
 

 

 

 

 دوره ي  نميهفتورهنمود بيست

  

 )رحمه ا... عليه( يادواره ي  استاد رضا روزبه
 موسسه فرهنگی  روزبه 

97-98سال تحصيليپايه ششم                         



  

 بامسه تعالی

 .شودها هدایت میهر کس که سخن خدا را راهنمای خود بگیرد، به استوارترین راه

 147البالغه خطبه نهج

 گرامي: وليّ

  و بندي زمان  يبرنامه   قرآن، بخشحيا   دسالالالاورا  به  عمل  در توفيق آرزوي و سالالال   اهداي  با 
فاهيم بيسالالال   حفظروخواني،اجرايي  يادواره     دوره مينشالالالشالالالووم يد              ي  ي مسالالالاب ا  قرآن مي

 .درسبه شرح زير به اطّ ع مي ، م ششي مرحو  اساادرضا روزبه مربوطه به پايه
شويق، پيگيري و همراهي   شما با فرزندتان    ت سب  در مراحل مخالف، ما را در نيل به هدف مانا

 اس ، ياري خواهد كرد.كااب شريف و انس با اين اصلي مساب ا  كه اعا ي فرهنگ قرآني 

 آموز عزيز:دانش

 مدرسه اناظار دارد كه:
 اي منظم و مسامر و روزانه اين فعّالي  را انيا  دهيد.با برنامه 
 ها شرك  نماييددر هر حد ّ  از آمادگي، در برنامه 

 محار  خود كمك و ياري طلب نماييد. راز پدر و ماد 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 حفظ: ي روخواني وبرنامه -1
 مشخّص شده اس .آموزان حفظ دانشروخواني و ها و آيا  مورد نظر جه  در جدول زير سوره

 لسال اونيم

 بلد قريش نصر انش اق قدر ضحي مطففين توحيد حمد سوره

 30 20 15 60 20 20 80 10 20 امتياز

          

آيا   مسد بينه تكوير زلزال همزه فلق ليل بروج سوره
 مناخب

 20 10 30 50 20 20 15 20 40 امتياز

 سال دومنيم

 كافرون فير عاديا  ماعون اعلي ناس انفطار كوثر فيل انشراح علق سوره

 15 50 25 20 25 15 30 10 20 20 35 امتياز

 

 تين غاشيه شمس طارق سوره
آيات 

 منتخب
 بقره 

 آخر آيه 2
 تكاثر عصر قارعه آيةالكرسي

 20 10 25 20 30 20 20 40 30 20 امتياز

  

  با آزمون کتبی تستی(. داردامتیاز  150در هر نیم سال حفظ سوره قرآن صبحگاهی( 



  

 خواني:روان -2

آموزان در درس   تسلّط هر يك از دانش رآن، م دار يزان تدريس قبا توجّه به مدر اناهاي هرماه 
ا  كسالالب اماياز. ميموع دوشالالميخواني آيا  مندرج در كااب توسالالّط آموزگار قرآن ارزيابي و روان

 .گردداماياز محاسبه مي 400حداكثر آموزان در هر نيم سال تحصيلي شده توسّط دانش

 سال اّولنيم

 صفحه( 14)جمعاً  صفحه 2م، هر درس هفتدرس اوّل تا از 
 

 سال دومنيم

 صفحه( 14صفحه )جمعاً  2دهم، هر درس چهارم تا تهشاز درس 
 

 مفاهيم: -3

شار دانش  ه منظورب شنايي بي سّ   عليهمالهيآموزان با قصص قرآني و زندگي پيامبران  آ ، براي هر ال
يادگيري  سالالال تحصالاليلي، يك داسالالاان اناخاب شالالده اسالال  كه پس از بيان داسالالاان، ميزان   نيم

 شود.آموزان با برگزاري آزموني سنييده ميدانش

 امتياز موضوع سال تحصيلينيم

 150 )ع(داوودحضر  زندگي داساان  اوّل

 150 سيماي حضر  علي )ع( در قرآن دوم
 

 ردكننده ي نفرا  برتر شالالرك كنندهآموز در سالاله بخش فوق تعيينميموع امايازا  هر دانش

شود، خواهد   برگزار مي 1398ارديبهشت   ا  قرآن كه به ياري خداوند در ي نهايي مساب مرحله

 بود.

 با احترام

 )دوره اول( هـان روزبـستيردب


