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(2) 
 

 

(28  –اسراء  ) «افزايدنمي )و زيان(جز خسران و ستمگران را كنيممينازل ، مؤمنان ايآنچه شفا و رحمت است بر ،قرآنو از »

 مقدمه: ◙

كتاب زندگی و برای همگان قابل استفاده است و هركس فراخور سطح فهمم و اقتاماتا     كریمقرآن بی تردید 

ی آكنده از مهمر  باید در فااینیز  كودك مسلمان بر همین اساس  مند گردد.آن بهره سنی و علمی خود می تواند از

همای  خود را آغاز نموده و به شیوه ای حساب شده و با ظرافت و دقت زندگیی قرآنآمیخته با آموزه های  و محبت و

تدریجی با قرآن كریم آشمنا و   در فرآیندی –به ویژه با نقش آفرینی مؤثر خانواده  –الزم مطابق با الگوهای رفتاری 

دسمتخو   فكر و ذهمن كمودك   هنوز كه شود از هنگامی آغاز می تحقق این مهم زمینه سازی برایمأنوس گردد.  

متناسب بما   های قرآنیبا آموزه او  و جان ذهنباشد؛ در این صور  فرهنگ ضد دینی و اخالقی قرار نگرفته هجمه 

 گشته و  او را در برابر مخاطرا  آینده ایمنی می بخشد.آشنا و مأنوس  سطح فهم و نیاز كودك

و  ا و همواره قرآن و دسمتور  داشته عنایتنیز در سیرة تربیتی خود به این نكته  «السيم  عليهم   » اتمه معصومین

نمد.  اهآموختم مانه از كودكی به فرزنمدان خمود   ها و جمال  حكیدر قالب پندها، نصیحترا آن بخشحیا مفاهیم 

در اولین قدم برای تربیت تمو از  : »فرمایندمی «السم علهه» به فرزند خود امام مجتبی «السم علهه»چه حار  علی چنان

 .«م كتاب خدا و تأویل آن شروع كردمتعلی

آن تممام   بطنگردیده و در  توصیه و تأكیدشك، آموختن و عمل به دستورا  الهی كه از طرف خدای متعال بی

و تمال  در ایمن    ی بر نهاد كودك خواهد داشتر ژرفثیان لحاظ گردیده است، تأاُنسسعاد   هایاهو رها مندینیاز

 راه دیر یا زود به ثمر خواهد نشست.  

ـ ـسازم از این رو  ،در سمطحی وسمی   كمریم   ای احیای فرهنگ غنمی قمرآن  مدر راست، مـان دارالقرآن الكری

و اراتمه   نمتدویم  ،الزامی تلقی نموده و بما تهیمه   یو تكلیف بمواج یرموان اممنمعه را بكالم وحی م مموضوع تعلی

به یكمی از   ن هدف مقدسمل به ایمده است و برای نیمرآممر بمه خطیمای این وظیفمدد ایفمی درصمهای قرآنطرح

یعنمی   ؛باشدبخش آموز  كالم اهلل مجید میهای قرآنی و تداومهای مهم تعلیم و تعلّم كه ضامن اجرای طرحمؤلّفه

 ان خبره و كارشناس، اهتمام ویژه داشته و دارد.مربیتربیت 

همای  طرح تفصمیلی برگمزاری دوره   «الكریمآموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن معاونت» در همین راستا

جهمت  و  تمدوین قمرآن  آموز   هایدورهان مربی منظور تربیتِه را ب «كودكان با قرآن اُنسآشنایی و  مربیتربیت »

 .نمایداراته می  7931اجرا در سال 

  

 آموزش و پژوهش معاونت

  سازمـان دارالقرآن الكریـم        

 

 (1)سطح تربیت مربی آشنایی و اُنس کودکان با قرآنطرح تفصیلی دوره 
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 اهداف دوره: ◙

 اهداف كلي: ●

 .كودكان  قرآنی آموز  هاو تربیت آنان جهت تدریس در كالستوانمند شناسایی نیروهای مستعد  -7

و  كودكان های قرآنیدر فعالیتهای تدریس  مهارتقویت  منظورهایجاد زمینه یادگیری در مربیان پیش از دبستان ب -2

 .اندوزی در علوم قرآنیرار و تداوم دانشمت استممد، جهمربی قرآن مجیمان تجممربی زهمانگیتقویت 

كودكان سنّی در مقط    قرآن كریمِ ندهای تدریس یكپارچه و نظامانتقال مهار علمی و های بدی  و تعمیم رو  -9

 سطح كشور .آنی وابسته در مراكز قردر پیش از دبستان 

 رغبت كودكان.و  عالقههای قرآنی بر اساس ناسب برای اراته آموزهایجاد بستری م -4

 لفت با كالم اهلل مجید.و اّ اُنسیادگیری آن همچنین كریم و كودكان از حاور در محار قرآن بردن لذ  -5

 :اهداف رفتاري ●

 آموختگان:دانش تمامیرود با برگزاری این دوره ، انتظار می

و رو  جمذب   از دبستانپیش كودكان های نوین، علمی و تخصصی آموز  قرآن كریم  رو مبانی نظری و با  -7

 و تربیت هر چه بیشتر مشتاقان فراگیری كالم وحی آشنا شوند.

از دبسمتان را  پمیش  در مقطم    در زمینه آموز  قمرآن های پایه مربی كودك مهار  ،و علمی از نظر تخصصی -2

 د.كسب نماین

كودكمان در مراكمز   قمرآن  ، سیستمی یكپارچه و هماهنگ را در آمموز   همكاری سازمان دارالقرآن الكریم با -9

 به اجرا گذارند.  وابسته با سازمان تبلیغا  اسالمی

 :چكیده طرح ◙

 ، با هدف تربیت نیروهای متبحمر در زمینمه   -«كریمكودكان با قرآن اُنستربیت مربی آشنایی و » دوره سطح یك  

ایمن   پمس از شمركت در    و مربیان قرآنمی  سال طراحی شده است 6تا  4 كودكانآموز  مفاهیم و معارف قرآنی به 

خانمه همای قمرآن و    مراكز مجاز ازجمله موسسما  و   برای كودكان در  قرآن دوره و اخذ گواهی آن، مجوز تدریس

 را خواهند داشت.و ...  عتر 

در مقطم    آموز  قرآن كودكان» تدریسمعلمی و مربوطه، عالقمندان به های طی اجرای این طرح و برگزاری دوره

قراتمت ،   9دارا بودن گواهی پایان دوره سطح  عمومی و اختصاصی از جمله پس از احراز شرایط  «سال 6 تا، 4سنی 

و  وریآموز  حام  ساعت 790» در  و.... (2دارا بودن گواهی پایان دوره آموز  ترجمه و مفاهیم قرآن كریم)سطح

 :زیر شركت می نمایند شامل دروس« غیرحاوری

 مبانی نظری آموز  مفاهیم دینی و پرسمان كودك -7

 روانشناسی تربیتی و رشد كودك -2

 (؛ كاردستی و نقاشی خالق7مهار  های مربی كودك) -9

 (؛ شعر، سرود و قصه گویی خالق2مهار  های مربی كودك) -4

 (؛ بازی و نمایش خالق9مهار  های مربی كودك) -5

   تدریس،كارورزی و فنون كالسداریرو -6

 سبك زندگی قرآنی -1

 منتخب حفظ سور  و آیا   -8

 بهداشت كودك -3
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(4) 
 

ن های قرآن و عتر  سازمان دارالقرآر مراكز قرآنی و یا خانهدساعت تدریس به عنوان كارآموز )40در پایان پس از 

ی مجوز از نهادها و ارگانهای دولتمی  الكریم و یا در صور  عدم دسترسی به آنها، در مهدهای كودك معتبر كه دارا

 هستند،( گواهی حاور موفق در آن مركز را به اداره امور قرآنی اراته خواهد داد.

آشنایی و مربی  تیترب» طرحضمن اخذ گواهینامه ، پایانی هایموفقیت در آزموندر پایان دورة كارآموزی و پس از 

در سماله   6 تما ، 4كودكمان  همای آمموز  قمرآن    علممان دوره به عنوان م ،«سطح یك -كریم قرآنكودكان با  اُنس

 به تدریس خواهند پرداخت.  و سایر مراكز و تشكل های قرآنی مجاز های قرآن و عتر خانه مؤسسا  و

 

 : دورهو شناسه مشخصات کلی  ◙
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 «.سطح یک»آشنایی و اُنس کودکان با قرآن  بيت مربیتر نام دوره :  -1

   ساعت آموزشی حضوری و غيرحضوری.131 دوره : مدت -2

 .های استانی(یا به صورت خودگردان و برنامه برای هر فصل و شده در طول سال)طبق سهميه اعالم مقطع زمانی : -3

 (ترجمه و مفاهيم قرآن کریم 2بودن گواهی)سطحدارا ، قرائت(  3دارا بودن گواهی پایان دوره )سطح   از :ـنیشـپی -4

  سراسر کشور گستره طرح : -5

 ت.ادارات تبليغات اسالمی و موسسات قرآن و عتر ل دوره :ـل تشكیـحـم -6

و  زاری اصالی و تماامی مراکا   امجا ناارر و  ادارات کل تبليغاات اساالمی اساتان باه عناوان      اداره امور قرآنی  مجري دوره : -7

 .ولتی به عنوان معينمردمی و دمؤسسات قرآنی 

 .حضوری غيردر قالب دو بخش حضوری و  : شكل اجرا -8

 .یساعت آموزش 131 : ارزش آموزشی  -9

 حائزین شرایط پذیرش   : (مخاطبانگروه هدف )   -11

 نفر. 3۳و حداکثر  31حداقل  هر دوره : فراگیرانتعداد   -11

ال ان استقبا ار گرفتا ال، با در نظاا فصاول سال یادر طن مورد نياز های خودگردادوره .اناه استااساس سهمي بر :هادورهداد ـتع -12

 .شودبرگزار میعمومی 

 -سااعت کاارآموزی   41 آزمون پایان دوره به صاورت کتبای، عملای و شافاهی باوده و بعاد از گذرانادن        آزمون دوره: -13

 از شرکت کنندگان اخذ خواهدشد. -ماه بعد از دوره 3حداکثر 
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(۳) 
 

 : ثبت نام پذیرش و ◙

 ده:ننكشرایط افراد شركت ●

 یط عمومي:شرا ●

 التزام عملی به موازین شرع مقدس اسالم و اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران. -7

 .قرآن كریم مربیاهر اسالمی متناسب با شئونا  وظو آراستگی به اخالق  تخلق و  -2

 سال سن. 40حداكثر  و 78دارابودن حداقل   -9

راتط،  با تأیید رتیس اداره امور قرآنی   دارا بودن سایر شسال در صور 45سال حداكثر تا  40باالی  افراد شركتتبصره: 

 استان بالمان  است.

 یا معادل حوزوی آن ) اتمام مقدما  (. *دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم  -4

در صمور  دارا بمودن    -كه حداقل مدرك آنان پایان مقط  راهنمایی باشد –افراد عالقمند فاقد دیپلم  شركتتبصره: 

رتیس اداره اممور  های عمومی و اختصاصی، با تأیید و احراز دیگر ویژگی تدریس قرآن پیش از دبستانفید در سابقه م

 استان بالمان  است. قرآنی

 .باشدمطلوب مان  امر تدریس  كه طوریهو عدم نقص عاو بدارا بودن سالمت جسم و روان  -5

  .استان اداره امور قرآنی تعهد به همكاری با -6

 

 صاصي:شرایط اخت ●

 «9قراتت سطح »دارا بودن گواهی پایان دوره  -7

 .«2سطح»آموز  ترجمه و مفاهیم قرآن كریم دارا بودن گواهی پایان دوره -2

مجـاز بـه    هاي پایاني ایـ  دوره هـا  هاي معادل آزمونهاي فوق  نيز در صورت قبولي در آزمونگواهينامهداوطلبان فاقد  :1تذکر ◙

 باشند.مي كودكان با قرآن اُنسآشنایي و م حضور در دوره تربيت معل
 

 :جهت ثبت نام در دورهمدارك الزم  ●

 «2سطح  ، یا مفاهیم9سطح  قراتت»مدارك پیش نیاز شامل: ك برگ تصویر ی  -7

 .قطعه عكس جدید یك -2

 .یا تصویر كار  ملیاول شناسنامه  هیك برگ تصویر صفح -9

 یك برگ تصویر آخرین مدرك تحصیلی .  -4

كه بر  (1شماره  فرم) و مطابقاي تشكيل داده شدگان پرونده ناماستان براي تمامي ثبت اداره امور قرآنيالزم است   ◙

    دوره  همراه فرم تكميل شـده برنامـه آموزشـي   به اساس ضوابط ای  طرح تكميل خواهد شد، اسامي شركت كنندگان

 ای  سازمان ارسال نماید.  را جهت اخذ شناسه، براي معاونت آموزش و پژوهش (2 شماره فرم)
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 : محتواي آموزشیجدول   ◙

باشمد كمه عنماوین درسمی، تعمداد      ممی  «حاوری غیر» و «حاوری» بخش دو محتوای آموزشی دوره شامل

 :استزیر ساعا  آموز  و آزمون  هریك در جدول  ،واحدها

 

ف
دی
ر

 

 عنوان درس

 مشخصات درس

 شيوه برگزاري نوع درس 
ساعات و ارزش 

 شيآموز

 غير حضوري حضوري عمومي تخصصي

       4 مبانی نظری آموز  مفاهیم دینی و پرسمان كودك 1

       72 روانشناسی تربیتی و رشد كودك 2

       4 (؛ كاردستی و نقاشی خالق7مهار  های مربی كودك) 3

       4 (؛ شعر، سرود و قصه گویی خالق2مهار  های مربی كودك) 4

       4 (؛ بازی و نمایش خالق9كودك)مهار  های مربی  5

       24 رو  تدریس،كارورزی و فنون كالسداری 6

      4  سبك زندگی قرآنی 7

       22 حفظ سور  و آیا  منتخب  8

       72 بهداشت كودك 9

       40 كارآموزی 11

 790  جمع كل
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 :سرفصل آموزشی و ریز محتوا -الف
 

 منابع درسي زیرمجموعه مورد تدریس عناوی  اصلي درس اتموضوع ردیف

1 
آموزش مفاهيم  كليات و مباني

 دیني به كودك

های آن، اهمیت و ضرورت معرفی موضوع درس و حیطه
آشنایی با مبانی آموزش قرآن و تربیت دینی در کودکی، 

 ، آموزش معلومات و تقسیمات معارف دینی

 رشد کتاب آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی

 ،(08تاا  26ص)فصال دوم   ،(55تاا  62ص اول، فصل)
تا 162فصل چهارم ص( و ) 168تا110ص، فصل سوم)

126 ) 

های آماوزش مفااهیم دینای باه     اصول و روش»جزوه 

 ، فصل اول و دوم.«کودکان

2 
چگونگي آموزش مفاهيم 

 دیني به كودك

معارف مناسب جهت آموزش به کودکان، گرایش فطری 

کودک با افراد بزرگسال، خود  به امور مذهب، تفاوت دید
های روحی و محوری، الگوپذیری و نماد سازی، ویژگی

 روانی کودکان، عوامل موثر بر تربیت دینی

ی آماوزش مفااهیم دینای باه     اصول و روشها»جزوه 
 ، فصل سوم.«کودکان

3 
مفاهيم دیني و قرآني مورد 

 نياز كودكان

اسات  قد مفاهیم از کودک علل ماده انگاری خدا، تصور

ان و عدالت، برداشت کودک از نسا به خداوند خدا، عالقه
نبوت پیاامبر،   مفهوم کتاب خدا، درک کودک ازمفهوم

عصمت ایشان و وحی، درک کودک از مفهوم شیطان و 

دعاا،   فرشته، برداشت کودک از مفهوم معجزه، مفهاوم 
 دوزخ. و مفهوم معاد: مرگ، بهشت

فصل  ،کودکهای مربی قرآن ا مهارتبکتاب آشنایی 

 .196تا 128صفحات، سوم
 ،کتاب آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد

 .161تا  05ص ،فصل سوم

دینای باه   اصول و روشهای آماوزش مفااهیم   »جزوه 
 ، فصل چهارم، پنجم، ششم و هفتم.«کودکان

 

 منبع درسی: -ب
ت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغا  كتاب آموز  مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد، ناصر باهنر، شرك -7

 .اسالمی

های مربی قرآن كودك، تألیف مجید غالمی و زهرا حمیدیان، انتشارا  موسسه فرهنگی  كتاب آشنایی با مهار  -2

 .جامعه قاریان قرآن مشهد

علم فرمها و جزوا  تربیت م»جزوا  مربوطه در بخش ؛ آموز  مفاهیم دینی به كودكان هایاصول و رو جزوه  -9

 .باشدموجود می« قران پیش دبستانی

  «كودك و پرسمان دیني مفاهيم آموزش نظري مباني »بندي درس جدول بودجه



 ن با قرآنانس کودکآشنایی و اُ ربیطرح تفصیلی تربیت م
 
 

(8) 
 

 
 

 سرفصل آموزشی و ریز محتوا -الف 

 منبع سرفصل هاي درسي ردیف

1 
 فصل اول

 فلسفه راهنمای مربی

 سال های شكوفایی

 :نوشته 

 دكتر مریم بختیاری        

 دكتر عباس مسجدی         

 امیرسام كیانی مقدم        

2 

 فصل دوم
پيش دبستانی/مهدکودک و  -سیچارچوب برنامه در

 گذار به کالس های ابتدایی

3 
 فصل سوم

 برنامه درسی کودک محور

4 
 فصل چهارم

  راهبرد های آموزشی و ارزیابی

5 
 فصل پنجم

 رشد معنوی

6 
 فصل ششم

 رشد اخالقی

7 
 فصل هفتم
 سالمت روان

8 
 فصل هشتم

 تاب آوری

9 
 فصل نهم

 اریمداخالتی برای مشکالت رفت
 

 

   منبع درسی: -ب
 

نوشته دكتر مریم بختیاری «سال های شكوفایی»كتاب 

  «روانشناسي تربيتي و رشد كودك »بندي درس جدول بودجه



 ن با قرآنانس کودکآشنایی و اُ ربیطرح تفصیلی تربیت م
 
 

(9) 
 

 

 
 

 :سرفصل آموزشی و ریز محتوا -الف

 منبع عناوی  زیرمجموعه مورد تدریس موضوع اصلي درس ردیف

 هاي ساخت كاردستيتكنيک 1

بار های مقوایی، کاموایی، چوب بستنی، ظروف یکآشنایی با روشهای ساخت کاردستی

آموزش انواع  -مصرف، نمد، سی دی، رول دستمال و ... جهت خلق آثار مرتبط با درس
مرتبط کردن کاردستی با مفاهیم  -کاردستی با مواد دور ریختنی )کاردستی کم هزینه(

 دینی و کمك به تثبیت حفظ سوره و احادیث

کتاب من خودم می توانم 
 .1،6،1)کار با قیچی( جلد 

  6جلدکتاب هنر بادکنك، 

 بادكنک سازي مفهومي 2
مرتبط کردن  -ایجاد اشکال جالب و مختلف مرتبط با موضوع درس به وسیله بادکنك

 های مختلف بادکنکی با مفاهیم دینی و کمك به تثبیت حفظ سوره و احادیثشکل

 كليات  مبحث نقاشي 3
سی آموزش انواع خطوط و اشکال هند -نقاشی کودکان و پرداختن به اهمیت آن

 کشیدن نقاشی ساده -کودکانه

 تفکیك طرح ها به اشکال هندسی ساده و افزودن جزئیات نقاشي خالق با اشكال هندسي 4

 كالژ 5

کالژ با کاغذهای دور ریز کالژ با ابزار موجود در  -آشنایی با ابزار کالژ -مفهوم کالژ

کالژ با مفاهیم  خالقیت در مرتبط کردن -کالژ اسم -طبیعت)برگ، چوب، سنگ و ...(

 دینی

 

   منبع درسی: -ب

 .(، یاسر مهری، انتشارا  آوای باران7،2،9)كار با قیچی، جلد توانمكتاب من خودم می -7

(، مؤلف: مهدی سنقری، محمد حسین سنقری، انتشارا  مؤسسه فرهنگی هنری جلوه هنر 2كتاب هنر بادكنك )جلد -2

 .غدیر

موجمود  «ها و جزوا  تربیت معلم قران پیش دبستانیفرم»مربوطه در بخش  كنك مفهومی؛ جزوهجزوه كاردستی و باد-9
 باشد.می
موجمود  « ها و جزوا  تربیت معلم قران پیش دبسمتانی فرم»با نقاشی كودكان؛ جزوا  مربوطه در بخش  آشناییجزوه -4
 باشد.می

  «كاردستي و نقاشي خالق-(1هاي مربي كودك )مهارت»بندي درس جدول بودجه



 ن با قرآنانس کودکآشنایی و اُ ربیطرح تفصیلی تربیت م
 
 

(11) 
 

 
 

 :سرفصل آموزشی و ریز محتوا -الف

 

 منبع عه مورد تدریسعناوی  زیرمجمو موضوع اصلي درس ردیف

 آموزش نحوه صحيح شعر خواني 1

بررسی نقش شعر و سرودخوانی فردی و دسته جمعی در آموزش مفاهیم، 
به صورت دکلمه،  ادای صحیح کلمات و لغات در شعر، روان خوانی شعر

 ابتدا توسط مدرس و سپس متربیان و سرود خواندن و تمرین شعر

راهنمای ) کتاب زنگ شعر
برای کودکان و شعرخوانی 

 سودابه امینی،، نوجوانان(

 .26 تا62ص، نشر لوح زرین

کتاب آشنایی با مهارتهای 
تا  26ص مربی قرآن کودک،

02. 

کتاب آشنایی با مهارت های 

مربی قرآن کودک، فصل 
 . 155تا  65دوم، ص 

کتاب جذاب سازی 

کالسهای دینی کودکان و 

 .95تا  96نوجوانان، ص
 کتاب اصول و روش های 

ارائه مفاهیم دینی، فصل 

 .186تا  96دوم  ص

جزوه آشنایی با داستان 
 نویسی و قصه گویی.

 

 

 آموزش تغيير لح  و حركات باال تنه 2
، آموزش های متفاوت در شعر، زبان رفتارایجاد احساس فراز و فرود صدا،

 استفاده از حرکات سر ودست) باالتنه( در اجرای شعر 

 تغيير صدا 3

ان در سنین و حالتهای مختلف، اُنساهای مختلف مانند: صدای تمرین صد

شخصیتهای داستانها، صداهای حیوانات، صداهای طبیعی موجود در 

های استفاده از کلیپطبیعت)باد، رودخانه ...(، صدا گذاری برای اشیاء ووو با 

 ، تصویری و .... .صوتی

 ریتم و آهنگ 4
، تمرین انواع شعر ادگیری بهترپخش انواع کلیپ صوتی ریتمیك برای ی

 آهنگین شاد و غمگین کودکانه

 كليات و مباني قصه 5
ضرورت قصه و -تعریف قصه و داستان -واژه شناسی قصه و داستان

 تفاوت قصه و داستان-کارکردهای قصه برای کودکان

 اركان و اصول قصه گویي 6
اوج و گره  -رانتظا-کشمکش و گره افکنی -حادثه -توصیف  -لحن  -صحنه 

 پایان و فرود + کارورزی عملی  -گشایی

 ویژگيها و فوائد قصه 7
 -اهداف قصه قرآن -ویژگی قصه قرآنی  -فوائد قصه -ویژگیهای قصه خوب

 انواع بیان قصه در قرآن، +کارورزی عملی -نکات اجرایی

 

   منبع درسی: -ب

 .نشر لوح زرین سودابه امینی،، نان(راهنمای شعرخوانی برای كودكان و نوجوا) كتاب زنگ شعر -7

 محمدرضا یوسفی -قصه و قصه گویی -2

 ثریا قزل ارسالن -قصه گویی و نمایش خالق -9

ن پیش آها و جزوا  تربیت معلم قرفرم»ایی با داستان نویسی و قصه گویی؛ جزوا  مربوطه در بخش جزوه آشن -4

 باشد.موجود می« دبستانی

« شعر، سرود و قصه گویي -( 2هاي مربي كودك )مهارت»بندي درس جدول بودجه
  «خالق



 ن با قرآنانس کودکآشنایی و اُ ربیطرح تفصیلی تربیت م
 
 

(11) 
 

 
 
 

 : طرح سازماناسرفصل آموزشی و ریز محتو -الف

 

 منبع عناوی  زیرمجموعه مورد تدریس موضوع اصلي درس ردیف

 كليات 1
نقش بازی در رشد و سالمت -عوامل موثر در بازی های کودکان -تعریف بازی

 رشد جسمی، ذهنی ، عاطفی، اجتماعی و اخالقی-کودکان

 کتاب یادگیری از طریق بازی -1

کتاب اصول و تئاوری هاای    -6

 دبستانی بازی در دوره پیش

 انواع بازي 2

انواع بازی از نظر  -انواع بازی از نظر اجرا -انواع بازی از نظر سن و مرحله رشد
 محتوا)بازی های آموزشی، بازی های سرگرم کننده، بازی های سنتی

 انواع بازی از نظر فضای بازی: از نظر وسایل بازی، )با وسیله بدون وسیله( 

 نكات مهم در بازي 3
 هم در بازی کودکان شامل شروع بازی، حین بازی، و پایان بازینکات م

 انتخاب اسباب بازی های مناسب برای هر سن

 فعاليتهاي عملي 4
اجرای بازی توسط مربیان در کالس، آشنایی با وسایل تهیه و ساخت بازی های 

 ساخت بازی های آموزشی -آموزشی

 
  منبع درسی: -ب
 .1106سید رضا فالح چای، انتشارا انجمن اولیا و مربیان،  -کتاب یادگیری از طریق بازی -1

 .1196کتاب اصول و تئوری های بازی در دوره پیش دبستانی، فرشته مجیب، انتشارات فاطمی،  -6

  

  «بازي و نمایش خالق -( 3)هاي مربي كودك مهارت »بندي درس جدول بودجه



 ن با قرآنانس کودکآشنایی و اُ ربیطرح تفصیلی تربیت م
 
 

(12) 
 

 
 
 

 سرفصل آموزشی و ریز محتوا -الف 

 منبع مجموعه مورد تدریسر عناوی  زی موضوعات تدریس عناوی  و ردیف

1 
 هاي آموزشيالبكليات و مباني ق

 و فنون معلمي روش تدریسدر 

ها و ویژگی ،مربی تربیت هایدوره یبرگزار و هدف ضرورت

های تدریس برای ویژگی های معلمی، مبانی تعلیم وتربیت،صالحیت

های آموزشی کودکان)زبان آموزی، اشاره و کودکان، آشنایی با انواع قالب

های )همراه با اشاره به انواع روشمختلف آموزش قرآن  یهاروش... (، 
پرسش و پاسخ، نمایشی، گردش علمی، شعاری، آدابی برای تدریس به 

 .آموزشی اهداف مراحل نیتدو، )کودکان

 به کودکان ینید یهاموزهآقرآن و  سیبا مبانی روش تدر ییشناآ
 مختلف آموزش قرآن به کودکان یهاروش لیو تحل یبررس

 حوه آموزش آن برای کودکانحفظ قرآن، اهمیت آن و ن

 هاترتیب و زمانبندی حفظ سوره

 های آموزش حفظتهیه کارت –روش تمرین و مرور و تثبیت محفوظات 
 های مختلف حفظ قرآنبررسی روش

 واحد کار حفظ قرآن برای کودکان

های نظم عوامل موثر در کالس درس، انواع مدیریت در کالس، روش

 در کالس درس بخشی به کالس، شروع و پایان
 های مربی اثر بخشعوامل جذابیت کالس، ویژگی

کتاب روش تدریس و کالسداری  -1

محمد اسماعیلی مبارکه، تبلیغی، 

 02تا26ص

کتاب کاربرد مهارتهای تدریس و  -6

روانشناسی در آموزش قرآن، داوود 

کتاب اصول و روشهای  -تك فالح

 688تا 155ارایه مفاهیم دینی، ص

2 

  آموزشي يطراح

طرح درس، اهمیت و ضرورت طرح درس، مراحل تدوین طرح درس، 
 درس  طرح نمونه ارائه

 دقیقه(15–  متعلمینکارورزی تهیه نمونه طرح درس )کلیه 

 

کتاب روش تدرس و کالسداری  -1
محمد اسماعیلی مبارکه از تبلیغی، 

  26تا65ص

اصول و روشهای ارایه مفاهیم  -6

 .08تا68ص دینی،

  تدریس روش

  3و2و1كتاب قرآن یار مهربان 

 «گروه بهارستان»

 دقیقه( 15« )گروه بهارستان» 1و6و1های کتاب قرآن یار مهربان آموزه تدریس روش نمونه ارائه

 نفر( 1 ×دقیقه 15 = دقیقه 65کارورزی روش تدریس )
 (دقیقه 15تدریس )نقد 

3 

  تدریس روش و درس طرح

  3و2و1 بچه ها وستكتاب قرآن د

 «گروه گلستان»

 دقیقه( 15)« گروه گلستان» 1و6و1قرآن دوست بچه ها کتاب  تدریس روش و درس طرح نمونه ارائه

 دقیقه(18–  متعلمینکارورزی تهیه نمونه طرح درس )کلیه 

 نفر( 5 ×دقیقه 15 = دقیقه 25کارورزی روش تدریس )
 (دقیقه 68تدریس )نقد 

 

 
4 

 
 

  تدریس شرو و درس طرح

 3و2و1كتاب قرآن شهر خوبي ها 

 «گروه بوستان»

 دقیقه( 15) «گروه بوستان» 1و6و1قرآن شهر خوبی ها کتاب  تدریس روش و درس طرح نمونه ارائه

 دقیقه(18–  متعلمینکارورزی تهیه نمونه طرح درس )کلیه 

 نفر( 5 ×دقیقه 15 = دقیقه 25کارورزی روش تدریس )
 (دقیقه 68تدریس )نقد 

5 
 جمع بندی و رفع اشکال مطالب ارائه شده در جلسات قبلی -1

 پایانی به همراه توضیح فرم سنجش روش تدریس  توجیه نحوه برگزاری آزمون -6

  «روش تدریس، كارورزي و فنون كالسداري »بندي درس جدول بودجه



 ن با قرآنانس کودکآشنایی و اُ ربیطرح تفصیلی تربیت م
 
 

(13) 
 

 تذکرات :
 س و افراد كالس بپردازد.نوبت به تدریس در حاور مدرّ یكتدریس، هر فرد در طول دوره حداقل باید عملیدر تمرین -7

بخواهد تا برای  متعلمیننفر از  9از  ه حداقلمدر هرجلس ،ریس هر موضوع و بیان رو  آموز  آنس باید بعد از تدمدرّ -2

نقطمه  جویا شدن  یكی از دروس را تدریس نموده و خود ضمن نقد شیوه تدریس هر فرد و ،كارورزی و رف  اشكاال 

در فرم سنجش رو  تدریس   ایی را، نهایتاً نظرا  نهدرخصوص محاسن و معایب تدریس انجام شده افراد دیگر، ا نظر

 بعد، اشكاال  خود را بر طرف نمایند.جلسه د تا برای موده و از آنان بخواهممنظور نم

توسط مسئول دوره در پرونده ایشان نگهداری شمود، تما رونمد     فراگیراندوره میان تدریسِ های سنجش رو فرم -9

 یرد.پیشرفت آنان در طول دوره مورد ارزیابی و بررسی قرار گ

 منبع درسی:  -ب
تالیف سازمان  «نس كودكان با قرآنطرح آشنایی و اُویژه آموز  »های بهارستان، گلستان و بوستانمجموعه كتاب -7

 ، انتشارا  تالو .الكریم به سرپرستی حسین همتی دارالقرآن

 دیریت حوزهای عملیه.، محمد اسماعیلی مباركه و همكاران، انتشارا  مركز مكتاب رو  تدریس و كالسداری تبلیغی -2

 انتشارا  تالو .های تدریس و روانشناسی در آموز  قرآن، داوود تك فالح، كتاب كاربرد مهار  -9

 مفاهیم دینی، جمعی از نویسندگان، انتشارا  مركز مدیریت حوزهای عملیه. های اراتهكتاب اصول و رو  -4

می و زهرا حمیدیان، انتشارا  موسسه فرهنگی جامعه های مربی قرآن كودك، تألیف مجید غالكتاب آشنایی با مهار -5

 .قاریان قرآن مشهد

 فعالیت کالسی : -ج
باتوجّه به اهمیت و تأثیر فعّالیت كالسی و نظم و اناباط )حاور به موق  و عدم غیبت( در فراگیری دروس مربوط به رو  

به  نمره تشویقی 2حداكثر تا اده شده است كه به كودكان، این اختیار به مدرّس درس رو  تدریس دآموز  قرآن تدریس 

نمره نهایی رو  تدریس مخاطبانی كه در كالس، فعالیت چشمگیر داشته و یا فاقد هرگونه غیبت موجه و یما غیمر موجمه    

 هستند، اضافه نمایند.

 
 
 

 منبع عناوی  زیرمجموعه مورد تدریس موضوع اصلي درس ردیف

 اهمیت و ضرورت موضوع سبك زندگیاشاره به مبادی، مبانی،  كليات 1

کتب مبادی و مبانی سبك 

زندگی قرآنی تالیف دکتر 

 محمد علی رضایی اصفهانی

 ضرورت خود شناسی؛ خود آغاز گری و خودشکوفایی در سبك زندگی قرآنی  معرفت نفس 2

 رویکرد درمانجویانه و کاربردی به آیات قرآن کریم نحوه بهره مندي از قرآن 3

 اشاره به حیات طیبه، معقول و الهی قرآنی ع و مراتب حياتانوا 4

 روابط انساني 

تگو در این فانسانی و نقش مهارت های گ طرواباصالح یان اهمیت توجه و ب

 رابطه

 

   منبع درسی: -ب

 کتب مبادی و مبانی سبك زندگی قرآنی تالیف دکتر محمد علی رضایی اصفهانی

 «سبک زندگي قرآني» بندي درسجدول بودجه
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 ریز محتواسرفصل آموزشی و  -الف 
 

 منبع عناوی  زیرمجموعه  موضوعات اصلي درس جلسه

1 

  31حفظ سور منتخب جزء 

 قرآن كریم و آیات منتخب

 

 حفظ سُوَر مباركه فجر تا ناس

 حفظ آیا  موضوعی: 

 -خدا چه كسمانی را دوسمت دارد  -خدا در قرآن )صفا  خدا

اخمالق و   -تقوا  در قمرآن  -خدا چه كسانی را دوست ندارد(

 یت در قرآنترب

 رآن کریمق -1

درسنامه حفظ موضوعی قرآن  -6

 )کریم سطح یك(،کریم
درسنامه حفظ موضوعی قرآن  -1

 )عبادات(،کریم

 

 

   منبع درسی: -ب

 قرآن كریم -7

 .7935، حسین تقی پور، تهران، انتشارا  تالو ،سطح یك( مكری)درسنامه حفظ موضوعی قرآن  -2

 .7934، تهران، انتشارا  تالو ،افتخاریانسین (، حعبادا درسنامه حفظ موضوعی قرآن ) -9

 

 
 

 

 

 

 

 سرفصل آموزشی و ریز محتوا -الف 
 

 منبع عناوی  زیرمجموعه  موضوع اصلي درس جلسه

 بهداشت كودكان 1-5

های شای  در مراكز بیماری -بهداشت فردی -كلیا  بهداشت برای كودكان

 حادیث بهداشتیمجوعه ای ازا - های اولیهكمك –تغذیه  -آموزشی

  

 جزوه بهداشت کودکاان، 

 سازمان دارالقران الکریم

 

   منبع درسی: -ب

 سازمان دارالقران الكریم جزوه بهداشت كودكان،

 

 «حفظ سور و آیات منتخب»درس بندي جدول بودجه

 «بهداشت كودكان»درس بندي جدول بودجه
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رو  تمدریس   »بما انتخماب دو موضموع    طی دوره ،توانند به صور  داوطلبانه و اختیاریمی فراگیرانهر یك از 

جمزوه تحقیقمی خمود را تهیمه،     ، مدرّسمان دوره  و با استفاده از مشاوره« انهای دینی در پیش دبستقرآن و آموزه

 تدوین و اراته نمایند.

 25/0) یزان به مآموز  قرآن پیش دبستانی، شایان ذكر است اراته جزوه تحقیقی پس از بررسی مدرّس رو  

 داشت. رو  تدریس تاثیر خواهدپایانی امتیاز مثبت( در آزمون  2تا حداكثر 

 :ن ذكر استشایا

برداری از دیگمر آثمار و نیمز    و از نسخهتهیه شده  « A4» صفحه 1تا  5درحدود بایست میاین تحقیق  حجم -7

 نشده، خودداری شود. ییدأاراته موضوعا  ت

الكریم استان مبنی بر ارز  ویمژه تحقیمق صمور     شایسته است در صور  تأیید مسئول محترم دارالقرآن -2

آموز  و پژوهش به سمازمان   معاونتبرداری های از رونوشت آن جهت نگهداری و بهران، نسخهگرفته توسط فراگیر

 دارالقرآن الكریم ارسال گردد.  
 

 تحقیقی  ةمعیارهای سنجش جزو ◙

 تهیه شده. تحقیقعلمی، مستند و تخصصی بودن  -7

 .و كاربردی بودن تحقیق به روز -2

 .یكتابت روان و عاری بودن متن از اغالط ویرایش  -9

 .تحقیقهای نموداری و آموزشی مرتبط با موضوع دارابودن جداول و فرم  -4

 .بندیهاو فهرست بندی محتوا و رعایت پارگراف آرایی مناسببندی و صفحهفصل -5

 سرفصل. مطالب ومحورهای هر، رعایت ترتیب در اراته موضوعا   -6

 موجز مطالب. تمركزبخشی و تبیین دقیق و  -1

 ه.شد حطالب مطرگیری مبندی ونتیجهجم   -8

 

 
 

 

 تحقيق علمي ةجزو
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 آزمونهای پایان دوره به دو صور  كتبی و شفاهی به شرح ذیل برگزار می گردد:

  :(تشریحي – چهارگزینه اي)  :كتبيالف( آزمون 
 مبانی نظری آموز  مفاهیم دینی و پرسمان -7

 روانشناسی و تربیتی و رشد كودك  -2

 سبك زندگی قرآنی    -9

 بهداشت كودك -4

  عملي: – شفاهي (ب

  و  تدریس، فنون كالسداری و مهار  های مربی كودكر -5

 حفظ سور  و آیا  منتخب  -6

 آزمون کتبی نكات مهم در خصوص سواالت : 

 معاونمت بایست از بانك سئواال  ارسال شده از سموی  میانی مایمای پمهونماال  كتبی آزممؤس تمامی -7

رآن الكریم استان )از جهت سمطح  آموز  و پژوهش استخراج شده و پس از بررسی و تأیید مسئول دارالق

 های برگزار شده قبل( نسبت به برگزاری آزمون مربوطه اقدام گردد.اال  با دورهكراری بودن سؤو عدم ت

آمموز  و پمژوهش ارسمال     معاونتهای كتبی نموده و به هایی كه اقدام به طراحی سواال  آزموناستان  -2

 االنه در نظر گرفته خواهد شد. نمایند، امتیاز مثبت برای آنان در ارزشیابی س

همای  و تشریحی در نظر گرفته شمده اسمت و جهمت آزممون     چهارگزینه ایدر هر یك از دروس، سواال   -9

و تشریحی كه جمم  نممره آن    چهارگزینه ایبه صور   بایست از هر دو قسمت سوال طرح گرددپایانی می

 ( خواد بود.20)

 ر معلم دوره جهت بازبینی نهایی قرار داده شود.الزم است پیش از تكثیر، سواال  در اختیا -4
 

 روش تدریس آزمون نكات مهم در خصوص : 
 

  شد. خواهدگرفتهبه صور  عملی در پایان دوره، یك آزمون رو  تدریس فراگیران از هریك از 

بما   ممرور، دقیقمه   70شود تما وی پمس از   تعیین می فراگیربرای  مربوطهس ویكی از موضوعا  در برای این آزمون،

درس هر تفهیم موضوع  به تدریس آن بپردازد. به هر شخص برای توضیح وشده ، های آموز  دادهاستفاده از رو 

 شد. خواهد دقیقه مهلت تدریس داده 20تا  75محوله، حدوداً 

 «5ارهفرم شـم  »فرمطبق  باید  « رو  تدریس، فنون كالسداری و مهار  های مربی كودك »آزمون درامتیازدهی 

 صور  پذیرد.

 پایاني هايآزمون
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 تذكرات مهم :    ◙

در درس مربوطمه   د،مباشنم  ب ننمموده مده در هریمك از دروس را كسم  من شماب تعییمنص افرادی كه حد -7

 بود. تجدید خواهند

دوره حامور در   از ادامه  ؛باشندداشته «غیبت غیرموجه» یجلسه درس 9بیش از  افرادی كه در طول دوره -2

  شوند.میمحروم 

های پایانی برای هر یمك از متعلممین كارناممه    استان موظف است پس از برگزاری آزمون اداره امور قرآنی  -9

 جهت اطالع ایشان صادر نماید.  «7شمارهفرم »یانی مطابق پا

آوری، جمعبندی و ارسال فرم ها، نسبت به جم  ت اصالح طرحبا توجه به ارزشیابی ساالنه و همچنین جه -4

 اهتمام الزم صور  پذیرد. «6شماره فرم» متعلمین در هر دوره از  نظر سنجی  )جمعبندی شده(

ف
دی
ر

 

 عنوان درس

 مشخصات آزمون

 نوع آزمون
حد 

 نصاب

ضریب 

 اهميت

 2 72 كتبی مبانی نظری آموز  مفاهیم دینی و پرسمان كودك 1

 2 72 كتبی روانشناسی تربیتی و رشد كودك 2

 4 74 عملی رو  تدریس، فنون كالسداری و مهار  های مربی كودك 3

 7 72 كتبی ی قرآنیسبك زندگ 4

 2 74 شفاهی حفظ سور  و آیا  منتخب  5

 7 72 كتبی بهداشت كودك 6

 هاي پایانيحد نصاب نمرات قبولي آزموننوع آزمون و  
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 : اجرا مراحل وچرخه  ◙
 ریزی اجرایی طرح در استان .سازماندهی و برنامه -7

 ركت در دوره.نام از داوطلبان و احراز شرایط ش ثبت و  تبلیغا  -2

 هماهنگی با مدرسان دوره   -9

 ،شدگانو مشخص شدن اسامی قبول پایان دورهاخذ آزمون  -4

آموز  و پمژوهش )جهمت دریافمت شناسمه ومجموز برگمزاری        معاونتبه اطالعا  دوره مدارك وارسال  -5

 شامل:دوره(

  1ه فرم شمار»های ورودی مطابق اطالعا  ثبت نام شوندگان ،همراه با نتایج آزمونفرم » 

 2فرم شماره » مطابق دورهنامه مدرّسان معرفی و جدول برنامه آموزشی» 

  تمام رخ، رنگی، زمینه سفید، با كیفیت مطلوب، تمیز، و با رعایت كامل شئونا   9× 4عكس عددیك(

 اسالمی(

  از پیش تعیین شده پس از دریافت مجوز برگزاری. برنامه آموزشیبرگزاری دوره طبق جدول  -6

 با ممتحنین مجاز، حداقل یكماه قبل از شروع امتحانا  پایان دوره.هماهنگی  -1

   .ان دورهمایمای پمه ونمزاری آزممرگمب -8

ساعته كارآموزی قبمول   40مدارك پایان دوره جهت صدور گواهینامه آموزشی  پس از اتمام دوره  ارسال  -3

 شدگان شامل:

  3شماره  »كودكان با قرآن مطابق  مربی آشنایی و اُنسدوره تربیت اطالعا  آزمون پایانی فرم» 

 4شماره  »شدگان مطابق ی مشخصا  فردی و نمرا  پایانی قبولفایل اكسل تكمیل شده» 

  سمازمان   آمموز  و پمژوهش   معاونمت بمه  هما  شدگان پس از اتمام آزمونقبول 9× 4قطعه عكسیك

 .دارالقرآن الكریم 

 نظار  بر حسن اجرای دوره از شروع تا اتمام آن. -70

 حساب نهایی.اتمام دوره جهت تسویه ها پس ازیگانی و نگهداری اسناد هزینهبا -77

 .شدگانهای رسمی در پایان دوره به قبولاعالم نتایج و اعطای گواهینامه -72
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 :تذکرات مهم  ◙

ضمن هماهنگی با مدرّسمان منتخمب بمرای    « قبل از شروع كالسها»استان موظف است  اداره امور قرآنی -7

لف دوره، اوالً آنان را از سرفصلهای دروس مطل  سمازد و ثانیماً بمه هریمك از ایشمان      تدریس دروس مخت

 بندی درس مربوطه و جدول زمانی دوره را اراته نماید.ای ازجدول بودجهنمونه

با توجه به شـرایط بيـان شـده    شده استاني ن باسابقه و شناختهاولویت در تدریس با استادان و مدرّسا

 بوده و سابقه مفيد ای  امر را نيز دارا باشند.هاي مدرس(يبراي هر درس )ویژگ

 استفاده از مدرّسان باید با توجه به موضوع درس انجام شود. -2

نباشد، صدور گواهینامه از سموی ایمن    9های ذكر شده در بند در صورتی كه عكس ارسالی مطابق ویژگی -9

 سازمان امكان پذیر نخواهد بود. 

های ورودی و پایانی و سایر مدارك مورد نیاز صرفاً از طریق فاای عم از فرماست  تمامی مدارك اضروری -4

ارسمال گردیمده و از هرگونمه ارسمال       amoozesh.telavat@gmail.comمجازی به آدرس اینترنتمی:  

صور  فیزیكی از طریق پست اجتناب گردد. در غیر این صور  به مدارك ارسمالی بمه صمور     مدارك به

 ترتیب اثری داده نخواهد شد.گونه فیزیكی هیچ

زمان ارسال مدارك پایانی از تاریخ صدور مجوز )دریافت شناسه( دوره با احتساب یمك مرحلمه آزممون     -5

ای پمس از  كمه ممدارك دوره  باشد. و در صمورتی سال میاصلی و یك مرحله آزمون تجدیدی حداكثر یك

 رتیب اثری داده نخواهد شد. سال از زمان صدور مجوز ارسال شود به هیچ عنوان به آن تیك

های تكمیل درخواست جهت اخذ شناسه یا مدارك پایان دوره، باید توأمان با ارسال فرم زمان ارسال نامه -6

 های ورودی یا پایانی از طریق ایمیل معاونت آموز  باشد. شده آزمون

محاسمبه و پرداخمت حمق    آیین نامه »مطابق  مفاد آخرین های خودگردان هزینه ثبت نام و برگزاری دوره -1

 ابالغی از سوی سازمان دارالقرآن الكریم محاسبه می شود.«  الزحمه فعالیت های قرآنی

 تدریس شوند. بندی اراته شده در طرح،های درسی مطابق با جداول بودجهكالستمامی ضروری است  -8

 

 

 آموزش و پژوهش معاونت

 الكریـمسازمـان دارالقرآن
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 ضـمــائـــم طــرح

 

 


