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فرزندم !

قرآن  ، انسان را به اخالق و خو بي د عو ت مي  کند  .
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پيش گفتار   
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۱۲۰ ۱۲۲ فهرست کلمات ترجمه شده در کتاب های آموزش قرآن پايه های دوم تا پنجم ابتدايی   



دانش آموزان عزيز

سعى کنيم همه ى کتاب هاى درسى خود، به ويژه کتاب آموزش قرآن را که حاوى آيات نورانى قرآن کريم 
است به خوبى نگه دارى کرده و در رعايت پاکيزگى و احترام به آن بکوشيم. هم چنين خوب است در زنگ قرآن، 

هميشه با وضو باشيم.
شايسته است اين کتاب را در کتابخانه ى خود نگه دارى کنيد يا در پايان سال تحصيلى به مدرسه تحويل 

دهيد. 

همکاران عزيز و دانش آموزان گرامى

اين کتاب به وسيله ى يک حلقه نوار آموزشى، که قبالً در اختيار سازمان هاى آموزش         و      پرورش استان ها قرار 
گرفته است، تدريس مى شود. استفاده از اين نوار آموزشى در خارج از کالس نيز توصيه مى شود؛ دانش آموزان عزيز 
مى توانند با همکارى معلم محترم نسبت به تهيه ی سی دی آموزش قرآن پايه ی پنجم، از طريق نمايندگى هاى انتشارات 

مدرسه در تمام شهرستان ها اقدام کنند.

نام کالس: نام و نام خانوادگى:  
نام مدرسه: 

نام معلم: نشانی مدرسه: 



پيامبر اکرم صلی الّله عليه و آله:
همانا من در ميان شما دو گوهر گران بها می گذارم؛ کتاب خدا و اهل بيتم؛
اين دو هرگز از هم جدا نمی شوند تا نزد حوض کوثر، بر من وارد شوند

ُمسند احمد، ج ٢، ص ١٤

پدر و مادر گرامى 
با اهداى سالم و آرزوى توفيق و سالمتى براى شما خانواده ى محترم، خداوند را سپاس مى گوييم که فرزند عزيزمان يک 
سال تحصيلى ديگر را با موفقيت پشت سر گذاشته است و اينک در پايه ى پنجم، در کنار ساير دروس، آموزش قرآن را ادامه 

مى دهد
فرزند، هديه و امانت الهى است که خداوند مسئوليت تربيت او را بر عهده ى پدر و مادر نهاده است و شما والدين محترم، قسمتى 
از اين حق و مسئوليت خويش را در اختيار اولياى مدرسه قرار داده ايد همه ى ما بايد با پذيرش امر خطير تعليم و تربيِت فرزندانمان، 
اين باِر امانت را به سالمت به سر منزل مقصود برسانيم تا ان شاء الله از اين غنچه هاى بهشتى، باغ ها و بوستان هاى پرطراوتى که مظهر 

رحمت و خير خداوند است، پديد آيد 
قرآن کالم و پيام خدا، ميزان حق و باطل، دستورالعمل زندگی و رحمت حق برای همه ی جهانيان است آموزش و پرورش 
برنامه ای منظم تدوين کرده است تا همه ی دانش آموزان به يادگيری قرآن عالقه مند شوند و بتوانند در آينده قرآن را روان و زيبا بخوانند، 

به تدريج معنای کالم خداوند را درک کنند و با تالوت روزانه ی آن، هميشه خود را در پناه هدايت خداوند قرار دهند
برنامه ی جديد آموزش قرآن با ويژگی های زير، در صدد آن است که به لطف الهی زمينه ی انس دائمی دانش آموزان را با قرآن 

کريم فراهم آورد
١ـ در اين برنامه، جامعيت آموزش قرآن موردنظر است؛ يعنی عالوه بر توانايی روخوانی و روان خوانی، به ساير جنبه های 

ضروری و پرجاذبه ی آن، مانند زيباخوانی، درک معنای آيات و آشنايی با داستان ها و معارف قرآنی نيز توجه می شود
٢ـ کسب مهارت خواندن قرآن نياز به استمرار، تکرار و تمرين دارد از اين رو، ساعات آموزش قرآن در طول هفته توزيع شده 

است، به نحوی که نبايد قرآن فقط در يک روز هفته آموزش داده شود
زيبا و  عبارات کوتاه،  پرمعنای آن و هم چنين از  زيبا و  داستان های  کريم، از  ايجاد انس دانش آموزان با قرآن  منظور  ٣ـ به 

حکمت آميز قرآن استفاده شده است
٤ـ با استفاده از ضبط صوت و نوار آموزشی، دانش آموزان صوت زيبای قرآن را می شنوند و همراه نوار می خوانند اين امر 

بر جاذبيت و کيفيت آموزش می افزايد

پيش گفتار

اّول



انتظار ما از شما اولياى گرامى     

۱ـ همان طور که همه ی ما خواندن نماز و گرفتن روزه را به صورت عملی از پدر و مادر خود آموخته ايم، کودکان ما نيز 
خواندن قرآن و نماز را از ما می آموزند از شما پدر و مادر عزيز انتظار می رود که با خواندن روزانه ی قرآن کريم، الگوی شايسته ای 
برای کودک خود باشيد آن ها بايد احترام به قرآن و کوشش در راه آشنايی با آن را از ما بياموزند و با مشاهده ی اخالق و رفتار ما، 
درک کنند که همه می خواهيم آن گونه باشيم که خدا دوست دارد آن ها بايد عالقه به قرآن، محبت به خدا، مهربانی به مردم و اخالق 

و رفتار اسالمی را عمالً از بزرگ ترها بياموزند
٢ـ از فرزندتان بخواهيد آن چه را از قرآن در مدرسه آموخته است برای شما بازگو کند از او بخواهيد آيات و عبارات قرآنی 
هر درس را از روی کتاب نشان دهد و به صورت روان و معمولی برای شما بخواند دقت کنيد، شما نبايد آيات و عبارات قرآنی را 
برای او بخوانيد تا او به تقليد از شما بخواند آموزگار نيز آيات قرآن را برای دانش آموزان نمی خواند، بلکه خوِد دانش آموزان به 
کمک آن چه آموخته اند، می توانند عبارات قرآن را بخوانند اگر فرزند شما در خواندن کلمات، اشتباهی داشت، از او بخواهيد که 

دوباره آن را با دقت بخواند تا خود به اشتباهش پی ببرد و آن را اصالح کند 
۳ـ در هر درس، يکی از عبارات زيبا، کوتاه و حکمت آميز قرآن به نام پيام قرآنی آمده است حفظ پيام های قرآنی و ترجمه ی 
آن ها نيز الزامی نيست؛ ولى اگر فرزند شما به حفظ اين پيام ها عالقه مند است، او را به اين کار تشويق کنيد تا به تدريج آن ها را سرلوحه ی 

زندگی خويش قرار دهد ضمناً حفظ پيام ها، او را برای شرکت در مسابقات قرآن نيز آماده می کند 
۴ـ از فرزندتان بخواهيد داستان های کتاب را که برای ايجاد انس و عالقه ی بيش تر به قرآن و فهم و درک مفاهيم آن است، 
از روی کتاب برای شما بخواند و به کمک تصاوير برای شما تعريف کند اين کار عالوه بر آموزش قرآن، موجب تقويت مهارت های 

خواندن و گفتن در زبان فارسی نيز می شود
٥   ـ برخی از آيات دروس به طور نسبتاً ساده ترجمه شده است اين ترجمه ها برای مطالعه ی آزاد است و دانش آموزان 
موظف نيستند ترجمه ی اين آيات و هم چنين مفاهيمى را که در بخش «کار در کالس» هر درس آمده است، حفظ کنند و 
نبايد در ارزش يابى پايانی از اين گونه ترجمه ها و مفاهيم پرسش شود بديهى است در صورتى که فرزند شما به يادگيرى اين 

مطالب عالقه نشان داد، يارى و تشويق او بسيار مفيد است
٦ـ آموزگاِر فرزندتان آمادگی دارد که تجارب و اطالعات خود را برای توفيق هرچه بيش تر فرزندتان، با کمال افتخار در 

اختيار شما قرار دهد شما نيز از ميزان موفقيت فرزندتان جويا شويد   
به اين اميد که فرزند شما در آينده، انسانى بزرگ، با ايمان، بنده ى خالص خدا، خدمتگزار مردم و باقياُت الّصالحات براى 

همه ی ما باشد
٭   ٭   ٭   

دوم



      پيامبر اعظم اسالم صّلى الّلٰه عليه وآله و سلم:
ُمـَعـِلّـُم الۡـُقـۡرآِن َو ُمـَتـَعـِلّـُمه و يَـۡسـَتـۡغـِفـُر لَـه و کُـلُّ َشـۡیٍء َحـتَّـی الۡـحـوُت ِفـی الۡـبَـۡحـِر

همه ی موجودات عالَم حتی ماهی در دريا، برای کسی که قرآن را ياد می دهد 
و کسی که قرآن را ياد می گيرد، از خدا طلب آمرزش می کند

ُمستدرک الوسائل، ج ٤، ص ٢٣٥

همکار و آموزگار گرامى   
با اهداى سالم و آرزوى توفيق و سالمتى براى شما همکار محترم، به منظور موفقيت هرچه بيش تر در آموزش قرآن، توجه 
شما را به برخى نکات مهم جلب مى نماييم هر چند تفصيل اين مطالب در کتاب راهنماى معلم ارائه می شود، ولی اميد است در اين جا 

بيان مختصر اين نکات، مفيد باشد
پيش از انجام هر کاری بر خدا توکل کنيد و به لطف و رحمت او اميدوار باشيد و بدانيد هرکس که در راه خدا تالش کند قطعاً 

خدا او را راهنمايی می کند و هميشه پشتيبان نيکوکاران است
مهم ترين مسائل مربوط به آموزش اين کتاب به شرح زير است توجه و عمل به اين امور، ضامن موفقيت بيش تر شماست

مراحل تدريس
برای تدريس، تمرين و پژوهش هر درس، سه يا چهار جلسه درنظر گرفته شده است از اين رو، هر درس را طبق بودجه بندی 

پيش بينی شده طی مراحل زير آموزش دهيد

جلسه ى اول

روخوانی و قرائت
١ـ پيش خوانی: از دانش آموزان هر ميز بخواهيد در ظرف چند دقيقه آيات درس را به آرامی برای يکديگر بخوانند

٢ـ روخوانى آيات درس: هر دانش آموز يک سطر از آيات درس را مى خواند، اگر دانش آموزی اشتباه خواند، بالفاصله 
اشتباه او را تصحيح نمى کنيم؛ بلکه فرصت مى دهيم تا خود، اشکال خويش را رفع کند

در اين مرحله هر دانش آموز با توجه به توانايى  خود، آيات را با قرائت يا به صورت ساده و شمرده مى خواند در اين قسمت 
آن چه اهميت دارد، آشنايى دانش آموزان با آيات درس و تالش براى خواندن آن هاست سعى شود در اين قسمت، هر دانش آموز يک 

سطر از آيات را بخواند

سوم



رفع اشکاالت روخوانی: درصورتی که تعدادی از دانش آموزان در خواندن برخی از کلمه ها و ترکيب ها مشکل داشتند، اين گونه 
کلمات يا ترکيب ها را روی تخته بنويسيد و با نشان دادن صحيح حروف و حرکات از دانش آموزان بخواهيد، آن کلمه را به صورت دسته جمعی 

و بخش   بخش بخوانند تا در خواندن آن ها تسلط الزم را پيدا کنند شيوه ی صحيح اشاره کردن به بخش ها به شرح زير است:
اشاره ی ثابت: اشاره ی ثابت به صداهای کوتاه، الف کوچک و تنوين، مانند:

کُـِتـَب          ٰذِلـَك          َاَحـٌد          ُصـُحـٍف          َحـَسـَنـًة

اشاره ی  متحرّک: اشاره به صداهای کشيده، حرف ساکن و تشديد که دست مطابق فلش ها حرکت می کند، مانند:

                                         نـوحـيهـا               َاۡمـِهـۡلـُهـۡم               َحـٍقّ 

ـۡمـِس ـۡت                 ِفی اۡالَۡرِض              َو الـشَّ              تَـمَّ

توجه کنيد فلش ها محل و شيوه ی اشاره کردن را نشان می دهد و نبايد هنگام تدريس اين فلش ها کشيده شود برای کسب 
اطالعات بيش تر در اين مورد، می توانيد به پيش گفتار کتاب آموزش قرآن پايه ی سوم ابتدايی کد ۱۲/۱ مراجعه کنيد

٣ـ پخش نوار، استماع و جمع خوانی: آموزگار در صورت در اختيار داشتن امکانات الزم، نوار آيات درس را پخش 
می کند و از دانش آموزان می خواهد همراه با نوار بخوانند دانش آموزان همراه قرائت نوار، متن آيات را نشان می دهند و خط می برند، 

به اين  ترتيب گوش دانش آموز آيات را می شنود، چشم او آيات را می بيند و زبان او آيات را تلفظ می کند 
تذکر ۱: آموزگار بايد هنگام پخش نوار، بر خط  بردن و خواندن  دانش آموزان نظارت کند

تذکر ۲: بهتر است از دانش آموزان بخواهيد که در زمان هم خوانی با نوار، صدای خود را خيلی بلند نکنند تا بتوانند صدای 
نوار را خوب بشنوند

بخوانند آن ها را  انفرادی  سطر را به صورت  بخواهيد هر کدام يک  دانش آموزان  آيات درس: از  قرائت  فرد   خوانی  ٤ـ 
تشويق کنيد مانند نوار بخوانند، ولی بر آن ها سخت نگيريد؛ دانش آموزی که آيات را به صورت معمولی می خواند نيز مورد تشويق قرار 

می گيرد چنان چه برخی از دانش آموزان در خواندن برخی کلمات، مشکل داشتند به شيوه ی رفع اشکاالت روخوانی عمل کنيد

چهارم



پنجم

جلسه ی دوم

الف ـ پخش نوار، استماع و جمع خوانی: دانش آموزان، در صورت امکان قرائت آيات درس را از نوار گوش می کنند 
و با نشان دادن خط همراه با نوار می خوانند آموزگار توجه دانش آموزان را به رعايت قاعده ی درس، جلب می کند

ب ـ خواندن عبارات جديد قرآنی: در جلسه ی دوم هر درس، تعدادی از عبارات قرآنی آمده است که معموالً در آن ها 
به يک قاعده ی روخوانی تأکيد شده است دانش آموزان، اين عبارات را با رعايت قاعده ی موردنظر می خوانند اين عبارات ترجمه 

شده است تا دانش آموزان ضمن آشنايی با مفاهيم اوليه ی قرآنی برای انجام فعاليت «کار در کالس» نيز آماده شوند
تذکر مهم: دانش آموزان موظف به حفظ ترجمه ی عبارات قرآنی و هم چنين مفاهيم کار در کالس نيستند اين موارد را 
در ارزش يابی مستمر و پايانی درنظر نگيريد، ولی می توانيد از دانش آموزانی که در اين زمينه عالقه و توانايی بيش تری نشان می دهند 

به شيوه ای مناسب تقدير کنيد
ج ـ کار در کالس: به منظور ايجاد عالقه ی بيش تر دانش آموزان بـه قرآن و فراهم  آوردن زمينه ی درک و فهم تدريجی 
عبارات ساده و کوتاه قرآن، در هر درس بخشی به عنوان «کار در کالس» در نظر گرفته شده است اين بخش به روش يادگيری مشارکتی 
و به صورت گروهی توسط دانش آموزان انجام می شود ايشان در کالس ابتدا هر تمرين را در کتاب خود انجام می دهند آن گاه 
معلم پاسخ هر سطر را از يک گروه می پرسد؛ اگر پاسخ نادرست بود، گروه ديگر جواب می دهد تا به طور غيرمستقيم دانش آموزان به 

نادرستی پاسخ اّول پی ببرند
انجام تمرين های «کار در کالس» الزامی است، ولی فراگيری مطالب اين بخش توسط دانش آموزان می تواند به عنوان فعاليت های 
آزاد خارج از کالس در ارزش يابی مستمر دانش آموزان منظور شود؛ و عدم يادگيری آن ها نبايد در ارزش يابی مستمر و پايانی منجر به 

کسر نمره ای از دانش آموزان گردد

جلسه ی سوم

الف ـ خواندن از روی قرآن کامل
 به منظور آشنايی بيش تر دانش آموزان با قرآن کامل، احساس توانايی و اعتماد به نفس در خواندن آن و تحقق هدف آموزش 
قرآن در دوره ی ابتدايی، جلسه ی سوم هر درس، به آوردن قرآن کامل به کالس و خواندن از روی آن اختصاص يافته است اين تمرين 

طی مراحل زير انجام می شود
١ـ پس از آوردن قرآن کامل، هر ميز حداقل يک جلد قرآن در اختيار داشته باشد

٢ـ يک صفحه از قرآن کريم را به طور تصادفی انتخاب کنيد
٣ـ دانش آموزان هر ميز در ظرف چند دقيقه، آيات صفحه را برای يک ديگر می خوانند

٤ـ چند نفر از دانش آموزان داوطلب، هر کدام يک سطر از آن صفحه را قرائت کنند ضمن بيان موفقيت نسبی دانش آموزان، 
آن ها را به قرائت در منزل تشويق کنيد



هم چنين به منظور تقويت عالقه ی دانش آموزان به انس با قرآن کريم، تصاويری از دانش آموزان مسلمان ساير کشورها در حال 
فراگيری قرآن آورده شده است 

ب ـ پيام قرآنی
از دانش آموزان بخواهيد که پس از خواندن آيه و ترجمه ی پيام، درباره ی مفهوم آن به کمک تصاوير يا پرسش هايی که در کتاب 
آمده است، به صورت گروه های دو يا سه نفره با يک ديگر گفت وگو و مشورت کنند؛ سپس نظر خود را درباره ی پيام و مصاديق آن در 

زندگی فردی، برای کالس بيان نمايند
از دانش آموزان بخواهيد که عبارت پيام قرآنی را در آيات درس بيابند و از روی آن بخوانند

تبصره: می توانيد دانش آموزان را تشويق کنيد تا درباره ی پيام قرآنی، به صورت گروهی يا فردی کارهای هنری مانند نقاشی، 
خوشنويسی و… انجام دهند

گاهی پيام قرآنی، دارای کلمات و ترکيباتی است که بايد معنا شود از دانش آموزان می خواهيم که با استفاده از ترجمه ی آيات درس 
و پيام قرآنی، معنای کلمات يا عباراتی را که مشخص شده است، پيدا کنند در صورتی که اين کلمات، هم خانواده ی آشنا و رايج در زبان 
فارسی دارند، از دانش آموزان بخواهيد آن ها را بيان کنند اين کار هم شوق انگيز است و هم موجب افزايش توانايی دانش آموزان در درک 

معنای لغات مشترک قرآنی و فارسی می شود
پيشنهاد: خوب است دانش آموزان در شروع زنگ اول، همزمان با ورود معلم به کالس، پيام قرآنی را به صورت دسته جمعی 

بخوانند

ج ـ داستان
داستان را به شيوه ی قصه گويی و به زبان ساده، به کمک تصاوير برای دانش آموزان تعريف کنيد و از بيان مطالب زائد و غيرمستند 

بپرهيزيد در صورت وجود وقت از دانش آموزان بخواهيد که هر يک چند سطر از داستان را از روی کتاب بخوانند
تذکر: معلم در پايان جلسه ی سوم، دانش آموزان را به انجام تمرينات انس با قرآن در خانه و خواندن روزانه ی قرآن کريم 

توصيه می کند

جلسه ى چهار م

انس با قرآن در خانه: در پايان هر درس براى تقويت مهارت روخوانى قرآن، تمرين هايى به عنوان تكليف خانه داده شده است 
براى بهره گيرى بيش تر از اين بخش توجه به نكات صفحه ی بعد ضرورى است

ششم



۱ـ اين بخش، تكليف دانش آموزان است و بايد آموزگار بر انجام آن توسط دانش آموزان، نظارت داشته باشد بديهى است اين 
نظارت بايد همراه با تشويق بوده تا ضمن كنترل تكليف دانش آموزان از برخى سخت گيرى هاى رايج به دور باشد

۲ـ تمرين هاى اين بخش، تقويت مهارت روخوانى و انس با قرآن در خانه را بر عهده دارد اين پرسش ها نبايد به عنوان نمونه 
سؤال براى امتحانات پايانى استفاده شود

۳ـ پس از بازبينى تكليف، از دانش آموزان بخواهيد تا تمرين ها را پاسخ دهند و پاسخ آن ها را تصحيح و تكميل كنيد
۴ـ اين بخش، معموال ً از سه يا چهار تمرين تشكيل شده است. در تمرين اول، روخوانى آيات درس مورد نظر است. در تمرين دوم 
و سوم بر برخى از قواعد روخوانى به ويژه اتصاالت تأكيد مى شود و در تمرين آخر، روخوانى آيات درس همراه با بخشى از آيات ديگر در حد 
يک يا دو صفحه از قرآن كامل آمده است. دانش آموزان اين صفحه قرآنى را به ميزانى كه در وقت مقرر مقدور است تمرين كرده و در كالس 
مى خوانند. اين كار جرأت آن ها را در مراجعه به قرآن كامل مى افزايد و دانش آموزان باور مى كنند كه تالش چند    ساله آن ها به توانايى خواندن 

قرآن منجر شده است. 
تذّكر: هرچند كه انجام تمرين با خط قرآن كامل در محدوده ى وقت مقرر مفيد است و دانش آموزانى كه در خواندن اين آيات 
توانا هستند، تشويق شده و امتياز مى گيرند ولى از كسانى كه اين توانايى را ندارند، نه در ارزش يابى مستمر و نه در ارزش يابى پايانى 

هيچ نمره اى كسر نمى شود

پرسش و ارزش يابى
به منظور سنجش پيشرفت دانش آموزان و تشخيص ميزان توفيق آموزگار در تدريس، انجام مراحل زير ضرورى است

۱ـ در جلسه بعد از تدريس، با توجه به ميزان وقت موجود، هر دانش آموز يک يا دو سطر از آيات درس را مى خواند بدين 
ترتيب هم روخوانى آيات درس مرور و تمرين مى شود و هم ارزش يابى مستمر به عمل مى آيد

۲ـ چند دانش آموز پيام قرآنى را مى خوانند و مفهوم آن را به زبان ساده توضيح مى دهند
۳ـ تكليف «  انس با قرآن در خانه  » بازديد و بررسى مى شود و نتيجه ى آن در ارزش يابى مستمر منظور مى گردد

اهداف مورد انتظار
هر چند تقويت عالقه ی دانش آموزان به خواندن روزانه ی قرآن کريم و يادگيری آن، مهم ترين هدف درس قرآن است و به همين 
منظور محتوای آموزش از تنوع برخوردار است، ولی انتظار می رود دانش آموزان در پايان سال تحصيلی، به طور خاص به توانايی های 

زير دست يابند
۱ـ برخی از آيات كتاب را تقريباً شبيه نوار يا حداقل به صورت معمولى و روان بخوانند

٢ـ قرآن کريم را به صورت شمرده و آرام از روی مصحف آموزشی بخوانند
٣ـ عبارت پيام قرآنى و ترجمه ى آن را از روى كتاب بخوانند و بتوانند مفهوم آن را به زبان ساده توضيح دهند يا برخى از 

مصاديق آن را بيان كنند

هفتم



هر دانش آموز با توانايى هاى فوق، حداكثر نمره را كسب مى كند بديهى است بسيارى از دانش آموزان بيش از اين حد توفيق 
خواهند داشت تفصيل اين بخش نيز در كتاب راهنماى معلم آمده است

تذكر مهم
به منظور تقويت انس دانش آموزان با قرآن كريم، آيات دروس براى دانش آموزان ترجمه شده است از آن جا كه دانش آموزان 
موظف به حفظ ترجمه ی کلمات و عبارات بخش كار دركالس نيستند، اين موارد را در ارزش يابى پايانى در نظر نگيريد 
مى توانيد از دانش آموزانى كه در اين زمينه عالقه و توانايى بيش ترى از خود نشان مى دهند، به شيوه مناسب تشويق و تقدير كنيد و براى 

آن ها در ارزش يابى مستمر، نمره و امتياز خاصى قائل شويد

چند توصيه
۱ـ تشويق دانش آموزان به خواندن روزانه ی قرآن کريم، خواندن آيات دروس شبيه نوار، حفظ پيام هاى قرآنى و برخى از آيات 

دروس درصورتى كه بدون اجبار باشد، مناسب و ارزشمند است
۲ـ در صورت امكان، نوار آموزشى را تكثير كرده و در اختيار دانش آموزان قرار دهيد

۳ـ دانش آموزان را به فعاليت هاى جذاب خارج از كالس تشويق كنيد مانند: خواندن آيات درس در خانه در حضور والدين 
حتى االمكان هر روز به مدت چند دقيقه، گوش كردن نوار آموزشى در خانه، انجام فعاليت هاى هنرى و ذوقى در  باره پيام هاى قرآنى، 
شركت در مسابقات و حضور در مجالس قرآنى (دارالقرآن، مساجد و هيئت هاى مذهبى) و استفاده از برنامه های راديو قرآن و شبکه 

قرآن و معارف سيما و…
۴ـ توجه داشته باشيد دانش آموزان بايد تمام فعاليت هاى قرآنى به ويژه فعاليت هاى فوق برنامه را با رغبت و عالقه و بدون اكراه 

و اجبار و به دور از رقابت هاى ناسالم انجام دهند

باقيات  از  را  دانش آموزان  و  كند  محسوب  عبادت  را  شما  كارهاى   همه  خداوند  كه  است  اميد  نباشى!  خسته  عزيز،  آموزگار 
صالحات شما قرار دهد

آموزگاران و كارشناسان محترم، والدين گرامى و دانش آموزان عزيز مى توانند براى هرگونه اظهارنظر 
و ارائه ى پيشنهاد در اصالح و تكميل برنامه ى درسى و كتاب هاى آموزش قرآن با گروه قرآن به نشانى زير 

تماس بگيرند
پيشاپيش از همكارى و تالش همه ى عزيزان سپاس گزارى مى شود

http://quran-dept.talif.sch.ir       (وب سايت) وب گاه
quran-dept@talif.sch.ir    (ايميل) پيام نگار

هشتم


