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:می فرمایند( علیه السالم)موال علی 

که به کودکان خود قرآن بیاموزید قبل از آن

بدخواهان و منحرفین ذهن پاک آنها را با 

افکار پوچ و بی معنی پر کنند



( علیه السالم)در وصیتی به امام حسن ( علیه السالم)امام علی 

:میفرمایند

یاموزمدر ابتدا و گام اول تربیت تو ، برآن شدم تا قرآن را به تو ب



ی هدف کلی از برنامه های تربیتی و دینی و آموزش

قرآن کریم خاص کودک و نوجوان 

خواندن صحیح قرآن کریم.1

درک مفاهیم قران کریم.2

عمل به قرآن کریم.3

نشر دستورات قرآن کریم.4



اسالم دارای نظامی جامع است که با دستور العملی جاودانه در 
:همه ابعاد زندگی انسان از قبیل

معنویت،فرهنگ ، سیاست ،اقتصاد 

نگرش خود را ارائه میدهد تربیت ،و از همه مهم تر



:هقرآن کریم  کتابی آسمانی است که بیشتر توجهش ب

آگاهی،زندگی ،طبیعت 

پیشرفت، قدرت، عزت 

استجهاد وکمال 



ایمانی در وظایف اولیاء نسبت به فرزندشان را در تربیت های( علیه السالم)امام باقر 
:سنین مختلف چنین بیان می کنند

را به طفل بیاموزید( ال اله اال اهلل)کلمه توحید سالگی 3الزم است در .

را به او یاد دهید( محمد رسول اهلل)سالگی 4در .

گذارده سر به سجدنموده و به او بگویید قبلهصورتش را به سوی سالگی 5در .

81،ص3نقل از کتاب الحدیث ، ج 



اتو ن)اقدامات بنیادی برای پیروزی در عرصه تهاجم فرهنگی و باالتر

و جنگ نرم خاص کودک و نوجوان( فرهنگی

دشمنمقابله با .1

انو پاسخ به سواالت کودک و نوجوحل شبهات فکری و اعتقادی .2

بهمتنوع و جذاب انتقال مفاهیم قرآنی و دینیاستفاده از روش های .3

کودک و نوجوان



معیار های مهم تربیت دینی و قرآنی در کودک و نوجوان

قرآن کریمآشنایی با .1

در ابعاد مختلفزیبایی های آفرینش و زندگی انعکاس .2

تقویت حس مذهبیفراهم شدن فرصتهای .3

آنهانداداسوه قرار و گرایش به پیشوایان دینتقویت عالقه و محبت به.4

رعایت آداب اسالمی حضور در جامعهایجاد عالقه به .5

و هنریحس زیبایی گراییتقویت .6

در برنامه ریزی های روزانهتوجه به وظایف دینی .7



وان   اصول مهم پاسخ به سواالت دینی و تربیتی کودک و نوج

سواالت را به صورت انفرادی جواب دهید: اصل اول

جواب ها نه غلط باشند نه دروغ : اصل دوم

به اندازه قانع شدن پاسخ بدهیم نه بیشتر: اصل سوم

سوال را به خود او برگردانیم: اصل چهارم

سال نمیدانم نداریم8در سنین زیر : اصل پنجم

هیچ زمان کودک و نوجوان را از خداوند نترسانیم: اصل ششم

بعضی از سواالت را باسکوت پاسخ دهید: اصل هفتم

توجه به انگیزه های کودکان و نوجوانان: اصل هشتم



تصور و درک کودک و نوجوان از مفهوم خدا



«سالگی7از خردسالی تا » 

تصورشان از خداوند بسیار خام است❖

شبیه انسانها سخن می گوید❖

در بهشتی درآسمانهاست ❖

روی زمین آمده و زمین را اداره می کند❖

خداوند را دوست خود می داند❖

قدرتی سحرآمیز دارد❖



«سالگی9تا 7از »

انسانی فوق العاده است❖

دارایی قدرتی سحرآمیز می باشد❖

با صدایی همانند ما سخن می گوید❖

رفتارش غیر قابل پیش بینی است❖



«سالگی13تا 9از »

در یک مکان مشخص است ❖

تصورشان از خداوند باالتر از فوق طبیعی است❖

مفهوم خداوند را با تعمق بیشتری در ذهنشان حل می کنند❖

تا حدودی به این نتیجه رسیده اند که خداوند قابل رویت نیست❖

کارهای خداوند از نظر آنها قابل پیش بینی است❖

تا حدودی به این نتیجه رسیده اند که خداوند غیرفیزیکی است  ❖



تصور کودکان و نوجوانان از قران کریم



ن استتصورشان از قرآن کریم بیشتر متوجه ظاهر فیزیکی آ✓

قرآن کریم کتاب مهم و ارزشمندی است✓

قرآن کریم مربوط به گذشته ها می باشد✓

محدودیت های موجود در 

تفکرات کودکان و نوجوانان

کیفیت تدریس
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انانبایدها و نبایدهای آموزش های دینی و تربیتی در کودکان و نوجو



آموزش های دینی و تربیتی 

با رشد شناختی باید▪

با توانایی های ذهنی باید▪

با تجارب ذهنی باید ▪

کودک و نوجوان هماهنگی داشته باشد



درآموزش های دینی و تربیتی

مفاهیم انتزاعی ، اعتقادی  نباید از ▪

از مفاهیم ارزشینباید▪

از مفاهیم خوف برانگیز و اضطراب زانباید▪

به صورت مستقیم استفاده کرد



اصول مهم در تربیت دینی کودکان و نوجوانان

جذاب سازی تجربه های دینی1)

تقلید از اعمال و رفتار2)

بهره گیری ازروشهای غیرمستقیم آموزش مفاهیم دینی و قرآنی3)

ایجاد انس و الفت با قرآن کریم و درک مفاهیم دینی4)

جذاب کردن برنامه های آموزشی5)

موثق و معتبر بودن آموزش های دینی6)

ملموس بودن آموزش های دینی با زندگی روزمره ی آنها7)

برنامه ریزی دقیق و حساب شده از نظرمحتوا و شیوه ی ارائه آن8)



روش انتقال پیام از نظر روانشناسی 

(موفقیت% 7)کالمی ➢

(موفقیت% 38)لحن ➢

(موفقیت% 55)حرکات ➢



:جهت کسب موفقیت در تربیت دینی کودکان و نوجوانان

مموفقیت در کال( م)6

محبوبی❖

محترمی❖

میتونی❖

مهمی❖

مفیدی❖

میفهمی❖



:جهت کسب موفقیت در تربیت دینی کودکان و نوجوانان

تباهی( ت)7

تنبیه❖

توهین❖

تهدید❖

تحقیر ❖

تبعیض❖

تنفر❖

ترس❖



یراهکارهای به نتیجه رسیدن کار تربیت دین

(سال9سال ، حداکثر 3حداقل )استمرار داشتن❑

(قطره چکانی) تدریجی بودن❑

(معلومات ، مهارت ، مدیریت)روشمند بودن❑



ننمونه ای از نحوه ی چگونگی پاسخگویی به سواالت کودکان و نوجوانا



آسان و شیرین جلوه دادن دین

دین اسالم دینی به دور از سختگیری و بدبینی است❖

دین اسالم دین بدون مشقت است❖

دین اسالم دین بدون دشواری است❖

دین اسالم هیچ حکمی بیشتر از طاقت انسان ندارد❖

دین اسالم بنایش بر سرکوبی خواسته های طبیعی انسان نیست   ❖



سرفصل های آموزشی دوره های تربیت مربی قرآنی کودک و نوجوان

...روش تدریس روخوانی قرآن کریم همراه با تجوید به روش شعر ، قصه ، بازی ، سرگرمی و •

...روش تدریس آیات و احدایث موضوعی و کاربردی به روش سرود ، قصه ، نقاشی و•

روش تدریس سوره های قرآن کریم همراه با معنی ، مفهوم و تفسیر کودکانه•

...روش تدریس عملی نماز وچراهای آن به روش قصه ، شعر و•

آموزش روش کالس داری و روش تدریس عملی به صورت کارگاهی •

پاسخ به سواالتی که کودکان و نوجوانان می  پرسند•

...آموزش انواع سالم ها ، خداحافظی ها، تشویق ها و•

مدرس آذر امیرخانی...و•


