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 بسم الله الرحمن الرحیم 
 

 علیه السالممجتمع امام صادق قرآن درس نامه نظام

 

 

 

 فرماید:در نهج البالغه می علیه السالم یننحضرت امیرالمؤم

 تَعلَّمُوا القُرآنَ فَإنَّه أحسَنُ الحَدیثِ، وَ تَفَقَّهوا فیه فَإنَّه رَبیعُ القُلُوب، »

 «وَ إستَشفُوا بِنُورِهِ فَإنَّه شِفاءُ الصُّدُورِ

 که بهار دلهاست. در آن کاوش کنیدقرآن را بیاموزید که بهترین گفتار است، و »

 «هاست.از نور آن شفا و بهبودی خواهید که شفای سینه و
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 10 از   2 صفحه 

 اسناد باالدستی .1

 قانون اساسی 110اصل  1بند  1-1

ایجاد »های کلی سیاست قانون اساسی 110اصل  ای رهبر انقالب اسالمی در اجرای بند یکاهلل خامنهحضرت آیت

ست، اتشخیص مصلحت نظام تعیین شده را که پس از مشورت با مجمع « تحول در نظام آموزش و پرورش کشور

 .ابالغ کردند

گانه و رئیس مجمع که به رؤسای قوای سه« ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور»های کلی متن سیاست

  :شده، به شرح زیر است تشخیص مصلحت نظام ابالغ

انش آموزان م( و تقویت انس د)روخوانی، روان خوانی و مفاهی توسعه فرهنگ و معارف اسالمی و یادگیری قرآن 

 .و گسترش فرهنگ اقامه نماز علیهم السالم و اهل بیت صلی اهلل علیه و آلهپیامبر اکرم با قرآن و سیره 

 ها(. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش )بیانیه ارزش1-2

 :ی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومیی ارزشگزاره ها

سالم اهلل طمه زهرا ضرت فاو ح صلی اهلل علیه و آلهای، هدایتی و تربیتی پیامبر اکرم اسوه، نقش معنوی، آموزه های قرآن کریم

ها برای تحقق تو والیت مداری در تمام ساح عجل ا... تعالی فرجه الشریفبه ویژه امام زمان  علیهم السالمو ائمه معصومین  علیها

 جامعه عدل جهان

 كشورانداز نظام آموزش عمومی قرآن  چشم 1-3

و رســالت نظام  اســت «نهادینه شــدن فرهنگ انس با قرآن کریم در جامعه» چشم انداز آموزش عمومی قرآن 

گیری مردم از تعالیم قرآن در یجــاد توانایی خواندن همراه بــا فهم و تدبر در قرآن و بهرها» آموزش عمومی قرآن

 :شامل نه هدف است اندازچشماســت. این  «زندگی

 درک معنای آیات قرآن کریم.3 توانایی خواندن قرآن کریم.2 تقویت ایمان و گرایش به قرآن و عترت.1

آشنایی با علوم و معارف .7 انس با قرآن.6 حفظ قرآن کریم.5 توانایی و التزام به تدبر در آیات قرآن کریم.4

 1تبعیت از قرآن و عترت.9 توانایی استفاده از قرآن کریم.8 قرآن کریم

  

                                                           
 کشور یتوسعة فرهنگ قرآن یشــوراسند بر اساس  1
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 (3.1سند تحول بنیادین آموزش  وپرورش )راهکار1-4

آموزان و توسعه توسعه فرهنگ اقامه نماز و اهتمام به برپایی نماز جماعت در مدرسه و تقویت انس با قرآن در دانش

خوانی در روان ها و توانمندسازی معلمان در راستای تقویت مهارت روخوانی وفرهنگ و سواد قرآنی با اصالح برنامه

ه دوم براساس دوره ابتدایی، آشنایی با مفاهیم کلیدی قرآن در دوره متوسطه اول و آموزش معارف قرآنی در متوسط

 منشور توسعه فرهنگ قرآنی.

 )حوزه تربیت و یادگیری قرآن و زبان عربی( برنامه درسی ملی1-5

ه راه و مسیر بیت خود انسان را دین اسالم، راه هدایت انسان ها به سوی کمال و رستگاری است. خداوند با هدا

یم کتاب کند. یکی از منابع اخذ معارف اسالمی، قرآن کریم است. قرآن کرحرکت به سوی کمال راهنمایی می

 هدایت انسان ها است.

 ربیت و یادگیری قرآن و زبان عربیقلمرو حوزه ت 6-1

ایی و آموزش عربی است و حد نهحوزه یادگیری قرآن و عربی شامل دو حوزه محتوایی آموزش قرآن کریم  

 یادگیری در این دروس به شرح زیر است:

 توانایی خواندن صحیح و روان قرآن کریم؛ -الف       

 توانایی درک معنای عبارات ساده و پرکاربرد قرآن کریم؛ -ب

یات، بدون آموزش توانایی نسبی تدبر در آیات قرآن کریم به منظور درک ساده و اولیه دقایق و ظرائف مفاهیم آ -ج

  تخصصی علوم قرآنی؛

ن امر یشند و اانس مستمر و دائمی با قرآن کریم، به نحوی که دانش آموزان، اهل خواندن و تفکر در قرآن با -د

 تربیت دینی و اعتالی هویت الهی خویش بدانند. الزمه

 علیه السالم آموزشی امام صادق -بیانیه رسالت مجتمع فرهنگی 7-1

و  یو اخالق یاعتقاد سالم یفضا جادیمانند ا ییهانفس از راه بیو تهذ ی، رشد اخالق اسالم ینید رتیو غ مانیا تیتقو

 .یعمل یارائه آموزه ها و الگوها

 مجتمع امام صادق علیه السالم بر اساس مصوبه شورای راهبردیهای دانش آموز تراز ویژگی. 8-1

 و اهل فکر شمندیاند آموز،علم. 3ی با نگاه تمدن یانقالب جهادگر. 2ی و متخلق به اخالق اسالم تمداریمومن وال. 1

 خالق و کارآمد ر،یپذتیمسئول. 5 و بلند همت دواریام خودباور،. 4
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 10 از   4 صفحه 

 رهبریمقام معظم با توجه به بیانات  سیاستهای راهبردی .2

 هدف اصلی: . 1

های توان نتیجه گرفت که هدف اصلی فعالیتمی باتوجّه به مجموعه بیانات مقام معظم رهبری پیرامون قرآن کریم

ها و عمل به قرآن باشد به صورتی که انسان تبدیل به یک قرآن مجسم انسان اخالقدر جامعه باید قرآنی شدن قرآنی 

  1گردد.

 : و آغاز از روانخوانی توجه به منظومه تربیت قرآنی. 2

و برای رسیدن به این هدف الزم است  این هدف را دنبال کردالبته نباید بدون در نظر گرفتن منظومه تربیت قرآنی 

در ردیف اوّل وظایف مدرسه، آموزش روانخوانی به بنابراین  2 ابتدا از درگاه انس با ظاهر متن قرآن کریم گذر نمود.

  3آموزان و نیروی انسانی است.صورت کامل و برای همه دانش

 حفظ تشویقی قرآن: .3

 4های تشویقی اجرا نمود.برای حفظ قرآن در مدارس برنامه تر با متن قرآن کریم الزم استبیشهمچنین برای انس  

 کلمه به کلمه قرآن:ترجمه آموزش . 4

آموزان با ترجمه کلمه به کلمه آموزانی که زبان مادری ایشان عربی نیست، آن است که دانشگام بعدی برای دانش

ذات اقدس الهی به ما  زیرا قرآن سخن عمیقی است که نه تنها مفاهیم بلکه الفاظ آن نیز از قرآن کریم آشنا گردند.

  5رسیده است. 

 مطالعه مستمر قرآن:. 5

الزم  همچنین عارف قرآن کریم و تفکر در آن است ومستمر قرآن کریم به صورت روزانه الزمه آشنا شدن با م مطالعه

  6تر نماییم.رابطه خود با قرآن را روز به روز مستحکم است

 های قرآنی:پیامارائه . 6

آموزان قرار های قرآنی به صورت منتخب و برگزیده در اختیار دانشحتّی گاهی الزم است بعضی از معارف و پیام

  7زندگی از آن استفاده نمایند. ان عمر در مقابل چشمان آنان باشد و در مراحل مختلفبگیرد تا مانند تابلوئی تا پای

  

                                                           
 27/08/1388برگرفته از مضمون بیانات رهبری در دیدار با برخی از بانوان قرآن پژوه کشور  1

 01/09/1377برگرفته از مضمون بیانات رهبری در اختتامیه مسابقات قرآن  2

 19/01/1369 قرآن انیقرائت قار راسمم انیدر پا اناتیبو  04/12/1368 انیاز قار یبا جمع داریدبرگرفته از مضمون بیانات رهبری در  3

 27/12/1368 یمطهر دیشه یعلوم و معارف اسالم رستانیبا مسئوالن و معلمان دب داریدبرگرفته از مضمون بیانات رهبری در  4

 01/09/1377 برگرفته از مضمون بیانات رهبری در اختتامیه مسابقات قرآن  5

 17/11/1370 قرآن یالملل نیمسابقات ب هیاختتامبیانات رهبری در برگرفته از مضمون  6

 12/06/1387برگرفته از مضمون بیانات رهبری در دیدار قاریان  7
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 تدبر در قرآن:. 7

، جز گردد، حتّی کسی که زبان مادری او عربی استیابی قرآن کریم با مراجعه به ترجمه قرآن کریم میسّر نمیعمق

مختلفی از معارف  درجات دارای و در عین حال که قرآن 1تواند با عمق آن آشنا گرددم نمیبا تدبّر در معانی قرآن کری

 2، امکان فهم برای هرکس در درجه خودش وجود دارد و فهم قرآن محدود به معصومین نیست.استو مفاهیم 

 :و رسیدن به نتیجه شکوفایی قرآنی .8

ها، نصایح، درس در قرآن تدبّر کنند و از مردم بسیاریآید که ی در جامعه زمانی به وجود میقرآن یشکوفائدرنهایت  

 3داشته باشند، مرور نمایند و بر قلب خود بخوانند. های قرآنی را در ذهن خودانذارها و بشارت

 
 

 

های قرآنی که در بیانات رهبری به آن اشاره شده، مشخص گردیده های اصلی فعالیتها و حوزهدر شکل باال گام

الیه ابتدایی توانایی روانخوانی و تالوت قرآنی کریم آمده که در واقع در جهت انس با ظاهر متن قرآن است، در 

گردد تر بوده و باعث میباشد. در الیه دوم خواندن مستمر و ترجمه کلمه به کلمه قرآن کریم آمده که درونیمیکریم 

سوم آشنایی با معارف قرآنی و تدبّر در قرآن کریم آورده آموزان با ظاهر مفاهیم قرآنی آشنا گردند و در الیه دانش

شده که درونی ترین الیه نظری ارتباط با قرآن کریم است. در هسته و مرکز این شکل اخالق قرآنی و عمل به قرآن 

و درونی  هاباشد. در عین حال برای محقق شدن هر یک از این الیهآمده است که هدف مدرسه از آموزش قرآن می

 قرآن کریم ضروری است.مندی به و عالقه با قرآن ها انسن آنشد
  

                                                           
 14/07/1384در دیدار قاریان  برگرفته از مضمون بیانات رهبری 1

 21/05/1389برگرفته از مضمون بیانات رهبری در ضیافت انس با قرآن  2

 24/04/1389بیانات رهبری در دیدار قاریان برگرفته از مضمون  3

( حیات طیبه)اخالق قرآنی و عمل به قرآن 

تدبر در قرآن+ آشنایی با معارف قرآنی

ترجمه کلمه به کلمه + خواندن مستمر 

حفظ تشویقی قرآن+ تالوت و روانخوانی 

آن
قر

با 
س 

ان
 

 آموزیدر دوران دانش فضای انس با قرآن
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 10 از   6 صفحه 

 عمومی اهداف کالن .3

هداف کالن ا رانیا یاسالم یجمهور یمل یبرنامه درسبر اساس باتوجّه به بیانات مقام معظم رهبری و 

 به شرح ذیل است:در زاستای رسیدن به حیات طیبه عمومی درس قرآن 

 خواندن صحیح و روان قرآن کریم؛ یتوانای -الف

 عبارات ساده و پرکاربرد قرآن کریم؛ یدرک معنا یتوانای -ب

فاهیم آیات، بدون متدبر در آیات قرآن کریم به منظور درک ساده و اولیه دقایق و ظرائف  ینسب یتوانای -ج

 ؛یعلوم قرآن یآموزش تخصص

قرآن باشند و  که دانش آموزان، اهل خواندن و تفکر در یبا قرآن کریم، به نحو یانس مستمر و دائم -د

 فردی، خانوادگی و اجتماعی خود بداند.هویت  یو اعتال یامر الزمه تربیت دین نیا

بیت قرآنی در اهداف اختصاصی .4  زنجیره تر

 روش دسته بندی و حرکت به سوی اهداف اختصاصی مقاطع .1
ه در سنین کی بینش، گرایش و رفتار تنظیم شده است. البته از آنجا گانهاهداف اختصاصی هر مقطع تحصیلی، بر اساس سه 

رایش ساز شروع پایین کودکی، آنچه مهم است، رفتارهای گرایش ساز است، در اهداف تفصیلی مقاطع نیز ابتدا از رفتارهای گ

نظر گرفته شده  ن اهداف ترتیبی درکرده و پس از آگاهی بخشی، اهداف عملی و رفتاری مبتنی بر توانمندی و مهارت، به عنوا

 است. این سه گانه و دسته بندی هر یک از این سه گانه به شرح زیر است:
 حوزه گرایش .4.1.1
ای عالقمند شود و آن را دوست بدارد و با آن احساس دوری عالقه: منظور آن است که دانش آموز، صرفاً به مقوله .4.1.1.1

 یا تعارض و تنفر نداشته باشد.
عالوه بر عالقه،تمایل درونی به انجام آن عمل یا عملیاتی کردن آن مفهوم را نیز داراست؛ چه  تمایل: دانش آموز .4.1.1.2

 اینکه این تمایل، در عالم واقع منجر به انجام عملی بشود یا خیر.
 حوزه بینش .4.1.2
مطلع  آشنایی: منظور، رساندن اطالعات اولیه راجع به موضوعی به مخاطب است. دانش آموز در این مرحله،از موضوعی .4.1.2.1

 می شود. این اطالع ممکن است فاقد عمق و شناخت جدی باشد.
آگاهی: در این مرحله،مفهوم مورد نظر به صورت یک دریافت درونی، قدرت تفکر، مقایسه و حرکت در مسیر رسیدن  .4.1.2.2

 به هدف را در مخاطب ایجاد می کند و در واقع،او دانای به موضوع است.
 حوزه رفتار .4.1.3

 قادر به انجام یک فعالیت خاص بوده و یا می تواند مانع از بروز مشکلی شود.توانایی: دانش آموز  .4.1.3.1
مهارت: دانش آموز عالوه بر توانایی،مهارت و توانمندی ویژه بر فعل یا ترک فعلی را پیدا کرده و در آینده  .4.1.3.2

 آموزش ابتدایی دهد. آن را به دیگران تواند، در مقام مربی،می



 

  

 ( 13991213 -2وریایشآموزشی امام صادق علیه السالم ) –مجتمع فرهنگی 

 10 از   7 صفحه 
ــسن

 ص
د

ـــ
ـ

دق
ا

 
م

ری
ن ک

رآ
/ ق

 

 



  

 

ــسن
 ص

د
ـــ

ـ
دق

ا
 

م
ری

ن ک
رآ

/ ق
 

 10 از   8 صفحه 

 اصول حاکم .5

 ذیرجدایی ناپ همراهیمجتمع،  دردینی فراگیرترین اصل حاکم بر تربیت  شریف ثقلینبر مبنای حدیث  (1

 در تمام شئون تعلیم و تربیت است. علیهم السالمو مکتب اهل بیت  قرآن هایآموزه

ای است. اگرچه های مدرسهاصالتاً برعهده خانواده است و این سند ناظر به برنامهدینی فرزندان  وظیفه تربیت (2

 حداقل کارسپاری به خانواده داشته باشد. ،در حوزه آموزش قرآنمدرسه تالش خواهد کرد که 

)از حیث  ریزی و اجرایی مدارس در همه مقاطع باشد.های قرآنی باید در اولویت برنامهها و کالسبرنامه (3

 بندی، انتخاب مکان و ...(انزم

 ردد.گباید توجّه  استمرار در آموزش قرآن و رعایت تعدد و فاصله های جلسات تدریس در طول هفتهبه  (4

 ست.اهای قرآن کریم کارگیری آموزهمندی، انس و بهعالقه آموزانهدف راهبردی در تربیت قرآنی دانش (5

توسطه اوّل م، در به روش ترتیل و لحن صحیح بر روانخوانی های قرآنی مجتمع در دوره ابتداییتمرکز برنامه (6

 تفکّر و تدبّر در قرآن کریم است.ورود به عرصه و در متوسطه دوم کلمه به کلمه بر ترجمه 

 .استقرآنی نیروی انسانی مجتمع رشد  ،رشد قرآنی دانش آموزان الزمه و مقوم (7

با باید  قرآن کالسو باشند ها نقش الگویی داشته ید برای بچهم کالس قرآن بامعلّبه ویژه  درسههمه ارکان م (8

  ترین کالس مدرسه باشد.ابجذّهای نوین و خالقانه، فاده از شیوهاست

تکمیلی های مهارت های محتوایی ودر آموزشو استعداد دانش آموزان  هانیازها، عالئق، تواناییضروری است  (9

ندارند،  یا حفظ آموزان استعداد قرائت مجلسینشباتوجه به اینکه همه دا در نظر گرفته شود، برای مثال یقرآن

 آموزان مستعد حمایت شوند.آموزان به آن صحیح نیست ولی الزم است دانشاجبار دانش

 دختران در پایان سال دوم و پسران در پایان سال سوم باید قادر باشند نماز را به صورت صحیح بخوانند. (10

های موجود های قرآنی مرتبط با سرفصلآموزه ضروری است ،در تربیت دینی قرآنو نقش  جایگاه ه بهباتوجّ (11

 اشاره قرار گیرد.توجّه و های درسی مورد در همة کتاب

سپاری به و همچنین مسئولیتهای عملی و فعالیتکارگروهی  ،های فعال تدریسادن به روشیت دواول (12

 ت دارد.ها و آموزش قرآن ضرورریزی فعالیتدر برنامه آموزاندانش

 در رابطه با ارزیابی درس قرآن نکات زیر ضروری است: (13

 گانه این برنامه کارنامه مبسوط قرآنی خواهند داشت.5پایان هرسال و هر یک از مقاطع آموزان در الف. دانش

، در عین حال در ارزیابی کمی باید شودتوجّه کافی آموزان به تحقق اهداف این برنامه در ارزیابی کیفی دانش ب.

 ها نشود.باعث دلزدگی و سرخوردگی آن دهینمرهه قرار گیرد و روال بخش مورد توجّجهات تشویقی و انگیزه

 گیرد.رار ق ها مورد توجّهتشویقموقعیت فعلی آنان( در  رعین لحاظد) آموزانپیشرفت دانش روندج. 

  .شودآموزان به ایشان اعطا در زمان تحقق اهداف توسط دانش ،اهداف هر مقطعد. گواهینامه احراز 
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 مقاطع جداول  .6

 جنسیت پایه
 دقیقه

 موظفی

 حداقل
 دقیقه
الزم 
 االجرا

دقیقه 
فوق 

برنامه 
 موظفی

 تمرکز قالبی تمرکز هدفی

پیش 
 1دبستانی 

 خوانی، داستان، سرود، حفظجمع ایجاد عالقه و شنیدن 90 - - دختر
 خوانی، داستان، سرود، حفظجمع ایجاد عالقه و شنیدن 90 - - پسر

 شیپ
 2 یدبستان

 خوانی، داستان، سرود، حفظجمع ایجاد عالقه و شنیدن 90 - - دختر

 خوانی، داستان، سرود، حفظجمع ایجاد عالقه و شنیدن 90 - - پسر

 اول
 ، حفظکالسخوانی، داستان، جمع ایجاد عالقه و شنیدن - 90 90 دختر

 ، حفظکالسخوانی، داستان، جمع ایجاد عالقه و شنیدن - 90 90 پسر

 دوم
حفظ،کالسخوانی، داستان، جمع مهارت روخوانی - 135 135 دختر  
، حفظکالسخوانی، داستان، جمع مهارت روخوانی - 135 135 پسر  

 سوم
، حفظکالسخوانی، داستان، جمع مهارت روخوانی - 135 135 دختر  
، حفظکالسخوانی، داستان، جمع مهارت روخوانی - 135 135 پسر  

 چهارم
خوانی، داستانجمعکالس، مسابقه،  مهارت روانخوانی )ترتیل( 45 135 135 دختر  
 خوانی، داستانکالس، مسابقه، جمع مهارت روانخوانی )ترتیل( 45 135 135 پسر

 پنجم
 خوانی، داستانکالس، مسابقه، جمع )ترتیل(مهارت روانخوانی  45 135 135 دختر

 خوانی، داستانکالس، مسابقه، جمع مهارت روانخوانی )ترتیل( 45 135 135 پسر

 ششم
 خوانی، داستانکالس، مسابقه، جمع مهارت روانخوانی )ترتیل( 45 135 135 دختر

 داستانخوانی، کالس، مسابقه، جمع مهارت روانخوانی )ترتیل( 45 135 135 پسر

 هفتم
 کالس، مسابقه و محفل قرآنی مهارت ترجمه کلمه به کلمه 50 100 100 دختر
 کالس، مسابقه و محفل قرآنی مهارت ترجمه کلمه به کلمه 50 100 100 پسر

 هشتم
 کالس، مسابقه و محفل قرآنی مهارت ترجمه کلمه به کلمه 50 100 100 دختر

 کالس، مسابقه و محفل قرآنی به کلمهمهارت ترجمه کلمه  50 100 100 پسر

 نهم
 کالس، مسابقه و محفل قرآنی مهارت ترجمه کلمه به کلمه 50 100 100 دختر

 کالس، مسابقه و محفل قرآنی مهارت ترجمه کلمه به کلمه 50 100 100 پسر

 دهم
 جشنواره قرآنی،پروژه پژوهشی، کالس مهارت تفکر و تدّبر - 50 0 دختر
 جشنواره قرآنی،پروژه پژوهشی، کالس مهارت تفکر و تدّبر - 50 0 پسر

 جشنواره قرآنی،پروژه پژوهشی، کالس مهارت تفکر و تدّبر - 100 100 معارف

 یازدهم
 جشنواره قرآنی،پروژه پژوهشی، کالس مهارت تفکر و تدّبر - 50 0 دختر

 کالسجشنواره قرآنی،پروژه پژوهشی،  مهارت تفکر و تدّبر - 50 0 پسر

 جشنواره قرآنی،پروژه پژوهشی، کالس مهارت تفکر و تدّبر - 100 100 معارف

 دوازدهم
 های قرآنیحلقه مهارت تفکر و تدّبر 50 0 0 دختر

 های قرآنیحلقه مهارت تفکر و تدّبر 50 0 0 پسر

 ، کالسهای قرآنیحلقه مهارت تفکر و تدّبر - 50 100 معارف
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 نکات اجرایی .7

 مدیر همان مقطع است. ،قرآنی هرمقطعی هابرنامهحسن اجرای مسئول نظارت بر  .1

 توان از تقسیم هر کالس به دو گروه استفاده کرد.آموزش بهتر قرآن در صورت نیاز میبرای  .2

و  شودیاضافه به عنوان مصحف خوانی در برنامه هفتگی اضافه م دبستان یک جلسهتا ششم از سال چهارم  .3

 را طی نمایند. 2تا پایان جزء  1از ابتدای جزء الزم است  در این مدت

دبستان تا پایان از پیشولی  گرددهای قرآن کمتر میهرچند در پایان متوسطه اول به مرور زمان کالس .4

 خواهد شد. ترهای تکمیلی و اختیاری قرآنی زیادزمان فعالیتبه مرور متوسطه دوم 

 

 

 

 

 

 

 


