
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 كلّيات و آیين نامه اجرایي 

f هايطرح هاي آموزش قرائت قرآن كریم شاملبرگزاري دوره: 

 «روخواني (»1سطح قرآن كریم )قرائت  .1

 «روانخواني و صحت قرائت نماز»  (2سطح قرآن كریم)قرائت  .2

 «خواني فصيح»  (3سطح ) قرآن كریم قرائت .3

 «تحقيق و تدویر هاي گرایش – علوم و فنون قرائت پایه( »4سطح ) قرآن كریمقرائت  .4

 «تحقيق و تدویر هاي گرایش -علوم و فنون قرائت تكميلي ( »5سطح ) قرآن كریمقرائت  .5

 «گرایش تحقيق -علوم و فنون قرائت پيشرفته ( »6سطح ) قرآن كریمقرائت  .6

 «گرایش تحقيق -اي رائت حرفهعلوم و فنون ق( »7سطح ) قرآن كریمقرائت  .7

 «گرایش تحقيق  -علوم و فنون اختالف قرائات» ( 8سطح ) قرآن كریم قرائت .8
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 :العالي(همقام معظم رهبري )مدظلّ

 

در کشوری که بر اساس اسالم اداره می   »

شود همه مردم بایی  ایادر بیه نوا ی       

 «.درست ارآ  کریم باشن 
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 :پيشگفتار *

 1؛يَنهى َعنِ الفَحشاِء َوالُمنكَِر َوالبَغىِ  وَ  يُحيِى القَلَب  اِنَّ القُرآَن القُرآنِ فَ   يا بُنَىَّ التَغفُل َعن قِراَءةِ :)صلي اهلل عليه و آله و سلم ( پيامبر اكرم

از فحشاء و زشتى و ستم باز مى دارد.  از خواندن قرآن غافل مباش، زيرا كه قرآن دل را زنده مى كند و   فرزندم 

 

   

 كتري  قترن   ،سرچشمه اليزال معرفتت الهتي  الخطاب حضرت حقّ و يقيناً تنها منادي حقيقي هدايت و سعادت بشري، فصل

روانتي، فتردي و اجتمتاعي و     ،كند و تمامي نالم و مشكالت روحيكه هر تشنة جوياي معرفتي را به قدر عطشش، سيراب مي ،است

الی  اا» در كشوري كه ظلّ عنايات خاصه قرن  و اهل بيت عصمت و طهارتحال نمايد. معضالت جامعه بشري را درما  مي س ال م  ه ی و  «عل

كليه مسئوال  كشور و به ويژه خادما  امور قرننتي، واجتا استت بتيش از      شود، برزعامت عاشق و شيفته كالم وحي مديريت مي

كري  را بته  هاي نموزش قرن كرده و زمينه فراه در بين نحاد امت اسالمي  ،قرنني هاينموزهپيش بستر الزم را براي رشد و تعالي 

 نمايند. ايجادصورت منظ  

فرهنگ  افزايش ضرورتبا اعتقاد به و در جهت نيل به اين هدف مقدّس نيز  الكریمسازمان دارالقرآن سنجشآموزش و  معاونت

وظايف سازماني خود، مصترّح در ستند راهدتردي ستازما       1عمل به بند  در راستاي ودر بين سطوح مختلف جامعه قرن  نموزي 

، «تنخييت ييينو  سينيييي   »هيي   كينم  در خشي   هيي  رينم   ت توسعه كمي و كيفيي مويو ش  تالش در جه»دارالقرن  الكري  )با موضوع: 

كلّيتات و دستتورالعمل   (، «و تفنيين رينم     وفييهي  ، حفظ، تنجميه،  رنسئتهي  در رشته« هي  عموويموو ش»و « هي  تشصصيموو ش»

 نمايد.ه ميارائجهت اجرا را  «كریمقرائت قرآن عمومي هاي آموزشبرگزاري دوره» اجرايي

 گردد:مجلد پيش رو در سه بخش ارائه مي

 آزمونهاي ورودي و پاياني طرحها بندي،، چكيده طرح، جداول بودجههابخش اول شامل كليات دوره -1

 و استانداردهاي آموزشي بخش دوم شامل آيين نامه و مراحل اجرايي طرحها -2

 بخش سوم شامل ضمايم مربوط به هريك از طرحها -3

 

 

 سنجشو زش آمو معاونت

 الكریمسازمان دارالقرآن                                                                                                                              

 

 
   

 

                                                 
 2302، ح291، ص2كنزالعمال، ج - 1



  

4 
 

 هاي آموزش قرائت قرآن كریمجدول مشخصات آموزشي كليه دوره

 دوره عنوان ردیف
 ساعات آموزشي

 پيشنهادي منابع آموزشي نيازپيش دروس

 قبولينمرهحدنصاب

 پایاني
ارزش 

 آموزشي
 شفاه  کتب  جمع عمل   ظری

 1قرائت سطح  1

 ) روخواني (
6 04 06 

) سواد خواندن  و 

 نوشتن(

حووي و   -.روخوووانو و رواناوووانو نووور) خوا ووو    1

 مربوطهآموزشو بهمراه نرم افزار  (شريف

( 2روخووووانو )سووو   آمووووزر نووورآن  وووري   .2

 االسالم علو حبيبو()حجه

 -. آمووزر روخوووانو نوورآن  ووري  ) اخوووان انوودم  3

 گل(ييير -عي فو

 10 ندارد
06  

 سيعت

2 

 2قرائت سطح 

) روانخواني و صحت 

 قرائت نماز (

 

6 04 06 

 1نرائت س   

)يي نبولو در 

 آزمونهي  معيدل(

 بهموراه  ( نوور) خوا وو    خووانو خوانو و صحي روان.1

 نرم افزار آموزشو مربوطه

خوانو و تجويد نورآن  وري  ) حبيبوو    .آموزر روان2

 شهيد (. -

.آموووزر صووحي  و زيبوويخوانو نميز)علموويمو()م ب    3

  مك آموزشو(

 10 ندارد
06  

 سيعت

3 
 3قرائت سطح 

 خواني () فصيح

 

6 04 06 

 2نرائت س   

)يي 1و مفيهي  س   

نبولو در آزمونهي  

 معيدل(

 ) اخوان اندم(نواعد فصي  خوانو نرآن  ري   اصول و .1

خوانو و تجويد نورآن  وري  ) حبيبوو    .آموزر روان2

 شهيد (. -

بهموراه نورم افوزار    )موسوو  بلوده(    1. حليه القرآن 3

 آموزشو مربوطه

 حي و شريف( -.تجويد مقدميتو نور) خوا و 0

 10 ندارد
06 

 سيعت
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ه    توانيد قرآن بخوانيدچه مي هر ي آ / مزمل ه  ارك ب م سوره  (02) 

 مقدمه *

ل ا معجزه جاودانه نخرين سفير الهي حضرت محمد مصطفي ،سفره گسترده الهي واالي قرن  كري  به عنوا شأ  و منزلت  ی لهللاص

ل  س وا ها آس وا ها ه ل باشد از ي خاص خداوند سدحا  ميبر ساير سخنا  همانند فضيلت خدا بر خلق بوده و نيز تجلّن  و كتابي كه فضيلت  اع

نظير ن  در سازندگي فكري، روحي و معنوي انسا  و جوامع بشري از ستوي ديگتر ستدا شتده تتا      يك منظر و تأثير شگفت و بي

 همگا  به سوي نيات واالي ن  گرايش يابند.

تالوت ن  به عنتوا   از ن  جا كه اين مه  متكي بر انس و ارتداط روزافزو  انسا  با قرن  كري  و داشتن توانايي الزم در قرائت و 

با عنايت به تأكيدات بزرگا  دين  سازمان دارالقرآن الكريم سنجشآموزش و  معاونت ،باشدنخستين اقدام عملي و مقدماتي مي

را بته عنتوا     (1آماوزش قراتات قارآن كاريم )سا         هاا  دوره برگزاري طرح تفصيلي و بازنگري شده و نيز مقام معظّ  رهدري،

 نمايد.ارائه مي 1091در سال  «نظام جامع و هماهنگ آموزش قرآن كريم » اي طرح نويننخستين گام در راست

 هاواژه تعریف كليد *
 «با رعايت تلفظ صداهاي عربي خواند  درست و شمرده كلمات و عدارات نيات قرن  مجيد» :تعریف روخواني

 اهداف *

  الف( اهداف كلي:

 .عامّه مردم دربا ن  انست ؤمو  رن  كري خواند  صحيح قايجاد عالقه و توانايي  – 1

 .عامّه مردم در قرن  كري  هايفراگيري فنو  و نموزهسازي جهت زمينه – 2

 رفتاري: هدفب( 

صتحيح و   به صورتاز روي مصحف شريف بتوانند كلمات و عدارات قرن  كري  را  پس از طي دوره طرحمخاطدا  رود انتظار مي

 شمرده قرائت نمايند.

 يده طرح:چك *

و  ، ستطح تحصتيالت  به تفكيتك جنستيت   –و كالسدندي مخاطدا   ، سطح بنديپس از تدليغات، ثدت نام اين طرحبر اساس 

در مراكتز  جلسه براي افراد مستعد و با تحصيالت باالي ديپل ،  11و در ويژه عموم  جلسه 20كالسهاي نموزشي در  -محدوده سني

توانايي خواند  صحيح و شمرده نيات كالم اهلل مجيد را از روي مصتحف شتريف    ،خاطدا نموزشي پيش بيني شده برگزار شده و م

كسا خواهند نمود. شايا  ذكر است سرفصلهاي نموزشي اين دوره مشتمل بر نشنايي با حروف عربي، حركتات كوتتاه و كشتيده،    

نزد ستاكن و وقتف و عالئت  ن  متي باشتد. بته        عالئ  سكو  و تشديد و تنوين و مد، حروف ناخوانا، قواعد اشداع و خواند  تنوين

 .را كسا نمايند، گواهينامه مربوطه اعطاء خواهد شد( 23از  12نمره حداقل نزمو  شفاهي پاياني)افرادي كه حد نصاب 

 ) روخواني ( 1هاي آموزش قرائت قرآن كریم سطح كلّيات طرح برگزاري دوره
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 :دوره مشخصات كلي *
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كنندگان:شرایط شركت *

 (.برخورداري از سواد خواند  و نوشتن)در حد دوم ابتدايي – 1

 و حضور به موقع در كالس. تعهّد به تمرين، تكرار – 2

 .0×2يك قطعه عكس  ب(     نام.تكميل فرم ثدت الف(      عدارتند از:كه نام مدارك الزم جهت ثدتتكميل و ارائه  -0
 

 :محتواي آموزشي *

 ها:سرفصل

( اشتداع و عتدم   1     ( حتروف ناخوانتا  2    مد (   -تشديد -تنوين -و سكعالئ  ) ( 0     و كشيده كوتاهصداهاي ( 2   عربي ( الفداي زبا 1 

 نحوه خواند  تنوين نزد حرف ساكن( 8    سجاوندي وقف و عالئ  وقف انواع (7    حروف مقطعه (1    هاء ضميرحركت  اشداع

 

 بندي دروس روخواني قرآن كریمجدول بودجه

الف( بصورت:  باشد لذا دو نوع بودجه بندي ا  در دوره از نظر سواد و تحصيالت متفاوت ميبا عنايت به اين كه سطح و نمادگي شركت كنندگ 

تقسي  ساعات توجه به بندي دروس با ول بودجهاجدطراحي و ارائه شده است. ي ديپل ،با تحصيالت باالمستعد ب( ويژه افراد   ويژه عموم 

، در ادامه معتدر نموزش رو خواني و روانخوانيا كت و بر مدنايفردي و جمعي( ي نظري و عملي )شامل تدريس، كارورز دو بخشنموزشي به 

 ارائه شده است:

 

 «.روخواني( »1نموزش قرائت قرن  كري  )سطح  :دوره عنوان – 1

 نموزشي(جلسه  20ل شام)ساعت نموزشي  21 :دورهمدت  – 2

هاي پاياني توانند در نزمو افراد مستعد بدو  شركت در كالسها مي .به صورت حضوري )يك تا دو جلسه در هفته(: شكل دوره -3

 شركت نموده و در صورت قدولي گواهي مربوطه را دريافت دارند.

ا مق ع زماني – 4  تمامي فصول سال. :اجر

5 – : از ني  خواند  و نوشتن)در حد دوم ابتدايي(. داشتن حداقل سواد پيش 

 سراسر كشور. گستره طرح: – 6

 تمامي اماكني كه امكا  تشكيل كالس در ننجا وجود داشته باشد. )اولويت با مراكز فرهنگي و مذهدي است(. محل تشكيل دوره: – 7

  .7فحه معتدر طدق جدول مندرج در صا نموزش روخواني و روانخواني كت آموزشي دوره: نبعم – 8

 قرنني مردمي و يا دستگاههاي دولتي.استانها و كليه مؤسسات  ياداره امور قرنن مجر  دوره: – 9

 سال به تفكيك جنسيت. 11تمامي عالقمندا  به كالم وحي در دو رده سني باال و پايين  :)مخاطبان( گروهها  هدف – 11

1  .فرن 21و حداكثر  11حداقل  :دورهتعداد متعلّمان در هر  – 1

 هاي خودگردان رعايت تعداد حداقلي ضرورتي ندارد.اي است و در دورههاي سهميهتعداد حداقل و حداكثر متعلمان، مربوط به دوره 

به قدولشدگا  گواهي پايا  دوره  و محسوب گرديده« ساعت نموزش  21»كسا نمره قدولي در اين دوره به عنوا   ارزش آموزشي: – 12

 .اعطاء خواهد شد
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 بندي دروس روخواني قرآن كریم ) ویژه عموم (جدول بودجه

 جلسه
 و جمعي كارورزي فردي عناوین موضوعات تدریس

 دقيقه( 22) عملي دقيقه( 22) نظري (خوانيو جمع خواني)تك

1.  
امل الفداي زبا  عربي شامل )شتكل و تعتداد(   نموزش ك

و نموزش صتداي كوتتاه فتحه)تاكيتد بتر عتدم كشتش       

 اضافي ن (

)تمرين عملي بر روي حروف الفدا با صداي فتحته و كلمتات درس اول   

 و صحت حمد و توحيد(

دقيقه( كارورزي بر روي كلمات درس اول و صحت قرائتت ستوره حمتد و     13)

 توحيد

2.  
كسره  و ضمه شتامل )است ، نحتوه     نموزش صداي كوتاه

 تلفظ( )تاكيد بر عدم كشش اضافي ن (

)تمرين عملي حروف با صداي كوتاه كسره و ضمه و تمرين كلمتات بتا   

 صداهاي فتحه و كسره وضمه و صحت حمد و توحيد(

دقيقه( صداي كوتاه كسره و كلمتات منتختا در درس بته همتراه حتل       11)

 تمرين مربوط به درس قدل

0.  
 سكو  )شكل، اس ، تعريف و نحوه تلفظ ن ( نموزش

 وْ(     َ      ) بيا  تلفظ

)كلمات و عدارات قرنني منتدرج در درس بتا قواعتد خوانتده شتده      

 هاي حمد و توحيد(صحّت سوره –تاكنو  

دقيقه( قرائت كلمات و عدتارات قرننتي درس ستكو  و صتحت قرائتت       13)

 س قدلسُوَر حمد و توحيد و حل تمرين مربوط به در

2.  
توضيح عدارات قرنني و نغاز قرائت جمالت در جلسه 

 )ارزشيابي(

هاي قرنني مندرج در كتاب بتا قواعتد خوانتده شتده     )نيات و جمله

 هاي حمد و توحيد(صحّت سوره –تاكنو  
 دقيقه( نيات و كلمات كتاب و حل تمرين مربوط به درس قدل 13)

1.  
وع ن  نموزش صداي كشيده )الف كشيده( در هتر دو نت  

 (اس ، نحوه تلفظ( و )ميزا  كشش شامل )شكل،

) تمرين كلمات با صداهاي كوتتاه، ستكو  و صتداي التف كشتيده و      

 صحت حمد و توحيد(

دقيقه( نيات و كلمات كتتاب و حتل تمرينتات مربتوط بته درس قدتل و        13)

 صحت قرائت سُوَر حمد و توحيد  

1.  
نموزش صداي كشتيده )يتاء كشتيده( شتامل )شتكل،      

 نحوه تلفظ( و )ميزا  كشش ن (اس ، 

) تمرين كلمات با صداهاي كوتاه، سكو  و صداي الف و يتاء كشتيده   

 و صحت حمد و توحيد(

دقيقه( نيات و كلمات كتتاب و حتل تمرينتات مربتوط بته درس قدتل و        13)

 صحت قرائت سُوَر حمد و توحيد  

7.  
نمتوزش صتداي كشتيده )واو كشتيده( شتامل )شتكل،       

 )ميزا  كشش ن (اس ، نحوه تلفظ( و 

) تمرين كلمات با صداهاي كوتاه،سكو  و صداهاي كشتيده و صتحت   

 حمد و توحيد(

دقيقه( نيات و كلمات كتتاب و حتل تمرينتات مربتوط بته درس قدتل و        13)

 صحت قرائت سُوَر حمد و توحيد  

 ( )شكل، اس ، تعريف و نحوه تلفظ  نموزش تشديد  .8
با قواعد خوانده شده )نيات، كلمات و عدارات مندرج در كتاب 

صحّت سوره همزه( –تاكنو    

دقيقه( نيات و كلمات كتتاب و حتل تمرينتات مربتوط بته درس قدتل و        13)

 كارورزي سوره همزه  

 ه درس قدلدقيقه( نيات و كلمات كتاب و حل تمرينات مربوط ب 01) )تمرين عملي بر روي نيات و عدارات قرنني  درس ( مرور و ارزشيابي نموزشهاي دروس قدل  .9

 ا( -نموزش حروف ناخوانا )و  .13
كلمات و عدارات مندرج در كتاب بتا قواعتد خوانتده شتده تتاكنو .      

 صحّت سوره نصر

دقيقه( نيات و كلمات كتاب و حتل تمرينتات مربتوط بته درس. صتحّت       13)

 سوره نصر 

 نني  درس و سوره بروج ()تمرين عملي بر روي نيات و عدارات قر ا( -مرور بيشتر بر مدحث حروف ناخوانا) و  .11
دقيقه( نيات و كلمات كتاب و حتل تمرينتات مربتوط بته درس. صتحّت       13)

 سوره بروج

 ي( -نموزش حروف ناخوانا )ل  .12
كلمات و عدارات مندرج در كتاب بتا قواعتد خوانتده شتده تتاكنو       

 ...استخراج موارد حروف ناخوانا از كتاب .صحّت سوره مسد

تتاب و حتل تمرينتات مربتوط بته درس قدتل.       دقيقه( نيات و كلمات ك 13)

 صحّت سوره مسد

 )تمرين عملي بر روي نيات و عدارات قرنني  درس و سوره بروج ( ي( -مرور بيشتر بر مدحث حروف ناخوانا) ل  .10
دقيقه( نيات و كلمات كتاب و حتل تمرينتات مربتوط بته درس. صتحّت       13)

 سوره بروج

 ( نموزش مد )شكل، تعريف و ميزا  كشش ن   .12
 )نيات و عدارات مندرج در كتاب با قواعد خوانتده شتده تتاكنو  ...(   

 صحّت سوره قدر

دقيقه( نيات و كلمات كتتاب و حتل تمرينتات مربتوط بته درس قدتل.        13)

 صحّت سوره قدر   

11.  
نمتوزش تنتتوين )فتحته،  كستتره ،ضتمه( شتتكل، نتتام،     

 تعريف، نحوه تلفظ، نگارش

 عد خوانتده شتده تتاكنو  ...(   )نيات و عدارات مندرج در كتاب با قوا

 صحّت سوره فلق

دقيقه( نيات و كلمات كتتاب و حتل تمرينتات مربتوط بته درس قدتل.        13)

 صحّت سوره فلق

 دقيقه( نيات و كلمات كتاب و حل تمرينات مربوط به درس قدل 13) )تمرين عملي بر روي نيات و عدارات قرنني  درس( مرور و ارزشيابي از نموزشهاي دروس قدل  .11

 «ه»اشداع حركت حرف  .17
)نيات و عدارات قرن  كري  مندرج در كتاب با قواعتد خوانتده شتده    

 تاكنو  ..(.صحّت سوره عاديات

صتحّت ستوره   «   ه»دقيقه( نيات و كلمات كتاب و استخراج انواع اشداع 13)

 عاديات

18.  
حتروف مقطعته )تعريتف، حتروف ن ، نحتوه خوانتتد  و      

 تكرار(ها، تعداد حروف بدو  تعداد سوره

)نيات و عدارات قرنني منتدرج در كتتاب بتا قواعتد خوانتده شتده       

 استخراج موارد حروف مقطعه از كتاب تاكنو  ...(

 –(1-1روم ) –( 1-1هتتاي دخا )نيتتاتدقيقتته( تمتترين بتتر روي ستتوره  13)

 (  از روي كتاب1-1شوري) -(1-2مري ) -(1-0اعراف) –( 2و1ابراهي )

19.  
در « ن»شود و نحتوه نگتارش   يمواردي كه اُو، اُ خوانده م

 قرن  كري 

)نيات و كلمات قرنني مندرج در كتاب با قواعد خوانده شده تتاكنو   

 هاي پاياني كتاباستخراج موارد فوق ازسوره ...(

( و 1-7دقيقته( نيتات و كلمتات كتتاب و تمترين بتر روي ستوره نمتل )         13)

 ( از روي كتاب281و281بقره)

 رفع التقاء ساكنين( تنوين نزد حروف ساكن)نحوه  .23
)نيات قرن  كري  مندرج در كتاب با قواعد خوانده شتده تتاكنو ...(   

 كارورزي سوره مداركه يس

دقيقه( نيات و كلمات كتاب و  حتل تمرينتات مربتوط بته درس قدتل .       13)

 كارورزي سوره مداركه يس

21.  
نحوه وقف بر انتهاي كلمات )انواع وقف(،  معرفي عالئت   

 وقف

ارات قرنني منتدرج در كتتاب بتا قواعتد خوانتده شتده       )نيات و عد

 كارورزي سوره مداركه يس تاكنو  ...(
 دقيقه( نيات و كلمات كتاب. كارورزي سوره مداركه يس 13)

22.  
هاي مختلتف حركتات كشتيده در    اشاره به عالمتگذاري

قرننهاي ايراني، عربي و اختالفتات موجتود در كتابتت    

 بعضي كلمات

لمتات قترن  بتا كتابتت ختاص و كلمتات بتا        تمرين عملي قرائتت ك 

 هاي مختلف ايراني و عربيعالمتگذاري
 دقيقه( تمرين بر روي سوره لقما    13)

 رفع اشكال مداحث تدريس شده در دوره و توجيه نحوه برگزاري نزمونهاي پايا  دوره  .20
 
 



  

8 
 

 الي دیپلم (بندي دروس روخواني قرآن كریم ) ویژه افراد مستعد با تحصيالت باجدول بودجه

 جلسه
 و جمعي كارورزي فردي عناوین موضوعات تدریس

 دقيقه( 22) عملي دقيقه( 22) نظري دقيقه( 52) (خوانيو جمع خواني)تك

1.  
نموزش كامل الفداي زبا  عربي شامل )شتكل و تعتداد( و   

 نموزش صداهاي كوتاه )تاكيد بر عدم كشش اضافي ن (

با صتداهاي كوتتاه   )تمرين عملي بر روي حروف الفدا 

 كلمات درس اول و صحت حمد و توحيد(

كارورزي بر روي كلمات درس اول و صحت قرائت سوره حمد 

 و توحيد

2.  

 

بيا   نموزش سكو  )شكل، اس ، تعريف و نحوه تلفظ ن ()

 (+ ارزشيابي وْ    َ        تلفظ

)كلمات و عدارات قرنني منتدرج در درس بتا قواعتد    

هتاي حمتد و   صتحّت ستوره   –خوانده شده تاكنو  

 توحيد(

قرائت كلمات و عدارات قرنني درس سكو  و صحت قرائتت  

 سُوَر حمد و توحيد و حل تمرين مربوط به درس قدل

0.  
نموزش صداهاي كشيده )شامل اشكال، اس ، نحوه تلفظ( و 

 )ميزا  كشش ن (

) تمرين كلمات با صداهاي كوتاه، سكو  و صتداهاي  

 د(كشيده و صحت حمد و توحي

نيات و كلمات كتاب و حل تمرينات مربوط بته درس قدتل و   

 صحت قرائت سُوَر حمد و توحيد 

 نموزش تشديد )شكل، اس ، تعريف و نحوه تلفظ ن (   .2
)نيات، كلمات و عدارات مندرج در كتاب با قواعد 

صحّت سوره همزه( –خوانده شده تاكنو    

دتل و  نيات و كلمات كتاب و حل تمرينات مربوط بته درس ق 

 كارورزي سوره همزه 

 ا( + كارورزي -نموزش حروف ناخوانا )و  .1
كلمات و عدارات مندرج در كتاب بتا قواعتد خوانتده    

 شده تاكنو . صحّت سوره نصر

نيات و كلمات كتاب و حل تمرينات مربوط به درس. صتحّت  

 سوره نصر 

 ي( + كارورزي -نموزش حروف ناخوانا )ل  .1

تاب بتا قواعتد خوانتده    كلمات و عدارات مندرج در ك

 شده تاكنو  ...

استخراج موارد حروف ناخوانا از كتاب .صحّت ستوره  

 مسد

نيات و كلمات كتاب و حل تمرينات مربتوط بته درس قدتل.    

 صحّت سوره مسد

7.  

نموزش مد )شكل، تعريف و ميزا  كشش ن ( + نموزش 

تنوين )فتحه،  كسره ،ضمه( شكل، نام، تعريف، نحوه تلفظ، 

 نگارش

يات و عدارات مندرج در كتاب با قواعد خوانده شده )ن

 تاكنو  ...(

 صحّت سوره قدر و فلق

نيات و كلمات كتاب و حل تمرينات مربتوط بته درس قدتل.    

 صحّت سوره قدر و فلق

 «ه»اشداع حركت حرف  .8

)نيات و عدارات قرن  كري  مندرج در كتاب با قواعد 

 خوانده شده تاكنو  ..(.

 صحّت سوره عاديات

صتحّت  «   ه»نيات و كلمات كتاب و استخراج انتواع اشتداع  

 سوره عاديات

9.  

حروف مقطعه )تعريف، حروف ن ، نحوه خواند  و تعتداد  

ها، تعداد حروف بتدو  تكترار(+ متواردي كته اُو، اُ     سوره

 در قرن  كري « ن»شود و نحوه نگارش خوانده مي

)نيات و عدارات قرنني منتدرج در كتتاب بتا قواعتد     

 ه شده تاكنو  ...(خواند

 استخراج موارد حروف مقطعه از كتاب

 –(1-1روم ) –( 1-1هتاي دخا )نيتات  تمرين بر روي سوره

(  از 1-1شوري) -(1-2مري ) -(1-0اعراف) –( 2و1ابراهي )

 روي كتاب

 تنوين نزد حروف ساكن)نحوه رفع التقاء ساكنين(  .13
)نيات قرن  كري  مندرج در كتاب با قواعتد خوانتده   

 تاكنو ...( كارورزي سوره مداركه يس شده

نيات و كلمات كتاب و  حل تمرينات مربوط بته درس قدتل .   

 كارورزي سوره مداركه يس

11.  
نحوه وقف بر انتهاي كلمات )انواع وقتف(،  معرفتي عالئت     

 وقف

)نيات و عدارات قرنني منتدرج در كتتاب بتا قواعتد     

 خوانده شده تاكنو  ...(

 كارورزي سوره مداركه يس

 نيات و كلمات كتاب. كارورزي سوره مداركه يس

12.  

هتاي مختلتف حركتات كشتيده در     اشاره به عالمتگذاري

قرننهاي ايراني، عربي و اختالفات موجود در كتابت بعضي 

 كلمات

تمرين عملي قرائت كلمات قرن  بتا كتابتت ختاص و    

 هاي مختلف ايراني و عربيكلمات با عالمتگذاري
   تمرين بر روي سوره لقما

 تمرين بر روي سوره لقما   ارائه مثالهاي بيشتر از نيات انتهاي كتاب نحوه ابتداي صحيح از همزه وصل  .10

 نيات و كلمات كتاب و حل تمرينات مربوط به دروس قدل )تمرين عملي بر روي نيات و عدارات قرنني  درس ( مرور و ارزشيابي دروس ارائه شده  .12

 ر دوره و توجيه نحوه برگزاري نزمونهاي پايا  دورهرفع اشكال مداحث تدريس شده د  .11
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 :پایاني  آزمون نامه برگزاريآئين  *
 .نمايدميبوده و نزمونها را مطابق دستورالعمل زير برگزار  معل  دوره ،دوره ممتحن ،نزمو  پاياني در

 كي از موارد زير را به اجرا درنورد:تواند يبندي استفاده شده ميمحترم جهت اخذ نزمو  پاياني بر اساس بودجه معل 

كه در قالا لتوح فشترده   سطر(  13)جمعاً س لقمان و ی هسور 2( سطر از 1براي هريك از شركت كنندگا  در نزمو ، حدود ) (1

محمود خليل الحصري )بته روش مصتحف المعلت ( ارائته      عددالداسط محمد عددالصمد يا قرائت استاد استاددرسي تحقيق قرائت 

اي )براي پيش مطالعته( نزمتو  انجتام    دقيقه 7  فرصت حدوداًارائه ه و پس از رت قرعه از نيات منتخا، مشخص نمودبه صو شده،

 شود.

 د.جهت نزمو  پاياني استفاده شو نيات انتهاي كتاب روخواني و روانخواني نوراز  ،دوره معل بنا به صالحديد ( 2

 باشد.ره ميبعهده معلم دو : اخذ آزمون پاياني1* تذكر 

محتمر    معلمم نامه )قبل از اخذ آزمون( به يك نسخه از اين آئين ئه: به منظور حفظ ضوابط و رعايت مقررات آموزشي، ارا2* تذكر 

 الزامي است.

در آزمون پاياني، مالک امتياز دهي، قرائت بصورت كلمه خواني )با رعايت قواعد مربوط به همزه وصل( بوده و انتظمار  : 3* تذكر

 الوت بصورت روانخواني وجود ندارد.ت

 باشد:شامل دو بخش مي كهنمره محاسبه خواهد شد 22: امتيازكل متعلمان از  4* تذكر

 نمره(  5ارزشيابي توسط معلم محتر  در طول دوره ) الف( 

  (نمره15س )يلقمان و مباركه  آزمون پاياني از سور ب(   

 
 

 امتياز معيارهاي سنجش ردیف

1 
 ايازاي هر غلط اعرابي و كلمه به -

 ءُو   -وُو      ؤُ -/  وُ  وهُ-ه        هُ -هِبه ازاي هر غلط اشداع يا اشداع بي مورد     -
1- 

 -1/3 به ازاي تدديل كامل صداي كوتاه به كشيده و بالعكس - 2

1 

 پس از قطع صوت و تجديد نفس(2و )( 1به ازاي اصالح اغالط رديف ) -

 هر مكث غير متعارف بين كلمهبه ازاي  -

 در نخر عدارات و نيات«  كلمات »به ازاي عدم رعايت وقف صحيح  -

21/3- 
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 تذكّرات مهم:

 تذکرات مربوط به معلم:

و خود نيز حركات را به صورت عربي تلفظ نمايند نموده  حركاتتلفظ عربي اي بر نحوه اشاره در اين دوره ،معلّما  محترم .1

 لمين به اين امر خودداري نمايند.ليكن از اجدار متع

مجاز است تا دوره معل   انجام دهدرا به لهجه عربي  قرائتنزمو  پاياني در تدصره: در صورتي كه هر يك از متعلمين 

   عدم تالوت به لهجه عربي نيز نمره منفي ندارد. اضافه نمايد. متعل  به نمره پاياني نمره تشويقي 2حداكثر 

 مورد تأييد مشابهِو نموزشي معتدر از ساير كتا  كتاب روخواني و روانخواني نورعالوه بر توانند مي معلمين محترم دوره .2

كتاب قرين النّور، تأليف خانم فهيمه ايزدی و و  ( )تأليف حجةاالسال  علي حبيبي(2آموزش قرآن كريم روخواني )سطح  :مانند

 استفاده نمايند. نيز محمد رمضاني فرد

به دليل كمدود حج  متوني كه قابل قرائت است، بخشي از تمرين عملي به اصالح صحت نماز )از حيثِ در جلسات اول  .0

 .يابدو مصوّتها( اختصاص  هااِعراب و صامت

 شيوه بهابتدا بايستي  -در صورت ضعف فراگيرا  در روخواني - و عدارات كلمات، نوع تمرينها و خواند  دورهاين در  .2

 خواني باشد. عدارتدر نهايت اني و خوكلمه سپسخواني، بخش

هاي قرن  كري  هاي قرائت قرن ، تربيت و پرورش نيروهاي قرنني به كمك نموزهاز ننجايي كه هدف از برگزاري دوره .1

را بنا به فراخور  تربيتيشايسته است كه معلّ  محترم در هر جلسه، در خالل تدريس نظري، مطالا كوتاه باشد لذا مي

توانند از كلمات و عدارات براي مثال معلما  ميد.ن، عنوا  نماي)عليه  السّالم(كري  و فرمايشات اهل بيت  حال، از قرن 

اي كه حاوي مطلا تربيتي است به شيوه به ن  را بهره گرفته و نيه مربوطه )كتاب(تدريس شده در مندع درسي

 سوره انفطار 1،7نيه  و مفاهي  توا  به مضمو درس فتحه مي براي مثال با توجه به كلمه فعدلك در).هنرمندانه تديين نمايند

 اشاره داشت.(
 داف دوره و نماده سازي متعلمين بپردازند.همعلما  محترم در جلسه اول پيش از نموزش به بيا  مقدمه، ا .1

مستعد با اد دروس) ويژه افر بندي( بودجه12) ( و جلسهويژه عمومبندي دروس) ( بودجه 1 و 9و  11)در مورد جلسات  .7

بايد اين نكته ذكر شود كه اين جلسات در امر نموزش از اهميت بسزايي برخوردار است چرا كه معلمّا  ( تحصيالت باال 

پاياني،  سنجشرا به صورت پي در پي تا رسيد  به بخش  دورهتوانند درصد يادگيري شركت كنندگا  در محترم مي

 . ده  است ن  را دوباره توضيح دهندموزا  مُارزيابي نموده و اگر مطالدي براي قرن  ن

 .باشدهاي كالسي در طول دوره مينمره پاياني متعلق به پرسش 23نمره از  1 شود متذكر مي .8

 كليه كلمات و عدارات هر درس در كالس كارورزي گردد. .9

 اياي، سه كلمه)دو كلمهل بصورت متصتمرين ننها تكرار و در بخشهائي از دروس كه كلمات در جدول يا كادر نمده است  .13

 نيز بخواند. نهنگرا با ننها  ،و .... و خطي( مناسا خواهد بود خاصه ننكه معل 

شركت معلمين محترم به طلدد شايسته است از ننجا كه توانايي قرائت صحيح قرن  كري ، تمرين و تكرار مداوم را مي .11

 و ممارست عمليبيشتر له جلسات نموزشي به كارورزي عالوه بر شركت در كالسها، در فاص توصيه نمايند كنندگا 

 بپردازند. )تالوت(

 *ءالتاالم ترسشيوه  بهاز قرننهايي كه بايست مي ،با قرننهاي رس  االمالءبه دليل همسو و يكسا  بود  تمارين نموزشي كتاب  .12

 .استفاده گردد جهت تمرين و كارورزي باشدمي

المصحف رسم شود مانند: كِتاب، رساالت و...  اما دركثر كلمات مطابق با تلفظ آنها نوشته مي* نوعي از رسم الخط است كه در آن ا
باشد مانند: كتاب و كلمات متعددی بر خالف قاعده و اكثراً با حذف الف نوشته شده كه قرائت آن مخصوصاً برای مبتديان مشكل مي

           رساالت كه به صورت كتب و رسلت نوشته شده است.
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ه  توانيد قرآن بخوانيدآنچه مي ي آ / مزمل ه  ارك ب م سوره  (02) 

 مقدمه*
خواني قرن  كري  نقطه عطف نموزش كالم وحي و عدور از مرحله اوّل نموزش اين كتاب عزيز به مرحلته دوم بتوده و   اصوالً روا 

ر پي ن  نيكو خواند  هرچه بيشتر كالم اهلل مجيتد استت و ايتن    صحّت قرائت نماز نيز باب ورود به تجويد مقدماتي قرن  كري  و د

آماوزش و  معاونات   لتذا  مرحله نموزشي، به دليل وجوب صحّت نماز بر هر فرد مسلما ، از اهميت خاصي  برخوردار متي باشتد.  

 ام در راستاي طرح نتوين ها را به عنوا  دومين گ دورهبا توجه به اين ضرورت، طرح تفصيلي اين  سازمان دارالقرآن الكريم سنجش

 نمايد.ارائه مي 1091در سال  « نظام جامع و هماهنگ آموزش قرآن كريم »

  هاتعریف كليدواژه *

 و از نظر اصطالحي به معناي« پشت سر ه  و بدو  مكث خواند  كلمات و عدارات»از نظر لغوي به معناي  :خوانيتعریف روان

 باشد.مي «با رعايت تلفظ صداهاي عربي هاي قرن  مجيدو سوره نيات اي، روا  و پيوستهجمله خواند  »

 اهداف:*

 الف( اهداف كلّي: 

زبتا    مخارج حروفنسدي و اذ كار نماز، با رعايت  توانايي و مهارت در خواند  نسدتاً صحيح و روا  قرن  كري عالقه، ( ايجاد 1

 عامّه مردم. با ن  درانست ؤمو  عربي

 عامّه مردم. در قرن  كري  اگيري فنو  و نموزه هايفرسازي جهت زمينه( 2

 ب( اهداف رفتاري:  

نحتوه وقتف بتر نختر     تلفظ نستدي حتروف و   قرن  كري  پشت سره  و به صورت نسدتاً روا  با رعايت  و نيات كلماتقرائت ( 1

  عدارات قرنني.
 .تلفظ حروفاز نظر اعراب و حمد و سوره و اذكار نماز قرائت صحيح ( 0

 ه طرح:چكيد *
به تفكيتك جنستيت، ستطح تحصتيالت و       –پس از تدليغات، ثدت نام، سطح بندي و كالسدندي مخاطدا   اين طرحبر اساس 

نسدتاً جلسه در مراكز نموزشي پيش بيني شده برگزار شده و مخاطدا ، توانايي خواند   20كالسهاي نموزشي در  -محدوده سني

روي مصحف شريف كسا خواهند نمود. شايا  ذكر است سرفصلهاي نموزشتي ايتن دوره    نيات كالم اهلل مجيد را ازصحيح و روا  

يادنوري و ذكر موارد مشكل برختي مداحتث روختواني) اشتداع،      تلفظ صداهاي كوتاه و كشده با لهجه عربي،مشتمل بر نشنايي با 

مي باشد. بته  عربي، نحوه وقف و عالئ  وقف  ، نحوه ابتدا به همزه وصل، تلفظ حروفتشديد، تنوين نزد حرف ساكن، حروف ناخوانا(

 .(را كسا نمايند، گواهينامه مربوطه اعطاء خواهد شد 23از  12افرادي كه حد نصاب نزمو  شفاهي پاياني)حداقل نمره 

 

 « 2سطح »هاي آموزش قرائت قرآن كریم كلّيات طرح برگزاري دوره

  (روانخواني قرآن و صحّت قرائت نماز)
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 :دوره مشخصات كلي *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   كنندگان:شرایط شركت *

  ي()روخوان(1قرائت قرن  كري  )سطح  دارا بود  گواهينامه -1

« 2سطح»مي توانند در دوره قرائت   (دوره فوق)مطابق با نزمو  پاياني مشروط به قدولي در نزمو  ورودي فوق، افراد فاقد گواهينامه  -الف

 شركت نمايند.

 باشند.( مي1)سطح  كري  در شرايط مساوي، اولويت با افراديست كه داراي گواهينامه قرائت قرن  -ب
( 1هاي پاياني قرائت )سطحبايست در نزمو  ورودي  وفق نزمو سال سپري شده باشد مي 2ذ گواهينامه ايشا  بيش از افرادي كه از زما  اخ-ج

 شركت نمايند.

 المقدور سعي شود محدوده سنّي هر كالس به ه  نزديك بوده و مخاطدا  هر كالس با يكديگر اختالف سنّي زيادي نداشته باشند.تذكر: حتي

 حضور فعّال و منظّ  در كالس.  و تكرار ،نتعهّد به تمري -2

بايستتي حتمتاً بته تفكيتك     باشد كه ميمي دورهنفر در هر  21نفر و حداكثر  11كنندگا  در اين دوره حداقل تعداد شركت -0

 سال( انجام پذيرد. 11برادرا  و خواهرا  و در دو رده سني )باال و پايين 
 .0×2يك قطعه عكس          نام.تكميل فرم ثدت               نام:مدارك الزم جهت ثدت -2

   محتواي آموزشي *

 ها:سرفصل

يادنوري و ذكر موارد مشكل برخي مداحث روخواني) اشتداع، تشتديد،    -2تلفظ صداهاي كوتاه و كشيده با لهجه عربي       -1

نحتوه وقتف و    -1تلفظ حروف عربتي                 -2نحوه ابتدا به همزه وصل       -0تنوين نزد حرف ساكن، حروف ناخوانا(    

 عالئ  وقف

  بندي دروس :جدول بودجه *

ام دوره: – 1  «.روانخواني قرن  و صحّت قرائت نماز ( » 2نموزش قرائت قرن  كري  )سطح  ن

 .(نموزشيجلسه  20ساعت نموزشي )شامل  21 :دورهمدت  – 2

اجرا  دوره -3 توانند به صورت خودنموز درس را فرا گرفته و تنهتا در  رت حضوري، ترجيحاً دو جلسه در هفته )افراد مستعد ميبه صو :شكل 
 هاي مربوطه شركت نمايند(.نزمو 

 نكته: به دليل نياز به كارورزي بيشتر در دوره فوق بهتر است دو جلسه در هفته در نظر گرفته شود.

 تمامي فصول سال. مق ع زماني: – 4

5 – : از ني  ورودي معادل يا قدولي در نزمو  )روخواني(« 1سطح »قرائت قرن  كري  دارا بود  گواهينامه پايا  دوره  پيش 

 سراسر كشور. گستره طرح: – 6

 ها در ننجا وجود داشته باشد. )اولويت با مراكز فرهنگي و مذهدي است(.تمامي اماكني كه امكا  تشكيل دوره محل تشكيل دوره: – 7

 . 7طدق جدول مندرج در صفحه  محتوا  آموزشي دوره: – 8

 استانها و كليه مؤسسات قرنني مردمي و يا دستگاههاي دولتي. ياداره امور قرنن مجر  دوره: – 9

عربتي را   خواني قرن  كري  و تلفظ صحيح حروفعالقمنداني كه با روخواني قرن  كري  كامالً نشنا بوده ولي توانايي روا  گروهها  هدف: – 11
 سال. 11نداشته باشند. در دو رده سني باال و پايين 

1  نفر. 21و حداكثر  11حداقل  تعداد متعلّمان در هر كالس: – 1

 هاي خودگردان رعايت تعداد حداقلي ضرورتي ندارد.اي است و در دورههاي سهميهتعداد حداقل و حداكثر متعلمان، مربوط به دوره

گواهي پايا  دوره اعطاء  ، به قدولشدگا محسوب گرديده « ساعت نموزش  21»مره قدولي در اين دوره به عنوا  كسا ن ارزش آموزشي: – 12
 خواهد شد. 
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بندي دروس با توجه به تقسي  ساعات نموزشي به دو بخش نظري و عملي )شامل تدريس، كارورزي فردي و جمعي( و بر مدناي جداول بودجه

افزار بهمراه نرم خواجويمحمد تأليف نقاي خواني نورخواني و صحيحروا )انخوانينموزش روخواني و رودر زمينه ييد أو مورد تمشابه  ،كتا معتدر

  در ادامه ارائه شده است:( شهيدي –خواني و تجويد قرن  كري  تأليف نقايا  حديدي يا نموزش روا  نموزشي مربوطه

 .استفاده نمودكتاب كمك نموزشي عنوا  بهتوا  مي نيز -تأليف نقاي ابوالفضل علّامي -از كتاب  نموزش صحيح و زيداخواني نماز تبصره:

 همراه با تقسيم ساعات آموزشي -روانخواني قرآن بندي دروسجدول بودجه

 جلسه
 كارورزي فردي عناوین موضوعات تدریس

 و جمعي

 دقيقه( 62)
 دقيقه( 15عملي ) دقيقه( 15نظري )

 سوره يس الهاي مرتدطروخواني برخي موارد و مث مداحث روخواني ي بر مرور 1

 يس سوره خواني نيات قرن  كري  با رعايت اداء صحيح حركات)به لهجه عربي( روا  كسره و ضمه ( ينحوه  اداء صحيح صداهاي كوتاه به لهجه عربي ) صدا 2

نحوه اداء صداهاي كشيده به لهجه عربي + هنگامي كه التف متدي پتس از حتروف )ص،      0

 .بيايدض، ط، ظ، ق، غ، خ، ر ( 
 لقما  سوره خواني نيات قرن  كري  با رعايت اداء صحيح صداها )به لهجه عربي( تدريس شدهروا 

 طه سوره خواني نيات قرن  با در نظر گرفتن مداحث تدريس شدهخواني و جملهتمرين كلمه در حاالت مختلف + مرور مداحث گذشته "اهلل  "در كلمه  الف مدينحوه اداء  2

 هاي مشكل در قرن و ذكر نمونه« ه» ري اشداع حرفيادنو 1
 خواني نيات قرن  با در نظر گرفتن مداحث تدريس شدهخواني و جملهتمرين كلمه

 طه سوره

 طه سوره خواني نيات قرن  با در نظر گرفتن مداحث تدريس شدهخواني و جملهتمرين كلمه هاي مشكل در قرن يادنوري مدحث تشديد و ذكر نمونه 1

 يادنوري تنوين نزد حروف ساكن)نحوه رفع التقاء ساكنين( و ذكر موارد مشكل  7
 خواني نيات قرن  با در نظر گرفتن مداحث تدريس شدهخواني و جملهتمرين كلمه

 سوره حشر

 يادنوري مدحث حروف ناخوانا و ذكر موارد نمونه 8
 فتن مداحث تدريس شدهخواني نيات قرن  با در نظر گرخواني و جملهتمرين كلمه

 سوره حشر

ذكراقسام كلمه )اس ، حرف   نحوه ابتدا به همزه وصل بدو  ذكر موارد استثناء و بدو   9

 و فعل(حذف همزه وصل بين عدارات و كارورزي اتصال كلمات داراي همزه وصل به ه 

 خواني نيات قرن  با در نظر گرفتن مداحث تدريس شدهخواني و جملهتمرين كلمه
 سوره مومنو 

 مومنو  سوره خواني نيات قرن  با در نظر گرفتن مداحث تدريس شدهخواني و جملهتمرين كلمه در حد تجويد نماز« و » نحوه اداء صحيح حرف 13

 مومنو  سوره شده خواني نيات قرن  با در نظر گرفتن مداحث تدريسخواني و جملهتمرين كلمه در حد تجويد نماز« ذ » نحوه اداء صحيح حرف   11

 در حد تجويد نماز« ث » نحوه اداء صحيح حرف  12
 خواني نيات قرن  با در نظر گرفتن مداحث تدريس شدهخواني و جملهتمرين كلمه

 اسراء سوره

 اسراء سوره تدريس شده خواني نيات قرن  با در نظر گرفتن مداحثخواني و جملهتمرين كلمه در حد تجويد نماز« ح » نحوه اداء صحيح حرف   10

 اسراء سوره خواني نيات قرن  با در نظر گرفتن مداحث تدريس شدهخواني و جملهتمرين كلمه در حد تجويد نماز« ع » نحوه اداء صحيح حرف  12

 اسراء سوره داحث تدريس شدهخواني نيات قرن  با در نظر گرفتن مخواني و جملهتمرين كلمه در حد تجويد نماز« غ » نحوه اداء صحيح حرف  11

 در حد تجويد نماز« ط » نحوه اداء صحيح  حرف  11
 خواني نيات قرن  با در نظر گرفتن مداحث تدريس شدهخواني و جملهتمرين كلمه

 كهف سوره

 خواني نيات قرن  با در نظر گرفتن مداحث تدريس شدهخواني و جملهتمرين كلمه در حد تجويد نماز« ظ» نحوه اداء صحيح  حرف  17
 كهف سوره

 كهف سوره خواني نيات قرن  با در نظر گرفتن مداحث تدريس شدهخواني و جملهتمرين كلمه در حد تجويد نماز« ص»نحوه اداء صحيح حرف  18

 كهف سوره خواني نيات قرن  با در نظر گرفتن مداحث تدريس شدهخواني و جملهمهتمرين كل در حد تجويد نماز« ض»نحوه اداء صحيح  19

23 
 اهميت و ضرورت وقف ؛ تعريف اصطالحي به زبا  ساده

 هي –شيوه وقف بر انتهاي كلمات ، وقف بر حروف مشدّد ، وقف بر هو 

ا  –نحوه قرائت كلمات انا   قواريرا – سلسال –السّديال  –الرّسوال  –الظّنونا  –لكنّ
 معارج سوره خواني نيات قرن  با در نظر گرفتن مداحث تدريس شدهخواني و جملهتمرين كلمه

 مرسالت سوره خواني نيات قرن  با در نظر گرفتن مداحث تدريس شدهخواني و جملهتمرين كلمه عالئ  وقف مصحف 21

22 
 توحيد(نموزش نماز و نسيا شناسي ن  )مرور بر الفاظ سوره حمد و 

 اذكار ركوع و سجود، تشهد و سالم تسديحات اربعه و...(
 قرائت و اصالح نماز

قرائت نماز و رعايت 

 مخارج حروف

 رفع اشكال مداحث تدريس شده در دوره و توجيه نحوه برگزاري نزمونهاي پايا  دوره 20
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 :هاآزموننامه برگزاريآئين *

هتاي ديگتر   معل  هما  دوره يتا از معلمتين دوره   ممتحن دوره ،«2سطح »قرن  كري   قرائت دوره ورودي و پاياني نزمونهايدر 

 بق دستورالعمل زير برگزار نمايند:و نزمونها را مطا باشند

 : بهتر است ممتحنِ آزمون پاياني، معلّم همان دوره باشد.* تبصره

 الف( آزمون ورودي:

 ( اخذ گردد. 1نزمونهاي پاياني قرائت )سطح مطابق با ورودي جهت ورود به اين دوره نموزشي، نزمو 

   .اخذ گردد مربوطه نزمو  ،بنديگردد كه از كليه افراد شركت كننده در دوره جهت سطحپيشنهاد مي: 1تدصره 

  توانند در اين دوره شركت نمايند.افراد فاقد گواهينامه هاي فوق الذكر در صورت قدولي در نزمو  ورودي مي: 2تدصره

 ن پایاني:ب( آزمو

 :رعايت گرددبايست موارد زير مي ،بندي استفاده شدهجهت اخذ نزمو  ياد شده بر اساس بودجه

) كته ستي دي ن  در   در دوره  ر و نيات تمرين شدهوَ( سطري از س1ُ) اًحدودقطعه  2براي هريك از شركت كنندگا  در نزمو ، 

از اوائتل،  ، قما ، طه، حشر، مومنو ، اسراء، كهف، معتارج، مرستالت  يس، لمداركه ر وَسُشامل  باشد(دسترس شركت كنندگا  مي

اي )بتراي پتيش   ( دقيقه7سطر( به صورت قرعه مشخص شده و پس از يك فرصت ) 13ر و قطعات ياد شده )جمعاً وَاواسط و اواخر سُ

 مطالعه( نزمو  انجام شود. 

 باشد:امل دو بخش ميش كهنمره محاسبه خواهد شد 22* تذكر : امتيازكل متعلمان از 

 نمره(  5الف( ارزشيابي توسط معلم محتر  در طول دوره ) 

 نمره( 15) ر يس، لقما ، طه، حشر، مومنو ، اسراء، كهف، معارج، مرسالتوَسُب( آزمون پاياني از     
 

 امتياز معيارهاي سنجش ردیف

1 

 ايبه ازاي هر غلط اعرابي و كلمه -

 ءُو   -وُو      ؤُ -/   وُ  وهُ -ه         هُ -هِاشداع بي مورد  به ازاي هر غلط اشداع يا  -
 به ازاي تدديل كامل صداي كوتاه به كشيده و بالعكس -
 در نخر عدارات و نيات« كلمات»به ازاي عدم رعايت وقف صحيح  -

1- 

 -1/3 ( پس از قطع صوت و تجديد نفس1به ازاي اصالح اغالط رديف ) - 2

 -21/3 ث غير متعارف بين كلمهبه ازاي هر مك - 0

2 
عدم رعايت تلفظ عربي صداهاي كوتاه و كشيده ) به صورت كلي در تالوت ارزيابي شده و از  -

 باشد.(نمره مي 2شود.نهايت كسر نمره در اين بخش نمره كسر مي 2تا  21/3

 -1رعايت نسدي: 

 -2عدم رعايت : 

1 
 نمره( 1ثر ) براي هر حرف حداكفورحلفظ صحيح عدم رعايت ت -

 باشد.(                                                 امتياز مي 0) نهايت كسر نمره در بخش مخارج حروف  
 -21/3هر مورد   
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     تذكّرات مهم : *

 تذکرات مربوط به معلم: 

ن را نيز تشويق به ايتن كتار   معلّما  محترم، در اين دوره بر نموزش تلفظ عربي حركات و حروف تأكيد نموده و متعلمي .1

 نمايند.

لقما  ( استفاده شده  -) يس 1در قسمت كارورزي انفرادي، در جلسات اوليه از سور تمرين شده در دوره قرائت سطح  .2

سطح گرديده و نمادگي ذهني بهتتري بتراي دروس جديتد كستا     است تا متعلما  در دو جلسه اول تا حد امكا  ه 

 نمايند.

بندي دروس به تدريس نظري پرداخته، سپس با توجه به   محترم ابتدا دقايقي را طدق جدول بودجهدر هر جلسه، معلّ .0

محمتود   عددالداسط محمد عددالصمد يا قرائتت استتاد   استادتحقيق درسي قرائت  لوح فشردهو قواعد تدريس شده 

ضمن قرائت  –وجه به هما  قواعد خواني نموده و در ادامه جلسه نيز با تجمع خليل الحصري )به روش مصحف المعل (

 .فراگيرا  نمايداقدام به رفع اشكال از  –انفرادي افراد 

 و با توجه به رعايت موارد ذيل خواهد بود: در اين دوره نوع تمرينهاي عملي، حول محور روا  خواني .2

خواني قرن  با توجته بته   حرف متمايز المخرج و روان 13الف( يادنوري مداحث روخواني و ذكر موارد مشكل  ب( تدريس 

 رعايت نكات فوق   ج( نحوه صحيح اداء صحيح صداهاي كوتاه و كشيده با لهجه عربي

هاي قترن  كتري    هاي قرائت قرن ، تربيت و پرورش نيروهاي قرنني به كمك نموزهاز ننجايي كه هدف از برگزاري دوره .1

ل تدريس نظري، مطالا كوتاه تربيتي را بنا به فراخور باشد لذا شايسته است كه معلّ  محترم در هر جلسه، در خالمي

توانند از كلمتات و عدتارات   ، عنوا  نمايند.براي مثال معلما  مي)عليه  السّتالم( حال، از قرن  كري  و فرمايشات اهل بيت 

بته  را كه حاوي مطلتا تربيتتي استت     اياز نيات تدريس شده نيهتدريس شده در مندع درسي)كتاب( بهره گرفته و 

 .اي هنرمندانه تديين نمايندشيوه

تأكيد نمايند چرا كه مهارت روا  خواني و تسلط بر قواعد قرائت قرن  كري   بيشتر معلما  محترم در اين دوره بر تمرين .1

 ر نخواهد شد.خاصه در نغاز فراگيري قرن  كري  ميسّ ،بدو  ممارست

    ، اهداف دوره و نماده سازي متعلمين بپردازند.معلما  محترم در جلسه اول پيش از نموزش به بيا  مقدمه .7

در باشد، شايسته استت فراگيترا  دوره   از ننجا كه تسلط بر روا  خواني قرن  كري  مستلزم تمرين و تكرار مستمر مي .8

 ساعات خارج از كالس به كارورزي و ممارست بپردازند.

جهتت   الزم و ضروري استر معين شده كافي نداشد، وَدر صورتي كه فرصت براي كارورزي انفرادي در كالس بر روي سُ .9

يادگيري بهينه تك تك متعلما ، كارورزي بيشتر سوره مد نظر به عنوا  تمرين در منزل به قرن  نموزا  واگذار گردد 

كيتد  تأ . ) معلت  محتترم حتمتاً   و در ابتداي جلسه نينده توسط معل  كالس به صورت انتخابي مورد ارزيابي قرار گيرد

ر معين شده كه توسط سازما  دارالقرن  الكري  ارائه گرديده است، تمرين وَد كه متعلما  با استماع لوح فشرده سُينما

 (در منزل را انجام دهند.

شيوه  به بايست از قرننهايي كه ، ميبه دليل همسو و يكسا  بود  تمارين نموزشي كتاب با قرننهاي رس  االمالء .13

 تمرين و كارورزي استفاده گردد. باشد جهتمي ءالتاالم ترس
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كرم ا مبر  : ص) ايپ هُ  وَ   كَثَُر َخيُرهُ   القُرآنِ  تِالَوةُ  فيهِ  كَثَُر    اِنَّ البَيَت اِذا (  اِلَهل   السَّماءِ   تُضى ُء نُجومُ  كَما   السَّماءِ  اِلَهل  اَضاَء  وَ   اتََّسَع اَهلُ

 1الدُّنيا

اوان خوانده شود، خير آن بسيار گردد و به اهل آن وسعت داده شود و براى آسمانيان بدرخشد چنان كه خانه اى كه در آن قرآن فر

                                                     ستارگان آسمان براى زمينيان مى درخشند.

 مقدمه*

نموزش كتالم   ترين موضوعاترن  كري  ( از كليدي) با رعايت لهجه و تلفظ عربي نيات و عدارات قفصيح قرن  به صورت قرائت 

ساازمان   سانجش معاونات آماوزش و    لتذا  خواهتد شتد .  كريمه قرن  عدارات و نيات نيكو اداء  باشد كه اين امر موجاميوحي 

نظام جاامع   »    ومين گام در راستاي طرح نوينسها را به عنوا   دورهبا توجه به اين ضرورت، طرح تفصيلي اين  دارالقرآن الكريم

 نمايد.ارائه مي 1091در سال  «و هماهنگ آموزش قرآن كريم 

  هاتعریف كليدواژه *

 « ها )تفخيم و ترقيق(قرآن كريم با رعايت حركات )صداها( و حروف عربي به همراه حجم آنخواندن » :خوانيفصيحتعریف 

 اهداف:*

  ي:كلّ اهدافالف( 

با انست ؤمو  زبا  عربي مخارج حروف لهجه و قرن  كري  با رعايت فصيحخواند  صحيح و توانايي و مهارت در عالقه، ( ايجاد 1

 عامّه مردم. ن  در

 عامّه مردم. در قرن  كري  فراگيري فنو  و نموزه هايسازي جهت زمينه( 2

  رفتار : اهدافب( 

  .تلفظ حروفلهجه و روا  با رعايت  قرن  كري  به صورتهاي نيات و سورهقرائت 

 

 

 

 

                                                 

 1، ح113، ص2كافى، جاصول   - 1
 

 

 خواني (فصيح ) 3هاي آموزش قرائت قرآن كریم سطح كلّيات طرح برگزاري دوره
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 چكيده طرح: *

به تفكيتك جنستيت، ستطح تحصتيالت و       –پس از تدليغات، ثدت نام، سطح بندي و كالسدندي مخاطدا  اين طرح بر اساس 

 يحفصجلسه در مراكز نموزشي پيش بيني شده برگزار شده و مخاطدا ، توانايي خواند   20كالسهاي نموزشي در  -محدوده سني

ات كالم اهلل مجيد را از روي مصحف شريف كسا خواهند نمتود. شتايا  ذكتر استت سرفصتلهاي      ني با رعايت لهجه و تلفظ حروف

، صفت استتعالء و استتفال،   مرور تلفظ حروف عربيده با لهجه عربي، يتلفظ صداهاي كوتاه و كش مرورنموزشي اين دوره مشتمل بر 

مي باشد. به افرادي كه حد نصتاب  جزء از قرن  كري   0حدود و كارورزي  حك  تفخي  و ترقيق )ر( ، تغليظ و ترقيق )الم جالله اهلل(

 .(را كسا نمايند، گواهينامه مربوطه اعطاء خواهد شد 23از  12نزمو  شفاهي پاياني)حداقل نمره 

 :دوره مشخصات كلي *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ام دوره: – 1  «.خوانيفصيح( » 0نموزش قرائت قرن  كري  )سطح  ن

 .(نموزشيجلسه  20ساعت نموزشي )شامل  21 :دورهمدت  – 2

اجرا  دوره -3 توانند به صورت خودنموز درس را فرا گرفته و تنهتا در  به صورت حضوري، ترجيحاً دو جلسه در هفته )افراد مستعد مي :شكل 

 هاي مربوطه شركت نمايند(.نزمو 
 هتر است دو جلسه در هفته در نظر گرفته شود.نكته: به دليل نياز به كارورزي بيشتر در دوره فوق ب

 تمامي فصول سال. مق ع زماني: – 4

5 – : از ني  هاي ورودي معادليا قدولي در نزمو  ( 1و مفاهي  ) سطح «  2سطح »قرائت قرن  كري  دارا بود  گواهينامه پايا  دوره  پيش 

 سراسر كشور. گستره طرح: – 6

 ها در ننجا وجود داشته باشد. )اولويت با مراكز فرهنگي و مذهدي است(.كه امكا  تشكيل دوره تمامي اماكني محل تشكيل دوره: – 7

فصيح خواني يا نموزش  (و تفخي  و ترقيق مخارج حروف صداهاي كوتاه و كشيده، تجويد مقدماتي)بخشكتا   محتوا  آموزشي دوره: – 8

 7معتدر طدق جدول مندرج در صفحه قرن  كري  

 استانها و كليه مؤسسات قرنني مردمي و يا دستگاههاي دولتي. ياداره امور قرنن ره:مجر  دو – 9

ري  كامالً نشنا بوده ولي تسلط كافي در رعايت لهجه و تلفظ حروف در نيات مختلتف  خواني قرن  كانعالقمنداني كه با رو گروهها  هدف: – 11

 ل.سا 11. در دو رده سني باال و پايين قرن  كري  را ندارند

1  نفر. 21و حداكثر  11حداقل  تعداد متعلّمان در هر كالس: – 1

 هاي خودگردان رعايت تعداد حداقلي ضرورتي ندارد.اي است و در دورههاي سهميهتعداد حداقل و حداكثر متعلمان، مربوط به دوره

گواهي پايا  دوره اعطاء  ، به قدولشدگا رديده محسوب گ« ساعت نموزش  21»كسا نمره قدولي در اين دوره به عنوا   ارزش آموزشي: – 12

 خواهد شد. 
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   كنندگان:شرایط شركت *

  ( 1مفاهي  ) سطح و ( 2قرائت قرن  كري  )سطح  دارا بود  گواهينامه -1

مي توانند در دوره قرائت  (هر دو دوره فوق)مطابق با نزمونهاي پاياني  مشروط به قدولي در نزمو  وروديهاي فوق، افراد فاقد گواهينامه -الف
 شركت نمايند.« 0سطح»قرن  كري 

توانند در دوره شركت نموده و در باشد، مي  11باالتر از تدصره: افرادي كه در نزمو  مفاهي  حدنصاب را كسا ننمايند و نمره قرائت عملي ننها 
 درنزمو  مفاهي  شركت نمايند. بديهي است در صورت قدولي در نزمو  فوق، ساير نزمونها به عمل خواهد نمد. پايا  دوره مجدداً

 باشند.مي( 1سطح مفاهي  ) و ( 2در شرايط مساوي، اولويت با افراديست كه داراي گواهينامه قرائت قرن  )سطح  -ب
 (2هاي پاياني قرائت )سطحبايست در نزمو  ورودي  وفق نزمو سال سپري شده باشد مي 2افرادي كه از زما  اخذ گواهينامه ايشا  بيش از -ج

 شركت نمايند.

 ي زيادي نداشته باشند.المقدور سعي شود محدوده سنّي هر كالس به ه  نزديك بوده و مخاطدا  هر كالس با يكديگر اختالف سنّتذكر: حتي

 حضور فعّال و منظّ  در كالس.  و تكرار ،تعهّد به تمرين -2
بايستتي حتمتاً بته تفكيتك     باشد كه ميمي دورهنفر در هر  21نفر و حداكثر  11كنندگا  در اين دوره حداقل تعداد شركت -2

 .سال( انجام پذيرد 11برادرا  و خواهرا  و در دو رده سني )باال و پايين 

 .0×2يك قطعه عكس          نام.تكميل فرم ثدت               نام:مدارك الزم جهت ثدت -1

   محتواي آموزشي *

 ها:سرفصل

 -2صتفت استتعالء و استتفال     -0تلفظ حروف عربي          مرور  -2تلفظ صداهاي كوتاه و كشيده با لهجه عربي         مرور -1

 حك  تغليظ و ترقيق الم جالله اهلل -1 حك  تفخي  و ترقيق ) ر (     
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  بندي دروس :جدول بودجه *

ي فردي و جمعي( و بر نظري و عملي )شامل تدريس، كارورز دو بخشتقسي  ساعات نموزشي به توجه به بندي دروس با ول بودجهاجد

 بهمراه نرم افزار اموزشي مربوطه تأليف نقاي موسوي بلده  «1سطح »القرن  حليه)معتدر تجويد مقدماتيا كتهاي مشخص شده بخشمدناي 

در ادامه ارائه (اقدمتأليف نقاي اخوا  اصول و قواعد فصيح خواني قرن  كري  يا  تجويد مقدماتي نور تأليف نقايا  حاجي شريف و خواجوييا 

 شده است:

 بندي دروس همراه با تقسيم ساعات آموزشيجدول بودجه

 جلسه
 كارورزي فردي وعات تدریسعناوین موض

 دقيقه( 15) عملي دقيقه( 15) نظري دقيقه( 62)

 ( 121  - 131بقره نيات ) سوره خواني بخشي از عدارات مشكل نيات قرار داده شده در قسمت كارورزي انفراديتمرين فصيح نحوه  اداء صحيح صداهاي كوتاه به لهجه عربي   1

2 
شيده به لهجه عربتي  نحوه اداء صداهاي كمروري بر 

+ هنگامي كه الف مدي پتس از حتروف )ص، ض، ط،   

 .ظ، ق، غ، خ، ر ( بيايد

 خواني بخشي از عدارات مشكل نيات قرار داده شده در قسمت كارورزي انفراديتمرين فصيح
 ( 121  - 131بقره نيات ) سوره

 ارات مشكل نيات قرار داده شده در قسمت كارورزي انفراديخواني بخشي از عدتمرين فصيح « و » نحوه اداء صحيح حرفمروري بر  0
 (87- 18نساء نيات ) سوره

 خواني بخشي از عدارات مشكل نيات قرار داده شده در قسمت كارورزي انفراديتمرين فصيح « ذ » نحوه اداء صحيح حرف مروري بر  2
 (87- 18نساء نيات ) سوره

 خواني بخشي از عدارات مشكل نيات قرار داده شده در قسمت كارورزي انفراديتمرين فصيح « ث » نحوه اداء صحيح حرف مروري بر  1
 (70-01انعام نيات )  سوره

 خواني بخشي از عدارات مشكل نيات قرار داده شده در قسمت كارورزي انفراديتمرين فصيح « ح » نحوه اداء صحيح حرف مروري بر  1
 (70-01انعام نيات )  سوره

 ( 89 -11نحل نيات )  سوره خواني بخشي از عدارات مشكل نيات قرار داده شده در قسمت كارورزي انفراديتمرين فصيح « ع » نحوه اداء صحيح حرف مروري بر   7

 ( 89 -11نحل نيات )  سوره اديخواني بخشي از عدارات مشكل نيات قرار داده شده در قسمت كارورزي انفرتمرين فصيح « غ » نحوه اداء صحيح حرف مروري بر  8

 خواني بخشي از عدارات مشكل نيات قرار داده شده در قسمت كارورزي انفراديتمرين فصيح « ط » نحوه اداء صحيح  حرف مروري بر   9
 ( 78 -08نيات )  حج سوره

 ( 78 -08نيات )  حج سوره قرار داده شده در قسمت كارورزي انفراديخواني بخشي از عدارات مشكل نيات تمرين فصيح « ظ» نحوه اداء صحيح  حرف مروري بر  13

 ( 77 -21نيات )  فرقا  سوره خواني بخشي از عدارات مشكل نيات قرار داده شده در قسمت كارورزي انفراديتمرين فصيح « ص»نحوه اداء صحيح حرف مروري بر   11

 ( 77 -21نيات )  فرقا  سوره ني بخشي از عدارات مشكل نيات قرار داده شده در قسمت كارورزي انفراديخواتمرين فصيح « ض»نحوه اداء صحيح مروري بر  12

 ( 88 -11قصص نيات )  سوره خواني بخشي از عدارات مشكل نيات قرار داده شده در قسمت كارورزي انفراديتمرين فصيح صفت استعالء و استفال        10

 ( 88 -11قصص نيات )  سوره خواني بخشي از عدارات مشكل نيات قرار داده شده در قسمت كارورزي انفراديتمرين فصيح (       حك  تفخي  و ترقيق ) ر 12

 ( 03 -1احزاب نيات )  سوره خواني بخشي از عدارات مشكل نيات قرار داده شده در قسمت كارورزي انفراديتمرين فصيح حك  تغليظ و ترقيق الم جالله اهلل 11

 ( 03 -1احزاب نيات )  سوره خواني بخشي از عدارات مشكل نيات قرار داده شده در قسمت كارورزي انفراديتمرين فصيح 11

 ( 71 -02زمر نيات )   سوره خواني بخشي از عدارات مشكل نيات قرار داده شده در قسمت كارورزي انفراديتمرين فصيح 17

 ( 71 -02زمر نيات )   سوره ارات مشكل نيات قرار داده شده در قسمت كارورزي انفراديخواني بخشي از عدتمرين فصيح 18

 سوره مداركه مجادله خواني بخشي از عدارات مشكل نيات قرار داده شده در قسمت كارورزي انفراديتمرين فصيح 19

 سوره مداركه مجادله زي انفراديخواني بخشي از عدارات مشكل نيات قرار داده شده در قسمت كارورتمرين فصيح 23

 منافقو سوره مداركه  خواني بخشي از عدارات مشكل نيات قرار داده شده در قسمت كارورزي انفراديتمرين فصيح 21

 تحري سوره مداركه  خواني بخشي از عدارات مشكل نيات قرار داده شده در قسمت كارورزي انفراديتمرين فصيح 22

 تدريس شده در دوره و توجيه نحوه برگزاري نزمونهاي پايا  دورهرفع اشكال مداحث  20
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 :آزمونهانامه برگزاريآئين *

، معل  همتا  دوره يتا از معلمتين    ممتحن دوره(خواني فصيح ) « 0سطح »قرائت قرن  كري   دوره ورودي و پاياني نزمونهايدر 

 برگزار نمايند:بق دستورالعمل زير و نزمونها را مطا هاي ديگر باشنددوره

 : بهتر است ممتحنِ آزمون پاياني، معلّم همان دوره باشد.1* تبصره 

 الف( آزمون ورودي:

 اخذ گردد.  (1مفاهي  )سطح و  (2جهت ورود به اين دوره نموزشي، نزمو  مطابق با نزمونهاي پاياني قرائت )سطح

 ب( آزمون پایاني:

 :رعايت گرددبايست ستفاده شده موارد زير ميبندي اجهت اخذ نزمو  ياد شده بر اساس بودجه

) كته ستي دي ن  در   در دوره  ر و نيات تمرين شدهوَ( سطري از س7ُ) اًحدودقطعه  2براي هريك از شركت كنندگا  در نزمو ، 

 ،( 70-01م) انعا (،87-18(، نساء )121-131، بقره )مجادله، منافقو ، تحري  مداركه روَشامل سُ باشد(دسترس شركت كنندگا  مي

از  (71 -02زمر نيات ) و  (03 -1احزاب نيات ) ،(88 -11قصص نيات ) ،(77 -21فرقا  نيات ) ،(78 -08حج نيات) ،(89-11نحل)

( به صورت سطري  11 «مالءاالرس »هاي با رس  الخط عثما  طهاز قرن  سطر 12ر و قطعات ياد شده )جمعاً وَاوائل، اواسط و اواخر سُ

 اي )براي پيش مطالعه( نزمو  انجام شود. ( دقيقه7شده و پس از يك فرصت )قرعه مشخص 

 باشد:شامل دو بخش مي كهنمره محاسده خواهد شد 23* تذكر : امتيازكل متعلما  از 

 نمره(   1الف( ارزشيابي توسط معل  محترم در طول دوره ) 

 نمره( 15) فوقسُوَر مداركه ب( نزمو  پاياني از     
 

 امتياز عيارهاي سنجشم ردیف

1 

 ايبه ازاي هر غلط اعرابي و كلمه -
 ءُو   -وُو      ؤُ -/   وُ  وهُ -ه         هُ -هِبه ازاي هر غلط اشداع يا اشداع بي مورد   -
 به ازاي تدديل كامل صداي كوتاه به كشيده و بالعكس -
 در نخر عدارات و نيات« كلمات»به ازاي عدم رعايت وقف صحيح  -

1- 

 -1/3 ( پس از قطع صوت و تجديد نفس1به ازاي اصالح اغالط رديف ) - 2

 -21/3 به ازاي هر مكث غير متعارف بين كلمه - 0

 -21/3 به ازاء هر مورد عدم رعايت تلفظ عربي صداهاي كوتاه و كشيده - 2

 -21/3 نمره( 1) براي هر حرف حداكثر لفظ صحيح مخرج هر حرفعدم رعايت تبه ازاء هر مورد  - 1
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     تذكّرات مهم : *

  تذکرات مربوط به معلم:

رعايتت   بته تأكيد نموده و متعلمتين را نيتز   بسيارمعلّما  محترم، در اين دوره بر نموزش تلفظ عربي حركات و حروف  .1

 موارد ن  الزام نمايند.

ظري پرداخته، سپس با توجه به بندي دروس به تدريس ندر هر جلسه، معلّ  محترم ابتدا دقايقي را طدق جدول بودجه .2

محمتود   عددالداسط محمد عددالصمد يا قرائتت استتاد   استادتحقيق درسي قرائت  لوح فشردهو قواعد تدريس شده 

ضمن قرائت  –خواني نموده و در ادامه جلسه نيز با توجه به هما  قواعد جمع خليل الحصري )به روش مصحف المعل (

 .فراگيرا  نمايداشكال از اقدام به رفع  –انفرادي افراد 

هتاي قترن    ، تربيت و پرورش نيروهاي قرنني به كمك نموزهكري  هاي قرائت قرن از ننجايي كه هدف از برگزاري دوره .0

باشد لذا شايسته است كه معلّ  محترم در هر جلسه، در خالل تدريس نظري، مطالا كوتاه تربيتي را بنتا بته   كري  مي

تواننتد از كلمتات و   براي مثال معلما  مي ، عنوا  نمايند.)عليه  السّتالم(   و فرمايشات اهل بيت فراخور حال، از قرن  كري

عدارات تدريس شده در مندع درسي)كتاب( بهره گرفته و نيه مربوطه به ن  را كته حتاوي مطلتا تربيتتي استت بته       

 .اي هنرمندانه تديين نمايندشيوه

ط بر قواعد قرائت قرن  كري  بدو  و تسلّ خوانيفصيحتأكيد نمايند چرا كه  ربيشت معلما  محترم در اين دوره بر تمرين .2

 خاصه در نغاز فراگيري قرن  كري  ميسر نخواهد شد. ،ممارست

    معلما  محترم در جلسه اول پيش از نموزش به بيا  مقدمه، اهداف دوره و نماده سازي متعلمين بپردازند. .1

در باشد، شايسته استت فراگيترا  دوره   ن  كري  مستلزم تمرين و تكرار مستمر مياز ننجا كه تسلط بر روا  خواني قر .1

 ساعات خارج از كالس به كارورزي و ممارست بپردازند.

جهتت   الزم و ضروري استر معين شده كافي نداشد، وَدر صورتي كه فرصت براي كارورزي انفرادي در كالس بر روي سُ .7

زي بيشتر سوره مد نظر به عنوا  تمرين در منزل به قرن  نموزا  واگذار گردد يادگيري بهينه تك تك متعلما ، كارور

و در ابتداي جلسه نينده توسط معل  كالس به صورت انتخابي مورد ارزيابي قرار گيرد. )معلت  محتترم حتمتا تاكيتد     

الكتري  ارائته گرديتده    ر معين شده كه توسط سازما  دارالقترن   وَنمايند كه متعلما  با استماع لوح فشرده تالوت سُ

 (است، تمرين در منزل را انجام دهند.
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  :مسئوليت اجرایي 

باشتد كته   استا  متي  اداره امور قرننيها طدق طرح تفصيلي مربوطه در مقاطع زماني مناسا به عهدۀ مسئوليت برگزاري دوره

 استا  اجرا خواهد شد. اداره امور قرننيتحت نظارت قرنني مردمي و لتي و غير دولتي و  مؤسسات الدته توسط نهادهاي دو

ار است. ای برخوردها از اولويت ويژهدوره، در خصوص امر تدريس اين های تربيت معلّمالتحصيالن دورهاستفاده از فارغ * تذكر:

منمد  م در تدريس را دارند نيز بهرهو مسلّ يكه توانايي قطع استانو اساتيد توان از ديگر معلّمان مي البته بديهي است در صورت كمبود

 شد.

  برگزاري(: نحوه اجراء )چرخه 

 

هاي تعيين سهميهقرنني استا  و كانونهاي قرن  شهرستانها )طدق ها به اتحاديهريزي جهت تسهي  و ابالغ سهميهبرنامه -1

يتا   و اوائل هر ستال ات اسالمي در و ابالغ شده از سوي دفتر مركزي سازما  تدليغسازما  دارالقرن  الكري   شده از سوي

 هاي ابداعي و بومي(درخواست تأييد و صدور مجوز برگزاري دوره

 المقدور به طور گسترده و وسيع در سطح استا  و شهرستانهاي تابعه(.تدليغات )حتي -2

 نام از عالقمندا  و در پي ن  نغاز دوره.ثدت -0

هاي بندي شركت كنندگا  در سطوح و ردهبندي و كالسطحتعيين سطح در ابتداي دوره توسط ممتحنين مجاز جهت س -2

 سني متناسا.

قدتل از نغتاز دوره بته    « ، نحوه ارزشيابي و تذكرات مربوط به معلت   بندي دروسجدول بودجه»ارائه يك نسخه از تصوير   -1

ت بيشتر نموزشتها  معلّ  مربوطه، الزامي بوده و رعايت سرفصلهاي مربوطه، در ساعات نموزشي تعيين شده، موجا كيفي

 خواهد شد.

هتاي  ه يا جلساتي نسدت به توجيته كتادر نموزشتي و اهتداف و شتيوه     ها، طي جلسدورهشايسته است پيش از برگزاري  -1

 مورد نظر، اقدام الزم صورت پذيرد و معلمين دوره  نيزحداقل يكدار طرح تفصيلي را مطالعه نمايند.نموزشي 

 انتخاب نفرات برتر دوره و اهداء جوايز به ايشا . و گواهينامه به قدول شدگا   برگزاري نزمو  در پايا  دوره، ارائه -7

در دوره  استا  مجاز است که ص ور گواهینامه ابولش گا  اداره امور ارآ  محترم  م یرتبصره: در صورت صالح ی ، 

بایست ر  مای . در این صورت م واگذامسئول اداره تبلیغات اسالم  شهرستا های استا  را به  (3تا1  کریم )آارائت ار

 مزبور امضاء و ممهور به مهر دارالقرآ ِ شهرستا  گردد.  مسئوال گواهینامه های مزبور توسط 

ارائه شده از سوي ستازما   وفق فرمتهاي  هااستا  از برگزاري دوره اداره امور قرننيارسال گزارش مشروح و مصوّر توسط  -8

 .دارالقرن  الكري 

نوري، جمعدندي و ارستال فترم )جمعدنتدي    زشيابي ساالنه و همچنين جهت اصالح طرحها، نسدت به جمعبا توجه به ار -9

 شده(نظر سنجي متعلمين در هر دوره و همچنين فرم نظر سنجي معل  دوره اهتمام الزم صورت پذيرد.  

 قرائت قرآن كریم عمومي هاي آموزشآیين نامه اجرایي دوره
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 از معلّ  خواهر استفاده شود. لزوماًهاي خواهرا  براي نموزش در دوره  -13

 . بالمانع خواهد بوداستان استفاده از معلم برادر  اداره امور قرآنيمحتر  مدير د اضطراری و با هماهنگي تذكر: در موار

 ارزيابي دقيق و كارشناسانه در پايا  سال )در هر شهر و مجموعاً در استا ( طدق جداول ضميمه ارائه شده در طرح. -11

 استانداردهاي آموزشي: *

 و يا حداقل سه سال ستابقه تتدريس در   در رشته مربوطه اهينامة تربيت معلّ  قرن  كري  دارا بود  گو ها  معلم:ويژگي

 استا  رسيده باشد. اداره امور قرننيمحترم  مديركه به تأييد  رشته مربوطه

 : به تفكيك خواهر و برادر صورت بندي قرن  نموزا ، طي نزمونهاي تعيين سطح اوليه باشد كه كالسيضروري م كالسبند

  نفر باشد. 21 و حداكثر  11حداقل متناسا با گروه سني، پذيرد و تعداد شركت كنندگا  در هر كالس 

 :الزم است معل  محترم دوره از روشهاي تدريس فعال بهره گيرد و محوريت فعاليت وي، كارورزي باشد و در  روش تدريس

ي، نزمو  و خطا، كارگاهي، نزمايشتگاهي، نمايشتي، ايفتاي    اين راستا از روشهاي سخنراني،توضيحي، پرسش و پاسخ، تمرين عمل

 مداحثه گروهي و .... استفاده نمايد.  ،نقش 

 :تابلوهاي كمك نموزشي و ، حداقل در دو رنگماژيك يا گچ سفيد، سياه يا تخته  تجهيزات و امكانات و وسايل مورد نياز

 امل:نموزشي توليد شده در اين زمينه ش فشرده الواحاستفاده از 

 قترن   هتاي قرائتت  الف( تحقيق درسي استاد عددالداسط محمد عددالصمد يا مصحف المعل  استاد خليل الحصري جهت دوره

 (0 – 1) كري  

 ( نرم افزارهاي نموزشي توليد شده توسط سازما )روخواني،روانخواني،تجويد و...(ب

  و ندايد متوقف شود. لكن تتدريس كتالم وحتي در فضتاي     نموزش قرن  در هر زما  و مكاني امكا  پذير بوده  :دورهمكان

مطلوب و بهره گيري از ابزار نموزشي و كمك نموزشي در حد توا ، خاصه در كالسهاي ويژه كودكا  و نوجوانا ، جذابيت و تتأثيري  

 دوچندا  خواهد داشت.  


