
 دوشنبــــــــــه 
17 شهریور 1399
18  محـــــــرم  1442   

kashef@quranetratschool.ir

سال دهم
www.QuranEtratSchool.ir

شمـاره  259

ویژہ نامه  اصول آموزش
 در بسرت مجازی



1 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 
 

 در بستر مجازي   اصول آموزش 
 

 

 : گانکنندتهیه

 اعضاي کارگروه تخصصی آموزش مجازي 

 

 

 

 

 1399شهریورماه 

  



2 
 

 فهرست 

 5 ..................................................................................................................................................................... مقدمه 

 6 ......................................................................................................... ی دوره آموزش کی یفصل اول: اصول طراح 

 7 ........................................................................... (از منظر محتوا، مخاطب و رسانه)  لیو تحل هیگام اول: تجز 

 7 ................................................................................................................................. محتوا  لیو تحل هیتجز

 9 ............................................................................................................................. مخاطب  لیو تحل هیتجز

 10............................................................................................................................... رسانه  لیو تحل هیتجز

 10.............................................................................................................................. یآموزش یگام دوم: طراح 

 11..... زمان به عنوان مکملو استفاده از تعامل هم ياچندرسانه  داتیسبک اول: ارائه محتوا در تول یطراح 

 11......................................................................... س یو روش تدر یآموزش يالگو یمرحله اول: طراح 

 12......................................................................................... يامحصوالت چندرسانه  دیمرحله دوم: تول

 12................................................................................... بازخورد  يمحتوا دیو تول یمرحله سوم: طراح 

 12............................................................................................................. یاب یارز یمرحله چهارم: طراح 

 13... به عنوان مکمل  ياچندرسانه  داتیسبک دوم: ارائه محتوا در جلسات برخط و استفاده از تول یطراح 

 13........................................ جلسات برخط  ي برا سیو روش تدر یآموزش يالگو یمرحله اول: طراح 

 14.................................................. ارائه برخط  يمختلف برا يهااصول و مهارت  ير یادگیمرحله دوم: 

 15............ يتعامل با مخاطب در بستر مجاز يمختلف برا يروش ها یو طراح  يریادگیمرحله سوم: 

 15................................................................ ي امحصوالت چندرسانه  دیو تول يآورمرحله چهارم: جمع

 16............................................................................................................... یابیارز یمرحله پنجم: طراح 

 16.................................................................................................................................................... ی بانیپشت

 16...................................................................................................................................... یعلم بانیپشت



3 
 

 17.......................................................................................................................................... یفن بانیپشت

 18...................................................................................................................... یدوره آموزش يفصل دوم: برگزار

 19........ زمان به عنوان مکملو استفاده از تعامل هم ياچندرسانه  داتیسبک اول: ارائه محتوا در تول ياربرگز

 19............................................................................................. جلسه  نیدوره قبل از اول یبخش اول: معرف

 19..................................................................................... کنندگان اطالعات ثبت نام  یمرحله اول: بررس

 19.......................................................... کنندگان به ثبت نام  یو سرفصل آموزش میمرحله دوم: ارائه تقو

 20.............................................................................................................. یفن يهامرحله سوم: آموزش 

 21.............................................................................................................................. ارائه محتوا  بخش دوم:

 21.............................................................................................. برگزار نمود؟ دی جلسه اول را چگونه با

 22.............................................................................. توجه کرد؟  ست یبایدر طول دوره م  یبه چه نکات

 22.............................................................................................. برگزار نمود؟  دیجلسه آخر را چگونه با

 23................................................................................................................. دوره انیپا  یابیبخش سوم: ارز

 23....... به عنوان مکمل  ياچندرسانه  داتیسبک دوم: ارائه محتوا در جلسات برخط و استفاده از تول يبرگزار

 23............................................................................................. جلسه  نیدوره قبل از اول یبخش اول: معرف

 23.............................................................................................................................. بخش دوم: ارائه محتوا 

 23.............................................................................. توجه کرد؟  ست یبایدر طول دوره م  یبه چه نکات

 24................................................................................................................. دوره انیپا  یابیبخش سوم: ارز

 25............................................................................................................................................................ر سخن آخ

 26............................................................................................................................................................. هاوست یپ

 27........................................................ از اهداف کتاب مقدمات تدبر در مقدمه کتاب ی: برخ1شماره  وست یپ

 28.............................................................. یفن بانیشده توسط پشتآماده  یفن ي: نمونه راهنما2شماره  وست یپ



4 
 

 29............................................ تفکر در قرآن)  يها(کتاب روش یآموزش يالگو کی: نمونه 3شماره  وست یپ

 30......................................................... تفکر در قرآن يهاکتاب روش  سی: نمونه روش تدر4شماره  وست یپ

 40......................................................................................................... ي: آزمون تدبر سوره ا5شماره  وست یپ

 42................................................................................... ، سبک اول ی: نمونه سرفصل آموزش6شماره  وست یپ

 48....................................................................................... ، سبک اول یآموزش می : نمونه تقو7شماره  وست یپ

 50....................................................................................... ، سبک دوم یآموزش می : نمونه تقو8شماره  وست یپ

 52.................................................................... ان دوره (دوره برخط) یپا یابیاز ارز يا: نمونه 9شماره  وست یپ

 

 

  



5 
 

 مقدمه 
سازي آموزش را بیش از پیش گوشزد سرعت تحوالت اخیر و شرایط فعلی جهان، ضرورت و اهمیت مجازي

هم می جمنماید.  هر  بی چنین  جهانی  گسترش  به  که  تفکري  و  از    ،اندیشدع  آموزش  ناگزیر  به  و  ورود  مجازي 

آن می  الزامات  به  متن حاضر  پرداختن  منظور سرعت درباشد.  به  نظر دارد  بستر    سطح  ارتقاي  در  آموزش در 

مجازي به تبیین بعضی از اصول آموزش مجازي با توجه به مطالعات کارگروه آموزش مجازي و تجربیات مجمع  

بهار   در  مربیان  1399مدارس  حاضر،  متن  مخاطب  مدار  بپردازد.  عترتمجمع  و  قرآن  دانشجویی   السالم علیهم س 

پردازد. می  به گام سوم طراحی آموزشی  این متن  آوري شده است.اساس نیازمندي آنان جمع   باشند و مطالب برمی

مشخص  یتوسط نظام آموزشهر دو که  است  اهداف آموزش تبیین ؛گام دوم تبیین اصول ارائه محتوا و ل؛گام او

و الزامات نظام آموزش مجازي پرداخته    مربیان، به اصول  احتیاجات  بود پیش از پرداختن بهاگرچه الزم    .دنشومی

  ر این مهم را به زمان دیگري واگذا   السالمعلیهم فعلی مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت  ت اساس اولوی  بر   اما  شود

 . اشاره شده است  این موضوعبه  مربوط بعضی موارد و صرفا در  کرده

 در رسیدن به اهدافش موفق باشد.  متناین  علیهااهللا سالمبه عنایت حضرت صدیقه کبري شاءاهللانإ
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 ل طراحی یک دوره آموزشی اصوفصل اول: 
، و چه بسا تولیداتی انجام شود که در این فصل شده پیش از اجراي دوره آموزشی الزم است موضوعاتی بررسی

 شود. می  هایی بیانگامطی موضوعات مذکور در 
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 گام اول: تجزیه و تحلیل (از منظر محتوا، مخاطب و رسانه) 
به مخاطب را  مربی در گام اول می انتقال محتوا  یا چگونگی  بایست سه مولفه اصلی محتوا، مخاطب و رسانه 

 بررسی نماید.  

 تجزیه و تحلیل محتوا 
   توجه کند: مربی به موارد زیری محتوا الزم است در بررس

 ارائه محتوا:اصول  -۱

جامع   به صورت  این شناخت   باشد و بایستیناخت اهداف آن میدر ارائه محتوا، ش  و الزم  اصل اساسی

بندي بین چنین اگر محتوا داراي اهداف متعدد است، نسبت اهداف و اولویت . همحاصل شودو تفصیلی  

کننده اصول ارائه آن است و در  دهنده واضح باشد. شناخت جامع از اهداف محتوا، تعیینآنها براي ارائه 

بهترین مراجع براي    ،ن محتوا امتخصص ن و  امولفشود.  ابی به اهداف مشخص می یچگونگی دست  ،نتیجه آن 

  هايشناخت جامع از اهداف و بخش   .1د نباشمی این اهداف  رسیدن به  و چگونگیاصول    اهداف،   تعیین

کید نماید که بیشترین اثر را أدهد تا بتواند بر نقطه یا فرآیندي تمحتوا این امکان را به مربی می   مختلف

 در تحقق اهداف کتاب داراست.

اهداف از  دقیق  از شناخت  پیش  مربیان  آموزش مشاهده    ،اگر  بپردازند، آسیب واگرایی در  آموزش  به 

شده  پردازند اما غایت مشخص   اب واحد میبه این معنا که چند مربی به آموزش یک کت   ،خواهد شد

خواهیم بود که نتایج متفاوتی را   هاي متفاوتی از یک کتابارائه   شاهد  ،در نتیجه   باشد.کامال متفاوت می 

که کتاب به   نشان دهدمدیر آموزش    ارزیابی  ن در پی خواهد داشت و ممکن است در نهایت ا مخاطب  بر

 .2طور صحیح ارائه نشده است 

 
توان به متون نظامنامه تدبر و دروس ابتداي کتاب مقدمات تدبر در قرآن  محتوا میدر مجموعه تدبر براي فهم اصول  براي مثال   1

 اند.هاي تدبر نیز اهداف آن کتاب را بیان کردهچنین مقدمه کتابمراجعه کرد. هم
د و اگر  شود، الزم است شناخت و نگاه این افراد به اهداف و غایت کتاب یکسان باشوقتی یک کتاب توسط چند مربی ارائه می 2

تبیین شود و مربیان  با یکدیگر، همه این محورها و نسبت آنها  الزم است  سازي مخاطب در چند محور است،غایت یک کتاب فعال
ریزي الزم را انجام دهند. مثال از اهداف کتاب مقدمات تدبر، تقویت انس و نزدیک شدن به  براي تحقق آنها در طول دوره برنامه

باشد. اگر این  ریزي براي مراجعه به قرآن مینگاه به قرآن و تقویت نیاز به قرآن و امام و همچنین برنامه  ها، اصالحطهارت سوره
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 اهداف آموزش:  -۲

. براي مثال  در ارائه محتواي واحد داشته باشند  را توانند اهداف مختلفیمی آن ن و مسئوالآموزشی نظام  

در نتیجه قالب کارگاهی   ،کندمیبرگزار    رونمایی از محتواي کتاب  اي را با هدفیک مسئول آموزش، دوره 

در    کند،را با هدف ارائه کامل محتواي کتاب برگزار می   اي دیگرو دوره نماید  آن انتخاب می را براي ارائه  

قبل از شروع هر دوره   بایست پردازد. این اهداف می نتیجه در تعداد جلسات بیشتري به ارائه کتاب می

 باشد. واضح 

   :محتوا و ساختار اهداف از فهم دقیق -۳

و بر این اساس    فهم درست و دقیقی از اهداف محتوا داشته باشد  الزم است   ،محتوااي قبل از ارائه  مربی  هر

الزم   این،  عالوه بر  3آموزشی اهداف آنها ذکر شده است.  در مقدمه کتب ارائه خود را تنظیم نماید. عموما  

با و دروس و نسبت دروس یک محتوا (کتاب)  سیر محتوا   مطرح شده در محتوا)،  عناوین(  فهرست   است به

 توجه شود. یکدیگر 

 ارائه محتوا: تفکر در چگونگی -۴

.  می پردازد   رسیدن به اهداف  ارائه محتوا براي  چگونگیبه    مربی پس از بررسی مراحل قبلی  ،در این مرحله

شوند و در نهایت  تر میهاي این مرحله به مرور دقیقشود که یافته البته در ادامه متن، مراحل و نکاتی ذکر می

 یابد. یک طراحی آموزشی دست میمربی به 

 دهد:در این مرحله، مربی به سواالتی مانند سواالت زیر پاسخ می

هاي قبلی اصال نیاز به طرح اهداف کتاب  اهداف کتاب را چگونه براي مخاطب بیان کنم؟ آیا با توجه به گام   -الف

 ؟هست 

 
تر بداند، ناگزیر اهداف دیگر غافل خواهد ماند. همه این اهداف با  اهداف براي مربیان واضح نباشد یا هر مربی یکی از آنان را مهم

لیکن با در نظر داشتن نسبت بین آنها، براي تحقق همه این محورها الزم است تدابیري   ،ندراستا هستمقدمه کتاب مقدمات تدبر هم 
 ماند.     بدر ارائه اندیشیده شود و محوري نباید مغفول 

 دهد که بعضی از اهداف کتاب را ذکر کرده است. پیوست شماره یک قسمتی از متن مقدمه کتاب مقدمات تدبر را ارائه می 3
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هاي قبلی اصال نیاز به معرفی ساختار کتاب  م آیا با توجه به گا  ساختار کتاب را چطور به مخاطب ارائه دهم؟  -ب

 ؟هست 

 هایی از کتاب با توجه به اهداف دوره، نیاز به ارائه ندارد؟ چند درصد از کتاب باید ارائه شود؟ چه بخش  -ج

 هر درس را در چند گام ارائه دهم؟ رئوس مطالب در هر درس چیست؟  -د

 بخشد؟ عت میهایی در آموزش، یادگیري را در مخاطب سر چه روش -ه

 هایی دارد؟ چگونه آموزش خود را ارزیابی کنم؟یادگیري صحیح در مخاطب چه نشانه  -و

 پردازد. به تجزیه و تحلیل مخاطب ب الزم است مربی تجزیه و تحلیل محتوا پس از 

 یه و تحلیل مخاطب ز تج

از حیث   نامخاطب  مختلفهاي  گروه   شناخت بایست به  هر محتوایی براي مخاطبانی تدوین شده است. مربی می 

. 5نماید اساس اهداف آموزشی    بندي بین آنها براولویت   بهاقدام    و   4بپردازد انواع نیازمندي به محتوا و سطح نیاز  

هاي شناخت از جمله راه . شودمیمنجر  جلسه الگوي آموزشی و طرح درس هر دقت در این شناخت به افزایش 

چنین در صورتی که فرم ثبت نام به خوبی طراحی باشد. هممراجعه به مربیان باتجربه در تدریس می   ،نامخاطب 

 .رسیدن اتوان با بررسی اطالعات دریافتی به شناخت اولیه خوبی از مخاطب شده باشد، می 

ن نیز اهمیت ا ارائه آموزش در بستر مجازي، سواد دیجیتالی مخاطبالزامات  با توجه به  عالوه بر نکات مذکور،  

توانند از این نوع  نمی  ،هاي اولیه مانند آشنایی با اینترنت و استفاده از آنیابد و افراد بدون یادگیري مهارت می

هایی در  تواند با آموزش می  6مهارت اولیه، نظام آموزشی یا پشتیبان فنی مند شوند. البته در صورت  آموزش بهره 

 
نیازمند آشنایی با مفاهیم قرآن از طریق ارائه مربی می باشند اما بعضی نیازمند براي   4 مثال بعضی مخاطبین دوره هاي تدبر تنها 

 ارتقاي تفکر خود در آیات قرآن می باشند. 
اما  اولویت بندي بدین ترتیب است که در یک دوره آموزشی مخاطب در اولویت می باشد که بخواهد خود در آیات تدبر کند   5

 دوره اي دیگر به منظور ترویج مفاهیم قرآن برگزار شده است پس چگونگی تدبر در آیات آموزش داده نمی شود. 
 پشتیبان فنی در ادامه پرداخته خواهد شد.به   6
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دوره حین  و  مجازي  ابتدا  دورهمبهرههاي  از  آسان ندي  را  مجازي  جملههاي  از  نماید.  تهیه  ؛  هاآموزش  این  تر 

 . 7باشد راهنماي تصویري یا متنی براي استفاده از امکانات بستر آموزشی می

 تجزیه و تحلیل رسانه
، الزم است دازدپربه ارائه محتوا و ارتباط با مخاطب می  از آنجا که مربی در بستر مجازي با استفاده از ابزارهایی

 امکانات و کمبودهاي آنها را به خوبی بشناسد و اهمیت هر یک در انتقال محتوا را بررسی نماید.   ،این ابزارها

 نگار بپردازد. و پرده چنین به تولید و تدارك اشیاي یادگیري مانند نماهنگ هم

 گام دوم: طراحی آموزشی 
و نظام    شودگزاري دوره توسط نظام آموزشی مشخص میهاي آموزشی، طراحی چگونگی بردر بسیاري از دوره

در متن    ،. فارغ از این نکتهنماید که یک دوره مجازي با چه ابزارها و امکاناتی برگزار شودآموزشی تعیین می

با توجه به    ؛ را داراست. براي مثال  توان علمی براي طراحی یک دوره آموزشی  مربی  حاضر فرض شده است که

گذراند و براي ارائه بداند که در آموزش چند گام را طی خواهد کرد و در هر گام چه مراحلی را می  باید  گام اول

یابد. در  شود و چگونه پایان می بداند دوره چگونه شروع می   باید  باشد. به طور کلیخود نیازمند چه امکاناتی می 

پیشنهاد    را  8دو سبک   تواندر آموزش مجازي می   السالمعلیهمقرآن و عترت   این متن با توجه به تجربیات مجمع مدارس

 :باشندشامل موارد زیر می سبک . این دونمود

 اول)  سبک( به عنوان مکمل 9و برخط  زمانو استفاده از تعامل هم ايدر تولیدات چندرسانه  ارائه محتوا -۱

 .دوم)  سبک( اي به عنوان مکملو استفاده از تولیدات چندرسانه  در جلسات برخطارائه محتوا  -۲

 

 
 دهد.  قسمتی از یک راهنماي تصویري را نمایش می ،پیوست شماره دو  7
8model  
9online  
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زمان به عنوان  اي و استفاده از تعامل همارائه محتوا در تولیدات چندرسانهاول:    سبک طراحی  

 مکمل

این   بر  ،سبکدر  مربی  م  ابتدا  واساس  اول  حتوا  گام  در  آموزشی   به طراحی  ،تحلیل  و سپس روش   10الگوي 

متناسب با  پردازد. این تولیدات  اي می به ضبط فیلم یا هرگونه تولیدات چندرسانه   ،اساس آن   بر  سپس  و  11تدریس 

با توجه به ن در گام اول در اولویت اول قرار گرفته است. ا اساس تحلیل مخاطب گیرد که برنیاز مخاطبی انجام می

در  بایست می مربی  با مخاطب اصلی محتوا فاصله داشته باشند، کننده در دورهن شرکت اطب مخاممکن است اینکه 

از   تکمیل فرآیند آموزش اقدام نماید.  زمان برايو استفاده از تعامل هم  طول دوره آموزشی با دریافت بازخورد

این   امتیازات  بیشتر    ،سبکجمله  افراد  نیروي آموزشی کمتر و ها و در عیدر دورهامکان شرکت تعداد  ن حال 

 باشد. چنین امکان ارائه بهتر محتوا میهم

 شود: می بیانسبک اول مراحل در ادامه  

 : طراحی الگوي آموزشی و روش تدریس اول مرحله
چارچوب کلی به ارائه محتوا بپردازد  نوع  گیرد که در چه  تصمیم می  اهداف آموزشی  اساس  ، مربی برمرحلهدر این  

طراحی این مرحله حاصل تحلیل  .  12هایی در آموزش خود سرعت یادگیري هر درس را افزایش دهدو با چه روش

 است.  دهنده تسلط مربی بر محتوا و چگونگی ارائه آنباشد و نشان در گام اول می 

 
باشد که در آن عناصر مهم تدریس و سیر آموزش به طور کلی  چارچوب کلی مربی در ارائه محتوا میمنظور از الگوي آموزشی،   10

 است. مشخص شده
 پردازد.تر از الگوي آموزشی است و به طور خاص به چگونگی تدریس در هر جلسه و براي هر درس میئیروش تدریس جز 11
اي  نمونه ،و در پیوست شماره چهار  هاي تفکر در قرآناي از یک الگوي آموزشی براي کتاب روشنمونه ،در پیوست شماره سه 12

 باشد. ارائه این الگو به معناي تایید محتواي آن براي آموزش کتاب تفکر نمی از روش تدریس این کتاب ارائه شده است. 
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 13ايدوم: تولید محصوالت چندرسانه مرحله 
. مخاطب  پردازداي میمحصوالت متنی یا چندرسانه مربی به ارائه محتوا در قالب    ،قبلی  مرحلهبراساس طراحی در  

اساس  نظر گرفته شود و چگونگی ارائه بربایست مخاطب اصلی محتوا در  می  ،شده در هنگام تولیددر نظر گرفته 

شود تا محتوا به طور کامل در محصوالت مختلف ارائه می   ،در این تولیداتمحتوا و اهداف آموزشی انجام گیرد.  

 ضور مربی بتواند آموزش ببیند. مخاطب بدون ح 

هاي ضبط شود و در دورهدقت شود که مرحله اول و دوم ممکن است صرفا یک بار و توسط یک مربی باتجربه 

  محصوالت   محتواي  مربی بر، مربیان جدید صرفا به مراحل سوم و چهارم بپردازند. در هر صورت الزم است  بعدي

 اشراف داشته باشد.

 طراحی و تولید محتواي بازخورد  سوم:  مرحله
محتواي مورد نظر را    دیگر،  ايرسانه با توجه به دو مرحله قبل، مخاطب با مشاهده فیلم یا نماهنگ یا هر چند

بیند. در مرحله بعد باید به این اندیشید که آیا آموزش به شکل صحیحی محقق شده است یا خیر تا با  آموزش می

هاي توان با طراحی تمرینبدین ترتیب می  .تکمیل فرآیند آموزش پرداخته شودح یا  به اصال هاي مختلف  روش

هاي مختلف براي گفتگو پیرامون دروس، متنوع براي هر یک از دروس، نظرسنجی در طول دوره، طرح پرسش 

 اقدام به دریافت   ،هاي دیگرئه بخشی از محتوا توسط مخاطب یا روش ارا  ،درخواست توضیح یا در صورت امکان

هایی مانند تولید ازخوردها به ارائه مکملاساس ب  مربی بر  بازخورد از مخاطب و سنجش سطح یادگیري نمود.

ن  ارفع ابهام و اشکال مخاطب  ،پردازد که هدف از برگزاري آنها فیلم جدید یا برگزاري جلسات برخط و کارگاه می

یادگیري متناسب با مخاطب    ارائه محتوا وفرآیند    ها،  باشد. در صورت اجراي صحیح این مکملدر محتوا می 

  شود.تکمیل و اصالح می

 یابیارز  طراحی چهارم: مرحله
علت   به  مجازي  مخاطب ي  هامحدودیت آموزش  با  حضوري  به-  ارتباطی  آموزش  دریافت   ،-نسبت  نیازمند 

بازخوردهاي متنوع براي شناخت مخاطب و کمک به ارتقاي سیر آموزشی اوست. بدین منظور الزم است عالوه  

 
 بهتر   انتقال  جهت   یکدیگر  کنار  در  …و  گرافیک، عکس، صدا، ویدئو، انیمیشنهاي مختلف مانند متن، طراحی،  ستفاده از رسانها 13

 . گویند ايچندرسانه ،پیام را
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  14هایی متناسب با تنوع مخاطب ، آزمون که در مرحله سوم به آن پرداخته شد  بر تعامل با مخاطب در طول دوره

 شود. براي انتهاي دوره طراحی

 باشد:ارد زیر میمو  ،این آزمون از هدف 

 مخاطب سیر رشد خود را نسبت به ابتداي دوره مشاهده کند. -۱

همان   مربی با طراحی آزمونی که جنبه آموزشی دارد، سیر آموزش خود را تکمیل نماید. در واقع آزمون -۲

و مفاهیم را   دروس  سیر  ها،تفکر در سواالت و پاسخ به آن   باشد که مخاطب بامرور محتواي دروس می

مخاطب در انتهاي آزمون    بایستی  بلکه  ،آور باشد کند. آزمون نبایستی تکلف تري درك میبه طور ملموس 

 15ارتقاي فهم خود را ببیند. 

هاي آتی فع اشکاالت براي دوره و ر  کیفیت برگزاري دورهها به ارزیابی  نظام آموزشی با بررسی آزمون -۳

 پردازد. ب

 

اي به عنوان  و استفاده از تولیدات چندرسانه  در جلسات برخطحتوا  دوم: ارائه م  سبک طراحی  

 مکمل 
این   آموزش  ارائه  ،سبکدر  انجام  محتوا    و  برخط  فرآیند می در جلسات  تکمیل  منظور  به  مربی صرفا  و  شود 

 نماید. اي استفاده می آموزشی از تولیدات چندرسانه 

 جلسات برخط  برايل: طراحی الگوي آموزشی و روش تدریس او مرحله
 ذکر شد. ول ا سبکدر  مرحلهتوضیحاتی پیرامون این 

 
 باشد. ي در انتهاي دوره میایمنظور هر گونه خروج 14
    اي از آن آمده است.اشاره نمود که در پیوست شماره پنج نمونه 1395هاي شوراي تدبر در سال توان به آزمونبراي مثال می 15
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 هاي مختلف براي ارائه برخط دوم: یادگیري اصول و مهارت مرحله
بتواند از تخته یا    البراي مث  ،الزم است مربی پیش از ارائه برخط با امکانات و ابزارهاي محیط مجازي آشنا باشد

نگار پرده  این  که  16تهیه نماید   را  نگارپرده  بداند که چگونه یک  یا  اشتراك متن در محیط ارائه برخط استفاده نماید

 موثر باشد.   ،در رسایی و سرعت انتقال مفاهیم بوده و جذاب و جامع

 نمود:توان به موارد زیر توجه می ي الزم براي مربیهامهارت از جمله  

دوره -۱ که در  این دست  از  مواردي  یا  با سرور  ارتباط  قطعی  نظیر  به رخدادهایی  توجه  با  مجازي  هاي 
برگزاري جلمی مانع  ارائه  تواند  براي  آمادگی  با   بعضی جلسات  17خاموش  خطسات شود،  آشنایی  و 

 ضرورت دارد. 18مان مزه هاي نارسانه 
(فن بیان، استفاده   باشدهاي مجازي اثرگذار می صدا و نوع گویش ایشان در موفقیت دوره  نحوه ارائه مربی، -۲

 . )و... هاي ادبی و بیانی در ارتباط و تعامل با مخاطب از انواع قالب 
 .استفاده از انواع نمودار در ارائه -۳
 . توان مربی در ارائه محتوا در یک کارگاه (تسلط بر ارائه)  -۴
 . 19پاسخ به سواالت   جهت ن  اافزارهاي قرآنی براي مخاطباتصال به فضاي اینترنت و نرماستفاده از امکان   -۵
 .(ضرورت نبود صداي آزاردهنده)  االمکان، حتیصداي محیط حذف  -۶

 
چنین چگونگی تهیه  ها و هممربیان کار با محیط اسکاي روم را یاد گرفتند. محتواي این آموزش  1399براي مثال در دوره بهار     16

 : جمع آوري شده است و به نشانی زیر رسان بله پیامهاي آموزش در بستر مجازي» در «انواعی از ارائه ا عنواننگار در کانالی بپرده
https://ble.ir/majazi_class 

17offline  
نیازي به ارتباط همرسانه ناهمزمان، رسانه 18 آنها  نامه الکترونیک  وجود ندارد،ن  ازمان مربی و مخاطبهایی هستند که در  ،  یمانند 

 ئویی. وید یاهاي صوتی  ، ویکی، بالگ، پادکست گفتگو هاي انجمن
نمود تا بعضی از  ن درخواست میا، مربی از مخاطب1399بهار  در  قرآن به قرآن  هاي تدبر  روش  هايدوره  یکی از  در  ؛براي مثال 19

 افزارهاي قرآنی در حین جلسه پاسخ دهند.سواالت را با مراجعه به اینترنت یا نرم 
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 در بستر مجازي وم: یادگیري و طراحی روش هاي مختلف براي تعامل با مخاطبس مرحله
تعامل و ارتباط    و این  باشداول می  سبکهاي برخط بیش از  دوره ن در  ااهمیت تنوع روش براي تعامل با مخاطب

ن در روند دوره  اتعداد مخاطبچنین باید دقت نمود که  هم   د.نباشهاي ادامه دوره بسیار موثر می گیريدر تصمیم
 تواند متغیر باشد. ن و گزینش آنها می اار است و بسته به اهداف آموزشی تعداد مخاطبذتاثیرگ

قر  جلسات   پژوهانآن مشارکت  بخش   ،در  مهمترین  دورهاز  موفقیت  مجاز هاي  است.هاي  مشارکت    يارتقا  ي 

ها جهت تعامل بیشتر  بعضی راه دارد. 20و البته پشتیبانان   تعامل مربی با ایشان چگونگی ارتباط زیادي با  ،نامخاطب 

 : دنباشی شامل موارد زیر م

نیازها و... (شناخت دانشجویانی که با اهداف دوره هماهنگ هستند ،  نامخاطب شنایی نسبت به سطح  آ -
  .) ن اصلی دوره خواهند شدامخاطب و مخاطب اصلی دوره هستند یا

 تمارین مربوط به هر درس طراحی -
 تنوع در تمارین -
بودن مربی (الزمه این کار توانمند  مانند تولید نماهنگ از سوره    ،تولید محتوا از دروس  درخواست  -

 . است)  در تولید محتوا از دروس
  هاي تعامل مجازي در دسترس.محیط  ن یا مربی در جلسات یاا انجام شده توسط مخاطب  ارائه تمارین -
 پرسش و پاسخ   -
 گفت و شنود  -
 پژوه و نحوه ورود به درسشروع جلسه در ارتباط و تعامل با قرآن  -
 غیابتوجه به حضور و  -
 ان. توجه به سواالت و نیازهاي مخاطب  -

 اي آوري و تولید محصوالت چندرسانه: جمعچهارم مرحله
تواند به تکمیل یا اي میطور که در توضیح سبک دوم ذکر شد، مربی با استفاده از محصوالت چندرسانه همان

باشد. در ادامه به بعضی از موارد  جود می دارا بودن مخزنی از تولیدات مو  ،بپردازد. الزمه این مهم ارتقاي ارائه خود  

 شود:اشاره می 

 
 توضیح پشتیبانی در ادامه خواهد آمد.  20
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 ، داستان، تصویرسازي کلمات، اسالید، نمودار و... از موضوعات سورهنگارپرده تهیه نماهنگ،  )1
 هاي مختلف پخش صوت سوره با قرائت  )2
 . پیرامون محتوا ،هاي متداول اي از پرسش و پاسخ ارائه  )3

 م: طراحی ارزیابیپنج  مرحله
 توضیحات ارزیابی در سبک اول ذکر شد. 

 

 یپشتیبان
مهم  مربی  از  آموزشپشتیبان، پس  نیروي تخصصی در  تقریبا می  باشدمی   مجازي  ترین  بدون  و  توان گفت که 

شد.  نخواهد  برگزار  کامل  طور  به  مجازي  دوره  مجازي   پشتیبان  آموزش  دوره  یک  واقع  آموزش    ،در  از  بیش 

 باشد.نیازمند یک گروه آموزشی است و این از تمایزات دوره مجازي و حضوري می  ،حضوري براي ارائه مطلوب

هاي ذکر شده، فارغ از تمایزهاي وظایف پشتیبان در هر یک، به دو نوع پشتیبانی احتیاج  سبک در هر کدام از   

 است:

 پشتیبان علمی -۱

 .پشتیبان فنی -۲

 پشتیبان علمی  
شود و  مربی در آموزش حضوري است. وظایف پشتیبان توسط مربی تعیین میپشتیبان علمی تقریبا معادل کمک

 هاي بعدي نقش مربی را در برگزاري دوره بر باید سطح علمی قابل قبولی داشته باشد و امید است که در دوره

 عهده گیرد. 

 تواند موارد زیر باشد: وظایف پشتیبان علمی می 

 ا مربی در ارائه محتوا و اداره دورهفکري بهم -۱

 ن  اپاسخ به سواالت علمی مخاطب -۲

 . نابررسی تمرین و آزمون مخاطب -۳
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 پشتیبان فنی 
ن و ا باشد که بسیاري از مخاطبهایش ناگزیر از استفاده ابزارهاي متنوع می آموزش مجازي به اقتضاي محدودیت 

پشتیبان فنی به تولید محصوالت آموزشی براي استفاده از ابزار  حتی مربیان اطالعات محدودي نسبت به آن دارند.  

در ضبط جلسات برخط و چنین  همپردازد.  در این رابطه میپاسخ به سواالت    البته  و بستر مجازي در آموزش و

 عهده دارد.  اي نقش مهمی بررسانه یا تولیدات چند 

 باشد. ی میجذب و آموزش پشتیبانان علمی و فنی از وظایف نظام آموزش *
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 برگزاري دوره آموزشی فصل دوم:  
نماید. مربی در برگزاري دوره  به تهیه امکانات الزم و سپس ثبت نام اقدام می  پس از طراحی دوره، نظام آموزشی

شامل مربیان    شده در فصل قبل، وظایفمعرفی  سبکپردازد. فارغ از انتخاب دو  پس از ثبت نام به ایفاي نقش می

 . ارزیابی پایان دورهارائه محتوا و  باشد؛ معرفی دوره قبل از اولین جلسه،سه بخش می 

 شود.ها پرداخته میدر ادامه به ذکر نکاتی پیرامون هر یک از سبک
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زمان  اي و استفاده از تعامل همسبک اول: ارائه محتوا در تولیدات چندرسانهبرگزاري  

 به عنوان مکمل 

 ولین جلسه بخش اول: معرفی دوره قبل از ا

این بخش مربوط به زمانی است که ثبت نام به اتمام رسیده است اما طبق تقویم آموزشی، دوره هنوز شروع نشده 

 است. 

 یابند: مراحل زیر در این بخش اهمیت می

 کنندگانثبت نام اول: بررسی اطالعات  مرحله
براي محتواي  هاي متنوع  دوره   چنین ارائههم  و  21ا معرفی دقیق دورهب   است که  نظام آموزشیثبت نام از وظایف  

مربی الزم  نماید.  ن در هر دوره میکنندگاثبت نام  23کردنبندي و واقعیبه دسته اقدام    ،22در هنگام ثبت نام   واحد

بندي  ن و دسته ا این بررسی در شناخت مخاطب  است اطالعات شاگردان را از مدیر آموزشی دریافت و بررسی نماید.

هاي  طراحی فرمبا  بایست  می  ،تواند مفید باشد. با توجه به عدم ارتباط چهره به چهره در آموزش مجازيآنها می

در اطالعات کافی    با آنهاتعامالت مختلف    با  و در ادامهکنندگان  ثبت نام از  اطالعات اولیه  ، بررسی  ثبت نام دقیق  

  .بی قرار گیردیار مراخت

 کنندگانمرحله دوم: ارائه تقویم و سرفصل آموزشی به ثبت نام
کنندگان  ثبت نامالزم است مربی قبل از شروع اولین هفته آموزشی، سرفصل آموزشی و تقویم آموزشی را در اختیار  

به همین دلیل معرفی   ، نمایدن ایجاد ابهام می ا هایش براي مخاطبهاي مجازي به فراخور محدودیت دورهقرار دهد.  

 
بیان امکانات اولیه براي شرکت   ، همراه بااي از سرفصل آموزشی و دریافت انتظارات شاگردان از دورهاطالعاتی مانند گزیدهذکر     21

 . مانند سرعت اینترنت و حداقل سواد دیجیتالی ،در دوره مجازي
ن به فراخور نیاز و  اار شود تا مخاطبماهه برگز سهفشرده و هاي کارگاهی، فشرده، نیمهبراي مثال براي کتاب مقدمات تدبر، دوره  22

 اساس نیاز واقعی مخاطب انجام نشود با ریزش در طول دوره مواجه خواهیم بود.  شرایطشان در آن ثبت نام نمایند. اگر ثبت نام بر
کنندگان بنا به نیاز  منظور از واقعی کردن ثبت نام کنندگان، راهنمایی دقیق قبل از ثبت نام و معرفی دوره هاي می باشد تا ثبت نام   23

 و شرایطشان ثبت نام کنند و ریزش در طول دوره به حداقل ممکن برسد.
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و انتظاراتشان را واقعی    کرده  ن آگاهانه در دوره شرکت ا حضوري ضرورت دارد تا مخاطب  وضعیت بیش از    ،دوره

 نمایند. 

 تواند شامل موارد زیر باشد: می 24سرفصل آموزشی 

 معرفی محتواي دوره و پیش نیاز  -۱

 آموزشی پیش روسیر  -۲

 اهداف دوره  -۳

 کنندگان در انتهاي دوره  شرکت دستاوردهاي  -۴

 توضیحاتی پیرامون چگونگی برگزاري دوره -۵

 حداقل تکنولوژي مورد نیاز براي شرکت در دوره  -۶

 و برنامه کلی دوره کلیات تقویم آموزشی شامل تعداد هفته -۷

 در هفته  براي اختصاص به دوره کنندگان از شرکت  تعداد ساعت مورد انتظار -۸

 .وظایف مربی و پشتیبان -۹

شده براي جلسات است. البته الزم است تقریبی بینیبرنامه پیش جلسات و  و    شامل تعداد هفته  25زشی تقویم آمو

 ریزيارائه برنامه   را داشته باشند.  در طول دوره  کنندگان آمادگی تغییرات احتمالیاعالم شود تا شرکت   بودن برنامه

 باشد. از موارد مهم در آموزش مجازي می  ،برنامه توسط مربیپژوهان و سعی بر التزام به آندوره به قرکل 

 هاي فنی : آموزش سوممرحله 
چنین ادامه این مسیر نیز براي بسیاري از  هاي مجازي نیازمند حداقلی از سواد دیجیتالی است. همشرکت در دوره

مسیري   26ص کردن راه ارتباطی بردارد که الزم است پشتیبان فنی با مشخ  کنندگان ابهامات و سواالتی را درشرکت 

 
 نمونه سرفصل آموزشی در پیوست شماره شش ارائه شده است.   24
 است.  آورده شدههفت  شماره اي از تقویم آموزشی براي سبک اول در پیوست نمونه  25
 . رسانپیام یکاي در مانند شماره تماس، ایمیل یا شناسه 26
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براي رفع    ،راهنمایی  بروشورهاي ساده  چنین در صورت نیاز به تولیدرا براي پاسخ به سواالت تعیین نماید و هم

  .27سواالت عمومی بپردازد 

 ارائه محتوا بخش دوم: 
باید به ذکر نکاتی اجرایی پیرامون اجراي این الگو    ،پس از طراحی الگوي آموزشی و روش تدریس در فصل اول

. در اجراي این الگو بعضی از تولیدات و جلسات از اهمیت بیشتري برخوردارند؛ مانند  پرداخت و روش تدریس 

می تشکیل  را  آموزشی  جلسه  اولین  عموما  که  کتاب  مقدمه  با  مرتبط  آخر.  تولیدات  جلسات  تولیدات  و  دهند 

  . باشدآموزش چگونگی رجوع به محتوا و خوانش آن می هاي مجازي،  هاي الزم در دورهوزش چنین از جمله آمهم

،  محتوا  مطالعه باشد و الزم است چگونگی  کنندگان به مربیان محدود می هاي مجازي دسترسی شرکت دوره زیرا در  

 . ذکر شود در ادامه تالش شده است تا توضیحاتی در این رابطهآموزش داده شود.  ،متن کتاب مانند

 ؟ برگزار نمود  باید ا چگونهجلسه اول ر
 مربی در جلسه اول الزم است تا به عناوین زیر بپردازد: 

 شرح اهداف دوره -۱

  28نسبت محتواي فعلی با موضوع پایه  -۲

 هاي گذشته و پیش رونسبت اهداف دوره با دوره  -۳

 دروس در کتابیک از  نمایش نقشه و بیان ساختار کتاب، جایگاه دروس و چرایی وجود هر -۴

 گونگی رسیدن به اهداف آن چ شرح برنامه دوره و  -۵

کنندگان براساس تنوع عملکرد و جدیت در به کار بستن محتوا. از اهداف این بخش  دستاوردهاي شرکت  -۶

 .  29باشد فعال کردن نیاز مخاطب به محتوا و فعال کردن خودارزیابی می

 
 اي ذکر شده است. در پیوست شماره دو نمونه  27
 . هاي تفکر در قرآن، شرح معناي تدبر و نسبت تفکر با تدبربراي مثال در دوره روش 28
اي از جلسات  پیوست شماره چهار با ارائه روش تدریس تالش شد تا نمونه در در پیوست شماره سه با ارائه الگوي آموزشی و   29

 د. ناجرا شده نمایش داده شو  اولِ
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 بایست توجه کرد؟ به چه نکاتی در طول دوره می
اند و نقش اصلی مربی و اي قبل از شروع دوره تهیه شدهتولیدات چندرسانه  ،سبکطور که ذکر شد در این همان

چنین  و هم  و ناهمزمان  30زمان هاي همکنندگان در تعامالت و رسانه بررسی بازخوردهاي شرکت   ،پشتیبان علمی

میتمرین درخواستی  عنوان  همان  باشد.هاي  ذیل  که  برطور  مربی  شد،  مطرح  آموزشی»  این   «طراحی  اساس 

پردازند که به موضوعاتی می   جلسات. این  نمایدهاي تکمیلی  کارگاه جلسات و  بازخوردها ممکن است تصمیم به  

بخش در فهم محتواي  ورود به دوره آنها را آموخته باشند یا موضوعاتی سرعت از  بایست پیش  کنندگان می شرکت 

 شوند. دوره محسوب می 

هاي تعامالت استفاده نمود که بخشی از آن ذیل عنوان  توان از انواع شیوه براي دریافت بازخورد در حین دوره می

هاي سبک دوم ذکر  هاي مختلف براي تعامل با مخاطب در بستر مجازي» در شرح گام «یادگیري و طراحی روش

تعامالت  این  فهم شرکت   کنندهروشن   ،شد.  محتوامیزان  از  تعیین   کنندگان  دوره  و  ادامه  در  تغییرات الزم  کننده 

 برگزار شوند.  هتوانند بر بستر مجازي یا در قالب اردوهاي چند روزاین جلسات می  باشند.می

بازخورد و تعاملی با مربی و پشتیبان علمی نداشته باشند   ،کنندگان ممکن است جمعیتی از شرکت   دقت شود که

 پشتیبان علمی بررسی و به مدیریت آموزشی گزارش داده شود.بایست علل آن توسط  که می

 نمود؟  برگزارجلسه آخر را چگونه باید 
 مربی در جلسه آخر الزم است به عناوین زیر بپردازد: 

و بررسی میزان دستیابی به   پرداختن به آن به طور تفصیلی نسبت به جلسه ابتداییمرور هدف دوره،   -۱

 اهداف 

 سنجی آنها با اهداف دوره و نسبت  مرور محتواي ارائه شده در طول دوره -۲

 هاي خودارزیابی  کنندگان در این دوره به آنها و تفصیل شاخص نشان دادن دستاوردهاي شرکت  -۳

 .هاي بعديکنندگان براي ورود به دوره فعال کردن نیاز شرکت  -۴

 
 . هاي صوتی و تصویريمانند چت و کنفرانس 30
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 ان دورهارزیابی پای بخش سوم:

شده باشد و مربی یا پشتیبان علمی پس از بررسی اولیه با  از محتواي ارائه   مروري تواند  پایانی دوره نیز می ارزیابی  

نمرهراهنمایی بر  بنایی  ارزیابی  این  نماید. در واقع  ارتقاي فهم را براي مخاطب فراهم  امکان  دهی و  هاي الزم 

  ،به نسبت خود در ابتداي دوره  ،کنندهمشاهده رشد شرکت   ایجاد امکان  برايکنندگان ندارد و صرفا  مقایسه شرکت 

 طراحی شده است.

 

اي  سبک دوم: ارائه محتوا در جلسات برخط و استفاده از تولیدات چندرسانه  برگزاري

 به عنوان مکمل  

 معرفی دوره قبل از اولین جلسه  بخش اول:

 31باشد. چگونگی اجراي این بخش مانند سبک اول می 

 ارائه محتوا بخش دوم: 
 در سبک دوم، اصول برگزاري جلسات اول و آخر با آنچه براي سبک اول ذکر شد، مشترك می باشد. 

 بایست توجه کرد؟ به چه نکاتی در طول دوره می
اشد از چگونگی ارائه خود داشته ب  ايپیش بینی  مربی پیش از حضور در جلسات برخط، الزم است  سبک در این 

کنندگان براي شناخت با کمک پشتیبان علمی، بازخوردهاي متنوعی از شرکت   ،و در حین ارائه و پایان هر جلسه 

هاي مختلف براي تعامل  استفاده از روش  ،سبکهاي الزم در این  بندي آنان دریافت نماید. از جمله مهارت و سطح 

 . ها اشاره شدفصل اول به بعضی از روشکه در  باشدن می ابا مخاطب

کند   بازبینی ارائه خودبر چگونگی ، بازخوردهاي دریافتیچنین الزم است مربی در جلسات بعدي با توجه به هم

،  پذیري بیشتر سن انعطاف این روش عالوه بر ُح . در جلسات بعدي تکرار نشود ،هاي ارائه در جلسه قبلو ضعف 

ن به طور  ایابد که ثبت نام مخاطب با خود به همراه داشته باشد. ضعف هنگامی ظهور میبزرگی را تواند ضعف می

 
 اي از تقویم آموزشی به سبک دوم ارائه شده است. در پیوست شماره هشت نمونه 31
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ن اصلی محتوا نباشند. به همین دلیل مربی  ا کنندگان از مخاطبصحیح انجام نشده باشد و جمعیت زیادي از شرکت 

 . شودمجبور به کاهش حجم و سطح ارائه محتوا می 

بایست به ضبط منظم جلسات  پشتیبان فنی می  باشد. در طول دورهن فنی میاز موارد مهم در این سبک، نقش پشتیبا 

 دارد.را تري نسبت به پشتیبان فنی در سبک اول کنندگان بپردازد و نقش فعال رائه آن به شرکت و ا

 بخش سوم: ارزیابی پایان دوره

 32باشد. ی چگونگی اجراي این بخش مانند سبک اول م

 

 

  

 
 دوره به سبک دوم ارائه شده است. اي از ارزیابی پایان نمونه نه،در پیوست شماره  32
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 سخن آخر
بزرگوارانی است که تجربه برگزاري و مشارکت در نظرات و تجربیات    بنديذکر شد، جمعآنچه در این متن  

شد و نیازمند تکمیل بااند. حتما این متن بازتاب تمام نظرات این بزرگواران نمیهاي مجازي را داشته اجراي دوره

 .است   نظراناز جانب دیگر صاحب 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد 
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 ها پیوست
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 از اهداف کتاب مقدمات تدبر در مقدمه کتاب رخیب: 1پیوست شماره 
 قبل از مطالعه کتاب حاضر الزم است تا به اختصار به بخشی از مقاصد تدوین آن اشاره شود. 

 این کتاب با یاري و استعانت از خدا و شفاعت ثقلین در صدد است تا: 

 سازي حقایق آن را گوشزد نماید.  ضرورت حیاتی مطالعه قرآن و پیاده .۱

 سازي، ضرورت انس و تدبر را بیان کند.براي این مطالعه و پیاده  .۲

 براي «تدبر در قرآن»، معناي مشخصی ارائه دهد.  .۳

 شده از تدبر، مراحل آن را معرفی نماید. با توجه به معناي ارائه  .٤

 هاي مختلفی از آن را ارائه و یا معرفی کند.  با توجه به مراحل تدبر، روش .٥

 اصل رجوع به قرآن و استفاده از آن را، طهارت بداند.  .٦

 براي به دست آوردن طهارت، راهکارهاي مشخصی ارائه دهد. .۷

 ریزي در این زمینه را بدهد. براي باال بردن قدرت طهارت و تدبر، به فرد پیشنهاد برنامه  .۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



28 
 

 شده توسط پشتیبان فنی نمونه راهنماي فنی آماده: 2 شمارهپیوست 
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 تفکر در قرآن)  هايشنمونه یک الگوي آموزشی (کتاب رو : 3  پیوست شماره
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اشاره اي به کتاب قبل، تعریف تدبر وجایگاه تفکر در تدبر دارند.

 بیان هدف کتاب مقدمات با بیان نکات طهارتی سوره هاي کتاب مقدمات 

فعال کردن تفکر در قران با بیان مراحل ان وسیر رسیدن به مطلوب که در این جا غرض سوره وعمل متناسب با آن 
 است.

قبل از هر 

 درس:

تکرار 

معناي 

تفکر 

بیان  و

آن سیر

ونقشه ي 

ارائه 

 دروس

وپاسخ به 

 سواالت

جمع بندي کتاب تفکر در قالب ارائه ي سوره ي ملک. شرح ختم مفهومی بر اساس تفکر و بیان نمونه اي 

 از ان در سوره ي حمد و ملک (درمورد ختم مفهومی درجلسات قبل نیز نکاتی بیان شده بود)

 جلسه اول 

 جلسه آخر

 سوره  وروش 

بیان روش سوره ي -
 مورد نظر

ورود به سوره قرائت -
مراه با ترجمه ه

ودسته بندي ایات 
ومطالعه ي سوره بر 

اساس طلوع هاي 
کتاب با چندین بار 

 تکرار 
بیان مختصري از -

روش قبل از رارائه 
 سوره بر اساس روش

 اعمال روش بر سوره-
جمع بندي وتدبر در -

 سوره

 

 تمارین

مطالعه کتاب  -

(در سوره ها 

معموال توصیه 

به دو بار 

خواندن یک 

باراجمالی 

ویک بار 

تفصیلی با حل 

تمرین واعالم 

 زمان مطالعه)

تمارین  -

عملی مرتبط 

باهم وداراي 

 سیر

پرسش وپاسخ  در -

ابتدا میانه وانتهاي 

کالس وپاسخ هاي 

 کامل تفصیلی

در برخی جلسات بیان -

نکات ودریافتها در 

قسمت چت متنی 

وهمچنین ارتباط 

 صوتی 

ارائه ي صوتی از یکی -

ها در چند از سوره 

دقیقه توسط 

شاگردان(به منظور 

کشف شاگردان 

 مستعد تدریس)

ارتباط با 

 مخاطب
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 هاي تفکر در قرآننمونه روش تدریس کتاب روش: 4  یوست شمارهپ
 

 زمان مورد نیاز  ضرورت آن و صحبت در مورد تمرین و • جلسه اول  

اي از کتاب مقدمات  چنین بیان خالصه ن وهم آصحبت در مورد تعریف تدبر واجزاي  •

 ها طهارت در سوره اهداف آن و ،تدبر

هاي مطالعه ي بقیه قسمت   مطالعه مقدمه کتاب تفکر (در مورد جایگاه تفکر در تدبر و •

و و  مقدمه  قسمت أت  توضیح  روي  بر  تأهایی) کید  مطالع،  بر  کتاب    هکید  خودخوان 

 . نیآپرورش تفکر قر

توضیح سیر ، تفاوت آن با مکاتب دیگر ن و آمطالعه درس اول (ضرورت  تفکر در قر •

سیر توجه انسان براي    یعنی  تفکر(  تعریف جامعی از تفکر  هارائو    تفکر در درس اول

ارتقاء توجه تا رسیدن ،  سیر درونی براي قرار گرفتن در معرض حق  ،رسیدن به حقیقت 

 ت).تفکر خود مقصد اسگرفتن، فکر را به سمت حق ، حقیقت  به

 .مطالعه اجمالی درس دوم (سوره علق)  مطالعه درس اول و :تکلیف جلسه بعد •

 شود. داده می ها به سواالت مختلف دوستان پاسخ در میان بحث 
یه از آسور عزائم و قرائت چند    و  تاریخچه سوره  ،بیان توضیحی در مورد سوره علق • جلسه دوم 

 .سوره

توضیح در مورد سیر یکسان دروس در کتاب، پررنگ شدن موضوعی خاص    ،در ادامه  •

 .در هر سوره و دعوت به قرائت سوره علق با رویکرد خوب دیدن وخوب شنیدن

به ویژه واژگان قرائت، رب    ها به صورت کامل ویات و واژهآقرائت سوره و توضیح   •

ها توسط  ارتباط دسته   یات وآبندي بقیه  بندي و موضوع، دعوت به دسته 5ه  و قلم تا آی

 .نکات تکمیلی استاد ها وبندي شاگردان، در ادامه ارائه دسته 

هاي اول در خواست ارسال تمارین قسمت و    از درس دو  اما اجمالی  رونمایی کامل •

 .هاگزاره درس براي استاد در مورد تصویر و
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کید بر گام اول یعنی   أتو    هاي تفکرگام،  دروس کتاب،  ث تفکرنگاهی دوباره به بح •

 . خوب شنیدن در سوره علق خوب دیدن و

 ها.بیان نسبت دسته  خر سوره وآتا  6یه آیات از آتوضیح  ،بازگشت به سوره  •

اعالم زمان انجام. تمرین عملی:  بیان تکلیف آینده: مطالعه درس دوم، حل تمرینات و  •

 بیند.مورد اینکه خدا ما را می فکر کردن در 

یات، در همین میان اشاره به کتاب  آ  نگارپرده یات همراه با  آبیان    ، شروع با سوره علق • جلسه سوم 

تصور حاالت مختلف    کننده ونی وتصویري که این کتاب از فرد نهی آپرورش تفکر قر

 دهد.او می

 . شودمی نها صحبت آارتباط   وآیات دسته  دوباره در مورد سوره و ،در ادامه  •

کنند، می نها صحبت  آهاي  در مورد گزاره   زنند،میزده  شده  گریزي به تکالیف ارسال  •

اینکه برخی از تکالیف این دو   گویند ومی  تصدیق  اي را در مورد فرق تصور ونکته 

 ارتباط تصورات و   دوم و  وبه جاي هم به کار رفته است. در مورد ارتباط طلوع اول  

 دهند.سوره را توضیح  می بقیه درس و هند ودتصدیقات توضیح می 

  دانستن و   ، خوبشنیدن ، خوب  دیدنخوب  درس دوم در مورد    ،در ادامه قسمت اول •

م توضیح  خوبی  به  را  قالب آارتباط    و  دهندیقرائت  در  وجودي  ساختار  با  را  ن 

 کنند.بیان می  ییهانگارپرده

  رؤیت   به  خود،  رؤیت   شدن  فعال  براي:  عملی  کنند. کاردر مورد تکالیف صحبت می  •
 در   بیانی  و  ادبی  هايقالب   نقش(  سوم  درس  دقیق  مطالعه  .کنیم  توجه  لحظه  در  خدا
زمان  .کتاب  حاشیه  در  احتمالی  سؤاالت  یادداشت   و)  تفکر براي صرف   ارسال    شده 
 .اتمام از  پس بالفاصله دو مورد انجام

 دهند.استاد در میانه مباحث به سواالت پاسخ می •

   .تبدیل تصور به تصدیق در کتاب تصویرها و  ،هاابتدا مروري بر سوره علق و گزاره • جلسه چهارم 

 .دنکنتمارین صحبت می  در مورد مراحل کتاب و •

 علم ، رویت  در مورد قرائت وصحبت  •



32 
 

  ههاي سوردانستنی  همطالع  •

 زمینه و...پس  ؛دن شوهاي بعدي درس علق میوارد قسمت  •

 خوانند. ها را میکمی از واژه :واژه ها •

 نمودار  نویسی وگزاره •

 ا. نه آیات سجده وعظمت آبندي درس دوم: در مورد جمع •
چنین توضیح در مورد موضوع  هم  بیانی و  در مورد قالب هاي ادبی و  م:ارائه درس سو  •

 . بیان
  ک ی  ،جلسه بخوانند   در دو  .(مطالعه سوره ي قلم)   دنتکلیف جلسه بعد را می گوی  •

 . هایک دور حل تمرین دور روخوانی و

  براي   را  خود  زندگی  و  دنیا  بیند،می   را  ما  خدا  اینکه  به  توجه  با  :تمرین عملی  ،در انتها •

 .کنیم قرائت  او کالم درك

ها وتصویرسازي از  (ارتباط آیات، واژه   34توضیح آیات تا آیه    قرائت سوره قلم و • جلسه پنجم 

 . هاي مختلف) قسمت 

 شود. وقت زیادي براي پاسخ به سواالت به صورت مفصل صرف می •

نموداري این قسمت بررسی    همراه با قرائت المیزان و  47یه  آدر ادامه بقیه سوره تا   •

 . به صورت مفصل

جلس • تکلیف  و  ه بیان  قلم)  سوره  درس  تمارین  کردن  (کامل  نوشتن أت  بعد  بر  کید 

 ها. ها بدون درگیري در مورد درستی یا نادرستی آنگزاره

  صفات  هايریشه  شناسایی (با راستا بودن با تکالیف قبلکید بر هم أتکلیف عملی با ت •

 باعظمت   اخالق   به  را  خود  صفات،  این   از  شدن  دور  و  خود   در  پیامبر   دشمنان  زشت 

 ).کنیم نزدیک پیامبر

به بعد که از جلسه پیش    47یه  آبعد ادامه سوره از    هاي قبلی سوره ومرور قسمت  • جلسه ششم 

 . پاسخ به سواالت در این قسمت و  جامانده بود
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واژه آمده است. هایی از سوره که این  توضیح قسمت   پرداختن ویژه به واژه نعمت و •

به صورت   (ع) چنین با توجه به سوالی از طرف شاگردان در مورد حضرت یونسهم

 دهند.کامل توضیح می 

 د. دوباره مرور سوره با توجه به سواالت افرا •

مطالعه درس بعدي    )،ها در زندگیتوجه به نعمت (  عملیتمرین    :تکلیف جلسه آینده •

 . پنجم و تکمیل تمارین

کنند. اهمیت  جدا بودن روش از سوره صحبت می  در مورد قالب کتاب تفکر و  ابتدا • جلسه هفتم 

 شوند. ها را یادآور می نقش روش در فهم سوره  و کرده انس با سوره را بیان

ن را براي عمل کردن  آن به این معناست که قرآتدبر در قر  ؛وريآتعریف تدبر: یاد •

  سوره چه بوده  نزولوند از  خدا  . غرضببینیم  را  بخوانیم. توجه به عاقبت موضوع

ریزي  در ساحت برنامه سوره چگونه    ما نسبت به سوره چگونه است؟عاقبت  است؟  

ها در زندگی است. ارزیابی از  خروجی تدبر وارد شدن سوره  ؟زندگی ما وارد شود

ن این است که چقدر این سوره را فهمیدیم و وارد زندگی ما شده آخود در مطالعه قر

 کنند.به این منظور کمک میها است. روش

 .ن در پنج ترم عمومیآورود به بحث ختم قرآن با بیان پنج رویکرد در فهم قر  •

 ؟ در مقدمات: خدا از ما چه خواسته است 
مسیر   ما کجاییم و  و  یچه شرایط نامطلوب  شود ودر تفکر: چه شرایط مطلوبی معرفی می

 چیست؟ رسیدن از نامطلوب به مطلوب
ید آشود (به نظر میاند صحبت میفرستاده  افراددر این مرحله در مورد نمودارهایی که   •

  شده از شاگردان که در همان کالس انجام دهند و در این قسمت نموداري خواسته 

 . مشاهده بعضی از نمودارها) 

هاي بزرگتر: در سوره   .شودهاي سوره بحث می ها وشنیدنی در ادامه در مورد دیدنی  •

رخدادها   ها ویک سري جریان: در مورد جریان   اي یک سري مولفه دارد وورههر س

ونگویمی می  د  بررسی  دید  این  از  را  قلم  سوره جریاندرباره  کنند.  سوره  هاي 



34 
 

گرفتن   . کمکپردازندمی  هاواژه  بهکه در این قسمت    صبحت میشود  نآهاي  ومولفه 

 .نها با هم در نمودارآ یابینسبت  ها ومولفه خصوصا  ها وجریان  از

خر سوره آیه  آقرائت  .  ثیر آن در فهم  لحن کالمأت  بیانی و  هاي  ادبی ومرور بر قالب  •

 یه. آثیر لحن در فهم أت و

عملیاتی   کتاب و غرض سوره از المیزان و بیان در انتها مطالعه سوره بر این اساس و •

 کردن سوره. 

پس  • بحث  می وارد  پس   .دن شوزمینه  میانواع  بررسی  وزمینه  فهم  آ نقش    شود  در  ن 

 .سوره

 تکلیف: یک دور روخوانی سوره مدثر •

ن در محیطی  آاصالح  بر  هاي سوره قلم وتمرین  تمرین عملی: شناسایی یکی از اخالق •

 کنیم.که زندگی می 

 در مورد هجرت (  زمینهمطالعه بخشی از کتاب مصطفی در کالس در راستاي فهم پس • جلسه هشتم 

 .) به حبشه

در میان ارائه به سواالت    شود وتوضیح داده می  مه   ها(برخی از واژهقرائت سوره مدثر   •

 .شود) هم جواب داده می

 شوند. می  کتاب سوره در وارد کتاب و •

سوره   • سورهزمینه پس  ون  آهاي  مولفه و  رخدادهاي  خود  استفاده  آاز    که  هاي  یات 

 شود. می

 زمینه:سه دسته پس در مورد توضیح  •

سوره) آدر   رخدادهاي  در  دقت  (با  سوره(  عمومی  ،یات  در   )،.و..زمان  ن  آشرایط    ،فضاي 
 دهند.این سه مورد توضیح می بارهدر. روایات
 . قیام براي انذار ی باراستایهم و هاي قیاممولفه توجه به تکلیف عملی:  •

 نکته در ابتداي کالس بیان دو • جلسه نهم 
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(در انتهاي خالصه این    علمی در مورد سوره  مدثر  تمرینی عملی وصحبت در مورد    -لفا

  .جلسه در بخش تمارین) 

ن بر اساس  آختم قر  و   نآدر فهم قر  رویکرد هر روشبیان    و  و  تعریفی از تدبربازگشت به     -ب

 .آن

 طهارتی  همقدمات: نکت 

سوره چه   وضعیت موجود خود و  ،وضعیت مطلوب سورهشناسایی  ن با رویکرد تفکر:  آختم قر

 کند. روندي را معرفی می 

 زمینه در فهم سوره: پس  رثیأو ت  دوباره بررسی سوره مدثر •

 :زمینهاشاره به بحث پس   -الف

 از خواندن قران وایات  •

 به لحاظ فرهنگی واجتماعیي نزول از فضا •

 مده  آاز روایات به دست  •

تا   (شروع به بیان این جریانات و  حوادث  واشخاص    ،  نآهاي  مولفه   جریانات سوره و  -ب

اي بعدي: نمودارهاي را خوب ه وبعد دسته   طبق کتاب)   ،نمودار هر جریان به صورت کامل

 دهند.توضیح می

  پاسخ به سواالت  •

 ند.نکنها را به خوبی بیان می آارتباط  نمودارها و ،خرآدر  •

 ینده:  آتکلیف  •

   .نآتصمیم بر برطرف کردن  خود وعملی:  دقت در موانع قیام در 

ارائه به استاد و مطالعه درس   علمی: ارائه سوره مدثر در پنج دقیقه به صورت فایل صوتی و

 .یادداشت سواالت (درس هفت در مورد نطق کالم و..) و بعد

رضایت از    اظهار  اي سوره مدثر صحبت شد وهاي پنج دقیقه در ابتدا در مورد صوت  • جلسه دهم 

 جرا داشتند. نحوه ا
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 ارائه درس بر اساس سواالت است   هاي جلسه قبل قرار بر سواالت وبر صحبت   بنا •

 .) دلیل استاد این است که این درس باید در اثر سوال جا بیفتد(

سواالت در هر قسمت پرسیده   ،خوانندهاي درس هفت را میاز روي کتاب سرفصل  •

 کنند.نمودارهاي این قسمت صحبت میدهند و در مورد استاد توضیح می  ،شودمی

ثیر أها و تچینی براي درس بعد که بحث واژه دوباره اجمالی از تفکر به منظور زمینه  •

 تفکر است. ن در خوب دیدن وخوب شنیدن وآ

 بیان تکلیف جلسه بعد:   •

معناي   کنیم که ببینیم مفاهیم و  لأم ت،  کنیمروي معناي کلماتی که استفاده می تکلیف عملی:  

 هستند. چقدر دقیق ایم وورده آنها را از کجا آ

 تمرینات را حل کنیم. درس بعدي را بخوانیم وتکلیف علمی: 

 پرسند.تعداد آنها می  از تمارین وتدا بادر  • جلسه یازدهم 

 )ی(به صورت اجمال سوره کافرونارائه  •

   .برائت قالب ادبی و همچنین نوع  نقش برائت در تفکر، بیان سوره کافرونقرائت  •
 سوره:   ورود به •

کنند در  ها را یک بار مرور می روش.  ن نزولأشو بیان    نها آ صرف    چهار کلمه و  :کلمات ویژه

 . زمینهپسو  هاقالب خوب شنیدن،  و خوب دیدن: سوره

   .ا (سوره همراه روش) ه تحلیل مشتقات ارتباط واژه  :معنا بحث واژه و هشروع ب

 ند.نکبیان می را هازمینه پسو اي نمودارهاي مولفه 

؟ و از عبودیت غیر خداست   چه چیزهایی  عملی: بررسی کنیم ببینیم  تکلیف •

 ابراز برائت کنیم.  آنها

 .هم تکلیف علمی: مطالعه دو درس بعدي با •

 کنند.بندي ارائه دروس تا انتهاي دوره را بیان می زمان  •

جلسه  
 دوازدهم

 اي است. اینکه این کتاب تفکر مشهور به تفکر گزاره   د ون گویدر ابتدا در مورد تفکر می  •
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در    ها را فراهم کرده وابتدا مواد اولیه گزاره  ؛کنند. بخش اولدو بخش تقسیم میکتاب را به  

 ود. شنها استخراج می آبخش دوم گزاره از 

سنجش    ها وگزارهو    نهاآارتباط بین    ،بعد تصور  ،(ابتدا تصویر  جایگاه تفکر در ساختار وجودي

 نها براي اتقان)  آ

ودرس اصالح  به  مربوط  بخشی  کتاب  وشکل   هاي  هستند  تصورات  به   گیري  ناظر  بخشی 

 گیري گزاره هستند. شکل

  :نویسیدر مورد درس گزاره  •

 . وسط داشته باشند حد و دن یه نوشته شوآ باید از ظاهر  هاگزاره

نباید خود را به تکلف   یدر گزاره نویس  .زمینهوگزاره از پس  سوم  دوم و   ،ها: نوع اولانواع گزاره 

 بیندازیم. 

 گویند.فیل را می هیک دور سور •

 کنند.پخش می  را قاي مجیدي در مورد داستان ابرهه آفیلم محمد رسول اهللا  •

 قریش را بخوانید.  فیل و : درس سورتکلیف •

جلسه  
 سیزدهم 

قالب ادبی  در مورد     ،وارد سوره شده  .خوانندمیدر مورد سوره فیل  روایتی را  در ابتدا   •

را در این مورد  تفسیر المیزان    د.نکنصحبت می یات  آي  هامولفهچنین  هم   ه،بیانی سور  و

 .) نگاررده(پ می خوانند

 د.دهنمی خوانند وتوضیح می از روي کتاب متن ابتداي درس سوره فیل را •

  .کننددر سوره را بیان مین آانواع  ها وبعد گزاره  وشده سوره فیل کامل ارائه  •

ي ها مرور اجمالی به گزاره تفسیر المیزان سوره) و  یات، معنا وآ(بررسی قریش  هسور •

 . انواع آن سوره و

 ارتباط دو سوره بیان  •

 روخوانی دو درس علمی: لیف تک •

 .هاتوجه به نعمت عملی: تکلیف  •

 دهند.مختلف به سواالت به صورت مفصل پاسخ میدر فواصل 
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جلسه  
 چهاردهم 

 نویسی است. ه بیشتر سواالت در مورد گزار پرسند.ابتدا از سواالت می  •

را   • بلد  آآیه  سوره  ونخوانمی یه  به  می   د  سریع  د.  نده توضیح  مرور  را  سوره  دوباره 

المیزان را   فسیر، تیاتآدر برخی از    گفته شده و  جواب قسم  ارتباط قسم و.  کنندمی

 کنند.مطالعه می 

می  • پرسیده  سواالتی  میان  این  و در  می  شود  داده  کامل  این    و  شودپاسخ  در ضمن 

 .شودبا مصادیق بیان می سوره به صورت جزئی و ،سواالت 

  مربوط به سوره را روایات    .خوانند از روي مطالب کتاب می  و  ندنبیمی   را  دوباره سوره  •

 .) نگارهاردهاز روي پ( شودا بیان می ه گزاره  ادامهدر و  می خوانند

 کنند.انواع نمودار از دروس قبل را بررسی می  د ودهنتوضیح می  نموداردر مورد درس   •

 بینند. انواع نمودار را در آن می کنند ونمودارهاي سوره بلد را بررسی می

 تکلیف جلسه   •

 .ملکدرس سوره مطالعه علمی: 

 . را بپذیریم بخشهاي نتیجه سختی  وزندگی در کبد  ؛ با سورهزندگی کردن : عملی

جلسه  
 پانزدهم 

اي را براي سوره  و  گویندمیتفکر    هايروش  در مورد ختم مفهومی بر اساس دوره •

 کنند. نمونه بر اساس این روش در کالس مطالعه می 

 دهیم. وقتی سورهانجام می مهم: در ختم مفهومی با رویکرد تفکر این کار را در همان روخوانی  

بر ن را دنبال می کنیم. زمان آفقط    است وموضوع مدنظر این روش  خوانیم چشممان دنبال  می  را

 نباید باشد. باید حواسمان به خواندنمان باشد. 

 .خوانندمقدمه درس سوره ملک را می •

یات آقسمتی از تفسیر سوره در  .  کنندن می آمروري کلی بر    و خوانندسوره ملک را می  •

 کنند. سوره را بیان می اتجریان  و گویندرا می

ساعت وقت   د. دونکنن پیاده میآروي  را  ها  روش   زمون: سوره مزمل را بخوانند وآ •

 خواهد. می

 گزاره یا عبارت:   پنجهاي تفکر در قرآن و فرستادن  مطالعه سوره مبارکه مزمل با استفاده از روش 
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 دیدن و خوب شنیدن  نتیجه خوب 

  هاي ادبی و بیانی نتیجه بررسی قالب 

  زمینه نتیجه بررسی پس 

  نتیجه بررسی کلمات 

 غرض سوره . 
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 آزمون تدبر سوره اي : 5 پیوست شماره
 

 موضوعات آیات اول تا هفتم و سی و چهار تا پنجاه و دوم سوره مبارکه قلم را بنویسید. .۱

 موضوعات هر دسته را بنویسید.  را ارائه دهید.مبارکه قلم سوره  بندي ترتیبیدسته  .۲

 هایی بیان کنید.یا گزاره  سیر موضوعات سوره را در قالب گزاره .۳

  بندي ترتیبی رسم کنید.نموداري بر اساس دسته  .۴

توضیح الزم  بندي رسم کنید.  نموداري براي این دسته   بندي موضوعی از سوره ارائه دهید.یک نمونه دسته  .۵

 درباره آن را بیان کنید.

 بندي کنید:را در سه سطح زیر طبقه  آنطالب غرض سوره را بنویسید و م  .۶

 الف. حقایق غیر وابسته به شرایط 

 ب. حقایق وابسته به شرایط ولی بدون وابستگی به انسان 

 . نسانج. حقایق وابسته به شرایط و وابسته به ا 

بندي چه حقایقی بندي مجدد کنید. بر اساس چنین دسته سوره را دسته  35با توجه به محور قرار دادن آیه   .۷

 ؟گیردمورد تأکید قرار می 

 ها با هم را بیان کنید. تر سوره را استخراج کنید. ارتباط این مؤلفه هاي احکامیمؤلفه  .۸

  را رسم کنید.نموداري از سیر سوره از احکام به تفصیل و بالعکس  .۹

اید  غرض سوره را بر اساس سیر فوق به دست آورید سپس با غرض قبلی که استخراج کرده .۱۰

 مقایسه و امتیازات آن را بیان کنید.

المیزان را مطالعه کنید و بر اساس این متن، تحلیلی از احکام به تفصیل سوره ارائه   از  متن زیر .۱۱

 :دهید

ما یَسْطُرُونَ" الْقَلَمِ وَ  مشتق از آن   "یسطرون  "(که فعل  "سطر  "معلوم است، و اما مصدر  "قلم  "ناىمع  "وَ 
به معناى صفى   -شودو بنا به گفته راغب گاهى به دو فتحه نیز خوانده مى  -است) به فتحه سین و سکون طاء

سطر  شود: (از کلمات نوشته شده، و یا از درختان کاشته شده، و یا از مردمى ایستاده است، و وقتى گفته مى 
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خداى سبحان در این آیه به قلم و آنچه با قلم .  فالن کذا) معنایش این است که فالنى سطر سطر نوشت 
اى است  آید که منظور از قلم مطلق قلم، و مطلق هر نوشته نویسند سوگند یاد کرده، و از ظاهر سیاق برمى مى

هاى الهى  ترین نعمت کرده که قلم و نوشته از عظیم شود، و از این جهت این سوگند را یاد  که با قلم نوشته مى
است، که خداى تعالى بشر را به آن هدایت کرده، به وسیله آن حوادث غایب از انظار و معانى نهفته در درون  

اى را که در پس پرده مرور زمان و  تواند هر حادثه کند، و انسان به وسیله قلم و نوشتن مى دلها را ضبط مى 
افتد، و ر گرفته نزد خود حاضر سازد، (مثل اینکه حادثه قرنها قبل، همین اآلن دارد اتفاق مى بعد مکان قرا

دهد) پس قلم و نوشتن هم در عظمت، دست  تر در همین جا دارد رخ مىحوادث هزاران فرسنگ آن طرف
که وى را به  و در عظمت این دو نعمت همین بس که خداى سبحان بر انسان منت نهاده    کمى از کالم ندارد.

 "سوى کالم و قلم هدایت کرده، و طریق استفاده از این دو نعمت را به او یاد داده، و در باره کالم فرموده:
 . "عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ یَعْلَمْ "و در باره قلم فرموده: خَلَقَ الْإِنْسانَ عَلَّمَهُ الْبَیانَ
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 اول  سبک  ،سرفصل آموزشینمونه : 6 پیوست شماره
 

 سم اهللا الرحمن الرحیمب

 اللهم صل علی محمد و آل محمد 

 هاي تدبر در قرآن) (اولین جلد از آموزش روش  هاي دوره مقدمات تدبر مجازيراهنما و سرفصل

 
 معرفی دوره

 عنوان دوره: مقدمات تدبر در قرآن 

 1: تعداد کتاب مورد مطالعه در این دوره

 ندارد. پیش نیاز:

 مقدمات تدبر در قرآن نام کتاب: 

 

 هاي تدبر در قرآنکتاب روش

 هاي تدبر در قرآنسیر کتب روش
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اند که پنج جلد ابتدایی، عمومی  تشکیل شده هاي تدبر در قرآن از ده جلد  هاي آموزش روشدر حال حاضر کتاب

شوند. عناوین این ده جلد در تصویر زیر دیده  و آموزشی و پنج جلد دوم، تخصصی و پژوهشی محسوب می

 د: نشومی

 
 تصویر ده جلد آموزش تدبر. 1نمودار 

 

 جایگاه کتاب مقدمات در بین کتب روش هاي تدبر در قرآن

اي است براي ورود به تدبر که در  ین جلد از این مجموعه و به عبارتی مقدمه کتاب مقدمات تدبر در قرآن، اول

 .شودمتن زیر بیان می 

  

  
  



44 
 

 معرفی کتاب مقدمات 

هایش  تواند در قرآن اندیشه کند و اندیشه موهبت، انسان می  «تدبر در قرآن» موهبتی الهی به انسان است که با این

ریزي مطلوبی  برنامه  اساس توجهی که نسبت به کالم خالق دارد، به   سنجش حق از باطل قرار دهد و بر مبناي را  

هاي تدبر این درس سعی دارد مبانی، مقدمات و کلیات روش. در زندگی دست یافته و حیات طیّبه را تجربه کند

 . در قرآن را به صورت عملی و کاربردي آموزش دهد

 در ادامه مسیر: 

طور که در مطالب باال ذکر شد، در سطح عمومی پس از مقدمات تدبر در قرآن، چهار کتاب دیگر نیز ارائه همان

 : شده است شود که در تصویر زیر این مراحل پیش رو نشان داده می

 
 مسیر پیش روي . 2نمودار 

 اطالعات دوره 

 محل دوره  زمان و

 . شوددوره به طور کامل مجازي و غیر حضوري برگزار می

مقدمات 
تدبر در 

قرآن

روش 
ھای تفکر
در قرآن

تدبر 
کلمھ ای

تدبر 
تدبر قرآنسوره ای

بھ قرآن
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پژوه متناسب با زمان خود براي  تا قرآن  هاي مورد نیاز جهت مطالعه در سایت قرار داده شده است فیلم و متن 

 مطالعه دروس به سایت مراجعه داشته باشد. 

 قل تکنولوژي مورد نیاز براي حضور در دورهحدا

 بیت بر ثانیه) جهت دیدن و شنیدن فیلم و صوت.  128کامپیوتر و اینترنت با سرعت مناسب (حداقل 

هاي دوره مقدمات تدبر در قرآن  مگ حجم دانلود را براي دریافت فیلم  250پژوه الزم است در هفته حداقل  قرآن

 اختصاص دهد. 

هاي هوشمند) قابل نمایش است ولی معموال کار با  ) و هم در اندروید (تبلت و موبایلosهم در رایانه (  ،سامانه

 تر است.رایانه آسان 

 پژوهحداقل توانمندي هاي قرآن

 ی.سرعت تایپ مناسب، دانستن اطالعات ابتدایی براي کار با بستر الکترونیک ،نظم فردي ،انگیزه

 ارائه دوره  شیوه

توانند در این فضا به مباحثه  پژوهان میتاالر گفتگویی مخصوص همان درس قرار گرفته است. قرآن   ،ذیل هر درس

توانند پژوهان نیز می ها به پاسخ آنان بپردازند. البته دیگر قرآنپرداخته و سؤاالت خود را مطرح نمایند تا پشتیبان 

 در پاسخگویی به سؤاالت مشارکت نمایند. 

ه (از جمله تقویم آموزشی دوره، اخبار تغییرات دوره و...) در فضایی به نام تاالر اخبار بر خبرهاي مربوط به دور

 این تاالر را مشاهده کند.  ،پژوه الزم است در هر مرتبه ورود به سایت گیرد. قرآنروي سایت قرار می

توانید گیرد. شما نیز می ار میهاي قبل در اختیار شما قرپژوهان در دورههاي قرآندر پایان هر درس، پرسش و پاسخ 

هاي آتی سهیم باشید  باشد، در تکمیل بانک سواالت دورهبا طرح سواالت خود که قطعا سوال بسیاري از افراد می

 و با سواالت خود در تسریع آموزش قرآن سهیم شوید.

 تقویم آموزشی 
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تقویم آموزشی به طور تفصیلی پس از ورود به دوره در تاالر اخبار در اختیار شما قرار خواهد گرفت. البته این  

 تقویم تنها تخمینی زمانی از برنامه دوره است و ممکن است تغییراتی در آن وارد شود. 

 باشد. هفته می  22تا  16دوره بنا به صالحدید تیم آموزش بین 

 

 در هر بار مراجعه به سایت بررسی شود. و  فرمایید: تصویر زیر را همواره به یاد داشته باشید*دقت 

 
 جهت مطالعه دروس: حداقل پنج ساعت در هفته يشنهادیمدت زمان پ

 ه پژوه پس از گذراندن دوروردهاي قرآن ادست

 را با موفقیت بگذرانند: دورهپژوهان این بسته به اینکه قرآن 

 شوند. با تعاریف انس، طهارت، تفکر، تعقل و تدبر در قرآن آشنا می

 د.ن شوهاي قرآن به بیان خود قرآن آشنا میبا ویژگی 

 د. نشومی با انواع خواندن قرآن از نظر ساختار و کیفیت خواندن (قرائت، ترتیل، تالوت) آشنا

  .دنکنها را به زندگی خود وارد میعمل به نکات طهارتی آنها، سوره هاي کتاب و یادگیري وبا دقت در سوره

ند ندااي براي مراجعه به قرآن در زندگی مید و خود را ملزم به اجراي برنامه نیابلزوم رجوع به قرآن را در می

 .ریزي در مراجعه به قرآن) (فهم لزوم برنامه 

تاالر اخبار

پیغام 
خصوصی

قسمت 
ھای مھم 

سایت

تاالر 
گفتگوی 

درس
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شناسایی عیوب    :سطح طهارت  ،خواندن قرآن بدون تکلف  :سطح انس(  دنیاببه سطحی از انس و طهارت دست می

 .) سعی در برطرف کردن آنهافردي و اجتماعی و  و نواقص و گناهان

** دقت فرمایید: ممکن است در ابتداي دوره براي ورود به سایت و کار با آن با مشکالتی روبرو شوید. راهنماي  

 کار با سایت به ایمیل پیوست شده است. 

 همواره به خیر باشید. 

 دانشگاه تهران السالم علیهممجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت
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 اول   سبک  ،نمونه تقویم آموزشی: 7پیوست شماره 
 

 هاي هفته دروس و فعالیت  تاریخ هاي آموزشی هفته 
 معارفه ، آشنایی با سایت 21/1/99تا   16/1/99 هفته اول 

 و
 مطالعه درس سوم 

 
در این هفته  استثنائا نیازي به ارسال  

 تمرین نیست. 
 (سوره فلق)  4درس  28/1/99تا   22/1/99 هفته دوم  

از این هفته الزم است تمارین درس  
 هفته ارسال شود. 

 (سوره ناس)  5درس  99/ 4/2تا 29/1/99 هفته سوم 
 (سوره نصر)  6درس  11/2/99تا  5/2/99 هفته چهارم
هاي فلق / ناس  مباحثه در مورد سوره  2/99/ 18تا 12/2/99 هفته پنجم 

 . و نصر
ارائه   جدیدي  درس  هفته  این  در 

 .شودنمی
 (سوره ماعون)  7درس  1/3/99تا   19/2/99 هفته ششم  و هفتم 

شب مناسبت  زمان  به  قدر  هاي 
 باشدمطالعه این درس دو هفته می

 دوره آزمون میان  3/99/ 8تا  2/3/99 هفته هشتم 
 (سوره همزه)  8درس  15/3/99تا  9/3/99 هفته نهم 
 (سوره زلزال)  9درس  22/3/99تا   16/3/99 هفته دهم 

 (سوره ضحی)  10درس  29/3/99تا   23/3/99 هفته یازدهم 
 (سوره انشراح)  11درس  5/4/99تا   30/3/99 هفته دوازدهم  

 (سوره عبس)  12درس  99/ 4/ 19تا  6/4/99 هفته سیزدهم و چهاردهم 



49 
 

سیزدهم   هفته  پایان  "در  آزمون 
براي کسانی که زودتر مطالعه    "دوره

رسانده  12درس   پایان  به  باز  را  اند، 
 شود.می 

 آزمون پایان دوره  2/5/99تا   20/4/99 شانزدهم هفته پانزدهم و 
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 سبک دوم،  تقویم آموزشینمونه : 8  هپیوست شمار
 

 برنامه دوره فشرده مقدمات تدبر در قرآن  �📝�

 :باشدی م لیدوره به شرح ذ یلی. برنامه تفصشودیجلسه برگزار م پنجدوره در  نیا

 جلسه اول  يبرا یآمادگ

 سه درس اول مقدمات تدبر  يهالم یف دندی  ���

 ) ماهنیفرورد 4جلسه اول (دوشنبه،  �🔰�

 سوره مبارکه فلق  ت یتدبر در قرآن با محور ندیدادن فرآ  نشان

 جلسه دوم  يبرا یآمادگ

 سوره مبارکه فلق يهالم یف دنید

 سوره مبارکه ناس يهالم یف دنید

 نصر مبارکه سوره در تدبر ���

 ) ماهنیفرورد 11جلسه دوم (دوشنبه،  �🔰�

 سوره مبارکه نصر توسط دوستان و رفع اشکال  ارائه

 جلسه سوم  يبرا یآمادگ

 سوره مبارکه نصر يهالم یف دنید

 سوره مبارکه ماعون  يهالم یف دنید

 همزه مبارکه سوره در تدبر ���
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 ) ماهنیفرورد  18جلسه سوم (دوشنبه،  �🔰�

 سوره مبارکه همزه  ت یتدبر در قرآن با محور ندیدادن فرآ  نشان

 جلسه چهارم  يبرا یآمادگ

 سوره مبارکه همزه  يهالم یف دنید

 سوره مبارکه زلزال يهالم یف دنید

 ضحی مبارکه سوره در تدبر ���

 ) ماهنیفرورد 25جلسه چهارم (دوشنبه،  �🔰�

 توسط دوستان و رفع اشکال  یسوره مبارکه ضح ارائه

 جلسه پنجم  يبرا یآمادگ

 یسوره مبارکه ضح يهالم یف دنید

 سوره مبارکه انشراح  يهالم یف دنید

 عبس  مبارکه سوره در تدبر ���

 ) ماهبهشت یارد 1جلسه پنجم (دوشنبه،  �🔰�

 سوره مبارکه عبس  ت یدوره با محور يبندجمع
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 ط) برخ دوره (دوره انیپا یابیاز ارز يا نمونه: 9  پیوست شماره
 

 ) (سوره مزمل در قرآن تفکرهاي روشدوره  انی برنامه پا   ✅

 دوره  انیآزمون پا. 1

 :فیانجام تکل مراحل

 موجود  ت یوضع یبررس�🔻�

 مطلوب ت یوضع یبررس�🔻�

 موجود به مطلوب ت یاز وضع دنی رس ریس�🔻�

 :يهاروش با

 ات یآ يمطالعه ظاهر�🔸�

 یانیو ب یمطالعه قالب ادب�🔸�

 نه یزممطالعه پس �🔸�

 مطالعه واژگان �🔸�

 از سوره  یسینوگزاره �🔸�

 رسم نمودار�🔸�

 :يهادر قالب  ارائه

 ) نت ینگار (پاورپوپرده �🔹�

 مقاله �🔹�

 ی متن ادب�🔹�
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 عکس نوشته �🔹�

 ...و�🔹�

 کتاب تفکر کرد ینجام ختم قرآن با روا. 2

 :انجام کار مراحل

 نامطلوب) در سوره  ت ی(وضع موجود ت یوضع یبررس�🔻�

 مطلوب سوره ت یوضع یبررس�🔻�

 موجود به مطلوب در سوره  ت یاز وضع دنی رس ریس�🔻�

 . word لیدر فا ای و  است  کار اختصاص داده شده نیکه به ا  يامورد در دفترچه سه نیا ادداشت یو 



کانال اطالع رسانے
مجمع مدارس دانشجویے قرآن و عرتت

@QuranEtratSchool

صاحب امتیاز، مدیر مسئول و رسدبیر : 

احمدرضا اخــوت 

هیأت تحریریہ : 
 اعضای مدرسہ دانشجویی قرآن و عرتت
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