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 : عليامام 

سَْمُه َو ُيَحسَِّن اْلواِلِد َاْن ُيَحسَِّن اِ  َو َحقُّ اْلَوَلِد َعَلى

  نَ لایراءاْلُقرْ  َو ُيَعلَِّمهُ  َاَدَبهُ 

 :، آن است هك پدرحق فرزند رب 

 انم نيك رب او نهاده

 دو او را هب نيكي رتبيت نماي 

 . دو قرآن هب او بياموز 
478، ص 933لبلاغه، حكمت نهج ا          
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 معاونت آموزش و پژوهش

 

 :مقدمه 

ههاي متتلها امتمهاوي و تبهدی  آن بهه  یههاي به لقرآنو تلاش براي تسري فرهنگ  بودهکتاب زندگي  کریم قرآن

براي به سر منزل مقصود رساندن این وظيفه وراهيابي به اقيهانو  زلهال تربيهت همگاني است.  ايفرهنگ ومومي وظيفه

زیراکودکان امانتي هستند از مانه  خداونهد،  .هاي دیني  پرداختهاي گهربار آموزهصدف صيدِ اسلامي باید از کودکي به

حق آنهان اسهت و تها زمهاني کهه خودشهان  ،واز طرفي تربيت .نداکه به دست والدین، مردم، مامعه و دولت سپرده شده

بهه  ،سن خاصي به وهدة آنها گذاشته شهده مسئوليت اومال و گفتار و رفتار خود را مطابق تكليفي که از مان  خداوند از

 باشد. مياولویت مهت دهي مثبت تربيتي به وهده والدین و آنگاه به وهده مامعه  ،اندوهده نگرفته

در ،بهه کودکهان قرآنآموزش آید این است که مي هاي تربيت اسلامي برها و منشدر این رهگذرآنچه از قلمرو روش

حق براي کهود  امهري مسهلم و اداي آن توسه  این  .م والدین توصيه گردیده استا مسلّاسلام به ونوان یكي از وظای

  .والدین وظيفه است و مردم و امتماع  نيز در تكمي  این مجاهدت مسئوليت دارند

 ارتباط كودكو  علاقه ،آشناييي كه زمينه هر فعاليتيانجام »  وبارت است از يدبستاندر دوره پيش قرآنآموزش 

 «.شود قرآنفراهم آورد و موجب علاقه و انس نوآموز با  كريمقرآن را با

آشنا اه  بيت وصمت و طهارتهاي قرآني و سيره آموزه با معارف ودر این آموزش ها  خردسالان پيش دبستاني

تعدادهاي هاي لازم مهت رشد و شكوفایي اساي از سور و آیات قرآن کریم و احادیث کوتاه  زمينهشده، ضمن حفظ گزیده

 گردد.فراهم مي هاي الهي و فرامين قرآن کریمها و آموزهمتناس  با ارزشایشان 

 1وم  به بنهد  در راستايو در مهت ني  به این هدف مقدّ  نيز  الكریمآموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن معاونت

تلاش در دهتاتدتعهاكمد واكدفد   اكد»وظایا سازمان، مصرّح در سند راهبردي سازمان دارالقرآن الكهریم ببها موضهوع: 

هاشيدر د شاهم«دهشيدعوعمكآمعز »فد«دهشيدتخصصكآمعز »،د«ترب تدن رفيدانسشنك»هشيد ریمدر دبخشهشيدقرآنآمعز 

آشنایی و انسس کودکسان بسا دوره آموزش  » کلّيات و دستورالعم  امرایهي(، «ت س ردقرآن.دح ظ،دترهوم،دم شه مدفقرائت،د

   نماید.ارائه مي 1937زنگري و انجام اصلاحات مهت امرا در سال پس از بارا  «قرآن

 

 الكریم سازمان دارالقرآن
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 معاونت آموزش و پژوهش

 اهداف طرح 

 :اهداف کلی 

 .ي مبتني بر ظرفيت و توانایي کودکانقرآنایجاد بستري مناس  براي  ارائه  آموزه هاي  -1

 .قرآني و سيره اه  بيتني بر اسا  آموزه هاي پایه گذاري امور تربيتي خردسالان پيش دبستا -2

 ایجاد زمينه التذاذ کودکان از حضور در محضر قرآن کریم و انس و الفت با کلام الله مجيد. -9

با گزیده اي از سوره ها و آیات منتت  تربيتي قرآن و احادیهث و داسهتانهاي  خردسالان پيش دبستانيآشنا نمودن  -8

 .ائمه اطهار

  و رفتاری اهداف جزیی: 

 حوزه شناختی 

 ه آموزشي دوره را در زندگي بداند.کاربرد آیات تعيين شده در برنام -

 .الگوي تربيتي معرفي شده در دوره را بشناسد -

 .حفظ نماید و بتواندرا  ، کافرون، في ، قریش، قدر، مسد و نصرفلق ،توحيد، کوثر، وصر، نا ، حمدهاي سوره  -

 را  بيان کند. و ... ، برگرداندن امانت به صاحبش، نظافت، اسراف نكردند سلام کردنفوای اهميت، ضرورت و -

 مصداقهاي مشتصي از کار خوب را نام ببرد. -

 اشعار تعيين شده در برنامه را از حفظ بتواند. -

 بيان کند.درباره مسای  فردي، امتماوي و بهداشتي را حداق  دو مورد ازدستورات و سفارشهاي قرآن و پيامبر -

 حوزه  عاطفی 

 .از حضور در کلا  هاي دوره احسا  رضایت داشته باشد -

 .بهترین مردم بداند ،قرآنخود را  به ونوان یاد گيرنده   -

 .احترام بگذارد و ارزشهاي آن نآبه قر  -

 .لذت ببرد قرآناز تلاوت  -

 .به انجام دادن امور ماري خود بيش از پيش اهتمام ورزد-

 خود را پس از انجام هر کار پسندیده با اومالي مث  لبتند زدن و... اولام کند. رضایت -

  حركتی  -روانی حوزه 

 .کاردستي و فعاليت هاي تعيين شده در برنامه آموزشي را انجام دهد -

 در حد در  کودکانه خود به آیات تعيين شده در برنامه وم  کند. -

 .نقاشي کند ،رنامهدر ارتباط با مفاهيم کاربردي در ب -

 .ساکت باشد و گوش کند ،توس  دیگران قرآنهنگام تلاوت  -

 از پدر و مادر خود تشكر نموده و به ایشان بي احترامي ننماید. -

 هنگام وارد شدن به کلا  و برخورد با دیگران سلام کند. -

 هنگام ورود به هر مكان در بزند و امازه بگيرد. -

 صلوات بفرستد.رهنگام شنيدن نام پيامب -

 برخي از کارهاي خوب خود را تصویر کند و درباره آن نقاشي بكشد. -
 

ها و آیهات منتته  قهرآن، احادیهث و اي از سهورهرود کودکان پس از گذراندن این طرح بها گزیهدهانتظار ميدر نهایت 

 مشاهده باشد.هاي فوق در گفتار و رفتار ایشان قاب  آشنا شده و آموزهداستانهاي ائمه اطهار



 طرح آشنایی و انس کودکان با قرآن
 

 

 

/5/ 
 

 معاونت آموزش و پژوهش

 

چكیده طرح 
ههر بهراي  يآموزش يکلاسها -يمحدوده سن کتفكي به –کودکان يثبت نام و کلاسبند غات،يطرح پس از تبل نیبر اسا  ا

+   مهاه9ساوت آموزشهي در  88بساوت  84ترم آموزشي طراحي شده و هر ترم شام   9در  (سال 7تا  8بسنّي هايگروهیک از 

هاي حفهظ سهوره"، "آموزش مفاهيم دیني"آموزشي هر ترم مبتني بر  حتوايخواهد بود. م(یک روز در انيیمشن پادو ساوت 

در راستاي ایجاد زمينه وم  بهه قهرآن  و احادیث ائمه اطهار آیات موضووي و کاربردي آموزش"، "قرآن يتيمنتت  و ترب

 .گردديامرا ممسابقه اردستي و آميزي، کرنگداستان، نمایش، شعر،  هايو... بوده و در قال  "از کودکي

 :بيني شده استپيشب به شرح مدول زیر ي هر ترم آموزشي دو ملد کتاهمچنين برا

 ترم سال( 5-8بویژه گروه سنيرستاناگروه بهبسته آموزشي  -آسمان بچه هايمجمووه کتاب هاي  ردیا

 ترم اول 1قرآن یار مهربان  1

 ترم دوم 2قرآن یار مهربان  2

 ترم سوم 9یار مهربان قرآن  9

 ترم سال( 4-5گلستانبویژه گروه سني بسته آموزشي گروه  -مجمووه کتاب هاي بچه هاي آسمان ردیا

 ترم اول 1قرآن دوست بچه ها  1

 ترم دوم 2قرآن دوست بچه ها  2

 ترم سوم 2قرآن دوست بچه ها  9

 ترم سال( 7-4تان بویژه گروه سني بوسبسته آموزشي گروه  -مجمووه کتاب هاي بچه هاي آسمان ردیا

 ترم اول 1 شهر خوبي هاقرآن  

 ترم دوم 2قرآن شهر خوبي ها  

 ترم سوم 9قرآن شهر خوبي ها  
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 معاونت آموزش و پژوهش

 مشخصات کلی طرح 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  محتوای آموزشی 
ارتباط کهود  را بها  ي آشنایي، ولاقه وانجام هر فعاليتي که زمينه در پیش دبستانی:كريم  قرآنتعريف آموزش 

 شود.قرآن کریم فراهم آورد و موم  ولاقه و انس نوآموز با قرآن 

آمهوزش "شود ماننهد: آموزي انجام مياین آموزش در قال  یک یا چند فعاليت یاددهي و یادگيري با محوریت قرآن

  و احادیث ائمه اطههار يآموزش آیات موضووي و کاربرد"، "قرآن يتيهاي منتت  و تربحفظ سوره"، "مفاهيم دیني

 مسابقهآميزي، کاردستي و رنگداستان، نمایش، شعر،  هايو... در قال  "در راستاي ایجاد زمينه وم  به قرآن از کودکي

  :سرفصلها  

 .آیات موضووي و کاربردي در راستاي ایجاد زمينه وم  به قرآن از کودکيیادگيري و حفظ الا: 

   :قرآن يتيتربهاي منتت  و حفظ سورهب: 

 .و ائمه اطهار هاي تربيتي اسلام: آشنایي با پيامبرج: الگو شناسي: آشنایي با الگو

خهدایا »خواني باَللهُمَّ یَسِّر وَلا تُعَسِّرْ، سَهِّ ْ وَلَيْنها، یها رَبَّ الْعهالمَين( * تكرار روزانه دواي شروع در  به صورت هم

 «. گار مهانيانآسان کن و مشك  مگردان بر ما، اي پرورد

 و خاندان پا  ایشان. * تكرار صلوات بر حضرت محمد 

 بههدون هههيب امبههار. -باللّهههم کههن لوليههک(  وههجسههلامتي امههام زمههان* تكههرار روزانههه دوههاي 

 (سال 7تا  8 يسنّ هايبگروهآشنایي کودکان با قران  :طرح عنوان –1

یاني در یهک ساوت مشن پا 2( بهمراه ساوته 2ملسه  22شام  ساوت آموزشيب 88بهر ترم شام   براي هر گروه سني ترم آموزشي 9 :طرحمدت  –2

 ساوت( 84روز= 

 ملسه در هفته. 2در قال  کلاسهاي حضوري و به صورت مستمر و شكل اجرای طرح:  -3

    ندارد. پيش نياز: –5      سال در طول :اجرا مقطع زماني –4

 سراسر کشور گستره طرح: –7  .با تومه به گروه سني مربوطه کودکان :)مخاطبان( گروههای هدف –6

  باشند.دبستاني را دارا ميمؤسسات و مراکزي که امكان تشكي  کلا  با تومه به ویژگيهاي آموزش پيش ل طرح:محل تشكي –8

آموزش آیات موضووي و کاربردي در "، "قرآن يتيهاي منتت  و تربحفظ سوره"، "آموزش مفاهيم دیني": آموزشي محتوای -9

 آميزي، کاردستي و مسابقهداستان، نمایش، شعر، رنگ هايقال و... در  "راستاي ایجاد زمينه وم  به قرآن از کودکي

ها ، قرآن دوست بچه9تا  1قرآن یار مهربان  طرح آشنایي و انس کودکان با قرآن؛ شام  هاي مجمووه کتاب :طرحآموزشي  نبعم –11

 9تا  1ها ، قرآن شهر خوبي9تا  1

 نفر 93ثر نفر و حداک 15حداق   :دورهتعداد متعلّمان در هر  –11

قرآن مردمهي بهه و خانه هاي  الكریم ادارات ک  تبليغات اسلامي استانها به ونوان ناظر و کليه مؤسساتدارالقرآن طرح: مجری -12

 ونوان مجري.

ي پيش از دبستان به صورت غيررسمي و مداوم بر اسا  هدف هاي پهيش باتومه به اینكه ارزشيابي در دوره ارزش آموزشيي: –13

پذیرد، ارزشيابي از این دوره به صورت تكویني، در طول دوره  و توس  والدین و مربي طهي فراینهد مشهاهده ه صورت ميبيني شد

الكهریم را به همراه هدیه ، از طهرف دارالقرآن لوح یادبود  شرکت در دوره فوقپذیرد. هر نوآموز در پایان دوره آموزشي، صورت مي

 دارد.استان دریافت مي
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 درس ششم درس پنجم درس چهارم درس سوم درس دوم درس اول عنوان کتاب مجلدات

 1قرآن یار مهربان  1
 آموزش سوره توحید النظافه من الایمان اکرموا الخبز و بالوالدین احسانا ل سلام علیکمفق بسم الله الرحم الرحیم

 آموزش سوره کوثر فثیابک فطهر و جعلنا نومکم سباتا و لا تنازعوا علیک باللبن الحمد لله رب العالمین 2قرآن یار مهربان  2

 جلد 3تمرین  آموزش سوره کوثر کلوا من الطیبات اکوا و تزینواواست و قولوا للناس حسنا محمد رسول الله 3قرآن یار مهربان  3

 درس ششم درس پنجم درس چهارم درس سوم درس دوم درس اول عنوان کتاب مجلدات

 1ها قرآن دوست بچه 4
 رحما بینهم

فلینظر الانسان الی 

 طعامه

افلا ینظر الی 

 الابل کیف خلقت

واغضض من 

 صوتک
 زش سوره حمدآمو لا تضربوا الدواب

والله یحب  2ها قرآن دوست بچه 5

 المطهرین

و اذا قری القرآن 

 فستمعوا له

 ان علیکم لحافظین الصلح خیر فلا تقل لهما اف
 آموزش سوره ناس

لا یسخر قوم من  اذا دعیتم فادخلوا و اقیموا الصلاه 3ها قرآن دوست بچه 6

 قوم

تعاونوا علی البر و 

 التقوی
 آموزش سوره فلق

 جلد 3مرین ت

 موزه ها و سوره هاعناوین آ

 سال 5-6کودکان  گلستان؛گروه 

 سال 4-5کودکان  بهارستان؛گروه 
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 درس ششم درس پنجم درس چهارم درس سوم درس دوم درس اول عنوان کتاب مجلدات

 1قرآن شهر خوبی ها 7
 وقروا کبارکم سلام علی نوح

الکسل یضر بالدین 

 و الدنیا
 آموزش سوره تبت آموزش سوره نصر سلام علی ابراهیم

سلام علی موسی و  2قرآن شهر خوبی ها 8

 هارون

 

 آموزش سوره همزه آموزش سوره ماعون قال انی عبد الله کثره الاکل مکروه وعه مطهرهکرف

 3قرآن شهر خوبی ها  9
 و شاورهم فی الامر بقیت الله خیر لکم

خذوا زینتکم عند 

 کل مسجد

 جلد 3تمرین  آموزش سوره قریش آموزش سوره فیل

 سال 6-7کودکان  بوستان؛گروه 
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 منبع آموزشی: 
شهام   (السه7تها  8بمتناس  با گروه سني مربوطهه -آسمان يبچه ها يجمووه کتاب هامآموزشي این طرح بر مبناي  منبع

 باشد: ميبه شرح زیر  و بوستان و گلستان بهارستانگروه  يبسته آموزش

 سال( 5تا 4)گروه  گروه بهارستان-1

بوابسته بهه  1تشارات تلاوتان 9قرآن یار مهربان ، ترم سوم: 2قرآن یار مهربان ترم دوم:  ،1قرآن یار مهربان ترم اول : 

 سازمان دارالقرآن الكریم(

 سال( 6تا 5)گروه  گلستانگروه  -2

انتشهارات  ،9قهرآن دوسهت بچهه هها  ترم سوم : ،2قرآن دوست بچه ها  ترم دوم :، 1ترم اول : قرآن دوست بچه ها 

 بوابسته به سازمان دارالقرآن الكریم( تلاوت

 سال( 7تا  6گروه بوستان )گروه  -3

 انتشارات تلهاوت ، 9، ترم سوم: قرآن شهر خوبي ها 2ترم دوم: قران شهر خوبي ها  ،1قرآن شهر خوبي ها :  ولاترم  

 بوابسته به سازمان دارالقرآن الكریم(

 ملد کتاب در نظر گرفته شده است.  3ممعا کتاب(و  یکترمبهر ترم  9براي هر گروه سني 

 استانداردهای آموزشی 

یا حداق  سهه سهال سهابقه  آشنایي و انس کودکان با قرآنا بودن گواهينامۀ تربيت معلّم دار های معلّم:ویژگی

 استان رسيده باشد.دارالقرآن الكریم تدریس در این رشته که به تأیيد 

 (.کاردستي، نقاشي و...و تمرین وملي ب پرسش و پاسخایفاي نقش، فعّال،  روش تدریس:

 ...، اسلایدهاي آموزشي، تابلوهاي کمک آموزشي و تتته سفيد تجهیزات، امكانات و وسایل مورد نیاز:

 جدول ساعات آموزشی: 

 تعداد ساعات آموزش نام درس
 آزمون نوع 

 شفاهی كتبی

با تومه به بآشنایي و انس کودکان با قرآن

 ي مربوطه(سنّگروه 

ساوت  84بهر ترم شام  ترم آموزشي 9

ساوت مشن پایاني  2مراه ه آموزشي به

 ک روز(در ی

، کاردسههتي ،نقاشههي

 وهرنوع اثرکود 
 تكویني و در طول دوره 

                                                 
 تماس حاصل گردد. 621-00635566و  621-66256261 هاي شماره كتب با فروشگاه بصائر بهتهيه جهت  -1
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 شیوه آموزش 
و احادیهث ائمهه  آموزش آیات موضووي و کاربردي"، "قرآن يتيهاي منتت  و تربحفظ سوره"، "آموزش مفاهيم دیني"

آميزي، در قال  نقاشي، رنهگیر و بر اسا  مدول بودمه بندي زو...  "در راستاي ایجاد زمينه وم  به قرآن از کودکي اطهار

 :قرآن آموزان رود انتظار ميپس از پایان هر آموزه  .گرددشعر، کاردستي، داستان و بازي امرا 

 .ندآن شوحفظ مأنو  گردیده و موفق به  آموزه مربوطهبا  -1

ومه  بهه  زمينههآميزي، کاردستي و مسهابقه داستان، نمایش، شعر، رنگیادگيري آموزه مربوطه از طریق با  -2

  .شك  گيرداز کودکي در ایشان مفاهيم قرآن 

غفلهت والهدین از نقهش مسهتقيم  قرآن آموز و وم  و مفاهيم مربوطه در ذهن ها مهت یادگيري سریعتر و تثبيت آموزه

خهود  مفاهيم مربوطه آماده نمهوده وبهتر خانه و خانواده را براي یادگيري و امراي فضاي نشود و به ایشان تأکيد گردد تا 

 نيز مشارکت فعال داشته باشند.
  

 .تكرار روزانه دواي شروع در * 

 و خاندان پا  ایشان. * تكرار صلوات بر حضرت محمد 

 بدون هيب امبار. -باللّهم کن لوليک(  وجسلامتي امام زمان* تكرار روزانه دواي 
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  اجرایی نامهنییآ 

  مسئول و مجری طرح 

توسه  نهادههاي کهه  ؛باشداداره ک  تبليغات اسلامي استان مي اداره امور قرآنيبه وهدة ها مسئوليت برگزاري دوره

 قرآني مردمي و تحت نظارت دارالقرآن الكریم استان امرا خواهد شد.و خانه هاي مؤسسات  تي،لو غيردو دولتي

هرا از س اير  دورهتررري برراي آشنايی و انس كودكان با قرانهاي التحصیلان دورهاستفاده از فارغ: تذکر

حرراقل توان از ديگر معلّمان كر  اي برخوردار است. بريهی است در صورت كمبود معلم میاولويت ويژه

 منر شر.نیز بهرهدارا بوده را س  سال سابق  ترريس در اي  رشت  

  مراحل اجرایی 

 باشد.دوره ها به صورت خودگردان ميه 1

 ر سطح استان و شهرستانهاي تابعه(ترده و وسيع دالمقدور به طور گستبليغات بحتي ه2

 .حضور داشت  باشرحتماً نکت : در هنگام ثبت نام، كودك  (با تومه به گروه سني مربوطهکودکانبنام از ثبت ه9

ر استاني در پایان دوره و انتتاب نفرات برته شهرستاني یاببه صورت گروهي و  هر ترمدر پایان مشن پایان دوره ه برگزاري 8

 دوره و اهداء موایز و هدایا(.

توس  دارالقرآن الكریم اداره ک  تبليغات اسلامي اسهتان وفهق  هاارسال گزارش مشروح و مصوّر از برگزاري دوره ه 5

 .از سوي دفتر طرح و برنامه سازمان دارالقرآن الكریم شدهاستاندارهاي تعریا

  مدارك لازم 

 تكمي  فرم ثبت نام. – 1

 .9×  8ه وكس قطع دو – 2

 فتوکپي شناسنامه. - 9

واسهتفاده در    یک برگ پوشه بمهت نگهداري آثار کتبي کودکان در راستاي ارزیابي ههاي دوره در مراحه  بعهد - 8

 .اي و بومي(هاي منطقهریزي برنامه

   نكات مهم  

  براي اولين بار مدایي از مادر و کودچون  های اول دوره:یند جذب کودك در روزآلزوم ایجاد آمادگی و دقت در فر –1

نكتهه حهایز اي بسيار دشوار و  هيجهان انگيهز اسهت. لحظهحضور در کلا  برایش کند زندگي امتماوي را تجربه مي

بوده و این امر حساسيت موضهوع را صهد کریم توام و همراه با نام مقد  قرآن  ،هااهميت این است که تمام این تجربه

ومود آورد که کهود  ه باید فضایي را ب معلّماست.  مهمّ معلّم کود ها از مان  ميت این لحظه. در  اهچندان ميكند

تقویهت یها بهه خهود را اوتماد کود   تواندمي معلّمبرخوردهاي  العملها ومهارتهاي لازم را در خود بازیابي کند. وكس

 .تضعيا کند

اي از ارزشيابي منبه، و کارهاي وملي کود  جام کاردستيان موضوعکه در نظر داشته باشند  معلّمان محترم طرح – 2

بها  است. کار کود  در هر سطح و شك  که باشد قاب  قبول است. و پيشرفت هر کهود  بایهد صهرفاً و مهمّ را داشته

 پرهيز شود. یكدیگراز مقایسه کردن توليدات کودکان با  خودش سنجيده و مقایسه شود.
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حتي المقهدور هنگهام  ،پيش دبستانيدر مقطع م با تومه به ظرافتهاي کار با کودکان شایسته است که معلّم محتر –9

 هاي پيش دبستاني از پوشش رنگ روشن استفاده کنند.حضور در کلا 

در آغاز دوره، بهه معلّهم مربوطهه، الزامهي بهوده و روایهت « بندي درو مدول بودمه»ارائه یک نسته از تصویر  –8

 اوات آموزشي تعيين شده، موم  کيفيت بيشتر دوره خواهد شد.سرفصلهاي مربوطه، در س

بهه صهورت  و -بهازي و.... شهعر، داسهتان،  مفاهيم در مقطع پيش دبستاني با روشهاي از آنجا که توانایي آموزش  –5

 .محترم با برخي مباني آموزش در مقطع پيش دبستاني آشنا باشند علّمانباشد شایسته است ممي -مستقيمغير

   نامه ارزشیابیآیین  

ها ب  صورت تکوينی بوده و * تذكر: براي اتقان و اطمینان بیشتر از نتايج برست آمره در ارزشیابی پايانی، آزمون

لرازم برخروردار لاحیت (در قالب فرم هاي ارائ  شرره در طررح، از صرنوآموز والري و  علّمجهت اجراي آن )فقط م

 خواهنر بود.

  های داده شده(:)در خصوص آموزش آشنایی و انس کودکان با قرآنیند طرح تفصیلی آارزشیابی از فر 

پهذیرد. بهراي به صورت غيررسمي و مداوم بر اسا  هدف هاي پيش بيني شده صورت مي مذکوري ارزشيابي در دوره

 تومه به نكات زیرضروري است: ،انجام این کار

  ي مهات: امتمهاوي، وهاطفي، شهناختي و رشد او را در همه پذیرد وکود  باید به صورت تدریجي انجام ارزشيابي

اي نيز باید انجام گيرد و گزارش پيشرفت ههر کهود  در مسماني بسنجد. ولاوه بر ارزشيابي تدریجي، ارزشيابي دوره

 او ثبت گردد.  ةپروند

 ود  تنهها بها رفتارههاي قبلهي توان با کود  دیگر مقایسه کرد؛ زیرا رفتارهاي هر کهپيشرفت هيب کودکي را نمي

 خودش قاب  مقایسه است. 

 هاي گوناگون انجام گيردهاي او به هنگام فعاليتي رفتارکود  و یا پاسخارزشيابي مداوم باید از طریق مشاهده.   

  :پيشنهاد مي شود سه روش زیرارزشيابي به الذکر فوقبا تومه به نكات 
 

 ارزشيابي از طريق مشاهده  -1

 ه ممكن است به صورت مستقيم یا غيرمستقيم باشد. مشاهد

  ي مستقيم:الف( مشاهده

گيرد و بهه ثبهت و بررسهي حالهات و رفتارههاي آنهان کودکان را به طور مستقيم زیر نظر ميبمعلّم( گر مشاهده

ایهن روش،  در .پهذیردهایي که در فضاي باز صهورت مهيها و بازيهاي کلا  یا فعاليتمانند فعاليت پردازد:مي

 و رفتار تصنعي از خود نشان دهد.ي مستقيم قرار دارد ممكن است کود  بداند که در معرض مشاهده

 ي غيرمستقيم:ب( مشاهده

داننهد ( به صورت پنهان رفتار کود  یا کودکان را زیر نظر مي گيرد و افراد مورد مشاهده نمهيمعلّمگر بمشاهده

و معلّهم در طهول دوره در فهرم  کهود  نتيجه مشاهدات پياپي ولهيّ .دکه در معرض مشاهده و ارزشيابي هستن

 ثبت گردد.(8بشضميمه

 ارزشيابي از طريق انجام كار )ارزشيابي عملي( -2

داند مورد تومه است و زیر نظهر این نوع ارزشيابي هم نووي مشاهده است: با این تفاوت که کود  به درستي مي

  .کشيدن نقاشي و نمهایشمانند ساختن یک کاردستي،   دهد:ورد نظر را انجام ميهاي او کار مو یا راهنمایي معلّم
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يابي بها شهيوة ابهزار ارزشه .يابي قرار مي گيهردقدرت و سروت کود  مورد ارزش ،در این روش، مهارت و دقت

  .ي رفتار استمشاهده چک ليست یا سياهه

 ارزشيابي از طريق آزمون  - 3

 الف( آزمون شفاهي: 

هها بهه صهورت پرسهش .کندبيني شده تهيه ميهاي پيشهایي را با تومه به موضووات و هدفقبلاً پرسش معلّم

گردد و پاسخ بهه صهورت فهردي از هاي یاددهي و یادگيري در ممع مطرح ميمنظم و هدفمند در مریان فعاليت

اسهتدلال، تمرکهز افكهار، این نوع ارزشيابي در تقویت قدرت بيان، نظم فكري، قهدرت  .شودکود  خواسته مي

سنجش اطلاوات و شناخت حالات دروني مث  تر  و اضطراب کارآیي فراوان دارد و داراي ارزش و اوتبار ولمهي 

  .است

 ب( ارزشيابي از طريق آزمون كتبي: 

این گونه ارزشهيابي بهراي سهنجش  .آزمون کتبي اثر و نشانه اي دائمي است که کود  از خود بر ماي مي گذارد

هاي کتبي در سطح پيش دبستان آزمون .آیدي آموزشي یا پایان آن به امرا در ميرفت کود  در طول دورهپيش

گيهرد و .. انجام مي.وآميزي، تكمي  کردني، وص  کردني گ،رنپرسش از مفاهيم آیات درو هایي مانند به شك 

 کند.آموزشي دقيقاً مشتص ميهاي ميزان توفيق کودکان را در هدف
 

 این ارزشيابي حداق  دو اثر کود  در فاصله زماني یكماه باهم مقایسه شود.در 
 

 مسازمان دارالقرآن الكري

 آموزش و پژوهش معاونت

 


