
 طرح فهم قرآن در دبیرستان

هوا  روره  تووان رر آموز  نقش سازنده قرآن کریم را به صورت ویژه می

نوجوانی نیز مشاهده نمور، لذا کافی است جهت رشد و شکوفایی توانایوی 

ها  قوورآن را ماراسوو  بووا اقاوو ا ات و  هووا  ایوور روره سووری، سوووره

ان یز کوم   نیازمردیها  نوجوانان به ایشان آموز  رار توا تویریر شو  ت

 ها مشاهده نمور. گونه بچه وحی را رر اصمح و ارتقا  معجزه

جلد  فهم قرآن رر ربیرساان، به همیر مرظور تودویر شوده  6مجموعه 

است، و بر اساس آن نوجوانان ضمر آشرایی و انو  بوا م واهیم نورانوی 

کررود.  ها رریافت می ها  مورر نیاز برا  رشد را از خور سوره قرآن، آموزه

رر ایر مجموعه سعی شده است تا با ارا ه انواع سوال و گ ا و و طراحوی 

ها  قرآن افزایش  ها با سوره فعالیاها  مخالف و ماروع، سطح ارتباط بچه

مرد  ایشان از آن نیز ارتقوا یابود. عوموه بورایر،  پیدا کرد تا میزان بهره

جلد کااب مهارتی ماراس  با اقا ا ات ماوسطه اول  2براساس ایر طرح، 

 “نور خدا جاری در پاکی هاا”و رو  تدویر شده است. کااب اول با نا  

مخاص معلمان پرورشی ماوسطه اول و بر اساس سوره مبارکوه نوور بوه 

رر ایور مقطو  “  ع وا ”رشاه تحریر رر آمده و غایت آن مهارتی کوررن 

مخاوص  “خاص تر شدن برای خادا”  تحصیلی است. کااب رو  با نا  

و براسواس  “نمواز”معلمان پرورشی ماوسطه رو ، با غایت مهارتی کررن 

 سوره معارج نوشاه شده است.

توانمرد کررن رانش آموزان نسبت به توانی که خداوند به آنها رر حووزه 

اخایار و اناخاب عطا کرره است همراه با قدررانی از ایر توان که مروجور 

 به گسار  کارها  خیر می شور

 “تکویر ،عبس، نازعات و نباء”سوره ها: 

آموزان رر شراخت و انجا  کارها  خیر و شراخت و  توانمرد کررن رانش

رور  از کارها  شّر همراه با فعا لساز  میل و رغبت که موروجور بوه 

 گررر. شراخت مصاریق خیر و رغبت به آن می

 “انشقاق، مطففین،انفطار و تکویر”سوره ها: 

 مقاصد تربیتی مربوط به هر پایه 

فعال ساز  انواع ابراز رر رانش آموزان همراه با جهت رار کررن عومول 

 که مرجر به شار  و نشاط می شور.

حمد، ناس، فلق، توحید، مسد، نصر، کافرون، کوثر، ماعون، فیییو و ” سوره ها: 

 “قریش

توانمرد کررن رانش آموزان رر تشخیص تمایز بیر کارها و تمیز بویور 

 خوب و بد همراه با سوق رارن به کارها  خوب 

 “قریش، فیو، همزه، عصر، تکاثر، قارعه، عادیات، زلزال و قدر”سوره ها: 

توانمرد کررن رانش آموزان رر تحلیل پدیده ها و رخودارهوا و فوهوم 

 ها  پیرامون آنها  ارز 

 “  قدر، بینه، علق، تین، ضحی، انشراح، لیو، شمس و بلد”سوره ها: 

توانمرد کررن رانش آموزان رر تشخیص کارها  بهار نسبت به سوایور 

کارها همراه با برنامه ریز  برا  انجا  آن که مرجر به اولویت برود  رر 

 گررر. ها  زندگی می برنامه

 “بلد، فجر، غاشیه، اعلی، طارق، بروج و انشقاق”سوره ها: 

پایه 

 دوم

پایه 

 اول

پایه 

 چهارم

پایه 

 سوم

پایه 

 پنجم

پایه 

 ششم
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 معرفی طرح فهم قرآن در دبستان و دبیرستان

طرح فهم قرآن تمشی است رر تبییر قواعد نظوا  آموزشوی ه وت 

هوا  مرظوموه  سال رو  و سو ، با محوریت قرآن و بر اسواس کااب

رشد که توسط مدرسه ت کر و تعقل طراحی و ترظیوم شوده اسوت. 

گانه مجم  مودارس رانوشجویی  ایر مدرسه یکی از مدارس چهارره

السم  رانش اه تهران است که بصورت تخصصی  قرآن و عارت علیهم

رر زمیره تزکیه و تعلیم )تعلیم و تربیت کورک و نوجووان  فعالیوت 

رارر و اخیرا رر زمیره تولید طرح ررس ماراس  با اقاصا ات رشد  

آموزان، ایر رسااورر مهم را راشاه است. ایر طرح شامل یو   رانش

فهوم قورآن رر ”جلد کااب اصلی است که رر مجلود  بوا عرووان 

ها   به چاپ رسیده و برا  هور یو  از پایوه “  ربساان و ربیرساان

ا  تدویور  مقط  ربساان و ربیرساان نیز کاواب ت وصیلی جداگانوه

ها راهرموایی و  شده که گا  به گا  معلم را رر آموز  م اهیم سوره

 یار  خواهد کرر. 

اجرایی و عملیاتی شدن ایر طرح زمیره ساز سهولت فهم تودبور  

قرآن و جار  شدن حقایق رر زندگی معلمان، رانش آموزان و اولیاء 

 ان شاءهلل.آنهاست و به تب  آن شکوفایی اساعدارها خواهد شد. 

 فهم قرآن در دبستان

 اصول آموزش مفاهیم قرآن در دبستان

هوا و  فهم قرآن رر ربساان ال ویی آموزشی است که ماراس  با ویوژگوی

اقا ا ات تربیای روره رو  رشد یعری مقط  ربساان طراحی شده اسوت. 

ایر طرح با محور قرار رارن قرآن به عروان کااب قوانیر و حقایق زندگی 

آموز ضمر فراگیور   کرد تا رانش که مسلط بر سایر علو  است، کم  می

علو  مخالف )قرآن، فارسی، ریاضی، علو ، هرر، مطالعات و غویوره  رر 

 باشد. «خیرگزین»شور و باواند رر امور مخالف  تفکرزندگی اهل 

تور و  بدیهی است رر ایر سریر آموز  حقایق باید رر مرتبه پاییور

کامم ماراس  با نیازها، قدرت ت کر و میزان فهم و ررک فورزنودان 

باشد. رر ایر صورت بهار است مطال  و حقایق به وسیله محبای کوه 

رانش آموزان به معلم رارند آموخاه شده و رر قال  مثال و مصوداق 

ها  ملموس و عیری، فعالیت ها  شار و با نشواط موانورود بواز ، 

راساان، کاررسای، کارها  نمایشی و ... بیان شوور. عوموه بورایور 

ضرور  است مربیان هر ویژگی را با توجه به اقلیم هر فرر شراخاه و 

 بر اساس آن به طراحی آموزشی بپررازند. 

 33توجه به روخوانی، همخوانی و تکرار سور ه های جزء  -3

قرآن خمصه و فشرره م اهیم همه قرآن است و فهم  03م اهیم جزء 

ایر سوره ها به رلیل کوتاه بورن بسیار آسان است. از ایر رو آمووز  

ها هم از نظر تصویرساز  و هم از نظر روخووانوی  روخوانی ایر سوره

ال اظ، ساره و قابل اناقال به ری ران  است. از طورفوی روخووانوی و 

کرد جذابیت رارر  همخوانی سوره ها  قرآن چون شریدن را فعال می

 و موج  یارگیر  و فهم بهار آیات می شور.

 برنامه پیشنهادی برای تدبر در سوره ها متناسب با هر پایه -4

ان  و تدبر رر قرآن رر روره رو  عموه بر تقویت عبووریوت سوبو  

شور تا قوه اخایار رر رانش آموز به سمت هدایت فعال شوور. از  می

ایر رو سعی شده رر ایر برنامه ی  هد  تربیای اصلی یا مقوصود  

کلید  ماراس  با هد  اصلی رشد که فعالساز  اخایار به سوموت 

هدایت است، برا  هر پایه اناخاب شور، که تحقق آن ی  گا  رانش 

  کرد. آموز را به خیر و بّر نزری  می

در نظر داشتن شاخصهای دوره دوم رشد یعنی دوره پارورش -1

 خیرگزینی

از آنجایی که اساس رشد رر روره رو  فعال شدن قوه اخایار فرزند  بوا 

طیبات جسمی و روحی و رارا  نشاط و شارابی کامل است، الز  اسوت 

ها  ایر روره از رشد پرور  یافاه و شکوفا شور. ایر  ها و توان که ویژگی

یز، مؤل ه اصلی است که عبارترد از:  6ها شامل  ویژگی توانایی تمییز و تما

ریزی، نشاط و شادی و تشخیص و  ادب یا عبودیت، تفکر، برنامه

ج رر هر پایه با هدایت مربی و والدیر بووه  تحقق خیر. که به تدری

  یابرد. بخشی از موارر رست می

در نظر داشتن اقتضائات سنی و جنسیتی فرزندان در فاهام  -2

 مفاهیم، متناسب با هر اقلیم

از آنجایی که رخاران و پسران از ی  طر  رارا  ویژگی ها  مشارک و 

از طر  ری ر ویژگی ها  جرسیای مامایز رارند، می توان ابزارها و قال  

ها  آموزشی را رر حوزه ها  جرسیای و فراجرسیای طراحی کرر که رر 

ایرصورت موضوعات مربوط به هر حوزه نیز با توجه بوه ویوژگوی هوا  

 مشارک و غیر مشارک، مامایز خواهد شد. 


