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 مقدمه
نظام  ،یندگزمختلف  طیدر نوع مواجهه افراد با مشکالت و شرا کنندهنییعوامل تع نیتراز مهم

که  ییهااز ارزش یامجموعه یهرم بیعبارت است از ترت ی. نظام ارزشباشدیفرد م یو ارزش یفکر
حاکم است.  ن،آنان به آ یافراد، بدون آگاه ایهستند و بر رفتار فرد  بندیافراد جامعه به آن پا ایفرد 

 یمراحل زندگ و در تمام باشدیو آخرت م ایو سعادت انسان در دن تیهدا رندهیدر برگ میقرآن کر
 یانسان یهاارزش و یارهایبا مع ،یانسان را به زندگ م،یکمال است. قرآن کر یسوانسان به یراهنما

 . کندیو اسالم دعوت م
مناطق  تیو وضع نیا مخاطبمتناسب ب اتیها و آتمرکز بر سورهبا  یقرآن یهااز طرح درس استفاده

نوجوان در  کودک و ینظام ارزش تیو تقو نییجهت تع یآموزش یمحتواها نیتراز مهم ن،ینشهیحاش
و  عموضو نیا تی. با توجه ضرورت و اهمباشدیم یکننده صفات اجتماع-تیتقو ن،ینشهیمناطق حاش
 ینظام ارزش تیقوو ت جادیطرح نورباران، با هدف ا ن،یمخاطب تیو ترب یزندگ در آن مدتاثرات بلند

 است. دهیگرد در محله ارائه هیاول راتییتغ جادیا نیو همچن یرشد فرد سازنهیزم یو صفات فرد
 السالم هیعلم حسن اما تیجمع یتیترب-یمجموعه طرح فرهنگ ریز یهااز طرح یکی عنوانطرح به نیا

شدن  ریگهمه ته است.قرار گرف انیمرب اری، در اخت«مهر و ماه»با عنوان  نینشهیدر محالت حاش  
 ،ینحفظ، روخوا نیمختلف تحت عناو یآموزش یهادر دوره یقرآن یهااستفاده از طرح درس

. در بسته دین را ارائه نمامجموعه را بر آن داشت تا بسته نوربارا نیموارد، ا ریو سا ریو تفس یخوانروان
و  1فهم قرآن  یهاببرگرفته شده از کتا م،یقرآن کر یقیآموزش تلف یهابا استفاده از روشنورباران 

مناطق  نیا ییمحتوا ازیو ن یکه متناسب با فهم سن ییها، سوره علیه السالم  مدرسه قرآن و عترت 3و 2
 یهاوهیاها و شمحتو نیابا تسلط بر  توانندیم انیقرار داده شود. مرب انیمرب اریاست، انتخاب و دراخت

 مناطق داشته باشند. نیا یایبدنه پو یدر توانمندساز رگذاراث یگام نوجوانان، و کودکان به هاانتقال آن
 

  علیه السالم حسن م نشجویی اماداجمعیت 

   98تابستان 
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 شیاهداف آموز
این محالت،  همچنین شرایط موجود در نشین،آموزشی در مناطق حاشیهبا توجه به اهداف 

 شدند:به شرح زیر انتخاب برای کودکان مناسب است ها و برخی از سوره

 

 مخاطب اجرای طرح
بدیهی است که  شود.ه میتبرای هر پایه تحصیلی به تفکیک اهداف آموزشی در نظر گرف

 های تحصیلی مختلفپایهکنند و از در یک پایه تحصیل نمی ،طرح نورباران کالسهمه افراد 

در این قسمت به مقاصد تربیتی به  مشارکت دارند.در کالس  ،های قرآنی متفاوتو زمینه

سوره حمد• آموزش سرور و رضایت همراه با تحسین

سوره ناس• آموزش سرعت و سبقت و دوری از کندی و سختی

سوره فلق• آموزش حرکت و سرعت در عین مراقبت و هوشیاری

سوره توحید• آموزش حرکت توام با توجه به خداوند

سوره مسد• آموزش شور و نشاط مقابله با دشمن خدا

سوره نصر• آموزش حرکت های یاری دیگران

سوره کافرون• آموزش جدا شدن از دشمنان خدا

سوره ماعون• آموزش موثر بودن برای دیگران

سوره فیل و •
قریش

عبرت از زندگی دیگران

سوره• ...
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حاضر در  آموزانولی مربی با توجه به سطح دانش ،شودهای تحصیلی اشاره میتفکیک پایه

 آموزان بپردازد.تواند به تقویت این مقاصد در دانشمی ،قرآن کریم ها باو نوع تعامل آن کالس

 مقصد اصلی پایه
خالصه 

 مقصد

 اول
دار جهت آموزان همراه باسازی انواع ابزار در دانشفعال

 شود.ن عمل که منجر به شادی و نشاط میکرد
شادی و 

 نشاط

 دوم
ارها و آموزان در تشخیص تمایز بین ککردن دانشتوانمند

وب ختمیز بین خوب و بد همراه با شوق دادن به کارهای 
 شود.ازی خوب از بد میسجداکه باعث تفکیک و 

جداسازی 
 خوب از بد

 سوم
ها و خدادها و راموزان در تحلیل پدیدهکردن دانشتوانمند

ها و دهسازی پدیها که باعث جداهای پیرامون آنفهم ارزش
 گردد.ها با هم میها از هم و کشف ربط آنرخداد

جداسازی 
و کشف 

 ارتباط

 چهارم
 آموزان در تشخیص کارهای بهترکردن دانشدنتوانم

، جام آنریزی برای اننسبت به سایر کارها همراه با برنامه
 گردد.های زندگی میبندی در برنامهویتکه منجر به ال

-الویت

بندی در 
 هابرنامه

 پنجم

های آموزان در شناخت و انجام کارکردن دانشتوانمند
زی سافعالهمراه با  ،شاخت و دوری از کارهای شر ،خیر

ه بمیل و رغبت که منجر به شناخت مصادیق خیر و رغبت 
 .گرددآن می

رغبت به 
 خوبی

 ششم

وند به کردن دانش آموزان نسبت به توانی که خداتوانمند
اه با همرنتخاب عطا کرده است. اختیار و اها در حوزه آن

ر قدردانی از این توان که منجر به گسترش کارهای خی
 شود.می

گسترش 
کارهای 

 خیر

 



 

 7 -صفحه 

اس و سازی حوفعال ،کردن تفکر است. منظور از تفکردوره فعال ،شش سال دبستان

باشد. این میا هارتباط گرفتن و تعامل با پدیده ،مواجهه، باالخص دیدن و شنیدن ،توجهات

 تواند اتفاق بیافتد.های زیر میسازی به شکلفعال

ریع واکنش سکه به واسطه آن  ،انداختن افرادگانه و به حرکتبه کارگیری حواس پنج (1

 ؛نشان دهند

ما با کمی دقت اهایی که در ظاهر معلوم نیست، ها )چیزبه جوانب و پس زمینه دادنتوجه (2

 ؛شود(فهمیده می

 ؛برای فهمیدن و فهماندن ،و استفاده از آندقت در کالم  (3

 ؛کردن نقاشیفعال (4

 ؛کردنکردن صحبتفعال (5

 ؛انشاء (6

 ؛نمایش و تئاتر (7

 ؛هاشعرخوانی و حفظ سوره (8

 .کارهای گروهی (9

 کات قابل توجه مربیان ن
افیت و اخالص عقرآن همراه با  ،شایسته است مربی از خداوند علم و عمل، تعلیم و تعلم (1

لی یسرلی صدری واشرح رب »نفس و زمزمه توکل، توسل، وضو، طهارت  را طلب کند. با

س را با ذکر در کالس حضور پیدا کرده و کال« یفقهوا قولی أمری و احلل عقدة من لسانی

 شروع کند.« بسم اهلل الرحمن الرحیم»

تواند علم میمیا جهت برقراری نظم کالس،  برای انتقال از یک فعالیت به فعالیت دیگر (2

ای موزون استفاده هگونه مانند صلواتهای ذکراز عبارات متداول، از عبارت ای استفادهبه ج

 کند. 



 

 8 -صفحه 

ه است از شود، شایستها در هر جلسه حداقل دو مرتبه تالوت میاز آنجایی که سوره (3

 خوانی و پرسش استفاده شود. متفاوت برای آموزش، هم های متعدد وروش

راج شده، این مطالبی از تفسیر المیزان و نمونه استخدر بخش ابتدایی توضیح هر سوره  (4

ص دهد که معلم نسبت به سوره انتخاب شده است. اگر معلم تشخی نکات برای تعمیق فهم

سازی، ز سادهآموزان، مفید است، پس ااقتضائات فهم دانش برخی نکات کلیدی با توجه به

 ها بیان کند.آن نکات را برای آن تواندمی

بی مثل از آدا ،دهد خواهد کارهای خاصی انجامزمانی که میگاهی اوقات مربی در  (5

تا فضای  ،نندک... استفاده کردن شمع، بردن گل به کالس وها، روشنزدن به دست بچهعطر

 کالس معطر و زیباتر شود.

ته شده عبارات کوتاهی هستند که با توجه به محتوای سوره نوش« شعارهای سوره»  (6

ر مفاهیم سوره استفاده آموزان الزم است از این عبارات کوتاه به عنوان یادیادانش مربی و .است

 زم بگذرد و ایجاد خستگی کند.نباید از حد ال کنند. البته این تکرار

ها و بچه ،خاطرات خود از کالس .داشته باشد« هامن و سوره»مربی، دفترچه خاطرات  (7

 کالس دفترچه را ه بهدر پایان هر سور .بنویسددر دفترچه  ،اند راکه انجام داده هاییفعالیت

 ها بخواند.بیاورد و برای بچه

اطراتشان با خ، باشند که در پایان جلسات هر سورهها نیز دفترچه خاطراتی داشته بچه  (8

 ،م همکاری کنندهکالس یا منزل بنویسند. اگر مربی ادبیات و مربی قرآن با  آن سوره را در

 ها را به این سمت سوق داد. انشاء بچه توانیبه راحتی م

ن نمونه به عنوا .پیشنهاد شده است« طرح اجرایی»در یکایک فصول، برای هرجلسه،  (9

ه معلم محترم . البتشوددر این طرح اجرایی بیان می یک جلسه کالس قران های اجراییگام

عالیت و مفاهیم، فنسبت بین  تربیتی و درنظر گرفتن توجه به اهداف ،تواند با خالقیت خودمی

 ی مناسب کالس خود را اجرا نماید.طرح اجرای
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یان مفاهیم بتواند با داند که کودکان به فطرت نزدیکتر هستند، پس او میمربی می  (10

ا سالم بر اهل بدر کودک القای ایمان کند. هر کالس  علیهم السالماهل بیت  قران و آشنایی با

 شود.  کوتاهی بر روی تخته با مضمون سوره آغاز حدیثبیت علیهم السالم و نوشتن 

مد به همراه حتواند الهام گرفته از ابرازهای سوره مبارکه آخرین بخش هر کالس می  (11

 ان شده است. در طرح اجرایی هر فصل بی« ابراز دعایی»بخش تحت عنوان  صلوات باشد. این

ر شب ا حفظ کنند و های که در حال تدریس است رها سورهشود بچهتوصیه می  (12

 بخوانند. 

 :ودشها جمالتی از این قبیل گفته شود در ابتدای همه داستانپیشنهاد می  (13

 ؛گه یا خداهر کی بنده خداست ب .دغیر از خدا هیچ کس نبو ،یکی نبود ،یکی بود 

 ؛ا محمدیهر کی مسلمانه بگه  .غیر از خدا هیچ کس نبود ،یکی نبود ،یکی بود 

  اهلل تعالی فرجه الشریفهرکی منتظر ظهور امام زمان  ؛بگه یا مهدی ،هست عجل 

 و...های خدا را استفاده میکنه بگه الحمدهلل هرکس نعمت 

هایی که معنای ژهتوان کلید واها که در کتاب موجود است، میبا استفاده از ترجمه سوره (14

ه را به ی آن واژها معناکرد و بچه نمایش دارد را به شکل نمایش بیکالم اجرا آنها قابلیت

 فارسی و عربی حدس بزنند.

بین همه جلسات کالس دور ، درربی جهت بررسی عملکرد خودشود مپیشنهاد می  (15

گرفته و در تابلو  فیلمبرداری به همراه داشته باشد. همچنین از زیباترین اتفاقات کالس عکس

رایط مناسب حافظه رایانه ذخیره و درشیا در یا مدرسه نصب شود.  مخصوص قرآن در کالس

 س استفاده شود.برای ارائه در کال

 ه عنوان مثال،بها آموخت، های قرآن را با لحن سرود به بچهتوان معنای برخی واژهمی (16

 انرحمان یعنی بخشنده رحیم میشه مهرب

ز قرآن در استفاده خود مربی ا ،موزانآیکی از نکات مهم در تدریس قرآن به دانش (17

اشد و نحوه حتما یک عدد قرآن کوچک ساده در کالس همراه داشته بمربی  .باشدکالس می

 آموزان بیاموزد.دانش استفاده از آن را به
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 هایی که در کتاب از آنها یاد شده، در وبسایتها، نواها و نماهنگعکس  (18

WWW.FAHMEGHORAN.IR  .در دسترس است 

های مختلف کتاب، توانند نظرات و پیشنهادات خود را درباره بخشمربیان محترم می  (19

ارسال و   WWW.FAHMEGHORAN.IR سایتاز طریق صفحه نظر سنجی وب

 .نویسندگان را در اصالح این اثر یاری کنند

 آداب اداره کالس
ن از این اوقات توامی .های کلیدی در یادگیری هستندابتدا، اواسط و انتهای کالس زمان 

ورود معلم به  آموزی برایهر دانش ابتدای کالس .ی الزم را برد، بهرهشانتناسب با خودم

ی وارد شود تا کشد و این لحظه برای او مهم است. لذا معلم با هر تدبیرکالس انتظار می

ای برنامه خود گونه تواند بر همان اساس مدیریت کند. اگر معلم بتواند بهرا می انتهای کالس

جذابیت آن  کند بهرا طراحی کند که دانش آموز نتواند حدس بزند که او چگونه شروع می

آموز را جلب انشتعجب د انجام دهد،شود. همچنین اگر معلم کاری خالق و نو معلم افزوده می

 :شود. به عنوان نمونهس به شکل خاصی مسلط میبر اوضاع کال ،کند

 ؛گاهی شروع کالس با سؤال است 

 ؛آموز استگاهی شروع با نوشتن یک مطلب کوتاه از جانب خود دانش 

 ؛گاهی شروع با خواندن یک آیه یا یک پند ساده و زیبا است  

 ؛شودهای مرتبط با سوره وارد کالس میگاهی معلم با وسایل بازی 

  در هدایت  توفیق معلم ،شروع کالس به صورت ثابت موارد زیر مراعات شوداگر در

  ؛آموز بیشتر خواهد بوددانش

 ؛ورود با سالم گرم و لبخند با توجه به تک تک افراد  

 ؛شروع با بسم اهلل و صلوات  

 شروع با تکریم و احترام. 

http://www.fahmeghoran.ir/
http://www.fahmeghoran.ir/
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 اواسط کالس 
ان به ست قدری در این زماواسط کالس، زمان اوج درس و زمان خستگی است. بهتر ا

س بر باال کردن فضای کالخم و راست شدن داده شود. عوض ،شدندانش آموز اجازه بلند

مراه است و با نرمشی ساده ه ،کردناین عوض باشد.میبردن کیفیت درس بسیار اثرگذار 

 اعث محبوبیتای شاد توسط همه گفته شود. ایجاد خالقیت در این زمینه بگاهی نیز جمله

 .شودمعلم و باال رفتن اثردرس او می

 انتهای کالس
با تکلف و  انتهای کالس، زمان خداحافظی با آن ساعت و آن درس است. این زمان نباید

قبل از  بهتر است ،در صورتی که الزم است تکلیفی برای درس تعیین شودبگذرد. زحمت 

ن درس خود برای تمام شدهمچنین معلم الزم است  بیافتد. بخش پایانی کالس این اتفاق

مل رغبت دانش آموز در اثر این ع باشد؛ تواند خالق و متنوعآدابی داشته باشد. این آداب می

 .شودبه درس خواندن بیشتر فعال می
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