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شماره ثبت6929 :

خداي بزرگ را شاكريم كه با رحمت خويش بر ما منت نهاد و توفيق خدمت به قرآن و
زبان وحي را بر ما ارزاني داشت .با اين اميد كه گامي كوتاه با هدف توسعه بيشتر فرهنگ
قرآني برداشته تا آحاد جامعه اسالمي با قرآن و زبان وحي بيشتر آشنا شوند.
طرح آموزش قرآن و زبان وحي با عنوان سرود آسماني ،با هدف آموزش توأم قرآن كريم
و زبان عربي براي دانشآموزان و عالقهمندان و با رويكرد تقويت انس و عالقه به كالم وحي
پايهگذاري شده است.
مؤسسهي فرهنگي نهجالقرآن با هدف شناسايي و شناساندن بهتر و توسعه روزافزون فرهنگ
قرآن كريم از طريق آموزش قرآن و زبان وحي ،به منظور کاربرد آن ها در علوم انساني و هدايت
ديگر علوم به سمت علوم انساني ،از شماري از مؤلفان محترم کتب درسي وزارت آموزش و
پرورش مرکب از کارشناسان ارشد در آموزش قرآن مجيد و زبان عربي و اعضاي محترم هيئت
علمي در حوزههاي علميه و دانشگاهها براي پيريزي و تهيه و اجراي طرح دعوت به عمل آورد
و پيشنهاد طراحي ،تهيه و انجام طرح فوق را به آنان ارائه نمود كه پس از بررسي و مطالعه ،توليد
برنامه و محتواي طرح آموزش قرآن و زبان وحي همسو با برنامه درسي ملي وزارت آموزش و
پرورش آغاز گرديد و با برگزاري جلسات مستمر و انجام بحثهاي دقيق كارشناسي به اجرا درآمد
كه كتاب حاضر نخستين جلد از اين مجموعه است.
طي چند دهه اخير طرحهاي متعددي در حوزه آموزش قرآن كريم در آموزش رسمي و
غيررسمي اجرا شده است و هر يك با موفقيتهايي روبهرو بوده است ،اما آن چه در اين مجموعه
مورد توجه خاص قرار گرفته است اهتمام به آموزش توأم قرآن كريم به عنوان كالم وحي ،و زبان
عربي به عنوان زبان قرآن و فرهنگ و تمدن اسالمي ميباشد .اميد است اين امر تحقق بيشتر
اهداف آموزش قرآن و زبان عربي را فراهم آورد .بر اين اساس انتظار ميرود با اجراي برنامه
براساس شيوههاي پيشبيني شده ،فراگيران تحت پوشش اين مجموعه بتوانند در حيطه انس و
يادگيري قرآن و زبان عربي به حد مطلوبي از توانايي دست يابند.
مؤسسه فرهنگي نهجالقرآن بر خود الزم ميداند ضمن تشكر و قدرداني از تالشهاي گروه
برنامهريزي و تاليف اين مجموعه ،از خداوند سبحان براي خدمتگزاران به فرهنگ قرآني طلب
توفيقنمايد.
و من ا ...التوفيق
محمدتقی کاشانینيا
عضو هيأت علمی دانشگاه شهيد بهشتی و
مسئول مؤسسهي فرهنگی نهجالقرآن
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رنگ کن و بخوان

َسـال ٌم َعـلَي ُكم
سالم بر شما

سرود زندگی
َسال ٌم َعلَيكُم

َسال ٌم َعلَيكُم

َسال ٌم َعلَيكُم
َسال ٌم َعلَيكُم
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بازی
چادر نماز مادر را زيبا رنگ كن.
به دست پدر هم گل بده.

پیام

الـسـال َم
اَفـشُ ـوا َّ
بلند سالم كنيد .
لسـالم  :سالم
ا َ َّ

سرگرمی
هر تصوير را به نام آن وصل كن.

اَخ

اَب

ا ُ ّم

اُخت
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سـالم

صبح رسيده باز هم
سالم ميكند به ما
سالم ،غنچههاي ُگل!
سالم ،اي شكوفهها

فرشتهاي از آسمان
سالم ميكند به ما
سالم كن .سالم كن.
سالم ميكند خدا
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