد پژوهي اقدام اجراي در صحيح و منظم برنامه

 پيشنهادي هاي روش ميان از حل راه چند انتخاب که حال( 782:  7830 ، اللهي سيف.)باشد مي پژوه اقدام

 ، پيشنهادي هاي حل راه ميان از خاص دقتي با ، رو اين زا. باشد مي خاص درايت و دقت نيازمند ، گوناگون

 :  از عبارتند که منمود انتخاب را آنان از برخي

 قرآن؛ درس به آنان ويژه اهتمام خصوص در تحصيلي سال ابتداي در آموزان دانش اولياي توجيه.7

 آموزان؛ دانش براي آن درس ي جلسه اولين در قرآن شکوه با جشن برگزاري.2 
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 قرآن؛ درس ساعات در آموزشگاه القرآن بيت از استفاده.8 

 آموزان؛ دانش سوي از قرآن به احترام اصول و آداب رعايت آموزش.0 

 آنان؛ اولياي و آموزان دانش توسط مناسب قرآني جا با همراه زيبا نشانگرهاي ساخت و تهيه.5 

  آموزان؛ دانش به نماز و وضو آموزش عملي تدريس.6 

  شده تدوين کتاب و ديتا ، رايانه از استفاده با( انگليسي و عربي فارسي،) زبان سه به رآنق آموزش.1

 بوکننده؛ خوش مواد و عطر با همراه قرآن زنگ در مناسب و شاد رنگي هاي پوشش و لباس از استفاده.3

  هفته؛ ايام ذکر با همراه آموزان دانش به الکرسي آيه آموزش.9

 آموزان؛ دانش توسط اسالمي احاديث و قرآني هاي مپيا ي گنجينه ساخت. 74

  آموزان؛ دانش براي قرآني شعر و داستان هاي کتاب خواندن و تهيه. 77 

  آموزان؛ دانش توسط درکالس قرآني هاي نمايش اجراي. 72

 آموزان؛ دانش توسط قرآني موضوعات از گوناگون هاي نقاشي کشيدن. 78

 مربوطه؛ فشرده هاي لوح با همراه رآنق قاريان وجود از استفاده. 70 

 ؛ آن معني با همراه قرآن کوتاه هاي سوره حفظ به آموزان دانش تشويق. 75 

 ؛ آن معني با همراه قرآني هاي عبارت هاي کارت و تشويقي نمودار تهيه. 76 

  آنان؛ اولياي و کالس آموزان دانش ويژه نماز و قرآن با انس طرح اجراي. 71 

  قرآني؛ ساعات در آموزان دانش از يپذيراي. 73
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 آموزشگاه قرآني مسابقات و ها مناسبت ها، برنامه در آموزان دانش دادن شرکت. 79

 ها حل راه به بخشي اعتبار 

 :  است بوده زير شرح به پژوهش اين يابي اعتبار معيارهاي مجموع در

 هاي حل راه از بعضي بودن ابتکاري. * اه روش بودن انگيزشي. * انتخابي هاي حل راه بودن اجرا قابل* 

. * قرآن درس به دبستان آموزان دانش ترغيب در انتخابي هاي روش بودن بخش اثر بيني پيش. * انتخابي

 به انتخابي هاي حل راه ، الهي لطف به. نظر مورد آموزان دانش سني ي دوره با ها حل راه بودن متناسب

. گرفت قرار ارجمند اولياي از برخي حتي و گرامي همکاران و فن ساتيدا تحسين و تاييد مورد بااليي ميزان

 در ها حل راه اجراي. آورم در اجرا مرحله به را انتخابي هاي حل راه توانستم تري بيش اطمينان با ، بنابراين

 وهپژ اقدام زحمات و ها تالش ي همه. باشد مي پژوهي اقدام يک بخش ترين مهم ، ها حل راه اجراي واقع

 نشود ايجاد و ابداع ، مسأله حل براي مناسبي هاي روش اگر. دارد مؤثر حل راه چند يا يک اجراي به بستگي

 ، تحقيقات انواع ساير با تحقيق از نوع اين اصلي تمايز وجه... رسيد نخواهد مطلوب نتيجه به پژوهي اقدام ،

 اجراي که حال( 700:  7830 ، اللهي سيف).است موجود وضع تغييردر ايجاد منظور به ها حل راه اجراي در

 راه تک تک ، فراوان نظر دقت با تا مشد آن بر ، است بسيار توجه نيازمند ، تحقيق از نوع اين در ها حل راه

 . باشد مي زير شرح به آن گزارش که آورد در اجرا به را ها حل

 پيامبر از قرآن درس به آنان ويژه ماماهت خصوص در تحصيلي سال ابتداي در آموزان دانش اولياي توجيه. 7

 روز در خداوند که آن مگر ، آموزد نمي قرآن فرزندش به پدري هيچ:  فرمود که است روايت( ص) اسالم

 جايگاه و نقش به توجه با. پوشاند مي آنان بر حلّه دو و نهد مي مادرش و پدر سر بر سلطنت تاج قيامت

 محترم اولياي براي اي جلسه تحصيلي سال اوايل در ، آنان قرآني يتترب در آموزان دانش اولياي و خانواده

 قرآن ي فشرده لوح يا نوار از استفاده چگونگي مورد در را ضروري و مهم نکات جلسه آن در و مديد تدارک
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 هم ، منمود بازگو قرآني هاي داستان و ها سوره خصوص در آموزان دانش بهتر يادگيري افزايش منظور به

 قرآني هاي داستان و ها آن معني و ها سوره قرائت براي آموزان دانش تشويق چگونگي مورد رد چنين

 در خود فرزندان قرآني هاي فعاليت گير پي جدي طور به تا شد خواسته آنان از و. گرديد ارايه الزم توضيحات

 . باشند مدرسه و خانه

 به کريم قرآن رابطه اين در آموزان دانش ايبر آن درس ي جلسه اولين در قرآن شکوه با جشن برگزاري. 2

 و خرسند ، گرديده شان نصيب خداوند طرف از که رحمتي و فضل به آنان: »  فرمايد مي زيبايي و صراحت

 ، مهرماه دوم ي هفته در ، آموزان دانش براي جشني چنين برپايي بودن خوشايند به توجه با.« شادمانند

 اول کالس آموزان دانش از يکي ابتدا ، شکوه با جشن اين در . شد برپا زيبا تزيينات با قرآني شکوه با جشن

 . کرد قرائت حاضران براي ، بود حفظ که را کوتاهي ي سوره

دانش  يادگيري در مؤثر عوامل از يکي قرآن درس ساعات در آموزشگاه الکريم القرآن بيت از استفاده. 8

 فضاهاي نوع اين طراحي ، شک بدون. است يادگيري براي ندپس کودک و شاد فضاي آوردن فراهم ، آموزان

 آموزان دانش اولياي از نفر چند همکاري با ، اساس اين بر. است تري بيش کار و فعاليت مستلزم ، آموزشي

 القرآن بيت عنوان با و کرده تزيين و مرتّب تميز، يکي از کالس ها را  ، آموزشگاه محترم مدير اجازه و کالس

 .شد داده اختصاص آموزان دانش قرآن زنگ به و کرديم گذاري نام آموزشگاه الکريم

 تالوت آداب رعايت مورد در خود قرآن آموزان دانش سوي از قرآن، به احترام اصول و آداب رعايت آموزش. 0 

 هک باشد ظاهر پاکيزگي به اشاره است ممکن تعبير اين.« نزنند آن بر دست جزپاکان: »  فرمايد مي چنين

  باشد وضو و طهارت با توأم بايد قرآن خطوط با گرفتن تماس

 بري خط منظور به آنان اولياي و آموزان دانش توسط مناسب قرآني جا با همراه زيبا نشانگر ساخت و تهيه. 5

 هاي زنگ از يکي در ، آموزان دانش سوي از قرآن کتاب صفحات زدن ورق از گيري جلو و ها سوره آسان
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 آموزان دانش از يک هر ، آن از بعد و. مداد آموزش آموزان دانش به را قرآن نشانگر کردن درست ي نحوه هنر،

 غير آموزش منظور به ، اين بر عالوه. کرد مي تزئين را آن خود ي سليقه با نشانگر، کردن درست ضمن

 خود فرزند براي تا شد خواسته نيز آموزان دانش اولياي از قرآن، داشتن نگه تميز آداب( Indirect) مستقيم

 . کنند تهيه مناسبي و زيبا قرآني جا

  آموزان دانش به نماز و وضو آموزش عملي تدريس. 6

 کننده بو خوش مواد و عطر همراه قرآن زنگ در مناسب و شاد رنگي هاي پوشش و لباس از استفاده. 1

 و روشن هاي لباس يدنپوش به سفارش( ص) اکرم رسول که است چنان مناسب، پوشش به توجه اهميت

 ، که آمده دست به چنين علمي تحقيقات نتايج از چنين هم( 51:  7832 ، مظاهري.) نمودند مي سفيد

 به رنگ هاي زيبايي درک از بردن لذت با دانش آموزان. است جالبي بسيار رواني تأثير داراي ها رنگ ماهيت

 ها رنگ. سازند مي رها محيط يکنواختي از ناشي يافسردگ و کسالت از را خود و بخشند مي معنا خود زندگي

 و غم ، شادي و خنده:  قبيل از هيجاني هاي تجربه ايجاد باعث ، داشته بسزايي اثر ها انسان شخصيت در

  گردند مي هيجان و سکوت پذيري، تحريک و آرامش ، اندوه

 و جمال صفات از اي مجموعه الکرسي آيه هفته ايام ذکر با همراه آموزان دانش به الکرسي آيه آموزش. 3

 که طوري به. گويد مي سخن کائنات و موجودات تمام بر خداوند علم قدرت ي سيطره از و بوده الهي جالل

 قبل پيغمبري هيچ به و است شده داده من به عرش زير در گنجي از الکرسي آيه: »  فرمود( ص)اکرم پيامبر

 در توجه جلب و تمرکز ايجاد منظور به و اساس اين بر( 726 : 78 31 ، طايران« )  نشده داده من از

 دوم ي دقيقه 5 در روز هر و کرده نصب کالس ديوار روي را الکرسي آيه به مربوط ي لوحه من ، آموزان دانش

 دقيقه 5 روز هر که است ذکر  به الزم.)يمکرد مي تکرار و يمخواند مي آموزان دانش با همراه را آن اوّل زنگ

 به ، اين بر عالوه.( بود يافته اختصاص آن معني با همراه آموزان دانش قرآن کتاب هاي سوره خواندن به ، اوّل

 در ، آماده چاپي هاي کارت قالب در ، الکرسي آيه متن ، فراگيران در تر بيش يادگيري و انگيزه ايجاد منظور
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 و تکرار نيز خود ي خانواده با همراه منزل در را آن خواندن تا ، شد داده قرار کالس آموزان دانش اختيار

 در تا شد مي خواسته آنان از ، آموزان دانش به آن معاني و هفته ايام ذکر آموزش با ، چنين هم. کنند تمرين

 . بکوشند نيز آن حفظ و يادگيري

 در قرآني هاي داستان جايگاه و نقش آموزان دانش براي قرآني شعر و داستان هاي کتاب خواندن و تهيه. 9 

 به شايد بگو، مردم به را داستان اين: » ...  فرمايد مي زمينه اين در قرآن خود که است چنان آدمي بيداري

دانش  به قرآني مفاهيم ي ارايه در جذاب هاي روش از يکي ، که است حالي در اين.« روند فرو انديشه

 زمينه ، مستقيم غير طور به تواند مي قرآني يها داستان. است  شعر يا داستان ي شيوه به آن بيان ، آموزان

 فراهم ديني مفاهيم ساير و الهي اولياي و پيامبران ، خدا به دانش آموزان ايمان تقويت براي را مناسبي ي

 موجب ، ديگر سوي از و شوند مي قرآن آموزش در تنوع و جذابيت موجب سو يک از ها داستان. سازد

 35 ، همکاران و پور انوشه از اقتباس.) شد خواهد قرآن درس و کتاب به موزاندانش آ انگيزه و عالقه افزايش

 بيان داستان قالب در را خود تاريخي هاي عبرت و اخالقي نکات از بسياري کريم قرآن چنين هم( 73:  78

 يها قصه ، ها داستان ترين واقعي و ترين جذاب ، ترين شيرين که نيست پوشيده کس هيچ بر و فرمايد مي

 مي آنان ي عالقه مورد هاي قصه از استفاده نيز دانش آموزان تربيت براي مؤثر ابزارهاي از يکي.  است قرآن

:  7836 ، شاهزيدي.) آموخت آنان به را زندگي صحيح رسوم و آداب توان مي ها داستان اين طريق از. باشد

 ديوار روي و کرده تهيه قرآني داستان کتاب جلد چند آموزان، دانش اولياي همکاري با منظور همين به( 26

 کتاب يک اي هفته توانستند مي طريق اين از آموزان دانشمداد قرار بود شده بندکشي قبالً که کالس

 . بخوانند و گرفته امانت بيشتر، يا داستان

 مورد هاي نقش خود آموزان دانش که جا آن از : آموزان دانش توسط کالس در قرآني هاي نمايش اجراي. 74

 انجام براي فراواني شوق و شور ، پردازند مي آن ايفاي به محوله وظايف اساس بر و کنند مي انتخاب را نظر

 يک گروهي صورت به کالس آموزان دانش راستا همين در( 273:  7836 ، خاني فضلي.)دارند کار اين دادن
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 فرصتي در ، الزم ازتمرينات پس و ردندک مي انتخاب را نظر مورد هاي نقش و خوانده را قرآني داستان کتاب

 .بود بخش لذت و آفرين شور بسيار آنان براي کار اين انجام که ، پرداختند مي نقش ايفاي به مناسب

 کار به براي اي وسيله نقاشي آموزان دانش توسط قرآني موضوعات از گوناگون هاي نقاشي کشيدن. 77 

 چه در کودک کند، بيان تواند مي که است تصاويري ايجاد و دانش آموزان هاي توانايي و ها مهارت گيري

: 7812 ، مقدسي.)دارد قرار شناسي زيبايي و(  Affectional) عاطفي ، ذهني تحوالت نظر از اي مرحله

73) 

 اند يافته در خوبي به دانشمندان آن معني با همراه قرآن کوتاه هاي سوره حفظ به آموزان دانش تشويق. 72

 لوح بسان کودک روان و قلب رو، اين از. شود مي ريزي پي کودکي دوران در افراد، زندگي نايب زير ، که

 پايان تا ، کند ترسيم آن روي بر که نقشي هر ، گيرد قرار دستي چيره نقاش دست در اگر که است سفيدي

دانش  در مندي قهعال ايجاد ، اساس اين بر( 13 و 11:  7867 ، سبحاني.) ماند مي باقي صفحه آن بر عمر،

 از نوع اين ايجاد اما. باشد قرآني نيز آنان گفتار و رفتار آينده در که گردد مي باعث ، قرآن حفظ به آموزان

 تربيت در تشويق جايگاه و نقش واقع در. است تشويق نام به عاملي نيازمند ، آموزان دانش در مندي عالقه

 مي( ص) اسالم پيامبر به خود آسماني کتاب در کريم اوندخد که است چنان ، دانش آموزان ويژه به افراد

 با رو، اين از( 745/ اسراء[ )1[ ...« ]کني تشويق و] دهي بشارت که آن مگر نفرستاديم را تو و: »  فرمايد

 ها سوره قرائت هنگام در کالس قرآن حافظ آموزان دانش صداي ضبط:  مانند گوناگون هاي روش از استفاده

 ديگر از مندي بهره و مربوطه تابلوي روي اخالقي نمونه آموزان دانش تصوير نصب ، آنان به يزجوا اهداي ،

 شعر و معني با همراه قرآن کوتاه هاي سوره حفظ و يادگيري به را کالس آموزان دانش ، تشويق هاي روش

 منمود مي ترغيب ، آن

 که است ادياني جمله از اسالم آن معني با همراه قرآني هاي عبارت هاي کارت و تشويقي نمودار تهيه. 78. 

 به( ص) محمّدي آيين پيروان به که است کتابي قرآن. دارد توجه تبشير و تشويق به ديني هر از بيش
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 و بهشتي مواهب از برخورداري و حقيقت و حق راه دادن ادامه در را مؤمنين و دهد مي بشارت دفعات

 با ، راستا اين در( 82:  7816، مجوّزي.)کند مي تشويق ، مرگ از پس زندگاني در آن شمار بي نعمات

 القرآن بيت ديوار بر و کرده تهيه قرآن درس ي ويژه ، زيبا نموداري ، آموزان دانش اولياي از يکي همکاري

 در و کرده دريافت ستاره يک قرآني فعاليت هر انجام ازاي به آموزان دانش. منمود نصب آموزشگاه الکريم

 چاپ رنگي مقواي روي که قرآني هاي عبارت هاي کارت. کردند مي نصب نمودار روي شده مشخص محل

 ، خواني هم صورت به نيز ها آن و شد مي قرارداده آموزان دانش اختيار در سوره هر تدريس از بعد ، بود شده

 تا شد مي بنص الکريم القرآن بيت ديوار روي ها کارت سپس. کردند مي تکرار را ها عبارت و کلمات آن

 باشد آموزان دانش ديد معرض در همواره

 خصوص در کريم قرآن آموزشگاه قرآني مسابقات و ها مناسبت ها، برنامه در آموزان دانش دادن شرکت. 70 

 که جا آن. کند مي پيشنهاد را تعاون و همکاري ي گزينه اجتماعي، هاي فعاليت در افراد شرکت چگونگي

 چه هر که، است حالي در اين( 2/  مائده[ ) 3. «]کنيد همکاري پرهيزکاري و کاري نيکو در و: »  فرمايد مي

 توانيم مي اندازه همان به کنيم، استفاده تربيتي ي ها مناسبت و ها برنامه در موجود هاي فرصت از تر بيش

 اجراي که چند هر( 92:  7812 ، حيدري از اقتباس. )باشيم موفق آموزان دانش استعدادهاي پرورش در

 اما. بود باالتر هاي پايه آموزان دانش ي عهده بر همواره آموزشگاه قرآني مسابقات و ها مناسبت ، ها برنامه

 ظهور زمينه ، آموزشگاه هاي مناسبت و ها برنامه اجراي در خود کالس آموزان دانش دادن شرکت با متوانست

 . مساز فراهم نيز را آنان هاي مندي توان بروز و

 ها حل راه اجرای بر نظارت

 ، انتخابي هاي روش اجراي حين در يعني. نمودم مي دقّت نيز ها آن درستي به ، ها حل راه اجراي در 

 و داشته نظر زير را کار پيشرفت که اي گونه به. بودم نيز امور مداوم کننده کنترل ، کامل نظارت بر عالوه
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 طرح پيشرفت مورد در ، خود منتقد همکاران از تنها نه ، اجرا فرايند در و نمودم مي ثبت را وقايع پيوسته

 . نمودم مي اعمال طرح اجراي در نيز را الزم تغييرات نياز، صورت در که گرفتم مي کمک

 :است زير شرح به ابتدايي دردوره قرآن آموزش کلي هاي هدف

 آسمان؛ کتاب و الهي کالم عنوان به کريم قرآن با آشنايي

 آن؛ يادگيري و کريم قرآن به عالقه و انس تقويت

 آموزشي؛ الخط رسم با مصحف روي از وآرام شمرده صورت به قرآن روخواني توانايي

 آهنگين؛ يا روان صورت به درسي کتاب آيات خواندن توانايي

 قرآن؛ روخواني ضروري قواعد با آشنايي

 درسي؛ کتاب کوتاه هاي سوره از برخي حفظ

 کريم؛ قرآن داستانهاي از برخي با آشنايي

 قرآن؛ کوتاه عبارات و ساده ازکلمات برخي معناي فراگيري

 کريم؛ قرآن آيات معناي فهم و خواندن ، شنيدن به عالقه تقويت

 قرآن؛ هاي پيام از برخي مفهوم با آشنايي

 .قرآن آموزش گوناگون هاي گرايش در آموزان دانش استعدادهاي تقويت و شناخت

 که آموزش، اين بر حاکم اصول و قرآن آموزش جامعيت به توجه با ابتدايي هدور در قرآن آموزش محتواي

 يابي دست براي ازهنر براستفاده تاکيد با تدريس هاي روش و محتوا بودن دلپذير و جذاب آن ترين مهم
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 زير هاي بخش از ابتدايي دوره در قرآن آموزش محتواي. است آموزش عاطفي پيامدهاي به تر بيش هرچه

 :شود مي تشکيل

 کريم قرآن هنري هاي جاذبه از قرآن زيباي تالوت: آموزشي نوار از درسي کتاب آيات و ها سوره استماع -7

 به که هايي آموزش در ديگر سوي از. کند مي جذب خود سوي به مختلف درسنين را افراد همه که است

 و خواندن گفتن، سخن شنيدن، .است شنيدن گام، اولين و ترين مهم دارد، ارتباط زبان آموزش با نوعي

 قرآن آموزش گام اولين عنوان به شنيدن اهميت رو اين از. است آموزي زبان اصلي هاي مهارت نوشتن

 از قبل قرآن آموزش تا آورد مي پيش را فرصت اين قرآن، هاي سوره استماع از گيري بهره. شود مي روشن

 است اين قرآن  آموزش در ذکر قابل نکته. شود آغاز ،ها مصوت و ها صامت خواندن در آموزان دانش توانايي

 فضاي قرآن زيباي صوت زيرا دارد طريقت موضوعيت؛ هم و دارد طريقت هم قرآن، زيباي تالوت استماع که

 روحانيت قرآن کالس به فضا اين. است معنويت و خاطرات از مملو که آورد مي فراهم را دلپذيري و شورانگيز

 زيباي صوت شنيدن. سازد مي آکنده وحي، کالم حالوت از را دانش آموزان جان و کام و بخشد مي خاصي

 خاصي مراسم در الهي آيات شنيدن مطلوب چندان نه انحصار يادگيري، فضاي و درس کالس در قرآن

 در قرآن زيباي صوت که آموزد مي دانش آموزان به طبيعي، طور به و شکند مي را سوگواري و عزا همچون

 شنوند، مي را قرآني نغمات بهترين هرگاه ايشان ديگر و است آدمي بخش روح ها، مکان و ها نزما همه

 دانش جمعي دسته خواني هم همچنين. آورند نمي خاطر به را عزيزانشان دادن دست از ناگوار خاطره

 و رآموزشد تقريباً که گوش از گيري بهره و گشته ها آن شوق و شور موجب نوارآموزشي همراه به آموزان

 .شود مي احيا است، شده سپرده فراموشي به ما ابتدايي دوره پرورش

 صحيح شيوه به قرائت کريم؛ قرآن رايج هاي درآموزش شده فراموش هاي هدف از يکي زيرا دارد موضوعيت

 را خود جاي قرآن آموزش در تدريج به و باشد توجه مورد بايد هدف اين. است عربي لحن و صوت با و زيبا و

 است روشي ترين عمومي و ترين ساده بهترين، قرآن، زيباي و صحيح صوت استماع ميان، اين در. کند باز
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 همراه قرآن آموزش نوارهاي توليد. دهد مي قرار فراگيران دراختيارعموم را هدف اين به يابي دست امکان که

 گروه راهبردي هاي برنامه از درس السدرک آن از استفاده و متوسطه دوره پايان تا ابتدايي اول پايه از کتاب

 دراختيار و شده توليد نيز آن آموزشي نوار جديدي، کتاب هر تأليف کنار در تاکنون بحمداهلل که است قرآن

 ياددهي فرآيند متن در آموزشي، کمک فقط نه و آموزشي، وسيله يک عنوان به تا است، گرفته قرار مدارس

 .گيرد قرار يادگيري –

 دوره در قرآن آموزش هدف ترين مهم به يابي دست براي آموزان دانش: کريم قرآن آيات يروخوان -2 

 مي روخواني را کريم قرآن ام سي جزء هاي وسوره آيات عبارات، کلمات، پنجم، پايه تا اول پايه از ابتدايي،

 آغاز ابتدايي اول ايهپ از آموزشي الخط رسم از استفاده با و فارسي سوادآموزي اساس بر فعاليت، اين. کنند

 به عبارات و کلمات خواني بخش از، آموزان دانش روخواني. يابد مي ادامه پنجم دوره پايان تا و شود مي

 اشاره بدون سپس و ها مصوت و ها صامت به معلم اشاره با فردي صورت به گاه آن جمعي، دسته صورت

 طول و سير. برسد خواني روان و معمولي خواندن هب تا يابد مي ادامه خواني شمرده با و شود مي آغاز معلم

 آهسته برخي سريعترو برخي. است متفاوت آنها استعدادهاي به توجه با آموزان دانش براي مسير اين زماني

 عدم و آموزان دانش فردي هاي تفاوت به توجه قرآن، برآموزش حاکم اصول از. کنند مي طي را مسير اين تر

 اي ويژه نقش و جايگاه آموزشي هاي لوحه روخواني، آموزش در. آنهاست به بتنس جا بي هاي گيري سخت

 است، شده داده توضيح مختلف هاي پايه معلم راهنماي هاي کتاب در که هايي شيوه به ها لوحه اين. دارند

 شدان خود برعهده فعال و عمده نقش کريم، قرآن روخواني يادگيري – ياددهي فرآيند در. شود مي استفاده

 . دارد برعهده را گري هدايت و راهنما نقش بيشترين آموزگار و است آموزان

 :قرآني هاي پيام -8

 ضمن که است کريم قرآن از آميزي حکمت و گونه شعار کوتاه، معموالً آيات يا عبارات قرآني، هاي پيام 

 آشنايي. دارد را خاصي ماعياجت و اعتقادي تربيتي، اخالقي، ارزشمند مفهوم بالغت، و زيبايي از برخورداري
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 دوره در ويژه به قرآن درس در زيرا دارد طريقيت موضوعيت؛ وهم دارد طريقيت نيزهم قرآني هاي پيام با

 براي يادگيري موضوع مفهوم و معنا درک امکان نظر، مورد آموزش هاي هدف و موضوع اقتضاي به ابتدايي

 نظر از حتي و شود محسوب نقص يک تواند امرمي اين کلي، طور به. شود مي فراهم تر کم آموزان، دانش

 . باشد داشته نامطلوب پيامدهاي برخي يادگيري، شناسي روان

 کنند، مي آغاز خوبي انگيزه و عالقه با را قرآن آموزش آموزان، دانش که شود مي گزارش گاهي مثال براي 

 بين معنايي ارتباط برقراري عدم تواند مي امر اين علت يک. شود مي کاسته انگيزه اين از تدريج به ولي

 و گفت و پيام موضوع با ارتباط برقراري و قرآني هاي پيام معناي درک. باشد يادگيري موضوع و آموز دانش

 براي قرآن درس در را فرصت بهترين پيام، موضوع آموزدرباره دانش آموزگارو ميان سويه دو و فعال گوي

 آشنا قرآن در خدا سخنان با ها پيام معناي درک وسيله به آموز دانش و آورد مي فراهم مذکور نقص رفع

 داشته بيان دانش آموزان براي حتي مفيدي و ارزنده شيرين، بسيار مطالب قرآن در خدا که آموزد مي و شده

 فرهنگي و اجتماعي مساعد و مناسب بسيار هاي زمينه کنار در کريم قرآن از تلقي اين است، بديهي. است

 آشنايي کريم، قرآن جامع آموزش هاي هدف از يکي. است ارزشمند و بسيارمفيد قرآن، يادگيري براي هجامع

 قالب در معارف اين بيان ابتدايي، دوره در آشنايي اين هاي راه بهترين از يکي و است آن ساز انسان معارف با

 و شعر کوتاه، هاي داستان اب،جذ تصاوير قالب در عموماً قرآني هاي پيام مفهوم. است قرآني هاي پيام

 دانش که چند هر. قرارگيرد آموزان دانش توجه مورد تر بيش هرچه تا شود مي ارائه مناسب ادبي قطعات

 هاي پيام طرح ولي هستند، قرآن قرائت و روخواني مهارت فراگيري صدد در عمدتاً ابتدايي دوره در آموزان

 و مقدس مطالب از اي مجموعه آن آموزش و قرآن که کنند گمان آموزان دانش که است آن از مانع قرآني

 . شود نمي ما عايد مفهومي و معنا هيچ ها آن از ولي آموخت، را آن خواندن نحوه بايد که است الهي

 دوره در جدي و طوراساسي به هدف، اين به يابي دست: قرآن پرکاربرد و کوتاه ساده، عبارت معناي درک -0

 و فارسي زبان ميان توجه قابل مشترکات و بسيارخوب هاي زمينه به توجه با ولي شود مي پيگيري راهنمايي
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. کرد آغاز ابتدايي دوره از مناسب و ماليم بسيار آهنگي با را هدف اين به يابي دست مقدمات توان مي عربي،

 با لغات ناي که دارد وجود ابتدايي دوره مختلف هاي کتاب در لغت 544 حدود حداقل که است ذکر قابل

دانش  لغات گنجينه قطعاً و است رفته کار به نيز کريم قرآن در رود، مي بکار فارسي در که معنايي همان

. است تعداد اين از بيش فارسي، زبان و قرآن ميان مشترک رايج کلمات معناي با آشنايي به نسبت آموزان

 از مناسب هاي شيوه به پايداراست، يهاييادگير براي ايام بهترين که کودکي سنين در که نيست دريغ آيا

 خود، اسالمي جامعه دانش آموزان توانايي براي را مؤثري و مفيد هاي گام و نشود استفاده طاليي فرصت اين

 زبان از يک هيچ در قرآن، زبان و فارسي زبان زياد مشترکات دليل به که فرصتي! نداريم؟ بر قرآن فهم راه در

 با تدريج به ابتدايي پنجم پايه تا اول پايه از آموزان دانش رو اين از. ندارد وجود انزب غيرعرب مسلمانان هاي

 و ها کلمه ديگر بار يک و شوند مي آشنا قرآن ورايج ساده هاي عبارت و ها ترکيب ها، کلمه از برخي معناي

 آينه در هستند، مانوس و آشنا فارسي در ها آن خود با حتي يا و ها آن خانواده هم کلمات با را هايي ترکيب

 است، داده نشان اخير سال چند تجربه که طور همان. آموزند مي و يابند مي کريم قرآن آيات شفاف و زيبا

 و تشنگي و است افزوده آن يادگيري و قرآن به نسبت آموزان دانش عالقه و انگيزه بر آموزش، از بخش اين

 . است آورده ارمغان به آنها براي قرآني، تعبارا و آيات زالل معناي فراگيري در را مبارکي

 براي قالب و محتوا نظر از که هستند قرآني معارف از ديگري بخش ها، داستان اين: قرآني ي ها داستان -5

 دانش که است شده انتخاب قرآني داستان چند تحصيلي هرپايه در. دارند تناسب ابتدايي دوره آموزان دانش

 زيبا تصويرهاي با ها داستان. شوند مي آشنا داستان آن به مربوط آيات رائتق و روخواني از پس آموزان

 تنوع زيبايي، از را قرآن آموزش کتاب هم و باشند آموزان دانش شوق و ذوق برانگيزنده هم تا هستند همراه

 و نامهبر در که است ضروري نکته اين بيان مطالب، از بخش اين پايان در.. سازند برخوردار الزم طراوت و

 فضاي از که باشد اي پنجره همچون فوق هاي بخش از يک هر تا است شده سعي قرآن، آموزش محتواي

 نوارهاي و افزارها نرم ها، کتاب ها، فعاليت ها، برنامه ساير انبوه و سبز باغ سوي به وکالس کتاب محدود
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 آن در را خويش استعداد خود، ذوق و عالقه مطابق آموزي دانش هر تا شود، مي باز قرآن وتصويري صوتي

 .سازد شکوفا زمينه

 و قصه اجرای یک سری از راهکارهای تلفیقي با درس هنر

    قصه با سال تحويل دعاي آموزش

 چسباندم ديوار به را اي برگه هم خودم براي. دادم شمعي مداد و کاغذ برگ يک دانش آموزان به ابتدا

 .کردم عشرو را قصه و کشيدم درختي خودم برگه روي

 .بود شده تنگ خيلي بهار براي دلش که بود تنهايي درخت. نبود يکي بود يکي

  مياد کي بهار جون سرما ننه:  گفت ما سر ننه به روز يک

 کني دعا تو بايد بياد بهار اينکه براي:  سرما ننه

 بايد دعايي چه حاال گفتم الرحيم الرحمن اهلل بسم من سرما ننه خوب. الرحيم الرحمن اهلل بسم:  درخت

 بخوانم

 يا: کنيم مي تکرار دانش آموزان با را دعا بندي قطعه شکل به بار چند) االبصار و القلوب مقلب يا: سرما ننه

  بار 8البصار و القلوب مقلب يا(بار8)واالبصار( بار8)القلوب مقلب

 هميش گرمش داره کمک کم کرد احساس دفعه يک که ميکرد تکرار رو دعا داشت درخت

 آماده را دانش آموزان ذهن پاسخ و پرسش با قبلش البته. خورشيد کشيدن به کردم شروع نقاشي گوشه)

 (کردم

 .بردند مي لذت و کشيدند مي را خورشيد هم دانش آموزان
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 . شد خوشحال خيلي. ديد را خورشيد و کرد نگاه آسمان به درخت

 مدبر يا:  دادم آموزش اينجا را دعا دوم بخش) : بخوان من با بشه گرمت بيشتر اينکه براي گفت خورشيد

 (النهار و اليل

 کرده لمس را دستهايشان يکي يکي. بگيرند باال را هايشان شاخه درخت عنوان به خواستم دانش آموزان از

 .بردند مي لذت خيلي کار اين از دانش آموزان. بردم مي باال

 درخت به شکوفه عنوان به و کرده گلوله به تا دادم ندانش آموزا به حين همين در هم را کاغذ از هاي تکه

 .(ميشد استفاده قبلي هاي کار هاي کاغذ خورده از)بچسبانند

 .  آيد مي صداي کنيد گوش دانش آموزان:  من

 دادن گوش و کردن نزديک هايشان گوش به را دستهايشان دانش آموزان

  خانم خورشيد به آفرين. شدن آب برفها. آيد مي خانه رود صداي دانش آموزان واي

 ال محول يا دادم آموزش را دعا سوم قسمت جا اين) خواند مي بود شده جاري  که طور همين خانه رود

 االحوال و ل.حو

 ؟ کو سرما ننه: گفت و افتاد سرما ننه ياد ناگهان درخت دانش آموزان موقع همين در

 تا شدانش آموزان ي خونه ها کو پشت رفته سرما نهن..  آمده بهار خانم بيني نمي مگه:  گفت خانم خورشيد

 بياد دوباره ديگه سال

 ...زد صدا منو بود کي:  گفت شنيد خودشو اسم تا بهار خانم
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 با همه رو دعا آخر/ قسمت بهار امدن/ شکرانه به هم با بياييد گفت خونه رود و خورشيد و درخت به بعد و

 (دادم آموزش را الحال احسن الي ناحال حول دعا آخر قسمت اينجا) بخوانيم هم

 .بچسبانند که دادم هم برگ عنوان به سبز رنگي کاغذ کمي. کردند تکميل را هايشان نقاشي دانش آموزان

 بقره 216 کسبتم ما طيبات من انفقوا: قصه با موضوعي آيه تدريس

  کردن نقاشي به کنم مي شروع تخته روي خدا ياد و نام با و شوم مي کالس وارد ابتدا

 کشم مي چي دارم شما نظر به دانش آموزان

 .....  خاله  خونه رود خاله:  دانش آموزان

 .کشم مي خونه  ميکنم شروع بعد و  ميکنم راهنمايي يک بفهميد اينکه براي  دانش آموزان نه

 که ميمدر از بعضي قديم هاي زمان در دهم مي توضيح دانش آموزان براي( بودم کشيده خرابه يک ابتدا)

 ميکردن زندگي ها خرابه در بودن فقير

 .ميکنيم بحث آن در زندگي شرايط و خرابه باره در دانش آموزان با کمي

 .شود مي شروع داستان حاال

 .ميکشم بيماري بستر دور فرزندش چهار همراه به بيمار مادر يک از طرحي

 ميشکم هم را بيمار زن همسر دورتر کمي

 هست؟ کي ي خونه اينجا دانش آموزان :پرسم مي دانش آموزان از

 .گويند مي را هايشان حدس دانش آموزان
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 انار دنبال به ايشان رفتن بعد و علي حضرت از زهرا حضرت خواستن انار ماجراي و دهم مي ادامه را داستان

 که قديم هاي زمان در که دهم مي توضيح دانش آموزان براي و زمستان فصل در کشم مي اناري درخت

 سخت يا نميشده پيدا ديگر هاي فصل هاي ميوه زمستان در نبوده االن مثل ارتباطي وسايل و نبوده چاليخ

 (شده مي پيدا

 انار اهداي و ايشان همسر توسط انار دادن و يهودي مرد خانه به السالم عليه علي حضرت رفتن با را داستان

 ميکنم اجرا و تعريف دانش آموزان براي فقير مرد به

 الصابرين بشر و:  موضوعي آيه تدريس

 دهم مي دانش آموزان به حيوان آويز گردن تعداي و گل تعدادي

 طرف يک انات.حيو و طرف يک گلها

 دارم را زنبور نقش هم خودم

 نبود کش هيچ ميکنيم آغاز نامش با رو کاري هر که مهربوني خداي از غير.  نبود يکي بود يکي

 الرحيم الرحمن هللا بسم:  کار خود طور به ها  بچه

 به. )مکيد مي را شهدشان و گلها سراغ رفت مي صبح روز هر. ميکرد زندگي زنبوري بزرگ جنگل يک توي

 (آنها با زدن حرف و گلها سراغ به زنيور رفتن با. کرد پيدا ادامه کار خالق نمايش شکل

 عسل تا ميکردند صبر تحيوانا. )ميکرد درست عسل جنگل انات.حيو براي و کندويش به رفت مي بعد و

 ( شود درست

 .ميکند پيدا ادامه خالق نمايش شکل به قصه روم مي حيوانات سراغ به حاال
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 زنبور تا کردند صبر حيوانات. پژمردند و نيامد باران کردند صبر چه هر گلها. نيامد باران روز چند اينکه تا

 . شده بد حالش هم زنبور و پژمرده گلها که ديدن و سراغش رفتند خودشان پس.  نيامد ولي بيايد

 رفتند کوه به حيوانات. بياورند گل برايش بود کوه روي که صورتي گل ي بوته از تا خواست حيوانات از زنبور

 .آوردند زنبور براي و کردند راتپيدا صورتي گل زياد صبر و زحمت با و

 يک ها آن از تشکر ضمن يواناتح به عسلش دادن براي اما. کرد درست عسل و خورد گل شهد از زنبور

 .گذاشت شرط

 ....(و عليم سميع اهلل ان و.... و دعا اذا المضطر يجيب امن:  قبلي آيات مرورو) بيايد باران که کنند دعا

 و آمد باران و خوردند هم به ابرها بعد. بيايد باران و شود اجابت دعايشان تا کردن صبر و کردند دعا حيوانات

 .شد گرفته سر از عسل چرخه دوباره و شدند شاداب گلها

 .کرديم تالوت را الصابرين بشر و موضوعي آيه بعد و. کرديم اجرا خالق نمايش و داستان شکل به را کار اين

 را خود صبورانه تجربيات دانش آموزان و کرديم گفتگو دانش آموزان با نيز کرد صبر بايد ها کجا اينکه درباره

 . کردند بيان

 .زديم کربال به هم گريزي گفت را نظرش زينب وقتي

 ميسورا قوال لهم فقل:موضوعي آيه-نقاشي-بازي-دانش آموزان قرآن تدريس

 شمعي مداد بسته يک و دهيم مي سفيد کاغذ برگ يک کودک هر به

 .کند مي نصب ديوار روي خود براي را سفيدي برگه نيز مربي

 .کشيم مي اي خانه رود آبي خطوط با صفحه پايين ابتدا
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 ميکشم؟ دارم چي دانش آموزان:  مربي

 خانه رود دانش آموزان

 .ميشکد خانه رود در ماهي چند زرد و قرمز شمعي مداد با و دهد مي ادامه خود کار به مربي

 کرد خواهند دنبال را او کار اشتياق با دانش آموزان

 .کشيم مي هم درخت يک خانه رود کنار.  کشيم مي درخت يک حاال

 شويد موضوع وارد آرام آرام و کنيد حوصله. ببرند لذت کار از بدهيد فرصت ش آموزاندان به

 و گوش سر، عنوان به دايره چند از استفاده با بعد و. بکشم ميمون يک خواهم مي من دانش آموزان خوب

 بکشيد ميموني شکم

 است کروکي اسمش استکه ميمون اين باره در داستان

 پيدا قند تکه يک کروکي امروز. ميکند بازي ها آن با روز هر و است دوست هخان رود ماهيهاي يا کروکي

دانش  کمک با خالقانه را شستن و قند کردن پيدا ماجراي) بشويد خانه رو آب در را آن خواهد مي و کرده

 (ميکنم تعريف نوعي به کالس آن فضاي به توجه با کالس هر در من. بگيريد پي آموزان

 افتاد؟ اتفاقي چه برد آب زير را قندش وقتي کروکي:مربي

 شد آب:  دانش آموزان

 اند برداشته را قندش ماهيها کرد فکر کروکي ولي: مربي

 بدهيد پس مرا قند ها هي ما که انداخت راه بيداد دادو همين براي

 کند بازي ها آن با تا آمده کروکي که کردند فکر بودند خواب که ها ماهي
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 رفتند خانه رود ته به و شدند ناراحت خيلي اند برداشته را قندش کرده فکر روکيک که فهميدند وقتي اما

  بکشيد را کالغي حاال

  بخند کي نخند حاال خنديدندو به کرد شروع صحنه اين ديدن با شد مي رد جا آن از  که کالغي

 هم ها آن بگذاريد( است جذاب دانش آموزان براي موضوع اين)قاه قاه غار غار قاه غار قاه غار طوري اين

 .کنند مشارکت

 را تو قند آيا که بپرسي ها آن از آرام و بزني دا را ها ماهي اول بايد تو که داد توضيح ميمون براي کالغ

 يانه اند برداشته

 (ماهي دانش آموزان و کالغ نقش در مربي)زد صدا را ها هاي ما آرام خودش بعد و

  ها ماهي: مربي

 بله:  دانش آموزان

 ايد؟ برداشته را کروکي قندر شما ؟ بيمر

 شده حل آب قنددر.  خير نه:  ها ماهي

 قصه ادامه حاال و 

 رنجانده خودش از را دوستانش که شد ناراحت خيلي کروکي

 ببخشند را او اهد.بخو ها ماهي از و کند درمياني پا تا برود درخت پشت به خواست کروکي ار کالغ

 حرف طور چه مورد در را مهربان خداي حرف که ببخشند را تو حاضرند شرطي به ها ي ماه:  گفت کالغ

 بگيري ياد دوستان با زدن
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 ها ماهي: مربي

 بللللللللللله: دانش آموزان

 بگيرد ياد کرکي تا بخوانيم را آيه ما حاضريد

 بلههههههههه:  ها ماهي

  الرحيم الرحمن اهلل بسم: مربي

 يمالرح الرحمن اهلل بسم:  دانش آموزان

 بار سه)فقل:  مربي

 (بار سه)فقل: دانش آموزان

 (بار سه) لهم فقل:  مربي

 (بار سه)لهم فقل:  دانش آموزان

 (بار سه)قوال لهم: مربي

 ميکنند تکرار دانش آموزان

 ميسورا قوال: مربي

 کنند تکرار دانش آموزان و بخواند را آيه کل مربي بعد و,  کنند تکرار دانش آموزان

 بدهيد ترتيب نمايشگاهي دانش آموزان هاي نقاشي از
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 موضوع  که يابد مي فرصت کودک نمايش در.  است نمايش دانش آموزان به قران آموزش هاي ابزار از يکي

 . کند قرار بر ارتباط آن با و کند لمس نزديک از را

 ...... الباطل ذهق و الحق جاء آيه مفهوم آموزش براي قصه نمونه

 جمع گل عالمه يه بزرگ باغ يک توي نبود هيچکس مهربون ي خدا از غير نبود کيي ، بود يکي: گو قصه 

 مي خورشيد به رو بعد و کردند مي سالم همديگه به و  شدند مي بيدار ناز خواب از صبحها  ، بودند شده

 .گفتند مي سالم کردندو

 

 .زيبا خورشيد سالم: گلها

 .           چطوره شما حال زيبا گلهاي شما به سالم: خورشيد

 اتفاق روز آن فرداي( اينکه تا بود آنها روز هر کار اين و)  کردند مي ورزش به شروع گلها بعد و:گو قصه

 .افتاد عجيبي

 .کنيم سالم خورشيد به ديگه هم با بياين دانش آموزان: نرگس گل

 .کيه اون که بپرسيم ازش بهتره گرفته و خورشيد جلو سياهي چيز يه اما: مريم گل

 .برسه ما به خورشيد نور تا برو کنار برو برو ، هستي کي ديگه تو آهاي: گلها همه

 هيچ ، هستم سياه بادکنک من هستم آسمانها سلطان من شناسيد نمي را من هاها ها ها يو: سياه کنک باد

 .بگيره منو جلوي تونه نمي کس

 . برو کنار برو برو مغرور کنک باد اي( گريه حالت به: ) رز گل
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 . کند مي کمک ما به خدا رز، گل اي نکن گريه: گلها همه

 ، هستم سياه کنک باد من.  هستم آسمانها سلطان من ، شناسيد نمي را من هاها هاها يو: سياه بادکنک

 . بده شکست منو تونه نمي کس هيچ

 .رسيد آنجا به زيبايي پروانه قع مو همين در: گو قصه

 .ناراحتيد اينقدر اچر پس ، زيبا گلهاي سالم: پروانه

 کنيم؟ دورش خورشيد جلو از رو بادکنک اين کني مي کمک ما به تو آيا جون پروانه:  گلها همه

 .شو دور اينجا از مغرور بادکنک اي.  ببينيد حاال ، تونم مي که بله بله:پروانه

 

 .هستم آسمانها سلطان من هاها هاها يو:سياه بادکنک

 وقت همين در رفت آنجا از و شد خسته پروانه انجام سر ، نرفت کنار ادکنکب کرد کاري هر پروانه: گو قصه

 . رسيد راه از خنکي نسيم

 .کند مي کمک ما به حتما ، قويتر همه از نسيم  هورا را هو: گلها همه

 .خواهد مي کمک من از کسي چه: نسيم 

 کنيم، دورش خورشيد جلو رو کنک دبا ،اين کني مي کمک ما به تو  بوديم، ماها مهربان نسيم اي: گلها همه

 .بده رو نورش خورشيد که بذار برو، اينجا از برو و بر( رود مي دکنک با طرف به: ) نسيم

 .هستم آسمانها سلطان من ، هاها ها ها يو: سياه بادکنک
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 .رود مي آنجا از و شود مي اميد نا تالش مدتي از بعد هم نسيم: گو قصه

 خورشيد جلو چيزي انگار اند، پژمرده گلها چرا ا ا ا بخورم آب برم بهتره قشنگي، باغ چه به بقو بق بق:کبوتر

 . هستي کي ديگه تو آهاي(   پرسد مي کند مي سياه بادکنک روبه)  گرفته را

 .هستم قوي من آسمانهاهستم سلطان من هاها هاها يو: سياه بادکنک

 بادکنک و رود مي جلو تر کبو)  قويتر همه از يکس چه دهم مي نشان بهت االن ، مغرور بادکنک اي: کبوتر

  ،(کاند تر مي نوکش با را

 .زيبا خورشيد سالم:گويد مي خورشيد به و کشد مي کبوترهورا

 . اومدم من ، شين بلند ،گلها سالم: خورشيد 

 .خوانند مي معني با را جمله اين کشيدن هورا ازسالم بعد آفرينان نقش تمام هنگام اين در

 

 (ذهوقا کان الباطل ان ، الباطل ذهق و الحق جاء:                  )انش آموزاند کل  

 است رفتني بين از باطل بدرستيکه ، شد ناپديد باطل و آمد حق:         گو قصه

 دیگر راهکار های پیشنهادی در رابطه با تلفیق هنر در درس قرآن

   قيقتح ارائه و داستان شعر، نقاشي، با همراه قرآن آموزش .7

 نقاشيپ و شعر آموزش زيبا، صوت با آيات قرائت احاديث، و آيات آموزش ، نمايش اجراي .2

 درس هر موضوعات به توجه با کاردستي تهيه .8
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  راهکارها و ها پیشنهاد

 هر که اي گونه به.. دارد موضوع بر محقق که است اشرافيتي از ناشي ، راهکارها و ها پيشنهاد ارايه

 ، اللهي سيف. ) باشد ديگران براي ارزشمند سندي تواند مي ، دهد ارايه خود ارک خصوص در پيشنهادي

 ... يادشده مطلب به توجه با حال( 735: 7830

 : گردد مي پيشنهاد پرورش و آموزش محترم مسئوالن به. الف

 متنوع هاي طرح اجراي به را آنان ، معلمان براي آموزشي مدت بلند و کوتاه هاي برنامه سلسله اجراي با.7 

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

 . باشيم دبستان در ويژه

 سازي زيبا چنين هم و «الکريم القرآن بيت»  عنوان به آموزشگاه هر هاي کالس از يکي دادن اختصاص با.2

 قرآن درس به را آموزان دانش مندي عالقه ميزان توان مي ، آموزشي ککم و آموزشي وسايل به آن تجهيز و

 . داد افزايش دبستان اول پايه در ويژه به ،

 :  شود مي توصيه گرامي همکاران به. ب

 مندي عالقه ميزان بر ، تدريس نوين هاي روش از استفاده و خود افزايي دانش جهت در تالش ضمن. 7

 .بکوشند پيش از بيش ، دبستان در خصوص به ، قرآن درس به آموزان دانش

 در مهمي عامل امر، اين که باشند متخلق مهرباني و محبت ، بردباري و صبر چون هم قرآني اخالق به.2 

 .باشد مي دبستان اول پايه در ويژه به ، قرآن درس به آموزان دانش مندي عالقه افزايش

 :  گردد مي پيشنهاد ارجمند اولياي به. ج 
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 تري بيش اهتمام ، خود فرزندان قرآن درس به نسبت ، مدرسه و خانه نهاد دو بين سازنده تعامل ايجاد با.7

 . باشند داشته

 به فرزندان مندي عالقه افزايش در ويژه طور به نيز خود ، مدارس در قرآني هاي فعاليت گيري پي بر عالوه.

 . باشند فعال و کوشا ، قرآن درس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مآخذ و منابع فهرست

 . مجيد قرآن. 7 

 .سوم چاپ شلفين،: ساري ، خواني روان و روخواني آموزش ،(7835)مهدي سيد احمدي،. 2



 اين ويرايش قابل و ورد فايل ريدخ براي. باشد مي مشاهده براي فقط فايل اين

 مراجعه آسمان پژوهشي علمي سايت به تومان  0222 فقط قيمت با اقدام پژوهي

 www.asemankafinet.ir . کنيد

42 
 

. اول چاپ ،(عج)مهدي پيام: قم ، اسالم در فرزند تربيت فرهنگ ،(7819)محمود حائري، بهبهاني ارکاني. 8 

 . اول چاپ محيا،: تهران ، قرآن هاي دانستني ،(7818)مصطفي اسرار،. 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


