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دانش آموزان عزیز؛

این کتاب به وسیلٔه کتاب گویا که قبالً در اختیار مدرسه قرار گرفته است، تدریس می شود.
استفاده از کتاب گویا در خارج از کالس با هماهنگی معلم درس قرآن نیز توصیه می شود.

شما می توانید با همکاری معلم محترم، نسبت به تهیه فایل کتاب گویای آموزش قرآن، از 
Roshd.ir طریق لوح فشرده موجود در کتابخانه مدرسه و یا شبکه ملی مدارس )رشد( به نشانی 

اقدام نمایید.
موجب تشکر و امتنان است که با ارسال نظرات خود از طریق صندوق پستی 15875/4874 
و یا وبگاه http://quran-dept.talif.Sch.ir ما را در اصالح و تکمیل هرچه بیشتر برنامٔه 

آموزش قرآن یاری کنید.

                  گروه قرآن ومعارف اسالمی 
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری

ششم



هفتم

و آنان قطعاً پیش از آن در گمراهى آشکارى بودند. 
سورٔه جمعه: آیٔه 2

دبیران محترم و اولیاى گرامى

قرآن کریم از صدر اسالم تاکنون، محور تمامى علوم و معارف اسالمى بوده است. در طول تاریخ اسالم، 
هر  نوع تعلیم و تربیت از قرآن آغاز شده و در کنار آن ادامه یافته است.

خداوند در دومین آیه از سورهٔ مبارکٔه جمعه، آن گاه که از بعثت پیامبر اکرم صلی اللّٰه علیه و آله سخن 
می گوید، برنامٔه این بعثت و رسالت را در تالوت آیات الهی، تزکیٔه مردم، تعلیم قرآن کریم و حکمت الهی 
خالصه می کند. این آیه آن قدر اهمیت و جامعیت دارد که می توان گفت تمامی هدایت الهی، احکام دین 
و رستگاری در دو جهان، در گرو عمل به آن است. عالقه و انس با قرآن کریم، قرائت و تالوت مستمر و 
روزانٔه آن، درک معنای عبارات و آیات و تالش برای تزکیٔه هرچه بیشتر، به منظور فهم بهتر قرآن و عمل به 

دستورهای خداوند، همه از ضروری ترین اهداف آموزش قرآن است.

پیشگفتار

اوست خدایى که در میان قومى که خواندن و نوشتن 
 نمى دانستند، پیامبرى از میان خودشان برانگیخت

تا آیات خدا را بر آنان تالوت کند و پاکشان گرداند

و کتاب خدا و حکمت الهى را به آنان بیاموزد



هشتم

آموزش قرآن، از دیرباز، در آموزش و پرورش به عنوان یک موضوع آموزشی مورد توجه بوده است، 
ولی همیشه این آموزش از آنچه سزاوار آخرین کتاب آسمانی است و از لوازم یک برنامٔه درسی همه جانبه 
این  اعتالی  و  احیا  برای  ــ  ــ بحمداللّٰه  انقالب اسالمی  پیروزی  از  می باشد، فاصله داشته است. پس 
آموزش، تالش های زیادی شده که در چند سال اخیر نیز گسترش و عمق بیشتری یافته است؛ از آن جمله، 
اهداف آموزش قرآن در دوره های مختلف تحصیلی مورد بازنگری قرار گرفته و نسبت به گذشته جامعیت 
بیشتری پیدا کرده است. همچنین در کنار آموزش قرائت قرآن ــ که اولین گام در آشنایی و انس با کتاب 

الهی است ــ درک معنا و مفهوم آیات قرآن مورد توجه جدی قرار گرفته است.
از این رو، انتظار می رود شما عزیزان نیز با جدیت و تالش الزم، زمینٔه آموختن، عالقه و انس هرچه 

بیشتر دانش آموزان را با قرآن کریم فراهم آورید.
اختصار  به  آن،  ارزشیابی  و  تدریس  روش  و  دروس  محتوای  دربارٔه  چند  نکاتی  قسمت  این  در 
نسخه  دریافت  برای  کنید.  مراجعه  معلم  راهنمای  کتاب  به  بیشتر  ارزشیابی  به منظور  می شود.  تقدیم 
مراجعه   chap.sch.ir نشانی  به  درسی  کتاب های  پایگاه  درگاه  به  معلم  راهنمای  کتاب  الکترونیکی 

کنید.


