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 تعايلبامسه 

 

 
 فريب نمی دهداست که نصیحت گري قرآن   امام علی علیه الساّلم  : بدانید که       

.و هدايت گري است که گمراه نمی کند و سخنگويی است که دروغ نمی گويد 

 سالمٌ علیکم ،آموز عزيز ، دانشولیّ ارجمند
مخلوقات را به رسالت مبعوث بر ما منّت نهاد و بهترين که سپاسگزاريم خداوند بزرگ را 

کرد تا آيات بيّنات الهي را بر ما بخواند و صراط مستقيم هدايت را بر ما بگشايد. آنگاه با واليت 
امامان راستين، دينش را کامل و نعمتش را بر ما تمام کرد و رسول مكرّم صلي ا... عليه و آله و 

ما سپرد تا با تمسّك به آنها از ظلمات  گرانقدر به هسلّم، کتاب خدا و عترتش را چون دو وديع
 به سوي نور بشتابيم.

م و در عمل به دستورات اينك برآنيم تا با قرآن کريم، اين زندة جاويدان، اُنسي دوباره بگيري
 متعال مدد جوييم.  زندگي ساز آن  از خداوند

   97-98اجرايي حفظ و مفاهيم سال تحصيلي  بندي وبا اين اميد، برنامة زمان

را به  ه ) ره(يادواره استاد رضا روزب مسابقات قرآن مجید دوره مینو هفت بیست

آموز در هر مرحله، رسانيم. تشويق، پيگيري و همراهي اولياي محترم با عزيزان دانشالع مياطّ
 ما را در نيل به هدف اصلي که اعتالي فرهنگ قرآني است ياري خواهد کرد.

 

در زمان تحويل آنها وآموزان ها و آيات مورد نظر جهت حفظ دانشسوره حفظ: - 1

در جهت شرکت در مسابقات ، ص شده است. گزينش نفرات برتر حفظ مشخّ 1جدول شمارة 
 گيرد.ن مرحله چهارم صورت مياپاي



  

  مراحل ، محتوا و امتیازات  حفظ قرآن  (1) ةجدول شمار

 هشتم هفتم پايه 

 امتياز سوره امتياز سوره زمان

ل
او

ه 
حل

مر
 

مهرتا پايان 

هفتة سوّم 

 آبان

 

 140 سوره آخر )کتبي( 20حمد و  15 حمد

 10 انشراح 25 ناس

 10 ضحي 25 فلق

 25 ليل 10 توحيد

 15 شمس 25 مسد

 30 بلد 25 نصر

 35 غاشيه 25 کافرون

 15 اعلي 10 کوثر

 30 ماعون

 100 40واقعه تا آيه  

 25 فيل

وم
 د

له
رح

م
 

هفتة 

چهارم 

آبان تا 

 پايان

هفتة دوم 

 دي

 20 طارق 30 همزه

 40 بروج 20 قريش

 30 انفطار 10 عصر

 60 جمعه 30 تكاثر

 20 آيت الكرسي 45 آيت الكرسي

 150 )قرآن صبحگاهي(  مُلك 150 )قرآن صبحگاهي( مُلك
وم

 س
له

رح
م

 
هفتة اوّل 

بهمن تا 

پايان هفتة 

 اوّل اسفند

 65 عبس 35 زلزال

 55 تكوير 20 قدر

 55 حشر 24تا  18آيات 35 قارعه

 100 واقعه  50 عاديات

   100 74واقعه تا آيه

رم
ها

 چ
له

رح
م

 

هفتة دوم 

اسفند تا 

هفتة آخر 

 فروردين

 55 انشقاق 40 علق

 70 قيامت 25 تين

 50 فجر 20 انشراح

 150 )قرآن صبحگاهي(  معارج 25 ضحي

 100 واقعه  تا آخر
 

 150 )قرآن صبحگاهي( معارج



  

 :بخش حفظ توضيحات
 .استکتبي هشتم  قرآن پايهسورة آخر20دوحفظ حمآزمون  - 1-1

 ها و آيات به صورت شفاهي به مربيان خواهد بود.تحويل حفظ بقية سوره - 2-1

 8/0تحويل حفظ با ساده خوانی تحويل حفظ به صورت ترتیل امتیاز کامل و مهم : – 3-1

 .امتیاز آن سوره را دربر خواهد داشت

 .امتياز خواهد داشت( 80و با ساده خواني  100امتيازي با ترتيل  100حفظ يك سوره ي تحويل ) مثال 

 .چهار نمره ي درس قرآن مربوط به حفظ می باشدمهم : -1-4

 امتياز( 400تا سقف  –نمره 1امتياز = 100کسب هر )          

 چند توصية مهم براي حفظ قرآن:

همراه با تكرار و نگاه کردن به متن  ترين روشهاي حفظ، استفاده از ترتيليكي از به
 قرآن کريم است که در سرعت و کيفيت حفظ بسيار مؤثر خواهد بود.

هاي مورد نظر در مدرسه موجود و قابل ام و ديگر سورهمتنوعي از جزء سي ترتيل هاي 
 دسترسي است.

 ها پس از نماز است که غير از طهارت جسم و روح،  بهترين زمان براي حفظ، صبح
 ذهن نيز آمادگي بيشتري دارد. در هنگام خستگي، حفظ بازده مطلوبي نخواهد داشت.

 بار به آنها مراجعه نمائيد.   يكمورد نظر، هر چند وقت  ه هايروپس از تحويل آيات و س
 را در برنامة خود قرار دهيد. مرور سوره هاي حفظ شده ي قبلي 

 قرآن که يك عبادت است بايد از  مهمترين توصيه اينكه، در همه کارها بويژه حفظ
 ترديد او بهترين ياور است.ياري بخواهيم که بي خداوند مهربان

  



  

 مفاهيم  - 2
آمده  2در جدول شماره ربوط به بخش مفاهيم اوين و امتيازات و زمان آزمون هاي معن
 . است

 محتوا و امتیازات  مفاهیم قرآن 2جدول شماره  
 

 زمان آزمون امتياز محتوا ترم بخش

يم
اه

مف
 

ترم 
 اول

 پايان ترم اول 180 نمره درسي کالس قرآن بخش مفاهيم 
  ) آزمون کتبی (  ها جزوه آشنايي با سوره

120 
 هفته آخر آبان ماه

 هفته سوم آذر ماه ) آزمون کتبی (  جزوه نهج البالغه 

ترم 
 دوم

 اسفندماه 180 نمره درسي کالس قرآن بخش مفاهيم 
 موضوع و ترجمهبخش  – آيات منتخب جزوه

120 
 هفته آخر بهمن

 حفظ آيات-آيات منتخبجزوة  ) آزمون کتبی (

  600 جمع امتيازات بخش مفاهيم يك سال تحصيلي

 

 توضيحات بخش مفاهيم:

 شود.ها به صورت کتبي برگزار مي کلية آزمون -2-1
بخش مفاهيم کتاب درسي وجزوات آيات منتخب به صورت مستمر تدريس خواهند شد.  -2-2

 خواهند شد. بقية عناوين به صورت مقطعي تدريس و سپس ارزشيابي
گزينش نفرات برتر مفاهيم جهت شرکت در مسابقات ، تا پايان اسفند ماه صورت  -3-2

 گيرد.مي

تبديل نمره قرآن به امتیاز در بخش مفاهیم بر اساس جدول  مهم: -4-2

 و به صورت پلکانی انجام می گردد.  6شماره 

 

 

 



  

 روان خوانی – 3
آمده  3عناوين و امتيازات و زمان آزمون هاي مربوط به بخش روان خواني در جدول شماره 

 است. 

 قرآن محتوا و امتیازات  روان خوانی 3جدول شماره  
 

 زمان آزمون امتياز محتوا ترم بخش

ن
وا

ر
 

ی
وان

خ
ترم  

 اول

 پايان ترم اول 180 خواني  نمره روان
اختياري() فعاليت روان خواني سوره خاص  

 هفتم : يونس                       هشتم : احزاب 
 پايان ترم اول 120

ترم 
 دوم

 پايان ترم دوم 180 خواني  نمره روان

) فعاليت اختياري(روان خواني سوره خاص  
هفتم : يس                هشتم : انعام 

120 
 پايان فروردين

) به جهت تعيين نفرات شرکت 
رشته روان خواني مسابقات کننده در 

 قرآن(

  600 جمع امتيازات بخش روان خواني يك سال تحصيلي

 خوانی روانتوضيحات بخش 

گزينش نفرات برتر روان خواني جهت شرکت در مسابقات ، تا پايان فروردين ماه  -1-3
 آزمون روان خواني سوره هاي خاص براي کسب امتياز آنولي گيرد صورت مي

 ) براي داوطلبان( تا آخر ارديبهشت ادامه مي يابد. 
ارزيابي روان خواني دانش آموزان در کالس قرآن و توسط دبير قرآن و براساس  -2-3

 انجام خواهد شد. 4معيارهاي جدول شماره 

تبديل نمره قرآن به امتیاز در بخش روان خوانی بر اساس جدول  مهم: -3-3

 د.و به صورت پلکانی انجام می گرد 6شماره 

 

 

 



  

 معيارهاي ارزيابي روان خواني:  4جدول شماره

 معيار و نمره

 پایه
 نمره شاخص ارزشيابی قابليت محتوا

 جمع

 نمره روان خوانی

 پایه هفتم

 جزء
 18تا  11

 قرآن کريم

صحت 
 قرائت

 8 صحت کلمات
 11تبديل به 

 نمره کارنامه
 6 صحت اعراب

 3 وقف صحيح

 3 زمان مناسب

 پایه هشتم

 جزء
 24تا  18

 قرآن کريم

صحت 
قرائت و 
مخارج 
 حروف

 8 صحيح خواني

 11تبديل به 
 نمره کارنامه

 6 مخارج حروف

 3 وقف و ابتداء

 3 زمان مناسب

 

براي هر پايه در هر ترم يك سوره خاص تعيين  :روان خوانی  فعالیت اختیاري - 3-3

بايستي تمرين و به دبير قرآن تحويل  ،  کسب امتياز آن شده که دانش آموزان عالقمند به
 ) اين سوره ها در نمره ي قرآن کارنامه اثري ندارد( . دهند

 خواني اختياري سوره هاي خاص روان : 5جدول شماره

 پايه هشتم پايه هفتم 
 احزاب يونس  ترم اول

 انعام يس ترم دوم

 

 

 

 

 



  

 چگونگی تبدیل نمرات بخشهاي مفاهيم و روانخوانی به امتيازات کارنما  -6جدول شماره 

 
محدوده 

 نمره

 عنوان

20نمره= 19 ≤نمره<20  18 ≤نمره<19  17 ≤نمره<18  16 ≤نمره<17  نمره <16   

مفاهیم 

 کتاب درسی
 امتیاز 80 امتیاز 100 امتیاز 120 امتیاز 140 امتیاز 160 امتیاز 180

مفاهیم 

 جزوه
 امتیاز 20 امتیاز 40 امتیاز 60 امتیاز 80 امتیاز 100 امتیاز 120

روان خوانی 

 کتاب درسی
 امتیاز 80 امتیاز 100 امتیاز 120 امتیاز 140 امتیاز 160 امتیاز 180

روان خوانی 

 اختیاری
 امتیاز 20 امتیاز 40 امتیاز 60 امتیاز 80 امتیاز 100 امتیاز 120

 

 

 کالم آخر
ت و پيروزي حقيقي در کنار قرائت، قيّآموز است. موفّروي سخن با همة شما عزيزان دانش

حفظ و درك مفاهيم قرآن کريم، داشتن اخالق، شخصيت و رفتار قرآني است که اگر اينگونه 
تواند کسب نمرة باالتر و حضور در مرحلة پاياني برنامة قرآني، فقط ميباشيم، همگي پيروزيم و 

السالم باشد. پيشاپيش، اي براي کسب رضايت خداوند سبحان و اولياي معصومين عليهموسيله
يم.آني مدرسه سپاسگزاره و مساعدت شما در اجراي مراحل مختلف برنامة قراز بذل توجّ




