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پيش گفتار

بسم الله الرحمن الرحيم

«  الـّرحـمـن ٭ عـّلـم الـقـرآن ٭ خـلـق االنـسـان ٭ عـّلـمـه الـبـيـان  »

قرآن پيام روشن الهى است که همٔه انسان ها را به راستى و رستگارى دعوت مى کند. از صدر 
اسالم تاکنون، آموزش اين پيام جاودانٔه الهى، از مهم ترين ارکان تعليم و تربيت در ميان مسلمانان بوده 

است.
در کشور ما نيز، به اقتضاى جايگاه خاص دين اسالم در فرهنگ مردم ايران و جايگاه ويژٔه قرآن 

در اعتقادات دينى، آموزش قرآن همواره مورد توجه همگان بوده است.
انس و  براى  دائمى  مطمئن و  روشن،  راهى  که  است  آن  پى  در  يکسو  از  قرآن  آموزش  برنامٔه 
منجر  الهى  کتاب  هدايت  از  ايشان  مادام العمر  بهره گيرى  به  که  کريم  قرآن  با  دانش آموزان  همٔه  ارتباط 
شود، باز کند. قرآن کتاب همٔه مردم است. هر فردى در هر سطحى از علم و تقوا ــ  به  شرط آنکه زبان 
اين کتاب را درک کند ــ مى تواند از آن بهره گيرد (هًدى لِلناِس، بقره، ۱۸۵) و از سوى ديگر اين برنامه 



تمامى موضوعات ضرورى آموزش قرآن، مانند روخوانى، روان خوانى، صحت قرائت، توانايى درک 
معناى عبارات و آيات سادٔه قرآن کريم، آشنايى با معارف انسان ساز قرآن و تدبر در آيات الهى را در حد 

امکان شامل مى  شود.
در اين برنامه، سه هدف اساسى آموزش قرآن در سه دورٔه تحصيلى، عالوه بر تقويت انس و 
عالقه به قرآن کريم و يادگيرى آن، عبارت است از: توانايى خواندن قرآن در دورٔه ابتدايى، درک معنای 

عبارات و آيات ساده در دورٔه راهنمايی و تدبر در آيات قرآن کريم در دورٔه متوسطه.
شايان ذکر است که با توجه به جامعيت آموزش قرآن، در هر يک از سه دورٔه تحصيلی، متناسب 

با شرايط ذهنی و روحی دانش آموزان، ساير اهداف نيز مورد توجه قرار می گيرد.
کتابی که در پيش رو داريد  دارای سه بخش اصلی کليات، مبانی و روش تدريس و ارزشيابی 
پيشرفت تحصيلی است. منابع تکميلی مفيد در ارتباط با موضوع آموزش قرآن، پايان بخش اين کتاب 

است.
از همٔه مدرسان مراکز تربيت دبير و ساير کارشناسان به ويژه از ناظر محترم تأليف که با مطالعٔه 
کمال  آورند،  فراهم  را  اثر  اين  بيشتر  غنای  موجبات  تکميلی  و  اصالحی  پيشنهادهای  ارائٔه  و  دقيق 

سپاس گزاری و قدردانی به عمل می آيد.
وب گاه (سايت) گروه قرآن دفتر برنامه ريزی و تأليف کتب درسی 
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