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 (تطبیق )پیاده سازی – دومفاز 

                                             

 ساله 5طرح كلّيات 

 «یقرآن یاستعدادها»تربیتی  یآموزش یهادوره یبرگزار
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 مقدمه: *

1؛يَنهى عَنِ الفَحشاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغىِ وَ يُحيِى القَلبَ  القُرآنِ فَاِنَّ القُرآنَ   يا بُنَىَّ التَغفُل عَن قِراءَةِ  : )ص(پيامبر اكرم
 

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

   

 و سرچشمه اليزال معرفت الهيي اسيت   الخطاب حضرت حقّكريم تنها منادي حقيقي هدايت و سعادت بشري، فصلقرآن

قيرآن و اهيل   عنايات خاصيه  در سايه در كشوري كه  ترديدبيكند. جوياي معرفتي را به قدر عطشش، سيراب مي هكه هر تشن

 حاكميتي هايدستگاه بر ويژه به و همگان برشود، مديريت ميو رهبري مقا  معظم رهبري  (ليهم السيم  )ع بيت عصمت و طهارت

بيديهي اسيت اولييد قيد  در اي ياد      . بکوشيند  عترت و قرآن هايشاخصه با منطبق اسممي فرهنگ توسعه در كه است فرض

ت آيات كم  الهي است. از سوي ديگر قرائت آهنگيد و م وّد آن از جمليه برتيريد هنرهياي    ارتباط و اُنس با قرآن كريم، قرائ

خصوصاً اگر قاري قرآن جيوان   بخشد.اسممي است كه دل و روح مستمعيد را جم داده و به شنونده به ت و حظّ معنوي مي

 شود.، قرآن با پوست و گوشت او آميخته ميهرگاه جوان مؤمني قرآن را تموت كند )ع(زيرا به فرموده اما  صادق  ،باشد

 بيه « قرآنيي  اسيتعدادهاي  طيرح » نخست فاز برگزاري درپي الكريمسازمان دارالقرآن آموزش و سنجش معاونتبا ايد توضيح 

و با رويکرد قرائت تقليدي، طرح سه ساله آموزش قرائت قرآن كريم ويژه استعدادهاي قرآني سراسير كشيور بيا     استاني صورت

 .نمايدميجهت اجرا ارائه را  تطبیق )پیاده سازی(کرد روي

 آموزش و سنجش معاونت

 الكريمسازمان دارالقرآن

                                                           
 2302، ح291، ص2كنزالعمال، ج - 1

 «استعدادهای قرآنی»تربیتی  یآموزش هایطرح برگزاری دوره
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 طرح: شناسنامه* 
 

 

  

 

 

 

 

 

 طرح: محتوای* 

 تطبيق فاز به توانندمي «تقليد مرحله» در شده قبول افراداخذ آزمون پاياني،  از پس و تقليد مرحله نمودن سپري با

 كسب را تقليدي دوره پاياني آزمون در الز  حدنصاب بتوانند كه است افرادي ويژهايد مرحله . كنند پيدا ورود( سازي پياده)

.     باشدمي( تقليدي صورت به قرائت) شفاهي آزمون در( 111) از( 57) نمره كسب دوره ايد در حضور نصاب حد. نمايند

 دو طول در مقلِد كه معنا ايد به. باشدمي كريم قرآن آيات ديگر روي بر تقليدي هاي آموخته نمودن پياده ؛تطبیق از منظور

 جزئياتش تما  با را طويل و كامل قرائت (4) حداقل توانسته و شده آشنا كاممً الگو قاري يک با خود آموزشي گذشته سال

 تئوري ت ويد با بيشتر آشنايي و لحني و صوتي هاي تکنيک فراگيري با بايد آموز قرآن تطبيق مرحله در. نمايد اجرا و حفظ

 . باشد داشته كريم قرآن آيات ساير روي بر خود الگوي مدل شده سازيشبيه ارائه در سعي عملي، و

 يک. باشد مي استاني مدرس دو به نياز ، نفره 17 كمس هر براي قرآني، استعدادهاي طرح از فاز ايد موفق ان ا  براي

 سال طول در پياپي و( هفته در روز يک) هفتگي صورتبه هاكمس و وقف و ابتدا. ت ويد مدرس يک و لحد و صوت مدرس

نتخب )اعممي از سوي سازمان( از ها حفظ يک جزء قرآن كريم از آيات مركنار ايد آموزشد. گردد مي برگزار( هفته 31)

 باشد. هاي آموزشي طرح يادشده ميديگر سرفصل

 منابع آموزشی : 

توجيه مدرسيان دوره    باشد.مي« مفاهيم»و « ت ويد» ، «هاي تطبيق در صوت و لحدتکنيک»شامل آموزش در ايد سطح 

نوشيته آقياي موسيوي بليده و     « لييه القيرآن  ح»در بخش ت ويد كتاب به كارگاهي بودن كمس و كار عملي بسيار مهم است. 

نوشيته آقياي   « بتيدا درآمدي بر دانش وقف و ا»در بخش وقف و ابتدا كتاب  ،نيا نوشته آقاي محمدرضا ستوده« دانش ت ويد»

نوشته آقاي محسيد ياراحميدي بيه    « آموزش صوت و لحد قرائت قرآن كريم» كتاب در بخش صوت و لحد ابوالفضل عممي،

نوشته آقاي غممرضا شاهميوه به عنيوان منيابد درسيي معرفيي     « مهارتهاي تنغيمي و القاء معاني» علم و كتابعنوان كتاب م

   هاي قرائت قراء مشهور و الگو نيز بايد همچنان در دستور كار مدرسان قرار گيرد.، تقليد از فايلعموه بر ايد گردند.مي

 

 فاز دوم )تطبیق( -نوجوانان پسر ویژه -"قرآنی استعدادهای" تخصصیآموزش  هایدوره برگزارینام طرح:  -1

           سال 0:  اجرای طرحمدت  -2

 دوره تقلیدیآزمون پایانی قبولی در پیش نیاز:  -3

 كشور سراسرگستره طرح:  -4

  حضوری صورت بهای طرح: شكل اجر -5

 در ادامه خواهد آمد.محتوای آموزشی دوره:  -6

 .مردمی شاخص قرآنی با همکاری مؤسسات  استانها اداره امور قرآنیمجری دوره:  -7

  نوجوانان پسرهای هدف: گروه -8

 ساعت آموزشی( 2هرهفته  –هفته  03) ساعت 123میزان ساعت آموزشی :  -9
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 بندی دروس بودجه: 

)كتاب حليه القرآن نوشته آقاي موسوي بلده ييا   2هاي ت ويد سطح ساس سرفصلت ويد برا آموزش : و وقف و ابتدا تجوید

 باشد:  دانش ت ويد نوشته آقاي ستوده نيا( و كتاب آشنايي با وقف و ابتدا نوشته مرحو  عممي شامل موارد زير مي

 باب مخارج حروف (1

 ( باب صفات حروف2

 ( باب احکا  حروف3

 ( آشنايي با اقسا  وقف و ابتدا4

 ( آسيب شناسي تموت7

 

 :شامل كريم قرآن قرائت در تطبيق هايتکنيک آموزش:  لحن و صوت

 شروع كوک تثبيت( 1

   گيرياندازه و تنظيم تکنيک( 2

   مناسب قفمت سازيپياده( 3

   كم  صحيح صوتي هايتکيه رعايت( 4

 (  رتکراريغي هايرديف) مؤثر رديف سازيپياده( 7

    عملي صورت به مهم فرعي هايمقا  و هاگوشه برخي آموزش( 6

   تموت عطف نقاط شناخت( 5

   صدا كنترل و پردازش صحيح، تشديد( 8

   مفاهيم انتقال هايمهارت از برخي عملي بکارگيري( 9

  ( آسيب شناسي تموت از حيث صوت و لحد11

 

 رسی فوق، كارورزی باید در دستور كار مدرسان قرار گیرد.تذكر : الزم به ذكر است در تمامی موارد د

 

 

و وقف  ت ويد)با توجه به اهميت رعايت اخمق قرآني توسط قاري قرآن، بر لزو  متخلق بودن هر دو مدرس  :تربیت اسالمی

نکيات ررييف و   وص، در ماه با حضور استاد مبرز استاني در ايد خصي  يکالز  است  ،به اخمق قرآني (صوت و لحد)و  و ابتدا(

 و اخمق قرآني مطرح نمايد. اسممي لطيفي پيرامون سبک زندگي
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رود بتوانيد  كنيد از او انتظيار ميي   در ايد سطح از قرائت كه قاري به سمت قرائت پيشرفته حركيت ميي  حفظ آیات منتخب : 

سيه  آموزان در طيول  كه قرآن-ات منتخب لذا به هميد منظور فهرستي از آي آياتي را در شرايط مختلف از حفظ تموت نمايد.

مدرسان محتر  دوره بيه گونيه اي برناميه رييزي      در جدول زير مشخص گريده است. -بايد حفظ و بتوانند قرائت نمايند سال

 مطابق جيدول زيير  در سال سو   21تا  13رديف و  سال دو در  13تا  5رديف ، در سال اول 6تا  1رديف هاي نمايند تا قرعه

   مطلوب در جلسات مختلف باشند. ارائهو آماده تعلمان حفظ توسط م

    

 آيات سوره رديف آيات سوره رديف

 82تا  55 اسراء 11 186تا  183 بقره 1

 91تا  83 انبياء 12 275تا  277 بقره 2

 11تا  1 مؤمنون 13 286تا  284 بقره 3

 38تا  37 نور 14 197تا  189 آل عمران 4

 51تا 61 فرقان 17 69تا  65 مائده 7

 27تا  21 احزاب 16 4تا  1 انفال 6

 48تا  38 احزاب 15 22تا  18 توبه 5

 57تا  53 زمر 18 41تا  37 ابراهيم 8

 24تا  18 حشر 19 17تا  9 اسراء 9

 22تا  7 انسان 21 111تا  117 اسراء 11

 

 

 پايانی هایآزمون : 

  گردد.كه در پايان هر سال برگزار مي بود خواهد يشفاه و كتبي بخش دو شامل دوره پاياني آزمون

 :كتبی  آزمون

تعييد شده توسط مدرس دوره  هايباشد كه از منابد و سرفصلمي ، وقف و ابتدا و صوت و لحدايد بخش شامل درس ت ويد

 مي باشد. 21از  16شود و نمره قبولي آن صورت تستي و تشريحي طرح ميال بهسؤ

 : شفاهی آزمون

    باشد.هاي مشخص شده فوق، به صورت تصادفي و از حفظ مياز ميان قرعهت يک قطعه قرائ

 ارزيابي ويژه نفر يک و ابتدا و وقف و ت ويد ارزيابي جهت نفر يک) م از داور دو توسط حداقل بايستمي شفاهي آزمون

( از 51)به افرادي كه نمره و  فاز تطبيق ددر پايان سال . پذيرد صورتنامه داوري اوقاف ( براساس آخريد آييدلحد و صوت

ساله طرح  7و در پايان سال سو  فاز تطبيق )پايان دوره  (7سطح ) تکميليقرائت رک ( را كسب نمايند مد111)

بديهي  شود.اعطا مي( 6( را كسب نمايند مدرک قرائت پيشرفته )سطح 111( از )57استعدادهاي قرآني( به افرادي كه نمره )

 باشد. مي هر سال هاي پايانيقبولي در آزمون ،حضور در ادامه طرحممک  است


