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ما باید قرآن را سرلوحه ی همه ی کارهای خود قرار دهیم، 

و از اُنس با قرآن کرمی غفلت نکنیم .
هُ  « امام خمینی »  قُّدَِس ِسرُّ
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 پدر و مادر گرامی 

با اهدای سالم و آرزوی توفیق و سالمتی برای شما خانواده ی محترم، خداوند را سپاس می گوییم که فرزند عزیزمان 
یک سال تحصیلی دیگر را با موفقیت پشت سر گذاشته است و اینک در پایه ی چهارم، در کنار سایر دروس، آموزش 

قرآن را ادامه می دهد.
فرزند، هدیه و امانت الهی است که خداوند مسئولیت تربیت او را بر عهده ی پدر و مادر نهاده است و شما والدین 
محترم، قسمتی از این حق و مسئولیت خویش را در اختیار اولیای مدرسه قرار داده اید. همه ی ما باید با پذیرش امر 
خطیر تعلیم و تربیِت فرزندانمان، این بار امانت را به سالمت به سر منزل مقصود برسانیم تا ان شاء الله از این غنچه های 

بهشتی، باغ ها و بوستان های پرطراوتی که مظهر رحمت و خیر خداوند است، پدید آید.
قرآن کالم و پیام خدا، میزان حق و باطل، دستورالعمل زندگی و رحمت حق برای همه ی جهانیان است. آموزش 
و پرورش برنامه ای منظم تدوین کرده است تا همه ی دانش آموزان به یادگیری قرآن عالقه مند شوند و بتوانند در آینده 
قرآن را روان و زیبا بخوانند، به تدریج معنای کالم خداوند را درک کنند و با تالوت روزانه ی آن، همیشه خود را در 

پناه هدایت خداوند قرار دهند.
برنامه ی جدید آموزش قرآن با ویژگی های زیر، درصدد آن است که به لطف الهی زمینه ی انس دائمی دانش آموزان 

را با قرآن کریم فراهم آورد.
1ـ در این برنامه، جامعیت آموزش قرآن مورد نظر است؛ یعنی عالوه بر توانایی روخوانی و روان خوانی، به سایر جنبه های 

ضروری و پرجاذبه ی آن، مانند زیباخوانی، درک معنای آیات و آشنایی با داستان ها و معارف آن نیز توجه می شود.
٢ـ کسب مهارت خواندن قرآن نیاز به استمرار، تکرار و تمرین دارد. از این رو، ساعات آموزش قرآن در طول هفته 

توزیع شده است، به نحوی که نباید قرآن فقط در یک روز هفته آموزش داده شود.
٣ـ به منظور ایجاد انس دانش آموزان با قرآن کریم، از داستان های زیبا و پرمعنای آن و هم چنین از عبارات کوتاه، 

زیبا و حکمت آمیز قرآن استفاده شده است.

پیش گفتار 

اول

پیامبر اکرم صّلی الّله علیه و آله فرمودند: 
خانه ای که در آن قرآن بسیار خوانده می شود، پُرخیر و برکت است و روزِی آن خانواده فراوان می شود.

اصول کافی؛ ج ٢، ص ٦١٠



٤ـ با استفاده از وسایل مناسب، دانش آموزان صوت زیبای قرآن را می شنوند و همراه آن می خوانند. این امر بر 
جاذبیت و کیفیت آموزش می افزاید.

  انتظار ما از شما اولیای گرامی 

1ـ همان طور که همه ی ما خواندن نماز و گرفتن روزه را به صورت عملی از پدر و مادر خود آموخته ایم، کودکان 
ما نیز خواندن قرآن را از ما می آموزند. از شما پدر و مادر عزیز انتظار می رود که با خواندن روزانه ی قرآن کریم، 
الگوی شایسته ای برای فرزند خود باشید. آن ها باید احترام به قرآن و کوشش در راه آشنایی با آن را از ما بیاموزند و 
با مشاهده ی اخالق و رفتار ما، درک کنند که همه می خواهیم آن گونه باشیم که خدا دوست دارد. آن ها باید عالقه به 

قرآن، محبت به خدا، مهربانی به مردم و اخالق و رفتار اسالمی را عمالً  از بزرگ ترها بیاموزند. 
2ـ از فرزندتان بخواهید آن چه را از قرآن در مدرسه آموخته است برای شما بازگو کند. از او بخواهید آیات و عبارات 
قرآنی هر درس را از روی کتاب نشان دهد و به صورت شمرده برای شما بخواند. دقت کنید، شما نباید آیات و عبارات 
قرآنی را برای او بخوانید تا او به تقلید از شما بخواند. آموزگار نیز آیات 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 بخواهید که دوباره آن را با دقت بخواند تا خود به اشتباهش پی ببرد و آن را اصالح کند.
٣ـ در هر درس، یکی از عبارات زیبا، کوتاه و حکمت آمیز قرآن به نام پیام قرآنی آمده است. حفظ پیام های قرآنی و 
ترجمه ی آن ها نیز الزامی نیست؛ ولی اگر فرزند شما به حفظ این پیام ها عالقه مند است، او را به این کار تشویق کنید تا 
به تدریج آن ها را سرلوحه ی زندگی خویش قرار دهد. ضمناً حفظ پیام ها، او را برای شرکت در مسابقات قرآن نیز آماده 

می کند.
٤ـ از فرزندتان بخواهید داستان های کتاب را که برای ایجاد انس و عالقه ی بیش تر به قرآن و فهم و درک مفاهیم 
آن است، از روی کتاب برای شما بخواند و به کمک تصاویر برای شما تعریف کند. این کار عالوه بر آموزش قرآن، 

موجب تقویت مهارت های خواندن و گفتن در زبان فارسی نیز می شود.
و  برای مطالعه ی آزاد است  ترجمه ها  این  ترجمه شده است.  ساده  نسبتاً  به طور  آیات دروس  از  برخی  ٥  ـ 
این آیات و هم چنین مفاهیمی را که در بخش »کار در کالس« هر  نیستند ترجمه ی  دانش آموزان موظف 
درس آمده است، حفظ کنند و نباید در ارزش یابی از این گونه ترجمه ها و مفاهیم پرسش شود. بدیهی است 

در صورتی که فرزند شما به یادگیری این مطالب عالقه نشان داد، یاری و تشویق او بسیار مفید است. 

دوم



سوم

٦ ـ آموزگاِر  فرزندتان آمادگی دارد که تجارب و اطالعات خود را برای توفیق هرچه بیش تر فرزندتان، با کمال افتخار 
در اختیار شما قرار دهد. شما نیز از میزان موفقیت فرزندتان جویا شوید.

به این امید که فرزند شما در آینده، انسانی بزرگ، با ایمان، بنده ی خالص خدا، خدمتگزار مردم و باقیاُت      الّصالحات 
برای همه ی ما باشد.

 همکار و آموزگار گرامی 

َه لَـَمـَع الۡـُمـۡحـِسـنیـَن ذیـَن  جاَهـدوا فیـنا لَـَنـۡهـِد یَـنَّـُهـۡم ُسـبُـلَـنا َو ِانَّ الـلٰـّ َو الَـّ
و کسانی که در راه ما تالش می کنند، حتماً ایشان را به آن راه ها هدایت می کنیم و قطعاً خدا با نیکوکاران است.
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با اهدای سالم و آرزوی توفیق و سالمتی برای شما همکار محترم، به منظور موفقیت هرچه بیش تر در آموزش قرآن، 
توجه شما را به برخی نکات مهم جلب می نماییم. هر چند تفصیل این مطالب در کتاب راهنمای معلم ارائه می شود، ولی 

امید است در این  جا  بیان مختصر این نکات، مفید باشد.
پیش از انجام هر کاری بر خدا توکل کنید و به لطف و رحمت او امیدوار باشید و بدانید هرکس که در راه خدا تالش 

کند قطعاً خدا او را راهنمایی می کند و همیشه پشتیبان نیکوکاران است.
مهم ترین مسائل مربوط به آموزش این کتاب، در ادامه آمده است. توجه و عمل به این امور، ضامن موفقیت بیش تر شماست.
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