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کتاب کریم به دانش با هدف آموزش مفاهیم سوره« ها و دبستانسوره»های مجموعه  های جزء سی قرآن 
کتاب ها، سطح درک دانش آموزان و آموزان دبستانی نگاشته شده است. در تدوین محتوای این 

گرفته شده است تا مفایهم سوره فرزندانمان ها در زندگی اقتضادات سنی آنها از پایه اول تا ششم در نظر 
گرامی و  کتاب، معلمین  گردد. مخاطبین  جاری شود و باعث تربیت معنوی و اجتماعی و رشد آنان 

کودکان، مسئله آنهاست که آموزش قرآن و تربیت صحیح   .افرادی هستند 
کتاب ها ضمن توضیح مختصر سوره برای مخاطب بزرگسال، چگونگی آموزش مفاهیم سوره در هر در این 

گانههیک از پایه هایی متناسب با ها و فعالیتای بیان شده و بازیای اول تا ششم ابتدایی در فصل جدا
گردیده است. در فصل مربوط به هر پایه،  هدف تربیتی سوره برای انتقال آن هدف به دانش آموزان ارائه 

یابی نیز مطرح شده است  .پیشنهادهایی برای ارز
کتابکتاب دین و افتخار یاری، ششمین جلد از  که سعی میهای سورهمجموعه  کند ها و دبستان است 

کند  .معلمان و مربیان محترم را با شیوه آموزش مفاهیم سوره مبارکه نصر به دانش آموزان دبستانی آشنا 

 سالم بر آموزگاران مهربان و والدین دلسوز
کودکان این سرزمین نیز تالش می که عالوه بر رشد و سعادت خودتان، برای رشد و سعادت  کنید و شما 

 ها برای تربیت و آموزش فرزندانمان هستید. ها و برنامههمواره در جستجوی بهترین روش
که ناین عرصهدانیم، میزان موفقیت ما در همه می زندگی و  سبت به مبدأ، بستر، وابسته به شناختی است 

هر اندازه این شناخت با  اریم.دهای خود برای حرکت در این مسیر و نسبت به نیازها و توانعاقبت خود 
تر خواهد بود؛ زیرا حقیقت انطباق بیشتری داشته باشد، امید و انگیزه ما باالتر و سرعت رشد ما افزون

 حقیقت، زیبا و امیدبخش است؛ الحمد هلل رب العالمین.
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که خالق ما و خالق همه هستی، خداونددوارکننده امیچقدر  که نسبت به هر چیزی ایگانه است  ی است 
کسی مهربان کاری تواناست و از هر  ست که سرپرو چقدر باعث خوشحالی است تر است! علم دارد، بر هر 

گرامی ر! او چقدر ما نهایت استبینامحدود و که هیچ حّدی ندارد و و رشد دهنده ما، پروردگاری است  ا 
که  ت ! و چقدر بر ما مّن بهترین و برترین هدف ـ یعنی خودش ـ را به عنوان مقصد ما قرار داده استداشته 

که   ما نازل فرموده است!برای کتاب هدایت را به عنوان قرآن نهاده 
کتاب هدایت ما و برنامه کرده است؛ تنها با آن بهقرآن،  که خداوند برای زندگی ما تنظیم  حقایق  ای است 

کنیم و تنها به وسیله آن راه رسیدن به سعادت دائمی و همیشگی در دنیا و دنیا و آخرت دست پیدا می
که همواره در جستجوی بهترین روش کنیم.آخرت را پیدا می ها برای تربیت و آموزش ها و برنامهما 

که  بخش بیت صحیح و آموزش سعادتقرآن، بهترین و تنها برنامه برای ترفرزندانمان هستیم، باید بدانیم 
 فرزندان ماست.

کودکان به عرصه تعلیم تربیت مجموعه قصد دارد، سورهاین  های قرآن را مستقیمًا به عنوان معلم و مربی 
که دعوت نماید. سوره گر انسان افتخار های با عظمتی  گردی در محضر یکی از آنها ا کند، به  راشا نیز پیدا 

 .یابدمیهدایت و سعادت جاودان دست 
کلی این برنامه، میبرای آشنایی با تعاریف و شیوه کتاب های  را « معرفی طرح فهم قرآن در دبستان»توانید 

کتاب کدام از ها مطالعه بفرمایید. برای مرور آموزهاز همین مجموعه  که در این سوره 38های تربیتی هر  ای 
ها در اهداف تربیتی سوره»توانید به جلد دیگر این مجموعه با عنوان ر محضرشان هستیم نیز میطرح د

 مراجعه فرمایید.« فهم قرآن دبستان
کتاب به محضر سوره مبارکه  آموزان رویم و با چگونگی دعوت این سوره به زندگی دانشمی «نصر»در این 

کدام از شش پایه مقطع ابتدایی آشنا می  شویم.در هر 
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که  «ها و دبستانسوره» جلدی 40مجموعه کتاب حاضر جلد ششم از  در مجمع مدارس دانشجویی است 
1دانشگاه تهران السالمعلیهمقرآن و عترت  کتابتولید می  مجموعه پژوهش و تدوین در ادامه  هاشود. این 

کتاب و  «هیو تزک میسند تعل»کتاب  و منظومه رشدهای کتاب فهم قرآن در »بر اساس مبانی تدوین شده در 
2«دبستان و دبیرستان کنار هیئت تألیف، مدرسه دانشجویی تزکیه و تعلیم شده است. تألیف  3در  ، متوّلی 

کتاب  ها است.تولید و پشتیبانی این 
کلیات و چهارچوبدو جلد  ،از این مجموعه بقیه و  ؛دپردازمی« فهم قرآن در دبستان»های طرح به معرفی 

مورد  ،مقطع ابتداییاول تا ششم های آموزان پایهبه دانشرا های آموزش یک سوره شیوهها، هر جلد کتاب
های جزء سی به ترتیب از انتها تا ها به سوره؛ جلد اول به سوره مبارکه حمد و سایر جلددهدمیبررسی قرار 

کتاب با ارائه محتوای آموزشی متناسب با سن مخاطب، آموزش سوره. ابتدا اختصاص دارد ها را برای هر 
4«فهم قرآن»وبگاه عالوه کند؛ بهمربی محترم تسهیل می نیز به لحاظ علمی و محتوایی، مربیان محترم را در  

  نماید.آموزان پشتیبانی میها به دانشآموزش سوره
 :متشکل از افراد زیر است« و دبستانها سوره»هایکتابمجموعه هیئت تألیف 

کتابساختار و و طراح  «فهم قرآن»پرداز طرح پژوهشگر و نظریه ؛احمدرضا اخوت  هامحتوای اصلی 
کارشناس آموزش دانش گروه طراحی فعالیتآموزان ابتدائی و سرپرزهره سیفی؛   ست 

کارشناس تدبر در قرآن و متخصص هنر و ادبیات از منظر   قرآنکاظم رجبعلی؛ 
گردآوری و تدوین فعالیت  هامریم خدادادی؛ مسئول 

                                                           
 مراجعه فرمایید. ratSchool.irQuranEtتوانید به وبگاه این مجمع به نشانی دانشگاه تهران می السالمهمیعلبرای آشنایی با مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت   1
 QuranAhlebayt.comبه نشانی  السالمهمیعلوت توانید به وبگاه انتشارات قرآن و اهل بیت نبهای این مجمع میهای منظومه رشد و سایر کتاببرای آشنایی با کتاب  2

 مراجعه فرمایید.
است که در حوزه تعلیم و تربیت از منظر قرآن فعالیت  السالمعلیهمهای تخصصی مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت مدرسه دانشجویی تزکیه و تعلیم، یکی از بخش  3

 توانید به صفحه آن در وبگاه مجمع مدارس مراجعه فرمایید.های این مدرسه دانشجویی میبرای آشنایی با فعالیت کند.می
 است. FahmeGhoran.irنشانی وبگاه فهم قرآن،   4
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گروه تولید محتوا  مولود زکیان؛ سرپرست 
کتاب گروه ، ویراستاررضا دژبخش؛ نویسنده متن   و مسئول هماهنگی 

گروه همچنین افراد زیر   :رندبه عهده داها را کتابپشتیبانی مسئولیت 
 مهرنوش فالح؛ مسئول محتوایی وبگاه فهم قرآن

گلزار؛ مسئول فنی وبگاه فهم قرآن  مریم 
کتاب های مختلف تولید محتوا و پشتیبانی، دیگری نیز در بخشافراد ها در فرایند تولید هر جلد از این 

 مشارکت دارند:
یابی و  جعفریزدیدر بخش شعر، خانم رخساره فائزه زرافشان  خانم  ...در بخش ارز

  خاضعانه سپاسگزاریم. همه بزرگواراناز 
 

کتابامید کنها واریم این  کمک  ارد زندگی د تا قرآن را ونبتوانند به شما آموزگاران، مربیان و اولیای محترم 
ه خود و فرزندان این سرزمین نمایید. صمیمانه منتظر دریافت نظرات سازنده شما در این باره هستیم؛ وبگا

در  sooreha_dabestan@شناسه  همچنینو  dabestan.fahmeghoran.irدبستان به نشانی فهم قرآن 
 .خواهد بود و شما رسان بله، پل ارتباطی ماپیام
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