
 الگوی آموزشی قرآن کریم
                       

       

 

 

 

 :نویسندگان

 مژده علیزاده

 )مدرس دانشگاه(

 دکتر سید حمید رضا علوی

 باهنر( هیئت علمی دانشگاه شهید )عضو 

 

 

 

 

 

 

 
 انتشارات آوای نور

 1397-تهران



 

 

 

 

 

 

 

  

  علیزاده، مژده،  : سرشناسه

 الگوی آموزشی قرآن کريم/ نويسندگان مژده علیزاده، سیدحمیدرضا علوی. : عنوان و نام پديدآور 

 .1397 تهران : آوای نور،  : مشخصات نشر 

 .ص ۲۲۴  : مشخصات ظاهری 

 978-600-309-3۴6-1 : شابک 

 فیپا : وضعیت فهرست نويسی 

 .کتابنامه  : يادداشت 

 های قرآنی جنبه --پرورش  اسالم و آموزش و : موضوع 

 Islamic education -- Qur'anic teaching : موضوع 

 های قرآنی جنبه --معلمان : موضوع 

 teachers -- Qur'anic teaching : موضوع 

  - 13۴0 ا،  درض ی م ، سیدح وی ل ع : شناسه افزوده 

 Alavi,Hamid Reza : شناسه افزوده 

 81397 78۴عآ/ BP10۴  : رده بندی کنگره 

 ۲97/1۵9 : رده بندی ديويی 

 ۵109۵1۵  : شماره کتابشناسی ملی 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 فروردين، خیابان شهید وحید نظری،  1۲تهران، میدان انقالب، خیابان

 66۴8088۲/ دورنگار:  669673۵۵و  6، طبقه دوم تلفن: 99پالك

 آموزشی قرآن کریمالگوی 

 دکتر سید حمید رضا علوی - مژده علیزاده لیف:أت

 انتشارات آوای نور ناشر:

 منیرالسادات حسینیآرا: صفحه

 1397: اول چاپ

 نسخه ۵00: شمارگان

 978-600-309-3۴6-1: شابك

 تومان 19000قیمت                                       کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است

  



 تقدیم به تمامی پویندگان طریق دانش و معرفت

 در راستای وصول به مقام واالی کمال و انسانیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 فهرست مطالب

 

 9 ................................................................................................................................... شگفتاریپ

 .Error! Bookmark not defined .. كریم قرآن منظر از آموزشی اهداف یبررس: اول فصل

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ مقدمه

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. هدف تعريف

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... يیغا هدف. 1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................... اهلل الی قرب

 .Error! Bookmark not defined ............................................................یکل اهداف. 2

 .Error! Bookmark not defined ............................ ها آلودگی از نفس پاکسازی و نفس تزکیه

 .Error! Bookmark not defined ....................................... آگاه و       رب انی عالمانی آوردن بار به

 !Errorيیجو قتیحق و پژوهش نمودن، سؤال ورزی، انديشه سمت به متعلمان دادن سوق

Bookmark not defined. 
 در حیصرح  یقضراوت  و نقرد  همرراه  به يكديگر از مسائل تفكیك و تحلیل تشخیص، توانايی ايجاد

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................. متعلمان

 .Error! Bookmark not defined ... گمان و    ظن  از دوری و يقین سمت به متعلمان دادن سوق

 Error! Bookmarkیگروه انسجام و یهمبستگ وحدت،        ات حاد، سمت به متعلمان دادن سوق

not defined. 
 !Errorآن از صحیح برداری بهره و طبیعت بر حاکم قوانین و هدفداری انسجام، نظم، شناخت

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ................................... نوآور و      خل اق متعلمانی آوردن بار به

 Error! Bookmark not ...... كریم از منظر قرآن آموزشی محتواي انتخاب چگونگی: دوم فصل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined .............................. باشد؟ بايد چگونه و چیست محتوا



 .Error! Bookmark not defined . ميکر قرآن منظر از یآموزش یمحتوا انتخاب یارهایمع

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ محتوا کنندگیهدايت. 1

 .Error! Bookmark not defined ........ مستقیم صراط و متعال پروردگار سمت به دهنده سوق

 .Error! Bookmark not defined .............................................. محتوا برانگیزی      تدب ر. 2

 .Error! Bookmark not defined ................................................ الهی صفات و اسماء در تفكر

 .Error! Bookmark not defined .........................................................................خود در تفكر

 Error! Bookmark(ديگر زنده موجودات و طبیعت در تفكر از اعم) آفرينش جهان در تفكر

not defined. 
 .Error! Bookmark not defined .......................................................................تاريخ در تفكر

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... (متفكرانه) کردن سؤال

 .Error! Bookmark not defined ............................................ محتوا پروری        خل اقیت. 3

 !Error(عمل و شهياند ان،یب در یآزاد از اعم) خود حیصح ریمس در انسان یآزاد به توجه

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined .......................................................... عقل و حواس پرورش

 Error! Bookmark not(ديگران از کورکورانه تبعیت عدم) راکد ذهنی الگوهای از پرهیز

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ......................................................... عملی و فكری استقالل

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... (سازنده) انتقادی تفكر

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... ديد وسعت افزايش

 .Error! Bookmark not defined ................................... (      تخی الت توسعه) ذهنی سازی تصوير

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... عمیق بینش و بصیرت

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... شهامت و آموزی جرأت

 .Error! Bookmark not defined ............................................. محتوا بخشی انگیزش. 4

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... متن در يكنواختی عدم

 .Error! Bookmark not defined ...... عارفانه و معنوی نگاهی با علمی بديع و نو مسائل بیان



 .Error! Bookmark not defined ........................انسان وجودی مختلف ابعاد به توجه. 5

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ جسمانی بعد به توجه

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. عقالنی بعد به توجه

 .Error! Bookmark not defined ...............................................................عاطفی دبع به توجه

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... اجتماعی بعد به توجه

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. اخالقی بعد به توجه

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... معنوی بعد به توجه

 .Error! Bookmark not defined ........ محتوا در مخاطب      فع ال مشارکت و سازی      فع ال. 6

 .Error! Bookmark not defined ...................................... عقلی حیطه در مخاطب سازی     فع ال

 .Error! Bookmark not defined ........................................... عمل حیطه در سازی     فع ال

 .Error! Bookmark not defined .. متعلمان یازهاین به توجه و زندگی در محتوا کاربرد.7

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... خودآموزی. 8

 .Error! Bookmark not defined .. كریم قرآن منظر از آموزشی هاي روش بررسی: سوم فصل

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ مقدمه

 .Error! Bookmark not defined ..............................................................روش تعريف

 .Error! Bookmark not defined ......................................... مستقیم یآموزش های روش

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... پاسخ و پرسش روش

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... سخنرانی روش

 .Error! Bookmark not defined ............................................. یرمستقیمغ آموزشی های روش

 Error! Bookmark not . كریم قرآن منظر از آموزشی ارزشیابی چگونگی بررسی: چهارم فصل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ مقدمه

 .Error! Bookmark not defined ...................................... آن ت  ی اهم و ارزشیابی تعريف

 .Error! Bookmark not defined ...................................... کننده ارزياب با مرتبط نكات



 Error! Bookmarkشايسته ارزشیابی يك انجام جهت الهی تقوای داشتن و نمودن نفس تزکیه. 1

not defined. 
 !Errorارزيابی در عناد و لجاجت خودمحوری،       تعص ب، غضب، غرور، کبر، از دوری. 2

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ..............کريم قرآن منظر از صحیح ارزشیابی معیارهای

 مرادی  معیارهرای  گونره  هرر  از دوری و معنروی  معیارهرای  اسراس  برر  ارزشیابی نهادن بنیان. 1

 .Error! Bookmark not defined ...................................... (باشد حق جهت در بايد ارزشیابی)

 .Error! Bookmark not defined ........................................... ارزشیابی در عدالت برقراری. 2

 !Errorارزيابی در نگری سطحی و ظاهربینی از دوری و افراد واقعی های شايستگی به توجه. 3

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ............................... ارزشیابی در ديد افق نمودن تر وسیع. 4

 .Error! Bookmark not defined ............................................ ارزشیابی در داشتن صداقت. 5

 .Error! Bookmark not defined .................................ارزشیابی بودن منطقی و بودن دقیق. 6

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... ارزشیابی خود

 Error! Bookmark not ....... كریم ر قرآنظاز من دهنده آموزش هاي ویژگی بررسی: پنجم فصل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ مقدمه

 .Error! Bookmark not defined ............................................... آن ت  ی اهم و معلم نقش

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ نفس تزکیه. 1

 .Error! Bookmark not defined ... آن بر حاکم قوانین و پیوستگی و نظم و جهان شناخت. 2

 .Error! Bookmark not defined .................................. انسان های ويژگی و انسان شناخت. 3

 .Error! Bookmark not defined ..................... (خدا شناخت بهتر حصول راه) خودشناسی. 4

 Error! Bookmark not(الهی رنگ گرفتن) خود در الهی صفات و ها ويژگی از برخی ايجاد. 5

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ................................. تربیت و تعلیم عرصه در نهادن قدم. 6

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................منابع



 



     پیشگفتار
بشر در همه اکناف عالم هسرتی اسرت.    کتاب هدايت و رستگاریترين  و عظیمترين  قرآن کريم عالی

انسان به خداونرد و کمرال نهرايی    نیل در تر  و راهی نزديكها  تمامی فضیلتی  قرآن کريم سرچشمه
منبع الهی در امر خطیر تعلیم و تربیت است که ترين  و موثقترين  است. قرآن کريم عالی ترين، جامع

به خرود جلرب   شديدا  خطیری امروزه توجه دشمنان خط اسالمی راهای  به دلیل داشتن چنین نقش
محجور سراختن   هر چه بیشتر ش خود را درکه دشمنان مسلمانان تمامی تالای  نموده است. به گونه

و از صحنه خارج ساختن اين کتاب عظیم الهی به کار گرفته اند. قرآن کرريم بررای آنهرا بره منزلره      
دانند که تنها از طريرق   می به اهداف و مقاصد شومشان است، زيرا آنها به خوبی نیلمانعی بزرگ در 

تواننرد برا محرور قررار دادن سرلطه       می است که مقدس و متعالیهای  از میان برداشتن چنین ارزش
جوامرع مسرلمان و بره تراراج      ایهاهاستكباری خود بر مراکز آموزشی و از جمله مدارس و دانشگ

عظریم آنهرا احاطره يافتره و     هرای   کشور و سرمايه بر ويانوزان و دانشجبردن ذهن و فكر دانش آم
 سریطره خرود در آورنرد. بنرابراين چگونره      استقالل فرهنگی آنها را از آنان گرفته و تحت قدرت و

منبع وحی الهی غفلت نمود و مخصوصا که در  چنینتوان در امر خطیری چون تعلیم و تربیت از  می
امرروز در جامعره    توان گفت می گشته است. لذاتر  ت  ی اهم زمان حال اين نیاز به مراتب شديدتر و با

عیارهای ديرن الهری و اهرداف واای انسرانی     مسلمانان نیاز شديدی به آموزشی که در چارچوب م
مهم نظرام آموزشری موفرق را    کتاب حاضر با نظر داشتن به اين  است. از اين رو ،شكل گرفته باشد

متعلمانش تغییرات اساسری ايجراد    در افكار، اذهان و اعمالهايش  داند که بتواند با آموزه می نظامی
اصرلی نظرام   هرای   و شرالوده هرا                                                                کند و از آنها عالمانی رب انی و وارسته بسازد. پس ازم است بنیان

و برترين سرند تعلریم و تربیرت اسرالمی و     ترين  آموزشی خود را در تمامی عناصرش بر پايه اصیل
نظرام  تمامی عناصر و اجرزای متشركله    ودنن نم               گذارد و با مزي يم گنجینه وحی الهی يعنی قرآن کر

بیگانگران بره سررزمین مسرلمانان و از جملره      های  آموزشی به رنگ و جالی الهی از هجوم انديشه
قرآنری  هرای   آمروزه  کره  باشدت می          حائز اهمی ذکر اين نكته نیز  . البتهوابستگی فرهنگی رها ساخت

-و تنها مختص جوامرع خاصری نمری    باشد می جهان در اقصی نقاط وبشری مختص تمامی جوامع 

و از ايرن رو   ت را در خود جای داده است     بشري  یجهان برنامه تعلیم و تربیتد. زيرا قرآن کريم نباش
 در آموزشی که برگرفته از قرآن کرريم باشرد   .استها  ق به تمامی انسان     متعل قرآنی نیز های  آموزش

يك قداست و پاکی خاص درونی و الهی نهفته است که به دلیل همرین قداسرت دارای تيثیرگرذاری    



به سرمت اهرداف عرالی    تر  تواند آنها را سريع می گردد و می در متعلماننیز علمی و معنوی بیشتری 
   برساند.

نظام آموزشی از شش عنصر اصلی تشركیل شرده اسرت، ايرن شرش عنصرر       ازم به ذکر است 
بی، آموزش دهنده و آموزش گیرنرده کره هرر    آموزشی، ارزشیاهای  ، محتوا، روشتند از اهدافعبار

به پنج عنصر اول  مباحث کتاب حاضريك در تعلیم و تربیت اسالمی از جايگاهی واا برخوردارند. 
اسرت. ايرن   به بررسی اهداف آموزشی از منظر قرآن کريم پرداخته شده  فصل اول در پرداخته است.

 مورد بررسی قرار گرفته اند.  اهداف کلی و اهداف در دو بخش هدف غايی
ای آموزشی از منظر قرآن کرريم پرداختره شرده    به بررسی معیارهای انتخاب محتو در فصل دوم

کتب آموزشری از منظرر    درنیز آنها ق به کارگیری یارها طرياست. ضمن اينكه در بیان هر يك از مع
 ر گرفته است. قرآن کريم مورد بررسی قرا

ها  آموزشی از منظر قرآن کريم پرداخته شده است. اين روشهای  به بررسی روشفصل سوم در 
کره هرر يرك بره     آموزشی غیرمسرتقیم  های  آموزشی مستقیم و روشهای  در دو تقسیم بندی روش

 .اندگرفته مورد بررسی قرارگردند  می تقسیم اجزايی
ارزشیابی آموزشی از منظر قرآن کرريم پرداختره   های  مالکترين  مهم به بررسی در فصل چهارم

 شده است.  
 .  منظر قرآن کريم پرداخته شده است آموزش دهنده ازهای  به بررسی ويژگی در فصل پنجم
کره در  پروردگار عظریم الشرين    حضرت باری تعالیسپاس بی کران خود را به درگاه در نهايت 

ايرن   را به نويسرندگان  ارزشمندی کارتوفیق چنین  عطوفتش لطف و مهربانی و سايه نگاه سرشار از
  .داريم می ، تقديممرحمت فرمودکتاب 

 


