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 مقدمه: 

محقق، نفیسه مرادی کارشناس ارشد معارف قرآن، من 

که به گروه های هاست معلم و مدرس قرآن هستم. سال 

نی مختلف، قرآن آموخته ام. از روخوانی و روانخوانی و سِ

 تجوید گرفته تا مفاهیم و تفسیر و معارف.

و کار و مطالعه آموخته و حقیق آنچه طی سال ها تدریس و ت

جمع « تکنیک برای بهتر شدن 70»اندوخته ام ، تحت عنوان 

 نموده ام.

می قرآن را بیش امیدوارم لذت بهتر بودن در کسوت معل

 از پیش بچشید.
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1 

 ، مشخص کنید.بودن/هدف خود را از معلم قرآن شدن

2 

 مبانی خود را نسبت به قرآن، تقویت نمایید.

3 

« الرحیم الرحمن اهلل بسم» کالس ابلوت روی همیشه

 جدید ومدل سبک یک با بار هر که کنید تمرین و بنویسید

 .بنویسید

4 

 کالس شوید.همیشه آراسته و مرتب وارد 

5 

 از لباس هایی با رنگ های شاد استفاده کنید. 

 در اعیاد اسالمی و ملی شادتر بپوشید.
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6 

 است،  واجبرعایت حجاب برای خانم ها 

 اما سر کالس مقنعه یا روسری خود را 

 تا روی پیشانی یا ابروها پایین نیاورید.

7 

 تیره نپوشید، )به خصوص خانم ها( 

لباس های تیره را برای ایام شهادت و سوگواری اهل  

 بیت علیهم السالم قرار دهید.

8 

 همیشه تبسمی بر لب داشته باشید.

9 

در همان ابتدای  زمان الزم برای هر فعالیت در کالس را

 بنویسید.کالس روی تابلو 
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10 

  ما، نظر در مفاهیم بودن ساده

  .نیست آموز دانش "دانستن" معنی به

مطمئن شوید که مخاطب شما معنای صحیح کلماتی را پس 

 می داند. ،که به کار می برید

11 

 مطالب را خوش خط و خوانا بر روی تابلو بنویسید.

12 

 از گچ ها و ماژیک های رنگی استفاده نمایید.

13 

 روی تخته مطالب را در هم و بر هم و شلخته ننویسید.
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14 

 متعصب؛  نه همیشه سعی کنید فرد معتقدی باشید

 تعصب باعث دوری قرآن آموز از شما می شود.

15 

 خوش اخالق و مهربان باشید.

16 

 در عین خوش خلقی جدیت خود را در کار حفظ نمایید.

17 

 آموز را بیابید. دانش دالیل عدم انس با قرآنِ

18 

 نوس کردن افراد برای مأراه های جدیدی 

 با قرآن بیابید.
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19 

 سترش دهید.علوم قرآنی خود را گ

20 

 بسیار مطالعه کنید 

 دهید. صحیح تا بتوانید به سواالت قرآن آموزانتان پاسخ

21 

 از فناوری های روز برای تدریس استفاده کنید.

22 

هرگز کسی را به خاطر سوالی که از نظر شما نامربوط است، 

 سرزنش و تحقیر نکنید.

23 

 در اوج خستگی، شاد و پر انرژی وارد کالس شوید.
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24 

 سعه صدر خود را افزایش دهید.

25 

 پیرامون قرآن و دین و پاسخ آن ها  ،از شبهات روز

 آگاه باشید.

26 

 بیابید.کالسی  های جدید و نوینی را برای پرسش روش

27 

 در کالس از داستان های افراد مختلف 

 و ارتباط ایشان با قرآن بگویید.

28 

 تشویق به موقع را فراموش نکنید.
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29 

گاهی به صورت هدفمند، خاطراتی از دوران قرآن هر از 

 آموزی یا معلمی خود برای دانش آموزان تعریف نمایید.

30 

 به فضای مجازی مسلط باشید 

 و صفحاتی در شبکه های اجتماعی داشته باشید.

31 

 قصه گویی و قصه خوانی را بیاموزید.

32 

 در کالس قصه های قرآنی بگویید یا بخوانید.

33 

 تالوت کنید. حتما هر روز در خانه  قرآن 
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34 

 هر جلسه حدیثی درباره ثواب تالوت یا اهمیت قرآن 

 بر روی تابلو بنویسید.

35 

 عربی نباشد، لحن هدفتان فقط آموزش تجوید قرآن و 

 به انس با قرآن بیندیشید.

36 

 در بیان معارف قرآن کمتر از جهنم بگویید، 

 بگویید.اگر الزم بود، فقط از بهشت 

37 

در صورت برگزاری آزمون کتبی، حتما سواالت را تایپ 

 کنید و از دست نویس دادن برگه ها، اجتناب کنید.
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38 

آیات را از سایت های قرآنی مانند برای برگه آزمون، 

 پارس قرآن، تنزیل، تبیان و ... کپی کنید 

 تا اشتباه تایپی نداشته باشید.

39 

 روزانه آیه نویسی را تمرین کنید 

 تا بر روی تابلو آیات را بدون غلط بنویسید.

40 

 را سرلوحه کار خود قرار دهید.  صداقت در محبت

 به راحتی متوجه عالقه شما  دانش آموزان

 نسبت به خودشان می شوند.
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41 

 قبل از اینکه دیگران را به کاری سفارش کنید، 

 د.خود به انجام آن عامل باشی

42 

بدانید تمام مخاطبان شما در مدرسه، به یک اندازه به قرآن 

 عالقه، اعتقاد یا باور ندارند. 

 پس از همه انتظار یکسانی نداشته باشید.

43 

 اگر حافظ قرآن نیستید، 

 حتما به صورت موضوعی آیاتی را حفظ نمایید.

44 

 به مهارت های کالس داری مسلط شوید.
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45 

 را دائما به روز رسانی نمایید.اطالعات قرآنی خود 

46 

 از اخبار و وقایع قرآنی ایران و جهان اسالم با خبر باشید.

47 

 اگر تخصص شما قرآنی است، 

 دریس درس دیگری را تقبل ننمایید.به هیچ عنوان ت

48 

غیر از مدرسه در آموزشگاه ها و موسسات قرآنی تدریس 

 کنید.

49 

 یت نمایید.مهارت های مخاطب شناسی خود را تقو
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50 

 ش آموزان را کشف و هدایت نمایید.استعداد قرآنی دان

51 

 در نمره دادن نه آنقدر سخت گیر باشید 

 که باعث دلزدگی دانش آموز از قرآن شوید، 

نه آن قدر سهل گیر باشید که تنبلی و سستی دانش آموز 

 را در تکرار و تمرین تقویت نمایید.

52 

 سعی کنید هر جلسه تالوت مجلسی زیبایی را 

 در کالس پخش کنید.

53 

 همیشه کالس را پر شور و نشاط اداره کنید.
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54 

 از کلیپ های جذابی که حاوی نکات اخالقی مفیدی است 

 در کالس بهره ببرید.

55 

با تدوین برنامه روزانه و ساالنه، از اتالف وقت در کالس 

 جلوگیری کنید.

56 

 و همخوانی کالس را با نشاط می کند.شعرخوانی 

57 

اجازه ندهید دانش آموزان از کالس شما برای انجام 

الس خارج شوند، مگر امور درسی دیگر یا پرورشی از ک

 موارد اندکی.

58 

 انتقاد پذیر باشید.
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59 

دانش آموز را به عنوان انسان صاحب اراده ای بپذیرید 

 که حق انتخاب و انتقاد دارد.

60 

 ع همکاران از دانش آموزان بدگویی نکنید در جم

 و اجازه ندهید آنان نیز چنین کنند.

61 

و دو بار در سال از دانش آموزان نظر خواهی کنید 

 بسنجید.کالسی  فردی ورفتار عملکرد خود را در دو بعد 

62 

 همیشه مدافع دانش آموزان باشید، 

 رسیدگی به موارد انظباطی دانش آموز را 

 سپارید.معاون مدرسه ببه مدیر و 

63 

 تجربیاتتان را ثبت نمایید.
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64 

و به دانش اموزآن سایت های قرآنی را بشناسید 

 معرفی نمایید.

65 

 تیپ و شخصیتی نوع با هر ، مکارانتان با ه

 روابط حسنه  ای داشته باشید.

66 

 مراقب دانش آموزان کم رو باشید.

 داری می کنند.آنان از بیان احساساتشان خود

67 

 سعی کنید رفتار شما با دانش آموزان 

 تبعیض آمیز نباشد.

68 

 به قولی که می دهید وفادار باشید.
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69 

اگر مطلع شدید دانش آموزی نسبت به شما نگرش 

مثبتی ندارد، حتما با وی در خلوت صحبت کنید، تا اگر 

 دچار سو تفاهم شده، رفع گردد.

70 

 با عذرخواهی کوچک نمی شوید.

 جایی اشتباه کرده اید، اگر واقعا 

 .عذرخواهی کنیداز دانش آموزانتان 
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 یادمان باشد، 

 برای بهتر بودن و بهتر شدن

 باید تالش کرد.

 

 نفیسه مرادی

Na.moradi59@gmail.com 


