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  باسمه تعالی
  مقدمه

 میکشـور و ترسـ   انیـ در جمع قرآن يمقام معظم رهبر شاتیپس از فرما ژهیبه و »حفظ قرآن«توجه به موضوع خدا را شاکریم که 
عمـوم عالقمنـدان بـه     یکشـور و حتـ   یو قرآنـ  یفرهنگـ  انیمتول ياز سو ی، با توجه مضاعف»حافظ ونیلیاز ده م يبرخوردار«افق 

 داتیـ مقـدمات و تمه  یتمام ینیب شیجانبه و پ ههم شیجامع و نظارت و پا يزیبرنامه ر کیرود با  یم دیقرآن روبرو شده و ام
 نیجامعـه را عطـرآگ   يفضـا  شتریهرچه ب م،یو انوار درخشان قرآن کر ابدیتحقق  رانیا یدر جامعه اسالم يافق به زود نیالزم، ا

به عنوان ابزاري جهت تسهیل و تسریع در حفظ  قرآن کریم  30راستاي توسعه و ترویج حفظ جزء در  زی. مجموعه حاضر ندینما
مخصوصا مجریان طرح حفظ جـزء سـی قـرار میگیـرد. در ایـن       در دسترس عموم عالقمندان به حفظ قرآنم جزء سی قرآن کری

براي حافظان، الگـوي تـدریس، معماهـاي قرآنـی، اشـعار      مجموعه، آثار و برکات حفظ، شیوه هاي دعوت به حفظ، نکات مهم 
 قرآنی، داستان هاي قرآنی و... درج شده است.

امـا بـه جهـت     سـت، یو اشـکال ن  رادیـ از ا یخـال  _ گـر ید یهر دستاورد انسـان  مانند مجموعه نیشک مطالب مطرح شده در ا یب
و قابـل اسـتفاده اسـت و بـه      دیـ عموم عالقمندان به حفظ، مف ییراهنما يبرا ازیحال در بر داشتن نکات مورد ن نیاختصار و در ع

ر تسهیل و فراگیر کردن حفظ جزء سی قرآن کریم موثر باشد. امید است بتـوانیم  د یفضل خدا، خواهد توانست تا حد قابل قبول
با مساعدت اساتید، معلمان، مربیان و اولیاي عزیز، شاهد فراگیري نهضت حفظ جزء سی قرآن کریم در سـطح جامعـه خصوصـا    

  بین دانش آموزان و فرهنگیان عزیز میهن مان باشیم.
 

 

 اهداف حفظ قرآن:
  قرآن ضامن رشد جامعه و زمینه سازعمل به قرآنترویج حفظ 

  تربیت حافظ مقدمه انس با قرآن و تحقق حیات طیبه
  ترویج حفظ قرآن در کودکی زمینه ساز تعمیم حفظ و تدبر در قرآن

  حفظ قرآن  عامل تقویت تدبر در قرآن
 

روایات به توجه با قرآن حفظ برکات و آثار  
          نجات از تنهایی  
 آرامش روحی          
 ءدریافات پاداش انبیا                   
        تقویت حافظه  
      کسب باالترین درجات بهشت  
  همنشینی با فرشتگان 

ش و عفو بخش؛ پرهیز از گفتار بدون عمل؛ صداقت در گفتار وکردار؛ اخالص نیت در دعوت:گران قرآنی هاي دعوت ویژگی
.حسن خلق؛پرهیز از قضاوت عجوالنه؛ لطافت در گفتار ظرافت و؛ رعایت حال مخاطب؛ گذشت

 ءدریافات پاداش انبیا  

 پذیرفته شدن شفاعت 

 درشمار بزرگان امت جاي گرفتن 

 آبادي قلب  
 ایمنی از عذاب الهی 

            مشمول آمرزش الهی قرار گرفتن
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 2               رهبري معظم مقام      داریم کم قرآن حافظ ما است قرآن حفظ بدارد ارزانی ما به را قرآن در تدبر  تواند می که چیزهایی از یکی
 

  طرح یک سوال
 شود؟ قرآن حافظ تواند می است معمولی استعداد و هوش داراي که کسی آیا
 اسـتعداد  و حافظه کار این که این یا قرآن برآیند حفظ عهده از قادرند باشند می متوسط و معمولی استعداد و هوش داراي که افرادي آیا

   نیست؟ راه مقصود آن به را کسی هر و یطلبد م را اي العاده فوق
 پاسخ استاد شهریار:

 :زیرا شوند، قرآن وحافظ یابند دست مهم این به توانست خواهند دارند قرار استعداد و حافظه نظر از معمولی شرایط در که افرادي تمامی

 آنـان  اتفاق به قریب اکثریت که هستیم، بیشماري حافظین شاهد اسالم جهان دیگر نقاط در چه و عزیزمان اسالمی کشور داخل در چه ما
 امکان میگوییم لذا دارم، آشنایی ازآنها بسیاري با خود من و نیستند ق العاده فو افرادي نظر این از و میباشند متوسط حافظه و هوش داراي
 .دارد وجود معمولی فرد هر براي قرآن نمودن حفظ

 لـه  حفظـه  قلۀ و منه بمشقۀ یحفظه و القرآن یعالج الذي ان (گردیده وارد مضمون بدین روایتی والسالم الصاله علیه صادق امام از همچنین
 مضاعف مینمایداجرش حفظ را قرآن مشقت با و است ضعیف هاش حافظ و افتد می زحمت به قرآن کردن حفظ براي که کسی ):اجران
 .است

 و میباشـند  حفـظ قـرآن   به قادر افراد همه حافظه، نیروي قدرت میزان نظر از نها انسا تفاوت علیرغم که معناست این ندهنده نشا مطلب این
 در و گردد نائل قرآن حفظ به به دیگران نسبت بیشتري مشقت و زحمت تحمل با تواند می نیز دارد تري ضعیف نسبتًا حافظه که کسی آن

 .است مضاعف میشود، داده او به که هم پاداشی نتیجه
  

  دانش آموزان را  سمت و سوي انس بیشتر با قرآن جذب نماییم:
 تنها نه قرآن هايکالس در معلمان و است خوش صداي کرد، ایجاد توانمی قرآن با آموزاندانش انس براي که قرآنی هايجاذبه از یکی
 میـان  در قـرآن  بـا  بیشـتري  انس طریق این از تا کنند تالوت زیبا و خوش صداي با را قرآن که کنند مجاب نیز را آموزاندانش بلکه خود

 .شود ایجاد آموزاندانش

:  اسـت  آموزان دانش جذب و قرآن تدریس در موفقیت براي دیگر روشی عملی حالت به نظري حالت از قرآن هايکالس کردن خارج
 بـه  را آمـوزان دانـش  تـوانیم می مدارس سطح در قرآن با انس محافل برگزاري و عملی به نظري حالت از قرآن هايکالس کردن خارج با

 .کنیم جذب قرآن سمت

 جـذب  بـراي  ايزمینـه  تـوان  مـی  را هاخانواده براي آموزشی جدید هايشیوه با قرآن هايکالس برگزاري و آموزاندانش اولیا از دعوت
 .برشمرد قرآن خوانیروان و روخوانی به آموزاندانش

 زمینـه  در نزدیـک  از آنان هاي پیشرفت دیدن با دبستان مدیر توسط جماعت نماز یا و صبحگاهی برنامه در آموزان دانش معرفی و تشویق
 .آموزان دانش توسط شده انجام هاي فعالیت ارائه و ، قرآنی

 و تکـرار  و – کودکانـه  تصویر و معنی – آیه صورت به قرآن از هایی درس و زندگی هاي مهارت عنوان به قرآنی هاي آموزه از استفاده
 .شان قرآنی دفتر در آنها نگهداري و آموزان دانش توسط آن، تصویر روي از عبارات توضیح و آنها تمرین

 بـراي  تسـهیالت  سـایر  ایجـاد  و نـامی  ثبـت  شـهریه  تخفیـف  ارائه و ورزشی، و فرهنگی آموزشی، مراکز ها، مدرسه در نام ثبت اولویت. 
 .شود می کریم قرآن به نوجوانان و کودکان گرایش و انگیزه باعث قرآن، به عالقمندان و قاریان حافظان،
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 خواهیم می که کنند درك ما رفتار و اخالق ي مشاهده با و بیاموزند ما از را آن با آشنایی راه در کوشش و قرآن به احترام باید کودکان
 از عمـال  را اسـالمی  رفتـار  و اخـالق  و مـردم  بـه  ،مهربـانی  خدا ، محبت ، قرآن به عالقه باید ها آن.  دارد دوست خدا که باشیم گونه آن

 .بیاموزند ها بزرگتر

 بـه  روز هـر  والـدین  حضـور  در خانه در درس آیات خواندن:  مانند کنیم تشویق کالس از خارج جذاب هاي فعالیت به را آموزان دانش
 مسـابقات  در شرکت ، قرآنی هاي پیام ي درباره ذوقی و هنري هاي فعالیت انجام ، خانه در آموزشی نوار کردن گوش ، دقیقه چند مدت

  .قرآنی مجالس در حضور و
 

  آموزان قرآن نام ثبت و جذب پیرامون نکاتی
 ؛کند معرفی آموزان دانش به صبحگاه مراسم در را طرح شخصا اصلی مسول عنوان به بار اولین براي بخواهید آموزشگاه مدیر از  
 ؛کنید نظرخواهی آنان از و کرده استفاده والدین به طرح معرفی جهت مربیان و اولیا انجمن جلسه فرصت از  
 همـه  در حفـظ  برنامـه  بودن وهماهنگ زمانبندي برنامه و طرح شروع خصوص در همکاران همه حضور با مدرسه شوراي جلسه در 

   دهید ارائه را خود پیشنهادات و کرده نظر تبادل و بحث ها پایه
 آنهـا  تجربیـات  از و کنیـد  تشریح را طرح اجراي نحوه و هدف و داده تریتب اي جلسه آنان حضور با و  شناسایی را قرآنی والدین 

  گیرید بهره
 نمایند مشارکت تر جدي صورت به تا کرده توزیع اولیا جلسه در را نام ثبت فرم است بهتر  
 دهید قرار آنان اختیار در و کرده آماده را محفوظات تثبیت و تکرار و مرور برنامه نیز منزل در والدین براي   
 آموزشـگاه  سـالن  یـا  و نمازخانـه  در محفوظـات  تکرار عمومی دوجلسه یا یک هفته هر در همکاران همه با آمده بعمل هماهنگی با 

   دهید ترتیب
 طـرح  از را آمـوزي  دانـش  پـس   متفاوت کیفیت و سرعت با البته دارند را قرآن حفظ تونایی آموزان دانش همه باشید داشته یاد به 

 ایجـاد  او در ابتدا آموز دانش ولی و مدیر و پرورشی مربی کمک با که  ندهد نشان خاصی عالقه اوایل در اینکه مگر نکنید حذف
   کنید شروع او با را حفظ سپس کرده انگیزه

 دانـش  ترتیـل  بـا  آشـنایی  و روانخوانی روخوانی سطوح در و   باشید داشته ویژه توجه آموزان دانش بندي سطح به نام  ثبت فرم در 
  کنید استفاده تر ضعیف آموزان دانش آموزش جهت  قرآنی متخصص و قوي آموزان دانش واز  کنید  شناسایی را آموزان

 همـاهنگی  بـا  و داریـد  کـه  فرصـتی  بر بنا کنند پیگیري را خود فرزند حفظ برنامه هم منزل در خواهند می که عالقمند اولیاي براي 
 مربیـان  از نداریـد  را آن وقـت  یـا  کـالس  ایـن  برگـزاري  توانایی خودتان اگر دهید تریتب را حفظ روش آموزشی کالسهاي مدیر

  . کنید استفاده متخصص
   نکته مهم:  

د کـه  آنقدر سـخت گیـري نکنیـ    ،از آنجا که رفتار مربی نشانگر شخصیت اوست طوري رفتار کنید که شاگردان احساس مسولیت کنند 
سالم و مثبت ایجاد رقابت بین دانش آموزان ،  تجربیات تدریس خود را در اختیار سایر مربیان قرار دهیدمجبور شوید آن را کاهش دهید؛ 

  نمایید.
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   رهگشاست بسیار حفظ مجري طرح نقش دریا معلم  آموزگار یک براي که اي  اولیه  اصول
       آموزان دانش روانی و روحی ویژگیهاي شناخت -3آموزگار انگیزه و عالقه میزان بودن باال -2  قرآنی اخالق دارابودن - 1

  اجمـالی  بـودن  آشـنا  -6 آموزش جلسه هر در شده مشخص پیش از و مدون برنامه یک داشتن -5 آموزش فضاي  نمودن جذاب -4
   قرآنی قصص حتی و معانی مفاهیم  با آموزگاران

  

  : حفظ آموزش جلسات شروع در
 کنید بیان آموزان دانش براي کریم قرآن با دائمی انس فواید و اهمیت ي درباره هاییداستان.  
 دهید آموزش آموزان دانش به تدریج به را قرآن تالوت باطنی و ظاهري آداب.  
 دهید شرح آنان براي ساده زبان به را آیات و هاسوره از برخی تالوت فضائل. 

 باشید داشته الگویی نقش آنان براي, آموزان دانش نزد در کریم قرآن ي روزانه تالوت با. 

 نمایید استفاده قرآن حفظ براي نمایشی و هنري قالبهاي از  
 کنید بیان آموزان دانش براي کوتاه زبان به را قرآن تالوت اسرار و آثار از برخی.  
 کسانی چه که بپرسید آموزان دانش از جلسه هر در آن از پس و. کنید امضا باهم همه,  کرده تهیه  قرآن حفظ اي نامه میثاق 

 جویا را علت اند نخوانده تعدادي اگر ؟  اند کرده اجرا را حفظ روزانه برنامه و کرده عمل خود وعده به  نامه میثاق این طبق
  .داد خواهند تطبیق شما نظر با را خود ببینند را شما اصرار آموزان دانش اگر مسلماً. بکوشید آن رفع در و شوید

 و خشک قالبی در نه البته بروید پیش برنامه طبق و کنید مرور را اید کرده آماده طرح شروع ابتداي در که اي روزانه برنامه 
 کننده خسته

  

  کالس در مرور هاي روش و ها بازي و  ها کنیکت

 نشـاط  و شادابی کالس فضهی کنیمتا اجرا  بدهند جواب بتوانند  ها بچه و باشد ریتم داراي که خوبی شعر با توانیم می را شروع 
 بچـه  براي شاد ریتم با کالس ابتداي در و کنید پیدا را اید کرده حفظ که اي سوره شعر حتی یا سالم شعر مثال.کند پیدا را خود

   کنید اجرا ها
 کنید استفاده کالس در متنوع تشویقی کارتهاي از   
 کنید نصب بعدي سوره شروع تا یا و هفته یک تا کالس در و  نوشته کودکانه ترجمه با راهمراه نظر مورد سوره آیات    
 آنان بین و نموده انتخاب قرآنی نام یک گروه هر براي و کرده بندي گروه نفره چند گروههاي در را خود کالس آموزان دانش 

   نمایید ایجاد سالم رقابت
 . دهند افزایش منزل و کالس در را خود تالوت سرعت, سنج زمان با تا کنید تشویق را آموزان دانش.  
 که دیگري جذاب قرآنی مطالب و ها سوره  موضوعی ایات مهم، نکات کنند تهیه قرآنی دفتر یک تا بخواهید آموزان دانش از 

   نمایند یادداشت دفتر در را کنید می مطرح
 درسـی  سـاعتهاي  در حتی کالس شروع از قبل و زنگ هر ابتداي در جمعی دسته صورت به قرآنی هاي آیه و ها سوره خواندن 

   کند می کمک محفوظات تثبیت به درسها سایر و علوم و ریاضی
 بخواهیـد  آنـان  از و  کـرده  تعریـف  ها بچه براي حفظ شروع از قبل را آن داستان  دارد خاصی داستان قرآنی هاي ه سور بعضی 

 .کنند اراج کالس در را آن نمایش گروهی
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  بازیها
  

   کارتها بازي
 را هـم  بـه  مربـوط  هاي واژه گروهی همکاري با فراگیران تا کرده تهیه جداگانه رنگی هاي کارت در  جدا جدا صورت به را قرآنی ایات
 از نخ با تزئینی آویزهاي مانند و بچسبانید یکدیگر به و نوشته  کودکانه بیان با هرکدام معناي همراه به را  نظر مورد سوره آیات. کنند پیدا

  .کنید آویزان کالس ي پنجره یا سقف
 را کارتهـا  سـپس  کند حفظ را خود به مربوط آیه گروه هر خواهیم می انان واز کرده تقسیم گروهها بین را ایم کرده آماده که کارتهایی

 توانیم می بدهیم ها بچه دست به را ها کارت خواهیم می چون ، نشوند خراب که شوند طراحی جوري باید ها کارت این کنیم می جابجا
 باید یا را کارتها روي.  نشوند خراب تا کنیم پرس را آنها بعدا و  ، کنیم  چاپ مختلف رنگهاي و مختلف اشکال با کاغذ روي را کارتها

  . کنیم چاپ یا بنویسیم) خوانا و زیبا( ماژیک با
  بپرسیم آنها از بعد و کنند حفظ و بخوانند تا بگذاریم کارتها این از عدد یک ها بچه از کدام هر جلوي که اینست دیگر روش 

 ار آیـه  تـا  سه این توانست کس هر من از بعد و گویم می را آیه یک یا دوتا یا تا سه من گوییم می ها بچه به مثال اینکه دیگر روش یک
  .است برنده بگوید

  

  توپ با بازي
 باید توپ گرفتن با  آموز کند،دانش می پرتاب  آموزان ازدانش یکی سمت به را توپ سپس و کرده تالوت را اي آیه اول قسمت مربی 

  .است مناسب باشند، می کوتاه هايآیه داراي که هایی سوره مرور و آموزش براي بازي این. کند تالوت را آیه ي ادامه
  

  خوانی لب
 دانـش  و کنـد  مـی  خـوانی  لـب  آموزگـار  اسـت  خـوانی  لب بازي  آیات به آموزان دانش دادن توجه بیشتر براي کالسی بازیهاي از یکی

   خوانند می را آیه تشخیص از بعد آموزان
 پنهان کالس از اي گوشه در را وسیله بقیه کمک با سپس. برود بیرون کالس از  بخواهید  آموزان دانش از یکی از: کن پیدا و بگرد بازي
 و بلنـدتر  را سـوره  شـد  نزدیـک   وسـیله  بـه  کـودك  که زمانی کرده، انتخاب مربی که کنند می اي سوره خواندن به شروع ها بچه. کنید

 ایـن  در اگر. کرد تکرار بار چند توان می آیاتش به توجه با را نظر مورد ي سوره البته. خوانندمی تر آهسته شد دور  وسیله از که هنگامی
  .شود می محسوب برنده کرد پیدا را گل کودك فاصله

  

   سبد و توپ بازي
 را تـوپ  و کننـد  تـالوت  را ايآیـه  نوبـت  بـه  خواهـد مـی   آموزان دانش از و داده قرار کالس در مناسبی محل در را را سبدي آموزگار 

 داخـل  را تـوپ  دیگر بار تا دهد اجازه او به کند تالوت صحیح را آیه که  آموزي دانش براي جایزه عنوان به توان می. بیندازند داخلسبد
  .بیندازد تور

  

    بازي صندلی
 بچه شدن ساکت محض به میکند شمرده صورت به سوره یک خواندن به شروع مربی داده قرار هم کنار دایره صورت به را صندلی چند 

 مکـث  آن روي مربـی  کـه  اي آیه که گردد می بر بازي به صورتی در فقط ماند صندلی بی هرکس گیرند قرار ها صندلی روي بر باید ها
  .میگیرد جایزه ماند می که آخري نفر میشود کم هم صندلی ویک میسوزد بخواندوگرنه کرده
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  زنجیرباف عمو
   بخوانند را سوره ها بچه و کرده اجرا کالس در را زنجیرباف عمو بازي توانید می شما شعر این طبق
 یـه : آموزگـار      اي؟ خونـه  چـه : ها بچه     خوام می خونه یه     بله    ساختی منو خونه     بله     بافتی منو زنجیر      بله     زنجیرباف عمو

        خـدا  پـیش  آسـمون  تـو   باالهـا  اون بهشت توي:  آموزگار      باشه کجا:  ها بچه       طال از پر دیوارش و در    صفا از پر خوام می خونه
 چـه       بخـون  سـوره  یه     بخونم آن از اي سوره   بخونم قرآن خوام می    بشم گفتی که همونی   بشم بهشتی خوام می باف زنجیر عمو

 داشـته  زنجیـر  بـافتن  رادر خطـا  وکمتـرین  کنند تکرار بهتر که آنهایی ) بافند می را زنجیر و خوانند می را سوره ها بچه سپس( ؟ اي سوره
 انـدازد  مـی  گیشـان  بچـه  یـاد  هـم  را راهنماییها ولی است ابتدایی مقطع مخصوص بازي میگیرنداین جایزه زنجیر بافتن اتمام از پس باشند
  .خندند می وکلی

  

   بپرس اون از بازي
 بپرسـم  کی از که پرسد می او از از بود بلد اگر پرسد می او از را سوره از آیه یک انتخاب را آموز دانش یک اتفاقی صورت به آموزگار

  .کند خارج مسابقه دور از را بقیه که میشود برنده کسی میشود خارج مسابقه از نخواند درست اگر ولی
  

  ؟ میخونه بیشتر کی بازي
 میکنـد  شـروع  شـده  خوانـده  قسمت ابتداي از ها بچه از نفر هر شود می داده آموزش مربی توسط آیه چند جدید سوره حفظ شروع براي

 وبـه  امتیـاز  بـاالترین  رکـورد  بیشـترین  به آخر در میگذارد جا به خود نام به رکورد یک و بخواند را غلط اولین که میدهد ادامه جایی وتا
  .میگردد تعلق کمتري امتیاز بقیه به نسبت

  

   پازل بازي
 هم کنار پازل مثل و کرده جدا ترتیب به را آیات بخواهید گروهاا از و ریخته هم در اید کرده آماده قبال که کارتهایی طبق را سوره آیات

  .بچینند
  

  بازي بشین پاشو
قرآن مـی         دانش آموزان دایره وار می نشینند و دست همدیگر را می گیرند آنگاه مربی می گوید : شکوفه هاي قرآنی   کودکان : بله

  مربی : دوستش دارید ؟     کودکان :بله       خوانید ؟     کودکان : بله
  مربی : یه سوره آسمونی     کودکان : به اسم چی ؟         مربی : قرآن اومده       کودکان :چی چی آورده ؟

  بشین و پاشو سوره رو بخون       مربی : به اسم سوره (مثال ماعون)  
  سوره را می خوانند. نشینند آنگاه سپس کودکان بلند می شوند و سریع می

  

  بازي گوش کن و سوره ات را پیدا کن
و مربی شش نفر از دانش آموزان را انتخاب می کند سه نفر از آنها به نام سوره هاي قرآن نامگذاري می شوند (مثال مـاعون ، نصـر،همزه)   

با آیـه اي کـه بـراي او خوانـده مـی شـود بـه        سه نفر با یک ایه اول هر سوره سپس با عالمت بازي آغاز می شود هر کودك باید متناسب 
طرف کودکی که آن آیه به نام آن سوره است برود و در کنار او قرار بگیرد مثال دانش آموزي که به او گفتـه ایـم تـو (اذا جـاء نصـراهللا      

  طرف کودکی که سوره نصر است برود. والفتح) هستی باید به
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  بازي بالهاي پروانه
قوا تهیه کرده و تعدادي دایره هاي رنگی را نیز در اختیار دانش آموزان قرار می دهد سپس مربی نام سوره را مـی  مربی پروانه هایی را با م

گوید و او به ازاي آیه اي که می خواند یک دایره کوچک رنگی را بر روي بالهاي پروانه می چسباند به این ترتیب دانش آموزان شور و 
  .و بهتر بالهاي پروانه شان را کامل کنندشوق پیدا می کنند که هر چه زودتر 

  
   کالسی کاربرگ

 نمونـه . ( دهید امتیاز آنها به خود تشخیص با و کنید نصب کالس در و کرده آماده را ها سوره حفظ کاربرگ کالس آموزان دانش براي
  ) است شده پیوست کالسی کاربرگ

.   ندهیـد  امتیـاز  نخوانـد  اشـتباه  بـدون  را سـوره  آمـوز  دانش که زمانی تا و کرده عمل  جدي بسیار کاربرگ این دادن امتیاز در کنید سعی
   .دهید قرار هم والدین اختیار در توانید می را کاربرگ این نمونه

 
   نکات مهم:

 را شـخص  تـوان می برنامه بدون پس است دین مسئله چون که کرد تصور گونهاین نباید و باشد ضوابط و اصول طبق باید قرآن حفظ کار
-دانـش  اگر. برسد خواهیممی ما آنچه به تا کند تحمل را هاسختی آموزهمه دانش باشیم داشته توقع و کنیم هدایت خود دلخواه سمت به

 بـرایش  را هـا سـختی  انگیـزه،  تقویـت  با یا و کند تحمل را هاسختی که کنیم کاري شودمی صورتآن در دارد را قرآن حفظ توان  آموز
  .باشد معنوي یا و مادي تواندمی که است تشویق انگیزه، ایجاد براي راه بهترین که کنیم کمرنگ

 نکات و بوده کم هاآن آیات تعداد که هستند هاییسوره آسان، هايسوره. کنید استفاده آسان هايسوره از حفظ، آموزش ابتداي در
 تحقیقی براساس. است آسان ابتدایی آموز دانش براي هاآن حفظ و یادگیري که ايگونهبه ندارند، دشوار و سخت کلمات و تجویدي

 و ناس عصر، کوثر، کافرون، توحید، حمد، نصر، همزه، ماعون، فیل، مبارکه هايسوره شده، انجام 30جزء هايسوره برخی روي بر که
  است) مشکل به آسان از(آموزش ترتیبِ به قدر،

  
  30 جزء حفظ طرح مجریان و آموزگاران براي حفظ پیشنهادي روش چند

  

   سوره مفاهیم آموزش با همراه  تکرار روش با حفظ
 بـراي  را الزم ذهنـی  چـارچوب  تـا  کنیـد  بیـان  کودکـان  براي داستان قالب در را سوره مفهوم و معنی قرآن، حفظ آموزشِ از قبل 

  .کند فراهم کودك
 و شـمرده  را آیـه  هر کلمه به کلمه سپس کنید، تالوت آموز دانش براي را آیه کل ابتدا سوره، کلی محتواي و مفاهیم بیان از پس 

  .کنید تکرار بارپنج کمدست آهسته
 همچنـین  اسـت،  بهتـر  باشد، مناسب کودکان براي آموزش فرایند و شود تثبیت ذهن در بهتر آنکه براي آیه، هر در هاکلمه تکرار 

  .باشد همراه گونهبازي هايفعالیت یا اشاره با آموزش است بهتر



رهبري معظم مقام                                     بگیرند جدي را قرآن حفظ باید ایران مسلمان مردم  

 

 8               رهبري معظم مقام      داریم کم قرآن حافظ ما است قرآن حفظ بدارد ارزانی ما به را قرآن در تدبر  تواند می که چیزهایی از یکی
 

 کنیـد  تکـرار  کودك براي بار پنج تا یکجا را آیه کل رسید، پایان به آیه کل تکرار و آموزش که زمانی کلمه، هر تکرار از پس .
  .داد انجام توانمی شد، ذکر که روشی به سوره، هر آیات تمام تکرار براي را روش این

 باشد روز در دقیقه 15 آن زمان که ندهید آموزش بیشتر آیه دو یا آیه یک دوم و اول هاي پایه براي خصوصا اول روزهاي در   
 توانیدمی کنید،می بازگو را داستانی آموزش، از قبل آیه، یا سوره هر معناي با متناسب اینکه بر عالوه سوره هر مفاهیم تثبیت براي 

 محتـواي  با متناسب و خالقانه نمایش و کاردستی آزاد، نقاشی آمیزي،رنگ مانند دیگري کودکانه هايروش از آموزش هنگام در
  .کنید استفاده نیز سوره

 است بهتر نیز سوره هر تکرار. کنید تکرار روز پنج کمدست را سوره آن آیات همه رسید، پایان به مدنظر سوره آیات اینکه از پس 
  .گیرد صورت متنوع هايبازي قالب در

  

  )است ابتدایی مقطع  کودکان براي روش جذابترین( اشاره روش با حفظ
 روش این و است »خالق تصویرسازي روش« یا »اشاره روش« کودکان براي آیات مفاهیم و معانی یادگیري و درك جهت روش بهترین

 و بنـدد می نقش ذهنش در معنا تصویر ابتدا عبارات، و الفاظ شنیدن با کودك که شکلی به کودکان به قرآن آیات معانی بهتر تفهیم براي
 کار به خود روزمره وگوهايگفت در را آن تواندمی راحتی به و شودمی تداعی او براي قرآن عبارات خارج، در معنا همان دیدن با سپس

 بـه  دادن تـذکر  بـراي  قرآنـی  عبـارات  بکـارگیري  قـدرت  و معنـا  سریع فهم یعنی است، اشاره روش فرد به منحصر ویژگی همان این برد؛
  .دیگران

 اي اشـاره  آیـه،  کلمـات  از یـک  هر براي و کردم انتخاب را اي آیه ابتدا. کنم استفاده صورت و دست حرکات از او به معانی تفهیم رايب
  .کنید اشاره نیز آن کلمات به آیه قرائت با همزمان بعداً و داده توضیح ابتدا را مذکور آیۀ سپس. بگیرید نظر در کلمه آن معناي با متناسب

  

  )ششم تا سوم هاي پایه(نوار با حفظ
 نوارهـاي  بـه  راننـدگی،  هنگـام  برخیهـا  که اید شنیده یا دیده مثال، طور به. نظر مورد آیات زمینه در قرآن تالوت نوارهاي به دادن گوش
 دهنـده  نشـان  این و است شده حفظشان ناخواسته، طور به حتی آنها، از بسیاري یا و نوار در شده خوانده آیات همه و اند داده گوش قرآن

  .است قرآنی نوارهاي به دادن گوش راه از قرآن حفظ اهمیت
  .کند نگاه فقط شود می تالوت که آیاتی به نوار، به دادن گوش با و باشد روشن ضبط: اول روز
  کند می زمزمه را آیات نوار، همراه کند می نگاه آیات به که حالی در: دوم روز

  کند زمزمه خواند می نوار چه هر فقط نکندو باز را قرآن: سوم روزم
  .کنیم همخوانی را آیات کنیم روشن را ضبط و کنیم باز را قرآن اینکه بدون: چهارم روز

  

   قرآن متن بر تکیه با و سنتی روش با حفظ
 توجـه  و دقـت  بـا  و قـرآن  روي از بـار  یک را حفظ براي نظر مورد آیه که است این قرآن، آیات حفظ و حواس تمرکز هاي راه از یکی

 روي از را نظـر  مورد آیه دوم، بار براي گاه، آن. بندد نقش و گیرد جاي تان حافظه و ذهن در آیه، آن از تصویر نخستین تا بخوانید کامل
 هرگاه سپس،. بخوانید حفظ از و بیاورید خاطرتان و ذهن در را آیه ادامه و ببندید را خود هاي چشم گاهی آن، اثناي در و. بخوانید قرآن

 ببندید را خود هاي چشم دوباره. بخوانید قرآن روي از را قسمت آن و کنید باز را خود هاي چشم نیاوردید، یاد به را آیه ادامه از قسمتی
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 تمـام  تـا  دهیـد  ادامه قدر آن صورت، همین به را کار این. بخوانید حفظ از و بیاورید خاطرتان و ذهن در را آیه ادامه از دیگري قمست و
  .نمایید حفظ را، نظر مورد آیه

 فکـر  خـوب  ابتـدا  ر د بلکـه  نکنیـد؛  مراجعه قرآن به فوراً نیاوردید، یاد به را قسمتی خود، قرآنی محفوظات تکرار و تمرین هنگام چنانچه
 مراجعـه  قـرآن  بـه  گـاه  آن نیاوردید، یاد به را شده فراموش قسمت آن که صورتی در و. اندازید کار به را خویش حافظه و ذهن و نمایید
 باقی تان حافظه ذهن در بیشتر و شوند می فراموشتان کمتر دیگر، شده فراموش هاي قسمت نمایید، رعایت خوبی به را نکته این اگر. کنید

 دیرتر و سپارد می یاد به بیشتر آورد، می یاد به خود درونیِ کاوش و تالش با را چه آن انسان، حافظه سیستم و ذهن دستگاه زیرا مانند؛ می
  .برد می یاد از

 و تمرین هنگام را او صداي است خوب ببرد، پی حفظ تحویل هنگام در اشتباهاتش به او خود آنکه و  آموز دانش  تشویق براي: پیشنهاد
 را اشتباهاتش ضمناً شود، می تشویق هم و برد می لذت خود صداي شنیدن از هم او،. کنید پخش برایش سپس و کرده ضبط آیات مرور
   کند می تصحیح و یافته
 شـود  کننـده  خسـته  تکرار بار چند از بعد آموز دانش براي ممکن کنید می استفاده کالس در قاریان صوت از وقتی نکنید فراموش:  نکته

  .دارد بستگی شما تشخیص به این  است تر موثر و دارند دوست بیشتر آموزان دانش را آموزگار خود صداي تکرار گاهی
  

  آموزي قاعده بر مبتنی حفظ
 نیـاز  امـر  این براي روید پیش روانخوانی و روخوانی قواعد براسا حدودي تا بهتر باشد برخوردار مناسبی کیفیت از قرآن حفظ اینکه براي

  : کنید منتقل هم آموزان دانش به و بگیرید یاد خوبی به را  نکته چند فقط باشید مسلط روانخوانی و روخوانی قواعد تمام به نیست
   کنند می ادا کشیده صورت به را کوتاه حرکات آموزان دانش گاهی که کشیده و کوتاه حرکات کشش نحوه-1
 عنـوان  بـه  بگیریـد  یـاد  عربی لحن با را  کشیده و کوتاه صدهاي تلفظ نحوه است کافی کار این براي:  عربی لحن با ها سوره آموزش -2

) اي( کشـیده  صـداي  است کشیده فتحه همان و شود می ادا دوضرب با الف کشیده صدا شود می ادا ضرب یک با کوتاه صداهاي  مثال
  ... و است کشیده ضمه همان) او(  کشیده صداي و  کشیده کسره همان

 

   ها سوره سطري حفظ
 گفتـه  که هایی سوره ترتیب به و زیرین مراحل طبق و ام سی جزء از قرآن حفظ آنان، مانند و نوجوانان و کودکان براي شود می پیشنهاد

  :پذیرد صورت است، شده
  .اخالص و کوثر عصر، هاي سوره یعنی سطري، 2 هاي سوره: اول مرحله
  .فلق و مسد نصر، کافرون، قریش، فیل، قدر، شرح، هاي سوره یعنی سطري، 3 هاي سوره: دوم مرحله
  .ناس و ماعون همزه، تکاثر، تین، هاي سوره یعنی سطري، 4 هاي سوره: سوم مرحله
  .عادیات و زلزله ضحی، هاي سوره یعنی سطري، 5 هاي سوره: چهارم مرحله
  .قارعه و طارق هاي سوره یعنی سطري، 6 هاي سوره: پنجم مرحله
  .علق و شمس هاي سوره یعنی سطري، 7 هاي سوره: ششم مرحله
  .لیل و اعلی هاي سوره یعنی سطري، 8 هاي سوره: هفتم مرحله
  .بلد و انفطار هاي سوره یعنی سطري، 9 هاي سوره: هشتم مرحله
  .بینه سوره یعنی سطري، 10 هاي سوره: نهم مرحله
  .غاشیه و بروج انشقاق، تکویر، عبس، هاي سوره یعنی آن، از کمتر و اي صفحه یک هاي سوره: دهم مرحله
  .فجر و مطففین نازعات، نبأ، هاي سوره یعنی صفحه، یک از بیشتر هاي سوره: یازدهم مرحله
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   یاتآ کلیدي کلمات بر تاکید
 ولـی  بخواننـد،  حفـظ  از دوبـاره  انـد،  کرده حفظ قبالً که را قرآن از اي آیه اند نتوانسته قرآن حافظان از برخی که است افتاده اتفاق بارها

 و آخـر  تا اول از را، آیه همه و است آمده یادشان به آیه آن تمام اند، خوانده آنان براي را آیه همان »دوم کلمه+  اول کلمه« که هنگامی
 و اسـت  کـردنش  حفـظ  براي آیه آن »تمرکزِ نقطه« آیه، هر در »دوم کلمه+  اول کلمه« مجموع یا »اول کلمه« پس،. اند خوانده حفظ، از

 الصـالحات  عملُوا و آمنُوا الَّذینَ إنَّ: «بینه سوره آیه در مثال. بسپارید خود حافظه به و کنید تکرار آیه، آن دیگرِ کلمات از بیش را آن باید
کم أُوالئۀ خَیرُ هرِیبسپارید خویش حافظه گنجینه به و نمایید تکرار آیه بعدي کلمات از بیشتر را »الّذینَ إنَّ« کلمه دو باید ،»الب.  

 صـحیح  شـکل  به اعراب، و حرکت و تلفظ نظر از و کردن حفظ و خواندن آغاز همان از را، قرآن آیات و کلمات که کنید دقت حتماً .
 حفـظ  بـراي  تالشـتان  شـود،  شـما  حافظه وارد غلط شکل به اي، کلمه واعراب حرکت و تلفظ که صورتی در زیرا کنید؛ حفظ و بخوانید

 بـه  را آن صحیح شکل باید دیگر بار و برید بیرون خود حافظه از را کلمه این غلط شکل باید بار یک: شد خواهد برابر دو اي کلمه چنین
 کـه  اسـت  ایـن  مشـکلی  چنـین  از پیشـگیري  هـاي  راه بهتـرین  از یکی. نمایید آن قبلی شکل جایگزین و برید بیرون خویش حافظه درون

 نماییـد،  حفـظ  را اي آیـه  بار، نخستین براي خواهید، می که هنگامی و کنید باز را قرآن و بگذارید خود کنار را قرآن نوار حاوي دستگاه
 نوار طریق از آیه همان تلفظ و خواندن شکل به خوانید، می قرآن روي از را نظر مورد آیه خودتان که حالی در و کنید روشن را دستگاه

  .باشید دور به قرآن، آیات و کلمات هاي اعراب و ها حرکت و ها تلفظ خواندنِ اشتباه از تا دهید فرا گوش نیز
  

  پیشنهادات
 معنـوي  ارتبـاط  یک هابچه اگر ؛است الزم قرآنی عاطفه است موثر بسیار قرآن حفظ تحقق در آموزان ودانش آموزگار بین عاطفی رابطه

 معنوي ارتباط این اگر اما کنند،می برآورده را خود مربی و استاد هايخواسته باشند، داشته خود درس کالس معلم و قرآن مربی با خوب
 و کـرده  برقـرار  هـا بچـه  بـا  خـوب  معنوي ارتباط یک باید ابتدا در قرآنی مربیان و ندهند کار به دل که است ممکن نشود، ایجاد خوبی به

  .کنند بیان ساده زبان به را قرآن مختلف آیات و مضامین سپس
 دارد وجود 30 جزء در قرآن کوتاه و کاربردي آیات از زیادي تعداد کوتاه، وجويجست یک با مثال براي. باشید راه کردن ساده فکر به

 خـدا  بودن ناظر که »یري اهللابِأَنَّ یعلَم لَم أَ« مثال  کنید تمرین آموزان دانش با  تنوع ایجاد جهت حفظ  درفواصل و کنید پیدا را آیات این
  ...و کندمی یادآوري را

 زودهنگـام  اتمـام  اینکـه  ضـمن . بزنید محک را کودك عالقه میزان و حافظه قدرت و توان تا باشد قرآن 30 جزء از تواندمی حفظ شروع
 کـالس  در حافظـاان  معنـوي  سـاده  جشـن  یـک   سـوره  چند هر یا سوره هر از بعد. کندمی کمک فرزندان موفقیت احساس به سوره یک

  .بگیرید
   .دارد را خود شرایط هرکس چراکه نکنید؛ مقایسه هم با را هابچه یادگیري زمان

 آنهـا  بـین  هـا  سـوره  حفظ براي و کرده انتخاب قرآنی نام یک گروه هر براي  کنید تقسیم نفره چند گروههاي به را کالس آموزان دانش
  .است بهتر و ترراحت قرآنی پیشرفت کنند،می اقدام قرآن حفظ به همزمان طوربه نفر چند وقتی نمایید ایجاد سالم رقابت

 اسـت،  »دیـدنی  و شنیدنی: بصري و سمعی« صورت به که( اي رایانه فشرده دیسکهاي و ویدئویی نوارهاي از قرآن، حفظ براي است بهتر
  .پذیرد می تحقق »چشم« طریق از یادگیري %80 حدود شناسان، روان از برخی نظر طبق زیرا کنید، استفاده

 تمـرین  و مـرور  بـراي  کـالس  در فرصـتی  هـر  از بنابراین،. است »تکرار« نیازمند، قرآنی، محفوظات نکردن فراموش و قرآنی آیات حفظ
  .بگذارید وقت آیات، خود حفظ از بیشتر شده، حفظ آیات تکرار براي و کنید استفاده آنها بازگویی و بازخوانی و آیات مداوم
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 یـا  مقـوا  برروي را ایات بخواهید آموزان دانش از آنها؛ »خواندن« با تا کنید می حفظ سریعتر و بهتر آنها، »نوشتن« با را آیات از برخی هگا
 .کنید نصب کالس در و نوشته کاغذ

 فرصت از  نکنید استفاده حفظ برنامه براي امتحان روزهاي یا ورزش ساعتهاي از  نیست مناسب زمانی هر کنید دقت را حفظ هاي زمان  
  .کنید استفاده ها سوره همخوانی براي  مذهبی مراسمات یا  صبحگاه مراسم
  .ندارند را بزرگان کارهاي حوصله و حال ها بچه و است گیر نفس مدت طوالنی کالس باشد عجین شوخی و بازي با باید حفظ برنامه

 اداي و تلفـظ  چگـونگی  تـا  کننـد  دقـت  شـما  تلفـظ  نحـوه  و شما دهان به بخواهید آموزان دانش از ها سوره تالوت و  خواندن هنگام در
  .بگیرند یاد را کلمات

  
 مهم: نکات

         باید تمام هم وغم حافظ حفظ آیات  باشد وبه هیچ چیز جز آیاتی که حفظ می کنـد نیندیشـد برخـی عوامـل ممکـن اسـت باعـث
پراکندگی حواس شود مثل سرما گرما گرسنگی خشم و خوشحال مفرط و ... در این حالت شخص نمی تواند بر روي حفظ قـرآن  

  تمرکز داشته باشد. 
 موزش دهید مسلط باشید.کامال برآیاتی که قرار است آ  
 .در تدریس آیات شور داشته باشید تا بتوانید شور آفرینی کنید  
 .به کار خود ایمان داشته باشید و فضاي عاطفی در کالس ایجاد کنید  
 .مشکالت وناهماهنگیهاي محیط آموزشی را طوري بیان نکنید  
 که دانش آموزان نسبت به کالس درس دلسرد شوند 

 

   قرآن حافظان براي مفید نکته40

 بـاالتر  کیفیـت  و تـر بـیش  حفـظ  ابتـداي  در سـرعت  داریم، تريبیش آشنایی که کنیم آغاز جایی از قرآن حفظ شروع براي اگر :1 نکته
  .دارد وجود قرآن امسی جزء در معموالً حالت این. رودمی

  .است تکرار اصل، ترینايپایه و ترینمهم قرآن حفظ هايشیوه تمام در :2نکته
 و تجربیـات  اسـاس  بـر . کرد حفظ را قرآن مدت آن در باید حتماً که کرد مشخص را خاصی زمان تواننمی قرآن کل حفظ براي :3نکته

 ایـن . اسـت  سال 3 تا 2 حدود در متوسط افراد براي و عادي شرایط در حفظ مناسب زمان قرآن، حافظان توسط قرآن حفظ متوسط میزان
  .است آن به بخشیدن کیفیت براي مناسب زمان و حفظ براي کافی فرصت گرفتن نظر در با زمان
  .شود افزوده سرعت به فردي، توان به بسته و زمان مرور به و باشد ترکم سرعت باید حفظ، کار اوایل در  :4نکته
 روز یـک  و گنجانده حفظ يبرنامه در آیات از مشخصی میزان هفته روز هر در. شود گرفته نظر در استمرار باید حفظ يبرنامه در :5نکته

  .شودمی گرفته نظر در هفته هايماندگیعقب جبران و احتمالی اشکاالت رفع هفته، محفوظات کامل مرور براي نیز
 تنظیم و حفظ روال شدن عادي از پس. شود تنظیم بار یک ايهفته حداکثر برنامه، است بهتر حفظ، آغاز اول هايماه و هاهفته در :6نکته

  .کرد تنظیم ماهانه صورت به را برنامه توانمی سرعت،
  .یابدمی افزایش برنامه، آخر روزهاي در قرآن سطر چند تا مرور به شده حفظ آیات میزان و است ترکم محفوظات میزان اول، روزهاي :7نکته
  شود گرفته نظر در روزانه حفظ میزان در آیات، موضوعات بین اتصال و ارتباط االمکانحتی که شود تنظیم طوري برنامه :8نکته
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  .بگیرد نظر در را موضوعات بین اتصال است الزم شده حفظ آیات بین اتصال تثبیت و تقویت براي حافظ :9نکته
 تنهـایی  بـه  مثبـت  هـاي انگیـزه  باشـد،  نداشـته  وجـود  حـافظ  در کـافی  پشتکار اگر. است الزم مطلوب حفظ براي پشتکار داشتن :10نکته
  .دارند نگه مسیر این در را وي توانندنمی
  .شود انجام یکسان مشخصات و خط با قرآنی روي از حفظ اصل است الزم مستحکم حفظ داشتن براي  :11نکته
  .ریز خیلی نه و درشت بسیار نه باشد؛ معمولی و واضح ، کنیم می انتخاب که قرآنی خط :12 نکته
  .شود استفاده باترجمه قرآن از آیات، يترجمه به مراجعه براي. باشد داشته ترجمه نباید حفظ، مناسب  قرآن :13نکته
 روشـن،  رنـگ . باشـد  غیرزننـده  و سـاده  االمکـان حتـی  بایـد  شـود مـی  اسـتفاده  حفـظ  بـراي  که قرآنی صفحات عمومی يحاشیه :14نکته

  .شودمی محسوب هارنگ ترینمناسب
 تـر شـفاف  و واضـح  تصـویر  این چه هر. ماندمی باقی حافظ ذهن در شده حفظ يصفحه از تصویري حفظ، هنگام در که آنجا از :15نکته

  .شد خواهد بهتر حفظ تثبیت و کیفیت باشد،
 نمـوده  مهیـا  قرآن حفظ و فراگیري براي را خود ثابت، زمان آن در انسان ذهن زیرا باشد ثابت حفظ زمان باید امکان صورت در :16نکته
  .است
 انجام خوبی به را قرآن حفظ تواندنمی مشغول و نگران بخصوص و پراکنده ذهن. باشد کار این يآماده ذهن باید حفظ زمان در :17نکته
  .پرداخت حفظ انجام به ذهن شدن آماده از پس است الزم باشد، چنین اگر. دهد
 در فراگیري و نیامده پیش خاصی اشتغال هنوز که) صبح نماز از پس( زود صبح: از اندعبارت حفظ هايزمان بهترین از زمان دو :18نکته

 از پـس  ذهـن  يکننـده  مشغول عوامل و رودمی خواب به انسان آن، از پس که) شبانه استراحت از پیش( شب انتهاي است؛ مناسبی سطح
  .داشت نخواهد وجود حفظ
 به مراجعه بعد، به اول يمتوسطه تحصیلی سطح براي. بود خواهد حفظ کیفیت ارتقاي و تقویت سبب آیات يترجمه به پرداختن :19نکته

  .است الزم بلکه مفید تنها نه آیات يترجمه
  کند توجه هم با موضوعات و آیات معنوي ارتباط به خود حفظ در و شده آشنا آیات عمومی مفهوم و ترجمه با باید حافظ :20نکته
  .است مفید تفسیر، با اجمالی آشنایی و مطالعه باال به اول يمتوسطه تحصیلی سطح از قرآن حافظ براي :21نکته
  .باشد مزاحم و اضافه صداي و سر از دور به شود می انتخاب حفظ براي که مکانی :22نکته
  . باشد داشته وجود تزیینی وسایل مثل کند می جلب خود به را انسان توجه که اشیایی نباید حفظ مکان در :23نکته
 که باشد گرم چنان نه و بلرزد، سرما از حافظ که باشد سرد چندان نه باشد؛ معتدل باید حفظ مکان گرمایش و سرمایش وضعیت :24نکته

  .بریزد عرق حافظ
  .کند استفاده تواندمی بپردازد حفظ به آن لحن و قرائت سرعت نظر از بتواند و بپسندد که ترتیلی هر از حافظ فرد :25نکته
 آن از کند،می حفظ که ايسوره پایان تا حداقل یا حفظ آخر تا برگزید حفظ ابتداي در که را ترتیلی هر حافظ فرد دارد ترجیح  :26نکته
  .شودمی اختالل موجب حفظ حسن لحاظ از چه و لحن و تجوید نظر از چه آموزشی نوار تغییر. جوید بهره
 طـوري  بـه  بدانـد  باید نیز را قرآن هايسوره ترتیب بلکه کند، حفظ را هاسوره يهمه آیات ترتیب است الزم تنها نه قرآن حافظ :27نکته

  .کند قرائت حفظ از قرآن، به مراجعه و تأمل بدون را بعدي يسوره بتواند رسید، ايسوره انتهاي به وقتی که
 يانگیزه هر و دهد انجام متعال خداي براي فقط را خود حفظ باید انسان. است اخالص داشتن حفظ، در نکات ترینمهم از یکی :28نکته

  .کند دور خود وجود و ذهن از را تعالیحق رضایت جلب و خدا به نزدیکی از غیر دیگري
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 در. دهـد مـی  رخ آن در کیفـی  ارتقـاي  شـود،  همـراه  وضو با قرآن حفظ اگر. است مستحب قرآن قرائت هنگام در داشتن وضو :29نکته
  .شود برخوردار حفظ در مناسب ارتقاي از بتواند تا بنشیند کامل ادب با و قبله به رو انسان است بهتر حفظ هنگام

 است مفید و مؤثر زمانی قرآن حفظ! داشت خوش دل اولیه حفظ به تواننمی صرفاً دارد، ارتباط حافظه با قرآن حفظ که آنجا از : 30نکته
  .باشد همراه مرور با که

 بـر  از و رو از تنـاوب . شـود  انجـام  بـر  از هـا نوبت برخی و مصحف روي از باید مرور دفعات از بعضی محفوظات مرور هنگام در :31نکته
 خوانـدن  رو از بـار  سـه  هر ازاي به شودمی توصیه دارند، متوسطی حفظ کیفیت که افرادي در. دارد محفوظات کیفیت به بستگی خواندن

  .شود خوانده بر از بار یک ،)ذهن در سطور و صفحه تربیش تثبیت براي اجمالی نگاه بلکه مصحف روي تمرکز و دقت با نه(
  .باشد محفوظات میزان با متناسب باید مرور ریزيبرنامه: 32نکته
 با را عبس يسوره که قرآن امسی جزء حافظ مثالً. کرد تنظیم حفظ تثبیت اساس بر را روز هر مرور میزان باید حفظی يبرنامه در:33نکته

 مجزا طور به و روز یک در را عبس يسوره مرور تواندمی بلکه باشد داشته مرور مساوي میزان به روز هر نیست الزم کرده، حفظ اشکال
  .کند پیدا را آن قرائت دور چند امکان روز طول در تا دهد انجام
 در محفوظات مرور. است دیگر چیز به مشغول یا پراکنده ما ذهن مواقع، از بعضی. گیرد صورت مناسب زمان در مرور است الزم :34نکته
 يآیـه  بـه  ايآیـه  از یعنـی  کندمی پرش بسیار ذهن. داشت درستی و کامل مرور تواننمی معموالً مواقع این در. ندارد اينتیجه هازمان این

 مواقع این در. است نداشته را الزم تأثیر شود،می تمام مرور هم وقتی. شودمی منتقل دیگر يسوره به ايسوره از حتی و سوره آن در دیگر
  .است وضعیت این با مرور از بهتر شود تعطیل یا افتاده تعویق به مرور يبرنامه اگر حتی
 قرآن حافظ اگر. است دیگران به محفوظات يارائه است، مؤثر و مهم بسیار هاآن تثبیت و محفوظات مرور در که نکاتی از یکی :35نکته

 بـا  است بهتر کار این انجام براي. شد خواهد مسلط هاآن بر کوتاه زمانی در کند، ارائه دیگران به مرتب طور به کرده حفظ را آنچه بتواند
 مشـخص  برنامـه  بـا  ایمکرده حفظ که را آنچه و کرده هماهنگ ـ معلم یا همکالسی برادر، خواهر، مادر، پدر، نظیر ـ ثابتی و مشخص فرد

  .کنیم ارائه
 تـري بـیش  اهتمـام  اسـت  الزم متشابه آیات حفظ در بخصوص. بندیم کار به را خود تالش و دقت نهایت آیات، حفظ هنگام در :36نکته

 داریم، مشکل دیگر يآیه با تشابه بخاطر ايآیه حفظ در کردیم احساس چنانچه هستیم مشغول آیات حفظ به که زمانی همان در.بورزیم
  .داشت خواهیم آن تثبیت در سعی آن، روي تربیش تمرکز با اولیه حفظ از پس و کرده مشخص را آیه آن

 لحظـات  در بتواننـد  و باشـند؛  هـا آن ارائـه  يآماده باشند؛ داشته تسلط محفوظاتشان بر همواره که هستند حافظانی موفق، حافظان :37نکته
  .بکنند استفاده حفظشان از گوناگون

 کـار  يادامـه  بـراي  انسان يانگیزه شودکهمی سبب قرآن حفظ آموزش هايکالس در مرتب شرکت و جمعی دسته حفظ انجام :38نکته
  .گردد تربیش پیشرفت موجب هاکالسیهم از سبقت و مسابقه وحالت.شود تقویت انسان یابد،پشتکار افزایش

 يشـماره  حفـظ  بـراي  را فکري و وقت نباید اما داند؛می را دارد وجود آن در آیه هر که ايسوره نام قرآن، حافظ طبیعی طور به :39نکته
 آیـات،  مـداوم  مـرور  بـا  و مـدتی  از پس. بکنیم آیات حفظ به معطوف را خود حواس و وقت تمام قرآن حفظ هنگام. کنیم صرف آیات

  .گیردمی جاي ذهن در آیات يشماره کمکم
 و شیر حلوا،خوردن و کشمش عسل، بخصوص جاتشیرینی خوردن همچون موثرند حافظه تقویت جهت در مفید هاي خوراکی:40نکته

  زمزم آب ،نوشیدن گندم يجوانه و عدس مثل غالت از برخی خوردن ماست،،
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  نکاتی پیرامون شروع کالس حفظ قرآن
  ا مقتضاي حال و موقعیت کالس باشد.شروع باید متناسب ب*
  .شروع باید طبیعی و دور از تصنع باشد*
  .تصور و قابل فهم باشدنکات ارائه شده در شروع کالس کامال محسوس و قابل *
  .شروع طوالنی و مالل آور نباشد*
  .شروع باید بسیار شاد و جذاب باشد*
  .اگر کالس حالت آشفته اي دارد و سر و صدا زیاد است و بچه ها صحبت می کنند با همخوانی یک سوره شروع کنید*
است البته بـا شـیوه هـاي خـاص و     سالم احوالپرسی  بهترین شیوه براي شروع و خوش درخشیدن مربی در ذهن کودك و نوجوانان روش*

  .جذاب و متنوع
استفاده از شعر و سرود است دلنشینی کالم در شعر و جاذبه شگفت انگیـز آن دل و  یکی از عوامل و روشهاي موثر در نشر معارف الهی *

  .جان کودکان را تسخیر می کند 
  خستگی از زبان شعر استفاده کنید مثال شعر سوره اي را که حفظ کرده ایدزمانی که احساس کردید شاگردان خسته هستند براي رفع *
  تبسم را در کالس قرآن فراموش نکنید دطنز و شوخی و لبخن*
  مربی خوب با فراگیران صمیمی تر است تا فراگیران با او*
  .ثر استمتغیر بودن صدا و بیان و شور و حرارت شما بسیار مو در جهت تمرکز بخشی به قرآن آموزان*
  

  ؟ کرد حفظ زمان حداقل در را 30 جزء توان می چگونه
 تالش بدون خوب، کیفیت با قرآن حفظ طبیعتاً. دارد کوشش و تالش به نیاز مطالب، کردن حفظ کلی طور به و قرآن حفظ:  اول نکته

  .نیست پذیر امکان کم، تالش یا و کردن
. نیستند گونه این دیگر برخی و هستند قوي حافظه داراي افراد برخی. است متفاوت هم با افراد شرایط چنین هم و افراد حافظه:  دوم نکته
 را قرآن خواهد می که شخصی است مناسب. است متفاوت همدیگر با) آن مانند و تأهل تحصیالت، سن، مثل( افراد شرایط چنین هم

  .بگیرد نظر در را خود شرایط کند، حفظ
  اي مرحله دو حفظ روش از استفاده:  پیشنهادي راهکار اما

  .باشد می اي مرحله دو حفظ روش از استفاده کار بهترین کنید، حفظ را 30 جزء سریعتر خواهید می اگر
  .دهید انجام باید را کار چند شما مرحله، این در  اول: مرحله

  مرتبه) دو(  صوتی فایل به دادن گوش - 1
  .کنید گوش دقت با بار 2 را کنید حفظ)  صفحه یک مثالً(  هست قرار که مقداري کل:  اول مرتبه
  .کنید می زمزمه بار 2 نوار با کنید، حفظ)  صفحه یک مثالً(  هست قرار که مقداري کل:  دوم مرتبه

  .کنید تالوت قرآن روي از بار 3 الی 2 را کنید حفظ هست قرار که مقداري : کردن روخوانی  - 2
  .کنید مطالعه کنید، حفظ خواهید می که را آیاتی تفسیر یا ترجمه : ) مختصر تفسیر یا ترجمه خواندن(  مفاهیم به توجه  - 3

  .بگیرد صورت باید دیگر کار چند مرحله، این در : دوم مرحله
 صوتی فایل به دادن گوش - 1
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  .کنید زمزمه و دهید گوش نوار با بار2 کنید، حفظ خواهید می که را اي آیه هر - 2
  تکرار و جمالت انتخاب - 3
 به و کنیم تقسیم تر کوتاه ي ها جمله به کنیم حفظ خواهیم می که را اي آیه است خوب آیات، کردن حفظ تر راحت براي - 4

 ،از بار چند بعد و کند می تکرار قرآن روي از بار چند را اول بخش ابتدا قرآن، حافظ این بنابر. کنیم تکرار را بخشی هر مجزّا صورت
  .گیرد می پیش را حفظ کار اول، بخش مانند و رود می دوم بخش سراغ بعد و خواند می حفظ

  دادن ارتباط - 5
  آیه هر جمالت میان ارتباط برقراري - 6
 آیه یک جمالت بین ارتباط تا بخواند حفظ از را ایه کل بار چند ها، آن تکرار و جمالت انتخاب از بعد است الزم قرآن حافظ - 7

 .شود برقرار

  .شود انجام ظهر تا صبح دوم مرحله و آخرشب در اول، مرحله است مناسب:  نکته
  

  نکات مهم:
 نکنید فکر کنید مرور دوباره داشتید غلط یا تپق یک اگر حتی کنید تالوت نقص بی کامال کنید حفظ خواهید می که را اي صفحه 

   آورید. می دست به وقت کردن کار درست با شما رود می هدر وقتتان
 مشـکل  دچار حفظ و گذارند می اثر هم دیگر کلمات در کم کم باشند غلط با اگر آنهاست بودن غلط بی به محفوظات ماندگاري 

  .نکنید عجله پس شود می
 کرد اعتماد آنها به توان نمی که هستند ضعیف لشکریان مثل ضعیف محفوظات باشد اعتماد قابل تا باشد باال محفوظات کیفیت باید   
 چـرا  برداریـد  کامـل  و خوب باید را قدم اولین این شما است روزانه حفظ برنامه  موفق انجام کریم قرآن مسلط حفظ در قدم اولین 

 صاف دیوار رود می ثریا تا ، صاف معمار نهد چون اول که خشت

  
  سخنی با والدین:

  :در خانه اي انگیزه انس با قرآن جاي می گیرد که اوال
       قران همیشه در دسترس باشد همین که اعضاي مختلف خانواده به طور روزانه به قرآن سر بزنند و بخواننـد جایگـاه قـرآن بـه کـودك

  معرفی می شود  
 نه محل برگزاري جلسات قرآن باشد اخ  
 خانه کانون مهر و محبت و عاطفه باشد و نسبت به هم گذشت داشته باشند  
  که همان واجبات است رعایت شوددر آن خانه حد و مرز حریم خدا  
 در آن خانه برنامه حفظ قرآن بچه ها با جدیت و در عین حال محبت دنبال شود  
 کنید قرآنی باشد مثل (قاري مهربونم) فبراي کودك در آن خانه ارزش و اعتبار قائل شوید مثال وقتی می خواهید از کودکتان تعری 

  

  نکته مهم:
 تـاج  قیامـت  روز در را کـودك  مـادر  و پـدر  خداونـد  اینکـه  مگـر  نیـاموزد  قـرآن  را خود فرزند مردي هیچ :فرماید (ص) می خدا رسول

 )825ص 4ج الشیعه وسائل( باشند ندیده را آن مانند مردم هرگز که بپوشاند آنان به بهشتی لباس دو و کند عطا پادشاهی
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  والدین عزیز
  

  مهمترین عامل پیشبرد حفظ تکرار است سعی کنید از انواع راههاي تکرار کمک بگیرید تا کسل کننده نباشد  
 زمانهاي مفید کودکتان را شناسایی کنید شبها قبل از خواب می توانید با یک مرور به تثبیت آیات او کمک کنید  
 وزه هاي قرآن است هرگـز نتوانسـته انـد بـه راحتـی کـودك       والدینی که در عمل زندگی قرآنی ندارند و سبک زندگیشان خالف آم

  حافظ قرآن تربیت کنند 
 وقتی چند نفر به طور همزمان به حفظ قرآن اقدام کنند پیشرفت قرآنی بهتر و راحت تر است از گروه همساالن کمک بگیرید  
  و مادر کودك را در روز قیامت تـاج پادشـاهی   رسول خدا می فرماید :هیچ مردي فرزند خود را قرآن نیاموزد مگر اینکه خداوند پدر

  )825ص 4عطا کند و دو لباس بهشتی به آنان بپوشاند که هرگز مردم مانند آن را ندیده باشند (وسائل الشیعه ج
 نگ آن از شیوه همانند سازي استفاده کنید یعنی در عمل به قرآن اهمیت قائل شوید و تالوت قرآن را در برنامه خود قرار دهید و با آه

  را بخوانید 
 نوارهاي ترتیل و تکرار آیات قرآن را تهیه نمایید  
 از قالبهاي مورد عالقه کودك نظیر بازي کاردستی شعر و قصه در آموزش حفظ استفاده کنید  
 با فرزند خود کریمانه و بزرگوارانه برخورد کنید  
 ید البته به دور از اجبار پافشاري ،تاکید ،مراقبت و صبر و حوصله را در آموزش قرآن فراموش نکن  
 به بازي و تفریح کودك در کنار آموزش قرآن اهمیت دهید  

  
  30معماهاي قرآنی سوره هاي جزء 

 فلق-ناس با (قل اعوذ ) شروع می شود ؟ 30کدام سوره هاي جزء  - 1

 کدام سوره معروف به شناسنامه خداوند است ؟ توحید - 2

 سوره اي که جزء اصول دین است ؟ توحید - 3

 سوره جزء حیوانات قرآنی است ؟ فیلکدام  - 4

 سوره اي که اگر حرف اول آن را برداریم اسم یک امام می شود ؟ اعلی - 5

 سوره اي که اگر حرف اول آن را برداریم نام عضوي در صورت می شود ؟ قریش - 6

 آخرین سوره نازل شده قرآن کدام است ؟ نصر - 7

 یابان است ؟ تکویرکدام سوره است که اگر حرف اول آن را برداریم به معنی ب - 8

 کدام سوره اگر دو حرف اول آن را برداریم نام یکی از فرزندان حضرت زینب می شود ؟ ماعون - 9

 نام سوره اي که اگر حرف آخرش را برداریم و عکس آن را بخوانیم نام کشور همسایه ایران می شود ؟ قارعه  -10

 یک خوردنی مقوي می شود ؟ قریش نام سوره اي که اگر حرف اولش را برداریم و عکس آن را بخوانیم -11

 نقطه ندارد ؟عصر 30نام کدام یک از سوره هاي جزء  -12

 نام یک میوه است ؟ تین 30کدام سوره جزء  -13

 آمده است ؟ ابابیل 30نام پرنده قرآنی که در جزء  -14

 سجده واجب دارد؟علق 30کدام سوره جزء  -15
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 کدام سوره با هل شروع می شود ؟ غاشیه -16

 غیبت کنندگان سخن می گوید؟ همزهکدام سوره  درباره  -17

 سوره 37چند سوره دارد؟  30جزء  -18

 کدام سوره سوره امام حسین (ع) است ؟ فجر -19

 توحید- کافرون –فلق –با قل شروع می شود ؟ ناس  30کدام سوره هاي جزء  -20

 لیل–به معناي شب و روز است ؟ شمس  30کدام سوره هاي جزء  -21

 سوره آمده است ؟ قارعه کلمه (فراش ) به معناي پروانه در کدام -22

 انشقاق–انفطار –با اذا شروع می شود؟ تکویر  30کدام سوره هاي جزء  -23

 به نام یکی از شبهاي مبارك است ؟ قدر 30کدام سوره جزء  -24

 کوثر –با (انا) شروع می شود؟ قدر  30کدام سوره هاي جزء  -25

 
  )30سوره جزء 37شعر براي 37(اشعار سوره ها

  
  ناس سوره شعر

  هستی تو من خدایا           پناه اي که بگو
  نبستی من روي را             به خود راه که تویی

  مهربان خداي انسان                  اي پروردگار
  شیطان هاي حمله تو              از به آرم می پناه

  خونم می ناس ي میاد      سوره شیطون که وقتی
  رونم می خودم خداوند               اونو از کمک با

  خونه می بد گوشم              حرفاي تو همش شیطون
 دیوونه بشه که حرفاش               تا به نمیدم گوش

  
   فلق سوره شعر

  زیبا ي-سوره این در!      ها بچه آهاي آهاي
  بره-می پناه او به                یکسره پیامبرم

  جا هر به میاد وقتی            ها-تاریکی شر از
  کافر جادوگراي                  گر-فتنه هر شر از

  نبودي و بود هر از           حسودي هر شر از
 کمه باز بگم هرچی            همه پناه خداست
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  شعر سوره توحید
  نیازم بی خالق               نازم    و خوب خداي

  عالم یه دارم دوستت          بشناسم     رو تو خوام می
  یکتاست خداي خدا        میگه           توحید ي سوره
  هاست بنده ده کس                 روزي به نداره نیاز

  دلبندي مادر فرزندي                      نه او نداره
  مانندي و همتا عالم                    نیست تو او براي
  زیبا هاي ها                پرنده بچه کنید گوش خوب

 یکتا خداي خونن          خدا می هم با همه

  
  مسد سوره شعر

  ابولهب درباره           شب روز خداي گفته
  او دست باد بریده               او پست زکارهاي
  آزار داده احمدو          بسیار همیشه چونکه

  جهنم کش هیزم             آدم اون همسر شد
  آتیشه از اي-حلقه              همیشه گردنش به

 همینه عاقبتش              اینچنینه که هرکی

  
  نصر سوره شعر

  ما پیامبر به گفت             دانا و خوب خداي  
  دشمنا از بگیرش                مکه شهر بروبه  
  مسلمان شدن  مردم        بشه جنگی اونکه بی  
  ایمان اونها آوردن           اسالم خوب دین به 

  ما خوب پیامبر                 تشکر ازخدا کرد
  آدما ما براي       خوبی درس یه شد این

  خدا شکر واجبه           پیروزي هر از بعد که 
  

  سوره نصر
  پیروزي سر رسیده                         با کمک خداوند

  دشمن چه ناامیده                  فتح شده شهر مکه  
  میان به دین خدا                  آدما دسته دسته   

  اسالم پیروزه هر جا            سوره نصر چی میگه     



رهبري معظم مقام                                     بگیرند جدي را قرآن حفظ باید ایران مسلمان مردم  

 

 19               رهبري معظم مقام      داریم کم قرآن حافظ ما است قرآن حفظ بدارد ارزانی ما به را قرآن در تدبر  تواند می که چیزهایی از یکی
 

 
  شعر سوره کافرون

  خدا دشمنان به               محمد اي تو بگو
  جدا هم از راهمون هست            همیشه شما و من

  را من خوب خداي             ندارین قبول شما
  را تون سنگی بتهاي                  ندارم قبول منم
  را من خوب خداي                ندارین قبول شما

  شما از شما دین           خودم از من دین پس
  جدا هم از ما راه          همیشه هست انگاري

 

  شعر سوره کوثر
  بد خیلی هاي روزگاري         آدم روزي یک

  محمد اي که کردن          گفتن اذیت را رسول
  ابتر و تنها یاور            تویی بی و پسر بی
  داد نشون را آیه داد            این جوابشون خدا

  یاور بی شده ابتر         خودش گفته که کس هر
  ایم بخشیده رو دادیم          زهرا هدیه تو به ما

  بهترینه که زهرا             باشه      تو ي جایزه
 

  سوره کوثر:
  کیه کیه این دختر   تو آغوش پیغمبر

  سوره کوثر است این    فاطمه بانوي دین
  چشم دشمن شده کور        دختري از جنس نور

  پرشده از خوبیها       از نسل اون تو دنیا 
 

  شعر سوره ماعون
  جا هیچ نداره ها       لنگه بچه اي سوره چه
  حرفه تا هزار توش ظرفه           که یه اسم ماعون

  میاره کم خوبی نداره                  تو دین که کسی
  نمیده راه چیده                   یتیمو که سفره سر

  ببینه کسی میخونه                میخواد اگه نماز
  خیالش بی میگه حالش          چون به واي واي
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  شعر سوره قریش
  اعراب نام به هست        کتاب از اي سوره یه

  نامشان بود قریش          ایشان از اي قبیله
  کار و تجارت اهل        دار سرمایه بودند

  ایشان قلب بین در         مهربان خداوند
  مهربانی و الفت        زمانی هر افکند

 عبادت شود خدا       نعمت شکر به باید
  

  سوره فیل
  کنه خراب رو خدا کنه؟      خونه کار چه میخواست ابرهه
  نتونست نه نتونست کنه؟             نه خراب تونست آیا

  مکه تو کجاست؟ کعبه              کعبه چیه؟ اسمش خدا خونه
 فیال سر تو زدن سنگ سجیال                    با با ابابیال

 

  سوره همزه
  مهربون هیچ کس نبودیکی بود یکی نبود     غیر خداي 

  یکی بودهمزه خانم   یکی بود لُمزه خانم
  همزه زبون دراز بود    پرحرف و حقه باز بود
  کارش شده عیب جویی     چه آدم دورویی

  غیبت می کرد همیشه     می خواست شیطون شاد بشه
  لُمزه خانم یکسره   همه رو می کرد مسخره

  مبه من بگوببینم     اي گل نازنین
  تودوست میشی با همزه    نه نه     می ري کنار لُمزه   نه نه

  آي همزه خدا دوست نداره    تو رو تنها می ذاره
 آي لُمزه خدا دوست نداره    تو رو تنها می ذاره

  

  شعر سوره عصر
  ها بچه ، سوره این خدا     تو خورد قسم عصر به

  ایمان نباشه زیان                اگه آدم کنه می
  شه می راضی هم باشه       خدا که خوب کارهاي
  کارها تو باشید خدا             صبور بر کن توکل

  خدا یاد یه کجا               باشید هر و همیشه
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  تکاثر سوره شعر
  کریم و خوب خداي      حکیم خداي گفته

  تکبر باش نداشته       تکاثر سوره تو
  بخند مردم روي به      نبند دل هات داشته به

  نباش دور آدما از       نباش مغرور و بدجنس
  موندنیه خوب اعمال       رفتنیه پول و ثروت

  کارامون میشه حاضر       چشامون پیش روز یه
  نبینیم بد الهی        بینیم می شو نتیجه

  نشیم جدا قرآن از       نشیم رسوا الهی
  تباهی تو نیفتیم      الهی بریم بهشت

  
  شعر سوره قارعه

  حسابه روز همان                   قارعه ها بچه آي
  اضطرابه و ترس یا                    قیامت روز همان

  سو هر به ملخ مثل                 آدما سخت روز اون
  هیاهو میشه جا هر         میان در جوش و جنب به

  متالشی میشه زود                       خدا امر به کوه
  نباشی قیامتت                           بفکر اگه تلخه

  میزان توي میشه وزن                میاد کس هر اعمال
 سوزان آتش بدا                  و بهشت میرن خوبا

  
  زلزال سوره شعر

  ترسه می آدم بلرزه              دل زمین وقتی
  لرزد؟ می زمین چرا حیرت           با میگه انسان

  میگه خدایی مردم             حرف به زمین روز اون
  اینارا گفتا او دانا               به خداي زیرا

  میان بیرون قبرها مردمان          از که روزي آن
  خودشان بد و کارهاي             خوب ببینند تا

  دنیا تو باشه خوبی          کرده ذره یه کس هر
  توانا خداي میگیره              از و پاداشش

 دنیا تو باشه بدي          کرده ذره یه کس هر
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  بینه سوره شعر
  نکردند اطاعتش    پیامبر دشمناي

  نکردند حمایتش    اومد قرآن با وقتی
  سپردن دل دنیا به   آوردن ها بهانه

  مسلمون اي که گفته     جون خدا بینه تو
  بیاره جا به نماز        داره ایمان که کی هر
  خداست با همش دلش    جاست به مالش زکات

  یارش همیشه خدا    انتظارش در بهشت
  شاد و خوشحال همیشه    زیاد گیره می پاداش

  

  قدر سوره شعر
  احمد پاك قلب به            احد خداي داده

  نورانی شب یه در               ناگهانی قرآنو
  ماه هزار از بهتره        آه شب و قدر شب

  ها-بچه میان پایین             باال از ها-فرشته
  نویسند-می تقدیرو           خداوند فرمان به

  رو خدا هاي-بنده                رو -آدما تقدیر
 

  علق سوره شعر
  را ما آفریده که                         خدا نام به بخوان

  پسته که اي ماده یه                      بسته زخون انسان
  است کریم ترین کریم                      پروردگار که بخوان

  است رحیم نمود تعلیم                        قلم با که خدایی
  خداست که بی نیازه                  مغذور نباش  سرکشی

  سازه هچار غرورت                     نکنی همه جا فکر
  خدا سوي دوباره                        آدما گردن می بر

  خدا راست راه به                       تقوا کنیم به امر
  

  تین شعرسوره
  زیبا سوره این در            دانا و خوب خداي

  انجیر به و زیتون به        نظیر بی خورده قسم
  خدا شهر مکه به               سینا طور به قسم

  ها حالت بهترین به                را ما آفریده که
  نباشیم ناسپاس که          بکوشیم ما که باید

 جزاست روز حاکم   داناست و خوب که خدا
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  انشراح شعرسوره
  زیبا ي سوره این در ها        بچه شده گفته
  تحمل و صبر رسل         داده ختم به خدا
  را او بار برداشتمصطفی          یاري در
  دنیا تو برده را              باال او قشنگ نام

  مشکالت شود مکافات          آسان هر بعد که
  کنیم گفتگو او کنیم          با رو خدا به پس

 

  ضحی سوره شعر
  ضحی خوب سوره   زیبا سوره یک تو

  مصطفی محمد    خدا پیامبر به گفت
  سپید صبح به قسم    خورشید نور به قسم
  نیستی جدا خدا از   نیستی توتنها وقت هیچ
  داره هواتو همش    داره دوست رو تو خدا

  داد سرپناه یه تو به    داد پناه بودي یتیم
  کرد رسوا دشمنت   کرد رها فقیري از

  نبر یاد از رو خدا    پیامبر اي تو حاال
  نکن دلگیر رو فقیر     نکن تحقیر رو یتیم

  
  لیل سوره شعر

  تار شبهاي و روز به        نهار و لیل به قسم
  باهاشه خدا لطف        تالشه اهل هرکس

  دریاست یه مثل دلش      تقواست اهل که کسی
  عزت دنیا یه میده       ثروت و پول بخشش

  شنیدي صداشونو        دیدي رو فقیر اگر
  کن کاري یه براشون       کن یاري نباش بخیل

  تو یار میشه خدا     تو کار میشه آسون
  دینه و خدا اهل   بهترینه هرکسی

  داره هواشو خدا      نداره دست رو دنیا
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  شمس سوره شعر
  زیباست حرفاي از پر     پرمعناست شمس سوره
  آسمون و خورشید به    خداجون خورده قسم

  زیبا هاي ستاره       شبها به و روزها به
  کرد خاك زیر رو بدي       کرد پاك رو دلش هرکس

  سوزه می دلش شیطون    پیروزه و موفق
  آسودگی نداره    آلودگی و گناه

  سیاهه براش دنیا      گناهه اهل کس هر
  شد زیبا براش دنیا       شد خدا با که هرکس
  او کار میشه آسون       او یار میشه خدا

  

  بلد سوره شعر
  مدد بگیر خداجون از  بلد سوره تو بخوان

  خدا خوب بنده به   ابراهیم به ما سالم
  حاجیا براي خونه   خود کودك با ساخته که

  مکه خوب شهر به    کعبه به ما سالم
  پا سرو و لب و چشم   مارا داده که خداست

  است جهان این خالق   است زبان خالق او
  مستمندان به کمک    رحمان خداي گفته

  مسلمان وظیفه      فقیران و یتیمان
  نشه فراموش خوبی    همیشه باش میمنه
  باش مومنان یاور     باش مهربان و صبور

  همه با کنی بدي    مشئمه بشی نکنه
  ذاره می تنها رو تو    نداره دوست خدا

  

  فجر سوره شعر
  قرآن تو هست سوره یه    باایمان هاي بچه
  اجر و پاداش صدتا با    فجر سوره نام به

  آسمونه یه دلش      بخونه اونو هرکی
  آباد هاي خونه با      عاد قوم عاقبت

  ها بچه شد چی دیدین      پرطال قصرهاي با
  بال اسیر شدن    خدا از شدن غافل

  همچنین شدن نابود    دین بی ثمود قوم
  نبودند دعا اهل    نبودند خدا با چون

  باشیم بهشتی که تا    باشیم خوبی بنده
  ها بچه خوان می کمک    یتیما و فقیرا

  کارشون کمک بشیم    یارشون بایدبشیم
  اونها به بدیم غذا      خدا براي باید
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  را ما آفریده که    دانا خداي شکر
  آسمون هفت خالق   فراوون داده نعمت

  ماست قلب آرامش   زیباست چه خدا یاد
  ازمون باشه راضی    خداجون  کنیم دعا

  
  غاشیه سوره شعر

  عالیه سوره یه        غاشیه ما سوره
  هم پشت داره آیه      جهنم و بهشت از

  کاراشون خاطر به       هاشون چهره عده یه
  میشه خندون چه شیطون    میشه گریون و سیاه

  خوبیها خاطر به        آدما از عده یه
  دارن سرور و شادي      دارن پرنور چهره
  بهشته نصیبشون     نوشته شون نامه تو
  هوایی عجب داره       صفایی با جاي چه

  داره گلستان تا صد      داره جوشان چشمه
  تختا به زدن تکیه       درختا زیر همه

  ساده و صاف چه دال       آماده خوردنیها
  دالتون نگیره غم       براتون بگم اما

  کم کم گیرن می آتیش       جهنم آدماي
  آب نه هست خوردنی نه       عذاب جهنم توي

  قرارن بی و غمگین       ندارن فرار راه
  خدا اي بشه بهشت        ما قسمت الهی

  

  اعلی سوره شعر
  توانا خداوند    اعلی پروردگار

  سنبل و سرو و سوسن      گل و سبزه خالق
  صفا با درختاي   ها پروانه خالق

  داد اندازه به چیز هر   داد تازه هاي میوه
  ما پیامبر اي که    دانا خداي گفته

  کن سرزنده رو دال       کن زنده خدا یاد
  نشه فرامونش قرآن    همیشه توایم با ما

  موسی خوب کتابِ   خدا کتابِ توي
  کریم خداي گفته    ابراهیم صحف در
  مهمونی بهشت توي    بمونی پاك که اگر
  نباش جدا خوبی از    نباش دنیا فکر به
  باشه کنارت قرآن     باشه یارت خدا تا

  هدایت وسیله       رحمت کالم قرآن
  شفاست قلبها براي    راست راه میده نشون
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  طارق سوره شعر
  مسلمان بچه اي    بخوان طارق سوره

  درخشان ستاره    بدان طارق معنی
  توانا خالق آن       دانا پروردگار

  کهکشان هاي ستاره    آسمان به خورده قسم
  نازنین هاي فرشته    حکیم خداوند گفته

  شما کاتب و ناظر   شما مراقب هستند
  ابد تا نیست که پنهان     بد که یا خوب اعمال

  میشه جدا بد از خوب    میشه رسوا روزي یه
  

  بروج سوره شعر
  رحمان خداي حرف تو بده گوش     بخوان را بروج زیباي سوره

  خنده می بهت شیطون  نکن بدي     بلنده آسمونِ همون بروج
  اُخدود پلید اصحابِ به مرگ     موعود به قسم خداوند گفته

  کردن اذیت رو مومن آدمهاي      کردن دعوت رو شیطون خونشون به
  بینه می بدي کنه بدي کی هر      مومنینه یار همیشه خدا
  بود بال و درد و آتیش و عذاب     ثمود قوم و فرعون عاقبت

  هیبته با و کریم و مهربون    پرقدرته چه مهربون خداي
  نمیشه عذاب خداست با که کی هر     میشه خوبش هاي بنده حافظ

  

  انشقاق سوره شعر
  خدا با هاي بچه          ها بچه آهاي آهاي

  زود یا دیر میشه معلوم     ؟ مردود یا شدین قبول
  نامه یه داریم دست به        همه قیامت روز

  ماست کار نتیجه     ماست اعمال نامه
  هستی خوبی آدم    هستی بهشتی اگر

  ماست با خداجون یعنی     راست دست میره باال
  ما دوست نشد شیطون     دنیا تو شدیم قبول

  روسیاه نشدیم ما    گناه ما از شده دور
  شدیم رد امتحان تو     شدیم بد اگه اما
  گیریم می چپ دست با      اسیریم گناه توي

  ایم شرمنده و گریون      ایم سرافکنده همش
  روسیاه نشیم تاکه       گناه از کنیم توبه
 نشیم پشیمون روز یه      نشیم شیطون اسیر
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  مطففین سوره شعر
  جدایند خدا از که     کجایند مطففین

  یارشون شده شیطون    کارشون فروشی کم
  غفلت اسیر شدن    ثروت و مال فکر به

  جزا روز نزدیکه    خدا یاد به باشید
  ها بچه آي سجینه      بدیها عاقبت

  میشه نصیبش عذاب     آتیشه همون سجین
  علیینه توي جاش    نبینه بدي کی هر

  صفا با هاي چشمه   زیبا بهشت همون
  رنگین خوردنیهاي    شیرین هاي میوه با

  

  انفطار سوره شعر
  دریا موجهاي به و کهکشون به قسم    زیبا هاي ستاره و آسمون به قسم

  دانا و خوب خداي   ما یکتاي خالق
  دیده دو ما براي  آفریده که همون

  زیبا لباس داده    پا و دست سرو و چشم
  ما کارهاي همه از    ها بچه داره خبر

  بشیم دور خداجون از    بشیم مغرور که نکنه
  ناظرند ما کار به   حاضرند ها فرشته

  نوشته بد و خوب    فرشته قلمش با
  ها بچه کنیم توبه    بدیها از میشیم پاك
  نشه فرصت که شاید     بشه قیامت وقتی

  

  تکویر سوره شعر
  بخون تکویر سوره   مهربون بچه اي

  آسمون هفت خداي    خداجون خورده قسم
  نداره نور که وقتی    ستاره و خورشید به
  صحرا حیووناي یه   ودریا دشت و کوه به

  گور به زنده دختر   قبور اهل به قسم
  ما دست میدن نامه     ها بچه روز به میگه

  خداست پیش همیشه     ماست اعمال نامه
  جزا روز میشه باز   خدا آسمون هفت

  بهشتی ، جهنمی   سرنوشتی یه کی هر
  رب یا خوبِ ذکر به    شب هر و صبح به قسم

  نصیحت و پند از پر     حکایت داره قرآن
  همتاست بی که خدایی    ماست خالق کالم

  خداست با که کی هر به    راست راه میده نشون
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  عبس سوره شعر
  انگار بود نابینا که      فقیر مرد یه روز یه

  پولدار کنار نشست      شد مجلسی وارد
  محبت بهش نکرد      ناراحت شد  پولداره

  بود دور خیلی خدا از       بود پرغرور سرتاپا
  دانا خداي گفته     زیبا سوره این تو
  نکن دور کنارت از   نکن رنجور رو فقیر

  مهربون باش همه با      ندون بهتر رو خودت
  نزدیکه جزا روز        تاریکه دلش مغرور

  نباش کاهل و تنبل      نباش غافل خدا از
  جون بچه فراوونه    خداجون نعمتهاي

  تازه هاي میوه با    خوشمزه غذاهاي
  آسمون هفت نعمت    بارون و آب نعمت
  سنبل و سرو و سوسن    گل و دانه نعمت

  کن صفا با رو دلت     خداکن از تشکر
  

  نازعات سوره شعر
  نازعاته سوره          ما زیباي سوره

  برکاته از سرشار         نصیحت و پند از پر
  مهربون خداي از          فراوون داره آیه

  ها فرشته حق به    خدا باز خورده قسم
  باشه یادت به اینو    باشه حواست میگه

  کتاب و حساب روز    عقاب روز نزدیکه
  موسی خوب قصه    دانا خداي گفته

  خدا خوب بنده   ما پیامبر میگه
  داور حی به پناه   ببر فرعون شر از
  کن سعادتش اهل    کن هدایتش برو
  شیطون اسیر شده    نادون فرعون اما
  خدا دشمن بود چون   موسی مطیع نشد
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  نبا سوره شعر
  هوشیار و خوب بچه     خبردار خبر خبر

  وشفا نور کتاب    خدا کتاب قرآن
  مهربون خداي از    فراوون داره خبر

  را شب افریده که    دانا خداي همون
  زیبا آسمون هفت     دریا و زمین و کوه

  میاد شفاعت روز    میاد قیامت میگه
  رد یکی قبول یکی     بد از خوب میشه جدا

  ها بچه دارن شیپور       خدا هاي فرشته
  جهنم و بهشت از       عالم به میدن خبر

  آب نه هست خوردنی نه        عذاب پر جهنمِ
  باصفاست و پرمیوه      زیباست باغ یه بهشت

  خدا باشه راضی تا      ها بچه کنیم خوبی
  خوبیهاست نتیجه    ماست منتظر بهشت

  
  
  

  داستان کودکانه چند سوره
  

  سوره فیل
 مردم همه که شنید ابرهه روز یک.  بود ظالم و ایمان بی حاکمی او.  کرد می زندگی ابرهه بنام مردي یمن سرزمین در دور هاي زمان در

 بـه  زیـارت  بـراي  و نرونـد  مکه به مردم که کنم کاري باید:  گفت خود با او. شد ناراحت خیلی ابرهه.  روند می مکه شهر به عبادت براي
 و شـب  هـا  کـارگر .  شـوند  کار آماده بنّا و کارگر  صدها داد دستور او.  بسازد کعبه از  بهتر عبادتگاهی گرفت تصمیم ابرهه.  بیایند یمن
 داد دستور مردم به ابرهه.  ساختند دیدنی هاي مجسمه و مرمر زیباي هاي سنگ با بزرگی بسیار ساختمان ماه چند از بعد.  کردند کار روز
 شـده  ناراحـت  که ابرهه. رفتند می کعبه خانه زیارت به قبل مثل و نکردند گوش را او حرف ایمان با مردم ولی.  کنند زیارت را خانه آن
 خشـمگین  کـار  این از ابرهه.  زدند آتش را او عباتگاه و شدند خسته ابرهه کارهاي از مردم باألخره.  کرد می آزار و اذیت را مردم ، بود
 راه بـه  مکـه  شـهر  طرف به ابرهه لشکر.  برم می بین از را کعبه خانه بزرگ فیل با و میکنم حمله مکه شهر به زودي به من:  زد فریاد و شد

 فیـل  تـا  داد دستور ابرهه بعد روز صبح.  بردند پناه شهر اطراف هاي کوه  به خبر این شنیدن با مکه مردم.  رسید مکه به هنگام شب و افتاد
  ، بـرود  مکـه  سـوي  بـه  کـه  آن جاي به فیل.  کنند وادار حرکت به را فیل نتوانستند ، کردند تالش چه هر لشکریان اما.  بیاورند را بزرگ
 مکـه  رابسـوي  لشـکر  تـا  شـد  سـوار  اسـبی  بر عصبانیت با بود شده ناامید فیل آمدن از که ابرهه. کرد حرکت به شروع یمن سرزمین بسوي

 چنگـال  و نـوك  در سـنگریزه  چنـد  پرنده هر. شدند دید مکه آسمان  در کوچک پرندة زیادي بسیار تعداد وقت همین در.  دهد حرکت
 سـر  به شدت با ها سنگریزه.  انداختند سربازانش و ابرهه سر بر را ها سنگریزه آنها.  کردند حمله ابرهه لشکر به ها پرنده. داشت خود هاي

 خداونـد  قـدرت  بـا  شوند مکه شهر وارد بتوانند اینکه بدون لشکرش و ابرهه.  کرد می زخمی و سوراخ را بدنشان و خورد می آنها بدن و
  .ماند جاي بر کعبه خانۀ و رفتند بین از بزرگ
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  داستان کودکانه سوره کوثر
 محمد حضرت بودبچه ها مردم پیامبر و بود محمد اسمش که میکرد زندگی مردي یه قدیم خیلی خیلی نبوددرزمانهاي یکی بود یکی

  نداشت اي بچه زمان اون پیامبر.داشت دوسش خیلی هم خدا و بود مهربون خیلی
 ابتري تو میگفت پیامبر و میکرد مسخره اونو و ایستاد می پیامبر راه جلو همیشه و داشت زیادي که یچه هاي داشت بدجنسی ي همسایه یه
 کمک بهش و نکرده فراموش پیامبرو خدا میدونست چون نمیشد دلخور از همسایه اش پیامبر.دارم بچه کلی من ولی نداري بچه تو

 چون و میشه مریض بچگی تو ابراهیم عزیزم بچه هاي اما ابراهیم گذاشتن اسمشو که داد پیامبر به بچه یه خدا روزها از یکی تو.میکنه
 بازار یا پیامبر رفتن مسجد راه سر دوباره و میشه خوشحال خدا همسایه بدجنس دوباره پیش میره و بمونه زنده نمیتونه میشه بد خیلی حالش
 به بچه یه اینکه و میخواد صبر خدا از و میخونه دعا و میکنه نیاز رازو خدا با همیشه میکنه پیامبرم مسخره همش و میگیره جلوشو رفتنش

 نماز باید تو و میکنه عطا دختر یک تو به خدا پیامبر اي:گفتن بهش و پیامبر پیش اومدن خدا روزهافرشتهاي از یکی بده. تااینکه پیامبر
 قربانی شتر و میاره بجا شکر نماز فرزندش براي خدا از تشکر پاس به و میکنه قبول پیامبرما . خد راه در کنی قربانی شتر و بخونی
  . هست فاطمه حضرت همون هست کوثر کوثر پیامبر دختر اسم.میکنه

  

    :نصر سوره کودکانه داستان
 بازي آنها با و داشتند دوست را ها بچه همیشه ایشان.بودند مهربان بسیار) ص(محمد حضرت مسلمانان ما پیامبر...... نبود یکی بود یکی

 از ها بچه براي فقط پیامبر. میدادند گوش را ایشان صحبتهاي همیشه هم ها بچه. میگفتند مهربان خداي و دین از آنها براي. میکردند
 خدا خاطر به را پیامبر و بودند زیاد بد انسانهاي زمان آن اما.میگفتند مهربان خداي از همه براي بلکه نمیکردند صحبت مهربان خداي
. آوردند رو پرستی خدا سمت به دسته دسته مردم و کرد فرق چیز همه پیامبر ایمان و صبر با کم کم اینکه تا میکردند اذیت خیلی پرستی
 خداوند دستور به حضرت آن شدند مسلمان مدینه مردم بیشتر رفته رفته که هنگامی و میکردند زندگی مدینه شهر در) ص( پیامبر آنوقتها
 به بزرگی سپاه با پس. کنند دعوت اسالم دین به را مردم و کنند پاك پرستی بت و شرك از هم را آنجا تا بروند مکه به گرفتند تصمیم
 غذا کردن درست براي زیادي آتش آنان. شد شب که بودند نرسیده مکه به هنوز و بود زیاد مکه تا مدینه فاصله. افتادند راه به مکه سمت
 از اي عده جهت همین به.شدند زده شگفت بود شده روشن شهر از بیرون که زیادي آتش دیدن با مکه مردم طرف آن از. کردند روشن

 آنها پاسخ در) ص( پیامبر. پرسیدند را آنها حضور علت ایشان بزرگ سپاه و پیامبر دیدن با و رفتند آنجا به آتش علت فهمیدن براي آنها
 مسجد در یا باشند هایشان خانه در یا بگویید مردم به. کنیم پاك پرستی بت و شرك وجود از را آنجا تا آییم می مکه به ما: فرمودند

 آنجا از را کعبه داخل هاي بت همه و کردند فتح را مکه خونریزي و جنگ بدون) ص(پیامبر ترتیب این به. نرسد آسیبی آنها به تا الحرام
 کرده بدي ایشان به که را کسانی تمام مکه فتح از بعد پیامبر. کردند آشنا اسالم زیباي دین با را مردم تمام مهربانی با ایشان. ریختند بیرون
  .شدند مسلمان و آمده) ص( پیامبر نزد گروه گروه آن اطراف و مکه ساکنان ترتیب این به. بخشیدند را بودند

  
  داستانهاي اخالقی براي کالس:چند نمونه 

  

  دانید وبا هنر و خالقیت خودتان براي بچه ها تعریف کنید راین داستانها را به زبان  کودکانه برگ
 جواب فالن:  فرمود خداوند ببینم بهشت در را خود همنشین خواهم می خدایا کرد عرض پروردگارش به روزي) ع( موسی حضرت

 دید گرفت نظر زیر را او حرکات نردیک از کرد حرکت قصاب آن مغازه سوي به موسی حضرت است بهشت در تو همنشین  قصاب
 او سر پشت هم موسی و افتاد راه به خانه طرف به و بست را مغازه جوان رسید آفتاب غروب دهد نمی انجام اي العاده خارق یا تازه کار
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 موسی. بفرمایید خداست حبیب مهمان کرد عرض.  خواهی نمی مهمان جوان:  گفت موسی رسید منزل در به اینکه تا کرد می حرکت
 کرد پذیرایی موسی از آورد را سبرد همان بعد برگردد تا کشید طول مدتی برد بیرون را آن رفت سبدي سراغ به جوان دید شد وارد

 و شسته را لباسهایش و کنم می حمام را او روز من است افتاده کار از که پیري مادر. مادرم کرد عرض بود چه سبد آن توي پرسید موسی
 همنشین و بیامرزد را تو خداوند گوید می کرد عرض گوید می چه عوض در مادرت فرمود موسی.  کنم می پذیرایی او از احسن نحو به

  .دهد قرار بهشت در موسی
****  

 این پرسیدم جبرئیل از دیدم شراب و عسل آب،شیر، از رودخانه چهار و شدم بهشت وارد معراج شب در: فرمود) ص( خدا رسول
 کن سوال خداوند از آید می کجا از دانم نمی اما رود می کوثر حوض به:فرمود جبرئیل رود؟ می کجا به و آید می کجا از رودخانه

 ، بگشا را چشمهایت گفت ملک آن بستم هم من بگذار هم بر را چشمهایت گفت و آمد من نزد ملکی کردم دعا فرمود) ص( خدا رسول
 حضرت الرحیم الرحمن... ا بسم بگو: گفت ملک آن.  بود بسته که دیدم دري درخت آن زیر که آمد نظرم به بزرگ درختی گشودم

 شنیدم صدایی ناگاه.بود جاري نهرها و نوشته الرحیم الرحمن... ا بسم گنبد این اطراف دیدم گنبدي شدم وارد. شد باز درب.  گفتم فرمود
  )451 ص 3 ج ثمرات.   ( کنم می سیراب را او نهرها این از بگوید الرحیم الرحمن... ا بسم اخالص روي از هرکس گفت می که

****  
 امام انداختند می اي گوشه به نخورده کامل طور به را آن هنوز ولی خوردند می میوه) ع( رضا امام غالمان روزي: گوید می خادم یاسر
 چرا دارند نیاز که هستند انسانهایی ندارید نیاز میوه این به شما اگر... اهللا سبحان فرمود آنان به خشمگینانه و دید را آنان کار این) ع( رضا
  )339 ص الهیه انوار(بدهید نیازمندان به و دارید نگه را آنها ریزید می دور

****  
 مشاهده خدا عرش سایه در را شخصی میان این در کرد می مناجات خود خداي با) ع( عمران بن موسی حضرت:فرمودند) ع( صادق امام

 خصلت دو داراي جوان این فرمود خداوند اي داده قرار خود عرش سایه در را او که کیست جوان این من خداي اي کرد عرض نمود
  )163 ص 2 ج ورام مجموعه(     د.   نکر و خبرکشی  نمامی و چینی سخن زمین در هیچگاه .کرد می نیکی مادرش و پدر به نسبت :است

****  
 خدا رسول پسر اي: پرسید حضرت آن از شخصی پوشید را خود لباسهاي زیباترین نماز هنگام) ع( مجتبی حسن امام که اند نموده روایت

 رو این از دارد دوست را زیبایی و زیباست خداوند:  فرمود پاسخ در) ع( حسن امام پوشید می نماز در را خود لباسهاي زیباترین چرا
  )83/185 بحاراالنوار از نقل به 168 ص انگیز عبرت سرگذشتهاي(                       کنم تن بر نماز هنگام را لباسهایم زیباترین دارم دوست

****  
 آن به.نمود آزاد اورا درمقابل حضرت کرد تقدیم حضرت آن به هدیه عنوان به را گلی دسته) ع( مجتبی حسن امام کنیزان از یکی

در و کرده تربیت اینچنین مارا خدا:کردي؟فرمود آزاد گل دسته یک رادرمقابل دارد گزاف قیمت راکه کنیزي چگونه:گفتند بزرگوار
 او آزادي از بهتر کنیز براي را اي هدیه من بفرستیدو آن یاهمانند بهتر نیز شما فرستاد اي هدیه شما به کسی هرگاه:میفرماید سوره نساء

  .نیافتم
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 داستان کربالیی کاظم :کشاورزبی سوادي که یک شبه حافظ قرآن شد 
 و خوانـدن  سـواد . کـرد مـی  زندگی هم روستا همان در و آمد بدنیا اراك ساروق روستاي در قمري هجري 1300 سال در کاظم کربالیی

  .افتاد اتفاق جوانیش دوران در او شدن قرآن حافظ داستان که نداشت نوشتن
 و منبـر  در و بـود  آمده روستا به حرام و حالل احکام بیان و تبلیغ جهت روحانی یک سال آن در بود، کشاورزي کار مشغول روستا در او

 حـق  و زکـات  و برسد نصاب حد به آنها... و جو و گندم که کسانی که داد توضیح و گفت را مسائلی زکات، و خمس از خود سخنرانی
 آن در و لبـاس  آن با کنند، تهیه لباس یا خانه نداده، زکات هايگندم آن پول عین با اگر و شودمی حرام به مخلوط مالشان ندهند، را فقرا
  .بدهد را مالش زکات و دهد اهمیت و کند توجه حرام و حالل و الهی احکام به باید واقعی مسلمان است، باطل نمازشان خانه

 رفـت  فرو فکر این به نیست، فقرا حق و زکات پرداخت به مقید کند،می کار آن در که زمینی صاحب دانست،می چون کاظم) (کربالیی
 او از و گذاشت میان در زمین، صاحب با را مسئله این. است ناكشبهه یا مخلوط حرام پول با او زندگی و حرام به مخلوط او مال پس که

 درجـاي  و کـرده  هجـرت  روسـتا  آن از گرفـت  تصمیم کاظم رو این از.نرفت بار زیر او ولی کند پرداخت را مالش زکات او تا خواست
 بـه  خواسـتند  او از کـه  ایـن  تـا  پرداخت فعالیت به روستا آن از خارج سالی چند. باشد پاك و حالل او اجرت که شود کار مشغول دیگر

 سـال  همـان  او کند، کشاورزي مستقل خودش تا گذاشتند اختیارش در گندم مقداري با زمینی و برگشت روستا به.برگردد خود روستاي
 برداشـت  معمـول  از بیش که حدي به داد، برکت او زراعت به خدا و کاشت زمین در را دیگر نصف و داد فقرا به را گندم آن نصف اول

 ساله هر) است بیستم یک یا و دهم یک زکات مقدار اینکه با( و بدهد فقرا به را خود برداشت از نیمی که گذاشت بنا سال همان از و کرد
 کـه  بـود  کوبیـده  را خـرمنش  کـه  روز چنـد  از پس محصول، برداشت هنگام سال یک.دادمی مستمندان و فقرا به را خود محصول نصف

 شد مجبور دهد، ادامه خود کار به نتوانست و شد گرم هوا و متوقف باد شد، ظهر نزدیک.شود جدا آن کاه تا شد خرمن دادن باد مشغول
 فرامـوش  را مـا  و نـدادي  مـا  بـه  چیـزي  محصـولت  از امسـال : گویـد مـی  و رسـد مـی  او بـه  روسـتا  فقـراي  از یکـی  راه در. برگردد خانه به

 اما رودمی ده طرف به و شودمی خوشحال او. کنم جمع را محصولم نتوانستم هنوز ولی نکردم فراموش! خیر: گویدمی او به کاظم!کردي
 بـراي  علوفـه  قدري.ببرد فقیر آن براي تا کندمی آوري جمع زیاد زحمت با گندم مقداري برگشته، مزرعه به و گیردنمی آرام دلش کاظم

 محـل  که تن دو و هفتاد به مشهور امامزاده باغ به. شودمی دهکده روانه و گذاردمی دوش بر را هاعلف و هاگندم و چیندمی گوسفندانش
 بـه  و گـذارد می ايگوشه را علوفه و گندم و نشیندمی امامزاده باغ درِ کنار سکویی روي استراحت براي. رسدمی است، امامزاده چند دفن
 بیا! کاظم: گویندمی رسند،می او به وقتی و آیندمی او طرف به که بیندمی را جذاب و زیبا بسیار جوان دو بعد لحظه چند.رودمی فرو فکر

  .برسانم منزل به را علوفه این و بروم منزل به خواهممی: گویدمی کاظم!بخوانیم ايفاتحه امامزاده این در برویم
 بـه  ابتـدا  شـوند، مـی  روانـه  امـامزاده  سوي به آنها دنبال کاظم و جلو از آنها.بخوانیم ايفاتحه هم با تا بیا حاال خوب، خیلی: گویندمی آنها

 ذکرهایی خواندن مشغول نفر دو آن. شوندمی داخل و روندمی بعدي امامزاده به آنگاه و خوانندمی ايفاتحه و شوندمی ترنزدیک امامزاده
 دو آن از یکی و است شده نوشته روشنی کلمات امامزاده سقف اطراف در که شودمی متوجه کاظم ناگهان فهمد،نمی کاظم که شوندمی

 کـاظم  سـینه  بـه  دسـت  آنگـاه  بخوانی، باید: گویدمی جوان آن ندارم، سواد من: دهدمی جواب او خوانی؟نمی چیزي چرا: گویدمی او به
 اینطـور : گویـد مـی  و خوانـد مـی  را ايآیـه  آقـا  آن بخـوانم؟  چـه : گویـد مـی  کـاظم . بخـوان  حـاال : گویدمی و دهدمی فشار و گذاردمی

 و نیست همراهش کسی بیندمی که بپرسد چیزي یا بزند حرفی آقا آن به که گرددبرمی بعد.  شودمی تمام تا خواندمی را آیه کاظم!بخوان
 احسـاس  آیـد، مـی  هـوش  بـه  که هنگامی.افتدمی زمین روي هوشبی و شودمی خاصی حال دچار ناگهان و ایستاده حرم در تنها خودش

 علوفه بار و آیدمی بیرون امامزاده از کند؟آنگاهمی چه جا این در او و کجاست اینجا که رود،می فرو فکر این به و کندمی شدید خستگی
 بـه  را جـوان  دو آن داستان سپس و خواندمی را چیزهایی که شودمی متوجه راه میان در ولی شودمی دهکده روانه و داردبرمی را گندم و

  .یابدمی قرآن تمام حافظ را خود و آوردمی خاطر
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  :شود می حافظه تقویت باعث که اموري
  )وقت اول نماز ویژه به شرعی تکالیف و عبادي امور انجام( خدا یاد - 1
 قوي را تو عقل که بخواه خدا از که است شده نقل) ع( اطهار ائمه از است، موثر حافظه تقویت براي که هاییدعا خواندن - 2

  ) 17 روایت 224. ص ،1. ج بحاراالنوار،(. نما درك و فهم طلب خدا از و بگرداند
 االَرضِ اَهلَ یاخذُ ال منْ سبحانَ مملَکَته اَهلِ علی یعتَدي ال منْ سبحانَ. «است مجرّب که بخواند را دعا این نماز هر از بعد.  - 3

  ».قَدیر شَیء کُلِ علی انَّک علْماً و فَهماً و بصراً و نُوراً قَلْبی فی لی اجعلْ اَللّهم الرَّحیم الرَّئُوف سبحانَ الْعذابِ بِألْوانِ
   کندمی زیاد را حافظه که است چیز پنج

  کردن، مسواك. 
  گرفتن، روزه. 
  قرآن، قرائت. 
   خوردن، عسل. 

  .جویدن کندر
تک اَبواب علَینا افْتَح الَّلهم الْفَهمِ بِنُورِ اَکْرِمنی و الْوهمِ الظَّلُمات منَ اَخْرُجنی اَللّهم. «بخوانید را جمالت این مطالعات از قبل - 4 محر 

نا انْشُرْ ولَینَ عخَزائ کلُومع کتمیا بِرَح محمینَ اَرالرَّاح.»  
 و کردن حفظ با رابطه در) ع( علی امیرمؤمنان. را الکرسی آیۀ مخصوصاً بخواند قرآن زیاد اشحافظه خواهدمی که کسی  - 5

 ترك راآن حالی هیچ در است ارزش با و اهمیت با اندازه چه الکرسی آیۀ بدانید اگر: فرمودند الکرسی آیۀ مداوم خواندن
 بیمارید، اگر گرفتارید، اگر یا و دارید مشکلی اگر ببرید، پناه الکرسی آیۀ به خود مشکالت بردن بین از و رفع براي کنید،نمی
 نتیجه و بخوانید اثر به اعتقاد و کامل ایمان با غافلید؛ الکرسی آیۀ از چرا است، شده بسته شما روي به عالم این هايدر تمام اگر

 در و ترس رفع چشم، نور حافظه، تقویت سفر، در آن اهمیت و عظمت با آیه این از که است موجود احادیث بسیار و بگیرید
  .اندکرده یاد...  و بال از ماندن امان

  
  

  تدریسالگوي 
  

  جلسه آموزش حفظ سوره همزه
  

در ابتداي ورود به کالس  با خواندن شعري آغازین کالس فضایی جذاب ایجاد کنید مثل شعر سـالم بخوانیـد و بچـه هـا دسـت بزننـد و       
قبـل  .اگر کالس شلوغ و پرسرو صدا بود یکی از سوره هایی که بچه ها بلدند همخوانی کنید تا بر فضاي کالس مسلط شوید .شادي کنند

  از شروع سوره با یک داستان بر جذابیت کالس بیفزایید مثال در مورد بسم اهللا یک داستان بگویید 
 کیا موقع غذا خوردن بسم اهللا می کنن ؟    کیـا موقـع درس خونـدن    خب بچه ها ما هر کاري رو با چی شروع می کنیم  آفرین با بسم اهللا

بچه ها بسم اهللا الرحمن الرحیم یعنی به نام خداي  بسم اهللا می کنند ؟ کیا موقع خواب بسم اهللا می کنن؟  بچه ها دست خود را باال می برن 
خب گوش بدین حاال یه داستان در مورد بسـم اهللا براتـون    مهربونه مهربون خدایی که همه چیز میده مهربونه حتی از مامان و بابا هم بیشتر

بگم بچه ها در زمان حضرت علی (ع) یه پادشاهی بود پادشاه مریض شد هرجا دکتر می رفت فایده اي نداشت  دکتـرا گفـتن تـو خـوب     
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ل ما افتاد بچه ها امام اول ما کـی بـود ؟ آفـرین    نمی شی پادشاه خیلی ناراحت بود و از سر درد به خودش می پیچید  تا اینکه به یاد امام او
حضرت علی (ع)     یه نامه نوشت براي ایشون و خواست تا یه دارویی بدن تا پادشاه سردردش خوب بشه   حضرت علی (ع)   تا نامـه رو  

گرفت و گذاشت سرش  تـا کـاله   خوندن یه کالهی داشتن فرستادن براي پادشاه و گفتن تا این کاله رو سرش بزاره  پادشاه هم کاله رو 
رو گذاشت سرش سردردش خوب شد پادشاه تعجب کرده بود که این کاله چه خاصـیتی داره کـه باعـث شـد مـن سـدردم خـوب بشـه          
دستور داد گفت یک وسیله بیارید تا کاله رو پاره کنم و بفهمم داخل کاله چیه  تا کاله رو پاره  کرد  بچه ها اگه گفتین داخل کاله چی 

حضرت علی یه کاغذي داخل کاله گذاشته بود و توي کاغذ هم یه چیزي نوشته بود اگه گفتین چی بود ؟ آفرین نوشـته بـود بسـم       ود ب
  اهللا الرحمن  الرحیم  پس همه با هم یک بسم اهللا بلند بگید تا سوره امروزمون رو شروع کنیم 

گه رنگی یا مقوا دو کلمه همزه و لمزه را بنویسید و در مورد معنی آن با بچه ها چون سوره  ما سوره همزه است  از قبل می توانید در دو بر
گفتگو کنید شعر سوره همزه که در بخش اشعار بود هم می توانید بخوانید بچه ها ما امروز دو تا مهمون داریم یـک همـزه خـانم و یـک     

م هم دیگران رو مسخره می کنه  حاال اونایی می خوان بـا همـزه   لمزه خانم   همزه  خانم  پشت سر دیگران عیب جویی میکنه و لمزه خان
خانم دوست بشن دستاشون باال اونایی که با لمزه خانم دوست می شن دستاشون باال   از حاال به بعد هر کی پشت سـر دوسـتش بـدگویی    

ا دوسـت نـداره     آي لمـزه خـدا     (اي همـزه خـد  کنه بهش می گیم همزه خانم و هرکی دوستش رو مسخره کنه بهش میگیم لمزه خانم 
  دوست نداره) و بچه ها تکرار کنند 

اگر قرار است از روش اشاره استفاده کنیم به بچه ها میگیم آماده باشن  و حرکات رو مثل ما انجام بـدن اگـر قـرار اسـت از روش تکـرار      
کنیم بعد از سه آیه  از بخش بازیها یک بازي انتخاب و سه ایه استفاده کنیم در مرحله اول سه آیه اول رو چند بار تکرار  و همخوانی می 

را باروش بازي مرور کنید و همین طور تا آخر سوره  براي اینکه بچه ها خسته نشوند آنها را با توجه به ردیفهـاي کـالس بـه چنـد گـروه      
می طنزگونه می توانید استفاده کنیـد تـا بچـه هـا     تقسیم کنید و براي هر گروه یک اسم انتخاب کنید چه اسم قرآنی و یا گل و یاحتی اسا

تا براي تکرار و مرور و همخوانی کردن انگیزه بیشـتري داشـته باشـن بعـد از هـر گـروه یـک نفـر را         د نبخندند و بین آنان رقابت ایجاد ک
اه با خواندن خودتان دسـتان بچـه هـا را    بیاورید تا بعد از خواندن شما تکرار کند اگر با اشاره کار می کنید دستان بچه ها را بگیرید و همر

  حرکت دهید تا فضاي شادي ایجاد شود 
اگر دانش آموزان پایه دوم به باال هستند متن سوره را روي مقوا بنویسید و تـا یـک هفتـه در کـالس نصـب کنیـد واز بچـه هـا بخواهیـد          

اآموزش دادید در مراسم صبحگاه ویا موقع نماز با بچه هـا   از فرداي روزي که سوره همزه را.زنگیهاي تفریح روزي یکبار آن را بخوانند 
  . همخوانی کنید تا مرور شود
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 ناس تا زلزال(مرحله اول)     ام قرآن کریمبرنامه حفظ، مرور و تثبیت جزء سی

 مرور بلندمدت مدتمرور میان حفظ جدید روز هفته ماه

 ---- ---- ناس ـ فلق ـ توحید شنبه اول اول
 ---- مرور ناس مسد ـ نصر یکشنبه

 ---- مرور فلق و مسد کافرون ـ کوثر وشنبهد
 ---- مرور کافرون کوثر ماعون ـ قریش ه شنبهس
 ---- مرور ماعون و قریش فیل ـ همزه هارشنبهچ
 تثبیت محفوظات هفته اول  نجشنبهپ

 ----  معهج

 محفوظات هفته اولمرور  مرور فیل و همزه عصر ـ تکاثر شنبه دوم
محفوظات هفته اولمرور  مرور تکاثر قارعه یکشنبه  

محفوظات هفته اولمرور  مرورعصر و قارعه عادیات وشنبهد  
محفوظات هفته اولمرور  مرور عادیات زلزال ه شنبهس  
محفوظات هفته اولمرور  مرور زلزال  هارشنبهچ  
 دوم هفتهتثبیت محفوظات  ----- نجشنبهپ

 قبلی مرور همه محفوظات ----- معهج

 (مرحله دوم)  طارق تا بینه ام قرآن کریمبرنامه حفظ، مرور و تثبیت جزء سی

 مرور بلندمدت مدتمرور میان حفظ جدید روز هفته ماه
 ---- ----  طارق شنبه اول دوم

 ---- مرور طارق اعلی یکشنبه
 ---- اعلیمرور  )14 تا 1( غاشیه وشنبهد
 ---- و طارق 14مرور غاشیه تا  )آخر تا 15( غاشیه ه شنبهس
 ---- مرور کامل غاشیه و اعلی )16 تا 1( فجر هارشنبهچ
 تثبیت محفوظات هفته اول  نجشنبهپ

  معهج
 محفوظات هفته اولمرور  16مرور فجر تا )آخر تا 17( فجر شنبه دوم

 محفوظات هفته اولمرور  مرور کامل فجر )10 تا 1( بلد یکشنبه
 محفوظات هفته اولمرور  و کامل فجر 10مرور بلد تا )آخر تا 11( بلد وشنبهد
 محفوظات هفته اولمرور  مرور کامل بلد شمس ه شنبهس
 محفوظات هفته اولمرور  مرور شمس لیل هارشنبهچ
 دوم تثبیت محفوظات هفته  نجشنبهپ

 همه محفوظاتمرور   معهج
 هفته اول و دوممحفوظات مرور  مرور لیل و شمس ضحی ـ انشراح شنبه سوم

 هفته اول و دوممحفوظات مرور  مرور انشراح و ضحی علق یکشنبه
 هفته اول و دوممحفوظات مرور  مرور کامل علق و بلد تین ـ قدر وشنبهد
 هفته اول و دوممحفوظات مرور  مرور قدر و تین و فجر )5ـ1( بینه ه شنبهس
 هفته اول و دوممحفوظات مرور  مرور بینه )آخر تا 5( بینه هارشنبهچ
 سوم تثبیت محفوظات هفته  نجشنبهپ

 مرور همه محفوظات  معهج
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 (مرحله سوم)  نبا تا بروج ام قرآن کریمبرنامه حفظ، مرور و تثبیت جزء سی

 مرور بلندمدت مدتمرور میان حفظ جدید روز هفته ماه

 سوم

 اول

 ---- ----  )16تا  1نبأ ( شنبه
 ---- 16مرور نبا تا )30 تا 17( نبأ یکشنبه

 ---- 30مرور نبا تا )آخر تا 31( نبأ وشنبهد
 ---- مرور کامل نبا - ه شنبهس
 ---- مرور کامل نبا )15 تا 1( نازعات هارشنبهچ
 تثبیت محفوظات هفته اول  نجشنبهپ

  معهج

 دوم

 محفوظات هفته اولمرور  15مرور نازعات تا )32 تا 16( نازعات شنبه
محفوظات هفته اولمرور  32تا1مرور نازعات از  )آخر تا 33( نازعات یکشنبه  

محفوظات هفته اولمرور  مرور کامل نازعات  - وشنبهد  
محفوظات هفته اولمرور  مرور کامل نازعات ونبا )23 تا 1( عبس ه شنبهس  
محفوظات هفته اولمرور  23مرور عبس تا )آخر تا 24( عبس هارشنبهچ  
 دوم تثبیت محفوظات هفته  نجشنبهپ

 مرور همه محفوظات  معهج

 سوم

 هفته اول و دوممحفوظات مرور  مرو کامل عبس )14 تا 1( تکویر شنبه
هفته اول و دوممحفوظات مرور  14مرور تکویر تا )آخر تا 15( تکویر یکشنبه  

هفته اول و دوممحفوظات مرور  مرور کامل تکویر و عبس  وشنبهد  
هفته اول و دوممحفوظات مرور  مرور کامل عبس انفطار ه شنبهس  
هفته اول و دوممحفوظات مرور  مرور کامل انفطار )17 تا 1( مطففین هارشنبهچ  
 سوم تثبیت محفوظات هفته  نجشنبهپ

 مرور همه محفوظات  معهج

 چهارم

 هفته اول، دوم و سوممحفوظات مرور  17مرور مطففین تا )28 تا 18( مطففین شنبه
هفته اول، دوم و سوممحفوظات مرور   28مرور مطففین تا )آخر تا 29( مطففین یکشنبه  

هفته اول، دوم و سوممحفوظات مرور  مرور کامل مطففین  وشنبهد  
هفته اول، دوم و سوممحفوظات مرور  مرور کامل مطففین  )15 تا 1( انشقاق ه شنبهس  
هفته اول، دوم و سوممحفوظات مرور  15مرور انشقاق تا )آخر تا 15( انشقاق هارشنبهچ  
 چهارم تثبیت محفوظات هفته  نجشنبهپ

 جزء دوم جزء سی)(نیم قبلی از مرحله اول تاکنون مرور همه محفوظات  معهج

 پنجمچهارم

  مرور کامل انشقاق و مطففین )10 تا 1( بروج شنبه
  10مرور بروج تا )آخر تا 11( بروج یکشنبه

  مرور کامل بروج - وشنبهد
  مرور کامل عبس و تکویر  - ه شنبهس
  مرور کامل مطففین وانشقاق  - هارشنبهچ
  هفته محفوظات تثبیت  نجشنبهپ

  جزء دوم جزء سی)(نیم قبلی از مرحله اول تاکنون مرور همه محفوظات  معهج
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   (ویژه مقطع ابتدایی) 30فرم داوري طرح حفظ جزء 
  

  نام مربی حفظ:                      پایه :                        نام آموزشگاه :                                    نام و نام خانوادگی :      
  دوم                 سوم    مرحله    اول              

  
  امتیاز )  80حسن حفظ(

اصالح محفوظات  مالحظات
  با کمک داور

)5./-( 

  حذف آیه یا عبارت
)5/1-( 

  غلط کلمه اي
 )2-( 

   اعرابی غلط
)1-(  

موارد کسر 
 امتیاز

 سوال اول     

  سوال دوم     
  سوال سوم     

  
  امتیاز)10تجوید(

عدم رعایت مد (هر 
 )- /.25مورد 

عدم وقف صحیح در 
 )- /.5آخر آیه یا عبارت (

کشش حرکات کوتاه    
   )- /.25(هر مورد 

عدم رعایت لحن 
 ) -2عربی(

     
 

  
  

  .......................امتیاز ):      5لحن (                                    .....................   امتیاز ): 5صوت : (

  با ذکر موارد  :............................................... امتیاز تشویقی حافظ

  امتیاز کل دانش آموز :...................................

  

  نام ونام خانوادگی داور :           امضاء
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  30شیوه نامه طرح ملی حفظ جزء خالصه 
  :99-98در سال تحصیلی  30زمانبندي اجراي طرح حفظ جزء برنامه 

  زیر اجرایی خواهد شد:رح حفظ جزء سی ام قرآن کریم به شیوه ط
  زمانبندي  محور آموزشی  مرحله
   آذرماه 15مهر تا  13  سوره هاي ناس تا آخر زلزال  اول
  بهمن  30تا  آبان 16  سوره هاي طارق تا  آخر بینه  دوم
  اردیبهشت  15اسفند تا  1  سوره هاي نبا تا آخر بروج  سوم

  گام هاي اجرایی:
  هاگام  ردیف

هاي مجري رسانی و بنر درب ورودي مدارس مجري براي نصب در درب ورودي مدارس و کالسپوستر اطالع تهیه و بارگذاري طرح  1
  آموزان و فرهنگیانرسانی نهضت به همه دانشبرگزاري جلسات توجیهی و اطالع  2  نهضت ملی حفظ جزء سی قرآن کریم

  اپلیکیشن مربوطهمند در سامانه یا آموزان و فرهنگیان عالقهثبت مشخصات دانش  3
  ثبت مشخصات اسامی مجریان نهضت در سامانه/ اپلیکیشن مربوطه   4
  معاونت پرورشی و تربیت بدنی ادارات توجیهی برگزار شده توسط -شرکت مجریان طرح در دوره آموزشی  5
  تأمین و توزیع کتابچه و اقالم آموزشی طرح بین مجریان نهضت   6
  اساس برنامه زمانبندي *** شروع فرآیند اجراي نهضت بر  7
  هاي مستمر مرحله اول و دوم و ثبت نمرات آنان در سامانه/ اپلیکیشن مربوطه اجراي آزمون  8
  آموزان و ثبت نمرات آنان در سامانه/ اپلیکیشن مربوطه اخذ آزمون مرحله سوم (پایانی) از دانش  9
  اساس بازدیدهاي انجام شده تأیید نهایی آزمون در سامانه توسط ادارات تابعه بر  10
  هاي آماري و تصویري روند اجراي نهضت در سامانه/ اپلیکیشن مربوطهارائه گزارش  12
آموزان و فرهنگیان حافظ توسط دارالقرآن یا ادارات تابعه منوط به تأیید نهایی ادارات قرآن، عترت و صدور گواهینامه حفظ براي دانش  13

  آموزان/ فرهنگیان و مجریان برتراهداي لوح تقدیر، گواهینامه و هدایاي دانش  14  باشد.ها مینماز استان
هاي آسمانی، زنگ نماز توانند از فرصت زنگ قرآن (بخشی از سه ساعت مصوب آموزشی) زنگ هدیهآموزگاران می :7بند  1تبصره *** 

  و... براي آموزش و تحویل محفوظات استفاده نمایند.
توانند از ظرفیت زنگ قرآن، تفکر، زنگ در مدارس متوسطه  دوره اول و دوم مربیان پرورشی یا معاونین پرورشی می :7بند  2تبصره ***

  نماز و ... براي آموزش و تحویل محفوظات استفاده نمایند.
  گیرد.ه صورت میتأیید یا صدور گواهی نامه توسط مدیر دارالقرآن یا کارشناسی قرآن، عترت و نماز ادار :14تبصره بند ***

  شیوه ثبت نام:
 http://hamgam.medu.irبه آدرس  همگامسامانه از طریق  .1

  ایران پرورشی را مطالعه کنید. 30جهت دریافت راهنماي تصویري ثبت نام در همگام، اطالعیه هاي منوي حفظ جزء 
  تثبیت:پیشنهادات اجرایی جهت سهولت حفظ و 

 خوانی در مراسم آغازینقرائت آیات روزانه بصورت همگانی و جمع  

http://hamgam.medu.ir
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  در هر کالس قبل از شروع درس پس از ذکر صلوات، تالوت آیات روزانه را بصورت دسته جمعی؛  
  دقیقه زنگ نماز  30بهره گیري از زمان  
 اختصاص یک ساعت از درس قرآن دوره ابتدایی به طرح حفظ جزء سی ام  
 باشد.ساعت می 3براساس مصوبات شوراي عالی آموزش و پرورش ساعات قرآن در دوره ابتدایی  :تبصره*** 

 ام  در هاي جزء سیآموزان هر کالس به همراه اسامی سورههاي درس که اسامی دانشطراحی و نصب کاربرگ دیواري در کالس
  آموزاندر بین دانش هاي همخوانی کالسی جهت ایجاد فضاي رقابتیآن درج شده باشد، و گروه

 آموزانآموزان جهت کنترل و نظارت بر محفوظات دانشانتخاب همیار مربی از بین دانش  
 آموزان موفق بصورت هفتگی در مراسم آغازین تجلیل از دانش  
 آموزانبخشی به دانشآموزان حافظ خردسال جهت انگیزهبرگزاري محافل انس با قرآن با حضور دانش  

  ارزشیابی:
آموزان کالس خود، سوره یا سور حفظ شده را تحویل گرفته و براي او امتیاز مکتسـبه را  کالس بصورت گروهی یا انفرادي از دانش معلم

  سطري (عثمان طه) پرسیده شود؛ 15هاي رایج سطري از قرآن 8سؤال  2در سامانه یا اپلیکیشن ثبت نماید و در آزمون پایانی هم از هر حافظ 
 باشد.خوانی نیز مورد قبول  میبراي حفظ قرآن ترتیل خوانی است ولی ارائه محفوظات بصورت فارسیبهترین حالت  .1

  آموزانی که بتوانند حد نصاب حسن حفظ را کسب نمایند، گواهینامه قبولی در دوره به آنها اهدا خواهد شد.دانش .2
و در دوره متوسطه توسط مربیـان و معـاونین پرورشـی و    آزمون مراحل یک و دو بصورت مستمر در دوره ابتدایی توسط معلم کالسی  .3

  شود.معلمین قرآن و...  برگزار می
تواند پس از حفظ هر سوره به همکاران مذکور مراجعه و محفوظات خود را ارائـه دهـد، ممـتحن (همکـار) پـس از      آموز میهر دانش .4

 ه درج نماید.آموز امتیاز وي را در سامانه و کاربرگ مربوطارزیابی محفوظات دانش

 گردد. پس از پایان دوره نهضت حفظ جزء سی آزمون نهایی برگزار می .5

 ها و یا معاونت پرورشی و تربیت بدنی ادارات تابعه آزمون خواهند داد.  همکاران فرهنگی نیز با مراجعه به دارالقرآن .6

 شود.  یر آن مرحله با امضاء مدیر آموزشگاه اهدا میآموزان در پایان هر مرحله گواهی نامه یا لوح تقدبنابر درخواست موردي دانش .7

اي متشکل از مدیر دارالقـرآن، کارشـناس   برگزاري آزمون توسط معلم کالس معاونین/ مربیان پرورشی آموزشگاه اخذ شده و نیز کمیته .8
سرگروه درسی مربوطه در دوره متوسطه  هاي درسی دوره ابتدایی/قرآن، عترت و نماز اداره، نماینده مربیان دارالقرآن و نماینده سرگروه

 بر اجراي آزمون در مدارس نظارت خواهند داشت.

  بایست جهت صدور گواهینامه در سامانه مربوطه درج گردد.آموزان پس از اخذ آزمون مینمرات دانش .9
 نماید. مدیر آموزشگاه می تواند از توان و تخصص اولیاء توانمند براي آموزش و ارزشیابی استفاده تبصره:

هاي مختلف از جمله (روحانیون وظیفه، طرح امین،روشنا، ائمه جماعات) بالمانع و مورد استفاده از نیروهایی که در قالب طرح تبصره:    
  تأکید است.

******************************************************************************* 
  یا کانال هاي ذیل مراجعه کنید: www.iranparvareshi.irکسب اطالعات بیشتر به جهت 
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