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 :طرحاهداف  ◙
 اهداف كلي●

بر  وير ه   ) كرري   قررآن  حفظعمومي و تخصصي آموزش  هايدورهشناسايي نيروهاي مستعد و تربيت آنان جهت تدريس در  (1

 (  الكري  قرآنحفظ سازمان دار ال تخصصي طرحهاي آموزش

 اندوزي در مهارتهاي تردريس رار و تداوم دانشرت استمر، جهكري  قرآن فظحربي ران تجرزه در معلّمر  و انگيراد زمينرايج (2

 در سطوح علمي و تخصصي. قرآنحفظ 

 كري  در سطح كشور. قرآن حفظ ندممتعمي  روشهاي بديع و انتقال مهارتهاي تدريس يكپارچ  و نظا (3

 هدف رفتاري ●

 قررآن حفظ آموزش تدريس و روشهاي نوين، علمي و تخصّصي  فنون وآموختگان با رود با برگزاري اين دوره، دانشانتظار مي

الكرري ، نظرامي    قررآن ال كالم وحي آشنا شده و با همكاري سازمان دار حفظجذب هرچ  بيشتر مشتاقان  هايروشبا  نيز وكري  

 كشور ب  اجرا گذارند. در قرآنحفظ  آموزش در را يكپارچ  و هماهنگ

 چكيده طرح *

حفرظ  علروم و فنرون رشرت       يو تردريررس و تعلر  معلّمي قمندان ب  عالهاي مربوط ، رگزاري دورهطي اجراي اين طرح و ب

زش آمرو  ساعت 111»در ،پس از احراز شرايط گزينشو تشكيل جلسات حفظ( قرآنعمومي و تخصصي حفظ  سردريرت) يكرقرآن

)ت تيـ   خـونيی  تـدوي  آمـوشش   -2  لمیفنون معو تدريس های روشـ 1: شامل دروس «ساعت آموزش غير حضوري 11»و« حضوري

ـ آشنايی با علوم -5و   نخالق معلمی -4 ك يم ق آنكارب د نصول رونيشناسی در حفظ  -3 مصطلح( پايان پس  در شركت نموده و یق آي

 حفرظ  عمرومي و تخصصري   هاي آمروزش ب  عنوان معلّمان دوره، مربوط   رذ گواهينامرضمن اخ در آزمونهاي پاياني،از موفقيت 

ي قرآنر مؤسسرات و مراكرز    و  ي استانقرآناداره امور ( در قرآنطرحهاي مختلف آموزش حفظ كل يا حفظ مقاطعي از كري  ) قرآن

   ب  تدريس خواهند پرداخت. مردمي و ...

 طرح:مشخصات كلي  ◙
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 كريم قرآنطرح  تربيت معلم حفظ 

 حفظ قرآن كري  تربيت معلّ  :طرحنام   -9
 .حضوريغير ساعت آموزش   11 آموزش حضوري و ساعت  111 :طرحمدت   -2
 .هاي استاني(يا ب  صورت خودگردان و برنام  براي هر فصل و شده سهمي  اعالمدر طول سال )طبق  مقطع زماني:  -9
در طرح ارزيابي و اعطاي مدرك تخصصي ب  حفاظ قرآن يا قبولي در آزمونهاي  5دارا بودن حداقل مدرك تخصصي درجة  -1 از:ـنيشـپي  -4

   قبولي در آزمون كتبي حفظ قرآن كري  -2ورودي معادل  
 سراسر كشور رح:گستره ط  -5
شود. در نظر گرفت  مي انردگركننركترداد شرا تعرب براسرو متن دورهبودن  عاديو يا  فشرده  ر  برا توجرب :طرحل ـل تشكيـحـم  -6

 بود. مكانهاي فرهنگي، آموزشي و مذهبي خواهد،  مراكز تربيت معلّ  مؤسسات قرآني مردمي،بديهي است ك  اولويت با 
 مندرج ك  در ادام  خواهد آمد.شامل دروس  زشي:محتواي آمو   -7
 .مردمي و دولتي ب  عنوان معينمؤسسات قرآني   رري اصلي و كليرمجناظر و استان ب  عنوان  اداره امور قرآني :طرحمجري    -8

 واهند نمود.هاي آموزشي ب  مؤسسات قرآني مردمي خنهايت تالش خود را در واگذاري اجراي دوره اداره امور قرآني تذكر:
 .حضوريغيردر قالب دو بخش حضوري و  : شكل اجرا   -1

 حائزين شرايط پذيرش :(مخاطبانگروه هدف )  -91
 نفر 25و حداكثر  15حداقل  هر دوره: فراگيرانتعداد   -99
ال رن استقبرر گرفتردر نظل، با را فصرول سال يردر طهاي خودگردان مورد نياز دوره .انر  استراساس سهمي بر ا:ـداد كالسهـتع  -92

 شود.برگزار ميعمومي 
   يساعت آموزش 121 ارزش آموزشي:  -99



                                         

                                                       

 /3/ 

 

 :نختصاصیش نيط  ● 
 

يرا قبرولي در    كرري   قررآن ابي و اعطاي مردرك تخصصري بر  حفراظ     ارزي حفظ در طرح 5مدرك تخصصي درجة دارا بودن حداقل  -1 

حد نصاب نمرره قبرولي در ايرن    )كري   قرآنجزء 11حفظ  يقبولي در آزمون كتب -2  كري ( قرآنجزء  11)حفظ ي معادلودهاي ورآزمون

 (مي باشد 21از 11آزمون  

، ورودی به ش ط قبولی در آشمويهاینيد، ت ك دهحافظايی كه فاقد مدرك فوق هستند يا مدنرك ديگ  حفظ رن درياف :9تذكر

مجاش به (« مصطلح( تدوي )ت تي )گ نيش  4ق نئت سطح آشمون »و « 4سطح مفاهيم آشمون »، «شفاهی حفظ آشمون»شام : 

 ش كت در دوره خونهند بود.
 

 گ دد:درش نيط مساوی، نولويتها ب  نساس مالكهای شي  تعيين می :2تذكر
 خصصي درجات باالتر در طرح اعطاي مدرك تخصصي ب  حفاظدارا بودن مدارك ت -1

 كري  قرآن حفظ هاي آموزشدورهسابق  تدريس در  برخورداري از -2

 دارا بودن محفوظات بيشتر  -3

 كري  قرآندارا بودن ساير مدارك تخصصي حفظ  -1

 مدرك تحصيلي باالترداشتن  -5

 المللي، كشوري و استانيبيناز جمل   يقرآنهاي ممتاز در مسابقات رتب  احراز -1
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 يو ع درس عنونن درس

تعدند 

 ونحدها

 وششی آم تعدند ساعات

 يوع آشمون
حد يصاب يم ه 

 قبولی

نرشش 

 آموششی
 «به ساعت»

 جمع غي  حضوری حضوری

 11 -- 11 3 تخصصي فنون معلمي تدريس و هايروش 1
 شفاهي

 «تدريس عملي» 

11 11 

 11 11 شفاهي 11 -- 11 2 تخصصي خواني )ترتيل مصطلح(آموزش تدوير 2

 32 11 كتبي 32 --- 32 2 تخصصي كري  آنقركاربرد اصول روانشناسي در حفظ  3

 8 11 كتبي 8 8 -- 1 عمومي يقرآنآشنايي با علوم  5

 ساعت 121 --- --- 121 8 111 11 --- جمع ك 

 ساعات آموشش و آشمون دوره جدول عناوين درسی، تعدند ونحدها و
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   9معرفي درس: 

 جلس  دو ساعت  حضوري(. 22) آموزشي ساعت 11 تعدند ساعات آموششی: فنون معلميتدريس و  هايروش يام درس:

 قررآن  حفرظ  كالسداري تدريس واصول و قواعد نظري و عملي با سپري نمودن اين درس ضمن آشنايي با  رود فراگيرانانتظار مي نهدنف رفتاری:

 .آموزان را بيابند قرآنربوط  در تدريس خويش، توانايي انتقال مباحث مربوط  ب   بتوانند عالوه بر بكارگرفتن اصول و قواعد م كري 

 نستايدنردهای آموششی

 و تربيت حافظان. قرآنحداقل پنج سال سابق  كالسداري حفظ داراي  و همجنس با فراگيراناً لزوم ،حافظ كل های مدرّس:ويژگی

تواننرد از  مري  ،الكرري  اسرتان   قررآن دارال مسئولو تأييد  سنجشآموزش و معاونت ماهنگي با ه هستند خواهراستانهايي ك  فاقد مدرس : تبصـ ه 

 از مدرس خواهر استفاده گردد. الزم استها اما جهت كارورزي استفاده نمايند. برادرمدرس 

 ... تابلوهاي آموزشي و تخت  سفيد، :وساي  و تجهيزنت مورد يياش
پرسرش و پاسر ،   ظر توسط مدرس، القاي نظري مباحث مورد ن روش تدريس:

 و تمرين عملي 1ايفاي نقش

 تأليف آقايان حاجي ابوالقاس ، حسيني و قاسمي  -كري  قرآنكتاب درسنام  حفظ   منبع اصلي: -1 منابع درسی:

                                                       رضررا نجفرري تررأليف  -كررري ( قرررآننگرراهي تحليلرري بررر مبرراني و روشررهاي حفررظ      -1  منااع ع ك ااو شم:  ااي:   -2

 شهريار پرهيزگارتأليف را حفظ كني ؟  قرآنچگون   -2

 تذكرات
بايد از سوي مدرس محتررم در  «( مراحل حفظ يك مقطع»)پس از بحث  پنج كنندگان از جلسة ر كارورزي روش تدريس توسط شركت1

 2س و افراد كالس بپردازد.نوبت ب  تدريس در حضور مدرّ دوحداقل  بايد طول دورهدر تمرين عملي تدريس، هر فرد در دستور كار قرار گيرد. 

شده براي آن جلس  توسط مدرس، حداقل دو نفر از فراگيران در موضوع تعيين ر ب  اين منظور، در هر جلس  و پس از بيان نكات اصلي2ِ

د پرداخت. در اين تدريس فراگيران بايد نحوة حفظ كردن يكي حضور مدرس و ديگر حاضران در كالس، ب  كارورزي و تدريس عملي خواهن

را آموزش  «قرآنحفظ تخصصي روش تدريس و كالسداري »جدول صفحات منتخب براي كارورزي درس »شده در از صفحات مشخص

وه رد شير رن نقر رضمدهند و ب  عالوه نكاتي را ه  ك  تا آن جلس  توسط مدرس توضيح داده شده در تدريس خود لحاظ نمايند. مدرس 

در فرم سنجش روش تدريس  را خودنظرات در خصوص محاسن و معايب تدريس وي،  نظرات ديگر افراد نقط و جويا شدن تدريس هر فرد 

 بعد، اشكاالت خود را برطرف نمايند. جلس تا براي  خواهدميو از آنان  كندميمنظور 

نيز ر مشروط ب  دارا بودن وي گيهاي  قرآنجدول ، از ديگر صفحات  اين شده درتواند عالوه بر صفحات مشخص: مدرس محترم ميتبصره

 مذكور در اين جدول ر براي كارورزي استفاده نمايد.

شود، تا روند پيشرفت آنان در طول دوره مينگهداري  فراگيرانتوسط مسئول دوره در پرونده  ،دورهميان فرمهاي سنجش روش تدريسِر 3

      رسي قرار گيرد.مورد ارزيابي و بر

 خواهد بود. « تدريس عملي»آزمون اين درس بصورت شفاهي: صرهتب

                                                                 
پردازد. این روش عالوه بر ایجاد شور و انگیزه در فراگیران، آنان را برای ایفای ش ایفای نقش، فراگیر عمالً در نقش معلم ظاهر شده و به تدریس و انتقال مطلب میدر رو. 1

 سازد.نقش معلمی آماده می

 ن را آغاز نماید.تواند به تشخیص خود از جلسات قبل نیز كارورزی و تدریس عملی متعلمامدرس محترم می. 2

 حفظ قرآن كريمتربيت معلّم  طرح دروس 
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 شود.(  توصیه میقرآن( و سایت تالوت)بخش آموزش حفظ قرآنتألیف مصطفی حسینی )ناشر: انتشارات جامعه ال« كنیم؟حفظ می قرآنچرا »در این زمینه مراجعه به كتاب . 1

 فنون معلميتدريس و  هايجدول بودجه بندي و طرح درس روش

 محورهاي فرعي آموزشي تدريساصلي عناوين  هجلس

9  
وي گيهاي  +  قرآنفضيلت، بركات و فوائد حفظ 

 قرآنمعل  حفظ 

بررسي و معرفي وي گيهاي عمومي و اختصاصي +  1، روايات و كالم بزرگانقرآنر د قرآنبررسي جايگاه حفظ 

 قرآنمعل  حفظ 

 قرآنو اهميت اين موضوع در حفظ « انگيزه»بررسي ابعاد مختلف بحث  انگيزه و چرايي پرداختن ب  حفظ  2

 بهترين روش حفظ+  قرآنروشهاي حفظ   9
مزگرداني معنايي، روشهاي تركيبي و ... و بررسي نقاط قوت آشنايي با روشهاي گوناگون ديداري، شنيداري، ر

 معرفي بهترين روش حفظ )با اشاره ب  نقاظ ضعف و آسيبهاي روشهاي ديگر( + و ضعف هر يك

 عوامل مؤثر در حفظ  4
ريزي +  نظ  و برنام  + تصمي  و عزم جدي براي حفظ + وي گيهاي مصحف حفظ +  زمان و مكان مناسب 

 ت و كالسهاي حفظ + توج  ب  ترجم  و مفاهي  آياتشركت در جلسا

 1مراحل حفظ يك مقطع  5
ر توج  ب  آيات خواني ر تقطيع اطمينان از صحت روان)شامل:  1توضيح مراحل مختلف حفظ يك مقطع

  (ر تكرار ر خواندن قطع  از حفظ هالفظي و معنايي و استفاده از آن اتارتباط

 ل دونفر از حاضران و تحليل آن ازسوي مدرس و ديگرحاضران بر مبناي فرم روش تدريس تدريس حداق كارروزي روش تدريس  6

 (بلندمدت ر پرسش ومدت اتصال قطعات ر مرور در كوتاه ) 2توضيح مراحل مختلف حفظ يك مقطع 2مراحل حفظ يك مقطع  7

 رحاضران بر مبناي فرم روش تدريس تدريس حداقل دونفر از حاضران و تحليل آن ازسوي مدرس و ديگ كارروزي روش تدريس  8

  )نزديك، دور( اقسام مرور آشنايي با جايگاه مرور در حفظ، 1مرور و نگهداري محفوظات  1

 مرور آهنگين محفوظات+  و معرفي بهترين روش محفوظات مرور گوناگون روشهايآشنايي با  2مرور و نگهداري محفوظات  91

 از حاضران و تحليل آن ازسوي مدرس و ديگرحاضران بر مبناي فرم روش تدريس تدريس حداقل دونفر  كارروزي روش تدريس  99

 ي مهارتهاي تدويرخواني اهميت يادگير+  تثبيت محفوظات )تعريف و معرفي روشهاي تثبيت( تثبيت محفوظات  92

 فرم روش تدريس  تدريس حداقل دونفر از حاضران و تحليل آن ازسوي مدرس و ديگرحاضران بر مبناي كارروزي روش تدريس  99

  اتوظروشهاي مختلف ترمي  محف شود + شناسايياقسام آسيبهايي ك  بر محفوظات وارد مي آشنايي با ترمي  محفوظات  94

  اقسام آيات مشاب ، روشهاي حفظ و مرور آيات مشاب  آيات مشاب   95

 گرحاضران بر مبناي فرم روش تدريس تدريس حداقل دونفر از حاضران و تحليل آن ازسوي مدرس و دي كارروزي روش تدريس  96

  آشنايي با روشهاي مختلف پرسش از محفوظات و روشهاي تكليف دادن و تكليف خواستن از حافظان پرسش از محفوظات  97

 شركت در مسابقات و آزمونهاي حفظ  98
+ آشنايي اجمالي  مسابقات در شركت آزمونها + آشنايي با تكنيكها و مهارتهاي و مسابقات در جايگاه شركت

  حفظ نامة مسابقاتبا آيين

 تدريس حداقل دونفر از حاضران و تحليل آن ازسوي مدرس و ديگرحاضران بر مبناي فرم روش تدريس  كارروزي روش تدريس  91

 حفظ براي مقاطع سني مختلف  21
و  شاغل و ...( نوجوانان، دانشجويان، افراد )خردساالن، كودكان، معرفي و شناسايي اقسام مخاطبان حفظ

  برخورد با آنها هايشيوه

 شناسي روشهاي حفظآسيب  29
و پرهيز از افراط و  + لزوم رعايت اصل تعادل در حفظ قرآنروشهاي نادرست حفظ ناشي از  يبررسي آسيبها

 تفريط 

 + رفع اشكاالت كارروزي روش تدريس كارروزي روش تدريس  22
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 «فنون معلميتدريس و  هايروش»دول صفحات منتخب براي كارورزي درس ج

 آيات سوره صفحه ويژگي رديف

1  
 آيات متوسط

 آي  در صفح ( 15تا  11)

 113تا  33 ط  313

 22تا  13 يس 111  2

 13تا  1 جن 522  3

1  
 آيات بلند

 آي  در صفح ( 11تا  1)

 18تا  11 انعام 135

 12تا  11 توب  131  5

 13تا  12 محمد 518  1

2  
 آيات خيلي بلند

 آي  در صفح ( 5تا  1)

 218تا  211 بقره 11

 21تا  21 نساء 82  8

 15تا  12 مائده 115  3

11  
 آيات كوتاه

 آي  در صفح ( 21تا  11)

 35تا  22 مري  311

 12تا  1 مؤمنون 312  11

 83تا  21 زخرف 135  12

13  
 آيات خيلي كوتاه

 آي  در صفح ( 21)باالي 

 51تا  25 صافات 112

 22تا  2 قمر 523  11

 تا آخر 1 عبس 585  15

11  

 صفحات و آيات مشاب 

 ( و22تا  18)سورة مؤمنون آيات  313صفحة 

 (12تا  58)سورة اعراف آيات  158صفحة 

12  
 ( و11تا  21)سورة حجر آيات  213صفحة 

 )داستان حضرت آدم )ع((( 85تا  21)سورة ص آيات  152صفحة 

 11تا  12 الرحمن 532  18

13  

 صفحات مشاب 

 ( و11تا  11)سورة شعراء آيات  313صفحة 

 (121تا  115)سورة اعراف آيات  111صفحة 

21  
 ( و51تا  32)سورة حجر آيات  211صفحة 

 (22تا  12)سورة اعراف آيات  152صفحة 

21  
 ( و88تا  82)سورة هود آيات  231صفحة 

 (82تا  82)سورة اعراف آيات  111صفحة 

22  

 آيات قصص

 22تا  15 يوسف 232

 21تا  11 هفك 232  23

 11تا  31 نمل 381  21

25  

 آيات االحكام

 231تا  225 بقره 31

 11تا  2 نساء 28  21

 35تا  31 مائده 123  22

28  

 تالقي دو سوره

 - هود ر يوسف 235

 - حجر ر نحل 212  23

 - سبأ ر فاطر 131  31
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 2 معرفي درس 

 (حضوريجلس  دو ساعت   21ي)آموزش ساعت 11 تعدند ساعات آموششی: )ترتيل مصطلح(خواني تدويرآموزش  يام درس:

 هاي تجويد و صوت و لحن ارتقاء يابد.در زمين  نكنندگاشركت اين درس، مهارتهاي نظري و عمليرود با گذراندن انتظار مي نهدنف رفتاری:

 نستايدنردهای آموششی

حداقل س  سال سابق  تدريس مباحث تجويد و صوت و لحرن و   ويد ياگواهينام  تدريس تج داراي و همجنس با فراگيراناً لزوم های مدرّس:ويژگی

 .)ترتيل مصطلح(خواني تدويرب  مسلط 

تواننرد از  الكرري  اسرتان، مري    قررآن و تأييد مسئول دارال سنجشاستانهايي ك  فاقد مدرس خواهر هستند با هماهنگي معاونت آموزش و : تبصـ ه 

 كارورزي الزم است از مدرس خواهر استفاده شود.ت جلسامدرس برادر استفاده نمايند. اما جهت 

 القاي مباحث نظري توسط مدرس، پرسش و پاس  و كارورزي عملي مباحث روش تدريس: تخت  سفيد، تابلوهاي آموزشي و... :وساي  و تجهيزنت مورد يياش

 تذكرات

در  متعلمران نظرري و عملري    اوالً ارتقاء مهارتهراي كري ،  قرآنتربيت معل  حفظ  ر هدف از قرار دادن اين عنوان درسي در دورة1

 هاي تجويد و صوت و لحن، و ثانياً آشنايي اجمالي با نحوة تدريس و تعلي  اين مباحث ب  حافظان است. ين زم

مورد نياز است و لذا موضروعات مطررح در    )ترتيل مصطلح(تدويرر در بخش تجويد سعي شده مباحثي مطرح شود ك  در قرائت 2

تواند ب  صالحديد خود مطالب مورد نيراز ديگرر را ر بر       بندي وارد نشده است. اما مدرس محترم مي( در بودج 2د سطح )تجوي

 د. سنگين نباشد ر تدريس نماي شرط اينك  براي فراگيران

 منابع:

 (، تأليف سيد محسن موسوي بلده2)سطح  قرآنر حلي  ال1

 عات برگزيدة ترتيل()حاوي قط تدوير)ترتيل مصطلح(ر لوح فشرده 2
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 )ترتيل مصطلح(خوانيآموزش تدوير بندي درسجدول بودجه

 محتوا جلسه موضوع

و  تجويدكارورزي 

روش صحيح 

تدويرخواني 

 )ترتيل مصطلح(

9  
 قرآنبيان اهميت فراگيري قواعد تجويد براي حافظان 

 «ك»، «و»، «ث ر ذ ر ظ(: »1مبحث مخارج حروف )و كارورزي مروري 

 « ح ر ع ر غ(: »2با مخارج حروف )مبحث آشنايي  و كارورزي مرور  2

 گذشت  ب  همراه تأكيد بر تالوت تقليدي از تدوير اساتيد مطرح اتكارورزي مطالب جلس  9

   «ط»، « ض»، «ص»(، 3با مخارج حروف )مبحث آشنايي  و كارورزيمرور   4

 «استعالء و استفال(: »1مبحث صفات ) و كارورزيمرور   5

  (: قلقل ، نبر2)مبحث صفات  و كارورزيمرور   6

 گذشت  ب  همراه تأكيد بر تالوت تقليدي از تدوير اساتيد مطرحجلسات  كارورزي مطالب   7

 «  راء»مبحث احكام تفخي  و ترقيق  و كارورزيمرور   8

 «  مّ»و « نّ»و غن   « الم»و ترقيق  تغليظمبحث احكام  و كارورزيمرور   1

 الب  جلسات گذشت  ب  همراه تأكيد بر تالوت تقليدي از تدوير اساتيد مطرحكارورزي مط  91

 (: اقالب، ادغام و اظهار 1مبحث احكام نون ساكن  و تنوين ) و كارورزيمرور   99

 كارورزي مطالب  جلسات گذشت  ب  همراه تأكيد بر تالوت تقليدي از تدوير اساتيد مطرح  92

 (: اخفاء 2ن ساكن  و تنوين )مبحث احكام نو و كارورزيمرور   99

 : ادغام ، اخفاء و اظهارساكن  مي احكام  و كارورزيمرور   94

 كارورزي مطالب  جلسات گذشت  ب  همراه تأكيد بر تالوت تقليدي از تدوير اساتيد مطرح  95

  (منفصل متصل،مدود ) (1)احكام مد و قصر و كارورزيمرور   96

 الزم، عارضي، لين(  مدود ) (2)احكام مد و قصر و كارورزيمرور   97

 كارورزي مطالب  جلسات گذشت  ب  همراه تأكيد بر تالوت تقليدي از تدوير اساتيد مطرح  98

 عالئ  وقف  و كارورزيمرور   91

 كارورزي مطالب  جلسات گذشت  ب  همراه تأكيد بر تالوت تقليدي از تدوير اساتيد مطرح  21
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 9 معرفي درس 

 آموزشي( دو ساعت  جلس  11) ساعت آموزش حضوري 32 تعدند ساعات آموششی: كري  قرآنول روانشناسي در حفظ كاربرد اص يام درس:

 آشنا شوند. مورد نياز است قرآنبخشي از مباحث روانشناسي ك  در آموزش حفظ با  فراگيران در اين درسرود انتظار مي نهدنف رفتاری:

 نستايدنردهای آموشش

مفيرد در زمينر     سرال سرابق  تردريس   دو  حرداقل يا علوم تربيتي برا   روانشناسي اراي حداقل مدرك كارشناسي در رشت د :های مدرّسويژگی

  روانشناسي.

ي)بوي ه در زمين  حفرظ( نيرز   قرآنيا علوم تربيتي در مقطع كارشناسي ارشد ك  سابق  فعاليتهاي  روانشناسيرشت  ترجيحاً از فارغ التحصيالن ** 

 گردد. دارند استفاده

 پرسش و پاس  و...توضيحي، فعال، : روش تدريس ... تابلوهاي آموزشي و تخت  سفيد، :وساي  و تجهيزنت مورد يياش

 

 
 

سرفصل آموزشي و ريز محتوا-الف
 صفحات عناوين شي مجموعه مورد تدريس موضوع نصلی درس جلسه

 فصل اول: مباني انگيزشي حفظ 2و1
هراي  گرايان در انگيزش، انگيزش و نيازها، نظرير  انسان نظري ، هاي انگيزشنظري 

 هاي رفتارگرايي، انگيزش دروني و بيروني و...يادگيري انگيزش، نظري 
31- 13 

 روانشناسي يادگيريفصل دوم:  1و3

، تاريخچر  نظرري يادگيري،شررطي سرازي كالسريك،      حافظر  و تعريف يادگيري 

ي عامرل، مفراهي  اصرلي در    گسترش نظري  شرطي سازي كالسيك، شرطي سراز 

 شرطي سازي فعال

51- 33 

 53 -21 هاي تقويتتشويق، تقويت كننده نخستين و ثانوي، پاداش، تنبي ، برنام  تقويت و تنبي  فصل سوم:  1و5

 23 -83 (بلند مدت، كوتاه مدت، حسيانواع حافظ  ) ،حافظ  مراحل روانشناسي حافظ فصل چهارم:  2

 اسي حافظ روانشنفصل چهارم:  8
فراموشي ، فراموشي بر  عنروان يرك اخرتالل، درمران      علل  چيست؟ ،فراموشي 

 بسط معناييفراموشي، بهسازي حافظ ، افزودن پيوندهاي معني دار،
32- 31 

 32 -112 دهي، رمزگذاريتداخل، بافت موقعيت، عوامل هيجاني، سازمان روانشناسي حافظ فصل چهارم:  11و3

 115 -121 قرآنتعريف هوش، نظري  گاردنر، تيز هوشي و حفظ مفهوم هوش، هاي فرديتفاوتفصل پنج :  11

 تفاوتهاي فرديفصل پنج :  13و12
سرشرت، مرنش، سراير     ،نظري  كلرونينگر، شخصريت زيستي هاي نظري  ،شخصيت

 عوامل
133- 121 

 113 -155 ا اضطراب و استرس ، مقابل  باسترس و اضطراب ، تمركزو  توج  مهارتهاي فردي حافظفصل شش :  15و11

 مهارتهاي فردي حافظفصل شش :  11
مديريت زمان، تعريف مديريت زمان، گام نخست: هردف گرذاري، گرام دوم: برنامر      

 ريزي، گام سوم: تنظي  وقت و كاهش استرس
113- 155 

 درسي: منبع -ب

 انتشارات تالوت ،، تأليف مصطفي زارعان«كري  قرآنكاربرد اصول روانشناسي در حفظ »كتاب 

 

 4معرفي درس: 
 

 ساعت آموششی  به صورت غي  حضوری 8 تعدند ساعات آموششی: يقرآنآشنايي با علوم  يام درس:

 قررآن ي قرآنر ي، پاسخگوي سرواالت  قرآنرود فراگيران محترم ضمن آشنايي با بخشهايي از مباحث علوم انتظار مي نهدنف رفتاری:

 آموزان  نيز باشند.

 انتشارات تالوت -،  تأليف: حسين تقي پورقرآنكتاب درآمدي بر علوم   ي:منبع درس

هراي  باشد. لذا مابقي سرفصرل ( ميقرآنابتداي كتاب تا پايان درس ده  )قرائات  توج  : اين درس ب  صورت غيرحضوري و از

 توانند ب  صورت مطالع  آزاد توسط فراگيران انجام پذيرد.كتاب مي

 «  ك يم ق آنكارب د نصول رونيشناسی در حفظ  »بندی درس جدول بودجه



                                         

                                                       

 /11/ 

 

  
 

 آزمونهاي ورودي

ساير يا  كري  نيستند قرآنحفظ در طرح اعطاي مدرك تخصصي ب  حفاظ  5حائز حداقل مدرك تخصصي درج   باني ك لداوط

 توانند پس از موفقيت در آزمونهاي ورودي زير در دوره شركت نمايند:، مياندمدارك تخصصي را دريافت كرده

«  كري  قرآنداوري آزمونهاي شفاهي طرحهاي آموزشي حفظ  نامةآيين»بر مبناي : اين آزمون قرآنـ آزمون شفاهي حفظ 9

 است. 81نمره دارد. شرط قبولي در اين آزمون، كسب حداقل نمره  111شود و و با استفاده از فرم امتيازدهي مربوط  برگزار مي

انرد  ده و قبرول شرده  هاي تربيت داور حفظ اين سازمان شركت نموي ك  در دورهداوران: ضروري است در اين آزمون از تذكر

 مند گردد.بهره حسن حفظ باسابقة استان از داورانِاستفاده گردد يا در صورت نبود داور مجاز 

است و شرط  (1سؤال تستي مفاهي  در حد مفاهي  سطح ) 51اين آزمون شامل : (4)سطح  قرآن مفاهيمترجمه و ـ آزمون 2

 د.باش( مي21از  11) 35قبولي در آن كسب حداقل نمرة 

برگزار  (1اين آزمون مطابق با آزمونهاي پاياني دورة قرائت )سطح : ()ترتيل مصطلح(تدوير( )گرايش 4)سطح ـ آزمون قرائت 9

بر  قيرد قرعر  ر بر  صرورت         الزم است يك صرفح  را ر   شود؛ با اين تفاوت ك  داوطلبان ب  جاي ارائة يك قرائت تقليدي، مي

، مجراز بر  شرركت در دوره    (21از  12)شرده داوطلبان در صورت كسب حدنصابهاي تعيرين . تالوت نمايند تدوير)ترتيل مصطلح(

   .خواهند بود

بروده و داوطلبران در     كري  قرآندرسنام  حفظ هاي كتاب سرفصلاين آزمون مطابق با كريم:  قرآنآزمون كتبي حفظ -4

 ود.، مجاز ب  شركت در دوره خواهند ب(21از  11)شدهتعيينصورت كسب حدنصاب 

 .باشندنميمعاف درس باشند، از آزمون اين حفظ مي 5داوطلباني ك  داراي مدرك تخصصي درج   تذكر:

بروده و داوطلبران در     (1)سرطح  قرآنحلي  الهاي كتاب سرفصلاين آزمون مطابق با كريم: :  قرآنآزمون كتبي تجويد -5

 ، مجاز ب  شركت در دوره خواهند بود.(21از  11) شدهتعيينصورت كسب حدنصاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كريم قرآنهاي تربيت معلم حفظ دوره آزمونهايرگزارينامه بآئين
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 كتبي    هايالف( آزمون

 كري  قرآنكاربرد اصول روانشناسي در حفظ  -1آزمون دروس: دوره شامل آزمونهاي كتبي پايان 

  .شودميتشريحي برگزار - صورت تستي  باشد ك  بمي يقرآنآشنايي با علوم  -2

 شفاهي  هايب( آزمون

 « )ترتيل مصطلح(خوانيتدوير آموزش»و«فنون معلميو  تدريس هايروش» دروس زمونآشامل هاي شفاهي پايان دوره آزمون

 باشد. مي

 «ي تدريس و فنون معلم هاي روش»آزمون شفاهي 

آزمرون  در اين  .شودمي گرفت تدريس و كالسداري حفظ روش تدريس  عملي در پايان دوره، يك آزمونفراگيران يك از  از هر

ر كر  در درس     قرآن، دربارة يكي از موضوعات مرتبط با حفظ «قرآنروش حفظ يك صفح  از »كنندگان عالوه بر تدريس شركت

باشد و هر يك از مي محترم ممتحنپردازند. تعيين صفح  و موضوع بر عهدة اند ر نيز ب  ارائة توضيح ميبا آنها آشنا شده مربوط 

ترا   21، حردوداً  مورد نظرر تفهي  موضوع  ب  هر شخص براي توضيح و .1مرور و بررسي خواهد داشت فرصت ،افراد پيش از تدريس

 سرنجش روش تردريس  فررم  ، طبرق  فراگيرران نام  امتيازدهي ب  روش تردريس  آيين شد. خواهد دقيق  مهلت تدريس داده 25

 باشد.مي

 « )ترتيل مصطلح( خوانيتدوير» آزمون شفاهي 

( را بر   سطري 15هاي رايج قرآن)از « صفح يك و ني  »كنندگان )ب  قيد قرع (، ن درس، هر يك از شركتدر آزمون پاياني اي

دقيقر  فرصرت مررور دارد. ايرن      2كند. هر داوطلب پس از مشخص شدن قرع ، حردود  تالوت مي تدوير)ترتيل مصطلح(صورت 

 آيد:آزمون با توج  ب  نكات زير ب  عمل مي

شود و حدنصاب نمره قبولي در هريك از بخشهاي  تجويد، وقف و ابتدا،  صوت و لحرن بر    محاسب  مي 111نمرة اين آزمون از 

 شرح زير خواهد بود:

 31از  21لحن:   21از 11صوت:   15از  5/11وقف و ابتدا:   35از  5/21تجويد: 

، افراد بايد در آزمونهراي تجديردي   باشد و در غير اين صورتشرط قبولي در اين آزمون، كسب حدنصابهاي فوق مي: 9تبصره 

 اين درس شركت كنند.

« 1قرائرت سرطح   »آزمرون  برگرزاري   هراي نام  و فررم ، بر مبناي آيينتدوير)ترتيل مصطلح(داوري آزمون شفاهي : 2تبصره 

 باشد. ميالكري   قرآنهاي تفصيلي سازمان دارالطرح

)حد نصراب  گيري با نمرة آزمون كتبيجمع و معدلاز شود و پس يمحاسب  م 21نمره مبناي  ، برنمرة آزمون شفاهي :9تبصره 

 گردد. اين درس، در كارنامة افراد درج مي (باشدمي 21از  11 اين آزمون

 

                                                                 
در صورتی که در دوره آموزشی در اختيار  –ئه نمونه فرمهای ارزیابی موضوع تدریس هر داوطلب می بایست حداقل دو ساعت پيش از آزمون به اطالع وی رسانده شود. ارا -1

 بالمانع است. -داوطلبان قرار نگرفته باشد

  آشمويهای پايايی
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 شروع مناسب و انگيزه سازي؛ كه اين مولّفه بر دو بخش جزئي تقسيم مي شود : (9

 / حضور غيابالف( بس  اهلل / سالم و احوال پرسي /  ارائ  نكت  تربيتي 

 در نظر گرفت  شده است. 25/1ياد خداوند سبحان الزم و ضروري بوده و براي آن وبحث با ناموشروع درس 

    همچنين سالم و احوال پرسي با متعلمين و حضور و غياب آنان ب  هر شكل و طريق مورد نظر است و امتياز توجر  بردان

 منظور شده است. 25/1

 حديث يا حكايت يا موعظ  اي ب  طور مختصر و كرامالً كوتراه و متناسرب برا     قرآنند آي  اي از ارائ  نكت  تربيتي مي توا ،

باشد ك  بمنظرور آمروزش نكرات     -بصورت بيان مطلب يا استفاده از تابلو، تراكت يا صداي ضبط و ...  -وي گي مخاطبان 

در راستاي موضوع تدريس باشد. هرچند ه  راستا اخالقي و تربيتي مطرح مي گردد. نكت  تربيتي لزوماً نبايد مطابق و يا 

 بودن آن با موضوع تدريس نشان  دقت و استعداد داوطلب است.

   حتري برا    حضور و غياب افراد نبايد ضرورتاً ب  سبك مرسوم و كامل صورت گيرد. اشاره داوطلب ب  اين امر ب  هر نحرو

 مستوجب دريافت امتياز الزم مي باشد. -نمايد چش  چرخاندن و توج  ب  فراگيران مشروط ب  اينك  عنوان 

 درج عنوان درس و ديگر سرفصلهاي مه / ب( ارائ  مقدم  مناسب/ مهارت آماده سازي / معرفي درس جديد

 بايست فضاي حاك  بر كالس را بطور مستقي  يا غير مستقي  ب  سمت موضوع درس هدايت كنرد.  ارائ  مقدم  مناسب مي

 ، حديث يا حكايت يا موعظ  اي ب  طور مختصر و كامالً كوتاه باشد. قرآناند آي  اي از قالب مقدم  نيز مي تو

  مهارت آماده سازي ب  معني اتخاذ راه يا شيوه هائي جهت آماده سازي و سوق دادن ذهن مخاطبين براي ورود يا آمادگي

درس يا اشاره اي ب  درس يرا دروس   پذيرش موضوع درس است. طرح يك سئوال يا خاطره يا مثال يا مطلبي هماهنگ با

گذشت  و ايجاد ارتباط معني دار بين دروس گذشت  با موضوع درس مدنظر يا بيان اهداف درس از نمون  هاي آماده سازي 

 است ك  مي تواند بصورت شفاهي يا مكتوب باشد ك  در جائي نوشت  يا مقابل ديدگان قرار گرفت  باشد.

 و اهداف درس، بايد داوطلب در ابتداي تدريس نسبت ب  معرفي اجمرالي درس جديرد و    جهت آگاهي مخاطبان از موضوع

 سر فصلها و اهداف مه  آن بپردازد.

    درج عنوان درس و ماندگاري آن بر روي تخت  )ثبت طوالني مدت آن در مقابل ديدگان فراگيران( موجب تمركرز بيشرتر

مورد بحث و پيگيري آن را برراي فراگيرران )در صرورت فاصرل       ذهن آنان شده و در هر لحظ  امكان بازگشت ب  موضوع

 كند.گرفتن احتمالي از موضوع درس( فراه  مي

تذكر مه : با توج  ب  تعاريف فوق، توج  گردد تا ارائ  نكت  تربيتي با مقدم  يا مهارت آماده سازي خلط يا ادغام 

 شود.  ت تلقي ميامتياز مثب 25/1نگردد. اجراي هر يك از بخشهاي فوق الذكر 

 پرسش از محفوظات و تكاليف گذشته؛ كه اين مولّفه بر دو بخش جزئي تقسيم مي شود: (2

 «امتياز 2...(»)شامل پرسش از محل مناسب، خواندن صحيح و مطلوب پرسش و رعايت اصول صحيح پرسش از محفوظات الف( 

 «امتياز 1»ب( ارائة راهكارهاي مناسب ب  حافظان پس از پرسش 

 از وظايف معل  حفظ، پرسش از محفوظات و تكاليف گذشتة حافظان در آغاز هر جلس  است. نكات حائز اهميرت در   يكي

باره ب  معلمان منتقرل شرده   اين قسمت اوالً پرسش ب  نحو درست و اصولي )در چارچوب مطالبي ك  در طي دوره در اين

 سش است.است( و ثانياً ارائة راهكارهاي مناسب ب  حافظان پس از پر

 توضيح كامل محورهاي درسي در تدريس حفظ قرآن كريم: (9

 توضيح يكي از نكات مرتبط با حفظ ب: )مثالً: شيوة حفظ كردن يك صفح  يا ني  صفح (آموزش موضوع درس الف:

 پرسش از محفوظات و ارائة تكليف :د و همخواني آنها تدوير)ترتيل مصطلح(قرائت آيات درس ب  شيوة  :ج

 گيرد.مي نمره 5/1 حداكثر هاي فوق ب  داوطلبصورت توضيح و پرداختن كامل و جامع نسبت ب  هر يك از گزين تذكر: در  

 

 كريم  قرآنفرم سنجش مهارتهاي تدريس  توضيح مختصر عناوين امتيازدهي 
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 نمره(: 5/2خواني مقطع مورد نظر )جمع (4 

در كالسهاي حفظ، تسلط حافظان بر روانخواني قسمتهاي جديد است. ب  اين منظور يكي از وظرايف مهر     مه  نكات جمل  از

تالوت صحيح و متين مقطع همراه با ارائرة ترتيلري مطلروب و    مورد نظر در كالس است. نكت  مه ،  خواني مقطعجمع ،معل  حفظ

 خواني دقت نمايد.دلنشين است، ضمن اينك  معل  بايد نسبت ب  مشاركت همة اعضاي كالس در جمع

 (نمره 1مطلوب ) تدوير)ترتيل مصطلح(ائ  تالوت ارب(                         (نمره 1مقطع مورد نظر )لفظ و قرائت صحيح تالف( 

 (نمره/. 5خواني )نظارت بر مشاركت همة اعضاي كالس در جمعج( 

 فراگيرانم مطالب به يقدرت بيان و تفه (5

 الف( قدرت بيان و عدم تكلف در تكلّ / تسلّط بر موضوع و مطلب ارائ  شده

 ب  جا از كلمات و ب  حاشي  نرفتن و دنبرال كلمر  نگشرتن،     واضح، روشن و راحت بيان كردن مطالب و استفاده صحيح و

 بيانگر عدم تكلف در بيان است.

  داوطلب بايد احاط  كامل و بيشتر از متن آموزشي نسبت ب  موضوع درس داشت  و قادر ب  پاسخگوئي نسبت ب  سئواالت

 مخاطبان در چارچوب موضوع درس باشد.

امتيراز تخصريص    25/1امتياز داشت  و در صورت نقص در هر كدام از قسمتها  5/1ثر هر يك از دو قسمت فوق در بند الف حداك

 مي يابد.

 ب( قدرت سخنوري و جذب مخاطب 

  ،گيري از كلمات و عبارات مناسب و متناسب بهره،نشاط و جذابيت،  گشادهچهرهقدرت، رسائي و گيرائي بيان، زيبائي كالم

وستگي و نظ  در تدريس و نفوذ كالم، جذب مخاطب و توفيق تدريس را بردنبال  با سطح مخاطبان، نداشتن تكي  كالم، پي

خواهد داشت. توج  گردد قدرت سخنوري يك فرد لزوماً ب  دانش او در موضوع مدنظر بستگي نردارد. لرذا ممكرن اسرت     

داشت  باشرد   ولي قدرت سخنوري  -ك  در رديف مربوط  منظور خواهد شد -فردي تسلط بر موضوع مدنظر نداشت  باشد

 لذا بايد ميزان جذب مخاطب ارزيابي شود.

    عالوه بر جذابيت روش تدريس، خود داوطلب نيز بايد داراي چهره جذاب باشد يا بنحو مقتضي توج  ناخوآگراه فراگيرر را

 بسوي پذيرش خود جلب نمايد. چهره گشاده و متبس  توأم با جديت و آرامش، در پذيرش معل  از سوي فراگيرران نقرش  

داشت  و موجب افزايش تأثير گذاري فرآيند آموزش و تعلي  و تربيت مي گردد. نشاط مربي در رفع خسرتگي متعلّمران و   

تاثير بسزايي دارند. بديهي است آراستگي و تبس  و ... داوطلب نبايد افراطي و خارج از شأن كرالس و ماهيرت   تنوّع كالس

 باشد.امتياز مي 5/1موضوع تدريس باشد. اين قسمت حداكثر داراي 

 ايجاد فرصت هاي مناسب براي تفكّر و انديش  فراگيران)مهارت ايجاد مسئل ( ج(

     مطرح كردن مسأل  و پرسش و دادن فرصت فكر و پاسخگويي ب  متعلّمان از اصول الزم در ارتقاء سرطح تردريس بشرمار

 باشد.امتياز مي 5/1ين قسمت حداكثر داراي ا تواند بدنبال داشت  باشد.رود ك  البت  تمركز مخاطبان را ه  ميمي

 :( مهارت در تمركز بخشيد

    ميزان مهارت داوطلب در جلب توج  مخاطبين نسبت ب  كالس و موضوع مدنظر و جلوگيري از پراكندگي حواس آنان بر

ن كرالس  طرق مختلف و مناسب حتي االمكان بطور غير مستقي  همانند تذكر غير مستقي  بطوريك  هر  خرارج از شرأ   

نباشد و ه  موجب گسستگي مطلب و كالم نگردد. حتي با به  زدن دستها يا تغيير موقعيت يا درآوردن عينرك و ... ايرن   

 امتياز دارد. 25/1قسمت بست  ب  ميزان اين مهارت حداكثر 

 ( مهارت در برقراري ارتباط روحي و عاطفير

 وطلب و ابراز عالق  مندي ب  محتواي ارائر  شرده و حضرور فعرال در     اين امر از همراه بودن و ارتباط معنوي متعلمان با دا

كالس مشخص مي شود. نگاه مشفقان  و خاضعان  بين داوطلب و فراگير، ارتباط و تعامل كالمي محترمان  و مستمر، عالق  
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روحري داوطلرب   از مصراديق برقرراري ارتبراط    ان با داوطلب پس از اتمرام كرالس   فراگيران ب  استمرار كالس و تعامل آن 

 باشد.ميامتياز  25/1 داراي قسمت حداكثراين فراگيران است.با

 گيري از الگوها و روشهاي تدريس متنوع و متناسبمهارت در اجراي تدريس فعال و بهره( ز

  وش داشت  باشرد و مري توانرد از ر   را و بصورت فعال استاد بايد توانايي تغيير روش هاي تدريس در موقعيّت هاي مختلف

و .... در مواقرع مقتضري   ، ايفراي نقرش   ي توضيحي، ايجاد مسأل  در ذهن مخاطبين، پرسش و پاس ، مباحث  گروهري ها

 باشد.ميامتياز   1 داراي اين قسمت حداكثر استفاده نمايد.

 ( مهارت در ب  كارگيري اشارات )مهارتهاي غير كالمي( حساب شده و

 ست ب  كمك استاد بيايد ك  عبارتند از اشاره ب  مطالب تخت  يرا نوشرت  يرا    در راستاي آموزش ابزارهاي زيادي ممكن ا

اشارات سر و دست و چش  و ابرو و ..... براي جلب توج  مخاطبين يا تأييد و تكذيب مطلب و غيرره. اسرتفاده از اشرارات    

 نمره كسر مي گردد. 25/1امتياز داشت  و در صورت اشاره ناصحيح ب  ازاء هر مورد  5/1در طول تدريس جمعاً  *صحيح

براي تفهي  مناسب موضوع بايد دست و صورت و ... معني صحيح واژه را القاء نمايد. بعنوان مثال براي اشاره بر   * 
 باال دست يا صورت يا نوشت  و ... بايد جهت باال را نشان دهد ن  جهتي ديگر.

 آموزان  قرآن( ايجاد فضاي مناسب براي مباحث  هاي گروهي هر

 اوطلب بمنظور فراه  نمودن زمين  الزم جهت مشاركت فراگيران و ترغيب ايشران جهرت تفكرر و تمركرز روي     د

موضوع درس، فراگيران را ب  گروههاي چند نفره تقسي  نموده و با طرح يك يا چند موضوع براي گروهها، آنان را 

بتواند اين كار را مديريّت نمايد تا موجرب   تشويق ب  گفتگو، تفكر و تأمل پيرامون موضوع درس مي نمايد. اما بايد

 بي نظمي در كالس نشود.

 است. 25/1امتياز هر كدام از دو بخش فوق 

 ( تلفّظ و قرائت صحيح مثال ها ي

  5/1ي در حد روانخواني مورد توج  خواهرد برود. ايرن قسرمت حرداكثر      قرآنقرائت صحيح كلي  واژه ها، مثالها و عبارات 

 كسر مي شود. 25/1زاء هر تلفظ و قرائت ناصحيح امتياز داشت  و ب  ا

مورد باشد بايد در نظري  ممرتحن برراي    8تذكر: چنانچ  تعداد اغالط داوطلب در قرائت مثالها و عبارات بيش از 

بررسي نهائي پس از آزمون درج شده و در صورت تأييد آن توسرط ممرتحن دوم، داوطلرب مرورد نظرر تجديرد       

 محسوب خواهد شد.

 ي ارتباط چهره به چهره با شاگردان و عدالت ديداري:برقرار (6

  ب  تمام مخاطبين ب  طور يكسان توجّ  داشت  باشد ه  در نگراه   -از ابتدا تا پايان تدريس داوطلب بايد در طول تدريس

  همرراه  كردن و ه  در پرسش نمودن و ديگر موارد. شايست  است اين توج  بروز عملي ه  داشت  باشد. يعني نگاه و توج

 1725امتيراز ايرن قسرمت حرداكثر      با سئوال و جواب، تذكر، تعامل، گفتگو و برقراري ارتباط با فرد و يا گروه مدنظر و ....

 است.

 عدم استفاده افراطي از كتاب و يادداشت  (7

 ين كار عرالوه برر   معلّ  نبايد وابستگي علمي ب  كتاب داشت  باشد و مجبور باشد ب  صورت افراطي از آن استفاده نمايد. ا

 است. 5/1اتالف زمان، موجب كاهش اعتبار علمي معل  نزد فراگيران خواهد شد. امتياز اصلي اين قسمت نيز  

 مديريت و توانايي اداره كالس (8

 ك  شامل دو بخش است :        

 مديريت زمان تدريس هر يك از محورهاي آموزشيالف( 
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 فت  جهت تدريس بخشهاي مختلف كتاب حسب حج  و ارزش محتروائي  داوطلب بايد با تقسي  مناسب زمان تخصيص يا

امتياز اين قسمت حرداكثر   بخش مدنظر، از توقف و مكث بيجا و طوالني در يك يا دو بخش و اتالف زمان خودداري نمايد.

 است.    25/1

 مديريت فراگيران، امكانات و فضاي كالسب( 

 جهت مناسب فضاي   تمامي امكانات، لوازم كمك آموزشي و همچنين ايجاد مندي ازمعل  بايد توانايي ب  كارگيري و بهره

ايشران را در فراينرد تردريس قررار دهرد ترا       و باشرد   بكارگيري و جريان بخشي ب  فعاليت فراگيران در كالس را داشت 

 است. 5/1. امتياز اصلي اين قسمت نيز  گرددذهنشان معطوف ب  عناصر ديگر ن

 زشي و كمك آموزشياستفاده از وسايل آمو (1

 الف( استفاده از وسايل كمك آموزشي

    وجود وسايل كمك آموزشي همانند وايت برد و ماژيكهاي رنگي در محل اخذ آزمون روش تدريس الزامي اسرت. داوطلرب

را از قبل ب  مسرئول دوره اطرالع    -در حد معمول و عرف –مي تواند وسايل كمك آموزشي وي ه مورد نياز خود در تدريس 

اده و آنرا بهنگام تدريس طلب نمايد و يا خود بهمراه داشت  و از آن استفاده نمايد. اسرتفاده مناسرب و بجرا از وسرايل     د

 امتياز دارد.  25/1كمك آموزشي حداكثر 

 ب( استفاده از خط خوش و خوانا

  ط همر  فراگيرران را   ك  بسهولت امكان رؤيرت و خوانردن توسر    -در حد معمول و ن  در حد حرف  اي –خط خوش و خوانا

 امتياز دارد. 5/1داشت  باشد حداكثر 

 جمع بندي مطالب/ ذكر خالصه درس / ارائه تكليف مناسب / ارزيابي مستمر و پاياني از مطالب ارائه شده (91

 و عدم ناقص گذاشتن موضوع درس است. -پيش بيني شده و بدون عجل  –بمعناي اتمام منطقي : الف( جمع بندي مطالب

 :الص  درسب( ذكر خ

       بيان خالص  موضوع تدريس شده در پايان كالس در مسير تمركز فراگيران روي مباحرث اصرلي و تميرز آن برا فروعرات

 موجب ارتقاء فراگيري است. -ك  بنا ب  اقتضا مطرح مي شود –تدريس 

 :ج( ارائ  تكليف مناسب

 و مقطع سني فراگيران موجب تمرين و تثبيت  ارائ  تكليف مناسب از جهت حج  و كيفيت متناسب با زمان انجام تكليف

 آموخت  ها مي شود.

 د( ارزيابي مستمر و پاياني از مطالب ارائ  شده

     داوطلب بايد در پايان كالس و با توج  ب  مديريت زماني صورت پذيرفت ، فرصت الزم براي ارزيرابي فراگيرران از مباحرث

كالس در تحقق اهداف پيش بيني شده محقق گردد. ارزيابي هراي  تدريس شده را داشت  باشد تا امكان سنجش توفيقات 

مستمر حين تدريس ه  ب  سنجش توفيقات تدريس در لحظ  ب  لحظ  كالس كمك نمروده و داوطلرب را برراي انتخراب     

 مرحل  بعد ياري مي كند. لذا پيش بيني و انجام آن از اركان تدريس است.

 باشد. مي 25/1بخش فوق   1امتياز هريك از اين  

اي و تصنّعي و با هدف كسربِ نمرره باشرد بلكر  حالرت طبيعري       ها توسط داوطلبان محترم نبايد كليش تذكر: رعايت اين مؤلّف 

 داوطلب و تدريس وي با رعايت شرايط ياد شده بايد ملموس باشد.

يرد بلك  با ديردن چنرد دقيقر  از    ممتحنين توجّ  دارند ك  ممكن است نمره دادن ب  صورت مورد ب  مورد و ب  ترتيب صورت نگ

آموزش داوطلب موارد بسياري در ارزشيابي مشخص شود. لذا با آماده بودن ذهن نسبت ب  مؤلّف  ها و تجرب ، سرعت ارزيابي نيرز  

 باال خواهد رفت.  
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 كريم قرآندوره تربيت معلم حفظ  آزمونهاي پايانيدرحد نصاب نمرات قبولي 

 حداقل نمره قبولي نحوه برگزاري بضري ماده امتحاني رديف

 11 )روش تدريس( شفاهي 3 فنون معلميتدريس و  هايروش 1

 11 شفاهي 2 خواني )ترتيل مصطلح(آموزش تدوير 2

 11 كتبي 2 كري  قرآنكاربرد اصول روانشناسي در حفظ  3

 11 كتبي 1 يقرآنآشنايي با علوم  4

 ---- كتبی و شفاهی -- جمع --


