






.دو صد من استخوان بايد هك صد من بار ربدارد

:فرمودندسلموآلهوعليهاهللصلّىاکرمپيامبر

اَربَعينَ لُـکانَ لَه عَق، ىَ عَلى عَشَرَةُ ـمَن وُل ِّ

م ائةِـلُ اَربَعـکانَ لَه عَق، ىَ اَربَعينَ ـوَ مَن وُل ِّ

تن دارد؛۴۰تن شود، عقل ۱۰زمامدارس کهکهر
.صد تن دارد۴۰۰عقل ،تن شود۴۰هرکه زمامدارو

2771نهج الفصاحه، ح 













م آشنايي با علو
و معارف قرآني 

درك معنا

تدبر در قرآن

ده  توانايي استفا
از قرآن

مهارت خواندن

انس با قرآن 

تبعيت از قرآن 
و عترت

حفظ قرآن

انتقويت ايم



م آشنايي با علو
و معارف قرآني 

درك معنا

تدبر در قرآن

ده  توانايي استفا
از قرآن

مهارت خواندن

انس با قرآن

تبعيت از قرآن 
و عترت

حفظ اجمالي قرآن

انتقويت ايم



م آشنايي با علو
و معارف قرآني 

درك معنا

تدبر در قرآن

ده  توانايي استفا
از قرآن

مهارت خواندن

انس با قرآن 

تبعيت از قرآن 
و عترت

حفظ قرآن

انتقويت ايم



م آشنايي با علو
و معارف قرآني 

درك معنا

تدبر در قرآن

ده  توانايي استفا
از قرآن

مهارت خواندن

انس با قرآن 

تبعيت از قرآن 
و عترت

حفظ قرآن

انتقويت ايم



فراهم آوردن موقعيت  
براي شكوفايي فطرت  
به سوي كمال بي نهايت







415صفحات ،15جلد صحيفه امام،
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جهت گيري و روح حاكم بر برنامه درسي



(در كليت نظام آموزشي)

:مثال 



(در اهـداف)

:مثال 



(در روش تربيت و يادگيري)

:مثال 



(در يك واحد درسي)

:مثال 



. بدون برنامه ریزی نمی توان پیشرفت کرد
.برمی گرددماهیت تعلیم وتربیت علت این اهمیت به 

چـرا کـه
استانساندرتحولبرایانسانیفرایندیوتربیتتعلیم.
استایپیچیدهمقولهوتربیتتعلیم.
استکشورهایفعالیتهمهمحوروتربیتتعلیم.
استاجتماعیهاینظامخردهازیکیوتربیتتعلیم.
و...



خردوويژهطراحي
معلمانآموزشيطراحي
انسانينيرويريزيبرنامه
آموزشيريزيبرنامه

درسيريزيبرنامه



برنامه ریزی درسی 
طراحی فرصت ها،  به 

ری  فعالیت ها و تجارب یادگی
.اطالق می شود 



(داردقوائدواصول)داردعمليوعلميماهيت

(استهمراهتوسعهبهروحركتبا)استفرايند

ِ(داردارتباطگوناگونهايتخصصبا)استجمعيكار

(كردتصورپايانيآنبرايتواننمي)داردتداوم

(.ستاپژوهشيكاريدرسيريزيبرنامهمرحلهاولينسنجينياز)استمحورپژوهش

استوابستهدرسيموادوتحصيليهايدورهبه.



هدف
محتوا
روش
ارزشيابي

ميعيينتاصليعناصربهتوجهباكهداردهمديگرياجزايوعناصردرسيبرنامه
.دارندتاثيرهماصليعناصركيفيتدروشوند

وويتتققصدبهكهترجزئيهايطرحوفعاليتهانمودارها،جداول،،هاعکسمثل
.شوندميبينيپيشاصليعناصرباهمسوويادگيريتحکيم



 اجرا شدهبرنامه درسي/Implemented Curriculum

 آشكاربرنامه درسي/Set/Explicit Curriculum

 مستتربرنامه درسي/Hidden Curriculum

 تهيبرنامه درسي/Null Curriculum: 

 [/الزامي]تجويزيبرنامه درسيCore/Intended Curriculum

 [/اختياري]غيرتجويزي برنامه درسيElective Curriculum

 [/انتخابي]نيمه تجويزيبرنامه درسيCore/Elective Curriculume

 رسمي و صريحبرنامه درسي/Formal and Explicit Curriculum

 كسب شدهبرنامه درسي/Implements Curriculum

 مكتوببرنامه درسي/Written Curriculum

 ناگفتهبرنامه درسي/Unspoken/Untold Curriculum

 مارپيچي درسي برنامهspiral Curriculum



:جملهازمتعدديالگوهايشامل:خطيريزيبرنامه

سلسلهترپائينسطوحدرترجزئيمفاهيموگيردميقرارراسدرمفهومترينوكليترينجامع:جزءبهكلاز
.گيرندميقرارمراتب

شودميدادهآموزشاستبيشترآنهاشمولكهتركليمفاهيمتدريجبهوترجزئيمفاهيمابتداء:كلبهجزءاز.

نميعرضهآموزشبرايايشدهتهيهقبلازمحتواي:(استقراييتفكر)تعميمتااطالعاتاز
.يابنددستنظرموردهايآگاهيبهفعاليتهاايندادنانجامباآنهاتاكندميتعيينفراگيرانبرايفعاليتهاييمعلمبلکهشود،

تاکتريننزديازمختلفهايمحيطدرتدريجبهوتعييناساسيمفهومچند:مفاهيمتدريجيتوسعه

.شوندميمطرحمحيطدورترين

:جملهازمتعدديالگوهايشامل:غيرخطيريزيبرنامه

اينکهدونبشوند،ميعرضهدرسيبرنامهدرتدريجبهاساسيموضوعاتومفاهيمازبرخي:مارپيچي
.شوندتکرارمنظموكاملطوربهيادگيريهايزمينههمه



Jerome Brunerجروم برونر 

تی  تربي/روان شناسی شناختی
ميالدي۱9۱5-2۰۱6سال / امريكا 



ابن خلدون
(ابوزيد عبدالرحمن بن محمد بن خلدون حَضرَمی)

دانشمند مسلمان تونسی 
ميالدي۱332–۱۴۰6/ هجري قمري 732-8۰8سال 



ابن خلدون

جروم برونر

مراحل رشد عقالنی

رمراحل رشد تفك
عقل تميزي  -۱
عقل تجربی -2
عقل نظري-3

(عملی ) رشد حسی  -۱
(ادراکی) رشد تصويري -2
(کالمی) رشد نمادين -3



چرخش از آموزش تخصصي قرآن به آموزش عمومي قرآنضرورت

چرخش از آموزش هاي سطحي به آموزش هاي تدبّر محورضرورت

چرخش از روخواني و روان خواني، به آموزش هاي زمينه محوريضرورت

چرخش از برنامه ريزي خطي به برنامه درسي مارپيچي چـرا
:به موضوعات زير ارتباط دارد در آموزش عمومي قرآن كشور  



بهیمتکامروزاهللبحمدکشور»

روزیآن.استقرآنمعارف

همهسطحدرمعارفاینکه

یممستقوکندپیدارواجمردم

آنبگیرند،راآنقرآنخوداز

وملتاینکهاستروزیروز،

همیشهبرایکشوراین
«.شدخواهدناپذیرشکست



تدبرفهميدن خواندن



تدبرفهميدن خواندن



فهميدنخواندن تدبر

تربيت قرآني





جبار باغچه بانزنده ياد 



آموزش خطي 
.استقيممستمداخلهودرگيريتعامل،الگوهايومعلمتصميماتاساسبرومحورمعلمايشيوه

وكالسزمانازحداكثرياستفادهبرايمناسبشرايطآوردنفراهمالگوايناجرايازهدف
.استمهارتيوتمرينيهايفعاليتدرآموزاندانشنمودندرگيربرايمنابع،ساير

يكعنوانبهتوانميآنازواستمهارتآموزشبرايمعمولهايروشازخطيآموزش
(1959كراسمن،).كرداستفادهعملکرد،بهبودجهتگام،بهگاماستراتژي

آموزش غيرخطي
بخشاملشوشوندميدركغيرخطيپويايهايسيستمهايبخشعنوانبهيادگيرندگانكهاسترويکردي

.ندهستتعاملدرباهمپايدارالگوهايگيريشکلبرايخودسازمانصورتبهكههستندشماريبيهاي
(  ديويد، باتون، آراجو، رنشاو و هريزتوسکي1010. 2008)



وآموزشهايشيوهوهاروشاهداف،اغلببودنكمّيوسطحي
قرآنيهايآموزشدرارزشيابي

ادافرعمومبرايقرآنآموزشهايروشومحتواهااغلبنبودنانگيزشي

عمومذائقهوتواننياز،باارائههايروشومحتواهااغلبتناسبعدم
فراگيران

مخاطبانبرايآنغاييهدفومحتواانتخابچراييبودنمبهم

درنقرآآموزشهايروشومحتواهااغلببودنغيركاربرديوغيرتربيتي
مخاطبانزندگي



لمانمعبااليانتظارازمنديگلهومحتواازفراگيراناغلبدشوارياظهار
ايشاناز

ايبريادگيريزمانبودنكنندهخستهوقرآنهايآموزشجذابيتعدم
شاگردانومعلمان

فظحزمينهدرويژهبهمخاطبانتوسطهاسورهوآياتتدريجيفراموشي
قرآن

تباراتاعصرفرغمعليتربيتي،نظرازآموزشيمحتوايكمتاثيرگذاري
قرآنيهايفعاليتدربسيارانرژيوفراوان



روشمحتوا،اهداف،رويكردها،درپروريقهرمانوگزينينخبهروححاكميت
يخوانروانوروخوانيدرحتيقرآنيهايرشتهاغلبدرارزشيابيوآموزشهاي

عموميتربيتوهمگانيآموزشرويكردبهتوجهجايبه

ريزشوقرآنهايكالسدرحضورازمخاطبانازايمالحظهقابلتعداددلزدگي
آموزانقرآنتدريجي

ردمتعددنسليتحوالترغمعليشده،ارائههايشيوهومحتواهاروزآمديعدم
اخيردههچندطول

دروضعيتاينادامهبراصراروطوالنيدورانيدرهاآموزشبودننتيجهكم
عموميسطح

آنقرآموزشجامعيترويكردومصوبقرآنعموميآموزشاهادفباتناسبعدم



:سازمان داده مي شوددو مسئله محتواي برنامه هاي درسي مارپيچي حول محور 
(ايدئولوژي/ تصوري و تصديقي/ موضوع و زمينه / مفهوم و گزاره )ايده ها و عقايد اصلي -1
(راهبردها و متدولوژي)روش هاي يادگيري و تحقيق و پژوهش -2

:در موضوعات مختلف از دانش آموزان خواسته مي شود 
ايده ها و مفاهيم اصلي را بياموزند،  -1
.را در خود پرورش مي دهندمهارت تفكر -2

:انجام مي گيردجريان متوالي اين امر به صورت يك 
را مورد مطالعه قرار مي دهند مفاهيم اصلي دانش آموزان ابتدا 

ي و سپس در پايه هاي بعدي مجدداً به همان مفاهيمي كه قبالً آموخته اند، باز م
.بياموزندعميق تر گردند تا آنها را 



:برنامه درسي مارپيچي در پاسخ به اين انتقادات به وجود آمد كه 
ايستا هستند، اكثر يادگيري ها در الگوي خطي و موضوع محور، 

.دمناسب و جذاب نيستنو در جهاني كه دائماً در حال تغيير و تحول است براي دانش آموزان 

:در الگوي مارپيچي 
موضوعات درسي به صورت معنادارتر تدريس مي شوند  

.و بيشتر از ساير الگوهاي برنامه درسي، بر مهارت هاي تفكر تاكيد ورزيده مي شود

:از لحاظ فلسفي نيز اين الگو بر اين پيش فرض مبتني است كه 

قادر خواهند بود  فنون و مهارت هاي پژوهشو مفاهيم اصلي دانش آموزان با يادگيري 

. بكار برنددرك و فهم وسيع تر و عميق تر در سراسر زندگي آموخته هاي خود را براي -اوالً

.ياموزندرا بمهارت ها و شيوه هاي يادگيري استفاده از اين الگو باعث مي شود دانش آموزان -ثانياً



يادگيريوسعتوعمق

يادگيريدرپذيريبازگشتامکان

خودكاررسانيروزبه

استعدادهاپرورشوشناسايي



ارائـه تـدریـجـی 
مفاهیم و موضوعات اساسی
بدون اینكه همه زمینه های یادگیری 
. به طور كامل و منظم عیناً تكرار شوند



از مفاهیم ساده
( با پیشرفت دانش آموزان در یادگیری)

به مفاهیم پیچیده تر 



ریفرایند تربیت و یادگی
موضوعات كلی تر  از 

جزیی ترموضوعاتبه 



در اين روش، دانش آموز  

،با رسيدن به قسمت پيچيده ترِ يک موضوع
.اشدمی بتحليل آنچه قبال آموخته است، قادر به 



دانش تخصصیبه دانش عمومی حرکت از 

به مضامين قبلیبازگشت مكرر با 

دانش عمومی 

دانش 
تخصصی

نگاهی ديگر به آنچه 
.از قبل می داند



ت،مهم نيست که براي يادگيري يک مفهوم چه کاري الزم اس

مهم آن است که يادگيري 

بيانجامدتحریك عالقه و رضایت دانش آموز به 

برنامه درسی مارپيچی  وجه غالب 

برونر







دعوت به صبر 

صبر در ارتباط با خلق

صبر در ارتباط با خالق 

صبر در ارتباط با خود 

صبر در ارتباط با خلقت



مجسم

نيمه مجسم

مجرد

مجسم

نيمه مجسم

مجرد

مجسم

نيمه مجسم

مجرد



مجسم

نيمه مجسم

مجرد

چگونگي

چرايي

چيستي

رفتن به مسجد

عكس مسجد

صحبت درباره مسجد





اعتقادي  

اخالقي 

وعبادي 

زيستي و 

بدني 

علمي و 

فناورانه

زيبا 

شناختي و 

هنري 

اجتماعي و 

سياسي

اقتصادي و 

حرفه اي





خلقت خلق خدا خود عرصه
عناصر

لتفكر و تعق

ايمان و باور

علم

عمل

اخالق



بهمتکیامروزاهللبحمدکشور»

کهروزیآن.استقرآنمعارف

رواجمردمهمهسطحدرمعارفاین

رآنقخودازمستقیموکندپیدا
استروزیروز،آنبگیرند،راآن

برایکشوراینوملتاینکه
«.دشخواهدناپذیرشکستهمیشه













وَ شاوِرهُم فِي االَمر

چطور  به اين نتيجه
؟... رسيدي كه بايد 

چه كاري  ... بعد از 
؟بايد انجام داد

چه اتفاقي  
؟... مي افتد اگر 

چگونه مي تواني  
؟عمل كني... به 

عمل ... وقتي كه به 
مي كني چه احساسي

؟داري

آيا مي تواني به  
؟عمل كني... موضوع 

از چه چيزي براي  
مي تواني... عمل به 

؟استفاده كني

ني  چگونه اين پيام قرآ
را نزد خودت نگه مي  

؟داري

وَ اَمـرُهُم شوري بَيـنَـهُم در چه كارهايي بايد
مشورت كنيم؟



فرایند تربیت و یادگیری قرآن  
جزیی ترموضوعاتبه موضوعات كلی تر از 

قدرت تحليل مفاهيم  
ريدر سفر يادگيو موضوعات قرآنی آموخته شده،

ات ارائه تدریجی مفاهیم و موضوعات اساسی در آی
ری به  بدون اینكه همه زمینه های یادگیقرآن كریم 

. طور كامل و منظم عیناً تكرار شوند

یادگیری تدریجی قرآن  
ده تراز مفاهیم و موضوعات ساده به مفاهیم پیچی

از دانش عمومی به دانش تخصصی





:امام صادق عليه السالم 

به او بياموز« ال إِلهَ إِلَّا اهللُ»برسد سه سالگي كودك وقتي كه به 

،  «مُحَمَّدٌ رَسولُ اهللِ»رسد، : سه سال و هفت ماه و بيست روز

«  صلّي اهلل علي محمد و آل محمد»: چهار سالگي 

.دست راست و چپ كدامست: پنج سالگي 

كند، سجدهواداشته شود و قبلهوقتي فهميد، رو به 

به او بياموز،سجودو ركوع: شش سالگي 

ايستد،بگيرد، بعد به نمازش بوضـودستور ده دست و صورت را بشويد، : هفت سالگي

.فرمانش دهندنـمـاز گردد، وضو يادش دهند و به نه ساله و چون 




